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قانون رقم )26( ل�ضنة 2011

ب�ضاأن نقل �حتياطيات موظفي �لحكومة و�ضباط 

و�أفر�د قوة دفاع �لبحرين و�الأمن �لعام و�لموؤمن 

عليهم عن مدد خدمتهم �أو ��ضتر�كهم في �لتاأمين

بين �ضناديق �لتقاعد و�لتاأمين �لخا�ضعين لها

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،

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  قــانــون  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،

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

وعلى المر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2000 باإ�شدار قانون الحر�س الوطني،

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

 1976 ل�شنة   )11( رقم  بقانون  المر�شوم  بتعديل   2009 ل�شنة   )54( رقم  القانون  وعلى 

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

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

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

�لمادة �الأولى

ا�شتثناًء من اأحكام المواد )38( و )39( و )43( من القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن 

تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمواد )36( و )37( و )40( من قانون 

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

الجتماعي  التاأمين  قانون  من   )38( والمادة   ،1976 ل�شنة   )11( رقم  بقانون  بالمر�شوم 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976.

اأي من هذه القوانين وانتهت خدمته،  للتاأمين وفقًا لأحكام  يجوز لل�شخ�س الذي كان خا�شعًا 

ثم خ�شع  الواحدة،  الدفعة  تعوي�س  اأو  المكافاأة  ي�شتلم  ولم  التقاعد  لمعا�س  م�شتحقًا  يكن  ولم 
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للتاأمين مرة اأخرى لدى جهة تاأمين غير التي كان خا�شعًا لقانونها، طلب تحويل احتياطياته، 

عن مدة خدمته اأو مدة ا�شتراكه في التاأمين لدى جهة التاأمين التي كان خا�شعًا لقانونها، اإلى 

تلك  بح�شاب  ال�شابقة  التاأمين  جهة  وتلتزم  الطلب،  تقديم  عند  لها  الخا�شع  التاأمين  جهة 

الحتياطيات عن كامل مدة خدمته اأو مدة ا�شتراكه في التاأمين وفقًا لالآلية المن�شو�س عليها 

في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها اإلى جهة التاأمين الجديدة.

�لمادة �لثانية

تح�شب الحتياطيات الواجب نقلها بين �شناديق التقاعد والتاأمين المن�شاأة بموجب القانون 

 1991 ل�شنة   )6(  ،1976 ل�شنة   )24( رقمي  بقانونين  والمر�شومين   1975 ل�شنة   )13( رقم 

مرتب  من  اقتطعت  التي  والوفاة  والعجز  ال�شيخوخة  تاأمين  فرع  ا�شتراكات  ح�شيلة  بواقع 

الموظف اأو ال�شابط اأو الفرد وح�شة الحكومة التي اأديت لح�شابهم، اأو ح�شيلة ح�شة الموؤمن 

عليه في ا�شتراكات تاأمين ال�شيخوخة والعجز والوفاة وح�شة �شاحب العمل التي اأديت لح�شابه، 

المح�شلة خالل  ال�شتراكات  على  المحققة  ال�شتثمار  عوائد  الح�شيلتين  من  كل  اإلى  م�شافًا 

اإلى  الح�شيلة  تحويل  تاريخ  حتى  به  معاماًل  كان  الــذي  للقانون  الخ�شوع  تاريخ  من  الفترة 

ال�شندوق الذي اأ�شبح تابعًا له.

�لمادة �لثالثة

مع مراعاة اأحكام القانون رقم )54( ل�شنة 2009 بتعديل المر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 

البحرين  دفاع  قوة  واأفــراد  ل�شابط  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  باإ�شدار   1976

احتياطياتها  تحويل  تم  التي  التاأمين  في  ال�شتراك  مدة  اأو  الخدمة  مدة  تعتبر  العام،  والأمن 

اأو  الموظف  م�شتحقات  وت�شوى  الجديدة،  ال�شتراك  مدة  اأو  الخدمة  مدة  مع  مت�شلة  مدة 

القانون  لأحكام  وفقًا  وذلــك  المدتين،  مجموع  اأ�شا�س  على  عليه  الموؤمن  الفرد  اأو  ال�شابط 

الخا�شع له عند انتهاء مدة الخدمة الأخيرة.

�لمادة �لر�بعة

ُي�شدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

�لمادة �لخام�ضة

به  وُيعمل  القانون،  – تنفيذ هذا  – كل فيما يخ�شه  والــوزراء  الــوزراء  رئي�س مجل�س      على 

اعتبارًا من اأول ال�شهر التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة  

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـخ: 17 �شعبان 1432هـ

الموافق: 18 يوليـــو 2011م


