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 م2018يونيو  10التاريخ: 

 (19التقرير )

 

 

 جلنة اخلدمات تقرير 

بشأن اهليئة  2008( لسنة 3مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )حول 
 2018( لسنة 33)العامة للتأمني االجتماعي، املرافق للمرسوم رقم 

 

 الفصل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

د  4ف /  خ تص ل  793خطاب رقم )ال، وبموجب م2018 يونيو 5تاريخ ب 

الشورى  مجلس أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس (،4

بعض أحكام القانون مشروع قانون بتعديل  من نسخة الخدماتإلى لجنة  الموقر

بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسوم  2008( لسنة 3رقم )

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ته ودراسته مناقشل ،2018( لسنة 33رقم )

 .من تاريخه أقصاه أسبوعفي موعد  الموقر بشأنه ليتم عرضه على المجلس
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 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 ة:تيه قامت اللجنة باإلجراءات اآلالتكليف المذكور أعاللتنفيذ 

تدارستتتت اللجنة مشتتتروع القانون المالسور لدستتتتعداد لمناقشتتتته قبل ورود قرار  (1)

 مجلس النواب بشأنه، في االجتماع اآلتي:

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 2 2 م4/6/2018 22

 

 :يناآلتي عيناالجتماتدارست اللجنة مشروع القانون المالسور في  (2)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 م7/6/2018 23

 4 4 م10/6/2018 24

 

 

على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة اطلعت اللجنة  (3)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 )مرفق(مشروع القانون ومالسرته اإليضاحية.  -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق( قانون ومرفقاته.المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب -

 

 (:23رقم )في االجتماع اللجنة شارك  بدعوة من (4)
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 وزارة المالية:  -

 وزير المالية. . صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 1

 خبير مالي. –مستشار     السيد يوسف عبدهللا محمود .2

 منسق برامج.     . السيد محمد فؤاد ساتر3

 

 :الهيئة العامة للتأمين االجتماعي -

 القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.  . السيدة إيمان مصطفى المرباطي1

 المدير التنفيذي للشؤون القانونية.           . السيد عبدالعزيز عبدهللا العيسى2

 باإلنابة. ئيس قسم المتابعة والمعلوماتر         اسماعيل الحوسنيالسيد محمد . 3

 

 وزارة شؤون الدفاع: -

 رئيس القضاااااااء العساااااا ري   اللواء حقوقي د. يوسف راشد فليفل. 1

رئاايااس مااحاا ااماااة الااتاامااياايااز 

 العس رية.

المدير العام لصاااندول التقاعد  . العقيد عادل عيسى الزياني2

 العس ري.

رئيس الشااااااؤون القاااانونياااة  اهيم جوهر إبراهيم. المقدم حقوقي د. إبر3

 )القضاء العس ري(.

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارك في  (5)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني    محمد خالد نجاح سيدال .2

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد محمـــد أحمــد محمـــد .3

 الباحث القانوني.  السيد محسن علـــي الغريري  .4
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 :تولى أمانة سر اللجنة (6)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 أمين سر اللجنة المساعد.  السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2

 

ا: 
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيــ

القانون لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشروع –بعد المداولة والنقاش  -انتهت اللجنة      

  وأحسام الدستور، واللك لألسباب التالية:

ناط ن الدستور أناط بالسلطة التشريعية مهمة تنظيم المعاشات التقاعدية كما أإ -1

ظم ( منه والتي جاء فيها: )ين119لنص المادة ) بها مهمة تنظيم الرواتب وفقـًا

القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي 

( من الدستور 31تقرر على خزانة الدولة(، وهذا التنظيم جاء بموجب المادة )

والتي تنص على: )ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها 

ليه، وال يجوز أن ينال التنظيم في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون، أو بناًء ع

 أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية(.

تقرر القواعد  عندما تنظم المعاشات التقاعدية فهيوعليه فإن السلطة التشريعية 

الرئيسية واألحكام العامة، وتعهد إلى الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وضع 

تجدات التي تطرأ على القواعد واألحكام التفصيلية بحسب الظروف والمس

 صناديق التقاعد التي تقوم على إدارتها.

ن التعديالت الواردة في هذا المشروع ال تنتقص من دور السلطة التشريعية إ -2

ألن السلطة التشريعية تحتفظ ؛ في التشريع وال تخالف مبدأ الفصل بين السلطات

صيل، وبذلك فإن لنفسها بتقرير أصل الحق وتترك للسلطة التنفيذية تحديد التفا

تنظيم مثل هذه المسائل يكون بناًء على قانون، وبما ال يخالف نصوص الدستور 

 ذات العالقة.
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ً بأن السلطة التشريعية قامت عدة مرات بمنح السلطة التنفيذية صالحية  علما

( من قانون الخدمة المدنية 15تحديد الرواتب، ومثال على ذلك نص المادة )

د الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار والذي جاء فيه: )تحد

 من رئيس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية(.  

من قانون السلطة القضائية، آلية إصدار نظام  ا( مكررً 73وكذلك حددت المادة )

رواتب وبدالت ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة لتكون بأمر ملكي، كما 

عهد القانون إلى المجلس األعلى للقضاء مهمة إصدار الئحة تنظيم شؤون 

 القضاة والنيابة العامة دون التقيد باألحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية.

بشأن  2008( لسنة 3إذا كان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) -3

حيات الهيئة المذكورة لتحديد الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، قد وسع من صال

بعض المسائل المتعلقة بنسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط 

الراتب أو األجر الذي يتم بناًء عليه تسوية المعاش إلى غير ذلك من األمور، 

فإن ذلك ليس معناه تجاوز حدود القانون، فيبقى ما تصدره الهيئة العامة للتأمين 

ن لوائح وقرارات إدارية في عالقة تبعية بالنسبة للقانون وال يجوز االجتماعي م

لها الخروج على أحكامه، ويبقى للسلطة التشريعية حرية سن قانون جديد بإعادة 

 في ضوء ما تقدره لتحقيق الصالح العام.  هاذات تنظيم المسائل

( 119وفي ضوء ما تقدم فإن مشروع القانون ال يتضمن مخالفة لنص المادة ) -4

من الدستور الذي يخول القانون االختصاص بتنظيم الرواتب والمعاشات، دون 

أن نص الدستور ال سيما وأن يلزم السلطة التشريعية بطريقة معينة لهذا التنظيم، 

عبارة "تحديد قد استخدم عبارة "تنظيم الرواتب والمعاشات" ، ولم يستخدم 

ديد آليات التنظيم سواء كان ، ومن ثم يترك للمشرع تحالرواتب والمعاشات"

ن أم االكتفاء بتحديد القواعد ذلك بنصوص تفصيلية ترد في صلب القانو

التي جمالية في صلب القانون وترك األمور التفصيلية للوائح اإلدارية اإل

 تصدرها السلطة التنفيذية بناًء على القانون ودون خروج عليه.
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ا
  العامة للتأمني االجتماعي(:رأي وزارة املالية )اهليئة ا: ثالث

 

أوضتتتتتتتح معالي واير المالية أن مشتتتتتتتروع القانون محل الدراستتتتتتتة يهدف إلى 

المحافظة على استتتتتدامة الصتتتتناديق التقاعدية وضتتتتمان استتتتتمراريتها، وأن المبادئ 

والمعايير التي تمنح على أستتتتتتاستتتتتتها الماايا التقاعدية تحتام إلى تإيير من وقت إلى 

قتصادية، األمر الالي ينعسس بدوره على حال تلك الصناديق، آخر حسب الظروف اال

إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي   –في هالا الصدد  –الفتًا معاليه 

الحسومة بصتتتتتفتها  ا بينهم ممثلون عنمن رئيس وأربعة عشتتتتتر عضتتتتتوً يتم تشتتتتتسيله 

تختارهم غرفة وأعضتتتام يمثلون أصتتتحاب العمل في القطاع األهلي صتتتاحب عمل، 

تجارة وصتتناعة البحرين، وأعضتتام يمثلون العاملين في القطاع الحسومي، وأعضتتام 

طاع األهلي يختارهم اال عاملين في الق بات عمال البحرين، يمثلون ال قا عام لن حاد ال ت

التوصتتتيات والقرارات بما فيها تلك المتعلقة  وهالا التشتتتسيل يمنح اطمئنانًا بخصتتتوص

 التي يقرها مجلس اإلدارة. عدية أو اشتراسات التقاعد بتعديل الماايا التقا

 

ممثلو الهيئة العامة للتأمين االجتماعي بأن بعض الماايا التقاعدية التي  سما أفاد 

تمنح للمتقاعدين تؤدي إلى استتتتتنااف أموال الصتتتتندو  إالا ما قورنت باالشتتتتتراسات 

 التي تدخل على الصندو . 

 :يما يليف تتمثل مشروع القانون مبرراتوأوضح ممثلو الهيئة أن  

 تنفيال سافة التااماتها تجاه المتقاعدين.العامة في ضمان استمرار الهيئة  أ.

ب. إعطام صتتتدحيات أوستتتس لمجلس إدارتها في تنظيم الشتتتؤون التقاعدية من ماايا 

 وحقو .
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بما يهدف إلى إطالة عمر صتتتتتتتندو  التأمين  اإلستواريتنفيال توصتتتتتتتيات الخبير  م.

 جتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجا متوقس مستقبدً.اال

 

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:رابع

( لسررررنة 3مشررررروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) تدارستتتتت اللجنة 

( لسررنة 33بشررأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسرروم رقم ) 2008

( من الدستتتتتتتور، 87المحال بصتتتتتتفة االستتتتتتتعجال استتتتتتتناًدا ألحسام المادة ) ،2018

أعضتتتام أصتتتحاب الستتتعادة واستتتتعرضتتتت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل 

واارة المالية لمدحظات ، واستتتمعت لشتتؤون اللجان ينالقانوني يناللجنة والمستتتشتتار

 ألعلى للتقاعد العستتتتسريوممثلي المجلس ا ،الهيئة العامة للتأمين االجتماعيممثلي و

بالمجلس والالي جام مؤسًدا ريعية والقانونية شتتتتتعلى رأي لجنة الشتتتتتؤون الت واطلعت

 واطلعت على ما انتهى إليه قرارة، الدستتتتتوري ةلستتتتدمة مشتتتتروع القانون من الناحي

 مجلس النواب ومرفقاته بشأنه.

  

إلى  واإلفتام القانوني يهدف مشتتتروع القانون سما ورد في مالسرة هيئة التشتتتريس

 ما يلي:

ضمان استمرار الهيئة العامة للتأمين االجتماعي في أداء رسالتها النبيلة وتنفيذ  -1

 .كافة التزاماتها تجاه المتقاعدين

إعطاء صالحيات أوسع لمجلس اإلدارة في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا  -2

 وحقوق.

بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين  اإلكتواريتنفيذ توصيات الخبير  -3

 االجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبالً.
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 المادة األولىتضّمنت ؛ دأربع موايتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من 

بشأن الهيئة العامة للتأمين  2008( لسنة 3استبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم )

( 13، 12، 11، 10، 9بنوداً جديدة بأرقام ) المادة الثانيةاالجتماعي، في حين أضافت 

إلى الفقرة األولى من المادة السادسة من ذات القانون، كما أضافت مادة جديدة برقم 

حكماً يقضي بإلغاء كل نص يتعارض مع  المادة الثالثةكرراً، وقررت المادة الثامنة م

 .مادةً تنفيذيةً  المادة الرابعةأحكام هذا القانون، فيما جاءت 

 

 وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

 إن مشتتتتروع القانون يمنح مجلس إدارة الهيئة الصتتتتدحيات الدامة لمعالجة .1

األوضتتتتتتاع المالية لصتتتتتتناديق التأمين االجتماعي التي تعاني من العجواات 

، والتي توجتتب أن تسون اإلستواريالمتتاليتتة وفقتتا للتقتتارير المتسررة للخبير 

القرارات واإلجرامات على  ا اتخاالخولهتلدى الهيئة األدوات القانونية التي 

مين أيق التوجه الستتتتتتترعة لمواجهة العجا المالي الالي تعاني منه صتتتتتتتناد

االجتماعي، بهدف الحفاظ على حقو  المتقاعدين أو المستحقين عنهم، واللك 

لها صتتتتتتدحية تحديد نستتتتتتبة اشتتتتتتتراسات التقاعد وتحديد مدة يمن خدل تخو

احتساب متوسط الراتب أو األجر الالي يتم بنام عليه تسوية المعاش، ووضس 

المدة المؤهلة الستتتحقا  األحسام الخاصتتة بالايادة الستتنوية للمعاش، وتحديد 

 عاش، ووضس األحسام الخاصة بضم المدد االفتراضية.مال

 

ومن الواضتتتتتتتح أن هاله الصتتتتتتتدحيات تهدف إلى خلق التواان بين إيرادات 

الهيئة والتااماتها المالية بهدف الحفاظ على حقو  المتقاعدين والماايا التي 

ا وتفادي إفدستتتتتتتها يتمتعون بها، والحفاظ على أموال الصتتتتتتتناديق وديمومته

 مستقبد.
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إن مشتتتتروع القانون يحظر الجمس بين المعاشتتتتات التقاعدية بموجب القانون  .2

بشتتتتتأن تنظيم معاشتتتتتات ومساف ت التقاعد لموظفي  1975( لستتتتتنة 13رقم )

( 24الحسومة وقانون التأمين االجتماعي الصتتتتتادر بالمرستتتتتوم بقانون رقم )

إنشتتتام صتتتندو  معاشتتتات ب 2009( لستتتنة 32والقانون رقم ) 1976لستتتنة 

ومساف ت التقاعد ألعضتتتتتتام مجلستتتتتتي الشتتتتتتورى والنواب والمجالس البلدية 

 وتنظيم معاشاتهم ومساف تهم.

 

ومن الواضتتتح أن مشتتتروع القانون يعالة مستتتألة في غاية األهمية من خدل 

حظر الجمس بين أسثر من معاش تقاعدي في الوقت الاته، خاصتتتتتتة أن الهيئة 

محل  2008( لسنة 39ماعي حلت بموجب القانون رقم )العامة للتأمين االجت

سل من الهيئة العامة لصتتتتتندو  التقاعد والهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، 

تالي  قة بهاتين الهيئتين، وبال فة الحقو  وااللتاامات المتعل لت إليها سا وقد آ

 يجب أن يسون للمتقاعد معاش واحد من الهيئة، على أن يتم احتستتتاب خدمته

في القطاع الحسومي والقطاع الخاص سخدمة واحدة واحتستتاب المعاش على 

 أساس اللك. 

وإن اللجنة ترى أن هالا التعديل يصتتتتتب في مصتتتتتلحة عموم المتقاعدين ألنه 

يؤدي إلى دعم المرسا المالي للصتتتتناديق التقاعدية، األمر الالي يجعلها أسثر 

والقدرة على تحستتتين وتعايا مواردها  يقدرة على مواجهة العجا اإلستوار

 ماايا التقاعد.

 

تب أو  .3 قاعدي وبين الرا قانون يحظر الجمس بين المعاش الت إن مشتتتتتتتروع ال

األجر أو المسافأة الشتتتتهرية متى سانت خاضتتتتعة لدشتتتتتراك الشتتتتهري طبقا 

 للقوانين الخاصة بالتقاعد.
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وترى اللجنتتة أن هتتالا الحظر في محلتته، إال إنتته من غير المنطقي أن يسون 

بين المعاش والراتب أو األجر أو المسافأة في الوقت الاته الالي يخضس الجمس 

 صاحب المعاش أو الراتب أو أألجر أو المسافأة لقوانين التقاعد.

ولتوضتتتتيح اللك، لو افترضتتتتنا أن )س( أحيل على التقاعد قبل بلو  الستتتتن  

القتتانوني المحتتدد للتقتتاعتد ستتتتتتتوام عن طريق التقتتاعتد المبسر أو عن طريق 

الة اإلرادية، ثم تم تعيينه في الحسومة أو انتخب عضتتتتتًوا في مجلس االستتتتتتق

النواب أو عين عضتتتًوا في مجلس الشتتتورى أو انتخب عضتتتًوا في المجالس 

لدية، ففي هاله األحوال يتعين وقف معاشتتتتتتتته التقاعدي طالما أن خدمته  الب

اإلضتتتافية األخرى ستتتوف يتم ضتتتمها إلى خدمته الستتتابقة عند انتهام خدمته 

 بب سان، وسوف يتم احتساب معاشه مجدًدا.ألي س

ومن بتتاب مفهوم المختتالفتتة فتتإنتته يجوا الجمس بين المعتتاش التقتتاعتتدي وبين 

الراتب أو األجر أو المسافأة الشتتتتهرية متى سانت غير خاضتتتتعة لدشتتتتتراك 

 الشهري طبقًا لالات القوانين.

وعلى اللك، يجوا للمتقاعد الالي أحيل على التقاعد بستتتتتتتبب بلوغه الستتتتتتتن 

القانوني المقرر للتقاعد الجمس بين معاشتتتتتتته التقاعدي وبين الراتب أو األجر 

 أو المسافأة بسبب عدم خضوعها الشتراك الشهري ألي من قوانين التقاعد.

 

( من الدستور 119بخصوص مدى توافق مشروع القانون مس أحسام المادة ) .4

لتعويضات التي تنص على أن "ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات وا

 واإلعانات والمساف ت التي تقرر على خاانة الدولة".

إن اللجنة ترى أن السياسة التشريعية في مملسة البحرين قد استقرت على أن 

الستتتتلطة التشتتتتريعية هي صتتتتاحبة االختصتتتتاص األصتتتتيل في تنظيم الحقو  

( من الدستتتتور. إال أن اللجنة استتتتأنستتتت برأي 119المشتتتار إليها في المادة )

ة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية بالمجلس والتي أوضتتحت بأنه ال تثريب لجن
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ماعي  تأمين االجت عامة لل ئة ال ع أن يعهد إلى الحسومة أو الهي على المشتتتتتتترع

األحسام السلية في ضوم  لتفصيل بعضبعض االختصاصات والصدحيات 

الظروف والمتإيرات التي تطرأ بعد صتتدور التشتتريس، وأن مشتتروع القانون 

 يتعارض مس أحسام الدستور. ال

( 48وعلى اللك، أجاا قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

نة  مادة ) 2010لستتتتتتت ية 15في ال يا الوظيف تب والماا حدد الروا نه أن "ت ( م

وضتتتتتتتوابط استتتتتتتتحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوارام بنام على اقترا  

 الديوان".

( مسرًرا آلية إصدار 73ائية بموجب المادة )وساللك، حدد قانون السلطة القض

نظام رواتب وبدالت وماايا القضتتتتتتتاة وأعضتتتتتتتام النيابة العامة لتسون بأمر 

 ملسي.

بشتتتأن التأمين ضتتتد التعطل في  2006( لستتتنة 78وساللك أجاا القانون رقم )

( منه لمجلس الوارام مراجعة الحد األدنى والحد األقصى ونسب 25المادة )

 االشتراسات.

( 18قد أجاا المشرع طبقًا ألحسام المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )و

 مبشأن تنظي 1975( لسنة 13بتعديل بعض أحسام القانون رقم ) 1986لسنة 

معاشتتتتتتتات ومساف ت التقاعد لموظفي الحسومة  لمجلس إدارة الهيئة العامة 

مة الحسومة للتأمين االجتماعي بعد موافقة مجلس الوارام تعديل نسبة مساه

 بالايادة أو النقصان. 

وتخلص اللجنة من سل ما تقدم إلى أن التشريعات في مملسة البحرين ااخرة 

بالنصتتتتتتوص القانونية التي تخول الستتتتتتلطة التنفيالية أو الهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي بوضتتتتتتس األحسام التفصتتتتتتيلية التي تتناول الرواتب والمعاشتتتتتتات 



121 
 

نات وا ًقا والتعويضتتتتتتتتات واإلعا لدولة طب نة ا ف ت التي تقرر على خاا لمسا

 ( من الدستور. 119ألحسام المادة )

 

إالا سان مشتروع القانون محل الدراستة قد وستس من صتدحيات الهيئة العامة  .5

للتأمين االجتماعي لتحديد المستتائل المتعلقة بنستتبة االشتتتراسات، وتحديد مدة 

يتم احتستتتاب المعاش احتستتتاب متوستتتط الراتب أو األجر الالي على أستتتاستتته 

التقاعدي أو غير اللك من األمور، فإن اللك ليس معناه إلإام الحد الفاصتتتتتتتل 

بين القتتانون والقرارات واللوائح التي تصتتتتتتتتتدرهتتا الهيئتتة العتتامتتة للتتتأمين 

االجتمتتاعي، إال تبقى تلتتك القرارات واللوائح أدنى مرتبتتة من القتتانون وال 

ا وروًحا، ويسون للستتتتتتت لطة التشتتتتتتتريعية صتتتتتتتاحبة يجوا لها مخالفته نصتتتتتتتً

االختصاص األصيل في التشريس التدخل في أي وقت تشام بسنع قانون جديد 

 وإعادة تنظيم الات المسائل التي نظمتها الهيئة.

فضتتتتدً عن اللك، إن بإمسان الستتتتلطة التشتتتتريعية مستتتتاملة الواير المختص 

 المسؤول الالي يتولى الرقابة على أعمال الهيئة.  

 

بشأن الهيئة العامة للتأمين  2008( لسنة 3الرابعة من القانون رقم )إن المادة 

يسون للهيئة مجلس إدارة يشسل من رئيس وأربعة  االجتماعي نصت على أنه "

 عشر عضواً على النحو التالي:

 ثدثة أعضام يمثلون الحسومة بصفتها صاحب عمل.    -1

األهلي تختارهم غرفة ثدثة أعضام يمثلون أصحاب العمل في القطاع     -2

 تجارة وصناعة البحرين.

 ثدثة أعضام يمثلون العاملين في القطاع الحسومي.    -3
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ثدثة أعضام يمثلون العاملين في القطاع األهلي يختارهم االتحاد العام     -4

 لنقابات عمال البحرين.

 اثنان من الوي الخبرة واالختصاص في الشئون المالية والتأمينية.    -5

ويصدر بتعيين رئيس وأعضام مجلس اإلدارة مرسوم بناًم على اختيار الجهات 

 المعنية أعده وترشيح رئيس مجلس الوارام.

 وتسون مدة العضوية في مجلس اإلدارة أربس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

 ."بناًم على موافقة الجهة المرشحة

 

قطاعات المشتتتتتمولة بأحسام هالا وترى اللجنة أن مجلس إدارة الهيئة يمثل جميس ال

القانون، فضدً عن أصحاب الخبرة واالختصاص في الشؤون المالية والتأمينية، 

األمر الالي ال تسون هناك خشتتتتتتتية أو تخوف من أن تقوم الهيئة باتخاال قرارات 

تتعارض مس مصتتتتتالح المتقاعدين أو المستتتتتتحقين عنهم أو تؤثر على حقوقهم أو 

ة أن مجلس إدارة الهيئة يعمل تحت رقابة واير المالية، الماايا التقاعدية، خاصتتتت

 وفي حالة الخدف يسون لمجلس الوارام سلطة الفصل في سافة القرارات.

 

وأخيًرا، ترى اللجنة أن جدلة الملك المفدى حمد بن عيستتتى آل خليفة حفظه  .6

هللا ورعاه وستتتتمو رئيس الوارام األمير خليفة بن ستتتتلمان آل خليفة وستتتتمو 

عهتتد األمير ستتتتتتتلمتتان بن حمتتد آل خليفتتة حفظهمتتا هللا ورعتتاهمتتا  هم ولي ال

الضتتتتمانة األصتتتتيلة لحقو  المواطنين عامة والمتقاعدين والمستتتتتحقين عنهم 

 خاصة.

على  بالموافقة باإلجماعوعلى ضتتتتتوم اللك خلصتتتتتت اللجنة إلى توصتتتتتيتها 

 مشروع القانون.
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :خامس

( من الدئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

   اختيار سل من:

 مقرًرا أصليًا. الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجيسعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.  الدكتور منصور محمد سرحانسعادة  .2

  

ا
ا
 توصية اللجنة: :سادس

من آرام أثنام دراسة مشروع القانون،  في ضوم ما دار من مناقشات وما أبدي  

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

  ،مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم على الموافقة، من حيث المبدأ

بشررررأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسرررروم  2008( لسررررنة 3)

 .2018( لسنة 33رقم )

 

 وردت تفصيالً في الجدول المرفق.مواد مشروع القانون كما  الموافقة على 

 

 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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 بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 2008( لسنة 3بتعديل بعض أح ام القانون رقم )   مشروع قانون رقم )   ( لسنة
 

 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

 الديباجة
 
 
 

نحن حمد بن عيسى آل 

ملك ممل ة         خليفة 

 البحرين.

بعد االطالع على الدستور، 

( 87وعلى األخص المادة )

 منه،
 

( 13على القانون رقم )و

شأن تنظيم ب 1975لسنة 

معاشات ومكافآت التقاعد 

 

قرر المجلس رفض المشروع 

 بقانون من حيث المبدأ.

 الديباجة
الموافقااة على الااديباااجااة كمااا 

 وردت في مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 الديباجة
 
 
 

نحن حمد بن عيسى آل 

ملك ممل ة         خليفة 

 البحرين.

بعد االطالع على الدستور، 

( 87وعلى األخص المادة )

 منه،
 

( 13على القانون رقم )و

شأن تنظيم ب 1975لسنة 

معاشات ومكافآت التقاعد 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

لموظفي الحكومة، 

 وتعديالته،
 

وعلى قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

الصادر  واألمن العام

( 11بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 
 

وعلى قانون التأمين 

االجتماعي الصادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 
 

( لسنة 3وعلى القانون رقم )

بشأن الهيئة العامة  2008

للتأمين االجتماعي، المعدل 

( لسنة 33بالقانون رقم )

2014 ، 
 

الحكومة، لموظفي 

 وتعديالته،
 

وعلى قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

واألمن العام الصادر 

( 11بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 
 

وعلى قانون التأمين 

االجتماعي الصادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 
 

( لسنة 3وعلى القانون رقم )

بشأن الهيئة العامة  2008

للتأمين االجتماعي، المعدل 

( لسنة 33بالقانون رقم )

2014 ، 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

( 32نون رقم )وعلى القا

بإنشاء صندوق  2009لسنة 

معاشات ومكافآت التقاعد 

الشورى  يألعضاء مجلس

والنواب والمجالس البلدية 

 وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،
 

ومجلس  ىأقر مجلس الشور

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

( 32وعلى القانون رقم )

بإنشاء صندوق  2009لسنة 

معاشات ومكافآت التقاعد 

الشورى  يألعضاء مجلس

والنواب والمجالس البلدية 

 وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،
 

ومجلس  ىالشور أقر مجلس

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
 

 

يستبدل بنص المادة الثامنة 

( لسنة 3من القانون رقم )

بشأن الهيئة العامة  2008

 املادة األوىل 

الموافقة على مقدمة المادة 

كما وردت في مشروع 

 القانون.

 املادة األوىل

 

 
يستبدل بنص المادة الثامنة 

( لسنة 3من القانون رقم )

بشأن الهيئة العامة  2008



127 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

للتأمين االجتماعي، النص 

 اآلتي:

 

للتأمين االجتماعي، النص 

 اآلتي:
 

 

 المادة الثامنة:
 

 

 

 

 

 

 

 

يرفع مجلس إدارة الهيئة  -"أ

إلى وزير المالية تقارير 

دورية عن نشاطها وسير 

العمل بها وما تم إنجازه، 

معوقات األداء وما وتحديد 

تم اعتماده من حلول 

لتفاديها، وللوزير أن يطلب 

من الهيئة تزويده بأية بيانات 

أو معلومات أو قرارات أو 

محاضر أو سجالت أو 

تقارير، الزمة لقيامه 

 بالرقابة على أعمال الهيئة.
 

 المادة الثامنة: 
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.
 المادة الثامنة:

 

 

 

 

 

 

 

 

يرفع مجلس إدارة الهيئة  -"أ

إلى وزير المالية تقارير 

دورية عن نشاطها وسير 

العمل بها وما تم إنجازه، 

وتحديد معوقات األداء وما 

تم اعتماده من حلول لتفاديها، 

وللوزير أن يطلب من الهيئة 

 تزويده 

بأية بيانات أو معلومات أو 

قرارات أو محاضر أو 

سجالت أو تقارير، الزمة 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

يرفع مجلس إدارة  -ب

الهيئة إلى وزير المالية 

جميع التوصيات والقرارات 

ها تلك المتعلقة بتعديل بما في

المزايا التقاعدية أو 

اشتراكات التقاعد 

المنصوص عليها في 

( لسنة 13القانون رقم )

بشأن تنظيم معاشات  1975

ومكافآت التقاعد لموظفي 

الحكومة، وقانون التأمين 

االجتماعي الصادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 .1976 نةلس

وزير المالية أن  ىفإذا رأ

هذه التوصيات أو القرارات 

ً تتضمن خروج على  ا

السياسة العامة للدولة أو 

ً باألوضاع المالية  مساسا

امه بالرقابة على أعمال لقي

 الهيئة.
 

يرفع مجلس إدارة الهيئة  -ب

إلى وزير المالية جميع 

التوصيات والقرارات بما 

 فيها تلك المتعلقة 

بتعديل المزايا التقاعدية أو 

اشتراكات التقاعد 

المنصوص عليها في القانون 

بشأن  1975( لسنة 13رقم )

تنظيم معاشات ومكافآت 

الحكومة، التقاعد لموظفي 

وقانون التأمين االجتماعي 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 .1976 نة( لس24رقم )

وزير المالية أن  ىفإذا رأ

هذه التوصيات أو القرارات 

ً تتضمن خروج على  ا

السياسة العامة للدولة أو 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

للهيئة، كان له االعتراض 

عليها خالل خمسة عشر 

ً من تاريخ رفع  يوما

التوصيات إليه، وإعادتها 

إلى مجلس اإلدارة مشفوعة 

بأسباب االعتراض إلعادة 

 النظر فيها.

ذا أصر مجلس اإلدارة فإ

على توصيته تولى الوزير 

عرض األمر على مجلس 

الوزراء التخاذ ما يراه 

بشأنها مع إبالغ مجلس 

اإلدارة بما اتخذه من 

 إجراء".

ً باألوضاع المالية  مساسا

للهيئة، كان له االعتراض 

عليها خالل خمسة عشر 

ً من تاريخ رفع  يوما

التوصيات إليه، وإعادتها 

إلى مجلس اإلدارة مشفوعة 

بأسباب االعتراض إلعادة 

 النظر فيها.

فإذا أصر مجلس اإلدارة 

على توصيته تولى الوزير 

عرض األمر على مجلس 

 الوزراء التخاذ ما يراه 

بشأنها مع إبالغ مجلس 

 اإلدارة بما اتخذه من 

 إجراء".
 ةالثانياملادة  ةالثانياملادة   ةالثانياملادة 
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الفقرة األولى يُضاف إلى 

من المادة السادسة من 

 2008( لسنة 3القانون رقم )

بشأن الهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي بنود جديدة 

بأرقام 

(، كما 13،12،11،10،9)

تُضاف مادة جديدة برقم 

المادة الثامنة مكرراً إلى 

ذات القانون، نصوصها 

 اآلتي:

 

الموافقة على مقدمة المادة 

كما وردت في مشروع 

 القانون.

 

يُضاف إلى الفقرة األولى من 

المادة السادسة من القانون 

بشأن  2008( لسنة 3رقم )

الهيئة العامة للتأمين 

االجتماعي بنود جديدة بأرقام 

(، كما 13،12،11،10،9)

تُضاف مادة جديدة برقم 

المادة الثامنة مكرراً إلى ذات 

 نصوصها اآلتي:القانون، 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

 

الفقرة  - المادة الساااااادساااااة

 مارقااااأاألولااااى الااااباااانااااود 

(13،12،11،10،9:) 

 

 

 

تحديد نسبببة اشببتراكات  -9"

 التقاعد.

مدة احتسببببببباب  -10 يد  تحد

متوسببببببط الراتببب أو األجر 

الذي يتم بناء عليه تسببببببوية 

 المعاش.

الفقرة  - المادة السادسة 

 مارقأاألولى البنود 

(13،12،11،10،9:) 
الموافقة على البنود المضافة 

كما وردت في مشروع 

 القانون.

المادة السادسة الفقرة 

 مارقأاألولى البنود 

(13،12،11،10،9:) 

 

 
 

تحديد نسببببة اشبببتراكات  -9"

 التقاعد.

مدة احتسببببببباب  -10 يد  تحبد

متوسببببببط الراتببب أو األجر 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

ير منح زيادة سنوية رتق -11

على المعاش أو وقفها، وفي 

نسبببببببتها د حديحالة منحها ت

وضببوابطها والحد األقصببى 

لمببدة منحهببا والحببد األعلى 

ح بنببباء نللمعببباش البببذي تم

 عليه.

تحببديببد المببدة المؤهلببة  -12

 الستحقاق المعاش.

تقرير السبببببماح بضبببببم  -13

مدد افتراضببببببية من عدمه، 

وفي حالة السببماح بها تحديد 

احتساب تكلفة ضمها  طريقة

 ."وآلية سدادها

تسببببببوية  الذي يتم بناء عليه

 المعاش.

ير منح زيادة سنوية رتق -11

على المعاش أو وقفها، وفي 

د نسبببببببتها حديحالة منحها ت

وضبببوابطها والحد األقصبببى 

لمبببدة منحهبببا والحبببد األعلى 

ح بنببباء نللمعببباش البببذي تم

 عليه.

تحببديببد المببدة المؤهلببة  -12

 الستحقاق المعاش.

تقرير السماح بضم مدد  -13

افتراضببببببية من عدمه، وفي 

السببببببمبباح بهببا تحببديببد  حببالببة
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

 

 

 

احتساب تكلفة ضمها  طريقة

 ."وآلية سدادها

 

 المادة الثامنة م رراً: 

 

 

"ال يبببجبببوز البببجبببمبببع ببببيبببن 

المعببباشبببببببببات التقببباعبببديبببة 

المسببببببتحقة بموجب القانون 

 1975 نبببة( لسببببببب13رقم )

بشببببببببأن تنظيم معبباشببببببببات 

ومكببافببآت التقبباعببد لموظفي 

مبببة وقبببانون التبببأمين والحك

 المادة الثامنة م رراً: 

كما الموافقة على المادة 

 وردت في مشروع القانون.

 المادة الثامنة م رراً:

 

 

"ال يبببجبببوز البببجبببمبببع ببببيبببن 

المعببباشبببببببببات التقببباعبببديبببة 

المسببببببتحقة بموجب القانون 

بشأن  1975 نة( لس13رقم )

فآت  تنظيم معباشبببببببات ومكبا

مبببة والتقببباعبببد لموظفي الحك

جتمبباعي إلوقببانون التببأمين ا
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جبببتبببمببباعبببي الصبببببببببادر إلا

( 24بقانون رقم )بالمرسببوم 

والقانون رقم  1976لسببببببنة 

 إنشبببباءب 2009( لسببببنة 32)

صببندوق معاشببات ومكافآت 

التقاعد ألعضببببباء مجلسبببببي 

والنواب والمجالس  ىالشور

ية وتنظيم معباشببببببباتهم  البلبد

 ومكافآتهم.

كمبببا ال يجوز الجمع بين 

المعاش التقاعدي المسبببتحق 

المشبببببببببار إليبببه في الفقرة 

األولببى وبببيببن الببراتبببب أو 

ر أو المكافأة الشببببببهرية ألجا

متى كبببانبببت خببباضبببببببعبببة 

الصببببادر بالمرسببببوم بقانون 

 1976( لسبببببببنبببة 24رقم )

( لسببببببنببة 32رقم ) والقببانون

ندوق  إنشببببببباءب 2009 صبببببب

معاشبببببببات ومكافآت التقاعد 

 ىألعضببباء مجلسبببي الشبببور

والنواب والمجببالس البلببديببة 

 وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

ين  لجمع ب كمبببا ال يجوز ا

المعاش التقاعدي المسبببببتحق 

المشار إليه في الفقرة األولى 

 وبببببببيببببببن الببببببراتببببببب أو 

ألجر أو المكافأة الشببببببهرية ا

ضببببببببعبببة مببتببى كبببانبببت خبببا
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لالشببببببتراك الشببببببهري طبقا 

 لذات القوانين.

ويصدر بتحديد وتنظيم 

وابط وحاالت ضإجراءات و

صرف المعاش التقاعدي 

والصندوق الملزم بصرفه 

قرار من مجلس إدارة الهيئة 

 العامة للتأمين االجتماعي".

 لالشببببببتراك الشببببببهري طبقا 

 لذات القوانين.

ويصدر بتحديد وتنظيم 

وابط وحاالت ضإجراءات و

صرف المعاش التقاعدي 

والصندوق الملزم بصرفه 

قرار من مجلس إدارة الهيئة 

 العامة للتأمين االجتماعي".

 

 

 ةالثالثاملادة 

 

 

 ةالثالثاملادة  
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 ةالثالثاملادة 
 

 

كل نص يتعبارض م  عيلغى 

 أحكام هذا القانون.
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 عيلغى كل نص يتعارض م

 أحكام هذا القانون.

 

 املادة الرابعة
 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 

قانون،  – هذا ال يذ أحكام  تنف

ويعمببل بببه من اليوم التببالي 

تاريخ نشببببببره في الجريدة  ل

 الرسمية.

 املادة الرابعة 
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 املادة الرابعة

 
على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصببه  –والوزراء 

تنفيبذ أحكبام هبذا القبانون،  –

ويعمببل بببه من اليوم التببالي 

لتبباريخ نشببببببره في الجريببدة 

 الرسمية.

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستدراك
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 م2018يونيو  12التاريخ: 

 

 

 املوقــــر        السيد/ علي بن صاحل الصاحلعايل صاحب امل
 رئيس جملس الشورى

 

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

ـول ( للجنة الخدمات 19: استدراك على التقرير رقم )الموضوع ـ مشروع قانون حـ

بشرررررررأن الهيئة العامة للتأمين  2008( لسرررررررنة 3أحكام القانون رقم ) بتعديل بعض

 .2018( لسنة 33االجتماعي، المرافق للمرسوم رقم )

  

اجتمعت لجنة  ،ولية الوطنية والتشتتتتتتتريعيةؤوالمستتتتتتت  من منطلق الواجب     

بالتوافق والتشتتاور م، واتخالت 2018يونيو  12الخدمات صتتبا  يوم الثدثام الموافق 

 من المادة الثامنة لىإمس أعضام المجلس الموقر قرارها بالتوجه بإضافة الفقرة )م( 

في جميع األحوال ال يجوز االنتقاص من المزايا تي: "ها اآلصتتتتتمشتتتتتروع القانون ون

سان اللك من ن أبعد  "، التقاعدية أو زيادة االشررررتراكات مال بموافقة مجلس الوزراء

 دارة الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وفق مشتتتتتتتروع القانونإصتتتتتتتدحيات مجلس 

عنهم  والمستتتحقين المتقاعدين وهالا التعديل ستتيضتتمن معه حقو  ومستستتبات الوارد،

فراد خرى مرتبطة بحقو  األأع في تشتتتتتريعات درم عليه المشتتتتترع  بما يتوافق مس ما
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 رئيس لالنص والالي بموجبه خوع  ومنها ما تضتتتتتتتمنه قانون الخدمة المدنية بمثل هالا

عد ضتتتتتتمانة للمواطنين مجلس الوارام تحديد الرواتب والماايا الوظيفية، وهالا ستتتتتتي

 ومستسباتهم.

 

على التعديل المشتتتتتتتار  باإلجماعقرارها  ن لجنة الخدمات قد اتخالت، فإوعليه

مشتتتتروع القانون عند عرضتتتته  بشتتتتأن في تقرير اللجنةهو النص المعتمد  إليه، ويعد

ربعام في الجلستتتتتتتة العامة االستتتتتتتتثنائية المقرر عقدها يوم األ الموقر المجلس على

 .٢٠١٨يونيو  ١٣الموافق 

 

برجام اتخاال الدام لتعميم هالا االستتتتتدراك على أصتتتتحاب الستتتتعادة أعضتتتتام 

 المجلس الموقرين.

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية واالحترام،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

 رئيـس جلنــة اخلدمــات                     

 
 مرفق: جدول بالمادة الثامنة من مشروع القانون محل التعديل.
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 بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 2008( لسنة 3بتعديل بعض أح ام القانون رقم )   مشروع قانون رقم )   ( لسنة
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

 المادة الثامنة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرفع مجلس إدارة الهيئة  -"أ

إلى وزير المالية تقارير 

دورية عن نشاطها وسير 

العمل بها وما تم إنجازه، 

وتحديد معوقات األداء وما 

تم اعتماده من حلول 

لتفاديها، وللوزير أن يطلب 

من الهيئة تزويده بأية بيانات 

أو معلومات أو قرارات أو 

 المادة الثامنة: 
استحداث البند )ج( وإضافته 

"في إلى المادة نصه اآلتي: 

جميع األحوال ال يجوز 

االنتقاص من المزايا 

التقاعدية أو زيادة 

االشتراكات إال بموافقة 

 .مجلس الوزراء"

 الثامنة:المادة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يرفع مجلس إدارة الهيئة  -"أ

إلى وزير المالية تقارير 

دورية عن نشاطها وسير 

العمل بها وما تم إنجازه، 

وتحديد معوقات األداء وما 

تم اعتماده من حلول لتفاديها، 

وللوزير أن يطلب من الهيئة 

 تزويده 

بأية بيانات أو معلومات أو 

أو قرارات أو محاضر 
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محاضر أو سجالت أو 

تقارير، الزمة لقيامه 

 بالرقابة على أعمال الهيئة.
 

يرفع مجلس إدارة  -ب

الهيئة إلى وزير المالية 

جميع التوصيات والقرارات 

بما فيها تلك المتعلقة بتعديل 

التقاعدية أو المزايا 

اشتراكات التقاعد 

المنصوص عليها في 

( لسنة 13القانون رقم )

بشأن تنظيم معاشات  1975

ومكافآت التقاعد لموظفي 

الحكومة، وقانون التأمين 

االجتماعي الصادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 .1976 نةلس

وزير المالية أن  ىفإذا رأ

هذه التوصيات أو القرارات 

سجالت أو تقارير، الزمة 

لقيامه بالرقابة على أعمال 

 الهيئة.
 

يرفع مجلس إدارة الهيئة  -ب

إلى وزير المالية جميع 

التوصيات والقرارات بما 

 فيها تلك المتعلقة 

بتعديل المزايا التقاعدية أو 

اشتراكات التقاعد 

المنصوص عليها في القانون 

بشأن  1975( لسنة 13رقم )

ت ومكافآت تنظيم معاشا

التقاعد لموظفي الحكومة، 

وقانون التأمين االجتماعي 

الصادر بالمرسوم بقانون 

 .1976 نة( لس24رقم )

وزير المالية أن  ىفإذا رأ

هذه التوصيات أو القرارات 

ً تتضمن خروج على  ا
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ً تتضمن خروج لى ع ا

السياسة العامة للدولة أو 

ً باألوضاع المالية  مساسا

للهيئة، كان له االعتراض 

عليها خالل خمسة عشر 

ً من تاريخ رفع  يوما

التوصيات إليه، وإعادتها 

إلى مجلس اإلدارة مشفوعة 

بأسباب االعتراض إلعادة 

 النظر فيها.

فإذا أصر مجلس اإلدارة 

على توصيته تولى الوزير 

مجلس  عرض األمر على

الوزراء التخاذ ما يراه 

بشأنها مع إبالغ مجلس 

اإلدارة بما اتخذه من 

 إجراء".

السياسة العامة للدولة أو 

ً باألوضاع المالية  مساسا

للهيئة، كان له االعتراض 

ة عشر عليها خالل خمس

ً من تاريخ رفع  يوما

التوصيات إليه، وإعادتها 

إلى مجلس اإلدارة مشفوعة 

بأسباب االعتراض إلعادة 

 النظر فيها.

فإذا أصر مجلس اإلدارة 

على توصيته تولى الوزير 

عرض األمر على مجلس 

 الوزراء التخاذ ما يراه 

بشأنها مع إبالغ مجلس 

 اإلدارة بما اتخذه من 

 إجراء".
جميع األحوال ال "في ج. 

يجوز االنتقاص من المزايا 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

التقاعدية أو زيادة االشتراكات 

 .إال بموافقة مجلس الوزراء"
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 م2018 يونيو 7 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

بشأن  2008( لسنة 3قانون بتعديل بعض أح ام القانون رقم )مشروع  الموضوع:

، بصفة 2018( لسنة 33الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسوم رقم )

  االستعجال.

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 يونيو 5بتاريخ      

قانون مشروع  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  794، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن الهيئة العامة للتأمين  2008( لسنة 3بتعديل بعض أح ام القانون رقم )

إلى لجنة االستعجال، ، بصفة 2018( لسنة 33االجتماعي، المرافق للمرسوم رقم )

 خدمات.  الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة ال

 

، عقدت لجنة الشبببببؤون التشبببببريعية والقانونية اجتماعها م2018 يونيو 7وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشروع، حيث اطلعت على الثالث والعشرين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك بشأنه،
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القانون لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشروع –بعد المداولة والنقاش  -وانتهت اللجنة      

  وأحكام الدستور، وذلك لألسباب التالية:

ناط ن الدستور أناط بالسلطة التشريعية مهمة تنظيم المعاشات التقاعدية كما أإ -1

( منه والتي جاء فيها: )ينظم 119لنص المادة ) بها مهمة تنظيم الرواتب وفقـًا

لتعويضات واإلعانات والمكافآت التي القانون شؤون المرتبات والمعاشات وا

( من الدستور 31تقرر على خزانة الدولة(، وهذا التنظيم جاء بموجب المادة )

والتي تنص على: )ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها 

في هذا الدستور أو تحديدها إال بقانون، أو بناًء عليه، وال يجوز أن ينال التنظيم 

 ديد من جوهر الحق أو الحرية(.أو التح

تقرر القواعد  عندما تنظم المعاشات التقاعدية فهيوعليه فإن السلطة التشريعية 

الرئيسية واألحكام العامة، وتعهد إلى الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وضع 

القواعد واألحكام التفصيلية بحسب الظروف والمستجدات التي تطرأ على 

 صناديق التقاعد التي تقوم على إدارتها.

 ن التعديالت الواردة في هذا المشروع ال تنتقص من دور السلطة التشريعيةإ -2

ألن السلطة التشريعية تحتفظ ؛ في التشريع وال تخالف مبدأ الفصل بين السلطات

لنفسها بتقرير أصل الحق وتترك للسلطة التنفيذية تحديد التفاصيل، وبذلك فإن 

تنظيم مثل هذه المسائل يكون بناًء على قانون، وبما ال يخالف نصوص الدستور 

 ذات العالقة.

ً بأن السلطة التشريعية قامت عدة مرات بمنح السلطة التنفيذية صالحية  علما

( من قانون الخدمة المدنية 15تحديد الرواتب، ومثال على ذلك نص المادة )

والذي جاء فيه: )تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار 

 مة المدنية(.  من رئيس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح ديوان الخد

من قانون السلطة القضائية، آلية إصدار نظام  ا( مكررً 73وكذلك حددت المادة )

رواتب وبدالت ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة لتكون بأمر ملكي، كما 
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عهد القانون إلى المجلس األعلى للقضاء مهمة إصدار الئحة تنظيم شؤون 

 باألحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية.القضاة والنيابة العامة دون التقيد 

بشأن  2008( لسنة 3إذا كان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) -3

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، قد وسع من صالحيات الهيئة المذكورة لتحديد 

بعض المسائل المتعلقة بنسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متوسط 

لك من األمور، لراتب أو األجر الذي يتم بناًء عليه تسوية المعاش إلى غير ذا

تجاوز حدود القانون، فيبقى ما تصدره الهيئة العامة للتأمين  فإن ذلك ليس معناه

االجتماعي من لوائح وقرارات إدارية في عالقة تبعية بالنسبة للقانون وال يجوز 

التشريعية حرية سن قانون جديد بإعادة لها الخروج على أحكامه، ويبقى للسلطة 

 في ضوء ما تقدره لتحقيق الصالح العام.  هاذات تنظيم المسائل

( 119وفي ضوء ما تقدم فإن مشروع القانون ال يتضمن مخالفة لنص المادة ) -4

من الدستور الذي يخول القانون االختصاص بتنظيم الرواتب والمعاشات، دون 

أن نص الدستور ال سيما وريقة معينة لهذا التنظيم، أن يلزم السلطة التشريعية بط

عبارة "تحديد قد استخدم عبارة "تنظيم الرواتب والمعاشات" ، ولم يستخدم 

، ومن ثم يترك للمشرع تحديد آليات التنظيم سواء كان الرواتب والمعاشات"

ن أم االكتفاء بتحديد القواعد ذلك بنصوص تفصيلية ترد في صلب القانو

التي ة في صلب القانون وترك األمور التفصيلية للوائح اإلدارية جمالياإل

 تصدرها السلطة التنفيذية بناًء على القانون ودون خروج عليه.
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 رأي اللجنة:

 2008( لسنة 3قانون بتعديل بعض أح ام القانون رقم )مشروع ترى اللجنة سالمة   

، 2018( لسنة 33بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، المرافق للمرسوم رقم )

 من الناحية الدستورية.االستعجال، بصفة 

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 م2018يونيو  10التاريخ: 

 (2ملحق رقم )
 

بخصوص تقرير لجنة الخدمات 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

( لسنة 47المرسوم بقانون رقم )

م بشأن إدارة واختصاصات 2010

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة 

دفاع البحرين واألمن العام 

المنشأ البحرينيين البحرينيين وغير 

( 6بموجب المرسوم بقانون رقم )

م، المرافق للمرسوم 1991لسنة 

 م.2018( لسنة 34رقم )
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 (20التقرير )

 جلنة اخلدمات تقرير 

 2010( لسنة 47حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن بشأن إدارة واختصاصات صندوق 

( لسنة 6العام البحرينيني وغري البحرينيني املنشأ مبوجب املرسوم بقانون رقم )
 2018( لسنة 34، املرافق للمرسوم رقم )1991

 

 الفصل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 :مقدمــة

د  4ف /  خ تص ل  795خطاب رقم )ال، وبموجب م2018 يونيو 5تاريخ ب 

الشورى  مجلس أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس (،4

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  من نسخة الخدماتإلى لجنة  الموقر

بشأن مدارة واختصاصات صندوق التقاعد  2010( لسنة 47بقانون رقم )

واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 

، المرافق للمرسوم رقم 1991( لسنة 6المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ته ودراسته مناقشل ،2018( لسنة 34)

 .من تاريخه أقصاه أسبوعفي موعد  الموقر ليتم عرضه على المجلس

 

 اللجنة:إجراءات - أوالا 

 ة:تيه قامت اللجنة باإلجراءات اآللتنفيذ التكليف المذكور أعال
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تدارستتتت اللجنة مشتتتروع القانون المالسور لدستتتتعداد لمناقشتتتته قبل ورود قرار  (7)

 مجلس النواب بشأنه، في االجتماع اآلتي:

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 2 2 م4/6/2018 22

 

 :يناآلتي عيناالجتماتدارست اللجنة مشروع القانون المالسور في  (8)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 م7/6/2018 23

 4 4 م10/6/2018 24

 

 

على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة اطلعت اللجنة  (9)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 )مرفق(مشروع القانون ومالسرته اإليضاحية.  -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق( قانون ومرفقاته.المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب -

 

 (:23رقم )في االجتماع اللجنة شارك  بدعوة من (10)

 وزارة المالية:  -

 وزير المالية. . صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة 1

 خبير مالي. –مستشار     السيد يوسف عبدهللا محمود .2

 منسق برامج.     . السيد محمد فؤاد ساتر3
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 وزارة شؤون الدفاع: -

 رئيس القضاااااااء العساااااا ري   اللواء حقوقي د. يوسف راشد فليفل. 1

رئاايااس مااحاا ااماااة الااتاامااياايااز 

 العس رية.

التقاعد المدير العام لصاااندول  . العقيد عادل عيسى الزياني2

 العس ري.

رئيس الشااااااؤون القاااانونياااة  . المقدم حقوقي د. إبراهيم جوهر إبراهيم3

 )القضاء العس ري(.

 

 :الهيئة العامة للتأمين االجتماعي -

 القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.  . السيدة إيمان مصطفى المرباطي1

 القانونية.المدير التنفيذي للشؤون   . السيد عبدالعزيز عبدهللا العيسى2

 رئيس قسم المتابعة والمعلومات باإلنابة.      السيد محمد اسماعيل الحوسني. 3

 

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارك في  (11)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني    محمد خالد نجاح سيدال .2

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد محمـــد أحمــد محمـــد .3

 الباحث القانوني.  السيد محسن علـــي الغريري  .4

 

 :تولى أمانة سر اللجنة (12)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 أمين سر اللجنة المساعد.  السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2
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ا: 
ا
 التشريعية والقانونية:رأي جلنة الشؤون ثانيــ

القانون لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشروع –بعد المداولة والنقاش  -انتهت اللجنة      

  وأحسام الدستور، واللك لألسباب التالية:

ناط ن الدستور أناط بالسلطة التشريعية مهمة تنظيم المعاشات التقاعدية كما أإ -5

( منه والتي جاء فيها: )ينظم 119لنص المادة ) بها مهمة تنظيم الرواتب وفقـًا

القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي 

( من الدستور 31تقرر على خزانة الدولة(، وهذا التنظيم جاء بموجب المادة )

والتي تنص على: )ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها 

الدستور أو تحديدها إال بقانون، أو بناًء عليه، وال يجوز أن ينال التنظيم في هذا 

 أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية(.

تقرر القواعد  عندما تنظم المعاشات التقاعدية فهيوعليه فإن السلطة التشريعية 

الرئيسية واألحكام العامة، وتعهد إلى الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وضع 

واعد واألحكام التفصيلية بحسب الظروف والمستجدات التي تطرأ على الق

 صناديق التقاعد التي تقوم على إدارتها.

ن التعديالت الواردة في هذا المشروع ال تنتقص من دور السلطة التشريعية إ -6

ألن السلطة التشريعية تحتفظ ؛ في التشريع وال تخالف مبدأ الفصل بين السلطات

ل الحق وتترك للسلطة التنفيذية تحديد التفاصيل، وبذلك فإن لنفسها بتقرير أص

تنظيم مثل هذه المسائل يكون بناًء على قانون، وبما ال يخالف نصوص الدستور 

 ذات العالقة.

ً بأن السلطة التشريعية قامت عدة مرات بمنح السلطة التنفيذية صالحية  علما

قانون الخدمة المدنية  ( من15تحديد الرواتب، ومثال على ذلك نص المادة )
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والذي جاء فيه: )تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار 

 من رئيس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية(.  

من قانون السلطة القضائية، آلية إصدار نظام  ا( مكررً 73وكذلك حددت المادة )

عضاء النيابة العامة لتكون بأمر ملكي، كما رواتب وبدالت ومزايا القضاة وأ

عهد القانون إلى المجلس األعلى للقضاء مهمة إصدار الئحة تنظيم شؤون 

 القضاة والنيابة العامة دون التقيد باألحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية.

( لسنة 47قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )مشروع إذا كان  -7

ن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع بشأ 2010

البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم 

، قد وسع من صالحيات الهيئة المذكورة لتحديد 1991( لسنة 6بقانون رقم )

سط بعض المسائل المتعلقة بنسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متو

لك من األمور، الراتب أو األجر الذي يتم بناًء عليه تسوية المعاش إلى غير ذ

المجلس األعلى صدره يتجاوز حدود القانون، فيبقى ما  فإن ذلك ليس معناه

من لوائح وقرارات إدارية في عالقة تبعية بالنسبة للقانون وال  للتقاعد العسكري

ة التشريعية حرية سن قانون جديد يجوز لها الخروج على أحكامه، ويبقى للسلط

 في ضوء ما تقدره لتحقيق الصالح العام.  هاذات بإعادة تنظيم المسائل

( 119وفي ضوء ما تقدم فإن مشروع القانون ال يتضمن مخالفة لنص المادة ) -8

من الدستور الذي يخول القانون االختصاص بتنظيم الرواتب والمعاشات، دون 

أن نص الدستور ال سيما وأن يلزم السلطة التشريعية بطريقة معينة لهذا التنظيم، 

عبارة "تحديد م يستخدم قد استخدم عبارة "تنظيم الرواتب والمعاشات" ، ول

، ومن ثم يترك للمشرع تحديد آليات التنظيم سواء كان الرواتب والمعاشات"

ن أم االكتفاء بتحديد القواعد ذلك بنصوص تفصيلية ترد في صلب القانو

التي جمالية في صلب القانون وترك األمور التفصيلية للوائح اإلدارية اإل

 القانون ودون خروج عليه.تصدرها السلطة التنفيذية بناًء على 

 
ا
  وزارة شؤون الدفاع )صندوق التقاعد العسكري(:ا: ثالث
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 :يما يليف تتمثل مبررات مشروع القانونأوضح ممثلو الصندو  أن 

 تجاه المتقاعدين تنفيال سافة التااماته في صندو  التقاعد العسسريضمان استمرار  أ.

 .والمستحقين عنهم

في تنظيم الشتتتؤون  لمجلس األعلى للتقاعد العستتتسريإعطام صتتتدحيات أوستتتس ل ب.

 من ماايا وحقو .للعسسريين التقاعدية 

بما يهدف إلى إطالة عمر صتتتتتتتندو  التقاعد  اإلستواريتنفيال توصتتتتتتتيات الخبير  م.

 العسسري على أمواله وتفادي أي عجا متوقس مستقبدً.

 

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:رابع

( 47بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) مشروع قانون بتعديل تدارست اللجنة 

بشررأن مدارة واختصرراصررات صررندوق التقاعد لضررباط وأفراد قوة دفاع  2010لسررنة 

البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون 

المحال بصتتتفة  ،2018( لسرررنة 34، المرافق للمرسررروم رقم )1991( لسرررنة 6رقم )

واستتتتعرضتتتت وجهات النظر ( من الدستتتتور، 87ستتتتناًدا ألحسام المادة )االستتتتعجال ا

 ينالقانوني ينأعضتتام اللجنة والمستتتشتتارأصتتحاب الستتعادة التي دارت حوله من قبل 

واارة المالية وممثلي المجلس األعلى للتقاعد لمدحظات ، واستتتمعت لشتتؤون اللجان

على رأي لجنتتة  اطلعتتتو ،الهيئتتة العتتامتتة للتتتأمين االجتمتتاعيممثلي العستتتتتتتسري، و

بالمجلس والالي جام مؤسًدا لسدمة مشروع القانون من شريعية والقانونية الشؤون الت

 مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. واطلعت على ما انتهى إليه قرارة، الدستوري ةالناحي

 

 يقوم مشروع القانون على المبادئ واألسس اآلتية: 
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في أداء رسالته النبيلة وتنفيذ كافة ضمان استمرار صندوق التقاعد العسكري  -1

 .التزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم

إعطاء صالحيات أوسع للمجلس األعلى للتقاعد العسكري في تنظيم الشؤون  -2

 التقاعدية للعسكريين من مزايا وحقوق.

بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التقاعد  اإلكتواريتنفيذ توصيات الخبير  -3

 العسكري والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز متوقع مستقبالً.

 

 كما ورد في مذكرة هيئة التشبببريع واإلفتاء القانوني إلىيهدف مشبببروع القانون   

إعطاء صالحيات أوسع للمجلس األعلى للتقاعد العسكري في تنظيم الشؤون التقاعدية 

وق، بما يشبببمل تحديد نسبببب اشبببتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتسببباب من مزايا وحق

متوسبببط الراتب أو األجر الذي يتم على أسببباسبببه تسبببوية المعاش، وتقرير منح الزيادة 

السبببنوية على المعاش أو وقفها وتحديد نسببببتها وضبببوابطها وحدها األقصبببى، وتحديد 

د افتراضببية من عدمه مع المدة المؤهلة السببتحقاق المعاش، وتقرير السببماح بضببم مد

ضمها وآلية السداد، كما نص مشروع القانون على حظر  تكلفةتحديد طريقة احتساب 

الجمع بين المعاشببببات التقاعدية، على أن يصببببدر بتحديد وتنظيم إجراءات وضببببوابط 

وحاالت صرف المعاش التقاعدي في حالة استحقاق المتقاعد ألكثر من معاش تقاعدي 

العسببببببكري وصببببببندوق آخر قرار من المجلس األعلى للتقاعد من صببببببندوق التقاعد 

 العسكري.

 

 المادة األولىتضّمنت ؛ دأربع موايتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من 

بشأن إدارة  2010( لسنة 47( من المرسوم بقانون رقم )13استبدال نص المادة )

واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 

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

( مكرراً، وقررت 12( مكرراً و )4برقمي )مادتين جديدتين  المادة الثانيةحين أضافت 
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حكماً يقضي بإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت  المادة الثالثة

 .مادةً تنفيذيةً  المادة الرابعة

 

 وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى ما يلي:

الصببالحيات  للتقاعد العسببكريالمجلس األعلى إن مشببروع القانون يمنح  -1

عاني يالتي  لصببندوق التقاعد العسببكريالالزمة لمعالجة األوضبباع المالية 

، والتي اإلكتواريمن العجوزات المبباليببة وفقببا للتقببارير المتكررة للخبير 

اتخاذ  خولهاألدوات القانونية التي ت المجلس األعلىتوجب أن تكون لدى 

رعة لمواجهة العجز المالي الذي القرارات واإلجراءات على وجه السبببببب

أو  العسكريين ، بهدف الحفاظ على حقوق المتقاعدينالصندوقعاني منه ي

له صالحية تحديد نسبة اشتراكات يالمستحقين عنهم، وذلك من خالل تخو

التقاعد وتحديد مدة احتسبباب متوسببط الراتب أو األجر الذي يتم بناء عليه 

الخاصبببببة بالزيادة السبببببنوية للمعاش، تسبببببوية المعاش، ووضبببببع األحكام 

عاش، ووضببع األحكام الخاصببة بضببم موتحديد المدة المؤهلة السببتحقاق ال

 المدد االفتراضية.

 

ومن الواضتتتتتتتح أن هاله الصتتتتتتتدحيات تهدف إلى خلق التواان بين إيرادات 

 العستتتتتسريين المالية بهدف الحفاظ على حقو  المتقاعدين والتااماته المجلس

  وديمومته وتفادي ودعون بها، والحفاظ على أموال الصتتنيتمتوالماايا التي 

 إفدسه مستقبد.

 

إن مشروع القانون يحظر الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق بموجب  -2

قانون تنظيم معاشبببات ومكافآت التقاعد لضبببباط وأفراد قوة دفاع البحرين 

ين وب 1976( لسبببببنة 11واألمن العام الصبببببادر بالمرسبببببوم بقانون رقم )
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بشببأن تنظيم  1975( لسببنة 13المعاشببات التقاعدية بموجب القانون رقم )

معاشببببببات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التأمين االجتماعي 

( 32والقانون رقم ) 1976( لسببببنة 24الصببببادر بالمرسببببوم بقانون رقم )

بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي  2009لسنة 

 النواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.الشورى و

 

ومن الواضتتتح أن مشتتتروع القانون يعالة مستتتألة في غاية األهمية من خدل 

حظر الجمس بين أسثر من معاش تقاعدي في الوقت الاته، وبالتالي يجب أن 

 يسون للمتقاعد العسسري معاش واحد من صندو  التقاعد العسسري.

هالا التعديل يصتتتتتب في مصتتتتتلحة عموم المتقاعدين ألنه  وإن اللجنة ترى أن

يؤدي إلى دعم المرسا المالي للصتتتتناديق التقاعدية، األمر الالي يجعلها أسثر 

وتعايا مواردها والقدرة على تحستتتين  يقدرة على مواجهة العجا اإلستوار

 ماايا التقاعد.

 

 

( من 119بخصتتتتتتتوص مدى توافق مشتتتتتتتروع القانون مس أحسام المادة ) -3

الدستتتور التي تنص على أن "ينظم القانون شتتؤون المرتبات والمعاشتتات 

 والتعويضات واإلعانات والمساف ت التي تقرر على خاانة الدولة".

إن اللجنة ترى أن السياسة التشريعية في مملسة البحرين قد استقرت على أن 

الستتتتلطة التشتتتتريعية هي صتتتتاحبة االختصتتتتاص األصتتتتيل في تنظيم الحقو  

( من الدستتتتور. إال أن اللجنة استتتتأنستتتت برأي 119إليها في المادة )المشتتتار 

لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية بالمجلس والتي أوضتتحت بأنه ال تثريب 

ع أن يعهتتد إلى المجلس األعلى للتقتتاعتتد العستتتتتتتسري بعض  على المشتتتتتتترع

األحسام السلية في ضتتتتوم  لتفصتتتتيل بعضاالختصتتتتاصتتتتات والصتتتتدحيات 
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ات التي تطرأ بعد صتتدور التشتتريس، وأن مشتتروع القانون الظروف والمتإير

 ال يتعارض مس أحسام الدستور.

( 48وعلى اللك، أجاا قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

نة  مادة ) 2010لستتتتتتت ية 15في ال يا الوظيف تب والماا حدد الروا نه أن "ت ( م

بنام على اقترا  وضتتتتتتتوابط استتتتتتتتحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوارام 

 الديوان".

( مسرًرا آلية إصدار 73وساللك، حدد قانون السلطة القضائية بموجب المادة )

نظام رواتب وبدالت وماايا القضتتتتتتتاة وأعضتتتتتتتام النيابة العامة لتسون بأمر 

 ملسي.

بشتتتأن التأمين ضتتتد التعطل في  2006( لستتتنة 78وساللك أجاا القانون رقم )

رام مراجعة الحد األدنى والحد األقصى ونسب ( منه لمجلس الوا25المادة )

 االشتراسات.

( 18وقد أجاا المشرع طبقًا ألحسام المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )

 مبشأن تنظي 1975( لسنة 13بتعديل بعض أحسام القانون رقم ) 1986لسنة 

معاشتتتتتتتات ومساف ت التقاعد لموظفي الحسومة  لمجلس إدارة الهيئة العامة 

أمين االجتماعي بعد موافقة مجلس الوارام تعديل نسبة مساهمة الحسومة للت

 بالايادة أو النقصان. 

 

إالا سان مشتتروع القانون محل الدراستتة قد وستتس من صتتدحيات المجلس  -4

األعلى للتقاعد العستتتسري لتحديد المستتتائل المتعلقة بنستتتبة االشتتتتراسات، 

على أستتتتاستتتته يتم  وتحديد مدة احتستتتتاب متوستتتتط الراتب أو األجر الالي

احتستتتتاب المعاش التقاعدي أو غير اللك من األمور، فإن اللك ليس معناه 

قانون والقرارات  واللوائح التي يصتتتتتتتتدرها إلإام الحد الفاصتتتتتتتتل بين ال
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إال تبقى تلك القرارات واللوائح أدنى المجلس األعلى للتقاعد العستتتتتسري، 

ا وروًحا،  ويسون للستتتتلطة مرتبة من القانون وال يجوا لها مخالفته نصتتتتً

التشريعية صاحبة االختصاص األصيل في التشريس التدخل في أي وقت 

تشتتتام بستتتنع قانون جديد وإعادة تنظيم الات المستتتائل التي نظمها المجلس 

 األعلى للتقاعد العسسري.

 

وأخيًرا، ترى اللجنة أن جدلة الملك المفدى حمد بن عيستتتتتتتى آل خليفة  -5

ام األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه وسمو رئيس الوار

سلمان بن حمد آل خليفة حفظهما هللا ورعاهما   وسمو ولي العهد األمير 

هم الضتتتمانة األصتتتيلة لحقو  المواطنين عامة والمتقاعدين والمستتتتحقين 

 عنهم خاصة.

على  بالموافقة باإلجماعوعلى ضتتتتتوم اللك خلصتتتتتت اللجنة إلى توصتتتتتيتها 

 مشروع القانون.

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :خامس

( من الدئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

   اختيار سل من:

 مقرًرا أصليًا. الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجيسعادة  .3

 مقرًرا احتياطيًا.  الدكتور منصور محمد سرحانسعادة  .4

  

ا
ا
 توصية اللجنة: :سادس

في ضوم ما دار من مناقشات وما أبدي من آرام أثنام دراسة مشروع القانون،   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:
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  ،مشررررروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسرررروم على الموافقة، من حيث المبدأ

بشرررأن مدارة واختصررراصرررات صرررندوق التقاعد  2010( لسرررنة 47بقانون رقم )

باط وأفراد قوة د عام البحرينيين وغير البحرينيين لضررررررر فاع البحرين واألمن ال

شأ بموجب المرسوم بقانون رقم ) سنة 6المن ، المرافق للمرسوم رقم 1991( ل

 .2018( لسنة 34)

 

 مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. الموافقة على 

 

 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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واختصاصات صندوق التقاعد لضباط بشأن مدارة  2010( لسنة 47مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

، المرافق 1991( لسنة 6وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

 2018( لسنة 34للمرسوم رقم )

 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

 الديباجة
 

 

نحن حمد بن عيسى آل 

ملك ممل ة        خليفة 

 البحرين.

بعد االطالع على الدستور، 

( 87وعلى األخص المادة )

 منه،

( 13على القانون رقم )و

بشأن تنظيم  1975لسنة 

 

قرر المجلس رفض المشروع 

 بقانون من حيث المبدأ.

 الديباجة
الموافقااة على الااديباااجااة كمااا 

 وردت في مشروع القانون.

 الديباجة
 

 

نحن حمد بن عيسى آل 

ممل ة ملك        خليفة 

 البحرين.

 بعد االطالع على 

الدستور، وعلى األخص 

 ( منه،87المادة )

( 13على القانون رقم )و

بشأن تنظيم  1975لسنة 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

معاشات ومكافآت التقاعد 

لموظفي الحكومة، 

 وتعديالته،

وعلى قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

واألمن العام الصادر 

( 11بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 

وعلى قانون التأمين 

االجتماعي الصادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 

وعلى قانون قوات األمن 

العام الصادر بالمرسوم 

معاشات ومكافآت التقاعد 

لموظفي الحكومة، 

 وتعديالته،

وعلى قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

واألمن العام الصادر 

( 11بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 

وعلى قانون التأمين 

االجتماعي الصادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 

وعلى قانون قوات األمن 

العام الصادر بالمرسوم 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

( لسنة 3بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1982

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بإنشاء  1991( لسنة 6)

صندوق التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

واألمن العام البحرينيين 

 وغير البحرينيين،

وعلى قانون الحرس 

الوطني الصادر بالمرسوم 

( لسنة 20بقانون رقم )

، المعدل بالمرسوم 2000

( لسنة 38بقانون رقم )

2002 ، 

( لسنة 3بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1982

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بإنشاء  1991( لسنة 6)

صندوق التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

واألمن العام البحرينيين 

 وغير البحرينيين،

وعلى قانون الحرس الوطني 

الصادر بالمرسوم بقانون 

، 2000( لسنة 20رقم )

المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

 ، 2002( لسنة 38)

وعلى قانون قوة دفاع 

البحرين الصادر بالمرسوم 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

دفاع وعلى قانون قوة 

البحرين الصادر بالمرسوم 

( لسنة 32بقانون رقم )

2002، 

( لسنة 3قانون رقم )الوعلى 

بشأن الهيئة العامة  2008

للتأمين االجتماعي، 

 وتعديالته،

( 32وعلى القانون رقم )

بإنشاء صندوق  2009لسنة 

معاشات ومكافآت التقاعد 

ألعضاء مجلسي الشورى 

والنواب والمجالس البلدية 

 معاشاتهم ومكافآتهم،وتنظيم 

لسنة ( 32بقانون رقم )

2002، 

( لسنة 3قانون رقم )الوعلى 

بشأن الهيئة العامة  2008

للتأمين االجتماعي، 

 وتعديالته،

( 32وعلى القانون رقم )

بإنشاء صندوق  2009لسنة 

معاشات ومكافآت التقاعد 

ألعضاء مجلسي الشورى 

والنواب والمجالس البلدية 

 وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم،

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2010( لسنة 47)

إدارة واختصاصات صندوق 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

وعلى المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2010( لسنة 47)

إدارة واختصاصات 

صندوق التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

واألمن العام البحرينيين 

وغير البحرينيين المنشأ 

بموجب المرسوم بقانون 

 ، 1991( لسنة 6رقم )

( 14وعلى المرسوم رقم )

بإنشاء جهاز  2002لسنة 

 األمن الوطني، وتعديالته،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، 

 ه وأصدرناه:وقد صدقنا علي

 
 
 
 

التقاعد لضباط وأفراد قوة 

دفاع البحرين واألمن العام 

البحرينيين وغير البحرينيين 

المنشأ بموجب المرسوم 

( لسنة 6بقانون رقم )

1991 ، 

( 14وعلى المرسوم رقم )

بإنشاء جهاز  2002لسنة 

 األمن الوطني، وتعديالته،

س أقر مجلس الشورى ومجل

النواب القانون اآلتي نصه، 

 وأصدرناه: هوقد صدقنا علي
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 املادة األوىل

 
( 13يستبدل بنص المادة )

من المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2010( لسنة 47)

إدارة واختصاصات 

صندوق التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

واألمن العام البحرينيين 

وغير البحرينيين المنشأ 

بقانون بموجب المرسوم 

، النص 1991( لسنة 6رقم )

 اآلتي:

 املادة األوىل 

الموافقة على مقدمة المادة 

كما وردت في مشروع 

 القانون.

 املادة األوىل

 

 
( 13يستبدل بنص المادة )

من المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2010( لسنة 47)

إدارة واختصاصات صندوق 

التقاعد لضباط وأفراد قوة 

العام دفاع البحرين واألمن 

البحرينيين وغير البحرينيين 

المنشأ بموجب المرسوم 

( لسنة 6بقانون رقم )

 ، النص اآلتي:1991

 

 (:13مادة ) (:13مادة )  (:13مادة )
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

 

 

"ال يجوز االنتقاص من 

المزايا التقاعدية أو زيادة 

اشتراكات التقاعد إال من 

أجل المحافظة على حقوق 

المشتركين أو إطالة عمر 

الصندوق أو تعزيز استدامة 

المزايا التقاعدية، وبعد تقديم 

إجراءات الدراسات 

 "االكتوارية المطلوبة

الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.
 

 

"ال يجوز االنتقاص من 

المزايا التقاعدية أو زيادة 

اشتراكات التقاعد إال من 

أجل المحافظة على حقوق 

المشتركين أو إطالة عمر 

الصندوق أو تعزيز استدامة 

تقديم المزايا التقاعدية، وبعد 

إجراءات الدراسات 

 ."االكتوارية المطلوبة

 ةالثانياملادة 

 

تضاف مادتان جديدتان 

( 12( مكرراً، و)4برقمي )

 ةالثانياملادة  
الموافقة على مقدمة المادة 

كما وردت في مشروع 

 القانون.
 

 

 ةالثانياملادة 

 

تضاف مادتان جديدتان 

( 12( مكرراً، و)4)برقمي 
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مكرراً إلى المرسوم بقانون 

بشأن  2010( لسنة 47رقم )

إدارة واختصاصات 

صندوق التقاعد لضباط 

البحرين  وأفراد قوة دفاع

واألمن العام البحرينيين 

وغير البحرينيين المنشأ 

بموجب المرسوم بقانون 

، 1991( لسنة 6رقم )

 نصهما اآلتي:

:( م رراً 4مادة )  

 

"يختص المجلس األعلى 

بناء على توصية مجلس 

 اإلدارة باآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:( م رراً 4مادة )  

الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.
 

مكرراً إلى المرسوم بقانون 

بشأن  2010( لسنة 47رقم )

إدارة واختصاصات صندوق 

التقاعد لضباط وأفراد قوة 

دفاع البحرين واألمن العام 

البحرينيين وغير البحرينيين 

المنشأ بموجب المرسوم 

( لسنة 6بقانون رقم )

 ، نصهما اآلتي:1991

:( م رراً 4مادة )  

 

لس األعلى "يختص المج

بناء على توصية مجلس 

 اإلدارة باآلتي:
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تحديد نسبة اشتراكات  -1

 التقاعد.

تحديد مدة احتساب  -2

بناء  متوسط الراتب الذي يتم

 عليه تسوية المعاش.

تقرير منح زيادة سنوية  -3

على المعاش أو وقفها، وفي 

حالة منحها تحديد نسبتها 

وضوابطها والحد األقصى 

لمدة منحها والحد األعلى 

للمعاش الذي تمنح بناًء 

 عليه.

تحديد المدة المؤهلة  -4

 الستحقاق المعاش.

تحديد نسبة اشتراكات  -1

 التقاعد.

تحديد مدة احتساب  -2

متوسط الراتب الذي يتم بناء 

 عليه تسوية المعاش.

تقرير منح زيادة سنوية  -3

على المعاش أو وقفها، وفي 

 حالة منحها تحديد 

نسبتها وضوابطها والحد 

والحد األقصى لمدة منحها 

األعلى للمعاش الذي تمنح 

 بناًء عليه.

تحديد المدة المؤهلة  -4

 الستحقاق المعاش.
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تقرير السماح بضم مدد  -5

وفي افتراضية من عدمه، 

حالة السماح بها تحديد 

طريقة احتساب تكلفة ضمها 

 وآلية سدادها".

 

تقرير السماح بضم مدد  -5

افتراضية من عدمه، وفي 

حالة السماح بها تحديد 

طريقة احتساب تكلفة ضمها 

 وآلية سدادها".

 

م رراً: (12مادة )  

 

 

"ال يجوز الجمع بين المعاش 

بموجب التقاعدي المستحق 

قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 

م رراً: (12مادة )   

افقة على المادة كما المو

 وردت في مشروع القانون.

 

 

م رراً: (12مادة )  

 

 

"ال يجوز الجمع بين المعاش 

التقاعدي المستحق بموجب 

قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين 
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واألمن العام الصادر 

( 11بالمرسوم بقانون رقم )

وأي معاش  1976لسنة 

ً ألي  تقاعدي مستحق وفقا

 قانون آخر معمول به.

ويصدر بتحديد وتنظيم 

إجراءات وضوابط وحاالت 

تقاعدي في المعاش صرف ال

المتقاعد حالة استحقاق 

ألكثر من معاش تقاعدي من 

العسكري  التقاعد صندوق

وصندوق آخر قرار من 

المجلس األعلى للتقاعد 

العسكري، على أن يتم في 

ذات القرار تنظيم إجراءات 

صرف مكافأة عن مدة 

واألمن العام الصادر 

( 11بالمرسوم بقانون رقم )

وأي معاش  1976لسنة 

ً ألي تقاعدي مستحق  وفقا

 قانون آخر معمول به.

ويصدر بتحديد وتنظيم 

إجراءات وضوابط وحاالت 

تقاعدي في المعاش صرف ال

حالة استحقاق المتقاعد ألكثر 

من معاش تقاعدي من 

العسكري  التقاعد صندوق

وصندوق آخر قرار من 

المجلس األعلى للتقاعد 

العسكري، على أن يتم في 

ذات القرار تنظيم إجراءات 

صرف مكافأة عن مدة 



178 
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الخدمة التي لم يتم صرف 

معاش تقاعدي عنها مع 

 تحديد مقدار تلك المكافأة".

 

الخدمة التي لم يتم صرف 

معاش تقاعدي عنها مع 

 تحديد مقدار تلك المكافأة".

 

 ةالثالثاملادة 
 

 

 عيلغى كل نص يتعارض م

 أحكام هذا القانون.

 
 

 ةالثالثاملادة  
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.
 

 ةالثالثاملادة 
 

 

كل نص يتعبارض م  عيلغى 

 أحكام هذا القانون.

 املادة الرابعة  املادة الرابعة
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 املادة الرابعة
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون 

 
على رئيس مجلس الوزراء 

والقبببائبببد العبببام لقوة دفببباع 

كبببل  –والوزراء البحرين 

تنفيذ أحكام  –فيما يخصببببببه 

به من  قانون، ويعمل  هذا ال

اليوم التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

على رئيس مجلس الوزراء  

والقبببائبببد العبببام لقوة دفببباع 

لبحرين  لوزراء ا كبببل  –وا

تنفيذ أحكام  –فيما يخصبببببببه 

هبذا القببانون، ويعمببل ببه من 

اليوم التالي لتاريخ نشببره في 

 الجريدة الرسمية.
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 م2018 يونيو 7 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( لسنة 47بتعديل بعض أح ام المرسوم بقانون رقم )قانون مشروع  الموضوع:

بشأن إدارة واختصاصات صندول التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين  2010

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

 ، بصفة االستعجال.2018( لسنة 34، المرافق للمرسوم رقم )1991لسنة 

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 يونيو 5بتاريخ      

قانون مشروع  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  796، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن إدارة واختصاصات  2010( لسنة 47بتعديل بعض أح ام المرسوم بقانون رقم )

دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير صندول التقاعد لضباط وأفراد قوة 

، المرافق للمرسوم 1991( لسنة 6البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، ، بصفة االستعجال2018( لسنة 34رقم )

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشبببببؤون التشبببببريعية والقانونية اجتماعها م2018 يونيو 7وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشروع، حيث اطلعت على الثالث والعشرين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك بشأنه،

 

القانون لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشروع –بعد المداولة والنقاش  -وانتهت اللجنة            

  وأحكام الدستور، وذلك لألسباب التالية:

ناط ن الدستور أناط بالسلطة التشريعية مهمة تنظيم المعاشات التقاعدية كما أإ -1

( منه والتي جاء فيها: )ينظم 119لنص المادة ) بها مهمة تنظيم الرواتب وفقـًا

القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي 

( من الدستور 31تقرر على خزانة الدولة(، وهذا التنظيم جاء بموجب المادة )

والتي تنص على: )ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها 

الدستور أو تحديدها إال بقانون، أو بناًء عليه، وال يجوز أن ينال التنظيم في هذا 

 أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية(.

تقرر القواعد  عندما تنظم المعاشات التقاعدية فهيوعليه فإن السلطة التشريعية 

الرئيسية واألحكام العامة، وتعهد إلى الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وضع 

واعد واألحكام التفصيلية بحسب الظروف والمستجدات التي تطرأ على الق

 صناديق التقاعد التي تقوم على إدارتها.

ن التعديالت الواردة في هذا المشروع ال تنتقص من دور السلطة التشريعية إ -2

ألن السلطة التشريعية تحتفظ ؛ في التشريع وال تخالف مبدأ الفصل بين السلطات

ل الحق وتترك للسلطة التنفيذية تحديد التفاصيل، وبذلك فإن لنفسها بتقرير أص

تنظيم مثل هذه المسائل يكون بناًء على قانون، وبما ال يخالف نصوص الدستور 

 ذات العالقة.
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ً بأن السلطة التشريعية قامت عدة مرات بمنح السلطة التنفيذية صالحية  علما

قانون الخدمة المدنية  ( من15تحديد الرواتب، ومثال على ذلك نص المادة )

والذي جاء فيه: )تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار 

 من رئيس مجلس الوزراء بناًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية(.  

من قانون السلطة القضائية، آلية إصدار نظام  ا( مكررً 73وكذلك حددت المادة )

عضاء النيابة العامة لتكون بأمر ملكي، كما رواتب وبدالت ومزايا القضاة وأ

عهد القانون إلى المجلس األعلى للقضاء مهمة إصدار الئحة تنظيم شؤون 

 القضاة والنيابة العامة دون التقيد باألحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية.

( لسنة 47قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )مشروع إذا كان  -3

ن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع بشأ 2010

البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم 

، قد وسع من صالحيات الهيئة المذكورة لتحديد 1991( لسنة 6بقانون رقم )

سط بعض المسائل المتعلقة بنسبة اشتراكات التقاعد، وتحديد مدة احتساب متو

لك من األمور، الراتب أو األجر الذي يتم بناًء عليه تسوية المعاش إلى غير ذ

مجلس األعلى صدره اليفإن ذلك ليس معناه تجاوز حدود القانون، فيبقى ما 

من لوائح وقرارات إدارية في عالقة تبعية بالنسبة للقانون وال  للتقاعد العسكري

ة التشريعية حرية سن قانون جديد يجوز لها الخروج على أحكامه، ويبقى للسلط

 في ضوء ما تقدره لتحقيق الصالح العام.  هاذات بإعادة تنظيم المسائل

( 119وفي ضوء ما تقدم فإن مشروع القانون ال يتضمن مخالفة لنص المادة ) -4

من الدستور الذي يخول القانون االختصاص بتنظيم الرواتب والمعاشات، دون 

أن نص الدستور ال سيما وأن يلزم السلطة التشريعية بطريقة معينة لهذا التنظيم، 

عبارة "تحديد م يستخدم قد استخدم عبارة "تنظيم الرواتب والمعاشات" ، ول

، ومن ثم يترك للمشرع تحديد آليات التنظيم سواء كان الرواتب والمعاشات"

ن أم االكتفاء بتحديد القواعد ذلك بنصوص تفصيلية ترد في صلب القانو
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التي جمالية في صلب القانون وترك األمور التفصيلية للوائح اإلدارية اإل

 القانون ودون خروج عليه.تصدرها السلطة التنفيذية بناًء على 

 

 

 

 رأي اللجنة:

( 47قانون بتعديل بعض أح ام المرسوم بقانون رقم )مشروع ترى اللجنة سالمة   

بشأن إدارة واختصاصات صندول التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع  2010لسنة 

البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون 

، ، بصفة االستعجال2018( لسنة 34، المرافق للمرسوم رقم )1991( لسنة 6رقم )

 من الناحية الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


