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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام 

( لسنة 55المرسوم بقانون رقم )

م بشأن الالئحة الداخلية 2002

الشورى، )المعد في  لمجلس

ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 مجلس الشورى(.
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 م2017مارس  8التاريخ: 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية دساسالتقريـر ال

 حول

( لسنة 55بقانون رقم )بعض أحكام املرسوم مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل 
قدم امل قرتاح بقانونالا املعد يف ضوء)بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى  م2002

 (شورىمن جملس ال

 

 :مقدمــة
 

 686)  قـمر  معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة 2018 مارس 6( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ق / ف 

قم بعض أحكام املرسوم بقانون ر مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بدراسة ومناقشة 

رتاح قالا املعد يف ضوء)بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى  م2002( لسنة 55)

قرير اد ت، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد(شورىقدم من جملس الاملبقانون 

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

صل الرابع من الف خالل دور االنعقاد العادي - القانون املذكور مشروع تدارست اللجنة (1)
 م.2018 مارس 7عشر املنعقد بتاريخ  يناثيف االجتماع ال -الرابع   التشريعي

ع البحث موضو  شروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة مب (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

 .م2018فرباير  20ن املنعقدة بتاريخ جلسة جملس النواب احلادية والعشريمضبطة  -
 )مرفق(

مشروع القانون املذكور، ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين، واحلكومة بشأنه.  -
 مرفق()
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 
 

 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين    ستا  سحسن يميد مروون       األ .1
 ابحث قانوين إبدارة البحوث والدراسات.       السيد سحسن علي الغريري .2

 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني.       السيدة فاطمة غامن الذوادي  .3
 

 

  والسيدة زينب يوسف خليلالسيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة ،. 
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 رأي اللجنة:اثنيــًا: 

ل النظر اليت دارت حوله من قبالقانون، ومت استعراض وجهات مشروع تدارست اللجنة      
 وانتهت اللجنة إىل: ،شؤون اللجانأعضاء اللجنة واملستشار القانوين ل

إن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية حيتم أن يراعي كل جملس حق اجمللس اآلخر يف  -
"ب.  /ب( من الدستور94، وهذا ما نصت عليه املادة )تعديل الئحته الداخلية املنظمة لعمله

 لكل من اجمللسني أن يضيف إىل القانون املنظم له ما يراه من أحكام تكميلية". 

( من املرسوم بقانون، وإضافة 23( و )15استبدال نصي املادتني ) مشروع القانون يستهدف -
(، يف حني جاءت 21بندين جديدين برقمي )سابعـًا( و)اثمنـًا( إىل الفقرة األوىل من املادة )

 تنفيذية؛ وذلك بغية ضم رئيسي جلنة شؤون الشباب وجلنة مشروع القانوناملادة الثالثة من 
اجمللس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ أتكيًدا ألمهية دور وعمل  حقوق اإلنسان إىل عضوية مكتب

اللجنتني وممارسة اختصاصاهتما، إضافة إىل إعطائهما املساحة الكافية للمشاركة يف األنشطة 
واالختصاصات وإبداء الرأي فيها، وخاصة تلك املتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق اإلنسان. 

 أعمال يعترب ضروريـًا للتواصل وضمان حسن سري لسيف مكتب اجمل فوجود رئيسي اللجنتني
اجمللس فيما يتعلق ابألعمال اليت تـُكلف اللجنتان هبا، انهيك عن مناقشة كل ما ميس أعمال 

 واختصاصات اللجنتني أمام مكتب اجمللس. 

كما أن إضافة رئيسي اللجنتني إىل عضوية مكتب اجمللس يتوافق مع ما نص عليه قانون       
 بشأن 2002( لسنة 55بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2013( لسنة 4) رقم

، إبضافة رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل إىل عضوية املكتب ،الالئحة الداخلية جمللس الشورى
 والذي مت يف الفصل التشريعي الثالث. 
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 اثلثـــًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  
( من الالئحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على  39 لنص املادة ) إعماالً      

 اختيار كل من :
 الدكتورة سوسن حاجي تقوي           مقررًا أصليـًا. .1
 .مقررًا احتياطًيا              دكتور أيمد سامل العريضال .2

 

 رابعــًا: توصية اللجنة:

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:    

ام بعض أحكمشــــــــــروع قانون رقم ) ( لســــــــــنة ) ( بتعديل  على حيث املبدأمن املوافقة  -
بشــــأن الالئحة الداخلية جمللس الشــــورى  م2002( لســــنة 55املرســــوم بقانون رقم )

 .(شورىجملس ال قدم مناملقرتاح بقانون الا املعد يف ضوء)
 قانون، وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.الشروع م نصوص مواد املوافقة على -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختا  الالزم ،،،        

 

 دالل جاسم الزايد             مخيس يمد الرميحي               

 رئيس اللجنة                                      انئب رئيس اللجنة
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 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى 2002( لسنة 55بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  (

 من مجلس الشورى()المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم 

 

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

رفض مشروع القانون من  -

 حيث المبدأ.

 

 

 لديباجةا

 

 

 

 الديباجة

ا ة كمالموافقة على نص الديباج -
 ورد في مشروع القانون.

 
 
 
 
 

 

 

 

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خلي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 15)وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشننننننسن مجلسنننننني  2002لسنننننننة 

 الشورى والنواب، وتعديالته،

( 55وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشننننننننسن الال حننة  2002لسننننننننننة 

النننندا ليننننة لمجل، الشننننننننورى، 

 وتعديالته،

أقر مجل، الشنننننننورى ومجل، 

النواب القانون اآلتي نصنننننه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خلي ىىة         

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 15وعلى المرسنننننوم بقانون رقم )

بشسن مجلسي الشورى  2002لسنة 

 والنواب، وتعديالته،

( 55بقانون رقم )وعلى المرسنننننوم 

بشننسن الال حة الدا لية  2002لسنننة 

 لمجل، الشورى، وتعديالته،

أقر مجل، الشورى ومجل، النواب 

القانون اآلتي نصننننننه، وقد صنننننندقنا 

 عليه وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 األولىمادة ال

 

 

 

 

( و 15يُسنننتبدن بنصننني المادتين )

( من المرسنننننننوم بقانون رقم 23)

بشننسن الال حة  2002( لسنننة 55)

الدا لية لمجل، الشورى النصان 

 اآلتيان:

 (:15مادة )

يتكون مكتب المجل، من الر ي، 

 رؤسنننننننا ونا بيه، ويُضنننننننم  لي م 

 األولىمادة ال

 

 األولىمادة ال

 

ة كما الموافقة على نص الماد -
 ورد في مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال

 

 

 

\ 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اللجان النوعية المنصنننوص علي ا 

ا  في البنود أوالً وثانًيا وثالثـننننننننننننننً

ا وسننابعًا  ا وسننادسننً ورابعًا و امسننً

وثامنًا من الفقرة األولى من المادة 

رد ( من هننننله الال حننننة بمج21)

 انت اب م.

 (:23مادة )

يجب أن يشترك العضو في  حدى 

لجان المجل، النوعية المنصوص 

علي ا في البنود أوالً وثانًيا وثالًثا 

ا من الفقرة األولى  ورابعًا و امسننً

( من هله الال حة، 21من المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( و 15يُسنننننتبدن بنصننننني المادتين )

( من المرسنننننننوم بقنننانون رقم 23)

بشننننسن الال حة  2002( لسنننننة 55)

الدا لية لمجل، الشننننورى النصننننان 

 اآلتيان:

 (:15مادة )

يتكون مكتنننب المجل، من الر ي، 

ان اللج رؤسا ونا بيه، ويُضم  لي م 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وله أن يشترك في عضوية  حدى 

 اللجان النوعية الدا مة األ رى.

النوعية المنصوص علي ا في البنود 

ا ورابعًا و امًسا  أوالً وثانيًا وثالثـنننننننً

ا وسنننابعًا وثامنًا من الفقرة  وسنننادسنننً

( من هنننله 21األولى من المنننادة )

 الال حة بمجرد انت اب م.

 

 (:23مادة )

 دىيجب أن يشننترك العضننو في  ح

لجان المجل، النوعية المنصننننوص 

ا وثننالثنًنا  علي ننا في البنود أوالً وثننانيننً

ا من الفقرة األولى  ورابعًا و امسنننننننً

( من هننله الال حننة، 21من المننادة )
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وله أن يشنننترك في عضنننوية  حدى 

 اللجان النوعية الدا مة األ رى.

 الثانيةمادة ال

 

يُضاف  لى الفقرة األولى من 

المرسوم بقانون ( من 21المادة )

بشسن  2002( لسنة 55رقم )

الال حة الدا لية لمجل، الشورى 

بندان جديدان برقمي )سابعًا( و 

 )ثامنًا( نصاهما اآلتيان:

 الثانيةمادة ال

 

 الثانيةمادة ال

ة كما الموافقة على نص الماد -
 ورد في مشروع القانون.

 

 الثانيةمادة ال

 

 من المادةيُضاف  لى الفقرة األولى 

( من المرسوم بقانون رقم 21)

بشسن الال حة  2002( لسنة 55)

الدا لية لمجل، الشورى بندان 

جديدان برقمي )سابعًا( و )ثامنًا( 

 نصاهما اآلتيان:
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ،لجنة ش ون الشباب -سابعًا

وتُشكن من سبعة أعضا ، 

وت تص بدراسة ومراجعة مدى 

مال مة التشريعات النافلة لات 

الصلة بالشباب، ودراسة كن ما 

ان  لي ا من مشروعات القوانين يح

واقتراحات القوانين وجميع 

الموضوعات المتعلقة بالشباب، 

ورفع تقاريرها بشسن ا  لى 

المجل،، كما ت تص بتقديم الرأي 

 لى اللجان الم تصة األ رى فيما 

 يتعلق بش ون الشباب.

كن وتُش ،لجنة ش ون الشباب -سابعًا

من سبعة أعضا ، وت تص بدراسة 

ومراجعة مدى مال مة التشريعات 

النافلة لات الصلة بالشباب، ودراسة 

كن ما يحان  لي ا من مشروعات 

القوانين واقتراحات القوانين وجميع 

الموضوعات المتعلقة بالشباب، 

ورفع تقاريرها بشسن ا  لى المجل،، 

كما ت تص بتقديم الرأي  لى اللجان 

لم تصة األ رى فيما يتعلق بش ون ا

 الشباب.
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لجنة حقوق اإلنسان،  -ثامنًا

وتُشكن من سبعة أعضا ، 

وت تص بدراسة التشريعات 

الوطنية النافلة ومدى موا مت ا مع 

مبادئ وقواعد االتفاقيات 

والمعاهدات الدولية المتعلقة 

بحقوق اإلنسان التي صادقت 

علي ا المملكة واقتراح التعديالت 

الالزمة علي ا وفقًا للدستور وهله 

وت تص بدراسة كن ما الال حة، 

يحان  لي ا من موضوعات أ رى 

يرى المجل، أو ر ي، المجل، 

 حالت ا  لي ا ورفع تقاريرها 

لجنة حقوق اإلنسان، وتُشكن  -ثامنًا

من سبعة أعضا ، وت تص بدراسة 

التشريعات الوطنية النافلة ومدى 

موا مت ا مع مبادئ وقواعد 

االتفاقيات والمعاهدات الدولية 

المتعلقة بحقوق اإلنسان التي 

صادقت علي ا المملكة واقتراح 

التعديالت الالزمة علي ا وفقًا 

وت تص للدستور وهله الال حة، 

بدراسة كن ما يحان  لي ا من 

موضوعات أ رى يرى المجل، أو 

ر ي، المجل،  حالت ا  لي ا ورفع 

تقاريرها بشسن ا  لى المجل،، كما 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بشسن ا  لى المجل،، كما ت تص 

اللجنة بتقديم الرأي  لى اللجان 

الم تصة األ رى فيما يتعلق 

بحقوق اإلنسان، ومتابعة 

التوصيات والقرارات المحالة من 

 والتي تصدرالشعبة البرلمانية 

عن المؤتمرات البرلمانية لات 

العالقة بحقوق اإلنسان، وتعزيز 

مجاالت التعاون مع اللجان 

البرلمانية المماثلة في الدون 

 األ رى.

 

ت تص اللجنة بتقديم الرأي  لى 

اللجان الم تصة األ رى فيما يتعلق 

بحقوق اإلنسان، ومتابعة التوصيات 

والقرارات المحالة من الشعبة 

والتي تصدر عن البرلمانية 

المؤتمرات البرلمانية لات العالقة 

بحقوق اإلنسان، وتعزيز مجاالت 

التعاون مع اللجان البرلمانية 

 المماثلة في الدون األ رى.
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 مجلس النواب

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المادة الثالثة

 

 

ر ي، مجل، الوزرا   على

 –كن فيما ي ّصه  –والوزرا  

تنفيل هلا القانون، ويُعمن به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 المادة الثالثة

 

 المادة الثالثة

ة كما الموافقة على نص الماد -
 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة الثالثة

 

 

ر ي، مجل، الوزرا   على

يل تنف –كن فيما ي ّصه  –والوزرا  

هلا القانون، ويُعمن به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بتعديل المادة 

( من قانون المرور الصادر 47)

( لسنة 23بقانون رقم )بالمرسوم 

م، )المعد في ضوء 2014

االقتراح بقانون المقدم من 

 مجلس النواب(.
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 م 2018 مارس 13التاريخ : 

 

 الوطينللجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن  الثالث عشرالتقرير 

( من قانون املرور 47بتعديل املادة ) )  (رقم ) ( لسنة  مشروع قانونخبصوص 
  2014( لسنة 23الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

 )مصاغ بناء على اقرتاح بقانون مقدم من جملس النواب(

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 

 مقدمـة: 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      

 ( املؤرخ يف4د 4/ص ل خ أ/ ف680الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

  مشروع قانونوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018 فرباير 26 

( 23من قانون املرور الصادر ابملرسوم بقانون رقم )( 47بتعديل املادة ) )  (رقم ) ( لسنة 

دراسته  على أن تتم ،)مصاغ بناء على اقرتاح بقانون مقدم من جملس النواب( 2014لسنة 

 وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات 

 مارس 12املوافق  اخلامس عشــــــــــــــرتدارســــــــــــــت اللجنة مشــــــــــــــروع القانون يف اجتماعها  .1
 م.2018

 

اطلعت اللجنة أثناء دراســــتها على الواثئق املتعلقة مبشــــروع القانون موضــــوع النظر واليت  .2
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 (رفقمهيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. )ومذكرات احلكومة و مشروع القانون املذكور،  -

 .2014( لسنة 23( من قانون املرور الصادر ابملرسوم بقانون رقم )47املادة ) -

 

 وقد حضر كل من:وزارة الداخلية، ن اللجنة شارك يف االجتماع وبدعوة م  .3
 

 مدير إدارة الشؤون اإلدارية واملالية ابإلدارة املقدم سحمد علي البنخليل  .1
 العامة للمرور.          

 رئيس شعبة اللجان الوزارية. ب سحمد يونس اهلرمي النقي .2

 من اإلدارة العامة للمرور. النقيب خالد مبارك بوقيس .3

 قانوين أول ابإلدارة العامة للمرور. ابحث السيد كمال مجال كمال  .4

 

من األمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حســـــــــن ال والبة شـــــــــارك يف اجتماع اللجنة  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.



88 
 

 

 .سهريا عبدالل يف لسيدةتوىل أمانة سـر اللجنة ا  -

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــًا

 لناحيةا الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون منرأت جلنة      
 الدستورية. )مرفق(

 

 يــة:لداخلرأي وزارة ا  -ـــــًااثلث

تتفق وزارة الداخلية مع ما جاء يف مذكرة رأي احلكومة املوقرة بشـــــــــــــأن مشـــــــــــــروع القانون      

)مصاغ  2014( لسنة 23ابملرسوم بقانون رقم )( من قانون املرور الصادر 47بتعديل املادة )

  .بناء على اقرتاح بقانون مقدم من جملس النواب(

  

 رأي اللجنــة: -ــــــًارابع

( من قانون املرور 47مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )تدارست اللجنة 

اقرتاح بقانون مقدم من )مصاغ بناء على  2014( لسنة 23الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

على اللجنة  واطلعت، حبضور ممثلي وزارة الداخلية، واملستشار القانوين للجنة، جملس النواب(

شروع مرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

برفض  والقاضيقرار جملس النواب  علىاللجنة اطلعت كما   ،الدستورية ةقانون من الناحيال
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  .مشروع القانون من حيث املبدأ

ويتألف مشــروع القانون فضــالً عن الديباجة من مادتني، تضــمنت املادة األوىل إضــافة 

( من قانون املرور الصــــــــــــادر ابملرســــــــــــوم 47( إىل الفقرة األوىل من املادة )18بند جديد برقم )

ونشــــــــره ةية وســــــــيلة  ، ينص على: "تصــــــــوير حاد  مروري2014( لســــــــنة 23بقانون رقم )

إلكرتونية أو غريها، ويســتثم من ذلك قائد املركبة املتســببة يف احلاد  وركاهبا ووســائل اإلعالم 

 املرخص هلا بتغطية احلاد "، وجاءت املادة الثانية تنفيذية.

ويهدف مشـــــــــروع القانون إىل احلد من جاهرة التجمهر يف مواقع احلواد  املرورية بغية 

ها على مواقع التواصل االجتماعي، دون مراعاة خلصوصيات الغري يف األماكن تصويرها، مث بث

العامة، ودون إدراك للتبعات االجتماعية الســــلبية هلذا التصــــرف الدخيل يف جل تطور وســــائل 

االتصـــــــــــــــال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية اســــــــــــــت دامها يف التصــــــــــــــوير الفوري 

ألجهزة اهلاتفية أو نقلها إىل شـــــبكة املعلومات الدولية لألشـــــ اص واألحدا ، ونشـــــرها عرب ا

)االنرتنت(، وابلتايل تصبح الصور عرضة للتداول واالنتشار دون علم األش اص، ودون أخذ 

إذهنم ابلتصــــوير أو النشــــر، عالوة على ما يســــببه التجمهر هبدف التصــــوير يف مكان احلاد  

اد  وانقاذ األرواح، إضــــــــافة إىل تعطيل حركة من إعاقة لعمل األجهزة األمنية يف مباشــــــــرة احل

الســـري، األمر الذي يتطلب املعاجلة التشـــريعية لظاهرة انتشـــار تصـــوير احلواد  املرورية ونشـــرها 

إلكرتونًيا من خالل جترميها بتعديل القوانني الســــــارية، وذلك كله دون مصــــــادرة حق مصــــــوري 

 الصحف ووسائل اإلعالم امل تلفة املرخص هلا بذلك. 
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ورأت اللجنة أن اهلدف الذي يســــــعى إليه مشــــــروع القانون واملتعلق بتصــــــوير احلواد  

املرورية ابحلياة اخلاصـــة لألفراد والتبعات الســـلبية بســـرعة انتشـــارها، يبدو متحقًقا يف كافة أنواع 

احلواد ، كحواد  احلريق واهندام البناايت مبا فيها احلواد  املرورية، وهو ما نصـــــــــــــــت عليه 

، حيث 1976( لســــنة 15( من قانون العقوابت الصــــادر ابملرســــوم بقانون رقم )370) املادة

وضــــعت هذه املادة العقوابت على كل من قام ابلنشــــر إبحدى طرق العالنية أخبارًا أو صــــورًا 

أو تعليقات تتصــل ةســرار احلياة اخلاصــة أو العائلية لألفراد ولو كانت صــحيحة، إذا كان من 

( 60إليهم، كما أن املادة الرابعة من قانون جرائم تقنية املعلومات رقم )شـــأن نشـــرها اإلســـاءة 

قد نصـــت على أنه: "يعاقب ابحلبس وابلغرامة اليت ال جتاوز مائة ألف دينار أو  2014لســـنة 

إبحدى هاتني العقوبتني من تنصت أو التقط أو اعرتض دون مسوغ قانوين مست دًما وسائل 

 موم لبياانت وسيلة تقنية املعلومات".فنية، إرساالً غري موجه للع

( من 7أمـــا اهلـــدف املتعلق بتعطيـــل وإعـــاقـــة حركـــة املرور فهو متحقق مبوجـــب البنـــد )

( من قانون املرور املشـــــــــــــــار إليه، حيث ينص على عقوبة احلبس 47الفقرة األوىل من املادة )

مدة ال تزيد على ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن مخسني دينارًا، وال جتاوز مخسمائة دينار، أو 

عقوبتني، ملن ارتكب فعل تعمد تعطيل أو إعاقة حركة املرور يف الطرق العامة إبحدى هاتني ال

 أو إعاقتها.

( من قانون 47بتعديل املادة ) اللجنة بعدم املوافقة على مشــروع القانونتوصــي  وعليه

)مصــاغ بناء على اقرتاح بقانون مقدم  2014( لســنة 23املرور الصــادر ابملرســوم بقانون رقم )
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وذلك ألن الغاية من مشـــــــــــروع القانون متحققة على أرض الواقع مبوجب  ،اب(من جملس النو 

 النصوص سالفة الذكر. 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــــًاخامس

( من الالئحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على 39إعمااًل لنص املادة )
 اختيار كل من:

 

 مقررًا أصليــــًا.  سحمد مجشرياألستا   عبدالريمن سعادة  .1
 مقررًا احتياطيـًا.  الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمانسعادة  .2

 

 توصيـة اللجنـة: -ــــًادسسا
 

يف ضـــــــوء ما دار من مناقشـــــــات وما أبدي من آراء أثناء دراســـــــة مشـــــــروع القانون، فإن 
 اللجنة توصي مبا يلي:

املادة  بتعديل )  (رقم ) ( لسنة  قانونمشروع ن حيث املبدأ على املوافقة معدم  -
)مصاغ  2014( لسنة 23( من قانون املرور الصادر ابملرسوم بقانون رقم )47)

 .بناء على اقرتاح بقانون مقدم من جملس النواب(
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختا  الالزم ،،،
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 د. سحمد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالريمن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 م2018 مارس 7التاريخ: 
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 حممد علي اخلزاعي       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
المرور  ( من قانون47مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة ) الموضوع:

بناًء على اقتراح بقانون  مصاغ) م2014( لسنة 23الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 مقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 فبراير 26بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  681، ضمن كتابه رقم )المجلس

الصادر بالمرسوم بقانون المرور  ( من قانون47رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

، بقانون مقدم من مجلس النواب( بناًء على اقتراح مصاغ) م2014( لسنة 23رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 .  الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني

 

، عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م2018 مارس 7وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشؤؤؤؤؤؤروع، حيث اطلعت على الثاني عشررررررر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.
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 رأي اللجنة:

( من 47المادة )مشررررروع قانون رقم ) ( لسررررنة ) ( بتعديل ترى اللجنة سؤؤؤؤالمة   

بناًء على  مصاغ) م2014( لسنة 23الصادر بالمرسوم بقانون رقم )المرور  قانون

 من الناحية الدستورية. ،بقانون مقدم من مجلس النواب( اقتراح

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات بخصوص 

مشروع قانون بإضافة مادة برقم 

( مكررًا إلى قانون التأمين 36)
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 م2018مارس  19التاريخ: 

 (9التقرير )

 

 جلنة اخلدمات تقرير 
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ا إىل قانون التأمني االجتماعي،36مشروع قانون بإضافة مادة برقم )حول 
ً
 ( مكرر

 م 1976( لسنة 24رقم ) بقانون الصادر باملرسوم 
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب(

 

 ال صل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

 4ف /  خ تص ن  687 طاب رقم )ال، وبموجب م2018مار،  6تاريخ ب 

ورى الش مجل، أحان صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح ر ي،  (،4د 

( 36مشروع قانون بإضافة مادة برقم ) من نس ة ال دمات لى لجنة  الموقر

( لسنة 24رقم )بقانون مكرًرا إلى قانون التأمين االجتماعي، الصادر بالمرسوم 

 قدم من مجلسم )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" الم1976

و عداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشسنه ليتم عرضه ته ودراسته مناقشل ،النواب(

 .من تاري ه أقصاه ثالثة أسابيعفي موعد  الموقر على المجل،

 

 

 

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتن يذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 الملكور في االجتماعات اآلتية:تدارست اللجنة مشروع القانون  (1)
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 ال صل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 م13/3/2018 10

 4 4 م19/3/2018 11

 

 

على الوثا ق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة اطلعت اللجنة  (2)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 )مرفق(مشروع القانون وملكرته اإليضاحية.  -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجل، الشورى.  -

 )مرفق(رأي ال ي ة العامة للتسمين االجتماعي.  -

 )مرفق( قانون ومرفقاته.المشروع  شسنقرار مجل، النواب ب -

 

 

 :عن ( ممثلون10في االجتماع رقم )اللجنة شارك  بدعوة من (3)

 :الهيئة العامة للتأمين االجتماعي -

القىىائم بىىأعمىىال الرئيس التن يىىذي   إيمان مصط ى المرباطيالسيدة  .1

 للهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

ئون   السيد عبدالعزيز عبدهللا العيسى .2 للشىىىىىىىى ن يىىىىذي  ت ل ير ا لمىىىىد ا

 القانونية.

 وزارة المالية: -

 رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي. السيد عبدالكريم محمد بوعالي  .1
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 من األمانة العامة بالمجل،: اللجنةات اجتماعشارك في  (4)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني    محمد خالد نجاح سيدال .2

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني   الشتلةعبدالموجود يوسف  سيدال .3

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد محمـــد أحمــد محمـــد .4

 

 

 :تولى أمانة سر اللجنة (5)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 أمين سر اللجنة المساعد.  السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2

 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيــ

القانون من الناحية انت ت لجنة الشنننؤون التشنننريعية والقانونية  لى سنننالمة مشنننروع 

 .الدستورية

ا: مرئيات اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:
ً
 ثالث

قانون؛  ل  نه يمنح العلى مشنننننننروع  للتسمين االجتماعي موافقت ا أبدت ال ي ة العامة

المؤّمن علي م في القطاع ال اص حق شنننرا  السننننوات االفتراضنننية أسنننوةً بن را  م 

وافق للك مع  طار توحيد المزايا تنفيلاً ألحكام القانون العاملين في القطاع العام، ويت

بشننننننسن  نشننننننا  ال ي ة العامة للتسمين االجتماعي، وتحديداً ما  2008( لسنننننننة 3رقم )

 )مرفق( عليه المادة الثانية من القانون المشار  ليه. تنص

ا: 
ً
 رأي اللجنـة:رابع

( مكرًرا إلى قانون 36مشىىىىروع قانون بإضىىىىافة مادة برقم ) تدارسننننت اللجنة 

م )المعد في 1976( لسنة 24رقم )بقانون التأمين االجتماعي، الصادر بالمرسوم 
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 واستعرضت ،ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

لمستشار أعضا  اللجنة واأصحاب السعادة وج ات الن ر التي دارت حوله من قبن 

، واسننتمعت لمالح ات ممثلي القانوني لشننؤون اللجان والمسننتشننار القانوني المسنناعد

تسمين االجتماعي ، واطلعت على رأي لجنة الشنننننننؤون التشنننننننريعية ال ي ة العامة لل

ة، يالدستور ةمشروع القانون من الناحي والقانونية بالمجل، واللي جا  مؤكًدا لسالمة

 رار مجل، النواب ومرفقاته بشسنه.واطلعت على ما انت ى  ليه ق

يتسلف مشنننننروع القانون فضنننننالً عن الديباجة من ثالث مواد، تضنننننّمنت المادة  

مادة برقم ) فة  ماعي الصننننننننادر 36األولى  ضننننننننا تسمين االجت قانون ال ( مكرًرا  لى 

يجوز للمؤمن عليه أن نصنننن ا اآلتي:    ،1976( لسنننننة 24بالمرسننننوم بقانون رقم )

افتراضنننننننية لمدة اشنننننننتراكه في التسمين بما ال يجاوز  م، يطلب ضنننننننم مدة  دمة 

سنوات، وبشرط أال تتجاوز مدة ال دمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انت ا  

ال دمة حدود المدة المؤهلة السنننتحقاق الحد األقصنننى للمعاك، وللك مقابن أدا  مبل  

المبل  ويحسنننننننب بلات ضنننننننافي يؤديه لل ي ة العامة للتسمين االجتماعي ويقدر هلا ا

 الطريقة المشار  لي ا في المادة السابقة.

مدة ه عليال بقضا  المؤمن  وال تعتبر المدة االفتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاك 

 ،( من هلا القانون37( و)34االشتراك المنصوص علي ا في المادتين )

دم انتفاع المؤمن ويشننننترط لضننننم مدة ال دمة االفتراضننننية وفقاً ألحكام هله المادة ع

اعدية قتعليه بضنننننم مدة  دمة افتراضنننننية أ رى وفقاً ألي من القوانين التسمينية أو ال

 .  المعمون ب ا

 

 .ف ي مادة تنفيليةالمادة الثالثة أما جا ت المادة الثانية  جرا ية،   

 



100 
 

قانون  لى منح المؤم  و طاع األهليي دف مشنننننننروع ال عاملين في الق  ن علي م ال

   سنوات ال دمة االفتراضية بما ال يجاوز  م، سنوات. ة شرازيم

 مشروع) وقد انت ى قرار مجلس النواب إلى تغيير مسمى مشروع القانون من  

( مكرًرا إلى قانون التأمين االجتماعي، الصادر 36قانون بإضافة مادة برقم )

 لسنةقانون رقم )   (  مشروع) إلى( م1976( لسنة 24رقم )بقانون بالمرسوم 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ( من قانون التأمين االجتماعي36بتعديل المادة )

قانون التأمين من ( 36فقرة أخيرة لنص المادة )، وإضافة (1976( لسنة 24)

يكون نص ا اآلتي: "  ،م1976( لسنة 24لمرسوم بقانون رقم )با الصادر االجتماعي

خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين  مددن عليه أن يطلب ضم يجوز للمؤم   كما

أال تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد  علىبما ال يجاوز خمس سنوات، 

األقصى للمعاش، وذلك  الضم وعند انت اء الخدمة حدود المدة المؤهلة الستحقاق الحد  

مبلغ ويقدر هذا ال ،ضافي يسدده إلى ال يئة العامة للتأمين االجتماعيإمقابل أداء مبلغ 

م ويشترط لض .هذه المادةويحسب بذات الطريقة المشار إلي ا في الفقرة األولى من 

ليه ن علمدة الخدمة االفتراضية وفقاً ألحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤم   الحد األقصى

 وال .بضم مدة خدمة افتراضية وفقاً ألي من القوانين التأمينية أو التقاعدية المعمول ب ا

ن عليه مدة االفتراضية ضمن المدة المؤهلة للمعاش إال بقضاء المؤم   تحسب المدد

 . "من هذا القانون (37( و)34االشتراك المنصوص علي ا في المادتين )

 

وقد خلصت اللجنة إلى توصيت ا بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ 

 العتبارات اآلتية:وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك ل
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ن علي م من  -1 القطاع األهلي بشراء سنوات خدمة  املين فيعالالسماح للمؤم 

اد في القطاعين الحكومي افتراضية، أسوة بالموظفين والضباط واألفر

 .ية شراء سنوات الخدمة االفتراضيةزتوحيد مل والعسكري

قاعدية توحيد المزايا التتطبيق أهداف قانون ال يئة العامة للتأمين االجتماعي في  -2

ع البحريني في المادة الثانية من  وفق أفضل ا؛ وذلك التزاماً بما جاء به المشر 

بشأن ال يئة العامة للتأمين االجتماعي، المعدل  2008( لسنة 3القانون رقم )

 .2014( لسنة 33بالقانون رقم )

مين العامة للتأإن مشروع القانون سوف يؤدي إلى تعزيز المركز المالي لل يئة  -3

االجتماعي ويضيف موارد جديدة لل يئة، ويساهم في تخفيض العجز االكتواري 

 للصندوق.

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :خامس

( من الال حة الدا لية لمجل، الشورى، اتفقت اللجنة على 39 عماالً لنص المادة )

   ا تيار كن من:

 مقرًرا أصليًا. الدكتور منصــــــور محمــــد سرحـــــان      .3

 مقرًرا احتياطيًا.  األستـــاذة هالـــة رمـــــزي فايــــز         .4

      

 

 

 
ً
 توصية اللجنة: :اسادس
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في ضو  ما دار من مناقشات وما أبدي من آرا  أثنا  دراسة مشروع القانون،   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 ضافة مادة برقم ) الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع ( مكرًرا 36قانون بإ

( لسىىىىىىنة 24رقم )بقانون إلى قانون التأمين االجتماعي، الصىىىىىىادر بالمرسىىىىىىوم 

م )المعد في ضىىىىىىىوء االقتراح بقانون "بصىىىىىىىيغته المعدلة" المقدم من 1976

 .مجلس النواب(

 كما وردت ت صىىىىىيالً في  مواد مشىىىىىروع القانونتعديل مسىىىىىمى و الموافقة على

 الجدول المرفق.

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                      ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                              نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 قانون رقم )   ( لسنةمشروع 
 1976( لسنة 24( مكررًا إلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )36بإضافة مادة برقم )

 

نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى املشروع 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مسمى املشروع

 
مسمى المشروع  وغإعادة ص

بقانون تبعًا لتوصييييييييي   ال     
 م ه األولىبخصوص المادة 

التعديل المقترح في  وضييييييييي ب
مضييييييياف  ل مادة فقرة صييييييي    

 من القييانون الميي، و   (36)
ميييييييادة  اسيييييييييييييييت يييييييدا ول س 

 مسمى املشروع

 
الموافقييييي  ع ى مرا  م  س 

مسمى  وغصال واب بإعادة 
المشيييييييييييييييروع بقيييييييانون تبعيييييييًا 
لتوصيييي   ال     بخصييييوص 

 وضيييييييييييي م ه ب األولىالمادة 
التعديل المقترح في صييييي    

 (36مضييييييييييياف  ل مادة )فقرة 

 مسمى املشروع
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 
 

 مشروع
 قانون رقم )   ( لسنة

( 36بإضافة مادة برقم )
مكررًا إلى قانون التأمين 

االجتماعي الصادر 
بالمرسوم بقانون رقم 

 1976( لسنة 24)
 

  وذلك ع ى ال  و مسييييييييييييتق  
 الوا د أدناه.

 
نص املسمى بعد 

 التعديل:

 مشروع
 قانون رقم )   ( لسنة

 من( 36مادة )ال بتعديل
 قانون التأمين االجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون 

 1976لسنة ( 24رقم )
 

 ول س من القانون الم، و  
 مستق  .مادة  است دا 

 

 

 

 

 

 مشروع 
 قانون رقم )   ( لسنة

 من( 36مادة )ال بتعديل
 قانون التأمين االجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون 

 1976( لسنة 24رقم )
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة

ع ى  ن  ن التال إجراء التعدي 
 الديباج :

 
 

( مبل ) ،  فاصييي  وضييي   -1
تهك ميي  ) عديال رة ( في الفقوت

 الثالث  من الديباج .

قنا إضييييييياف  عبا ة ) -2 صددددد 
( مييييبيييييييل  يييي ييييمييييييي  عددهدديددددده و

 ( في ذيل الديباج .أصدرناه)
 
 
 
 

 

 الديباجة

الموافقييييييي  ع ى مرا  م  س 
  نبيييييييإجراء التعيييييييدي  ال واب
 ع ى الديباج : التال  ن

 

 ( مبل) ،  فاص  وض   -1
قرة ( في الفوتعديالتهك م  )

 الثالث  من الديباج .

قنا إضييييييياف  عبا ة ) -2 صددددد 
( ميييبيييييييل  ييي يييمييييييي  عددهدديددددده و

( في ذييييييييل أصددددددددددددددرندددداه)
 الديباج .

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 

 نحن حمدددد بن عيسدددددددددى 
مهددددل ممه ددددة  آل خهيفددددة
 البحرين.

بيييييييعيييييييد ا  ييييييي ع عييييييي يييييييى 
 الدستو   
اليييتييييييي مييي ييين  ميييييييانيييون وعييي يييى 
مييييييياعي الصيييييييييييييييييييييياد  ا جت

( 24)بالمرسوم بقانون  مم 
 وتعدي ته   1976لس   

نص الديباجة بعد 
 التعديل: 

 نحن حمدددددد بن عيسدددددددددى 
آل خهيفددددة  مهددددل ممه ددددة 

 البحرين.
 بييييييييعييييييييد ا  يييييييي ع عيييييييي ييييييييى 

 الدستو   
الييييتييييييي ميييي يييين  ميييييييانييييون وعيييي ييييى 

ا جيييتيييمييييييياعيييي الصيييييييييييييييييييييياد  
( 24بالمرسيييييييوم بقانون  مم )

 وتعدي ته   ،1976لس   
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

( 3وعي يى اليقيييييييانيون  ميم )
بشييي ن الة     2008لسييي   

  العام  ل ت م ن ا جتماعي
( 33)  مم القانون بالمعدل 
  2014لس   

أمييير مييي ييي يييس الشيييييييييييييييييو   
وم  س ال واب القيييييييانون 
 اآلتي نصه  ومد أصد ناه:

( لسييي   3وع ى القانون  مم )
بشييييييي ن الة    العام   2008

 المعدل  ل ت م ن ا جتماعي
( لسييييييييييييييي يي  33)  مم القييانون بيي

2014  
 

أمر م  س الشيييو   وم  س 
ال واب القانون اآلتي نصيييييه  

 اه:أصد نقنا عهيه وصد  ومد 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نحن حمدددددد بن عيسدددددددددى 
آل خهيفددددة  مهددددل ممه ددددة 

 البحرين.
 بييييييييعييييييييد ا  يييييييي ع عيييييييي ييييييييى 

 الدستو   
الييييتييييييي ميييي يييين  ميييييييانييييون وعيييي ييييى 

ا جيييتيييمييييييياعيييي الصيييييييييييييييييييييياد  
( 24بالمرسيييييييوم بقانون  مم )

 وتعدي ته   ،1976لس   
( لسييي   3وع ى القانون  مم )

بشييييييي ن الة    العام   2008
 المعدل  ل ت م ن ا جتماعي
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

( لسييييييييييييييي يي  33)  مم القييانون بيي
2014  

 

أمر م  س الشيييو   وم  س 
ال واب القانون اآلتي نصيييييه  

 اه:أصد نقنا عهيه وصد  ومد 
 املادة األوىل  

 مقدمة املادة

 

 

 املادة األوىل

  مقدمة املادة

إعادة صييييييي اة  مقدم  المادة 
ب  ييييي  يتم إد اع التعيييييدييييييل 
اليميقيتيرح  يفيقيرة فيي اليميييييييادة 

 املادة األوىل

  مقدمة املادة

الموافقييييييي  ع ى مرا  م  س 
بيييإعيييادة صييييييييييييييي ييياةييي  ال واب 

مقييييدميييي  المييييادة ب  يييي  يتم 

 املادة األوىل

  مقدمة املادة
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

تضيييياى إلى مانون الت م ن 
ا جتمييييييياعي الصيييييييييييييييييييييياد  

( 24بالمرسوم بقانون  مم )
مادة جديدة  1976لسيييييييييي   

( من القيييانون بيييد ً من 36)
مادة مسيييييييييييييييتق    وذلك ع ى 

 ال  و الوا د أدناه.

 

مقدمة املادة بعد 
 :التعديل

 

( 36المادة )تضيييييييييييييياى إلى 
ميييييييانييييييون الييييييتييييييي ميييييي يييييين  مددددن

الصيييييييييييييييييييييياد   ا جيييتيييمييييييياعيييي
( 24 مم ) بالمرسييييييييوم بقانون 

إد اع التعديل المقترح  فقرة 
( من القانون 36في المادة )

 بد ً من مادة مستق  .

 

 

 

 

 

 

 

( 36المادة )تضيييييييييييييياى إلى 
ميييييييانييييييون الييييييتييييييي ميييييي يييييين  مددددن

الصيييييييييييييييييييييياد   ا جيييتيييمييييييياعيييي
( 24 مم ) بالمرسييييييييوم بقانون 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 ( مكر ًا نصيييييييييييييةا36برمم )
 اآلتي:

 

 جديدةفقرة  1976لسييييييييييييييي   
 :اآلتي نصةا

 

 جديدةفقرة  1976لسييييييييييييييي   
 اآلتي: نصةا

 

 (36املادة )
 

 

 

 

 

 (36املادة )

 

 

 

 

 (36املادة )

إعيييادة صيييييييييييييييوغ الميييادة ع ى 
ال  و الوا د أدنييييييياه  وذليييييييك 

 بمراعاة التالي:

 

الحدددددد عبيييييييا ة ) وضيييييييييييييي  -1
لميييييييدة الخيييييييدمييييييي   (األقصدددددددددى

 (36املادة )

الموافقييييييي  ع ى مرا  م  س 
عادة صيييييييوغ المادة بإال واب 

ع ى ال  و الوا د أدنييييييياه  
 وذلك بمراعاة التالي:

الحدددددد عبيييييييا ة ) وضيييييييييييييي  -1
لميييييدة الخيييييدمييييي   (األقصدددددددددى

 (36املادة )
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رم ي   لكي   ا فتراضيييييييييييييي ييييي  
حقيييييييه في ن ع  يييييييه من المؤم  

ا ةالمدد ا فتراضيييي   التي ضييييم  
  في ظل موان ن ت م     أخر  

 األمصييييييييى عن ال د   والتي تقل  
   في ه،ه المادة.المقر  

 

( بدً  مدد  م  ) وضيييييييييييي  -2
ن ع  ييه ألن المؤم    (مدةعن )
 اً ليييييه أن يشييييييييييييييتر  ميييييدد ي ق  
  ت ن  ث  )سييي    سييي   متفاوت
   وبالتالي فالصيي    األد   ...(

 (.مددهي )

م  ر ي   لكي   ا فتراضيييييييييييييي يي  
حقيييييه في ن ع  يييييه من المؤم  

ا ةالمدد ا فتراض   التي ضم  
  في ظل موان ن ت م     أخر  

ى األمصيييي عن ال د   والتي تقل  
   في ه،ه المادة.المقر  

( بدً  مدد  م  ) وضيييييييييييي  -2
ن ع  ه ألن المؤم    (مدةعن )
 اً لييييه أن يشييييييييييييييتر  مييييدد ي ق  
 )س    س ت ن  ث     متفاوت
  وبيييالتيييالي فيييالصيييييييييييييي  ييي  ...(
 (.مددهي ) األد   
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

( يف 36نص املادة )
 :القانون النافذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( بعد 36نص املادة )
 :التعديل

 

ن أ ن ع  هي وز ل مؤم   كما"
خدم   مدديط ب ضم 

افتراض   لمدة اشتراكه في 
الت م ن بما   ي اوز خمس 

أ  تت اوز مدة  عهى س وات 
الخدم  الم سوب  في التقاعد 
بعد الضم وع د انتةاء 

حدود المدة المؤه   الخدم  
األمصى   ست قا  ال د  
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

ميييييييي  عييييييييدم ا خيييييييي ل 
( من 3بيي حكييام المييادة )

هييييييي،ا القيييييييانون  ي وز 
ل مؤمن ع  ه أن يط ب 
زيادة مدة اشييييييييتراكه في 
التييي م ن وذليييك بضيييييييييييييييم 
سيي وات الخدم  السييابق  
والتي لم يكن خ لةييييييا 
خاضييييييييييييييعًا لة،ا القانون 
أو بضيييييييييييييييم سييييييييييييييي وات 
ا شيييييييييييييترا  في الت م ن 

 

 

ي وز ل مؤمن ع  ه أن 
يط ب ضم مدة خدم  
افتراض   لمدة اشتراكه في 
الت م ن بما   ي اوز 
خمس س وات  وبشرط أ  
تت اوز مدة الخدم  
الم سوب  في التقاعد بعد 
الضم وع د انتةاء الخدم  
حدود المدة المؤه   

ل معاش  وذلك مقابل أداء 
ضافي يسدده إلى إمب غ 

الة    العام  ل ت م ن 
ويقد  ه،ا   ا جتماعي

المب غ وي سب ب،ات الطريق  
المشا  إل ةا في الفقرة األولى 

ويشترط  .هذه المادةمن 
لمدة  لضم الحد األقصى

الخدم  ا فتراض   وفقًا 
ام ه،ه المادة عدم ألحك

ن ع  ه بضم انتفاع المؤم  
مدة خدم  افتراض   وفقًا 
أل  من القوان ن الت م     أو 

ن أ ن ع  هي وز ل مؤم   كما"
خدم   مدديط ب ضم 

افتراض   لمدة اشتراكه في 
الت م ن بما   ي اوز خمس 

أ  تت اوز مدة  عهى س وات 
الخدم  الم سوب  في التقاعد 
بعد الضم وع د انتةاء 
الخدم  حدود المدة المؤه   

األمصى   ست قا  ال د  
ل معاش  وذلك مقابل أداء 

ضافي يسدده إلى إمب غ 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

السيييييابق  والتي تقاضيييييى 
ع ةا من الة    العام  

 دفع  واحدة  مسيييت قاته
مييييقيييييييابيييييييل أداء مييييبيييي ييييغ 
إضييييييييييييييافي يؤديه ل ة    
العيييييييامييييييي  يقيييييييد  وفقيييييييًا 

( 4لييييييي ييييييي يييييييدول  ميييييييم )
وي يييييدد المب غ  المرافق.

ع ى أسيييياج األجر في 
تا يخ بداي  ا شييييييييييييترا  
في التييييي م ن أو تيييييا يخ 

 ست قا  ال د األمصى 
ل معاش  وذلك مقابل أداء 

  ضافي يؤديه ل ة  امب غ 
العام  ل ت م ن ا جتماعي 
ويقد  ه،ا المب غ وي سب 
ب،ات الطريق  المشا  إل ةا 

 في المادة السابق .

و  تعتبر المدة ا فتراض   
ضمن المدد المؤه   

  بقضاء المؤمن إل معاش 
مدة ا شترا  ع  ه 

 وال .التقاعدي  المعمول بةا
ا فتراض    تحسب المدد

ضمن المدة المؤه   ل معاش 
ن ع  ه مدة إ  بقضاء المؤم  

لم صوص ع  ةا ا شترا  ا
 (37)( و34في المادت ن )
 ."من ه،ا القانون 

م ن الة    العام  ل ت 
ويقد  ه،ا   ا جتماعي

المب غ وي سب ب،ات الطريق  
المشا  إل ةا في الفقرة األولى 

ويشترط  .هذه المادةمن 
لمدة  لضم الحد األقصى

الخدم  ا فتراض   وفقًا 
ألحكام ه،ه المادة عدم 

ة ن ع  ه بضم مدانتفاع المؤم  
خدم  افتراض   وفقًا أل  من 
 القوان ن الت م     أو التقاعدي 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

تقيييديم الط يييب إن  يييان 
بعد ذلك  ويؤد  المب غ 
المشيييييييييييا  إل ه إما دفع  
واحدة أو ع ى أمسييييييييياط 

   ةيياشيييييييييييييييةرييي  توافق ع
الة  يي  مضييييييييييييييييافييًا إل ةييا 

( %5فييييييياقيييييييدة بييواميي  )
سييييييييييي ويًا ت سيييييييييييب ع ى 
الرصييييييييييييييي ييييد المت ييييام  
ويشيييييييييييييييترط أ  تت ييياوز 
مدة التقسييييييييييييييي   سييييييييييييييين 

الم صوص ع  ةا في 
( من 37( و)34المادت ن )
  ه،ا القانون 

 ويشترط لضم مدة الخدم 
ا فتراض   وفقًا ألحكام 
ه،ه المادة عدم انتفاع 
المؤمن ع  ه بضم مدة 
خدم  افتراض   أخر  وفقًا 
أل  من القوان ن الت م     

 ."قاعدي  المعمول بةاتأو ال

تحسب  وال .المعمول بةا
ا فتراض   ضمن  المدد

المدة المؤه   ل معاش إ  
ن ع  ه مدة بقضاء المؤم  

لم صوص ع  ةا ا شترا  ا
 (37)( و34في المادت ن )
 ."من ه،ا القانون 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

السيييييييييت ن ل مؤمن ع  ةم 
أو الخامسيي  والخمسيي ن 

 ل مؤمن ع  ةن.

وتييييييييعييييييييتييييييييبيييييييير الييييييييمييييييييدة 
المضيييييييييييييييمومييييييي   بقيييييييًا 
ألحكام الفقرة السييييييييييييابق  
ومدة ا شيييترا  في ه،ا 
التيييي م ن سيييييييييييييييواء  ييييان 
ا شيييييييييييييييترا  إل ام ييييًا أو 
اخت ا يًا  مددًا متصيييييي   
في حسيييييييييييييييييييياب المييييييدد 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

اليييميييؤهييي ييييييي  لييي يييميييعييييييياش 
والم صيييييييييييييييوص ع  ةيييييا 

( من هيي،ا 34بييالمييادة )
 .القانون 

 املادة الثانية 
 

يصد  وزير المال   
القرا ات ال زم  لت ف ، 

 أحكام ه،ا القانون.

 املادة الثانية

الموافق  ع ى ن  المادة  ما 
 و د في المشروع بقانون.

 املادة الثانية

الموافق  ع ى ن  المادة 
كما و د في المشروع 

 بقانون.

 املادة الثانية

يصد  وزير المال   القرا ات 
ال زم  لت ف ، أحكام ه،ا 

 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 املادة الثالثة

 
 
 
 
 
 

ع ى  ق س م  س الوز اء 
  ل ف ما يخصه –والوز اء 

 ه،ا القانون أحكام ت ف ،  -
 وم ال مناعتبا ًا ويعمل به 

 املادة الثالثة

الموافق  ع ى ن  المادة  ما 
م    و د في المشروع بقانون 

مراعاة وض  فاص   ) ( بعد 
 (.هذا القانون عبا ة )

 نص املادة بعد التعديل:

ع ى  ق س م  س الوز اء 
  ل ف ما  –والوز اء 

ا ه،أحكام ت ف ،  - يخصه
 مناً اعتبا  ويعمل به  ،القانون 

ي لتا يخ نشره ف ال وم التالي
 ال ريدة الرسم  .

 املادة الثالثة

الموافق  ع ى ن  المادة 
كما و د في المشروع 

  م  مراعاة وض  بقانون 
ا هذفاص   ) ( بعد عبا ة )

 (.القانون 
 

 املادة الثالثة

 

 

 

 

ع ى  ق س م  س الوز اء 
  ل ف ما  –والوز اء 

ا ه،أحكام ت ف ،  - يخصه
 مناً اعتبا  ويعمل به  ،القانون 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 بعد التعديلالنص  توصية اللجنة قرار جملس النواب

لتا يخ نشره في  التالي
 ال ريدة الرسم  .

ي لتا يخ نشره ف ال وم التالي
 ال ريدة الرسم  .
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 م2018 مارس 7التاريخ: 

 
 الفاضل   احملرتمةسعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل 

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

 ( مكرًرا إلى36بإضافة مادة برقم )مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  الموضوع:

المعد ) م1976( لسنة 24رقم ) التأمين االجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون قانون

 النواب(.مقدم من مجلس ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانونفي ضوء اال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 مارس 6بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  688، ضمن كتابه رقم )المجلس

التأمين االجتماعي،  قانون ( مكرًرا إلى36بإضافة مادة برقم )رقم ) ( لسنة ) ( 

 قتراح بقانونالمعد في ضوء اال) م1976( لسنة 24رقم ) الصادر بالمرسوم بقانون

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، مقدم من مجلس النواب(ال )بصيغته المعدلة(

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م2018 مارس 7وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشؤؤؤؤؤؤروع، حيث اطلعت على الثاني عشررررررر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 الدستور.وأحكام 

 

 

 رأي اللجنة:

( 36بإضرررافة مادة برقم )مشرررروع قانون رقم ) ( لسرررنة ) ( ترى اللجنة سؤؤؤالمة   

( لسررررنة 24رقم ) التأمين االجتماعي، الصررررادر بالمرسرررروم بقانون قانون مكرًرا إلى

مقدم من مجلس ال )بصرررررريغته المعدلة( قتراح بقانونالمعد في ضرررررروء اال) م1976

 الدستورية.من الناحية  ،النواب(

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


