مملكة البحرين

الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد
النظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون
العاملني يف غري دولهم يف �أي دولة ع�ضو يف دول املجل�س

(دليل �صاحب العمل)

مقدمة :يتناول هذا الدليل �شروط اخل�ضوع والإجراءات املتعلقة بت�سجيل وحت�صيل اال�شرتاكات
من املواطنني البحرينيني الذين يعملون لدى اجلهات اخلا�ضعة لأجهزة التقاعد املدين ب�إحدى دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مع بيان ح�صة �صاحب العمل من اال�شرتاك و�إجراءات وقف
وانتهاء اال�شرتاك وذلك وفق ًا للنظام املوحد ملد احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف �أي دولة ع�ضو يف املجل�س ,والذي �سيطبق ب�صفة �إلزامية
وذلك ب�أثر رجعي ابتدا ًء من يناير .2006
�أو ًال :اخلا�ضعون للنظام
 جميع املوظفني البحرينيني من املدنيني الذين يعملون لدى �أ�صحاب العمل يف �إحدى دول جمل�سالتعاون( الإمارات العربية املتحدة ،اململكة العربية ال�سعودية ،قطر� ،سلطنة عمان ،الكويت) التي
ت�سري ب�ش�أنهم �أحكام قانون اخلدمة املدنية يف الدولة مقر العمل ،ب�شرط �أن يكونوا م�ستوفني ل�شروط
اخل�ضوع وفق ًا لأحكام القانون رقم  13ل�سنة .1975
 يطبق فرع ت�أمني التقاعد /ال�شيخوخة /العجز /الوفاة. ويطبق فرع ت�أمني �إ�صابة العمل بالن�سبة للموظف البحريني ،وفق ًا للأحكام املعمول بها يف الدولةمقر العمل.
ثاني ًا� :شروط اخل�ضوع
� -1أن يكون امل�ؤمن عليه بحريني اجلن�سية.
� -2أن يكون قد بلغ �سن الثامنة ع�شرة ومل يتجاوز �سن ال�ستني من عمره.
� -3أن يكون تعيينه يف وظيفة دائمة.
� -4أن يوقف معا�شه التقاعدي.
� -5أن تكون جهة العمل يف الدولة مقر العمل خا�ضعة لنظام التقاعد املدين.
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ثالث ًا� :إجراءات الت�سجيل والنماذج امل�ستخدمة
 -1ملء بطاقة منوذج اخل�ضوع بالبيانات الأ�سا�سية عن طريق جهة العمل ح�سب النموذج املرفق� ،أو
�آلي ًا عن طريق ال�صفحة الإلكرتونية للهيئة العامة ل�صندوق التقاعد.
 -2اعتماد الرقم ال�سكاين �أ�سا�س ًا للتعريف باملوظف.
� -3إرفاق ن�سخ من وثيقة جواز ال�سفر والبطاقة ال�سكانية ون�سخة من �شهادة امليالد ،لتحديد تاريخ
امليالد مع بطاقة اخل�ضوع.
 -4حتديد الراتب الأ�سا�سي ،والعالوة االجتماعية �إن وجدت يف تاريخ التعيني.
� -5إعادة بطاقة اخل�ضوع واملرفقات امل�شار �إليها �أعاله �إىل جهاز التقاعد يف الدولة مقر العمل،
متهيد ًا لتحويلها �إىل الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد يف مملكة البحرين.
 -6تقوم الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد مبراجعة البيانات امل�ستلمة عن املوظف البحريني الذي
يعمل ب�إحدى دول جمل�س التعاون ،للت�أكد من ا�ستيفائه ل�شروط اخل�ضوع من عدمه وموافاة جهاز
التقاعد يف الدولة مقر العمل مببلغ اال�شرتاك امل�ستحق عن املوظف اخلا�ضع و�صاحب العمل بناء على
راتبه لديها وذلك ابتدا ًء من تاريخ خ�ضوعه.
 -7يتم الت�سجيل وفق ًا ملواعيد الت�سجيل بالدولة مقر العمل.
 -8موافاة جهاز التقاعد بالدولة مقر العمل بالتعديالت التي تطر�أ على البيانات الأ�سا�سية التالية:
 �أي تعديل يف الراتب الأ�سا�سي والعالوة االجتماعية. تغيري اال�سم. تغيري تاريخ امليالد. الإجازات بدون راتب. تغيري احلالة االجتماعية. الرتقية خالل ال�سنة. انتقال املوظف من جهة عمل �إىل �أخرى.رابع ًا :الأجر اخلا�ضع لال�شرتاك
� -1إن الأجر اخلا�ضع لال�شرتاك وفق ًا للقانون رقم ( )13ل�سنة  1975وتعديالته ،ي�شمل الراتب
الأ�سا�سي م�ضاف ًا �إليه العالوة االجتماعية بحد �أق�صى  150/-دينار بحريني �إن وجدت.
 -2يف حالة �صرف العالوة االجتماعية للموظف البحريني بالدولة مقر العمل دون اعتبارها من
4

�ضمن وعاء الأجر اخلا�ضع لال�شرتاك ،يتحمل املوظف يف هذه احلالة �سداد اال�شرتاك عن كامل
الن�سبة ( )٪18مبا يف ذلك م�ساهمة �صاحب العمل.
خام�س ًا :ن�سبة اال�شرتاك
 -1ت�ستقطع من الراتب الأ�سا�سي للموظف م�ضاف ًا �إليها العالوة االجتماعية �إن وجدت وباحلد
الأق�صى امل�شار �إليه �أعاله ا�شرتاكات بواقع ( ٪6ح�صة املوظف) يف حني يتحمل �صاحب العمل ن�سبة
 ٪12من الأجر اخلا�ضع للموظف.
� -2إذا قلت ح�صة �صاحب العمل يف الدولة مقر العمل عن  ٪12من راتب املوظف باملفهوم املتقدم
يتعني على املوظف �أن يكمل الفرق يف ن�سبة اال�شرتاك من الراتب الأ�سا�سي والعالوة االجتماعية.
 -3نورد فيما يلي بيان ًا مب�ساهمة املوظف البحريني مبا يف ذلك الفرق يف ن�سبة اال�شرتاك و�صاحب
العمل يف حالة عمله ب�إحدى دول جمل�س التعاون خالل الفرتة من  1يناير � 2006إىل � 30سبتمرب
:2007
الإمارات

�سلطنة
عمان

الراتب
الأ�سا�سي
والعالوة
االجتماعية

الراتب
الأ�سا�سي

م�ساهمة املوظف
م�ساهمة �صاحب العمل

٪9
٪9

٪7
٪11

٪8
٪10

٪6
٪12

٪6
٪12

املجموع

٪18

٪18

٪18

٪18

٪18

الدولة
الأجر اخلا�ضع
لال�شرتاك

ال�سعودية
الراتب
الأ�سا�سي

الكويت

قطر

الراتب
الراتب
الأ�سا�سي
الأ�سا�سي
والعالوة
والعالوة
االجتماعية االجتماعية

 -4مت تعديل ن�سب اال�شرتاك بزيادة م�ساهمة احلكومة من  ٪12اىل  ٪18وذلك ابتدا ًء من �شهر
اكتوبر  ،2007ونورد يف اجلدول التايل م�ساهمة املوظف مبا يف ذلك الفرق يف ن�سبة اال�شرتاك
و�صاحب العمل بعد تعديل ن�سبة م�ساهمة احلكومة ابتدا ًء من �شهر اكتوبر  2007وذلك يف حالة عمله
ب�إحدى دول جمل�س التعاون:
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الإمارات

�سلطنة
عمان

الراتب
الأ�سا�سي
والعالوة
االجتماعية

الراتب
الأ�سا�سي

م�ساهمة املوظف
م�ساهمة �صاحب العمل

٪15
٪9

٪13
٪11

٪14
٪10

٪9
٪15

٪8.6
٪15.4

املجموع

٪24

٪24

٪24

٪24

٪24

الدولة
الأجر اخلا�ضع
لال�شرتاك

ال�سعودية
الراتب
الأ�سا�سي

الكويت

قطر

الراتب
الراتب
الأ�سا�سي
الأ�سا�سي
والعالوة
والعالوة
االجتماعية االجتماعية

�ساد�س ًا :بدء ومواعيد �سداد اال�شرتاكات
يتم �سداد اال�شرتاكات للهيئة العامة ل�صندوق التقاعد ،يف حالة عمل املوظف البحريني خالل
الن�صف الأول من �أي �شهر عن كامل ال�شهر ووفقا للمواعيد واالجراءات وال�ضوابط املعمول بها يف
قانون الدولة مقر العمل ،مع مالحظة عدم الت�أخري يف ال�سداد ملا �سيرتتب على �صاحب العمل دفع
غرامة الت�أخري.
�سابع ًا :طريقة �سداد اال�شرتاكات
يلتزم �صاحب العمل �شهريا بالآتي:
� -1إيداع اال�شرتاكات (ح�صة املوظف وم�ساهمة �صاحب العمل) يف ح�ساب الهيئة العامة ل�صندوق
التقاعد لدى البنوك التي مت الإتفاق ب�ش�أنها بالدولة مقر العمل وذلك على النحو التايل:
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ا�سم الدولة

الفرع

ا�سم البنك

رقم احل�ساب اجلاري
22356191000106

اململكة العربية ال�سعودية البنك الأهلي التجاري
الكويت

بنك الكويت الوطني

5500-100632-010

قطر

م�صرف قطر اال�سالمي

ORG-100150774

الإمارات العربية املتحدة بنك �أبوظبي التجاري
�سلطنة عمان

�أبو ظبي

393954020001
39-501240081015

بنك م�سقط

 -2موافاة الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد بك�شف �شهري مرفق مع املبالغ املحولة واخلا�صة
با�شرتاكات املوظفني البحرينيني ب�صورة �شهرية على �أن يت�ضمن (ا�سم املوظف ،الرقم ال�سكاين،
الراتب الأ�سا�سي ،العالوة االجتماعية ،م�ساهمة املوظف ،وم�ساهمة �صاحب العمل من الراتب
الأ�سا�سي والعالوة االجتماعية).
 -3موافاة الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد �شهري ًا ب�أ�سماء املوظفني اجلدد وامل�ستبعدين واملنتهية
خدماتهم و�أية تعديالت على رواتبهم.
ثامن ًا :اجلزاءات املطبقة
يف حالة ت�أخر �صاحب العمل عن �سداد اال�شرتاكات امل�ستحقة خالل املواعيد املقررة قانون ًا� ،أو يف
حالة عدم ت�سجيل كل �أو بع�ض موظفيه ممن ت�سري عليهم �أحكام هذا النظام �أو عدم �إبالغه بانتهاء
خدمة �أي منهم او �أدائه اال�شرتاكات على ا�سا�س �أجور غري حقيقية ،تطبق ب�ش�أنه اجلزاءات يف قانون
التقاعد املدين يف الدولة مقر العمل.
تا�سع ًا :وقف �أو انتهاء اال�شرتاك
 �إذا فقد �شرط من �شروط اخل�ضوع املبينة �ضمن الفقرة (ثاني ًا). انتهاء اخلدمة ب�أي �سبب من الأ�سباب. يتم وقف اال�شرتاك يف حالة منح املوظف �إجازة بدون راتب �إذا زادت عن  15يوم يف ال�شهرالواحد.
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 يف حالة فقد املوظف البحريني ،يتم �إثبات الفقد وفق ًا للإجراء املعمول به يف الدولة مقر العملويتم �إ�شعار الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد بذلك.
 يف حالة �إنهاء خدمة املوظف بقرار ت�أديبي يجب �إرفاق �صورة من القرار الت�أديبي �أو احلكمالق�ضائي ال�صادر بانتهاء خدمة املوظف.
 يف حالة �إنهاء خدمة املوظف ب�إلغاء وظيفته �أو الف�صل بغري الطريق الت�أديبي يجب �إرفاق �صورة منامل�ستند الدال على �إلغاء الوظيفة �أو الف�صل بغري الطريق الت�أديبي.
عا�شر ًا :الإجراءات اخلا�صة بالعجز والوفاة
 يف حالة العجز �أو الوفاة يلتزم �صاحب العمل ب�إخطار جهاز التقاعد يف الدولة مقر العمل والتيبدورها ت�ستكمل التقارير وال�شهادات الطبية الالزمة لإثبات حالة العجز �أو الوفاة ،و�إر�سالها �إىل
الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد يف مملكة البحرين لعر�ضها على اللجان الطبية وفق ًا لل�ضوابط
واالجراءات املعمول بها يف مملكة البحرين ،متهيد ًا لت�سوية امل�ستحقات التقاعدية طبق ًا لقانون
التقاعد املدين يف الدولة موطن املوظف.
 يلتزم �صاحب العمل ب�إخطار جهاز التقاعد املدين يف الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة املوظف لديهمن خالل ملء ا�ستمارة انتهاء اخلدمة من قبل �صاحب العمل وحتويلها مع املرفقات املطلوبة �إىل
جهاز التقاعد املدين يف دولة مقر العمل خالل املوعد املحدد ،حيث �ستقوم الأخرية ب�إخطار وحتويل
كافة امل�ستندات �إيل الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد مبملكة البحرين.
 يتطلب من �صاحب العمل موافاة �أجهزة التقاعد بالدولة مقر العمل بامل�ستندات التالية: -1منوذج �إخطار انتهاء خدمة.
 -2م�ستند انتهاء خدمة �أو �صورة منه.
 -3ك�شف بالتدرج يف الراتب.
� -4شهادة اللجنة الطبية املخت�صة بوزارة ال�صحة وذلك يف حالة انتهاء خدمة املوظف لأ�سباب
�صحية تهدد حياته باخلطر �أو العجز.
� -5شهادة الوفاة �أو امل�ستند الدال على ذلك.
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حادي ع�شر :حلقات االت�صال
ا�سم الإدارة
ادارة اال�شرتاكات وااليرادات
ادارة احلقوق التقاعدية
مركز الإت�صاالت
)(call Centre

رقم الفاك�س

رقم الهاتف

0097317530778 0097317519006

الربيد االلكرتوين
jhali@pfc.gov.bh

aaalbharna@pfc.gov.bh 0097317531914 0097317519218
0097317541178

0097317519119

عنوان الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد
الربيد االلكرتوين للهيئة

موقع الهيئة على االنرتنت

pfcquery@pfc.gov.bh

www.pfc.gov.bh
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�صندوق الربيد
 5250املنامة  -مملكة البحرين

