الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
قـرار وزارى
رقم 2010/437
ب�ش�أن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد امل�ؤمن عليه
�أو فقد �صاحب املعا�ش وقواعد و�شروط �صرف امل�ستحقات الت�أمينية
ا�ستنادا �إىل قانون الت�أمينات االجتماعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 91/72
و�إىل اقرتاح جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية بجل�سته رقم 2009/4
املنعقدة بتاريخ � 13شوال1430هـ املوافق � 3أكتوبر 2009م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى  :فـ ــى تطبيـ ــق �أحكـ ــام ه ـ ــذا الق ــرار تثب ـ ــت حالـ ـ ـ ــة فق ـ ــد امل�ؤمـ ـ ــن عليـ ــه
�أو فقد �صاحب املعا�ش بقيام امل�ستحقني عن امل�ؤمن عليه �أو �صاحب
املعا�ش املفقود املبينني فى الباب ال�ساد�س من قانون الت�أمينات
االجتماعية �أو من ميثلهم قانونا ب�إبالغ مركز ال�شرطة املخت�ص ،
وحترير حم�ضر مبدئى بواقعة الفقد  ،يثبت فيه ا�سم املفقود وتاريخ
الفقد وظروفه .
املــادة الثـانيــة  :يقوم مركز ال�شرطة املخت�ص ب�إ�صــدار �شهــادة ملن يهمه الأمر بنتيجة
البحث عن املفقود ت�سلم لأ�سرة املفقود �أو ملمثلهم القانونى بح�سب
الأحوال .
املــادة الثـالثــة  :علــى �صاحب العم ــل فور علمه بواقعة فقــد امل�ؤمــن عليه �أو فــور علمه
ب�أن انقطاع امل�ؤمن عليه عن العمل كان نا�شئا عن الفقد �إبالغ الهيئة
العامة للت�أمينات االجتماعية ومركز ال�شرطة املخت�ص بواقعة اختفاء
امل�ؤمن عليه وتاريخ انقطاعه عن العمل وطبيعة العمل الذى كـ ــان
يزاولـ ــه وبي ــان عمـا �إذا كــان الفق ــد قــد تــم فـ ــى �أثن ــاء ت�أدي ــة العمــل
من عدمه .
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املــادة الرابعــة  :علـى امل�ستحقيــن عن امل�ؤمـن عليه �أو �صاحـب املعا�ش املفقود املن�صو�ص
عليهم فى الباب ال�ساد�س من قانون الت�أمينات االجتماعية �أو من
ميثلهم قانونا التقدم �إىل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية بطلب
�صرف الإعانة ال�شهرية املن�صو�ص عليها فى املادة ( )58من هذا
القانون �أو �صرف مكاف�أة نهاية اخلدمة بح�سب الأحوال بافرتا�ض
وفاته م�شفوعا بامل�ستندات الآتية :
�أ  -امل�ستندات الالزمة ل�صرف معا�ش الوفاة  ،فيما عدا �شهادة الوفاة .
ب  -ن�سخــة طب ــق الأ�ص ــل من ال�شه ــادة ال�صــادرة من مرك ــز ال�شرطــة
املخت�ص ب�ش�أن واقعة الفقد وامل�شار �إليها فى املادة الثانية من هذا
القرار .
املــادة اخلام�سة  :على الهيئ ــة  -بعد التحقــق من ثبوت احلـ ــق فى ال�صرف وفق ــا لأحكام
هذا القرار � -أن ت�صرف للم�ستحقني عن امل�ؤمن عليه �أو �صاحب
املعا�ش املفقود �أو ملمثلهم القانونى �إعانة �شهرية تعادل ما ي�ستحقونه
من معا�ش بافرتا�ض وفاته وذلك اعتبارا من �أول ال�شهر الذى فقد
فيه �إىل �أن يظهر �أو تثبت وفاته حقيقة �أو حكما .
و�إذا ك ـ ــان فقــد امل�ؤم ــن علي ـ ــه فــى �أثن ــاء ت�أدي ــة عمل ــه فتقدر الإعانـ ــة
مبا يعادل املعا�ش املقرر فى حالة الوفاة فى فرع الت�أمني �ضد �إ�صابات
العمل والأمرا�ض املهنية .
وفى حالة عدم توافر �شروط ا�ستحقاق املعا�ش فى �ش�أن امل�ؤمن عليه
ت�صرف �إىل امل�ستحقني عنه مكاف�أة نهاية اخلدمة التى كان ي�ستحقها
وتوزع بينهم طبقا لل�شروط والأو�ضاع املن�صو�ص عليها فى الباب
ال�ساد�س من قانون الت�أمينات االجتماعية .
وفى حالة العثور على امل�ؤمن عليه حيا فتعترب هذه املكاف�أة دينا
عليه ويلتزم بردها �إىل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية �أو يتم
اقت�ضا�ؤها منه وفقا للإجراءات املخولة للهيئة قانونا .
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املــادة ال�ساد�سـة  :بعد انق�ضــاء �أربع �سنوات من تاريخ الفقد �أو بعد ثبوت الوفاة حقيقة
�أو حكما يعترب تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء اخلدمة وذلك فى
تقدير املعا�ش وفقا لأحكام قانون الت�أمينات االجتماعية  ،وي�ستمر
�صرف الإعانة بعد ذلك باعتبارها معا�شا  ،مبراعاة �أنه �إذا كان املفقود
�صاحب معا�ش ي�صرف �إىل امل�ستحقني عنه املبينني فى الباب ال�ساد�س
من قانون الت�أمينات االجتماعية املعا�ش الذى كان م�ستحقا للمفقود
قبل اختفائه ويوزع بينهم وفقا للأن�صبة الواردة فى هذا الباب .
املــادة ال�سابعــة  :يوقـف �صرف الإعانة للم�ستحقني عن امل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش
 �أو يلغى املعا�ش الذىي�صرف لهم بح�سب الأحوال � -إذا عرث علىامل�ؤمن عليه �أو �صاحب املعا�ش حيا وذلك اعتبارا من �أول ال�شهر
التاىل لتاريخ العثور عليه وفقا لل�شهادة التى ت�صدر بهذا ال�ش�أن من
مركز ال�شرطة املخت�ص  ،على �أنه �إذا كان املفقود �صاحب معا�ش يوقف
�صرف املعا�ش �إىل امل�ستحقني عنه ويعاد �صرفه له �شخ�صيا .
املــادة الثامنــــة  :يعتبـر �صحيحا ما �صرف من �إعانة الفقد �إىل امل�ستحقني عن امل�ؤمن
عليه املفقود �إذا عرث عليه حيا وذلك �إذا ثبت من التحقيقات التى
�أجرتها ال�سلطات املخت�صة على النحو الوارد بهذا القرار �أن الفقد
كان ل�سبب غري متعمد �أو ل�سبب خارج عن �إرادة املفقود كفقد الذاكرة
�أو اجلنون �أو ب�سبب مر�ض عقلى �أو نف�سى �أو غري ذلك من احلاالت
التى ال ي�ستطيع فيها املفقود �إخطار �أ�سرته �أو مركز ال�شرطة املخت�ص
مبكان وجوده .
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�أما �إذا ثبت من التحقيقات التى �أجرتها ال�سلطات املخت�صة على النحو
الوارد بهذا القرار ب�أن اختفاء امل�ؤمن عليه كان متعمدا فتعترب الإعانة
ال�شهرية التى مت �صرفها للم�ستحقني عنه دينا عليه ويتعني على
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية اقت�ضا�ؤه منه وفقا للإجراءات
املخولة لها قانونا مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلنائية .
و�إذا كان املفقود �صاحب معا�ش فتعترب املبالغ التى �صرفت للم�ستحقني
عنه  -بخالف املعا�ش  -دينا عليه يتم اقت�ضا�ؤه منه بخ�صمه من معا�شه
فى احلدود املبينة باملادة ( )70من قانون الت�أمينات االجتماعية مع
عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلنائية .
املــادة التا�سعــــة  :ين�شــر هذا القـرار فــى اجلريـدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  20 :رم�ضـــــان 1431هـ
املـوافـــق � 31 :أغ�سط�س 2010م
عبداللــــه بـن نا�صــر بــن عبداللــــه البكـــــرى
وزيـ ـ ـ ـ ــر القـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ــة
رئيـ�س جملـ�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمينـات االجتماعية
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