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امل�شرتكون يف التقاعد

الف�صل الأول
امل�شرتكون يف التقاعد و�شروط خ�ضوعهم

احلقــــوق التقـــاعـــديــة

تعريــف:
امل�شرتك��ون يف التقاع��د  :هم جميع فئات املوظف�ي�ن البحرينيني املعينني على درج���ات يف امليزانية

املـــزايــــــا التقـــاعــــديــة

العامة للمملكة �أو يف ميزانية البلدية و�سائر الهيئات املحلية والذين تربطهم باململكة عالقة الئحية لها �صفة الدوام.
�أو ًال� :شروط اخل�ضوع للقانون:
� -1أن يكون املوظف بحريني اجلن�سية.
� -2أن تربطه بالدولة عالقة الئحية و لي�س���ت عقدية و�أن يكون لها �ص���فة الدوام والإ�ستمرار و�أن يعني على درجة يف
امليزانية العامة.
� -3أن يكون قد بلغ �س���ن الثامنة ع�ش���رة ومل يتجاوز �س���ن ال�س���تني�“ .إال يف حالة التمديد بقرار من الوزير املخت�ص
حتى �سن اخلام�سة وال�ستني”.
بعد ا�ستيفاء ال�شروط امل�شار �إليها �أعاله متلأ اال�ستمارة املعدة لذلك (�أنظر امللحق رقم ( ،))1بحيث تت�ضمن الآتي:
ن�سخة م�صورة من جواز ال�سفر لغر�ض �إثبات اجلن�سية.
ن�سخة م�صورة من �شهادة امليالد لغر�ض �إثبات تاريخ الوالدة.
ن�سخة م�صورة من البطاقة ال�سكانية.
ويف حالة تعديل البيانات يلزم ملء اال�ستمارة اخلا�صة بذلك و�إر�سالها مع املرفقات �إن وجدت حتى تتمكن الهيئة من تعديل البيانات (�أنظر امللحق رقم (.))2

املـــــالحـــــــــق

ثاني ًا :املدد املح�سوبة يف التقاعد:
 -1مدة اخلدمة الفعلية من بلوغ �سن � 18سنة وحتى �سن ال�ستني والتي تق�ضى بوزارات اململكة واجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لقانون التقاعد املدين.
 -2مدة الإعارة والبعثات الدرا�سية التي متنح براتب.
 -3الإجازات ال�سنوية واملر�ضية التي متنح براتب.
 -4مدة اخلدمة االفرتا�ضية وبحد �أق�صى � 5سنوات.
 -5مدة التمديد حتى بلوغ املوظف �سن � 65سنة.
مبوجب :املادة رقم ( )2من قانون التقاعد املدين رقم ( )13ل�سنة .1975

ثالث ًا :اال�شرتاكات التقاعدية:
مقـدارهـا  ٪18من الراتب اخلا�ضع للإ�شرتاك (الراتب الأ�سا�سي والعالوة االجتماعية) للموظفني اخلا�ضعني وتكون بالنحو الآتي:
ن�سبة  ٪6م�ساهمة املوظف وتخ�صم من الراتب اخلا�ضع للإ�شرتاك والعالوة االجتماعية.
ن�سبة  ٪12م�ساهمة احلكومة من الراتب اخلا�ضع للإ�شرتاك والعالوة االجتماعية تدفعها اجلهة اخلا�ضع لها املوظف.

مبوجب :املادة رقم ( )4من القانون.
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م�ساهمة املوظف من الراتب الأ�سا�سـي
م�ساهمة املوظف من العالوة االجتماعية
م�ساهمة اجلهة اخلا�ضع لها املوظف من الراتب الأ�سا�سـي
م�ساهمة اجلهة اخلا�ضع لها املوظف من العالوة االجتماعية
جمموع م�ساهمة املوظف واجلهة اخلا�ضع لها يف ال�شهر

٪6
٪6
٪12
٪12

 30/900دينار ًا
 3/000دنانري
 61/800دينار ًا
 6/000دنانري
 101/700دينار
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مثال تو�ضيحي:
موظف يعمل ب�إحدى اجلهات احلكومية يف الدرجة التا�سعة �إعتيادية بالرتبة اخلام�سة
براتب قدره  515دينار ًا ،متــزوج وت�ص ــرف له ع ــالوة اجتمـ ــاعية قدرها  50دينار ًا،
وعليه ف�إن جمموع م�ساهماته التقاعدية تكون على النحو التايل:

احلقــــوق التقـــاعـــديــة

 -6مدد اخلدمة ال�سابقة التي متت املوافقة على �ضمها من قبل الهيئة �سواء يف احلكومة �أو القطاع اخلا�ص .
 -7مدة اخلدمة ال�سابقة على ( 1975 / 10 /1تاريخ تطبيق قانون التقاعد املدين )
وال حت�سب �ضمن مدة اخلدمة:
 -1الإجازات املر�ضية التي متنح بغري مرتب.
 -2مدة الوقف عن العمل بغري مرتب �أو االنقطاع عنه والتي مبوجبها يتقرر حرمان املوظف من مرتبه.
 -3املدة التي تق�ضى يف اخلدمة قبل بلوغ املوظف �سن الثامنة ع�شرة وكذلك بعد بلوغه �سن ال�ستني ما مل متدد خدمته مبوجب القانون وحتى �سن اخلام�سة وال�ستني.
 -4الإجازات الدرا�سية التي متنح بغري مرتب.
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�أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقون
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الف�صل الثاين
�أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقون للمعا�ش التقاعدي
(بعد وفاة املوظف �أو �صاحب املعا�ش)
و�شروط ا�ستحقاقهم
تعريـف:
�أ�صح��اب املعا�ش��ات  :هم الأفراد الذين تقرر لهم معا�ش��� ًا تقاعدي���ا مبوجب قانون
التقاعد رقم ( )13ل�سنة  1975بح�سب مدة اخلدمة الالزمة و�سبب ا�ستحقاق املعا�ش.
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امل�ستحقون :يق�صد بامل�ستحقني الذين تتوافر فيهم �شروط الإ�ستحقاق يف تاريخ وفاة املوظف
�أو �صاحب املعا�ش وهم الأرملة والأرمل العاجز والأبناء والبنات و�أبناء وبنات الإبن املتويف.

�أو ًال :فئات امل�ستحقني للمعا�ش:

املـــــالحـــــــــق

الأرامـل

وت�شمل الأرملة �أو الأرامل و�إن تعددن ،والأرمل العاجز عن الك�سب.

الأوالد

وت�شمل �أبناء وبنات املتوفى ال�شرعيني ،و�أبناء وبنات الإبن املتوفى �أو الذي يتوفى بعد ا�ستحقاقه ملعا�ش بالإ�ضافة �إىل احلمل امل�ستكن.

الوالدين

وت�شمل الأب والأم.

الأخوة والأخوات

وت�شمل الإخوة والأخوات �سواء الأ�شقاء �أو لأب �أو لأم.

حاالت ا�ستحقاق املعا�ش مبينة يف الف�صل الأول من الباب الثاين.
مبوجب :املادة رقم ( )24من القانون.

ثاني ًا� :شروط ا�ستحقاق فئات امل�ستحقني للمعا�ش و�أ�سباب قطعه:
فئات امل�ستحقني

الــزوج

الإبن �أو الأبناء

زواجها �أو وفاتها
زوال حالة العجز �أو الوفاة

البنت �أو البنات

�أن تكون غري متزوجة �أو �أرملة �أو مطلقة وغري متك�سبة ،حتى ولو
ترملت �أو طلقت بعد وفاة �أبيها

 -1زواجها �أو وفاتها.
 -2تك�سبها ما يعادل املعا�ش �أو ما يزيد عليه و�إال �أدى �إليها الفرق.

الأم

�أن تكون �أرملة �أو مطلقة وقت وفاة �إبنها ،ومل تتزوج من غري والد
املتوفى ويعود لها املعا�ش �إذا طلقت �أو ترملت

زواجها �أو وفاتها.

الأب

�أن يكون معتمد ًا يف معي�شته على ابنه قبل وفاته(بناء على �إفادة من
وزارة التنمية االجتماعية)

 -1تك�سبه .
 -2وفاتــه.
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مبوجب :املواد رقم ( )31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25من القانون.
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�أن يكون عمره �أقل من � 22سنة
 -1بلوغ �سن الـ � 22سنة.
وي�ستمر اال�ستحقاق حتى ولو جتاوز عمر االبن هذه ال�سن وذلك يف
� -2إنهاء الدرا�سة �أو بلوغ �سن الـ � 26سنة �أيهما �أقرب.
احلالتني الآتيتني:
 -3زوال حالة العجز املانع من الك�سب �أو العمل.
� -1أن يكون طالب ًا ب�إحدى مراحل التعليم التي ال جتاوز التعليم اجلامعي �أو
 -4تك�سبه ما يعادل املعا�ش �أو ما يزيد عليه و�إال �أدى �إليه الفرق.
العايل.
 -5الوفـاة.
� -2أن يكون عاجز ًا عن الك�سب �أو العمل ب�شهادة من وزارة ال�صحة.
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الأرملة �أو الأرامل

�شروط ا�ستحقاق املعا�ش
�أن تكون العالقة الزوجية قائمة حقيقية �أو حكم ًا وقت وفاة الزوج
�أن يكون م�صاب ًا بعجز كامل مينعه عن العمل �أو الك�سب وقت وفاة
الزوجة

�أ�سباب قطع املعا�ش
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فئات امل�ستحقني
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الأخ �أو الأخوة
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الأخت �أو الأخوات
�أبناء وبنات االبن

�أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقون

�شروط ا�ستحقاق املعا�ش
� -1أن يكون عمره �أقل من � 22سنة
وي�ستمر اال�ستحقاق حتى ولو جتاوز عمر الأخ هذه ال�سن وذلك يف
احلالتني الآتيتني:
� -1أن يكون طالب ًا ب�إحدى مراحل التعليم التي ال جتاوز التعليم
اجلامعي �أو العايل.
� -2أن يكون عاجز ًا عن الك�سب �أو العمل .
� -2أن يكون معتمد ًا يف معي�شته على �أخيه املتوفى قبل وفاته
ويثبت ذلك ب�شهادة من وزارة التنمية االجتماعية
� -1أن تكون معتمدة يف معي�شتها على �أخيها املتوفى ويثبت ذلك
ب�شهاده من وزارة التنمية االجتماعية.
� -2أن تكون غري متزوجة �أو مطلقة �أو مرتملة وغري متك�سبة.
وفاة والدهم �سواء وقت حدوث وفاة جدهم �أو بعدها مع توافر
�شروط ا�ستحقاق الأبناء والبنات.
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مبوجب :املادة رقم ( )32من القانون.

�أ�سباب قطع املعا�ش

 -1بلوغ �سن الـ � 22سنة.
� -2إنهاء الدرا�سة �أو بلوغ �سن الـ � 26سنة �أيهما �أقرب.
 -3زوال حالة العجز املانع من الك�سب �أو العمل.
 -4تك�سبه ما يعادل املعا�ش .
 -5الوفـاة.

 -1تك�سبها.
 -2زواجها �أو وفاتها.
نف�س �أ�سباب قطع معا�ش �أبناء وبنات املتوفى.

ثالث ًا :توزيع ن�سب املعا�ش على امل�ستحقني:
امل�ستحق يف املعا�ش

الأرملــة �أو الأرامل

-

-

-12

-16
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 -5ولد واحد �أو �أكرث

-

كامل املعا�ش

-

 -6ولد واحد �أو �أكرث و�أوالد ابن متوفى

-

كامل املعا�ش

-

 -7ولد واحد ووالد �أو والدة �أو كالهما و�أخ �أو �أخت �أو كالهما

-

� -8أكرث من ولد و�أوالد ابن متوفى ووالد �أو والدة �أو كالهما و�أخ �أو �أخت �أو كالهما

-

-23
-56

 -9والد �أو والدة �أو كالهما �أو �أخ �أو �أخت �أو كالهما

-

-

 -10والد �أو والدة �أو كالهما و�أخ �أو �أخت �أو كالهما

-

-

-13
-16
-13
-23

� -1أرملة �أو �أرامل �أو زوج وولد واحد �أو �أكرث �أو �أوالد ابن متوفى
� -2أرملة �أو �أرامل �أو زوج ووالد �أو والدة �أو كالهما ،و�أخ �أو �أخت �أو كالهما
� -3أرملة �أو �أرامل �أو زوج
� -4أرملة �أو �أرامل �أو زوج ،وولد واحد �أو �أكرث و�أوالد ابن متوفى ووالد �أو والدة �أو كالهما
و�أخ �أو �أخت �أو كالهما

-

-13
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-12
-23
-34
-13

-
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الأوالد و�أوالد
الإبن املتوفى
-12

الوالدان والأخوة
والأخوات
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مـالحظات:
 -1يعترب الزوج امل�ستحق يف حكم الأرملة.
 -2يف حال وجود �أوالد ابن متوفى ،ي�ستحقون ن�صيب والدهم بافرتا�ض وجوده على قيد احلياة.
 -3يف حال اجتماع �أكرث من م�ستحق من فئة واحدة ،يوزع الن�صيب امل�ستحق لهم بالت�ساوي فيما بينهم.
 -4يق�صد بلفظ الأوالد و�أوالد االبن املتوفى ،الأبناء والبنات.
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امل�ستندات املطلوبة ل�صرف احلقوق التقاعدية للم�ستحقني:
� -1شهـادة الوفـاة.
 -2الفري�ضة ال�شرعية.
 -3ن�سخة م�صورة من البطاقات ال�سكانية للم�ستحقني.
 -4ر�سالة تفيد بالقائم مب�صاريف اجلنازة.
� -5صورة من رقم احل�ساب البنكي اخلا�ص بامل�ستحقني.
� -6شهادة من وزارة التنمية االجتماعية تفيد �أن الأب �أو الأخ �أو الأخت الذي يطالب بن�صيبه يف املعا�ش كان يعتمد يف معي�شته على املوظف �أو �صاحب املعا�ش قبل وفاته.
� -7شهادة من املدر�سة �أو املعهد �أو اجلامعة تفيد بقيد الأبناء والإخوة و�أبناء الإبن املتوفى يف �إحدى مراحل التعليم التي ال جتاوز التعليم اجلامعي �أو العايل وانتظامهم
يف الدرا�سة وذلك �إذا كانت �سنهم تزيد على الثانية والع�شرين.
 -8ورقة طالق �أو امل�ستند الدال على ترمل البنت �أو الأم �أو الأخت �أو بنت االبن.
 -9توكيل ر�سمي ملن ي�صرف له املعا�ش بخالف الأب �أو الأم.
 -10تقرير �صادر عن اللجنة الطبية يفيد بعجز امل�ستحقني عن التك�سب يف تاريخ الوفاة.
 -11ن�سخة من جوازات ال�سفر للم�ستحقني غري البحرينيني.
 -12عناوين امل�ستحقني عن املتوفى.
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املعا�ش يف �صوره املختلفة

رد املعـا�ش

يرد املعا�ش يف احلاالت التالية:
انقطاع معا�ش �أحد الأوالد يرد على باقي الأوالد.
انقطاع معا�ش �إحدى الأرامل وال يوجد �أوالد م�ستحقون يرد ن�صيبها على باقي الأرامل.
انقطاع معا�ش �أحد الأخوة �أو الأخوات يرد على الباقني منهم.

�إعادة توزيع املعا�ش

يعاد توزيع املعا�ش من جديد يف حال انف�صال اجلنني حي ًا بعد الوالدة من زوجة �أو �إحدى زوجات املوظف املتوفى �أو �صاحب املعا�ش.
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�أيلولـة املعـا�ش

�إذا قطع معا�ش �أحد امل�ستحقني لتحقق �أي �سبب من �أ�سباب القطع �آل املعا�ش املقطوع �إىل بقية امل�ستحقني ح�سب القانون ،فمث ًال �إذا
قطع معا�ش الأرملة �آل �إىل باقي الأرامل و�إذا مل يوجد �آل ن�صيبها �إىل الأوالد (ذكور ًا و�إناث ًا) امل�ستحقني ملعا�ش عن والدهم املتوفى.
�أما �إذا قطع معا�ش الأرملة ومل يكن هنالك م�ستحقون (�أوالد �أو �أرامل) ف�إن ن�صيبها ي�ؤول �إىل �صندوق التقاعد.
�أو �إذا توفى االبن بعد ا�ستحقاقه معا�ش ًا �آل ن�صيبه �إىل �أبنائه وبناته امل�ستحقني للمعا�ش (�أحفاد �صاحب املعا�ش).

املـــــالحـــــــــق

عودة احلق يف املعا�ش

يعود احلق يف املعا�ش مرة �أخرى� ،أو الفرق بني املعا�ش وما تك�سبه البنت �أو الأخت �أو بنت الإبن �أو الأم وذلك اعتبار ًا من تاريخ الطالق
�أو الرتمل �أو عدم التك�سب ،بعد تقدمي امل�ستند الدال على حتقق الواقعة.

احلقــــوق التقـــاعـــديــة

هذا ويلزم القيام بعمل بحث �أويل ملراجعة امل�ستندات الالزمة حتى تتمكن الهيئة من �صرف احلقوق�( ،أنظر امللحق رقم (.))3
�صرف احلقوق التقاعدية اخلا�صة بالق�صر
ت�صرف احلقوق التقاعدية اخلا�صة بالق�صر ح�سب الرتتيب التايل:
� -1إلـى الأب �أو الأم ح�سب واليتها ال�شرعية على الأبناء.
 -2من ي�صدر له قرار من �إدارة �أموال القا�صرين بالو�صاية.
 -3الويل ال�شرعي.

امل�شرتكون يف التقاعد
و�أ�صحــاب املعا�شــات
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�أيلولة املعا�ش �إىل
�صندوق التقاعد

�أ�صحاب املعا�شات وامل�ستحقون

ي�ؤول ن�صيب كل م�ستحق يف املعا�ش بعد وفاته �أو انتهاء حقه فيه مع عدم وجود �أي من امل�ستحقني �إىل �صندوق التقاعد وذلك مع مراعاة
ما ن�ص عليه القانون من حاالت �أيلولة املعا�ش.
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امل�ستحقات التقاعدية للم�ستحقني عن املتويف
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م�صاريف اجلنازة

ت�صرف للأرملة �أو لأكرب الأوالد �أو امل�ستحقني عن املتوفى بالت�ساوي فيما بينهم �أو ملن قام بال�صرف با�شرتاط تقدمي امل�ستند الدال على
ذلك .
وت�سوى كالتايل :الراتب الأ�سا�سي الأخري �أو املعا�ش التقاعدي امل�ستحق × 3

منحة الوفاه

ت�صرف للأرملة لواليتها الطبيعية على الأبناء �أو لأكرب الأوالد ب�صفته وكي ًال عن امل�ستحقني �أو توزع على امل�ستحقني ك ًال ح�سب ن�صيبه يف
املعا�ش  .وت�سوى كالتايل :الراتب الأ�سا�سي الأخري × 6

مكاف�أة الـ ٪3

وت�صرف للم�ستحقني عن املتوفى،يف حالة وفاة املوظف على اخلدمة طبق ًا ل�سنوات خدمته.
وت�سوى كالتايل :مدة اخلدمة بالأ�شهر × الراتب الأ�سا�سي الأخري × ٪3

املعا�ش التقاعدي

ي�صرف للم�ستحقني عن املتويف ك ًال ح�سب ن�صيبه الوارد يف القانون .
وي�سوى كالتايل :مدة اخلدمة × املتو�سط 50

منحة الزواج

ت�صرف للم�ستحقة �سواء كانت (�أرملة ،بنت� ،أخت ،بنت الإبن) ويكون من تاريخ زواجها.
وت�سوى كالتايل :ن�صيب امل�ستحقة يف املعا�ش × � 18شهر ًا بحد �أدنى ( )540/-دينار ًا.

املـــــالحـــــــــق

امل�ستحقات التي مت �صرفها
م�صاريف اجلنازة ( 3رواتب )

املبلغ
1404
2808

مت �صرف م�صاريف اجلنازة للأرملة
1404

 351دينار ن�صيب كل ابن من الأبناء والبنت.

2106

 526.500دينار ن�صيب كل ابن من الأبناء والبنت.

املعا�ش التقاعدي

224.866

112.433

ن�صيب كل ابن من الأبناء والبنت.
 28.109يرفع �إىل احلد الأدنى للمعا�ش  35دينار*.

العالوة االجتماعية
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12.500

ن�صيب كل ابن من الأبناء والبنت  3.125دينار.

حاالت اجلمـع بني املعا�شات:

* ح�سب مادة ( )1قرار رقم (  )5ل�سنة 2007
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جتمع الأرملة بني معا�شها عن زوجها ومعا�شها امل�ستحق لها عن خدمتها يف احلكومة.
يجمع الأبناء والبنات بني املعا�شني امل�ستحقني لهم عن والديهم مبا ال يجاوز راتب الت�سوية الأكرب .
يجمع الأب والأم بني املعا�شات امل�ستحقة لهما مبا ال يجاوز راتب ت�سوية املعا�ش الأكرب.
يجمع الزوج العاجز عن الك�سب بني معا�شه عن نف�سه ومعا�شه عن زوجته.
وما عدا ذلك ف�إنه �إذا ا�ست ُِحق �أكرث من معا�ش ُ�ص ِرف املعا�ش الأكرب.
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منحة الوفاة (  6رواتب )
املكاف�أة . ٪3
4212
الراتب الأ�سا�سي * مدة اخلدمة بالأ�شهر * ٪3

امل�ستحقني ون�سب التوزيع
املعا�ش يوزع على الأبناء بالت�ساوي
املعا�ش ن�صيب الأرملة

احلقــــوق التقـــاعـــديــة

مثال:
موظف متويف:
الراتب الأ�سا�سي 468 :دينار
		
عدد �سنوات اخلدمة� 25 :سنة		
العالوة االجتماعية  25 :دينار
			
ا�ستحق معا�ش ًا تقاعديا وقدره  224.866دينار ًا .
ترك املتويف بعد وفاته �أرملة وعدد ( )1بنات وعدد (� )3أوالد مت �صرف امل�ستحقات على النحو التايل :
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