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وزارة المالية

قرار رقم ( )1ل�سنة 2012
ب�ش�أن �شروط و�إجراءات نقل احتياطيات موظفي الحكومة
و�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والم�ؤمن عليهم
عن مدد خدمتهم �أو ا�شتراكهم في الت�أمين
بين �صناديق التقاعد والت�أمين الخا�ضعين لها

وزير المالية:
بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد
لموظفي الحكومة ،وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )24ل�سنة ،1976
وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1991ب�إن�شاء �صندوق التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،
وعلى قانون الحر�س الوطني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  ،2000المعدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2002
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  2002ب�إن�شاء جهاز الأمن الوطني  ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2010ب�ش�أن �إدارة واخت�صا�صات �صندوق التقاعد
ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المن�ش�أ بموجب
المر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة ،1991
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2011ب�ش�أن نقل احتياطيات موظفي الحكومة و�ضباط
و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والم�ؤمن عليهم عن مدد خدمتهم �أو ا�شتراكهم في
الت�أمين بين �صناديق التقاعد والت�أمين الخا�ضعين لها،
وعلى قرار رئي�س مجل�س ال��وزراء رقم ( )5ل�سنة  1981ب�ش�أن القواعد المنظمة لتبادل
االحتياطيات بين �صناديق التقاعد المختلفة،

قـرر الآتي :
مادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
منها ،ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
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 -1الم�ستفيد :كل موظف �أو �ضابط �أو فرد �أو م�ؤمن عليه خا�ضع ًا وفق ًا لأحكام القانون رقم
( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد لموظفي الحكومة �أو قانون
تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ال�صادر
بالمر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة � 1976أو قانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم
بقانون رقم ( )24ل�سنة  1976وتقدم �إلى جهة الت�أمين الحالية بطلب لنقل احتياطياته عن
مدة خدمته �أو مدة ا�شتراكه في الت�أمين لدى جهة الت�أمين ال�سابقة ولم يكن م�ستحق ًا
لمعا�ش التقاعد ولم ي�ستلم المكاف�أة �أو تعوي�ض الدفعة الواحدة.
 -2جهة الت�أمين ال�سابقة :الجهة التي كان الم�ستفيد خا�ضع ًا لقانونها.
 -3جهة الت�أمين الحالية :الجهة التي �أ�صبح الم�ستفيد خا�ضع ًا لقانونها .

مادة ()2

مع مراعاة حكم المادة الأولى من القانون رقم ( )26ل�سنة  2011ب�ش�أن نقل احتياطيات
موظفي الحكومة و�ضباط و�أف��راد قوة دفاع البحرين والأمن العام والم�ؤمن عليهم عن مدد
خدمتهم �أو ا�شتراكهم في الت�أمين بين �صناديق التقاعد والت�أمين الخا�ضعين لها  ،يقدم
الم�ستفيد طلب نقل االحتياطيات بين �صناديق التقاعد والت�أمين على الأنموذج المرافق لهذا
القرار -م�ستوفي ًا كامل البيانات المطلوبة � -إلى جهة الت�أمين الحالية التي تلتزم ب�إحالة الطلب
�إلى جهة الت�أمين ال�سابقة فور وروده �إليها.
ويجوز للم�ستفيد تقديم الطلب عن طريق جهة عمله .

مادة ()3

ال يجوز تجزئة مدة الخدمة �أو مدة اال�شتراك المطلوب نقل احتياطياتها .
كما ال يجوز طلب نقل االحتياطيات عن مدة خدمة �أو مدة ا�شتراك �سبق اال�ستفادة منها
بال�ضم ،وت�سوى م�ستحقات تلك المدة وفق ًا لأحكام القانون الذي كان خا�ضع ًا له الم�ستفيد.

مادة ()4

تقوم جهة الت�أمين ال�سابقة بح�ساب االحتياطيات عن كامل مدة خدمة الم�ستفيد �أو مدة
ا�شتراكه في الت�أمين بواقع ح�صيلة ا�شتراكاته في فرع ت�أمين ال�شيخوخة والعجز والوفاة التي
اقتطعت من مرتبه �أو �أجره وح�صة الحكومة �أو �صاحب العمل التي �أديت لح�سابه وكلفة المدد
االفترا�ضية الم�شتراة والم�ضافة والم�ضمومة �إلى مدة خدمته �أو مدة ا�شتراكه م�ضافا �إلها
عوائد اال�ستثمار المحققة على اال�شتراكات المح�صلة �أو المبالغ المح�صلة خالل الفترة من
تاريخ الخ�ضوع للقانون الذي كان معام ًال به �أو من تاريخ ال�ضم بح�سب الأحوال حتى تاريخ
تحويل الح�صيلة لل�صندوق الذي �أ�صبح تابع ًا له .
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وتقدر كلفة المدد الم�ضافة غير الممولة على �أ�سا�س ح�صيلة اال�شتراكات التي كان يفتر�ض
�سدداها عن تلك المدد وقت اكت�ساب الحق فيها ،مع �سداد العوائد الم�ستحقة وفق ًا لما تقدم.

مادة ()5

تلتزم جهة الت�أمين ال�سابقة بتحويل االحتياطيات الم�شار �إليها �إلى جهة الت�أمين الحالية
خالل مدة ال تجاوز ت�سعين يوم ًا من تاريخ �إحالة الطلب �إليها.
على �أن تقوم الأخيرة ب�إخطار الم�ستفيد ،بخطاب م�سجل ،ب�إتمام نقل احتياطياته والمدة
المح�سوبة له خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إتمام نقلها.

مادة ()6

ال يجوز العدول عن طلب نقل االحتياطيات بعد �إتمام نقلها .
كما ال يحول دون نقل االحتياطيات وفاة الم�ستفيد بعد �إتمام �إجراءات تقديم طلب نقلها،
وتلتزم جهة الت�أمين ال�سابقة بنقل االحتياطيات خالل المدة الم�شار �إليها في المادة ال�سابقة
من هذا القرار.
وفي الحالة الأخيرة تقوم جهة الت�أمين الحالية ب�إخطار الم�ستحقين عن الم�ستفيد ،بخطاب
م�سجل ،ب�إتمام نقل االحتياطيات والمدة المح�سوبة فيه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ
�إتمام نقلها.

مادة ()7

ال يجوز �إتمام �إجراءات نقل االحتياطيات في حالة وجود ا�ستقطاع من الراتب �أو �أق�ساط
�شهرية على الم�ستفيد لم�صلحة ال�صندوق بجهة الت�أمين ال�سابقة  ،ما لم يقم بت�سوية تلك
المبالغ  ،وفق ًا للقوانين والأنظمة ذات العالقة.

مادة ()8

ال ي�سري هذا القرار في �ش�أن حاالت النقل �أو التعيين �أو �إعادة التعيين المن�صو�ص عليها
ف��ي ق��رار رئي�س مجل�س ال���وزراء رق��م ( )5ل�سنة  1981ب�ش�أن القواعد المنظمة لتبادل
االحتياطيات بين �صناديق التقاعد المختلفة.

مادة ()9

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل به اعتبار ًا من تاريخ ن�شره.

							
							
�صدر بتاريخ� 21 :صفر 1433هـ
المـ ـ ــوف ـ ـ ــق 15 :ينايـر 2012م

وزير المالية
�أحمد بن محمد �آل خليفة
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