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تقديــم

التي من  الأهداف  اأبرز  التطويري احلثيث لتج�سيد  اإطار م�سعاها  للتاأمني الجتماعي يف  العامة  الهيئة  مت�سي 

التاأمينية  واملزايا  التقاعدية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  خالل  من  وذلك  �سامل،  تاأميني  ككيان  اأُن�ساأت  قد  اأجلها 

لفئات املوؤمن عليهم، وياأتي يف هذا ال�سياق حمور ن�رش الوعي التاأميني وتبني ثقافة تقاعدية بني جميع الفئات 

املوؤمن  لفئات  والواجبات  احلقوق  تو�سيح  يف  م�سئوليتها  من  انطالقًا  الهيئة،  لدى  اأ�سياًل  عاماًل  املجتمعية 

عليهم، حر�سًا على الدقة يف تطبيق القانون من قبل املعنيني بتطبيقه يف كافة اجلهات املخت�سة، وفقًا لروؤى 

تاأمينية متميزة.

لذا فقد جاء اإعداد هذا الدليل التقاعدي الإ�سرت�سادي »الع�سكري« ليكون خطوة تطويرية وتثقيفية ممتدة باإمتداد 

تطوير القانون لت�ساف للمطبوعات العديدة الأخرى التي اأ�سدرتها الهيئة يف �ستى اجلوانب التاأمينية.  وكانت الدواعي تقت�سي اإ�سدار هذا 

الدليل ليكون مبثابة الرتجمان املو�سح لن�سو�ش املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976.  ومرجعًا تب�سيطيًا للمعنيني بتطبيق الأنظمة 

التقاعدية واإجراءاتها وعموم امل�سمولني بهذه الأنظمة.

التاأمينية  واملزايا  التقاعدية  باحلقوق  التعريف  يف  الو�سوح  فيها  يتجلى  ب�سورة  باإخراجه  الدليل  هذا  اإعداد  على  القائمون  عمد  ولقد 

الأخرى، وتطبيقاتها احل�سابية املدعمة بالأمثلة ال�سل�سة والنماذج  املب�سطة لالأنظمة املطبقة، وميتاز هذا الدليل بال�سمولية يف كل ما 

يتعلق بال�ساأن التاأميني والتقاعدي الع�سكري من مكافاآت ومعا�سات تقاعدية اإىل جانب املزايا التاأمينية الأخرى كاأنظمة اإ�سابات العمل 

و�سم و�رشاء مدد اخلدمة ال�سابقة والإفرتا�سية، وكذلك نظاما القرو�ش واإ�ستبدال املعا�ش واإجراءاتهما.  وهنا يجب اأن ننوه باإ�سدار الدليل 

التقاعدي ال�سرت�سادي )املدين( الذي �سبق هذا الدليل وما ناله من اإ�سادة وثناء من قبل اأكرث اجلهات احلكومية الأخرى واخلا�سعة لأنظمة 

التقاعد، وكذلك اإعجاب الكثري من الباحثني واملخت�سني يف ال�ساأن التقاعدي.

ويف اخلتام نتقدم بجزيل ال�سكر للقائمني على اإعداد هذا املطبوع النوعي على ما بذلوه من جهد كبري يف هذا الإجناز، كما ونرحب باأية 

مالحظات ومقرتحات اأو ا�ستف�سارات ب�ساأن هذا الدليل لالأخذ بها يف طبعاته القادمة.  وذلك عرب مرا�سلة اإدارة عالقات امل�سرتكني – ق�سم 

خدمات املراجعني -  بالهيئة من خـالل الربيـد الإلكرتونـي )sioquery@pfc.gov.bh(، وعرب مركز الإت�سالت )17519119(.

واهلل ويل التوفيق ،،،

حممد بن عي�سى األ خليفة            

الرئي�ش التنفيذي            

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي            



متهيـــد

متهيـــد

التي ت�سب يف �سالح �سعوبها مبا  الأنظمة  القوانني وت�رشع  الرعاية، فت�سن  اأبلغ درجات  الدول املتح�رشة مبجتمعاتها، فتوليها  تهتم 

تنه�ش بها لأعلى مراتب وم�ساف التقدم والرقي يف جممل نواحي احلياة.

وخري دليل على هذا املنحى قيام الكثري من الدول باإ�سدار القوانني التقاعدية والتاأمينية التي حتفظ حقوق املواطنني واملقيمني وت�سكل 

بتلك القوانني اأداة احلماية لهم ولأجيالهم �سد ال�سيخوخة واأخطار العجز والوفاة واإ�سابات العمل وغري ذلك من اأخطار قد يتعر�ش لها 

املواطن اأبان التحاقه بالعمل الوظيفي احلكومي.

عليهم  املوؤمن  وتكفل حقوق  التقاعدي،  ال�ساأن  تنظم  التي  والتاأمينية  التقاعدية  القوانني  اإ�سدار  �سباقة يف  البحرين  كانت مملكة  ولقد 

 1976 )11( ل�سنة  اأيديكم ي�رشح ب�سورة مب�سطة وافية املر�سوم بقانون رقم  القوانني، والدليل الذي بني  وامل�ستحقني عنهم وفقًا لتلك 

ال�سادر يف الرابع ع�رش من �سهر مار�ش ل�سنة 1976 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ل�سباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن 

العام.  وقد مت تطبيق هذا القانون اعتباراً من الأول من �سهر نوفمرب 1976، وبتد�سينه اأُطر اجلانب التاأميني مبملكة البحرين وفق اأ�س�ش 

راقية ومتطورة ي�سار لها بني دول العامل بالتميز والأ�سبقية يف تقنني احلقوق واملزايا التاأمينية، مبا يخدم املجتمع البحريني حا�رشاً 

وم�ستقباًل بقوانني واأنظمة تقاعدية يثق بها اجلميع ويعول عليها يف ا�ستمرارية تاأمني احلقوق التقاعدية مل�ستحقيها ودوام الأجر البديل 

بعد انتهاء مدد  العمل والعطاء ل�سنوات ممتدة.

وقد اأ�سدرت الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي هذا الدليل ال�سرت�سادي واملت�سمن �رشوحًا مف�سلة مبجمل اخلدمات التقاعدية التي تقدمها 

الهيئة للخا�سعني للنظام، حر�سًا منها على ن�رش الوعي التاأميني يف اململكة، وتعريف القائمني على النظام يف �ستى اجلهات املوؤمن 

عليها باحلقوق واملزايا التاأمينية التي ا�ستمل عليها النظام التقاعدي مبملكة البحرين.
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الباب الأول ...

امل�سرتكون يف التقاعد وامل�ستحقون للمعا�س

•الف�سل الأول:  امل�سرتكون يف التقاعد و�رشوط خ�سوعهم 	
•الف�سل الثاين:  امل�ستحقون للمعا�س و�رشوط اأ�ستحقاقهم 	
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     الف�سل الأول  ... 

  امل�سرتكون يف التقاعد و�رشوط خ�سوعهم

تعريــف:

امل�سرتكون يف التقاعد هم ال�سباط والأفراد البحرينيون العاملون يف قوة دفاع البحرين 

والأمن العام ورئا�سة احلر�ش الوطني وجهاز الأمن الوطني.

اأوًل:  �رشوط اخل�سوع للقانون

اأو الفرد بحريني اجلن�سية. 	•اأن يكون ال�سابط 
	•اأن تربطه بالدولة عالقة لئحية ولي�ست عقدية واأن يكون لها �سفة الدوام والإ�ستمرار 

واأن يعني على درجة يف امليزانية العامة.

بعد ا�ستيفاء ال�رشوط امل�سار اإليها اأعاله متالأ بطاقة اخل�سوع للتقاعد لل�سابط اأو الفرد )اأنظر امللحق رقم )1((، ويف حالة تعديل البيانات 

يلزم ملء ال�ستمارة اخلا�سة بذلك واإر�سالها مع املرفقات اإن وجدت للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي حتى تتمكن من تعديل البيانات 

)اأنظر امللحق رقم )2((.

ثانيًا:  املدد املح�سوبة يف التقاعد

1. املدة التي ق�سيت يف خدمة قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام.

2. مدة الإعارة والإنتداب جلهة اأخرى والبعثات والدورات الع�سكرية التدريبية والإجازات باأنواعها املختلفة.

3. مدة خدمة اإ�سافية يتم اإحت�سابها يف التقاعد وهي:

	•مدة م�ساوية للفرتة املق�سية يف احلرب.
اأن تثبت براءة الأ�سري طبقًا لأنظمة اخلدمة الع�سكرية. 	•مدة م�ساوية للفرتة التي يق�سيها يف الأ�رش ب�رشط 

	•مدة م�ساوية لن�سف الفرتة التي يق�سيها ال�سابط يف العمل يف الطائرات.
	•مدة م�ساوية لربع الفرتة التي يق�سيها ال�سابط والفرد غري الطيار يف العمل يف الطائرات.

اأو الوحدات اخلا�سة. 	•مدة م�ساوية لربع الفرتة التي يق�سيها ال�سابط والفرد الهابط باملظالت يف وحدات املظالت 
اأطقم الغوا�سات ووحدات ال�سفادع الب�رشية. اأو الفرد يف العمل يف  	•مدة م�ساوية لربع الفرتة التي يق�سيها ال�سابط 

اإ�سافيتني عن مدة خدمة فعلية واحدة. 	•ول يجوز اجلمع بني مدتني 
4. مدة اخلدمة ال�سابقة على اكت�ساب اجلن�سية البحرينية والتي �سبق �سمها مبوجب هذا القانون.

5. مدة اخلدمة ال�سابقة على بلوغ �سن ال�سابعة ع�رشة وُت�سم هذه املدة دون �سدد اأية اإ�سرتاكات اإذا كانت �سابقة على العمل بهذا القانون.
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ول حت�سب �سمن مدة اخلدمة 

	•الإجازات غري املر�سية التي متنح بغري مرتب.  

	•مدة الوقف عن العمل بغري مرتب اأو النقطاع عنه.  

ثالثًا:  ال�سرتاكات التقاعدية 

       مقـدارهـا 24% من الراتب الأ�سا�سي والعالوة الجتماعية لل�سباط والأفراد اخلا�سعني وتكون على النحو الآتي:

	•ن�سبة 6% م�ساهمة الع�سكري وتخ�سم من راتبه الأ�سا�سي والعالوة الجتماعية.  

	•ن�سبة 18% وتدفعها جهة العمل.  

مثــال:  

ع�سكري يعمل باإحدى وزارات ال�سلك الع�سكري، راتبه الأ�سا�سي )- / 544 ديناراً( متزوج وت�رشف له عالوة اجتماعية قدرها 50 ديناراً، 

وعليه فاإن جمموع م�ساهماته التقاعدية تكون على النحو التايل:

م�ساهمة الع�سكري:

32/640   ديناراً    %6 من الراتب الأ�سا�سـي   

3/000     دنانري    %6 العـالوة الجتماعيـة    

م�ساهمة جهة العمل: 

97/920   ديناراً    %18 من الراتب الأ�سا�سـي   

9/000     دنانري    %18 العـالوة الجتماعية    

142/560   دينار جمموع م�ساهمة الع�سكري واجلهة اخلا�سع لها يف ال�سهر  

|  5 الدليل التقاعدي الإ�سرت�سادي الع�سكري    |  
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تعــريف:

امل�ستحقون: يق�سد بامل�ستحقني الذين تتوافر فيهم �رشوط الإ�ستحقاق يف تاريخ وفاة ال�سابط اأو الفرد اأو �ساحب املعا�س وهم الأرملة، 

والأرمل العاجز والأبناء والبنات واأبناء وبنات البن املتويف. 

اأوًل: حالت ا�ستحقاق املعا�س )للم�ستحقني( 

وت�سمل الأرملة اأو الأرامل واإن تعددن، والأرمل العاجز عن الك�سب.الأرامـل

الأولد
وت�سمل اأبناء وبنات املتوفى ال�رشعيني، واأبناء وبنات البن اأو البنة املتوفية اأو الذي يتوفى بعد ا�ستحقاقه ملعا�ش 

بالإ�سافة اإىل احلمل امل�ستكن.

وت�سمل الأب والأم.الوالدين

الأخوة 

والأخوات
وت�سمل الإخوة والأخوات �سواء الأ�سقاء اأم لأب اأو لأم.

ثانيًا:  �رشوط ا�ستحقاق فئات امل�ستحقني للمعا�س واأ�سباب قطعه

فئات 

امل�ستحقني
اأ�سباب قطع املعا�س�رشوط ا�ستحقاق املعا�س

الأرملة اأو 

الأرامل

اأن تكون العالقة الزوجية قائمة حقيقية اأو حكمًا وقت 

وفاة الزوج ويعود لها الإ�ستحقاق يف حالة زواجها من 

اآخر وطالقها اأو ترملها

زواجها اأو وفاتها

الــزوج

الأرمـل

اأن يكون م�سابًا بعجز كامل مينعه عن العمل اأو الك�سب 

وقت وفاة الزوجة

زوال حالة العجز اأو الوفاة

البن اأو الأبناء

اأن يكون عمره اأقل من 22 �سنة.

وي�ستمر ال�ستحقاق حتى ولو جتاوز عمر البن هذه ال�سن 

وذلك يف احلالتني الآتيتني:

1. اأن يكون طالبًا باإحدى مراحل التعليم التي ل جتاوز 

التعليم العايل.

2. اأن يكون عاجزاً عن الك�سب اأو العمل ب�سهادة من وزارة 

ال�سحة.

1. بلوغ �سن الـ 22 �سنة.

2. اإنهاء الدرا�سة اأو بلوغ �سن الـ 26 �سنة اأيهما اأقرب.

3. زوال حالة العجز املانع من الك�سب اأو العمل.

4. تك�سبه ما يعادل املعا�ش اأو ما يزيد عليه واإل اأدى 

اإليه الفرق.

5. الوفـاة.

الف�سل الثاين ...

امل�ستحقون للمعا�س بعد وفاة ال�سابط اأو الفرد اأو �ساحب املعا�س، و�رشوط اأ�ستحقاقهم
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اأ�سباب قطع املعا�س�رشوط ا�ستحقاق املعا�سفئات امل�ستحقني

البنت اأو البنات
اأن تكون غري متزوجة اأو اأرملة اأو مطلقة وغري متك�سبة، 

حتى ولو ترملت اأو طلقت بعد وفاة اأبيها

1. زواجها اأو وفاتها.

2. تك�سبها ما يعادل املعا�ش اأو ما يزيد عليه واإل اأدى 

اإليها الفرق.

الأم 
اأن تكون اأرملة اأو مطلقة وقت وفاة ابنها، ومل تتزوج من 

غري والد املتوفى ويعود لها املعا�ش اإذا طلقت اأو ترملت.

1. زواجهـا. 

2. وفاتهـا.

الأب
اأن يكون معتمداً يف معي�سته على ابنه قبل وفاته )بناء 

على اإفادة من وزارة التنمية الجتماعية(

1. تك�سبه.

2. وفاتــه.

الأخ اأو الأخوة

1.اأن يكون عمره اأقل من 22 �سنة وي�ستمر ال�ستحقاق 

حتى ولو جتاوز عمر الأخ هذه ال�سن وذلك يف احلالتني 

الآتيتني:

اأ. اأن يكون طالبًا باإحدى مراحل التعليم التي ل جتاوز 

التعليم العايل.

ب . اأن يكون عاجزاً عن الك�سب اأو العمل.

2.اأن يكون معتمداً يف معي�سته على اأخيه املتوفى 

قبل وفاته ويثبت ذلك ب�سهادة من وزارة التنمية 

الجتماعية

1. بلوغ �سن الـ 22 �سنة.

2. اإنهاء الدرا�سة اأو بلوغ �سن الـ 26 �سنة اأيهما اأقرب.

3. زوال حالة العجز املانع من الك�سب اأو العمل.

4. تك�سبه ما يعادل املعا�ش.

5. الوفـــاة.

الأخت اأو الأخوات

1.اأن تكون معتمدة يف معي�ستها على اأخيهما املتوفى 

ويثبت ذلك ب�سهادة من وزارة التنمية الجتماعية.

2.اأن تكون غري متزوجة اأو مطلقة اأو مرتملة وغري 

متك�سبة.

1. تك�سبها.

2. زواجها اأو وفاتها.

اأبناء وبنات البن
وفاة والدهم �سواء وقت حدوث وفاة جدهم اأو بعدها مع 

توافر �رشوط ا�ستحقاق الأبناء والبنات.

نف�ش اأ�سباب قطع معا�ش اأبناء وبنات املتوفى.
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ثالثًا:  توزيع ن�سب املعا�س على امل�ستحقني

الأرملــة اأو الأراملامل�ستحق يف املعا�س
الأولد واأولد البن 

املتوفى

الوالدان والأخوة 

والأخوات

1. اأرملة اأو اأرامل اأو زوج وولد واحد اأو اأكرث واأولد ابن 

متوفى 

1

2

1

2
-

2. اأرملة اأو اأرامل اأو زوج ووالد اأو والدة اأو كالهما، واأخ 

اأو اأخت اأو كالهما

2

3
-

1

3

3. اأرملة اأو اأرامل اأو زوج
3

4
--

4. اأرملة اأو اأرامل اأو زوج، وولد واحد اأو اأكرث واأولد 

ابن متوفى ووالد اأو والدة اأو كالهما واأخ اأو اأخت اأو 

كالهما

1

3

1

2

1

6

-كامل املعا�ش-5. ولد واحد اأو اأكرث

-كامل املعا�ش-6. ولد واحد اأو اأكرث واأولد ابن متوفى

7. ولد واحد ووالد اأو والدة اأو كالهما واأخ اأو اأخت اأو 

كالهما
-

2

3

1

3

8. اأكرث من ولد واأولد ابن متوفى ووالد اأو والدة اأو 

كالهما واأخ اأو اأخت اأو كالهما
-

5

6

1

6

--9. والد اأو والدة اأو كالهما اأو اأخ اأو اأخت اأو كالهما
1

3

--10. والد اأو والدة اأو كالهما و اأخ اأو اأخت اأو كالهما
2

3

مالحظــات:

1. يعترب الزوج امل�ستحق يف حكم الأرملة.

2. يف حال وجود اأولد ابن متوفى، ي�ستحقون ن�سيب والدهم بافرتا�ش وجوده على قيد احلياة.

3. يف حال اجتماع اأكرث من م�ستحق من فئة واحدة، يوزع الن�سيب امل�ستحق لهم بالت�ساوي فيما بينهم.

4. يق�سد بلفظ الأولد واأولد البن املتوفى، الأبناء والبنات.
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امل�ستندات املطلوبة ل�رشف احلقوق التقاعدية للم�ستحقني:

1. �سهـادة الوفـاة.

2. الفري�سة ال�رشعية.

3. ن�سخة م�سورة من البطاقات ال�سكانية للم�ستحقني.

4. �سورة من رقم احل�ساب البنكي اخلا�ش بامل�ستحقني.

5. �سهادة من وزارة ال�سحة باحلمل امل�ستكن.

6. �سهادة من وزارة التنمية الجتماعية تفيد اأن الأب اأو الأخ اأو الأخت الذي يطالب بن�سيبه 

يف املعا�ش كان يعتمد يف معي�سته على املوظف اأو �ساحب املعا�ش قبل وفاته.

7.�سهادة من املدر�سة اأو املعهد اأو اجلامعة تفيد بقيد الأبناء والإخوة واأبناء الإبن املتوفى يف اإحدى مراحل التعليم التي ل جتاوز التعليم 

العايل وانتظامهم يف الدرا�سة وذلك اإذا كانت �سنهم تزيد على الثانية والع�رشين.

8. وثيقة الزواج ل�رشف منحة الزواج.

9. ورقة طالق اأو م�ستند دال على ترمل البنت اأو الأم اأو الأخت اأو بنت البن.

10. تقرير �سادر عن اللجنة الطبية يفيد بعجز امل�ستحقني عن التك�سب يف تاريخ الوفاة.

11. اإفادة من جهة عمل امل�ستحق الذي يعمل ل�رشف الفرق امل�ستحق للمعا�ش.

12. ن�سخة من جوازات ال�سفر للم�ستحقني غري البحرينيني.

13. عناوين امل�ستحقني عن املتويف.

هذا ويلزم القيام بعمل بحث اأويل ملراجعة امل�ستندات الالزمة حتى تتمكن الهيئة من �رشف احلقوق )اأنظر امللحق رقم 3 (.

�رشف احلقوق التقاعدية اخلا�سة بالق�رش

ت�رشف احلقوق التقاعدية اخلا�سة بالق�رش ح�سب الرتتيب التايل:

1. اإلـى الأب اأو الأم ح�سب وليتها ال�رشعية على الأبناء.

2. اأموال القا�رشين يف حالة عدم وجود الوكيل ال�رشعي.
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املعا�س يف �سوره املختلفة

عودة احلق يف املعا�س
اأو ترملها من زوجها الأخري مبا يعادل  اأخرى بعد زواجها وطالقها  	• يعود احلق يف املعا�ش لالأرملة مرة 

ن�سيبها يف املعا�ش واإل اأ�سرتدت الفرق.

اأيلولـة املعـا�س

	• اإذا قطع معا�ش اأحد امل�ستحقني لتحقق اأي �سبب من اأ�سباب القطع اآل املعا�ش املقطوع اإىل بقية امل�ستحقني 
ح�سب القانون، فمثاًل اإذا قطع معا�ش الأرملة اآل اإىل باقي الأرامل واإذا مل يوجد اآل ن�سيبها اإىل الأولد )ذكوراً 

واإناثًا( امل�ستحقني ملعا�ش عن والدهم املتوفى.

	• اأما اإذا قطع معا�ش الأرملة ومل يكن هنالك م�ستحقون )اأولد اأو اأرامل( فاإن ن�سيبها يوؤول اإىل الهيئة العامة 
للتاأمني الجتماعي.

	• اأو اإذا توفى البن بعد ا�ستحقاقه معا�سًا اآل ن�سيبه اإىل اأبنائه وبناته امل�ستحقني للمعا�ش )اأحفاد �ساحب 
املعا�ش(.

رد املعـا�س

يرد املعا�ش يف احلالت التالية:

	• انقطاع معا�ش اأحد الأولد يرد على باقي الأولد.
	• انقطاع معا�ش اإحدى الأرامل ول يوجد اأولد م�ستحقون يرد ن�سيبها على باقي الأرامل. ن�سيب الأب يرد اإىل 

الأم لنقطاعه والعك�ش �سحيح.

	• انقطاع معا�ش اأحد الأخوة اأو الأخوات يرد على الباقني منهم.

	• يعاد توزيع املعا�ش بعد اإ�سافة اأو ا�ستبعاد م�ستحق ويف حال انف�سال اجلنني حيًا بعد الولدة من زوجة اأو اإعادة توزيع املعا�س
اإحدى زوجات الع�سكري املتوفى اأو �ساحب املعا�ش.

اأيلولة املعا�س اإىل 

�سندوق التقاعد
	•يوؤول ن�سيب كل م�ستحق يف املعا�ش بعد وفاته اأو انتهاء حقه فيه مع عدم وجود اأي من امل�ستحقني اإىل 

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي وذلك مع مراعاة ما ن�ش عليه القانون من حالت اأيلولة املعا�ش.

 

امل�ستحقات التقاعدية للم�ستحقني عن املتوفى

م�ساريف اجلنازة

بال�رشف  قام  ملن  اأو  بينهم  فيما  بالت�ساوي  املتويف  عن  امل�ستحقني  اأو  الأولد  لأكرب  اأو  لالأرملة  ت�رشف 

با�سرتاط تقدمي امل�ستند الدال على ذلك. 

وت�سوى كالتايل: الراتب الأ�سا�سي الأخري اأو املعا�ش التقاعدي امل�ستحق × 3 

منحة الوفاه
ت�رشف لالأرملة لوليتها الطبيعية على الأبناء اأو توزع على امل�ستحقني كاًل ح�سب ن�سيبه يف املعا�ش.

وت�سوى كالتايل: الراتب الأ�سا�سي الأخري اأو املعا�ش التقاعدي × 6 
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تعوي�س الوفاة
ت�رشف للم�ستحقني كاًل ح�سب ن�سيبه يف املعا�ش

وت�سوي كالتايل: الراتب الأ�سا�سي الأخري اأو املعا�ش التقاعدي × 3

مكافاأة الـ %3
وت�رشف للم�ستحقني عن املتوفى، يف حالة وفاة الع�سكري على اخلدمة طبقًا ل�سنوات خدمته.

وت�سوى كالتايل: الراتب الأ�سا�سي الأخري ×  مدة اخلدمة  ×  12  ×  %3 

املعا�س التقاعدي
ي�رشف للم�ستحقني عن املتويف كاًل ح�سب ن�سيبه يف القانون.

 1 

40
وي�سوى كالتايل: الراتب الأ�سا�سي الأخري ×  مدة اخلدمة × 

منحة الزواج
ت�رشف للم�ستحقة �سواء كانت )اأرملة، بنت، اأخت ، بنت الإبن( ويكون من تاريخ زواجها.

وت�سوى كالتايل: )ن�سيب امل�ستحقة يف املعا�ش× 18 �سهراً( بحد اأدنى )-/540( ديناراً.

تعوي�س ال�ست�سهاد اأو 

الفقد

ي�رشف للم�ستحقني عن املتويف يف حالة ال�ست�سهاد اأو الفقد خالل العمليات احلربية الراتب الأ�سا�سي ال�سهري 

الأخري عن �سنتني وبحد اأق�سى قدره-/18 األف دينار وي�رشف معا�ش يعادل اأق�سى مربوط راتب الرتبه التي 

تعلو رتبته.

تعوي�س القتيل

ي�رشف للم�ستحقني عن املتويف يف حالة القتل الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري عن 6 �سهور ويجوز التعوي�ش 

عن راتب �سنة كاملة بقرار من القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية مع اإ�سافة العالوات ب�رشط 

عدم املخالفة لالأوامر.
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مثــال: 

فرد متوفى:

الراتب الأ�سا�سي:  )-/521 دينار( عدد �سنوات اخلدمة: 25 �سنة   

العالوة الجتماعية: 50 دينار

ترك املتوفى بعد وفاته اأرملة وعدد )1( بنات وعدد )3( اأولد مت �رشف امل�ستحقات على النحو التايل

املبلغامل�ستحقات التي مت �رشفها

امل�ستحقني ون�سب التوزيع

 امل�ستحقات 
2

 
1

ن�سيب الأرملة

 امل�ستحقات يوزع على الأبناء بالت�ساوي
2

 
1

م�ساريف اجلنازة )3 رواتب(

الراتب الأ�سا�سي × 3
مت �رشف م�ساريف اجلنازة لالأرملة1563

منحة الوفاة  )6 رواتب(

الراتب الأ�سا�سي  × 6
750/ 390 دينار ن�سيب كل ابن من الأبناء والبنت.31261563

تعوي�س الوفاة )3 رواتب(

الراتب الأ�سا�سي × 3
195/375 دينار ن�سيب كل ابن من الأبناء والبنت1563781/500

املكافاأة %3

الراتب الأ�سا�سي × مدة اخلدمة  × 12 

%3 ×
586/125 دينار ن�سيب كل ابن من الأبناء والبنت46892344/500

املعا�س التقاعدي

الراتب الأ�سا�سي الأخري × مدة اخلدمة 
 1 

40  ×
40/703 دينار ن�سيب كل ابن من الأبناء والبنت.325/625162/812

العالوة الجتماعية × مدة اخلدمة × 

 1 

40

ن�سيب كل ابن من الأبناء والبنت 3/906 دينار.625 / 31/25015

حالت اجلمـع بني املعا�سات:

•جتمع الأرملة بني معا�سها عن زوجها ومعا�سها امل�ستحق لها عن خدمتها يف احلكومة. 	
•جتمع الأرملة بني راتبها ومعا�ش زوجها. 	

•يجمع الأبناء والبنات بني املعا�سني امل�ستحقني لهم عن والديهم مبا ل يجاوز راتب الت�سوية الأكرب. 	
•يجمع الأب والأم بني املعا�سات امل�ستحقة لهما مبا ل يجاوز راتب ت�سوية املعا�ش الأكرب. 	

•يجمع الزوج العاجز عن الك�سب بني معا�سه عن نف�سه ومعا�سه عن زوجته. 	
• مكرر ايها  يجمع ال�سابط اأو الفرد اأو �ساحب املعا�ش اأو امل�ستحقني بني املعا�ش التقاعدي واملعا�ش ال�سابي طبقًا للمادة 20 و20	

اأف�سل.

ِف املعا�ش الأكرب. •وما عدا ذلك فاإنه اإذا ا�سُتِحق اأكرث من معا�ش �رشُ 	
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الباب الثاين ...

احلقــوق التقاعديــة

•الف�سل الأول:  املعا�سـات التقاعديــة 	
•الف�سل الثاين:  املكافاآت التقاعدية التي ت�رشف للمنتهية خدماتهم 	
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تعـريـف:

املعا�س التقاعدي:. 1 هو املبلغ الذي ي�رشف �سهريًا مبوجب هذا القانون للمتقاعد )ال�سابط اأو الفرد( اأو امل�ستحقني عنهما.

اأ�سحاب املعا�سات: هم ال�سباط والأفراد الذين تقرر لهم معا�سًا تقاعديًا مبوجب املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976. 2 بح�سب مدة 

اخلدمة الالزمة و�سبب ا�ستحقاق املعا�ش. 

حالت ا�ستحقاق املعا�س:

ين�ساأ حق ال�سابط اأو الفرد يف ا�ستحقاق املعا�ش يف حال انتهاء خدمته لأي �سبب من اأ�سباب انتهاء اخلدمة، وتوافر قدر معني من مدة 

اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد، ح�سب ما هو مو�سح اأدناه:

مدة اخلدمة املطلوبة لإ�ستحقاق املعا�س�سبب انتهاء اخلدمة

20 �سنـةال�ستقالـة )طلب الإحالة على التقاعد(

بلوغ �سن التقاعد )60 �سنة(

10 �سنوات فعلية

وت�ساف لها 5 �سنوات اعتبارية

الإحالـة اإىل التقاعـد املبكـر )*( 

ل يقل ال�سن عن اخلام�سة واخلم�سني واأن يكون التقاعد بناء على طلبه 

ومبوافقة القائد العام لقوة الدفاع اأو وزير الداخلية عند حترير طلب 

الإحالة على التقاعد، ت�سيف الهيئة املدة الباقية لبلوغه �سن ال�ستني مبا 

ل يجاوز جمموع مدة خدمته بعد الإ�سافة )32( �سنة

الوفــاة

العجــز

ي�ستحق املعا�ش اأيًا كانت مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد

الإحالة اإىل التقاعد

)الف�سل التاأديبي – ال�ستغناء عن اخلدمات(

15 �سنة

ي�ستحق املعا�ش اأيًا كانت مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعدال�ست�سهاد اأو الفقد

بعد ا�ستفاء ال�رشوط امل�سار اإليها اأعاله ميالأ منوذج اإخطار اإنهاء اخلدمة لل�سابط اأو الفرد )اأنظر امللحق رقم )4((، وي�سرتط لإمتام �رشف 

امل�ستحقات ح�سور املتقاعد اإىل مبنى الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي ملالأ منوذج »اإقرار بعدم اجلمع بني املعا�ش التقاعدي والراتب« 

)اأنظر امللحق رقم )5((.

معامل الت�سوية:

اإىل مدة خدمة ال�سابط اأو الفرد   ، اأو )ت�رشب مدة اخلدمة × 2.5( لتحديد ن�سبة املعا�ش التقاعدي ا�ستناداً 
1

40
ي�ستخدم معامل الت�سوية 

املنتهية خدمته لأي �سبب من الأ�سباب، ويعني جزء واحداً من اأربعني جزء من الراتب الأ�سا�سي الأخري.

احلد الأق�سى واحلد الأدنى للمعا�س

احلد الأق�سى الن�سبي للمعا�ش التقاعدي من اآخر راتب اأ�سا�سي 80%، واحلد الأدنى الرقمي للمعا�ش التقاعدي يتباين باختالف اأ�سباب 

انتهاء اخلدمة، بربط املعا�ش على اأ�سا�ش 180 ديناراً لأ�سباب الإحالة والوفاة والعجز والتقاعد املبكر والوفاة الإ�سابية اأو القتل اأو 

ال�ست�سهاد والفقد، ويربط على ا�سا�ش 150 ديناراً لال�ستقالة الإرادية اأو ال�ستغناء عن اخلدمة، وت�ساف له العالوة الجتماعية بنف�ش 

ن�سبة املعا�ش امل�ستحق.

)*( قرار رقم )3( ل�سنة 1993 ال�سادر عن وزير املالية والإقت�ساد الوطني ب�ساأن قواعد واإجراءات نظام الإحالة املبكرة على التقاعد.

الف�سل الأول  ...

املعا�ســات التقاعديــة
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اأمثلة عن انتهاء اخلدمة وا�ستحقاق ال�سابط اأو الفرد معا�سًا تقاعديًا:

1. ال�ستقالة الإرادية:

�سابط اأو فرد مدة خدمته 25 �سنة وراتبه الأ�سا�سي 609 دينار وعمره عند التقاعد 42 �سنة.

 = املعا�ش اتقاعدي
 1 

40
الراتب الأ�سا�سي الأخري × مدة اخلدمة ×

=  380/625  ديناراً  
 1 

40
× 25 × 609

2. بلوغ �سن التقاعد الأعتيادي: )بلوغ �سن 60 �سنة(: 

�سابط اأو فرد خدمته 10 �سنوات وعمره 60 �سنة، وراتبه الأ�سا�سي 609 دينار.

ت�ساف اإىل خدمته 5 �سنوات اعتبارية.

= 
 1 

40
الراتب الأ�سا�سي الأخري × مدة اخلدمة ×

 = 375 / 228 دينار
 1 

40
× 15 × 609

3. الإحالة اإىل التقاعـد املبكـر: 

�سابط اأو فرد مدة خدمته 27 �سنة وعمره 55 �سنة عند طلب التقاعد املبكر وراتبه الأ�سا�سي 558 ديناراً، ي�سوي معا�سه التقاعدي 

بعد اأن:  

ت�ساف له 5 �سنوات اإ�سافية ب�رشط ل تتجاوز مدة اخلدمة الفعلية مع امل�سافة عن 32 �سنة.

 = املعا�ش التقاعدي
 1 

40
الراتب الأ�سا�سي بعد اإ�سافة 5 رتب × مدة اخلدمة الفعلية + امل�سافة ×

 = 400 / 486 ديناراً فقط.
 1 

40
× 32 × 608 

4. انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة الطبيعية اأو العجز:

�سابط اأو فرد تبلغ مدة خدمته 4 �سنوات ويوم واحد، وراتبه الأخري 465 ديناراً ، تكون ن�سبة معا�سه التقاعدي 50% اإذا قلت �سنوات 

خدمته عن 20 �سنة اأو ح�سب مدة اخلدمة اأيهما اأف�سل وفقًاُ للتايل:

الراتب الأخري × %50 =

465 × 50% = 232/500 ديناراً

5. املر�س اأو العجز ب�سبب العمل:

1 وبحد اأق�سى 80% من 

40

يربط معا�سًا بواقع 50% من الراتب اأو على اأ�سا�ش مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد اأيهما اأف�سل بواقع 

الراتب الأخري اأيهما اأكرب + راتب اعتالل ح�سب الن�سب التالية:

• الراتب الأ�سا�سي اإذا كان التعطل ب�سيط. 	6/1

• الراتب الأ�سا�سي اإذا كان التعطل جزئي. 	3/1

• الراتب الأ�سا�سي اإذا كان التعطل ج�سيم. 	2/1

• الراتب الأ�سا�سي اإذا كان التعطل كلي. 	3/2

يلغي راتب العتالل لالأ�سباب التالية:

•اإذا �سفي املري�ش اأو تويف اأو رف�ش اإجراء الفح�ش اأو رف�ش العودة للعمل. 	

16  |    الدليل التقاعدي الإ�سرت�سادي الع�سكري   |



ية
عد

قا
لت
 ا
ق
قو
حل

ا

|  17 الدليل التقاعدي الإ�سرت�سادي الع�سكري    |  

6.  الف�سل اأو ال�ستغناء عن اخلدمات:

�سابط اأو فرد مدة خدمته 15 �سنة وراتبه الأ�سا�سي )465 دينار(.

= 
 1 

40
الراتب الأ�سا�سي الأخري × مدة خدمته ×

 = 168/750 ديناراً
 1 

40
× 15 × 450

7.  ال�ست�سهاد يف العمليات احلربية:

يربط للم�ستحقني معا�ش اأق�سى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.

ا�ست�سهد فرداً برتبة عريف راتبه الأ�سا�سي 437 ديناراً، ي�رشف معا�سه على اأ�سـا�ش مربوط راتب الرقيب  -/555 ديناراً فيكون 

معا�سه التقاعدي املن�رشف للم�ستحقني )-/555 دينار(.

8. القتل اأثناء القيام بالعمل اأو ب�سببه:

يربط للم�ستحقني معا�سًا تقاعديًا بواقع 80% من الراتب مهما كانت مدة اخلدمة.

9. حــالت الفقــد:

اأ.  الفقد يف العمليات احلربية:

•ي�رشف معا�ش تقاعدي بافرتا�ش ال�ست�سهاد طوال مدة الفقد، وبعد م�سي �سنتني ومل يثبت وجودة على قيد احلياة ي�رشف  	
املعا�ش كما هو يف حكم ال�سهيد.

•واإذا ثبت وجود املفقود حي يوقف املعا�ش. 	

ب.  الفقد يف غري العمليات احلربية:

يربط للم�ستحقني معا�ش بافرتا�ش الوفاة بواقع 50% من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري، اأو ح�سب مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد 

اأيهما اأف�سل.

مثــال

ع�سكري راتبه الأ�سا�سي  425 ديناراً  ُفِقد يف غري العمليات احلربية ي�سوى معا�سه كالتايل:

425 × 50%  = 212/500 ديناراً

•واإذا ثبت املفقود حي يوقف املعا�ش وي�سوى كالتايل: 	
•اإذا الفقد ل دخل له ح�سبت مدة الفقد �سمن املدة املح�سوبة يف التقاعد دون �سداد ا�سرتاكات. 	

% عن مدة الفقد. • اإذا الفقد له دخل فيه ي�سدد ال�سرتاكات 24	

. • اإذا امتنع عن العودة اأو ثبت عدم �سالحيته للعمل �سوي املعا�ش على اأ�سا�ش بلوغ �سن 60	

% اأو على اأ�سا�ش مدة اخلدمة. • اإذا ثبت وفاته حقيقًا اأو حكمًا اأو م�ست �سنتني �سوي املعا�ش على اأ�سا�ش الوفاة بواقع 50	

•اإذا فقد املتقاعد ي�رشف للم�ستحقني اأن�سبتهم على اأ�سا�ش الوفاة. 	

ج.  الفقد اأثناء تاأدية العمل اأو ب�سببه:

يربط للم�ستحقني معا�سًا تقاعديًا بافرتا�ش الوفاة نتيجة القتل بواقع 80% من الراتب الأٍ�سا�سي ال�سهري.
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  الف�سل الثاين  ...

   املكافاآت التقاعدية التي ت�رشف للمنتهية خدماتهم

تعريـف:

وهي املبلغ املقطوع الذي ي�رشف مبوجب القانون للمتقاعد اأو للم�ستحقني عنه. 

اأنـواع املكافـاآت

تعــريفهــــانـوع املكافـاأة

مكافاأة مبعدل %15

مكافاأة تقاعد بواقع 15% من الراتب ال�سنوي عن كل �سنة كاملة من �سنوات اخلدمة 

املح�سوبة يف التقاعد، ب�رشط اإل تقل مدة اخلدمة عن �سنة كاملة واإل كان م�ستحقًا 

ل�سرتاكاته فقط وذلك يف حالة عدم ا�ستحقاقه للمعا�ش.

مكافاأة مبعدل %3

اإمكانية حتويل املكافاأة 3% اإىل معا�ش 

تقاعدي بن�سبة 6% ول حت�سب هذه الزيادة 

يف الزيادة ال�سنوية ول يف احلقوق 

ال�ستبدالية.

مكافاأة بواقع 3% من اآخر راتب ا�ستحقه الع�سكري عند ترك اخلدمة م�رشوبًا يف 12 

�سهراً، وذلك عن كل �سنة كاملة من �سنوات مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد )بحد 

اأق�سى قدره 32 �سنة وذلك يف حالة ا�ستحقاق املعا�ش فقط(. 

اإرجاع ال�سرتاكـات

ترجع قيمة ال�سرتاكات التي مت خ�سمها من راتب الع�سكري + العالوة الجتماعية اإذا 

قلت مدة خدمة املوظف عند انتهاء اخلدمة ب�سبب ال�ستقالة اأو الإقالة عن �سنه واحدة.

مكافاأة 15% عن مدة اخلدمة الزائدة على 

القدر الالزم ل�ستحقاق املعا�ش بحد اأق�سى 

8 �سنوات.

مكافاأة بواقع 15% من اآخر راتب �سدد عنه الع�سكري ال�سرتاك، وذلك عن كل �سنة من 

�سنوات اخلدمة الزائدة على 32 �سنة وبحد اأق�سى 8 �سنوات.

طـرق ح�ساب املكافاآت:

اأوًل:  مكافاأة مبعدل %15

عنا�رش الت�سوية

•مدة خدمة ل تقل عن �سنة واحدة. 	
•الراتب الأ�سا�سي الأخري للع�سكري. 	

•معامل تخفي�ش املكافاأة )يف حالة ال�ستقالة الإرادية(. 	
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ح�ساب مكافاأة الـ %15:

مثــال: 

انتهت خدمة ع�سكري بال�ستقالة بعد اأن خدم يف اإحدى اجلهات الع�سكرية 5 �سنوات، وكان راتبه الأ�سا�سي الأخري )498 دينار(، بعد 

اأن يتم اإر�سال منوذج اإخطار اإنتهاء اخلدمة من وزارته )ملحق رقم )4((، وعليه فاإن مكافاأته تخف�ش وفقًا للن�سب الواردة يف اجلدول 

اأدناه، وت�سوى وفقًا للطريقتني التاليتني:

الطريقة الأوىل:

الراتب الأ�سا�سي الأخري × مدة اخلدمة × 12 × 15% × ن�سبة التخفي�ش = مبلغ املكافاأة

498 × 5 × 12 ×15% × -25% = 500 / 3361 ديناراً.

الطريقة الثانية:

الراتب الأ�سا�سي الأخري × معامل ال�ستقالة الإرادية = مبلغ املكافاأة 

)جدول معامل ت�سوية مكافاأة التقاعد ملحق رقم )6((.

498 × 6.75 = 500 / 3361 ديناراً.

واجلدول التايل يو�سح ح�ساب ن�سب تخفي�س مكافاأة التقاعد

ن�سبـة التخفي�سمدة اخلدمة بال�سنة

25%1 اإىل اأقل من 5

20%5 اإىل اأقل من 10

15%10 اإىل اأقل من 15

10%15 اإىل اأقل من 20

طريقة ح�ساب مكافاأة الـ 15% )يف حالة ال�ستغناء عن اخلدمة والف�سل( بال�ستناد على املثال ال�سابق حل�ساب املكافاأة يتم 

ت�سوية املكافاأة على النحو التايل:-

الراتب الأ�سا�سي الأخري × مدة اخلدمة × 12 × 15% = مبلغ املكافاأة 

498 × 5×12× 15% = 4482 ديناراً )بدون ن�سبة التخفي�ش %25(
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ثانيًا:  مكافاأة مبعدل %3

عنا�رش الت�سوية

•مدة خدمة الع�سكري.  	
•الراتب الأ�سا�سي الأخري للع�سكري. 	

.% • ن�سبة املكافاأة 3	

ح�ساب مكافاأة الـ %3:

مثــال: 

بافرتا�ش اأن الع�سكري قد خدم 30 �سنة وراتبه الأ�سا�سي الأخري  726 دينار فاإن مكافاأته ت�سوى على النحو التايل:

الراتب الأ�سا�سي الأخري × عدد �سنوات اخلدمة× 12× %3

726× 30×12 × 3% = 800 / 7840 ديناراً.

ثالثًا: اإرجـاع الإ�سرتاكـات

ترجع ال�سرتاكات للع�سكري فقط يف حالة ما اإذا كانت �سنوات خدمتة تقل عن �سنة كاملة.

طـريقـة الت�سـويـة:

قيمة الإ�سرتاك × عدد اأ�سهر اخلدمة

مثــال: 

اإذا ا�ستقال الع�سكري من العمل بعد خدمة 11 �سهراً وباإفرتا�ش اأن راتبه الأ�سا�سي 324 دينار  والعالوة الإجتماعية 50 دينار فاإن 

م�ستحقاته ت�سوى كالتايل:

الراتب اخلا�سع لالإ�سرتاك × 6 %  ×  11 =

                            

19/440  =    % 6   ×   324   

                                                                        × 11 = 246/840 دينار

   3/-  =     %6      × 50  

رابعًا: مكافاأة 15% عن مدة اخلدمة الزائدة على القدر الالزم ل�ستحقاق احلد الأق�سى للمعا�س وتكون كالتايل:

ملن ا�ستحق معا�سًا تقاعديًا ولديه خدمة زائدة عن 32 �سنة بحد اأق�سى ثمان �سنوات 

الراتب الأخري × عدد �سنوات اخلدمة الزائدة ×12 × %15

مثــال: 

ع�سكري راتبه 612 دينار اأحيل اإىل التقاعد بعد و�سوله لل�سن القانونية )�سن ال�ستني( بعد مدة خدمة قدرها 36 �سنة ي�رشف له 

معا�ش تقاعدي ومكافاأة 3% عن خدمة 32 �سنة، كما ت�رشف له مكافاأة 15% عن ال�سنوات الزائدة عن 32 وت�سوي املكافاأة على 

النحو التايل:

% • الراتب الأخري × عدد �سنوات اخلدمة الزائدة عن 32 �سنة بالأ�سهر × 15	

• دينار. 	4406 / 400 = %15 × 12×4 × 612

• �سنوات(. )مكافاأة 15% للمدة الزائدة عن 4	
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الباب الثالث ...

املزايــا التقاعديــة

•الف�سل الأول:  الحالة املبكرة اإىل التقاعد ـ العالوة الجتماعية ـ الزيادة ال�سنوية  على  	
املعا�س بواقع %3

•الف�سل الثاين:  �رشاء مدة اخلدمة الفرتا�سية و�سم مدة اخلدمة ال�سابقة 	
•الف�سل الثالث:  القــرو�س وال�ستبــدال 	

•الف�سل الرابع:  اإ�سابــة العمــل 	





ية
عد

قا
لت
 ا
يا
زا
مل
ا

|  23 الدليل التقاعدي الإ�سرت�سادي الع�سكري    |  

اأوًل: الإحالة املبكرة اإىل التقاعد

تعـريـف:

وهي اإنهاء خدمة ال�سابط اأو الفرد قبل بلوغ �سن التقاعد العتيادي وبناء على طلبه، 

اأي اأن ال�سابط اأو الفرد هو �ساحب ال�ساأن يف اإتخاذ قرار اإنهاء خدمته واإحالته للتقاعد 

واخلروج من الوظيفة.

ال�رشوط الواجب توافرها لطلب الحالة املبكرة:

• �سنة. اأن يكون عمر طالب الإحالة ما بني 55 و59	

•اأن تكون له مدة خدمة ت�سمح له باحل�سول على املعا�ش التقاعدي. 	
.)) • ميالأ منوذج طلب الإحالة على التقاعد )اأنظر امللحق رقم )7	

مثــال: 

�سابط اأو فرد مدة خدمته 27 �سنة وعمره 55 �سنة عند طلب التقاعد املبكر وراتبه الأ�سا�سي 558 ديناراً، ي�سوي معا�سه التقاعدي 

بعد اأن :

• �سنة. ت�ساف له 5 �سنوات اإ�سافية ب�رشط األ تتجاوز مدة اخلدمة الفعلية مع امل�سافة عن 32	

• = املعا�ش التقاعدي 	 1 

40
الراتب الأ�سا�سي بعد اإ�سافة 5 رتب× )مدة اخلدمة الفعلية + امل�سافة( ×

• ديناراً فقط. 	486 / 400 =  
 1 

40
× 32 × 608 

ثانيًا: العـالوة الإجتماعيـة )*(

تعـريـف:

هو املبلغ الذي ي�رشف �سهريًا للع�سكريني املتقاعدين بح�سب احلالة الجتماعية، وامل�ستحقني عنهم طبقًا لل�رشوط الآتية:

•اأن يكون م�ستحقًا للعالوة الجتماعية يف تاريخ اإحالته اإىل التقاعد. 	
•يتم ح�ساب العالوة الجتماعية بواقع ن�سبة املعا�ش امل�ستحق يف تاريخ الإحالة اإىل التقاعد. 	

•ت�ساف العالوة ل�ساحب املعا�ش اأو املتقاعد بعد رفع املعا�ش امل�ستحق له اإىل احلد الأدنى الرقمي للمعا�ش. 	
% الداخلة على املعا�سات التقاعدية كما ول حت�سب العالوة يف احلقوق ال�ستبدالية. • ل ت�ساف عليها الزيادة ال�سنوية 3	

اأما بالن�سبة ل�رشفها للم�ستحقني عن املتوفى فاإنها تكون طبقًا لالآتي:

•اأن يكون املتوفى م�ستحقًا للعالوة الجتماعية قبل انتهاء خدمته بالوفاة. 	
•يتم ح�ساب العالوة الجتماعية بواقع ن�سبة املعا�ش امل�ستحق يف تاريخ الوفاة. 	

•توزع ن�سبة العالوة الجتماعية طبقًا للبند ال�سابق على امل�ستحقني بواقع ن�سبة ا�ستحقاقهم يف املعا�ش. 	

مثــال: 

�سابط اأو فرد مدة خدمته 27 �سنة وعالوته الجتماعية عند انتهاء خدمته 50 ديناراً

العالوة الجتماعية = العالوة × ن�سبة املعا�ش

50 × 67.5% = 33/750 ديناراً                 

 = 33/750 ديناراً
 1 

40
اأو بطريقة اأخرى:     50 × 27 ×

)*( القراران رقم )47( ، )48( ل�سنة 2002 ال�سادران عن �سمو رئي�ش الوزراء ب�ساأن العالوة الإجتماعية.

الف�سل الأول  ...

)الإحالة املبكرة اإىل التقاعد ـ العالوة الجتماعية ـ الزيادة ال�سنوية على املعا�س بواقع %3 (
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ثالثًا: الزيادة ال�سنوية على املعا�س التقاعدي بواقع %3 )*(

تقررت الزيادة ال�سنوية على املعا�سات التقاعدية امل�ستحقة لأ�سحاب املعا�سات التقاعدية والتي ت�ستحق، مبوجب قرار �سمو رئي�ش 

جمل�ش الوزراء رقم )11( ل�سنة 1996.

قواعد ا�ستحقاق الزيادة ال�سنوية:

% �سنويًا على مبلغ املعا�ش واإذا قلت مدة ا�ستحقاق �رشف املعا�ش عن �سنة ح�سبت الزيادة بن�سبة هذه املدة. • حت�سب الزيادة بواقع 3	

•ت�ستحق الزيادة حتى ولو جتاوز املعا�ش احلد الأق�سى. 	
•ل ت�ستحق الزيادة على املعا�ش ال�سابي غري املنهي للخدمة. 	
•تعترب الزيادة جزءاً من املعا�ش وت�رشي عليها جميع اأحكامه. 	

•ت�رشف الزيادة ال�سنوية اعتباراً من �سهر يناير من كل عام. 	
•ل ت�ستحق الزيادة على العالوة الجتماعية. 	

مثــال: 

�سابط اأو فرد انتهت خدمته اعتباراً من 2007/5/1 وا�ستحق معا�سًا تقاعديًا �سهريًا قدره )500 دينار(، فاإن الزيادة 3% التي 

ت�ستحق له يف 2008/1/1 حت�سب كما يلي:

مقدار الزيادة ال�سنوية = 500×3% = 15 ديناراً

وحيث اأن املدة امل�ستحق �رشف املعا�ش عنها تبلغ )8( ا�سهر )من 2007/5/1 حتى 2007/12/31( فيكون مبلغ الزيادة عن )8( 

اأ�سهر كالتايل:

• دنانري 	10 = )12÷8( ×15

• دنانري اأي اأن املعا�ش الذي ي�رشف اعتباراً من 2008/1/1 = 510	

اأما الزيادة امل�ستحقة عن ال�سنة التالية التي تبداأ من 2008/1/1 حتى 2008/12/31 فتح�سب كالتايل:

• ديناراً  	15،300 =%3×510

• ديناراً،وهكذا يتم ح�ساب الزيادة �سنويًا. وبذلك يكون املعا�ش امل�ستحق لل�رشف اعتباراً من �سهر يناير 2009، هو 525/300	

)*( مبوجب املادة الأوىل من القرار رقم )11( ل�سنة 1996 م ال�سادرة عن �سمو رئي�ش الوزراء.
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الف�سل الثانـي  ...

�رشاء مدة اخلدمة الفرتا�سية و�سم مدة اخلدمة ال�سابقة

اأوًل: �رشاء مدة اخلدمة الفرتا�سية )*(

تعـريـف:

الفرد طلب �رشائها من الهيئة العامة للتاأمني  اأو  الواقع، حدها الأق�سى خم�ش �سنوات، ويجوز لل�سابط  هي مدة ل وجود لها من حيث 

الجتماعي يف اأي وقت، مقابل �سداد مبلغ من دفعة واحدة اأو على اأق�ساط �سهرية )خم�ش اأو ع�رش �سنوات(، وذلك نظري ح�ساب هذه املدة 

�سمن مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد.

الهدف من �رشاء مدة اخلدمة الفرتا�سية: 

زيادة عدد �سنوات مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد بهدف ا�ستحقاق طالب ال�رشاء ملعا�ش 

يف حالة انتهاء خدمته، اأو زيادة مبلغ املعا�ش امل�ستحق اأو ا�ستحقاق احلـد الأق�سـى املقرر 

للمعا�ش )80% من راتب الت�سوية(.

اإجراءات طلب �رشاء اخلدمة الفرتا�سة:

((، وبعد  1 .8( )اأنظر امللحق رقم  لذلك  الأمنوذج املعد  افرتا�سية، من خالل ملئ  الفرد جلهة عمله بطلب �رشاء خدمة  اأو  ال�سابط  يتقدم 

الت�سديق عليه ير�سل الأمنوذج اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

اأو جهة عمل  تقوم الهيئة مبراجعة بيانات الطلب وح�ساب املبلغ املقابل لل�رشاء، وُت�سِعر املوظف يف حال �سداد املبلغ دفعة واحدة  2 .

ال�سابط اأو الفرد لبدء اخل�سم يف حالة طلبه بتق�سيط املبلغ.

احت�ساب تكلفة هذه املدة:

يتم ح�ساب املبلغ املقابل لل�رشاء وفقًا لالآتي: 

% • )الراتب الأ�سا�سي ال�سهري + العالوة الإجتماعية( ×عدد ال�سنوات املطلوب �رشائها× 12× 15	

طريقة ال�سداد:

ميكن لطالب ال�رشاء اختيار اأي من طريقتي ال�سداد التاليتني:

•دفعـة واحـدة. 	
• �سنوات. على اأق�ساط �سهرية بواقع مدة �سداد قدرها 5 اأو 10	

اأحكام خا�سة ب�رشاء اخلدمة الفرتا�سية:

% عن املبلغ املقابل ل�رشاء مدة خدمة افرتا�سية اأيًا كان مقدارها. • حت�سب ن�سبة 15	

•ي�سرتط األ تتجاوز املدة الأفرتا�سية املطلوب �رشاوؤها خم�ش �سنوات. 	
• �سنة(. يجب األ تزيد مدة اخلدمة املح�سوبـة فـي التقاعـد بعـد ال�رشاء وعند انتهاء اخلدمة عن )32	

•ل تدخل مدة اخلدمة الفرتا�سية امل�سرتاة �سمن املدة املح�سوبة يف التقاعد اإل بعد �سداد مبلغ الدفعة الواحدة اأو يف تاريخ ا�ستحقاق  	
الق�سط الأول.

•ل تدخل مدة اخلدمة الفرتا�سية �سمن املدة املح�سوبة يف التقاعد يف ح�ساب احلقوق ال�ستبدالية اإل يف حالة: 	
بلوغ مدة خدمته الفعلية املح�سوبة يف التقاعد 25 ¯ �سنة.

انتهاء اخلدمة لأي �سبب قبل بلوغه هذه ال�سن وا�ستحقاقه معا�سًا تقاعديًا. ¯ 
•ت�سقط الأق�ساط املتبقية نظري �رشاء مدة اخلدمة الفرتا�سية بوفاة طالب ال�رشاء. 	

•يف حال انتهاء اخلدمة با�ستحقاق معا�ش تقاعدي ي�ستمر خ�سم الق�سط امل�ستحق من املعا�ش ال�سهري، اأما يف حال ا�ستحقاق مكافاأة  	
التقاعد )15%( فيخ�سم ماتبقى من الأق�ساط من هذه املكافاأة خم�سومًا منه فوائد املدة املتبقية.

•يبداأ خ�سم الأق�ساط اعتباراً من ال�سهر التايل ملوافقة الهيئة على طلب ال�رشاء. 	

)*( قرار رقم )1( ل�سنة 1992 ال�سادر عن وزير املالية والإقت�ساد الوطني ب�ساأن �رشوط واإجراءات �سم اخلدمة الإفرتا�سية.
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كيفية ح�ساب املبالغ املقابلة لل�رشاء:

مثــال رقم )1(:

�سابط اأو فرد راتبه الأ�سا�سي ال�سهري )501 ديناراً( وي�ستحق عالوة اإجتماعية قدرها 50 دينار، تقدم بتاريخ 2008/9/1 بطلب 

�رشاء مدة خدمة افرتا�سية مدتها 5 �سنوات وطلب �سدادها دفعة واحدة، فما هو املبلغ املقابل لل�رشاء؟

•املبلغ املقابل لل�رشاء =  	
  % • )الراتب الأ�سا�سي + العالوة الجتماعية( وقت تقدمي طلب ال�رشاء × املدة املطلوب �رشاوؤها  × 12 × 15	

• دينار 	4959/- = %15 ×)12 × 5(× )50 + 501( =

مثــال رقم )2(:

اإذا طلب ال�سابط اأو الفرد يف املثال ال�سابق اأن يدفع للهيئة �سنتني نقداً. وثالث �سنوات على اأق�ساط �سهرية ملدة )10( �سنوات وعمره 

وقت طلب ال�سم 43 �سنة.

• ديناراً دفعة واحدة. املبلغ املقابل ل�رشاء �سنتني = 551 × )2×12( ×%15 = 1983/600	

•املبلغ املقابل ل�رشاء ثالث �سنوات اأق�ساط=  	
551 × )3×12( ×15% = 2975/400 ديناراً  

•الق�سط ال�سهري =  	
مبلغ الدفعة الواحدة ÷ 100 × املعامل املقابل لعمر 43 �سنة ومدة �سداد قدرها 10 �سنوات. )اأنظر امللحق رقم )9(( جدول   

بتحديد الق�سط ال�سهري.

• ديناراً الق�سط ال�سهري = 2975/400 ÷ 100 × 1.116 = 33.205	

ثانيًا: �سم مدة اخلدمة ال�سابقة )*(

تعريــف:

اأو  اأي من قانوين التقاعد املدين  اأو املدين �سواء قبل العمل باأحكام  اأو الفرد يف ال�سلك الع�سكري  هي مدة خدمة فعلية ق�ساها ال�سابط 

الع�سكري اأو قبل العودة اإىل اخلدمة بعد العمل بهذين القانونني وب�رشط اأن تكون هذه املدة من املدد التي يجوز ح�سابها يف التقاعد طبقًا 

لأحكام اأي من القانونني وي�سرتط يف مدة اخلدمة ال�سابقة اأن تكون من املدد التالية:

مدة اخلدمة الع�سكرية ال�سابقة على اكت�ساب اجلن�سية البحرينية. 1 .

مدة اخلدمة الع�سكرية حتت �سن ال�سابعة ع�رشة )وت�سم تلقائيًا دون اأداء ا�سرتاكات عنها(. 2 .

مدة اخلدمة التي مت �رشف مكافاأة تقاعد عنها طبقًا لأحكام املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 اأو القانون رقم )13( ل�سنة 1975. 3 

اأو مبوجب اأحد اأو كل الأنظمة ال�سابقة.

مدة اخلدمة التي مل ت�رشف مكافاأة تقاعد عنها اأو اأية حقوق تقاعدية اأخرى طبقًا لأحكام املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976. 4 اأو 

القانون رقم )13( ل�سنة 1975 اأو مبوجب اأحد اأو كل الأنظمة ال�سابقة.

مدة اخلدمة التي ا�ستحق عنها معا�سًا تقاعديًا مبوجب املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 اأو القانون رقم  )13( ل�سنة 1975. 5 وت�سم 

بقوة القانون عند الإعادة اإىل اخلدمة.

من يجوز له �سم مدة اخلدمة ال�سابقة:

ال�سابط اأو الفرد اخلا�سع لأحكام املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 باإ�سدار قانون تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ل�سابط واأفراد 

قوة دفاع البحرين والأمن العام. وله مدة خدمة �سابقة طبقًا ملا هو وارد يف البنود املذكورة اآنفًا ويرغب يف �سمها.

)*( مر�سوم بقانون رقم )18( ل�سنة 1995 ال�سادر عن اأمري دولة البحرين ب�ساأن �رشوط وقواعد �سم مدد اخلدمة ال�سابقة.
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قواعد واإجراءات طلب �سم مدد اخلدمة ال�سابقة:

اأن يتقدم ال�سابط اأو الفرد بطلب اإىل جهة عمله مبديَا رغبته يف �سم مدة خدمته ال�سابقة، مرفقًا به امل�ستندات املثبتة لهذه اخلدمة  1 .

)اأنظر امللحق رقم )10((.

اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي بعد  اإر�ساله  الفرد مبراجعة الطلب والت�سديق عليه ومن ثم  اأو  التابع لها ال�سابط  تقوم اجلهة  2 .

اعتماده.

تقوم الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي مبراجعة بيانات طلب �سم اخلدمة ال�سابقة وامل�ستندات املرفقة به من الناحيتني القانونية  3 .

والإدارية وح�ساب املبلغ املقابل لل�سم.

طريقـة ال�سـداد:

ميكن لطالب ال�سم اختيار اأي من طريقتي ال�سداد التاليتني:

دفعة واحدة. 1 .

على اأق�ساط �سهرية يف حدود ربع الراتب الأ�سا�سي لل�سهر الأخري يف تاريخ تقدمي طلب ال�سم بحيث يتم ال�سرتداد عند بلوغ ال�سابط اأو  2 .

الفرد ال�سن املقررة لرتك اخلدمة. بعد ح�ساب املبلغ املقابل لل�سم، وطبقًا لرغبة ال�سابط اأو الفرد يف طريقة ال�سداد تقوم الهيئة العامة 

اأو با�ستقطاع الأق�ساط  للتاأمني الجتماعي باإخطار جهة عمله كتابيًا ب�سداد املبلغ املقابل ل�سم مدة اخلدمة ال�سابقة دفعة واحدة، 

�سهريًا من الراتب وتوريدها للهيئة.

اأحكام خا�سة ب�سم اخلدمة ال�سابقة:

يجب تقدمي طلب �سم اخلدمة ال�سابقة خالل �سنة من تاريخ العودة اإىل اخلدمة اأو من تاريخ اكت�ساب اجلن�سية البحرينية اأو من تاريخ  1 .

اخل�سوع للمر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976.

باإمكان الفرد اأو ال�سابط التقدم بطلب ال�سم بعد مرور �سنة واحدة اأي بعد انتهاء املهلة ب�رشط اأن ي�سدد مبلغ املكافاأة اأو املبلغ اخلا�ش  2 .

بالكت�ساب على )اأ�سا�ش الراتب الأ�سا�سي + العالوة الجتماعية( وقت طلب ال�سم.

ل تدخل مدة اخلدمة ال�سابقة �سمن اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد اإل بعد اأداء مبلغ الدفعة الواحدة اأو ا�ستحقاق الق�سط الأول. 3 .

ت�سقط الأق�ساط املتبقية نظري �سم اخلدمة ال�سابقة بوفاة طالب ال�سم اأو بعجزه كليًا عن العمل ول يحق مطالبته اأو مطالبة ورثته اأو  4 .

امل�ستحقني عنه بها.

اإذا انتهت خدمة ال�سابط اأو الفرد طالب ال�سم قبل �سداد كامل املبالغ امل�ستحقة عليه، ُح�سلت تلك املبالغ من املعا�ش ال�سهري امل�ستحق  5 .

له، فاإذا ا�ستحق مكافاأة التقاعد خ�سم منها باقي املبلغ دفعة واحدة خم�سومًا منه فوائد املدة املتبقية.

يبداأ خ�سم الق�سط ال�سهري اعتباراً من ال�سهر التايل لتاريخ موافقة الهيئة على طلب ال�سم. 6 .

يف حالة اإعادة �ساحب املعا�ش اإىل اخلدمة ت�ساف املدة التي ق�سيت دون عمل اإىل مدة اخلدمة ب�رشط ال تزيد املدة يف كل مرة على  7 .

اأربع �سنوات، ول ي�سمح بالإ�سافة اإذا بلغت مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد ع�رشين �سنة.

ل يجوز العدول عن طلب ال�سم بعد �سداد مبلغ الدفعة الواحدة اأو بعد ا�ستحقاق الق�سط الأول. 8 .

كيفية ح�ساب املبالغ املقابلة لل�سم:

اأوًل:  مدة خدمة �سابقة مل ي�ستلم عنها مكافاأة التقاعد:

اأيه حقوق تقاعدية  اأو املدين ومل ي�ستحق عنها  الع�سكري  ال�سلّكني  اأي من  ال�سابقة املطلوب �سمها قد ق�سيت يف  اإذا كانت مدة اخلدمة 

مبوجب اأي من الأنظمة ال�سابقة اأو مبوجب املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 اأو القانون رقم )13( ل�سن 1975، فاإن املبلغ املقابل 

ملا يلي:
ً
ل�سمها اإىل مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد يح�سب وفقا 

الراتب الأ�سا�سي ال�سهري )وقت تقدمي طلب ال�سم( + العالوة الجتماعية × املدة املطلوب �سمها × 12 × 24% = املبلغ  املقابل  لل�سم 

نقداً ويكون ال�سداد دفعة واحدة اأو على اأق�ساط �سهرية بواقع ¼ الراتب احلايل الأخري.
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مثــال: 

فرد انتهت خدمته بتاريخ 1975/2/1 وكانت مدة خدمته 3 �سنوات وثالثة اأ�سهر مل ي�ستلم عنها مكافاأة التقاعد، والتحق بالعمل 

مرة اأخرى بتاريخ 2009/5/1 وتقدم بطلب ل�سم مدة خدمته ال�سابقة خالل الفرتة املحددة بالقانون، وراتبه الأ�سا�سي لل�سهر الأخري 

)-/400 دينار( والعالوة الجتماعية -/40 دينار وطلب �سداد املبلغ دفعة واحدة.

املبلغ املقابل لل�سم = الراتب الأ�سا�سي لل�سهر الأخري + العالوة الجتماعية  × املدة املطلوب �سمها بالأ�سهر × 24 % = مبلغ 

الدفعة الواحدة.

                       = 400 + 40 ×39 ×24% = 4118/400 ديناراً

ثانيًا:  مدة خدمة �سابقة ا�ستلم عنها مكافاأة التقاعد:

اإذا كانت مدة اخلدمة ال�سابقة املطلوب �سمها قد ق�سيت يف ال�سلك الع�سكري ومت �رشف مكافاأة تقاعد عنها مبوجب قانون التقاعد 

الع�سكري رقم )11( ل�سنة 1976 ، فاإنه يتم ا�سرتداد مبلغ املكافاأة املن�رشفة له �سابقًا  اإما دفعة واحدة اأو على اأق�ساط �سهرية بواقع 

ربع املرتب الأ�سا�سي ال�سهري يف تاريخ تقدمي طلب ال�سم بحيث يتم ال�سرتداد عند بلوغ ال�سابط اأو الفرد ال�سن املقررة لرتك اخلدمة.

 اأما اإذا ق�سيت مدة اخلدمة ال�سابقة يف ال�سلك املدين مبوجب القانون رقم )13( ل�سنة 1975 فيتم ا�سرتداد مبلغ املكافاأة املن�رشفة له 

�سابقًا مع فائدة قدرها 5% عن كل �سنة، اأما دفعة واحدة اأو على اأق�ساط �سهرية بواقع ربع الراتب الأ�سا�سي ال�سهري يف تاريخ تقدمي 

طلب ال�سم.

مثــال: 

يف حالة ا�ستالم مكافاأة التقاعد عن خدمة ع�سكرية:

مكافـاأة  عنـها  وا�ستلم  �سنة(   15( قدرهـا  التقاعـد  مدة خدمة حم�سوبة يف  2003/10/1 عن  بتاريخ  الع�سكرية  انتهت خدمته  فرد 

2009/1/14، وتقدم بطلب  اأخرى بتاريخ  الع�سكرية مرة  التقاعد امل�ستحقة له ومقدارهـا )-/10393 ديناراً( ثم التحق باخلدمة 

�سم تلك املدة بتاريخ 2007/5/2، مع موافقته على رد املكافاأة امل�ستلمة مقابل ال�سم و�سدادها على اأق�ساط �سهرية، علمًا باأن راتبه 

الأ�سا�سي ال�سهري وقت تقدمي طلب ال�سم )-/550 ديناراً(، فيكون ح�ساب الق�سط ال�سهري املقابل لل�سم على النحو التايل:

الق�سط ال�سهري = الراتب الأ�سا�سي الأخري × 25% )ربع املرتب(

                        =  550 × 25% = 137/500 ديناراً

على اأن يتم ا�سرتداد مبلغ املكافاأة مبا ل يجاوز بلوغ هذا الفرد ال�سن املقررة لرتك اخلدمة.

مثــال: 

يف حالة ا�ستالم مكافاأة التقاعد عن خدمة مدنية:

�سابط اأو فرد كانت لدية مدة خدمة مدنية مقدارها )5( �سنوات وقد �رشفت له عنها بتاريخ 2002/2/2 مكافاأة تقاعد بواقع %15 

مقدارها )-/5070 دينار( وقد تقدم بتاريخ 2007/3/5 بطلب �سم هذه اخلدمة ملدة خدمته الع�سكرية، فاإن ح�ساب املبلغ املقابل 

لل�سم �سيكون كالتالــي:

ريع املكافاأة = املكافاأة املن�رشفة × املدة بالأ�سهر من تاريخ ال�رشف حتى ال�سداد × %5 ÷ 12 = 

ريع املكافاأة = 5070 × 62 �سهراً × 5% ÷ 12 = 1309/750 دينار.  

املبلغ املقابل لل�سم نقداً= املكافاأة + ريع املكافاأة 

مبلغ ال�سم نقداً = 5070 + 1309/750 = 6379/750 دينار  

)واإذا طلب الع�سكري �سداد املبلغ على اأق�ساط �سهرية �سيكون الق�سط ربع الراتب الأ�سا�سي احلايل، كما يف املثال ال�سابق �رشحه(
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ثالثًا: مدة خدمة �سابقة على اكت�ساب اجلن�سية البحرينية:

البحرينيني(  والأفراد غري  ال�سابط  ال�سرتاكات على  )بداية خ�سم   1 .1977/1/1 الع�سكري قبل  ال�سلك  املدة ق�سيت يف  تلك  اإذا كانت 

فيجب اأن يدفع ال�سابط اأو الفرد ا�سرتاكا بواقع 24% من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري م�سافًا له العالوة الجتماعية، ويتم �سداد 

املبلغ املقابل لل�سم اإما دفعة واحدة اأو على اأق�ساط �سهرية بواقع ربع املرتب الأ�سا�سي ال�سهري )عند اكت�ساب اجلن�سية(. ويح�سب مبلغ 

الدفعة الواحدة كما يلي:

مثــال: 

الـراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخيـر + العالوة الجتماعية × املدة املطلوب �سمها بالأ�سهر × 24% = مبلغ ال�سم نقداً.

2.  اإذا كانت مدة اخلدمة ال�سابقة على اكت�ساب اجلن�سية املطلوب �سمها قد ق�سيت يف ال�سلك الع�سكري بعد 1977/1/1، فاإنه يتم ح�سابها 

�سمن مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد طبقًا للمر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 مقابل حتويل املكافاأة امل�ستحقة طبقًا للقرار 

املبالغ  �سداد  ويتم  البحرينيني،  والأفراد  ال�سباط  ح�ساب  اإىل  البحرينيني  غري  والأفراد  ال�سباط  ح�ساب  من   1987 ل�سنة   )16( رقم 

املح�سوبة عن العالوة الجتماعية للفرتة من 2003/1/1 ولغاية الكت�ساب.

مثــال: 

�سابط اأو فرد األتحق بال�سلك الع�سكري بتاريخ 1975/1/1 واكت�سب اجلن�سية البحرينية بتاريخ 1990/1/1، وكان راتبه الأ�سا�سي 

)438 ديناراً( والعالوة الجتماعية 40 دينار حت�سب املبالغ املطلوبة ل�سم تلك املدة ح�سب الطريقتني ال�سابقتني كالتايل:

اأ.     املدة التي ق�سيت يف ال�سلك الع�سكري قبل 1977/1/1م

       املبلغ املطلوب لل�سم=  الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري + العالوة الجتماعية × املدة املطلوبة بالأ�سهر × %24

       438 + 40 × 24 �سهراً × 24%=  2753/280  دينار  )املبلغ يدفع من قبل �ساحب الطلب(

1977  1  1        ح�ساب املدة   

1975  1  1    

2 × 12=24 �سهراً ـ  ـ     

ب.  املدة التي ق�سيت يف ال�سلك الع�سكري بعد 1977/1/1

       املبلغ املطلوب حتويله:

       الراتب الأ�سا�سي الأخري + العالوة الجتماعية × املدة املطلوبة �سمها بالأ�سهر × %24=

       438 + 40 ×156 �سهراً × 24%= 17896/320 دينار

       )املبلغ يحول من ح�ساب ال�سباط والأفراد الغري بحرينيني اإىل ح�ساب ال�سباط والأفراد البحرينيني(

1990  1  1        ح�ساب املدة =  تاريخ اكت�ساب اجلن�سية    

1977  1  1       تاريخ خ�سم ا�سرتاكات الع�سكريني لغري البحرينني 

13 �سنة ـ  ـ          

13 × 12= 156 �سهراً             

رابعًا:  مدة خدمة �سابقة ا�ستحق عنها معا�س تقاعدي:

انتهاء اخلدمة  األ يكون  اأ�سا�ش املدتني معًا ب�رشط  انتهاء خدمته اجلديدة على  القانون ويعامل عند  ال�سابقة بقوة   فت�سم مدة اخلدمة 

الأخرية بحكم ع�سكري اأو ق�سائي يرتتب عليه الطرد من اخلدمة الع�سكرية.
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اأما بخ�سو�س مكافاأة التقاعد امل�ستلمة بواقع 3% فان املعاد للخدمة يتم تخيريه بني اأمرين وهما: 

اإما اأن ُيرجع مبلغ املكافاأة امل�ستلم عن مدة اخلدمة ال�سابقة والتي ا�ستحق عنها معا�سًا تقاعديًا. و�سي�ستحق فيما بعد مكافاأة ومعا�سًا  1 .

تقاعدي عن اإجمايل مدتي اخلدمة.

اأو عدم اإرجاع مبلغ املكافاأة ويف هذه احلالة �سيحت�سب له مكافاأة عن مدة اخلدمة الأخرية فقط واملعا�ش على املدتني. 2 .

وفيمـا يلـي اأمثلـة تطبيقيـة للحالتيـن:

احلالة الأول: )ارجاع املكافاأة(: 

التحـق متقاعـد ع�سكري من جديـد باخلدمة الع�سكرية واأ�سبـح خا�سعًا لأنظمة هيئة التاأمني الجتماعي وقد قـام باإرجاع مكافـاأة 

التقاعـد بواقـع 3% والتي ا�ستحقهـا بعـد تقاعــده ومقـدارها )-/5000 دينار( عن مـدة خدمـة )25 �سنة(، فاإذا تقاعد من جديـد عن 

مدة اخلدمة ال�سابقة اجلديدة )32 �سنة( وراتبـه الأ�سا�سـي الأخري )-/700 دينار( �سيتم ح�ساب املكافاأة كالتايل:

الراتب الأ�سا�سي الأخري × )32 × 12 ( مدة اخلدمة بالأ�سهر× %3 

700 × 32 × 12 × 3% = -/8064 دينار )مكافاأة التقاعد عن املدتني(

احلالة الثانية: )اإذا مل يتم اإرجاع املكافاأة(

يف املثال ال�سابق لو مل يتم اإرجاع املكافاأة امل�ستلمة فاإن مقدار املكافاأة التي �سي�ستحقها بافرتا�ش املثال ال�سابق كالتايل:

الراتب الأ�سا�سي الأخري × مدة اخلدمة اجلديدة بالأ�سهر × %3

700 ×) 7 × 12 (× 3% = -/1764 دينار )مكافاأة التقاعد عن املدة الأخرية وهي 7 �سنوات(.



ية
عد

قا
لت
 ا
يا
زا
مل
ا

|  31 الدليل التقاعدي الإ�سرت�سادي الع�سكري    |  

الف�سـل الثالث  ...

القــرو�س وال�ستبــــدال

اأوًل: قــرو�س التقاعــد )*(

تعــريف:

هو عقد قر�ش طرفاه ال�سابط اأو الفرد والهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، يح�سل مبوجبه طالب القر�ش على مبلغ نقدي من دفعة واحدة 

بحد اأق�سى مبلغ قدره )-/10000 دينار( اأو مبا ل يجاوز مكافاأة التقاعد بافرتا�ش انتهاء خدمته بالإ�ستقالة.

مـن يجـوز لـه القتـرا�س؟

ال�سابط اأو الفرد الذي لديه مدة خدمة فعلية حم�سوبة يف التقاعد ل تقل عن خم�ش �سنوات.

�رشوط تقدمي طلب القر�س:

اأن ل يكون طالب القر�ش مدينًا باأق�ساط قر�ش �سابق اأو باأق�ساط ا�ستبدال اأو باأق�ساط بنكية ومكفول من قبل جهة العمل.  1 .

األ تزيد مدة �سداد القر�ش عن املدة الباقية لبلوغ طالب القر�ش �سن التقاعد. 2 .

ان يوقع طالب القر�ش على تعهد با�ستقطاع اأق�ساط القر�ش �سهريًا من راتبه. 3 .

مربرات طلب القر�س:

مر�ش طالب القر�ش اأو من يعولهم. 1 .

زواج طالب القر�ش للمرة الأوىل او زواج اأحد اأبنائه اأو من يعيلهن من اأخواته. 2 .

البناء اأو الرتميم اأو الإ�سافة اأو التاأثيث ل�سكن طالب القر�ش. 3 .

الكوارث العامة اأو اخلا�سة التي حتيق بطالب القر�ش اأو مبن يعولهم. 4 .

حالت ال�رشورة. 5 .

اأحكام خا�سة بنظام الإقرا�س:

ت�رشف القرو�ش ح�سب الأولوية يف تقدمي الطلب. 1 .

اأن ل يزيد مبلغ القر�ش عن ع�رشة اآلف دينار يف كل الأحوال. 2 .

ت�سقط باقي اأق�ساط القر�ش بوفاة املقرت�ش. 3 .

يوقف حت�سيل اأق�ساط القر�ش خالل الفرتة التي ل ي�ستحق عنها املقرت�ش راتبًا وي�ستاأنف ال�سداد فور ا�ستحقاقه الراتب مع زيادة مدة  4 .

التق�سيط بقدر املدة التي توقف  املقرت�ش خاللها عن ال�سداد.

ل يجوز تكرار طلب احل�سول على قر�ش اإل يف حالة �سداد كامل اأق�ساط القر�ش ال�سابق ومرور �سهر كامل بعد ال�سداد. 5 .

% فقط من اإجمايل اأعداد القوى العاملة يف كل جهة عمل خا�سعة لنظام التقاعد الع�سكري. تبلغ ن�سبة املقرت�سني 15. 6

اأن ل يتجاوز الق�سط ال�سهري للقر�ش ن�سف الراتب الأ�سا�سي للمقرت�ش. 7 .

اإجـراءات طلب القر�س:

يحرر منوذج طلب ا�ستبدال معا�ش/ قر�ش )اأنظر امللحق رقم )11(( من قبل طالب القر�ش وترفق به امل�ستندات املثبتة لأي من حالت 

طلب القر�ش ويعتمد من جهة العمل ويحول للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

�سـداد اأق�ساط القر�س:

يتم �سداد مبلغ القر�ش على اأق�ساط �سهرية مت�ساوية ل تزيد على 48 �سهراً وذلك اعتباراً من ال�سهر التايل لتحويل مبلغ القر�ش اإىل البنك.

ويجوز للمقرت�ش يف اأي وقت طلب اإيقاف خ�سم اأق�ساط القر�ش من خالل �سداده للقيمة احلالية لالأق�ساط املتبقية وذلك اعتباراً من ال�سهر 

التايل لطلب ال�سداد.

)*( قرار رقم )2( ل�سنة 1993م ال�سادر عن وزير املالية والإقت�ساد الوطني ب�ساأن اقرا�ش املوظفني وال�سباط والأفراد.
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اأمثلـة على القـر�س:

مثــال رقم )1(

�سابط اأو فرد راتبه الأ�سا�سي ال�سهري )612 دينار( ومدة خدمته الفعلية املح�سوبة يف التقاعد 10 �سنوات، تقدم بطلب قر�ش، فما 

مبلغ القر�ش الذي ي�رشف له اإذا اختار مدة �سداد قدرها 4 �سنوات؟

مبلغ القر�ش = الراتب الأ�سا�سي × 12 �سهراً

612 دينار × 12 �سهراً = 7344 دينار

ريع ال�ستثمار الذي يتعني خ�سمه من مبلغ القر�ش

ريع ال�ستثمار =  مبلغ القر�ش × ن�سبة الفائدة × مدة ال�سداد 

= 7344 × 3% × 4 �سنوات = 881/280 ديناراً

�سايف مبلغ القر�ش الذي ي�رشف لطالب القر�ش

مبلغ القر�ش املن�رشف =  مبلغ القر�ش ـ ريع ال�ستثمار

= 7344 – 881/280 = 6462/720  ديناراً

الق�سط ال�سهري = مبلغ القر�ش ÷ مدة ال�سداد بالأ�سهر

الق�سط ال�سهري = 7344 ÷ 48 )�سهراً( = 153 ديناراً

مثــال رقم )2(

�سابط اأو فرد راتبه الأ�سا�سي ال�سهري )458 دينار( ومدة خدمته الفعلية املح�سوبة يف التقاعد 5 �سنوات.

طلب احل�سول على قر�ش، فما مبلغ القر�ش الذي ي�رشف له اإذا اختار مدة �سداد قدرها 4 �سنوات؟ 

مكافاأة نهاية اخلدمة بافرتا�ش نهاية اخلدمة بال�ستقالة عن مدة خدمة فعلية حم�سوبة يف التقاعد قدرها 5 �سنوات.  

مبلغ املكافاأة = الراتب الأ�سا�سي × املعامل )جدول معامل ت�سوية مكافاأة التقاعد، اأنظر امللحق رقم )6((.

= 458 دينار × 6.75= 3091/500  دينار

ولذلك فاإن طالب القر�ش يح�سل على مبلغ ي�ساوي مكافاأته

يق�سم مبلغ القر�ش على مدة ال�سداد لتحديد الق�سط ال�سهري

3091/500 ÷ 48 = 64/406  ديناراً

ومع اإلغاء ك�سور الدينار فاإن مبلغ القر�ش = الق�سط ال�سهري ×  مدة ال�سداد

64 × 48 = 3072 ديناراً

ريع ال�ستثمار = مبلغ القر�ش × ن�سبة الفائدة × مدة ال�سداد

ريع ال�ستثمار = 3072 × 3% × 4 �سنوات = 368/640  ديناراً

�سايف مبلغ القر�ش الذي ي�رشف مبلغ القر�ش ـ ربع ال�ستثمار 3072 – 368/640 = 2703/360 ديناراً
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مثــال رقم )3(

�سابط راتبه الأ�سا�سي )1071( دينار ومدة خدمته الفعلية املح�سوبة يف التقاعد 16 �سنة، تقدم بطلب احل�سول على قر�ش، على مدة 

�سداد قدرها 3 �سنوات.

1071 × 12 = 12852 دينار

ونظراً لن مبلغ القر�ش الذي ي�ستحقه ال�سابط اأكرث من احلد الأق�سى امل�سموح به للقر�ش وهو ع�رشة اآلف دينار، فاإنًه يعطى قر�سًا 

يف حدود 10000 دينار فقط وهو كالتايل:

= 10000 ÷ 36 = 277/778 ديناراً

الق�سط ال�سهري = 277 ديناراً بعد اإلغاء ك�سور الدينار

مبلغ القر�ش = 277 × 36 = 9972 ديناراً

ريع ال�ستثمار = 9972 ×3 × 3% = 897/480 ديناراً

�سايف مبلغ القر�ش الذي ي�رشف = 9972 – 897/480 = 9074/520 ديناراً

ثانيًا: ا�سـتبدال املعــا�س)*(

تعريــف:

هو عقد قر�ش ب�سمان املعا�ش التقاعدي، طرفاه ال�سابط اأو الفرد اأو �ساحب املعا�ش والهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، يح�سل مبوجبه 

طالب ال�ستبدال على مبلغ نقدي من دفعة واحدة يحدد تبعًا ل�سن طالب ال�ستبدال ومعامل مدة ال�سداد )خم�ش اأو ع�رش اأو خم�ش ع�رشة �سنة( 

وجزء املعا�ش اجلائز ا�ستبداله.

من يجوز لهم طلب ال�ستبدال:

ال�سابط اأو الفرد الذي بلغت مدة خدمته الفعلية املح�سوبة يف التقاعد 20. 1 �سنة.

�ساحب املعا�ش الذي مل يبلغ �سن 66. 2 �سنة.

�رشوط قبول طلب ال�ستبدال:

األ يتجاوز اجلزء املطلوب ا�ستبداله 3/1. 1 املعا�ش التقاعدي اأو املفرت�ش ا�ستحقاقه.  فمثاًل اإذا ربط معا�ش ال�سابط اأو الفرد مبا يقارب 

600 دينار، فان جزء املعا�ش املمكن ا�ستبداله هو 200 دينار.

األ يقل ما يتبقى من املعا�ش بعد ال�ستبدال عن احلد الأدنى الرقمي للمعا�ش التقاعدي. 2 .

األ يتجاوز �سن طالب ال�ستبدال وقت تقدمي الطلب 66. 3 �سنة.

اأن مت�سي �سنتان على اآخر ا�ستبدال ح�سل عليه امل�ستبدل من تاريخ التوقيع بقبول التقدير. 4 .

�سية. 
ْ
اأن تكون احلالة ال�سحية لطالب ال�ستبدال جيدة اأو متو�سطة، ويرف�ش طلب ال�ستبدال اإذا كانت احلالة ال�سحية غري ُمر 5 .

الأحكام اخلا�سة بنظام ال�ستبدال:

يعترب ال�ستبدال قائمًا اعتباراً من تاريخ قبول امل�ستبدل لتقدير راأ�ش املال امل�ستبدل. 1 .

ت�سقط اأق�ساط ال�ستبدال بوفاة امل�ستبدل، وي�سوى معا�ش امل�ستحقني عنه بافرتا�ش انه مل ي�ستبدل �سيئًا من معا�سه. 2 .

تظل نتيجة الك�سف الطبي �ساحلة لإمتام اإجراءات ال�ستبدال ملدة �سنة من تاريخ �سدور قرار اللجنة الطبية الع�سكرية املخت�سة. 3 .

يوقف �سداد اأق�ساط ال�ستبدال خالل الفرتة التي ل ي�ستحق عنها امل�ستبدل راتبًا، وي�ستاأنف ال�سداد فور ا�ستحقاق الراتب، على اأن تزاد  4 .

مدة التق�سيط بقدر املدة التي توقف خاللها ال�سداد.

باإمكان املوظف اأو �ساحب املعا�ش التقدم بطلب ال�ستبدال مرة كل �سنتني. 5 .

ل يجوز ا�ستبدال معا�ش العجز الطبيعي اأو الإ�سابي. 6 .

ل تدخل مدة اخلدمة الفرتا�سية �سمن املدة املح�سوبة يف التقاعد التي حتدد على اأ�سا�سها احلقوق ال�ستبدالية اإل يف حال بلوغ مدة  7 .

خدمة ال�سابط اأو الفرد الفعلية 25 �سنة اأو يف حال انتهاء خدمته وا�ستحقاقه ملعا�ش تقاعدي.

.)% ل يجوز ا�ستبدال ن�سبة املعا�ش الإ�سايف )6. 8

)*( قرار رقم )3( ل�سنة 1991م ب�ساأن قواعد واإجراءات ال�ستبدال ال�سادر عن وزير املالية والقت�ساد الوطني.
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اإجراءات طلب ال�ستبدال اأو وقفه:

(( وبعد  يتقدم طالب الإ�ستبدال اإىل جهة عمله وذلك من خالل ملء اأمنوذج طلب ا�ستبدال معا�ش/ قر�ش )اأنظر امللحق رقم )11. 1

اعتماده ير�سل اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي مرفقًا به امل�ستندات التالية:

�سورة من جواز ال�سفر اأو البطاقة ال�سكانية. 2 .

.)) عندما يكون طالب ال�ستبدال �ساحب معا�ش، يتقدم مبا�رشة بطلبه اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. (انظر امللحق رقم )12. 3

ويف كال احلالتني يتم حتويل طالب ال�ستبدال اإىل اللجنة الطبية الع�سكرية املخت�سة لـالإفـادة بتحديد حالته ال�سحية قبل �رشف  4 .

راأ�سمال الإ�ستبدال.

يقوم طالب ال�ستبدال بالتوقيع بقبوله راأ�سمال ال�ستبدال اأمام املوظف املخت�ش بالهيئة وتقوم الهيئة ب�رشف راأ�سمال الإ�ستبدال،  5 .

كما وُت�سّعر جهة العمل ببدء خ�سم الأق�ساط وموافاة الهيئة بها.

كيفية تقدير راأ�سمال ال�ستبدال:

(( املرافق للمر�سوم بقانون  يقدر راأ�سمـال ال�ستبدال طبقًا جلدول راأ�سمال ال�ستبدال املقابـل ملعا�ش امل�ستبدل )اأنظر امللحق رقم )13. 1

رقم )11( ل�سنة 1976

�سن طالب ال�ستبدال وقت توقيع الك�سف الطبي عليه مع مراعاة ال�سنوات امل�سافة مبعرفة اللجنة الطبية. 2 .

جزء املعا�ش املطلوب ا�ستبداله )الق�سط ال�سهري(. 3 .

مدة �سداد الأق�ساط )5 اأو 10 اأو 15 �سنة( وذلك تبعًا لرغبة طالب ال�ستبدال وحتدد على )5 اأو 10 �سنوات ملن بلغ 60. 4 �سنة حتى �سن 

66 �سنة(

.)) املعامل املقابل ل�سن طالب ال�ستبدال الوارد )بامللحق رقم )13. 5

ت�ستبعد اأية اأق�ساط م�ستحقة للهيئة من جزء املعا�ش املطلوب ا�ستبداله. 6 .

مثال حل�ساب ال�ستبدال: 

300 ديناراً قيمة املعا�ش امل�ستحق اأو املفرت�ش ا�ستحقاقه:      

100 ديناراً جزء املعا�ش اجلائز ا�ستبداله )3/1 املعا�ش التقاعدي( = )300 ÷ 3(:   

ق�سط �رشاء اخلدمة الفرتا�سية:        25 ديناراً

75 ديناراً الق�سط ال�سهري = )100 – 25( :       

تاريخ توقيع الك�سف الطبي:         2009/5/7

1958/1/1 تاريخ ميالد طالب ال�ستبدال:       

مدة �سداد اأق�ساط ال�ستبدال:        15 �سنة

اخلطــوات:

ي�ستخرج �سن طالب ال�ستبدال بطرح تاريخ امليالد من تاريخ توقيع الك�سف الطبي.

2009/5/7 تاريخ توقيع الك�سف الطبي:       

1958/1/1 تاريخ امليالد:         

51/4/6 �سن امل�ستبدل وقت توقيع الك�سف الطبي:      

)يجرب ك�رش ال�سنة اإىل �سنة كاملة في�سبح ال�سن 52 �سنة( بافرتا�ش اأن نتيجة الفح�ش الطبي »احلالة جيدة« �سايف جزء املعا�ش 

امل�ستبدل 75 ديناراً، مبقابل عمر )52 �سنة( عن كل دينار واحد من جزء املعا�ش امل�ستبدل ملدة �سداد قدرها )15( �سنة.

راأ�سمال ال�ستبدال= �سايف جزء املعا�ش امل�ستبدل )الق�سط ال�سهري( × املعامل املقابل ل�سن طالب الإ�ستبدال )اأنظر امللحق رقم )13((

8827/500 = 117/700 × 75  
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الف�سـل الرابع  ...

اإ�ســـابـــة العمــــــل

اأوًل:  تعريـف

ويق�سد باإ�سابة العمل هو كل حادث يقع لل�سابط اأو الفرد اخلا�سع لأحكام هذا القانون �سواء كان داخل موقع عمله اأو خالل فرتة ذهابه 

ملقر عمله اأو العوده منه ب�رشط اأن يكون الذهاب اأو الإياب دون توقف اأو تخلف اأو اإنحراف عن الطريق املو�سل للعمل.

اأنواع اإ�سابات العمل

الإ�سابة باأحد الأمرا�ش املهنية. 1 .

الإ�سابة نتيجة حادث يقع اأثناء تاأدية العمل. 2 .

الإ�سابة نتيجة حادث يقع ب�سبب تاأدية العمل. 3 .

الإ�سابة نتيجة الإجهاد اأو الإرهاق من العمل. 4 .

الإ�سابة اأثناء الذهاب ملقر العمل اأو العودة منه دون توقف اأو تخلف اأو اإنحراف عن  5 .

الطريق الطبيعي.

ثانيًا:  اإجراءات الإبالغ عن الإ�سابة

التزامات ال�سابط اأو الفرد اأو اأحد اأقاربه: 1 .

أ.  اإذا اأ�سيب الع�سكري يف مكان العمل فعليه اإبالغ امل�سئول بجهة عمله.

ب. اإذا اأ�سيب بحادث طريق، فعليه اأو على اأحد اأقاربه اإبالغ جهة عمله.

التزامات جهة العمل )الوزارة اأو الإدارة(:  .2

اإ�سابة العمل )اأنظر  (( وتقرير طبي وعالجي عن  الفرد، )اأنظر امللحق رقم )14أ.  اأو  اإخطار عن ا�سابة العمل لل�سابط  حترير اأمنوذج 

امللحق رقم )15(( وتقرير بتحديد ن�سبة العجز املتخلف عن ا�سابة العمل لل�سابط اأو الفرد )اأنظر امللحق رقم )16((. 

ب. نقل امل�ساب اإىل جهة العالج.

ج. اإر�سال جميع امل�ستندات الر�سمية اخلا�سة بالإ�سابة اإىل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

ثالثًا:  الأوراق الثبوتية الالزمة حلالت اإ�سابات العمل

امل�ستندات الأ�سا�سية املطلوبة:  .1

أ. اأمنوذج اإخطار عن اإ�سابة العمل لل�سابط اأو الفرد.

ب.  اأمنوذج التقرير الطبي والعالجي لل�سابط اأو الفرد.

ج. تقرير بتحديد ن�سبة العجز املتخلف عن ا�سابة العمل لل�سابط اأو الفرد.

امل�ستندات النوعية املطلوبة بح�سب نوع الإ�سابة:  .2

امل�ستندات النوعية املطلوبةنوع الإ�سابة

جميع امل�ستندات الأ�سا�سيةحادث اأثناء العمل

تقرير حادث الطريق من اإدارة املرورحادث طريق

مر�س مهني
تقرير اإداري من جهة عمل الع�سكري امل�ساب مدون فيه طبيعة ونوع املر�ش املهني امل�ساب به والو�سف 

الوظيفي واندراج املر�ش املهني.

اإجهاد واإرهاق
تقرير اإداري مو�سحًا به املجهود الإ�سايف الذي قام به امل�ساب �سواء يف وقت العمل الأ�سلي اأو يف غريه 

والذي اأدى اإىل اإ�سابته باأي من احلالت املر�سية.

�سهـادة وفــاة.وفاة اإ�سابية
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وهناك م�ستندات نوعية اأخرى يتم طلبها باختالف احلالة الإ�سابية وهي كالتايل:

• كتاب ابتعاث الع�سكري امل�ساب اإىل دورة تدريبية اأو ثقافية اأو ريا�سية يف حالة ا�سابته اأثنائها اأو اأثناء الذهاب اأو العودة منها. 	
•اإفادة حتديد النوبة والدوام الر�سمي للع�سكري وذلك يف حالة حدوث الإ�سابة خارج الدوام الر�سمي املتعارف عليه. 	

•يف حالة الأمرا�ش املهنية تختلف امل�ستندات باختالف املر�ش املهني. 	

رابعًا:  املزايا الإ�سابية يف نظام التقاعد الع�سكري ال�سادر باملر�سوم بقانون رقم )11( �سنة 1976

معا�ش اإ�سابي بالإ�سافة اإىل راتب اعتالل يف حالة انتهاء اخلدمة ب�سبب حتويل درجة لياقته اإىل الدرجة الثامنة، ي�ستحق امل�ساب  1 .

راتب اإعتالل بجانب معا�سه التقاعدي ويجمع امل�ساب ما بني املعا�ش التقاعدي وراتب الإعتالل، ول يجمع ما بني الراتب الأ�سا�سي 

وراتب الإعتالل.

اإذا اأ�سيب �سابط اأو فرد مبر�ش اأو وقع له حادث اأثناء قيامه بواجبات وظيفته الر�سمية ودون خطاأ منه ومرتبط بطبيعة الوظيفة  2 .

وانتهت خدمته تبعًا لذلك، ا�ستحق معا�سًا بواقع 50% من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري اأو املعا�ش امل�ستحق عن مدة خدمته 

املح�سوبة يف التقاعد بواقع 2،5% من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري عن كل �سنة من هذه املدة.

وبالإ�سافة اإىل معا�سه التقاعدي ي�ستحق ال�سابط اأو الفرد امل�ساب راتب اعتالل يح�سب وفقًا لالآتي:

.)% • 1    الراتب ال�سهري الأ�سا�سي الأخري اإذا كان التعطل ب�سيطًا )ن�سبة عجز من 1% اإىل 24	

   6

.)% • 1     الراتب ال�سهري الأ�سا�سي الأخري اإذا كان التعطل جزئيًا )ن�سبة عجز من 25% اإىل 49	

     3

.)% • 1     الراتب ال�سهري الأ�سا�سي الأخري اإذا كان التعطل ج�سيمًا )ن�سبة عجز من 50% اإىل 99	

   2

 .)% • 3    الراتب ال�سهري الأ�سا�سي الأخري اإذا كان التعطل كليًا )ن�سبة 100	

2

ويالحظ اأنه يجب اإجراء فح�ش طبي لل�سابط اأو الفرد امل�ساب كل �ستة اأ�سهر لتحديد ن�سب راتب العتالل وفقًا ملا يت�سمنه قرار اللجنة 

الطبية ويف نطاق الن�سب �سابق الإ�سارة اإليها.

هذا ويتعني اإيقاف �رشف راتب العتالل اإذا رف�ش ال�سابط اأو الفرد اإجراء الفح�ش الطبي يف املواعيد املحددة اأو رف�ش العودة اإىل 

اخلدمة. كما يتعني اإلغاء راتب العتالل اإذا �سفي ال�سابط اأو الفرد نهائيًا اأو اإذا تويف.

مثــال رقم )1(

املعا�ش يف حالة انتهاء اخلدمة ب�سبب اإ�سابة العمل:

�سابـط اأ�سيب بحـادث وقع له اأثناء وب�سبب قيامه بواجبات وظيفته الر�سمية ودون خطاأ منه، وانتهت خدمته تبعًا لذلك عن مدة 

خدمة حم�سوبة يف التقاعد قدرها �سنة واحدة وراتب �سهري قـدره )-/500( دينار فما هي حقوقه طبقًا لأحكام املر�سوم بقانون 

رقم )11( ل�سنة 1976 اإذا كانت قدرته على اإعالة نف�سه بعد احلادث اأو املر�ش الإ�سابي قد تعطلت تعطاًل ج�سيمًا؟

( دينار اأي اأن املعا�ش  • ي�ستحـق ال�سابـط امل�سـاب معا�سًا اإ�سابيًا بواقـع 50% من الراتب الأ�سا�سـي ال�سهري الأخري )-/500	

امل�ستحق يكون بواقع -/250 دينار.

•ولأن احلادث اأو املر�ش الذي اأدى اإىل اإنهاء خدمته كان ب�سبب قيامه بواجبات وظيفته واأثناءها فاإنه ي�ستحق راتب اعتالل يكون  	
بواقع ن�سف الراتب ال�سهري الأ�سا�سي:

= 500 × 1   =  -/250 ديناراً   

2    

•اإجمايل ما ي�ستحقه ال�سابط يف هذه احلالة 	
= 250 ديناراً )معا�ش اإ�سابي( + 250 ديناراً )راتب اعتالل(   

= 500 ديناراً )اأي ما يعادل راتبه الذي كان ي�ستلمه على الوظيفة(   
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املعا�ش الإ�سابي غري منهي للخدمة  .3

ُي�ستحق هذا املعا�ش يف حالة اإ�سابة ال�سابط اأو الفرد مبر�ش مهني اأو اإذا وقع له حادث اأثناء اأو ب�سبب قيامه بواجبات وظيفته الر�سمية 

 × العجز املتخلف  30% فاأكرث، وتتم ت�سوية هذا املعا�ش ب�رشب ن�سبة  بـ  دون خطاأ منه وتخلف عنه عجز جزئي م�ستدمي تقدر ن�سبته 

اخلدمة  مدة  عن  امل�ستحق  املعا�ش  اأو  الراتب  من   %50 )بواقع  العمل  عن  الكلي  العجز  اأو  الطبيعية  الوفاة  حالة  يف  امل�ستحق  املعا�ش 

املح�سوبة يف التقاعد اأيهما اأكرب(.

مثــال رقم )2(

املعا�س الإ�سابي غري املنهي للخدمة )ُي�ستحق يف حالة تخلف عجز ن�سبته 30% فاأكرث(

اأ�سيب فرد مبر�ش اأو وقع له حادث اأثناء وب�سبب قيامه بواجبات وظيفته الر�سمية ودون خطاأ منه، مما تخلف عنه عجز جزئي 

م�ستدمي قدر بن�سبة %35.

وحيث اأن راتب هذا الفرد يبلغ )-/455 دينار( عن مدة خدمة حم�سوبة يف التقاعد تبلغ 7 �سنوات، فما هي حقوقه يف هذه احلالة؟

ي�ستحق هذا الفرد معا�سًا اإ�سابيًا غري ُمنه للخدمة يقدر على اأ�سا�ش ن�سبة العجز املتخلف 35% × املعا�ش امل�ستحق بواقع 50% من 

الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري.

املعا�ش الإ�سابي = 455 ×50% × 35%   = 79/625 ديناراً

ويجمع امل�ساب بني هذا املعا�ش وراتبه من جهة عمله.

تعوي�ش الدفعة الواحدة  .4

ُي�ستحق هذا التعوي�ش يف حالة اإ�سابة ال�سابط اأو الفرد مبر�ش اأو اإذا وقع له حادث اأثناء وب�سبب قيامه بواجبات وظيفته الر�سمية دون 

خطاأ منه، وتخلف عن املر�ش اأو احلادث عجز جزئي م�ستدمي ل ت�سل ن�سبته اإىل %30.

ويقدر هذا التعوي�ش على اأ�سا�ش ن�سبة العجز املتخلف م�رشوبة × املعا�ش امل�ستحق يف حالة الوفاة الطبيعية اأو العجز الكلي عن العمل 

)50% من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري اأو املعا�ش امل�ستحق عن مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد اأيهما اأكرب( × 36 �سهراً.

مثــال رقم )3(

لو فر�ش اأن الفرد امل�سار اإليه يف املثال رقم )2( ال�سابق، له مدة خدمة حم�سوبة يف التقاعد قدرها 25 �سنة واأ�سيب باإ�سابة عمل 

اأثناء وب�سبب قيامه مبهام وظيفته ودون خطاأ منه وتخلف لديه عجز جزئي م�ستدمي تقدر ن�سبته بــ 25% فما هي حقوقه يف هذه 

احلالة؟

ي�ستحق هذا الفرد تعوي�سًا من دفعة واحدة يقدر وفقًا لالآتي:

املعا�ش امل�ستحق عن مدة اخلدمة × ن�سبة العجز × 36 �سهراً

= 284/375 × 25% × 36 = 2559/375 ديناراًُ

معا�ش الوفاة اأو القتل اأثناء وب�سبب العمل  .5

ُيرَبط هذا املعا�ش بواقع 80% من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري لل�سابط اأو الفرد اأيًا كانت مدة اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد، وذلك يف 

حالة القتل اأو الوفاة اأثناء القيام بالعمل اأو ب�سبب اأداء واجبات الوظيفة.
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مثــال رقم )4(

املعا�ش ال�سابي يف حالة القتل اأو الوفاة اأثناء اأو ب�سبب اأداء واجبات الوظيفة:

اإذا قِتل �سابط اأو فرد اأو تويف اأثناء قيامه بعمله اأو ب�سببه عن مدة خدمة قدرها 8 �سنوات وراتب �سهري قدره -/770 دينار 

بالإ�سافة اإىل عالوة اجتماعية -/70 ديناراً وعالوة بدل نقل -/38 ديناراً )على �سبيل املثال( فما هي حقوقه التي ت�ستحق يف 

هذه احلالة؟

يربط يف هذه احلالة للم�ستفيدين معا�ش اإ�سابي بواقع 80% من الراتب الأ�سا�سي ال�سهري الأخري ب�رشف النظر عن مدة اخلدمة 

املح�سوبة يف التقاعد.

املعا�ش امل�ستحق = 770 دينار × 80%  = -/616 ديناراً

بالإ�سافة اإىل هذا املعا�ش فاإنه ي�رشف للم�ستفيدين عن هذا ال�سابط تعوي�ش نقدي بواقع الراتب الأ�سا�سي ال�سهري مع العالوات عن 

6 اأ�سهر.

التعوي�ش امل�ستحق عن 6 �سهور:

= )770+70+38(×6= -/5268 ديناراً

كما يجوز اأن يكون هذا التعوي�ش عن �سنة كاملة وذلك بقرار من القائد العام لقوة دفاع البحرين اأو وزير الداخلية.

التعوي�س النقدي  .6

ُي�ستَحق التعوي�ش النقدي للم�ستحقني عن ال�سابط اأو الفرد يف حالت الوفاة الطبيعية والقتل اأثناء قيام ال�سابط اأو الفرد باأداء واجبات 

وظيفته اأو ب�سبب اأدائه لهذه الواجبات دون اإهمال من جانبه اأو عدم مراعاته لالأوامر والتعليمات وكذلك يف حالة ال�ست�سهاد والفقد 

خالل العمليات احلربية، ح�سبما يلي: 

• األف دينار يف حالتي ال�ست�سهاد والفقد يف العمليات احلربية. راتب �سنتني وبحد اأق�سى 18	

•راتب �ستة �سهور مع العالوات )وقد يكون راتب �سنة بقرار من وزير الداخلية اأو القائد العام لقوة دفاع البحرين( يف حالة القتل اأو  	
الوفاة اأثناء اأو ب�سبب العمل.

•بالإ�سافة اإىل التعوي�سات واملنح امل�ستحقة يف حالة الوفاة الطبيعية. 	
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`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` :™«bƒàdG          

:äÉ≤aôŸG

.∂æÑdG øe ÜÉ°ù◊G ºbQ øe IQƒ°U ¥ÉaQG ≈Lôj -

(AÉ£NCG …CG øY ádDƒ°ùe ÒZ áÄ«¡dG ¿EÉa ÜÉ°ù◊G øe IQƒ°U ¥ÉaQEG ΩóY ádÉM ‘)

 

 πªMGh á«°ùæ÷G »æjôëÑdG ```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` √ÉfOG ™bƒŸG ÉfCG ôbCG

   ÊCÉH `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` iód kÉ≤HÉ°S πªYGh , `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` »°üî°ûdG ºbôdG

 kGQƒa »YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ÆÓHÉH QGôb’G Gòg ÖLƒÃ ó¡©JCG ÊG Éªc …ôµ°ù©dG hCG ÊóŸG óYÉ≤àdG ¿ƒfÉ≤d á©°VÉN á¡L øe ÖJôe …CG ≈°VÉ≤JCG ’

.QGôbE’G Gòg »àØdÉ áéàf á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G áaÉc øY áÄ«¡dG ΩÉeCG ’Dƒ°ùe ¿ƒcCG ¿CG h ,óYÉ≤àdG ¿ƒfÉ≤d á©°VÉN ¿ƒµJ áØ«XƒH ≥ëàdG ÉeóæY

∂æÑdG º°SG

ÜÉ°ù◊G ºbQ

´ôØdG
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جدول معامل ت�سوية مكافاأة التقاعد

�سنــوات الخدمــة

معامل ال�ستقالة الإرادية

»مخف�س«

11،35

22،70

34،05

45،40

56،75

68،64

710،08

811،52

912،96

1015،30

1116،83

1218،36

1319،89

1421،42

1524،30

1625،92

1727،54

1829،16

1930،78
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øjôëÑdG áµ∏‡

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

Kingdom of Bahrain
Social Insurance Organization

20

20

20

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d

:áî°ùfh π°UCG øe Qôëj

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d π°UC’G -1

OôØdG / §HÉ°†dG É¡d ™HÉàdG á¡é∏d áî°ùædG -2

امللحق رقم | 7 | ...
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øjôëÑdG áµ∏‡

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

Kingdom of Bahrain
Social Insurance Organization

á«°VGÎaG áeóN äGƒæ°S º°V Ö∏W êPƒ‰CG

1993 áæ°ùd (3) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d kÉ≤ÑW
(1) ºbQ êPƒ‰CG

:áî°ùfh π°UCG øe Qôëj

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d π°UC’G -

OôØdG / §HÉ°†dG É¡d ™HÉàdG á¡é∏d áî°ùædG -

امللحق رقم | 8 | ...
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جدول بتحديد الق�سط ال�سهري عن كل مائة دينار من المبلغ المق�سط

ال�سن عند التق�سيط

مــدة التق�سيــط

10 �سنــــوات5 �سنــــوات

دينـارفلـ�سدينـارفلـ�س

87611161حتى �سن 40

4187811161

4288011161

4388211161

4488411161

4588611161

4688911171

4789211181

4889511191

4989511191

5090311211

5190711221

5291211231

5391711241

5492311251

5593011261

5693811261

5794711481

5895711611

5996811751

6098011901

6199412081

6200822291

6302622521

6404522771

656622041

مالحظـات:

في ح�ساب ال�سن تعتبر ك�سور ال�سنة �سنة. • 
ي�سقط الق�سط ال�سهري بالوفاة. • 

يخ�سم الق�سط الأول في اآخر ال�سهر التالي لتاريخ موافقة الهيئة على طلب ال�سم. • 

امللحق رقم | 9 | ...
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øjôëÑdG áµ∏‡

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

Kingdom of Bahrain
Social Insurance Organization

á≤HÉ°ùdG áeóÿG Oóe º°V Ö∏W IQÉªà°SEG
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øjôëÑdG áµ∏‡

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

Kingdom of Bahrain
Social Insurance Organization

¢Vôb / ¢TÉ©e ∫GóÑà°SG Ö∏W êPƒ‰CG

¢üàîŸG ∞XƒŸG ™«bƒJájóYÉ≤àdG ¥ƒ≤◊G ôjóe ™«bƒJ

امللحق رقم | 11 | ...
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øjôëÑdG áµ∏‡

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

Kingdom of Bahrain
Social Insurance Organization

¢TÉ©ŸG ∫GóÑà°SG Ö∏W IQÉªà°SEG

 óYÉ≤àŸG hCG ¢TÉ©ŸG ÖMÉ°üd

امللحق رقم | 12 | ...
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جدول براأ�س المال المقابل لمعا�س م�ستبدل

قـدره دينـار واحـد

ال�سـن عنـد ال�ستبــدال

لمدة )15( �سنـةلمدة )10( �سنواتلمدة )5( �سنوات

دينـارفلـ�شدينـارفلـ�شدينـارفلـ�ش

3005380094600126حتى �سن 40

412505360094100126

422005340094600125

431505320094100125

94600124ـ4410053

45505370093100124

469505240093500123

478505210093700122

487505280092900121

121ـ496505240092

120ـ505505290091

514505240091900118

523005280090700117

531505220090400116

5250089900114ـ54

558005180088300113

88600111ـ5660051

572505110087800109

58100511086900107

598005010085800105

84600103ـ6050050

ــ611505080082

ــ628004040081

ــ632504990079

ــ649004830078

ــ654004870076

ــ669004790074

مالحظـات:

في ح�ساب ال�سن تعتبر ك�سور ال�سنة �سنة. • 
ل يجوز ال�ستبدال لمن تقرر اللجنة الطبية الع�سكرية خطورة حالته ال�سحية. • 

ل يجوز ال�ستبدال لمن تجاوز 66 • �سنة.

تزاد �سنوات اإ�سافية ل�سن طالب ال�ستبدال تبعًا لحالته ال�سحية تقدرها اللجنة الطبية الع�سكرية.  • 

امللحق رقم | 13 | ...
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ÜÉ°üŸG º°SCGá«°ùæ÷G

IQGRhIQGOEG

…ôµ°ù©dG ºbôdG

¿Gƒæ©dG

 ºbQ

∫õæŸG

 ºbQ

≥jô£dG

 ºbQ

™ªéŸG

 º°SCG

á≤£æŸG

 ∞JÉg

∫õæŸG

 ∞JÉg

ÖàµŸG

Ωƒ«dGô¡°ûdGáæ°ùdG

:¢VôŸG hCG / áHÉ°UE’G çhóM ïjQÉJ

:áHÉ°UE’G ´ƒbh âbh

:áHÉ°UE’G ´ƒbh ¿Éµe

πª©dG ‘≥jô£dG ‘

:áHÉ°UE’G ÖÑ°S

20        /          /          ïjQÉàdGIQGRƒ∏d »ª°SôdG ºàÿG ™e ™«bƒàdG

øjôëÑdG áµ∏‡

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

Kingdom of Bahrain
Social Insurance Organization

OôØdG hCG §HÉ°†∏d πª©dG áHÉ°UEG øY QÉ£NCG  êPƒ‰CG

»°üî°ûdG ºbôdG

:Úàî°ùfh π°UCG øe Qôëj

.êÓ©dG á¡÷ π°UC’G 1 .

.»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d áî°ùf 2 .

.ÜÉ°üŸG É¡d ™HÉàdG á¡é∏d áî°ùf 3 .
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øjôëÑdG áµ∏‡

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

Kingdom of Bahrain
Social Insurance Organization

OôØdG hCG §HÉ°†∏d πª©dG áHÉ°UEG øY »LÓYh »ÑW ôjô≤J

ÜÉ°üŸG º°SCGá«°ùæ÷G

IQGRhIQGOEG

…ôµ°ù©dG ºbôdG

¿Gƒæ©dG

 ºbQ

∫õæŸG

 ºbQ

≥jô£dG

 ºbQ

™ªéŸG

 º°SCG

á≤£æŸG

 ∞JÉg

∫õæŸG

 ∞JÉg

ÖàµŸG

»°üî°ûdG ºbôdG

Ωƒ«dGô¡°ûdGáæ°ùdG

:¢VôŸG hCG / áHÉ°UE’G çhóM ïjQÉJ

:áHÉ°UE’G ´ƒf

»æ¡e ¢VôeçOÉM

èdÉ©ŸG Ö«Ñ£dG ™«bƒJ

 ïjQÉJ

IôXÉæŸG

πª©dG øY ∞∏îàdG Ióeá©LGôe ïjQÉ``J

IôXÉæŸG 

ádÉ``M ¿É``«H

áHÉ°UE’G

 Ö«Ñ£dG ™«bƒJ

èdÉ©ŸG øe≈``dEG

:ÜÉ°üª∏d á«ë°üdG ádÉ◊G

êÓ©∏d ÜÉ°üŸG OOÎH ¿É`````````«H

ΩÎëŸG ájóYÉ≤àdG ¥ƒ≤◊G IQGOEG ôjóe / π°VÉØdG ó«°ùdG

,ó©Hh áÑ«W á«–

.............................................................................................................................................................. ``H ÜÉ°üe ¬fCG ÚÑJ √ÓYCG QƒcòŸG ÜÉ°üŸG ≈∏Y »Ñ£dG ∞°ûµdG ™«bƒàH

................................................................... ïjQÉàH ¬∏ª©d Oƒ©jh √ÓYCG áæ«ÑŸG IôXÉæŸG ïjQGƒàd kÉ≤ÑW êÓ©∏d OOôJh á°UÉÿG hCG ájOÉ©dG ∫É≤àfE’G πFÉ°Sh ∫Éª©à°SCG áeõ∏jh

,,,á«ëàdG ¢üdÉN ∫ƒÑ≤H Gƒ∏°†ØJh   

Ω          /          /         :ïjQÉàdG

ï°ùf çÓKh π°UCG øe Qôëj

.πª©dG á¡÷ π°UC’G 1 .

.»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d áî°ùf 2 .

πª©dG á¡÷ áî°ùf 3 .

ÜÉ°üª∏d áî°ùf 4 .

(1) ºbQ êPƒ‰CG

(πªY áHÉ°UEG)
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øjôëÑdG áµ∏‡

»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG

Kingdom of Bahrain
Social Insurance Organization

 ó```jó```ëàH ôjô≤J

OôØdG hCG §HÉ°†∏d πª©dG áHÉ°UEG øY ∞∏îàŸG õé©dG áÑ°ùf
(3) ºbQ êPƒ‰CG

(πªY áHÉ°UEG)

ájôµ°ù©dGá«Ñ£dG áæé∏dG ¢ù«`FQ

20        /          /          ïjQÉàdG

,,,á«ëàdG ¢üdÉN ∫ƒÑ≤H Gƒ∏°†ØJh

:áî°ùfh π°UCG øe Qôëj

.»YÉªàL’G ÚeCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d π°UC’G 1 .

.á«Ñ£dG áæé∏d áî°ùf 2 .

ÜÉ°üŸG º°SCGá«°ùæ÷G

IQGRhIQGOEG

…ôµ°ù©dG ºbôdG»°üî°ûdG ºbôdG

Ωƒ«dGô¡°ûdGáæ°ùdG

:¢VôŸG hCG / áHÉ°UE’G çhóM ïjQÉJ

:áHÉ°UE’G ´ƒf

¢VôeçOÉM

ΩÎëŸG ájóYÉ≤àdG ¥ƒ≤◊G IQGOEG ôjóe / π°VÉØdG ó«°ùdG

,ó©Hh áÑ«W á«–

............................................................................................................................ ïjQÉàH Ió≤©æŸG É¡à°ù∏éH äQôb ób á°üàîŸG á«Ñ£dG áæé∏dG ¿CÉH áWÉME’ÉH π°†ØàdG GƒLôf

................................................................... ......................................................................................................................¬àÑ°ùf ¬jód õéY ∞∏îJ ób √ÉfOCG QƒcòŸG ÜÉ°üŸG ¿CG

امللحق رقم | 16 | ...
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اخلامتـــة

انطالقًا من رعايتها التاأمينية لفئات املوؤمن عليهم وامل�ستحقني عنهم، تويل الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي اهتمامها البالغ بكافة 

هذه ال�رشائح الأمر الذي اأفرز جهودها يف تعزيز الثقة بالهيئة تاأ�سي�سًا على الأنظمة املاأخوذ بها والإجراءات املطبقة، لذا فقد انتهجت 

الهيئة الن�رش الإعالمي والتثقيفي ب�ساأن تلك الأنظمة حر�سًا على اإحاطة املعنيني مبا لهم من حقوق وما عليهم من واجبات جتاه الهيئة، 

مبا جت�سده من نظام تاأميني وما تنتهجه من اإجراءات اإدارية مقننة، ب�سفافية ودقة تامة.

وما الدليل الذي بني اأيديكم اإل مفردة من العديد من املطبوعات التي اأ�سدرتها هيئة التاأمني الجتماعي لرت�سيخ ما تن�سده من تعميم 

الفائدة و�سقل قدرات املعنيني بال�ساأن التقاعدي وتعزيز اإملامهم به، وناأمل اأن يكون قد لقى هذا الدليل ا�ستح�سان اجلميع وي�ستفاد منه 

كمرجع وايف لكافة ال�ستف�سارات والأ�سئلة التقاعدية.

ول يفوتنا اأن نتقدم بال�سكر اجلزيل ل�سعادة ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة املوقر الرئي�ش التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الإجتماعي، 

الذي مت طباعة هذا الدليل تنفيذاً لتوجيهاته الكرمية بت�سهيل وتب�سيط نقل املعلومة التاأمينية للمعنيني بها، ولكل من �ساهم يف اإعداد هذا 

الدليل التقاعدي ونخ�ش بال�سكر اجلزيل رئي�ش وموظفي ق�سم خدمات املراجعني للدور الكبري الذي بذلوه يف اإعداد واإخراج الدليل بحلته 

هذه.

واهلل املوفق ،،،

اأحـالم اأحمـد رجـب

مدير اإدارة عالقات امل�سرتكني
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مع تـحيــــات

اإدارة عالقــــات امل�سـتـركيــن

الهـيــئـــة العـــامــــة للتـــاأميــن الإجتـــماعي

�س.ب. 5250، املنامة، مملكة البحرين

هاتف: 519000 17   فاك�س534583 17

مركز الإت�سالت: 519119 17

 

sioquery@pfc .gov .bh الربيد الإلكرتوين:

www .sio .gov .bh :موقع الهيئة على الإنرتنت


