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قانون رقم )41( ل�سنة 2010 

بتعديل بع�ض �أحكام �لقانون رقم ) 13 ( ل�سنة 1975 

ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت �لتقاعد لموظفي �لحكومة 

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة       ملك مملكة البحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور، 

لموظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

الحكومة، وتعديالته، 

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه ، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 

�لمادة �لأولى 

القانون رقم ) 13 (  و ) 32 ( من  و ) 31 (  و ) 30 (  المواد ) 29 (  ي�شتبدل بن�شو�س 

ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة الن�شو�س الآتية : 

مادة ) 29 ( 

اأي  توفى  اأو  اأمهم متوفاة  اأو  اأبوهم متوفًى  كان  اإذا  وبناتها  البنت  واأبناء  وبناته  البن  اأبناء 

منهما بعد ا�شتحقاقه المعا�س، ينتقل اإليهم ن�شيب اأبيهم اأو اأمهم – بح�شب الأحوال – وفقًا 

المتوفاة  البنت  اأبناء  يكون  اأن  على   ، ال�شابقتين  المادتين  في  المبينة  الحدود  وفي  لل�شروط 

وبناتها معتمدين في معي�شتهم على الموظف، ويثبت ذلك ب�شهادة ت�شدرها الجهة الحكومية 

المخت�شة بناء على طلب الهيئة .

مادة ) 30 ( 

ت�شتحق الأم ن�شيبًا في معا�س ابنها المتوفى اأو ابنتها المتوفاة، ويوقف المعا�س اإذا تزوجت 

تكن م�شتحقة  لم  ترملت ما  اأو  اإذا طلقت  لها  المعا�س  ويعاد �شرف   ، اأي منهما  والد  من غير 

اأدي  واإل  يزيد عليه  اأو  ابنتها  اأو  ابنها  يعادل معا�شها عن  بما  اآخر  الهيئة من زوج  لمعا�س من 

اإليها الفرق.

مادة ) 31 ( 

معي�شته  في  يعتمد  كان  اإذا  المتوفاة  ابنته  اأو  المتوفى  ابنه  معا�س  في  ن�شيبًا  الأب  ي�شتحق 

طلب  على  بناًء  المخت�شة  الحكومية  الجهة  ت�شدرها  ب�شهادة  ذلك  ويثبت  عليها،  اأو  عليه 

الهيئة.
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مادة ) 32 ( 

كانوا  اإذا  المتوفاة  اأختهم  اأو  المتوفى  اأخيهم  معا�س  في  ن�شيبًا  والأخــوات  الإخوة  ي�شتحق 

في  المبينة  الحدود  وفي  بال�شروط  وذلك   ، عليهما  اأو  عليها  اأو  عليه  معي�شتهم  في  يعتمدون 

المادتين ) 27 ( و ) 28 ( من هذا القانون . 

ت�شدرها  ب�شهادة  المعا�س  معي�شتهم على �شاحب  في  يعتمدون  والأخوات  الإخوة  اأن  ويثبت 

الجهة الحكومية المخت�شة بناء على طلب الهيئة . 

�لمادة �لثانية 

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

 

                                                                    ملك مملكة �لبحرين 

                                                            حمد بن عي�سى �آل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع : 

بتـــاريــخ: 6 ذي القعدة 1431هـ

الموافق: 14 اأكتــــــــــوبر 2010م


