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الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية

قـــرار وزاري 

رقـم ر/2014/8

بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 92/126

ا�ستنادا اإىل قـانون التـاأمينات االجتمــاعية ال�ســادر باملر�ســوم ال�سـلطـاين رقم 91/72 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 92/126 ،

واإلــى موافقة جملـ�س اإدارة الهيئــة العامــة للتاأمينــات االجتماعيــة ،

وبنــاء علـى مـــا تقت�سيـه امل�سلـحـة العامــة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املادة )3( من القرار الوزاري رقم 92/126 امل�سار اإليه الن�س االآتي :

حت�ســـب ا�سرتاكـــات التاأمـــني املن�ســو�س عليهـــا فـي قانـــون التاأميـنــات االجتماعية  اأ - 

 ، له  امل�ستحقة  العالوات  اإليه  اأ�سا�سي م�سافا  اأجر  املوؤمن عليه من  ملــا يتقا�ساه  وفقا 

ومبراعـــــاة التغييــــرات التـــي تطـــراأ علــى هـــذا االأجـــر خــالل ال�سهـر ذاتــه ، �سريطــة 

اأربع مرات خالل ال�سنة امليالدية  اأجر املوؤمن عليه  اأال يتجاوز عدد مرات تغيري 

الواحدة .

يلتزم �ساحب العمل بدفع كامــل اال�سرتاكات امل�ستحقــة عليــــه وعلى املوؤمن عليه  ب - 

، كما  التاأمينات االجتماعية  اإىل الهيئة فـي املواعيد املن�سو�س عليها فـي قانون 

يلتـــزم مبوافـــاة الهيئــة ببيــان مف�سـل عن التغيريات التي تطراأ على اأجر املوؤمن 

عليه و�سداد اال�سرتاكات ال�سهرية والفروقات النا�سئة عن التغيري فـي قيمة االأجر 

اخلا�سع لال�ستـــــراك خــــالل موعــــد اأق�ســـاه االأيــام الع�ســرة االأولـــى مــن ال�سهـــر 

الــذي يلـــي ال�سهـــر امل�ستحقــــة عنـــــه تلك اال�سرتاكــات الواجـــــب �سدادهـــا للهيئـــة ، 

ويكون ذلك وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س . 
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ويحق للهيئة االعرتا�س على العالوات املقدمة من قبل �ساحب العمل متـــى ما 

ثبت لديها عــدم توافق تلك العــالوات مــع القواعــد الـــواردة بهذا القرار .

يلتزم �ساحب العمل باأن يوؤدي اإىل الهيئة اال�سرتاكات كاملة عن ال�سهر الذي تبداأ  ج - 

فيه خدمة املوؤمن عليه اأيا كان تاريخ التحاقه بالعمل لديه ، وال توؤدى اال�سرتاكات 

عن جزء ال�سهر الذي تنتهي اخلدمة فيه ما مل يكن تاريخ انتهاء اخلدمة اآخر يوم 

فـي ال�سهر .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من االأول من يوليـــــو 2014م .

�شـدر فـي : 19 من �شعبــــــــــــان 1435هـ

املوافـــــق : 17 من يونيـــــــــــــــو 2014م

عبداللـه بن نا�شر بن عبداللـه البكري

                                                                                  وزيــــــــــــــــــــــر الـقـــــــــــــــوى العاملـــــــــــــــــــة

                                                                          رئيـــــــــــ�س مجلـــــــــــ�س اإدارة الهيئـــــــــــة

                                                                          العامــــــة للتاأمينــــــــات االجتماعيــــــة


