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مجل�س الوزراء

قرار رقم )39( ل�شنة 2014

بتطب�يق فرع الت�أمني على امل�شتغلني حل�ش�بهم اخل��س

واأ�شح�ب املهن احلرة وفرع الت�أمني على اأ�شح�ب العمل

رئي�س جمل�س الوزراء: 

بعد الطالع علي قـــــــــــانون الـــــــــــــتاأمني الجــــــــــــتماعي الـــــــــــ�شادر بالـــــــــمر�شوم بقانون 

رقم )24( ل�شنة 1976وتعديالته، 

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

اخلا�س  امل�شتغلني حل�شابهم  على  التاأمني  فرع  بتطبيق   1995 ل�شنة  رقم )1(  القرار  وعلى 

واأ�شحاب املهن احلرة وفرع التاأمني على اأ�شحاب العمل، 

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2003 بتعديل فئة احلد الأق�شى للدخل ال�شهري الفرتا�شي يف 

فرع التاأمني على امل�شتغلني حل�شابهم اخلا�س واأ�شحاب املهن احلرة وفرع التاأمني على اأ�شحاب 

العمل،

وبنــاًء على عر�س وزير املالية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر الآتي:

امل�دة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قريَن كل منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.

 ،1976 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  الق�نون: 

وتعديالته.

الهيئة: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي املن�شاأة بالقانون رقم )3( ل�شنة 2008.

على  التاأمني  وفرع  احلرة  املهن  واأ�شحاب  اخلا�س  امل�شتغلني حل�شابهم  على  التاأمني  الت�أمني: 

اأ�شحاب العمل املن�شو�س عليهم يف البندين )5( و)6( من املادة )1( من القانون.

املوؤمن عليه: امل�شرتك اختياريًا يف هذا التاأمني. 

فئة الدخل ال�شهري: الدخل ال�شهري الفرتا�شي الذي يختاره املوؤمن عليه يف احلدود املبينة 

باملادة )6( من هذا القرار ويوؤدى على اأ�شا�شه ال�شرتاك ال�شهري يف هذا التاأمني .
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امل�دة )2(

يطبق هذا التاأمني اختياريا على البحرينيني الذين يزاولون ن�شاطًا اأو مهنًا حرة داخل اململكة 

اأو خارجها مبوجب ترخي�س اأو ت�شريح ر�شمي �شادر من ال�شلطات املخت�شة – بح�شب الأحوال-  

وذلك بناء على طلب كتابي يتم تقدميه وفقًا للنموذج املعد لهذا الغر�س، وت�شري ب�شاأنهم اأحكام 

فرع التاأمني �شد ال�شيخوخة والعجز والوفاة املن�شو�س عليها يف القانون.

امل�دة )3(

والتاأمينية  التقاعدية  القوانني  من  لأي  اخلا�شعون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  من  ي�شتثنى 

اأو  التقاعدية  القوانني  من  لأي  طبقًا  معا�شات  يتقا�شون  الذين  املعا�شات  واأ�شحاب  اململكة  يف 

التاأمينية، با�شتثناء معا�س العجز الإ�شابي اجلزئي.

امل�دة )4(

ن عليـه طبقـًا لأحكام هذا القرار ما يلي:  ُي�شـرتط لنـتفاع املوؤَمّ

1- األ يقل �شنه عن ثماين ع�شرة �شنة واأن ل يزيد على خم�شني �شنة ميالدية عند بدء ال�شرتاك 

يف هذا التاأمني.

2- اأن يقدم مع طلب ال�شرتاك �شهادة طبية حديثة تثبت حالته ال�شحية �شادرة من اللجان 

الطبية املخت�شة بوزارة ال�شحة يف اململكة  .

3- اأن تعتمد الهيئة فئة الدخل ال�شهري املختارة.

امل�دة )5(

يخ�ش�س يف �شندوق الهيئة  ح�شاب خا�س لهذا التاأمني، تتكون اأمواله من املوارد الآتية: 

1- ال�شرتاكات التي يوؤديها املوؤمن عليه حل�شاب هذا التاأمني �شهريا. 

ن عليهم للهيئة . 2- اأية مبالغ يوؤديها املوؤَمّ

 3- ح�شيلة اأموال احل�شاب املخ�ش�س يف �شندوق الهيئة مبوجب القرار رقم )1( ل�شنة 1995 

بتطبيق فرع التاأمني على امل�شتغلني حل�شابهم اخلا�س واأ�شحاب املهن احلرة وفرع التاأمني 

على اأ�شحاب العمل.

4- الإعانات والتربعات والهبات والو�شايا التي يقرر جمل�س اإدارة الهيئة قبولها ل�شالح احل�شاب 

اخلا�س بهذا التاأمني.

5- ريع ا�شتثمار اأموال هذا التاأمني. 

ويـُـفح�س املركز املايل حل�شاب هذا التاأمني طبقًا للقواعد والأحكام املقررة بالن�شبة لفح�س 

وحتديد املركز املايل للهيئة. 
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امل�دة )6(

التاأمني بواقع جمموع ح�شتى �شاحب العمل واملوؤمن  يوؤدي املوؤمن عليهم ال�شرتاكات بهذا 

عليه املن�شو�س عليهما يف القانون على اأ�شا�س فئة الدخل ال�شهري التي يختارها املوؤمن عليه.

وتكــون فئة الدخل ال�شهري عند بدء ال�شرتاك بواقع احلد الأدنى املقرر للمعا�س وبحد اأق�شى 

قدره 2000 دينار)األفا دينار(، ويحــق للموؤمــن عليــه تعديــل فئـة الدخــل ال�شهري املذكــورة يف 

حدود 5٪ �شنويـًا، ول ي�شمـح لـه بالزيـادة اإذا بلغت فئة الدخل ال�شهري احلد الأق�شى املن�شو�س 

عليه يف املادة )17( من القانون.

ويكون تعديل فئة الدخل ال�شهري اعتبارًا من اأول �شهر يناير التايل لتاريخ تقدمي املوؤمن عليه 

طلبًا كتابيًا بذلك.

ويجوز تعديل حدود فئة الدخل ال�شهري بقرار من وزير املالية بناء على عر�س جمل�س اإدارة 

الهيئة.

امل�دة )7(

يحق للهيئة التاأكد من عدم جتاوز فئة الدخل ال�شهري التي يختارها طالب ال�شرتاك مل�شتوى 

الدخل املتوقع ح�شب طبيعة ن�شاطه اأو مهنته ومطالبته بتقدمي ما يفيد ذلك من م�شتندات وذلك 

ل�شتكمال اإجراءات الت�شجيل يف التاأمني.

ول يجوز للهيئة ا�شتكمال اإجراءات الت�شجيل امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة اإل اإذا قام طالب 

ال�شرتاك بتعديل فئة الدخل ال�شهري واعتمدتها الهيئة.

الم�دة )8(

يجوز للموؤمن عليه اخلا�شع لأحكام هذا التاأمني طلب زيادة مدة ا�شرتاكه فيه باإ�شافة مدة 

�شنوات،  خم�س  حدود  ويف  القانون  يف  عليها  املن�شو�س  والأحكام  للقواعد  طبقًا  عليه   �شابقة 

م الطلب كتابيًا للهيئة  ب�شرط اأن تكون هذه املدة قد ق�شاها بعد بلوغه �شن الثامنة ع�شرة ، ويقَدّ

على النموذج املعد لهذا الـــــــــــغر�س ويوؤدي عـــــــــــنها الــــــــــمبلغ الــــــــــواجب اأداوؤه وفقًا للمادة 

)36( من القانون. 

امل�دة )9( 

تعترب مدة اأو مدد ال�شرتاك يف هذا التاأمني وما يف حكمها ومدة اأو مدد ال�شرتاك ال�شابقة 

تعوي�س  ح�شاب  ويف  والوفاة  والعجز  ال�شيخوخة  ملعا�س  املوؤهلة  املدد  ح�شاب  يف  مت�شلة  عليها 

الدفعة الواحدة طبقًا للقانون �شواء كانت اإلزامية اأو اختيارية. 

وت�شوى م�شتحقات املوؤمن عليه وامل�شتحقني عنه عن مدة اأو مدد الإ�شرتاك النا�شئة عن تطبيق 

هذا القرار مبعزل عن املدة اأو املدد ال�شابقة، ويحدد املعا�س النهائي اأو تعوي�س الدفعة الواحدة 

مبقدار جمموع املعا�شني اأو التعوي�شني الناجتني عن ح�شاب كل مدة على حدة ح�شب الأحوال. 
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امل�دة )10(

عنهم  وامل�شتحقني  عليهم  ن  املوؤَمّ حقوق  تـُ�شوى  القرار  بهذا  الواردة  الأحكام  مراعاة  مع 

امل�شتفيدين من اأحكامه �شواء املتعلقة مبعا�شات ال�شيخوخة اأو العجز اأو الوفاة وكذلك تعوي�س 

الدفعة الواحدة بال�شروط والأو�شاع املن�شو�س عليها يف القانون والقرارات املنفذة له.

امل�دة )11(

ن عليه منتهيا من تلقاء نف�شه يف احلالت الآتية:  يعترب ا�شرتاك املوؤَمّ

1- وفاة املوؤمن عليه.

2- التوقف الإرادي عن ال�شرتاك يف التاأمني.

3- زوال اأي من الرتخي�س اأو الت�شريح املن�شو�س عليهما يف املادة )2( من هذا القرار.

4- التوقف عن �شداد ال�شرتاكات ملدة اثني ع�شر �شهرًا مت�شلة ، وذلك اعتبارًا من بداية التوقف، 

ويتم اإ�شعار املوؤمن عليه بكتاب م�شجل بعلم الو�شول على عنوانه املدون يف طلب ال�شرتاك 

يف هذا التاأمني اأو على العنوان الذي حدده كتابيًا بعد ذلك. 

ومع ذلك يجوز للموؤمن عليه يف حال انتهاء تاأمينه معاودة التاأمني خالل اثنى ع�شر �شهرًا 

اأن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك مع �شداد كامل ال�شرتاكات املتاأخرة  التالية لنتهاء التاأمني ، على 

دفعة واحدة وفق الأو�شاع وال�شروط املن�شو�س عليها يف القانون.

امل�دة )12( 

يحق للموؤمن عليه الذي ا�شرتك يف هذا التاأمني ملدة �شتني �شهرًا على الأقل ومل يعد خا�شعًا 

له لأي �شبب من الأ�شباب اأن ي�شتمر اختياريًا يف التاأمني طبقًا للقواعد والأحكام الواردة يف املادة 

)44( من القانون.

امل�دة  )13( 

ا�شتثناء من اأحكام املادة )6( من هذا القرار يحق للموؤمن عليه امل�شرتك مبوجب القرار رقم 

)1( ل�شنة 1995 بتطبيق فرع التاأمني على امل�شتغلني حل�شابهم اخلا�س واأ�شحاب املهن احلرة 

وفرع التاأمني على اأ�شحاب العمل، رفع فئة الدخل ال�شهري اخلا�شة به بحد اأق�شى قدره /2000 

دينار)األفا دينار( وملرة واحدة فقط ب�شرط تقدمي طلب التعديل خالل �شنة واحدة من تاريخ 

العمل باأحكام هذا القرار، ول يخل ذلك بحق املوؤمن عليه يف تعديل فئة الدخل امل�شار اليه بواقع 

5٪ �شنويًا طبقًا لأحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام الواردة يف املادة )6( من هذا القرار.
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امل�دة)14( 

يف حالة تعديل فئة الدخل ال�شهري، يتم ح�شاب معا�س التقاعد والعجز والوفاة والتعوي�شات 

امل�شتحقة عن املدة ال�شابقة على تاريخ بدء تعديل فئة الدخل مبعزل عن املدة الالحقة له، ويحدد 

املعا�س اأو التعوي�س النهائي مبقدار جمموع املعا�شني اأو التعوي�شني الناجتني عن ح�شاب كل مدة 

على حدة ح�شب الأحوال.

امل�دة )15(

ي�شرتط ل�شتحقاق معا�س العجز اأن يحدث هذا العجز للموؤمن عليه بعد ال�شرتاك يف هذا 

التاأمني وقبل بلوغه �شن ال�شتني اأو قبل بلوغ املوؤمن عليها �شن اخلام�شة واخلم�شني ويكون من �شاأنه 

اأو ن�شاط يتك�شب  اأن يحول كلية وب�شفة م�شتدمية دون مزاولة املوؤمن عليه �شخ�شيًا لأي مهنة 

منه، ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية املخت�شة اأو اللجنة ال�شتئنافية الــــــم�شار اإليهما 

يف القانون بح�شب الأحوال.

امل�دة )16( 

ت�شري على املوؤمن عليهم وامل�شتحقني عنهم كافة الأحكام الواردة يف القانون وذلك فيما مل 

يرد ب�شاأنه ن�س خا�س يف هذا القرار ومبا ل يتعار�س مع اأحكام القانون.

امل�دة  )17(

ي�شدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

امل�دة )18(

اخلا�س  حل�شابهم  امل�شتغلني  على  التاأمني  فرع  بتطبيق   1995 ل�شنة   )1( رقم  القرار  ُيلغى 

واأ�شحاب املهن احلرة وفرع التاأمني على اأ�شحاب العمل.

امل�دة )19(

على وزير املالية والوزراء – كل فيما يخ�شه -  تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

               رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

 �شدر بتاريخ: 3 ذي احلجة 1435هـ

املــــــــوافــــــق: 27 �شــبـتـمـرب 2014م


