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الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
قـــرار وزاري
رقـم ر2014/8/
بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 92/126
ا�ستنادا �إىل قـانون التـ�أمينات االجتمــاعية ال�صــادر باملر�ســوم ال�سـلطـاين رقم ، 91/72
و�إىل القرار الوزاري رقم ، 92/126
و إ�لــى موافقة جملـ�س �إدارة الهيئــة العامــة للت�أمينــات االجتماعيــة ،
وبنــاء علـى م ــا تقت�ضيـه امل�صلـحـة العامــة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )3من القرار الوزاري رقم  92/126امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
أ�  -حت�س ــب ا�شرتاك ــات الت�أم ــني املن�صــو�ص عليه ــا فـي قان ــون الت�أميـنــات االجتماعية
وفقا ملــا يتقا�ضاه امل�ؤمن عليه من �أجر �أ�سا�سي م�ضافا �إليه العالوات امل�ستحقة له ،
ومبراع ـ ــاة التغييـ ــرات الت ــي تط ــر�أ علــى ه ــذا الأج ــر خــالل ال�شهـر ذاتــه � ،شريطــة
�أال يتجاوز عدد مرات تغيري �أجر امل�ؤمن عليه �أربع مرات خالل ال�سنة امليالدية
الواحدة .
ب  -يلتزم �صاحب العمل بدفع كامــل اال�شرتاكات امل�ستحقــة عليـ ــه وعلى امل�ؤمن عليه
�إىل الهيئة فـي املواعيد املن�صو�ص عليها فـي قانون الت�أمينات االجتماعية  ،كما
يلت ــزم مبواف ــاة الهيئــة ببيــان مف�صـل عن التغيريات التي تطر�أ على �أجر امل�ؤمن
عليه و�سداد اال�شرتاكات ال�شهرية والفروقات النا�شئة عن التغيري فـي قيمة الأجر
اخلا�ضع لال�شت ـ ــراك خـ ــالل موعـ ــد �أق�ص ــاه الأيــام الع�شــرة الأول ــى مــن ال�شه ــر
الــذي يل ــي ال�شه ــر امل�ستحقـ ــة عن ـ ــه تلك اال�شرتاكــات الواج ـ ــب �سداده ــا للهيئ ــة ،
ويكون ذلك وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض .
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ويحق للهيئة االعرتا�ض على العالوات املقدمة من قبل �صاحب العمل مت ــى ما
ثبت لديها عــدم توافق تلك العــالوات مــع القواعــد ال ــواردة بهذا القرار .
ج  -يلتزم �صاحب العمل ب�أن ي�ؤدي �إىل الهيئة اال�شرتاكات كاملة عن ال�شهر الذي تبد�أ
فيه خدمة امل�ؤمن عليه �أيا كان تاريخ التحاقه بالعمل لديه  ،وال ت�ؤدى اال�شرتاكات
عن جزء ال�شهر الذي تنتهي اخلدمة فيه ما مل يكن تاريخ انتهاء اخلدمة �آخر يوم
فـي ال�شهر .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يولي ـ ــو 2014م .
�صـدر فـي  19 :من �شعبــــــــــــان 1435هـ
املوافـــــق  17 :من يونيـــــــــــــــو 2014م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى العامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س مجل ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة الهيئ ـ ـ ـ ـ ــة
العامـ ـ ــة للت�أمينـ ـ ـ ــات االجتماعيـ ـ ــة

