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وزارة المالية

وزير المالية:

قرار رقم ( )1ل�سنة 2010

ب�ش�أن قواعد و�إجراءات �صرف الزيادة ال�سنوية
بواقع  %3على المعا�شات الم�ستحقة
طبقاً لقانون الت�أمين االجتماعي

بعد االطالع على قانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة
 1976وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،
وعلى القانون رقم ( )50ل�سنة  2009بتعديل بع�ض �أحكام قانون الت�أمين االجتماعي،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،

قرر الآتي:
مادة ()1

ت�سري �أحكام هذا القرار على المعا�شات التي ت�صرفها الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي
طبق ًا لأحكام قانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة ،1976
الم�ستحقة عن فرع الت�أمين �ضد ال�شيخوخة والعجز والوفاة وفرع الت�أمين �ضد �إ�صابات العمل
التي ين�ش�أ عنها عجز دائم كلي �أو وفاة.

مادة ()2

ُت�ضاف �إلى المعا�ش الذي م�ضى على �صرفه مدة �سنة ف�أكثر زيادة �سنوية ب�سيطة بن�سبة %3
(ثالثة بالمائة) ،في �شهر يناير من كل �سنة ،اعتبار ًا من �أول يناير  ،2010ف�إذا قلت فترة
�صرف المعا�ش عن �سنة �ُ ،صرفت هذه الزيادة بن�سبة مقدار الفترة من تاريخ ربط المعا�ش
حتى نهاية �شهر دي�سمبر من ذات ال�سنة.
وي�ستمر �صرف الزيادة المذكورة حتى لو تجاوز المعا�ش الحد الأق�صى المن�صو�ص عليه في
المادة ( )135من قانون الت�أمين االجتماعي� ،أو تجاوز متو�سط الأجر �أو الأجر الذي ُح�سب
على �أ�سا�سه المعا�ش ،على �أال يتجاوز المعا�ش -بعد �إ�ضافة الزيادة الم�شار �إليها -الحد
الأق�صى للأجر ال�شهري الخا�ضع لال�شتراك المن�صو�ص عليه في الفقرة الأولى من المادة
( )17من قانون الت�أمين االجتماعي والبالغ ( 4000دينار) �أربعة �آالف دينار.
وال ُت�ضاف الزيادة الم�شار �إليها �إلى المعا�شات التي تبلغ  4000دينار (�أربعة �آالف دينار)
ف�أكثر.
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مادة ()3

ُتح�سب الزيادة على كامل المعا�ش ،بما فيه المنح العائلية �إن وج��دت ،وقبل �إج��راء �أية
خ�صومات عليه.
وبالن�سبة للمعا�شات الم�ستحقة في حالة الوفاة ،ت�ضاف الزيادة بعد توزيع المعا�ش على
الم�ستحقين وفق ًا للجدول رقم ( )7المرافق لقانون الت�أمين االجتماعي.

مادة ()4

في حالة زيادة عدد الم�ستحقين �أو �سقوط ن�صيب �أي منهم في المعا�ش� ،سواء حال حياة
�صاحب المعا�ش �أو بعد وفاتهُ ،يعاد احت�ساب المعا�ش مع الزيادة على النحو الآتي:
� -1إع��ادة توزيع المعا�ش الأ�صلي ،بمراعاة التغيير الحا�صل في عدد الم�ستحقين والمنح
العائلية في حالة توافر �شروط �صرفها.
ُ -2ت�ضاف الزيادة �إلى ن�صيب كل م�ستحق -بعد �إعادة توزيع المعا�ش طبق ًا للبند ال�سابق-
بن�سبة ( %3ثالثة بالمائة) من قيمته  ،م�ضروبة في عدد ال�سنوات التي ُي�ستحق عنها
المعا�ش بما فيها ك�سور ال�سنة ،للفترة من �أول يناير� 2010أو من تاريخ ربط المعا�ش �أيهما
�ألحق وحتى تاريخ زيادة عدد الم�ستحقين �أو �سقوط ن�صيب �أي منهم في المعا�ش.

مادة ()5

في حالة انقطاع المعا�ش �أو وقفه كلي ًا �أو جزئي ًا ،ت�ستمر الهيئة في �إ�ضافة الزيادة المقررة
�إليه بافترا�ض �صرفه بالكامل ،على �أن يقت�صر �صرفها على جزء المعا�ش الذي يتم �صرفه
بالفعل.

مادة ()6

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للت�أمين االجتماعي تنفيذ هذا القرار ,و ُيعمل به �إعتبار ًا
من �أول يناير  ،2010و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

						�أحمد بن محمد �آل خليفة
وزير المالية
						
رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة العامة للتـ�أمين االجتماعي
�صدر بتاريخ� 24 :صفر 1431هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 8 :فبرايـر 2010م
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