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الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي

قرار رقم )7( ل�شنة 2010

ب�شاأن تحديد وتنظيم اإجراءات �شم مدد الخدمة ال�شابقة

في القطاع الخا�ض ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام

والحر�ض الوطني وجهاز الأمن الوطني لمدة خدمتهم الحالية

وزير المالية، رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي:

بعد الطالع على قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين 

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

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

وتعديالته،

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

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

التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  بتعديل   2009 ل�شنة   )54( رقم  القانون  وعلى 

ل�شنة   )11( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط 

1976 باإ�شافة مادة جديدة برقم )11( مكررًا،

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

وبعد موافقة مجل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي،

قرر الآتي:

المادة الأولى

البحرين  دفاع  قوة  واأفــراد  ل�شباط  يجوز  التي  الخا�س  القطاع  في  ال�شابقة  الخدمة  مدة 

مكررًا   11 المادة  لأحكام  وفقًا  �شمها  الوطني  الأمن  وجهاز  الوطني  والحر�س  العام  والأمــن 

ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  بتعديل   2009 ل�شنة   )54( رقم  القانون  بموجب  الم�شافة 

التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )11( 

ال�شادر  الجتماعي  التاأمين  قانون  لأحكام  طبقًا  بالتاأمين  الم�شمولة  المدة  1976هــي  ل�شنة 

العامة  للهيئة  عنها  ال�شتراكات  �شداد  تم  والتي   1976 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  بالمر�شوم 

للتاأمين الجتماعي، ولم ي�شتحق عنها معا�س تقاعدي.
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المادة الثانية

تح�شب مدة الخدمة المراد �شمها على اأ�شا�س �شنة خدمة عن كل �شنة وربع خدمة ق�شاها 

ال�شابط اأو الفرد في القطاع الخا�س.

المادة الثالثة

اأن  الخا�س  القطاع  في  ال�شابقة  خدمته  مدة  �شم  في  يرغب  الذي  الفرد  اأو  ال�شابط  على 

اأن  على  لذلك،  المعد  النموذج  على  الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  اإلى  بذلك  طلبًا  يقدم 

المتبقية  الأق�شاط  خ�شم  على  بالموافقة  ال�شم  طالب  تعهد  يفيد  بندًا  النموذج  هذا  يت�شمن 

خدمته  انتهاء  حالة  في  له  الم�شتحقة  المكافاأة  اأو  التقاعدي  معا�شه  من  ال�شم  نظير  للهيئة 

بح�شب الأحوال. وت�شقط الأق�شاط المتبقية في جميع الأحوال بوفاة طالب ال�شم.

المادة الرابعة

الخدمة  مدة  وجود  من  للتاأكد  �شجالتها  مراجعة  الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  على 

المطلوب �شمها في �شجل طالب ال�شم عند تقديم طلبه، والتاأكد كذلك من عدم ح�شوله على 

معا�س عنها.

المادة الخام�شة

اأ�شا�س مجموع  على  �شمها مح�شوبًا  المراد  للمدة  المقابل  المبلغ  بدفع  ال�شم  يلتزم طالب 

ا�شتراك ال�شابط اأو الفرد ال�شهري وم�شاهمة الحكومة وفقًا للمادة )12( من المر�شوم بقانون 

طلب  وقت  لال�شتراك  الخا�شع  ال�شهري  الراتب  اأ�شا�س  على  مح�شوبًا   1976 ل�شنة   )11( رقم 

ال�شم م�شروبًا في عدد ال�شنوات المراد �شمها بالأ�شهر.

المادة ال�شاد�شة

راتب  �شهرية خ�شمًا من  اأق�شاط  اأو على  واحدة  دفعة  اإما  لل�شم  المقابل  المبلغ  �شداد  يتم 

طالب ال�شم، وذلك وفقًا للجدول المرافق للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة1991 بتعديل بع�س 

والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفــراد  ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  اأحكام 

العام ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976.
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المادة ال�شابعة

من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الجتماعي  للتاأمين  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

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

اأحمد بن محمد اآل خليفة      

وزير المالية      

رئي�ض مجل�ض اإدارة الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي  

�شدر بتاريخ: 17 ذي الحجة 1431هـ

المــوافـــــــــق: 23 نوفمـــــــــــــبر2010م


