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لتأمين على عقد العمالة وثيقة االصيغة النموذجية ل

  املنزلية
The Standard Insurance Policy on Domestic 

Workers Contract  
 

 

 

 

( وتاريخ 443س//2املحافظ رقم )هذه الوثيقة بموجب قرار  السعودي أصدر البنك املركزي 

بموجب نظام مراقبة شركات  السعودي على الصالحيات املمنوحة للبنك املركزي  ه، بناء  09/07/1443

عّدل بموجب املرسوم 02/06/1424وتاريخ  )32م/(التأمين التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم 
ُ
هـ، وامل

عّدل بموجب املرسوم امللكي رقم )م/ هـ،27/05/1434وتاريخ  )30م/(امللكي رقم 
ُ
( وتاريخ 12وامل

وتاريخ )  1/596(بموجب قرار وزير املالية رقم والئحته التنفيذية الصادرة  ه،23/01/1443

 ،هـ. 01/03/1425

The Saudi Central Bank (SAMA) issued this Policy pursuant to the 

Governor’s Decision No. (2/S/443) dated 09/07/1443H based on powers 

vested in SAMA under the Cooperative Insurance Companies Control 

Law issued by Royal Decree No. (M/32) dated 02/06/1424H, amended 

by Royal Decree No. (M/30) dated 27/05/1434H, and amended by Royal 

Decree No. (M/12) dated 23/01/1443H, and its Implementing Regulation 

issued pursuant to Minister of Finance Resolution No. (1/596) dated 

01/03/1425H. 
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The Standard Insurance Policy on 

Domestic Workers Contract 

الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين 

  اإللزامية على عقد العمالة املنزلية
 

Article 

One Introduction مقدمة 
املادة 

 األولـى

 This Policy specifies the minimum 

limit for the compulsory insurance 

on domestic workers contract in 

accordance with the terms, 

conditions, and exceptions 

provided herein or attached 

hereto. In consideration of the 

Insured having paid the premium 

to the Insurer, the Insurer agrees 

to provide insurance coverage up 

to the amounts and limits stated in 

the Policy Schedule or amended in 

the Appendix. 

Insurers and Employers shall not 

be entitled to agree on liability 

limits lower than those set forth in 

this Policy, and they may agree to 

add coverages not provided for in 

this Policy. 

 
ُ
حدد هذه الوثيقة الحد األدنى للتأمين ت

ا  اإللزامي على عقد العمالة املنزلية طبق 

لألحكام والشروط واالستثناءات الواردة 

 التأمين شركة وتوافقفيها أو امللحقة بها، 

 بمبالغ التأمينية التغطية تقديم على

 بجدول الوثيقة املبينة التغطيات وحدود

 حدود هاباعتبار  امللحق في املعدلة أو

 التغطية فترة خالل املعتمدة التعويض

 طالب التأمين موافقة مقابل التأمينية

على  وُيحظر عليه، املتفق القسط بدفع

االتفاق على  العمل وصاحبالشركة 

تخفيض حدود املسؤولية عّما جاء في هذه 

ويجوز لهم االتفاق على إضافة  الوثيقة

 نة في هذه الوثيقة.تغطيات غير مبيّ 

 

Article 

Two Definitions التعريفات 
املادة 

 الثـانية

 The following words and phrases, 
wherever they occur in this Policy, 
shall have the meanings assigned 
thereto, unless the context implies 
otherwise: 

يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت 

املعاني املوضحة أمامها، ما في هذه الوثيقة 

 لم يقتِض سياق النص خالف ذلك:

 

1) Policy:   The Standard Insurance 

Policy on Domestic Workers 

Contract. 

وثيقة الصيغة النموذجية ل الوثيقة:  .1

 التأمين على عقد العمالة املنزلية.

2) Employer: any natural person 

who recruits a Domestic 

Worker directly or through a 

كل شخص ذي صفة صاحب العمل:  .2

تقدم عامل الخدمة املنزلية طبيعية اس
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licensed Recruitment Agency to 

perform a domestic service, or 

to whom the sponsorship of the 

Domestic Worker has been 

transferred to. 

استقدام مرخص  جهةأو عن طريق  بنفسه

 أو  ،ةألداء خدمة منزلي اهل
ُ
له خدمات  قلتن

   .عامل الخدمة املنزلية

3) Recruitment Agency: the 

recruitment office or company 

that mediated the recruitment 

of the Domestic Worker for the 

Employer. 

شركة أو مكتب جهة االستقدام:  .3

م االستقدام الذي قام بالتوسط في استقدا

عامل الخدمة املنزلية ملصلحة صاحب 

 العمل.

4) Domestic Worker: any natural 

person who performs a direct 

domestic service for the 

Employer or any member of 

his/her family under the 

supervision and direction of the 

Employer or any person who 

acts on his/her behalf, even 

when such worker is not under 

his/her direct control. The 

competent authority 

determines the occupation of 

domestic workers. 

 وكل شخص ذعامل الخدمة املنزلية:  .4

صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة 

صاحب العمل أو أي فرد من أفراد  إلى

أدائه الخدمة تحت أسرته ويكون أثناء 

وتوجيه صاحب العمل أو من يقوم  إشراف

 عن نظارته، 
 
 وتحددمقامه ولو كان بعيدا

   الجهة املختصة مهن عامل الخدمة املنزلية.

5) Insured: the Employer or the 

Domestic Worker who benefits 

from the Insurance coverage 

according to the provisions set 

forth in the Policy. 

ن لهم: .5 صاحب العمل أو عامل  املؤمَّ

الخدمة املنزلية املستفيد من التغطية 

 حسب األحكام املبينة في الوثيقة.التأمينية 

6) First Beneficiary: the Employer. 6.  :صاحب العمل.املستفيد األول 

7) Second Beneficiary: the 

Domestic Worker. 

مل الخدمة عااملستفيد الثاني:  .7

 املنزلية.
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8) Insurer: the licensed insurance 

company that practices 

insurance businesses in 

accordance with the 

Cooperative Insurance 

Companies Control Law. 

شركة التأمين املرخص لها  الشركة: .8

ا ألحكام  بمزاولة أعمال التأمين وفق 

 مين التعاوني.نظام مراقبة شركات التأ

9) Insurance Applicant: the 

Recruitment Agency, or the 

natural or legal person who 

applies for the Policy on behalf 

of the Employer.  

جهة االستقدام أو التأمين: طالب  .9

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي 

عن  بالنيابةالوثيقة يتقدم بطلب 

  صاحب العمل.

10) Material Fact: any information 

requested by the Insurer from 

the Insurance Applicant when 

concluding the Policy that may 

affect the Insurer’s decision to 

accept or reject the insurance 

coverage request, or accept it 

under different conditions. 

أي معلومة  :جوهريةلاحقيقة ال  .10

 طلبها الشركة من طالب التأمين عند ت

وقد تؤثر على قرار الوثيقة  إبرام

الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو 

 قبوله بشروط مختلفة.

11) Probationary Period:  a 

probation for a period not 

exceeding (90) days from the 

date of the Domestic Worker’s 

arrival to Saudi Arabia. 

تجربة عامل الخدمة  فترة التجربة:  .11

 90ملدة ال تزيد عن ) املنزلية
 
من  ( يوما

تاريخ دخول عامل الخدمة املنزلية 

 للمملكة.

12) Policy Schedule: the schedule 

attached to the Policy and 

forms an integral part thereof. 

It contains the data of the 

Employer and the Domestic 

Worker, as well as the coverage 

limits for the benefits included 

in the insurance coverage.    

 املرفقالجدول  :الوثيقةجدول  .12

ابالوثيقة ويعتبر جز ال يتجزأ منها،  ء 

 العملبيانات صاحب  ويحتوي على

 على يحتوي  كما املنزلية الخدمة وعامل

لمنافع التي تشملها للتغطية حدود ا

 التغطية التأمينية.   

13) Appendix: an agreement 

between the Insurer and the 

Employer subsequent to the 

issuance of the Policy, whereby 

وصاحب : اتفاق بين الشركة امللحق .13

 الحق على إصدار الوثيقة،  العمل

لغرض إضافة تغطيات إضافية أو 
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items of additional coverage 

are added to, amended, or 

canceled from the additional 

coverage, which shall be 

attached to the Policy and form 

an integral part thereof while 

not conflicting with the Policy. 

ويجب أن التعديل عليها أو إلغائها 

ا بالوثيقة ال يعارضها و  يكون مرفق 

ا ال يتجزأ منها.  ويعتبر جزء 

14) Premium: the amount paid by 

the Insurance Applicant on 

behalf of the Employer to the 

Insurer for its acceptance to 

indemnify the Insured for the 

damage directly caused by a 

risk covered under the Policy. 

الذي يدفعه  غ االشتراكمبل :القسط .14

صاحب العمل طالب التأمين نيابة عن 

 للشركة مقابل موافقتها على تعويض

يكون  الذي الضرر عن  املؤمن لهم

ا مغطى  السبب املباشر في وقوعها خطر 

 بموجب الوثيقة.

15) Claim:  a claim for damages or 

losses caused by a risk covered 

under the Policy. 

طلب تعويض عن األضرار أو  لبة: املطا .15

الخسائر الناتجة عن خطر مغطى 

 بموجب الوثيقة.

16) Claimant:  the First or Second 

Beneficiary, or their legal 

representative, who sustained 

damage caused by a risk 

covered under the Policy. 

املستفيد األول أو  مقدم املطالبة:  .16

ل نظامي ألي د الثاني أو املستفي
ّ
ممث

، الذي لحق به ضرر ناتج عن منهما

 خطر مغطى بموجب الوثيقة.

17) Risk: an event covered under 

the Policy during its term. 

حدث مغطى بموجب الوثيقة : الخطر .17

 .هاخالل مدة سريان

18) Permanent Total Disability:  a 

physical condition that 

prevents the Insured from 

performing any work or job for 

paid salary or material gain. 

وضع جسدي   العجز الكلي الدائم: .18

ألي   ميحول دون ممارسة املؤمن له

عمل أو وظيفة لقاء أجر أو كسب 

 .مادي

19) Permanent Partial Disability: a 

physical condition that causes 

the loss of an organ or parts of 

the body of the Insureds, or loss 

وضع جسدي  العجز الجزئي الدائم: .19

أو أجزاء من عضو  أدى إلى فقد عضو  

أو فقد حاسة  مفي جسم املؤمن له
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of sense, which prevents them 

from performing any work or 

job for paid salary or material 

gain. 

ألي عمل أو  مستهتحول دون ممار 

 وظيفة لقاء أي أجر أو كسب مادي.

20) Critical illness/ Chronic Disease:  
  

 Myocardial Infarction. 

 Coronary artery disease that 

requires bypass grafting. 

 Stroke associated with 

permanent disability. 

 Advanced cancer (life-

threatening). 

 Kidney failure that requires 

dialysis. 

 Major organ transplant . 

 Multiple sclerosis with persisting 

symptoms. 

 Aortic surgery.  

 Primary pulmonary 

hypertension. 

 Permanent paralysis of limbs. 

  Blindness Cardiovascular 

diseases. 

 Deafness.  

 Hepatitis. 

 HIV and HIV-related illnesses, 

including AIDS. 

 وهي: املزمنةاألمراض الحرجة /  .20

 

 .احتشاء عضلة القلب •

أمراض الشرايين التاجية التي تتطلب  •

 .جراحة مجازية )تطعيمية(

 إعاقةالسكتة الدماغية املترافقة مع  •

 .دائمة

 .سرطان متقدم )مهدد للحياة( •

الفشل الكلوي الذي يتطلب غسيل  •

 .الكلى

 .زرع األعضاء الرئيسية •

د املترافق التصلب اللويحي املتعد •

 .بأعراض مستمرة

 .جراحة الشريان األبهر •

ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي  •

 .األساس ي

 .الشلل الدائم لألطراف •

 .األمراض القلبية الوعائيةالعمى  •

 .ممالص •

 .التهاب الكبد املزمن •

فيروس نقص املناعة البشرية والعلل  •

بما فيها مرض  HIVذات الصلة بال

 اإليدز.
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21) Emergencies or Compelling 

Circumstances: 

a sudden and unexpected event 

that occurs to the parents, spouse, 

or offspring of the Domestic 

Worker causing him/her to leave 

the job and go back to his/her 

home country, as follows: 

a. Death. 

b. The following diseases 

cancer, kidney failure, 

advanced chronic liver 

failure, major organ 

transplant, limb paralysis, 

stroke, heart attack.   

 الحاالت الطارئة أو القاهرة:  .21

األب، )يتعرض له  حدث مفاجئ وغير متوقع

لعامل الخدمة  ، الزوج/الزوجة(االبناءاألم، 

ويضطر بسببه ترك العمل  ،املنزلية

 وهي كاآلتي:والعودة إلى بلده، 

 .وفاةال -أ

)السرطان،  األمراض التالية   -ب

الكلوي، الحاالت املتقدمة الفشل 

زرع األعضاء  لفشل الكبد املزمن،

الرئيسية، شلل األطراف، السكتة 

 .  (الدماغية، النوبات القلبية

Article 

Three Insurance Coverage التغطية التأمينية 
 املادة

 الثالثة

 Section 1: 

The Insurer is committed to 

compensate the First Beneficiary  

according to the compensations 

specified in this article, and within 

the limits set out in the Policy 

Schedule, in the following cases: 

1) Death of the Domestic Worker: 

a) Actual expenses of the 

repatriation of the deceased 

Domestic Worker’s body to 

his/her home country. 

b) Actual expenses for 

returning the Domestic 

Worker’s personal 

belongings and possessions 

to his home country. 

c) Actual expenses for 

recruiting an alternative 

Domestic Worker. 

 القسم األول:

تلتزم الشركة بتعويض املستفيد األول  

حسب التعويضات املبينة في هذه املادة 

في  الوثيقةفي جدول  ةبينووفق الحدود امل

 الحاالت اآلتية:
 

 

 وفاة عامل الخدمة املنزلية: -1

املصاريف الفعلية إلعادة جثمان  -أ

 عامل الخدمة املنزلية إلى وطنه.

 

عادة إل املصاريف الفعلية  -ب

ملتعلقات واملمتلكات الشخصية ا

 لعامل الخدمة املنزلية إلى وطنه.
 

  الستقدام الفعلية املصاريف  -ج

 عامل خدمة منزلية بديل.
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2) The Domestic Worker’s 

Permanent Total or Partial 

Disability, or Critical/Chronic 

Illness or 

Emergencies/Compelling 

Circumstances: 
 

a) Actual expenses of the 

repatriation of the Domestic 

Worker to his/her home 

country. 

b) Actual expenses of recruiting an 

alternative Domestic Worker. 

عجز عامل الخدمة املنزلية الكلي  -2

الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته من 

املزمنة أو الحاالت األمراض الحرجة أو 

 :القاهرةالطارئة أو 

 

املصاريف الفعلية إلعادة عامل  -أ

 الخدمة املنزلية إلى وطنه.

 

 عامل الستقدام الفعلية ملصاريفا -ب

 خدمة منزلية بديل.

3) Absence of the Domestic Worker 
(runaway): 
Actual expenses of recruiting an 
alternative Domestic Worker, 
provided that the Employer is not 
the reason behind such act or 
does not know the whereabouts 
of the Domestic Worker during 
the term of this Policy.  

 ب عامل الخدمة املنزلية )الهروب(:تغي   -3

الستقدام عامل خدمة  الفعلية املصاريف

شريطة أال يكون صاحب العمل منزلية بديل، 

م بمكان اختفاء يعل أو املتسبب في الهروبهو 

العامل الخدمة املنزلية خالل مدة سريان 

 الوثيقة. 

4) Domestic Worker’s Refusal to 
work: 
Actual expenses of recruiting an 
alternative Domestic Worker, 
provided that the Employer is not 
the reason behind refusal. 

 لعمل:امتناع عامل الخدمة املنزلية عن ا -4

خدمة  عامل الستقدام الفعلية املصاريف

  ،بديلمنزلية 
ّ

 يكون صاحب العمل شريطة أال

 . في االمتناع املتسببهو 

5) Emergencies or compelling 
circumstances: 
Actual expenses of recruiting an 
alternative Domestic Worker. 

 الحاالت الطارئة أو القاهرة: -5

عامل خدمة  الستقدام ةالفعلي املصاريف

 منزلية بديل.

Section 2: 
The Insurer shall be committed to 
compensate the Second 
Beneficiary  according to the 
compensations specified in this 
Article and within the limits set out 
in the Policy Schedule in the 
following cases: 
 

 القسم الثاني: 

تلتزم الشركة بأن تعوض املستفيد الثاني 

حسب التعويضات املبينة في هذه املادة 

املبينة في جدول الوثيقة في  ووفق الحدود

 الحاالت اآلتية:
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1) The Employer’s failure to pay 
due salaries, as a result of the 
Employer Permanent Total or 
Partial Disability, or  
Critical/Chronic Illness or his/her 
death: 
 

a) The total amount of the 
Domestic Worker’s unpaid 
monthly salary for a period not 
exceeding four months. 

b) Flight ticket costs to return the 
Domestic Worker to his/her 
home country. 

لعمل على سداد عدم قدرة صاحب ا -1

نتيجة إصابة  الرواتب املستحقة،

صاحب العمل بالعجز الكلي أو الجزئي 

ن األمراض الدائم، أو معاناته م

 وفاته: املزمنة أوالحرجة أو 

غير  إجمالي قيمة الراتب الشهري  -أ

ملدة ال  املدفوع لعامل الخدمة املنزلية

 .تزيد عن أربعة أشهر

مصاريف تذكرة سفر إلعادة عامل  -ب

 الخدمة املنزلية إلى وطنه.

2) The Domestic Worker’s 

Permanent Total or Partial 

Disability, Critical/Chronic 

Illness, or 

Emergencies/Compelling 

Circumstances: 

a) The total amount of the 
Domestic Worker’s monthly 
salary for a period not 
exceeding four months. 
 

b) Flight ticket costs to return the 
Domestic Worker to his/her 
home country. 

كلي عجز عامل الخدمة املنزلية ال -2

الدائم أو الجزئي الدائم أو معاناته 

  :املزمنةمن األمراض الحرجة أو 

 

جمالي قيمة الراتب الشهري لعامل إ .أ

ملدة ال تزيد عن أربعة املنزلية الخدمة 

   أشهر.

تذكرة سفر إلعادة عامل مصاريف  .ب

 .الخدمة املنزلية إلى وطنه

3) Emergencies or Compelling 

Circumstances: 

Flight ticket costs to return the 

Domestic Worker to his/her 

home country. 

 الحاالت الطارئة أو القاهرة: -3

تذكرة سفر إلعادة عامل  مصاريف 

 .الخدمة املنزلية إلى وطنه

Section 3: 

The insurance coverages defined in 

Sections (1) and (2) of this Article 

shall be effective as follows: 

 القسم الثالث:

تسري التغطيات التأمينية الواردة في 

والثاني من هذه املادة وفق القسمين األول 

 :اآلتي
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1) In the case of recruiting a  

Domestic Worker specified via 

name and passport number by 

the Employer, and from the 

countries listed by the competent 

authority:  

- All insurance coverages shall be 

effective from the date of the 

Domestic Worker’s arrival in 

Saudi Arabia. 

 

2) In the case of recruiting a 

Domestic Worker who is subject 

to a Probation Period: 
 

 

a) The Insurance Coverages 

mentioned below shall be 

effective from the date of the 

Domestic Worker’s arrival in 

Saudi Arabia: 

1. The death of one of the 

Insureds. 

2. The Permanent Total or 

Partial Disability of one of 

the Insureds. 

3. The Emergency Cases and 

Compelling Circumstances 

that occur to the Second 

Beneficiary. 

b) Other insurance coverages 

stated in Sections (1) and (2) 

of Article (3) shall be effective 

after the end of the probation 

period. 

 

 

استقدام عامل الخدمة  ةحال في -1

الجواز  ورقمن باالسم عيّ املاملنزلية 

 ومن الدول من قبل صاحب العمل 

 : املختصة الجهةقَبل من املحددة 

تسري كافة التغطيات التأمينية  -

ريخ دخول عامل الخدمة من تا

 املنزلية للمملكة.

 

في حال استقدام عامل الخدمة  -2

املنزلية ممن ُيطبق عليه مدة 

 التجربة:

تسري التغطيات التأمينية أدناه من  .أ

تاريخ دخول عامل الخدمة املنزلية 

 للمملكة:

 

 أحد املؤمن لهم.وفاة  .1
 

عجز أحد املؤمن لهم الكلي الدائم أو  .2

 الجزئي الدائم.
 

الت الطارئة والقاهرة التي تحصل الحا .3

 للمستفيد الثاني.

 

تسري بقية التغطيات التأمينية  .ب

املبينة في القسم األول والثاني من 

بعد انقضاء مدة  الثالثةاملادة 

 .التجربة
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Article  

Four Policy Effective Date بداية الوثيقة 
املادة 

 الرابعة

 With consideration of the provisions 

of the effective date of insurance 

coverage in Section (3) of Article (3) 

of this Policy, the Policy shall be 

effective from the date of the 

Domestic Worker’s arrival in Saudi 

Arabia. 

مع مراعاة أحكام بداية التغطيات التأمينية 

لثة من هذه في القسم الثالث من املادة الثا

الوثيقة، يبدأ سريان الوثيقة من تاريخ دخول 

 عامل الخدمة املنزلية للمملكة.

 

Article 

Five Compensation Limits حدود التعويض 
 املادة

 الخامسة

 In case of loss due to a Risk covered 

under the provisions of the Policy, 

the maximum limit of the Insurer's 

liability for all Claims—during the 

term of the Policy—is a total sum of 

twenty-five thousands Saudi riyals 

(SAR 25,000) as stipulated in the 

Policy Schedule.  

في حال وقوع ضرر ناتج عن خطر يترتب عليه 

ا ألحكام هذه الوثيقة فإن  دفع تعويض وفق 

جميع عن لية الشركة الحد األقص ى ملسؤو 

املطالبات خالل فترة سريان الوثيقة هو مبلغ 

وعشرون ألف ريال  خمس إجمالي قدره

وفق التقسيم املبين  (ريال 25,000)سعودي 

 في جدول الوثيقة.

 

Article 

Six Exclusions االستثناءات 
 املادة

 السادسة

 The insurance coverage under the 

Policy shall not include the 

following:  

ال تشمل التغطية التأمينية بموجب هذه 

 الوثيقة اآلتي:

 

1)  Any liability or expense arising as 
a result of the dissatisfaction of the 
Employer or any member of his/her 
family with the performance of the 
Domestic Worker. 

اريف ناتجة عن أي مسؤولية أو مص -1

 عدم رض ى صاحب العمل أو أي فرد من

أسرته عن أداء عامل الخدمة  أفراد

 .املنزلية

2) Any liability or expenses arising, 
directly or indirectly, from the 
following: 

أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة  -2

 مباشرة أو غير مباشرة من اآلتي:
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a)  War, invasion, acts of foreign 

enemy, hostilities, warlike acts 

(whether war is declared or 

not), or civil war. 

الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان  .أ

األجنبي أو األعمال العدوانية أو 

األعمال شبه الحربية )سواء أعلنت 

الحرب أم لم تعلن( أو الحرب 

 األهلية.

b) Rebellion, military or popular 

uprising, insurgence, 

revolution, usurping authority, 

martial laws, siege; or any 

events or reasons leading to 

declaring or continuation of 

martial laws, siege, or acts of 

vandalism and terrorism 

committed by person(s) 

operating individually or on 

behalf of or related to any 

terrorist organization. 

Terrorism shall mean the use of 

violence for political, 

intellectual, philosophical, 

racial, ethnic, social, or religious 

purposes. The use of violence 

includes putting the public or a 

segment of it under panic 

condition; affecting or causing 

turmoil; intervening in any 

operations or activities or 

policies related to the 

government; or causing 

turbulence negatively affecting 

the national economy or any of 

its sectors. 

التمرد أو االنتفاضة العسكرية أو  .ب

أو العصيان أو الثورة أو الشعبية 

السلطة الغاصبة أو األحكام 

العرفية أو حالة الحصار أو أي من 

األحداث أو األسباب التي تؤدي إلى 

إعالن أو استمرار األحكام العرفية 

أو حالة الحصار أو أعمال التخريب 

واإلرهاب التي يرتكبها شخص أو 

أشخاص يعملون بصفة منفردة أو 

بأي منظمة  نيابة عن أو على صلة

إرهابية. ويقصد باإلرهاب استخدام 

العنف ألغراض سياسية أو فكرية 

أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو 

اجتماعية أو دينية. ويشمل 

استخدام العنف وضع العامة أو 

شريحة منهم في حالة خوف، أو 

التأثير على، أو التسبب في 

اضطراب، أو التدخل في أي عمليات 

سات خاصة أو أنشطة أو سيا

بالحكومة، أو التسبب في اضطراب 

 على االقتصاد الوطني أو 
 
يؤثر سلبا

 أي من قطاعاته.
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c) Strikes, riots, or civil or labor 

unrest. 

اإلضراب أو الشغب أو االضطرابات  .ج

 املدنية أو العمالية.

d) Damage directly or indirectly 

caused by nuclear weapons, 

ionizing radiation, radioactive 

contamination resulting from 

any nuclear fuel or waste, or 

contamination due to nuclear 

fuel combustion. For the 

purposes of this exclusion, 

combustion shall include any 

nuclear fission. 

ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون   .د

حة النووية أو ساهمت فيه األسل

اإلشعاعات األيونية أو التلوث 

باإلشعاع من أي وقود أو أية نفايات 

نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، 

وألغراض هذا االستثناء فإن 

االحتراق يشمل أي عملية انشطار 

 نووي.

 

Article 

Seven 
Notifications and Claims 

Settlement 
 اإلبالغ وتسوية  املطالبات

 ةاملاد

 السابعة

 1. Procedures for Risk occurrence 
notification by the First 
Beneficiary: 
 

The First Beneficiary,, shall notify the 
Insurer upon becoming aware of the 
occurrence,  during the term of the 
Policy,  of any covered insured risks 
stated in Section (1) of Article (3) of 
this Policy, provided that relevant 
entities are informed as follows: 

a) Upon absence of the Domestic 
Worker, the First Beneficiary 
shall notify the competent 
authority. 

b) If the Domestic Worker 

refuses to work, the First 

Beneficiary shall notify and 

prove the Domestic Worker’s 

refusal of work to the 

competent authority. 
 

إجراءات اإلبالغ عن حدوث الخطر  -1

 األول:للمستفيد 

 

الشركة عند  إخطاراملستفيد األول  على

  املغطاةخطار أي من األ  وقوعبعلمه 
 
- تأمينيا

 القسمواملبينة في  - الوثيقة سريان فترة خالل

على  الوثيقة هذه من الثالثة املادة من األول 

إبالغ الجهات ذات العالقة وفق  ين يراعأ

 :  االتي
 

املنزلية، على تغيب عامل الخدمة  دعن -أ

 املستفيد األول تبليغ الجهة املختصة.

عند امتناع عامل الخدمة املنزلية  -ب

عن العمل، على املستفيد األول 

التقدم للجهة املختصة إلثبات 

امتناع عامل الخدمة املنزلية عن 

 العمل.
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2. Procedures for reporting the 

occurrence of a Risk by the 

Second Beneficiary: 

The Second Beneficiary shall notify 
the insurer upon his/her knowledge 
of the occurrence,  during the term of 
the Policy, of any covered insured 
risks stated in Section (2) of Article (3) 
of this Policy, provided that the 
following procedures are considered: 

a) If the Employer fails to pay 

the salaries, the Second 

Beneficiary or his/her legal 

representative shall notify 

the Insurer. 
 

b) The Insurer shall, within (7) 

working days from the date 

of receiving the notification 

of the occurred Risk, notify 

the Employer, at the last 

address or telephone 

number registered with the 

Insurer, of the report filed 

indicating his failure to pay 

the salaries. 
 

c) Upon the receipt of the 

Insurer’s notification 

mentioned in Sub-Section (b) 

of Section (2) of this Article,   

the Employer shall, within (7)  

working days from the date 

of the Insurer’s notification, 

prove his inability to the 

Insurer from  the competent 

authority  to pay the salaries 

owed to the Domestic 

Worker due to his 

 الخطر  حدوث عن إجراءات اإلبالغ -2

 :الثانيللمستفيد 

خطار الشركة عند إ الثانياملستفيد  على

  املغطاةخطار أي من األ  وقوععلمه ب
 
 تأمينيا

من  الثالثةمن املادة  الثانيواملبينة في القسم 

 : التالية اإلجراءات ين يراعأهذه الوثيقة على 

 
 

التزام صاحب العمل في حال عدم  .أ

املستفيد  على، بسداد الرواتب

 نظامأو من يمثله الثاني 
 
 غبال إ ا

 .لشركةا
 

 أيام( 7غضون ) الشركة فيتلتزم  .ب

عن  البالغمن تاريخ استالم  عمل

بإبالغ صاحب  حدوث الخطر

 العمل في آخر عنوان مسجل لديها

 أو عن طريق الهاتف املسجل لديها

عدم التزامه ب البالغ املقدمعن 

 .الرواتببسداد 

 
 

عند استالم صاحب العمل لإلبالغ  .ج

رة الفقفي  من الشركة الوارد

( من 2الفرعية )ب( من الفقرة )

تقديم  يتعين عليه هذه املادة،

إثبات للشركة من الجهة املختصة 

يفيد عدم قدرته على دفع الرواتب 

 املستحقة لعامل الخدمة املنزلية 

بسبب إصابته بالعجز الكلي 

الدائم أو العجز الجزئي الدائم 
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Permanent Total or Partial 

Disability , or Critical/Chronic 

Illness , unless  it is proven 

that Employer needs a longer 

period, provided that  the 

Employer informs the 

company of the expected 

time to obtain the proof. If 

the Employer fails to provide 

documentation of proof, the 

Insurer shall compensate the 

Second Beneficiary and have 

the right to recovery against 

the Employer for incurred 

compensations under this 

Policy. 

أو  ض الحرجةمعاناته من األمرا

عمل   ( أيام7) خالل، وذلك املزمنة

اإلبالغ  علىمن تاريخ الحصول 

مالم تثبت حاجته ملدة أطول على 

أن يخطر الشركة باملدة املتوقعة 

حال  وفيللحصول على اإلثبات، 

الشركة  تلتزم هعدم تقديم

بتعويض املستفيد الثاني والرجوع 

 دتهتكبّ  بما العمل صاحبملطالبة 

 .الوثيقة هذه وفق تعويضات من

3.   Documents required for  filing a 
Claim: 
a. The Claimant or his/her legal 
representative shall submit the 
documents mentioned below 
required to arrive at a decision on a 
Claim for compensation under this 
Policy: 

1- The Claim form. 
2- A copy of the recruitment 

contract for the Domestic 
Worker, accompanied by 
documents showing the cost of 
recruitment. 
 

b. In addition to the documents 
specified in Sub-Section (a) of 
Section (3) under this Article, the 
First Beneficiary shall submit the 
following documents in 
accordance with the insurance 
coverage that form the basis of 
the Claim: 

1. A proof of the Domestic 
Worker’s health and physical 

 :املطالبة مستندات تقديم .  3

 نظاما على مقدم املطالبة أو من يمثله أ. 

األساسية  الوثائق واملستنداتتقديم 

بأي مطالبة بالتعويض أدناه للبت  ةاملذكور 

 :وفق هذه الوثيقة

 
 

 نموذج املطالبة. -1

ستقدام العمالة ا عقد صورة -2

 بمستندات 
 
املنزلية مشفوعا

 .تظهر تكلفة االستقدام
 

 

لى إاألول، وباإلضافة على املستفيد ب. 

في الفقرة الفرعية )أ(  إليهااملستندات املشار 

( من هذه املادة تقديم 3من الفقرة )

التغطية التأمينية  حسباملستندات التالية 

 محل املطالبة:
 

عامل الخدمة حالة  يثبت ماتقديم   -1

املنزلية الصحية والجسدية وعدم 
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condition, and confirming 
his/her inability to carry out 
his/her responsibilities as a 
result of Permanent Total or 
Partial Disability or Critical or 
Chronic Illness. 

2. Death certificate of the 
Domestic Worker. 

3. A proof confirming the 
occurrence of Emergency 
Cases/Compelling 
Circumstances. 

4. A proof of reporting the 
absence of Domestic Worker 
to the competent authority. 
 

5. A copy of the competent 
authority’s decision that 
confirms the Domestic 
Worker’s refusal to work. 

مقدرته على أداء الواجبات املوكلة 

إليه من جراء إصابته بالعجز الكلي 

الدائم أو العجز الجزئي الدائم أو 

 بأي من األمراض الحرجة أو املزمنة.
 

 شهادة وفاة عامل الخدمة املنزلية. -2
 

ما يثبت وقوع أي من الحاالت  -3

  الطارئة/ القاهرة.
 

ب عامل التبليغ عن تغيّ ما يثبت  -4

لدى الجهة  الخدمة املنزلية

 املختصة.
 

قرار الجهة املختصة  من صورة -5

بامتناع عامل الخدمة املنزلية عن 

 العمل. 

4. Claim settlement procedures: 

a) The First or Second Beneficiary 

or their representatives are 

entitled to file a claim to the 

Insurer for compensation for a 

covered Risk under this Policy. 

The Insurer must provide the 

Claimant, within (5)  working 

days, with a written notice 

acknowledging receipt of the 

Claim and informing them of 

any missing documents or 

reports to be completed. 
 

b) The Insurer shall settle the 

Claims with utmost integrity 

and fairness without any 

compromise, within a 

maximum period of (15) 

working days from the date of 

 إجراءات تسوية املطالبة: .4

يحق للمستفيد األول أو املستفيد  .أ

التقدم  أو أي من ممثليهم الثاني

 بالتعويض عنلشركة ل بمطالبة

، على أن مغطى بموجب الوثيقة خطر

املطالبة  مقدمأن تزود ب تلتزم الشركة

 
 
بما يفيد  عمل ( أيام5خالل ) كتابة

 املطالبة وإعالمه بأي نواقص استالم

و البالغات أفي املستندات 

  الستكمالها.

تلتزم الشركة بتسوية املطالبات بكل   .ب

نزاهة وعدالة دون أي مساومة خالل 

من تاريخ عمل ( يوم 15)أقصاها مدة 

 استالم املطالبة مكتملة املستندات
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receiving the complete Claim 

along with required 

documents, and the relevant 

notification procedures 

fulfilled as specified under this 

Article. 

واكتمال إجراءات اإلبالغ املبينة في 

 ه املادة. هذ

c) The Insurer shall settle and 

pay Claims by crediting the 

indemnity amount to the bank 

account of the First or Second 

Beneficiary or both directly or 

their legal representative 

through international bank 

account numbers (IBAN) or 

through digital banks, and in 

accordance with the 

provisions of insurance 

coverage as stated in this 

Policy. 

تلتزم الشركة بتسوية وتسديد  .ج

املطالبات من خالل إيداع مبلغ 

التعويض في الحساب البنكي  مباشرة 

عن طريق رقم الحساب املصرفي 

أو عن طريق البنوك  (IBANالدولي )

أو  الثاني أو تفيد األول للمس الرقمية

وفق أحكام أو من ينوب عنهما  كليها

الواردة في  نطاق التغطية التأمينية

 .الوثيقة

d) For the purpose of settling the 

Claim, the Insurer may request 

a medical examination at its 

expense, of the First or Second 

Beneficiary, as the case may 

be, to ensure that a covered 

Risk under this Policy has 

occurred. 

ولغرض تسوية املطالبة طلب  للشركة .د

فحوصات طبية للمستفيد  إجراء

و املستفيد الثاني على نفقة أاألول 

الشركة للتأكد من وقوع خطر مغطى 

 بموجب الوثيقة.

e) If the Insurer fails to settle the 
Claim within the prescribed 
period under this Policy, the 
Claimant shall be entitled to 
submit a complaint at 
SAMACares website (www. 
samacares.sa) or file a lawsuit 
with Committees for Resolution 
of Insurance Disputes and 
Violations to assess the 
Insurer’s obligation to settle the 

في حال عدم التزام الشركة بتسوية  .ه

-املطالبات خالل الفترة النظامية  

يحق –هذه الوثيقة املنصوص عليها في

ملقدم املطالبة تقديم شكوى عن طريق 

 (ساما تهتم)موقع 

(www.samacares.sa أو التقدم )

بطلب إلى لجان الفصل في املنازعات 

لزام إللنظر في  واملخالفات التأمينية

http://www.ssamacares.sa/
http://www.ssamacares.sa/
http://www.samacares.sa/
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Claim and, where applicable, to 
indemnify the Claimant for any 
expenses incurred by him/her 
as a result of delay in settling 
the Claim. 

وتعويضه عن الشركة بتسوية املطالبة 

لها نتيجة عدم تسوية أي تكاليف تحم  

 املطالبة.

f) When the Claim is partially or 

totally rejected, the Insurer 

shall commit to: 

1. Provide the Claimant with the 
reasons for rejection in writing 
or through electronic 
communication. 

2. Inform the Claimant of their 
right to submit a complaint at 
SAMACares website 
(www.samacares.sa) or refer 
their case to the Committees 
for Resolution of Insurance 
Disputes and Violations, 
according to the Cooperative 
Insurance Companies Control 
Law, so as to be considered by 
the Committees. 

3. Provide the Claimant, upon 
their request, with a copy of 
documents and files in 
support of the Insurer’s 
decision. 

 فإن  .و
 
 أو كليا

 
عند رفض املطالبة جزئيا

  :الشركة تلتزم باآلتي
 

بة بأسباب إبالغ مقدم املطال .1

 أو عبر الرفض كت
 
وسائل ابيا

 التواصل اإللكترونية.

إبالغ مقدم املطالبة بإمكانية تقديم  .2

 (ساما تهتم)شكوى عن طريق موقع 

(www.samacares.sa أو تقديم )

دعواه إلى لجان الفصل في املنازعات 

واملخالفات التأمينية املنصوص 

شركات  عليها في نظام مراقبة

التأمين التعاوني للّنظر فيها من ِقبل 

 اللجان.
 

تزويد مقدم املطالبة بنسخة من  .3

الوثائق واملستندات املؤيدة لقرار 

الشركة في حال طلب مقدم 

 املطالبة ذلك من الشركة.

Article 

Eight Cancelation اإللغاء 
 املادة

 الثامنة

 1- In case the insurance is 
mandatory: 

 
The Insurer and the Employer shall 
not cancel this Policy during its term 
except in the following cases: 
 

a) Termination of the contract of 
Domestic Workers before the 
Domestic Workers enter Saudi 
Arabia. 

 ين:في حال إلزامية التأم .1

 

 يحق للشركة أو صاحب العمل إلغاء هذه ال

الوثيقة خالل مدة سريانها إال في الحاالت 

 :التالية

لغاء عقد العمالة املنزلية قبل إ .أ

إلى دخول عامل الخدمة املنزلية 

 اململكة.

 

http://www.samacares.sa/
http://www.samacares.sa/
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b) Issuing a final exit visa for the 
Domestic Worker. 

c) Transferring the sponsorship 
of a Domestic Worker who has 
not completed two years from 
the date of entering Saudi 
Arabia to another Employer, 
provided that there is another 
valid Policy on the Domestic 
Worker’s contract. 

d) The Insured obtains another 
Policy on Domestic Workers’ 
contracts. 
 

2- In case the insurance is not 
mandatory: 

The Insured has the right to cancel 
the Policy anytime.  
In both cases, the refunded Premium 
shall be calculated as follows: 
 

The Insurer shall refund the 
Employer the return Premium by 
crediting the amount to his/her bank 
account via IBAN, within (5) working 
days from the date on which the 
Insurer becomes aware of the 
occurrence of any of the cases 
mentioned in this section. The return 
Premium payable to the Employer is 
calculated by subtracting the elapsed 
days from the total Policy term (in 
days) and then dividing the result by 
the total Policy term. The result is 
then multiplied by the Premium less 
administrative fees (a maximum of 
SAR 25) to determine the return 
Premium: 
 
 
 
 
 

عامل الخدمة لإصدار خروج نهائي  .ب

 .املنزلية

 نقل خدمات عامل الخدمة املنزلية .ج

 تاريخمن لم يكمل سنتين  الذي–

 آخرعمل  اململكة لصاحبدخوله 

وثيقة تأمين على عقد شريطة وجود 

 .أخرى سارية املفعول  نزليةعمالة م

ن على وثيقة تأمي محصول املؤمن له .د

 .أخرى على عقد العمالة املنزلية
 
 

 في حال عدم إلزامية التأمين: .2
 

 يحق للمؤمن لهم إلغاء التأمين في أي وقت.

تساب القسط وفي كلتا الحالتين يتم اح

 لآلتي:
 
 املسترجع وفقا

 

 

على أن تقوم الشركة بإعادة املبلغ املستحق 

عن املدة غير املنقضية من الوثيقة إلى 

تبقي  صاحب العمل
ُ
من خالل إيداع املبلغ امل

من االشتراك في الحساب البنكي الخاص 

بصاحب العمل عن طريق  رقم الحساب 

 (5)(، وذلك خالل IBANاملصرفي الدولي )

من تاريخ علم الشركة بحدوث أي  عمل أيام

من الحاالت املذكورة في مقدمة الفقرة، 

ويحتسب املبلغ املستحق إعادته لصاحب 

العمل عن املدة غير املنقضية من فترة 

التغطية التأمينية من خالل طرح األيام 

املنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة 

تغطية ثم قسمة الناتج على عدد أيام ال

التأمينية كاملة وضرب الناتج باالشتراك 

ا منه الرسوم اإلدارية   25)مبلغمخصوم 
 

رياال

ويكون الناتج هو االشتراك  كحد أقص ى(

 املتبقي لتكون كاآلتي:
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(730 – elapsed days)/730 x Premium] 
– Administrative Fee (max of SAR 
25)= return Premium. 
 
The Insurer is exempted from its 
obligation to pay the return 
Premium in the case that there is 
any Claim—related to the Policy to 
be cancelled—whose value exceeds 
the amount to be refunded as per 
the calculation formula mentioned 
above. 
Notwithstanding the foregoing, the 
Insurer and Insureds shall remain 
bound by the provisions of this Policy 
with respect to the obligations arising 
prior to its cancellation. 

 - ]االشتراك×  730÷األيام املستهلكة( -730)[

 كحد أقص ى(  25الرسوم اإلدارية )مبلغ 
 

رياال

 = االشتراك املتبقي.

من إلزام الشركة بدفع االشتراك ويستثنى 

متعلقة -مطالبة  أي املتبقي في حال وجود

راد إلغاؤها 
ُ
تزيد قيمتها عن  -بالوثيقة امل

قيمة املبلغ املفترض إعادته وفق طريقة 

 الحساب أعاله.

 

ن له  وبالرغم مما تقدم تظل الشركة واملؤم 

ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن 

 ل إلغائها.االلتزامات الناشئة قب

Article 

Nine General Provisions أحكام عامة 
 املادة

 التاسعة

 1. The Insured shall notify the 
Insurer, within (20) working 
days, of any material changes in 
his/her facts or circumstances. 
The Insurer shall advise the 
Insured in case it intends to 
increase the Premium as a result. 
If no notification is sent to the 
Insured by the Insurer within five 
(5) working days, then this shall 
indicate the Insurer’s acceptance 
to continue providing the 
coverage at the Premium agreed 
upon at the time of signing the 
Policy. 

ن له إشعار الشركة خالل  -1 على املؤم 

عشرين يوم عمل عن أي تغيير  في 

الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة 

إخطار املؤمن له في حال رغبتها في زيادة 

نتيجة  مبلغ إضافي على القسط التأميني

، وعدم إخطار الشركة للمؤمن لذلك

يعني  أيام عمل ةخمسله خالل 

ار التغطية بذات موافقتها على استمر 

القسط التأميني املتفق عليه عند 

 التعاقد.

 

 2. Fraud: 
The rights arising from this Policy 
shall be forfeited if the Claim 
involves fraud; if the Insured, or 
their representatives, or a third 
party uses fraudulent approaches 
or methods to gain benefit from 
this Policy; or if liability or damage 

 :االحتيال -2

تسقط الحقوق الناشئة عن هذه 

الوثيقة إذا انطوت املطالبة املقدمة على 

ن له أو من  ماحتيال، أو استخدم املؤم 

ير أساليب أو وسائل أو الغ مينوب عنه

احتيال بغية الحصول على منفعة من 
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results from a  deliberate act by 
the Insured, or their 
representatives, or others. The 
Insurer has the right of recourse 
against any party found to be 
responsible for such fraud, 
whether as a conspirator or an 
accomplice, provided that the 
Insurer shall indemnify the third 
party if it becomes clear that they 
acted in good faith. 

هذه الوثيقة، أو نتجت املسؤولية أو 

ن الضرر من جرّ  اء فعل متعمد من املؤم 

أو الغير، وللشركة  مأو من ينوب عنه مله

ن مسؤوليته الرجوع على أي طرف تتبيّ 

ا أم 
 
عن هذا االحتيال سواء أكان مشارك

ا، على أن تلتزم ال شركة بتعويض متواطئ 

 الغير إذا كان حسن النية.

 3. Jurisdiction and applicable law: 

 
a) Any dispute that arises from 

this Policy shall be subject to 
the applicable laws and 
regulations of the Kingdom of 
Saudi Arabia and shall be 
settled by the Committees for 
Resolution of Insurance 
Disputes and Violations, as set 
forth under the Cooperative 
Insurance Companies Control 
Law. 
 

b) Any cases arising in 
connection with this Policy 
shall not be looked into after 
the elapse of five years from 
the occurrence of the incident 
forming the basis of the Claim, 
and of which the parties 
concerned are aware, unless 
the Committees for 
Resolution of Insurance 
Disputes and Violations are 
satisfied with the justification 
for consideration of the Claim. 

االختصاص القضائي والنظام واجب  -3

 التطبيق:

ع أي نزاع ينشأ عن هذه يخض  -أ

الوثيقة لألنظمة واللوائح 

املعمول بها في اململكة العربية 

السعودية، وتختص بالفصل 

فيه لجان الفصل في املنازعات 

واملخالفات التأمينية 

املنصوص عليها في نظام 

مراقبة شركات التأمين 

 .التعاوني

سمع أي دعوى ناشئة عن  -ب
ُ
ال ت

انقضاء  هذه الوثيقة بعد 

سنوات على حدوث  خمس

نشأت عنها الواقعة التي 

الدعوى وعلم ذوي املصلحة 

بحدوثها ما لم يكن هناك عذر 

تقتنع به لجان الفصل في 

املنازعات واملخالفات 

 التأمينية.
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 الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة املنزليةجدول 

Schedule of The Standard Insurance Policy on Domestic Workers Contract  

 رقم الوثيقة 

Policy No. 

 بيانات املؤمن لهم

Insureds’ information 

 املؤمن له )عامل الخدمة املنزلية(

The Insured (Domestic Worker) 

 املؤمن له )صاحب العمل(

The Insured (Employer) 

 

رقم السجل املدني   

للسعوديين / رقم 

إقامة لغير 

وديين السع

 )صاحب العمل(

National ID 
No. for Saudi 

nationals / 
Residence 

permit 
(Iqama) No. 

for non-
Saudi 

nationals 
(the 

Employer) 

______________ 

عامل  جواز رقم 

 الخدمة املنزلية

 (فور توفره)

Domestic 
Worker’s 

passport No. 

(when 
available)  

 اسم املؤمن لهم  
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مل )اسم عا

الخدمة املنزلية فور 

 توفره(

Insureds’ 
name 

(Domestic 
Worker’s 

name once 
its available) 

 رقم الهاتف  

)رقم عامل الخدمة 

 املنزلية فور توفره(

Phone No. 

(Domestic 
Worker’s 

phone 
number 
once its 

available) 

 العنوان الوطني  

 )لصاحب العمل(

National 
address 

(for 
Employer) 

 

  القسطمبلغ  

Premium 
Amount 

 

 
التغطيةحد   

Coverage Limit  

 

 
 التغطية

Coverage 

 

  

 

 

 
حد التغطية 
 التأمينية*

Limit of 
Insurance 
Coverage* 

 

 

 



25 

ريال  6,000بحد اقص ى 

 سعودي

Up to a maximum of 
SAR 6,000 

 

املصاريف الفعلية 

إلعادة جثمان عامل 

 الخدمة املنزلية

Actual expenses 
of the 

repatriation of 
the deceased 

Domestic 
Worker’s body to 

his/her home 
country 

 

ريال  1.000بحد اقص ى  

 سعودي

Up to a maximum of 
SAR 1,000 

 

تكلفة إعادة املتعلقات 

واملمتلكات الشخصية   

لعامل الخدمة املنزلية 

 املتوفي

Expenses for 
returning the 

personal 
belongings and 
possessions of 
the deceased 

Domestic Worker 
إجمالي قيمة راتب عامل  

على أال تتجاوز الخدمة املنزلية 

 قيمة التعويض رواتب أربعة

تجاوز قيمة ت أالشريطة و  أشهر

الراتب الشهري مبلغ وقدره 

ريال سعودي 2,000  

The total amount of the 
Domestic Worker’s 

salary provided that 
the compensation 

does not exceed four 
months salaries., 
provided that the 

monthly salary does not 
exceed SAR 2,000 

العجز الكلي الدائم أو 

 العجز الجزئي الدائم

 لعامل الخدمة املنزلية

Permanent total 
or partial 

disability of the 
Domestic Worker 

إجمالي قيمة راتب عامل  

ى أال تتجاوز علالخدمة املنزلية 

 قيمة التعويض رواتب أربعة

عدم التزام صاحب 

 العمل بسداد الراتب

 

 

 

*يجوز االتفاق بين 
المؤمن له والشركة 

على زيادة حد التغطية 
التأمينية عن المبين 

 في هذا البند

*The Insured 
and the Insurer 

may agree to 
increase the 

insurance 
coverage over 

the limit defined 
in this clause. 
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تجاوز قيمة ت أالشريطة و  أشهر

الراتب الشهري مبلغ وقدره 

ريال سعودي 2,000  

The total amount of the 
Domestic Worker’s 

salary provided that 
the compensation 

does not exceed four 
months salaries., 
provided that the 

monthly salary does not 
exceed SAR 2,000 

The Employer’s 
failure to pay 

salaries 

تحسب التكاليف وفق املعادلة 

÷ )إجمالي تكلفة االستقدام 

مدة عقد عمل عامل الخدمة 

املدة × املنزلية باألشهر( 

املتبقية من العقد باألشهر، 

 شريطة أال تتجاوز تلك

 قدره قيمة 
 
التكاليف مبلغا

 20,000تكلفة االستقدام، أو 

 ريال سعودي كحد أقص ى.

القيمة الفعلية لتذكرة سفر 

إلعادة عامل الخدمة املنزلية إلى 

وطنه في حال إصابته باألمراض 

، أو في الحرجة أو املزمنة

 الحاالت الطارئة أو القاهرة

على أال تتجاوز قيمة تذكرة 

 وقدر 
 
ريال  2,500ه السفر مبلغا

 سعودي

The expenses shall be 
calculated as follows: 

(total cost of 
recruitment ÷ the 

Domestic Worker’s 
total term of contract in 

months) x the 
remaining period of the 

contract in months, 
provided that the 

expenses do not exceed 

 

 الفعلية املصاريف

يل عن الستقدام بد

 عامل الخدمة املنزلية

Actual expenses 
of recruiting an 

alternative 
Domestic Worker 
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the recruitment cost or 
SAR 20,000, whichever 

is lower. 

The actual value of a 
travel ticket to return 

the Domestic Worker to 
his/her home country 

in the event that 
he/she suffers from 
Critical or Chronic 

Illness, up to a 
maximum of SAR 2,500. 

تحسب التكاليف وفق املعادلة  

÷ )إجمالي تكلفة االستقدام 

مدة عقد عمل عامل الخدمة 

املدة × املنزلية باألشهر( 

املتبقية من العقد باألشهر، 

شريطة أال تتجاوز تلك 

 
 
قدره قيمة  التكاليف مبلغا

 20,000تكلفة االستقدام، أو 

 ريال سعودي كحد أقص ى.

The expenses shall be 
calculated as follows: 

(total cost of 
recruitment ÷ the 

Domestic Worker’s 
term of contract in 

months) x the 
remaining period of the 

contract in months, 
provided that the 

expenses do not exceed 
the recruitment cost or 
SAR 20,000, maximum 

 

 الفعلية املصاريف

الستقدام بديل عن 

عامل الخدمة املنزلية 

عند تغُيب أو امتناع 

عامل الخدمة املنزلية 

 عن العمل

Actual expenses 
of recruiting an 

alternative 
Domestic Worker 

in case of the 
Domestic 

Worker’s absence 
or refusal to work 

 

 
 

 ةسريان التغطية التأميني بدء تاريخ

Effective date of insurance coverage 

 

 فترة التغطية

Period of 
Insurance 

 

 املنافع اإلضافية 

Additional 
benefits 
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 اإلفصاح

Disclosure 

 الحقائق 

 األخرى  الجوهرية

 تطلبها التي

 الشركة

Other 
Material Facts 

required by 
the Insurer 

 
ا ال يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحك ا جزء  ام وشروط واستثناءات وحدود يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظام 

.جدولها وأي مالحق ُيتفق عليها سواء  في بدا إلىإضافة  التعويض
 
 واحدا

 
 ية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقدا

The insurance coverage request that was completed and signed by the Insurance Applicant or their legal 
representative shall form an integral part of the Policy; which contains the provisions, conditions, exclusions, 
coverage limits and schedule; and any Appendix agreed upon, whether at the start of the insurance coverage 
or following its effectiveness. 

 


