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قانون رقم ( )9ل�سنة 2010
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1980
بتقرير زيادة لأ�صحاب المعا�شات والم�ستحقين
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلـ ــى قـ ـ ــانــون الت ـ ـ�أمين االجتـ ــماعـ ــي ال�صـ ــادر بالم ــر�س ـ ــوم بقـ ــانـ ــون رق ـ ــم ()24
ل�سـ ــنة  1976وتعـ ــديــالته،
وعل ـ ــى المر�سوم بق ـ ـ ــانون رقـ ـ ــم ( )8ل�سنة  1980بتق ـ ــرير زيـ ــادة لأ�صحـ ــاب
المعـ ــا�ش ــات والم�ست ــحقين،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صـ ـ ــدرناه:

المادة الأولى
ُت�ضاف �إلى المادة الأولى من المر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  1980بتقرير زيادة لأ�صحاب
المعا�شات والم�ستحقين فقرة جديدة ن�صها الآتي:

المادة الأولى (الفقرة الثالثة):
«وي��ج��وز للم�ؤمن عليه الخا�ضع للمر�سوم بقانون رق��م ( )24ل�سنة  1976عند تقاعده
وللم�ستحقين عنه عند وفاته ا�ستبدال مكاف�أة نقدية بالزيادة في المعا�ش المن�صو�ص عليها في
الفقرة الأولى من هذه المادة تح�سب بواقع ( )%3من متو�سط الأجر الذي ح�سب على �أ�سا�سه
المعا�ش م�ضروب ًا في مدة �شهور الخدمة المح�سوبة في التقاعد ،على �أن يكون ذلك بطلب
كتابي يقدم للهي ـ ــئة العامة للت�أمين االجتماعي قبل �ص ـ ــرف المع ـ ــا�ش ،وال ي�س ـ ــري هذا
الحكم على المعا�ش ـ ــات الإ�صـ ـ ــابية .ويتـ ــم ت ـ ــوزيـ ــع المكـ ــاف ـ ـ�أة على الم�ستحـ ــقين وف ــق ًا
للأن�صـ ــبة الواردة بالجدول رق ـ ــم ( )7الملح ـ ــق بقـ ـ ــانون التـ ـ ـ�أمين االجت ــماعي ال�ص ـ ـ ــادر
بالم ـ ــر�س ـ ــوم بقــان ـ ــون رقـ ــم ( )24ل�سنة .»1976
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المادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بت ــاريـخ 17 :ربيع الأول 1431هـ
الموافق 3 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2010م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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