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 الجديدة؟ المنزلية العمالة رواتب بطاقة على التقديم يمكنني كيف  :س

خالل الخدمات الذاتية )انترنت من  الجديدة المنزلية العمالة رواتب بطاقة على الحصول طلب تقديم يمكنك

 .اإلنماء مصرف فروع من فرع أقربتطبيق اإلنماء( وعن طريق ،اإلنماء

 

 الجديدة؟ المنزلية العمالة رواتب بطاقة على للتقديم يلزم الذي ما  :س

 المصرف لدى للكفيل جاري حساب وجود. 

 المنزلية العمالة رواتب حساب فتح نموذج وتوقيع تعبئة.  

 عليها والتوقيع العامل إقامة من صورة. 

  هوية الكفيل والتوقيع عليها .صورة من 

 

 المنزلية؟ العمالة رواتب حساب في الكفيل غير من اإليداع يمكن هل  :س

 الكفيل قبل من المدفوع الراتب غير اإليداعات من نوع أي تقبل ال المنزلية العمالة رواتب بطاقة ال، لألسف

 .للعامل

 

 دولية؟ أو محلية حواالت إجراء يمكنني هل : س

 والدولية بعد إضافة المستفيد. المحلية البنكية بالحواالت يسمح نعم,

 

 المملكة؟ خارج المنزلية العمالة رواتب بطاقة استخدام يمكنني هل  :س

 المملكة في وتستخدم وفيزا، مدى شعار تحمل اإلنماء مصرف من المنزلية العمالة رواتب بطاقة نعم،

 .وخارجها السعودية العربية

 

 االئتمان؟ بطاقات أو قروض على للحصول بطلب التقدم يمكنني هل  :س

 .ائتمان بطاقات وأقروض ك التقدم بطلب الحصول على يمكن ال لألسف

 

 السرقة؟ أو/فقدانها حالة في بديلة بطاقة على للحصول بطلب التقدم يمكنني كيف : س

 بالمصبرف االتصبال بمركبز االتصبال إلبى تحتباج السبرقة، أو/فقبدانها بسببب البطاقة استبدال في ترغب كنت إذا

 البطاقبة علبى الحصبول يمكنبك وعنبدها اإلنمباء، إنترنبت خبالل مبن أو الفبور علبى ببك الخاصبة البطاقبة إليقباف

 .الفروع عبرالبديلة 

 

 هو نظام حماية أجور العمالة المنزلية؟ ما : س

 العمببل والعمالببة المنزليببةيهببدف نمببام حمايببة أجببور العمالببة المنزليببة إلببى ضببمان وحمايببة حقببو  صبباحب 

 .وتسهيل نمام وإدارة الرواتب والحد من المخالفات التي تحدث في سو  العمل عبر بوابة مساند
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 كيف يتم تحديث بيانات عقد العمالة المنزلية؟ : س

 الدخول إلى بوابة مساند. .1

 العمالة المسجلة. استعراض .2

 اختيار العامل المراد تحديث بيانات عقده. .3

 عنوان صاحب العمل في حال الحاجه.تحديث  .4

 تحديد األجر الشهري ومعلومات بطاقة الرواتب للعامل المنزلي. .5

 اإلقرار واالعتماد. .6

  

 من المسؤول عن إصدار بطاقة الرواتب للعمالة المنزلية؟ : س

 صاحب العمل هو المسؤول عن إصدار بطاقه الرواتب للعمالة المنزلية. 

  

 عقود العمالة المنزلية إلزامي؟هل تحديث بيانات  : س

 .تحديث بيانات عقود العمالة المنزلية إلزامي للعمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية

 

 لللجديدة و كذلك لأم فقط  الجديدةهل يلزم التحديث وإصدار البطاقة للعمالة  : س
ً
 ؟متواجدة سابقا

مسبقة الدفع وتحديث بيانات العقد عبر بوابة مساند جميع العمالة يلزم إصدار بطاقات رواتب العمالة 

 المنزلية المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

 

 هل يتطلب تحويل الراتب كامل؟ : س

 نعم، يتطلب تحويل الراتب كامال.

 

 هل باإلمكان تحويل راتب العمالة المنزلية مباشرة لحساب بنكي خارج السعودية؟ : س

 توجب على صاحب العمل تحويل الراتب كامال للعمالة المنزلية عبر بطاقة رواتب العمالة المنزلية.ال، ي

 

هلل يجلب أن يكلون ملن حسلاب صلاحب العملل ال خصلي أو يمكلن التحويلل ملن حسلاب المؤسسلة اللذي  : س

 يملكها صاحب العمل؟

 .صاحب العملالشخصي ل حساباليمكن التحويل فقط من 

 

 


