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مجل�س الوزراء

قرار رقم )10( ل�سنة  2012 

بتقرير عاوة تح�سين المعي�سة الأ�سحاب المعا�سات التقاعدية

التي ت�سرف للمدنيين وال�سباط واالأفراد ومتقاعدي القطاع الخا�س 

واأع�ساء مجل�سي ال�سورى والنواب والمجال�س البلدية، والم�ستحقين عنهم

رئي�س مجل�س الوزراء:

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،

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

بالقانون رقم )38( ل�شنة 2002،

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

لأع�شاء  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  باإن�شاء �شندوق  ل�شنة 2009  رقم )32(  القانون  وعلى 

مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكافاآتهم

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،

 2011 ل�شنة   )31( رقم  بقانون  بالمر�شوم  المعدل   2011 ل�شنة   )9( رقم  القانون  وعلي 

باعتماد الميزانية العامة للدولة لل�شنتين الماليتين 2011و2012 وبفتح اعتماد اإ�شافي في تلك 

الميزانية

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

وبناًء على عر�س وزير المالية، ووزير الدولة ل�شئون الدفاع،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

 قرر االآتي:  

المادة )1(               

تنظيم  قانون  لأحكام  وفقًا  عنهم،  والم�شتحقون  والم�شتفيدون  المعا�شات  اأ�شحاب  ُيمنح 

التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  وقانون  الحكومة،  لموظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات 
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اإن�شاء  وقانون   ، الجتماعي  التاأمين  وقانون  العام،  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط 

البلدية  والمجال�س  والنواب  ال�شورى  مجل�شي  لأع�شاء  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  �شندوق 

و�شبعون  خم�شة  مقدارها  المعي�شة  لتح�شين  �شهرية  ؛عــالوة  ومكافاآتهم  معا�شاتهم  وتنظيم 

دينار، عن المعا�شات التقاعدية الم�شتحقة اأو التي ت�شتحق.

بح�شب  كل  الم�شتفيد  اأو  المعا�س  �شاحب  عن  الم�شتحقين  على  المذكورة  العالوة  وُتــوزع 

ن�شيبه في المعا�س.

المادة )2(

من  اأقل  فيه  ربط  الذي  ال�شهر  نهاية  حتى  المعا�س  ا�شتحقاق  تاريخ  من  الفترة  كانت  اإذا 

ثالثين يومًا، فت�شرف العالوة بقدر اأيام تلك الفترة.

وفي حالة جمع �شاحب المعا�س اأو الم�شتفيد لأكثر من معا�س -  �شواء  كانت هذه  المعا�شات 

ت�شرف من نظام تاأميني واحد اأو اأكثر - ت�شرف العالوة عن معا�س تقاعدي واحد فقط.

اأما في حالة جمع الم�شتحقين لأكثر من ن�شيب من عدة معا�شات؛  فت�شرف العالوة عن 

كل معا�س ب�شفة م�شتقلة وتوزع بينهم كل بح�شب ن�شيبه في كل معا�س.

المادة )3(

يوقف �شرف العالوة الم�شار اإليها في هذا القرار في الأحوال التي يتم فيها وقف المعا�س 

اأو  الوقف  اأ�شباب  ــت  زال متى  �شرفها  يعاد  اأن  على  الأ�ــشــبــاب،  من  �شبب  لأي  انقطاعه  اأو 

النقطاع.

المادة )4(

    ل ت�شم العالوة الم�شار اإليها في هذا القرار اإلى المعا�س  التقاعدي ، ول تعتبر جزءًا منه. 

كما ل تدخل في ح�شاب الزيادة ال�شنوية المقررة طبقًا لأحكام قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم 

)11( ل�شنة 1996 ب�شاأن زيادة معا�شات اأ�شحاب المعا�شات والمتقاعدين والم�شتحقين عنهم، 

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

وتعديالته ، اأو طبقا لأحكام القانون رقم )32( ل�شنة 2009 باإن�شاء �شندوق معا�شات ومكافاآت 

التقاعد لأع�شاء مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكافاآتهم.

ول تدخل هذه العالوة في تقدير الحقوق ال�شتبدالية. 



10
العدد: 3043 - الخميس 15 مارس 2012

المادة )5(

ل تطبق اأحكام هذا القرار على معا�س العجز الإ�شابي الجزئي.

المادة )6(

تتحمل الميزانية العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ اأحكام هذا القرار.

المادة )7(

على وزير المالية ووزير الدولة ل�شئون الدفاع - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به اعتبارًا من الأول من اأغ�شط�س 2011، و ُين�شر في الجريدة الر�شمية.

نائب رئي�س مجل�س الوزراء                                                                   

محمد بن مبارك اآل خليفة  

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1433هـ

المـــــوافـــــــق: 8 مـــــــــــــــــار�س 2012م


