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 (1ملحق رقم )
 

 مشروع بخصوصتقرير لجنة الخدمات 
 القانون أحكام بعض بتعديل قانون

 تنظيم بشأنم 1975 لسنة( 13) رقم
 لموظفي التقاعد ومكافآت معاشات

)المعد في ضوء الاقتراح  الحكومة،
المقدم من  -بصيغته المعدلة-بقانون 

 مجلس النواب(.
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 م2019أكتوبر  22التاريخ: 

 (1التقرير )

 

 بشأن تقرير اللجنة ) السابقة (تقرير جلنة اخلدمات 

م، بشأن 1975( لسنة 13القانون رقم )مشروع قانون بتعديل بعض أحكام حول 
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة )املعد بناء على االقرتاح بقانون 

 "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس- الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:

 5ف /ص ل خ ت 186، وبموجب الخطاب رقم )م2019أكتوبر  21بتاريخ  

(،  بخصووووص دةادل ال فر مش معوووروةات ال وا ي  التش أقةدت ت اريرقا م  قبل 2د

؛ م د الخامسم  الفصووول التعوووريدش  األولاللج ة السووواب ة خدل دور اق د اد الداد  

أرسل صاحب المدالش السيد ةلش ب  صالح الصالح رئيس مجلس العورى دلى لج ة 

ات السووووواب ة بعوووووا  معوووووروب قا و  بتدديل بد  أحكام الخدمات ت رير لج ة الخدم

م، بعووووا  ت فيم مداعووووات ومكامعت الت اةد لموففش 1975( لسوووو ة 13ال ا و  رقم )

لة" الم دم م  مجلس  تل المدد الحكومة )المدد ب اء ةلى اققتراح ب ا و  "بصووووووويع
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ا رأ  اللج ة لدرضل ال واب( ةلى  لم اقعتل ودراستل ودةداد ت رير بعا ل متضم ـوووووووا

 المجلس الموقر.

 

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أكتوبر  21( بتاريخ 2اقجتماب )مش المذكور تدارسووووووت اللج ة معووووووروب ال ا و   (1)

 م.2019

 

ةلى أث اء دراسوووتلا لمعوووروب ال ا و  موضووووب البحة والدراسوووة  اطلدت اللج ة  (2)

  يلش:والتش اعتملت ةلى ما  بلالوثائق المتدل ة 

 ت رير لج ة الخدمات الساب ة )  مرمق ( والمتضم : -

  .معروب ال ا و  المذكور، ومذكرتا الحكومة وقيئة التعريع والرأ  ال ا و ش 

 ا و  ومرم اتل.المعروب  عا قرار مجلس ال واب ب   

  .رأ  لج ة العؤو  التعريدية وال ا و ية بمجلس العورى 

  الليئة الدامة للتامي  اقجتماةشمرئيات . 

  .مرئيات المجلس األةلى للمرأل 

  ( لسوو ة 13بعووا  معووروب قا و  بتدديل بد  أحكام ال ا و  رقم ) قا و يةدراسووة

 م بعا  ت فيم مداعات ومكامعت الت اةد لموففش الحكومة. 1975

  بإصدار قا و  األسرل. 2017( لس ة 19( م  قا و  رقم )64)مادل  

 

 حضر اجتماب اللج ة م  األما ة الدامة للمجلس كل م :( 3)
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 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 اللجانإدارة شؤون 

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

 أخصائي إعالم السيد علي سلمــان محمــد

 

 

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:ثانيـ

معروب قا و  بتدديل بد  ت رير اللج ة الساب ة بخصوص تدارست اللج ة 

م، بعا  ت فيم مداعات ومكامعت الت اةد 1975( لس ة 13ال ا و  رقم )أحكام 

 لموففش الحكومة )المدد ب اء ةلى اققتراح ب ا و  "بصيعتل المددلة" الم دم م 

بخصوص بدد دةادتل للج ة ب اءا ةلى خطاب مدالش رئيس المجلس ، مجلس ال واب(

قا م  قبل اللج ة الساب ة خدل دةادل ال فر مش معروةات ال وا ي  التش أقةدت ت ارير

 الخامس.م  الفصل التعريدش  األولدور اق د اد الداد  

اآلراء والمدحفات التش أبديت م  قبل أصحاب السدادل أةضاء وبدد تدارس 

اللج ة والمستعار ال ا و ش لعؤو  اللجا ، خلصت اللج ة دلى التمسك بتوصية اللج ة 

 اآلتية: لدةتبارات، وذلك معروب ال ا و ةلى الموام ة الساب ة بددم 

د  معووروب ال ا و  يتدار  مع ملسووفة أ فمة التامي  اقجتماةش، والتش تحدد أوالً: 

 ي  للمداش الت اةد  للمتومى، وتتضووووم  الدديد م  الضوووووابط ة د عووووروط المسووووتح

ت فيملا لألحكام ال ا و ية المتدل ة بالمستح ي  للمداش، وم لا وقف المداش الت اةد  
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وةلى سووبيل المثال يتوقف صوورف  صوويب الب ت م   ،مش حال ا تفاء الحاجة لإلةالة

 طع  صووويب اقب  م  المداش المداش المسوووتحق للا ة  والديلا دذا تتوجت، كما ي 

 المستحق لل ة  والديل ة د بلوغل س  الثا ية والدعري .

 

ا:  ًًًًًًًًًًًً ( م  18( و )5د  تح يق مبدأ المسوووواوال الم صوووووص ةليل مش المادتي  )ثانيـ

ا مش مداش توجتل المتومال  ا مطل ـوووووووووا الدسووتور ي تضووش ةدم م ح التوت اسووتح اقـوووووووووا

دف ذلك يختل مبدأ المسوووووواوال بي ل وبي  والتمسووووووك بما ورد مش ال ا و  الحالش وبخ

غيره م  المستح ي  باةتبار أ  جميع المستح ي  قيدت ح وقلم ب يود وضوابط، وقد 

 خد معروب ال ا و  م  ددرات أ  ضوابط متدل ة باستح اق التوت.

ال صر،  مكلف باإل فاق ةلى توجتل وأوقده األصل عرةـاا وقا و ـاا أ  التوتثالثـًا: 

اإل فاق ةلى توجلا أو أوقدقا ال صوووور حتى ود  كا  بلتوجة مش حياتلا لَّف اتك وق

ا ا أو ةاجتا ا تخصيص مداش قا و ـا وة  الدمل، ولذلك ق يجوت عرةـاا  التوت مدسرا

التوجة بدد وماتلا للتوت، ود  ال ص الحالش ة دما أةطى  التوت  صيبـاا مش مداش 

حية، د ما جاء ةلى سوووبيل اقسوووتث اء توجتل مش حالة ةجته ة  الدمل ألسوووباب صووو

 لمدالجة حالة د سا ية وق يجوت التوسع بل.

 

ا ًًًًًًًًً : د  معوروب ال ا و  مش حال دقراره سويؤد  دلى تيادل األةباء المالية ةلى رابعـ

الصوووووو اديق الت اةدية، حية ترى اللج ة ضوووووورورل  دجراء دراسووووووة اكتوارية حولل 

 لى تيادل الدجت ميلا.للوقوف ةلى مدى تاثيره ةلى الص اديق وة

ا ترى اللج ة أ  استح اق التوت ل صيب مش مداش توجتل المتومال سيؤد   :خامسـًًًًًً

دلى اق ت اص م   صوويب ب ية المسووتح ي  واإلضوورار بمصووالحلم، حية د  المداش                 

ا لل ا و  ال امذ  – يلم يتم صرمل بالكامل ألب اء التوجة وب اتلا الذي  تتومر م -وم ـووووووووا

 عروط استح اق المداش. 
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وم  جلة أخرى، مإ  التوَت مسؤوٌل ة  اإل فاق ةلى أب ائل ال صر، ود  استح اقلم 

لمداش والدتلم المتومال ق يضوور بمصوولحة التوت، بل سوووف يخفف ة ل ة د اإل فاق 

 ةليلم.

ا: يكفل قا و  األسرل حق التوت مش الحصول ةلى  ف ة م  أحد األب اء أو  سادسـًًًًًًًً

( 19( م  قا و  رقم )64المادل )جميدلم مش حال ةجته ة  الكسووب، حية  صووت 

كان ا ر كبيرً يجب على الولد الموسًًةلى أ : )  بإصوودار قا و  األسوورل 2017لسوو ة 

 (ق منه.نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن اإلنفاا أو صغيرً 

م بعا  الضما  اقجتماةش  ص مش 2006( لس ة 18دضامة لذلك، مإ  ال ا و  رقم )

المادل الثالثة م ل ةلى اسووتح اق الداجتي  ة  الدمل والمسوو ي  للمسوواةدل اقجتماةية 

ا ة  الدمل بسبب دصابتل بمر   الم ررل وم ـاا للذا ال ا و ، والتوت قد يكو  ةاجتا

ا  ا م  كسب ةيعل أو ةيش أسرتل التش يدوللا ولم يجاوت س  يم دل كليـووووووا أوجتئيـووووووا

ستي  وليس لل ةائل م تدر ملتم باإل فاق ةليل وق  ا تجاوت س  ال ستي ، أو مس ـووووووووا ال

مال كاٍف يدتمد ةليل مش مديعووتل، مفش قذه األحوال يسووتحق المسوواةدات اقجتماةية 

 الم ررل مش ال ا و .

 

ا ًًًًًًًًًًً ريدات الخليجية والدربية كاإلمارات الدربية المتحدل : تتوامق أغلب التعوووسًًًابعـ

والمملكة األرد ية اللاعمية ةلى ةدم استح اق التوت لمداش توجتل المتومال، دق دذا 

 كا  مصابـاا بالدجت ة  الدمل أو الكسب. 

 

ا د  المجتمع البحري ش مجتمع مترابط ومتراص، ويتميت بالتكامل اقجتماةش،  :ثامنـًًًً

لة ةدم دذ ليس م   لدقم مش حا تدري  ة  وا بالعي  الم  المد ول أ  يتخلى األوقد ال

قدرتل ةلى اإل فاق ةلى  فسووووول، مضووووودا ةلى أ  جميع قوا ي  األسووووورل والضوووووما  

 اقجتماةش تكفل لل الحيال الكريمة.
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

الداخلية لمجلس العورى، اتف ت اللج ة ( م  الدئحة 39دةماقا ل ص المادل )  

   ةلى اختيار كل م :

 مقرًرا أصليـًا. نــــد سرحـــــاور محمـــور منصــالدكت سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا. عبدالحسن المنصوراألستاذ عبدالوهاب سعادة  .2

 

ا
ا
 توصية اللجنة: :رابعـ

معروب ال ا و ، مش ضوء ما دار م  م اقعات وما أبد  م  آراء أث اء دراسة   

 مإ  اللج ة توصش بما يلش:

التمسًًب بتوصًًية لجنة الخدمات السًًابقة بعدم الموا قة من حيد المبدأ على  -

م، بشًًًً ن 1975( لسًًًًنة 13مشًًًًرون قانون بتعديل بعك أحكام القانون رقم )

تنظيم معاشًًًًًًًات ومكا ات التقاعد لموظفي الحكومة )المعد بناء على االقترا  

 .معدلة" المقدم من مجلس النواب(البقانون "بصيغته 
 

 واألمر معروك على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت       الدكتورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل

 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات      
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 م2019 أبريل 28التاريخ: 

 
 ة/ جهاد عبداهلل الفاضل   املوقر سعادة الدكتورة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( 13القانون رقم ) مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام الموضوع: 

م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعد بناًء 1975لسنة 

 على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(. 

 

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2019أبريل  22بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من1د  5ص ل ت ق / ف  131رقم ) ، ضمن كتابهالمجلس

م، بشأن تنظيم 1975( لسنة 13القانون رقم ) رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام 

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعد بناًء على االقتراح بقانون 

إلى لجنة الشؤون التشريعية ، ("بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب

 والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م2019أبريل  28وبتاريخ     

وقرار مجلس ال واب  ،المذكور قانونعلى مشؤؤؤؤرو  ال، حيث اطلعت الخامس عشررررر

 تعار ال ا و ش للج ة.وذلك بحضور المس بعا ل،

لمبادئ  قانونمشرو  الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

القانون  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  ترى اللجنة سالمة    

التقاعد لموظفي الحكومة م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 1975( لسنة 13رقم )

ن م، ()المعد بناًء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب

 .الدستورية ةالناحي

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2رقم ) ملحق
 

 مشروع بخصوصتقرير لجنة الخدمات 
 تنظيم قانون أحكام بعض بتعديل قانون

 وأفراد لضباط التقاعد ومكافآت معاشات
 الصادر العام والأمن البحرين دفاع قوة

 لسنة( 11) رقم بقانون بالمرسوم
م، )المعد في ضوء الاقتراح بقانون 1976

بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس  ــ
 النواب(.

 

 

 



76 
 

    

 

 

 م2019أكتوبر  22التاريخ: 

 (2التقرير )

 

  بشأن تقرير اللجنة ) السابقة ( تقرير جلنة اخلدمات

بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  مشروع قانون بتعديلحول 
( 11لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )

جملس  م )املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من1976لسنة 
  النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس- الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:

 5ص ل خ ت/ ف 186م، وبموجب الخطاب رقم )2019أكتوبر  21بتاريخ 

(،  بخصوص دةادل ال فر مش معروةات ال وا ي  التش أقةدت ت اريرقا م  2د

قبل اللج ة الساب ة خدل دور اق د اد الداد  األول م  الفصل التعريدش 

لس الخامس؛ م د أرسل صاحب المدالش السيد ةلش ب  صالح الصالح رئيس مج

العورى دلى لج ة الخدمات ت رير لج ة الخدمات الساب ة بعا  معروب قا و  

بتدديل بد  أحكام قا و  ت فيم مداعات ومكامعت الت اةد لضباط وأمراد قول 
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م 1976( لس ة 11دماب البحري  واألم  الدام الصادر بالمرسوم ب ا و  رقم )

 " الم دم م  مجلس ال واب()المدد ب اء ةلى اققتراح ب ا و  "بصيعتل المددلة

لم اقعتل ودراستل ودةداد ت رير بعا ل متضم ـاا رأ  اللج ة لدرضل ةلى المجلس 

 الموقر.

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أكتوبر  21( بتاريخ 2اقجتماب )مش المذكور تدارست اللج ة معروب ال ا و   .1

 م.2019

اطلدت اللج ة  أث اء دراستلا لمعروب ال ا و  موضوب البحة والدراسة ةلى  .2

 الوثائق المتدل ة بل والتش اعتملت ةلى ما يلش: 

 ت رير لج ة الخدمات الساب ة ) مرمق ( والمتضم : -  

  .معروب ال ا و  المذكور، ومذكرتا الحكومة وقيئة التعريع والرأ  ال ا و ش 

 ا و  ومرم اتل.المعروب  عا لس ال واب بقرار مج   

 رأ  لج ة العؤو  التعريدية وال ا و ية بمجلس العورى. 

  . مرئيات ص دوق الت اةد الدسكر 

  .مرئيات المجلس األةلى للمرأل 

  معووووروب قا و  بتدديل بد  أحكام قا و  ت فيم مداعووووات بعووووا  م ار ة دراسووووة

البحري  واألم  الدام الصادر بالمرسوم ومكامعت الت اةد لضباط وأمراد قول دماب 

م )المدد ب اء ةلى اققتراح ب ا و  "بصووووووويعتل 1976( لسووووووو ة 11ب ا و  رقم )

 . المددلة" الم دم م  مجلس ال واب(

 ( لس ة 19( م  قا و  رقم )64مادل )بإصدار قا و  األسرل.  2017 
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 حضر اجتماب اللج ة م  األما ة الدامة للمجلس كل م :( 3)

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 واإلعالمإدارة العالقات العامة 

 أخصائي إعالم السيد علي سلمــان محمــد

 

 

 :  رأي اللجنـة:ثانيـاا

معروب قا و  بتدديل بد  تدارست اللج ة ت رير اللج ة الساب ة بخصوص 

أحكام قا و  ت فيم مداعات ومكامعت الت اةد لضباط وأمراد قول دماب البحري  واألم  

م )المدد ب اء ةلى اققتراح 1976( لس ة 11الدام الصادر بالمرسوم ب ا و  رقم )

بدد دةادتل للج ة ب اءا ةلى ب ا و  "بصيعتل المددلة" الم دم م  مجلس ال واب(، 

دالش رئيس المجلس بخصوص دةادل ال فر مش معروةات ال وا ي  التش خطاب م

أقةدت ت اريرقا م  قبل اللج ة الساب ة خدل دور اق د اد الداد  األول م  الفصل 

 التعريدش الخامس.

وبدد تدارس اآلراء والمدحفات التش أبديت م  قبل أصحاب السدادل أةضاء اللج ة 

جا ، خلصوووت اللج ة دلى التمسوووك بتوصوووية اللج ة والمسوووتعوووار ال ا و ش لعوووؤو  الل

 الساب ة بددم الموام ة ةلى معروب ال ا و ، وذلك لدةتبارات اآلتية:
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د  معووروب ال ا و  يتدار  مع ملسووفة أ فمة التامي  اقجتماةش، والتش تحدد : أوالً 

 ي  للمداش الت اةد  للمتومى، وتتضووووم  الدديد م  الضوووووابط ة د عووووروط المسووووتح

يملا لألحكام ال ا و ية المتدل ة بالمستح ي  للمداش، وم لا وقف المداش الت اةد  ت ف

وةلى سووبيل المثال يتوقف صوورف  صوويب الب ت م   ،مش حال ا تفاء الحاجة لإلةالة

المداش المسوووتحق للا ة  والديلا دذا تتوجت، كما ي  طع  صووويب اقب  م  المداش 

 ثا ية والدعري .المستحق لل ة  والديل ة د بلوغل س  ال

ا:  ًًًًًًًًًًًً ( م  18( و )5د  تح يق مبدأ المسوووواوال الم صوووووص ةليل مش المادتي  )ثانيـ

ا مش مداش توجتل المتومال  ا مطل ـوووووووووا الدسووتور ي تضووش ةدم م ح التوت اسووتح اقـوووووووووا

مبدأ المسوووووواوال بي ل وبي   لا ورد مش ال ا و  الحالش وبخدف ذلك يختمب كوالتمسوووووو

غيره م  المستح ي  باةتبار أ  جميع المستح ي  قيدت ح وقلم ب يود وضوابط، وقد 

 درات أ  ضوابط متدل ة باستح اق التوت.دخد معروب ال ا و  م  

ال صر،  مكلف باإل فاق ةلى توجتل وأوقده األصل عرةـاا وقا و ـاا أ  التوتثالثـًا: 

اإل فاق ةلى توجلا أو أوقدقا ال صوووور حتى ود  كا  بحياتلا  تكلف التوجة مش وق

ا ا أو ةاجتا ا أو قا و ـوووووووا  التوت مدسرا ا تخصيص ة  الدمل، ولذلك ق يجوت عرةـوووووووا

مداش التوجة بدد وماتلا للتوت، ود  ال ص الحالش ة دما أةطى  التوت  صيبـاا مش 

ء ةلى سووووووبيل مداش توجتل مش حالة ةجته ة  الدمل ألسووووووباب صووووووحية، د ما جا

 اقستث اء لمدالجة حالة د سا ية وق يجوت التوسع بل.

ا ًًًًًًًًً : د  معوروب ال ا و  مش حال دقراره سويؤد  دلى تيادل األةباء المالية ةلى رابعـ

الصوووووو اديق الت اةدية، حية ترى اللج ة ضوووووورورل  دجراء دراسووووووة اكتوارية حولل 

 ت ميلا.للوقوف ةلى مدى تاثيره ةلى الص اديق وةلى تيادل الدج

ا ترى اللج ة أ  استح اق التوت ل صيب مش مداش توجتل المتومال سيؤد   :خامسـًًًًًً

دلى اق ت اص م   صوويب ب ية المسووتح ي  واإلضوورار بمصووالحلم، حية د  المداش                 

ا لل ا و  ال امذ  – يتم صرمل بالكامل ألب اء التوجة وب اتلا الذي  تتومر ميلم  -وم ـووووووووا

  اق المداش. عروط استح
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مسؤوٌل ة  اإل فاق ةلى أب ائل ال صر، ود  استح اقلم  التوتَ وم  جلة أخرى، مإ  

لمداش والدتلم المتومال ق يضوور بمصوولحة التوت، بل سوووف يخفف ة ل ة د اإل فاق 

 ةليلم.

ا: يكفل قا و  األسرل حق التوت مش الحصول ةلى  ف ة م  أحد األب اء أو  سادسـًًًًًًًً

( 19( م  قا و  رقم )64المادل )جميدلم مش حال ةجته ة  الكسووب، حية  صووت 

كان  ايجب على الولد الموسًًر كبيرً ةلى أ : )  بإصوودار قا و  األسوورل 2017لسوو ة 

 (ق منه.نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن اإلنفا اأو صغيرً 

م بعا  الضما  اقجتماةش  ص مش 2006( لس ة 18دضامة لذلك، مإ  ال ا و  رقم )

المادل الثالثة م ل ةلى اسووتح اق الداجتي  ة  الدمل والمسوو ي  للمسوواةدل اقجتماةية 

ا ة  الدمل بسبب دصابتل بمر   الم ررل وم ـاا للذا ال ا و ، والتوت قد يكو  ةاجتا

ا  ا م  كسب ةيعل أو ةيش أسرتل التش يدوللا ولم يجاوت س  يم دل كليـووووووا أوجتئيـووووووا

ستي  وليس لل ةائل م تدر ملتم باإل فاق ةليل وق  ا تجاوت س  ال ستي ، أو مس ـووووووووا ال

مال كاٍف يدتمد ةليل مش مديعووتل، مفش قذه األحوال يسووتحق المسوواةدات اقجتماةية 

 الم ررل مش ال ا و .

ا ًًًًًًًًًًً يدات الخليجية والدربية كاإلمارات الدربية المتحدل : تتوامق أغلب التعووورسًًًابعـ

والمملكة األرد ية اللاعمية ةلى ةدم استح اق التوت لمداش توجتل المتومال، دق دذا 

 كا  مصابـاا بالدجت ة  الدمل أو الكسب. 

ا د  المجتمع البحري ش مجتمع مترابط ومتراص، ويتميت بالتكامل اقجتماةش،  :ثامنـًًًً

لة ةدم دذ ليس م  ال لدقم مش حا تدري  ة  وا بالعي  الم  مد ول أ  يتخلى األوقد ال

قدرتل ةلى اق فاق ةلى  فسووووول، مضووووودا ةلى أ  جميع قوا ي  األسووووورل والضوووووما  

 اقجتماةش تكفل لل الحيال الكريمة.
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

الداخلية لمجلس العورى، اتف ت اللج ة ( م  الدئحة 39دةماقا ل ص المادل )  

   ةلى اختيار كل م :

 مقرًرا أصليـًا. نــــد سرحـــــاور محمـــور منصــالدكت سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا. عبدالحسن المنصوراألستاذ عبدالوهاب سعادة  .2
 

 

ا
ا
 توصية اللجنة: :رابعـ

معروب ال ا و ،  مش ضوء ما دار م  م اقعات وما أبد  م  آراء أث اء دراسة  

 مإ  اللج ة توصش بما يلش:

التمسًًب بتوصًًية لجنة الخدمات السًًابقة بعدم الموا قة من حيد المبدأ على  -

مشًًًًًًًرون قانون بتعديل بعك أحكام قانون تنظيم معاشًًًًًًًات ومكا ات التقاعد 

لضًًًباط وأ راد قوة د ان البحرين واألمن العام الصًًًادر بالمرسًًًوم بقانون رقم 

م )المعد بناء على االقترا  بقانون "بصًًًًًًًيغته المعدلة" 1976( لسًًًًًًًنة 11)

 .المقدم من مجلس النواب(
 

 واألمر معروك على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت       ورة ابتسـام حممـد صالـح الداللـــالدكت  

 رئيس جلنة اخلدمـات                  نائب رئيس جلنة اخلدمات         

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 م2019 أبريل 28التاريخ: 

 
 ة/ جهاد عبداهلل الفاضل   املوقر سعادة الدكتورة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

قانون تنظيم معاشات  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام الموضوع: 

العام الصادر بالمرسوم ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 

م، )المعد بناءً على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" 1976( لسنة 11بقانون رقم )

  المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2019أبريل  22بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من1د  5ص ل ت ق / ف  133، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط  رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام 

( لسنة 11وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

م، )المعد بناًء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس 1976

ى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات إل، (النواب

 عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م2019أبريل  28وبتاريخ     

وقرار مجلس ال واب  ،المذكور قانونعلى مشؤؤؤؤرو  ال، حيث اطلعت الخامس عشررررر

 وذلك بحضور المستعار ال ا و ش للج ة. بعا ل،

لمبادئ  قانونمشرو  الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

قانون  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  ترى اللجنة سالمة    

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط 

م، )المعد بناًء على االقتراح بقانون 1976( لسنة 11بالمرسوم بقانون رقم )

 .الدستورية ةن الناحيم، ("بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (3ملحق رقم )
 بخصوصتقرير لجنة الخدمات 

 أحكام بعض بتعديل قانون مشروع
 الصادر الاجتماعي التأمين قانون

( لسنة 24) رقم بقانون بالمرسوم
)المعد في ضوء الاقتراح  م،1976

بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من 
 مجلس النواب(.
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 م2019أكتوبر  22التاريخ: 

 (3التقرير )

 

  بشأن تقرير اللجنة ) السابقة ( تقرير جلنة اخلدمات

التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حول 
م)املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من 1976( لسنة 24رقم )

 جملس النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس- الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 

 :مقدمــة

 5ص ل خ ت/ ف 186م، وبموجب الخطاب رقم )2019أكتوبر  21بتاريخ 

(،  بخصوص دةادل ال فر مش معروةات ال وا ي  التش أقةدت ت اريرقا م  2د

قبل اللج ة الساب ة خدل دور اق د اد الداد  األول م  الفصل التعريدش 

لس الخامس؛ م د أرسل صاحب المدالش السيد ةلش ب  صالح الصالح رئيس مج

معروب قا و  العورى دلى لج ة الخدمات ت رير لج ة الخدمات الساب ة بعا  

( لس ة 24بتدديل بد  أحكام قا و  التامي  اقجتماةش الصادر بالمرسوم رقم )

)المدد ب اء ةلى اققتراح ب ا و  "بصيعتل المددلة" الم دم م  مجلس  م1976
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متضم ـاا رأ  اللج ة لدرضل ةلى لم اقعتل ودراستل ودةداد ت رير بعا ل  ال واب(

 المجلس الموقر.

 

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أكتوبر  21( بتاريخ 2تدارست اللج ة معروب ال ا و  المذكور مش اقجتماب ) .1

 م.2019

اطلدت اللج ة  أث اء دراستلا لمعروب ال ا و  موضوب البحة والدراسة ةلى  .2

 الوثائق المتدل ة بل والتش اعتملت ةلى ما يلش: 

 ت رير لج ة الخدمات الساب ة ) مرمق ( والمتضم : -  

  .معروب ال ا و  المذكور، ومذكرتا الحكومة وقيئة التعريع والرأ  ال ا و ش 

 ا و  ومرم اتل.المعروب  عا قرار مجلس ال واب ب   

  .رأ  لج ة العؤو  التعريدية وال ا و ية بمجلس العورى 

  .مرئيات المجلس األةلى للمرأل 

  معووروب قا و  بتدديل بد  أحكام قا و  التامي  اقجتماةش بعووا   قا و يةدراسووة

)المدد ب اء ةلى اققتراح ب ا و   م1976( لسوووووو ة 24الصووووووادر بالمرسوووووووم رقم )

  .المددلة" الم دم م  مجلس ال واب("بصيعتل 

 ( لس ة 19( م  قا و  رقم )64مادل )بإصدار قا و  األسرل. 2017  
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 حضر اجتماب اللج ة م  األما ة الدامة للمجلس كل م :  (3)

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  علي الغريريمحسن 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسيد 

 

 

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:ثانيـ

معروب قا و  بتدديل بد  تدارست اللج ة ت رير اللج ة الساب ة بخصوص 

م )المدد 1976( لس ة 24أحكام قا و  التامي  اقجتماةش الصادر بالمرسوم رقم )

بدد دةادتل ب اء ةلى اققتراح ب ا و  "بصيعتل المددلة" الم دم م  مجلس ال واب(، 

وص دةادل ال فر مش معروةات للج ة ب اءا ةلى خطاب مدالش رئيس المجلس بخص

ال وا ي  التش أقةدت ت اريرقا م  قبل اللج ة الساب ة خدل دور اق د اد الداد  األول 

 م  الفصل التعريدش الخامس.

وبدد تدارس اآلراء والمدحفات التش أبديت م  قبل أصوووووووحاب السووووووودادل 

التمسوووك  أةضووواء اللج ة والمسوووتعوووار ال ا و ش لعوووؤو  اللجا ، خلصوووت اللج ة دلى

 بتوصية اللج ة الساب ة بددم الموام ة ةلى معروب ال ا و ، وذلك لدةتبارات اآلتية:
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د  معووروب ال ا و  يتدار  مع ملسووفة أ فمة التامي  اقجتماةش، والتش تحدد أوالً: 

 ي  للمداش الت اةد  للمتومى، وتتضووووم  الدديد م  الضوووووابط ة د عووووروط المسووووتح

ية المتدل ة بالمستح ي  للمداش، وم لا وقف المداش الت اةد  ت فيملا لألحكام ال ا و 

وةلى سووبيل المثال يتوقف صوورف  صوويب الب ت م   ،مش حال ا تفاء الحاجة لإلةالة

المداش المسوووتحق للا ة  والديلا دذا تتوجت، كما ي  طع  صووويب اقب  م  المداش 

 المستحق لل ة  والديل ة د بلوغل س  الثا ية والدعري .

 

ا: ثان ًًًًًًًًًًًً ( م  18( و )5د  تح يق مبدأ المسوووواوال الم صوووووص ةليل مش المادتي  )يـ

ا مش مداش توجتل المتومال  ا مطل ـوووووووووا الدسووتور ي تضووش ةدم م ح التوت اسووتح اقـوووووووووا

ا ورد مش ال ا و  الحالش وبخدف ذلك يختل مبدأ المسوووووواوال بي ل وبي  مب كوالتمسوووووو

قيدت ح وقلم ب يود وضوابط، وقد غيره م  المستح ي  باةتبار أ  جميع المستح ي  

 درات أ  ضوابط متدل ة باستح اق التوت.دخد معروب ال ا و  م  

ال صر،  مكلف باإل فاق ةلى توجتل وأوقده األصل عرةـاا وقا و ـاا أ  التوتثالثـًا: 

اإل فاق ةلى توجلا أو أوقدقا ال صووووووور حتى ود  كا  بف التوجة مش حياتلا وقتكلَّ 

ا ا التوت مدسرا ا تخصيص مداش قا و ـا وة  الدمل، ولذلك ق يجوت عرةـاا  أو ةاجتا

التوجة بدد وماتلا للتوت، ود  ال ص الحالش ة دما أةطى  التوت  صيبـاا مش مداش 

توجتل مش حالة ةجته ة  الدمل ألسوووباب صوووحية، د ما جاء ةلى سوووبيل اقسوووتث اء 

 لمدالجة حالة د سا ية وق يجوت التوسع بل.

ا ًًًًًًًًً د  معوروب ال ا و  مش حال دقراره سويؤد  دلى تيادل األةباء المالية ةلى  :رابعـ

الصوووووو اديق الت اةدية، حية ترى اللج ة ضوووووورورل  دجراء دراسووووووة اكتوارية حولل 

 للوقوف ةلى مدى تاثيره ةلى الص اديق وةلى تيادل الدجت ميلا.

ا ترى اللج ة أ  استح اق التوت ل صيب مش مداش توجتل المتومال سيؤد   :خامسـًًًًًً

دلى اق ت اص م   صوويب ب ية المسووتح ي  واإلضوورار بمصووالحلم، حية د  المداش                 
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ا لل ا و  ال امذ  – يتم صرمل بالكامل ألب اء التوجة وب اتلا الذي  تتومر ميلم  -وم ـووووووووا

 عروط استح اق المداش. 

جلة أخرى، مإ  التوَت مسؤوٌل ة  اإل فاق ةلى أب ائل ال صر، ود  استح اقلم وم  

لمداش والدتلم المتومال ق يضوور بمصوولحة التوت، بل سوووف يخفف ة ل ة د اإل فاق 

 ةليلم.

ا: يكفل قا و  األسرل حق التوت مش الحصول ةلى  ف ة م  أحد األب اء أو  سادسـًًًًًًًً

( 19( م  قا و  رقم )64المادل ) صووت جميدلم مش حال ةجته ة  الكسووب، حية 

كان  ايجب على الولد الموسًًر كبيرً ةلى أ : )  بإصوودار قا و  األسوورل 2017لسوو ة 

 (نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن اإلنفاق منه. ايرً أو صغ

م بعا  الضما  اقجتماةش  ص مش 2006( لس ة 18دضامة لذلك، مإ  ال ا و  رقم )

م ل ةلى اسووتح اق الداجتي  ة  الدمل والمسوو ي  للمسوواةدل اقجتماةية المادل الثالثة 

ا ة  الدمل بسبب دصابتل بمر   الم ررل وم ـاا للذا ال ا و ، والتوت قد يكو  ةاجتا

ا م  كسب ةيعل أو ةيش أسرتل التش يدوللا ولم يجاوت س   ا أوجتئيـووووووا يم دل كليـووووووا

ستي  وليس لل ة ا تجاوت س  ال ستي ، أو مس ـووووووووا ائل م تدر ملتم باإل فاق ةليل وق ال

مال كاٍف يدتمد ةليل مش مديعووتل، مفش قذه األحوال يسووتحق المسوواةدات اقجتماةية 

 الم ررل مش ال ا و .

 

ا ًًًًًًًًًًً : تتوامق أغلب التعوووريدات الخليجية والدربية كإقمارات الدربية المتحدل سًًًابعـ

ش توجتل المتومال، دق دذا والمملكة األرد ية اللاعمية ةلى ةدم استح اق التوت لمدا

 كا  مصابـاا بالدجت ة  الدمل أو الكسب. 

ا د  المجتمع البحري ش مجتمع مترابط ومتراص، ويتميت بالتكامل اقجتماةش،  :ثامنـًًًً

لة ةدم  لدقم مش حا تدري  ة  وا بالعي  الم  دذ ليس م  المد ول أ  يتخلى األوقد ال
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أ  جميع قوا ي  األسووووورل والضوووووما  قدرتل ةلى اإل فاق ةلى  فسووووول، مضووووودا ةلى 

 اقجتماةش تكفل لل الحيال الكريمة.

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

( م  الدئحة الداخلية لمجلس العورى، اتف ت اللج ة 39دةماقا ل ص المادل )  

   ةلى اختيار كل م :

 مقرًرا أصليـًا. الدكتــور منصـــور محمــــد سرحـــــان سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا. عبدالحسن المنصوراألستاذ عبدالوهاب سعادة  .2
 

 

ا
ا
 توصية اللجنة: :رابعـ

مش ضوء ما دار م  م اقعات وما أبد  م  آراء أث اء دراسة معروب ال ا و ،   

 مإ  اللج ة توصش بما يلش:

بعدم الموا قة من حيد المبدأ على التمسًًب بتوصًًية لجنة الخدمات السًًابقة  -

مشرون قانون بتعديل بعك أحكام قانون الت مين االجتماعي الصادر بالمرسوم 

)المعد بناء على االقترا  بقانون "بصًًًيغته المعدلة"  م1976( لسًًًنة 24رقم )

 .المقدم من مجلس النواب(

 

 واألمر معروك على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكتالدكتــورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل          

 رئيس جلنة اخلدمـات                     نائب رئيس جلنة اخلدمات          
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 م2019 أبريل 28التاريخ: 

 
 ة/ جهاد عبداهلل الفاضل   املوقر سعادة الدكتورة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

قانون التأمين  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام الموضوع: 

م، )المعد بناًء على 1976( لسنة 24االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2019أبريل  22بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من1د  5ص ل ت ق / ف  135، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم  رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام 

المعدلة" م، )المعد بناءً على االقتراح بقانون "بصيغته 1976( لسنة 24بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته ، المقدم من مجلس النواب(

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م2019أبريل  28وبتاريخ     

وقرار مجلس ال واب  ،المذكور قانونعلى مشؤؤؤؤرو  ال، حيث اطلعت الخامس عشررررر

 وذلك بحضور المستعار ال ا و ش للج ة. بعا ل،

لمبادئ  قانونمشرو  الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

  .الدستوروأحكام 

 

 رأي اللجنة:

قانون  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  ترى اللجنة سالمة    

م، )المعد بناًء 1976( لسنة 24التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ةن الناحيم، المعدلة" المقدم من مجلس النواب(على االقتراح بقانون "بصيغته 

 .الدستورية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (4ملحق رقم )
 والطفل المرأة شؤون لجنة تقرير

 باستبدال قانون مشروع بشأن
 الطفل قانون من( 60) المادة
( لسنة 37) رقم بالقانون الصادر
)المعد في ضوء الاقتراح  م،2012
المقدم  –بصيغته المعدلة  –بقانون 

 من مجلس النواب(.
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 2019نوفمبر  24التاريـــــــخ: 

 (1التقرير رقم: )

 والطفلتقرير جلنة شؤون املرأة 

( من قانون 60مشروع قانون باستبدال املادة )تقرير اللجنة السابقة خبصوص بشأن 
م )املعد بناء على االقرتاح بقانون 2012( لسنة 37الطفل الصادر بالقانون رقم )

 )بصيغته املعدلة( املقدم من جملس النواب(
 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي الثاني

 مقدمـة:

ص ل م ط /ف  11م ، وبمو ب الخطاب رقم )2018ديسمبر  24بتاريخ  

ديسمبر  23(، وبناًء على قرار مكتب المجلس في ا تماعه الثاني المنعقد بتاريخ 1د5

م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل 2018

الفصل التشريعي الرابع؛ فقد أرسل  اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من

صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى لجنة شؤون 

مشروع قانون  ( بشأنالسابقالمرأة والطفل )شؤون المرأة والطفل تقرير لجنة 

 2012( لسنة 37( من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )60باستبدال المادة )

، على االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب)المعد بناء 

لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس 

 الموقر.
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/ ص ل م ط /  193م، وبمو ب الخطاب رقم )2019أكتوبر  21وبتاريخ  

أكتوبر  20المنعقد بتاريخ (، وبناءً على قرار مكتب المجلس في ا تماعه الثاني 2د5ف

م، تم تكليف اللجنة بمواصلة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين 2019

والتي ال زالت قيد الدرس لدى اللجنة خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل 

 التشريعي الخامس. 

 أوالا: إجراءات اللجنة:

 باإلجراءات التالية: لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة .1

 

 تدارست اللجنة مشرو  القانون في ا تماعات ا اآلتية: (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019يناير  08 3

 5 1 م2019يناير  14 4

 5 1 م2019فبراير  25 5

 5 1 م2019فبراير  26 6

 5 1 م2019مارس  11 7

 5 2 م2019نوفمبر  19 2

 

اطلعت اللجنة أثناء دراست ا لمشرو  القانون على الوثائق المتعلقة به والتي   (2)

 اشتملت على مايلي: 

 ويتضمن: )مرفق(تقرير اللجنة السابقة  .أ

  .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى حول مشرو  القانون 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 
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  اال تماعية.مرئيات وزارة العمل والتنمية 

 

 كما اطلعت اللجنة على مرئيات كل من: .ب

 )لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس. )مرفق 

 )المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. )مرفق 

 

 م2019يناير  8بتاريخ  (3)رقم االجتماع شارك في  )اللجنة السابقة(بدعوة من  (3)

 كــل من:

 حيث حضر ممثالً عنها كـــل من: وزارة الداخلية .1

 الشرطة النسائية. الركن ع د راشد النجمالرائد 

 رئيس شعبة اللجان الوزارية. النقيب محمد يوسف ال رمي

 

 حيث حضر ممثالً عنها كل من: وزارة العمل والتنمية االجتماعية .2

الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل  الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة

 اال تماعي.

الدكتور أسامة كامل محمود 

 متولي
 مستشار قانوني.

 منســـق إداري. السيد عبدالجبار سلمان
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يناير  14بتاريخ  (4)رقم االجتماع شارك في  )اللجنة السابقة(وبدعوة من   (4)

حيث حضر ممثالً عن ا  م وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف2019

  كـــل من:

 مستشار قانوني السيد أحمد درويش

 مستشار قانوني. العصفورالسيد إسماعيل أحمد 

 

 

 

فبراير  25بتاريخ  (5)رقم االجتماع شارك في  )اللجنة السابقة(بدعوة من  (5)

 كل من:م 2019

 : حيث حضر ممثاًل عن ا:المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان .1

المدير القانوني لمؤسسة حقوق  األستاذة لطيفة راشد الجالهمة

 اإلنسان.

 جانبًا من االجتماع: وقد حضر .2

 عضو مجلس الشورى. سعادة األستاذة  ميلة علي سلمان

 

فبراير  26بتاريخ  (6)رقم االجتماع شارك في  )اللجنة السابقة(بدعوة من  (6)

 م:2019

 عضو مجلس الشورى. سعادة األستاذة  ميلة علي سلمان
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مارس  11بتاريخ  (7)رقم االجتماع شارك في  )اللجنة السابقة(وبدعوة من  (7)

حيث حضر ممثالً عن ا  م وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف2019

 كـــل من:

 مستشار قانوني. الدكتور أحمد حسني درويش

 مستشار قانوني. السيد إسماعيل أحمد العصفور

 

 جانبًا من االجتماع: كما حضر 

 عضو مجلس الشورى. سعادة األستاذة  ميلة علي سلمان

 

 

 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس كل من: (8)

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتورة ميادة مجيد معارج

 باحث قانوني. السيدة أمينة علي ربيـــع

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة مساعد. الريسالسيدة مريم علي 

 أمين سر لجنة مساعد. السيد علي  واد القطـان

 قسم العالقات العامة واإلعالم

 أخصائي إعالم أول. السيد علي عباس العرادي
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ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كما ورد يف تقرير اللجنة السابقة:
ا
 ثاني

والقانونية بمجلس الشورى مؤكدًا على  اء رأي لجنة الشؤون التشريعية 

 سالمة مشرو  القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

ا: رأي سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان )عضو جملس الشورى( كما ورد يف 
ا
ثالث

 تقرير اللجنة السابقة:

 التعديل على عضو مجلس الشورى أيدت سعادة األستاذة  ميلة علي سلمان

المادة الذي اعتبرت أنه قد  اء استكمااًل ومنعًا لصورة أخرى من صور استغالل 

( استغالل األطفال 60األطفال وهو االستغالل بغرض سياسي، حيث  ّرمت المادة )

في المسيرات وغيرها مبديةً تحفظ ا على رأي الحكومة الموقرة الذي نص على أن 

سياسيًا وسيمنع تأهيل م وإشراك م في التعديل المقترح سيحول دون توعية الطفل 

العملية اإلنتخابية حيث أن ال دف من مشرو  القانون يختلف تماًما عن هذا المف وم، 

وأن التعديل المطلوب ي دف إلى حماية األطفال من المخاطر التي قد يتعرضون ل ا 

 خرةأثناء مشاركت م، كخطر حوادث السيارات أو بقاءهم خارج منازل م ألوقات متأ

وغيرها من المخاطر التي قد يتعرضون ل ا نظًرا لعدم وعي م وصغر سن م. خاصةً 

وأن الغاية المر وة من التعديل على المادة وهي حظر استغالل األطفال في مجريات 

العملية االنتخابية على النحو الذي يعرض م للخطر غير متوفرة في مشرو  قانون 

بل هو يركز في مضمونه  تهم من سوء المعاملة(لألطفال وحماي العدالة اإلصالحية)

 على قضايا أخرى تعنى بالطفل.

كما لفتت سعادت ا إلى أن مملكة البحرين قد أولت اهتماًما كبيًرا بحقوق الطفل 

عن طريق مصادقت ا على اتفاقية حقوق الطفل، كما وضعت قانون يُعَنى بحماية 
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لألحكام المتعلقة بسوء المعاملة، كافة حقوقه وخصصت بابًا كاماًل ضمن القانون 

كما يكفل حمايت م من االستغالل؛ ما يستدعي التمسك بما ورد في هذا القانون من 

 أحكام وعدم تفريغه من مضمونه بإلغاء أي من أبوابه. 

ا: رأي جلنة حقوق اإلنسان باجمللس: )مرفق(
ا
 رابع

حاليًا في قانون ( المو ودة 60ترى لجنة حقوق اإلنسان بالمجلس أن المادة )

الطفل متوافقة مع القوانين واالتفاقيات الدولية والمعاهدات بشأن حقوق الطفل التي 

انضمت إلي ا مملكة البحرين، وأن الغاية متحققة بالفعل، وأن مملكة البحرين دائًما ما 

تولي اهتماًما باألطفال وحمايت م من سوء المعاملة بكافة أشكال ا، على أن تكون 

ية لمصالح الطفل الفضلى، وهذا يتسق مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي األولو

وهذا ما أكدت عليه أيًضا المؤسسة  صادقت علي ا وانضمت إلي ا مملكة البحرين،

الوطنية لحقوق اإلنسان بأن المادة الحالية في القانون المشار إليه تتماشى مع التزامات 

و تصديق ا على المعاهدات الدولية ذات العالقة بمسائل المملكة الناشئة عن انضمام ا أ

حقوق اإلنسان وأبرزها اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدت ا الجمعية 

، ومن ثم 1991، وانضمت إلي ا حكومة مملكة البحرين في عام 1989العامة في عام 

 ون الذي نحن بصدده. فال و ه معه للتعديل المقترح الذي اشتمل عليه مشرو  القان

ا: رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
ا
 :)مرفق(خامس

إن المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تتفق من حيث المبدأ مع األهداف والمقاصد  

التي يرمي إلي ا المشرو  في توفير حماية أوسع لحقوق األطفال وحمايت م من 

عاية االنتخابية وسائر إ راءات االستغالل السياسي المتمثلة في إشراك م في الد

ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية وذلك لسد القصور التشريعي في 

 هذا الصدد.

إال أن ا تستحسن أن يقتصر التعديل الوارد في المشرو  على حظر االستغالل  

ًرا في السياسي لألطفال في مجريات العملية االنتخابية كافة على النحو الذي يشكل خط
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موا  ت م دون إسباغ صفة المشروعية لفعل االستغالل بمجرد موافقة ولي أمر الطفل 

 .أو من يقوم مقامه

( منه 69كما تؤكد المؤسسة على أهمية تضمين قانون الطفل في المادة ) 

، وهو األمر الذي يستقيم العقوبات الجنائية المناسبة والمتدر ة مع الفعل المرتكب

 . الدولية ذات الصلةوالمقررات 

 )مرفق(وقد تقدمت المؤسسة للجنة بمرئيات مكتوبة بشأن المشرو  بقانون. 

ا: آراء اجلهات املعنية كما وردت يف تقرير اللجنة السابقة:
ا
 سادس

 :وزارة الداخلية  .1

أبدى ممثلو وزارة الداخلية توافق م مع الرأي الوارد في مذكرة الحكومة، حيث  

مملكة البحرين أعطت االهتمام الكامل لحماية ورعاية حقوق الطفل أن  أكدوا على

وتقديم الرعاية الالزمة له. أما بالنسبة لإلشراف على االنتخابات ف و من اختصاص 

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وأن دور وزارة الداخلية يقتصر على 

ترا ؛ وذلك لضمان الحفاظ على األمن تأمين العملية االنتخابية ومقرها االنتخابي واالق

 والنظام.

 

 :وزارة العمل والتنمية االجتماعية  .2

توافق رأي وزارة العمل والتنمية اال تماعية مع الرأي الوارد في مذكرة  

أن األخذ بما  اء في المشرو  بقانون سوف يؤدي إلى حرمان  تبينالحكومة ، حيث 

الطفل من التأهيل لممارسة الديمقراطية الصحيحة في المستقبل، مما يتعارض مع 

( من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت علي ا مملكة 13الفقرة األولى من المادة )

تحث على تشجيع ، والتي 1991( لسنة 16البحرين بمو ب المرسوم بقانون رقم )

الطفل على حرية التعبير عن آرائه ويشمل هذا الحق طلب  ميع أنوا  المعلومات 

واألفكار وتلقي ا وإذاعت ا دون أي اعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو 
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الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل، وقد بينت أيًضا أنه إذا كان الغرض من 

الوارد في اإلضافة إلى المادة هو عدم إشراك األطفال أو تشغيل م في  الحظر العام

الدعاية االنتخابية أو في سائر إ راءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس 

البلدية بكافة صورها وأشكال ا، فإن ذلك يعني إضفاء حماية تشريعية أوسع لألطفال 

 ة ولي األمر ال تجيز إلغاء هذا الحظر.من االستغالل السياسي، وبالتالي فإن موافق

 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف  .3

ترى وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف عدم الحا ة للتعديل على  

لألطفال وحمايتهم  العدالة اإلصالحيةالمادة، خاصة وإنه قد تم إحالة مشرو  قانون )

حماية إلى السلطة التشريعية الذي يتضمن إلغاء الباب السابع ) من سوء المعاملة(

( موضو  60من قانون الطفل، الذي تقع فيه المادة )األطفال من سوء المعاملة( 

النقاش، لذا فإن الوزارة ترى أن التعديل المقترح على المادة في الوقت الحالي ال حا ة 

 له بسبب إلغاء الباب المتضمن ل ا.

 

ا: 
ا
 رأي احلكومة املوقرة:سابع

 طلبت إعادة النظر في مشرو  القانون في ضوء المالحظات التالية: 

 اهتمام الدولة بحماية ورعاية حقوق الطفل. .1

 إن الغاية المر ّو تحقيق ا من مشرو  القانون متوافرة بالفعل. .2

 التعديل المقترح َيُحول دون توعية الطفل سياسيًا. .3

 مرحلة الصبي غير المميّز.التعديل المقترح يتعارض مع  .4

موافقة ولي األمر تتنافى مع الحظر المطلق في صور االستغالل األخرى ذات  .5

 الغرض السياسي.

 اختالف الصياغة بالنسبة لتعبير "من يقوم مقامه" عّما ورد في قانون الطفل. .6

 و وب تفريد العقوبة وتناسب ا مع خطورة الفعل محل التجريم. .7
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ا: قرار جملس الن
ا
 واب املوقر:ثامن

م من دور 2018مايو  22( المنعقدة بتاريخ 33قرر مجلس النواب في  لسته )

رفض مشرو  القانون، من حيث االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع 

 ( من الدستور.81وإحالته إلى مجلس الشورى وفقًا للمادة ) المبدأ،

 

ا: رأي اللجنة:
ا
 تاسع

مشروع قانون باستبدال المادة بشأن  (السابقة)تقرير اللجنة  تدارست اللجنة

م )المعد بناء على 2012( لسنة 37( من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )60)

بناًء على قرار وذلك ، االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(

م، بخصوص 2019وبر أكت 20مكتب المجلس في ا تماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من قبل 

 .اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس

 جلسة المجلس التاسعةأنه تم مناقشة مشرو  القانون في  والجدير بالذكر 

من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي  2019فبراير  10المنعقدة بتاريخ 

الخامس، حيث قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وذلك بناء 

 على طلب اللجنة.

إلى حظر إشراك أو تشغيل األطفال في الدعاية  يهدف مشروع القانون

االنتخابية أو في سائر إ راءات االنتخابات النيابية والبلدية إال بموافقة ولي الطفل أو 

من يقوم مقامه، حيث تم استعراض و  ات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب 

عضو مجلس  سعادة األستاذة  ميلة علي سلمانالسعادة أعضاء اللجنة في حضور 

وحضور المستشارين القانونيين للجان، كما  ، والج ات اإلدارية المعنية،الشورى
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اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي 

  اء مؤكدًا لسالمة مشرو  القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وض من مادتين، باإلضافة إلى الديبا ة، حيث المعر ويتألف مشروع القانون

( لسنة 37( من القانون رقم )60تنص المادة األولى منه على أن يستبدل بنص المادة )

"يحظر استغالل األطفال في التجمعات بإصدار قانون الطفل النص التالي  2012

أو والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يحظر إشراكهم 

تشغيلهم في الدعاية االنتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس 

النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها إال بموافقة ولي األمر أو من يقوم 

 ، أما المادة الثانية فقد  اءت تنفيذية.مقامه"

 رأي جملس النواب النص كما ورد من احلكومة القانون النافذ

 (60) مادة

 

 

يُحظر استغالل األطفال 

في التجمعات والمسيرات 

والمظاهرات التي يكون 

 الغرض من ا سياسيًا.

 

 المادة األولى

( من قانون 60يُستبدل بنص المادة )

( لسنة 37الطفل الصادر بالقانون رقم )

 ، النص اآلتي:2012

"يُحظر استغالل األطفال في التجمعات 

والمسيرات والمظاهرات التي يكون 

كما يُحظر الغرض من ا سياسيًا، 

إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية 

االنتخابية أو في سائر إجراءات 

 النواب ومراحل انتخابات مجلس

والمجالس البلدية بكافة صورها 

وأشكالها إال بموافقة ولي الطفل أو من 

 "يقوم مقامه قانونًا

 المادة األولى

 

 رفض مشروع القانون.
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وبعد تدارس اآلراء والمالحظات وتبادل و  ات النظر بين السادة أعضاء 

اللجنة والمستشارين القانونيين، واالستما  إلى رأي سعادة األستاذة  ميلة علي سلمان 

عضو مجلس الشورى وآراء الج ات المعنية التي دعت ا اللجنة )السابقة( 

نسان بالمجلس وبرأي المؤسسة ال تماعات ا، وبعد االستئناس برأي لجنة حقوق اإل

التمسك برأي اللجنة السابقة الوطنية لحقوق اإلنسان، فقد أسفر رأي اللجنة الن ائي إلى 

 ، وذلك لألسباب اآلتية:برفض مشرو  القانون، من حيث المبدأ

إن دستور مملكة البحرين كفل حماية الطفولة من االستغالل بمختلف أشكاله  أواًل:

( بند )أ( منه على أن: "األسرة أساس المجتمع قوام ا 5لمادة )وصوره، حيث نصت ا

الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيان ا الشرعي، ويقوي أواصرها 

 وقيم ا، ويحمي في ظل ا األمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من االستغالل".

كما  اء في  وال شك في أن إشراك الطفل أو تشغيله في الدعاية االنتخابية

محفوف بمخاطر استغالله  –ومع موافقة ولي األمر  -مشرو  القانون المطروح 

المادي أو المعنوي، وهو ما يحظره الدستور على نحو ما سلف ذكره، ومن ثم فإن 

( من قانون الطفل إذ حظر استغالل األطفال في التجمعات 60النص النافذ للمادة )

 دستور.فإنه يكون قد صادف صحيح حكم ال

 

( من قانون الطفل القائم في حماية 60إن مملكة البحرين التزمت بنص المادة )ثانيًا: 

حقوق الطفل ومنع استغالله مع اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدت ا 

والتي انضمت إلي ا مملكة البحرين بمو ب  1989الجمعية العامة في نوفمبر سنة 

( من هذه االتفاقية على 32، حيث نصت المادة )1991سنة ( ل16المرسوم بقانون )

" تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أنه: 

 .أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيًرا"

تحمي الدول األطراف ( من هذه االتفاقية على أنه: "36كما نصت المادة )

 ".الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفلالطفل من سائر أشكال االستغالل 
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إن ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مؤتمر وزراء الشؤون اال تماعية ثالثـًا: 

"تأكيد على:  ( منه13نص في المادة ) 1984العرب التابع لجامعة الدول العربية عام 

همال وكفالة حق الطفل في رعاية الدولة وحمايتها له من االستغالل ومن اإل

 ".الجسماني والروحي

 

إن مشرو  القانون المعروض لم يحدد سنًّا معينًا، فيشمل  ميع األطفال، حيث  رابعًا:

( من قانون الطفل القائم هو: "كل من لم يبلغ 4أن تعريف الطفل وعماًل بنص المادة )

غير ومن ثم فإنه طبقًا ل ذا المشرو  بقانون المذكور يجوز للطفل  ثمانية عشر سنة"،

المميّز المشاركة في الدعاية االنتخابية حتى ولو كان سنّه أقل من سبع سنوات وهي 

 مرحلة ينعدم في ا اإلدراك والتمييز، ومن الس ل انقياده واستغالله وتعريضه للخطر.

 

إن موافقة ولي األمر أو من يقوم مقامه تتنافى والحظر المطلق في استغالل  خامًسا:

والمظاهرات والمسيرات التي يكون الغرض من ا سياسيًا، وأن  األطفال في التجمعات

مشرو  القانون بصيغته المعروضه تشترط موافقة ولي األمر أو من يقوم مقامه ومن 

ثم ف ي تحمل في طيات ا أن شرط الموافقة ينصرف إلى كل ما سبق، ومن ا المشاركة 

يجوز قانونًا، وال يتفق  في التجمعات والمسيرات والمظاهرات السياسية، وهو ما ال

وأحكام الدستور التي تدعو إلى االستمرار في تحسين أحوال الطفل والعناية به دون 

تمييز، فضاًل عن تنشئته في كنف األمن والسالم والبعد به عن مخاطر ومظاهر 

 االستغالل المادي أو المعنوي.

 

نصوص قانون  تغاير ما  رت عليه صياغة "من يقوم مقامه"إن عبارة  سادًسا:

 "أو المتولي رعايته"الطفل، حيث در ت صياغة نصوصه على استخدام عبارة 

(، والفقرة األولى من المادة 13وذلك في نصوص المواد، الفقرة األولى من المادة )
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(. 56(، والفقرة الثانية من المادة )50(، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة )15)

لم يحدد شكاًل معينًا ل ذه الموافقة، وهل هي كتابية أم شفاهة؟، كما أن مشرو  القانون 

 موثقة أو غير موثقة؟.

 

( منه عقوبة  نائية هي الحبس 69إن قانون الطفل القائم قد أفرد في المادة ) سابعًا:

مدة ال تقل عن سنة، والغرامة التي ال تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين 

( النافذ، باستغالل األطفال في التجمعات 60على كل من يخالف نص المادة )

من ا سياسيًا، ومن ثم فإن إعمال مشرو   والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض

( النافذ، ويتعين من ثم إعادة النظر في 69القانون المعروض ال يتفق مع نص المادة )

 مدى مالءمة العقوبة السارية للنص الجديد المقترح.

  

سمى "مشرو  قانون العدالة تحت مإن الحكومة أعدت مشرو  قانون متكامل ثامنًا: 

وحمايت م من سوء المعاملة" وأن الباب السابع الذي يشمل المادة  اإلصالحية لألطفال

( من القانون القائم تم استبداله بالكامل بالباب الثالث من مشرو  القانون الجديد، 60)

ومن ثم فال غاية وال مبّرر لتعديل سيتم إلغاءه في القريب العا ل، علًما بأن مشرو  

نه لحماية الطفل من سوء المعاملة ونص على إنشاء القانون الجديد أفرد الباب الثالث م

مركز لحماية الطفل له مجلس إدارة مستقل تكون م مته حماية الطفل من سوء 

المعاملة والعمل على حسن رعايته، و اءت أحكامه متسقة مع االتفاقيات والمعاهدات 

بمشاركة الدولية التي صادقت علي ا المملكة، وخضع للدراسات الموضوعية والفنية 

 ميع مؤسسات المجتمع، و اءت أحكامه مواكبة لظروف المجتمع البحريني 

 وتطوره، بما ال حا ة معه للتعديل المعروض بمشرو  القانون المطروح.

 

وبناًء على ما تقدم فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون المعروض 

 اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر.
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ا: اختيار مقرري
ا
 املوضوع األصلي واالحتياطي: عاشر

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة 39إعمااًل لنص المادة )

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــًا. سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبــل .1

 مقرًرا احتياطيًا. سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل .2

 

 حادي عشر: توصيـة اللجنـة:

ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشرو  القانون، في 

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

التمسك برأي اللجنة )السابقة( بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون  -

م 2012( لسنة 37( من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )60باستبدال المادة )

 .االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب( )المعد بناء على

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 هالـــة رمـــزي فايــــز                         د. فاطمة عبداجلبار الكوهجي    

 رئيــس اللجنــة                                                    نائب رئيس اللجنة          
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 م2018 مارس 3التاريخ: 
 

 

 احملرتمة       فاطمة عبداجلبار الكوهجي /سعادة األستاذة
 ملرأة والطفلشؤون ارئيــس جلنة  

 
 

قانون الطفل ( من 60مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باستبدال المادة )الموضوع: 

م ) المعد بناًء على االقتراح بقانون ) بصيغته 2012( لسنة 37الصادر بالقانون رقم )

 المعدلة( المقدم من مجلس النواب.

 تحية طيبة وبعد،،

 

، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، م2018 مايو 37بتاريخ      

مشروع قانون رقم ) (  نسخة من، (4د  4ص ل ت ق/ ف  780م )ضمن كتابه رق

( لسنة 37( من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )60لسنة ) ( باستبدال المادة )

م ) المعد بناًء على االقتراح بقانون ) بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس 2012

ه وإبداء المالحظات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشت ،النواب(

 .ن المرأة والطفلشؤوعليه للجنة 
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م 2018 يونيو 3وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب المذكور،  قانونقتراح ب، حيث اطلعت على االينعشررررالثاني وال

 .بشؤون اللجان، وذلك بحضور المستشار القانوني بشأنه

 

لمبادئ  قانونقتراح بإلى عدم مخالفة اال –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

( من 60مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باستبدال المادة )ترى اللجنة سالمة      

االقتراح م ) المعد بناًء على 2012( لسنة 37قانون الطفل الصادر بالقانون رقم )

 الدستورية. ةمن الناحي، بقانون ) بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
المالية والاقتصادية تقرير لجنة الشؤون 

يف  بشأن الاقتراح بقانون بشأن إضافة تعر
( لسنة 27إلى المرسوم بقانون رقم )

 والمقدم ،م بشأن السجل التجاري2015
 جواد: الأعضاء السعادة أصحاب من
 أبل، حسن عبدالعزيز. ود الخياط، حبيب

ياسر براهيم و  علي محمد. ود حميدان، إ
 .سلمان علي وجميلة علي، حسن
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 م2019 أكتوبر 27التاريخ: 

 2التقرير رقم: 

 

 

 املالية واالقتصادية جلنـة الشؤون  تقريـر
 إضافة تعريف إىل املرسوم بقانونخبصوص االقرتاح بقانون بشأن 

واملقدم من أصحاب  ،بشأن السجل التجاري 2015( لسنة 27رقم ) 
، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، جواد حبيب اخلياطالسعادة األعضاء: 

ومجيلة علي ، والدكتور حممد علي حسن، وياسر إبراهيم محيدان
 سلمان

 امسمن الفصل التشريعي اخل الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:

 

كتاب مدـالش رئيس مجلـس العـورى  المالية واققتصاديةاستلمت لج ة العؤو       

م، والذ  تم بموجبل 2019 مايو 20( المؤرخ مش 1د  5ق / ف  مص ل  171) رقـم

إضا ة تعريف إلى المرسوم االقترا  بقانون بش ن تكليف اللج ة بدراسة وم اقعة 

، والمقدم من أصحاب السعادة التجاريبش ن السجل  2015( لسنة 27بقانون رقم )

األعضاء: جواد حبيب الخياط، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وياسر إبراهيم 
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، ةلى أ  تتم دراستل ودبداء حميدان، والدكتور محمد علي حسن، وجميلة علي سلمان

 المدحفات ودةداد ت رير يتضم  رأ  اللج ة بعا ل ليتم ةرضل ةلى المجلس. 

 اءات اللجنة:إجر -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

م   األولخدل دور اق د اد الداد   -تدارست اللج ة اققتراح ب ا و  المذكور  (4)

 ي  التاليي : مش اقجتماة -لخامسالفصل التعريدش ا

 تاريخ االجتمان رقم االجتماع       

 م2019 سبتمبر 17 السادس والدعري 

 م2019أكتوبر  1 الثام  والدعري 

 

 الثا شخدل دور اق د اد الداد   -تدارست اللج ة اققتراح ب ا و  المذكور كما   (5)

 التالش:ب مش اقجتما - لخامسم  الفصل التعريدش ا

 تاريخ االجتمان رقم االجتماع      

 م2019أكتوبر  27 الثا شاقجتماب 

 

أث اء دراستلا ةلى الوثائق المتدل ة باققتراح ب ا و  موضوب اطلدت اللج ة  (6)

 البحة والدراسة، والتش اعتملت ةلى ما يلش:

 )مر ق(اققتراح ب ا و  المذكور، ومذكرتل اإليضاحية.  -

 )مر ق(. رأ  لج ة العؤو  التعريدية وال ا و ية بمجلس العورى -
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 اللج ة م  األما ة الدامة بالمجلس: شاجتماة حضر 
 

 المستشار القانوني.  ـــدا  محمـــــد نجـــــــللسيد خاا .1

 المستشار القانوني.  ــراديــي عـــبدهللا العـالسيد علــ .2

 مشرف شؤون اللجان.  د. سهيرا عبداللطيف محمد صالح .3

 أمين سر لجنة.  خليــــل  السيدة زينـــب يوســـف .4

 أخصائي إعالم أول.  السيد علـــي عبـــاس العــرادي .5

 .أخصائي إعالم  محمد الموسـويالسيد علــــي  .6

 باحد قانوني.  السيد علـــــي نــــــادر السلــوم .7

 باحد قانوني.  السيدة أميــــنة علـــــي ربيــع .8

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -ثانيــ

سووودمة اققتراح رأت لج ة العوووؤو  التعوووريدية وال ا و ية بمجلس العوووورى 

 .ب ا و  م  ال احية الدستورية

اثالث
ا
 رأي اللجنة: -ـ

االقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم تدارست اللجنة 

بشؤؤأن السؤؤجل التجاري، والمقدم من أصؤؤحاب السؤؤعادة األعضؤؤاء:  2015( لسؤؤنة 27)

ياسؤؤؤؤؤؤر  بل، و لدكتور عبدالعزيز حسؤؤؤؤؤؤن أ يب الخياط، وا يدان،  واد حب إبراهيم حم

سلمان ستعراض و  ات النظر التي  ،والدكتور محمد علي حسن، و ميلة علي  وتم ا

وبعد االسؤؤؤؤؤؤتئناس برأي  ،أعضؤؤؤؤؤؤاء اللجنةأصؤؤؤؤؤؤحاب السؤؤؤؤؤؤعادة دارت حوله من قبل 

على رأي لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية  وبعد االطال ، للجنة ن القانونيينمسؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤاريال

 ةمؤكدًا لسؤؤؤؤؤؤالمة االقتراح بقانون من الناحي والقانونية بمجلس الشؤؤؤؤؤؤورى والذي  اء

المرسوم بقانون رقم المضافة بمو ب  (امكررً  18مادة )الرأت اللجنة أن  ؛الدستورية
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بشأن  2015( لسنة 27بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2018لسنة  (52)

جل ا عليه في قانون السؤؤؤؤؤا لم يكن منصؤؤؤؤؤوصؤؤؤؤؤً ا  ديدً حكمً  تأورد ؛السؤؤؤؤؤجل التجاري

التجاري مفاده أن يضؤؤؤؤؤؤع الوزير المعنى بشؤؤؤؤؤؤئون التجارة، بعد التنسؤؤؤؤؤؤيق مع وزارة 

 .مستفيد الن ائي من السجل التجاريالمالية، معايير وضوابط وقواعد تحديد ال

كما ألزمت التا ر عند طلب القْيد في السؤؤؤؤؤؤجل التجاري وطلب تجديده بتقديم 

د فيه المسؤؤؤؤؤؤتفيد  الن ائي، وإخطار الوزارة بأي تعديل يطرأ على بيان إلى الوزارة يحدِّّ

البيانات المتعلقة بالمستفيد الن ائي، وفى حالة اإلخالل بأي من هذه االلتزامات، يجوز 

 ( من هذا القانون.20للوزارة أن تتخذ أياً من التدابير المنصوص علي ا في المادة )

الن ائي"، كما خلت  "المستفيد لعبارةا غير أن النص المذكور لم يتضمن تعريفً 

بشؤؤأن السؤؤجل التجاري من  2015لسؤؤنة  (27) ميع نصؤؤوص المرسؤؤوم بقانون رقم 

تعريف له، بالرغم من أن النص المذكور  عل من عدم قيام التا ر بتحديد المسؤؤؤؤؤؤتفيد 

( من 20الن ائي "مخالفة" تو ب توقيع العقوبات اإلدارية المنصؤؤوص علي ا بالمادة )

قف القيد في السؤؤجل التجاري وتوقيع غرامات إدارية، وهو أمر ذات القانون، ومن ا و

ا ال يسؤؤؤؤؤؤتقيم و"مبدأ الشؤؤؤؤؤؤرعية" الذي يو ب تحديد أركان المخالفة. ومن ثم كان لزامً 

وضؤؤؤع تعريف للمسؤؤؤتفيد الن ائي ضؤؤؤمن نصؤؤؤوص القانون لتتسؤؤؤق أحكامه، وليراعي ا 

تحديد المسؤؤؤتفيد  الوزير المعني بشؤؤؤئون التجارة عند وضؤؤؤع معايير وضؤؤؤوابط وقواعد

كل شررخ  ، حيث ينص تعريف المسؤؤتفيد الن ائي المقترح إضؤؤافته على أنه: "الن ائي

طبيعي يملك المنشأة التجارية ـررـررفردية كانت أم شركةـررـرر ملكية قانونية، أو يتحكم أو 

يسرررررريطر على المنشررررررأة التجارية عبر وسررررررائل وأدوات أخرة مختلفة عن الملكية 

 ".بيعي المستتر الذي تتم التعامالت نيابة عنهالقانونية، أو الشخ  الط

وقد أخذت اللج ة باألسباب التش بـق َش ةليلا اققتراح ب ا و  المذكور؛ لذا ا تلت      

 بدد الم اقعة دلى جوات  فر قذا اققتراح.  
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ارابع
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

( م  الدئحة الداخلية لمجلس العوووووورى، اتف ت اللج ة  39دةماقا ل ص المادل )      

 ةلى اختيار كل م  :

 مقرًرا أصليـًا.          رضــــا عبدهللا فــرجستاذ األ .1

 مقرًرا احتياطيًا.       درويش أحمد المناعياألستاذ  .2

اخامس
ا
 توصية اللجنة: -ــ

 مش ضوء ما دار م  م اقعات وما أبد  م  آراء، مإ  اللج ة توصش بما يلش:    

 

االقترا  بقانون بشًًًًً ن إضًًًًًا ة تعريف إلى المرسًًًًًوم جواز نظر الموا قة على  -

بشًًًًً ن السًًًًًجل التجاري، والمقدم من أصًًًًًحاب  2015( لسًًًًًنة 27بقانون رقم )

يز حسًًًًن أبل، وياسًًًًر السًًًًعادة األعضًًًًاء: جواد حبيب الخياط، والدكتور عبدالعز

 .إبراهيم حميدان، والدكتور محمد علي حسن، وجميلة علي سلمان

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  

         

 خالد حسني املسقطي                                  د. عبدالعزيز حسن أبل       

 املالية واالقتصاديةالشؤون  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م2019أكتوبر  24التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
( لسنة 27تعريف إلى المرسوم بقانون رقم )بشأن إضافة الموضوع: االقتراح بقانون 

بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: جواد حبيب  2015

حسن أبل، وياسر إبراهيم حميدان، والدكتور محمد  زالخياط، والدكتور عبد العزي

 .علي حسن، وجميلة علي سلمان

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، م، 2019مايو  20بتاريخ      

بشأن االقتراح بقانون  ، نسخة من(1د  5ص ل ت ق/ ف  172م )ضمن كتابه رق

بشأن السجل التجاري،  2015( لسنة 27إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم )

 زوالمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: جواد حبيب الخياط، والدكتور عبد العزي

، حسن أبل، وياسر إبراهيم حميدان، والدكتور محمد علي حسن، وجميلة علي سلمان
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الخدمات.

عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2019أكتوبر  23وبتاريخ     

وذلك  ،، ومذكرتل اإليضووووووواحيةالمذكور على االقتراح بقانون، حيث اطلعت الثاني

 بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة االقتراح بقانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

( لسؤؤؤؤؤنة 108، كما تؤكد اللجنة على ضؤؤؤؤؤرورة األخذ بالقرار رقم )وأحكام الدسؤؤؤؤؤتور

بتعديل  27/2/2018بتاريخ  الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  2018

بشؤؤؤؤؤؤأن االلتزامات المتعلقة بإ راءات  2017( لسؤؤؤؤؤؤنة 173بعض أحكام القرار رقم )

جلين حظر ومكافحة غسؤؤؤؤؤؤل األموال وتمويل اإلرهاب في أعمال األشؤؤؤؤؤؤخاص  المسؤؤؤؤؤؤً

بالسؤؤجل التجاري وسؤؤجل مدققي الحسؤؤابات بمملكة البحرين، نصؤؤت المادة الثانية منه 

( لسنة 173( من القرار رقم )1على أن يضاف تعريف )المستفيد الن ائي( الى المادة )

 سالف الذكر و اء تعريف المستفيد الن ائي كاآلتي: 2017

ملك أو لديه القدرة على التحكم أو المستفيد النهائي: "هو الشخ  الطبيعي، الذي ي

السيطرة أو التأثير على الشخ  االعتباري بأية وسائل أخرة عدا الملكية القانونية 

 أو الشخ  الطبيعي الذي يتم إجراء المعاملة نيابة عنه."

 

 رأي اللجنة:
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بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم االقتراح بقانون  ترى اللجنة سالمة  

بشأن السجل التجاري، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:  2015لسنة ( 27)

حسن أبل، وياسر إبراهيم حميدان،  زجواد حبيب الخياط، والدكتور عبد العزي

 من الناحية الدستورية.، والدكتور محمد علي حسن، وجميلة علي سلمان

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 
 
 
 
 
 


