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 م 2023يناير   11التاريخ: 
 

 

  املوقـر     علي بــن صـاحل الصـاحل   السيد   صاحب املعايل
 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 

(  31المرسوم بقانون رقم )بخصوص  تقرير لجنة الخدمات  يسرني أن أرفع إلى معاليكم  

بإنشاء صندوق التقاعد   1991( لسنة  6بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2022لسنة  

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون  

( لسنة  47رقم  دفاع    2010(  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  واختصاصات  إدارة  بشأن 

العام ال  (  6بحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )البحرين واألمن 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر. ، 1991لسنة 
 

 ، لتحية والتقديرابقبول فائق معاليكم وتفضلوا 
 

             

 هالـة رمـزي فايـز                                                                   
 رئيـس جلنــة اخلدمــات                                     

 المرفقات:
 تقرير اللجنة.  .1

 . خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى .2

 الشورىرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس  .3

 للجنة. المستشار القانوني  الدكتور إسالم أحمد محمد مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون، معدة من قبل .4

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. .5

12/1/2023



 

 

1د  6ف  /خ تص ل   015الرقــــم:   

    م2023يناير   10التاريـخ: 
 

 احملرتمة     هالة رمزي فايز  السيدة سعادة  
 اخلدمات رئيس جلنة  

 

   وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهللا 
 

 

بتعــــــــديل بعــــــــض  2022لســــــــنة ) 31املرســــــــوم بقــــــــانون رقــــــــم (رفــــــــق لكــــــــم ن

ــم ( ــوم بقــــــــانون رقــــــ ــام املرســــــ ــنة 6أحكــــــ ــندوق التقاعــــــــد  1991) لســــــ بإنشــــــــاء صــــــ

لضـــــــــباط وأفـــــــــراد قـــــــــوة دفـــــــــاع البحـــــــــرين واألمـــــــــن العـــــــــام البحـــــــــرينيني وغـــــــــري 

بشــــــــــــــأن إدارة  2010) لســــــــــــــنة 47البحــــــــــــــرينيني واملرســــــــــــــوم بقــــــــــــــانون رقــــــــــــــم (

ــ ــرين واألمــــ ــاع البحــــ ــوة دفــــ ــراد قــــ ــباط وأفــــ ــد لضــــ ــندوق التقاعــــ ــات صــــ ن واختصاصــــ

ــم ( ــانون رقــــ ــوم بقــــ ــب املرســــ ــأ بموجــــ ــرينيني املنشــــ ــري البحــــ ــرينيني وغــــ ــام البحــــ ) 6العــــ

 .1991لسنة 

 

ــم   رأيكـــــ
ً
ــمنا ــأنه متضـــــ ــر بشـــــ ــداد تقريـــــ ــته، وإعـــــ ــته ودراســـــ ــاء مناقشـــــ برجـــــ

 لعرضه على املجلس خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
 
 

 وبركاته، والسالم عليكم ورمحة اهللا  
 
 
 

 

 الصاحل علي بن صاحل        
 رئيس جملس الشورى

10/1/2023



۱ 
 

رير م  خلدمات اجلنة ل ت

 العنوا

بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون   ۲۰۲۲) لسنة ۳۱المرسوم بقانون رقم (
بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین   ۱۹۹۱) لسنة ٦رقم (

لسنة  ) ٤۷واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیین والمرسوم بقانون رقم (
بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع   ۲۰۱۰

البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیین المنشأ بموجب المرسوم 
 ۱۹۹۱) لسنة ٦بقانون رقم ( 

و ص  و  الحكومة  ا

نة الة  الل  ا
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱۰

 سادس التشریعي الالفصل  –  ولدور االنعقاد العادي األ
 

نة من   ا الل ا
شة نا  ا

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱۱

 سادس الفصل التشریعي ال –  ولدور االنعقاد العادي األ

اعات    )۱( عدد ا

و  و    خمس مواددیباجة +  بنية ا

و  و و ا  م

) رقم  بقانون  المرسوم  في  الواردة  األحكام  من  عدد  لسنة  ٦تعدیل   (۱۹۹۱ 

، تتضّمن إحالل عبارات محل أخرى،  ۲۰۱۰) لسنة ٤۷والمرسوم بقانون رقم (

وتعدیل عدد من التعریفات والمسّمیات، وتعدیل عضویة المجلس األعلى للتقاعد 

 . العسكري بما یتوافق مع المستجدات التشریعیة والتنظیمیة األخیرة

و   ي جلنة الش ر
ية   و ا شريعية وال  ال

 قانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیةب المرسومسالمة 

 قانونمرسوم بالموافقة على ال رار جملس النوا

نة  قانونمرسوم بالموافقة على ال توصية الل

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 األولاملرفق 
 
 

 

 تقرير اللجنة

 



  

 ۱  

 

 م ۲۰۲۳ ینایر ۱۱التاریخ: 

 ) ۱الرقم: (
 

  اخلدمات  تقرير جلنة 
بتعديل بعض أحكام املرسوم  ٢٠٢٢) لسنة  ٣١املرسوم بقانون رقم ( خبصوص 

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع   ١٩٩١) لسنة ٦بقانون رقم (
 البحرين واألمن العام البحرينيني وغري البحرينيني  

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد   ٢٠١٠) لسنة ٤٧واملرسوم بقانون رقم (
 اد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيني وغري البحرينيني  لضباط وأفر

  ١٩٩١) لسنة  ٦املنشأ مبوجب املرسوم بقانون رقم (
 

 السادس التشريعي الفصل –  األولدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:
لجنة   الكتاب    الخدمات استلمت  السیدصاحب  مجلس   معالي  رئیس  الصالح  صالح  بن  علي 

، والذي تم بموجبھ م۲۰۲۳ینایر    ۱۰  في  لمؤرخا،  )۱د    ٦/ ف    خ ت ص ل    ۰۱٥رقم (  الشورى

بدراسة ومناقشة   اللجنة  ( تكلیف  رقم  بقانون  لسنة  ۳۱المرسوم  أحكام   ۲۰۲۲)  بتعدیل بعض 

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین   ۱۹۹۱) لسنة  ٦المرسوم بقانون رقم (

العام   (واألمن  رقم  بقانون  والمرسوم  البحرینیین  وغیر  لسنة  ٤۷البحرینیین  بشأن   ۲۰۱۰) 

إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام البحرینیین 

وإعداد تقریر یتضمن    ،۱۹۹۱) لسنة  ٦وغیر البحرینیین المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (

 رأي اللجنة بشأنھ.  



 

۲ 
 

 

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 التالي: في االجتماع تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور ) ۱(

 الفصل  الدور  التاریخ  رقم االجتماع

 السادس األول  م ۲۰۲۳ینایر  ۱۱ الثالث
 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون، والتي اشتملت على: )۲(

 (مرفق)  خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 ) مرفق المرسوم بقانون المذكور. ( -

 (مرفق)   أي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.ر -

بشأن   - القانوني  بالرأي  قبلمذكرة  من  معدة  بقانون،  محمد دال  المرسوم  أحمد  إسالم   كتور 

 (مرفق) للجنة. المستشار القانوني 

 (مرفق)قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن المرسوم بقانون.  -
 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: عحضر اجتما -

 ھیئة المستشارین القانونیین 

 مستشار قانوني  محمد   إسالم أحمد د.

 أول باحث قانوني  الغریري علي محسن 

 باحث اجتماعي الحافظ خلیل إیمان 

 باحث قانوني علي جمعة  حوراء

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان   محمد صالح  سھیرا عبداللطیفد.  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم وتواصل حسن سماء عبدالجلیل 

 



 

۳ 
 

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

ــالمة        ــورى سـ ــریعیة والقانونیة بمجلس الشـ ــؤون التشـ ــوم برأت لجنة الشـ قانون من المرسـ

 الناحیتین الدستوریة والقانونیة.
 

ا
ً
 رأي اللجنة:  -ثالث

واطلعت على قرار مجلس النواب ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث،   

الشورى،   بمجلس  والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة  رأي  مؤكدًا ومرفقاتھ، وعلى  والذي جاء 

والقانونیة، الدستوریة  الناحیتین  من  بقانون  المرسوم  للمستشار   لسالمة  القانوني  الرأي  وعلى 

 القانوني للجنة، وانتھت إلى ما یلي:

 األولى   المادة  جاءت   حیث ،  مواد  خمسمن    – عن الدیباجة  فضالً    – یتألف المرسوم بقانون       

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع  محل عبارة (  )صندوق التقاعد العسكريعبارة (  بإحالل

) ٦الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم ( )العام البحرینیین وغیر البحرینیینالبحرین واألمن 

البحرینیین   ۱۹۹۱لسنة   العام  البحرین واألمن  دفاع  قوة  وأفراد  التقاعد لضباط  بإنشاء صندوق 

البحرینیین وإحاللوغیر   ،  ) العسكريعبارة  التقاعد  عبارة  صندوق  محل  التقاعد  ()  صندوق 

) الواردة في عنوان فاع البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیینلضباط وأفراد قوة د

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد   ۲۰۱۰) لسنة  ٤۷المرسوم بقانون رقم (

قوة دفاع البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیین المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 

لسنة  ٦( المرسوم   باستبدال  نیةالثا  المادة   وجاءت   ،۱۹۹۱)  من  والثانیة  األولى  المادتین  نصي 

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام   بإنشاء صندوق  ۱۹۹۱) لسنة  ٦بقانون رقم ( 

البحرینیین وغیر  فیالبحرینیین  الثالثةجاءت    ما ،  تعریفيّ   المادة  التقاعد (   باستبدال  صندوق 

) من المرسوم  ۱) الواردین في المادة (الخاضعون ألحكام ھذا القانونو(  )(الصندوق العسكري أو  

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع   ۲۰۱۰) لسنة  ٤۷بقانون رقم ( 

) لسنة ٦ون رقم (البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیین المنشأ بموجب المرسوم بقان



 

٤ 
 

 

، وألغت ھذات  ) من القانون۱٥) الفقرة األولى و(٥) الفقرة األولى و(۳وبنصوص المواد (  ۱۹۹۱

الرابعةُ  (  الثالثةَ   المادةَ   المادةُ  رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  ٦من  التقاعد   ۱۹۹۱)  بإنشاء صندوق 

نص   كلَّ   ألغت لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیین، كما  

 تنفیذیة. ةخامسالمادة ال  جاءت حین في   ،یتعارض مع أحكام ھذا القانون

  ۱۹۹۱) لسنة  ٦تعدیل عبارات في عنواني المرسوم بقانون رقم (یھدف المرسوم بقانون إلى       

وغیر   البحرینیین  العام  واألمن  البحرین  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  بإنشاء 

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۷البحرینیین، والمرسوم بقانون رقم (

ق وأفراد  بموجب لضباط  المنشأ  البحرینیین  وغیر  البحرینیین  العام  واألمن  البحرین  دفاع  وة 

 .۱۹۹۱) لسنة ٦المرسوم بقانون رقم (
 

 صدور المرسوم بقانون:مبررات 

، الذي تضّمن إجراء تعدیالت على قانون التقاعد ۲۰۲۲) لسنة  ۱٥بناًء على القانون رقم ( -۱

، حیث تم تعدیل تعریف الجھات ۱۹۷٦لسنة  )  ۱۱العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

، وإنشاء جھاز األمن االستراتیجي ۱۹۷٦) لسنة  ۱۱العسكریة وتعدیل مسمى القانون رقم (

 م.۲۰۲۰) لسنة ۲٦بموجب األمر الملكي رقم (

تشكیلة  -۲ إلى  الوطني)  األمن  األمن االستراتیجي، ومستشار  إضافة عضویة (رئیس جھاز 

ال للتقاعد  اإل(المجلس األعلى  األمن  إلى عسكري)، وإضافة ممثل عن (جھاز  ستراتیجي) 

 عضویة مجلس إدارة (صندوق التقاعد العسكري).

في أقرب وقت    عالوة على ما تقتضیھ دواعي االستعجال من ضرورة إجراء تلك التعدیالت  -۳

 ممكن؛ لتتناسب مع التعدیل السابق، ولسرعة سداد مستحقات العسكریین التقاعدیة. 
 

تنظیم   من (قانون۱۹۷٦لسنة   )۱۱(مرسوم بقانون رقم لاصدر تعدیل مسمى  رأت اللجنة أنھ       

(قانون   مسمى جدید) إلى  معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام 

وتناسبًا مع المسمى الجدید، كان م،  ۲۰۲۲لسنة    )۱٥(رقم  القانون    ىبمقتض  )التقاعد العسكري



 

٥ 
 

 

تحل :  أن  نص علىالذي    –محل الرأي    –البد من إجراء تعدیالت تتناسب معھ؛ فصدر المرسوم 

محل عبارة (صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین   (صندوق التقاعد العسكري) عبارة  

) رقم  بقانون  المرسوم  عنوان  في  الواردة  البحرینیین)  وغیر  البحرینیین  العام  لسنة ٦واألمن   (

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر   بإنشاء  ۱۹۹۱

(  فيأیًضا    الواردةو  ، البحرینیین رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  ٤۷عنوان  إدارة  بشأن    ۲۰۱۰) 

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام البحرینیین وغیر    واختصاصات

بقانون رقم ( المرسوم  بموجب  المنشأ  لسنة  ٦البحرینیین  أن    .۱۹۹۱)  أكد على  إلى تُ كما  ؤدى 

العسكري   التقاعد  (المنص  االشتراكاتصندوق  المادة  في  علیھا  التقاعد ۱۲وص  قانون  من   (

وكذلك  العسكري الخدمة،  نھایة  مكافأة  نظام  غیر    اشتراكات  واألفراد  الضباط  یؤدیھا  التي 

ا وذلك اعتبارً ،  البحرینیین العاملین في الجھات العسكریة، أو أي مبالغ أخرى تؤدیھا إلیھ الدولة

 من تاریخ العمل بھذا القانون.

بقانون  عرّ       المرسوم  الصندوق ف  أو  العسكري  التقاعد  التقاعد  بأنھ  :  صندوق  صندوق 

) رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  المنشأ  لسنة  ٦العسكري  ھذا أما    .۱۹۹۱)  ألحكام  الخاضعون 

العسكري  القانون التقاعد  قانون  أحكام  علیھم  تسري  ممن  العسكریة  الجھات  وأفراد  ضباط   :

المجلس األعلى لصندوق التقاعد   أعاد تشكیل و  .۱۹۷٦) لسنة  ۱۱(الصادر بالمرسوم بقانون رقم  

القائد العام لقوة  برئاسةعلى أن یكون  ،(المجلس األعلى للتقاعد العسكري) یسمىالعسكري بما 

ُكلّ  وعضویة  البحرین،  (  دفاع  الوطنيمن:  الحرس  الوطنيو ،رئیس  األمن  وزیر  و  ،مستشار 

المالیة  و   ،الداخلیة المخابرات الوطنيو  ،واالقتصاد الوطنيوزیر  ون ؤوزیر شو  ،رئیس جھاز 

 ).رئیس جھاز األمن االستراتیجيو ،الدفاع

     ) رقم  بقانون  المرسوم  بأن  لسنة  ۱٥علًما  التي   ۲۰۲۲)  الخدمة  نھایة  مكافأة  إصدار  جعل 

للتقاعد العسكري بدًال تستحق للضباط واألفراد غیر البحرینیین بقرار یصدر من المجلس األعلى  

الوزراء. مجلس  التقاعد  كما    من  صندوق  إدارة  مجلس  أعضاء  بتشكیل  المختص  تحدید  أعاد 

أعاد تشكیل أعضاء مجلس و،  للتقاعد العسكري  المجلس األعلىبقرار من  بحیث یكون    العسكري،

 .) أعضاء٦بدًال من رئیس و(أعضاء   )۷و(رئیس من  اإلدارة على أن یكونوا



 

٦ 
 

 

نظًرا الختالف طبیعة كل جھة عن األخرى، فقد منح المرسوم بقانون حق كل منھا في االلتزام      

یصدر القائد العام لقوة دفاع البحرین ورئیس الحرس بحیث    –كل في موقعھ    –بتنفیذ ھذا القانون  

الوطني ومستشار األمن الوطني ووزیر الداخلیة ورئیس جھاز المخابرات الوطني ورئیس جھاز  

 القرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون.  -كٌل فیما یخصھ -من االستراتیجي األ

)  ٦من المرسوم بقانون رقم (  المادة الثالثةوألغت  ثم جاءت المادة الرابعة من المرسوم بقانون   

البحرینیین   ۱۹۹۱لسنة   العام  البحرین واألمن  التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع  بإنشاء صندوق 

، وذلك لعدم لزومھا في ظل لبحرینیین، كما یلغى كل نص یتعارض مع أحكام ھذا القانونوغیر ا

 .الصندوق المنشأ بموجب ھذا المرسوم بقانون

 ، الدستور) من  ۳۸المادة (  وفق الشروط والضوابط التي تضمنتھا  قد صدر المرسوم بقانونل     

الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع من خالل فترة عدم انعقاد مجلسي    ۲۰۲۲  یولیو  ۲۷  في

تم عرضھ و  الفصل التشریعي الخامس، وقبل بدایة الدور األول من الفصل التشریعي السادس.

) من ۳۸لما أوجبتھ المادة (  ـًا، طبق۲۰۲۲  أغسطس  ۲۸على مجلسي الشورى والنواب بتاریخ  

مدى    ،الدستور اتوبحث  ألحكام  بقانون  المرسوم  تضمنھ  ما  النص    لدستور.وافق  اشترط  وقد 

ف  يالدستور اإلسراع  یوجب  ما  یحدث  أن  بقانون  المراسیم  تحتمل   يإلصدار  ال  تدابیر  اتخاذ 

/أ) ۳۳عمًال بنص المادة (  جاللتھ رأس الدولة  باعتبارالتأخیر، وھذه األمور یقدرھا جاللة الملك  

 .من الدستور
 

ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة    المرسوم بقانون  تتفق مع أھدافأنھا  ختاًما تؤكد اللجنة،       

 علیھ.
  

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

ــورى، اتفـقت اللجـنة على اختـیار ۳۹إعـماالً لنص الـمادة (       ) من الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.   لسیدة لینـا حبیب قاسـما سعادة  . ۱

 مقرًرا احتیاطیًا.   الدكتور علي أحمد الحداد  سعادة  . ۲



 

۷ 
 

 

نة -امسا  توصية الل

وء ما دار من مناقشات وما أبدي          راءفي  المرسوم    الموافقة علىب  فإن اللجنة توصي،  من 

  ۱۹۹۱) لسنة  ٦بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۲) لسنة  ۳۱بقانون رقم (

وغیر  البحرینیین  العام  واألمن  البحرین  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  بإنشاء 

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد    ۲۰۱۰) لسنة  ٤۷البحرینیین والمرسوم بقانون رقم ( 

بموجب   المنشأ  البحرینیین  وغیر  البحرینیین  العام  واألمن  البحرین  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط 

 . ۱۹۹۱) لسنة ٦المرسوم بقانون رقم (
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

سام        ز زي فاية رمهال                                    د صاحل الدد اب
نة ال ائ رئيس               نةال رئيس                                           ل  ل
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خطاب عرض المرسوم 
 بقانون على مجلس الشورى

 













  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 الثالث املرفق
 
 

 

رأي لجنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية بمجلس الشورى

 



 

1 
 

 
 
 

 م2023 يناير 10 التاريخ: 
 
 

 احملرتمة   هالة رمزي فايزة/ سيدسعادة ال
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم    2022( لسنة  31المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

لعام  6) دفاع    1991(  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  العام  بإنشاء  واألمن  البحرين 

( رقم  بقانون  والمرسوم  البحرينيين  وغير  لسنة  47البحرينيين  إدارة   2010(  بشأن 

واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير  

 .1991( لسنة 6البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

 تحية طيبة وبعد،،
 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق    م2023يناير    10بتاريخ       

 2022( لسنة  31المرسوم بقانون رقم )نسخة من  ،  ( 1د    6ص ل ت ق/ ف    016)م  كتابه رق

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد   1991( لعام  6بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام المرسوم  

( لسنة  47قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم )

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام    2010

إلى لجنة  ،  1991( لسنة  6المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )البحرينيين وغير البحرينيين  

 . للجنة الخدماتالشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 



2 
 

، حيث  لث ا ثالعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها    م2023يناير    10  وبتاريخ    

المذكور اطلعت على   بقانون  بشأنهالمرسوم  النواب  المذكرة  ،  ، وقرار مجلس  كما اطلعت على 

القانوني  المستشار  قبل  من  المساعدالمعدة  القانوني  والمستشار  األول،  القانوني  والباحث   ،  ،

تعديالت الواردة  لالبيان حدود    مقارن   جدولعلى  واطلعت كذلك    .بشأنهللجنة    والباحث القانوني

 .2022( لسنة 31بموجب المرسوم بقانون رقم )

 

لمبتاد  وأحاتام  المرستتتتوم بقتانون  إلى عتدم مختال تة    –بعتد المتداولتة والنقتا     –وانتهتت اللجنتة        

 .رالدستو 

       
 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام المرسوم    2022( لسنة  31المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة         

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن    1991( لعام  6بقانون رقم )

( رقم  بقانون  والمرسوم  البحرينيين  وغير  البحرينيين  لسنة  47العام  إدارة   2010(  بشأن 

واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير  

بقان  المرسوم  بموجب  المنشأ  )البحرينيين  رقم  لسنة  6ون  الدستورية  ،  1991(  الناحيتين  من 

  .والقانونية
 
 

  دالل جاسم الزايد                                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 لرابعا املرفق

 
 

 

 للجنةالقانوني  المستشارمذكرة 

 



 General  -  عام 

 

 

 

   1/2023/ التاريخ:   
 

 الموقرة  سعادة األستاذة / هالة رمزي
 الخدمات بمجلس الشورى رئيسة لجنة  

 
 

 وبعد   ،تحية طيبة،، 
 
 

م، بتعديل 2022( لسنة  31رقم )الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون  
صندوق التقاعد لضباط وأفراد    بإنشاءم،  1991( لسنة  6بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

( لسنة  47قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغيرالبحرينيين،  والمرسوم بقانون رقم )
صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام    إدارة واختصاصاتبشأن    2010

 م.1991( لسنة 6وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )  البحرينيين 
 

 
بناًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع أعاله، وبعد االطالع    

، 1976( لسنة  11العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )قانون التقاعد    على الدستور، وعلى
 وتعديالته، 

بقانون رقم ) المرسوم  لسنة  6وعلى  دفاع   1991(  قوة  التقاعد لضباط وأفراد  بإنشاء صندوق 
 البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، 

ق التقاعد لضباط  بشأن إدارة واختصاصات صندو  2010( لسنة  47وعلى المرسوم بقانون رقم )
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون  

 ، 1991( لسنة 6رقم )
( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  21وعلى  القوانين    2020(  في  التقاعد  ومعاشات  صناديق  بشأن 
 :نفيد سعادتكم باآلتي واألنظمة التقاعدية والتأمينية،

 
 :محتوى المرسوم بقانون   -أوالً 

 تنفيذية.   وجاءت المادة الخامسةمواد،    أربعةمن    –فضاًل عن الديباجة    –يتألف المرسوم بقانون  
بتاريخ   الرفاع  قصر  في  بقانون صدر  المرسوم  هذا  بأن  عام    28علًما  الحجة  ،  1443ذو  هـ 

م، العدد  2022يوليو    28الرسمية يوم الخميس  م، ونشر بالجريدة  2022يوليو عام    27الموافق  
 ( على أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.3619)
 



 General  -  عام 

 
 
 

 :أهداف ومبررات المرسوم بقانون -ثانياً  
 أما بشأن أهداف المرسوم بقانون: 

 حيث يهدف من خالل إصداره إلى العديد من األهداف، التي نوضحها على النحو التالي:

المرسوم بقانون إلى ضمان استدامة صندوق التقاعد العسكري في الوفاء بالتزاماته قبل  يهدف   -1
 المتقاعدين والمستحقين عنهم. 

إضافة إلى استبدال عبارات وتعريفات تتناسب مع تعديالت القوانين المذكورة في ديباجة هذا   -2
 القانون.

 العسكري.عالوة على تعديل تشكيل المجلس األعلى للتقاعد   -3
( أعضاء، بداًل من  7تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق بحيث يشكلوا من رئيس و)  -4

 ( أعضاء. 6رئيس و)
التي حلت )لجنة التقاعد العسكري(   1991لسنة    6إلغاء المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم   -5

 والتي عهدت بإختصاصها إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد. 
 رات إصداره بأداة المرسوم بقانون: أما بشأن مبر

 ( من الدستور على: 38نصت المادة )  

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس    "
للملك أن يصدر في شأنها   التأخير، جاز  تدابير ال تحتمل  اتخاذ  النواب ما يوجب اإلسراع في 

  .القانون، على أال تكون مخالفة للدستورمراسيم تكون لها قوة 
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاريخ 
صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في  

ان لها من قوة القانون بغير حاجة حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما ك
 .إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون

( من الدستور، والتي تتطلب توافر شروط عدة لصحة إصدار المرسوم بقانون،  38فوفقًا للمادة )
 والتي يمكن أن نحددها على النحو التالي: 

 غياب البرلمان. -1
 حدوث مايوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير التحتمل التأخير.  -2
خالل شهر من تاريخ صدروها عرض المراسيم بقوانين على كل من مجلسي الشورى والنواب،   -3

إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة  
 الحل أو انتهاء الفصل التشريعي. 



 General  -  عام 

 
 
 

 لفة المرسوم بقانون للدستور. عدم مخا -4
( من الدستور، وتحقق تلك الشروط جميعًا في 38ونرى موافقة المرسوم بقانون لنص المادة ) •

 المرسوم بقانون محل العرض. 
كون األمر يتعلق بموضوع خاص بصندوق للتقاعد العسكري، والمعاشات الخاصة بالعسكريين، و 

 األمر الذي اليحتمل التأخير. 

 :النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة –ثالثا 
 /ج( من الدستور على أن: 5نصت المادة )   
تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو   -ج "

 العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين االجتماعي والرعاية
 ".الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة

 ( من الدستور على أنه: 119نصت المادة )
تقرر على  التي  والمكافآت  والتعويضات واإلعانات  والمعاشات  المرتبات  القانون شئون  "ينظم 

 .خزانة الدولة"
الالئحة الداخلية  الصادر بشأن    2002لسنة    55( من المرسوم بقانون رقم  28نصت المادة )

 لمجلس الشورى على أنه: 
تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو االقتراحات أو الموضوعات التي   "

تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات 
ضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في المو 

المختص    -تطلب   الوزير  طريق  وعن  المجلس  رئيس  خالل  والمصالح   -من  الوزارات  من 
والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها الزمة لدارسة الموضوع المحال إليها  

 رها بوقت كاف." وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقري 
 

 ً  رأي هيئة التشريع والرأي القانوني بمشروع القانون:  -خامسا
 

 وقد بينت في رأيها أن هذا المرسوم بقانون ال يتعارض مع أحكام الدستور،    -
 

 الرأي القانوني: -سادساً 
 بعد االطالع على المرسوم بقانون، تبين أنه  يتألف من نصوصه، وذلك على النحو االتي:  
من )قانون تنظيم معاشات وماافآت ١٩٧٦لسنة    ١١مرسوم بقانون رقم  صدر تعديل مسمى لل  -1

)التقاعد العساري(    مسمى جديد التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام( إلى  
وتناسًبا مع المسمى الجديد، كان البد إجراء   .٢٠٢٢لسنة    ١٥بمقتضي المرسوم بقانون  رقم  

 :تحل عبارة بأن نص على:  –محل الرأي   –تعديالت تتناسب معه، فصدر المرسوم 



 General  -  عام 

 
 

محل عبارة )صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن    )صندوق التقاعد العسكري(
  1991( لسنة  6العام البحرينيين وغير البحرينيين( الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم )

العام البحرينيين وغير    بإنشاء التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن  صندوق 
 البحرينيين. 
)  -أيًضا    –والواردة   رقم  بقانون  المرسوم  عنوان  لسنة  47في  إدارة  بشأن    2010( 

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير    واختصاصات
 . 1991( لسنة 6البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

لكل من الضباط واألفراد   صندوق للتقاعد العسكري  -محل الرأي    –أنشأ المرسوم بقانون    -2
العسكري   البحرينيين التقاعد  قانون  ألحكام  الخاضعين  العسكرية  الجهات  في  العاملين 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  لسنة  11الصادر  واألفراد  1976(  والضباط  البحرينيين،    غير 
 العاملين في الجهات العسكرية الخاضعين لنظام مكافأة نهاية الخدمة. 

(  12المنصوص عليها في المادة )  االشتراكاتى صندوق التقاعد العسكري  تؤدى إلأن    على  -3
وكذلك   العسكري،  التقاعد  قانون  الخدمةمن  نهاية  مكافأة  نظام  يؤديها    اشتراكات  التي 

الضباط واألفراد غير البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية، أو أية مبالغ أخرى تؤديها  
 تاريخ العمل بهذا القانون. إليه الدولة وذلك اعتباراً من 

صندوق التقاعد   إدارة واختصاصاتبشأن    2010( لسنة  47أما بشأن المرسوم بقانون رقم )  -4
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب  

 م، فقد تم وضع تعريفات كالتالي: 1991( لسنة 6المرسوم بقانون رقم )
: صندوق التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم  صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق

 .1991ة  ( لسن 6بقانون رقم )
: ضباط وأفراد الجهات العسكرية ممن تسري عليهم أحكام الخاضعون ألحكام هذا القانون

 . 1976( لسنة 11قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
)المجلس األعلى للتقاعد    يسمىالمجلس األعىل لصندوق التقاعد العسكري    إعادة تشكيل  -5

 القائد العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية ُكل ٍّ من:  كما يُشكَّل برئاسة  العسكري(،
 رئيس الحرس الوطني.     -1
 مستشار األمن الوطني.     -2
 وزير الداخلية.     -3
 وزير المالية واالقتصاد الوطني.     -4
 رئيس جهاز المخابرات الوطني. -5



 General  -  عام 

 
 

 وزير شئون الدفاع.    -6
 االستراتيجي. رئيس جهاز األمن     -7

ي    جعل إصدار مكافأة نهاية الخدمة  2022( لسنة  15بقانون رقم )  المرسوم علًما بأن   • الت 
ن بقرار يصدر من المجلس األعىل للتقاعد العسكري   تستحق للضباط واألفراد غير البحرينيير

 من مجلس الوزراء. 
ا
 بدًل

رئيس  يُشكل بقرار من المجلس األعلى من  تشكيل مجلس إدارة لصندوق التقاعد العسكري   -6
 أعضاء، على النحو اآلتي:  (7و)
البحرين      -1 لقوة دفاع  العسكري  الدفاع  للمجلسأحد أعضاء مجلس  القائد رئيساً  ، يرشحه 

 )رئيس( العام لقوة دفاع البحرين.                                                                         
 يمثالن قوة دفاع البحرين، يرشحهما القائد العام لقوة دفاع البحرين.   عضوان    -2
 يمثالن وزارة الداخلية، يرشحهما وزير الداخلية.  عضوان    -3
 أعضاء( )           يمثل الحرس الوطني، يرشحه رئيس الحرس الوطني.     عضو    -4
 يمثل جهاز المخابرات الوطني، يرشحه رئيس جهاز المخابرات الوطني.   عضو    -5
 يمثل جهاز األمن االستراتيجي، يرشحه رئيس جهاز األمن االستراتيجي.   عضو    -6
 

ونظًرا الختالف طبيعة كل جهة عن األخرى، فقد منح المرسوم بقانون حق كل منها في االلتزام -7
يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس  بحيث    –  هكل في موقع  –بتنفيذ هذا القانون  

الحرس الوطني ومستشار األمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات الوطني  
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا   -كٌل فيما يخصه    -ورئيس جهاز األمن االستراتيجي  

 القانون. 
( 6من المرسوم بقانون رقم )  وألغت المادة الثالثةثم جاءت المادة الرابعة من المرسوم بقانون    -8

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين    1991لسنة  
  وغير البحرينيين، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لعدم لزومها في

 ظل الصندوق المنشأ. 
وجاءت المادة الخامسة )األخيرة( تنفيذية، على رئيس مجلس الوزراء نائب القائد األعلى والقائد   -9

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من    -ُكٌل فيما يخصه    -العام لقوة دفاع البحرين والوزراء  
 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

 



 General  -  عام 

 

 

   2022( لسنة 31الجدول التالي يوضح التعديالت الواردة بموجب المرسوم بقانون رقم )
النصوص بعد التعديل بموجب المرسوم   النصوص النافذة  المادة/ القانون

 2022( لسنة  31بقانون رقم )
بإنشاء    1991( لسنة  6المرسوم بقانون رقم )   - المادة األولى

لضباط   التقاعد  دفاع  صندوق  قوة  وأفراد 
البحرينيين  العام  واألمن  البحرين 

 وغيرالبحرينيين. 
بشأن    2010( لسنة  47المرسوم بقانون رقم ) -

لضباط  التقاعد  صندوق  واختصاصات  إدارة 
العام  واألمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد 
بموجب   المنشأ  البحرينيين  وغير  البحرينيين 

 1991( لسنة 6المرسوم بقانون رقم )

بقانون  مرسو  - م،  1991لسنة    6رقم    -م 
 .صندوق التقاعد العسكريبشأن إنشاء 

 
 
بشأن   2010لسنة    47رقم    -مرسوم بقانون    -

التقاعد   صندوق  واختصاصات  إدارة 
 .العسكري

 المادة الثانية 
تعديل 

 باالستبدال 
المرسوم  في 
رقم   بقانون 

لسنة  6)  )
 م1991

 المادة األولى:
للتـقاعد لكل من ضباط وأفراد قوة يُـنشأ صندوق  

ألحكام  الخاضعين  العام  واألمن  البحرين  دفاع 
بإصدار   1976( لسنة  11المرسوم بقانون رقم )

قانون تنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط 
العــــام،   واألمـــن  البحريــن  دفاع  قوة  وأفراد 
وضبــاط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 

حرينيـين الخاضعين ألحكام قرار رئيس  غير الب
بإصدار   1987( لسنة  16مجلس الوزراء رقم )

قوة  وأفراد  لضباط  الخدمة  نهاية  مكافأة  نظام 
غيــر   العام  واألمـن  البحرين  دفـــــاع 
البحرينيـين، ويعهد بإدارة هــذا الصنــدوق إلى 

 .الهيئة العامة لصندوق التـقاعد
 
 

 المادة الثانية: 
بمقتضى   المنشأ  التـقاعد،  صندوق  إلى  تؤول 
لدى  المودعة  األموال  جميــع  السابقــة،  المادة 
المرسوم   ألحكام  طبقاً  للدولة،  العامة  الخزانة 

( رقم  لسنة  11بقانون  رئيس  1976(  وقرار   ،
( رقم  الوزراء  لسنة  16مجلــس   )1987  ،
 .المشار إليهما بالمادة السابقة

 المادة األولى: 
العسكرييُنشأ   للتقاعد  من    صندوق  لكل 

العا البحرينيين  واألفراد  في  الضباط  ملين 
قانون   ألحكام  الخاضعين  العسكرية  الجهات 
بقانون   بالمرسوم  الصادر  العسكري  التقاعد 

، والضباط واألفراد  1976( لسنة  11رقم )
الجهات   في  العاملين  البحرينيين  غير 
نهاية   مكافأة  لنظام  الخاضعين  العسكرية 

 الخدمة.
 
 
 
 
 
 

 المادة الثانية: 
المنشأ  العسكري  التقاعد  إلى صندوق  تؤدى 

السابقة   المادة    االشتراكاتبمقتضى 
( من قانون  12المنصوص عليها في المادة )

بقانون   بالمرسوم  الصادر  العسكري  التقاعد 
( لسنة  11رقم  نظام    1976(  واشتراكات 

 التي يؤديها الضباط  مكافأة نهاية الخدمة



 General  -  عام 

 
 
 

الصن  هذا  إلى  تؤدى  االشتراكات  كما  دوق 
( المـــادة  في  عليها  من 12المنصوص   )

( رقم  بقـــــانون  لسنة  11المرسوم   )1976  
بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد  
العام  البحرين واألمن  لضباط وأفراد قوة دفاع 
المادة ) المنصوص عليها في  ( 4واالشتراكات 

( لسنة  16من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
الخدمة    1987 نهاية  مكافأة  نظام  بإصدار 

العام  البحرين واألمن  لضباط وأفراد قوة دفاع 
غير البحرينيـين أو أية مبالغ أخرى تؤديها إليه 
بهذا   العمل  تاريخ  من  اعتباراً  وذلك  الدولة 

 .القانون

 
 
 

البحرينيين العاملين في الجهات  واألفراد غير  
إليه   تؤديها  أخرى  مبالغ  أية  أو  العسكرية، 
بهذا  العمل  تاريخ  من  اعتباراً  وذلك  الدولة 

 القانون.
 
 

الثالثة:   المادة 
تعديل 

باالستبدال  
للمرسوم  

رقم   بقانون 
لسنة  47)  )

 م2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكيل   إعادة 
)المجلس  

للتقاعد   األعلى 
 العسكري(

 
 

( تعريفي )صندوق التقاعد العسكري  1مادة )
أو الصندوق( و )الخاضعون ألحكام هذا  

 القانون(: 
 

الصندوق:  أو  العسكري  التقاعد  صندوق 
دفاع   قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق 
وغير   البحرينيين  العام  واألمن  البحرين 
البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم  

 .1991( لسنة 6)
 

ضباط وأفراد الخاضعون ألحكام هذا القانون:  
قوة دفاع البحرين واألمن العام والحرس الوطني  

 .األمن الوطني وجهاز
 
 
 

 ( الفقرة األولى: 3مادة )
 يكون للصندوق مجلس أعلى يسمى  

)المجلس األعلى للتقاعد العسكري( يشكل  
 برئاسة القائد العام لقوة الدفاع  

 :وعضوية كل من
 .وزير الدولة لشئون الدفاع -1

( تعريفي )صندوق التقاعد  1مادة )
العسكري أو الصندوق( و )الخاضعون  

 ألحكام هذا القانون(: 
:  صندوق التقاعد العسكري أو الصندوق

العسكري المنشأ بموجب  صندوق التقاعد 
 . 1991( لسنة 6المرسوم بقانون رقم )

 
 

: ضباط  الخاضعون ألحكام هذا القانون
وأفراد الجهات العسكرية ممن تسري عليهم  

أحكام قانون التقاعد العسكري الصادر 
 . 1976( لسنة 11بالمرسوم بقانون رقم )

 
 ( الفقرة األولى: 3مادة )

يكون للصندوق مجلس أعلى يسمى  
مجلس األعلى للتقاعد العسكري( يُشكَّل  )ال

برئاسة القائد العام لقوة دفاع البحرين،  
 وعضوية ُكل ٍّ من: 

 رئيس الحرس الوطني.  -1



 General  -  عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكيل   إعادة 
إدارة  )مجلس 

صندوق  
التقاعد  

 العسكري(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 .وزير الداخلية -2
 .وزير المالية-3
 .رئيس الحرس الوطني-4
 .جهاز األمن الوطنيرئيس  -5
 
 
 
 
 

 ( الفقرة األولى: 5مادة )
يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من  

أعضاء على   وستةالمجلس األعلى من رئيس 
 :النحو التالي

 
أحد أعضاء مجلس الدفاع العسكري لقوة  -1

 .الدفاع رئيسا للمجلس يرشحه القائد العام
 
 
 
يرشحهما القائد عضوان يمثالن قوة الدفاع  -2

 .العام
 
عضوان يمثالن وزارة الداخلية يرشحهما  -3

 .وزير الداخلية
 
عضو يمثل الحرس الوطني يرشحه رئيس  -4

 .الحرس الوطني
عضو يمثل جهاز األمن الوطني يرشحه   -5

 .رئيس جهاز األمن الوطني
 
 
 
 
 

 
 

 مستشار األمن الوطني.     -2
 وزير الداخلية.     -3
 وزير المالية واالقتصاد الوطني.     -4
 رئيس جهاز المخابرات الوطني.     -5
 الدفاع.وزير شئون     -6
 رئيس جهاز األمن االستراتيجي.     -7

 
 

 ( الفقرة األولى: 5مادة )
يكون للصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار 

  وسبعةمن المجلس األعلى من رئيس 
 أعضاء، على النحو اآلتي: 

أحد أعضاء مجلس الدفاع      -1
ً العسكري لقوة دفاع البحرين    رئيسا

للمجلس، يرشحه القائد العام لقوة 
 ع البحرين. دفا

عضوان يمثالن قوة دفاع     -2
البحرين، يرشحهما القائد العام لقوة  

 دفاع البحرين. 
عضوان يمثالن وزارة الداخلية،      -3

 يرشحهما وزير الداخلية. 
عضو يمثل الحرس الوطني،      -4

 يرشحه رئيس الحرس الوطني. 
عضو يمثل جهاز المخابرات      -5

جهاز  الوطني، يرشحه رئيس  
 المخابرات الوطني. 

عضو يمثل جهاز األمن      -6
االستراتيجي، يرشحه رئيس جهاز  

 األمن االستراتيجي. 



 General  -  عام 

 
 
 
 

كل    على
تنفيذ   مختص 
القانون   بنود 

 حسب موقعه 
  

 
 
 
 

 (: 15مادة )
الداخلية  يصدر القائد العام لقوة الدفاع ووزير 

ورئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز األمن  
القرارات الالزمة  -كل فيما يخصه  -الوطني  

 .لتنفيذ أحكام هذا القانون
 

 
 
 

 (: 15مادة )
يصدر القائد العام لقوة دفاع البحرين  

ورئيس الحرس الوطني ومستشار األمن  
الوطني ووزير الداخلية ورئيس جهاز 
المخابرات الوطني ورئيس جهاز األمن  

القرارات  -كٌل فيما يخصه -االستراتيجي 
 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 
 المادة الرابعة: 
تعديل باإللغاء  

الكلي لنص  
( من  3المادة )

المرسوم  
بقانون رقم  

( لسنة  6)
 م1991

 ( تنص على: 3كانت المادة )
لـة   تحــل لجنــة التـقاعد العسكري الُمشكـَـّ

( من المرسوم بقانون رقم  47بموجب المادة )
بإصدار قانون تنظيم   1976( لسنة 11)

معاشات ومكافآت التـقاعد لضباط وأفراد قوة 
ويعهد  دفاع البحرين واألمن العام، 

باختصاصاتها إلى الهيئة العامة لصندوق  
 .التـقاعد

من المرسوم بقانون رقم    ثةتلغى المادة الثال
بإنشاء صندوق التقاعد  1991( لسنة 6)

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن  
العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغى  

 كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 

 المادة الخامسة
 "تنفيذية" 

 "تنفيذية"  

 

 

 والتقدير،،، وتفضلوا بقبول وافر التحية 
 

 واألمر متروك للجنة الموقرة 
 

      سالم أحمد حمد إالمستشار الدكتور    
 

      المستشار القانوني لشؤون اللجان                                                          
 

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 خلامسا املرفق

 
 

 

قرار مجلس النواب 
 ومرفقاته

 





oJ' '?; 

2022 (31) fOo8J ttJ-l."L1 
• 

1991 (6) fOo8J ttJ-l."L1 
• • ttLa.l1 oj.i 

201 0 (47) fOo8J ttJ-l."Llj 
, . 

ttLa.l1 oj.i 

1991 (6) fOo8J ttJ-ljol .: ; 

u.",;\A,> i'y-oyJI .)c 4.R9),.JI .Jj9 i.J..o loJ 

i.J..o (124) O..lWIj i.J..o (38) o..lWI r&J 'lliJ 

2002 4.l....J (54) r-9.J u.",;\A,> i'y-oyJI 

- J.J':l1 ($.ll ·li ($.JL.JI .).J,l - (3) J;--§ 

t......WI - U"'.lL....lI J ,dli 

.J:ILi:! 10 - 1444 ofo 17 

(+" '1) ',;''' : ,It ,: : --"-" Tel.: (+973) 17748404 
(+"'1) ' \ \' : ,11'1" : _,,", 'j Fax: (+973) 17748772 

dpa @nuwab,bh E-mail: dpa @nuwab.bh 
:: ' : ' :.-.' . P.O. Box: 54040 

Manama, Kingdom of Bahrain 





































 

  















 

  



































 

  





 

  















 

  



 Legal Affairs Directorateإدارة الشؤون القانونية   

 
 

 

 الخدماتلجنة 

( 31) مقارنة بين املواد األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم دراسة قانونية 

بإنشاء صندوق    1991( لسنة 6بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2022لسنة 

أفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين  التقاعد لضباط و

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد  2010( لسنة 47واملرسوم بقانون رقم )

أفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين املنشأ   لضباط و

 . 1991( لسنة 6بقانون رقم ) بموجب املرسوم

4/1/2023 

 د. شيخة أحمد العليوي  /التنفيذيي  الباحث القانون

 علي بوجيري  /ول الباحث القانوني ال 

 
 رئيس قسم البحوث القانونية  –علي أحمد الوداعي  

 إدارة الشؤون القانونية 

 

 

 صاحب الطلب

 

 املوضوع

 

 

 تاريخ تسليم الطلب

 

 إعداد

 

 إشراف

 

 اعتماد

 مذكرة تسليم
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لسنة  (  31دراسة قانونية مقارنة بين املواد األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم ) 

بإنشاء صندوق التقاعد    1991( لسنة  6بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )   2022

أفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين واملرسوم بقانون   لضباط و

أفراد قوة دفاع    2010( لسنة  47رقم )  بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط و

(  6ن العام البحرينيين وغير البحرينيين املنشأ بموجب املرسوم بقانون رقم ) البحرين واألم 

 1991لسنة  

 

 ملخص الدراسة القانونية 

بنية المرسوم  

   بقانون 

 عن ديباجته-القانون محل الدراسة  املرسوميتألف 
ً
 :مواد خمس  من -فضال

صندوق التقاعد  عبارة )إلحالل عبارة )صندوق التقاعد العسكري( محل    الولىجاءت املادة   •

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والمن العام البحرينيين وغير البحرينيين( الواردة في عنوان  

( رقم  بقانون  لسنة  6املرسوم  دفاع    1991(  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  بإنشاء 

البحرينيين وغير  البحرينيين  العام  والمن  عبارة  البحرين  حلت  كما  ا.  لتقاعد  )صندوق 

العام   والمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  )صندوق  عبارة  محل  العسكري( 

بشأن    2010( لسنة  47البحرينيين وغير البحرينيين( الواردة في عنوان املرسوم بقانون رقم )

العام  والمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  واختصاصات  إدارة 

   .1991( لسنة 6البحرينيين املنشأ بموجب املرسوم بقانون رقم ) البحرينيين وغير

( لسنة  6الولى والثانية من املرسوم بقانون رقم )  تعديل لنص املادتينتناولت املادة الثانية   •

البحرينيين   1991 العام  والمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  التقاعد لضباط  بإنشاء صندوق 

 . وغير البحرينيين

الثالثة  جاءت   • و)الخاضعون الستبدال  املادة  الصندوق(  أو  العسكري  التقاعد  )صندوق 

بشأن    2010( لسنة  47( من املرسوم بقانون رقم )1لحكام هذا القانون( الواردين في املادة )

العام  والمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  واختصاصات  إدارة 
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استبدال  ، و 1991( لسنة  6ملنشأ بموجب املرسوم بقانون رقم )البحرينيين وغير البحرينيين ا

 . ( من ذات القانون 15( الفقرة الولى و)5( الفقرة الولى و)3نصوص املواد )

الرابعة    ءت جا • )إللغاء  املادة  رقم  بقانون  املرسوم  من  الثالثة  لسنة  6املادة  بإنشاء    1991( 

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والمن العام البحرينيين وغير البحرينيين،  

 .كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون   وإلغاء

مبررات إصدار  

 المرسوم بقانون  

 لتوضح ما هي مبررات إصداره وحالة االستعجال والضرورة. مذكرة مرفقة باملرسوم بقانون  ال توجد

المالحظات  

 القانونية العامة 

 :  اآلتية   نافذة ال   املراسيم بقوانين صدر املرسوم بقانون محل الدراسة معدال على  

) :  األول    التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع    1991( لسنة  6املرسوم بقانون رقم  بإنشاء صندوق 

 والمن العام البحرينيين وغير البحرينيين. البحرين  

):  الثاني  التقاعد لضباط    2010( لسنة  47املرسوم بقانون رقم  بشأن إدارة واختصاصات صندوق 

وأفراد قوة دفاع البحرين والمن العام البحرينيين وغير البحرينيين املنشأ بموجب املرسوم بقانون رقم 

 . 1991( لسنة 6)

مع  وقد   لتتناسب  واحد  بقانون  في ظل مرسوم  املاثلة  للتشريعات  القانونية  الصياغة  إعداد  تم 

 . الجديد والتعديالت القانونية الخرى التعديل الوزاري  

الصل أن السلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص الصيل في إصدار التشريع في ظل الظروف  

ن في تولي السلطة التنفيذية مهام العمل التشريعي في ظل الظروف غير  لعادية، واالستثناء يكم  ا 

 بالعطلة السنوية للبرملان ما بين الفصول التشريعية.   –   هذه الحالة في    - العادية املتمثلة  

وقد أوجد املشرع البحريني حلوال تشريعية ملواجهة الظروف غير العادية التي تتطلب من السلطة  

التأخير  التنفيذية   تحتمل  ال  التي  التدابير  لوائح  وضعها  إصدار  الى  النيابية  الحياة  عودة  لحين 

تي تنص  ( من الدستور، ال 38إصدار املراسيم بقوانين في املادة )  شروط من خالل تبيان   الطبيعي، 

" إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل  على أنه:  

مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها  

 . " مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور 
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  مجلس النواب أن يحال املرسوم بقانون إلى    ، في أنه بعد آلية التعامل مع املرسوم بقانون تتمثل  و 

اللجان   إحدى  إلى  إحالته  املجلس  رئيس  الدائمة يتولى  كما    النوعية  فيه  رأيها  إلبداء  املجلس  في 

 . ن الناحية الدستورية يحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته م 

  أ ويكون للمرسوم بقانون سواء في املجلس أو أمام اللجان الولوية على  
ً
ية أعمال أخرى. وذلك نظرا

القانونية   آثارها  صدورها.  لترتب  اللجان  و بمجرد  نظر  أثناء  سواء  العضاء  من  لي  يجوز  ال 

ا  بأية  التقدم  املجلس  قبل  من  مناقشتها  أثناء  أو  بقانون  املرسوم  للمراسيم  لتعديل  قتراحات 

 واحدة   املوافقة أو الرفض التصويت عليه ب بقانون، وإنما يقتصر المر على  
ً
ويصدر قرار    . جملة

الجريدة   في  القرار  هذا  وينشر  املجلس.  أعضاء  بأغلبية  بقانون  املرسوم  إقرار  بعدم  املجلس 

 الرسمية.  
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بتعديل    2022( لسنة  31دراسة قانونية مقارنة بين املواد األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم ) 

أفراد قوة دفاع    1991( لسنة  6بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )  بإنشاء صندوق التقاعد لضباط و

بشأن إدارة    2010( لسنة  47البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين واملرسوم بقانون رقم ) 

أفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير   واختصاصات صندوق التقاعد لضباط و

 1991( لسنة  6ون رقم ) البحرينيين املنشأ بموجب املرسوم بقان 

 : مقدمة  ❖
القانونية،   البحوث  رئيس قسم  تكليف  على  لجنة  بناء  املواد  بإعداد    الخدمات وطلب  بين  مقارنة  قانونية  دراسة 

( لسنة 6بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )  2022( لسنة  31الصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم )

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والمن العام البحرينيين وغير البحرينيين واملرسوم بإنشاء صندوق    1991

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والمن  2010( لسنة 47بقانون رقم )

لي  ،  1991نة  ( لس6العام البحرينيين وغير البحرينيين املنشأ بموجب املرسوم بقانون رقم ) أن أعرض على يطيب 

 اللجنة املوقرة الدراسة اآلتية:

 

 دول الدراسة:   ج 

 عنوان املرسوم بقانون 

   2022( لسنة 31)رقم مرسوم بقانون 

أفراد قوة دفاع البحرين   1991( لسنة 6بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) بإنشاء صندوق التقاعد لضباط و

 واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين  

   2010( لسنة 47واملرسوم بقانون رقم )

أفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام   البحرينيين  بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط و

 1991( لسنة 6وغير البحرينيين املنشأ بموجب املرسوم بقانون رقم ) 

 الديباجة 

 ملك مملكة البحرين.   نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 ( منه،38وعلى الخص املادة ) بعد االطالع على الدستور،
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 ، وتعديالته،1976( لسنة  11قانون التقاعد العسكري الصادر باملرسوم بقانون رقم )وعلى  

بوإنشوووووووووووووواء صووووووووووووونودوق التقواعود لضوووووووووووووبواط وأفراد قوة دفواع البحرين والمن العوام    1991( لسووووووووووووونوة  6وعلى املرسووووووووووووووم بقوانون رقم )

 البحرينيين وغير البحرينيين،

بشوووأن إدارة واختصووواصوووات صوووندوق التقاعد لضوووباط وأفراد قوة دفاع البحرين   2010( لسووونة  47وعلى املرسووووم بقانون رقم )

 ،1991( لسنة  6ن العام البحرينيين وغير البحرينيين املنشأ بموجب املرسوم بقانون رقم )والم

 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والنظمة التقاعدية والتأمينية، 2020( لسنة  21وعلى املرسوم بقانون رقم )

 وبناًء على عْرض رئيس مجلس الوزراء،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 نا بالقانون اآلتي: رسم

 املادة األولى

أفراد قوة دفاع البحرين واألمن   -أ تحل عبارة )صننننندوق التقاعد العسننننكرب( محل عبارة )صننننندوق التقاعد لضننننباط و

بإنشننناء صنننندوق التقاعد    1991( لسننننة 6العام البحرينيين وغير البحرينيين( الواردة في عنوان املرسنننوم بقانون رقم )

أفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين و   غير البحرينيين.  لضباط و

أفراد قوة دفاع البحرين واألمن   -ب تحل عبارة )صننننندوق التقاعد العسننننكرب( محل عبارة )صننننندوق التقاعد لضننننباط و

( رقنم  بنقنننننناننون  املنرسننننننننننننوم  عنننوان  فني  النواردة  النبنحنرينننينينن(  وغنينر  النبنحنرينننينينن  إدارة    2010لسنننننننننننننننننننة  (  47النعننننننام  بشننننننننننننننننننأن 

أفراد قوة دفاع ا لبحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين املنشننأ  واختصنناصننات صننندوق التقاعد لضننباط و

 .1991( لسنة  6بموجب املرسوم بقانون رقم )

 املالحظات القانونية 
املفاهيم  مع    عناوين املراسووويم بقوانين النافذة املتعلقة به، وذلك لتكون املصوووطلحات القانونية موحدة  املرسووووم بقانون   عّدل

السووووواسوووووية التي تنظمها التشوووووريعات في متنها بما يحقق حسووووون مقتضووووويات الصوووووياغة القانونية الرصوووووينة التي تتطلب الوضوووووو  

 القانون ومبادئه.املعبر عن عناية تشريعية بلغة منسجمة منظمة مع غايات  

 املادة الثانية 

أفراد   1991( لسنة 6والثانية من املرسوم بقانون رقم )يستبدل بنص ي املادتين األولى  بإنشاء صندوق التقاعد لضباط و

 قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، النصان اآلتيان: 

 وفق النص األصلي (1)املادة  بقانون  املرسوم( وفق 1املادة )

العسكري  للتقاعد  نشأ صندوق  من    ي  والفراد    الضباطلكل 

البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية الخاضعين لحكام 

(  11بقانون رقم )  قانون التقاعد العسكري الصادر باملرسوم

للتوقاعد   صندوق  ونشأ  من  ي  دفاع    ضباطلكل  قوة  وأفراد 

البحرين والمن العام الخاضعين لحكام املرسوم بقانون رقم 

لسنة  11) قان  1976(  معاشات ومكافآت  بإصدار  تنظيم  ون 

العووووام، والمووون  البحريوون  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط   التوقاعد 
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في ، والضباط والفراد  1976لسنة   العاملين  البحرينيين  غير 

 .الجهات العسكرية الخاضعين لنظام مكافأة نهاية الخدمة

 

غير    العام  والمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  وضبوواط 

البحرينيوين الخاضعين لحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لضباط    1987( لسنة  16)

د قوة  البحرينيوين، وأفراد  غيوور  العام  والمون  البحرين    فووووواع 

لصندوق   العامة  الهيئة  إلى  الصنوودوق  هووذا  بإدارة  ويعهد 

 التوقاعد.

 وفق النص األصلي (2)املادة  بقانون  املرسوم( وفق 2املادة )

تؤدى الى صوووووندوق التقاعد العسوووووكري املنشوووووأ بمقت ووووو   املادة  

( من قانون  12املنصوووص علاها في املادة )السووابقة االشووتراكات  

( لسووونة  11الصوووادر باملرسووووم بقانون رقم )  التقاعد العسوووكري 

واشوووووووووووووتراكوووات نظوووام مكوووافوووأة نهوووايوووة الخووودموووة التي يؤديهوووا    1976

الوجوهوووووووات   فوي  الوعوووووووامولويون  الوبوحوريونويويون  غويور  والفوراد  الضووووووووووووووبووووووواط 

وذلووووك    العسوووووووووووووكريووووة، أو أيووووة مبووووال  أخرى تؤديهووووا إليووووه الوووودولووووة

 من
ً
 تاريخ العمل بهذا القانون.   اعتبارا

تؤول إلى صندوق التوقاعد، املنشأ بمقت    املادة السابقووة، 

للدولة، العامة  الخزانة  لدى  املودعة  الموال      جميووع 
ً
طبقا

بقانون رقم ) املرسوم  ، وقرار رئيس 1976( لسنة  11لحكام 

( رقم  الوزراء  لسنة  16مجلووس  باملادة  1987(  إلاهما  املشار   ،

 قة. الساب

في  علاها  املنصوص  االشتراكات  الصندوق  إلى هذا  تؤدى  كما 

( )12املوووادة  رقم  بقوووووانون  املرسوم  من  لسنة  11(   )1976 

لضباط   التوقاعد  ومكافآت  معاشات  تنظيم  قانون  بإصدار 

واالشتراكات   العام  والمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد 

( املادة  في  علاها  رئيس  4املنصوص  قرار  الوزراء  ( من  مجلس 

( لسنة  16رقم  الخدمة    1987(  نهاية  مكافأة  نظام  بإصدار 

غير   العام  والمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط 

  
ً
البحرينيوين أو أية مبال  أخرى تؤديها إليه الدولة وذلك اعتبارا

 من تاريخ العمل بهذا القانون.

 املالحظات القانونية 
اختصووواصوووات صوووندوق التقاعد العسوووكري، إال أنه   لتنظيم بعضقرار رئيس مجلس الوزراء   إلى -في متنه- الصووولييشوووير النص  

أصووبح تنظيم العديد من المور    1976( لسوونة  11بعد تعديل أحكام قانون التقاعد العسووكري الصووادر باملرسوووم بقانون رقم )

تقاعد العسووووكري، فتم تحويل االختصوووواص من )رئيس مجلس الوزراء( الى )املجلس  يدخل ضوووومن اختصوووواص املجلس العلى لل

التعديل املاثل حول التعديالت الصوووووووادرة بشوووووووأن نقل االختصووووووواصوووووووات الى املجلس العلى   فجوهر،  (العلى للتقاعد العسوووووووكري 

 للتقاعد العسكري ليتناسب معه.  

 الثالثة املادة 



    

 

7              4/1/2023 
 مجلس النواب  –هيئة املستشارين القانونيين  – إدارة الشؤون القانونية|  قسم البحوث القانونية

(  1ُيستبدل بتعريفي )صندوق التقاعد العسكرب أو الصندوق( و)الخاضعون ألحكام هذا القانون( الواردين في املادة )

أفراد قوة دفاع البحرين    2010لسنة  (  47من املرسوم بقانون رقم ) بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط و

بم املنشأ  البحرينيين  وغير  البحرينيين  العام  ) واألمن  رقم  بقانون  املرسوم  لسنة  6وجب   )1991( املواد  وبنصوص   ،3  )

 ( من ذات القانون، النصوص اآلتية: 15( الفقرة األولى و)5الفقرة األولى و)

 وفق النص األصلي (1)املادة  بقانون  املرسوم( وفق 1املادة )

الصووووووووووووونووووووودوق(   أو  الوعسوووووووووووووكوري  الوتوقووووووواعووووووود  )صووووووووووووونووووووودوق  توعوريوفوي 

 القانون(:و)الخاضعون لحكام هذا  

صووندوق التقاعد  صننندوق التقاعد العسننكرب أو الصننندوق:  

( لسووووووووووونة  6املنشوووووووووووأ بموجب املرسووووووووووووم بقانون رقم )  العسوووووووووووكري 

1991. 

ضوووووووووووووبوواط وأفراد الجهووات    الخناضننننننننننننعون ألحكنام هنذا القنانون:

العسكرية ممن تسري علاهم أحكام قانون التقاعد العسكري  

  .1976( لسنة  11الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 

صووندوق التقاعد  :  صننندوق التقاعد العسننكرب أو الصننندوق 

لضوووووووووووووبوواط وأفراد قوة دفوواع البحرين والمن العووام البحرينيين 

( 6املنشوووووووووووووووأ بموجوووب املرسووووووووووووووم بقوووانون رقم )  وغير البحرينيين

 .1991لسنة  

ضووووووووووباط وأفراد قوة دفاع  : الخاضنننننننننعون ألحكام هذا القانون 

 .ي وجهاز المن الوطنيالبحرين والمن العام والحرس الوطن

 

 املالحظات القانونية 

الحكام  مسوووميات  ( من املرسووووم بقانون إلعادة الصوووياغة التشوووريعية للمصوووطلحات القانونية لتكون متوافقة مع  1تأتي املادة )

وفقا للتعديالت الخيرة الصووووووووووادرة على قوانين التقاعد العسووووووووووكرية    التي تنظمها القوانين التي تتعلق به في متنهاواملصووووووووووطلحات  

  1976( لسوووووووووونة  11كما أحال املرسوووووووووووم بقانون تحديد مفهوم "الخاضووووووووووعون لحكامه" الى املرسوووووووووووم بقانون رقم )وصووووووووووناديقها،  

. وتجدر اإلشوووووادة بخطوة
ً
املرسووووووم بقانون    بإصووووودار قانون التقاعد العسوووووكري بعد أن كانت املادة الصووووولية تنص علاهم حصووووورا

( قد عّرف مفهوم الضواب  بأنه: "  1الذي لم يحصور النص على الفئات املعنية باعتبار أن قانون التقاعد العسوكري في مادته )

 فما فوق في الجهات العسوووووووكرية"، كما عّرف الفرد بأنه: "كل من كان أقل من رتبة الضووووووواب  ويشووووووومل  
ً
كل من كانت رتبته مالزما

 كرية وكذلك ضباط الصف والنواطير".أفراد الجهات العس 

 وفق النص األصلي (3)املادة  بقانون  املرسوموفق  الفقرة األولى  (3املادة )

يكون للصوووووندوق مجلس أعلى يسوووووا  )املجلس العلى للتقاعد  

،  لقوة دفاع البحرينالعسوووووكري( يشوووووكل برئاسوووووة القائد العام  

 وعضوية كل من:  

 رئيس الحرس الوطني.  -1

 مستشار المن الوطني.  -2

 وزير الداخلية.  -3

 وزير املالية واالقتصاد الوطني.  -4

يكون للصووووندوق مجلس أعلى يسووووا  )املجلس العلى للتقاعد  

وعضووية   لقوة الدفاعالعسوكري( يشوكل برئاسوة القائد العام 

ّلٍّ من:
 
 ك

 وزير الدولة لشئون الدفاع.    -1

 وزير الداخلية.    -2

 وزير املالية.    -3

 الحرس الوطني.رئيس     -4
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 رئيس جهاز املخابرات الوطني.  -5

 وزير شئون الدفاع.  -6

   رئيس جهاز المن االستراتيجي. -7

 رئيس جهاز المن الوطني.    -5

 

 املالحظات القانونية 

أعاد املرسوووووووووووم بقانون ترتيب أعضوووووووووواء املجلس العلى للتقاعد العسووووووووووكري مع تعديل املسووووووووووميات مع ما يتوافق مع التسووووووووووميات  

والتعديالت الوزارية الجديدة، وتم إضوووووووووافة مسوووووووووتشوووووووووار المن الوطني ورئيس جهاز المن االسوووووووووتراتيجي إلى العضووووووووواء املشوووووووووكلين  

 للمجلس. 

 وفق النص األصلي (5)املادة  بقانون  رسومامل وفق  الفقرة األولى  (5املادة )

يكون للصوووندوق مجلس إدارة يشوووكل بقرار من املجلس العلى 

 على النحو اآلتي:  وسبعة أعضاء،من رئيس 

الوووودفوووواع العسوووووووووووووكري   -1 لقوة دفوووواع  أحوووود أعضووووووووووووووووواء مجلس 

 للمجلس،    البحرين
ً
يرشوووووووووووووحووه القووائوود العووام لقوة رئيسووووووووووووووا

 دفاع البحرين.  

القائد  عضووووووووووووووان يمثالن قوة دفاع البحرين، يرشوووووووووووووحهما   -2

 العام لقوة دفاع البحرين.  

وزيوور   -3 يوورشووووووووووووووحووهووموووووووا  الوووووووداخوولوويوووووووة،  وزارة  يوومووثووالن  عضوووووووووووووووان 

 الداخلية. 

عضوووووووووووووو يمثوووول الحرس الوطني، يرشوووووووووووووحووووه رئيس الحرس  -4

 الوطني. 

عضوووووووووووووو يمثووول جهووواز املخوووابرات الوطني، يرشوووووووووووووحوووه رئيس   -5

 جهاز املخابرات الوطني. 

عضوووووووووووووو يمثول جهواز المن االسوووووووووووووتراتيجي، يرشوووووووووووووحوه رئيس   -6

 جهاز المن االستراتيجي.

يكون للصووندوق مجلس إدارة يشووكل بقرار من املجلس العلى 

 على النحو التالي:  وستة أعضاءمن رئيس 

أحد أعضوووووواء مجلس الدفاع العسووووووكري لقوة الدفاع     -1

 للمجلس  
ً
 .يرشحه القائد العامرئيسا

 القائد العام.عضوان يمثالن قوة الدفاع يرشحهما      -2

الوووووداخليوووووة يرشوووووووووووووحهموووووا وزير      -3 عضووووووووووووووان يمثالن وزارة 

 الداخلية.

عضوووووووووو يمثل الحرس الوطني يرشوووووووووحه رئيس الحرس     -4

 الوطني.

عضوووووو يمثل جهاز المن الوطني يرشوووووحه رئيس جهاز      -5

 المن الوطني.

 

 املالحظات القانونية 

أعاد املرسوووووووووم بقانون تشووووووووكيل مجلس إدارة صووووووووندوق التقاعد العسووووووووكري على ضوووووووووء التعديالت الواردة على املواد السووووووووابقة  

كو  ليصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة ثمانية أعضاء )من ضمنهم الرئيس( بعد أن كان   سبعة أعضاء بما فاهم الرئيس.  ن من  م 

 وفق النص األصلي (15)املادة  بقانون  املرسوموفق  (15)املادة 



    

 

9              4/1/2023 
 مجلس النواب  –هيئة املستشارين القانونيين  – إدارة الشؤون القانونية|  قسم البحوث القانونية

دفووووواع   القوووووائووووود العوووووام لقوة  الحرس   البحرينيصوووووووووووووووووودر  ورئيس 

ورئيس جهاز  ووزير الداخلية  ومسووووتشووووار المن الوطنيالوطني 

كل فيما   –  املخابرات الوطني ورئيس جهاز المن االسوووووووووووتراتيجي

 القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.   –يخصه  

ورئيس  الداخلية  ووزير  الدفاع  لقوة  العام  القائد  يصدر 

 -كل فيما يخصه  -  الحرس الوطني ورئيس جهاز المن الوطني

 القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

 

 املالحظات القانونية 

تنفيذية ل  ءوجا   ،مادة  التعديالت  يالتعديل  مع  الرصينة  ما  و   السابقة تناسب  القانونية  الصياغة  مقتضيات  حسن  يحقق 

   .التشريعية

 املادة الرابعة

لغى املادة الثالثة من املرسوم بقانون رقم )
ُ
أفراد قوة دفاع البحرين    1991( لسنة  6ت بإنشاء صندوق التقاعد لضباط و

 واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.  

 املالحظات القانونية 

  1976( لسنة  11( من املرسوم بقانون رقم )47ألغى املرسوم بقانون املاثل لجنة التقاعد العسكري املشكلة بموجب املادة )

الثالثة  بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والمن العام، حيث نصت املادة  

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والمن العام البحرينيين   1991( لسنة  6من املرسوم بقانون رقم )

ولوة بموجب املادة )  وغير البحرينيين، على أنه: "
 
شكو

 
( لسنة  11( من املرسوم بقانون رقم ) 47تحوول لجنووة التوقاعد العسكري امل

وأفراد قوة دفاع البحرين والمن العام، ويعهد باختصاصاتها  بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التوقاعد لضباط    1976

، ويأتي هذا اإللغاء بسبب تحويل بعض االختصاص من رئيس مجلس الوزراء الى املجلس  "إلى الهيئة العامة لصندوق التوقاعد

لتعديل   وفقا  العسكري   للتقاعد  )العلى  رقم  بقانون  املرسوم  من  والثانية  الولى  لسن6املادتين  بإنشاء صندوق    1991ة  ( 

 التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والمن العام البحرينيين وغير البحرينيين.

 املادة الخامسة 

لٌّ فيما يخصه  -والوزراء  نائب القائد األعلى والقائد العام لقوة دفاع البحرين  على رئيس مجلس الوزراء
ُ
تنفيذ أحكام   -ك

ِره في الجريدة الرسمية. هذا القانون، وُيعمل به من 
ْ
 اليوم التالي لتاريخ نش

 مادة تنفيذية. 

 

 ،،،
ً
 واألمر متروك لتقدير اللجنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل االحترام والتقدير،،،  اوتفضلو 
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 تنفيذب باحث قانوني  -د. شيخة أحمد العليوب 

 باحث قانوني أول  –علي احمد بوجيرب 
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العدد: 2974 - الخمي�س 18 نوفمبر 2010

2010 áæ°ùd ( 47( مر�سوم بقانون رقم

ب�ساأن �إد�رة و�خت�سا�سات �سندوق �لتقاعد 

ل�سباط و�أفر�د قوة دفاع �لبحرين 

و�لأمن �لعام �لبحرينيين وغير �لبحرينيين

1991 áæ°ùd (6( لمن�ساأ بموجب �لمر�سوم بقانون رقم� 

نحن �شلمان بن حمد اآل خليفة                ملك مملكة البحرين بالنيابة. 

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،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 ب�شاأن قانون قوات الأمن العام  ، وتعديالته،

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

دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، 

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

بالمر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2002 ،

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

المعدل   ، لـ�شنة 2002  بالمر�شوم بقانون رقم )39(  العامة ال�شادر  الميزانية  وعلى قانون 

بالقانون رقم )3( ل�شنة 2007 ، 

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالقانون رقم )35( ل�شنة 2006، وتعديالته، 

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

وعلى المر�شوم رقم )14( ل�شنة 2002 باإن�شاء جهاز لالأمن الوطني، المعدل بالمر�شوم رقم 

(28( ل�شنة 2003,
غير  العام  والأمــن  البحرين  دفاع  قوة  واأفــراد  ل�شباط  الخدمة  نهاية  مكافاأة  نظام  وعلى 

البحرينيين ال�شادر بقرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم )16( ل�شنة 1987,

وبناًء على عر�س وزير الدولة ل�شئون الدفاع ووزيري الداخلية والمالية ،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء، 

ر�سمنا بالقانون �لآتي:

مادة )1)

كل  قرين  المبينة  المعاني  القانون  هذا  لأغرا�س  الواردة  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون 

منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 
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دفاع  قوة  واأفــراد  ل�شباط  التقاعد  �شندوق   : �ل�سندوق  �أو  �لع�سكري  �لتقاعد  �سندوق 

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

(6( ل�شنة 1991.
: �شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والحر�س  �لخا�سعون لأحكام هذ� �لقانون 

الوطني وجهاز الأمن الوطني.

�لمجل�ض �لأعلى: المجل�س الأعلى للتقاعد الع�شكري المن�شاأ بموجب اأحكام هذا القانون.

هذا  اأحــكــام  بموجب  الم�شكل  الع�شكري  التقاعد  �شندوق  اإدارة  مجل�س  �لإد�رة:  مجل�ض 

القانون.

�لمدير �لعام: مدير عام �شندوق التقاعد الع�شكري المعين بموجب اأحكام هذا القانون.

مادة )2)

يكون ل�شندوق التقاعد الع�شكري ال�شخ�شية العتبارية ويتمتع بال�شتقالل المالي والإداري، 

ويخ�شع لإ�شراف المجل�س الأعلى.

بموجب  الم�شكلين  الإدارة  ومجل�س  الأعلى  المجل�س  اإلى  ال�شندوق  باخت�شا�شات  ويعهد 

اأحكام هذا القانون.

مادة )3)

برئا�شة  ي�شكل  الع�شكري(  للتقاعد  الأعلى  )المجل�س  ي�شمى  اأعلى  مجل�س  لل�شندوق  يكون 

القائد العام لقوة الدفاع وع�شوية ُكلٍّ من: 

1- وزير الدولة ل�شئون الدفاع. 
2- وزير الداخلية. 

3- وزير المالية. 
4- رئي�س الحر�س الوطني. 

5- رئي�س جهاز الأمن الوطني.

ويتولى المجل�س الأعلى الإ�شراف على اإدارة وا�شتثمار اأموال �شندوق التقاعد الع�شكري، وله 

على الأخ�س ال�شالحيات التالية:

اأ- اإقرار ال�شيا�شة العامة لل�شندوق.

ب- اإقرار خطط ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.

جـ- اعتماد م�شروع الميزانية ال�شنوية والح�شاب الختامي لل�شندوق.

د -   اعتماد اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية والمالية لل�شندوق.

ما  وتقرير   ، بال�شندوق  العمل  �شير  عن  الإدارة  مجل�س  يقدمها  التي  التقارير  في  النظر  هـ- 

يلزم ب�شاأنها.

و -  تعيين المدير العام.
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ز - اإ�شدار قرار بتحديد مكافاآت رئي�س واأع�شاء مجل�س الإدارة.

ح - قبول المنح والهبات والتبرعات بما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

مادة )4)

ال�شرورة  دعت  كلما  اأو  الأقل  على  �شنويًا  مرتين  رئي�شه  من  بدعوة  الأعلى  المجل�س  يجتمع 

بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائه  اأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحًا  انعقاده  يكون  ول  ذلــك،  اإلــى 

الرئي�س، وت�شدر قراراته باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين ، وعند الت�شاوي ُيرجح الجانب الذي منه 

الرئي�س.

في  لال�شتراك  والخت�شا�س  الخبرة  ذوي  الحاجة  عند  يدعو  اأن  الأعلى  المجل�س  ولرئي�س 

اجتماعات المجل�س الأعلى دون اأن يكون لهم �شوت معدود.

 ويعين اأمين �شر المجل�س الأعلى بقرار من رئي�س المجل�س الأعلى.

مادة )5)

يكون لل�شندوق مجل�س اإدارة ي�شكل بقرار من المجل�س الأعلى من رئي�س و�شتة اأع�شاء على 

النحو التالي :

1-  اأحد اأع�شاء مجل�س الدفاع الع�شكري لقوة الدفاع رئي�شًا للمجل�س ير�شحه القائد العام.

2- ع�شوان يمثالن قوة الدفاع ير�شحهما القائد العام.

3- ع�شوان يمثالن وزارة الداخلية ير�شحهما وزير الداخلية.

4- ع�شو يمثل الحر�س الوطني ير�شحه رئي�س الحر�س الوطني.

5- ع�شو يمثل جهاز الأمن الوطني ير�شحه رئي�س جهاز الأمن الوطني.

ويتبع مجل�س الإدارة القيادة العامة لقوة الدفاع، ويكون تحت اإ�شراف المجل�س الأعلى.

اأربع �شنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافاآت رئي�س  وتكون مدة الع�شوية في مجل�س الإدارة 

واأع�شاء مجل�س الإدارة بقرار من المجل�س الأعلى.

مادة )6)

يتولى مجل�س الإدارة اإدارة ال�شندوق واقتراح ال�شيا�شة العامة ل�شندوق التقاعد الع�شكري، 

وله اقتراح ما يراه لزمًا لتحقيق الغر�س الذي اأن�شئ ال�شندوق من اأجله، وعـلى الأخـ�س ما يلي: 

1- اقتراح خطة عامة ل�شتثمار اأموال ال�شندوق واإدارتها.

2- اإعداد م�شروع الميزانية التقديرية لل�شندوق وح�شابه الختامي.
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المجل�س  اإلى  ورفعها  اإنجازه  تم  وما  فيه  العمل  و�شير  ال�شندوق  ن�شاط  عن  تقارير  اإعداد   -3

الأعلى لعتمادها.

4- درا�شة كافة التقارير المقدمة من المدير العام المتعلقة بن�شاط ال�شندوق و�شير العمل فيه. 

5- درا�شة م�شروعات القوانين الخا�شة بتطوير نظام معا�شات الخا�شعين لأحكام هذا القانون.

6- اقتراح اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية والمالية لل�شندوق.

7- تعيين خبير اكتواري كل ثالث �شنوات لفح�س وتحديد المركز المالي لل�شندوق. 

8- تعيين مدقق ح�شابات داخلي يقوم بتدقيق ح�شابات ال�شندوق ومركزه المالي. 

ويمثل رئي�س مجل�س الإدارة ال�شندوق اأمام الق�شاء وفي �شالته بالغير وله اأن يفو�س غيره 

من اأع�شاء المجل�س اأو العاملين بال�شندوق في بع�س اخت�شا�شاته. 

مادة )7)

دعت  كلما  اأو  الأقــل،  على  اأ�شهر  ثالثة  كل  مرة  رئي�شه  من  بدعوة  الإدارة  مجل�س  يجتمع 

الإدارة  مجل�س  انعقاد  يكون  ول  اأع�شائه،  من  اأربعة  طلب  على  بناًء  اأو  ذلك  اإلــى  ال�شرورة 

قراراته  وت�شدر   ، الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائه  اأغلبية  بح�شور  اإل  �شحيحًا 

وتو�شياته باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، وعند الت�شاوي ُيرجح الجانب الذي منه الرئي�س.

عند  يدعو  اأن  الإدارة  مجل�س  ولرئي�س   ، الإدارة  مجل�س  اجتماعات  العام  المدير  ويح�شر 

الحاجة ذوي الخبرة والخت�شا�س لال�شتراك في اجتماعات المجل�س ، دون اأن يكون لأي من 

هوؤلء �شوت معدود.

ويعين اأمين �شر مجل�س الإدارة بقرار من القائد العام لقوة الدفاع.

مادة )8)

لمدة  الأعلى  المجل�س  قرار من  بموجب  يعين  الع�شكري مدير عام  التقاعد  ل�شندوق  يكون 

ال�شندوق  اأعمال  �شير  عن  الأعلى  المجل�س  اأمام  م�شئوًل  ويكون  للتجديد،  قابلة  �شنوات  اأربع 

الفنية والإدارية والمالية في حدود ال�شالحيات الممنوحة له ويقوم بت�شوية الحقوق التقاعدية 

للخا�شعين لأحكام هذا القانون.

مادة )9)

القائد  بقرار من  الع�شكري  التقاعد  والمدنيين في �شندوق  الع�شكريين  العاملون من  ُيعين 
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في  بها  المعمول  والأنظمة  القوانين  وح�شب  العام  المدير  اقتراح  على  بناًء  الدفاع  لقوة  العام 

قوة الدفاع.

مادة )10)

تتكون موارد ال�شندوق مما يلي :

اأ- اأموال وموجودات ال�شندوق لدى الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي.

ب - اإ�شتراكات الخا�شعين لأحكام هذا القانون.

جـ- عائدات ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.

د -  المنح والهبات والتبرعات التي يقبلها المجل�س الأعلى. 

هـ- العتمادات اأو المبالغ الأخرى التي تخ�ش�شها الدولة لل�شندوق.

مادة )11)

التقاعد  �شندوق  اأمــوال  وا�شتثمار  اإدارة  في  الإجتماعي  للتاأمين  العامة  الهيئة  ت�شتمر 

الع�شكري وفقًا لالأوجه التي تدير بها اأموالها الخا�شة، اإلى اأن يتمكن ال�شندوق من تولي هذا 

وا�شتثمار  اإدارة  وقواعد  اأ�ش�س  تت�شمن  الإدارة  مجل�س  يقترحها  خطة  على  بناًء  الخت�شا�س 

اأموال ال�شندوق على اأن ترفع الخطة اإلى المجل�س الأعلى لإقرارها.

مادة )12)

القوانين  لأحكام  ال�شندوق  في  العاملون  والمدنيون  والع�شكريون  العام  المدير  يخ�شع 

والأنظمة المعمول بها في قوة الدفاع.

مادة )13)

ل يجوز النتقا�س من المزايا التقاعدية اأو زيادة ا�شتراكات التقاعد اإل بقانون.

مادة )14)

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

مادة )15)

ي�شدر القائد العام لقوة الدفاع ووزير الداخلية ورئي�س الحر�س الوطني ورئي�س جهاز الأمن 

الوطني- كل فيما يخ�شه- القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
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مادة )16)

تنفيذ  يخ�شه-  فيما  كل  والــوزراء-  الدفاع  لقوة  العام  والقائد  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  على 

الجريدة  في  ن�شره  لتاريخ  التالي  ال�شهر  اأول  من  اعتبارًا  به  وُيعمل  القانون،  هــذا  اأحكام 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين بالنيابة   

                �سلمان بن حمد �آل خليفة

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريـخ: 5ذي الحجة 1431هـ

الموافق: 11نوفمبر  2010م 
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�أمر ملكي رقم )26( ل�سنة 2020

باأن�ساء جهاز �لأمن �ل�سÎ�تيجي

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة    ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

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

الأخ�س اŸادة )11( منه،

و–ديد  الأعلى  الدفاع  ‹ل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  اŸلكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:

�Ÿادة �لأو¤

ُيـن�شاأ جهاز ي�شمى )جهاز الأمن ال�شÎاتيجي( يتبع ‹ل�س الدفاع الأعلى.

�Ÿادة �لثانية

د ‹ل�س الدفاع الأعلى اخت�شا�شات جهاز الأمن ال�شÎاتيجي وتنظيمه. uُيحد

�Ÿادة �لثالثة

ُيـعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر ‘ ا÷ريدة الر�شمية.

 ملك ‡لكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 7 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 28 يـونـيــــــــو 2020م
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 قانون رقم )15( ل�سنة 2022
 بتعديل بع�ض �أحكام قانون تنظيم معا�سات ومكافاآت �لتقاعد

 ل�سباط و�أفر�د قوة دفاع �لبحرين و�لأمن �لعام 
�ل�سادر باŸر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة   ملك مملكة �لبحرين. 

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

ا◊كومة، وتعديالته،

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

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

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

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

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

،Úالبحريني Òوغ Úدفاع البحرين والأمن العام البحريني

ل  اŸعدَّ  ،2000 ل�شنة   )20( رقم  بقانون  باŸر�شوم  ال�شادر  الوطني  ا◊ر�س  قانون  وعلى 

باŸر�شوم بقانون رقم )38( ل�شنة 2002،

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

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

رقم )33( ل�شنة 2014،

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

اŸن�شاأ Ãوجب   Úالبحريني  Òوغ  Úالبحريني العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط 

اŸر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991،

 Úر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2020 ب�شاأن �شناديق ومعا�شات التقاعد ‘ القوانŸوعلى ا

والأنظمة التقاعدية والتاأمينية، 

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ tاأقرَّ ‹ل�س ال�شورى و‹ل�س النواب القانون الآتي ن�ش

�Ÿادة �لأو¤

تحــل عبــارة }التقاعد الع�شــكريz محــل عبارة }تنظيم معا�شــات ومكافــاآت التقاعد ل�شباط  اأ- 

واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العامz 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�شــكريةz محل عبارة }قوة دفاع البحرين والأمن العامz وعبارة }قوة  ب- 
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دفــاع البحريــن والأمــن العــام والحر�ــس الوطني وجهــاز الأمن الوطنــيz وعبارة }قــوة دفاع 

البحريــن اأو قــوات الأمــن العــامz وعبــارة }قوة دفــاع البحرين وقــوات الأمن العــامz وعبارة 

}القــوات الم�شــلحة اأو قــوات الأمــن العــامz، 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.

�Ÿادة �لثانية 

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

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

الن�شان الآتيان:

مادة )2(:

ي�شري هذا القانون على ال�شباط والأفراد البحرينيÚ العاملÚ ‘ ا÷هات الع�شكرية. 

اأما ال�شباط والأفراد غÒ البحرينيÚ في�شدر بنظام مكافاأة نهاية اÿدمة التي ت�شتحق 

لهم قرار من اŸجل�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 ا◊كومة بن�شبة )20%( من الراتب الأ�شا�شي لل�شابط اأو الفرد.

ويجوز بقرار من ‹ل�س الوزراء بناًء على تو�شية اŸجل�س الأعلى للتقاعد الع�شكري زيادة 

ن�شبة م�شاهمة ا◊كومة.

 ‘ اتباعها  الواجب  الإجراءات  يت�شمن  قرارًا  الع�شكري  للتقاعد  الأعلى  اŸجل�س  وي�شدر 

ت�شديد ال�شÎاكات وم�شاهمة ا◊كومة.

�Ÿادة �لثالثة  

التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  من   )1( اŸادة  اإ¤  جديدان  تعريفان  ي�شاف 

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

1976، ن�شاهما الآتيان: 
�لمجل�ض �لأعلى للتقاعد �لع�سكري: 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. 

�لجهات �لع�س��كرية: 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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�Ÿادة �لر�بعة

ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  لأحكام  طبقًا  اŸ�شتحقة  اŸعا�شات  ُتزاد 

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

)3%( عن �شنة 2021 وÃا ل يزيد على ثالثÚ دينارًا، وبن�شبة )3%( عن �شنة 2022 وÃا ل يزيد 
على ثالثÚ دينارًا، وذلك عند نفاذ هذا القانون.

�Ÿادة �ÿام�سة

فيما يتعلق بتطبيق اأحكام الفقرة الأو¤ من اŸادة )12( من اŸادة الثانية من هذا القانون 

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

لنفاذ هذا القانون لتكون الن�شبة اŸحددة ‘ ذات اŸادة. 

�Ÿادة �ل�ساد�سة

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

�Ÿادة �ل�سابعة  

ي�شتمر العمل بالقرارات اŸعمول بها حاليًا فيما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون وذلك اإ¤ 

حÚ �شدور القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

�Ÿادة �لثامنة 

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

كلw فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التا› لتاريخ ن�شره ‘ ا÷ريدة 

الر�شمية.

ملك ‡لكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 رم�شان 1443هـ

الموافق:18 اأبـــــريــل 2022م 
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2020 áæ°ùd (21) ºbQ ¿ƒfÉ!H "ƒ°Sôe 
á«æ«eCÉàdGh ájóYÉ!àdG áª¶fC’Gh ÚfGƒ!dG ‘ óYÉ!àdG äÉ°TÉ©eh #jOÉæ°U ¿CÉ°ûH

.øjôëÑdG áµ$ªe %$e               áØ«$N &BG '°ù«Y øH óªM øëf
,¬æe (38) IOÉŸG ¢üNC’G !"Yh ,Qƒà°SódG !"Y ´ÓW’G ó©H

 »ØXƒŸ  óYÉ#àdG  äBÉaÉµeh  äÉ°TÉ©e  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  1975  áæ°ùd  (13)  ºbQ  ¿ƒfÉ#dG  !"Yh
,¬JÓjó©Jh ,áeƒµ$G

 øeC’Gh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb OGôaCGh  •ÉÑ°†d óYÉ#àdG  äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿ƒfÉb !"Yh
,¬JÓjó©Jh ,1976 áæ°ùd (11) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG %É©dG

,¬JÓjó©Jh ,1976 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb !"Yh
 Iƒb OGôaCGh  •ÉÑ°†d óYÉ#àdG  ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH  1991 áæ°ùd  (6) ºbQ ¿ƒfÉ#H  %ƒ°SôŸG  !"Yh

,Ú«æjôëÑdG ÒZh Ú«æjôëÑdG %É©dG øeC’Gh øjôëÑdG ´ÉaO
 ¿ƒfÉ#dÉH & só©ŸG ,»YÉªàL’G ÚeCÉà"d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CÉ°ûH 2008 áæ°ùd (3) ºbQ ¿ƒfÉ#dG !"Yh

,2014 áæ°ùd (33) ºbQ
 óYÉ#àdG ¥hóæ°U äÉ°UÉ°üàNGh IQGOEG ¿CÉ°ûH 2010 áæ°ùd (47) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸG !"Yh
 ÖLƒÃ CÉ°ûæŸG  Ú«æjôëÑdG  ÒZh  Ú«æjôëÑdG  %É©dG  øeC’Gh  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  OGôaCGh  •ÉÑ°†d

,1991 áæ°ùd (6) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸG
 º¡ªµM ‘ ø` neh AGQRƒdG óYÉ#J %É¶f ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd (45) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸG !"Yh

,ájó"ÑdG ¢ùdÉéŸGh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù"› AÉ°†YCG óYÉ#J äBÉaÉµeh
 (COVID - 19) óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa øY áªLÉædG áª«NƒdG ájOÉ°üàb’G ´É°VhCÓd kGô¶fh
 ,á«æ«eCÉàdGh ájóYÉ#àdG 'jOÉæ°üdG õ` réY ºbÉØàd áé«àfh ,á«ŸÉY ájOÉ°üàbG áeRCG øe ¬«"Y ÖJôJ Éeh
 ÚH ¿RGƒàdG IOÉYEG ‘ áªgÉ°ùª"d ÒNCÉàdG (ªà– ’ á"LÉY ÒHGóJh äGAGôLEG PÉîJG ÖLƒà°ùj É‡

,É¡JÉahô°üeh 'jOÉæ°üdG )òg OQGƒe
,AGQRƒdG ¢ù"› ¢ù«Fôd &hC’G ÖFÉædG ¢V rôY !"Y kAÉæHh

,AGQRƒdG ¢ù"› á#aGƒe ó©Hh

:»JB’G ¿ƒfÉ!dÉH Éæª°SQ
¤hC’G IOÉŸG

 1975 áæ°ùd (13) ºbQ ¿ƒfÉ#dG ÖLƒÃ CÉ°ûæŸG áeƒµ$G »ØXƒe óYÉ#J ¥hóæ°U øe w(` oc è neóoj
 á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdG  ¥hóæ°Uh  ,áeƒµ$G  »ØXƒŸ  óYÉ#àdG  äBÉaÉµeh  äÉ°TÉ©e  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH
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 ‘ ,1976 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ CÉ°ûæŸG
 ¤ƒàJh  ,(á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdGh  óYÉ#àdG  ¥hóæ°U)  !ª°ùj  ¢Vô¨dG  Gò¡d  CÉ°ûæ` oj  óMGh  ¥hóæ°U

 .¥hóæ°üdG Gòg IQGOEG »YÉªàL’G ÚeCÉà"d áeÉ©dG áÄ«¡dG
 *dÉÑŸGh  äÉcGÎ°T’G  ™«ªL  øe  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdGh  óYÉ#àdG  ¥hóæ°U  OQGƒe  ¿ƒµàJh
 ºbQ  ¿ƒfÉ#dG  ÖLƒÃ CÉ°ûæŸG  áeƒµ$G  »ØXƒe  óYÉ#J  ¥hóæ°üd  i sODƒJ  »àdG  äÉfÉYE’Gh  %ƒ°SôdGh
 äÉæ«eCÉàdG ¥hóæ°Uh ,áeƒµ$G »ØXƒŸ óYÉ#àdG äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿CÉ°ûH 1975 áæ°ùd (13)
 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ CÉ°ûæŸG á«YÉªàL’G
 i sODƒJ hCG Q sô#J *dÉÑe ájCGh ,¬WÉ°ûf øY áŒÉædG iôNC’G OQGƒŸGh ¬dGƒeCG QÉªãà°SG á"«°üMh ,1976

.á"°üdG äGP ÚfGƒ#"d kÉ#ÑW ¬d

á«fÉãdG IOÉŸG
 hCG  …óYÉ#J %É¶f hCG  ¿ƒfÉb u…CG  ÖLƒÃ IQ sô#ŸG äÉ°TÉ©ŸG áaÉc !"Y ájƒæ°ùdG IOÉjõdG +bƒ` oJ

 .»æ«eCÉJ
 äÉæ«eCÉàdGh  óYÉ#àdG  ¥hóæ°U  ‘  ¢†FÉa  OƒLh  …GQƒàc’G  ÒÑÿG  ôjô#J  øe  ø` s«ÑJ  GPEGh
 Ú«æjôëÑdG  %É©dG  øeC’Gh  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  OGôaCGh  •ÉÑ°†d  óYÉ#àdG  ¥hóæ°U  hCG  á«YÉªàL’G
 ¢†FÉØdG Gòg (` sM n oÒa ,1991 áæ°ùd (6) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸG ÖLƒÃ CÉ°ûæŸG Ú«æjôëÑdG ÒZh
 !"YC’G ¢ù"éŸG á#aGƒÃ ’EG ¬«a ±ô°üàdG Rƒéj ’h ,Úbhóæ°üdG øe (c ‘ (#à°ùe ÜÉ°ùM ¤EG
 ¿ƒµjh - &GƒMC’G Ö°ùëH - »YÉªàL’G ÚeCÉà"d áeÉ©dG áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù"› hCG …ôµ°ù©dG óYÉ#à"d
 IÉYGôe ™e ,,"¡à°ùŸG QÉ©°SC’ %É©dG ô°TDƒŸG ‘ IOÉjõdG áÑ°ùf RhÉéàj ’ ÉÃ äÉ°TÉ©ŸG IOÉjõd ,dP

.IOhóëŸG äÉ°TÉ©ŸG ÜÉë°UCG

áãdÉãdG IOÉŸG
 (13)  ºbQ  ¿ƒfÉ#dG  %ÉµMCG  ÖLƒÃ  á` s#` nëà°ùŸG  ájóYÉ#àdG  äÉ°TÉ©ŸG  ÚH  ™` rª÷G  Rƒéj  ’
 äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿ƒfÉbh ,áeƒµ$G »ØXƒŸ óYÉ#àdG äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿CÉ°ûH 1975 áæ°ùd
 ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG %É©dG øeC’Gh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb OGôaCGh •ÉÑ°†d óYÉ#àdG äBÉaÉµeh
 ,1976 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G ÚeCÉàdG ¿ƒfÉbh ,1976 áæ°ùd (11)
 äBÉaÉµeh º¡ªµM ‘ ø` neh AGQRƒdG óYÉ#J %É¶f ¿CÉ°ûH 2018 áæ°ùd (45) ºbQ ¿ƒfÉ#H %ƒ°SôŸGh
 »æ«eCÉJ hCG …óYÉ#J %É¶f hCG ¿ƒfÉb u…CGh ,ájó"ÑdG ¢ùdÉéŸGh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù"› AÉ°†YCG óYÉ#J
 !àe ájô¡°ûdG ICÉaÉµŸG hCG ôLC’G hCG ÖJGôdG ÚHh …óYÉ#àdG ¢TÉ©ŸG ÚH ™` rª÷G Rƒéj ’ Éªc .ôNBG

 .É¡«dEG QÉ°ûŸG áª¶fC’G hCG ÚfGƒ#dG øe x…C’ kÉ#ÑW -GÎ°TÓd Ú©°VÉN GƒfÉc
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 áHÉ°UEG  hCG  õé©dG ÖÑ°ùH '` nëà°ùŸG ¢TÉ©ŸG !"Y á#HÉ°ùdG Iô#ØdG ‘ OQGƒdG ô¶$G …ô°ùj ’h
.áHGô#dG á"°U ÖÑ°ùH hCG (ª©dG

á©HGôdG IOÉŸG
 óYÉ#àdG äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿CÉ°ûH 1975 áæ°ùd (13) ºbQ ¿ƒfÉ#dG %ÉµMCG øe kAÉæãà°SG
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb OGôaCGh •ÉÑ°†d óYÉ#àdG äBÉaÉµeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ ¿ƒfÉbh ,áeƒµ$G »ØXƒŸ
 »YÉªàL’G  ÚeCÉàdG  ¿ƒfÉbh  ,1976  áæ°ùd  (11)  ºbQ  ¿ƒfÉ#H  %ƒ°SôŸÉH  QOÉ°üdG  %É©dG  øeC’Gh
 2018  áæ°ùd  (45)  ºbQ  ¿ƒfÉ#H  %ƒ°SôŸGh  ,1976  áæ°ùd  (24)  ºbQ  ¿ƒfÉ#H  %ƒ°SôŸÉH  QOÉ°üdG
 ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù"› AÉ°†YCG óYÉ#J äBÉaÉµeh º¡ªµM ‘ ø` neh AGQRƒdG óYÉ#J %É¶f ¿CÉ°ûH
 &ÉM  ‘  á#HÉ°ùdG  ÚfGƒ#dG  øe  x m…CG  ÖLƒÃ  '` pëà°ùŸG  ¢TÉ©ŸG  ÖMÉ°üd  ¿ƒµj  ,ájó"ÑdG  ¢ùdÉéŸGh
 óMCG òîàj ¿CG ,¬ÑLƒÃ ¢TÉ©ŸG 'ëà°SG …òdG ¿ƒfÉ#dG äGòd ™°VÉN ÒZ (ªY hCG áØ«XƒH ¬bÉëàdG

:á«JB’G äGQÉ«ÿG
 ¢Uƒ°üæŸG  óYGƒ#"d  kÉ#` ra ph  ,dPh  ,Iójó÷G ¬àeóN Ióe ¤EG  á#HÉ°ùdG  ¬àeóN Ióe º°V -1

 .á«æ«eCÉàdGh ájóYÉ#àdG áª¶fC’Gh ÚfGƒ#dG ‘ É¡«"Y
 ôLCG hCG ÖJGQ !"Y ¬` p"` t°ü` n– ™e á#HÉ°ùdG ¬àeóN Ióe øY 'ëà°ùŸG ¢TÉ©ŸG ±ô°U QGôªà°SG-2
 äÉcGÎ°T’G º¡æY iODƒjh ,ájóYÉ#àdG äÉcGÎ°T’G º¡æY …ODƒj ’ Iójó÷G ¬àeóN øY ICÉaÉµe hCG

.(ª©dG äÉHÉ°UEG ó°V ÚeCÉàdÉH á°UÉÿG

á°ùeÉÿG IOÉŸG
 (#J ’ »àdG áeGô¨dÉH Ö` nbÉ©` oj ,ôNBG ¿ƒfÉb t…CG É¡«"Y ¢üæj ó°TCG áHƒ#Y ájCÉH &ÓNE’G %óY ™e
 (ªY ÖMÉ°U (c ,É¡dÉãeCG áKÓK RhÉéàJ ’h É¡àjOCÉJ ºàj ⁄ »àdG äÉcGÎ°TÓd á«"µdG áª«#dG (ãe øY
 %ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG »YÉªàL’G ÚeCÉàdG ¿ƒfÉb ÖLƒÃ É¡H %õà"j »àdG á«æ«eCÉàdG äÉcGÎ°T’G uODƒj ⁄

.1976 áæ°ùd (24) ºbQ ¿ƒfÉ#H
.É¡H %ƒµëŸG *dÉÑŸG ™«ªL á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdGh óYÉ#àdG ¥hóæ°U ¤EG &hDƒJh

á°SOÉ°ùdG IOÉŸG
 á#aGƒe !"Y kAÉæH »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉŸG ôjRhh …ôµ°ù©dG óYÉ#à"d !"YC’G ¢ù"éŸG Q pó°ü` oj
 ò«Øæàd  áeRÓdG  äGQGô#dG  - &GƒMC’G  Ö°ùëH - »YÉªàL’G ÚeCÉà"d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù"›
 ÜÉë°UCG  ´É°VhCG  º«¶æJh  ,IOhóëŸG  äÉ°TÉ©ŸG  ÜÉë°UCG  ójó– (ª°ûj  ÉÃ ,¿ƒfÉ#dG  Gòg %ÉµMCG

.ájQÉ÷G áeóÿG Ióe øY IO só°ùŸG äÉcGÎ°TÓd áÑ°ùædÉH äÉ°TÉ©ŸG
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á©HÉ°ùdG IOÉŸG
 Éª«a w(` oc – Ú«æ©ŸGh AGQRƒdGh øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ#d %É©dG óFÉ#dGh AGQRƒdG ¢ù"› ¢ù«FQ !"Y
 Iójô÷G ‘ ) pô` r°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG ô¡°ûdG &hCG øe ¬H (ª©` ojh ,¿ƒfÉ#dG Gòg %ÉµMCG ò«ØæJ – ¬°üîj

.á«ª°SôdG

øjôëÑdG áµ$‡ %$e
áØ«$N &BG '°ù«Y øH óªM

AGQRƒdG ¢ù$› ¢ù«Fôd &hC’G ÖFÉædG
áØ«$N &BG óªM øH ¿Éª$°S

:´ÉaôdG ô°üb »a Qó°U
`g1441 Ió©#dG …P 22 :ï````jQÉàH
%2020 ƒ````````````«`dƒ``j 13 :'aGƒªdG
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