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قانون رقم )26( ل�ضنة 2010

بتعديل �لفقرة �لثانية من �لمادة )7( من �لقانون رقم )13( ل�ضنة 1975

ب�ضاأن تنظيم معا�ضات ومكافاآت �لتقاعد لموظفي �لحكومة

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،

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

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

�لمادة �لأولى

ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  من   )7( المادة  من  الثانية  الفقرة  بن�س  ي�شتبدل 

تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة، الن�س الآتي:

» كما يجوز لأي موظف في حالة عدم انطباق ن�شو�س المادتين )5 و6( من هذا القانون 

والفقرة ال�شابقة من هذه المادة على حالته اأن يطلب – ولو كان التحاقه بخدمة الحكومة لأول 

مرة – �شم اأية مدة خدمة يكون قد اأم�شاها في الحكومة اأو الهيئات اأو الموؤ�ش�شات العامة اأو 

اكت�شابه  حال  في  البحريني  غير  للموظف  ويجوز  الجديدة،  خدمته  مدة  اإلى  الخا�س  القطاع 

البحرينية  الجن�شية  اكت�شابه  على  ال�شابقة  خدمته  ل�شم  بطلب  يتقدم  اأن  البحرينية  الجن�شية 

يدفع  اأن  ب�شرط  ؛  الحكومي  اأو  الخا�س  القطاع  في  كانت  �شواء  الحالية  خدمته  مــدة  اإلــى 

المن�شو�س  التقاعد  ا�شتراك  معدل  اأ�شا�س  على  مح�شوبة  �شمها  المطلوب  المدة  ا�شتراكات 

عليه في المادة )11( من هذا القانون وقت طلب ال�شم؛ وذلك عن كل �شهر من مدة خدمته 

التي  المدد  من  الجديدة  خدمته  مدة  تكون  اأن  وب�شرط  ال�شهر؛  ك�شور  ذلك  في  بما  ال�شابقة 

تدخل في ح�شاب التقاعد طبقًا لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له. ويحدد قرار ي�شدره 

الخدمة  مدد   - الجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  اإدارة  مجل�س  موافقة  بعد   - المالية  وزير 

ال�شابقة المق�شودة بهذه الفقرة و�شروط ال�شم الأخرى بما في ذلك ميعاد تقديم طلب �شم 

المدة«.
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�لمادة �لثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به بعد م�شي �شهر من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

              ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�ضى �آل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريخ: 5 رجـــــب 1431هـ 

الموافق: 17 يونيو 2010م


