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وزارة املالية واالقت�صاد الوطني
قرار رقم ( )22ل�سنة 2020
ب�ش�أن قواعد و�إجراءات تنفيذ �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2020
ب�ش�أن �صناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني والأنظمة التقاعدية والت�أمينية
وزير المالية واالقت�صاد الوطني:
بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد
ملوظفي احلكومة ،وتعديالته،
وعلى قانون الت�أمني االجتماعي ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة ،1976
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2005ب�ش�أن الت�أمني االجتماعي على البحرينيني العاملني يف
اخلارج َومـن يف حكمهم،
املوحـد ملدِّ احلماية الت�أمينية
وعلى القانون رقم ( )68ل�سنة  2006باملوافقة على النظام َّ
ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اية دولة ع�ضو يف
املجل�س،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،املع َّدل بالقانون
رقم ( )33ل�سنة ،2014
وعلى قانون اخلدمة املدنية ،ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010وتعديالته،
وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ،ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  ،2012وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )36ل�سنة  2015ب�ش�أن و ْقـف احلقوق واملزايا التقاعدية يف حالة
�سحـب اجلن�سية البحرينية �أو ف ْق ِـدها �أو �إ�سقاطها �أو التج ُّنـ�س بجن�سية دولة �أجنبية دون �إذن،
ْ
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )45ل�سنة  2018ب�ش�أن نظام تقاعد الوزراء َومـن يف حكمهم،
ومكاف�آت تقاعد �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2020ب�ش�أن �صناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني
والأنظمة التقاعدية والت�أمينية،
وبعد موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي،
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قرر الآتي:
مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين ٍّ
كل منها
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
ما مل ِ
القانون :المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2020ب�ش�أن �صناديق ومعا�شات التقاعد في القوانين
والأنظمة التقاعدية والت�أمينية.
الهيئة :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي.
ال�صندوق� :صندوق التقاعد والت�أمينات االجتماعية ال ُمـن�ش�أ بموجب القانون.
الح�ساب :الح�ساب الم�ستقل الذي يتم تحويل فائ�ض ال�صندوق �إليه.
الم�ستحـق طبق��� ًا لقوانين و�أنظمة التقاع���د والت�أمين
المعا����ش :معا����ش التقاع���د �أو ال�شيخوخ���ة
َ
االجتماعي.
العجـ���ز غير المهني طبق ًا لقواني���ن و�أنظمة التقاعد
معا����ش العج���ز :المعا����ش
ْ
َ
الم�ستحـق ب�سبب ْ
والت�أمين االجتماعي.
الم�ستحـق ب�سب���ب المر�ض المهني �أو �إ�صابة العمل طبق ًا لقوانين
معا����ش �إ�صابة العمل :المعا�ش
َ
و�أنظمة التقاعد والت�أمين االجتماعي.
للم�ستحـقين ب�سبب قرابتهم
المعا����ش الم�ستحـ���ق ب�سب���ب �صلة القرابة :المعا�ش الذي ُيـ�ص��� َرف
ِ
َ
من �صاحب المعا�ش بح�سب قوانين و�أنظمة التقاعد والت�أمين االجتماعي.
للم�ستحـقين عن���ه  -عند ت ْركه للخدمة
المكاف����أة :مكاف����أة التقاعد التي ُتـ�ص��� َرف للموظف � -أو
ِ
دون ا�ستحقاق���ه لمعا����ش� ،أو المكاف�أة التي ُتـ�ص َرف عن الم���دد التي ال تدخل في ح�ساب المعا�ش
طبق��� ًا لأحكام القانون رق���م ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد لموظفي
الحكومة.
للم�ستحـقين عنه -
تعوي�ض الدفعة الواحدة :المبلغ المقطوع الذي ُيـ�ص َرف للم�ؤَ َّمـن عليه � -أو
ِ
عن���د انته���اء خدمته دون ا�ستحقاقه لمعا�ش� ،أو المبلغ الذي ُيـ�ص َرف عن المدد التي ال تدخل في
ح�س���اب المعا�ش طبق ًا لأحكام قانون الت�أمين االجتماعي ،ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ()24
ل�سنة .1976

مادة ()2

تتوىل الهيئة �إجراءات دمج ُك ٍّـل من �صندوق تقاعد موظفي احلكومة َ
املن�شـ�أ مبوجب القانون
رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ملوظفي احلكومة و�صندوق
الت�أمينات االجتماعية َ
املن�شـ�أ مبوجب قانون الت�أمني االجتماعي ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )24ل�سنة  1976يف ال�صندوق ،ويجوز لها اال�ستعانة َمبـن له اخلربة واالخت�صا�ص يف هذا
ال�ش�أن.
و ُيـ َر َّحـل فائ�ض ال�صندوق �إىل احل�ساب.
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مادة ()3

دون الإخالل بحق َمـن َّمتـت ت�سوية معا�شاته قبل العمل ب�أحكام القانون ،ال يجوز �ص ْرف �أكرث
من معا�ش واحد من ال�صندوق ،وال يجوز اجل ْمـع بني �أكرث من معا�ش طبق ًا ل ِّأي قانون �أو نظام
تقاعد �أو ت�أمني اجتماعي.
وال ي�سري ْ
العجـز �أو �إ�صابة
احلظـر الوارد يف الفقرة ال�سابقة على املعا�ش
َ
امل�ستحـق ب�سبب ْ
امل�ستحـقني الواردة يف
العمل �أو ب�سبب �صلة القرابة وذلك مع مراعاة �أحكام �ص ْرف معا�شات
ِ
قوانني و�أنظمة التقاعد والت�أمني االجتماعي.

مادة ()4

ا�ستحـقَّ املعا�ش
�إذا التحق �صاحب املعا�ش بوظيفة �أو عمل غري خا�ضع لذات القانون الذي َ
مبوجبه ،يجب عليه اتخاذ �إحدى اخليارات الآتية:
 -1و ْقـ���ف �ص ْرف المعا�ش و�ض���م مدة خدمته ال�سابق���ة �إلى مدة خدمته الجدي���دة ،وذلك ِو ْفـق ًا
للقواعد المن�صو�ص عليها في المادة ( )5من هذا القرار.
تح�صـ ِلـ���ه على راتب �أو
 -2ا�ستم���رار �ص��� ْرف المعا�ش
َ
الم�ستحـق ع���ن مدة خدمت���ه ال�سابقة مع ُّ
�أج���ر �أو مكاف�أة عن مدة خدمته الجديدة ال ي�ؤدي عنها اال�شتراكات التقاعدية ،وي�ؤدى عنها
اال�شتراكات الخا�صة بالت�أمين �ضد �إ�صابات العمل.
املخ�صـ�صة لهذا الغر�ض
ويلتزم ك ٌّل من �صاحب املعا�ش وجهة العمل مبلء اال�ستمارات
َّ
بالو�سيلة التي حتدِّ دها الهيئة ،وذلك خالل ( )30يوم ًا من تاريخ التحاق �صاحب املعا�ش بالعمل
اجلديد ،ما مل يتم تقدمي عذر تقبله الهيئة.

مادة ()5

يف حالة قيام �صاحب املعا�ش باتخاذ اخليار ( )1من املادة ( )4من هذا القرار ،ف�إنه
تتوجـب مراعاة القواعد الآتية:
َّ
� -1ضم مدد الخدمة المح�سوبة في المعا�ش ال�سابق �إلى مدة الخدمة الجديدة.
 -2عند انتهاء الخدمة الجديدة يعاد ا�ستئناف �ص ْرف المعا�ش عن مدة الخدمة ال�سابقة م�ضاف ًا
�إلي���ه المعا����ش عن مدة الخدمة الجدي���دة ب�شرط عدم تجا ُوز مجموع الم���دد الحد الأق�صى
ال�ستحقاق المعا�ش.
ُ -3ت�ص َرف عن المدد غير الم�ؤهِّ ـلة ال�ستحقاق المعا�ش �أو المدد التي ال تدخل في ح�ساب المعا�ش
ُ
تعوي�ض الدفعة الواحدة بح�سب قوانين و�أنظمة التقاعد والت�أمين االجتماعي.
مكاف�أ ُة �أو
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والمـ َنـح والتعوي�ضات المترتبة على ا�ستحقاق المعا�ش طبق ًا لأحكام القانون
ـحت�سـب المزايا ِ
ُ -4ت َ
الخا�ضعة له مدة الخدمة الجديدة.

مادة ()6

ا�ستحـقَّ املعا�ش مبوجبه
�إذا التحق �صاحب املعا�ش بوظيفة �أو عمل خا�ضع لذات القانون الذي َ
ت�سري عليه �أحكام عودة �صاحب املعا�ش للخدمة �أو للعمل املن�صو�ص عليها يف قوانني و�أنظمة
التقاعد والت�أمني االجتماعي.
ويف جميع الأحوال ال يجوز اجل ْمـع بني املعا�ش التقاعدي وبني الراتب �أو الأجر �أو املكاف�أة
ال�شهرية متى كانوا خا�ضعني لال�شرتاك طبق ًا لقوانني و�أنظمة التقاعد والت�أمني االجتماعي.

مادة ()7

ا�ستحـقَّ
�أ�	-إذا كان �صاح���ب المعا�ش ملتحق��� ًا بوظيفة �أو عمل غير خا�ضع ل���ذات القانون الذي َ
المعا����ش بموجبه �أو كان يجمع بين المعا�ش والأجر طبق��� ًا لأحكام المادة ( )136من قانون
الت�أمي���ن االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق���م ( )24ل�سنة  ،1976وذلك عند �صدور
القان���ون ،فيج���ب عليه اتخاذ �أح���د الخيارين الواردين في المادة ( )4م���ن هذا القرار ،مع
مراعاة القواعد الآتية:
-1عند اتخاذ �صاحب المعا�ش للخيار ( ،)1يو َقـف �ص ْر ُف المعا�ش ويتم �ضم �سنوات الخدمة
ال�سابقة التي ا�ست ُِـحـقَ عنها المعا�ش �إلى مدة الخدمة الجديدة وت�س َّوى الم�ستحقات عند
انتهاء الخدمة طبق ًا لن�ص المادة ( )5من هذا القرار.
-2عند اتخاذ �صاحب المعا�ش للخيار (ُ ،)2يـلغى اال�شتراك في نظام التقاعد �أو الت�أمين
االجتماعي با�ستثناء فرع الت�أمين �ضد �إ�صابات العمل من تاريخ العمل ب�أحكام القانون.
و�إذا كانت مدة اخلدمة اجلديدة التي ت�سبق العمل ب�أحكام القانون م�ؤهِّ ـلة ال�ستحقاق
امل�ستحـق عن مدة اخلدمة ال�سابقة ،ومبا
املعا�ش ،ت�ضاف ن�سبة املعا�ش عن هذه املدة �إىل املعا�ش
َ
ال يتجاوز جمموع الـ ُمـدد احلد الأق�صى ال�ستحقاق املعا�ش ،على �أن ُت�ص َرف عن الـ ُمـدد التي
ُ
تعوي�ض الدفعة الواحدة بح�سب قوانني و�أنظمة التقاعد
ال تدخل يف ح�ساب املعا�ش مكاف�أ ُة �أو
والت�أمني االجتماعي.
و�إذا مل تكن مدة اخلدمة اجلديدة م�ؤهِّ ـلة ال�ستحقاق املعا�شُ ،تـ�ص َرف ل�صاحب املعا�ش
ُ
تعوي�ض الدفعة الواحدة – بح�سب الأحوال – عن هذه املدة.
مكاف�أ ُة �أو
و ُتـ�ص َرف جميع امل�ستحقات عند انتهاء اخلدمة اجلديدة.
المخ�صـ�صة لأغرا�ض تطبيق
ب -يلتزم ك ٌّل م���ن �صاحب المعا�ش وجهة العمل بملء اال�ستمارات
َّ
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الفقرة (�أ) من هذه المادة بالو�سيلة التي تحدِّ دها الهيئة ،وذلك خالل ( )60يوم ًا من تاريخ
العمل ب�أحكام هذا القرار ،ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

مادة ()8

تتوىل الهيئة ع ْر�ض اخليارات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار على �صاحب املعا�ش ،ليتخذ
الأف�ضل بالن�سبة له.

مادة ()9

على الرئي�س التنفيذي للهيئة تنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ
ْ
ن�ش ِـره يف اجلريدة الر�سمية.

وزير املالية واالقت�صاد الوطني
�سلمان بن خليفة �آل خليفة
�صدر بتاريخ� 21 :صفر 1442هـ
الـم ــواف ـ ـ ــق� 8 :أكتوبر 2020م
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