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مجل�س الوزراء

قرار رقم ( )39ل�سنة 2014
بتطبـيق فرع الت�أمني على امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص
و�أ�صحاب املهن احلرة وفرع الت�أمني على �أ�صحاب العمل

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد االطالع علي ق ـ ـ ـ ـ ــانون ال ـ ـ ـ ـ ـ ــت�أمني االجـ ـ ـ ـ ـ ــتماعي ال ـ ـ ـ ـ ــ�صادر بال ـ ـ ـ ــمر�سوم بقانون
رقم ( )24ل�سنة 1976وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  1995بتطبيق فرع الت�أمني على امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص
و�أ�صحاب املهن احلرة وفرع الت�أمني على �أ�صحاب العمل،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2003بتعديل فئة احلد الأق�صى للدخل ال�شهري االفرتا�ضي يف
فرع الت�أمني على امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب املهن احلرة وفرع الت�أمني على �أ�صحاب
العمل,
وبنــا ًء على عر�ض وزير املالية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:
املادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرينَ كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
اململكة :مملكة البحرين.
القانون :قانون الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة ،1976
وتعديالته.
الهيئة :الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي املن�ش�أة بالقانون رقم ( )3ل�سنة .2008
الت�أمني :الت�أمني على امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب املهن احلرة وفرع الت�أمني على
�أ�صحاب العمل املن�صو�ص عليهم يف البندين ( )5و( )6من املادة ( )1من القانون.
امل�ؤمن عليه :امل�شرتك اختياري ًا يف هذا الت�أمني.
فئة الدخل ال�شهري :الدخل ال�شهري االفرتا�ضي الذي يختاره امل�ؤمن عليه يف احلدود املبينة
باملادة ( )6من هذا القرار وي�ؤدى على �أ�سا�سه اال�شرتاك ال�شهري يف هذا الت�أمني .
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املادة ()2

يطبق هذا الت�أمني اختياريا على البحرينيني الذين يزاولون ن�شاط ًا �أو مهن ًا حرة داخل اململكة
�أو خارجها مبوجب ترخي�ص �أو ت�صريح ر�سمي �صادر من ال�سلطات املخت�صة – بح�سب الأحوال-
وذلك بناء على طلب كتابي يتم تقدميه وفق ًا للنموذج املعد لهذا الغر�ض ,وت�سري ب�ش�أنهم �أحكام
فرع الت�أمني �ضد ال�شيخوخة والعجز والوفاة املن�صو�ص عليها يف القانون.

املادة ()3

ي�ستثنى من تطبيق �أحكام هذا القرار اخلا�ضعون لأي من القوانني التقاعدية والت�أمينية
يف اململكة و�أ�صحاب املعا�شات الذين يتقا�ضون معا�شات طبق ًا لأي من القوانني التقاعدية �أو
الت�أمينية ,با�ستثناء معا�ش العجز الإ�صابي اجلزئي.

املادة ()4

ُي�شـرتط النـتفاع امل� َّؤمن عليـه طبقـ ًا لأحكام هذا القرار ما يلي:
� -1أال يقل �سنه عن ثماين ع�شرة �سنة و�أن ال يزيد على خم�سني �سنة ميالدية عند بدء اال�شرتاك
يف هذا الت�أمني.
� -2أن يقدم مع طلب اال�شرتاك �شهادة طبية حديثة تثبت حالته ال�صحية �صادرة من اللجان
الطبية املخت�صة بوزارة ال�صحة يف اململكة .
� -3أن تعتمد الهيئة فئة الدخل ال�شهري املختارة.

املادة ()5

يخ�ص�ص يف �صندوق الهيئة ح�ساب خا�ص لهذا الت�أمني ،تتكون �أمواله من املوارد الآتية:
 -1اال�شرتاكات التي ي�ؤديها امل�ؤمن عليه حل�ساب هذا الت�أمني �شهريا.
� -2أية مبالغ ي�ؤديها امل� َّؤمن عليهم للهيئة .
 -3ح�صيلة �أموال احل�ساب املخ�ص�ص يف �صندوق الهيئة مبوجب القرار رقم ( )1ل�سنة 1995
بتطبيق فرع الت�أمني على امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب املهن احلرة وفرع الت�أمني
على �أ�صحاب العمل.
 -4الإعانات والتربعات والهبات والو�صايا التي يقرر جمل�س �إدارة الهيئة قبولها ل�صالح احل�ساب
اخلا�ص بهذا الت�أمني.
 -5ريع ا�ستثمار �أموال هذا الت�أمني.
ويـُـفح�ص املركز املايل حل�ساب هذا الت�أمني طبق ًا للقواعد والأحكام املقررة بالن�سبة لفح�ص
وحتديد املركز املايل للهيئة.

العدد - 3177 :الخميس  2أكتوبر 2014

املادة ()6

ي�ؤدي امل�ؤمن عليهم اال�شرتاكات بهذا الت�أمني بواقع جمموع ح�صتى �صاحب العمل وامل�ؤمن
عليه املن�صو�ص عليهما يف القانون على �أ�سا�س فئة الدخل ال�شهري التي يختارها امل�ؤمن عليه.
وتكــون فئة الدخل ال�شهري عند بدء اال�شرتاك بواقع احلد الأدنى املقرر للمعا�ش وبحد �أق�صى
قدره  2000دينار(�ألفا دينار) ،ويحــق للم�ؤمــن عليــه تعديــل فئـة الدخــل ال�شهري املذكــورة يف
حدود � ٪5سنويـ ًا ،وال ي�سمـح لـه بالزيـادة �إذا بلغت فئة الدخل ال�شهري احلد الأق�صى املن�صو�ص
عليه يف املادة ( )17من القانون.
ويكون تعديل فئة الدخل ال�شهري اعتبار ًا من �أول �شهر يناير التايل لتاريخ تقدمي امل�ؤمن عليه
طلب ًا كتابي ًا بذلك.
ويجوز تعديل حدود فئة الدخل ال�شهري بقرار من وزير املالية بناء على عر�ض جمل�س �إدارة
الهيئة.

املادة ()7

يحق للهيئة الت�أكد من عدم جتاوز فئة الدخل ال�شهري التي يختارها طالب اال�شرتاك مل�ستوى
الدخل املتوقع ح�سب طبيعة ن�شاطه �أو مهنته ومطالبته بتقدمي ما يفيد ذلك من م�ستندات وذلك
ال�ستكمال �إجراءات الت�سجيل يف الت�أمني.
وال يجوز للهيئة ا�ستكمال �إجراءات الت�سجيل امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة �إال �إذا قام طالب
اال�شرتاك بتعديل فئة الدخل ال�شهري واعتمدتها الهيئة.

المادة ()8

يجوز للم�ؤمن عليه اخلا�ضع لأحكام هذا الت�أمني طلب زيادة مدة ا�شرتاكه فيه ب�إ�ضافة مدة
�سابقة عليه طبق ًا للقواعد والأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون ويف حدود خم�س �سنوات،
ويقدم الطلب كتابي ًا للهيئة
ب�شرط �أن تكون هذه املدة قد ق�ضاها بعد بلوغه �سن الثامنة ع�شرة َّ ،
على النموذج املعد لهذا ال ـ ـ ـ ـ ــغر�ض وي�ؤدي ع ـ ـ ـ ـ ــنها الـ ـ ـ ـ ــمبلغ الـ ـ ـ ـ ــواجب �أدا�ؤه وفق ًا للمادة
( )36من القانون.

املادة ()9

تعترب مدة �أو مدد اال�شرتاك يف هذا الت�أمني وما يف حكمها ومدة �أو مدد اال�شرتاك ال�سابقة
عليها مت�صلة يف ح�ساب املدد امل�ؤهلة ملعا�ش ال�شيخوخة والعجز والوفاة ويف ح�ساب تعوي�ض
الدفعة الواحدة طبق ًا للقانون �سواء كانت �إلزامية �أو اختيارية.
وت�سوى م�ستحقات امل�ؤمن عليه وامل�ستحقني عنه عن مدة �أو مدد الإ�شرتاك النا�شئة عن تطبيق
هذا القرار مبعزل عن املدة �أو املدد ال�سابقة ،ويحدد املعا�ش النهائي �أو تعوي�ض الدفعة الواحدة
مبقدار جمموع املعا�شني �أو التعوي�ضني الناجتني عن ح�ساب كل مدة على حدة ح�سب الأحوال.
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املادة ()10

مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القرار تـُ�سوى حقوق امل� َّؤمن عليهم وامل�ستحقني عنهم
امل�ستفيدين من �أحكامه �سواء املتعلقة مبعا�شات ال�شيخوخة �أو العجز �أو الوفاة وكذلك تعوي�ض
الدفعة الواحدة بال�شروط والأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف القانون والقرارات املنفذة له.

املادة ()11

يعترب ا�شرتاك امل� َّؤمن عليه منتهيا من تلقاء نف�سه يف احلاالت الآتية:
 -1وفاة امل�ؤمن عليه.
 -2التوقف الإرادي عن اال�شرتاك يف الت�أمني.
 -3زوال �أي من الرتخي�ص �أو الت�صريح املن�صو�ص عليهما يف املادة ( )2من هذا القرار.
 -4التوقف عن �سداد اال�شرتاكات ملدة اثني ع�شر �شهر ًا مت�صلة  ،وذلك اعتبار ًا من بداية التوقف,
ويتم �إ�شعار امل�ؤمن عليه بكتاب م�سجل بعلم الو�صول على عنوانه املدون يف طلب اال�شرتاك
يف هذا الت�أمني �أو على العنوان الذي حدده كتابي ًا بعد ذلك.
ومع ذلك يجوز للم�ؤمن عليه يف حال انتهاء ت�أمينه معاودة الت�أمني خالل اثنى ع�شر �شهر ًا
التالية النتهاء الت�أمني  ,على �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا بذلك مع �سداد كامل اال�شرتاكات املت�أخرة
دفعة واحدة وفق الأو�ضاع وال�شروط املن�صو�ص عليها يف القانون.

املادة ()12

يحق للم�ؤمن عليه الذي ا�شرتك يف هذا الت�أمني ملدة �ستني �شهر ًا على الأقل ومل يعد خا�ضع ًا
له لأي �سبب من الأ�سباب �أن ي�ستمر اختياري ًا يف الت�أمني طبق ًا للقواعد والأحكام الواردة يف املادة
( )44من القانون.

املادة ()13

ا�ستثناء من �أحكام املادة ( )6من هذا القرار يحق للم�ؤمن عليه امل�شرتك مبوجب القرار رقم
( )1ل�سنة  1995بتطبيق فرع الت�أمني على امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب املهن احلرة
وفرع الت�أمني على �أ�صحاب العمل ،رفع فئة الدخل ال�شهري اخلا�صة به بحد �أق�صى قدره 2000/
دينار(�ألفا دينار) وملرة واحدة فقط ب�شرط تقدمي طلب التعديل خالل �سنة واحدة من تاريخ
العمل ب�أحكام هذا القرار ،وال يخل ذلك بحق امل�ؤمن عليه يف تعديل فئة الدخل امل�شار اليه بواقع
� %5سنوي ًا طبق ًا لأحكام هذا القرار مع مراعاة الأحكام الواردة يف املادة ( )6من هذا القرار.
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املادة()14
يف حالة تعديل فئة الدخل ال�شهري ،يتم ح�ساب معا�ش التقاعد والعجز والوفاة والتعوي�ضات
امل�ستحقة عن املدة ال�سابقة على تاريخ بدء تعديل فئة الدخل مبعزل عن املدة الالحقة له ،ويحدد
املعا�ش �أو التعوي�ض النهائي مبقدار جمموع املعا�شني �أو التعوي�ضني الناجتني عن ح�ساب كل مدة
على حدة ح�سب الأحوال.

املادة ()15
ي�شرتط ال�ستحقاق معا�ش العجز �أن يحدث هذا العجز للم�ؤمن عليه بعد اال�شرتاك يف هذا
الت�أمني وقبل بلوغه �سن ال�ستني �أو قبل بلوغ امل�ؤمن عليها �سن اخلام�سة واخلم�سني ويكون من �ش�أنه
�أن يحول كلية وب�صفة م�ستدمية دون مزاولة امل�ؤمن عليه �شخ�صي ًا لأي مهنة �أو ن�شاط يتك�سب
منه ،ويثبت ذلك العجز بقرار من اللجنة الطبية املخت�صة �أو اللجنة اال�ستئنافية الـ ـ ــم�شار �إليهما
يف القانون بح�سب الأحوال.

املادة ()16
ت�سري على امل�ؤمن عليهم وامل�ستحقني عنهم كافة الأحكام الواردة يف القانون وذلك فيما مل
يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف هذا القرار ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون.

املادة ()17
ي�صدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.

املادة ()18
ُيلغى القرار رقم ( )1ل�سنة  1995بتطبيق فرع الت�أمني على امل�شتغلني حل�سابهم اخلا�ص
و�أ�صحاب املهن احلرة وفرع الت�أمني على �أ�صحاب العمل.

املادة ()19

على وزير املالية والوزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القرار ,و ُيعمل به من اليوم
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
رئي�س جمل�س الوزراء
								
�صدر بتاريخ 3 :ذي احلجة 1435هـ
املـ ـ ـ ــوافـ ـ ــق� 27 :س ـبـتـمـرب 2014م

خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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