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وز�رة �لمالية

قر�ر رقم )1( ل�ضنة 2012

ب�ساأن �سروط و�إجر�ء�ت نقل �حتياطيات موظفي �لحكومة

و�سباط و�أفر�د قوة دفاع �لبحرين و�لأمن �لعام و�لموؤمن عليهم

عن مدد خدمتهم �أو ��ستر�كهم في �لتاأمين

بين �سناديق �لتقاعد و�لتاأمين �لخا�سعين لها

وزير المالية:

التقاعد  بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

لموظفي الحكومة، وتعديالته، 

والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  وعلى 

العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976، وتعديالته، 

 ،1976 ل�شنة   )24( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمين  قانون  وعلى 

وتعديالته، 

قوة  واأفراد  ل�شباط  التقاعد  باإن�شاء �شندوق  ل�شنة 1991  بقانون رقم )6(  المر�شوم  وعلى 

دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، 

المعدل   ،2000 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الوطني  الحر�س  قانون  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2002،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 باإن�شاء جهاز الأمن الوطني ، وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي، 

وعلى المر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2010 ب�شاأن اإدارة واخت�شا�شات �شندوق التقاعد 

ل�شباط     واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المن�شاأ بموجب 

المر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991،

و�شباط  الحكومة  موظفي  احتياطيات  نقل  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )26( رقم  القانون  وعلى 

في  ا�شتراكهم  اأو  خدمتهم  مدد  عن  عليهم  والموؤمن  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد 

التاأمين بين �شناديق التقاعد والتاأمين الخا�شعين لها، 

لتبادل  المنظمة  القواعد  ب�شاأن   1981 ل�شنة   )5( رقم  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  قرار  وعلى 

الحتياطيات بين �شناديق التقاعد المختلفة،

ق�رر �لآتي :

مادة )1(

كل  قرين  المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:
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رقم  القانون  لأحكام  وفقًا  عليه خا�شعًا  موؤمن  اأو  فرد  اأو  �شابط  اأو  كل موظف  الم�شتفيد:   -1

قانون  اأو  الحكومة  لموظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13(

تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ال�شادر 

التاأمين الجتماعي ال�شادر بالمر�شوم  اأو قانون  بالمر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976 

بقانون رقم  )24( ل�شنة 1976 وتقدم اإلى جهة التاأمين الحالية بطلب لنقل احتياطياته عن 

م�شتحقًا  يكن  ولم  ال�شابقة  التاأمين  جهة  لدى  التاأمين  في  ا�شتراكه  مدة  اأو  خدمته  مدة 

لمعا�س التقاعد ولم ي�شتلم المكافاأة اأو تعوي�س الدفعة الواحدة.  

2- جهة التاأمين ال�شابقة: الجهة التي كان الم�شتفيد خا�شعًا لقانونها.

3- جهة التاأمين الحالية: الجهة التي اأ�شبح الم�شتفيد خا�شعًا لقانونها .

مادة )2(

احتياطيات  نقل  ب�شاأن  ل�شنة 2011  رقم )26(  القانون  الأولى من  المادة  مع مراعاة حكم 

مدد  عن  عليهم  والموؤمن  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفــراد  و�شباط  الحكومة  موظفي 

يقدم   ، لها  الخا�شعين  والتاأمين  التقاعد  �شناديق  بين  التاأمين  في  ا�شتراكهم  اأو  خدمتهم 

التقاعد والتاأمين على الأنموذج المرافق لهذا  الم�شتفيد طلب نقل الحتياطيات بين �شناديق 

القرار- م�شتوفيًا كامل البيانات المطلوبة - اإلى جهة التاأمين الحالية التي تلتزم باإحالة الطلب 

اإلى جهة التاأمين ال�شابقة فور وروده اإليها.

ويجوز للم�شتفيد تقديم الطلب عن طريق جهة عمله . 

مادة )3(

ل يجوز تجزئة مدة الخدمة اأو مدة ال�شتراك المطلوب نقل احتياطياتها .

منها  ال�شتفادة  �شبق  ا�شتراك  مدة  اأو  خدمة  مدة  عن  الحتياطيات  نقل  طلب  يجوز  ل  كما 

بال�شم، وت�شوى م�شتحقات تلك المدة وفقًا لأحكام القانون الذي كان خا�شعًا له الم�شتفيد.

مادة )4(

مدة  اأو  الم�شتفيد  خدمة  مدة  كامل  عن  الحتياطيات  بح�شاب  ال�شابقة  التاأمين  جهة  تقوم 

ا�شتراكه في التاأمين بواقع ح�شيلة  ا�شتراكاته في فرع تاأمين ال�شيخوخة والعجز والوفاة التي 

اقتطعت من مرتبه اأو اأجره وح�شة الحكومة اأو �شاحب العمل التي اأديت لح�شابه وكلفة المدد 

اإلها  م�شافا  ا�شتراكه  مدة  اأو  خدمته  مدة  اإلى  والم�شمومة  والم�شافة  الم�شتراة  الفترا�شية 

اأو المبالغ المح�شلة  خالل الفترة من  عوائد ال�شتثمار المحققة على ال�شتراكات المح�شلة 

تاريخ  حتى  الأحوال  بح�شب  ال�شم  تاريخ  من  اأو  به  معاماًل  كان  الذي  للقانون  الخ�شوع  تاريخ 

تحويل الح�شيلة لل�شندوق الذي اأ�شبح تابعًا له .
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وتقدر كلفة المدد الم�شافة غير الممولة على اأ�شا�س ح�شيلة ال�شتراكات التي كان يفتر�س 

�شدداها عن تلك المدد وقت اكت�شاب الحق فيها، مع �شداد العوائد الم�شتحقة وفقًا لما تقدم.  

مادة )5(

الحالية  التاأمين  جهة  اإلى  اإليها  الم�شار  الحتياطيات  بتحويل  ال�شابقة  التاأمين  جهة  تلتزم 

خالل مدة ل تجاوز ت�شعين يومًا من تاريخ اإحالة الطلب اإليها.

والمدة  احتياطياته  نقل  باإتمام  م�شجل،  بخطاب  الم�شتفيد،  باإخطار  الأخيرة  تقوم  اأن  على 

المح�شوبة له خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإتمام نقلها.

مادة )6(

ل يجوز العدول عن طلب نقل الحتياطيات بعد اإتمام نقلها .

اإتمام اإجراءات تقديم طلب نقلها،  كما ل يحول دون نقل الحتياطيات وفاة الم�شتفيد بعد 

وتلتزم جهة التاأمين ال�شابقة بنقل الحتياطيات خالل المدة الم�شار اإليها في المادة ال�شابقة 

من هذا القرار.       

وفي الحالة الأخيرة تقوم جهة التاأمين الحالية باإخطار الم�شتحقين عن الم�شتفيد، بخطاب 

تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  فيه   المح�شوبة  والمدة  الحتياطيات  نقل  باإتمام  م�شجل، 

اإتمام نقلها.

مادة )7(

اأق�شاط  اأو  الراتب  ا�شتقطاع من  الحتياطيات في حالة وجود  نقل  اإجراءات  اإتمام  يجوز  ل 

تلك  بت�شوية  يقم  لم  ما   ، ال�شابقة  التاأمين  بجهة  ال�شندوق  لم�شلحة  الم�شتفيد  على  �شهرية 

المبالغ ، وفقًا للقوانين والأنظمة ذات العالقة.

مادة )8(

اإعادة التعيين  المن�شو�س عليها  اأو  اأو التعيين  ل ي�شري هذا القرار في �شاأن حالت النقل 

لتبادل  المنظمة  القواعد  ب�شاأن   1981 ل�شنة   )5( رقــم  الـــوزراء  مجل�س  رئي�س  قــرار  فــي 

الحتياطيات بين �شناديق التقاعد المختلفة.

مادة )9(

    ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به اعتبارًا من تاريخ ن�شره.

وزير �لمالية                       

�أحمد بن محمد �آل خليفة         

�شدر بتاريخ: 21 �شفر 1433هـ

المــــــوفـــــــق: 15 ينايـر 2012م
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