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قانون رقم ( )26ل�سنة 2011
ب�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

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى 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 ق��ان��ون 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 القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  2000ب�إ�صدار قانون الحر�س الوطني،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  2002ب�إن�شاء جهاز الأمن الوطني،
وعلى القانون رقم ( )54ل�سنة  2009بتعديل المر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة 1976
ب�إ�صدار قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام ،ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 11مكرر ًا)،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

ا�ستثنا ًء من �أحكام المواد ( )38و ( )39و ( )43من القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن
تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد لموظفي الحكومة ،والمواد ( )36و ( )37و ( )40من قانون
تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أف��راد قوة دفاع البحرين والأمن العام ال�صادر
بالمر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة  ،1976والمادة ( )38من قانون الت�أمين االجتماعي
ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة .1976
يجوز لل�شخ�ص الذي كان خا�ضع ًا للت�أمين وفق ًا لأحكام �أي من هذه القوانين وانتهت خدمته،
ولم يكن م�ستحق ًا لمعا�ش التقاعد ولم ي�ستلم المكاف�أة �أو تعوي�ض الدفعة الواحدة ،ثم خ�ضع
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للت�أمين مرة �أخرى لدى جهة ت�أمين غير التي كان خا�ضع ًا لقانونها ،طلب تحويل احتياطياته،
عن مدة خدمته �أو مدة ا�شتراكه في الت�أمين لدى جهة الت�أمين التي كان خا�ضع ًا لقانونها� ،إلى
جهة الت�أمين الخا�ضع لها عند تقديم الطلب ،وتلتزم جهة الت�أمين ال�سابقة بح�ساب تلك
االحتياطيات عن كامل مدة خدمته �أو مدة ا�شتراكه في الت�أمين وفق ًا للآلية المن�صو�ص عليها
في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها �إلى جهة الت�أمين الجديدة.

المادة الثانية

تح�سب االحتياطيات الواجب نقلها بين �صناديق التقاعد والت�أمين المن�ش�أة بموجب القانون
رقم ( )13ل�سنة  1975والمر�سومين بقانونين رقمي ( )24ل�سنة  )6( ،1976ل�سنة 1991
بواقع ح�صيلة ا�شتراكات فرع ت�أمين ال�شيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتب
الموظف �أو ال�ضابط �أو الفرد وح�صة الحكومة التي �أديت لح�سابهم� ،أو ح�صيلة ح�صة الم�ؤمن
عليه في ا�شتراكات ت�أمين ال�شيخوخة والعجز والوفاة وح�صة �صاحب العمل التي �أديت لح�سابه،
م�ضاف ًا �إلى كل من الح�صيلتين عوائد اال�ستثمار المحققة على اال�شتراكات المح�صلة خالل
الفترة من تاريخ الخ�ضوع للقانون ال��ذي كان معام ًال به حتى تاريخ تحويل الح�صيلة �إلى
ال�صندوق الذي �أ�صبح تابع ًا له.

المادة الثالثة

مع مراعاة �أحكام القانون رقم ( )54ل�سنة  2009بتعديل المر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة
 1976ب�إ�صدار قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضابط و�أف��راد قوة دفاع البحرين
والأمن العام ،تعتبر مدة الخدمة �أو مدة اال�شتراك في الت�أمين التي تم تحويل احتياطياتها
مدة مت�صلة مع مدة الخدمة �أو مدة اال�شتراك الجديدة ،وت�سوى م�ستحقات الموظف �أو
ال�ضابط �أو الفرد الم�ؤمن عليه على �أ�سا�س مجموع المدتين ،وذل��ك وفق ًا لأحكام القانون
الخا�ضع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة.

المادة الرابعة

ُي�صدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

المادة الخام�سة

على رئي�س مجل�س ال��وزراء وال��وزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من �أول ال�شهر التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـخ� 17 :شعبان 1432هـ
الموافق 18 :يولي ــو 2011م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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