نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
ســعياً نحــو تكامــل منظومــة التأمــن االجتماعــي باململكــة فقــد صــدر
املرســوم امللكــي رقــم م  18 /وتاريــخ  1435 / 3 / 12هـــ القاضــي
باملوافقــة علــى نظــام التأمــن ضــد التعطــل عــن العمــل ( ســاند )
والــذي يهــدف إلــى رعايــة العامــل الســعودي وأســرته أثنــاء فتــرة
تعطلــه عــن العمــل.
يعــد نظــام التأمــن ضــد التعطــل عــن العمــل ( ســاند ) أحــد فــروع
نظــام التأمينــات االجتماعيــة والــذي يعمــل علــى ســد الفجــوة
االنتقاليــة بــن الوظيفــة الســابقة و فرصــة احلصــول علــى وظيفــة
جديــدة ملوظفــي القطــاع اخلــاص والقطــاع احلكومــي املشــمولني
بنظــام التأمينــات االجتماعيــة الذيــن فقــدوا وظائفهــم ألســباب
خارجــة عــن إراداتهــم وذلــك بتوفيــر مصــدر دخــل شــهري للمتعطــل
وتقــدمي التدريــب و املســاعدة يف البحــث عــن عمــل.

الخاضعون للنظام

نسبة االشتراك

يطبــق النظــام بصــورة إلزاميــة علــى جميع
الســعوديني دون ســن التاســعة واخلمســن
واخلاضعــن لفــرع املعاشــات مبوجــب
نظــام التأمينــات االجتماعيــة وإذا بلــغ
املشــترك الــذي علــى رأس العمــل ســن
الســتني عامـاً يوقــف اشــتراكه يف النظــام.

 %2مــن األجــر اخلاضــع لالشــتراك يدفــع
صاحــب العمــل  %1ويدفــع املشــترك %1

التسجيل في النظام

احتساب التعويض

ســيتم تلقائي ـاً تســجيل جميــع املشــتركني
يف فــرع املعاشــات مبوجــب نظــام
التأمينــات االجتماعيــة بنظــام التأمــن
ضــد التعطــل عــن العمــل وال يتطلــب أي
إجــراءات جديــدة

التعويض يصرف بواقع  % 60من متوسط
األجور الشــهرية اخلاضعة لالشــتراك عن
كل شــهر مــن األشــهر الثالثــة األولــى بحــد
أقصــى  9000ريــال وبواقــع  % 50مــن هــذا
املتوســط عــن كل شــهر يزيــد عــن ذلــك
بحــد أقصــى  7500ريــال.

الحد األدنى للتعويض

مدة الصرف

ال يقــل عــن مقــدار اإلعانــة التــي يتــم
تقدميهــا للباحثــن عــن العمــل علــى أن
ال يتجــاوز ذلــك متوســط األجــر الشــهري
لالشــتراك قبــل تركــه للعمــل.

يصــرف التعويــض ملــدة  12شــهراً متصلــة
أو متقطعــة عــن كل مــرة مــن مــرات
االســتحقاق.

مدد االشتراك المؤهلة لالستحقاق

ﻣﺜﺎل/ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺟﺮه

 ١٣٠٠٠رﻳﺎل
ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ

د

¦يســتحق املســتفيد التعويــض للمــرة األولــى إذا عمــل يف
عمــل خاضــع لهــذا النظــام مــدة ال تقــل عــن  12شــهراً
خــال الســتة والثالثــن شــهراً التــي تســبق املطالبــة األولــى.
¦يســتحق املســتفيد التعويــض للمــرة الثانيــة إذا عمــل مــرة أخــرى
يف عمــل خاضــع لهــذا النظــام مــدة ال تقــل عــن  18شــهراً
خــال الســتة والثالثــن شــهراً التــي تســبق املطالبــة الثانيــة.

ﻓﺘﺮة اﺷﻬﺮ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اوﻟﻰ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ
اﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اوﻟﻰ

ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﺟﻮر ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﺧﻴﺮﺗﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣـﺪة اﻻﺷﺘﺮاك اﺧﻴﺮة × ١٠٠ ÷ ٦٠

ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﺟﻮر ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ اﺧﻴﺮﺗﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣـﺪة اﻻﺷﺘﺮاك اﺧﻴﺮة × ١٠٠ ÷ ٥٠

 ٧٨٠٠ = ١٠٠ ÷ ٦٠ × ١٣٠٠٠رﻳﺎل

 ٦٥٠٠ = ١٠٠ ÷ ٥٠ × ١٣٠٠٠رﻳﺎل

٧٨٠٠
رﻳﺎل

٦٥٠٠
رﻳﺎل

¦يســتحق املســتفيد التعويــض للمــرة الثالثــة إذا عمــل مــرة أخــرى
يف عمــل خاضــع لهــذا النظــام مــدة ال تقــل عــن  24شــهراً
خــال الســتة والثالثــن شــهراً التــي تســبق املطالبــة الثالثــة.
¦يســتحق املســتفيد التعويــض يف أي مــرة الحقــة إذا عمــل مــرة
أخــرى يف عمــل خاضــع لهــذا النظــام مــدة التقــل عــن  36شــهراً
خــال الثمانيــة واألربعــن شــهراً التــي تســبق املطالبــة األخيــرة.

شروط االستحقاق

أن يكون سعودي
اجلنسية

أال يكون مفصوالً من
العمل بسبب راجع للمشترك

توفر املدة احملددة وفقاً
للمادة الرابعة عشر من النظام

أال يكون قد بلغ
سن الستني

أال يكون ترك العمل
مبحض إرادته

أال يكون له دخل من
عمل أو نشاط خاص

أن يكون قادرا
على العمل

التسجيل يف الوزارة

(من خالل صندوق تنمية املوارد البشرية)
خالل  ٩٠يوماً من تاريخ تركه العمل

حاالت ايقاف الصرف

¦الوفاة.
¦إذا كان له دخل من عمل أو نشاط خاص.
¦إذا أصبح املستفيد غير قادر على العمل.
¦إذا لم يعد مسج ً
ال لدى الوزارة.
¦إذا لم يبحث بجدية ونشاط عن العمل.
¦إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
¦إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
¦إذا غــادر اململكــة العربيــة الســعودية  ٦٠يومــاً متصلــة أو
متقطعــة خــال مــدة الصــرف.
¦إذا بلــغ ســن الســتني وكان مســتحقاً للمعــاش وفقــاً ألحــكام
نظــام التأمينــات.
¦يف حال زوال أي من شروط االستحقاق.

