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الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي

قرار رقم ( )4ل�سنة 2010
ب�ش�أن تقرير مكاف�أة نقدية لأ�صحاب المعا�شات والم�ستحقين عنهم
وزير المالية ،رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي:
بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد
لموظفي الحكومة وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى ق��ان��ون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )24ل�سنة 1976
وتعديالته,
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2009ب�إن�شاء �صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد لأع�ضاء
مجل�سي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكاف�آتهم،
وعلى قرار مجل�س الوزراء رقم ( )2051-02في جل�سته ( )2051المنعقدة بتاريخ  24يناير
بالموافقة على تخ�صي�ص اعتماد �إ�ضافي لل�صرف على المكرمة ال�سامية،
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ت�صرف لكل �صاحب معا�ش �أو الم�ستحقين عنه مكاف�أة نقدية بواقع ( 500دينار) لمرة
واحدة ،وي�شار �إليها فيما يلي بكلمة «المكاف�أة».

المادة الثانية

ي�شترط فيمن ي�ستحق المكاف�أة ما يلي:
� -1أن يكون �صاحب المعا�ش بحريني الجن�سية وكذا الم�ستحقين عنه.
� -2أن يكون ا�ستحقاق المعا�ش �سابق ًا على تاريخ .2010/1/1
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 -3ال ت�صرف المكاف�أة �إال مرة واحدة حتى ولو كان �صاحب المعا�ش �أو الم�ستحق عنه م�ستحق ًا
لأكثر من معا�ش.
 -4ال ت�صرف هذه المكاف�أة ل�صاحب المعا�ش الذي �أوقف معا�شه كلي ًا ب�سبب عودته �إلى العمل،
كما ال ت�صرف للم�ستحق في حالة عدم ا�ستيفائه �شروط ا�ستحقاق المعا�ش كلي ًا.
 -5توزع المكاف�أة على الم�ستحقين عن �صاحب المعا�ش بن�سبة ما ي�ستلمه كل منهم �إلى مجموع
ما ي�صرف للم�ستحقين.
 -6في حالة ا�ستحقاق �أحد الم�ستحقين لأكثر من معا�ش  ،ي�صرف له ن�صيبه في المكاف�أة وفق
الن�صيب الأف�ضل  ،على �أن تتم �إعادة توزيع كامل قيمة المكاف�أة على باقي الم�ستحقين في
المعا�ش الآخر وفق ًا للبند ( )5من هذه المادة.
 -7ت�صرف المكاف�أة ل�صاحب معا�ش العجز الإ�صابي الجزئي �أو للم�ستحقين عنه ،ب�شرط عدم
خ�ضوعه و�إياهم لأي من قانوني التقاعد المدني والع�سكري وقانون الت�أمين االجتماعي ،كما
ت�صرف المكاف�أة في حالة ا�شتراك �صاحب معا�ش العجز الإ�صابي الجزئي �أو �أي من
الم�ستحقين عنه في نظام الت�أمين االختياري.

المادة الثالثة

تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة الإجمالية للمكاف�أة المن�صو�ص عليها في هذا القرار.

المادة الرابعة

على الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للت�أمين االجتماعي تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من
 31يناير  ،2010و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

						�أحمد بن محمد �آل خليفة
وزير المالية
					
رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي
�صدر بتاريخ 3 :ربيع الأول 1431هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 17 :فبرايـ ـ ــر  2010م

