
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
اإدارة و�شائل الإعالم

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

الموقع اإللكتروني:

www.mia.gov.bh

ال�شنة الخام�شة وال�شبعون



محتويات العدد

العدد: 3599 – اإلثنين 18 أبريل 2022

2

 قانون رقم )13( ل�سنة 2022 بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )13( ل�سنة 1975

4 ���������������������������������������������� ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة

 قانون رقم )14( ل�سنة 2022 بتعديل بع�ض اأحكام قانون التاأمين االجتماعي

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )24( ل�سنة 1976���������������������������������������������������������� 12

قانون رقم )15( ل�سنة 2022 بتعديل بع�ض اأحكام قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت

التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين واالأمن العام  ال�شادر بالمر�شوم بقانون 

رقم )11( ل�سنة 1976��������������������������������������������������������������������������������������� 19





العدد: 3599 – اإلثنين 18 أبريل 2022

4

 قانون رقم )13( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )13( ل�سنة 1975

ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة  

بعد الطالع على الد�شتور،

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

احلكومة، وتعديالته،

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

العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

التاأمينية  املوحد ملد احلماية  النظام  باملوافقة على   2006 ل�شنة  القانون رقم )68(  وعلى 

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأية دولة ع�شو يف 

املجل�س،

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

رقم )33( ل�شنة 2014، 

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بالقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته،

2018 ب�شاأن نظام تقاعد الوزراء ومن يف حكمهم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 

ومكافاآت تقاعد اأع�شاء جمل�شي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2020 ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني 

والأنظمة التقاعدية والتاأمينية،

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

املادة االأوىل

الفقرتني  الأوىل، و)7(  الفقرة  البندين )ج( و)هـ(، و)4(  املواد )1(  ُي�شتبدل بن�شو�س 

و)55(  و)43(،  و)41(،  الأوىل،  الفقرة  و)37(  و)15(،  و)13(،  و)11(،  والرابعة،  الثالثة 

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

الن�شو�س الآتية:

مادة )1( البندان )ج( و)هـ(:

ف: هو البحريني الجن�شــية الذي تربطه بالمملكة عالقة لئحية اأو عَقِدية وبلغ الثامنة  ج-الموظَّ
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ف الموؤقت  ف الدائــم والموظَّ ع�شــرة مــن العمر ويعمل لدى الحكومة، وي�شــمل هــذا اللفظ الموظَّ

دة بدوام كامل طوال اأيام العمل، ويتقا�شى الراتب والمزايا  الــذي يعمل بموجــب عْقد لمدة محدَّ

رة للوظيفة التي ي�شغلها اأو راتبًا مقطوعًا. المقرَّ

هـ-الراتب االأ�شا�شي االأخير: متو�شط الراتب الأ�شا�شي للخم�س �شنوات الأخيرة ال�شابقة لتاريخ 

التقاعد مق�شــومًا على )12(. واإذا قلت مدة الخدمة عن خم�ــس �شــنوات ُح�شب الراتب الأ�شا�شي 

الأخير على اأ�شا�س متو�شط راتب الموظف عن هذه المدة.

مادة )4( الفقرة االأولى:

الوظائف  اإحدى  يف  ق�شيت  التي  الفعلية  املدة  هي  التقاعد  يف  حت�شب  التي  اخلدمة  مدة 

املن�شو�س عليها يف املادة )2( من هذا القانون اأو التي يكون �شاغلها خا�شعًا لأنظمة التقاعد 

ال�شابقة، ويدخل يف ح�شاب مدة اخلدمة مدة التاأمني الختياري ومدة الإعارة والبعثات الدرا�شية 

للموظفني ومدد البعثات للطلبة التي تلي التعليم اجلامعي بناء على طلب اجلهة التي يعمل بها 

الراتب عن  وي�شتقطع من  الدرا�شية،  الإجازات  فيها  املختلفة مبا  باأنواعها  والإجازات  املوظف 

هذه املدد الن�شبة املن�شو�س عليها يف املادة )11( من هذا القانون، ويتم �شم ك�شور ال�شنة اإىل 

بع�شها وجترب اإىل �شنة اإذا بلغت �شتة �شهور اأو اأكرث، وترد ال�شرتاكات اإذا قلت عن هذا احلد، 

املادة  من  الثانية  للفقرة  طبقًا  ال�شرتاك  مبوا�شلة  ال�شنة  ك�شور  ا�شتكمال  للموظف  يجوز  كما 

)12( من هذا القانون.

مادة )7( الفقرتان الثالثة والرابعة:

وللموظف اخلا�شع لأحكام هذا القانون، اأن يطلب �شم مدد خدمة افرتا�شية ملدة خدمته 

املح�شوبة يف التقاعد، على اأن تكون هذه املدد �شنوات كاملة ومبا ل يجاوز خم�س �شنوات، ب�شرط 

�شنة،  اأربعني  انتهاء اخلدمة عن  ال�شم وعند  بعد  التقاعد  املح�شوبة يف  تزيد مدة اخلدمة  األ 

واأل يكون املوظف قد ا�شتفاد من �شم احلد الأق�شى ل�شنوات اخلدمة الفرتا�شية وفقًا لأي من 

القوانني التقاعدية والتاأمينية املعمول بها، وذلك مقابل اأداء مبلغ يحدد طبقًا للجدول رقم )6( 

املرافق لهذا القانون، على اأن يكون �شداده اإما دفعة واحدة اأو على اأق�شاط �شهرية وفقًا للجدول 

رقم )5( املرافق لهذا القانون.

على  حتدد  التي  التقاعد  يف  املح�شوبة  اخلدمة  مدة  �شمن  الفرتا�شية،  املدة  حت�شب  ول 

اأي  خدمته  انتهاء  اأو  اخلم�شني،  �شن  بلوغه  عند  اإل  للموظف،  ال�شتبدالية  احلقوق  اأ�شا�شها 

بعد  التقاعد  املح�شوبة يف  اخلدمة  مدة  الفرتا�شية يف  اخلدمة  مدد  وتدخل  اأقرب.  الواقعتني 

�شداد تكلفتها بالكامل.
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مادة )11(:

باأق�شاط  يقتطع من املوظف ن�شبة )7%( من راتبه الأ�شا�شي، ويكون القتطاع من الراتب 

مت�شاوية �شهريًا. 

وت�شاهم احلكومة بن�شبة )20%( من الراتب الأ�شا�شي للموظف.

ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء بناًء على عر�س الوزير زيادة ن�شبة م�شاهمة احلكومة.

وي�شدر الوزير قرارًا يت�شمن الإجراءات الواجب اتباعها يف ت�شديد ال�شرتاكات وم�شاهمة 

احلكومة.

مادة )13(:

ي�شتحق املوظف معا�شًا تقاعديًا متى ق�شى يف اخلدمة:

خم�س ع�شرة �شنة كاملة اإذا كان انتهاء الخدمة ببلوغه �شن التقاعد العتيادي. اأ- 

ع�شــرين �شــنة كاملــة اإذا كان انتهاء الخدمة ب�شــبب اإلغــاء الوظيفة اأو الف�شــل بغير الطريق  ب- 

التاأديبي اأو الإحالة على التقاعد اأو الف�شل بقرار تاأديبي اأو بحكم ق�شائي. 

خم�شًا وع�شرين �شنة كاملة اإذا كان انتهاء الخدمة ب�شبب ال�شتقالة. ج- 

ع�شرين �شنة كاملة اإذا كان انتهاء الخدمة ب�شبب ال�شتقالة، وبلغ الموظف خم�شين �شنة. د- 

مادة )15(:

اإذا كان اإنهاء اخلدمة ب�شبب اإلغاء الوظيفة اأو لف�شل املوظف بغري الطريق التاأديبي ي�شتحق 

خم�س  �شم  اأ�شا�س  على  املعا�س  ويح�شب  �شنة  ع�شرين  خدمته  مدة  بلغت  متى  معا�شًا  املوظف 

اأن تتحمل جهة العمل تكلفة هذه الإ�شافة طبقًا للجدول رقم )6(  �شنوات اإىل هذه املدة على 

املرافق لهذا القانون، بحيث ل يجاوز بها املدة الباقية لبلوغ ال�شن املقررة لرتك اخلدمة. 

مادة )37( الفقرة االأولى:

ل يجوز �شرف اأكرث من معا�س واحد ي�شتحق طبقًا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اأو نظام 

دي اإليه الفرق.
ُ
رف الأكرب قيمة اأو اأ تقاعدي اأو تاأميني اآخر، واإذا ا�شتحق اأكرث من معا�س �شُ

مادة )41(:

الراتب الذي حت�شب على اأ�شا�شه املكافاأة هو الراتب الأ�شا�شي الأخري. وتعترب ك�شور ال�شهر 

�شهرًا كاماًل.

مادة )43(:

اإذا كان انتهاء اخلدمة ب�شبب اإلغاء الوظيفة اأو الف�شل بغري الطريق التاأديبي اأو الإحالة على 

التقاعد ومل تكن مدة اخلدمة موؤهلة ل�شتحقاق املعا�س، ي�شتحق املوظف املكافاأة املحددة باملادة 

)39( من هذا القانون، ويجب اأن ُت�شرف له املكافاأة م�شافًا اإليها ن�شفها، على اأن تتحمل جهة 

العمل تكلفة هذه الإ�شافة، مع مراعاة اأحكام املادة )40( من هذا القانون.
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مادة )55(:

ُيخ�ش�س يف �شندوق التقاعد والتاأمينات الجتماعية ح�شاب خا�س لتاأمني اإ�شابات العمل 

املن�شو�س عليه يف هذا القانون تتكون اأمواله من ال�شرتاكات ال�شهرية التي تلتزم بها احلكومة 

بواقع )3%( من الراتب الأ�شا�شي لكل موظف خا�شع لأحكام هذا القانون، ُتخ�شم من م�شاهمة 

احلكومة يف نظام التقاعد املن�شو�س عليها يف هذا القانون.

املادة الثانية

حتل كلمة »الراتب« حمل كلمة »املرتب«، وكلمة »راتب« حمل كلمة »مرتب«، وكلمة »براتب« 

حمل كلمة »مبرتب«، وكلمة »الوزير« حمل عبارتي »وزير املالية« و»وزير املالية والقت�شاد الوطني«، 

اأينما وردت يف ن�شو�س القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة.

وحتل عبارة »مملكة البحرين« حمل عبارة »دولة البحرين«، كما حتل كلمة »اململكة« حمل 

معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة  رقم )13(  القانون  ن�شو�س  وردتا يف  اأينما  »الدولة«  كلمة 

ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة.

املادة الثالثة

ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  من   )1( املادة  اإىل  )ن(  برقم  جديد  بند  ُي�شاف 

تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، كما ُت�شاف مادة جديدة برقم )4( مكررًا، 

وفقرة ثانية اإىل املادة )12(، ومادة جديدة برقم )21( من ذات القانون، ن�شو�شها الآتية:

مادة )1( بند )ن(:

ن- الوزير: الوزير المخت�س بالرقابة على الهيئة.

مادة )4( مكرراً:

مع مراعاة اأحكام البند )ز( من املادة )1( من هذا القانون، يجوز للموظف ال�شتمرار يف 

العمل اختياريًا اإىل �شن اخلام�شة وال�شتني، وللجهة املخت�شة املوافقة على ا�شتمرار املوظف يف 

العمل بعد �شن اخلام�شة وال�شتني ح�شبما تقت�شيه حاجة العمل، وتدخل هذه املدد �شمن مدة 

اخلدمة املح�شوبة يف التقاعد مبا ل يجاوز اأربعني �شنة خدمة.

مادة )12( فقرة ثانية: 

ومع ذلك اإذا انتهت خدمة املوظف لأي �شبب من الأ�شباب ومل يكن م�شتحقًا ملعا�س تقاعدي 

طبقًا لأي من القوانني اأو الأنظمة التقاعدية والتاأمينية، يكون له احلق يف اأن ي�شتمر اختياريًا يف 

نظام التقاعد ب�شرط اأن تكون لديه مدة خدمة فعلية ل تقل عن خم�س �شنوات، واأن يقدم للهيئة 
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اأن  التقاعدية، على  ت�شوية حقوقه  التالية لنتهاء خدمته وقبل  الأوىل  ال�شنة  طلبًا بذلك خالل 

يتعهد املوظف بدفع ال�شرتاكات امل�شتحقة كاملة للهيئة مبا يعادل جمموع ا�شرتاكاته وم�شاهمة 

احلكومة، عدا ن�شبة ال�شرتاك عن تاأمني اإ�شابات العمل الواردة يف املادة )55( من هذا القانون، 

وحت�شب مدة ا�شرتاكه اجلديدة �شمن مدة خدمته املح�شوبة يف التقاعد، وذلك وفقًا لالإجراءات 

وال�شوابط التي ي�شدر بها قرار من الوزير بناًء على اقرتاح جمل�س اإدارة الهيئة.

مادة )21(: 

يجوز للهيئة بناء على طلب املوظف حتويل املكافاأة امل�شتحقة له طبقًا للبند )2( من املادة 

)20( من هذا القانون اإىل معا�س اإ�شايف يح�شب طبقًا للبند )1( من املادة )20( على األ يتجاوز 

واإذا جتاوزت مدة اخلدمة  الأخري.  الأ�شا�شي  الراتب  90% من  ن�شبة  الإ�شايف  واملعا�س  املعا�س 

خم�شًا واأربعني �شنة ا�شتحق املوظف مكافاأة بواقع 15% من اآخر راتب �شدد عنه ال�شرتاك وذلك 

عن كل �شنة من ال�شنوات الزائدة، وبحد اأق�شى قدره �شنتان.

املادة الرابعة 

ُي�شاف اإىل اجلداول امللحقة بالقانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت 

التقاعد ملوظفي احلكومة، جدول جديد برقم )6( املرافق لهذا القانون.

املادة اخلام�شة

عند نفاذ اأحكام هذا القانون، يحت�شب الراتب الأ�شا�شي الأخري على اأ�شا�س متو�شط الراتب 

الأ�شا�شي لل�شنتني الأخريتني ال�شابقتني لتاريخ التقاعد، ويتم رفعه تدريجيًا بواقع �شنة واحدة 

ي�شل  اأن  اإىل  القانون  هذا  لنفاذ  التايل  يناير  �شهر  من  اعتبارًا  �شهرًا  ع�شر  اثني  كل  اإ�شافية 

للخم�س ال�شنوات الأخرية ال�شابقة لتاريخ التقاعد.

املادة ال�شاد�شة

فيما يتعلق بتطبيق اأحكام الفقرة الأوىل من املادة )11( من املادة الأوىل من هذا القانون، 

لنفاذ  التالية  ال�شنة  بداية  يف  وتزاد  الأ�شا�شي،  املوظف  راتب  من   )%6( القتطاع  ن�شبة  تكون 

القانون لتكون احل�شة املحددة يف ذات املادة.

املادة ال�شابعة 

ل ت�شري الأحكام امل�شتبدلة املن�شو�س عليها يف املادة الأوىل من هذا القانون على املوظف 

تاريخ  من  واحدة  �شنة  م�شي  بعد  اإل  القانون  هذا  اأحكام  نفاذ  عند  املعا�س  ل�شتحقاق  املوؤهل 

نفاذه، وي�شتثنى من ذلك املادتني )11( و)55(.
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املادة الثامنة 

ُتزاد املعا�شات امل�شتحقة طبقًا لأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات 

دينار   30 عن  يزيد  ل  ومبا   2021 �شنة  عن   )%3( بن�شبة  احلكومة  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت 

و)3%( عن �شنة 2022 ومبا ل يزيد عن 30 دينار، وذلك عند نفاذ القانون.

املادة التا�شعة 

ُتلغى املادتان الأوىل والثانية من املر�شوم بقانون رقم )16( ل�شنة 1982 بتعديل بع�س اأحكام 

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

املادة )17( من القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي 

احلكومة، كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املادة العا�شرة 

ي�شتمر العمل بالقرارات املعمول بها حاليًا فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون وذلك اإىل 

حني �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

املادة احلادية ع�شر 

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 رم�شان 1443هـ

الموافق:18 اأبـــــريــل 2022م 
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المبادئ وال�شروط الواجب مراعاتها عند ا�شتخدام هذا الجدول:

تراعى الأحكام الواردة في المادة )7( من هذا القانون.  -1

في ح�شاب ال�شن تعتبر ك�شور ال�شنة �شنة كاملة.  -2

تحت�شب تكلفة ال�شم لل�شنة الواحدة على اأ�شا�س الراتب عند تقديم طلب ال�شم م�شروبًا في   -3

المعامل المقابل لل�شن عند تقديم الطلب وال�شن عند تقاعد الموظف.
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 قانون رقم )14( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون التاأمني االجتماعي

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�سنة 1976

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،

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

العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )31( ل�شنة 2005 ب�شاأن التاأمني الجتماعي على البحرينيني العاملني يف 

اخلارج ومن يف حكمهم،

التاأمينية  املوحد ملد احلماية  النظام  باملوافقة على   2006 ل�شنة  القانون رقم )68(  وعلى 

ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأية دولة ع�شو يف 

املجل�س،

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

رقم )33( ل�شنة 2014،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته،

2018 ب�شاأن نظام تقاعد الوزراء ومن يف حكمهم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )45( ل�شنة 

ومكافاآت تقاعد اأع�شاء جمل�شي ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2020 ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني 

والأنظمة التقاعدية والتاأمينية،

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

املادة االأوىل

و)34(،  و)2(،  البندين )1(  و)33(  و)5(،  البندين )1(  املواد )4(  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

و)39(، و)41(، و)43(، و)45(، و)88( الفقرة الأوىل، و)104(، و)135( الفقرة الرابعة من 

قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، الن�شو�س الآتية:
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مادة )4( البندان )1( و)5(:

1- بالهيئة العامة: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. 

5- بالموؤمن عليه: العامل اأو العاملة اللذان ت�شري عليهما اأحكام هذا القانون حتى ولو كانا في 

فترة الختبار اأو التلمذة المهنية اأو تحت التدريب.

ول يعترب من املوؤمن عليهم طلبة املدار�س الذين يلتحقون لدى �شاحب العمل بق�شد التدريب 

ما مل يكن التحاقهم بق�شد التدرج يف العمل.

مادة )33( البندان )1( و)2(: 

1- الح�شة التي يلتزم �شاحب العمل ب�شدادها للهيئة العامة �شهريًا من ا�شتراك التاأمين وقدرها 

)17%( من اأجور الموؤمن عليهم العاملين لديه.

2- الح�شة التي يلتزم بها الموؤمن عليه وتقع على عاتقه بواقع )7%( من اأجره �شهريًا.

مادة )34(:

ي�شتحق املوؤمن عليه معا�س ال�شيخوخة وفقًا ملدد ا�شرتاكه يف التاأمني �شواء كانت مت�شلة اأو 

متقطعة اأو مدة اأو مددًا م�شمومة اإىل مدة ال�شرتاك يف التاأمني يف احلالت الآتية:

انتهاء خدمة الموؤمن عليه قبل بلوغه �شن ال�شتين �شنة من عمره، متى كانت مدة ال�شتراك   -1

في التاأمين )240( �شهرًا على الأقل.

ويخف�س املعا�س امل�شتحق يف هذه احلالة بن�شبة تقدر تبعًا ل�شن املوؤمن عليه يف تاريخ طلب 

�شرف املعا�س وفقًا للجدول رقم )1( املرافق لهذا القانون. وي�شتحق �شرف املعا�س من الهيئة 

على  حتدد  والتي  اإليه  امل�شار  باجلدول  الواردة  الفرتة  بداية  تاريخ  من  احلالة  هذه  يف  العامة 

اأ�شا�شها ن�شبة تخفي�س املعا�س اأو من اليوم التايل لتاريخ انتهاء اخلدمة اأيهما اأحلق.

طلب  حالت  يف  البند  هذا  من  الثانية  بالفقرة  اإليها  امل�شار  بالن�شب  التخفي�س  ي�شري  ول 

املوؤمن عليه اأو امل�شتحقني عنه �شرف املعا�س لثبوت العجز اأو وقوع الوفاة.

انتهــاء خدمــة الموؤمــن عليــه ببلوغــه �شــن ال�شــتين �شــنة من عمــره اأو اأكثــر متــى كانت مدة   -2

ال�شتراك )180( �شهرًا على الأقل.

انتهــاء خدمــة الموؤمن عليه قبل بلوغه �شــن ال�شــتين �شــنة من عمــره دون اأن تتوافر فيه مدد   -3

ال�شــتراك المطلوبــة فــي البند )1( من هذه المادة، فيجوز له فــي هذه الحالة طلب �شرف 

معا�ــس ال�شــيخوخة عند بلوغ �شن ال�شتين، بدًل من تعوي�س الدفعة الواحدة المن�شو�س عليه 

في المادة )38( من هذا القانون؛ متى كانت مدة ال�شتراك في التاأمين )180( �شهرًا على 

الأقل.

ويف حالة وفاة املوؤمن عليه قبل بلوغ ال�شن املذكورة ي�شرف للم�شتحقني معا�س ال�شيخوخة، 

متى كانت مدة ال�شرتاك يف التاأمني )180( �شهرًا على الأقل ما مل يكونوا م�شتحقني للمعا�س 

طبقًا للمادة )37( من هذا القانون.
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وي�شتحق �شرف املعا�س يف هذه احلالة من اليوم التايل لبلوغ املوؤمن عليه �شن ال�شتني، اأو من 

اليوم التايل للوفاة.

ويح�شب �شمن مدد ال�شرتاك يف التاأمني بالبنود الثالثة ال�شابقة املدد التي يتقا�شى خاللها 

املوؤمن عليه بدلت يومية يف حالة عجزه املوؤقت عن العمل ب�شبب اإ�شابة العمل.

مادة )39(: 

مع مراعاة اأحكام املادة )34( من هذا القانون، ُي�شوى معا�س ال�شيخوخة بواقع جزء واحد 

اأ�شا�شها  من خم�شني جزءًا من املتو�شط ال�شهري لالأجور امل�شتحقة للموؤمن عليه وامل�شدد على 

ا�شرتاك التاأمني خالل اخلم�س �شنوات الأخرية من مدة ال�شرتاك يف التاأمني، واإذا قلت مدة 

التاأمني، م�شروبًا يف  الفعلية يف  اأ�شا�س مدة ال�شرتاك  ال�شرتاك عن ذلك ي�شوى املعا�س على 

عدد �شنوات ال�شرتاك يف التاأمني.

ويجوز زيادة املعا�شات امل�شتحقة اأو التي ت�شتحق طبقًا لهذا القانون مبوجب قرار من الوزير 

 2020 ل�شنة  املر�شوم بقانون رقم )21(  اأحكام  الإدارة، وذلك مع مراعاة  بعد موافقة جمل�س 

ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني والأنظمة التقاعدية والتاأمينية.

مادة )41(: 

الأجر  من  جزءًا  خم�شني  من  واحد  جزء  بواقع  الوفاة  اأو  العجز  حالة  يف  املعا�س  ي�شرف 

ال�شهري الأخري امل�شدد على اأ�شا�شه ال�شرتاك يف التاأمني اأيًا كانت مدة ال�شرتاك م�شروبًا يف 

عدد �شنوات ال�شرتاك يف التاأمني، ما مل يكن ح�شاب املعا�س وفق اأحكام املادة )39( من هذا 

القانون اأف�شل للموؤمن عليه اأو امل�شتحقني عنه.

ويراعى األ يقل املعا�س عن )40%( من الأجر ال�شهري الأخري امل�شار اإليه بالفقرة الأوىل من 

هذه املادة.

ويف جميع الأحوال، يجوز زيادة املعا�س طبقًا حلكم الفقرة الأخرية من املادة )39( من هذا 

القانون.

مادة )43(:

اأ�شا�س  على  القانون  املادة )38( من هذا  اإليه يف  امل�شار  الواحدة  الدفعة  تعوي�س  ُيح�شب 

ا�شرتاك  اأ�شا�شها  على  وامل�شدد  عليه  للموؤمن  امل�شتحقة  لالأجور  ال�شهري  املتو�شط  من   )%15(

التعوي�س  يح�شب  ذلك  عن  ال�شرتاك  مدة  قلت  واإذا  الأخرية  �شنوات  اخلم�س  خالل  التاأمني 

على اأ�شا�س مدة ال�شرتاك الفعلية يف التاأمني م�شروبًا يف عدد اأ�شهر ال�شرتاك، واإن قلت مدة 

ا�شرتاك املوؤمن عليه عن �شنة كاملة يكون م�شتحقًا ل�شرتاكاته فقط. 

مادة )45(:

�شنة  اإىل  وجترب  بع�شها  اإىل  ال�شنة  ك�شور  �شم  يتم  التاأمني  يف  ال�شرتاك  مدد  ح�شاب  يف 
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اإذا بلغت �شتة �شهور اأو اأكرث وترد ال�شرتاكات اإذا قلت عن هذا احلد، كما يجوز للموؤمن عليه 

ا�شتكمال ك�شور ال�شنة مبوا�شلة ال�شرتاك طبقًا للمادة )44( من هذا القانون.

مادة )88( الفقرة االأولى:

ل يجوز �شرف اأكرث من معا�س واحد ي�شتحق طبقًا لأحكام هذا القانون اأو اأي قانون اأو نظام 

دَي اإليه الفرق.
ُ
رف الأكرب قيمة اأو اأ تقاعدي اأو تاأميني اآخر، واإذا ا�شتحق اأكرث من معا�س �شُ

مادة )104(:

حت�شب ال�شرتاكات يف التاأمني على اأ�شا�س البيانات الواردة يف النماذج وال�شجالت امل�شار 

اإليها باملواد )99( و)100( و)101( من هذا القانون، فاإذا مل يقدم �شاحب العمل هذه النماذج 

للهيئة  منه  قدم  بيان  اآخر  اأ�شا�س  على  الأداء  الواجبة  ال�شرتاكات  ح�شبت  للبيانات  م�شتوفية 

العامة اأو طبقًا ملا ت�شفر عنه حترياتها، وذلك اإىل حني ح�شاب ال�شرتاكات امل�شتحقة فعاًل.

وعلى الهيئة العامة اإخطار �شاحب العمل بقيمة ال�شرتاكات املح�شوبة وفقًا للفقرة الأوىل من 

هذه املادة، وكذلك املبالغ الأخرى امل�شتحقة عليه للهيئة، ول�شاحب العمل العرتا�س على هذه 

املطالبة خالل ثالثني يومًا من تاريخ الإخطار، وعلى الهيئة العامة اأن ترد على هذا العرتا�س 

خالل ثالثني يومًا من تاريخ وروده اإليها، ويعترب عدم رد الهيئة خالل املدة املقررة رف�شًا �شمنيًا 

لالعرتا�س املقدم.

ول�شاحب العمل يف حالة رف�س الهيئة العامة اعرتا�شه اأن يطعن على قرار الرف�س اأمام 

املدد  اأي من  تاريخ فوات  اأو من  العامة  الهيئة  يومًا من رف�س  املحكمة املخت�شة خالل ثالثني 

اإليها يف هذه املادة واإل اعُترَب احل�شاب نهائيًا ول يجوز الرجوع عنه ما مل يثبت للهيئة  امل�شار 

وجود خطاأ ح�شابي. 

وُي�شدر الوزير قرارًا يبني فيه الآليات والقواعد والإجراءات اخلا�شة بالتحري والإخطار 

والعرتا�س على الإخطار.

مادة )135( الفقرة الرابعة:

فاإذا زاد املعا�س ال�شهري عن احلد الأق�شى امل�شار اإليه بالفقرة ال�شابقة ا�شتحق املوؤمن عليه 

اأو امل�شتحقون عنه عالوة على املعا�س، تعوي�شاً من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر ال�شنوي 

املح�شوبة يف مدة  ال�شنوات  �شنة من  القانون عن كل  املادة )43( من هذا  املن�شو�س عليه يف 

ال�شرتاك يف التاأمني الزائدة عن القدر الالزم ل�شتحقاق احلد الأق�شى للمعا�س، وبحد اأق�شى 

قدره �شبع �شنوات بعد ا�شتنزال اأي مدة اعتبارية اأو مدد اأخرى يكون املوؤمن عليه مل يوؤد عنها 

ا�شرتاكات التاأمني خاللها.
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املادة الثانية

اأينما  العمل«،  وال�شئون الجتماعية« و»وزير  العمل  »الوزير« حمل عبارتي »وزير  حتل كلمة 

وردتا يف ن�شو�س قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976.

كما يحل حمل عبارة »اخلام�شة واخلم�شني« بالن�شبة للموؤمن عليها اأينما وردت يف ن�شو�س 

قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976 عبارة »ال�شتني«.

وحتل عبارة »مملكة البحرين« حمل عبارة »دولة البحرين«، كما حتل كلمة »اململكة« حمل 

كلمة »الدولة« اأينما وردتا يف ن�شو�س قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)24( ل�شنة 1976.

املادة الثالثة

ُي�شاف بند جديد برقم )14( اإىل املادة )4( من قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وفقرة خام�شة اإىل املادة )135( من ذات القانون، كما ُت�شاف 

فقرة جديدة برقم )د( اإىل البند )3( من املبادئ وال�شروط الواجب مراعاتها عند ا�شتخدام 

اجلدول رقم )4( املرافق لذات القانون، ن�شو�شها الآتية:

مادة )4( بند )14(:

14- الوزير: الوزير المخت�س بالرقابة على الهيئة العامة.

مادة )135( فقرة خام�شة:

يجوز للهيئة بناء على طلب املوؤمن عليه حتويل التعوي�س امل�شتحق له طبقًا للفقرة ال�شابقة 

اإىل معا�س اإ�شايف يح�شب طبقًا للمادة )39( من هذا القانون على األ يتجاوز املعا�س واملعا�س 

الإ�شايف ن�شبة 90% من املتو�شط ال�شهري لالأجور امل�شتحقة للموؤمن عليه وامل�شدد على اأ�شا�شها 

ا�شرتاك التاأمني خالل اخلم�س �شنوات الأخرية، واإذا جتاوزت مدة اخلدمة خم�شًا واأربعني �شنة 

ا�شتحق املوظف مكافاأة بواقع 15% من الأجر ال�شنوي املن�شو�س عليه يف املادة )43( من هذا 

القانون، وبحد اأق�شى قدره �شنتان.

بند )3( فقرة )د(:

د- ي�شترط في جميع الأحوال األ يقل المبلغ المطلوب ل�شم مدة الخدمة ال�شابقة على ال�شتراك 

رف للموؤمــن عليه دفعة واحدة طبقًا لأي من قوانين  فــي التاأميــن عن مبلغ المكافاأة الذي �شُ

التقاعــد والتاأميــن الجتماعــي م�شافــًا اإليــه فائــدة بواقــع )5%( �شــنويًا مــن تاريــخ �شرف 

المكافاأة اإلى تقديم طلب ال�شم.
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املادة الرابعة

فيما يتعلق بتطبيق اأحكام املادة )33( من املادة الأوىل من هذا القانون، تكون احل�شة التي 

يلتزم املوؤمن عليه ب�شدادها عند نفاذ اأحكام هذا القانون )6%( من اأجره ال�شهري، وتزاد يف 

بداية ال�شنة التالية لنفاذ القانون لتكون احل�شة املحددة يف ذات املادة.

وتكون احل�شة التي يلتزم �شاحب العمل ب�شدادها للهيئة العامة �شهريًا من ا�شرتاك التاأمني 

)11%( من اأجور املوؤمن عليهم العاملني لديه، وذلك عند نفاذ اأحكام هذا القانون، وتزاد �شنويًا 

مبعدل )1%( حتى ت�شل للح�شة املحددة يف ذات املادة.

املادة اخلام�شة

عند نفاذ اأحكام هذا القانون، يحت�شب املتو�شط ال�شهري املن�شو�س عليه يف املادتني )39( 

للموؤمن عليه وامل�شدد على  امل�شتحقة  الأجور  القانون بح�شب  الأوىل من هذا  املادة  و)43( من 

التاأمني، ويتم رفعه  التاأمني خالل ال�شنتني الأخريتني من مدة ال�شرتاك يف  اأ�شا�شها ا�شرتاك 

لنفاذ  التايل  يناير  �شهر  اعتبارًا من  �شهرًا  اثني ع�شر  كل  اإ�شافية  واحدة  �شنة  بواقع  تدريجيًا 

اأحكام هذا القانون اإىل اأن ي�شل للخم�س ال�شنوات الأخرية من مدة ال�شرتاك يف التاأمني.

املادة ال�شاد�شة

ت�شري اأحكام املادة )33( من املادة الأوىل من هذا القانون، على الفروع املن�شو�س عليها يف 

البندين )5( و)6( من املادة )1( من قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 

)24( ل�شنة 1976، واملنتفعني باأحكام التاأمني الختياري وفقًا للمادة )44( من ذات القانون، 

2005 ب�شاأن التاأمني على البحرينيني العاملني يف  واملنتفعني باأحكام القانون رقم )31( ل�شنة 

اخلارج ومن يف حكمهم.

املادة ال�شابعة

للموؤمن  بالن�شبة  القانون  الأوىل من هذا  املادة  املادة )34( من  ا�شتبدال  اأحكام  ت�شري  ل 

عليه املوؤهل ل�شتحقاق املعا�س عند نفاذ اأحكام هذا القانون اإل بعد م�شي �شنة من تاريخ نفاذه. 

كما ل ت�شري اأحكام ا�شتبدال البند )3( من املادة )34( من املادة الأوىل من هذا القانون 

على من انتهت خدمته قبل نفاذ اأحكام هذا القانون.



العدد: 3599 – اإلثنين 18 أبريل 2022

18

املادة الثامنة 

تزاد املعا�شات امل�شتحقة طبقًا لأحكام قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )24( ل�شنة 1976 بن�شبة )3%( عن �شنة 2021 ومبا ل يزيد على ثالثني دينارًا، و)3%( عن 

�شنة 2022 ومبا ل يزيد على ثالثني دينارًا، وذلك عند نفاذ القانون.

املادة التا�شعة

 )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمني  قانون  من   )48( املادة  ُتلغى 

ل�شنة 1976، وُيلغى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1987 بتعديل بع�س اأحكام قانون التاأمني 

الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976 وجميع القرارات املنفذة له. 

كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

املادة العا�شرة

يخ�شع العامل غري البحريني لنظام مكافاأة نهاية اخلدمة، وي�شدر بتحديد ن�شب ال�شرتاكات 

واأو�شاع و�شروط احت�شاب مكافاأة نهاية اخلدمة قرار من رئي�س جمل�س الوزراء مع مراعاة اأحكام 

قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

املادة احلادية ع�شر

ي�شتمر العمل بالقرارات املعمول بها حاليًا فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون وذلك اإىل 

حني �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه. 

املادة الثانية ع�شر

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكّل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 رم�شان 1443هـ

الموافق:18 اأبـــــريــل 2022م 
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 قانون رقم )15( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�ض اأحكام قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد

 ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين واالأمن العام 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976

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،

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

العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته، 

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

واأفراد قوة  التقاعد ل�شباط  باإن�شاء �شندوق   1991 ل�شنة  بقانون رقم )6(  املر�شوم  وعلى 

دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني،

ل  املعدَّ  ،2000 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الوطني  احلر�س  قانون  وعلى 

باملر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2002،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

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

رقم )33( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2010 ب�شاأن اإدارة واخت�شا�شات �شندوق التقاعد 

املن�شاأ مبوجب  البحرينيني  وغري  البحرينيني  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط 

املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2020 ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد يف القوانني 

والأنظمة التقاعدية والتاأمينية، 

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة االأوىل

تحــل عبــارة »التقاعد الع�شــكري« محــل عبارة »تنظيم معا�شــات ومكافــاآت التقاعد ل�شباط  اأ- 

واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام« الواردة في عنوان المر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 

1976 باإ�شدار قانون تنظيم معا�شــات ومكافــاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين 

والأمن العام وعنوان القانون المرافق له.

تحل عبارة »الجهات الع�شــكرية« محل عبارة »قوة دفاع البحرين والأمن العام« وعبارة »قوة  ب- 
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دفــاع البحريــن والأمــن العــام والحر�ــس الوطني وجهــاز الأمن الوطنــي« وعبارة »قــوة دفاع 

البحريــن اأو قــوات الأمــن العــام« وعبــارة »قوة دفــاع البحرين وقــوات الأمن العــام« وعبارة 

»القــوات الم�شــلحة اأو قــوات الأمــن العــام«، اأينما وردت فــي ن�شو�س المر�شــوم بقانون رقم 

)11( ل�شــنة 1976 باإ�شــدار قانــون تنظيم معا�شــات ومكافــاآت التقاعد ل�شبــاط واأفراد قوة 

دفاع البحرين والأمن العام والقانون المرافق له.

املادة الثانية 

ي�شتبدل بن�شي املادتني )2( و)12( من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط 

 ،1976 ل�شنة   )11( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد 

الن�شان الآتيان:

مادة )2(:

ي�شري هذا القانون على ال�شباط والأفراد البحرينيني العاملني يف اجلهات الع�شكرية. 

اأما ال�شباط والأفراد غري البحرينيني في�شدر بنظام مكافاأة نهاية اخلدمة التي ت�شتحق 

لهم قرار من املجل�س الأعلى للتقاعد الع�شكري. 

مادة )12(: 

يقتطع من ال�شابط اأو الفرد ن�شبة )7%( من راتبه الأ�شا�شي، ويكون القتطاع من الراتب 

باأق�شاط مت�شاوية �شهريًا. 

وت�شاهم احلكومة بن�شبة )20%( من الراتب الأ�شا�شي لل�شابط اأو الفرد.

ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء بناًء على تو�شية املجل�س الأعلى للتقاعد الع�شكري زيادة 

ن�شبة م�شاهمة احلكومة.

يف  اتباعها  الواجب  الإجراءات  يت�شمن  قرارًا  الع�شكري  للتقاعد  الأعلى  املجل�س  وي�شدر 

ت�شديد ال�شرتاكات وم�شاهمة احلكومة.

املادة الثالثة  

التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  من   )1( املادة  اإىل  جديدان  تعريفان  ي�شاف 

ل�شنة   )11( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط 

1976، ن�شاهما الآتيان: 

المجل�ض االأعلى للتقاعد الع�شكري: المجل�س المن�شاأ بموجب المادة )3( من المر�شوم بقانون 

رقــم )47( ل�شــنة 2010 ب�شــاأن اإدارة واخت�شا�شــات �شنــدوق التقاعد ل�شباط واأفــراد قوة دفاع 

البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المن�شاأ بموجب المر�شوم بقانون رقم )6( 

ل�شنة 1991. 

الجهات الع�شــكرية: قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحر�ــس الوطني وجهاز المخابرات 

الوطني وجهاز الأمن ال�شــتراتيجي واأي جهات ع�شــكرية يتقرر بموجب قانون اأو مر�شــوم اأو اأمر 

ملكي خ�شوع منت�شبيها من ال�شباط والأفراد لأحكام هذا القانون.
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املادة الرابعة

ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  لأحكام  طبقًا  امل�شتحقة  املعا�شات  ُتزاد 

واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976 بن�شبة 

)3%( عن �شنة 2021 ومبا ل يزيد على ثالثني دينارًا، وبن�شبة )3%( عن �شنة 2022 ومبا ل يزيد 

على ثالثني دينارًا، وذلك عند نفاذ هذا القانون.

املادة اخلام�شة

فيما يتعلق بتطبيق اأحكام الفقرة الأوىل من املادة )12( من املادة الثانية من هذا القانون 

تكون ن�شبة القتطاع )6%( من الراتب الأ�شا�شي لل�شابط اأو الفرد، وتزاد يف بداية ال�شنة التالية 

لنفاذ هذا القانون لتكون الن�شبة املحددة يف ذات املادة. 

املادة ال�شاد�شة

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون. 

املادة ال�شابعة  

ي�شتمر العمل بالقرارات املعمول بها حاليًا فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون وذلك اإىل 

حني �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

املادة الثامنة 

على رئي�س جمل�س الوزراء ونائب القائد الأعلى والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء- 

كلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 رم�شان 1443هـ

الموافق:18 اأبـــــريــل 2022م 


