




مملكة البحرين

الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد

النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون

العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�صو يف دول املجل�س

)دليل �صاحب العمل(

اال�شرتاكات  وحت�شيل  بت�شجيل  املتعلقة  واالإجراءات  اخل�شوع  �شروط  الدليل  هذا  يتناول  مقدمة: 

من املواطنني البحرينيني الذين يعملون لدى اجلهات اخلا�شعة الأجهزة التقاعد املدين باإحدى دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مع بيان ح�شة �شاحب العمل من اال�شرتاك واإجراءات وقف 

وانتهاء اال�شرتاك وذلك وفقًا للنظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�شو يف املجل�س, والذي �شيطبق ب�شفة اإلزامية 

وذلك باأثر رجعي ابتداًء من يناير 2006.

 

اأواًل: اخلا�صعون للنظام

- جميع املوظفني البحرينيني من املدنيني الذين يعملون لدى اأ�شحاب العمل يف اإحدى دول جمل�س 

التعاون) االإمارات العربية املتحدة, اململكة العربية ال�شعودية, قطر, �شلطنة عمان, الكويت( التي 

ت�شري ب�شاأنهم اأحكام قانون اخلدمة املدنية يف الدولة مقر العمل, ب�شرط اأن يكونوا م�شتوفني ل�شروط 

اخل�شوع وفقًا الأحكام القانون رقم 13 ل�شنة 1975.

- يطبق فرع تاأمني التقاعد/ ال�شيخوخة/ العجز/ الوفاة.

- ويطبق فرع تاأمني اإ�شابة العمل بالن�شبة للموظف البحريني, وفقًا للأحكام املعمول بها يف الدولة 

مقر العمل.

ثانيًا: �صروط اخل�صوع

1- اأن يكون املوؤمن عليه بحريني اجلن�شية.

2- اأن يكون قد بلغ �شن الثامنة ع�شرة ومل يتجاوز �شن ال�شتني من عمره.

3- اأن يكون تعيينه يف وظيفة دائمة.

4- اأن يوقف معا�شه التقاعدي.

5- اأن تكون جهة العمل يف الدولة مقر العمل خا�شعة لنظام التقاعد املدين.
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ثالثًا: اإجراءات الت�صجيل والنماذج امل�صتخدمة

1- ملء بطاقة منوذج اخل�شوع بالبيانات االأ�شا�شية عن طريق جهة العمل ح�شب النموذج املرفق, اأو 

اآليًا عن طريق ال�شفحة االإلكرتونية للهيئة العامة ل�شندوق التقاعد.

2- اعتماد الرقم ال�شكاين اأ�شا�شًا للتعريف باملوظف.

3- اإرفاق ن�شخ من وثيقة جواز ال�شفر والبطاقة ال�شكانية ون�شخة من �شهادة امليلد, لتحديد تاريخ 

امليلد مع بطاقة اخل�شوع.

4- حتديد الراتب االأ�شا�شي, والعلوة االجتماعية اإن وجدت يف تاريخ التعيني.

العمل,  الدولة مقر  التقاعد يف  اإىل جهاز  اأعله  اإليها  امل�شار  واملرفقات  اإعادة بطاقة اخل�شوع   -5

متهيدًا لتحويلها اإىل الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد يف مملكة البحرين.

الذي  البحريني  املوظف  امل�شتلمة عن  البيانات  التقاعد مبراجعة  العامة ل�شندوق  الهيئة  تقوم   -6

للتاأكد من ا�شتيفائه ل�شروط اخل�شوع من عدمه وموافاة جهاز  يعمل باإحدى دول جمل�س التعاون, 

التقاعد يف الدولة مقر العمل مببلغ اال�شرتاك امل�شتحق عن املوظف اخلا�شع و�شاحب العمل بناء على 

راتبه لديها وذلك ابتداًء من تاريخ خ�شوعه.

7- يتم الت�شجيل وفقًا ملواعيد الت�شجيل بالدولة مقر العمل.

8- موافاة جهاز التقاعد بالدولة مقر العمل بالتعديلت التي تطراأ على البيانات االأ�شا�شية التالية:

- اأي تعديل يف الراتب االأ�شا�شي والعلوة االجتماعية.

- تغيري اال�شم.

- تغيري تاريخ امليلد.

- االإجازات بدون راتب.

- تغيري احلالة االجتماعية.

- الرتقية خلل ال�شنة.

- انتقال املوظف من جهة عمل اإىل اأخرى.

رابعًا: االأجر اخلا�صع لال�صرتاك

الراتب  ي�شمل  وتعديلته,   1975 ل�شنة  رقم )13(  للقانون  وفقًا  لل�شرتاك  اخلا�شع  االأجر  اإن   -1

االأ�شا�شي م�شافًا اإليه العلوة االجتماعية بحد اأق�شى -/150 دينار بحريني اإن وجدت.

اعتبارها من  دون  العمل  بالدولة مقر  البحريني  للموظف  االجتماعية  العلوة  2- يف حالة �شرف 
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�شمن وعاء االأجر اخلا�شع لل�شرتاك, يتحمل املوظف يف هذه احلالة �شداد اال�شرتاك عن كامل 

الن�شبة )18٪( مبا يف ذلك م�شاهمة �شاحب العمل.

خام�صًا: ن�صبة اال�صرتاك

وباحلد  وجدت  اإن  االجتماعية  العلوة  اإليها  م�شافًا  للموظف  االأ�شا�شي  الراتب  من  ت�شتقطع   -1

االأق�شى امل�شار اإليه اأعله ا�شرتاكات بواقع 6٪ )ح�شة املوظف( يف حني يتحمل �شاحب العمل ن�شبة 

12٪ من االأجر اخلا�شع للموظف.

2- اإذا قلت ح�شة �شاحب العمل يف الدولة مقر العمل عن 12٪ من راتب املوظف باملفهوم املتقدم 

يتعني على املوظف اأن يكمل الفرق يف ن�شبة اال�شرتاك من الراتب االأ�شا�شي والعلوة االجتماعية.

3- نورد فيما يلي بيانًا مب�شاهمة املوظف البحريني مبا يف ذلك الفرق يف ن�شبة اال�شرتاك و�شاحب 

30 �شبتمرب  اإىل   2006 1 يناير  التعاون خلل الفرتة من  باإحدى دول جمل�س  العمل يف حالة عمله 

:2007

 �صلطنة

عمان

االإمارات قطر الكويت ال�صعودية الدولة

 الراتب

االأ�شا�شي

 الراتب

 االأ�شا�شي

 والعلوة

االجتماعية

 الراتب

 االأ�شا�شي

 والعلوة

االجتماعية

 الراتب

 االأ�شا�شي

 والعلوة

االجتماعية

 الراتب

االأ�شا�شي

 االأجر اخلا�شع

لل�شرتاك

٪6

٪12

٪6

٪12

٪8

٪10

٪7

٪11

٪9

٪9

م�شاهمة املوظف

م�شاهمة �شاحب العمل

٪18 ٪18 ٪18 ٪18 ٪18 املجموع

ابتداًء من �شهر  18٪ وذلك  12٪ اىل  4- مت تعديل ن�شب اال�شرتاك بزيادة م�شاهمة احلكومة من 

اال�شرتاك  ن�شبة  يف  الفرق  ذلك  يف  مبا  املوظف  م�شاهمة  التايل  اجلدول  يف  ونورد   ,2007 اكتوبر 

و�شاحب العمل بعد تعديل ن�شبة م�شاهمة احلكومة ابتداًء من �شهر اكتوبر 2007 وذلك يف حالة عمله 

باإحدى دول جمل�س التعاون:
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 �صلطنة

عمان

االإمارات قطر الكويت ال�صعودية الدولة

 الراتب

االأ�شا�شي

 الراتب

 االأ�شا�شي

 والعلوة

االجتماعية

 الراتب

 االأ�شا�شي

 والعلوة

االجتماعية

 الراتب

 االأ�شا�شي

 والعلوة

االجتماعية

 الراتب

االأ�شا�شي

 االأجر اخلا�شع

لل�شرتاك

٪8.6

٪15.4

٪9

٪15

٪14

٪10

٪13

٪11

٪15

٪9

م�شاهمة املوظف

م�شاهمة �شاحب العمل

٪24 ٪24 ٪24 ٪24 ٪24 املجموع

�صاد�صًا: بدء ومواعيد �صداد اال�صرتاكات

خلل  البحريني  املوظف  عمل  حالة  يف  التقاعد,  ل�شندوق  العامة  للهيئة  اال�شرتاكات  �شداد  يتم 

الن�شف االأول من اأي �شهر عن كامل ال�شهر ووفقا للمواعيد واالجراءات وال�شوابط املعمول بها يف 

قانون الدولة مقر العمل, مع ملحظة عدم التاأخري يف ال�شداد ملا �شيرتتب على �شاحب العمل دفع 

غرامة التاأخري.

�صابعًا: طريقة �صداد اال�صرتاكات

يلتزم �شاحب العمل �شهريا باالآتي:

1- اإيداع اال�شرتاكات )ح�شة املوظف وم�شاهمة �شاحب العمل( يف ح�شاب الهيئة العامة ل�شندوق 

التقاعد لدى البنوك التي مت االإتفاق ب�شاأنها بالدولة مقر العمل وذلك على النحو التايل:
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رقم احل�صاب اجلاري الفرع ا�صم البنك ا�صم الدولة

22356191000106 البنك االأهلي التجاري اململكة العربية ال�شعودية

5500-100632-010 بنك الكويت الوطني الكويت

ORG-100150774 م�شرف قطر اال�شلمي قطر

393954020001 اأبو ظبي بنك اأبوظبي التجاري االإمارات العربية املتحدة

39-501240081015 بنك م�شقط �شلطنة عمان

واخلا�شة  املحولة  املبالغ  مع  مرفق  �شهري  بك�شف  التقاعد  ل�شندوق  العامة  الهيئة  موافاة   -2

با�شرتاكات املوظفني البحرينيني ب�شورة �شهرية على اأن يت�شمن )ا�شم املوظف, الرقم ال�شكاين, 

الراتب  من  العمل  �شاحب  وم�شاهمة  املوظف,  م�شاهمة  االجتماعية,  العلوة  االأ�شا�شي,  الراتب 

االأ�شا�شي والعلوة االجتماعية(.

واملنتهية  وامل�شتبعدين  املوظفني اجلدد  باأ�شماء  �شهريًا  التقاعد  ل�شندوق  العامة  الهيئة  3- موافاة 

خدماتهم واأية تعديلت على رواتبهم.

ثامنًا: اجلزاءات املطبقة

يف حالة تاأخر �شاحب العمل عن �شداد اال�شرتاكات امل�شتحقة خلل املواعيد املقررة قانونًا, اأو يف 

حالة عدم ت�شجيل كل اأو بع�س موظفيه ممن ت�شري عليهم اأحكام هذا النظام اأو عدم اإبلغه بانتهاء 

خدمة اأي منهم او اأدائه اال�شرتاكات على ا�شا�س اأجور غري حقيقية, تطبق ب�شاأنه اجلزاءات يف قانون 

التقاعد املدين يف الدولة مقر العمل.

تا�صعًا: وقف اأو انتهاء اال�صرتاك

- اإذا فقد �شرط من �شروط اخل�شوع املبينة �شمن الفقرة )ثانيًا(.

- انتهاء اخلدمة باأي �شبب من االأ�شباب.

ال�شهر  يف  يوم   15 عن  زادت  اإذا  راتب  بدون  اإجازة  املوظف  منح  حالة  يف  اال�شرتاك  وقف  يتم   -

الواحد.
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- يف حالة فقد املوظف البحريني, يتم اإثبات الفقد وفقًا للإجراء املعمول به يف الدولة مقر العمل 

ويتم اإ�شعار الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد بذلك.

احلكم  اأو  التاأديبي  القرار  من  �شورة  اإرفاق  يجب  تاأديبي  بقرار  املوظف  خدمة  اإنهاء  حالة  يف   -

الق�شائي ال�شادر بانتهاء خدمة املوظف.

- يف حالة اإنهاء خدمة املوظف باإلغاء وظيفته اأو الف�شل بغري الطريق التاأديبي يجب اإرفاق �شورة من 

امل�شتند الدال على اإلغاء الوظيفة اأو الف�شل بغري الطريق التاأديبي.

عا�صرًا: االإجراءات اخلا�صة بالعجز والوفاة

- يف حالة العجز اأو الوفاة يلتزم �شاحب العمل باإخطار جهاز التقاعد يف الدولة مقر العمل والتي 

اإىل  واإر�شالها  الوفاة,  اأو  العجز  الطبية اللزمة الإثبات حالة  وال�شهادات  التقارير  ت�شتكمل  بدورها 

لل�شوابط  وفقًا  الطبية  اللجان  على  لعر�شها  البحرين  مملكة  يف  التقاعد  ل�شندوق  العامة  الهيئة 

لقانون  طبقًا  التقاعدية  امل�شتحقات  لت�شوية  متهيدًا  البحرين,  مملكة  يف  بها  املعمول  واالجراءات 

التقاعد املدين يف الدولة موطن املوظف.

- يلتزم �شاحب العمل باإخطار جهاز التقاعد املدين يف الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة املوظف لديه 

من خلل ملء ا�شتمارة انتهاء اخلدمة من قبل �شاحب العمل وحتويلها مع املرفقات املطلوبة اإىل 

جهاز التقاعد املدين يف دولة مقر العمل خلل املوعد املحدد, حيث �شتقوم االأخرية باإخطار وحتويل 

كافة امل�شتندات اإيل الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد مبملكة البحرين.

- يتطلب من �شاحب العمل موافاة اأجهزة التقاعد بالدولة مقر العمل بامل�شتندات التالية:

1- منوذج اإخطار انتهاء خدمة.

2- م�شتند انتهاء خدمة اأو �شورة منه.

3- ك�شف بالتدرج يف الراتب.

الأ�شباب  املوظف  خدمة  انتهاء  حالة  يف  وذلك  ال�شحة  بوزارة  املخت�شة  الطبية  اللجنة  �شهادة   -4

�شحية تهدد حياته باخلطر اأو العجز.

5- �شهادة الوفاة اأو امل�شتند الدال على ذلك.
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حادي ع�صر: حلقات االت�صال

الربيد االلكرتوين رقم الفاك�س رقم الهاتف ا�صم االإدارة

jhali@pfc.gov.bh 0097317530778 0097317519006 ادارة اال�شرتاكات وااليرادات

aaalbharna@pfc.gov.bh 0097317531914 0097317519218 ادارة احلقوق التقاعدية

0097317541178 0097317519119
مركز االإت�شاالت

  (call Centre)

عنوان الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد

�صندوق الربيد موقع الهيئة على االنرتنت الربيد االلكرتوين للهيئة

5250 املنامة - مملكة البحرين www.pfc.gov.bh pfcquery@pfc.gov.bh
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