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قال رســـوُل اِهللا صلَّی اُهللا علیِه وآلِه وسلَّم: «َلْن 

ُه ِمَن  ِعیـــِف ِفیَها َحقُّ ٌة َال ُیْؤَخُذ ِللضَّ َس ُأمَّ ُتَقـــدَّ

اْلَقِويِّ َغْیَر ُمَتَتْعِتٍع».
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رؤيتنا

رسالتنا

هدفنـا

ـــتدام  ـــي مس ـــام تأمين ـــل نظ ـــتوى يف ظ ـــة املس ـــودة عالي ـــزة ذات ج ـــة متمي ـــة اجتماعي عدال
ـــز. ـــة والتمي ـــاءة والفاعلي ـــم بالكف ـــامل يتس وش

ـــم  ـــا وتنظي ـــول عليه ـــراءات الحص ـــهيل إج ـــبة وتس ـــع املناس ـــة واملناف ـــات التأميني ـــم الخدم 1- تقدي
ـــتحقين.  ـــى املس ـــا إل ـــا وإيصاله صرفه

2- املســـاهمة يف تحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة بيـــن أفـــراد املجتمـــع وتحقيـــق النفـــع العـــام 
الـــذي يركـــز ىلع االهتمـــام باإلنســـان كونـــه أداة التنميـــة وأساســـها. 

3- توفير الحماية االجتماعية للفئات املشمولة بأحكام هذا القانون. 

4- املســـاهمة يف تحقيـــق ا لتنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة مـــن خـــال التوجيـــه الســـليم 
ـــوال  ـــة لألم ـــة الحقيقي ـــا يحقـــق الحفـــاظ ىلع القيم ـــة يف مجـــال االســـتثمار بم ـــض املالي للفوائ
ـــتوى  ـــين مس ـــاعد ىلع تحس ـــم ويس ـــن عليه ـــدم املؤم ـــا يخ ـــتمرار بم ـــا باس ـــتثمرة وتنميته املس

ـــتهم. معيش

ــاص  ــاع الخـ ــال يف القطـ ــاب األعمـ ــة ألصحـ ــة االجتماعيـ ــق الحمايـ ــاهمة يف تحقيـ املسـ
ــن  ــم مـ ــم لحمايتهـ ــن بعدهـ ــتحقين مـ ــارج واملسـ ــن يف الخـ ــم والعامليـ ــن لديهـ والعامليـ

ــل(. ــة العمـ ــاة - إصابـ ــز - الوفـ ــيخوخة - العجـ ــر )الشـ مخاطـ
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ْفَلی ِمَن الَِّذیَن َال ِحیَلَة  َبَقِة السُّ اَهللا اَهللا يِف الطَّ

اْلُبْؤَسی  َوَأْهِل  َواْلــــُمْحَتاِجیَن  َواْملََساِکین  َلُهْم 

َبَقِة َقاِنعًا َوُمْعَتّرًا. َوالزَّْمَنی فِإنَّ يِف هِذِه الطَّ

اإلمام علي بن أبي طالب
علیه السالم
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املؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة مؤسســـة 

حكوميـــة مســـتقلة ماليـــًا و إداريـــًا، تـــم إنشـــاؤها بموجـــب 

القانـــون رقـــم )17( لســـنة 1987م لتتولـــى تطبيـــق قانـــون 

التأمينـــات االجتماعيـــة، والـــذي اســـتهدف توفيـــر الحمايـــة 

االجتماعيـــة للفئـــات العاملـــة يف القطـــاع الخـــاص والغيـــر 

ـــة  ـــر االجتماعي ـــن املخاط ـــرى م ـــد األخ ـــة التقاع ـــمولة بأنظم مش

ـــاء حياتهـــم العمليـــة مثـــل فقـــدان  التـــي قـــد يتعرضـــون لهـــا أثن

القـــدرة ىلع الكســـب بســـبب )الشـــيخوخة - العجـــز غيـــر 

ـــدان  ـــل أو فق ـــدر الدخ ـــدان مص ـــل( أو فق ـــة العم ـــي - إصاب املهن

ـــان  ـــال ضم ـــن خ ـــد، م ـــجن أو الفق ـــاة أو الس ـــبب  الوف ـــل بس العائ

ـــن  ـــون م ـــن يعول ـــم ومل ـــة له ـــات تقاعدي ـــم ىلع معاش حصوله

ـــة  ـــة اليمني ـــتور الجمهوري ـــه دس ـــص علي ـــا ن ـــًة مل ـــم ترجم بعده

ــة  ــل الدولـ ــأن تكفـ ــذ بـ ــة النافـ ــات االجتماعيـ ــون التأمينـ وقانـ

ــن. ــة املواطنيـ ــة لكافـ ــات االجتماعيـ ــر الضمانـ توفيـ

نشأة املؤسسة

نظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة هـــو النظـــام املعنـــي 

بتوفيـــر األمـــان االجتماعـــي الشـــامل للمؤمـــن عليهـــم وتحريرهـــم 

وأســـرهم مـــن دواعـــي الخـــوف، والقلـــق مـــن الحاضـــر واملســـتقبل، 

وحمايتهـــم ممـــا يتعرضـــون لـــه يف حياتهـــم وأعمالهـــم مـــن 

مخاطـــر، مـــن خـــال مـــا يقدمـــه مـــن منافـــع تأمينيـــة وفقـــًا 

للقانـــون النافـــذ.

نظام التأمينات االجتماعية

ْفَلی ِمَن الَِّذیَن َال ِحیَلَة  َبَقِة السُّ اَهللا اَهللا يِف الطَّ

اْلُبْؤَسی  َوَأْهِل  َواْلــــُمْحَتاِجیَن  َواْملََساِکین  َلُهْم 

َبَقِة َقاِنعًا َوُمْعَتّرًا. َوالزَّْمَنی فِإنَّ يِف هِذِه الطَّ

اإلمام علي بن أبي طالب
علیه السالم
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َك َعْنُهْم (الفقراء واملحتاجین)،  َال ُتْشـــِخْص َهمَّ

ْد ُأُموَر َمْن َال َیِصُل إَِلْیَك  َك َلُهْم َوَتَفقَّ ْر َخدَّ َوَال ُتَصعِّ

ْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُیوُن َوَتْحِقُرُه الرَِّجاُل. ِمْنُهْم ِممَّ

اإلمام علي بن أبي طالب
علیه السالم
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اإلشتراکات التأمینیة

9

َك َعْنُهْم (الفقراء واملحتاجین)،  َال ُتْشـــِخْص َهمَّ

ْد ُأُموَر َمْن َال َیِصُل إَِلْیَك  َك َلُهْم َوَتَفقَّ ْر َخدَّ َوَال ُتَصعِّ

ْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُیوُن َوَتْحِقُرُه الرَِّجاُل. ِمْنُهْم ِممَّ

اإلمام علي بن أبي طالب
علیه السالم
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ـــل  ـــات االجتماعيـــة ىلع أســـاس التموي يقـــوم نظـــام التأمين

املباشـــر مـــن اســـتقطاع نســـبة 18 % مـــن إجمالـــي األجـــر الشـــامل 

ــة  ــون حصـ ــث تكـ ــتقطاعات بحيـ ــل أي اسـ ــه قبـ ــن عليـ للمؤمـ

ـــا كان  ـــه 7 % و 11 % حصـــة صاحـــب العمـــل وهـــي م ـــن علي املؤم

يصرفـــه صاحـــب العمـــل للعامـــل عنـــد تركـــه للعمـــل مقابـــل 

ـــك  ـــل وذل ـــون العم ـــًا لقان ـــة طبق ـــة الخدم ـــأة نهاي ـــوق مكاف حق

ـــة،  ـــاء املؤسس ـــة وإنش ـــات االجتماعي ـــون التأمين ـــدور قان ـــل ص قب

وبذلـــك أصبحـــت املعاشـــات التـــي تصرفهـــا املؤسســـة بديـــًا 

ـــة. ـــة الخدم ـــأة نهاي ـــوق مكاف ـــن حق ع

ـــن  ـــن اليمنيي ـــابهم أو العاملي ـــتغلين لحس ـــبة للمش و بالنس

ـــبة  ـــم بنس ـــتحقة عليه ـــتراكات املس ـــب االش ـــارج  تحس يف الخ

18 % مـــن شـــريحة الدخـــل التـــي اختارهـــا املؤمـــن عليـــه ويقـــوم 

ـــة. ـــهرية أو فصلي ـــورة ش ـــة بص ـــدادها للمؤسس بس

االإشتراكات التأمينية
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1- التأمين ىلع أصحاب االعمال و العاملين لديهم )إلزامي(.

الشــروطالفئات الخاضعة واملستهدفة

يف  األعمـــال  أصحـــاب  جميـــع   )1
القطـــاع الخـــاص وىلع العامليـــن 
يقـــل ســـنهم  ال  الذيـــن  لديهـــم 
عـــن )18( عـــام دون تمييـــز بســـبب 

الجنســـية. أو  الجنـــس 

ـــفارات  ـــون يف الس ـــون اليمني 2( العامل
والبعثـــات و القنصليـــات العربيـــة و 
ـــة يف  ـــة و املنظمـــات الدولي األجنبي
ــة  ــمولين بأنظمـ ــر املشـ ــن غيـ اليمـ
التأمينـــات الخاصـــة بتلـــك الجهـــات.

3( مـــن ســـبق التأميـــن عليهـــم لـــدى 
ــاع  ــآت القطـ ــن منشـ ــة مـ املؤسسـ
املختلـــط قبـــل صـــدور القانـــون 

رقـــم 13 لســـنة 2013م.

4( العاملـــون يف املجالـــس املحليـــة 
غيـــر املعينيـــن بوظائـــف عامـــة 
ــون  ــكام قانـ ــمولين بأحـ ــر مشـ وغيـ
واألمنـــي  املدنـــي  التقاعـــد 

والعســـكري.

5( العاملـــون يف النقابـــات والجمعيـــات 
و األحـــزاب و منظمـــات املجتمـــع 

املدنـــي.

1( أن ال يقـــل عمـــر املؤمـــن عليـــه عـــن 
ـــًا  ـــن )60( عام ـــد ع ـــًا وال يزي )18( عام
ــن  ــه الذيـ ــن عليـ ــتثناء املؤمـ باسـ
ـــم )96(  ـــد ولديه ـــن التقاع ـــوا س بلغ
ـــم  ـــق له ـــنوات يح ـــتراكًا أي )8(س إش
ــدة  ــراء املـ ــل أو شـ ــة العمـ مواصلـ

االعتباريـــة.

يكـــون خاضعـــًا ومشـــمواًل  ال  أن   )2
بأحـــد قوانيـــن صناديـــق التقاعـــد 

ــرى. األخـ

معـــاش  صاحـــب  يكـــون  ال  أن   )3
. ي عـــد تقا

النماذج التأمينية

1( نمـــوذج )1( طلـــب تســـجيل 
تســـجيل  )عنـــد  منشـــأة 

واحـــدة(. ملـــرة  املنشـــأة 

توقيـــع  كـــرت   )2( نمـــوذج   )2
ـــوب  ـــن ين ـــل أو م ـــب العم صاح
ــاذج  عنـــه املعتمـــد يف النمـ
التأمينيـــة باملؤسســـة )عنـــد 
ـــن  ـــر املخولي ـــجيل أو تغيي التس

ــع(. بالتوقيـ

ــاق  ــار بالتحـ ــوذج )3( إخطـ 3( نمـ
عامـــل.

ــاء  ــار بانتهـ ــوذج )4( إخطـ 4( نمـ
حصولـــه  أو  عامـــل  خدمـــة 

ىلع إجـــازة بـــدون راتـــب.

5( نمـــوذج )7 أ( حركـــة الدخـــول 
والخـــروج للمؤمـــن عليهـــم.

ــل  ــان املفصـ ــوذج )5( البيـ 6( نمـ
ألجـــور املؤمـــن عليهـــم.

الســـداد  إذن   )6( نمـــوذج   )7
. ي لشـــهر ا

القيمة

مجانًا

400

1500

1500

1500

1500

1500

الوثائق املطلوبة عند التسجيل

1( صـــورة مـــن  الســـجل التجـــاري أو 
رخصـــة مزاولـــة النشـــاط أو القـــرار 
الـــوزاري  ســـاري املفعـــول ... إلـــخ، 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ ــع إحضـ مـ

الشـــخصية  وثائـــق  مـــن  صـــور   )2
 - التأســـيس  )عقـــد  االعتباريـــة 
ــاء(. ــرار اإلنشـ ــي - قـ ــام األساسـ النظـ

3( صورة عقد اإليجار.

4( صـــورة وثيقـــة إثبـــات الشـــخصية 
ـــم  ـــن عليه ـــل واملؤم ـــب العم لصاح
)البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة 
العائليـــة - جـــواز ســـفر( مختومـــة 

مـــن قبـــل صاحـــب العمـــل.

ـــاس  ـــة مق ـــخصية ملون ـــن ش 5( صورتي
ـــه. ـــن علي 4 × 6 للمؤم

18 % توزع ىلع أساس اآلتي:

11 % حصة صاحب العمل.

7 % حصة املؤمن عليه.

نسبة اإلشتراك

1( النزول امليداني وإجراء التفتيش ىلع 
املنشأة.

2( إستام النماذج التأمينية والوثائق املقدمة 
من صاحب العمل ومراجعتها ومطابقتها.

3( منح رقم تسجيل للمنشأة.

اإلجـــراءات

4( إستام وتحصيل االشتراكات.
5( منح أرقام تأمينية للمؤمن عليهم.

6( إدخال اشتراكات املؤمن عليهم.
7( اصدار قرار الربط ىلع املنشأة.

8( اصدار البطاقة التأمينية للمنشأة واملؤمن 
عليهم.

زمن اإلنجاز

مـــن  املنشـــأة  لتســـجيل  أســـبوع 
تاريـــخ اســـتيفاء جميـــع الشـــروط 

والوثائـــق. والنمـــاذج 
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األجـــر األساســـي مضافـــًا إليـــه البـــدالت والعـــاوات التـــي لهـــا صفـــة الديمومـــة . 1
واالســـتمرار وال يدخـــل يف األجـــر املكافـــآت التشـــجيعية واألجـــور اإلضافيـــة.

ـــى . 2 ـــد األدن ـــن الح ـــتراكات ع ـــة لإلش ـــور الخاضع ـــى لألج ـــد األدن ـــل الح ـــب أن ال يق يج
ـــة. ـــاز اإلداري للدول ـــن يف الجه ـــور العاملي ألج

تقـــدر االشـــتراكات ىلع أســـاس أجـــر املؤمـــن عليـــه قبـــل اســـتنزال أيـــة . 3
ــون  ــتحق والديـ ــد تسـ ــي قـ ــتحقة التـ ــوم املسـ ــب والرسـ ــتقطاعات كالضرائـ اسـ
ـــن  ـــرى م ـــتقطاعات األخ ـــتنزال االس ـــل اس ـــك قب ـــك وكذل ـــابه ذل ـــا ش ـــاط أو م واألقس
األجـــر بســـبب الجـــزاءات أو الغرامـــات أو خصـــم ســـاعات التأخيـــر أو أيـــام الغيـــاب 

بـــدون أجـــر وغيـــر ذلـــك مـــن األســـباب التـــي تدعـــو إلـــى تخفيـــض األجـــر.

مواعيد سداد اإلشتراكاتاألجر الخاضع لإلشتراك

ـــخ . 1 ـــن تاري ـــه م ـــن لدي ـــل والعاملي ـــة عـــن صاحـــب العم تســـتحق اإلشـــتراكات التأميني
ـــل.   االلتحـــاق بالعم

ـــوم األول . 2 ـــة يف الي ـــرع املؤسس ـــى ف ـــتراكات إل ـــداد اإلش ـــل بس ـــب العم ـــزم صاح يلت
ـــهرية. ـــة ش ـــه وبصف ـــًا من ـــى )15( يوم ـــد أقص ـــتحقاق وبح ـــهر االس ـــي لش ـــهر التال للش

ـــن كل . 3 ـــتحقة ع ـــتراكات املس ـــة اإلش ـــن قيم ـــع 4 % م ـــر بواق ـــة تأخي ـــرض غرام تف
شـــهر أو جـــزء مـــن الشـــهر يف حالـــة التأخـــر عـــن ســـداد اإلشـــتراكات يف املواعيـــد 

ـــتحقة.  ـــتراكات املس ـــة اإلش ـــاوز قيم ـــا ال يتج ـــددة و بم املح

ـــغ محـــل املخالفـــة دون . 4 ـــًا بمـــا يعـــادل 10 % مـــن قيمـــة املبال يفـــرض مبلغـــًا إضافي
ـــن كل أو  ـــتراك ع ـــم باإلش ـــم يق ـــل ل ـــب عم ـــبق ىلع كل صاح ـــار مس ـــذار أو إخط إن
ـــاق  ـــخ االلتح ـــور أو تواري ـــاس األج ـــتراكات ىلع أس ـــدد اإلش ـــم يس ـــه أو ل ـــض عمال بع

ـــة. الحقيقي

إلتزامات صاحب العمل

ـــال( يف . 5 ـــم )العم ـــن عليه ـــة للمؤم ـــة واآللي ـــام اليدوي ـــأة واألرق ـــجيل املنش ـــام تس ـــن أرق تدوي
ـــة. ـــروع املؤسس ـــليمها لف ـــا وتس ـــم تحريره ـــي يت ـــرات الت ـــة واملذك ـــاذج التأميني النم

يف حالـــة التحـــاق عامـــل ســـبق التأميـــن عليـــه لـــدى صاحـــب عمـــل آخـــر عليـــه إبـــاغ . 6
صاحـــب العمـــل الجديـــد برقمـــه التأمينـــي.

ـــدوث . 7 ـــخ ح ـــن تاري ـــبوعين م ـــال أس ـــميًا خ ـــة رس ـــرع املؤسس ـــعار ف ـــل إش ـــب العم ىلع صاح
أي تغييـــر يطـــرأ ىلع نـــوع النشـــاط الـــذي يزاولـــه أو شـــكله القانونـــي، أو أي تغييـــر يف 
ـــة أو يف  ـــدى املؤسس ـــوظ ل ـــه و املحف ـــن لدي ـــات للمختصي ـــوذج التوقيع ـــوان أو يف نم العن
ـــة فقـــدان األختـــام أو اســـتبدالها، ويكـــون مســـئواًل عـــن النتائـــج التـــي تترتـــب ىلع عـــدم  حال

ـــه.  ـــر يف تقديم ـــعار أو التأخ اإلش

ـــة . 8 ـــار املؤسس ـــه إخط ـــب علي ـــاول وج ـــا ملق ـــزء منه ـــه أو ج ـــل بأعمال ـــب العم ـــد صاح إذا عه
بإســـم املقـــاول و عنوانـــه قبـــل أســـبوع ىلع األقـــل مـــن تاريـــخ البـــدء بالعمـــل، و يعتبـــر 
ـــة  ـــي و أي مقـــاول فرعـــي آخـــر مســـؤولون مســـؤولية تضامني صاحـــب العمـــل واملقـــاول األصل

ـــون. ـــكام القان ـــى أح ـــررة بمقتض ـــات املق ـــاء بااللتزام ـــن الوف ع

ـــم . 9 ـــتحقين عنه ـــات أو املس ـــاب املعاش ـــد أصح ـــه أح ـــل لدي ـــذي يعم ـــل ال ـــب العم ىلع صاح
ممـــن يحصلـــون ىلع معاشـــات طبقـــًا ألحـــكام القانـــون أن يخطـــر املؤسســـة بإســـمه وتاريـــخ 

ـــه.  ـــل لدي ـــه بالعم ـــخ التحاق ـــن تاري ـــهرين م ـــال ش ـــره خ ـــدار أج ـــه ومق التحاق

ــة . 10 ــم باإلطـــاع ىلع كافـ ــماح لهـ ــة والسـ ــي املؤسسـ ــة مفتشـ ــهيل مهمـ ــاون و تسـ التعـ
البيانـــات والســـجات والدفاتـــر املحاســـبية اليدويـــة و اآلليـــة املتعلقـــة بالعامليـــن لديـــه 
والحصـــول ىلع كافـــة البيانـــات والوثائـــق املطلوبـــة حتـــى ال يعـــرض نفســـه للمســـائلة 

واإلجـــراءات القانونيـــة.

يلتـــزم صاحـــب العمـــل باســـتكمال إجـــراءات قيـــد وتســـجيل جميـــع العامليـــن لديـــه ىلع . 1
أســـاس تواريـــخ االلتحـــاق واألجـــور الحقيقيـــة خـــال شـــهر مـــن بـــدء ممارســـة النشـــاط.

التوقيـــع ىلع النمـــاذج التأمينيـــة مـــن قبـــل صاحـــب العمـــل أو املخـــول عنـــه وتوقيـــع . 2
وإبهـــام العامـــل وختمهـــا بالختـــم الرســـمي للمنشـــأة وإحضارهـــا لفـــرع املؤسســـة.

ــاق . 3 ــخ التحـ ــن تاريـ ــارًا مـ ــه إعتبـ ــن عليـ ــة املؤمـ ــه وحصـ ــل أداء حصتـ ــب العمـ ىلع صاحـ
ــهرية. ــة شـ ــه وبصفـ ــاء خدمتـ ــخ إنتهـ ــى تاريـ ــل وحتـ ــه بالعمـ ــن عليـ املؤمـ

ـــن . 4 ـــًا م ـــا )15( يوم ـــدة أقصاه ـــال م ـــة خ ـــرع املؤسس ـــة لف ـــاذج التأميني ـــار النم ـــزام بإحض اإللت
ـــة عـــن كل شـــهر  ـــر تفـــرض غرامـــة مالي ـــة التأخي ـــي لشـــهر االســـتحقاق، ويف حال الشـــهر التال

ـــي :  ـــو اآلت ـــر ىلع النح تأخي

)0,5 %( مـــن اإلشـــتراك الشـــهري عـــن كل شـــهر تأخـــر فيـــه عـــن تقديـــم النمـــاذج أ. 
الشـــهرية.

ـــم نمـــوذج ب.  ـــه عـــن تقدي ـــك عـــن كل شـــهر تأخـــر في )10 %( مـــن اإلشـــتراك الشـــهري وذل
ـــه. ـــذي انتهـــت خدمت ـــه ال الخـــروج للمؤمـــن علي

ـــة للمؤمـــن عليهـــم )العامليـــن . 3 ـــق التأميني ـــب إصـــدار البطائ ىلع صاحـــب العمـــل التقـــدم بطل
ـــه( مـــن فـــرع املؤسســـة وتســـليمها لهـــم. لدي

فتـــح ملـــف تأمينـــي لـــكل عامـــل يحفـــظ فيـــه نســـخة مـــن النمـــوذج رقـــم )3( إخطـــار . 4
ـــوذج  ـــن النم ـــورة م ـــل وص ـــة عام ـــاء خدم ـــار بانته ـــم )4( إخط ـــوذج رق ـــل والنم ـــاق عام بالتح
ـــى  ـــليمه إل ـــم تس ـــأن، ويت ـــذا الش ـــات به ـــة املخاطب ـــروج وكاف ـــول والخ ـــة الدخ ـــم )7أ( حرك رق

فـــرع املؤسســـة عنـــد اســـتحقاق املؤمـــن عليـــه للمنفعـــة التأمينيـــة.
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يف حالة اإلصدار ألول مرة:منشآت أصحاب األعمال.

1( تســـجيل املنشـــأة وفـــق الشـــروط 
يف  املوضحـــة  واإلجـــراءات 

الســـابقة. الخدمـــة 

ــدار  ــب إصـ ــأة لطلـ ــم املنشـ 2( تقديـ
ــتراك. ــة اإلشـ بطاقـ

يف حالة التجديد:

ــد  ــب تجديـ ــأة لطلـ ــم املنشـ 1( تقديـ
ــتراك.  ــة اإلشـ بطاقـ

وســـداد  النمـــاذج  تقديـــم   )2
ـــة للمؤسســـة  املســـتحقات التأميني
البطاقـــة. إصـــدار  تاريـــخ  حتـــى 

3( عدم وجود أي مخالفات.

النماذج التأمينية

يف حالة اإلصدار ألول مرة:

- إستمارة طلب إصدار بطاقة 
اإلشتراك موقعة ومختومة من 

صاحب العمل.

يف حالة التجديد:

- إستمارة طلب تجديد بطاقة 
اإلشتراك موقعة ومختومة من 

صاحب العمل.

القيمة

3000

  

3000

الوثائق املطلوبة

يف حالة اإلصدار ألول مرة:

1( تقرير التفتيش . 

2( سداد اإلشتراكات التأمينية.

يف حالة التجديد:

1( تقرير التفتيش الدوري. 

املديونيـــة  ســـداد  يفيـــد  مـــا   )2
 . ملســـتحقة ا

3( كشف الحساب.

يف حالة اإلصدار ألول مرة:

- إصدار بطاقة إشتراك صاحب عمل بالتأمين.

يف حالة التجديد:

1( تحديـــث بيانـــات املنشـــأة وصاحـــب العمـــل واســـتيفاء الوثائـــق 
الازمـــة.  

اإلجـــراءات

2( النـــزول امليدانـــي للمنشـــأة إلجـــراء التفتيـــش الـــدوري مـــن 
واقـــع الســـجات والدفاتـــر والبيانـــات والتأكـــد مـــن اإللتـــزام 

بالقانـــون.

3( إزالة املخالفة التأمينية إن وجدت.

4( التأكد من سداد كامل املديونية املستحقة. 

5( إســـتيفاء كافـــة النمـــاذج التأمينيـــة املتأخـــرة حتـــى تاريـــخ 
إصـــدار البطاقـــة.

زمن اإلنجاز

ـــع  ـــتيفاء جمي ـــخ اس ـــن تاري ـــبوع م  أس
ـــق. ـــاذج والوثائ ـــروط والنم الش

إصدار بطاقة إشتراك صاحب عمل بالتأمين أو تجديدها.
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الشــروطالفئات الخاضعة واملستهدفة

الذيـــن  لحســـابهم  املشـــتغلون   )1
ــون  ــال و يزاولـ ــم عمـ ــس لديهـ ليـ
أو  صناعيـــًا  أو  تجاريـــًا  نشـــاطًا 

خدمـــي.

مثـــل   : الحـــرة  املهـــن  ذوو   )2
 - القانونيـــون  )املحاســـبون 
يف  العاملـــون   - املحامـــون 
املهـــن الطبيـــة - املهندســـون - 
ــون  ــة – املترجمـ ــن التعليميـ املهـ
ــامون  ــون – الرسـ ــاء والفنانـ – األدبـ
 – الخطاطـــون   – التشـــكيليون 
...إلـــخ(. الصحفيـــون   – الكتـــاب 

3( الحرفيـــون: وهـــم أصحـــاب الحـــرف 
وأعمـــال  كالســـمكرة  املختلفـــة 
واللحـــام  والنجـــارة  الكهربـــاء 
املختلفـــة  األجهـــزة  وإصـــاح 

وغيرهـــا.

4( املرشدون السياحيون.

5( عمال الشحن.

6( البحـــارة والصيـــادون مـــا عـــدا مـــن 
يعملـــون يف شـــركات الصيـــد. 

7( العاملـــون املؤقتـــون يف الزراعـــة 
ــون  ــدا مـــن يعملـ ــا عـ والرعـــي، مـ
بصفـــة  الزراعيـــة  الشـــركات  يف 

ــة.  دائمـ

8( خدم املنازل ومن يف حكمهم. 

9( العاملون العرضيون واملوسميون.

االشـــتراك  لهـــم  ســـبق  مـــن   )10
بالتأميـــن  يف املؤسســـة ملـــدة ال 

ــنوات. ــاث سـ ــن ثـ ــل عـ تقـ

1( طلـــب اإلشـــتراك بتأميـــن املشـــتغلين 
لحســـابهم ومـــن يف حكمهـــم.

ـــن  ـــه ع ـــن علي ـــر املؤم ـــل عم 2( أن ال يق
الــــ  ــن  ــًا وقبـــل بلوغـــه سـ )18( عامـ

ــًا. )60( عامـ

ومشـــمواًل  خاضعـــًا  يكـــون  ال  أن   )3
ــد  ــق التقاعـ ــن صناديـ ــد قوانيـ بأحـ

األخـــرى. والتأمينـــات 

معـــاش  صاحـــب  يكـــون  ال  أن   )4
. ي عـــد تقا

ــي  ــز صحـ ــه عجـ ــون لديـ 5( أن ال يكـ
ذلـــك  ويثبـــت  مســـتديم  كلـــي 
بتقريـــر مـــن طبيـــب املؤسســـة.

النماذج التأمينية

نموذج رقم )1( طلب التسجيل.. 1

نموذج رقم )2( كرت التوقيع . 2
املعتمد يف النماذج التأمينية 

باملؤسسة.

نموذج رقم )3( إخطار بالتحاق . 3
عامل.

نموذج رقم )2 / ب( إذن سداد . 4
اإلشتراكات.

نموذج رقم )5( البيان املفصل.. 5

نموذج رقم )4( إخطار بانتهاء . 6
خدمة عامل )توقف اإلشتراك(.

نموذج رقم )5 / ب( إختيار . 7
شريحة األجر ألول مرة.

نموذج رقم )4 / ب( طلب . 8
تعديل شريحة األجر.

قرار ربط اإلشتراكات اآللي.. 9

القيمة

مجانًا

الوثائق املطلوبة

مزاولـــة  رخصـــة  مـــن  صـــورة   )1
أو  املفعـــول  ســـاري  املهنـــة 
عقـــد إيجـــار املنشـــأة أو عضويـــة 
نقابـــة أو جمعيـــة أو  غيرهـــا مـــن 
املســـتندات املؤيـــدة لذلـــك مـــع 

للمطابقـــة. األصـــل  إحضـــار 

2( صـــورة وثيقـــة إثبـــات الشـــخصية 
)البطاقـــة  عليـــه  للمؤمـــن 
الشـــخصية - البطاقـــة العائليـــة - 
جـــواز الســـفر( مـــع إحضـــار األصـــل 

. للمطابقـــة 

ـــاس  ـــة مق ـــخصية ملون ـــن ش 3( صورتي
ـــه. ـــن علي 4 × 6 للمؤم

1( إستام النماذج التأمينية.

2( منح رقم تسجيل.

3( منح رقم تأميني للمؤمن عليه. 

4( إستام وتحصيل اإلشتراكات.

اإلجـــراءات

5( إصـــدار بطاقـــة إشـــتراك املؤمـــن عليهـــم 
ـــاري. بالتأميـــن اإلختي

6( تنفيذ الربط.

زمن اإلنجاز

أســـبوع مـــن تاريـــخ اســـتيفاء جميـــع 
الشـــروط والنمـــاذج والوثائـــق.

18 %  حصة املؤمن عليه.

نسبة اإلشتراك

2- تأمين املشتغلين لحسابهم ومن يف حكمهم )تأمين اختياري(.
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يلتـــزم املؤمـــن عليـــه بدفـــع إشـــتراكات شـــهرية بنســـبة )%18( مـــن شـــريحة . 1
األجـــر الشـــهري التـــي يختارهـــا واملبينـــة يف الجـــدول أدنـــاه:

 شريحة الرقم
األجر  

االشتراكات 
 شريحة الرقمالشهري

األجر 
االشتراكات 

الشهري

140,000 7,200 13220,000 39,600 

250,000 9,000 14240,000 43,200 

360,000 10,800 15260,000 46,800 

470,000 12,600 16280,000 50,400 

580,000 14,400 17300,000 54,000 

690,000 16,200 18330,000 59,400 

7100,000 18,000 19370,000 66,600 

8120,000 21,600 20400,000 72,000 

9140,000 25,200 21440,000 79,200 

10160,000 28,800 22490,000 88,200 

11180,000 32,400 23540,000 97,200 

12200,000 36,000 24600,000 108,000 

ـــد . 2 ـــريحة وال تزي ـــى ش ـــن أدن ـــا ع ـــي يختاره ـــر  الت ـــريحة األج ـــل ش ـــترط أن ال تق يش
ـــاه. ـــدول أع ـــريحة يف الج ـــن أىلع ش ع

يشـــترط أن ال تقـــل قيمـــة شـــريحة األجـــر التـــي يختارهـــا عـــن قيمـــة أجـــر اشـــتراكه . 3
األخيـــر إذا كان قـــد ســـبق التأميـــن عليـــه.

إجراءات تعديل شريحة األجرشريحة األجر التي بموجبها يتم احتساب اإلشتراكات الشهرية

ـــتراكات  ـــا االش ـــدد بموجبه ـــي يس ـــر التـ ـــريحة األج ـــل ش ـــه تعدي ـــن علي ـــوز للمؤم - يج
ـــة:   ـــروط التالي ـــًا للش ـــى وفق ـــريحة األىلع أو األدن ـــى الش إل

التقـــدم بطلـــب تعديـــل الشـــريحة عبـــر فـــروع املؤسســـة، وتعبئـــة نمـــوذج  . 1
رقـــم )4 / ب( طلـــب تعديـــل شـــريحة األجـــر.

مرور سنتين ىلع سداد اإلشتراكات بشريحة األجر السابقة.. 2

تعديل شريحة األجر  إلى الشريحة  األىلع مباشرة أو الشريحة األدنى.. 3

تعديل الشريحة ابتداًء من شهر يناير.. 4

سداد اإلشتراكات ىلع أساس شريحة األجر التـي تم تعديلها.. 5

عنـــد زيـــادة الحـــد األدنـــى لألجـــور يف الجهـــاز اإلداري للدولـــة يتـــم تعديـــل . 6
ـــور يف  ـــى لألج ـــد األدن ـــادة يف الح ـــبة الزي ـــس نس ـــى بنف ـــر األدن ـــريحة األج ش

الجهـــاز اإلداري للدولـــة.

مواعيد سداد اإلشتراكات

يلتـــزم املؤمـــن عليـــه  بدفـــع اإلشـــتراكات بنســـبة 18 % مـــن شـــريحة األجـــر يف . 1
ـــهر  ـــن الش ـــى م ـــًا األول ـــى )15( يوم ـــٍد أقص ـــتحقاق و بح ـــهر االس ـــن ش ـــوم األول م الي

التالـــي لشـــهر االســـتحقاق.

يجوز للمؤمن عليه سداد اإلشتراكات مقدمًا كل ثاثة أو ستة أشهر أو سنويًا.. 2

ـــة . 3 ـــتحقة يف حال ـــتراكات املس ـــة اإلش ـــن قيم ـــع 4 % م ـــر بواق ـــة تأخي ـــرض غرام تف
التأخـــر عـــن ســـداد اإلشـــتراكات يف املواعيـــد املحـــددة و بمـــا ال يتجـــاوز قيمـــة 

اإلشـــتراكات املســـتحقة. 

استئناف اإلشتراك بعد فترة التوقف

ـــب . 1 ـــتراك بموج ـــتئناف اإلش ـــن اس ـــذا التأمي ـــترك به ـــه املش ـــن علي ـــق للمؤم يح
ـــات. ـــم )3( تأمين ـــوذج رق نم

ــتركًا بهـــا يف تاريـــخ . 2 ــر التـــي كان مشـ ــريحة األجـ ــتراك بنفـــس شـ يتـــم اإلشـ
ــريحة  ــال إلـــى الشـ ــل االنتقـ ــنتين قبـ ــريحة سـ ــذه الشـ ــتمر بهـ التوقـــف ويسـ

األىلع.

إيقاف االشتراكات

ـــم . 1 ـــوذج رق ـــب النم ـــت بموج ـــتراك يف أي وق ـــن اإلش ـــف ع ـــترك التوق ـــق للمش يح
ـــتراك.  ـــن اإلش ـــف ع ـــب التوق ـــه طل ـــن في ـــات املبي )4( تأمين

ـــهر . 2 ـــتة أش ـــدة س ـــتحقة م ـــتراكات املس ـــديد اإلش ـــن تس ـــترك ع ـــف املش إذا توق
ـــن  ـــتراكه يف التأمي ـــر إش ـــص يعتب ـــة املخت ـــرع املؤسس ـــعار ف ـــة دون إش متتالي

ـــًا. متوقف
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3- التأمين ىلع العاملين اليمنيين بالخارج.

الشــروطالفئات الخاضعة واملستهدفة

- يســـري القانـــون ىلع جميـــع العامليـــن 
املحتفظيـــن  بالخـــارج  اليمنييـــن 

ــة. ــية اليمنيـ بالجنسـ

1( أن يكـــون يمنيـــًا ويحمـــل جـــواز 
أي  أو  املفعـــول  ســـاري  ســـفر 
وثيقـــة أخـــرى رســـمية معتمـــدة.

ــه  ــن عليـ ــر املؤمـ ــل عمـ 2( أن ال يقـ
عـــن 18 عامـــًا وقبـــل بلوغـــه ســـن 

الــــ 60 عامـــًا.

معـــاش  صاحـــب  يكـــون  ال  أن   )3
. ي عـــد تقا

التـــي  الدولـــة  أن ال يكـــون يف   )4
يعمـــل بهـــا قانـــون أو قوانيـــن 
اإلجتماعيـــة يحصـــل  للتأمينـــات 
معـــاش  ىلع  بمقتضاهـــا 
إنتهـــاء خدمتـــه بســـبب  عنـــد 
والوفـــاة. والعجـــز  الشـــيخوخة 

النماذج التأمينية

1( نمـــوذج رقـــم )22 تأمينـــات( 
طلـــب اإلشـــتراك يف التأميـــن 
اليمنييـــن  العامليـــن  ىلع 

بالخـــارج.

2( نمـــوذج  رقـــم )22 / أ تأمينـــات( 
طلـــب تعديـــل شـــريحة األجـــر.

ب   /  22( رقـــم  نمـــوذج    )3
تأمينـــات( طلـــب شـــراء مـــدد 
إعتباريـــة.  / ســـابقة  خدمـــة 

ــاء  ــار بانتهـ ــوذج )4( إخطـ 4( نمـ
ــة عامـــل. خدمـ

5( نمـــوذج  رقـــم )26 / أ( قـــرار 
عامليـــن  إشـــتراك  ربـــط 

بالخـــارج. يمنييـــن 

القيمة

مجانًا

الوثائق املطلوبة

ــاري  ــفر سـ ــواز السـ ــن جـ ــورة مـ 1( صـ
أخـــرى  وثيقـــة  أي  أو  املفعـــول 

معتمـــدة. رســـمية 

ســـارية  اإلقامـــة  مـــن  صـــورة   )2
. ل ملفعـــو ا

ملونـــة  ثـــاث صـــور شـــخصية   )3
.6  ×  4 مقـــاس 

زمن اإلنجازاإلجـــراءاتنسبة اإلشتراك

1( أن يتقـــدم املغتـــرب بطلـــب اإلشـــتراك 18 %  حصة املؤمن عليه.
بالتأميـــن عبـــر موظفـــي املؤسســـة 
يف الســـفارات والقنصليـــات اليمنيـــة 
التـــي يعملـــون بهـــا أو لـــدى مكاتـــب أو 
فـــروع املؤسســـة داخـــل الجمهوريـــة 
أو املوقـــع  النمـــاذج املعتمـــدة  ىلع 
ـــد  ـــة أو البري ـــع للمؤسس ـــي التاب اإللكترون

 .abroad@gcss.ye اإللكترونـــي 

1( إستام النماذج التأمينية.

2( منح رقم تأميني للمؤمن عليه. 

3( إستام وتحصيل اإلشتراكات.

4( تنفيذ الربط.

أســـبوع مـــن تاريـــخ اســـتيفاء جميـــع 
الشـــروط والنمـــاذج والوثائـــق.
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يلتـــزم املؤمـــن عليـــه بدفـــع إشـــتراكات شـــهرية بنســـبة )%18( مـــن شـــريحة . 1
األجـــر الشـــهري التـــي يختارهـــا واملبينـــة يف الجـــدول أدنـــاه:

 شريحة الرقم
األجر  

االشتراكات 
 شريحة الرقمالشهري

األجر 
االشتراكات 

الشهري

140,000 7,200 13220,000 39,600 

250,000 9,000 14240,000 43,200 

360,000 10,800 15260,000 46,800 

470,000 12,600 16280,000 50,400 

580,000 14,400 17300,000 54,000 

690,000 16,200 18330,000 59,400 

7100,000 18,000 19370,000 66,600 

8120,000 21,600 20400,000 72,000 

9140,000 25,200 21440,000 79,200 

10160,000 28,800 22490,000 88,200 

11180,000 32,400 23540,000 97,200 

12200,000 36,000 24600,000 108,000 

ـــد . 2 ـــريحة وال تزي ـــى ش ـــن أدن ـــا ع ـــي يختاره ـــر  الت ـــريحة األج ـــل ش ـــترط أن ال تق يش
ـــاه. ـــدول أع ـــريحة يف الج ـــن أىلع ش ع

يشـــترط أن ال تقـــل قيمـــة شـــريحة األجـــر التـــي يختارهـــا عـــن قيمـــة أجـــر اشـــتراكه . 3
األخيـــر إذا كان قـــد ســـبق التأميـــن عليـــه.

إجراءات تعديل شريحة األجراألجر الخاضع لإلشتراك

- يجـــوز للمؤمـــن عليـــه تعديـــل شـــريحة األجـــر التــــي يســـدد بموجبهـــا االشـــتراكات إلـــى 
الشـــريحة األىلع أو األدنـــى وفقـــًا للشـــروط التاليـــة:  

طلـــب تعديـــل الشـــريحة عبـــر املركـــز الرئيســـي أو فـــروع املؤسســـة أو البريـــد . 1
ـــب  ـــات طل ـــم )22 / أ ( تأمين ـــوذج  رق ـــة نم ـــي abroad@gcss.ye ، وتعبئ اإللكترون

ـــي. ـــد اإللكترون ـــر البري ـــاله عب ـــر و إرس ـــريحة األج ـــل ش تعدي

مرور سنتين ىلع سداد اإلشتراكات بشريحة األجر السابقة.. 2

تعديل شريحة األجر إلى الشريحة األىلع مباشرة أو الشريحة األدنى.. 3

تعديـــل الشـــريحة ابتـــداًء مـــن شـــهر ينايـــر و ســـداد اإلشـــتراكات ىلع أســـاس . 4
ـــا. ـــم تعديله ـــي ت ـــر التـ ـــريحة األج ش

ــل . 5 ــم تعديـ ــة يتـ ــاز اإلداري للدولـ ــور يف الجهـ ــى لألجـ ــد األدنـ ــادة الحـ ــد زيـ عنـ
شـــريحة األجـــر األدنـــى بنفـــس نســـبة الزيـــادة يف الحـــد األدنـــى لألجـــور يف 

ــة. ــاز اإلداري للدولـ الجهـ

مواعيد سداد اإلشتراكات

يلتـــزم املؤمـــن عليـــه  بدفـــع اإلشـــتراكات بنســـبة 18 % مـــن شـــريحة األجـــر يف . 1
ـــهر  ـــن الش ـــى م ـــًا األول ـــى )15( يوم ـــٍد أقص ـــتحقاق و بح ـــهر االس ـــن ش ـــوم األول م الي

التالـــي لشـــهر االســـتحقاق.
يجوز للمؤمن عليه سداد اإلشتراكات مقدمًا كل ثاثة أو ستة أشهر أو سنويًا.. 2
ـــه . 3 ـــن علي ـــن املؤم ـــوب ع ـــخص ين ـــر أي ش ـــًا عب ـــهرية داخلي ـــتراكات الش ـــداد اإلش س

ـــاء(.  ـــي )صنع ـــز الرئيس ـــاب املرك ـــى حس إل
ـــة . 4 ـــتحقة يف حال ـــتراكات املس ـــة اإلش ـــن قيم ـــع 4 % م ـــر بواق ـــة تأخي ـــرض غرام تف

التأخـــر عـــن ســـداد اإلشـــتراكات يف املواعيـــد املحـــددة و بمـــا ال يتجـــاوز قيمـــة 
اإلشـــتراكات املســـتحقة. 

استئناف اإلشتراك بعد فترة التوقف

ـــب . 1 ـــتراك بموج ـــتئناف اإلش ـــن اس ـــذا التأمي ـــترك به ـــه املش ـــن علي ـــق للمؤم يح
نمـــوذج رقـــم )22( تأمينـــات.

ــتركًا بهـــا يف تاريـــخ . 2 ــر التـــي كان مشـ ــريحة األجـ ــتراك بنفـــس شـ يتـــم اإلشـ
ــريحة  ــال إلـــى الشـ ــل االنتقـ ــنتين قبـ ــريحة سـ ــذه الشـ ــتمر بهـ التوقـــف ويسـ

األىلع.

إيقاف االشتراكات

يحـــق للمشـــترك التوقـــف عـــن اإلشـــتراك يف أي وقـــت بموجـــب النمـــوذج رقـــم )4( . 1
تأمينـــات املبيـــن فيـــه طلـــب التوقـــف عـــن اإلشـــتراك وتقديمـــه للمركـــز الرئيســـي 

 .abroad@gcss.ye للمؤسســـة أو البريـــد االلكترونـــي للمؤسســـة

إذا توقـــف املشـــترك عـــن تســـديد اإلشـــتراكات املســـتحقة مـــدة ســـتة أشـــهر متتاليـــة . 2
دون إشـــعار املؤسســـة يعتبـــر إشـــتراكه يف التأميـــن متوقفـــًا.
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ـــة  ـــر( ولديهـــم خدم ـــدوق األخي ـــن عليهـــم املشـــتركين باملؤسســـة )الصن - يحـــق للمؤم
ســـابقة يف )الصنـــدوق األول( الهيئـــة العامـــة للتأمينـــات أو الدفـــاع  أو الداخليـــة 
ـــر  ـــة توف ـــة يف حال ـــى املؤسس ـــق إل ـــك الصنادي ـــن تل ـــتراكاتهم م ـــدة اش ـــم م ـــن ض واألم

ـــة : ـــروط التالي الش

ثبوت انتهاء عاقة املؤمن عليه بالصندوق األول.. 1

االشـــتراك بالتأميـــن يف املؤسســـة العامـــة للتأمينـــات ويشـــترط أن يكـــون تاريـــخ . 2
الخـــروج مـــن الصنـــدوق األول قبـــل تاريـــخ الخـــروج مـــن صنـــدوق املؤسســـة.

عدم توفر شروط استحقاق املعاش أو صرف املعاش من الصندوق األول.. 3

أن تكـــون مـــدة الخدمـــة املحولـــة مثبتـــه و مســـدد عنهـــا االشـــتراكات التأمينيـــة . 4
الـــى الصنـــدوق األول.

ـــأة . 5 ـــا مكاف ـــرف عنه ـــبق الص ـــد س ـــا ق ـــا وتحويله ـــراد ضمه ـــدة امل ـــون امل أن ال تك
نهايـــة الخدمـــة أو معاشـــًا أو تعويضـــًا أو ازدواج تأمينـــي أو مســـتحقات أخـــرى 

ـــدوق األول. ـــن الصن م

ــع . 6 ــدة مـ ــة واحـ ــر  دفعـ ــدوق األخيـ ــى الصنـ ــتراكات إلـ ــة اإلشـ ــل حصيلـ تحويـ
الفائـــدة مـــن الصنـــدوق األول.

يحـــق للمؤمـــن عليـــه الـــذي ســـبق لـــه اإلشـــتراك يف املؤسســـة )الصنـــدوق األول( 
ـــتراكاتهم  ـــدة اش ـــم م ـــة  ض ـــكرية أو أمني ـــة أو عس ـــة مدني ـــل يف وظيف ـــق بالعم والتح
ـــاط  ـــتقطاع أقس ـــل واس ـــتمرار بالعم ـــريطة االس ـــق ش ـــك الصنادي ـــى تل ـــة إل ـــن املؤسس م
التقاعـــد إلـــى الصنـــدوق األخيـــر وثبـــوت توريـــد اإلشـــتراكات التأمينيـــة عـــن فتـــرة 

عملـــه يف القطـــاع الخـــاص إلـــى صنـــدوق املؤسســـة.

4- تبادل االحتياطيات بين الصناديق التأمينية.

تبادل االحتياطي من املؤسسة إلى الصناديق التأمينية األخرىتبادل االحتياطي من الصناديق التأمينية األخرى إلى املؤسسة
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5- شراء مدة سابقة لبدء اإلشتراك بالتأمين.

ـــي أو . 1 ـــز الرئيس ـــر املرك ـــتراك عب ـــدء اإلش ـــابقة لب ـــدة س ـــراء م ـــب ش ـــدم بطل ـــًا التق ـــن )60( عام ـــوغ س ـــل بل ـــن قب ـــواع التأمي ـــن أن ـــوع م ـــأي ن ـــترك ب ـــه املش ـــن علي ـــوز للمؤم يج
.abroad@gcss.ye ـــي ـــد اإللكترون ـــروع املؤسســـة أو البري أحـــد ف

تحسب تكلفة شراء املدة السابقة وفقًا لجدول املعامل االكتواري كاآلتي :. 2

       التكلفة = شريحة األجر عند طلب الشراء × املعامل االكتواري × عدد األشهر املراد شراؤها.

يجب أن التقل املدة املطلوب شرائها عن سنة والتزيد عن خمس سنوات.. 3

تحديد معامل العمر )االكتواري( من الجدول أدناه.. 4

المعامل االكتواريالعمرالرقمالمعامل االكتواريالعمرالرقم
1200,3120390,39
2210,3121400,40
3220,3222410,40
4230,3223420,40
5240,3324430,41
6250,3325440,41
7260,3426450,42
8270,3427460,42
9280,3528470,43

10290,3529480,43
11300,3530490,44
12310,3631500,44
13320,3632510,45
14330,3733520,45
15340,3734530,45
16350,3735540,46
17360,3836550,46
18370,3837560,47
19380,3938570,47

سداد اشتراكات تكلفة شراء املدة السابقة دفعة واحدة أو بالتقسيط بحسب ما تحدده املؤسسة.. 5
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ْن َال  ـــنِّ ِممَّ ِة يِف السِّ ْد َأْهَل اْلُیْتِم َوَذِوي الرِّقَّ َتَعهَّ

ِحیَلَة َلُه، َوَال َیْنِصُب ِلْلَمْسَأَلِة َنْفَسُه، َوذِلَك یلَعَ 

ُفُه اُهللا  اْلُوَالِة َثِقیٌل، َواْلَحقُّ ُکلُُّه َثِقیٌل، َوَقْد ُیَخفِّ

یلَعَ َأْقَواٍم َطَلُبوا اْلَعاِقَبَة َفَصبَُّروا َأْنُفَسُهْم.

اإلمام علي بن أبي طالب
علیه السالم
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املنافع التأمینیة
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املنافع التأمينية 
تقـــدم املؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة الحمايـــة 
االجتماعيـــة للعامليـــن يف القطـــاع الخـــاص املشـــتركين لديهـــا مـــن 
ـــرهم  ـــراد أس ـــن أف ـــتحقين م ـــم وللمس ـــهري له ـــاش ش ـــر مع ـــال توفي خ
مـــن بعدهـــم بعـــد انقطـــاع الراتـــب أو األجـــر الـــذي كانـــوا يحصلـــون 
ـــدرة  ـــدان الق ـــل فق ـــة مث ـــر االجتماعي ـــم للمخاط ـــة تعرضه ـــه نتيج علي
ىلع الكســـب بســـبب )الشـــيخوخة - العجـــز غيـــر املهنـــي - إصابـــة 
العمـــل( أو فقـــدان مصـــدر الدخـــل بســـبب  الوفـــاة أو الســـجن أو الفقـــد.

تتمثـــل الحمايـــة االجتماعيـــة التـــي تقدمهـــا املؤسســـة للعامليـــن 
يف القطـــاع الخـــاص املشـــتركين لديهـــا باملنافـــع التأمينيـــة التـــي 
ــم إلـــى ثاثـــة  ــات االجتماعيـــة وتنقسـ ــا لهـــم قانـــون التأمينـ كفلهـ

أنـــواع رئيســـية هـــي :

أواًل : املعاشات.

ثانيًا : تعويضات الدفعة الواحدة.

ثالثًا : املزايا واملنح واإلعانات.

ـــكل نـــوع منهـــا يف هـــذا الدليـــل كمـــا جـــاء يف  وســـيتم التطـــرق ل

قانـــون التأمينـــات االجتماعيـــة النافـــذ. 

أواًل : املعاشات:
تصـــرف املؤسســـة للمؤمـــن عليهـــم و للمســـتحقين مـــن أفـــراد 
ـــى  ـــي تنقســـم ال ـــة الت أســـرهم مـــن بعدهـــم املعاشـــات الشـــهرية التالي

ـــي : ـــواع ه ـــة أن خمس

معاش الشيخوخة.  .1

أ- معاش الشيخوخة األساسي.

ب- معاش الشيخوخة املخفض.

2. معاش العجز غير املهني الكلي املستديم. 

معاش الوفاة.  .3

4. معاش السجين.

5. معاش الفقد )إعانة الفقد(.

ثانيًا : تعويضات الدفعة الواحدة:
تـــؤدي املؤسســـة تعويضـــًا مـــن دفعـــة واحـــدة إذا كانـــت مـــدة 
ــاالت  ــق الحـ ــر وفـ ــنة فأكثـ ــن سـ ــه يف التأميـ ــن عليـ ــتراك املؤمـ اشـ

ــة:- التاليـ

تعويض استقالة املؤمن عليها.  .1

تعويض املغادرة النهائية )للمؤمن عليه األجنبي(.   .2

تعويـــض الهجـــرة الدائمـــة أو الحصـــول ىلع جنســـية أخـــرى   .3
للمؤمـــن عليـــه اليمنـــي.

تعويض الشيخوخة.  .4

تعويض العجز غير املهني الكلي املستديم.  .5

تعويض الوفاة.  .6

تعويض السجين.  .7

حاالت الخروج عن نطاق تطبيق القانون.  .8

ثالثًا : املزايا و املنح و اإلعانات:
تمنـــح املؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة مزايـــا أخـــرى  

للمؤمـــن عليهـــم أو املســـتحقين مـــن بعدهـــم مـــن أهمهـــا:

1. منحة الزواج.

2. إعانة مصاريف الدفن.

3. قروض االستبدال.
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1- معاش الشيخوخة

شروط اإلستحقاق

ــا ســـن . 1 بلـــوغ املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـ
الــــ)60( عامـــًا واختياريـــًا إذا بلغـــت املؤمـــن عليهـــا 

ـــا.  ـــًا أو تجاوزته ـــن الــــ)55( عام س

أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأميـــن عـــن . 2
)15( ســـنة، وبحـــٍد  أي  اشـــتراكًا شـــهريًا   )180(
ــر  ــر كسـ ــث يجبـ ــهر بحيـ ــنة وشـ ــى )14( سـ أدنـ
ـــر كســـر الســـنة  ـــم يجب ـــى شـــهر كامـــل ث الشـــهر إل
ـــة إذا  ـــنة كامل ـــى س ـــَدد إل ـــذه امُل ـــوع ه يف مجم
ــه  ــن عليـ ــل املؤمـ ــك تأهيـ ــأن ذلـ ــن شـ كان مـ

ــاش. ــتحقاق املعـ السـ

ـــي . 3 ـــي الكل ـــر املهن ـــز غي ـــدوث العج ـــة ح يف حال
ـــنة  ـــن س ـــر م ـــرور أكث ـــد م ـــاة بع ـــتديم أو الوف املس
ـــه  ـــن علي ـــوغ املؤم ـــل بل ـــة وقب ـــرك الخدم ـــن ت م
ـــتراك  ـــدة اإلش ـــت م ـــى بلغ ـــًا مت ـــن الــــ)60( عام س
)180( اشـــتراكًا شـــهريًا وأن ال يكـــون قـــد صـــرف 

ـــدة. ـــة الواح ـــض الدفع ـــا تعوي عنه

ـــم . 4 ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي س
ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركين بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 5

ـــن . 6 ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم تق
ـــاش. ـــرف  املع ـــب ص ـــميًا بطل ـــم رس ـــوب عنه ين

اإلجـــراءات

ـــد . 1 ـــه والتأك ـــن علي ـــف املؤم ـــة مل مراجع
مـــن احتوائـــه ىلع كافـــة النمـــاذج 
ــخصية. ــات الشـ ــة إثبـ ــة و وثيقـ التأمينيـ

عليـــه . 2 املؤمـــن  بيانـــات  مراجعـــة 
امللـــف  واقـــع  مـــن  واإلشـــتراكات 
للمنشـــأة. املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

ـــتحقة . 3 ـــة املس ـــوية باملنفع ـــداد تس إع
مـــن ِقَبـــل إدارة املنافـــع التأمينيـــة 
للمؤمـــن عليـــه، ىلع أســـاس ُمـــَدد 
وأجـــور اإلشـــتراك والوثائـــق املرفقـــة.

ــق . 4 ــي والوثائـ ــف التأمينـ ــة امللـ مراجعـ
ــرف. ــدة للصـ املؤيـ

إصـــدار شـــيك باملعاشـــات املســـتحقة . 5
ـــه. ـــن علي للمؤم

ــة . 6 ــن وزارة الخدمـ ــتعام مـ ــرة إسـ مذكـ
ــة. املدنيـ

بنـــك . 7 لـــدى  بنكـــي  حســـاب  فتـــح 
ــرف  ــي لصـ ــي الزراعـ ــليف التعاونـ التسـ

الشـــهري. املعـــاش 

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ـــب  ـــه بطل ـــن علي ـــدم املؤم ـــخ تق تاري
الصـــرف شـــريطة  اســـتكمال امللـــف 
التأمينـــي واســـتيفاء كافـــة الوثائـــق 

ــة. املطلوبـ

الوثائق املطلوبة

طلب صرف املنفعة.. 1

ــات الشـــخصية . 2 ــة إثبـ ــورة وثيقـ صـ
)البطاقـــة الشـــخصية – البطاقـــة 
الســـفر( مـــع  العائليـــة – جـــواز 

إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

يف . 3 القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل 
ــَب املســـتحق للمعـــاش  ــال َرِغـ حـ
ــتام  ــر باسـ ــخص آخـ ــض شـ تفويـ
املعـــاش، مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

املؤمـــن . 4 يعولهـــم  بمـــن  إقـــرار 
عليـــه.

النماذج املستخدمة

مكافـــأة . 1 )12أ(  رقـــم  نمـــوذج 
خدمـــة. نهايـــة 

إخطـــار . 2  )3( رقـــم  نمـــوذج 
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار . 3  )4( رقـــم   نمـــوذج 
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

طلب صرف املنفعة اآللي.. 4

باإلشـــتراكات . 5 آليـــة  مباينـــة 
عليهـــا. مصـــادق 

قرار ربط املعاش.. 6

سند صرف املعاش.. 7

أ- معاش الشيخوخة األساسي

املدة االعتبارية املؤهلة الستحقاق معاش الشيخوخة

يجـــوز للمؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـــا عنـــد بلغوهـــم ســـن )60( عامـــًا 

وبلغـــت مـــدة اشـــتراكهم بالتأميـــن ثمـــان ســـنوات )96( إشـــتراكًا شـــهريًا 

إكمـــال املـــدة املؤهلـــة الســـتحقاق معـــاش الشـــيخوخة إمـــا باالســـتمرار 

ــبع  ــاوز السـ ــا ال يتجـ ــدة وبمـ ــة واحـ ــدة دفعـ ــذه املـ ــراء هـ ــل أو شـ بالعمـ

ـــي  ـــهر التال ـــن الش ـــاش م ـــرف املع ـــهريًا ىلع أن يص ـــتراكًا ش ـــنوات )84( إش س

إلكمـــال مـــدة اإلشـــتراك أو مـــن الشـــهر التالـــي لشـــراء املـــدة املكملـــة.

أواًل : املعـاشــات
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جدول نسب تخفيض املعاش

بلـــوغ املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـــا ســـن . 1
الــــ)50( عامـــًا. 

ــن . 2 ــن عـ ــتراك يف التأميـ ــدة اإلشـ ــل مـ أن ال تقـ
)300( اشـــتراكًا شـــهريًا أي )25( ســـنة. 

ـــم . 3 ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي س
ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

إنتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن . 4
عليهـــا.

ــوغ . 5 ــل بلـ ــة قبـ ــل أو مهنـ ــاق بعمـ ــدم اإللتحـ عـ
ـــًا.  الــــ)60( عام ـــن  س

ـــب . 6 ـــه أو املؤمـــن عليهـــا بطل تقـــدم املؤمـــن علي
ــد  ــن التقاعـ ــوغ سـ ــل بلـ ــاش قبـ ــرف  املعـ صـ

اإللزامـــي.

اإلجـــراءات الوثائق املطلوبة

طلب صرف املنفعة.. 1

الشـــخصية . 2 إثبـــات  صـــورة وثيقـــة 
البطاقـــة   – الشـــخصية  البطاقـــة   (
ـــار  ـــع إحض ـــفر( م ـــواز الس ـــة – ج العائلي

األصـــل للمطابقـــة.

ــال . 3 ــة يف حـ ــة القانونيـ ــل الوكالـ أصـ
َرِغـــَب املســـتحق للمعـــاش تفويـــض 
باســـتام املعـــاش،  آخـــر  شـــخص 
مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن البطاقـــة 
إحضـــار  مـــع  للوكيـــل  الشـــخصية 

األصـــل للمطابقـــة.

إقرار بمن يعولهم املؤمن عليه.. 4

ـــدم . 5 ـــه بع ـــن علي ـــزام املؤم ـــد والت تعه
ــكام  ــع ألحـ ــل يخضـ ــة أي عمـ ممارسـ

القانـــون.

النماذج املستخدمة

مكافـــأة . 1 )12أ(  رقـــم  نمـــوذج 
خدمـــة. نهايـــة 

إخطـــار . 2  )3( رقـــم  نمـــوذج 
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار . 3  )4( رقـــم   نمـــوذج 
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

طلب صرف املنفعة اآللي.. 4

باإلشـــتراكات . 5 آليـــة  مباينـــة 
عليهـــا. مصـــادق 

قرار ربط املعاش.. 6

سند صرف املعاش.. 7

ب- معاش الشيخوخة املخفض

نسب التخفيض السننسب التخفيض السن

5034%5618%

5132%5714%

5230%5810%

5327%595%

5424%600%

5521%

مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه . 1
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

ــه . 2 ــن عليـ ــات املؤمـ ــة بيانـ مراجعـ
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

. ة للمنشـــأ

باملنفعـــة . 3 تســـوية  إعـــداد 
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

ـــواردة . 4 يخفـــض املعـــاش بالنســـب ال
تخفيـــض  نســـب  جـــدول  يف 

املعـــاش. 

التأمينـــي . 5 امللـــف  مراجعـــة 
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

باملعاشـــات . 6 شـــيك  إصـــدار 
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحقة 

إستمارة البحث امليداني.. 7

وزارة . 8 مـــن  إســـتعام  مذكـــرة 
املدنيـــة. الخدمـــة 

فتـــح حســـاب بنكـــي لـــدى بنـــك . 9
الزراعـــي  التعاونـــي  التســـليف 

الشـــهري. لصـــرف املعـــاش 

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ـــب  ـــه بطل ـــن علي ـــدم املؤم ـــخ تق تاري
الصـــرف شـــريطة  اســـتكمال امللـــف 
التأمينـــي واســـتيفاء كافـــة الوثائـــق 

ــة. املطلوبـ

شروط اإلستحقاق
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شروط اإلستحقاق

ـــن . 1 ـــا س ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــوغ املؤم ـــدم بل ع
)60( عامـــًا. 

إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.. 2

ــن )60( . 3 ــن عـ ــتراك يف التأميـ ــدة اإلشـ ــل مـ  أن ال تقـ
اشـــتركًا شـــهريًا، وبحـــد أدنـــى )4( ســـنوات وشـــهر 
بحيـــث يجبـــر كســـر الشـــهر إلـــى شـــهر كامـــل ثـــم 
ـــى  ـــَدد إل ـــذه امُل ـــوع ه ـــنة يف مجم ـــر الس ـــر كس يجب
ـــل املؤمـــن  ـــك تأهي ـــة إذا كان مـــن شـــأن ذل ســـنة كامل

عليـــه الســـتحقاق املعـــاش.

أن يثبـــت العجـــز غيـــر املهنـــي الكلـــي املســـتدام . 4
أثنـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو خـــال ســـنة مـــن 
ـــرار  ـــب ق ـــك بموج ـــت ذل ـــة ويثب ـــاء الخدم ـــخ إنته تاري

اللجنـــة الطبيـــة العليـــا باملؤسســـة.

أن ال تقـــل نســـبة العجـــز عـــن 70 % مـــن قـــدرة . 5
الجســـم.

ـــًا بيـــن املؤمـــن عليـــه وممارســـة . 6  أن يحـــول العجـــز كلي
أي مهنـــة.

خضـــوع املؤمـــن عليـــه للفحـــص الطبـــي واإللتـــزام . 7
بمواعيـــد إعـــادة الفحـــص الطبـــي التـــي تحددهـــا 

اللجنـــة الطبيـــة وفقـــًا ألحـــكام الئحـــة األطبـــاء.

ـــع . 8 ـــج التاب ـــب املعال ـــات الطبي ـــل بتعليم ـــزام الكام اإللت
ـــة. للمؤسس

ســـداد جميـــع اإللتزامـــات ىلع املؤمـــن عليهـــم . 9
املشـــتركين بـ)التأميـــن اإلختيـــاري - املشـــتغلين 

بالخـــارج »املغتربيـــن«(. العامليـــن  لحســـابهم - 

ــن . 10 ــا   أو مـ ــن عليهـ ــه أو املؤمـ ــن عليـ ــدم املؤمـ تقـ
ـــل  ـــاش قب ـــرف  املع ـــب ص ـــميًا بطل ـــم رس ـــوب عنه ين

بلـــوغ ســـن التقاعـــد اإللزامـــي.

اإلجـــراءات

1( إحالـــة املؤمـــن عليـــه إلـــى طبيـــب املؤسســـة 
لفحـــص املؤمـــن عليـــه والتحقـــق مـــن وجـــود 

العجـــز أو عدمـــه.
2( إحالـــة املؤمـــن عليـــه إلـــى اللجنـــة الطبيـــة 
نـــوع ونســـبة  لتحديـــد  باملحافظـــة  العليـــا 

العجـــز.
3( إحالـــة املؤمـــن عليـــه إلـــى طبيـــب املؤسســـة 
لتحديـــد نـــوع ونســـبة العجـــز وفقـــًا للنمـــوذج 

رقـــم )17( شـــهادة تقديـــر نســـبة العجـــز.
4( رفـــع األوليـــات الطبيـــة مـــع شـــهادة تقديـــر 
الطبيـــة  اللجنـــة  وقـــرار  العجـــز  نســـبة 
ــي  ــز الرئيسـ ــى املركـ ــة إلـ ــا باملحافظـ العليـ

للمؤسســـة.
ـــة  ـــا باملؤسس ـــة العلي ـــة الطبي ـــرار اللجن ـــدار ق 5( إص
وإرســـاله إلـــى الفـــروع للبـــدء بإجـــراءات صـــرف 

املنفعـــة.
6( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه والتأكـــد مـــن 
و  التأمينيـــة  النمـــاذج  كافـــة  ىلع  احتوائـــه 

وثيقـــة إثبـــات الشـــخصية.
ــتراكات  ــه واإلشـ ــن عليـ ــات املؤمـ ــة بيانـ 7(  مراجعـ
مـــن واقـــع امللـــف التأمينـــي وامللـــف املالـــي 

ــأة. للمنشـ
8( إعـــداد تســـوية باملنفعـــة املســـتحقة مـــن 
ــه  ــن عليـ ــة للمؤمـ ــع التأمينيـ ــل إدارة املنافـ ِقَبـ
ــَدد وأجـــور اإلشـــتراك والوثائـــق  ىلع أســـاس ُمـ

ــة. املرفقـ
ــدة  ــق املؤيـ ــي والوثائـ ــف التأمينـ ــة امللـ 9( مراجعـ

للصـــرف.
10( مذكرة إستعام من وزارة الخدمة املدنية.

11( إصدار شيك باملعاشات املستحقة للمؤمن عليه.
12( يســـتمر بمتابعـــة الفحوصـــات خـــال ثـــاث 
ســـنوات حتـــى يثبـــت العجـــز نهائيـــًا أو زوال 

العجـــز بموجـــب القانـــون.
13( فتـــح حســـاب بنكـــي لـــدى بنـــك التســـليف 
التعاونـــي الزراعـــي لصـــرف املعـــاش الشـــهري.

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ـــب  ـــه بطل ـــن علي ـــدم املؤم ـــخ تق تاري
ــف  ــتكمال امللـ ــريطة اسـ ــرف شـ الصـ
التأمينـــي والطبـــي واســـتيفاء كافـــة 

ــة. ــق املطلوبـ الوثائـ

الوثائق املطلوبة

طلب صرف املنفعة.. 1

صـــور  األوليـــات الطبيـــة املتعلقـــة . 2
بالعجـــز.

ــز . 3 ــا للعجـ ــرار اللجنـــة الطبيـــة العليـ قـ
باملحافظـــة.

نمـــوذج رقـــم )17( شـــهادة تقديـــر . 4
نســـبة العجـــز.

العليـــا . 5 الطبيـــة  اللجنـــة  قـــرار 
. فظة ملحا ا و سســـة ملؤ با

الشـــخصية . 6 إثبـــات  وثيقـــة  صـــورة 
البطاقـــة   – الشـــخصية  )البطاقـــة 
العائليـــة – جـــواز الســـفر( مـــع إحضـــار 

للمطابقـــة. األصـــل 

أصـــل الوكالـــة القانونيـــة يف حـــال . 7
َرِغـــَب املســـتحق للمعـــاش  تفويـــض 
شـــخص آخـــر باســـتام املعـــاش، مـــع 
ـــة الشـــخصية  ـــن البطاق ـــاق صـــورة م إرف
للوكيـــل مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

إقرار بمن يعولهم املؤمن عليه.. 8

النماذج املستخدمة

ـــة . 1 ـــأة نهاي ـــم )12أ( مكاف ـــوذج رق نم
ـــة. خدم

ـــاق . 2 ـــار بالتح ـــم )3( إخط ـــوذج رق نم
ـــل. عام

ـــم  )4( إخطـــار بانتهـــاء . 3 نمـــوذج رق
ـــل. ـــة عام خدم

طلب صرف املنفعة اآللي.. 4

باإلشـــتراكات . 5 آليـــة  مباينـــة 
عليهـــا. مصـــادق 

قرار ربط املعاش.. 6

سند صرف املعاش.. 7

2- معاش العجز غير املهني الكلي املستديم.
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شروط اإلستحقاق

1( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

2( أن تقـــع الوفـــاة أثنـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه 

ــة  ــاء الخدمـ ــخ انتهـ ــن تاريـ ــنة مـ ــال سـ أو خـ

قبـــل بلـــوغ ســـن التقاعـــد اإللزامـــي ويســـتثنى 

ـــدة  ـــت م ـــن بلغ ـــم الذي ـــن عليه ـــك املؤم ـــن ذل م

اشـــتراكهم )180( اشـــتراكًا شـــهريًا.

ـــن عـــن )12(  3( أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأمي

إشـــتراكًا شـــهريًا.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 4( س

ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

5( تقـــدم املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم 

رســـميًا بطلـــب صـــرف املعـــاش.

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

2(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

للمنشـــأة.

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

باملعاشـــات  شـــيك  إصـــدار   )5
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحقة 

6( فتـــح حســـاب بنكـــي لـــدى بنـــك 
الزراعـــي  التعاونـــي  التســـليف 

لصـــرف املعـــاش الشـــهري.

امليدانـــي  البحـــث  إســـتمارة  أصـــل   )7
. للمســـتحقين

ــة  ــن وزارة الخدمـ ــتعام مـ ــرة إسـ 8( مذكـ
املعـــاش   لصاحـــب  املدنيـــة 

البالغيـــن. واملســـتحقين 

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

2( أصل شهادة الوفاة.

3( أصل حكم إنحصار الورثة.

ــه  ــم تقديمـ ــة ويتـ ــم اإلعالـ ــل حكـ 4( أصـ
يف حالـــة اعتمـــاد الوالديـــن أو اإلخـــوة 
ــى يف  ــن املتوفـ ــوات وأوالد اإلبـ واألخـ
ـــا ينفقـــه  معيشـــتهم األساســـية ىلع م

املؤمـــن عليـــه أو صاحـــب املعـــاش.

5(  أصـــل الوكالـــة القانونيـــة يف حـــال 
ــاش  تفويـــض  ــتحق للمعـ ــَب املسـ َرِغـ
شـــخص آخـــر باســـتام املعـــاش، مـــع 
ـــخصية  ـــة الش ـــن البطاق ـــورة م ـــاق ص إرف
للوكيـــل مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

ـــب عـــن املســـتحقين  6( أصـــل حكـــم تنصي
للســـن  البالغيـــن  )غيـــر  ـــر  الُقصَّ

القانونـــي(.

ـــات الشـــخصية للمؤمـــن  ـــق إثب 7( صـــور وثائ
)البطاقـــة  املســـتحقين  و  عليـــه 
ـــة - جـــواز  ـــة العائلي الشـــخصية - البطاق
ـــار  ـــع إحض ـــاد( م ـــهادة املي ـــفر - ش الس

األصـــل للمطابقـــة.

8(  صـــور مـــن مســـتندات إثبـــات التحـــاق 
باملراحـــل  الذكـــور  املســـتحقين 
التعليميـــة ) املـــدارس – الجامعـــات( 

مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

النماذج املستخدمة

مكافـــأة  )12أ(  رقـــم  نمـــوذج   )1
نهايـــة خدمـــة.

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم   نمـــوذج   )3
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

4( طلب صرف املنفعة اآللي.

آليـــة باإلشـــتراكات  5( مباينـــة 
مصـــادق عليهـــا.

6( قرار ربط املعاش.

7( سند صرف املعاش.

3- معاش الوفاة.

زمن اإلنجاز

ثاثـــة أســـابيع كحـــد أقصـــى 
مـــن تاريـــخ تقـــدم املســـتحقين 
أو مـــن ينـــوب عنهـــم بطلـــب 
اســـتكمال  شـــريطة   الصـــرف 
واســـتيفاء  التأمينـــي  امللـــف 

الوثائـــق املطلوبـــة. كافـــة 
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املستحقين ملعاش الوفاة

املستحقين للمعاش

ـــه . 1 ـــن علي ـــة املؤم ـــي زوج ـــل: ه ـــة أو األرام األرمل
ــه  ــاة أو مطلقتـ أو صاحـــب املعـــاش وقـــت الوفـ
ـــي يف  ـــاة وه ـــت الوف ـــى حدث ـــًا مت ـــًا رجعي طاق

ـــاق. ـــدة الط ع

ــة . 2 ــا أو صاحبـ ــن عليهـ ــو زوج املؤمـ ــل: هـ األرمـ
ـــق املؤمـــن عليهـــا  املعـــاش وقـــت الوفـــاة أو مطل
أو صاحبـــة املعـــاش طاقـــًا رجعيـــًا متـــى حدثـــت 

ـــاق. ـــدة الط ـــاء ع ـــل انقض ـــاة قب الوف

املســـتحقين . 3 وإناثـــًا  ذكـــورًا  املتوفـــى  أوالد 
للمعـــاش.

ـــدة املؤمـــن عليـــه أو صاحـــب املعـــاش . 4 ـــد و وال وال
ــم  ــن ولدهـ ــن مـ ــوا معاليـ ــى كانـ ــى متـ املتوفـ

املتوفـــى.

املعـــاش . 5 أو صاحـــب  عليـــه  املؤمـــن  أخـــوة 
ـــم  ـــن أخيه ـــن م ـــوا معالي ـــى كان ـــًا مت ـــورًا و إناث ذك

املتوفـــى.

ـــوا . 6 ـــى كان ـــًا مت ـــورًا و إناث ـــى ذك ـــن املتوف أوالد اإلب
معاليـــن مـــن جدهـــم املتوفـــى أو جدتهـــم 

ــة. املتوفيـ

الحمل املستكن حين والدته حيًا. . 7

تابع إيقاف املعاش

إعادة صرف املعاش

شروط االستحقاق

الزوجيـــة . 1 الرابطـــة  تكـــون  أن 
لألرملـــة أو األرامـــل قائمـــة عنـــد 
وفـــاة املؤمـــن عليـــه أو صاحـــب 

املعـــاش.

أن يكـــون املطلـــق أو املطلقـــة يف . 2
عـــدة الطـــاق الرجعـــي.

أن ال يكـــون األبنـــاء أو اإلخـــوة أو . 3
الذكـــور  املتوفـــى  اإلبـــن  أبنـــاء 
املعاليـــن قـــد بلغـــوا ســـن )18( 
ــا  ــك مـ ــن ذلـ ــتثنى مـ ــًا و يسـ عامـ

ــي: يلـ

ـــت  ـــب و يثب ـــن الكس ـــز ع أ-   العاج
اللجنـــة  مـــن  بقـــرار  ذلـــك 
الطبيـــة العليـــا باملؤسســـة، 
ــل  ــود دخـ ــدم وجـ ــريطة عـ شـ

ــه. لديـ

الثانـــوي  بالتعليـــم  الطالـــب  ب- 
ـــًا  ـــغ ســـن )21( عام ـــم يبل ـــذي ل ال
و الطالـــب بالتعليـــم الجامعـــي 
لـــم يبلـــغ ســـن )26(  الـــذي 
ــود  ــدم وجـ ــريطة عـ ــًا، شـ عامـ

ــم. ــل لديهـ دخـ

أن تكـــون البنـــات و بنـــات اإلبـــن . 4
غيـــر  األخـــوات  و  املتوفـــى 
متزوجـــات وال يوجـــد لهـــن دخـــل.

ـــول . 5 ـــى كان يع ـــت أن املتوف  أن يثب
والـــده ووالدتـــه وال يوجـــد لهـــم 

دخـــل.

ـــوة . 6 ـــى لألخ ـــة املتوف ـــت إعال أن يثب
ـــى. ـــن املتوف ـــوات و وأوالد اإلب واألخ

توزيع املعاش

يعـــود الحـــق يف املعـــاش ملـــن ســـبق 
وقـــف معاشـــه كمـــا يســـتحق املعـــاش 
ــتحقاق يف  ــه االسـ ــبق لـ ــم يسـ ــن لـ ملـ
املعـــاش ويســـتحق املعـــاش مـــن أول 

ــة : ــاالت اآلتيـ ــتحقاق للحـ ــهر االسـ شـ

أ-   طـــاق أو ترمـــل البنـــت أو األخـــت  
ـــذا األم  ـــى وك ـــن املتوف ـــت اإلب وبن
التـــي كانـــت متزوجـــة مـــن غيـــر 
ــب  ــه أو صاحـ ــن عليـ ــد املؤمـ والـ

املعـــاش.

ـــر  ـــزوج األخي ـــن ال ـــة م ـــاق األرمل ب- ط
ــد  ــون قـ ــرط أال تكـ ــا بشـ أو ترملهـ
األخيـــر  الـــزوج  اســـتحقت عـــن 

ــاش. معـ

شـــهر  مـــن  املعـــاش  يصـــرف  ج- 
الترمـــل أو مـــن الشـــهر التالـــي 

الطـــاق. عـــدة  النقضـــاء 

عدم  وجود مستحقين.. 1

أو . 2 البنـــات  أو  األرامـــل  زواج 
اإلبـــن  وبنـــات  األخـــوات 

وفاتهـــن. أو  املتوفـــى 

والـــد . 3 غيـــر  مـــن  األم  زواج 
عليـــه. املؤمـــن 

ـــاء و . 4 ـــًا لألبن ـــن )18( عام ـــوغ س بل
األخـــوة و أبنـــاء اإلبـــن املتوفـــى 

ـــم. ـــن بالتعلي ـــر ملتحقي الغي

بلـــوغ ســـن )21( عامـــًا لألبنـــاء . 5
اإلبـــن  أبنـــاء  و  األخـــوة  و 
يف  الدارســـين  املتوفـــى 

الثانويـــة. املرحلـــة 

بلـــوغ ســـن )26( عامـــًا لألبنـــاء . 6
اإلبـــن  أبنـــاء  و  األخـــوة  و 
يف  الدارســـين  املتوفـــى 

الجامعيـــة. املرحلـــة 

ـــن أو األخ . 7 ـــة العجـــز لإلب زوال حال
ـــن املتوفـــى. ـــن اإلب أو أب

يتم إيقاف املعاش يف الحاالت التالية

يـــوزع املعـــاش بالتســـاوي ىلع . 1
عددهـــم  كان  إذا  املســـتحقين 

ــر. ــن فأكثـ أثنيـ

إذا لـــم يوجـــد ســـوى مســـتحق . 2
مـــن   %  75 فيمنـــح  واحـــد 
ــك  ــن ذلـ ــتثنى مـ ــاش، ويسـ املعـ
املســـتحق للمعـــاش الـــذي يقـــل 
الحـــد  ضعفـــي  عـــن  معاشـــه 

التقاعـــدي. للمعـــاش  األدنـــى 

التحـــاق األوالد أو األخـــوة أو األخـــوات . 8
ــل أو  ــى بعمـ ــن املتوفـ أو أوالد اإلبـ

مهنـــة وحصولهـــم ىلع أجـــر. 

ـــاش أو . 9 ـــول األب أو األم ىلع مع حص
ـــر. أج
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4- معاش السجين.

شروط اإلستحقاق

1( التقـــدم بطلـــب صـــرف املعـــاش مـــن ِقَبـــل 

املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم رســـميًا.

2( إنتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن 

عليهـــا.

أو صاحـــب  املؤمـــن عليـــه  يحكـــم ىلع  أن   )3

املعـــاش نهائيـــًا بالســـجن ملـــده )10( ســـنوات 

ـــوغ املؤمـــن  ـــة لبل ـــر أو بقـــدر املـــدة املتبقي فأكث

ـــل. ـــا أق ـــًا أيهم ـــن الــــ)60( عام ـــه س علي

4( أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك بالتأميـــن عـــن )36( 

إشـــتراكًا شـــهريًا أي )3( ســـنوات، وبحـــد أدنـــى 

ــهر  ــر الشـ ــر كسـ ــث يجبـ ــهرًا بحيـ ــنتين وشـ سـ

إلـــى شـــهر كامـــل ثـــم يجبـــر كســـر الســـنة يف 

ــة إذا  ــنة كاملـ ــى سـ ــَدد إلـ ــذه امُلـ ــوع هـ مجمـ

ــه  ــن عليـ ــل املؤمـ ــك تأهيـ ــأن ذلـ ــن شـ كان مـ

ــاش. ــتحقاق املعـ السـ

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 5( س
ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

2(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

للمنشـــأة.

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

باملعاشـــات  شـــيك  إصـــدار   )5
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحقة 

6( أصـــل إســـتمارة البحـــث امليدانـــي 
للمســـتحقين.

وزارة  مـــن  إســـتعام  مذكـــرة   )7
لصاحـــب  املدنيـــة  الخدمـــة 
املعـــاش  واملســـتحقين البالغيـــن.

8( فتـــح حســـاب بنكـــي لـــدى بنـــك 
الزراعـــي  التعاونـــي  التســـليف 

لصـــرف املعـــاش الشـــهري.

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

مـــن  معمـــد  نهائـــي  حكـــم   )1
املحكمـــة غيـــر قابـــل للطعـــن 
ــدة )10(  ــجن ملـ ــتئناف بالسـ واإلسـ
ـــة  ـــرة املتبقي ـــر أو الفت ـــوام أو أكث أع
ـــا  ـــًا أيهم ـــن الــــ)60( عام ـــه س لبلوغ

ــل. أقـ

2( إفـــادة بتنفيـــذ املؤمـــن عليـــه 
للعقوبـــة و وجـــوده داخـــل الســـجن.

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل    )3
ــَب املســـتحق للمعـــاش   ــال َرِغـ حـ
ــتام  ــر باسـ ــخص آخـ ــض شـ تفويـ
املعـــاش، مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

4( صـــور وثائـــق إثبـــات الشـــخصية 
املســـتحقين  و  عليـــه  للمؤمـــن 
)البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة 
ـــهادة  ـــفر - ش ـــواز الس ـــة - ج العائلي
ـــل  ـــار األص ـــع إحض ـــر( م ـــاد الُقص مي

ــة. للمطابقـ

إثبـــات  مســـتندات  مـــن  صـــور   )5
الذكـــور  املســـتحقين  إلتحـــاق 
باملراحـــل التعليميـــة )املـــدارس 
ــل  ــار األصـ ــع إحضـ ــات( مـ – الجامعـ

للمطابقـــة.

النماذج املستخدمة

مكافـــأة  )12أ(  رقـــم  نمـــوذج   )1
نهايـــة خدمـــة.

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم   نمـــوذج   )3
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

4( طلب صرف املنفعة اآللي.

آليـــة باإلشـــتراكات  5( مباينـــة 
مصـــادق عليهـــا.

6( قرار ربط املعاش.

7( سند صرف املعاش

زمن اإلنجاز

ثاثـــة أســـابيع كحـــد أقصـــى 
مـــن تاريـــخ تقـــدم املســـتحقين 
أو مـــن ينـــوب عنهـــم بطلـــب 
اســـتكمال  شـــريطة  الصـــرف 
واســـتيفاء  التأمينـــي  امللـــف 

املطلوبـــة. الوثائـــق  كافـــة 
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5- معاش الفقد )إعانة الفقد(.

شروط اإلستحقاق

1( تقـــدم املســـتحقين أو مـــن ينـــوب عنهـــم 

رســـميًا بطلـــب صـــرف املعـــاش.

2( إنتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن 

عليهـــا.

ــدان  ــة ىلع فقـ ــنة كاملـ ــدة سـ ــي مـ 3( أن تمضـ

ــب  ــا أو صاحـ ــن عليهـ ــه أو املؤمـ ــن عليـ املؤمـ

ــه. ــور عليـ ــاش دون العثـ املعـ

4( أن ال تقل مدة اإلشتراك عن )12( شهر.

ـــه  ـــن علي ـــدان املؤم ـــمية بفق ـــادة رس ـــم إف 5( تقدي

ـــة. ـــا املختص ـــد أجهزته ـــة أو أح ـــن وزارة الداخلي م

6( أن يكـــون قـــد تـــم اإلعـــان عـــن فقدانـــه 

املتاحـــة. اإلعاميـــة  بالوســـائل 

7( أن يكـــون قـــد تـــم قيـــد البـــاغ لـــدى الجهـــات 

الرســـمية بـــوزارة الداخليـــة.

8( أن يتـــم إجـــراء بحـــث ميدانـــي مـــن قبـــل 

ـــه  ـــن علي ـــدان املؤم ـــن فق ـــد م ـــة للتأك املؤسس

ــتحقاق. ــروط اإلسـ ــر شـ وتوفـ

ـــوت  ـــة بثب ـــة املختص ـــن املحكم ـــم م ـــدور حك 9( ص

ـــد. الفق

10( ســـداد جميـــع اإللتزامـــات ىلع املؤمـــن عليهـــم 
ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

2(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

للمنشـــأة.

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

باملعاشـــات  شـــيك  إصـــدار   )5
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحقة 

6( أصـــل إســـتمارة البحـــث امليدانـــي 
للمســـتحقين.

وزارة  مـــن  إســـتعام  مذكـــرة   )7
لصاحـــب  املدنيـــة  الخدمـــة 
املعـــاش  واملســـتحقين البالغيـــن.

6( فتـــح حســـاب بنكـــي لـــدى بنـــك 
الزراعـــي  التعاونـــي  التســـليف 

لصـــرف املعـــاش الشـــهري.

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

وبـــاغ  الشـــرطة  قســـم  بـــاغ   )2
ــم  ــدًا بختـ ــي معمـ ــث الجنائـ البحـ

املختصـــة. الجهـــات 

ـــة  ـــات املختص ـــن الجه ـــهادات م 3( ش
ــن  ــدان املؤمـ ــة فقـ ــات واقعـ إلثبـ

عليـــه أو صاحـــب املعـــاش.

الجريـــدة  مـــن  أصليـــة  نســـخة   )4
ـــا  ـــن صفحاته ـــورًا بي ـــمية منش الرس

ــود. ــورة املفقـ ــم وصـ أسـ

ــم  ــورة طبـــق األصـــل مـــن حكـ 5( صـ
بثبـــوت  املختصـــة  املحكمـــة 

الفقـــد.

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل   )6
ــَب املســـتحق للمعـــاش  ــال َرِغـ حـ
ــتام  ــر باسـ ــخص آخـ ــض شـ تفويـ
املعـــاش، مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

ــخصية  ــات الشـ ــق  إثبـ ــور وثائـ 7( صـ
املســـتحقين  و  عليـــه  للمؤمـــن 
)البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة 
ـــهادة  ـــفر - ش ـــواز الس ـــة - ج العائلي
ـــل  ـــار األص ـــع إحض ـــر( م ـــاد الُقص مي

ــة. للمطابقـ

إثبـــات  مســـتندات  مـــن  صـــور   )8
الذكـــور  املســـتحقين  إلتحـــاق 
باملراحـــل التعليميـــة )املـــدارس 
ــل  ــار األصـ ــع إحضـ ــات( مـ – الجامعـ

بقـــة. للمطا

النماذج املستخدمة

مكافـــأة  )12أ(  رقـــم  نمـــوذج   )1
نهايـــة خدمـــة.

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم   نمـــوذج   )3
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

4( طلب صرف املنفعة اآللي.

آليـــة باإلشـــتراكات  5( مباينـــة 
مصـــادق عليهـــا.

6( قرار ربط املعاش.

7( سند صرف املعاش.

زمن اإلنجاز

ثاثـــة أســـابيع كحـــد أقصـــى 
مـــن تاريـــخ تقـــدم املســـتحقين 
أو مـــن ينـــوب عنهـــم بطلـــب 
اســـتكمال  شـــريطة   الصـــرف 
واســـتيفاء  التأمينـــي  امللـــف 

الوثائـــق املطلوبـــة. كافـــة 
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ثانيًا : تعويضات الدفعة الواحدة.

شروط اإلستحقاق

ــا  ــوب عنهـ ــن ينـ ــا أو مـ ــن عليهـ ــدم املؤمـ 1( تقـ

ـــا  ـــل بلوغه ـــض قب ـــرف التعوي ـــب ص ـــميًا بطل رس

ســـن التقاعـــد.

2( إنتهاء خدمة املؤمن عليها.

ـــن عـــن )12( 3( أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأمي

شـــهرًا.

4( إســـتقالة املؤمـــن عليهـــا املتزوجـــة أو املطلقـــة 

أو األرملـــة.

ــن الــــ)45(  ــة سـ ــا العازبـ ــن عليهـ ــوغ املؤمـ 5( بلـ

ــًا. عامـ

ـــا  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س

ـــتغلين  ـــاري - املش ـــن اإلختي ـــتركة بـ)التأمي املش

لحســـابهم - العامليـــن بالخـــارج »املغتربيـــن«(.

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليهـــا 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

2( مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليهـــا 
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

للمنشـــأة.

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
عليهـــا ىلع أســـاس ُمـــَدد وأجـــور 
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

بالتعويـــض  شـــيك  إصـــدار   )5
عليهـــا. للمؤمـــن  املســـتحق 

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ـــب  ـــا بطل ـــن عليه ـــدم املؤم ـــخ تق تاري
الصـــرف شـــريطة  اســـتكمال امللـــف 
التأمينـــي واســـتيفاء كافـــة الوثائـــق 

ــة. املطلوبـ

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

2( توفر أحد الوثائق التالية:

ـــة  ـــزواج أو وثيق ـــد ال ـــن عق ـــورة م أ- ص
مـــن  عليهـــا  مصـــادق  الطـــاق 
األصـــل  إحضـــار  مـــع  املحكمـــة 

للمطابقـــة.

ب- صـــورة مـــن شـــهادة ميـــاد أحـــد 
البطاقـــة  مـــن  أوصـــورة  األوالد، 
العائليـــة أو حكـــم إنحصـــار الورثـــة 
إحضـــار  مـــع  املتوفـــى  للـــزوج 

للمطابقـــة. األصـــل 

ــخصية  ــات الشـ ــة إثبـ ــورة وثيقـ 3( صـ
)البطاقـــة  عليهـــا  للمؤمـــن 
ــة –  ــة العائليـ ــخصية – البطاقـ الشـ
جـــواز الســـفر( مـــع إحضـــار األصـــل 

للمطابقـــة.

ـــال  ـــة يف ح ـــة القانوني ـــل الوكال 4( أص
للتعويـــض   املســـتحقة  َرِغَبـــت 
تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتام 
التعويـــض، مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( مباينـــة آليـــة باإلشـــتراكات 
مصـــادق عليهـــا.

5( قرار ربط التعويض.

6( سند صرف التعويض.

1- تعويض استقالة املؤمن عليها.
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2- تعويض املغادرة النهائية )املؤمن عليه األجنبي(.

شروط اإلستحقاق

ـــن  ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم 1( تق

ينـــوب عنهـــم رســـميًا بطلـــب صـــرف  تعويـــض 

ـــي. ـــد اإللزام ـــن التقاع ـــوغ س ـــل بل ـــادرة، قب املغ

2( إنتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن 

عليهـــا.

ـــن عـــن )12( 3( أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأمي

شـــهرًا.

ــي  ــه األجنبـ ــن عليـ ــة للمؤمـ ــادرة النهائيـ 4( املغـ

للبـــاد.

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

ــه  ــات املؤمـــن عليـ 2( مراجعـــة بيانـ
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

ة. للمنشـــأ

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

بالتعويـــض  شـــيك  إصـــدار   )5
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحق 

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ـــب  ـــه بطل ـــن علي ـــدم املؤم ـــخ تق تاري
الصـــرف شـــريطة  اســـتكمال امللـــف 
التأمينـــي واســـتيفاء كافـــة الوثائـــق 

ــة. املطلوبـ

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

2( صـــورة مـــن جـــواز الســـفر موضحـــًا 
فيهـــا إلغـــاء اإلقامـــة و تأشـــيرة 
إحضـــار  مـــع  النهائـــي  الخـــروج 

للمطابقـــة. األصـــل 

ـــل  ـــب العم ـــرة مكت ـــن مذك ـــورة م 3( ص
ـــة. ـــاء اإلقام ـــوازات بإلغ للج

العمـــل  تصريـــح  مـــن  صـــورة   )4
. مللغـــي ا

5( صـــورة مـــن تذكـــرة الســـفر مؤكـــدًا 
عليهـــا تاريـــخ املغـــادرة.

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل   )6
حـــال َرِغـــَب املســـتحق للتعويـــض 
تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتام 
التعويـــض، مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( مباينـــة آليـــة باإلشـــتراكات 
مصـــادق عليهـــا.

5( قرار ربط التعويض.

6( سند صرف التعويض.
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3- تعويض الهجرة الدائمة أو الحصول ىلع جنسية أخرى للمؤمن عليه اليمني.

شروط اإلستحقاق

ـــن  ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم 1( تق

ينـــوب عنهـــم رســـميًا بطلـــب صـــرف  تعويـــض 

ـــي. ـــد اإللزام ـــن التقاع ـــوغ س ـــل بل ـــرة، قب الهج

2( إنتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن 

عليهـــا.

ـــن عـــن )12(  3( أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأمي

شـــهرًا.

4( هجـــرة املؤمـــن عليـــه اليمنـــي أو املؤمـــن 

عليهـــا اليمنيـــة مـــن البـــاد هجـــرًة دائمـــة 

ونهائيـــة.

5( حصـــول املؤمـــن عليـــه اليمنـــي أو املؤمـــن 

ــرى  ــة أخـ ــية دولـ ــة ىلع جنسـ ــا اليمنيـ عليهـ

ــا. ــة فيهـ ــورة دائمـ ــش بصـ ــه للعيـ وانتقالـ

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س

ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

2(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
واالشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

للمنشـــأة.

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

بالتعويـــض  شـــيك  إصـــدار   )5
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحق 

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ـــب  ـــه بطل ـــن علي ـــدم املؤم ـــخ تق تاري
الصـــرف شـــريطة  اســـتكمال امللـــف 
التأمينـــي واســـتيفاء كافـــة الوثائـــق 

ــة. املطلوبـ

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

2( وثائق الهجرة الدائمة:-

ـــأن  ـــة ب ـــن وزارة الخارجي ـــادة م أ. اإلف
ـــة. ـــة ونهائي ـــرة دائم الهج

ب. جواز السفر.

ج. اإلقامة الدائمة والنهائية.

للهجـــرة  املؤكـــدة  الفيـــزا  د. 
ئمـــة. لدا ا

هـ. إحضار األصول للمطابقة.

و. تذكرة السفر.

3( وثائـــق الحصـــول ىلع جنســـية 
ــرى. أخـ

أ. جواز السفر للجنسية األخرى.

أو  اليمنـــي  الســـفر  جـــواز  ب. 
اليمنيـــة. الشـــخصية  البطاقـــة 

ج. إحضار األصول للمطابقة.

د. تذكرة السفر.

هــــ. تأكيـــد اإلقامـــة الدائمـــة يف 
ــا  بلـــده الثانـــي مصـــادق عليهـ

ــة. ــفارة اليمنيـ ــن السـ مـ

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل   )5
حـــال َرِغـــَب املســـتحق للتعويـــض 
تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتام 
التعويـــض، مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( مباينـــة آليـــة باإلشـــتراكات 
مصـــادق عليهـــا.

5( قرار ربط التعويض.

6( سند صرف التعويض.
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4- تعويض الشيخوخة.

شروط اإلستحقاق

ـــن  ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم 1( تق

ينـــوب عنهـــم رســـميًا بطلـــب صـــرف تعويـــض 

الشـــيخوخة.

2( إنتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن 

عليهـــا.

3( بلـــوغ املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـــا  ســـن 

الــــ)60( عامـــًا وســـن الــــ )55( عامـــًا للمؤمـــن عليهـــا 

ـــك. ـــارت ذل إن اخت

ـــن 12  ـــن ع ـــتراك يف التأمي ـــدة اإلش ـــل م 4( أن ال تق

ـــهر. ش

معـــاش  اســـتحقاق  شـــروط  توفـــر  عـــدم   )5

. خة لشـــيخو ا

ــدة )96(  ــه مـ ــذي لديـ ــه الـ ــن عليـ ــرار املؤمـ 6( إقـ

ــتمرار  ــه يف اإلسـ ــدم رغبتـ ــر بعـ ــتراكًا فأكثـ إشـ

ــة  ــدة املكملـ ــراء املـ ــتراكات أو شـ ــد اإلشـ بتوريـ

الســـتحقاق معـــاش الشـــيخوخة.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 7( س

ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

2(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

للمنشـــأة.

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

بالتعويـــض  شـــيك  إصـــدار   )5
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحق 

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ـــب  ـــه بطل ـــن علي ـــدم املؤم ـــخ تق تاري
الصـــرف شـــريطة  اســـتكمال امللـــف 
التأمينـــي واســـتيفاء كافـــة الوثائـــق 

ــة. املطلوبـ

الوثائق املطلوبة

1- طلب صرف املنفعة.

إثبـــات  وثيقـــة  صـــورة  إرفـــاق   -2
الشـــخصية )البطاقـــة الشـــخصية – 
ـــفر(  ـــواز الس ـــة – ج ـــة العائلي البطاق

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ ــع إحضـ مـ

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل   -3
حـــال َرِغـــَب املســـتحق للتعويـــض 
تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتام 
التعويـــض، مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( مباينـــة آليـــة باإلشـــتراكات 
مصـــادق عليهـــا.

5( قرار ربط التعويض.

6( سند صرف التعويض.
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5- تعويض العجز غير املهني الكلي املستديم.

شروط اإلستحقاق

ـــن  ـــا أو م ـــن عليه ـــه أو املؤم ـــن علي ـــدم املؤم 1( تق
ينـــوب عنهـــم رســـميًا بطلـــب صـــرف  تعويـــض 
ـــل  ـــتديم،ً قب ـــي املس ـــي الكل ـــر املهن ـــز غي العج

ـــي. ـــد اإللزام ـــن التقاع ـــوغ س بل

ـــتدام   ـــي املس ـــي الكل ـــر املهن ـــز غي ـــوت العج 2( ثب
ـــا. ـــة العلي ـــة الطبي ـــرار اللجن ـــب ق بموج

3( إنتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن 
عليهـــا.

4( أن ال تقـــل مـــدة االشـــتراك يف التأميـــن عـــن )12( 
شـــهرًا.

5( عـــدم توفـــر شـــروط إســـتحقاق معـــاش العجـــز 
غيـــر املهنـــي الكلـــي املســـتديم.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س

ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

اإلجـــراءات

ــب  ــى طبيـ ــه إلـ ــن عليـ ــة املؤمـ 1( إحالـ
ــه  ــن عليـ ــص املؤمـ ــة لفحـ املؤسسـ
أو   العجـــز  وجـــود  مـــن  والتحقـــق 

عدمـــه.

ــة  ــى اللجنـ ــه إلـ ــن عليـ ــة املؤمـ 2( إحالـ
الطبيـــة العليـــا باملحافظـــة لتحديـــد 

نـــوع ونســـبة العجـــز.

ــب  ــى طبيـ ــه إلـ ــن عليـ ــة املؤمـ 3( إحالـ
املؤسســـة لتحديـــد نـــوع ونســـبة 
 )17( رقـــم  للنمـــوذج  وفقـــًا  العجـــز 

شـــهادة تقديـــر نســـبة العجـــز.

4( رفـــع األوليـــات الطبيـــة مـــع شـــهادة 
تقديـــر نســـبة العجـــز وقـــرار اللجنـــة 
إلـــى  باملحافظـــة  العليـــا  الطبيـــة 

املركـــز الرئيســـي للمؤسســـة.

ــا  ــة العليـ ــة الطبيـ ــرار اللجنـ ــدار قـ 5( إصـ
باملؤسســـة وإرســـاله إلـــى الفـــروع 
للبـــدء بإجـــراءات صـــرف املنفعـــة.

6( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه والتأكـــد 
مـــن احتوائـــه ىلع كافـــة النمـــاذج 
التأمينيـــة و وثيقـــة إثبـــات الشـــخصية.

7(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
امللـــف  واقـــع  مـــن  واإلشـــتراكات 
التأمينـــي وامللـــف املالـــي للمنشـــأة.

8( إعـــداد تســـوية باملنفعـــة املســـتحقة 
مـــن ِقَبـــل إدارة املنافـــع التأمينيـــة 
للمؤمـــن عليـــه ىلع أســـاس ُمـــَدد 
ــة. ــق املرفقـ ــتراك والوثائـ ــور اإلشـ وأجـ

9( مراجعـــة امللـــف التأمينـــي والوثائـــق 
املؤيـــدة للصـــرف.

10( إصـــدار شـــيك بالتعويـــض املســـتحق 
ـــه. ـــن علي للمؤم

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ـــب  ـــه بطل ـــن علي ـــدم املؤم ـــخ تق تاري
الصـــرف شـــريطة  اســـتكمال امللـــف 
التأمينـــي والطبـــي واســـتيفاء كافـــة 

ــة. الوثائـــق املطلوبـ

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

ـــة  ـــة املتعلق ـــات الطبي ـــور األولي 2( ص
ـــز. بالعج

3( نمـــوذج رقـــم )17( شـــهادة تقديـــر 
نســـبة العجـــز.

العليـــا  الطبيـــة  اللجنـــة  قـــرار   )4
. سســـة ملؤ با

العليـــا  الطبيـــة  اللجنـــة  قـــرار   )5
باملحافظـــة. للعجـــز 

إثبـــات  وثيقـــة  مـــن  صـــورة   )6
عليـــه  للمؤمـــن  الشـــخصية 
)البطاقـــة الشـــخصية – البطاقـــة 
الســـفر( مـــع  العائليـــة – جـــواز 

للمطابقـــة. األصـــل  إحضـــار 

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل   )7
ـــض  ـــتحق للتعوي ـــَب املس ـــال َرِغ ح
ــتام  ــر باسـ ــخص آخـ ــض شـ تفويـ
ـــن  ـــورة م ـــاق ص ـــع إرف ـــض، م التعوي
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( نمـــوذج رقـــم )17( شـــهادة 
تقديـــر نســـبة العجـــز.

آليـــة باإلشـــتراكات  5( مباينـــة 
مصـــادق عليهـــا.

6( قرار ربط التعويض.

7( سند صرف التعويض.
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6- تعويض الوفاة.

شروط اإلستحقاق

1( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

ــل   ــن ِقَبـ ــض مـ ــرف التعويـ ــب صـ ــدم بطلـ 2( التقـ

ــميًا. ــم رسـ ــوب عنهـ ــن ينـ ــتحقين أو مـ املسـ

3( وفـــاة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن عليهـــا قبـــل 

ـــًا. ـــن الــــ)60( عام ـــوغ س بل

4( أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأميـــن عـــن )12( 

شـــهرًا.

5( عدم توفر شروط إستحقاق معاش الوفاة.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س

ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

2(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

للمنشـــأة.

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

بالتعويـــض  شـــيك  إصـــدار   )5
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحق 

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ــن  ــتحقين أو مـ ــدم املسـ ــخ تقـ تاريـ
الصـــرف  بطلـــب  عنهـــم  ينـــوب 
ـــي  ـــف التأمين ـــتكمال املل ـــريطة  اس ش
ـــة. ـــق املطلوب ـــة الوثائ ـــتيفاء كاف واس

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

2( أصل شهادة الوفاة.

3( أصل حكم إنحصار الورثة.

ويتـــم  اإلعالـــة  حكـــم  أصـــل   )4
إعتمـــاد  حالـــة  يف  تقديمـــه 
الوالديـــن أو اإلخـــوة واألخـــوات وأوالد 
اإلبـــن املتوفـــى يف معيشـــتهم 
ينفقـــه  مـــا  ىلع  األساســـية 

عليـــه. املؤمـــن 

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل    )5
حـــال َرِغـــَب املســـتحق للتعويـــض 
تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتام 
التعويـــض، مـــع إرفـــاق صـــورة مـــن 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

عـــن  تنصيـــب  حكـــم  أصـــل   )6
ـــن  ـــر البالغي ـــر )غي ـــتحقين الُقصَّ املس

القانونـــي(. للســـن 

7( صـــور وثائـــق إثبـــات الشـــخصية 
املســـتحقين  و  عليـــه  للمؤمـــن 
)البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة 
مـــع  الســـفر(  جـــواز   - العائليـــة 

إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

8( أصـــل إســـتمارة البحـــث امليدانـــي 
ــتحقين. للمسـ

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( مباينـــة آليـــة باإلشـــتراكات 
مصـــادق عليهـــا.

5( قرار ربط التعويض.

6( سند صرف التعويض.
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7- تعويض السجين.

شروط اإلستحقاق

1( إنتهاء خدمة املؤمن عليه أو املؤمن عليها.

ــل  ــن ِقَبـ ــض مـ ــرف التعويـ ــب صـ ــدم بطلـ 2( التقـ
ــميًا. ــم رسـ ــوب عنهـ ــن ينـ ــتحقين أو مـ املسـ

ـــن عـــن )12(  3( أن ال تقـــل مـــدة اإلشـــتراك يف التأمي
شـــهرًا.

أو صاحـــب  أن يحكـــم ىلع املؤمـــن عليـــه   )4

املعـــاش نهائيـــًا بالســـجن ملـــده )10( ســـنوات 

ـــوغ املؤمـــن  ـــة لبل ـــر أو بقـــدر املـــدة املتبقي فأكث

ـــل. ـــا أق ـــًا أيهم ـــن الــــ)60( عام ـــه س علي

5( عدم توفر شروط إستحقاق معاش السجين.

ـــم  ـــن عليه ـــات ىلع املؤم ـــع اإللتزام ـــداد جمي 6( س
ـــاري - املشـــتغلين  ـــن اإلختي املشـــتركين بـ)التأمي

ـــن«(. ـــارج »املغتربي ـــن بالخ ـــابهم - العاملي لحس

اإلجـــراءات

عليـــه  املؤمـــن  ملـــف  مراجعـــة   )1
ــة  ــه ىلع كافـ ــن احتوائـ ــد مـ والتأكـ
النمـــاذج التأمينيـــة و وثيقـــة إثبـــات 

الشـــخصية.

2(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
امللـــف  واقـــع  مـــن  واإلشـــتراكات 
ــأة. ــي للمنشـ ــف املالـ ــي وامللـ التأمينـ

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
ـــع  ـــل إدارة املناف ـــن ِقَب ـــتحقة م املس
ىلع  عليـــه  للمؤمـــن  التأمينيـــة 
اإلشـــتراك  وأجـــور  ُمـــَدد  أســـاس 

املرفقـــة. والوثائـــق 

ـــق  ـــي والوثائ ـــف التأمين ـــة املل 4( مراجع
ـــرف. ـــدة للص املؤي

ـــتحق  ـــض املس ـــيك بالتعوي ـــدار ش 5( إص
ـــه. ـــن علي للمؤم

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ــن  ــتحقين أو مـ ــدم املسـ ــخ تقـ تاريـ
الصـــرف  بطلـــب  عنهـــم  ينـــوب 
ـــي  ـــف التأمين ـــتكمال املل ـــريطة  اس ش
ـــة. ـــق املطلوب ـــة الوثائ ـــتيفاء كاف واس

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

مـــن  معمـــد  نهائـــي  حكـــم   )2
املحكمـــة غيـــر قابـــل للطعـــن 
ــدة )10(  ــجن ملـ ــتئناف بالسـ واإلسـ
ـــة  ـــرة املتبقي ـــر أو الفت ـــوام أو أكث أع
ـــا  ـــًا أيهم ـــن الــــ)60( عام ـــه س لبلوغ

ــل. أقـ

3( إفـــادة بتنفيـــذ املؤمـــن عليـــه 
للعقوبـــة.

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل    )4
ـــض  ـــتحق للتعوي ـــَب املس ـــة َرِغ حال
ــتام  ــر باسـ ــخص آخـ ــض شـ تفويـ
ـــن  ـــورة م ـــاق ص ـــع إرف ـــض، م التعوي
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

5( صـــور وثائـــق إثبـــات الشـــخصية 
املســـتحقين  و  عليـــه  للمؤمـــن 
)البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة 
ـــهادة  ـــفر - ش ـــواز الس ـــة - ج العائلي
األصـــل  إحضـــار  مـــع  امليـــاد( 

للمطابقـــة.

6( أصل إستمارة البحث امليداني.

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( مباينـــة آليـــة باإلشـــتراكات 
مصـــادق عليهـــا.

5( قرار ربط التعويض.

6( سند صرف املنفعة.
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8- حاالت الخروج عن نطاق تطبيق القانون.

الفئات املستحقة

االزدواج التأمينـــي لنفـــس الفتـــرة يف املؤسســـة . 1
العامـــة  الخدمـــة  وحـــدات  يف  للموظفيـــن 

ــن. ــلحة واألمـ ــوات املسـ ــبي القـ ومنتسـ

ـــر مـــن . 2 ـــرة بيـــن أكث االزدواج التأمينـــي لنفـــس الفت
منشـــأة يف القطـــاع الخـــاص.

بلـــوغ . 3 بعـــد  بالخطـــأ  املـــوردة  االشـــتراكات 
ــن )60(  ــا سـ ــن عليهـ ــه أو املؤمـ ــن عليـ املؤمـ
ـــه الســـتحقاق  ـــي تؤهل ـــًا باســـتثناء املـــدة الت عام
ــك. ــه بذلـ ــة رغبتـ ــيخوخة يف حالـ ــاش الشـ معـ

ـــاة . 4 ـــخ الوف االشـــتراكات املـــوردة بالخطـــأ بعـــد تاري
ـــوت العجـــز. ـــخ ثب أو تاري

ـــم املتحـــدة . 5 ـــدى األم االلتحـــاق بوظيفـــة دائمـــة ل
أو إحـــدى املنظمـــات التابعـــة لهـــا وانتفاعهـــم 

ـــا. ـــاص به ـــد الخ ـــام التقاع بنظ

اإلجـــراءات

1( مراجعـــة ملـــف املؤمـــن عليـــه 
ـــة  ـــه ىلع كاف ـــن احتوائ ـــد م والتأك
وثيقـــة  و  التأمينيـــة  النمـــاذج 

إثبـــات الشـــخصية.

2(  مراجعـــة بيانـــات املؤمـــن عليـــه 
واإلشـــتراكات مـــن واقـــع امللـــف 
املالـــي  وامللـــف  التأمينـــي 

للمنشـــأة.

باملنفعـــة  تســـوية  إعـــداد   )3
إدارة  ِقَبـــل  مـــن  املســـتحقة 
للمؤمـــن  التأمينيـــة  املنافـــع 
ــور  ــَدد وأجـ ــاس ُمـ ــه ىلع أسـ عليـ
املرفقـــة. والوثائـــق  اإلشـــتراك 

التأمينـــي  امللـــف  مراجعـــة   )4
للصـــرف. املؤيـــدة  والوثائـــق 

بالتعويـــض  شـــيك  إصـــدار   )5
عليـــه. للمؤمـــن  املســـتحق 

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
ــن  ــتحقين أو مـ ــدم املسـ ــخ تقـ تاريـ
الصـــرف  بطلـــب  عنهـــم  ينـــوب 
ـــي  ـــف التأمين ـــتكمال املل ـــريطة  اس ش
ـــة. ـــق املطلوب ـــة الوثائ ـــتيفاء كاف واس

الوثائق املطلوبة

طلب صرف املنفعة.. 1

بيان آلي بطلب صرف املنفعة.. 2

وجـــود . 3 تؤكـــد  التـــي  الوثائـــق 
االزدواج )قـــرار التعييـــن أو فتـــوى 
ـــات  ـــة والتأمين ـــة املدني وزارة الخدم
+ اســـتمارة املســـح الوظيفـــي + 
كشـــف آخـــر راتـــب + مذكـــرة مـــن 
جهـــة العمـــل باســـتمراية العمـــل 
+ إفـــادة الصنـــدوق اآلخـــر بتوريـــد 
البطاقـــة   + التقاعـــد  أقســـاط 

العســـكرية(. الوظيفيـــة – 

يف . 4 القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل 
ـــض  ـــتحق للتعوي ـــة املس ـــة رغب حال
بتفويـــض شـــخص آخـــر باســـتام 
صـــورة  إرفـــاق  مـــع  التعويـــض، 
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل، و 

إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

ــخصية . 5 ــات الشـ ــق إثبـ ــور وثائـ  صـ
املســـتحقين  و  عليـــه  للمؤمـــن 
)البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة 
العائليـــة - جـــواز الســـفر(، مـــع 

إحضـــار األصـــول للمطابقـــة.

صـــورة طبـــق األصـــل مـــن قـــرار . 6
دائمـــة  بوظيفـــة  التعييـــن 
ــدى  ــدة أو  إحـ ــم املتحـ ــدى األمـ لـ
ــدًا  ــا معمـ ــة لهـ ــات التابعـ املنظمـ

الرســـمية. الجهـــات  مـــن 

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( مباينـــة آليـــة باإلشـــتراكات 
مصـــادق عليهـــا.

5( قرار ربط التعويض.

6( سند صرف التعويض.

شروط اإلستحقاق

ـــن . 1 ـــن املؤم ـــض م ـــرف التعوي ـــب ص ـــدم بطل التق
ــم  ــوب عنهـ ــن ينـ ــتحقين أو مـ ــه أو املسـ عليـ

رســـميًا.

انتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن . 2
عليهـــا.

أن يكـــون خاضعـــًا ألحـــد قوانيـــن صناديـــق . 3
األخـــرى. والتقاعـــد  التأمينـــات 

وجـــود مـــدة اشـــتراكات بعـــد ســـن )60( عامـــًا . 4
باســـتثناء املـــدة التـــي تؤهلـــه الســـتحقاق 
معـــاش الشـــيخوخة يف حالـــة رغبتـــه بذلـــك.

وجود مدة اشتراكات بعد الوفاة أو العجز.. 5

أن ال تقل مدة االشتراك عن 12 شهرًا.. 6
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ثالثًا : املزايا واملنح واإلعانات.

1- إعانة مصاريف الدفن.

شروط اإلستحقاق

1( التقدم بطلب صرف إعانة مصاريف الدفن.  

2( إنتهـــاء خدمـــة املؤمـــن عليـــه أو املؤمـــن 

عليهـــا.

ــخ  ــن تاريـ ــنتين بيـ ــن سـ ــر مـ ــرور أكثـ ــدم مـ 3( عـ

ــذه  ــرف هـ ــب صـ ــدم بطلـ ــخ التقـ ــاة وتاريـ الوفـ

اإلعانـــة.

ــم  ــإذا لـ ــة فـ ــل أو األرملـ ــة لألرمـ ــرف اإلعانـ 4( تصـ

ــن. ــه بالدفـ ــت قيامـ ــن يثبـ ــرف ملـ ــد تصـ يوجـ

اإلجـــراءات

1( يف حالـــة عـــدم توفـــر شـــروط 
ــذا  ــاة وكـ ــاش الوفـ ــتحقاق معـ اسـ
تعويـــض الوفـــاة يتـــم إعـــداد امللـــف 
البيانـــات  ومراجعـــة  التأمينـــي 
إدارة  مـــن  بالصـــرف  والتأشـــير 
ــتراكات ويرفـــق ذلـــك بســـند  اإلشـ

صـــرف اإلعانـــة.

2( مراجعـــة ســـند الصـــرف والوثائـــق 
املؤيـــدة للصـــرف.

3( إصدار شيك بمبلغ اإلعانة.

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
تاريـــخ تقديـــم طلـــب الصـــرف بعـــد  
ــدة  ــق املؤيـ ــة الوثائـ ــتكمال كافـ اسـ

ــة. ــرف اإلعانـ لصـ

الوثائق املطلوبة

1( طلب صرف املنفعة.

2(  شهادة الوفاة.

ـــة يف حـــال  ـــة القانوني 3(  أصـــل الوكال
ـــض  ـــَب املســـتحق للمنحـــة تفوي َرِغ
شـــخص آخـــر باســـتام التعويـــض، 
ــة  ــن البطاقـ ــورة مـ ــاق صـ ــع إرفـ مـ
الشـــخصية للوكيـــل مـــع إحضـــار 

األصـــل للمطابقـــة.

4( صـــور مـــن وثائـــق إثبـــات الشـــخصية 
املســـتحقين  و  عليـــه  للمؤمـــن 
)البطاقـــة الشـــخصية - البطاقـــة 
ـــهادة  ـــفر - ش ـــواز الس ـــة - ج العائلي
األصـــل  إحضـــار  مـــع  امليـــاد( 

للمطابقـــة.

5( أصل إستمارة البحث امليداني.

النماذج املستخدمة

إخطـــار   )3( رقـــم  نمـــوذج   )1
عامـــل. بالتحـــاق 

إخطـــار   )4( رقـــم  نمـــوذج   )2
عامـــل. خدمـــة  بانتهـــاء 

3( طلب صرف املنفعة اآللي.

4( مباينـــة آليـــة باإلشـــتراكات 
مصـــادق عليهـــا.

5( سند صرف املنحة.

املستحق

ــن  ــاة املؤمـ ــة وفـ ــذه اإلعانـــة يف حالـ ــرف هـ تصـ
ـــإن  ـــة ف ـــل أو األرمل ـــاش لألرم ـــب املع ـــه أو صاح علي

لـــم يوجـــد تصـــرف ملـــن يثبـــت قيامـــه بالدفـــن.
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2- منحة الزواج.

شروط اإلستحقاق

1( تقديـــم الطلـــب مـــن ِقَبـــل )البنـــت أو األخـــت( 

املســـتحقة للمعـــاش أو مـــن ينـــوب عنهـــا 

ــميًا. رسـ

ـــتحقاقها  ـــخ إس ـــد تاري ـــت بع ـــت أو األخ 2( زواج البن

ـــا. ـــل له ـــاش املعي ـــب املع ـــن صاح ـــا م لنصيبه

ــخ  ــنتين ىلع تاريـ ــن سـ ــر مـ ــرور  أكثـ ــدم مـ 3( عـ

ــذه  ــرف هـ ــب صـ ــدم بطلـ ــخ التقـ ــزواج وتاريـ الـ

املنحـــة.

اإلجـــراءات

ــق  ــرف والوثائـ ــند الصـ ــة سـ - مراجعـ
ــيك  ــدار شـ ــرف وإصـ ــدة للصـ املؤيـ

ــة. ــغ املنحـ بمبلـ

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
تاريـــخ تقـــدم املســـتحقة بطلـــب 
كافـــة  اســـتكمال  بعـــد   الصـــرف 
ــة. ــرف املنحـ ــدة لصـ ــق املؤيـ الوثائـ

الوثائق املطلوبة

1- طلب صرف املنفعة.

2- صـــورة مـــن عقـــد الـــزواج معمـــدًا 
مـــن املحكمـــة املختصـــة مـــع 

إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

يف  القانونيـــة  الوكالـــة  أصـــل   -3
حـــال َرِغَبـــت املســـتحقة للمنحـــة 
تفويـــض شـــخص آخـــر باســـتام 
ــن  ــورة مـ ــاق صـ ــع إرفـ ــة، مـ املنحـ
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع 

ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

4- صـــورة وثيقـــة إثبـــات الشـــخصية 
ـــخصية -  ـــة الش ـــتحقة )البطاق للمس
ـــفر(  ـــواز الس ـــة - ج ـــة العائلي البطاق

ـــة. ـــل للمطابق ـــار األص ـــع إحض م

ــع  ــاش مـ ــرت املعـ ــن كـ ــورة مـ 5- صـ
ــة. ــل للمطابقـ ــار األصـ إحضـ

النماذج املستخدمة

1( سند صرف املنحة.

املستحقة

تصـــرف هـــذه املنحـــة للبنـــت او األخـــت املســـتحقة 
يف حالـــة الـــزواج وتقـــدر بمـــا يعـــادل قيمـــة 
ـــرف  ـــة وتص ـــنة كامل ـــن س ـــاش ع ـــن املع ـــا م نصيبه
دفعـــة واحـــدة وال يســـتحق هـــذا املبلـــغ إال مـــرة 
ـــن املعـــاش بعـــد  ـــا م ـــع نصيبه ـــاد توزي واحـــدة ويع
ـــتحقين. ـــة املس ـــنة( ىلع بقي ـــدة )الس ـــاء امل انقض
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3- قروض اإلستبدال.

شروط اإلستحقاق

يجـــوز لصاحـــب معـــاش الشـــيخوخة األساســـي أو 
ــن  ــزءًا مـ ــتبدل جـ ــتديم أن يسـ ــي املسـ ــز الكلـ العجـ
التقاعـــدي بمبلغـــًا نقديـــًا عنـــد توفـــر  معاشـــه 

الشـــروط التاليـــة:-

ــاش  ــًا مـــن صاحـــب املعـ ــون الطلـــب مقدمـ 1( أن يكـ
ــخصيًا. شـ

2( بالنســـبة لصاحـــب معـــاش العجـــز الكلـــي املســـتديم 
يشـــترط اســـتكمال إجـــراءات الفحـــص الطبـــي.

3( توفـــر إحـــدى حـــاالت قبـــول طلـــب قـــرض اإلســـتبدال 
واملتمثلـــة باآلتـــي:-

ـــريطة أن ال  ـــاش ش ـــب املع ـــاء صاح ـــد أبن ) أ( زواج أح
ـــدة. ـــنة واح ـــزواج س ـــد ال ـــر ىلع عق ـــد م ـــون ق يك

) ب( مـــرض طالـــب القـــرض أو أحـــد أفـــراد أســـرته 
ــارج  ــاج خـ ــى العـ ــاج إلـ ــًا يحتـ ــن مرضـ املعاليـ
الجمهوريـــة بموجـــب قـــرار طبـــي صـــادر مـــن 
اللجنـــة الطبيـــة املختصـــة ومعتمـــدًا مـــن 

ــرع. ــة بالفـ ــب املؤسسـ طبيـ

) ج( بنـــاء ســـكن أو ترميمـــه شـــريطة أن يكـــون 
ـــتند  ـــب مس ـــع الطل ـــق م ـــه ويرف ـــكًا ل ـــزل مل املن

مـــن الجهـــة املختصـــة بذلـــك.

ــيول أو  ــق أو السـ ــل الحريـ ــوارث مثـ ــدوث كـ ) د( حـ
ـــة وغيرهـــا  الحـــوادث التـــي تســـببت بأضـــرار مادي
ــا يثبـــت ذلـــك  ــار مـ ــرار بشـــرط إحضـ مـــن األضـ
ـــر  ـــة وتقدي ـــد بالواقع ـــمية يفي ـــة الرس ـــن الجه م

قيمـــة األضـــرار املاديـــة املترتبـــة عليـــه.

4( توفر اإلعتمادات املالية.

5( أي شـــروط أخـــرى تقرهـــا املؤسســـة وفقـــًا للقوانيـــن 
واللوائـــح النافـــذة.

اإلجـــراءات

1( إحتساب مبلغ القرض ومراجعة 
الوثائق املؤيدة للصرف.

2( إصدار سند الصرف ومراجعته.

3( إصدار شيك بمبلغ القرض.

زمن اإلنجاز

ــن  ــى مـ ــد أقصـ ــابيع كحـ ــة أسـ ثاثـ
املعـــاش  صاحـــب  تقـــدم  تاريـــخ 
ـــب الصـــرف بعـــد اســـتكمال كافـــة  بطل

الوثائـــق املؤيـــدة للصـــرف.

الوثائق املطلوبة

ــب  ــاش بطلـ ــب املعـ ــدم صاحـ 1( تقـ
الحصـــول ىلع القـــرض بشـــخصه.

2( تقريـــر مـــن طبيـــب املؤسســـة 
بالنســـبة لصاحـــب معـــاش العجـــز 

الكلـــي املســـتديم.

ـــد  ـــة عن ـــتندات الازم ـــم املس 3( تقدي
طلـــب القـــرض )عقـــد زواج - قـــرار 
ــزل  ــة املنـ ــة ملكيـ ــي - وثيقـ طبـ
- إفـــادة مـــن الجهـــات الرســـمية 

ــة(. املختصـ

النماذج املستخدمة

1( نموذج رقم )1( طلب قرض.

إخطـــار   )2( رقـــم  نمـــوذج   )2
القـــرض  قيمـــة  تقديـــر 

املعـــاش. لصاحـــب 

تقديـــر   )3( رقـــم  نمـــوذج   )3
القـــرض. قيمـــة 

4( سند صرف القرض.
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أواًل:

ثانيًا:

الشروط

1( إستمرار صرف معاش الشيخوخة أو معاش العجز.

الوثائق املطلوبة

1- صـــورة وثبقـــة إثبـــات الشـــخصية )البطاقـــة 
ـــة - جـــواز الســـفر(  الشـــخصية - البطاقـــة العائلي

مـــع إحضـــار األصـــل للمطابقـــة.

2- صـــورة فوتغرافيـــة لصاحـــب املعـــاش مقـــاس 
4×6 عـــدد )2(.

3- أصـــل الوكالـــة القانونيـــة مجـــددة يف حـــال 
َرِغـــَب صاحـــب املعـــاش تفويـــض شـــخص 
ــن  ــورة مـ ــاق صـ ــع إرفـ ــاش مـ ــتام املعـ باسـ
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع إحضـــار 

األصـــل للمطابقـــة. 

4- كرت املعاش السابق.

اإلجراءات

1( اســـتمارة البحـــث التتبـــع امليدانـــي 
لحـــاالت معـــاش الشـــيخوخة األساســـي 
أو  )املخفـــض(  املبكـــر  والشـــيخوخة 
ــم وكاء. ــن لديهـ ــز الذيـ ــاش العجـ معـ

2( كرت املعاش.

معاش الشيخوخة أو معاش العجز.

الشروط

ـــد أو  ـــاش الفق ـــاة أو مع ـــاش الوف ـــرف مع ـــتحقاق وص ـــتمرار اس 1( إس

ـــجين. ـــاش الس مع

اإلجراءاتالوثائق املطلوبة

1( اســـتمارة البحـــث التتبـــع امليدانـــي 
معـــاش  أو  الوفـــاة  معـــاش  لحـــاالت 
الذيـــن  الســـجين  معـــاش  أو  الفقـــد 

وكاء. لديهـــم 

2( كرت املعاش.

1- طلب تجديد كرت معاش.

ـــدد  ـــاس 4×6 ع ـــل مق ـــة للوكي ـــورة فوتغرافي 2- ص
.)2(

3- أصـــل الوكالـــة القانونيـــة مجـــددة يف حـــال 
ـــخص  ـــض ش ـــاش تفوي ـــتحقين للمع ـــَب املس َرِغ
ــن  ــورة مـ ــاق صـ ــع إرفـ ــاش مـ ــتام املعـ باسـ
البطاقـــة الشـــخصية للوكيـــل مـــع إحضـــار 

ــة. ــل للمطابقـ األصـ

4- كرت املعاش السابق.

معاش الوفاة أو معاش الفقد أو معاش السجين.

تعليمات إرشادية للحصول ىلع كرت املعاش أو تجديده



المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مستقبلك .. مضمـون

www.gcss.ye
1 100 800الرقم املجاني

املرکز الرئیسي - صنعاء

gcssyrinfo

448868فرع األمانة 448851 - 448853

251228فرع الحدیدة 251225 - 251224

318508فـــــرع إب 456665

448851448868املرکز الرئیسي : صنعاء
849325فــرع تعــز 258476 - 263064

221838فــرع عـدن 425244425244فرع ذمـــار221835 - 221837

306909318508فرع املکـال

406331446984فرع سیئون


