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مر�سوم بقانون رقم )٦7( ل�سنة 2014
بتعديل �لمادة )22( من �لقانون رقم )1٣( ل�سنة 1975 

ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت �لتقاعد لموظفي �لحكومة

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
احلكومة، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدل بالقانون 
رقم )33( ل�شنة 2014،

وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2009 بتحديد مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء 
ومن ي�شغل وظيفة بدرجة وزير،

وبناء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �الآتي:
�ملادة �الأولى

ُي�شتبدل بن�س املادة )22( من القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 
التقاعد ملوظفي احلكومة، الن�س الآتي:

مادة )22(:
ي�شوى معا�س الوزير ومن يف حكمه بواقع جزء واحد من ع�شرة اأجزاء من الراتب الأ�شا�شي 
الأخري عن كل �شنة من �شنوات خدمته يف من�شبه الوزاري، وُي�شاف له معا�شًا عن مدة خدمته 
اأ�شا�ص  األ تقل عن �شنة كاملة- يحت�شب على  – اأيًا كانت مدتها ب�شرط  يف غري هذا املن�شب 

الراتب الأ�شا�شي الأخري يف من�شبه الوزاري وي�شوى طبقًا للمادة )20( من هذا القانون.
الراتب  من   )%80( ن�شبة  املعا�شني  جمموع  اأو  املعا�ص  يتجاوز  األ  ي�شرتط  الأحوال  جميع  ويف 
املح�شوب على اأ�شا�شه املعا�س واأل يقل عن ن�شبة )40%( من هذا الراتب ملن يق�شي يف من�شبه 
الوزاري �شنة كاملة ومل يكن م�شتحقًا ملعا�س اآخر، واإذا كان م�شتحقًا ملعا�س اآخر ي�شرف له الفرق 
بني املعا�س امل�شتحق واحلد الأدنى ملعا�س الوزير اأو ما ي�شتحقه من معا�س عن من�شبه الوزاري 

اأيهما اأ�شلح.
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الأخري  الأ�شا�شي  الراتب  من   )%15( بواقع  تقاعد  مكافاأة  حكمه  يف  ومن  للوزير  وُت�شرف 
والتي ل تدخل يف  الوزاري  الزائدة يف من�شبه  للوزير، وذلك عن كل �شنة من �شنوات خدمته 

ح�شاب املعا�س وبحد اأق�شى قدره �شبع �شنوات.
ول تطبق عند ت�شوية معا�س الوزير ومن يف حكمه، اأحكام املواد )13( و)15-19( من هذا 
القانون، كما ل ي�شري �شن التقاعد على الوزراء ومن يف حكمهم، ويدخل يف معا�س الوزير ومن 

يف حكمه مدة خدمته التي تلي �شن التقاعد العتيادي.
وحتمل امليزانية العامة للدولة الفرق يف ال�شرتاكات بني مدة اخلدمة الفعلية واملدة العتبارية 

املح�شوبة يف املعا�س امل�شتحق للوزير ومن يف حكمه.
�ملادة �لثانية

ت�شري اأحكام هذا القانون على من يعني وزيرًا ومن يف حكمه يف من�شب الوزارة لأول مرة 
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

وبالن�شبة ملن عني وزيرًا ومن يف حكمه قبل العمل بهذا القانون ي�شوى معا�شه بن�شبة )%80( 
من الراتب ال�شا�شي الأخري للوزير يف من�شبه الوزاري اأيًا كانت مدة خدمته، اأو يربط له معا�س 
اأم�شى  اأن يكون قد  ب�شرط   ، الوزاري  للوزير يف من�شبه  اآخر راتب �شهري  بن�شبة )50%( من 
�شنتني يف هـذا املن�شب وي�شاف له املعا�س امل�شتحق له عن مدة خدمته يف غري من�شبه الوزاري 
الراتب  من   )%80( املعا�شني  جمموع  يجاوز  األ  ب�شرط  القانون  هذا  من   )20( للمادة  طبقًا 

الأ�شا�شي الأخري يف من�شب الوزارة، اأيهما اأ�شلح.
اآخر راتب �شدد عنه ال�شرتاكات وذلك عن  اأن ت�شرف له مكافاأة بن�شبة )15%( من  على 
مدة خدمته يف من�شـبه الوزاري التي ل تدخل يف ح�شاب املعا�س وبحد اأق�شى قدره �شبع �شنوات.

�ملادة �لثالثة
ي�شدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

�ملادة �لر�بعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
مــلك مــمــلــكــة �لـبــحــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 4 �شــفـــــر 1436هـ
املوافق: 26 نوفمرب 2014م


