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مر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2015
�لبحرينية �لجن�شية  �شحب  حالة  في  �لتقاعدية  و�لمز�يا  �لحقوق  وقف   ب�شاأن 

 �أو فقدها �أو �إ�شقاطها �أو �لتجن�ض بجن�شية دولة �أجنبية دون �إذن   

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة           ملك مملكة �لبحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963، وتعديالته،
وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة، 

وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن 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،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )6( ل�شنة 1991 باإن�شاء �شندوق التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع 

البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني،
وعلى قانون احلر�س الوطني ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2000، املعدل باملر�شوم 

بقانون رقم )38( ل�شنة 2002،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

وعلى قانون الق�شاء الع�شكري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2002، وتعديالته،
وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدل بالقانون رقم 

)33( ل�شنة 2014،
وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2009 باإن�شاء �شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد لأع�شاء جمل�شي 

ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكافاآتهم، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2010 ب�شاأن اإدارة واخت�شا�شات �شندوق التقاعد ل�شباط 
املر�شوم  املن�شاأ مبوجب  البحرينيني  البحرينيني وغري  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد 

بقانون رقم )6( ل�شنة 1991، 
وعلى املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2002 باإن�شاء جهاز الأمن الوطني، وتعديالته،

وبناًءً على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�شمنا بالقانون �لآتي:
�ملادة �لأولى

اإ�شقاطها وقف كافة احلقوق واملزايا  اأو  اأو فقدها  يرتتب على �شحب اجلن�شية البحرينية 
التقاعدية امل�شتحقة اأو التي ت�شتحق للمواطنني البحرينيني مبوجب القوانني التالية:

اأ- القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة.
ب- قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976.
ج-  قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976.

د- القانون رقم )32( ل�شنة 2009 باإن�شاء �شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد لأع�شاء جمل�شي 
ال�شورى والنواب واملجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكافاآتهم.

كما توقف كافة احلقوق واملزايا التقاعدية امل�شتحقة اأو التي ت�شتحق للمواطنني البحرينيني 
دون  اأجنبية  دولة  بجن�شية  التجن�س  حالة  يف  ال�شابقة  الفقرة  يف  اإليها  امل�شار  القوانني  مبوجب 
اإذن من وزير الداخلية اأو من اجلهات املخت�شة يف قوة دفاع البحرين فيما يتعلق بالع�شكريني 

واملدنيني املنتهية خدمتهم يف قوة دفاع البحرين.
ويعاد �شرف كافة احلقوق واملزايا التقاعدية املوقوفة اعتبارًا من تاريخ زوال �شبب الوقف 

امل�شار اإليه يف الفقرتني ال�شابقتني.
�ملادة �لثانية

 ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القانون.
�ملادة �لثالثة

القرارات   – يخ�شه  فيما  كل   – املالية  ووزير  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  ي�شدر 
الالزمة لتنفيذ هذا القانون .

�ملادة �لر�بعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما يخ�شه - 

تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
             ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �شلمان �آل خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 23 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 7 اأكـــتـــوبــــــــــر 2015م


