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وزارة المالية

قرار رقم )1( ل�ضنة 2010

ب�ساأن قواعد واإجراءات �سرف الزيادة ال�سنوية

 بو�قع 3% على المعا�سات الم�ستحقة

طبقاً لقانون التاأمين االجتماعي

وزير المالية:

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمين  قانون  على  الطالع  بعد 

1976 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي،

وعلى القانون رقم )50( ل�شنة 2009 بتعديل بع�س اأحكام قانون التاأمين الجتماعي، 

وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمين الجتماعي،

قرر االآتي:

مادة )1(

الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  ت�شرفها  التي  المعا�شات  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري 

 ،1976 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمين  قانون  لأحكام  طبقًا 

الم�شتحقة عن فرع التاأمين �شد ال�شيخوخة والعجز والوفاة وفرع التاأمين �شد اإ�شابات العمل 

التي ين�شاأ عنها عجز دائم كلي اأو وفاة.

مادة )2(

ُت�شاف اإلى المعا�س الذي م�شى على �شرفه مدة �شنة فاأكثر زيادة �شنوية ب�شيطة بن�شبة %3 

فترة  قلت  فاإذا   ،2010 يناير  اأول  من  اعتبارًا  �شنة،  كل  من  يناير  �شهر  في  بالمائة(،  )ثالثة 

المعا�س  ربط  تاريخ  الفترة من  بن�شبة مقدار  الزيادة  رفت هذه  �شُ  ، �شنة  المعا�س عن  �شرف 

حتى نهاية �شهر دي�شمبر من ذات ال�شنة.

وي�شتمر �شرف الزيادة المذكورة حتى لو تجاوز المعا�س الحد الأق�شى المن�شو�س عليه في 

ُح�شب  الذي  الأجر  اأو  الأجر  متو�شط  تجاوز  اأو  الجتماعي،  التاأمين  قانون  المادة )135( من 

الحد  اإليها-  الم�شار  الزيادة  اإ�شافة  بعد  المعا�س-  يتجاوز  األ  على  المعا�س،  اأ�شا�شه  على 

المادة  من  الأولى  الفقرة  في  عليه  المن�شو�س  لال�شتراك  الخا�شع  ال�شهري  لالأجر  الأق�شى 

)17( من قانون التاأمين الجتماعي والبالغ )4000 دينار( اأربعة اآلف دينار.

اإلى المعا�شات التي تبلغ 4000 دينار )اأربعة اآلف دينار(  اإليها  ول ُت�شاف الزيادة الم�شار 

فاأكثر.
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مادة )3(

اأية  اإجــراء  وقبل  وجــدت،  اإن  العائلية  المنح  فيه  بما  المعا�س،  كامل  على  الزيادة  ُتح�شب 

خ�شومات عليه.

على  المعا�س  توزيع  بعد  الزيادة  ت�شاف  الوفاة،  حالة  في  الم�شتحقة  للمعا�شات  وبالن�شبة 

الم�شتحقين وفقًا للجدول رقم )7( المرافق لقانون التاأمين الجتماعي.

مادة )4(

المعا�س، �شواء حال حياة  اأي منهم في  اأو �شقوط ن�شيب  الم�شتحقين  في حالة زيادة عدد 

�شاحب المعا�س اأو بعد وفاته، ُيعاد احت�شاب المعا�س مع الزيادة على النحو الآتي:

والمنح  الم�شتحقين  عدد  في  الحا�شل  التغيير  بمراعاة  الأ�شلي،  المعا�س  توزيع  اإعــادة   -1

العائلية في حالة توافر �شروط �شرفها.

ال�شابق-  للبند  طبقًا  المعا�س  توزيع  اإعادة  بعد  م�شتحق-  كل  ن�شيب  اإلى  الزيادة  ُت�شاف   -2

عنها  ُي�شتحق  التي  ال�شنوات  عدد  في  م�شروبة   ، قيمته  من  بالمائة(  )ثالثة    %3 بن�شبة 

المعا�س بما فيها ك�شور ال�شنة، للفترة من اأول يناير2010 اأو من تاريخ ربط المعا�س اأيهما 

األحق وحتى تاريخ زيادة عدد الم�شتحقين اأو �شقوط ن�شيب اأي منهم في المعا�س.

مادة )5(

في حالة انقطاع المعا�س اأو وقفه كليًا اأو جزئيًا، ت�شتمر الهيئة في اإ�شافة الزيادة المقررة 

�شرفه  يتم  الذي  المعا�س  جزء  على  �شرفها  يقت�شر  اأن  على  بالكامل،  �شرفه  بافترا�س  اإليه 

بالفعل.

مادة )6(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمين الجتماعي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اإعتبارًا 

من  اأول يناير 2010، وُين�شر في الجريدة الر�شمية. 

اأحمد بن محمد اآل خليفة        

وزير المالية       

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للت�اأمين االجتماعي

�شدر بتاريخ: 24 �شفر 1431هـ

المــــوافــــــــق: 8 فبرايـر 2010م


