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وزارة المالية

قرار رقم )6( ل�سنة 2010

ب�ساأن �سوابط واإجراءات تنظيم

معا�سات ومكافاآت التقاعد لأع�ساء مجل�سي

 ال�سورى والنواب والمجال�ص البلدية

وزير المالية:

التقاعد  بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

لموظفي الحكومة، وتعديالته،

والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  وعلى 

العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976، وتعديالته،

 ،1976 ل�شنة   )24( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمين  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون البلديات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، المعدل بالقانون 

رقم )38( ل�شنة 2006،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب،  وتعديالته،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي،

لأع�شاء  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  باإن�شاء �شندوق  ل�شنة 2009  رقم )32(  القانون  وعلى 

مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكافاآتهم،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق اأحكام هذا القرار يق�شد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل 

منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

1 -  القانون : 

القانون رقم )32( ل�شنة 2009 باإن�شاء �شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد لأع�شاء مجل�شي 

ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكافاآتهم.

2 -  ال�سندوق : 

والعجز  ال�شيخوخة  حالت  في  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  ينظم  الذي  التقاعد  �شندوق 

والوفاة واإ�شابات العمل لأع�شاء مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية.
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3 -  الهيئة : 

الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي.

4 -  المجل�ص : 

مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية.

5 -  اأمانة المجل�ص : 

الأمانة العامة لكل من مجل�شي ال�شورى والنواب.

6 -  الع�سو/ الأع�ساء: 

روؤ�شاء واأع�شاء مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية.

7 -  ال�ستراك ال�سهري : 

والنواب  ال�شورى  بمجل�شي  ع�شو  كل  ب�شداده  يلتزم  الــذي  التقاعدي  ال�شهري  ال�شتراك 

والمجال�س البلدية ، وا�شتراك تاأمين اإ�شابات العمل.

8 -  المكافاأة ال�سهرية: 

المكافاأة ال�شهرية المخ�ش�شة لع�شو مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية.

9 – الحد الأعلى للمعا�ص: 

مبلغ الأربعة اآلف دينار بحريني المن�شو�س عليه في المادة ال�شابعة من القانون.

10-  مدة الخدمة الفعلية/ مدة الع�سوية :

 المدة التي يق�شيها الع�شو بالمجل�س.

11- مدة الخدمة العتبارية : 

المدة الفترا�شية التي تدخل في ح�شاب المعا�س.

المادة الثانية

الف�شل  من  اعتبارًا  والــنــواب  ال�شورى  مجل�شي  اأع�شاء  على  القرار  هــذا  اأحكام  ت�شري 

الت�شريعي الأول ، وعلى اأع�شاء المجال�س البلدية اعتبارًا من اأول اجتماع لكل مجل�س بلدي بعد 

انتخاب المجال�س البلدية �شنة 2002 .

المادة الثالثة

تتولى الهيئة اإدارة ال�شندوق وفقًا لأحكام القانون.

المادة الرابعة

اأمانة المجل�س والمجال�س البلدية بموافاة الهيئة بالنموذج رقم )1( المرفق بهذا  1 -  تلتزم 

باأمانة  المخت�س  الموظف  قبل  من  بياناته  ا�شتيفاء  بعد  الع�شو  بت�شجيل  والخا�س  القرار 

اأو  البلدية  المجال�س  روؤ�شاء  اأو  العام  الأمين  قبل  واعتماده من  البلدية  والمجال�س  المجل�س 

ممن يفو�شونهم ، وذلك خالل اأ�شبوعين من تاريخ �شدور هذا القرار اأو من تاريخ التعيين 

اأو انتخاب الع�شو.



19
العدد: 2979 - الخميس 23 ديسمبر 2010

بك�شوف  الهيئة  بموافاة   ، يخ�شه  فيما  كل   ، البلدية  والمجال�س  المجل�س  اأمانة  تلتزم   –  2

بعد  البلدية  المجال�س  واأع�شاء  الأول  الت�شريعي  للف�شل  والنواب  ال�شورى  مجل�شي  باأع�شاء 

انتخابهم ل�شنة 2002 ، مبين فيها :

-  ا�شم الع�شو.

-  الرقم ال�شكاني.

-  تاريخ الميالد.

-  العنوان .

-  المكافاأة ال�شهرية.

-  تاريخ بدء وانتهاء الع�شوية.

بينها  ات�شال  اأكثر كحلقة  اأو  البلدية موظفًا  والمجال�س  المجل�س  اأمانة  3 -  تخ�ش�س كل من 

والهيئة في تنفيذ اأحكام اإجراءات هذا القرار.

المادة الخام�سة

يخ�ش�س في الهيئة ح�شاب م�شتقل بال�شندوق تتكون اأمواله من الموارد الآتية:

ال�شهرية  المكافاأة  من   %10 بن�شبة  الع�شو  ي�شددها  التي  ال�شهرية  التقاعدية  ال�شتراكات   -  1

الم�شتحقة له.

المكافاأة  من   %20 بن�شبة  ب�شدادها  الحكومة  تلتزم  التي  ال�شهرية  التقاعدية  ال�شتراكات   -  2

ال�شهرية لالأع�شاء.

من   %3 بن�شبة  ب�شدادها  الحكومة  تلتزم  التي  ال�شهرية  العمل  اإ�شابات  تاأمين  ا�شتراكات   -  3

المكافاأة ال�شهرية الم�شار اإليها في البند )2( من هذه المادة.

ال�شتراكات  لفروق  الحالية  الكتوارية  الراأ�شمالية  القيمة  تكلفة  من  الحكومة  تتحمله  ما   -  4

بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة العتبارية المح�شوبة في التقاعد.

القانون  اأحكام  �شريان  قبل  الم�شددة  غير  ال�شتراكات  مجموع  من  الحكومة  تتحمله  ما   -  5

بالن�شبة لأع�شاء مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية.

6 - ح�شيلة ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.

7 - اأية موارد مالية اأخرى تخ�ش�شها الحكومة لل�شندوق.
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المادة ال�ساد�سة

انتخابه،  اأو  الع�شو  تعيين  فيه  يتم  الذي  ال�شهر  من  اعتبارًا  ال�شهرية  ال�شتراكات  ت�شدد    -  1

البلدية،  اأمانة المجل�س وعن المجال�س  اأو تحويل م�شرفي ي�شدر عن  وذلك بموجب �شيك 

اأول ال�شهر التالي ل�شتحقاق المكافاأة ال�شهرية  كل فيما يخ�شه ، با�شم الهيئة اعتبارًا من 

وذلك وفقًا لما تحدده الهيئة من نماذج لهذا الغر�س.

ع�شويته  لنتهاء  التالي  ال�شهر  من  اعتبارًا  للع�شو  ال�شهري  ال�شتراك  اقتطاع  يوقف   -  2

بالمجل�س لأي �شبب من الأ�شباب.

المادة ال�سابعة

1 -  تلتزم وزارة المالية بما يلي:

الخدمة  مدة  بين  ال�شتراكات  لفروق  الحالية  الكتوارية  الراأ�شمالية  القيمة  تكلفة  �شداد    - اأ 

الفعلية ومدة الخدمة العتبارية المح�شوبة في التقاعد وذلك عند نهاية كل ف�شل ت�شريعي 

اأو عند ا�شتحقاق المعا�س اإن كان قبل ذلك بح�شب الأحوال . ويتم تحديد هذه التكلفة وفقًا 

لمعادلة يتم التفاق عليها بين وزارة المالية والهيئة بالتن�شيق مع الخبير الكتواري.

لأع�شاء  بالن�شبة  القانون  اأحكام  �شريان  قبل  الم�شددة  غير  ال�شتراكات  مجموع  �شداد  ب- 

لأع�شاء  وبالن�شبة  الأول،  الت�شريعي  الف�شل  بداية  من  اعتبارًا  والنواب  ال�شورى  مجل�شي 

البلدية  المجال�س  انتخاب  بعد  بلدي  لكل مجل�س  اجتماع  اأول  اعتبارًا من  البلدية  المجال�س 

�شنة 2002 وحتى تاريخ العمل باأحكام القانون.

2 - تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية اأي عجز مالي ينتج عن تطبيق اأحكام القانون وفقًا 

لما يتم التفاق عليه بين وزارة المالية والهيئة.

المادة الثامنة

الأع�شاء  من  اأي  ع�شوية  مدة  انتهاء  عند  البلدية  المجال�س  وكــذا  المجل�س  اأمانة  تلتزم 

باإخطار الهيئة بالنموذج رقم )2( المرفق بهذا القرار ، وعلى الهيئة ت�شوية المعا�س التقاعدي 

اأو مكافاأة التقاعد وفقًا لأحكام القانون على النحو الآتي:
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1 -  المعا�ص التقاعدي:

اأ  - ي�شتحق الع�شو الذي يق�شي في الع�شوية اأربع �شنوات كاملة معا�شًا تقاعديًا بواقع )%50( 

من مكافاأته ال�شهرية يح�شب على اأ�شا�س افترا�س مدة خدمة مح�شوبة في التقاعد قدرها 

)25( �شنة.

ب - اإذا اأعيد تعيين اأو انتخاب الع�شو ي�شاف اإلى معا�شه ن�شبة )7.5%( من مكافاأته ال�شهرية 

عن كل �شنة من ال�شنوات التي يق�شيها الع�شو بعد ذلك في ع�شوية المجل�س وبحد اأق�شى 

4 �شنوات.

عن  بمعزل  الع�شوية  مدة  اأو  ت�شريعي  ف�شل  كل  عن  التقاعد  مكافاأة  اأو  المعا�س  ويح�شب 

انتهاء  اأو  الت�شريعي  الف�شل  انتهاء  لتاريخ  التالي  اليوم  اعتبارًا من  المعا�س  وي�شتحق  الأخرى، 

مدة الخدمة ح�شب الأحوال.

ج - ي�شتحق الع�شو في الف�شل الت�شريعي الأول والع�شو في المجال�س البلدية المنتخبة في �شنة 

ل�شدور  التالي  ال�شهر  من  اعتبارًا  تقاعديًا  معا�شًا  انتخابه  اأو  تعيينه  يعاد  لم  الذي   2002

القانون ، دون �شرف اأية فروق عن الفترة الما�شية.

يوقف  القانون  لأحكام  وفقًا  م�شتحق  تقاعدي  معا�س  �شاحب  انتخاب  اأو  تعيين  اأعيد  اإذا    - د 

�شرف معا�شه طوال مدة ع�شويته في المجل�س ، ويعاد �شرفه بعد انتهاء الع�شوية.

2 -  مكافاأة التقاعد : 

اأ  - يمنح الع�شو مكافاأة تقاعد بواقع 15% مح�شوبة بعدد الأ�شهر الم�شدد عنها ال�شتراك من 

اآخر مكافاأة �شهرية اإذا ق�شى في ع�شوية المجل�س مدة �شنة فاأكثر واأقل من اأربع �شنوات.

ب – ي�شتحق الع�شو مكافاأة تقاعد بواقع 15% مح�شوبة بعدد الأ�شهر الم�شدد عنها ال�شتراك 

من اآخر مكافاأة �شهرية ، في حالة عدم ا�شتحقاقه معا�شًا تقاعديًا عنها، وذلك عن المدة 

الزائدة عن القدر الالزم ل�شتحقاق الحد الأعلى للمعا�س.

ج - اإذا ق�شى الع�شو في ع�شوية المجل�س اأقل من �شنة ترد له ال�شتراكات التي دفعها.

3 -  معا�ص العجز والوفاة :

في حالة عجز الع�شو عجزًا كليًا اأو وفاته اأثناء مدة ع�شويته في المجل�س ي�شتحق الع�شو اأو 

التقاعدي  المعا�س  اأو  ال�شهرية  المكافاأة  من   %40 بواقع  تقاعديًا  معا�شًا  عنه،  الم�شتحقون 

الم�شتحق له اأيهما اأكبر.
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4 -  الزيادة ال�سنوية:

الأعلى  الحد  مــراعــاة  مع  �شنويًا   %3 بن�شبة  عنه  الم�شتحقين  اأو  الع�شو  معا�شات  تــزاد 

للمعا�س.

5 -  الجمع بين المعا�سات:

اأ  - يجمع الع�شو بين المكافاأة ال�شهرية المخ�ش�شة له من المجل�س وبين المعا�شات الم�شتحقة 

ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  للقانون  وفقًا  المجل�س  ع�شوية  غير  في  خدمته  مدة  عن  له 

ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  وقانون   ، الحكومة  لموظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم 

رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفــراد  ل�شباط  التقاعد 

)11( ل�شنة 1976 ، وقانون التاأمين الجتماعي ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 

1976، دون حدود.

وبين  القانون  بموجب  له  الم�شتحق  المعا�س  بين  عنه  الم�شتحقون  اأو  الع�شو  يجمع   - ب 

التقاعد  لقوانين  وفقًا  المجل�س  ع�شوية  غير  في  خدمته  مدة  عن  له  الم�شتحقة  المعا�شات 

المادة،  )اأ( من هذه  البند  في  المذكورة  الجتماعي  والتاأمين  الع�شكري  والتقاعد  المدني 

تخ�شم  الزيادة  حالة  وفي   . للمعا�س  الأعلى  الحد  على  المعا�شات  يزيد مجموع  األ  ب�شرط 

بواقع %15  له مكافاأة  ، وت�شرف  القانون  الم�شتحق وفقًا لأحكام  المعا�س  الزيادة من  هذه 

المدة  عن  وذلك  ال�شتراك  عنها  الم�شدد  الأ�شهر  بعدد  مح�شوبة  �شهرية  مكافاأة  اآخر  من 

الزائدة عن القدر الالزم ل�شتحقاق الحد الأعلى للمعا�س.

عمل  اأي  من  اأجره  اأو  وراتبه  للقانون  وفقًا  الم�شتحق  معا�شه  بين  المتقاعد  الع�شو  يجمع   - ج 

يلتحق به في اأي قطاع دون حدود.

المادة التا�سعة

معا�س  يعادل  تقاعديًا  معا�شًا  النواب  ورئي�س مجل�س  ال�شورى  رئي�س مجل�س  كُل من  ي�شتحق 

  . اإليه  الم�شار  ل�شنة 1975  القانون رقم )13(  المادة )22( من  لأحكام  وفقًا  الوزير، يح�شب 

وفي حالة ا�شتفادة اأي منهما �شابقًا وفقًا لأحكام القانون رقم )32( ل�شنة 2009 من المكافاأة 

بين  ما  الفرق  �شرف  يتم  المذكورة،   )22( المادة  من  الأولــى  الفقرة  في  عليها  المن�شو�س 

المكافاأة ال�شابق �شرفها له والمكافاأة الم�شتحقة عند انتهاء ع�شويته في المجل�س.
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المادة العا�سرة

و)24(   )22( المواد  الع�شو  ب�شاأن  ت�شري  القانون  في  الواردة  بالأحكام  الإخالل  عدم  مع 

و)25( و)26( و)27( و)28( و)29( و)30( و)31( و)32( و)33( و)34( و)35( و)36( 

و)37(، والف�شل التا�شع من القانون رقم )13( ل�شنة 1975 الم�شار اإليه.

المادة الحادية ع�سرة

على الرئي�س التنفيذي للهيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُين�شر في الجريدة الر�شمية، وُيعمل 

به اعتبارًا من اأول اأغ�شط�س 2009.

         اأحمد بن محمد اآل خليفة

وزير المالية       

رئي�ص مجل�ص اإدارة       

الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي  

�شدر بتاريخ: 8 محـرم 1432هـ

الموافـــق: 14 دي�شمبر 2010م
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