املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص املرسوم بقانون
رقم ( )٩٦لسنة ٤١٠٢م بتعديل
بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()٢٤
لسنة ٤١٠١م.
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التاريخ  61 :مارس 1065م

التقريـر السادس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
املرسوم بقانون رقم ( )16لسنة  1064بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )44لسنة 1060م

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقـم (  77ص ل ت ق  /ف  4د  ) 1املؤرخ يف  44فرباير 4015م،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ( )16لسنة
 1064بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم ()44
لسنة 1060م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي األول مـن
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماعني التاليني:
.6التاسـع املنعـقد بتاريـخ

 1مارس 4015م.

.1احلادي عشر املنعقد بتاريخ

 11مارس 4015م.

( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحـ
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )3دعت اللجنة إىل اجتماعها احلادي عشر املنعقد بتاريخ  11مارس 4015م ديون
اخلدمة املدنية ،إال أنه اعتذر عن عدم احلضور ،وعليه فقد اكتفت اللجنة برأي الديوان
املدرج يف تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس النواب.
شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .6الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
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املستشار القانـوين للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبح  ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القـانوين
باجمللس ،وانتهت إىل ما يلي:
 أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )83من الدستور ،وقد توافرت فيه الشروطالواردة يف املادة املذكورة من حي فترة إصداره وعرضه على اجمللسني ،حي مت إصداره
بتاريخ  41نوفمرب 4014م ،وعـُرض على السلطة التشريعية بتاريخ  41ديسمرب
4014م ،إذ تنص املادة ( )83من الدستور على أنه " إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد
كل من جملس الشورى وجملس النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع
يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري ،جاز للملك أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة
القانون ،على أال تكون خمالفة للدستور".
 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكليةأو اإلجرائية أو املوضوعية.
 أن املربرات الداعية إىل صدور هذا املرسوم بقانون أثناء غياب الربملان تتمثل يف سدالقصور التشريعي الذي تبني خالل التطبيق العملي لقانون اخلدمة املدنية فيما يتعلق حباالت
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توجيه هتمة جنائية للموظف دون حبسه احتياطيـًا ،مما يؤثر سلبـًا على الوظيفة العامة
نظرًا الستمرار املوظف يف عمله رغم خضوعه للمساءلة اجلنائية ،وهذا ال يستقيم مع مسعة
الوظيفة العامة واعتبارات الثقة واالستقامة الواجب توافرها فيمن يشغل تلك الوظائف.
إضافة إىل محاية التحقيق اجلنائي من خالل عدم إعطاء املوظف فرصة إلخفاء وثائق
ومستندات اإلدانة أو التأثري على زمالئه الذين قد يستشهد هبم يف إثبات التهمة.
 يهدف املرسوم بقانون إىل تعديل قانون اخلدمة املدنية ،باستبدال نص البند ( )9مناملادة ( )44حبي

جيوز للسلطة املختصة يف اجلهة احلكومية اليت ينتمي إليها املوظف

مساءلة املوظف تأديبيـًا إذا وجهت إليه هتمة جنائية متثل خروجـًا على مقتضى الواجب
لوظيفته أو اإلخالل بكرامة الوظيفة أو اجلهة اليت ينتمي إليها.
كما يسعى املرسوم إىل إضافة بندٍ جديدٍ برقم ( 7مكررًا) إىل املادة ذاهتا ،والذي جيوّز
للسلطة املختصة – بعد موافقة الديوان أو رئيس جملس الوزراء ،حبسب األحوال  -وقف
املوظف عن العمل إذا ما أحيل إىل التحقيق اجلنائي أو أثناء احملاكمة اجلنائية ،على أن
يكون الوقف ملدة ستة أشهر مع صرف الراتب كامال ،كما جيوز مد الوقف ملدة أو مدد
مع صرف نصف الراتب ،على أن يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حُفظ
التحقيق أو حكم برباءته أو مت مساءلته تأديبيـًا.
واستنادًا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون
رقم (  )19لسنة .4014
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ثالثـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 89من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من:
 .6األستاذة سامية خليل املؤيد

مقررًا أصليـًا.

 .1األستاذ أمحد مهدي احلداد

مقررًا احتياطيًا.

رابعـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فـنن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )16لسنة  1064بتعديل بعض أحكام قـانوناخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )44لسنة 1060م ،لتوافر شـروط
إصداره املنصوص عليها يف املادة ( )83من الدستور.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
خـميس محد الرميحي

دالل جـاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

78

ملحق رقم ()2
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
مشروع قانون بشأن الضمان
والتأمني الصحي للعاملني
األجانب وأفراد أسرهم املقيمني
يف اململكة (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من
جملس الشورى).
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التاريخ 40 :فبراير 5402
تقرير جلنة اخلدمات ()4
بشأن مشروع قانون بشأن الضمان والتأمني الصحي للعاملني األجانب وأفراد أسرهم املقيمني يف
اململكة (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى).
دور االنعقاد العادي األول  -الفصل التشريعي الرابع

مقدمـة :
استتتت ل لة تتخ التتتت ال اتتتال عتتا ل ال تتالب الستتيت صتتتب ب ت عتتال العتتال
رئتتيم ةتتتم ال تتمر( ر ت

/7ص ل خ ل /ف0ت ) 0ال تتخرخ فتتب  50تيس ت بر

 ، 5400فتتب تمر اع دتتات ال تتات األمل ت اللعتتل الت تتري ب الراب ت  ،مال ت

تت

ب مةبتتت تاتيتتف التة تتخ بتراستتخ م ا تتخ مشررع ق ن ر ب أ شررمأ واررم أ و ررمم أ
وصر ل وامر ما أ ب بررا أسررع د أقررعن ومق مر أ سررل ومماوررة وممررد سررل ار
الن رررع ق قررر ب أ ومقرررد مرررأ م اررر
ال ال ظال م صتات تدرير يتض

وشررر ع  ،صتتتتن ت تتتتت تراستتتتت م بتتتتا

رت التة تخ ب تأ ت ليتت صرضتت صتتن ال ةتتم فتب

مصت ت عاه ثالثخ تسابي .
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أوالً -إجراءات اللجنة :
و بف ذ و وا ف ومذو ع أعاله ن مت وا بة إل ع ت و و ة:
 1تتارسل التة خ

رمع الدا م فب اةت اصاتها التاليخ:
الفصل الثالث – الدور الرابع

الرقــم

رقم االجتمـــــــاع

التاريــــخ

0

52

 40يم يم 5400

5

57

 40يم يم 5400

3

50

 02يم يم 5400

الرقــم

رقم االجتمـــــــاع

0

3

 34تيس ــــــبر 5400

5

0

 42ي ـــــــــاير 5402

3

2

 03ي ـــــــــاير 5402

0

7

 57ي ـــــــــاير 5402

الفصل الرابع – الدور األول
التاريــــخ

 2اطت ل التة خ تث ا تراستتها صتتن المثتائل ال ت تدتخ ب ترمع الدتا م
ال ظر مالتب ا ت تل صتن:
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مضتمع

 التتترت التستتتتمر مالدتتتا م ب لتة تتتخ ال تتتخم الت تتتري يخ مالدا م يتتتخ ب ةتتتتم
ال مر( .رفل)
 رت مزارة الع خ .رفل)
 رت غرفخ تةارة مع اصخ الب ري  .رفل)
 رت ال ةتم األصتن لتع خ.

رفل)

 رت ة يخ التأ ي الب ري يخ .رفل)
 رار س اتة مزير العت خ ر ت  52لست خ  5400ب تأ ت تيتت مت ظتي الرصايتخ
الع يخ األساسيخ ل ال ال

آل.

 رار ةتم ال مال م رفداتت.

رفل)

رفل)

 3مبتتصمة ت التة تتخ ضتتر اةت تتاع التة تتخ الثالتتم ال
 5400ال

دتتت بتتتاريخ  34تيست بر

:

أ -وزارةالصحة حيث حضر االجتماع كل من:
 .1الدكتورعادلسلمانالصياد



رئيسقسممكافحةاألمراض.

 .2السيدمحمدسلمانالحداد



قائمبأعمالرئيسقسممراقبةاألغذية.

 .3السيدمحمودرشيدشريف



مستشارشؤونالمجالس.

 .4السيدأسامةأحمداألمير 



المستشارالقانوني.

ب -غرفةتجارةوصناعةالبحرين حيث حضر االجتماع:
 .1السيدسعدالدوسري

عضولجنةالقوانين .
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ج -جمعيةالتأمينالبحرينية حيث حضر االجتماع كل من:
 .1السيديونسجمالالسيد 

رئيسالجمعية.

 .2السيدةليلىعبدالرضا 

عضوالجمعية.



عضوالجمعية.

 .3السيدةإيناسأسيري

د -المجلساألعلىللصحةحيث حضر االجتماع كل من:
 .1معاليالدكتورالشيخمحمدبنعبدهللاآلخليفةرئيسالمجلساألعلىللصحة .
 .2السيدإبراهيمالنواخــــــــــذةاألمينالعامللمجلساألعلىللصحة.
 .3السيدأســـامةأحمداألميــــر 

المستشارالقانوني.



4

ارك فب اعةت اع

األ ا خ ال ا خ بال ةتم:

-1الدكتورمحمدعبدهللاالدليمي

المستشارالقانونيلشؤوناللجان.

-2السيدعلــيعبدهللاالعــــرادي

المستشارالقانونيالمساعد.

 تملن ت ا خ سـر التة خ وق د أ ا عال طع ف أم أ قع وا بة.

ثانيـًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رتل لة خ ال خم الت ري يخ مالدا م يخ ب ةتم ال مر( فب تمعيتها سال خ
رمع الدا م

ال ا يخ التستمريخ ،ا ا رتل ب أ ال رمع بدا م

الدا م يخ ت ال اتة )02

رمع الدا م

ال ا يخ

عل صتن ت تب ّي الالئ خ الت لي يخ

الغرا ال مالةزا ال اإلتاريخ التب تطبل ص ت تاللخ ت اا الدا م  ،فب ي ت
تتك الةزا ال مالغرا ال ي بغب ت ُتترج فب الدا م مليم فب الالئ خ الت لي يخ.
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ثالثـًا -مرئيات (وزارة الصحة):
تات

ثتم مزارة الع خ تمافده

رمع الدا م  ،يم

رت

ال اتة )075

ةتم ال مال التاصب لرفض

ا م ال ل فب الدطاع األهتب تتز
رمع الدا م ل يضف ةتي ًتا

ال خسسال تمفير الرصايخ الع يخ لت ا تي  ،مت

سم( ت ت تلز تع ال ال ل بتمفير الرصايخ الع يخ لت ا تي .
ثتم مزارة الع خ تي ً
ضا لن ت ال ةتم األصتن لتع خ يترم

مت ار

مضمع التأ ي الع ب ال ا ل فب ال تاخ ،مسي ت ل صتن ثالم را ل تساسيخ،
يم سيت فب ال ر تخ األملن مض التعمّ ر ال هائب ل ظا التأ ي الع ب ،مفب
ال ر تخ الثا يخ سيت ت ري الدما ي مال ايير ماأل ظ خ ،بي ا سيت فب ال ر تخ
الثالثخ تطبيل ال رمع ،مت الدرار المزار

ر

مت ظي الرصايخ الع يخ األساسيخ ل ال ال

آل ال

ت ظي متمفير الرصايخ الع يخ ل ال ال

 52لس خ  5400ب أ ت تيت
تعترتت المزارة ،ي ل

آل ال ال ا ل الما ت فأاثر ،ميبي

تيضا ً ت ظ خ الرصايخ م رمطها ،م رمط صدت التأ ي  ،مالرسم ال ست دخ صتيها
بال سبخ لتب ري يي

متت

ماألةا ل مطرل ستاتها ،ع ت ي ل تسر ال ا تي

ال ازل مال ا تي فب الدطاع ال ام ب.
رابعًا -مرئيات (غرفة جتارة وصناعة البحرين) :
بي

ثتم غرفخ تةارة مع اصخ الب ري بأ الغرفخ تتلل

مهيئخ الت ري ماإلفتا الدا م ب ،مت
األةا ل رصايخ تفضل باثير

رت ال ام خ

تطبيل ه ا ال رمع سمف ي

ال ال

الرصايخ التب ي عل صتيها ال ال الب ري يم .

خامسًا -مرئيات (مجعية التأمني البحرينية) :
ب ّي
يري

ثتم ة يخ التأ ي الب ري يخ صت

ا ته ل ا يتطتبت

لن ت الب ك التملب طرح لت ام خ سب تعمرال ص

مل تأت بها ال ام خ بل مض تها

ل تراسخ تن هر ايم ال دبل.
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رمع الدا م ،
رمع الدا م ،

ثتم الة يخ لن تض ّ

مت ار

رمع الدا م ثالثخ

ال اتة الثا يخ

ت ظ خ لتض ا الع ب :الض ا الع ب ال ام ب ،مالض ا الع ب األهتب،
تدت ت راال التأ ي ) ،م

م ظا التأ ي الع ب ال

مثيدخ التأ ي الع ب التب

تسم ها راال التأ ي تغطب عاريف ال الج الطبب فب ال ياتال تم ال ست ليال
صتيت تيةخ ل ماتم طارئخ ت ة ص ها

ال ام يخ ماألهتيخ التب يت تها ال خ

عابال بت يخ تم ت رضت ل الخ رضيخ ه ا اا

مصها ب تمت ال سخمليخ ال ثبتخ

فب مثيدخ التأ ي .
ا ا ت ارما لن ت

ت تت األ ظ خ م ا تتض ها

ة

ايخ ماتلتها

يتطتل ت تيت مصيخ الغطا لال ظا بإيضاح تلاعيل سخملياتت ماتلتت ليام
تع ال ال ل ال ي سيت تم ها صتن بي خ

ال ظا ال اسل له عتتياره ،تم ت

تتالل مثيدخ التأ ي الع ب بتمفير ثل ه ه ال ايخ ال ا تخ لتتت ال الع يخ التب
يهتف ليها

رمع الدا م .

سادسًا -مرئيات (اجمللس األعلى للصحة) )مرفق)
ب ّي
)075

ال ةتم األصتن لتع خ ،ت
الدا م ر

رمع الدا م

ي الج ا ت الةت ال اتة

 )32لس خ  5405بإعتار ا م ال ل فب الدطاع األهتب،

مل يضف ةتي ًتا سم( ت ت

ل تسر ال ا تي

الع يخ ،ا ا ت الدرار المزار ر
طبدـًا ل ص ال اتة )22
الةتيت مطبدـًا لت اتة )075
الرصايخ الع يخ ل ال ال

ال دي ي

بتزم تمفير الرصايخ

 )0لس خ  0277اا ي ظ ه ا ال مضمع

ا م ال ل الدتي ال تغب) ،مب ت عتمر ا م ال ل
ت فإ المزارة بعتت عتار رار ت ظي ب لتمفير
آل م لك ب ت الت سيل

اآلليال الالز خ لت لي ه.
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الةهال ال

يخ متمفير

ا ا ب ّي ال ةتم ت الدرار المزار
ت ظي متمفير الرصايخ الع يخ ل ال ال

 )52لس خ  5400ي ت ل صتن

ر

آل ال ال ا ل الما ت فأاثر مي ظ تيضا

ت ظ خ تمفير الرصايخ م رمطها ،ما لك رمط صدت التأ ي  ،مالرسم ال ست دخ
صتيها بال سبخ لألة بب مبال سبخ لتب ري ب مطرل ستاتها.
مت ار ال ةتم األصتن لتع خ لن ت

مضمع الض ا الع ب ال ا ل فب

ال تاخ يترم فب ال ةتم األصتن لتع خ مت اعتلال
تطمال الت لي م را تت ،مت ت يت

تاب خ ال مضمع

الب ك التملب لتراسخ

بل التة خ المزاريخ لت خم

ال اليخ م ةتم المزرا .
مب ّي ال ةتم األصتن لتع خ ،سل ال رفل المارت ت ،تأييته لن ا ا تهن
ليت ةتم ال مال ال م ر فب رفض

سل األسبال ال امرة

رمع الدا م

تصاله ،ملألسبال التب تبتاها ال ةتم ص ت ضمره اةت اع لة خ التت ال.
مب ّي ال ةتم األصتن لتع خ ،ص ت ضمره اةت اع التة خ،
اللريل طبيل ال يخ

ثالً فب

الب

ت ب صبتهللا آل تتيلخ رئيم ال ةتم األصتن لتع خ ت
رمع ظا تأ ي ع ب تاا ل سل

ال ةتم سيدم بالبت فب ال ل صتن
مافدخ ةتم المزرا ال م ر مبالت سيل

ة ي ال خسسال الع يخ فب ة ي

الدطاصال .مت به ا ال رمع س تتل رمح الت افم بي
ليدت ما تت ال صاليخ الةمتة ،مس س ن لتطبيل

ال ست ليال ماألطبا ،

يزال اثيرة فب ه ا ال رمع

لت ل ة ال ل ،مال افسخ ،مالةمتة ،مستام ال تاب خ لتتت ال الع يخ غت ا
ال اغل م لك بت ايل ةتم ت ا م تارة لال ست لن ،مربط اإل تاةيخ بالتاتلخ
اعاتماريخ ،مت

ا يدت لت ماط

سيام التغيير فب ةمتة ال ل
م ال

اليت

صالج ةا ب

اليا فت

ي ست التغيير بل

م األفضل.

ال ةتم سيدم بمض الت سال األتيرة صتن

ال رمع م لك لطر ها صتن راال است اريخ تتععخ فب ه ا ال ةال.
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ا عخ

متأتب ته يخ ه ا ال رمع ل ا تماةهت التت ال الع يخ فب ال ال
ت تيال ابيرة لتمفير ستم( ةيت

التت ال بتااليف يت تها اللرت مال ةت

بال اراخ لتة يل ال اةخ لإل لال ال با ر
تعمعا ً ت

بل األفرات ل بالغ ابيرة ع يت تم ها

تاتلخ التت ال الطبيخ ابيرة متزتات التاتلخ بسبل التطمر السري

لتتد يخ الطبيخ ال اتلخ مالزياتة التضت يخ فب تس ار األتميخ مال مات الطبيخ مل لك
سيتطتل صتن ال ام خ ال ل صتن مض ال تمل لتطمير مت ميل ال ظا الع ب
ب ال صا .
م ا ع
مال دي ي

ك فيت ت

التت ال الع يخ فب الب ري

ت ل ال ماط ي

تالل ال ست ليال ال ا خ مال رااز الع يخ التاب خ لمزارة الع خ

مالمزارال مال خسسال ال ام يخ األتر( ،ا ا ت ال ست ليال مال ياتال التاعخ
تغطب سبخ

تمتة

التت ال لت ماط ي  .م

الماض

ت الب ري

ت تاج

لتطمير تت اتها الع يخ لن تت ال ستتا خ صاليخ الالا ة مالل اليخ اترة صتن
تدتي تت خ ةيتة لت ماط ي مال دي ي مصتن ال افسخ لترميج السيا خ ال الةيخ فب
الب ري ض

رااخ ف الخ بي الدطاع ال ا مالتاص مالت مل لن ظا ع ب

تاافتب ا ل ،متت ثل الت تيال فب:
 )8توفير موارد التمويل لنظام الضمان (التأمين الصحي) وتقسيم التكلفة على
الدولة والمؤسسات واألفراد.
 )8تحديد المنظومة الصحية التي يشملها الضمان أو التأمين.
 )8الحرية لمتلقي الخدمات في اختيار المؤسسة التي تقدم العالج.
 )8إدارة المستشفيات العامة والمراكز الصحية كمؤسسات خدمية ال تهدف للربح
وتعتمد في إيراداتها على مدخولها.
وتجدر اإلشارة إلى أن العناصر األساسية للتحضير لمشروع الضمان الصحي
الشامل كالتالي:
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 .8دراسة شاملة لوضع نظام للحساب الصحي للبحرين وإدامته لتحديد مصادر
تمويل الصحة وأوجه إنفاقها وذلك للتمكن من تقدير المبالغ المطلوبة للضمان
الصحي.
 .8تطوير نظام محاسبة التكلفة في المؤسسات الصحية (المراكز الصحية
والمستشفيات) الحكومية للسيطرة على المصاريف وللوصول لتكلفة للخدمات
على مستوى الفرد في الخدمات الصحية األولية وعلى مستوى أساس نظام بيع
الخدمات الصحية لصندوق وشركات التأمين.
 .8تطوير نظام المعلومات الصحية وهو الكفة األخرى لتحسين الخدمات الصحية
والسيطرة على المصاريف والتمكن من تصنيف المرضى واإلجراءات العالجية
للوصول لتطبيق نظام بيع الخدمات الصحية.
 .8وضع الهيكل التنظيمي واإلداري إلدارة صندوق الضمان الصحي.
 .8وضع مسودة لقانون التأمين الصحي لعرضه على الحكومة ومجلسي النواب
والشورى.
ا ا تات

الب رئيم ال ةتم األصتن لتع خ صتن ت ال ظا ال دترح لتتأ ي

الع ب سيت صتن را ل م لك

سل صرض ال راال اعست اريخ مالتب

سيست ي بها ال ةتم لت ل صتن ال رمع بال را تت ميست ي ال ةتم بةهال
است اريخ تمليخ ا ظ خ الع خ ال ال يخ مالب ك التملب مال ل صتن اعستلاتة
تةارل التمل التتيةيخ مبا ب التمل فب تطبيل
مت ميل ال ظا الع ب

تالل ظا تأ ي

اري

اثتخ ت ن بطرل تطمير

ع ب تاا ل م لك لالرتدا

بالتت ال الع يخ متطمير ةمتتها متياراتها لت ماط ي مال دي ي .
سابعـًا -رأي اللجنــة :
تتارسل التة خ

رمع الدا م

ات ًة اتة ،متبمتلل ب أ ت مةهال ال ظر

بل تصضا التة خ ،مال ست ار الدا م ب ال ساصت لتة خ.
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اطت ل التة خ صتن رت لة خ ال خم الت ري يخ مالدا م يخ ب ةتم ال مر(
مال

ةا

خا ًتا لسال خ

الدا م يخ فإ ال اتة )02

رمع الدا م

ال ا يخ التستمريخ ،مت ا

رمع الدا م

ال ا يخ

عل صتن ت تب ّي الالئ خ الت لي يخ

الغرا ال مالةزا ال اإلتاريخ التب تطبل ص ت تاللخ ت اا الدا م  ،فب ي ت
تتك الةزا ال مالغرا ال ي بغب ت ُتترج فب الدا م مليم فب الالئ خ الت لي يخ.
ا ا اطت ل التة خ صتن ال ظال ال ام خ ،م ال ظال هيئخ الت ري
ماإلفتا الدا م ب المارتة بال رمع بدا م  ،ا ا اطت ل صتن رار ةتم ال مال
م رفداتت ،مصتن رئيال الةهال التب تصتها عةت اصال التة خ.
يتألّف ال رمع بدا م  ،فضال ص التيباةخ،

 )00اتة ،ميهتف لن

تمفير التت ال الع يخ مت ظي ها لت ا تي األةا ل متفرات تسره ال دي ي

فب

ال تاخ صبر ت ظ خ التأ ي مالض ا الع ب.
م يم ت ت تتبل
تم

تاخ الب ري صتن تدتي الرصايخ الع يخ لت ماط ي

دابل ات ملت دي ي برسم ر زيخ ،ي ا ا ها بضرمرة تمفير ه ه الرصايخ

لت افظخ صتن ياة مع خ اللرت مال ةت  ،ع ت تطمرال م ستةتال صال الطل
تتل لن ت تت مسائل الم ايخ مال الج بالطرل ال تيثخ متاعخ ب ت تدت تا ملمةيا
الطل فب ال ال  ،ماستتب

لك زياتة ابيرة فب ال لدال الع يخ

يم س ر

األتميخ مال تال ماألةهزة ال تيثخ متةمر الدم( ال ا تخ متاعخ األطبا
اعست اريي فب فرمع الطل ال تتتلخ ،فضال ص ظهمر ما ت ار ت راض صتيتة
تتطتل صالةً ا ست رً ا ي تاج لن ت ميل تائ  ،باإلضافخ لن تطت ال ال ماط

م

تت ال ع يخ تفضل ب ا يت اسل م ستم( ال ي خ فب البالت ،صالمة صتن الزياتة
ال طرتة فب صتت ال دي ي .
م ت تمعتل التملخ لن ظا التأ ي
ال ةتم األصتن لتع خ بتتارست ،مال
بهتف تدتي

ستم( تفضل

الع ب ال ا ل مال

يدم

اليـًا

سي دل بتت التاافل اعةت اصب لتة ي

التت ال الع يخ
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تالل ال اراخ فب ال لدال

الع يخ مت ةي الدطاع األهتب صتن اعستث ار فب طاع التت ال الع يخ مت ه ا
ال رمع

ظا التأ ي

الع ب) سيغ ب ص

ال رمع ال اثل ت ا التة خ م ت

ع ظل التة خ التالب:

 .0عتمر الدا م ر

 )32لس خ  5405بإعتار ا م ال ل فب الدطاع األهتب،

مي ص فب ال اتة )075

ت "يتتز عا ل ال ل بتمفير الرصايخ الع يخ

األساسيخ ل الت ،تيا ً اا صتته  ،طبدا ً لت ظا العاتر بت تيته رار
الع خ باعتلال

المزير"

التت خ لة ي ال ا تي فب ال

عتمر ه ا الدا م

ت صالج مضمع تمفير

آل ال ال ا ل الما ت فأاثر ،مهم صتن تالف

الدا م ال تغب العاتر بال رسم بدا م ر
ال

مزير

اا يتز

 )53لس خ  ،0272مال

أة بتمفير الرصايخ الع يخ ل الها ا تةامز صتته  24صا الً.

 .5تعترل مزارة الع خ رار ر
الرصايخ الع يخ األساسيخ ل ال ال
 )32لس خ  5405ب أ

 )52لس خ  5400ب أ

ت تيت مت ظي

آل طب ًدا لت اتة )075

الدا م ر

ا م ال ل فب الدطاع األهتب ،ظ ل

األ اا التاعخ بتمفير الرصايخ الع يخ األساسيخ

تاللت

بل عا ل ال ل ل الت،

مت ظ خ تمفير الرصايخ م رمطها ،ما لك رمط صدت التأ ي  ،مالرسم ال ست دخ
صتيها بال سبخ لألة بب مبال سبخ لتب ري ب مطرل ستاتها.
.3

ال ةتم األصتن لتع خ مهم الةهخ ال تتعخ بمض سياسخ ت ميل التت ال
الع يخ يترم ظا تأ ي ع ب ا ل فب ال تاخ لتب ري يي ماألةا ل مال
سيت صتن ثالم را ل ،مت ال ر تخ األملن

ال رمع بتتل بإبرا اتلال

الب ك التملب ،متستغرل ال ر تخ س خ ما تة ،ب تها يدت ال رمع مفدا ً لرخيخ
ا تخ تتص التت ال الع يخ التب يغطيها التأ ي فب ضم الاتلخ ال اليخ لتدتي
ال تت خ ،مت تيت س ر بي ها .مت

ه ا ال رمع التأ ي
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الع ب ال ا ل)

سيغ ن ص
ُ تة

رار ال رمع بدا م ال اثل ،لديا ت صتن تراسال م را ل ت لي
بل ةهال تتععخ ماست اريخ.

 .0يثير ال رمع بدا م

اإل االيال التب تماةهت ص ت التطبيل ،صتن

ة مصخ

سبيل ال ثال:
أ-

ت( ا تتات سريا ت صتن ال ا تي فب ال ام خ متت ال ازل.

ا -مهل سي ل ال ا تي التاض ي لدا م ال ل فب الدطاع األهتب؟
ج-

ت( رةمع تع ال ال ل صتن ال ا تي لتيه

ال رمع بدا م ل يبي
بال بالغ التب يت تم ها لعال

د-

ال ص صتن لزا

ظا الض ا الع ب.

راال التأ ي ال ا تخ فب الب ري بتأ ي ة ي ال ال

متفرات تسره  ،مال ي يتدت م بطتل التأ ي لتيها ،يتتل مصا ً

التضارل

ل بتت ال دت ري خ ال ت ا تي .
ال رمع بدا م ُي يز بي األة بب مال ماط ،

ه-

التأ ي الع ب ،ال
يس

األ ر ال

التاعخ ،تم

يستليت

تالل مض ت ل ظا

ت األةا ل متفرات تسره  ،تم ال ماط ي ،

له بتتدب ال ايخ الطبيخ التب تدت ها ال ياتال مال ست ليال
تا خ ه ه اللرعخ لت ماط ي

الب ري يي

ال ا تي

متفرات

تسره .
مفب ضم

لك ،تر( التة خ التمعيخ ب ت ال مافدخ،

مشع ق ن ب أ شمأ وام أ

يم ال بتت ،صتن

و مم أ وص ل وام ما أ ب با أسع د

أقعن

ومق م أ سل ومماوة وممد سل ا

م ا

وش ع .

الن ع ق ق ب أ ومقد مأ

ثامنــًًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
ص اعً ل ص ال اتة ) 32
صتن اتتيار ال

الالئ خ التاتتيتخ ل ةتتم ال تمر( ،اتلدتل التة تخ

:
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ً
مقعع أصا ـً
طً .
مقعع
ً

 .1بق ذ بـــ ع عال وم م د
 .2ودو ع قم ــد أ مـد ع دهللا

تاسعـًا :توصيـة اللجنـة:
فتتب ضتتم

تتا تار ت

ا تتال م تتا تبتتت

ت آرا تث تتا تراستتخ

تترمع

الدا م  ،فإ التة خ تمعب ب ا يتب:

 -عد

وم سقة ،مأ

ث وم دأ ،عاى مشع ق ن ب أ شمأ وام أ

و مم أ

وص ل وام ما أ ب با أسع د أقعن ومق م أ سل ومماوة وممد سل ا
الن ع ق ق ب أ ومقد مأ م ا

وش ع .

بمع ممع ض عاى وم ا

نـــــوار علـــي احملمــــــــود

وم نع ال خ ذ والز ،،،

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل
رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 7 :يونيو 8888م

سعادة الشيخ  /عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم احملرتم
رئيــس جلنــة اخلدمــات
وقبة

شمأ وام أ و مم أ وص ل

الموضوع:مشع ق ن ب أ عن

وام ما أ ب با أسع د أقعن

وممد سل

ا
ةط ة

ومق م أ سل ومماوة

الن ع ق ق ب أ ومقد مأ م ا

وش ع .

مد،

بتاريخ  86مايو 8888م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 8888ص ل ت ق  /ف  8د  ،)8نسخة
مشروع قانون رقم  ( ) لسنة ( )  بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين
األجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة (المعد في ضوء االقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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مبتاريخ  0يم يم  ، 5400صدتل لة خ ال خم الت ري يخ مالدا م يخ اةت اصها
وخ م

رمع الدا م ال امر ،م رار ةتم

ومشع أ ،يم اطت ل صتن

ال مال ب أ ت ،م لك ب ضمر ال ست ار الدا م ب بال ةتم.

ما تهل التة خ – ب ت ال تاملخ مال داش – لن صت
مت اتا التستتتمر ،متتتر( ت ال تتاتة  )02ت

تاللخ

تترمع الدتتا م

رمع الدتا م ل بتات
عتتل صتتتن ت تبتتي

الالئ تتتخ الت لي يتتتخ الغرا تتتال مالةتتتزا ال اإلتاريتتتخ التتتتب تطبتتتل ص تتتت تاللتتتخ ت اتتتا
الدا م  ،فب ي ت تتتك الةتزا ال مالغرا تال ي بغتب ت تتـُترج فتب الدتا م ملتيم
فب الالئ خ الت لي يخ.
عأي وا بة:
تتتتر( التة تتتخ ستتتال خمشرررروعقرررانونرقرررم()لسرررنة()بشرررأنالضرررمان
والتأمينالصحيللعامليناألجانبوأفرادأسرهمالمقيمينفيالمملكة(المعدفي
ضوءاالقتراحبقانونالمقدممنمجلسالشورى)؛

ال ا يخ التستمريخ.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
مشروع قانون بتعديل املادة األوىل من
القانون رقم ( )٠1لسنة ٠٦91م بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
ملوظفي احلكومة (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس
الشورى).
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و ع خ  11 :س ع ع 2112
تقريـر جلنـة اخلدمـات ()6
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة األوىل من
القانون رقم ( )13لسنة 1791م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد ملوظفي احلكومة
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة:
استت ل لة خ التت ال اتال

الب رئيم ةتم ال تمر( ر ت  /7ص

ل خ ل/ف 0ت )0ال تتخرخ فتتب  50تيست بر  ، 5400مالت
التة تتخ ب ماعتتتخ تراستتخ م ا تتخ مشررع ق ن ر ب أ عن ر

تت ب مةبتتت تاتيتتف
وقرربة

مررد

وم ر د ب وررى مررأ وق ر ب أ عن ر  13وقرربة  1712شررمأ بم ر مم ش ر ت
مو سر ت و ق عررد ومر مفل و و مررة ،صتتتن ت تتتت تراستتتت م بتتتا ال ال ظتتال
م صتتتات تدريتتر يتض ت

رت التة تتخ ب تتأ ال تترمع بدتتا م ليتتت صرضتتت صتتتن

ال ةتم فب مصت ت عاه ثالثخ تسابي

تاريتت.
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ا
أوال -إجراءات اللجنة:
و بف ذ و وا ف ومذو ع أعاله ن مت وا بة إل ع ت و و ة:
( )2د عقررت وا بررة ومشررع ق ق ر ب أ ومررذو ع سررل د ع البمق ر د ب
وفص و شع مل وع ع سل ال م ع ت:

ــ ع ــخ ال م ق

وـــعن

عنــ ال م ق

0

2

5402/40/03

5

2

5402/40/54

3

2

5402/45/04

0

04

5402/45/ 07

( )3طامت وا بة ،أثب دع ق ه وامشع ق ق ب أ ومذو ع عاى:
أ -عأي و بة وشؤ أ و شع م ة وق ب ب ة م ا
ا -نع ع م ا

وش ع  .معسق

وب ا معسق ه .معسق

ج -مال م ت د أ وخدمة ومدب ة .معسق
د -مال م ت وه ئة وم مة وا مم أ ال م عل .معسق
ه -مال م ت

ممة و ع أ .معسق
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مررأ

دع

() 4

م عه و مأ :

مأ وا بة اع

ه -وزارة المالية(:الهيئة العامة للتأمين االجتماعي) حيث حضر
االجتماع كل من:
 .4الدكتورزكرياسلطانالعباسي

الرئيسالتنفيذي.

 .5السيدةإيمانمصطفىالمرباطي

نائب رئيس المدير التنفيذي للشؤون

التأمينية.
 .6السيدأنورعلياألنصــــــــاري

مديرإدارةالرقابةوالمتابعة.

 .7السيدعبدالكريممحمدبوعالي

رئيس اإلعالم االقتصادي والمالي.





و -ديوانالخدمةالمدنية :حيث حضر االجتماع كل من:
 .1السيدعادلحجيإبراهيم





 .2السيدصالحالدينعبدالرحمنعجالن

مديرعامالسياساتواألجور.
مديرإدارةالسياساتوشؤون

اللوائح.
 .3السيدياســــــــررمضان





المستشارالقانوني.


ز -جامعةالبحرين:حيث حضر االجتماع كل من:
 -1الدكتورإبراهيـــممحمــــدجناحــــي
 -2األستاذالدكتوروهيبعيسىالناصر

رئيسالجامعة.
نائب

الرئيس

للبرامج

األكاديميةوالدراساتالعليا.
 -3الدكتورمحمــــدصالحاألنصـــــاري
المعلوماتوالشؤوناإلداريةوالمالية.
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نائب الرئيس لخدمات تقنية

 -4األستاذالدكتورسالمعبدالرحمنغميض

الرئيس

مستشار

للشؤونالقانونية.
 -5السيـــدشاكـــــرحســــــينالدوسري مديرشؤونالموظفين .
و-شاركفياالجتماعمناألمانةالعامةبالمجلس :
المستشارالقانونيالمساعد.

 -1السيدعليعبدهللاالعـرادي

ز -وتولى أمانة سر اللجنة السيدأيوبعليطريف أمين سر اللجنة.
ا
ثانيــا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:
هبل لة خ ال خم الت ري يخ مالدا م يتخ ب ةتتم ال تمر( فتب تمعتيتها
ب أ ال رمع بدا م
لت اتة )00

ال ا يتخ التستتمريخ ،م لتك ب تاللتتت

لن صت سال تت

التستمر ،مبي ل التة خ ت ها تتلل

ال ص ال دترح ت ست اتة

ال ست ار التتاتمر صتتب صبتتاللتاح ،ال ست تار الدتا م ب ل تخم التةتا ب ةتتم
ال مال،

ت األت بال ص ال دترح سيزيل بهخ صت التستمريخ.
وبص ومق عق مأ ومق ش ع
وق ب بل وشؤ أ وا أ م ا

وبص و عد مأ و و مة

وب ا
"ميام تاريخ التداصت بال سبخ ألصضا

"ميام تاريخ التداصت بال سبخ ألصضا

هيئتتتتتتخ التتتتتتتتريم بةا تتتتتتخ الب تتتتتتري

هيئتتتخ التتتتتريم و ممررر ت ووا ررر ت

مال ست تتتاري مال تتتمظلي

تتت

تتتتخ و و م رررة هتتتم بتتتتمغه ستتت التا ستتتخ

ال تتتتتتتتتتتهاتال ال تيتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتاتمراة مالستتتي  ،مررع ذوررو

ر ز سررل ر الت

مال اةستير) هم بتتمغه ست التا ستخ خ صة مد نذه وخدمة إوى م مد قرأ
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مالستتتي  ،م ت

لتتك يةتتمز فتتب تتاعل وخ مقرررة وقررر أ مل تتتتة ع تةتتتامز
ت م س مال ب تا ً صتتن ترار الستتطخ

تاعخ ت ه ه التت خ لن تا ب تت ست

التا ستتتتخ مالستتتتتي مل تتتتتة ع تةتتتتامز ال تتعخ مفب ال الخ صتن تة".
ت م س مال ب تا ً صتتن ترار الستتطخ
ال تتعخ مفب ال الخ صتن تة".

ا
ثالثـا -مالحظات اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:
ب ّي

ثتم وه ئة وم مة وا مم أ ال م عل ت التداصت ال بار لت تثر
الراتل التداصت

ستبب صتن األسر الب ري يخ ،لك ت
األعتب ،مت رل األسرة ت ر لست

ل

يام

ب ستماه

فرص التر ب مالتب ستزيت

راتبت ب ا ي مت بال ل صتن تسرتت ،مت رف س التداصت هم صا ل يةابب
عست رار ص ل ع تمل التداصت ،ملا تتعيص فئخ

ي خ فب ال ةت

لرف

س تداصتها ا تخ ال هاتال ال تيا ال ي ي غتم المظائف اعست اريخ تم ال ي
ي تم فب ستك التتريم الةا ب ما لك التبرا مال ست اري فب مزارال
التملخ م خسساتها بت بهخ صت التستمريخ مالتب اتلدل صتيها ة ي األطراف
رمع الدا م ا ا مرت ت يسه فب

ال ال ال خ ب رمع الدا م  ،مت

طالبخ با ب اغتب المظائف برف س التداصت

بال ال ساماة مال تالخ ،مت

ه ا األ ر سيسه فب تأتر تمفير فرص ال ل للئال ال اطتي مالبا ثي ص
ال ل متعمعا التريةي الةتت ،ميخت

ه ا األ ر تيضا لن تأتير تر ب

بدا ه فب مظائله

لن

ال مظلي  ،ما ا ت

ا تلاض تاةيته ؛ مصتيت فإ ت
لتتداصت ،م لك بمض

تدت ه فب الس

سيخت

األفضل صاتة ال ظر فب الس الدا م ب

ت تت ن لس التداصت تم صتت س مال ال ل ،ب يم
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ي ترط صتن ال مظف تع ي ال صتن التداصت فب ال صت ت دل

ت( رمط

اإل الخ صتن التداصت.
ا ا تاتل الهيئخ ال م رة ،صبر رئياتها ال اتمبخ التب ترستتها لتة خ،
صتن ص ّتة ال ظال مهب:
.0

 )03لس خ  0272ل يتض

رمع الدا م ر

ت ريلـًا ل عطت "ال ست اري " ،متر( الهيئخ مةمل

فب

تماه

ف ال عطت

ل مله بت ريف ال مظف ،م لك تن تمافرل ب أ ه ت اا ال اتة
الدا م ر

الثا يخ

 )03لس خ .0272

 .5تل اللدرة الةتيتة المارتة فب
مال مظلي

تخ ال هاتال ال تيا التاتمراة مال اةستير) بةا خ

الب ري  ،م يم

عطت ال مظلي ي ل اإلتاريي ال ي ع ترتبط

تص اله بستك التتريم تم

تام تتععاته التراسيخ ع ترتبط

بطبي خ تص اله  ،ل ا سيطبل ب أ ه
التتريم

رمع الدا م

ال ست اري

ا سمف يطبل صتن تصضا هيئخ

ا سي تج ص ت الت ييز بي

مظلب ةا خ الب ري مبا ب

ال مظلي فب المزارال مالهيئال األتر( التاض ي أل اا الدا م
ر
 .3م

 )03لس خ . 0272
يم ت

الدا م ر

ه اك تاثر

ةهخ ت تي يخ

اليـًا تاض خ أل اا

 )03لس خ  0272م ها اتيخ الب ري التد يخ بمليتا ك

الب ري ) مةا خ التتيج ال ربب ،فإ

عر الت تيل صتن

ةا خ الب ري تم الةا ال مالاتيال مال اهت األتر( ،يخت
الت ييز بي تتك اللئخ
.0

تسبب
لن

األااتي يي .

الت تيل ال دترح ت تيت س التداصت لن  22س خ) سمف يخت
ضافخ تة  04س مال بتعً
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لن

 2س مال ص ت اإل الخ ال بارة مفدـًا

أل اا الدا م ر
ال

تصطن ال ل لت مظف

 )03لس خ  0207مال

يطتل اإل الخ ال بارة لتتداصت بإضافخ ال تة ال تبديخ لبتمغ س

التداصت ب رط بتمغت س  22س خ،
ص

تة  04س مال بتعً

مهم األ ر ال

ا ي ّل الهيئخ تااليف ضافيخ
ا تخ الرماتل المظيليخ)

 2س مال

سي تج ص ت تيضا صت ال ساماة بي ال مظلي .

ا
رابعــا -مالحظات ديوان اخلدمة املدنية( :مرفق)
ت ار التيما

لن ت

رار س التداصت مت ظي

ل مظلب ال ام خ ع يد ض
ض

ا ال م اافآل التداصت

اتتعاعال تيما التت خ ال ت يخ ،م ا يد

اتتعاعال الهيئخ ال ا خ لتتأ ي اعةت اصب.
ا ا ت التيما  ،م

مال مظلي

ةهخ ف يخ ،ب ّي ت رف س التداصت لت ست اري

تخ ال هاتال ال تيا تم ال ي

ي تم

فب ستك التتريم
بال

الةا ب ت يسه فب طالبخ با ب اغتب المظائف برف س التداصت

ال ساماة مال تالخ؛ مه ا ت يسه فب تأتر تمفير فرص ال ل للئال ال اطتي
مالبا ثي ص ال ل متعمعا التريةي الةتت

ت ت ستدل فرص ال ل

ب ال ابير ل ت مةمت ال ماغر المظيليخ لتساي ه صتيها ،ا ا ت يخت
لتأتير تر ب ال مظلي األ تم

لك

اللئال ال طتمل ت س التت خ لها يم

بدا ه فب التت خ سيختر عمله صتن التر يال لتمظائف التب ي غتها
سيت بداخه فب التت خ.
ا ا ير( التيما
متاافخ اللرص بي

بأ

ال رمع ت يام

فيت تالل ب بتت ال ساماة

ال ماط ي  ،م لك بال سبخ لت مظلي

ال هاتال ال تيا التاتمراة مال اةستير)
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ل تس

ال اعتي

صتن

له اللرعخ بالت يي فب

مظيلخ ست ار تم تصضا هيئخ التتريم فب الةا ال األتر( غير ةا خ
الب ري ابمليتا ك الب ري .
ا
خامسـا -مالحظات جامعة البحرين):مرفق)
ثتم ةا خ الب ري ال ي

بي

ضرما اةت اع التة خ ت س الـ 24

س خ هب س التداصت ل مظلب ال ام خ ب ا فيه تصضا هيئخ التتريم ،مهب
الس األ سل لتةا خ ،ملت ل األااتي ب ص م ـًا فب ة ي

خسسال الت تي

ال الب ال ام يخ لألسبال التاليخ:
بتغ س التداصت ،مع يزال اترً ا

أ .يتي الدا م ال الب اا يخ اعستلاتة
صتن ال طا  ،ص

طريل ت س

ال ل لن غايخ س

الـ  22س خ،

مت تسل ه ه ال تة فب تغراض التداصت.
ا .يتي الدا م ال الب اا يخ اعستلاتة
يزال اترً ا صتن ال طا ص

تةامز س الـ  22س خ مع

طريل ظا ال ل ال ا ل م ظا ال ل

الةزئب ،تم ال اةخ لن ت تيل ال ص.
ت .ع يترتل صتن ت تيت س التداصت مفدـًا لت ص ال

مل بت ت ضرر صتن

ال ا تي فب الةا خ؛ أل س مال ال ل ت تسل ألغراض التداصت اصتبارً ا
تاريخ الت يي  ،ب ا فب لك فترة اعبت ام لت عمل صتن ال هاتال
ال تيا ،مل لك ع ةال لت تيم ص

تا خ فرعخ ا ال س مال التت خ

ال طتمبخ لت عمل صتن ال اش التداصت الاا ل.
ث.

الل

األةيال ال ا ئخ بتعً

تخ ال هاتال ال تيا

بتغ س

التداصت يتلف ال ل صتن يزا يخ الةا خ ،لك أل ت تيل س التداصت
سيترتل صتيت تصبا

اليخ ضافيخ صتن يزا يخ الةا خ ،صتن تالف ا
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يةر صتيت ال ل اليـًا ،يم يت اعستلاتة
ال ل الةزئب سل ال الخ لتلات

ظا ال ل ال ا ل م ظا

ظا ال رتبال ال تضت تيةخ تزايت

س مال التت خ.
ج .ت تيت س التداصت بس الستي  ،مربط تة التت خ ب ت س التداصت ب اةخ
ال ل م مافدخ ال خسسخ ،ي ّلز ال مظلي صتن ةمتة ال طا مالتلا ب فب
ال ل لض ا است راره لغايخ س الـ  ،22ت ا ت تيل س التداصت لن الـ
 22ب ا الدا م فت ت ض ا خ ت تتف ت لن التداصم.
ق .يتي

س

التداصت مفدـًا لت ص ال الب فب س

الدترال ال ابخ الماصتة ،م اللها

ل

الـ  24اعستلاتة

بتغ س التداصت

اعستلاتة ه فب ةال المظيلخ تم التتريم ،فبتل
صب ًئا صتن الةا خ ،يت
ال تيا

عيا

ت يام مةمته

الته صتن التداصت ماستبتاله ب م

ال هاتال

األةيال الةتيتة.

خ .يت ّي ت يام الدا م صا ـًا يسر صتن اافّخ ال تاطبي بأ اا ت ا ل
يا ه اك سمغـًا لالستث ا  ،مليم ه اك
لت ييز مظلب الةا خ ص

ال ا يخ المظيليخ ت

غيره  ،مل لك فإ

ماض خ ا ت تتعيعه ب ا تاص تم
ت تيل ال ص ل ا يم ّفره

سمّ غ

بهخ الت ييز ستام
سمّ غ ،مل لك ر( صت

زايا لعال الةا خ.

ا
سادسـا  -رأي اللجنة:
تدارست اللجنة المشروع بقانون وتمّ استعراض وجهات النظر التي
دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد بالمجلس،
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كما استأنست اللجنة برأي ديوان الخدمة المدنية ،والهيئة العامة للتأمين
االجتماعي ،وجامعة البحرين.
كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بالمجلس ،والتي أوصت بعدم سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية،
وذلك بمخالفته لنص المادة ( )81من الدستور ،والتي تنص على أن "الناس
سواسية في الكرامة اإلنسانية ،ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق
والواجبات العامة ،ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة".
وبينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنها تتفق مع النص المقترح
من سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب ،إذ أن األخذ
بالنص المقترح سيزيل شبهة عدم الدستورية ،وذلك بحصر رفع سن التقاعد
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات الحكومية.
وحيث إن اللجنة اطلعت على آراء الجهات التي دعتها الجتماعاتها عند
تدارس ومناقشة مشروع القانون لالستئناس بمالحظاتها ،وباإلضافة إلى ما
ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من رأي بوجود شبهة عدم
الدستورية في المشروع بقانون ،فإن اللجنة ترى المالحظات اآلتية على
المشروع بقانون:
 .8إن إقرار مشروع القانون وتطبيقه ،سيؤدي إلى تقليل فرص العمل لفئات
العاطلين والباحثين عن العمل ال سيما بالنسبة لحملة الشهادات العليا ،وذلك
بسبب عدم وجود الشواغر الوظيفية.
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 .2سيؤدي إقرار مشروع القانون وتطبيقه ،إلى تقليل فرص الترقي المتاحةة
للموظفين وحملة الشهادات العليا ،نظراً المتداد سةنوات خدمةة الفئةات
المشمولة بتطبيق المشروع بقانون.
 .3إن القوانين البحرينية ال تمنع على راغبي إكمال الدراسات العليا ،االلتحاق
بالوظائف العامة ،بل إن الكثير من حاالت نيل الدرجات األكاديمية العليةا
تكون أثناء وجود الموظفين على رأس العمل ،األمر الذي تحتسةب معةه
سنوات خدمة الموظف وفقًا لقوانين الهيئة العامة للتأمين االجتماعي.
 .4تتيح األنظمة الحالية إمكانية االستفادة ممن بلغ سن التقاعد االعتيادي ،وال
يزال قادرًا على العطاء ،عن طريق مد سنوات خدمته بقرار من السةلطة
المختصة حتى  56سنة ،مما تحتسب معه هذه المدة ألغةراض التقاعةد.
وفضالً عن ذلك فإن إمكانية االستفادة من خبرات الموظف تكون مستمرة
عن طريق عقد العمل ،األمر الذي تكون معه الغاية من المشروع بقانون
متحققة بقدر يكفل المرونة لجهة العمل والموظف ،بحسب الحاجة الفعليةة
للوظيفة ،وهو ما تؤيده مرئيات الجهات المختصةة ،باعتبةاره الخيةار
األفضل من رفع سن التقاعد الوارد في المشروع بقانون.

في ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة ،من حيث المبدأ،
على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة األولى من القانون
رقم ( )31لسنة 3791م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة.
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ا
سابعا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

ص اعً ل ص ال اتة ) 32
التة خ صتن اتتيار ال

الالئ خ التاتتيخ ل ةتم ال مر( ،اتلدل

:
مقعع أصا ـً .
ً

 .3ودو ع قم د أ مد ع دهللا
بق ذ ن وة عمزي س ــز

.4
ا
ثامنا  -توصية اللجنة:
فب ضم

ا تار

مقعع
ً

ا ال م ا تبت

طً.

آرا تث ا تراسخ اع تراح

بدا م  ،فإ التة خ تمعب ب ا يتب:
 عد وم سقة ،مرأ
مرد

رث وم ردأ ،عارى مشرع ق نر ب أ عنر

وقربة

ومر د ب وررى مرأ وقر ب أ عنر  13وقرربة  1712شرمأ بمر

مم ش ت مو س ت و ق عد وم مفل و و مة.

بمع ممع ض عاى وم ا

وم نع ال خ ذ والز ،،،

نـــوار علي احملمود

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نائب رئيس جلنة اخلدمات

رئيس جلنة اخلدمـات
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التاريخ 88 :ديسمبر 8888م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مشروعقانونرقم()لسنة()بتعديلالمادةاألولىمنالقانونرقم
( )13لسنة  1775بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
(المعدفيضوءاالقتراحبقانونالمقدممنمجلسالشورى).

ةط ة

مد،

بتاريخ  87يونيو 8888م ،أرفق معاليالسيدعليبنصالحالصالحرئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 8888ص ل ت ق  /ف  8د  ،)8نسخة منمشروع
قانونرقم()لسنة()بتعديلالمادةاألولىمنالقانونرقم()13لسنة1775
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء
االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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مبتتتتاريخ  50تيستتت بر  ، 5400صدتتتتل لة تتتخ ال تتتخم الت تتتري يخ مالدا م يتتتخ
اةت اصها الثا ب ،يم اطت ل صتن ال رمع بدا م ال امر ،م رار ةتم ال تمال
ب أ ت،م لك ب ضمر ال ست ار الدا م ب بال ةتم.

ما تهتتل التة تتخ – ب تتت ال تاملتتخ مال دتتاش – لتتن ت

تترمع الدتتا م ت تتمبت تتبهخ

صتتت التستتتمريخ ب تاللتتتت لت تتاتة  )00ت التستتتمر ،ا تتا تتلتتل التة تتخ ت ال ت ص
ال دترح ت ست اتة ال ست تار وردو ع عارل ع رد وف ق ،ال ست تار الدتا م ب ل تخم
التةا ب ةتم ال مال،

ت األت بال ص ال دترح سيزيل بهخ صت التستمريخ.

عأي وا بة:
تتتر( التة تتخ صتتت ستتال خمشررروعقررانونرقررم()لسررنة()بتعررديلالمررادة
األولررىمررنالقرررانونرقررم()13لسرررنة1775بشررأنتنظررريممعاشرراتومكافرررآت
التقاعدلمروظفيالحكومرة(المعردفريضروءاالقترراحبقرانونالمقردممرنمجلرس
الشورى)،

ال ا يخ التستمريخ.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون اجلمعيات واألندية
االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة
العاملة يف ميدان الشباب والرياضة
واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )٤٠لسنة ٠٦٤٦م ،واملقدم من
أصحاب السعادة األعضاء :الدكتورة جهاد
عبداهلل الفاضل ،ونوار علي احملمود،
والدكتور سعيد أمحد عبداهلل ،وهالة
رمزي فايز ،وفاطمة عبداجلبار
الكوهجي.
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التاريخ  11 :فرباير 1065م

التقريـر اخلامس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )16لسنة 6646م ،واملقدم من السادة األعضاء :الدكتورة
جهاد عبداهلل الفاضل ،نوار علي احملمود ،الدكتور سعيد أمحد عبداهلل ،هالة رمزي فايز،
فاطمة عبداجلبار الكوهجي
مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس الشـورى
رقـم (  10ص ل ت ق  /ف  4د  ) 1املؤرخ يف  3فرباير 4015م ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيـات
واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشـباب والرياضـة
واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )16لسنة 6646م ،واملقدم مـن
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السادة األعضاء :الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل ،نوار علي احملمود ،الدكتور سـعيد
أمحد عبداهلل ،هالة رمزي فايز ،فاطمة عبداجلبار الكوهجي ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة االقتراح بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي األول مـن
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماعني التاليني:
 .1االجتماع السادس املنعقد بتاريخ

 3فرباير 4015م.

 .4االجتماع السابع املنعقد بتاريخ

 11فرباير 4015م.

( )6اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البح
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 االقتراح بقانون املذكور ،ومذكرته اإليضاحية( .مرفق) املرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 1939م بنصدار قانون اجلمعيات واألنديةاالجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة
واملؤسسات اخلاصة ،واملعدل باملرسوم بقانون رقم ( )50لسنة 4010م.
(مرفق)
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( )7دعت اللجنة إىل اجتماعها السابع كال من:
 وزارة التنمية االجتماعية ،وحضر عنها: .6األستاذ خـالد عبدالرمحن إسحاق

الوكيل املساعد لتنمية اجملتمع.

 .1الدكتور أسامة كامل حممود متويل

املـستشـار الـقانـونـي.

 املؤسسة العامة للشباب والرياضة ،وحضر عنها: .6األستاذ هشام حممد اجلودر

رئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة.

 .1األستاذ علـي مسـاحـة

املـستشـار الـقـانـونـي.

 وزارة التربية والتعليم ،وحضر عنها:املـستشـار الـقـانـونـي.

 .6األستاذ هانـي رزق العشري

( )8حضر اجتماع اللجنة السابع مقدمو االقتراح وهم:
.6سعادة الدكتورة جـهاد عبداهلل الـفـاضل

عضو اجمللس.

 .1سعادة األستاذة فاطمة عبداجلبار الكوهجي

عضو اجمللس.

.3سعادة األسـتاذ نـوار عـلـي احملمـود

عضو اجمللس.

.4سعادة األستـاذة هـالة رمـزي فـايـز

عضو اجمللس.

 شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .1الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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املستشـار القانـوين للمجلـس.

ثانيـًا :رأي وزارة التنمية االجتماعية:
 اقترحت الوزارة عدم حذف الفقرة الثانية من املادة ( ،)4وإمنا تعديلها ليكون احلظـرعلى االنتماء لعضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة متشاهبة.
ثالثـًا :رأي املؤسسة العامة للشباب والرياضة:
أفاد األستاذ هشام حممد اجلودر ،رئيس املؤسسة العامة للشـباب والرياضـة ،أن
املؤسسة بصدد رفع اقتراح قانون إىل هيئة التشريع واإلفتاء القـانوين لتتـوىل صـياغته
كمشروع قانون ومن مث إحالته إىل السلطة التشريعية ،ويتعلق القانون اجلديـد باألنديـة
واملراكز الشبابية ،حي

بـُين حسب املعايري واألنظمة العاملية ،كما إنه يسعى إىل تكافؤ

الفرص والتنوع .متمنيـًا إرجاء النظر يف االقتراح بقانون موضع الدراسة حلـني إحالـة
املشروع بقانون اجلديد.
رابعـًا :رأي مقدمي االقتراح:
إن قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان
الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة ،1939
واملعدل باملرسوم بقانون رقم ( )50لسنة  ،4010قد حظر يف الفقرة الثانية من املادة
( )10منه أن يكون املرشح لعضوية جملس إدارة النادي أو االحتاد الرياضي منتميـًا ألي
مجعية سياسية أو أهلية ،كما حظرت اجلمع بني عضوية أكثر من نادٍ أو احتاد رياضي
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واحد ،وعليه فنن هذا احلظر يعترب مقبوالً بالنسبة لالنتماء ألي مجعية سياسية ،وذلك مبا
يتفق مع احملافظة على االستقالل واحليادية ورفض أي شكل من أشكال الضغط السياسي.
إال أن حظر أن يكون املرشح لعضوية جملس إدارة النادي أو االحتاد الرياضي منتميـًا
ألي مجعية أهلية ،وحظر اجلمع بني عضوية أكثر من نادٍ أو احتاد رياضي واحد ،وما
جاءت به الفقرة األخرية من املادة ( )4من القانون املذكور ،من حظر اجلمع بني عضوية
أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير املختص ،يُشكل قيدًا ال
مربر وجيه لقبوله ،حي

يساهم يف تعطيل الكوادر املؤهلة عن ممارسة أنشطتها املتنوعة،

بعضويتها يف أكثر من مجعية أو نادٍ رياضي ،األمر الذي ال حيقق معه الغايات املتوخاة من
تشريع العمل االجتماعي ،وبالتايل اإلحجام عن املشاركة لفاعلة يف تنمية اجملتمع والنهوض
به يف جماالت العطاء املختلفة.
لذلك فنن االقتراح بقانون يهدف إىل تعديل الفقرة الثانية من مادة ( )10من القانون
املذكور ،وحذف الفقرة األخرية من مادة ( )4منه ،برفع قيد حظر اجلمع يف العضوية ،مبا
حيقق مزيدًا من التشجيع على االنضمام إىل اجلمعيات واألندية ،ويدعم فاعلية مؤسسات
اجملتمع املدين املتنوعة يف ختصصاهتا وأهدافها.
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خامسـًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية
االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات
اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة  ،1939ومت استعراض وجهات النظر
اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوين للمجلس ،واآلراء اليت قدمها
ممثلو اجلهات املعنية ،وقد انتهت اللجنة إىل اآليت:
 .1إن الفقرة األخرية من املادة ( )4من القانون واليت تنص على" :وحيظر اجلمع بني
عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة نوعيـة خمتلفـة إال مبوافقـة الـوزير
املختص" ،وضعت قيدًا ال مربر له ،حي اشترطت موافقة الوزير على اجلمـع
بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة نوعية خمتلفة ،فهذا القيد قد يفوّت
على املواطن فرصة العطاء وخدمة جمتمعه ومزاولة عالقاته االجتماعية من خالل
انضمامه إىل أكثر من مجعية ،كما إهنا تقيده يف االنضمام لعضوية مجعية واحدة
وجمال واحد ال غري.
 .4تنص الفقرة الثانية من املادة ( )10على "وال جيوز أن يكون املرشح لعضـوية
جملس إدارة النادي أو االحتاد الرياضي منتميًا ألي مجعية سياسية أو أهلية ،كما
ال جيوز اجلمع بني عضوية أكثر من نادي أو احتاد رياضي واحد" .وعليه فـنن
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اللجنة ترى أن هذا احلظر يـُعد مقبوالً بالنسبة لالنتماء ألي مجعية سياسـية
بغية احملافظة على االستقالل واحليادية ورفض أي شكل من أشـكال الضـغط
السياسي ،يف حني أن حظر انتماء املرشح لعضوية جملس إدارة النادي أو االحتاد
الرياضي ألي مجعية أهلية ،وحظر اجلمع بني عضوية أكثر من نـادٍ أو احتـاد
رياضي واحد ،ال مربر هلما وحيدان من احلرية.
ـينَ عليها
وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقتراح بقانون ومربراته واألسباب اليت ب ُ
لذا انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل جواز نظر االقتراح بقانون.

سادســًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 89من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من :
 .5األستاذة سامية خليل املؤيد

مقررًا أصليـًا.

 .1الشيخ جواد عبداهلل عباس

مقررًا احتياطيًا.

سابعــًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فنن اللجنة توصي مبا يلي:
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 جواز نظر االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قـانون اجلمعيـات واألنديـةاالجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصـة العاملـة يف ميـدان الشـباب والرياضـة
واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )16لسنة  ،6646واملقدم من
السادة األعضاء :الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل ،نوار علي احملمود ،الدكتور سعيد
أمحد عبداهلل ،هالة رمزي فايز ،فاطمة عبداجلبار الكوهجي.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مخيس محد الرميحي

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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