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املقدمة
مت تطبيق نظام مد احلماية التاأمينية يف مملكة البحرين اعتبارًا من 1 يناير 2006م تنفيذًا للقانون 
رقم )68( ل�ضنة 2006م والذي جاء تطبيقًا لقرار املجل�ض االأعلى لدول جمل�ض التعاون  لدول اخلليج 
العربية يف دورته اخلام�ضة والع�ضرين التي عقدت مبملكة البحرين )دي�ضمرب 2004م( باملوافقة على 
النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول املجل�ض العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�ضو 

يف املجل�ض.

وقد حقق هذا النظام مزايا عديدة ملواطني دول املجل�ض حيث �ضاوى بني اقرانهم يف دولهم وذلك 
عرب مد مظلة التاأمني االجتماعي لهم موفرَا بذلك اال�ضتقرار النف�ضي واالجتماعي لهم والأ�ضرهم.

تنظيم  ب�ضاأن  1975م  ل�ضنة   )13( رقم  القانون  يف  الواردة  االأحكام  تطبيق  النظام  هذا  اتاح  حيث 
البحرينيني  على  له  املنفذة  والقرارات  وتعديالته،  احلكومة  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�ضات 
اأ�ضوة  والتزامات  حقوق  من  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بدول  احلكومي  القطاع  يف  العاملني  املدنيني 

باملوظفني البحرينيني العاملني باجلهات احلكومية باململكة.

العامة  الهيئة   من  حر�ضًا  وقواعد  اإجراءات  من  النظام  بهذا  يتعلق  ما  كل  الدليل  هذا  وي�ضتعر�ض 
النظام  لهذا  البحرينيني اخلا�ضعني  املوظفني  التاأميني جلميع  الوعي  ن�ضر  االإجتماعي على  للتاأمني 

والقائمني على تنفيذه.
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اأواًل:  اخلا�ضعون للنظام: 
كل موظف بحريني يعمل لدى جهة عمل التي ت�ضري ب�ضاأنها اأحكام قانون اخلدمة املدنية يف اإحدى 
دول جمل�ض التعاون لدول خلليج العربية ب�ضرط اأن يكون م�ضتوفيًا ل�ضروط اخل�ضوع وفقًا الأحكام 

القانون.

ثانيًا:  �ضروط اال�ضتفادة من النظام:
• اأن يكون املوظف بحريني اجلن�ضية.	
• اأن يكون قد بلغ �ضن الثامنة ع�ضرة ومل يتجاوز �ضن ال�ضتني من عمره.	
• اأن يكون تعيينه يف وظيفة دائمة.	
• اأن تكون جهة العمل يف الدولة مقر العمل خا�ضعة لنظام التقاعد املدين يف الدولة مقر العمل .	

ثالثًا:  تغطية النظام:
فرع تاأمني ال�ضيخوخة والعجز والوفاة، وال ت�ضري االأحكام املتعلقة باإ�ضابات العمل الواردة يف قانون 
النظام  الأحكام  طبقًا  املدين  التقاعد  نظام  يف  امل�ضرتك  املوظف  على  البحريني  املدين  التقاعد 
املوحد، اإال اأنه ال مينع من ا�ضتفادة املوظف البحريني من اأحكام فرع  تاأمني اإ�ضابات العمل املعمول 
بها يف الدولة مقر العمل اإذا كان قانون هذه الدولة ي�ضمح بذلك.  كما ال ت�ضري عليهم اأحكام قانون 

التاأمني �ضد التعطل.
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جمل�س  دول  باإحدى  العاملني  البحرينيني  عليهم  املوؤمن  ت�ضجيل  اإجراءات  رابعًاً: 
التعاون:

ملء النموذج املوحد ملواطني دول جمل�ض التعاون اخلليجي من قبل جهة العمل وذلك با�ضتيفاء . 1
جميع البيانات الواردة فيه )مرفق �ضورة(.

اعتماد الرقم ال�ضخ�ضي يف بطاقة الهوية اأ�ضا�ضًا للتعريف باملوظف.. 2
اإرفاق �ضور من جواز ال�ضفر �ضاري املفعول وبطاقة هوية �ضارية املفعول، وعقد العمل وك�ضف . 3

معتمد بتدرج الراتب منذ بداية تعيني املوظف يف حال ت�ضجيل املوظف  باأثر رجعي.
حتديد الراتب االأ�ضا�ضي والعالوة االجتماعية فقط.. 4
تقوم جهة العمل مبوافاة اأجهزة التقاعد والتاأمينات االجتماعية بالدولة مقر العمل بامل�ضتندات . 5

املطلوبة بعد اعتمادها ومراجعتها للتاأكد من �ضحة ا�ضتيفائها ل�ضروط اخل�ضوع متهيدًا لتحويلها 
اإىل الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي يف مملكة البحرين.

يتم املراجعة ومن ثم ت�ضجيل املوظف الذي تنطبق عليه ال�ضروط.. 6

 

 
 

 
اسُ اٌّؤِٓ ػٍٍه 

 (سثبػً)
  

ػٕىاْ اٌّؤِٓ 
 (اٌّؼزّذ)ػٍٍه

  دوٌخ ِىطٓ اٌّؤِٓ ػٍٍه 

  اٌّـهٕــــخ             سلُ اٌهىٌخ اٌشخظٍخ
   فً دوٌخ ِمش اٌؼًّاٌّؤِٓ ػٍٍهسلُ   ربسٌـخ اٌٍّـالد

  (المحمول ) سلـُ اٌهبرـف  اٌجشٌذ اإلٌىزشؤً

هً ٌزمبضى اٌّؤِٓ ػٍٍه ِؼبش   اٌحبٌخ اإلجزّبػٍخ
 رمبػذي ِٓ ِىطٕه
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             حكومي مدني            عسكري         خاص  

 
 

 
 

     
     

 

 

    
    

    
    

  
      

 

 

  اٌخبضغ ٌالشزشاناٌشارت    
 ػٕذ أزهبء اٌخذِخ
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9

 

 
 

 
اسُ اٌّؤِٓ ػٍٍه 

 (سثبػً)
  

ػٕىاْ اٌّؤِٓ 
 (اٌّؼزّذ)ػٍٍه

  دوٌخ ِىطٓ اٌّؤِٓ ػٍٍه 

  اٌّـهٕــــخ             سلُ اٌهىٌخ اٌشخظٍخ
   فً دوٌخ ِمش اٌؼًّاٌّؤِٓ ػٍٍهسلُ   ربسٌـخ اٌٍّـالد

  (المحمول ) سلـُ اٌهبرـف  اٌجشٌذ اإلٌىزشؤً
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خام�ضًاً: مقدار  اال�ضرتاكات:
يتم اإقتطاع اإ�ضرتاك التقاعد للموظف البحريني العامل  باإحدى دول جمل�ض التعاون من الراتب 

االأ�ضا�ضي والعالوة االجتماعية عن فرع  ال�ضيخوخة ، والعجز والوفاة وفقا للن�ضب التالية:

ح�ضة جهة ا�ضم الدولة
العمل

ح�ضة 
املوظف

جمموع 
اال�ضرتاكات

18%9%9%اململكة العربية ال�ضعودية

18%7%11%دولة الكويت

15%5%10%دولة قطر

24،7%7%17.7%�ضلطنة عمان

20%5%15%دولة االمارات العربية املتحدة

وبالن�ضبة حل�ضة جهة العمل فاإنه يجب اأال تزيد عن احل�ضة املعمول بها يف الدولة مقر العمل 
وهي احل�ضة التي تتحملها جهة العمل عن مواطنيها.  فاإذا كانت الن�ضبة التي يتطلبها نظام 
التقاعد يف مملكة البحرين تزيد عن الن�ضبة املطبقة يف الدولة مقر العمل فاإن املوظف يتحمل 
�ضداد الفرق من راتبه ال�ضهري. وتلتزم جهة العمل باإقتطاع فرق ح�ضة جهة العمل من راتب 

املوظف.

ح�ضة جهة ا�ضم الدولة
العمل

ح�ضة 
املوظف

جمموع 
اال�ضرتاكات

21%6%15%مملكة البحرين

ح�ضة ا�ضرتاكات دول جمل�س التعاون
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اأمثلة على كيفية احت�ضاب ن�ضبة اال�ضتقطاع للبحرينيني العاملني يف دول جمل�س 
التعاون:
مثال )1(

موظف بحريني يعمل يف دولة قطر وراتبه الكلي 15000 ريال قطري موزعة كالتايل:
12000  ريال قطري الراتب االأ�ضا�ضي  

1000  ريال قطري العالوة االجتماعية  
2000  ريال قطري بدل ال�ضكن  

)االأجر اخلا�ضع لال�ضرتاك هو الراتب االأ�ضا�ضي والعالوة االجتماعية فقط(.

احلل:
ح�ضة املوظف من الراتب االأ�ضا�ضي:  12000  ×  11% = 1320  ريال قطري
ح�ضة املوظف من العالوة االجتماعية:  1000  ×  21 % = 210  ريال قطري

املجموع الكامل حل�ضة املوظف:  1530  ريال قطري
ح�ضة جهة العمل من الراتب االأ�ضا�ضي:  12000   ×  10% = 1200  ريال قطري

مثال )2(
موظف بحريني يعمل يف دولة الكويت وراتبه الكلي 2400 دينار كويتي موزعة كالتايل:-

1500  دينار كويتي الراتب االأ�ضا�ضي  
100  دينار كويتي العالوة االجتماعية  
800  دينار كويتي بدل ال�ضكن  

)االأجر اخلا�ضع لال�ضرتاك هو الراتب االأ�ضا�ضي والعالوة االجتماعية فقط(.

احلل:
ح�ضة املوظف من الراتب االأ�ضا�ضي:  1500  ×  10% = 150  دينار كويتي
ح�ضة املوظف من العالوة االجتماعية:  100  ×  21 % = 21  دينار كويتي

املجموع الكامل حل�ضة املوظف:  171  دينار كويتي
ح�ضة جهة العمل من الراتب االأ�ضا�ضي:  1500   ×  11% = 165  دينار كويتي
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مثال )3(
الكلي 15000 ريال �ضعودي موزعة  ال�ضعودية وراتبه  العربية  اململكة  موظف بحريني يعمل يف 

كالتايل:-
12000  ريال �ضعودي الراتب االأ�ضا�ضي  

1000  ريال �ضعودي العالوة االجتماعية  
2000  ريال �ضعودي بدل ال�ضكن  

)االأجر اخلا�ضع لال�ضرتاك هو الراتب االأ�ضا�ضي والعالوة االجتماعية فقط(.

احلل:
ح�ضة املوظف من الراتب االأ�ضا�ضي:  12000  ×  12% = 1440  ريال �ضعودي
ح�ضة املوظف من العالوة االجتماعية:  1000  ×  21 % = 210  ريال �ضعودي

املجموع الكامل حل�ضة املوظف:  1650  ريال �ضعودي
ح�ضة جهة العمل من الراتب االأ�ضا�ضي:  12000   ×  9% = 1080  ريال �ضعودي

مثال )4(
اماراتي  الكلي 15000 درهم  وراتبه  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  يعمل يف  موظف بحريني 

موزعة كالتايل:-
12000  درهم اماراتي الراتب االأ�ضا�ضي  

1000  درهم اماراتي العالوة االجتماعية  
2000  درهم اماراتي بدل ال�ضكن  

)االأجر اخلا�ضع لال�ضرتاك هو الراتب االأ�ضا�ضي والعالوة االجتماعية فقط(.

احلل:
ح�ضة املوظف من الراتب االأ�ضا�ضي:  12000  ×  6% = 720  درهم اماراتي

ح�ضة املوظف من العالوة االجتماعية:  1000  ×  21 % = 210  درهم اماراتي
املجموع الكامل حل�ضة املوظف:  930  درهم اماراتي

ح�ضة جهة العمل من الراتب االأ�ضا�ضي:  12000   ×  15% = 1800  درهم اماراتي
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مثال )5(
موظف بحريني يعمل يف �ضلطنة عمان وراتبه الكلي 15000 ريال عماين موزعة كالتايل:-

12000  ريال عماين الراتب االأ�ضا�ضي  
1000  ريال عماين العالوة االجتماعية  
2000  ريال عماين بدل ال�ضكن  

)االأجر اخلا�ضع لال�ضرتاك هو الراتب االأ�ضا�ضي والعالوة االجتماعية فقط(.

احلل:
ح�ضة املوظف من الراتب االأ�ضا�ضي:  12000  ×  6% = 720  ريال عماين

ح�ضة املوظف من العالوة االجتماعية:  1000  ×  21 % = 210  ريال عماين
املجموع الكامل حل�ضة املوظف:  930  ريال عماين

ح�ضة جهة العمل من الراتب االأ�ضا�ضي:  12000   ×  15% = 1800  ريال عماين
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�ضاد�ضًا:  اإجراءات حت�ضيل اال�ضرتاكات:
اإن وجدت  . 1 تقوم جهة العمل باقتطاع ح�ضة املوظف من الراتب ال�ضهري والعالوة االجتماعية 

وفقًا للمواعيد واالجراءات وال�ضوابط املعمول بها يف قانون الدولة مقر العمل.
تقوم جهة العمل ب�ضداد ح�ضتها من اال�ضرتاكات باالإ�ضافة اإىل اقتطاع الفرق من راتب املوظف . 2

اإذا كانت الن�ضبة التي تتحملها جهة العمل تقل عن الن�ضبة املطلوبة يف  قانون التقاعد لدولة 
مقر العمل.

يف حال عمل املوظف البحريني خالل الن�ضف االأول من اأي �ضهر، يتم �ضداد اال�ضرتاكات عن . 3
كامل ال�ضهر.

تلتزم جهة العمل باإيداع اال�ضرتاكات يف املواعيد املقررة يف احل�ضاب امل�ضريف اخلا�ض باأجهزة . 4
التقاعد املدين والتاأمينات االجتماعية  يف الدولة مقر العمل كما هو مو�ضح ادناه:

اأرقام احل�ضابات امل�ضرفية
للهيئة العامة للتاأمني االجتماعي ململكة البحرين يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

رقم احل�ضابا�ضم البنكا�ضم الدولة

SA0710000022356191000106البنك االأهلي التجارياململكة العربية ال�ضعودية

423010857210017بنك م�ضقط�ضلطنة عمان

QA12QISB010691860010100150774م�ضرف قطر اال�ضالميدولة قطر

AE740360000000096666412بنك البحرين الوطنيدولة االإمارات العربية املتحدة

KW95NBOK0000000000001007757741بنك الكويت الوطنيدولة الكويت

اأنظمة التقاعد يف الدولة مقر العمل مبوافاة الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي يف مملكة  5.  تقوم 
البحرين بك�ضف �ضهري مرفق مع املبالغ املحولة واخلا�ضة باإ�ضرتاكات املوظفني البحرينيني لديها 

ب�ضورة �ضهرية على ان يت�ضمن: 
     اأ.  ا�ضم جهة العمل.

     ب.  تاريخ االيداع واملبلغ املودع.
     ج.  ا�ضم املوظف ورقمه ال�ضخ�ضي.
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�ضابعًا:  االجراءات اخلا�ضة بالعجز اأو املر�س اأو الوفاة:
اأو . 1 املوظف  بوفاة  دولته  االإجتماعية يف  التاأمينات  اأو  التقاعد  باإخطار جهاز  العمل  تقوم جهة 

مر�ضه اأو عجزه.

التقارير . 2 با�ضتكمال  العمل  مقر  الدولة  يف  االإجتماعية  التاأمينات  اأو  التقاعد  جهاز  يلتزم 
وال�ضهادات الطبية الالزمة الإثبات حالة العجز اأو املر�ض اأو الوفاة واإر�ضالها اإىل الهيئة العامة 

للتاأمني االجتماعي يف مملكة البحرين.

بعر�ض . 3 املر�ض  اأو  العجز  البحرين يف حالة  االجتماعي يف مملكة  للتاأمني  العامة  الهيئة  تقوم 
املوظف على اللجنة الطبية املخت�ضة بوزارة ال�ضحة مبملكة البحرين وفقًا لالإجراءات املعمول 

بها يف قانون التقاعد املدين البحريني متهيدًا لت�ضوية امل�ضتحقات التقاعدية.

ثامنًا:  االجراءات اخلا�ضة باإنتهاء اخلدمة:

تلتزم جهة العمل باإخطار جهاز التقاعد اأو التاأمينات  يف الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة املوظف 
لديها من خالل ملء النموذج املوحد النتهاء اخلدمة من  قبل جهة العمل وحتويله مع املرفقات 
املطلوبة املذكورة ادناه اإىل جهاز التقاعد اأو التاأمينات يف دولة مقر العمل، حيث �ضتقوم االأخرية 
باإر�ضال كافة امل�ضتندات اإىل الهيئة العامة للتاأمني االإجتماعي يف مملكة البحرين وهي كالتايل :0

• م�ضتند انهاء اخلدمة اأو �ضورة منه.	
• ك�ضف تدرج الراتب.	
• �ضور من امل�ضتندات الطبية املتعلقة بحالة املوظف يف حالة انتهاء خدمته الأ�ضباب �ضحية. 	
• حالة الف�ضل اأو القرار التاأديبي )�ضورة من القرار(.	
• االإجازات بدون راتب.	
• خطاب يو�ضح رغبة املوظف بطلب �ضرف م�ضتحقاته التاأمينية من عدمه.	
• �ضور من ق�ضائم االإيداع اأو التحويالت البنكية. 	
• �ضهادة الوفاه اأو امل�ضتند الدال على ذلك.	



16

 



17

 

تا�ضعًا:  مزايا النظام 

•   نقل االحتياطي:	
اأو  خدمته  مدة  عن  احتياطياته  حتويل  التاأمينية  احلماية  مد  لنظام  اخلا�ضع  للموظف  يجوز 
يكن م�ضتحقًا  اإذا مل  االإجتماعي، وذلك  التاأمني  لدى �ضندوق  ال�ضابق  التاأمني  ا�ضرتاكه يف  مدة 
ملعا�ض التقاعد عن تلك الفرتة ومل ي�ضتلم عنها مكافاأة التقاعد وذلك بالتطبيق الأحكام القانون 
رقم )26( ل�ضنة 2011.  وتتم اإجراءات تقدمي طلب النقل عن طريق ملء النموذج املعد لذلك 

وتقدميه اإىل الهيئة العامة للتاأمني االإجتماعي مبملكة البحرين. 

• �ضراء مدة اخلدمة االفرتا�ضية:	
لالإجراءات  وفقًا  افرتا�ضية  �ضنوات  خم�ض  �ضراء  احلكومي  القطاع  يف  يعمل  موظف  لكل  يحق 

التالية: 
تقدمي طلب ال�ضراء مبا�ضرة للهيئة العامة للتاأمني االجتماعي.. 1
يتعهد املوظف ب�ضداد تكلفة ال�ضراء دفعة واحدة اأو التن�ضيق مع الهيئة لتق�ضيطها.. 2

• �ضراء مدة اخلدمة ال�ضابقة: 	
يحق  للموظف البحريني الذي كان يعمل يف احدى دول جمل�ض التعاون قبل �ضريان قانون نظام 
مد احلماية التاأمينية اأو كان يعمل لدى اأية جهة يف مملكة البحرين، اأن يتقدم بطلب �ضراء مدة 
خدمتة ال�ضابقة الفعلية ح�ضب اال�ضرتكات املن�ضو�ض عليها طبقًا الأحكام القانون 13 ل�ضنة 1975 
مبملكة  االإجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  تزويد  مراعاة  مع  ال�ضراء  مبالغ  �ضداد  حتمله  مقابل 

البحرين بالتايل:
�ضهادة خدمة من جهة العمل.. 1
عقد العمل. . 2
ن�ضخة من البطاقة ال�ضكانية اأو جواز ال�ضفر.. 3
ت�ضديق وزارة اخلارجية و�ضفارة البحرين يف الدولة مقر العمل.. 4
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هواتف التوا�ضل بالهيئة 
اأع�ضاء اللجنة الفنية الدائمة 

الربيد االلكرتوينالفاك�سرقم االت�ضالاال�ضم

جمال عي�ضى املال
املدير التنفيذي لل�ضئون القانونية

)+973( 17530349
)+973( 17520422)+973( 17531291jialmulla@sio.gov.bh

حممد �ضالح حممد
املدير التنفيذي لل�ضوؤون املالية

)+973( 17529676
)+973( 17532812)+973( 17531816msmohamed@sio.gov.bh

�ضباط االت�ضال لنظام مد احلماية التاأمينية يف مملكة البحرين 
الربيد االإلكرتوينالفاك�سرقم االت�ضالاال�ضم

عبداهلل حممد تركي اآل حممود
املدير التنفيذي خلدمات امل�ضرتكني

)+973( 17520482
)+973( 17535006)+973( 17530232amalmahmood@sio.gov.bh

حممد �ضم�ض االأن�ضاري
مدير املعاجلة

)+973( 17520489
)+973( 17510189)+973( 17231748msalansari@sio.gov.bh

اأمينة جا�ضم ح�ضن
17231748ajhasan@sio.gov.bh )973+(17520306 )973+(رئي�ض ق�ضم اإدخال البيانات

نورة يعقوب اأمني
ح�ضن علي الطيار

لبابة حممد احلايكي
اإميان �ضلمان م�ضاعد

)+973( 17520427
)+973( 17125201)+973( 17231748d.protection@sio.gov.bh

بدر حممد العلوي
رئي�ض ق�ضم احل�ضابات املدينة والتح�ضيل

)+973( 17529677
)+973( 36464346)+973( 17514171f.protection@sio.gov.bh



هواتف التوا�ضل بالهيئة 
اأع�ضاء اللجنة الفنية الدائمة 

الربيد االلكرتوينالفاك�سرقم االت�ضالاال�ضم

جمال عي�ضى املال
املدير التنفيذي لل�ضئون القانونية

)+973( 17530349
)+973( 17520422)+973( 17531291jialmulla@sio.gov.bh

حممد �ضالح حممد
املدير التنفيذي لل�ضوؤون املالية

)+973( 17529676
)+973( 17532812)+973( 17531816msmohamed@sio.gov.bh

�ضباط االت�ضال لنظام مد احلماية التاأمينية يف مملكة البحرين 
الربيد االإلكرتوينالفاك�سرقم االت�ضالاال�ضم

عبداهلل حممد تركي اآل حممود
املدير التنفيذي خلدمات امل�ضرتكني

)+973( 17520482
)+973( 17535006)+973( 17530232amalmahmood@sio.gov.bh

حممد �ضم�ض االأن�ضاري
مدير املعاجلة

)+973( 17520489
)+973( 17510189)+973( 17231748msalansari@sio.gov.bh

اأمينة جا�ضم ح�ضن
17231748ajhasan@sio.gov.bh )973+(17520306 )973+(رئي�ض ق�ضم اإدخال البيانات

نورة يعقوب اأمني
ح�ضن علي الطيار

لبابة حممد احلايكي
اإميان �ضلمان م�ضاعد

)+973( 17520427
)+973( 17125201)+973( 17231748d.protection@sio.gov.bh

بدر حممد العلوي
رئي�ض ق�ضم احل�ضابات املدينة والتح�ضيل

)+973( 17529677
)+973( 36464346)+973( 17514171f.protection@sio.gov.bh




