
 

 (( يف نظام مد احلماية إرشادات يف عملية تسجيل املشرتكني السعوديني ))
 

 المرفقات عند انتهاء الخدمة المرفقات عند االلتحاق
تعبئة النموذج الموحد )التحاق( بالكامل وختمه وتوقيعه من قبل المنشأة   -

 لجهاز التةمينات بالدولة مقر العمل .ومن ثم تسليمه 
 نية أو سجل األسر  )دفتر العائلة( للمرأ  .صور  الهوية الوط -
 صور  من عقد العمل إن وجد . -
تعبئة بيان متغيرات األجور لمواطن سعودي يعمل في أحد دول الخلأي   -

 من بداية العمل وحتى تاريخ تقديم النماذج .

تعبئة النموذج الموحد )انتهأا  خدمأة( بالكامأل وختمأه وتوقيعأه مأن قبأل  -
 لجهاز التةمينات بالدولة مقر العمل .م تسليمه المنشة  ومن ث

تعبئة بيان متغيرات األجور لمواطن سعودي يعمل في أحد دول الخلأي   -
 من بداية العمل وحتى تاريخ انتها  الخدمة .

 

 األجر الخاضع لالشتراك
 : وهو األجر الثابت المتفق عليه في العقد . األجر األساسي -
 كون :: إما أن ي بدل السكن -

     يسجل كامل البدل إن كان يصرف شهرياً وفي حال صرفه سنوياً فيتم تقسيم المبلغ المصروف سنوياً على عدد أشهر السنة . نقدي : 
     عند قيام صاحب العمل بتوفير سكن للمشترك فيكون بدل السكن المطلوب تسجيله عبار  عن أجر شهرين أساسي مقسم على عدد أشهر  عيني :
 سنة .ال
 . العمولة أو النسبة المئوية من األرباح أو المبيعات علماً بةن المكافآت السنوية )البونص( ال تعتبر من ضمن العموالت الخاضعة للنظام -
 لاير( شهرياً .0044لاير( شهرياً وال يقل عن )00444األجر الخاضع لالشتراك مبلغ ) زال يتجاو -
تعريأف األجأر وعناصأرب طبقأاً لقأانون التةمينأات االجتماعيأة المعمأول بأه فأي دولأة مأوطن العامأل ن علأى أنأه بالنسأبة يتم التةمين على العامل وفقأاً ل -

ر اللتزامات صاحب العمل يجب أال تزيد عن التزاماته تجاب مواطني دولته سواً  من حيث السقف المحأدد ألجأر االشأتراك أو مأن حيأث عناصأر األجأ
 عمل .المعمول بها في دولة مقر ال

 وفي األحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل نتيجة تطبيق القيد الوارد في الفقر  السابقة يتحمل العامل الفروق الناتجة عن ذلك . -
 . تعديل أجر االشتراك يتم فقط في بداية السنة التةمينية )يناير( -

 

 تاريخ التطبيق والنسبة المطبقة والمطلوب سدادها الدولة

 اإلمارات
 م 40/40/7442تاريخ التطبيق : 

 %(9%( + حصة المشترك )9حصة صاحب العمل )

 البحرين
 م40/40/7442تاريخ التطبيق : 

 %(9%( + حصة المشترك )9حصة صاحب العمل )

 عمان
 م40/40/7442تاريخ التطبيق : 

 %(9%( + حصة المشترك )9حصة صاحب العمل )

 قطر
 م 40/40/7442تاريخ التطبيق : 

 %(9%( + حصة المشترك )9حصة صاحب العمل )

 الكويت
 م40/40/7442تاريخ التطبيق : 

 %(9%( + حصة المشترك )9حصة صاحب العمل )

 مالحظة
فأأي حأأال تجأأاوزت نسأأبة االشأأتراك المأأذكور  التأأي يأأدفعها صأأاحب العمأأل نسأأبة االشأأتراك المعمأأول بهأأا وفقأأاً لنظأأام / قأأانون التةمينأأات 

  دول مقر العمل ن فإن العامل يتحمل دفع فرق نسبة االشتراك عن صاحب العمل .االجتماعية في 
 

 أرقام حسابات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في دول الخليج الدولة

 بنك االمارات دبي الوطني AE970260001012371200701 اإلمارات
 ُيسّجل

   + رقم اإلشتراك(اسم المنشة)
 في إيصال اإليداع

 المندوب اسم ليسو

 مصرف االثمار البحريني BH78FIBH01028074400011 البحرين

 البنك الوطني العماني 1074505803001 عمان

 بنك قطر الوطني QA68 QNBA 0000 0000 0220 0148 8600 1 قطر

 بنك الكويت الوطني KW47NBOK0000000000001000331897 الكويت
 

 لحماية التأمينيةبيانات االتصال بوحدة مد ا

 مددددددددددددد        ددددددددددددد  
 

88122229196900 

 سددددددددددتب        بدددددددددد 
 

88122220926988 

 تحددددد  مو    ددددد     
 

3339 3860 3262 3238 

 تح  لدددددددددد     دددددددددد   
 

3810 

   ب  دددددددد      ب   دددددددد 
 

gcccoverage@gosi.gov.sa 
 

 مد الحماية التأمينية لمزيد من المعلومات عن نظام التأمينات االجتماعية ولوائحه التنفيذية أو نظام
 www.gosi.gov.saبإمكانكم زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على الرابط : 

 

 


