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 (1ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 على بالتصديق قانون مشروع

 مملكة حكومة بني االتفاقية

 اململكة وحكومة البحرين

 اجلوية، اخلدمات بشأن املغربية

 لسنة( 35) رقم للمرسوم املرافق

 .م2018
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 م2019مارس  14التاريخ: 

 (12التقرير )

 

مشروع خبصوص  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
حكومة مملكة البحرين وحكومة قانون بالتصديق على االتفاقية بني 

( لسنة 35اململكة املغربية بشأن اخلدمات اجلوية، املرافق للمرسوم رقم )
 م2018

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول 

 

 مقدمة:

د  5ف /  خ أص ل  78، وبموجب الخطاب رقم )م2019 مارس 3بتاريخ  

 الشورى مجلس بن صالح الصالح رئيسالمعالي السيد علي فقد أرسل صاحب  (،1

مشروع قانون  نسخة من الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية 

لمناقشته ، م2018( لسنة 35بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم )

 ر بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.وإعداد تقري ودراسته
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 :أوالً: إجراءات اللجنة

 في االجتماع اآلتي: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019مارس  11 8

 

موضتتوع البحو والدراستتة على  لمشتتروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتت ا  -2

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

 .مشروع القانون المذكور، ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

 .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

 .رأي وزارة الخارجية 

 .رأي وزارة المواصالت واالتصاالت  

 النواب ومرفقاته.  قرار مجلس 

 

 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع ممثلون عن كل من: -

 وزارة اخلارجية: -

 سكرتير ثاني بإدارة الشؤون القانونية. السيدة فاطمة إبراهيم الدوسري . 1

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.  . السيد مبارك عبدهللا الرميحي2

 مستشار إدارة الشؤون القانونية.  . السيد أنس يوسف السيد3

 

 وزارة املواصالت واالتصاالت: -

 مدير إدارة النقل الجوي.  السيدة ابتسام محمد الشمالن .1

 أخصائي دراسات نقل جوي.  السيد أحمد محمد العلي .2
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 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع شارك في 

 هيئة المستشارين القانونيين.القائم بأعمال رئيس  الدكتور علي حسن الطوالبة .1

 .لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال لسيد عبدالرحيم علي محمدا .2

 .بهيئة المستشارين القانونيين باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي  السيدة .3

 ر اللجنة:تولى أمانة سـ 

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  -

 

ا:
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

 

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من 

 الناحية الدستورية.
 

ا: 
ً
 رأي وزارة اخلارجيــة:ثالث

 

االتفاقية محل الدراسة ت دف إلى تعزيز التعاون وزارة الخارجية أن  وبين ممثل     

النقل الجوي بين البلدين، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وحماية الدولي وتنظيم 

 .ال تنطوي على أية مخالفة ألحكام الدستور، مشيرين إلى أن ا أمن الطيران المدني

اطلعت اللجنة على رد الوزارة والمتضّمن معلومات تعريفية عن االتفاقية، قد و

 )مرفق(بعد التصديق علي ا. ومضامين موادها، وأهداف ا، والنتائج المرجوة 

 

 
ً
 :املواصالت واالتصاالترأي وزارة  ا:رابع
أفاد ممثلو الوزارة بأن هذه االتفاقية تعد من االتفاقيات النموذجية التي تحقق       

مصالح مملكة البحرين وتوطد العالقة الراسخة مع المملكة المغربية الشقيقة، وتوفر 

للمواطنين والمقيمين بالمملكة، كما أن ا تعزز من خيارات ممتازة للسفر المباشر 

مشيرين إلى أن هذه االتفاقية تحقق العديد من المكاسب  .قدرات مطار البحرين الدولي
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لشركات الطيران البحرينية، وذلك من خالل التشغيل إلى ثالو وج ات في المملكة 

الرحالت ودون قيود المغربية وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش بأي عدد من 

، مع الحق نوال بوط في وج ات الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واألمريكتي

في نقل مسافرين من هذه الوج ات باعتبارها نقاًطا وسيطة أو نقاًطا فيما وراء 

المغرب، كما تتيح االتفاقية لشركات الطيران التابعة للبلدين في التعاون فيما بين ا 

 )مرفق(ركة. تت الرموز المشبموجب ترتيبا

 
ً
 رأي اللجنة:ا: خامس

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة  تدارست اللجنة

البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم 

وقد تم تبادل وج ات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة  ،م2018( لسنة 35)

أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المواصالت واالتصاالت، 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس،  ينالقانوني ينوالمستشار

والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحية 

 ر مجلس النواب ومرفقاته.على قرا اللجنة كما اطلعت، الدستورية

من ما على  المادة األولىيتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت  

التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة 

المادة م(، فيما جاءت 2018فبراير  27المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ )

 ية.تنفيذ الثانية

ي دف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات  

الجوية باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي "معاهدة شيكاغو"، 

ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، والتعاون المتبادل 

ام البلدين بحماية أمن الطيران المدني امتثاالً بشأن القواعد القياسية للسالمة، والتز

 للقانون الدولي.
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( مادة 25في ) –فضالً عن الديباجة  –واستعرضت اللجنة االتفاقية التي تقع  

( تعاريف ألهم المصطلحات الواردة ب ا، ونصت 1وملحق واحد، تضمنت المادة )

دة شيكاغو، وتعلقت المادة ( على أن أحكام هذه االتفاقية تخضع ألحكام معاه2المادة )

( بمنح الحقوق فيما بين الطرفين المتعاقدين في إطار هذه االتفاقية، وتناولت 3)

( آلية تعيين مؤسسات النقل ومنح ا تراخيص التشغيل، وضوابط إلغاء 5و 4المادتان )

( المبادئ التي تحكم اإلعفاء من الضرائب 6وإيقاف هذه التراخيص، وتناولت المادة )

( فقد تناولت تباًعا األحكام 20حتى  7مركية وغيرها من الرسوم، أما المواد من )الج

المتعلقة بالتعرفة، وممارسة الحقوق، وتطبيق القوانين واألنظمة، واالعتراف 

بالش ادات والرخص، والتأجير، والضمانات، والسالمة الجوية، وأمن الطيران، 

ر اإلحصائيات، وموضوع التالؤم مع واألنشطة التجارية، وتقديم الجداول، وتوفي

( 21المعاهدة متعددة األطراف، ورسوم االستخدام، وحماية البيئة. فيما تناولت المادة )

موضوع التشاور بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه االتفاقية، 

ينشأ من  ( الطرق والقواعد واإلجراءات المتبعة بشأن تسوية ما22وفّصلت المادة )

( على األحكام المتعلقة 25حتى  23منازعات بين الطرفين. وأخيًرا نصت المواد من )

 بإن اء االتفاقية وتسجيل ا لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ودخول ا حيز التنفيذ.

أما ملحق االتفاقية فقد حدد الطرق المسموح بتشغيل ا من قبل مؤسسات النقل الجوي 

 ل كال الطرفين المتعاقدين.الُمعيّنة من قب

وباستعراض أحكام االتفاقية يتبين أن ا ال تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم       

( 37البحرين أن تصدر بقانون، إعماالً لحكم الفقرة الثانية من المادة )مملكة لنفاذها في 

 من الدستور باعتبارها تندرج ضمن معاهدات المالحة الجوية.

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ 

، والموافقة قانونالمشروع الموافقة من حيو المبدأ على ب توصيت اخلصت اللجنة إلى 

 على نصوص مواده وفق الجدول المرفق.
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ا:
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: سادس

، اتفقت اللجنة على اختيار الالئحة الداخلية لمجلس الشتتتتورىن ( م39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

 ا.يً مقرًرا أصل سعادة األستاذ عبدهللا خلف الدوسري -1

 ا.يً احتياط مقرًرا  سعادة األستاذ يوسف أحمد الغتم -2

 

ا:
ً
 توصية اللجنة: سابع

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 توصي بما يلي:

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية بين حكومة  الموافقة من حيث المبدأ على -

مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق 

 .م2018( لسنة 35للمرسوم رقم )

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

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 محد بن مبارك النعيمي                 نانسي دينا إيلي خضوري               

 رئيس اللجنة       نائب رئيس اللجنة                     
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 بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن مشروع قانون

 م2018( لسنة 35افق للمرسوم رقم )الخدمات الجوية، المر 

 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

عيسىىىىىىىى ةل خليفة        نحن حمد بن 

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى االتفاقية بين حكومة مملكة 

التتبتتحتتريتتن وحتتكتتومتتتتة التتمتتمتتلتتكتتتتة 

المغربية بشتتتتتتأن الخدمات الجوية 

نة الرباط بتاريخ  الموقعة في مدي

 م،2018فبراير  27

 الديباجة

 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 
 

 دون تعديل
 
 

 

 الديباجة

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى االتفتتاقيتتة بين حكومتة مملكتتة 

التتبتتحتتريتتن وحتتكتتومتتتتة التتمتتمتتلتتكتتتتة   

المغربية بشتتتتتتتتأن الخدمات الجوية 

بتتتاريخ الموقعتتة في متتدينتتة الربتتاط 

 م،2018فبراير  27
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 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

أقر مجلس الشتتتتتتتورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصتتتتته، وقد 

 عليه وأصدرناه:صدقنا 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

 

ودق على االتفاقية بين حكومة  صتُ

كة  كة البحرين وحكومة الممل ممل

المغربية بشتتتتتتأن الخدمات الجوية 

نة الرباط بتاريخ  الموقعة في مدي

قتتتتة م، والمراف2018فبراير  27

 ل ذا القانون.

 األولىمادة ال
 

 

 

 دون تعديل

 األولىمادة ال

 

 

 

 دون تعديل

 األولىمادة ال

 

 

ودق على االتفاقية بين حكومة  صتتتتتتُ

مملكتتتة البحرين وحكومتتتة المملكتتتة 

المغربية بشتتتتتتتتأن الخدمات الجوية 

الموقعتتة في متتدينتتة الربتتاط بتتتاريخ 

ير  27 برا فقتتتتة   2018ف مرا ل م، وا

 ل ذا القانون.
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 نصوص مواد مشروع القانون 
مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الثانيةمادة ال

رئتتيتتس متتجتتلتتس التتوزراء  عتتلتتى

 –كل فيما يخصتتتتتتته  –والوزراء 

قانون، ويعمتل  هذا ال يذ أحكام  تنف

به من اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتتره 

 في الجريدة الرسمية.

 الثانيةمادة ال

 دون تعديل

 الثانيةمادة ال

 دون تعديل

 الثانيةمادة ال

رئتتتيتتتس متتتجتتتلتتتس التتتوزراء  عتتتلتتتى

 –كتل فيمتتا يخصتتتتتتتته  –والوزراء 

تنفيتتذ أحكتتام هتتذا القتتانون، ويعمتتل   

تاريخ نشتتتتتتتره    تالي ل به من اليوم ال

 في الجريدة الرسمية.
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 م2019مارس  13التاريخ: 
 

 

 محد بن مبارك النعيمي احملرتم /سعادة األستاذ 
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بين حكومة الموضوع: 

مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم 

  م.2018( لسنة 35رقم )

 

 

 ،تحية طيبة وبعد،،

 

 

 السيد علي بن صالح الصالح رئيس، أرفق معالي م2019مارس  3بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(1د  5ص ل ت ق/ ف  79م )، ضمن كتابه رقالمجلس

رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة 

إلى ، م2018( لسنة 35افق للمرسوم رقم )المغربية بشأن الخدمات الجوية، المر

لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك 

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2019مارس  13وبتاريخ      

بحضؤؤؤؤؤؤور  وذلك واالتفاقية، ،المذكور ، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانونالثامن

 .المستشار القانوني للجنة

 

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

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بين ترى اللجنة سالمة      

 افقحكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المر

 من الناحية الدستورية.، م2018( لسنة 35للمرسوم رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 بعض بتعديل قانون مشروع

 رقم بقانون املرسوم أحكام

 بشأن م2006 لسنة( 78)

 املرافق التعطل، ضد التأمني

 لسنة( 18) رقم للمرسوم

 (. مستعجلة بصفة)  م،2019
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 م2019مارس  21التاريخ: 

 (11التقرير )

 

 

 تقرير جلنة اخلدمات 

م 2006( لسنة 78مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )حول 
  م2019( لسنة 18بشأن التأمني ضد التعطل املرافق للمرسوم رقم )

 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي األول 

 

 :مقدمــة

 5ف /خ تص ل  93، وبموجب الخطاب رقم )م2019مارس  20بتاريخ  

، أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى (1د

الموقر إلى لجنة الخدمات نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 

م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم 2006( لسنة 78بقانون رقم )

بصفة االستعجال وفق  مجلس الشورى، والذي أحيل إلى م2019( لسنة 18)

تقرير  ( من الدستور، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد87المادة )

 .يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر
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 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 21بتاريخ  (13رقم )في االجتماع المذكور تدارستتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتروع القانون  (1)

 م.2019مارس 

 

على أثناء دراستتتت ا لمشتتتروع القانون موضتتتوع البحو والدراستتتة  اطلعت اللجنة  (2)

  يلي:والتي اشتملت على ما  بهالوثائق المتعلقة 

 ( .مرفقمشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني) 

 مرفق( قانون ومرفقاته.المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب( 

 ( .مرفقرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى) 

 ( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )(مرفق. )م بشأن التأمين ضد التعطل2006 

 

عبدالعزيز حسىىىىن أبل عجىىىىو مجلس  الدكتورشىىىىارك في اجتماع اللجنة سىىىىعادة   (3)

 الشورى.

 

 

 وبدعوة من اللجنة، شارك في االجتماع ممثلون عن كل من:  (4)
 

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني: -

 الوطني. وزير المالية واالقتصاد    صاحب المعالي الشيخ سلمان بن خليفة ةل خليفة -1

 القائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون المالية.            السيـد يوســف عبـدهللا حمــــود  -2

الرئيس التنفيىذي للييئىة العىامىة للتىأمين         السىىىىىىىيىدة طيمىان مصىىىىىىىطفى المربىاطي -3

 االجتماعي. 
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الييئة  -السىىىىىيد عبدالعزيز عبدهللا العيسىىىىىى            المدير التنفيذي للشىىىىىؤون القانونية -4

 العامة للتأمين االجتماعي.

 القائم بأعمال مدير طدارة الرقابة واالتصال.  سيــد محمــد أميــن حليوةال -5

 رئيس المشاريع.   السيدة ةمنة أحمد الرميحي -6

 مستشار قانوني.   د علي الشاذليـد محمـالسي -7

 مكتب معالي الوزير. –منسق برامج    رــؤاد ساتـد فــد محمـالسي -8

 

 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية:  -

 وكيل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.  السيـد صباح سالم الدوسري -1

 مدير طدارة التعويجات ودعم التعطل.  السيدة فوزية صالح شيـاب -2

 مستشار قانوني.  الدكتـور عبدالباسـط محمــد -3

 منسق طداري.  السيــد عبدالجبــار سلمـــان -4

 

 ديوان الخدمة المدنية: -

 رئيس ديوان الخدمة المدنية.          سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد  -1

 

 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب: -

 مدير طدارة شؤون مجلس الشورى.  السيـدة دينـا أحمــد الفايــز  -1

 منسق طداري.  السيدة هيـا جمعــة الكـعبي -2
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 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارك في ( 5)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 أخصائي اعالم.  السيد علي عباس العرادي .2

 

السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة، والسيدة دانة  وتولى أمانة سر اللجنة

 ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المساعد.

 

ا: 
ً
 :ة الشؤون التشريعية والقانونيةجلنرأي ثانيـ

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من 

 الناحية الدستورية.

 

ا: 
ً
 :وزارة املالية واالقتصاد الوطنيرأي ثالثـ

وزارة المالية واالقتصاد الوطني على أهمية مشروع القانون الذي يعد جزًءا أكّدت  -

البرنامج الوطني للتوظيف حيو تم اطالقه من قبل الحكومة الموقرة بعد دراسات من 

مستتتتفيضتتتة، وإن رفع الحدين األدنى واألقصتتتى للتعويض وإعانة التعطل هي حزمة 

 من المبادرات ضمن هذا البرنامج.

 

مليون دينار( ستتيتم  230إن الكلفة التقديرية لبرنامج التقاعد االختياري تقدر بـتتتتتتتت ) -

ضتته خالل الستتنوات الثالو القادمة، وستتيستتتقطع هذا المبلا لمرة واحدة فقط من تعوي

فائض حستتتتاب التأمين ضتتتتد التعطل، وإن المبلا المذكور يتم االستتتتتفادة منه في دفع 



103 
 

شراء عدٍد  ستحقاقات الموظفين المستفيدين من البرنامج، حيو يخصص جزء منه ل ا

 فع كمكافأة ن اية الخدمة.من سنوات الخدمة اإلضافية، والجزء اآلخر يُد

 

إن مشتتروع القانون المذكور يستتمح للحكومة باستتتخدام فائض حستتاب التأمين ضتتد  -

ا يستت م في  التعطل لتمويل برنامج التقاعد االختياري، وهو يعد خياًرا تمويلياً هامـتتتتتتتتتً

الحد من الزيادة في الدين العام وتقليص العجز في الميزانية العامة للدولة، وباألخص 

ن قانون صتتتتتندوق التأمين ضتتتتتد التعطل لم تطرأ عليه أية تعديالت منذ إنشتتتتتائه في أ

 م.2006

 

إن برنامج التقاعد االختياري هو برنامج واحد وليس ستتلستتلة من البرامج، وإن أية  -

تعديالت مستتتتتقبلية ستتتتتكون من ضتتتتمن هذا البرنامج، حيو تطمح الحكومة لتوستتتتيع 

( هيئة حكومية غير منضتتتوية تحت 15نطاق المستتتتفيدين من البرنامج لتشتتتمل عدد )

 مظلة ديوان الخدمة. 

م في الحفاظ على النمو االقتصتتتتادي اإليجابي في مملكة إن مشتتتتروع القانون يستتتت  -

البحرين، حيو يمنح المستتتفيدون من برنامج التقاعد االختياري الخيار في المستتاهمة 

 في قطاع ريادة األعمال بتأسيس مشاريع خاصة ذات عوائد إيجابية على االقتصاد.    

 

ا: 
ً
 :وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي رابعـ

كّدت  ياري أ قاعد االخت ماعية أن دعم برنامج الت وزارة العمل والتنمية االجت

ضتتتتتتترورة وطنية، كونه ستتتتتتتوف يوفر كوادر وطنية ذات خبرات طويلة  في مجال 

العمتتل بتتالحكومتتة، وينقل تتا إلى العمتتل في القطتتاع األهلي بتتديالً عن األجتتانتتب التتذين 

ر الذي ستتوف يعزز مف وم يشتتغلون عدًدا كبيًرا من الوظائف في القطاع األهلي، األم
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بحرنتتة الوظتتائف في القطتتاع األهلي، ويجعتتل المواطن البحريني الخيتتار األول في 

 التوظيف.  

 

ا: 
ً
 :ديوان اخلدمة املدنيةرأي خامسـ

في تحقيق التوازن المالي بين أكّد ديوان الخدمة المدنية أهمية مشتتتتتتتروع القانون  -

مة، حيو  عا مة واإليرادات ال عا ية الالزمة المصتتتتتتتروفات ال مال مادات ال يوفر االعت

لتغطية نفقات برنامج  التقاعد االختياري من غير اللجوء إلى االقتراض الداخلي أو 

 الخارجي، األمر الذي يحد من ارتفاع الدين العام.

إن نستتبة اشتتتراكات الحكومة في صتتندوق التأمين ضتتد التعطل تمثل النستتبة األكبر  - 

 ته لثلثي تلك االشتراكات. من االشتراكات، بما تصل نسب

( من القانون المذكور على التزام الحكومة بدعم صندوق  هـىىىىىىىى / 8تنص المادة  ) -

 التأمين ضد التعطل في حال وجود أي عجز مالي فيه.

 

ا: 
ً
 رأي اللجنـة:سادسـ

( 78تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

م 2019( لسنة 18م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم )2006لسنة 

، ( من الدستور87بصفة االستعجال وفق المادة )والذي أحيل إلى مجلس الشورى 

التي دارت حوله من وقرار مجلس النواب ومرفقاته، واستعرضت وج ات النظر 

العمل والتنمية  المالية واالقتصاد الوطني، ووزارة ووزارة ،قبل أعضاء اللجنة

اطلعت  وقدوالمستشار القانوني لشؤون اللجان،  وديوان الخدمة المدنيةاالجتماعية 
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اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء 

 من الناحية الدستورية. ع القانونمشرومؤكًدا لسالمة 

 

من أربع مواد جاءت المادة  –فضالً عن الديباجة  –مشروع القانون ويتألف 

(، ونصوص المواد 1األولى بالنص على استبدال تعريف "ال يئة" الوارد بالمادة )

(، من 19فقرة أولى( و) 18( و)14( و)12فقرة أولى( و) 11فقرة ج( و ) 8)

بشأن التأمين ضد التعطل، فيما جاءت المادة  2006( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )

ى استبدال كلمة "ال يئة" بعبارة "ال يئة العامة لصندوق التقاعد" الثانية بالنص عل

بشأن التأمين  2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )29الواردة بنص المادة )

ضد التعطل، بينما نصت المادة الثالثة على حذف عبارة "أو لدى ال يئة العامة 

( من المرسوم 1المادة ) لصندوق التقاعد" من تعريف كلمة "األجر" الواردة في

بشأن التأمين ضد التعطل، وعبارة "وال يئة العامة  2006( لسنة 78بقانون رقم )

( من ذات القانون، بينما جاءت المادة 37لصندوق التقاعد" الواردة بنص المادة )

 الرابعة تنفيذية.  

 

ن مشروع القانون إلى تنشيط الحركة االقتصادية في مملكة البحرين عوي دف 

طريق رفع الحدين األدنى واألقصى إلعانة وتعويض التعطل لمواج ة ارتفاع مؤشر 

المست لك والزيادة اإليجابية في متوسط أجور البحرينيين وذلك ب دف تعزيز البرامج 

التدريبية والتأهيلية التي تقدم ا الحكومة الموقرة إلى الباحثين عن عمل وت يئة السبل 

ئم قدرات م وبأجر مناسب، كما ي دف مشروع القانون إلى أمام م لاللتحاق بعمل يال

السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد االختياري 

إلى إعطاء موظفي األج زة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من 

خاص والنمو ريادة األعمال وأنشطة القطاع ال خالل توظيف خبرات م في مجال

االقتصادي، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين، كما يمكن 
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االستفادة منه لتوسعة دائرة المشاركة فيه لموظفي األج زة الحكومية غير الخاضعين 

 ألنظمة الخدمة المدنية وتعزيز االنعكاس اإليجابي ل ذا البرنامج.

 

 

 لالعتبارات، انت ت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك مشروع القانونوبعد تدارس 

 اآلتية:

( من الدستور حيو تنص ج /5إن مشروع القانون يتوافق مع نص المادة ) .1

على أن:    ) تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة 

ة، كما تؤمن الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطال

ل م خدمات التأمين االجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايت م من براثن 

 الج ل والخوف والفاقة(.

 

الحظت اللجنة أن مشروع القانون المذكور قد أحيل إلى السلطة التشريعية بصفة   .2

( من الدستور، وذلك كونه ينظم موضوعات 87عاجلة وفقـًا ألحكام المادة )

ومالية تتعلق بتنشيط حركة اإلقتصاد البحريني من خالل تمويل نظام  اقتصادية

التقاعد اإلختياري الذي كان أحد الحلول التي تساهم في تحقيق التوازن المالي بين 

المصروفات واإليرادات، فضالً عن أنه يساهم في دخول موظفي الحكومة إلى 

خبرات م الوظيفية سوق العمل، وإقامة المشروعات اإلقتصادية، واستثمار 

المتراكمة في إدارة هذه المشروعات، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للمواطنين 

 البحرينيين مما يؤدي إلى تقليص نسبة البطالة.

 

 ولذلك ترى اللجنة أن صفة االستعجال متحققة في هذا المشروع.

ح إن مشروع القانون ي دف إلى تحسين العديد من المزايا التي تصب في صال  .3

المواطنين المسجلين على قوائم التأمين ضد التعطل، حيو تضمن تعديالً على المادة 
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م بشأن التأمين ضد 2006( لسنة 78( الفقرة األولى من المرسوم بقانون رقم )11)

التعطل بزيادة مضاعفة في مبلا التعويض الذي يصرف للمؤمن عليه على أساس 

ا السابقة على تعطله، وبما ال يجاوز معدل أجره الش ري خالل االثني عشر ش رً 

مبلا ألف دينار بعد أن كان الحد األقصى للتعويض ال يجاوز مبلا خمسمائة دينار 

 ش ريـًا.

 

وكذلك أحدو مشروع القانون زيادة في الحد األدنى للتعويض، حيو ال يجوز أن 

مائة  يقل الحد األدنى للتعويض عن مائتي دينار ش ريـًا بعد أن كان ال يقل عن

 وخمسين ديناًرا ش ريـًا.

 

( من القانون النافذ 18كما إن مشروع القانون قد نص على تعديل أحكام المادة )

وأحدو زيادة في مقدار إعانة التعطل، حيو أصبحت اإلعانة لذوي المؤهالت 

الجامعية بواقع مائتي دينار ش ريـًا بعد أن كانت بواقع مائة وخمسين ديناًرا ش ريـًا، 

وأصبحت بواقع مائة وخمسين ديناًرا للعاطلين من غير حملة المؤهالت الجامعية 

 بعد أن كانت مائة وعشرين ديناًرا ش ريـًا.

 

( المتعلقتين 19( و )14وإن مشروع القانون أجرى تعديالً م مـًا على المادتين )

بالمدة القصوى لصرف التعويض واإلعانة، حيو أصبحت المدة القصوى تسعة 

أش ر خالل كل أربعة وعشرين ش ًرا متصلة بعد أن كانت المدة ستة أش ر خالل 

 كل أربعة وعشرين ش ًرا متصلة.

 

ـ )  .4 مليون دينار( لتمويل  230إن المبلا الذي سوف يقدمه صندوق التعطل والمقدر ب

برنامج التقاعد االختياري للموظفين الخاضعين ألحكام الخدمة المدنية، وذلك 
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التعويض عن شراء الخدمة االفتراضية، وإن هذا المبلا يمثل جزًءا من لتغطية أو 

( 6استناًدا ألحكام المادة ) –مساهمة الحكومة في الصندوق، حيو تتحمل الحكومة 

من أجور المؤمن علي م ش ريـًا باعتبارها صاحبة عمل،  %1 –من القانون 

 ا حكومة.أخرى من أجور المؤمن علي م ش ريـًا باعتباره %1وتتحمل 

 

ولذلك فإن الحكومة تتحمل النسبة األكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل عن 

 موظفي القطاعين العام والخاص.

 

يساهم مشروع القانون في تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة   .5

واإليرادات العامة، حيو يوفر االعتمادات المالية الالزمة لتغطية نفقات برنامج  

قاعد االختياري من غير اللجوء إلى االقتراض الداخلي أو الخارجي، األمر الذي الت

 يحد من ارتفاع الدين العام.

 

إن مشروع القانون يعزز برنامج التقاعد االختياري بشمول ال يئات والمؤسسات  .6

 الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة ب ذا البرنامج.

 

د الخيارات أو الحلول التي تؤدي إلى تحقيق إن برنامج التقاعد االختياري هو أح .7

التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة بين اإليرادات والنفقات، حيو أن هذا 

البرنامج سيؤدي إلى هيكلة األج زة الحكومية، ويساهم في تنمية االقتصاد الوطني، 

 ويعزز المركز المالي للدولة.

 

مين ضد التعطل في حالة وجود أي عجز إن الحكومة ملتزمة بدعم صندوق التأ  .8

( من القانون المذكور على أنه: ) إذا تبين من هـ / 8مالي فيه، حيو تنص المادة )
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تقرير الخبير االكتواري وجود عجز في الحساب ولم تكف االحتياطات 

والمخصصات المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء أن يصدر قراًرا بناًء على 

بتخصيص االعتمادات الالزمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة طلب من الوزير 

 للدولة ...(

 

إن دعم برنامج التقاعد االختياري ضرورة وطنية، كونه سوف يوفر كوادر وطنية  .9

ذات خبرات طويلة  في مجال العمل بالحكومة، وينقل ا إلى العمل في القطاع األهلي 

كبيًرا من الوظائف في القطاع األهلي، األمر  بديالً عن األجانب الذين يشغلون عدًدا

 الذي سوف يعزز مف وم بحرنة الوظائف في القطاع األهلي.  

 

توسيع نطاق المستفيدين من في  -في حال إقراره  -يساهم مشروع القانون س .10

برنامج التقاعد االختياري ليشمل موظفي األج زة الحكومية غير الخاضعة ألنظمة 

ن مشروع القانون المذكور جاء ضمن حزمة من المبادرات التي الخدمة المدنية، وإ

 أطلقت ا الحكومة الموقرة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف.

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :سابعـ

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

   على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا. الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجــــي سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.      الدكتور منصور محمــــد ســـــــــرحانسعادة  .2
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ا
ً
 توصية اللجنة: :ثامنـ

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

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

مشىىىىىىىروع قىىانون بتعىىديىىل بعض أحكىىام الموافقىىة من حيىىم المبىىدأ على  -

م بشىىىأن التأمين جىىىد التعطل 2006( لسىىىنة 78المرسىىىوم بقانون رقم )

 .م2019( لسنة 18المرافق للمرسوم رقم )

مواد مشىىىىىىىروع القانون كما وردت تفصىىىىىىىيالً في الجدول  الموافقة على -

 المرفق.

 

 الالزم،،، واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                       ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م بشأن التأمين ضد التعطل 2006( لسنة 78بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )قانون مشروع 

 م2019( لسنة 18المرافق للمرسوم رقم )
 

نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى مشروع القانون 

 

بتعديل بعض مشروع قانون 

أحكام المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2006( لسنة 78)

التأمين ضد التعطل، 

( 18المرافق للمرسوم رقم )

 2019لسنة 

 مسمى مشروع القانون

 

كما  المسمىالموافقة على  -

 .ورد في مشروع القانون

 مسمى مشروع القانون

 

الموافقؤؤة على المسؤؤؤؤؤؤمى  -

كؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 القانون مسمى مشروع

 

مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2006( لسنة 78)

التأمين ضد التعطل، المرافق 

( لسنة 18للمرسوم رقم )

2019 

 الديباجة 

 

 

 الديباجة 

( 3إضؤؤؤؤافة )القانون رقم ) -

بشؤؤؤؤؤأن ال ي ة  2008لسؤؤؤؤؤنة 

 الديباجة

قة على قرار مجلس  - المواف

قانون النواب  فة )ال بإضؤؤؤؤؤؤؤا

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نحن حمؤؤد بن عيسؤؤؤؤؤؤى  ل 

يفؤؤؤة    ملؤؤؤك مملكؤؤؤة  خل

 البحرين.

بؤؤؤؤعؤؤؤؤد االطؤؤؤؤالع عؤؤؤؤلؤؤؤؤى 

الدسؤؤؤؤؤؤتور، وعلى األخ  

 ( منه،87المادة )

وعلى المرسؤؤؤؤؤؤوم بقؤؤؤانون 

 2006( لسؤؤؤؤؤؤنؤؤة 78رقم )

ماعي،  تأمين االجت مة لل عا ال

( 33المعؤدل بؤالقؤانون رقم )

،( إلى الديباجة، 2014لسنة 

الرتبؤؤؤاط أحكؤؤؤامؤؤؤه ببعض 

الؤؤؤتؤؤؤعؤؤؤديؤؤؤالت الؤؤؤواردة فؤؤؤي 

 مشروع القانون.

 

نصصصل الصصصديصصصبصصصاجصصصة بصصصعصصصض 

 التعديل:

نحن حمؤؤؤد بن عيسؤؤؤؤؤؤى  ل 

 خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدسؤؤؤتور، 

( 87وعلى األخ  المؤؤادة )

 منه،

وعلى المرسؤؤؤؤوم بقانون رقم 

بشؤؤؤؤؤأن  2006( لسؤؤؤؤؤنة 78)

التأمين ضد التعطل، المعدل 

بشأن  2008( لسنة 3رقم )

ال ي ؤؤؤة العؤؤؤامؤؤؤة للتؤؤؤأمين 

االجؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤاعؤؤؤي، الؤؤؤمؤؤؤعؤؤؤدل 

( لسؤؤؤؤؤؤنة 33بالقانون رقم )

،( إلى الؤؤؤديبؤؤؤاجؤؤؤة، 2014

الرتبؤؤؤاط أحكؤؤؤامؤؤؤه ببعض 

الؤؤتؤؤعؤؤؤديؤؤالت الؤؤواردة فؤؤي 

 مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمؤؤؤد بن عيسؤؤؤؤؤؤى  ل 

 خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدسؤؤؤتور، 

( 87وعلى األخ  المؤؤادة )

 منه،

وعلى المرسؤؤؤؤوم بقانون رقم 

بشؤؤؤؤؤأن  2006( لسؤؤؤؤؤنة 78)

التأمين ضد التعطل، المعدل 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

بشأن التأمين ضد التعطل، 

( 43المعدل بالقانون رقم )

 ،2014لسنة 

أقؤؤر مؤؤجؤؤلؤؤس الشؤؤؤؤؤؤؤؤورى 

لقؤؤؤانون  ومجلس النواب ا

اآلتي نصؤؤؤؤه، وقد اؤؤؤؤدقنا 

 عليه وأادرناه:

 

( لسؤؤؤؤؤؤنؤؤة 43بؤؤالقؤؤانون رقم )

2014، 

( 3وعصصلصصى الصصقصصصانصصون رقصصم )

بشصصصأن الهيئة  2008لسصصصنة 

تأمين االجتماعي،  عامة لل ال

قانون رقم ) بال ( 33المعدل 

 ،2014لسنة 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصؤؤؤه، 

 ادقنا عليه وأادرناه:وقد 

 

 

( لسؤؤؤؤؤؤنؤؤة 43بؤالقؤؤانون رقم )

2014، 

( 3وعصصلصصى الصصقصصصانصصون رقصصم )

بشصصصأن الهيئة  2008لسصصصنة 

عامة تأمين االجتماعي،  ال لل

قانون رقم ) بال ( 33المعدل 

 ،2014لسنة 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصؤؤؤه، 

 وقد ادقنا عليه وأادرناه:
 

 املادة األوىل  

 املقدمة 

يستبدل بتعريف "ال ي ة" 

(، 1الوارد في المادة )

 املادة األوىل 

 املقدمة 

 املادة األوىل 

 املقدمة 

 املادة األوىل 

 املقدمة 

بدل بتعريف "ال ي ة"  يسؤؤؤؤؤؤت

(، 1الؤؤؤوارد فؤؤؤي الؤؤؤمؤؤؤادة )
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

فقرة  8وبنصوص المواد )

فقرة أولى( 11ج( و)

فقرة  18و)( 14( و)12و)

(، من 19أولى( و)

( 78المرسوم بقانون رقم )

بشأن التأمين  2006لسنة 

ضد التعطل، النصوص 

 اآلتية:

 

قة على ن  مقدمة  - المواف

المادة ما ورد في مشؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 

الموافقة على ن  مقدمة  -

المادة ما ورد في مشؤؤؤؤروع 

 القانون.

 

فقرة  8وبنصؤؤؤؤؤوص المواد )

( 12فقرة أولى( و)11ج( و)

فؤؤقؤؤرة أولؤؤى(  18( و)14و)

(، من المرسوم بقانون 19و)

 2006( لسؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤة 78رقم )

بشؤؤؤأن التأمين ضؤؤؤد التعطل، 

 النصوص اآلتية:

 ( تعريف "اهليئة":1مادة ) 

 

ال ي ؤؤة: ال ي ؤؤة العؤؤامؤؤة -3"

 للتأمين االجتماعي".

 ( تعريف "اهليئة":1مادة )

تعؤؤؤديؤؤؤل  - فقؤؤؤة على  موا ل ا

الؤؤتؤؤعؤؤريؤؤف كؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤي 

 مشروع القانون.

 ( تعريف "اهليئة":1مادة )

الموافقة على تعديل  -

التعريف كما ورد في 

 مشروع القانون.

 ( تعريف "اهليئة":1مادة )

 ال ي ؤؤؤة: ال ي ؤؤؤة العؤؤؤامؤؤؤة-3"

 للتأمين االجتماعي".
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ــادة ) ــا امل ج( يف /8ن
ـــوم بقــانون رقم  املرس

 م:2006( لسنة 78)

قرير  -ج ت ين من  ب ت إذا 

الخبير االكتواري وجود 

فائض في الحسؤؤؤؤاب تعين 

تحويؤؤل اؤؤذا الفؤؤائض إلى 

حسؤؤؤؤؤؤاب االحتياطي العام 

لؤؤلؤؤحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب وال يؤؤجؤؤو  

التصؤؤؤرف فيه إال ل ر  

حد  حد األدنى وال يادة ال  

األقصؤؤؤؤؤؤؤؤى لؤؤلؤؤتؤؤعؤؤويؤؤض 

 -أو أي من ذلك-واإلعانة

في ضؤؤوء مؤشؤؤر أسؤؤعار 

المست لك، وتكون الزيادة 

دنى أو الحؤؤد في الحؤؤد األ

 ( فقرة )ج(:8مادة )

إذا تبين من تقرير  -"ج

الخبير اإلكتواري وجود 

فائض في الحسؤؤؤؤؤؤاب تعين 

تحويؤؤل اؤؤذا الفؤؤائض إلى 

حسؤؤؤؤؤؤؤاب االحتياطي العام 

لؤؤلؤؤحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب وال يؤؤجؤؤو  

فيؤؤه إال بقرار التصؤؤؤؤؤؤرف 

من مجلس الو راء بنؤؤؤاًء 

على تواؤؤؤؤؤؤية من الو ير 

قة مجلس اإلدارة  بعد مواف

 ألي من األغرا  اآلتية:

 يؤؤؤادة الؤؤحؤؤؤد األدنؤؤى  -أ

والحد األقصؤؤؤى للتعويض 

 -أو أي من ذلك–واإلعانة 

 ( فقرة )ج(:8مادة )

الخطأ اإلمالئي تصويب  .1

في كلمؤؤؤة )اإلكتواري( 

 (.االكتواريلتكون)

ولمرة إضؤؤؤؤؤؤؤافة عبارة ) .2

واحصصدة فقم مم مراعصصاة 

(  ( فقرة )هـصصص(8المادة )

 (.2في ن اية البند )ج/

 نل البند بعد التعديل:

إذا تؤؤبؤؤيؤؤن مؤؤن تؤؤقؤؤريؤؤر  -"ج

وجؤؤود  االكصصتصصواريالؤؤخؤؤبؤؤيؤؤر 

فؤؤائض في الحسؤؤؤؤؤؤؤؤاب تعين 

تحويؤؤؤل اؤؤؤذا الفؤؤؤائض إلى 

حسؤؤؤؤؤؤؤؤاب االحتيؤؤاطي العؤؤام 

للحساب وال يجو  التصرف 

 ( فقرة )ج(:8مادة )

الموافقة على قرار مجلس  -

النواب بإجراء التعديالت 

 اآلتية:

تصؤؤؤؤؤؤؤؤويؤؤؤب الؤؤخؤؤطؤؤؤأ  .1

اإلمؤؤؤؤالئؤؤؤؤي فؤؤؤؤي كؤؤؤؤلؤؤؤؤمؤؤؤؤة 

)اإلكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤواري( 

 (.االكتواريلتكون)

ولمرة )إضؤؤؤافة عبارة  .2

واحصصصدة فقم مم مراعصصصاة 

(  ( فقرة )هـصصصصصصص(8المادة )

 (.2في ن اية البند )ج/

 

 

 ( فقرة )ج(:8مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

األقصؤؤؤؤؤؤؤؤى لؤؤلؤؤتؤؤعؤؤويؤؤض 

واإلعانة بقرار من مجلس 

الو راء بناء على تواية 

من الو ير بعؤؤؤد موافقؤؤؤة 

 مجلس اإلدارة.

في ضؤؤؤوء مؤشؤؤؤر أسؤؤؤعار 

 المست لك.

تمويل برنامج التقاعد  -ب

 االختياري".

فيؤؤؤه إال بقرار من مجلس 

الو راء بناًء على تواؤؤؤؤؤؤية 

فقؤؤؤة  موا بعؤؤؤد  لو ير  من ا

مؤؤؤجؤؤؤلؤؤؤس اإلدارة ألي مؤؤؤن 

 األغرا  اآلتية:

 يادة الحد األدنى والحد  -أ

األقصؤؤى للتعويض واإلعانة 

في ضؤؤؤؤوء  -أو أي من ذلك–

 مؤشر أسعار المست لك.

تمويؤؤل برنؤؤامج التقؤؤاعؤؤد  -ب

ولمرة واحصصصدة االختيؤؤؤاري 

مادة ) عاة ال ( 8فقم مم مرا

 فقرة)هـ(."

 

 

إذا تؤؤبؤؤيؤؤن مؤؤن تؤؤقؤؤريؤؤر  -"ج

وجؤؤود  االكصصتصصواريالؤؤخؤؤبؤؤيؤؤر 

فؤؤائض في الحسؤؤؤؤؤؤؤؤاب تعين 

تحويؤؤؤل اؤؤؤذا الفؤؤؤائض إلى 

حسؤؤؤؤؤؤؤؤاب االحتيؤؤاطي العؤؤام 

للحساب وال يجو  التصرف 

فيؤؤؤه إال بقرار من مجلس 

لو راء بناًء على تواؤؤؤؤؤؤية ا

فقؤؤؤة  موا بعؤؤؤد  لو ير  من ا

مؤؤؤجؤؤؤلؤؤؤس اإلدارة ألي مؤؤؤن 

 األغرا  اآلتية:

 يادة الحد األدنى والحد  -أ

األقصى للتعويض واإلعانة 

في ضؤؤوء  -أو أي من ذلك–

 مؤشر أسعار المست لك.
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

تمويؤؤل برنؤؤامج التقؤؤاعؤؤد  -ب

ولمرة واحصصصدة االختيؤؤؤاري 

مادة ) عاة ال ( 8فقم مم مرا

 فقرة)هـ(."

( الفقرة 11نا مادة )
 األوىل

يصرف التعويض ش رياً 

مؤؤن أجؤؤر  %60بؤؤواقؤؤ  

المؤمن عليه على أسؤؤؤاس 

معؤؤؤدل أجره الشؤؤؤؤؤؤؤ ري 

خالل اإلثنى عشؤؤر شؤؤ راً 

السؤؤابقة على تعطله، وبما 

ال يجاو  مبلغ خمسؤؤؤؤمائة 

 دينار.

 ( فقرة أوىل 11املادة )

 

"يصرف التعويض ش رياً 

مؤؤؤن أجؤؤؤر  %60بؤؤؤواقؤؤؤ  

أسؤؤؤؤؤاس المؤمن عليه على 

معدل أجره الش ري خالل 

االثنى عشر ش راً السابقة 

عؤلؤؤى تؤعؤؤطؤؤلؤؤؤه، وبؤمؤؤؤا ال 

 يجاو  مبلغ ألف دينار".

 

 

 فقرة أوىل ال( 11املادة )

الموافقؤؤة على ن  المؤؤادة  -

( كما ورد في مشؤؤؤروع 11)

 القانون.

 ( فقرة أوىل 11املادة )

الموافقة على ن  المادة  -

( كما ورد في مشروع 11)

 القانون.

 ( فقرة أوىل 11املادة )

 

"يصؤؤرف التعويض شؤؤ رياً 

مؤؤؤؤن أجؤؤؤؤر  %60بؤؤؤؤواقؤؤؤؤ  

يه على أسؤؤؤؤؤؤؤاس  المؤمن عل

معدل أجره الشؤؤؤؤ ري خالل 

االثنى عشؤؤر شؤؤ راً السؤؤابقة 

على تعطله، وبما ال يجاو  

 مبلغ ألف دينار".
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (12نا املادة )

 )احلد األدنى للتعويض(

 

 

 

 

 

 

 

 ( 12نا املادة )

 )احلد األدنى للتعويض(

 

 

 

 

 

 

"يجب أال يقل الحد األدنى 

للتعويض عن مائتي دينار 

شؤؤؤؤؤؤ ريؤؤاً، أو معؤؤدل أجر 

 ( 12نا املادة )

 )احلد األدنى للتعويض(

الموافقؤؤة على ن  المؤؤادة  -

كؤؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

القانون، م  مراعاة تصويب 

الخطؤؤؤأ اإلمالئي في كلمؤؤؤة 

 (.االثني)اإلثني( لتكون )

 :نل المادة بعد التعديل

يجؤؤؤب أال يقؤؤؤل الحؤؤؤد األدنى 

للتعويض عن مؤؤائتي دينؤؤار 

شؤؤؤؤؤؤؤ ريؤؤؤاً، أو معؤؤؤدل أجر 

المؤمن عليه الشؤؤ ري خالل 

 ( 12نا املادة )

 )احلد األدنى للتعويض(

الموافقؤؤة على قرار مجلس  -

النواب بؤؤالموافقؤؤة على ن  

المادة كما ورد في مشؤؤؤؤؤروع 

مؤؤؤؤ  مؤؤؤؤراعؤؤؤؤاة  الؤؤؤقؤؤؤانؤؤؤون،

تصؤؤؤؤؤؤويب الخطأ اإلمالئي 

في كلمؤؤؤة )اإلثني( لتكون 

 (.االثني)

 ( 12نا املادة )

 )احلد األدنى للتعويض(
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

يجب أال يقل الحد األدنى 

مؤؤؤائؤؤؤة لؤؤلؤؤتؤؤعؤؤويؤؤض عؤؤن 

وخمسؤؤؤين ديناراً شؤؤؤ رياً، 

مؤمن  ل جر ا معؤؤؤدل أ أو 

عليؤؤؤه الشؤؤؤؤؤؤؤ ري خالل 

اإلثني عشر ش راً السابقة 

 على تعطله أي ما أقل.

المؤمن عليؤؤؤه الشؤؤؤؤؤؤ ري 

شؤؤؤ راً  خالل اإلثني عشؤؤؤر

السؤؤؤؤؤابقة على تعطله أي ما 

 أقل"

عشؤؤؤر شؤؤؤ راً السؤؤؤابقة  االثني

 على تعطله أي ما أقل.

يجؤؤب أال يقؤؤل الحؤؤد األدنى 

للتعويض عن مؤؤائتي دينؤؤار 

شؤؤؤؤؤؤؤ ريؤؤؤاً، أو معؤؤؤدل أجر 

المؤمن عليه الشؤؤ ري خالل 

عشؤؤؤر شؤؤؤ راً السؤؤؤابقة  االثني

 على تعطله أي ما أقل.

 

 ( 14مادة )

)املدة القصوى لصرف 
 التعويض(

 (14مادة )

)املدة القصوى لصرف 
 التعويض(

 (14مادة )

)املدة القصوى لصرف 
 التعويض(

 (14مادة )

)املدة القصوى لصرف 
 التعويض(

 (14مادة )

)املدة القصوى لصرف 
 التعويض(
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

  

م  مراعؤؤؤاة أحكؤؤؤام  -أ

الؤؤفؤؤقؤؤرة )ب( مؤؤن اؤؤؤذه 

الؤؤؤمؤؤؤادة، تؤؤؤكؤؤؤون الؤؤؤمؤؤؤدة 

الؤؤؤقصؤؤؤؤؤؤؤؤوى لصؤؤؤؤؤؤؤؤرف 

التعويض سؤؤؤؤؤؤتة أشؤؤؤؤؤؤ ر 

متصؤؤؤؤؤؤلة أو متقطعة عن 

كؤؤؤؤل مؤؤؤؤرة مؤؤؤؤن مؤؤؤؤرات 

االسؤؤؤؤتحقاق المنصؤؤؤؤوص 

( 15علي ؤؤؤا في المؤؤؤادة )

 من اذا القانون .

فؤؤؤؤؤي جؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤ   -ب

األحؤؤوال، تؤؤكؤؤون الؤؤمؤؤؤدة 

 

مؤؤ  مؤؤراعؤؤؤاة أحؤؤكؤؤؤام  -"أ

الفقرة )ب( من اذه المادة، 

لقصؤؤؤؤؤؤؤوى  لمؤؤؤدة ا تكون ا

لصؤؤؤرف التعويض تسؤؤؤعة 

أشؤؤؤ ر متصؤؤؤلة أو متقطعة 

عن كؤؤؤل مرة من مرات 

تحقاق المنصؤؤؤؤؤوص االسؤؤؤؤؤ

( من 15علي ا في المادة )

 اذا القانون.

فؤؤي جؤؤمؤؤيؤؤ  األحؤؤوال، -ب

لقصؤؤؤؤؤؤؤوى  لمؤؤؤدة ا تكون ا

 

الموافقؤؤة على ن  المؤؤادة  -

كمؤؤؤا وردت في مشؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 

الموافقة على ن  المادة  -

كمؤؤا وردت في مشؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 

م  مراعاة أحكام الفقرة  -"أ

)ب( من اؤؤذه المؤؤادة، تكون 

المدة القصؤؤؤؤؤؤوى لصؤؤؤؤؤؤرف 

التعويض تسؤؤؤؤؤؤعؤؤؤة أشؤؤؤؤؤؤ ر 

متصؤؤؤؤؤلة أو متقطعة عن كل 

مرة من مرات االسؤؤؤؤؤؤتحقاق 

المنصؤؤوص علي ا في المادة 

 ( من اذا القانون.15)

فؤؤي جؤؤمؤؤيؤؤ  األحؤؤوال،  -ب

تكون المدة القصوى لصرف 

التعويض تسعة أش ر خالل 



121 
 

نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

الؤؤؤقصؤؤؤؤؤؤؤؤوى لصؤؤؤؤؤؤؤؤرف 

التعويض سؤؤؤؤؤؤتة أشؤؤؤؤؤؤ ر 

خالل كل أربعة وعشرين 

شؤؤؤؤؤ راً متصؤؤؤؤؤلة تبدأ من 

تؤؤاريخ أول اؤؤؤؤؤؤرف يتم 

 خالل اذه المدة.

لصؤؤؤرف التعويض تسؤؤؤعة 

أشؤؤؤؤؤؤ ر خالل كؤؤل أربعؤؤة 

وعشؤؤؤرين شؤؤؤ راً متصؤؤؤلة 

تبدأ من تاريخ أول ارف 

 يتم خالل اذه المدة".

كل أربعة وعشؤؤؤؤرين شؤؤؤؤ راً 

متصؤؤؤؤؤؤلة تبدأ من تاريخ أول 

 ارف يتم خالل اذه المدة".

 

 ( الفقرة األوىل18)نا املادة 

 

تكون اإلعؤؤانؤؤة للمتعطلين 

مؤؤؤؤن ذوي الؤؤؤؤمؤؤؤؤؤاؤؤؤؤالت 

الجؤؤؤامعيؤؤؤة بواق  مؤؤؤائؤؤؤة 

وخمسؤؤؤين ديناراً شؤؤؤ رياً، 

 ( الفقرة األوىل:18مادة )

 

" تكون اإلعانة للمتعطلين 

مؤؤؤؤن ذوي الؤؤؤؤمؤؤؤؤؤاؤؤؤؤالت 

الجؤؤؤامعيؤؤؤة بواق  مؤؤؤائتي 

دينار شؤؤ رياً، وبواق  مائة 

وخمسؤؤؤؤؤين ديناراً شؤؤؤؤؤ رياً 

 ( الفقرة األوىل:18مادة )

الموافقؤؤة على ن  المؤؤادة  -

كؤؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 ( الفقرة األوىل:18مادة )

 

المادة الموافقة على ن   -

كؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 ( الفقرة األوىل:18مادة )

 

" تكون اإلعؤؤانؤؤة للمتعطلين 

من ذوي المؤاالت الجامعية 

بواق  مائتي دينار شؤؤؤؤؤؤ رياً، 

وبواق  مائة وخمسؤؤين ديناراً 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

وبواق  مؤؤائؤؤة وعشؤؤؤؤؤؤرين 

ديناراً شؤؤؤؤؤ رياً للمتعطلين 

 من غير اؤالء.

لؤؤلؤؤمؤؤتؤؤعؤؤطؤؤلؤؤيؤؤن مؤؤن غؤؤيؤؤر 

 اؤالء".

 

شؤؤؤؤؤؤ رياً للمتعطلين من غير 

 اؤالء".

 ( 19نا مادة )

)املدة القصوى لصرف 
 اإلعانة(

المدة القصؤؤؤؤوى لصؤؤؤؤرف 

اإلعانة سؤؤتة أشؤؤ ر خالل 

مدة اثني عشؤؤؤؤؤؤر شؤؤؤؤؤؤ راً 

متصؤؤؤؤلة، وفي حالة تقديم 

المسؤؤؤؤؤؤتفيد مطالبة بإعانة 

مرة  من  ثر  عطؤؤؤل ألك ت

 (19نا املادة )

)املدة القصوى لصرف 
 اإلعانة(

"المدة القصؤؤؤوى لصؤؤؤرف 

عانة تسؤؤعة أشؤؤ ر خالل اإل

مدة اثني عشؤؤؤؤؤؤر شؤؤؤؤؤؤ راً 

متصؤؤؤؤؤؤلة، وفي حالة تقديم 

المسؤؤؤؤؤؤتفيد مطالبة بإعانة 

 (19نا املادة )

)املدة القصوى لصرف 
 اإلعانة(

الموافقؤؤة على ن  المؤؤادة  -

مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع كؤؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤؤي 

 القانون.

 (19نا املادة )

)املدة القصوى لصرف 
 اإلعانة(

الموافقة على ن  المادة  -

كؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 (19نا املادة )

)املدة القصوى لصرف 
 اإلعانة(

"المدة القصؤؤؤؤؤوى لصؤؤؤؤؤرف 

اإلعانة تسؤؤؤؤعة أشؤؤؤؤ ر خالل 

مؤؤؤدة اثني عشؤؤؤؤؤؤر شؤؤؤؤؤؤ راً 

قديم  لة ت حا لة، وفي  متصؤؤؤؤؤؤ

المسؤؤؤؤؤؤتفيؤؤد مطؤؤالبؤؤة بؤؤإعؤؤانؤؤة 
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

خالل مؤؤؤدة اثني عشؤؤؤؤؤؤر 

شؤؤ راً تصؤؤرف له خالل ا 

ستة  اإلعانة لمدة أقصااا 

 أش ر.

تؤؤعؤؤطؤؤؤل ألكؤؤثؤؤر مؤؤن مؤؤرة 

خالل مؤؤؤدة اثني عشؤؤؤؤؤؤؤر 

شؤؤؤ راً تصؤؤؤرف له خالل ا 

اإلعانة لمدة أقصااا تسعة 

 أش ر".

 

تعطؤؤل ألكثر من مرة خالل 

مؤؤؤدة اثني عشؤؤؤؤؤؤر شؤؤؤؤؤؤ راً 

تصؤؤؤؤؤؤرف له خالل ا اإلعانة 

 لمدة أقصااا تسعة أش ر".

 

 املادة الثانية

 ( 29نا املادة )
تقوم ال ي ة العامة لصندوق 

التقاعد بتحويل االشتراكات 

المسؤؤؤؤؤؤتحقؤؤؤة على مو في 

الحكومة بموجب أحكام اذا 

  املادة الثانية

 

تسؤؤؤؤؤؤتبؤؤدل كلمؤؤة "ال ي ؤؤة" 

بؤؤؤارة "ال ي ؤؤؤة العؤؤؤامؤؤؤة بع

لصؤؤندوق التقاعد" الواردة 

( مؤؤن 29بؤؤنؤؤ  الؤؤمؤؤؤادة )

  املادة الثانية

الموافقؤؤة على ن  المؤؤادة  -

الثانية كما ورد في مشؤؤؤروع 

 القانون.

  املادة الثانية

الموافقة على ن  المادة  -

كؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

  املادة الثانية

 

تستبدل كلمة "ال ي ة" بعبارة 

"ال ي ؤؤة العؤؤامؤؤة لصؤؤؤؤؤؤنؤؤدوق 

التقاعد" الواردة بن  المادة 

( من المرسؤؤؤؤؤؤوم بقانون 29)
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ً إلؤؤى  الؤؤقؤؤؤانؤؤون شؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤريؤؤؤا

الحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب، وذلؤؤؤك وفقؤؤؤاً 

لإلجراءات واألوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع 

التي يصؤؤؤدر بتحديداا قرار 

بعؤؤؤد  ليؤؤؤة  لمؤؤؤا ير ا من و 

 التنسيق م  الو ير.

 

بقؤؤؤانون رقم  لمرسؤؤؤؤؤؤؤوم  ا

بشؤؤأن  2006( لسؤؤنة 78)

 التأمين ضد التعطل.

 2006( لسؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤة 78رقم )

 بشأن التأمين ضد التعطل.

 املادة الثالثة

نا تعريف )األجر( 
 ( 37( واملادة )1باملادة )

تصصصعصصصريصصصف  : (1مىىىىادة )

 "األجر"

 املادة الثالثة

تحؤؤؤذف عبؤؤؤارة "أو لؤؤؤدى 

ندوق  مة لصؤؤؤؤؤؤ عا ال ي ة ال

قاعد" من تعريف كلمة  الت

"األجر" الواردة في المادة 

 املادة الثالثة

الموافقؤؤة على ن  المؤؤادة  -

الثالثة كما ورد في مشؤؤؤروع 

 القانون.

 املادة الثالثة

الموافقة على ن  المادة  -

كؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 املادة الثالثة

تحذف عبارة "أو لدى ال ي ة 

العامة لصندوق التقاعد" من 

تؤؤعؤؤريؤؤف كؤؤلؤؤمؤؤؤة "األجؤؤر" 

( من 1الواردة في المؤؤؤادة )
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

لذي يتم  األجر : األجر ا

على أسؤؤؤؤاسؤؤؤؤه حسؤؤؤؤاب 

االشؤؤؤؤتراكات الشؤؤؤؤ رية 

لدى ال ي ة أو لدى ال ي ة 

 العامة لصندوق التقاعد.

 ( :37مادة )

يجب على ال ي ة وال ي ة 

العامة لصؤؤندوق التقاعد 

والؤؤجؤؤ ؤؤؤا  الؤؤمؤؤركؤؤزي 

للمعلومؤؤؤات وأيؤؤؤة ج ؤؤؤة 

حكوميؤؤة أخرى موافؤؤاة 

المكتؤؤب بمؤؤا يطلبؤؤه من 

 معلومؤات أو بيؤؤانؤات أو

إحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤائيؤؤؤات متوفرة 

لؤؤدي ؤؤا، لتمكين المكتؤؤب 

( من المرسؤؤؤؤؤوم بقانون 1)

نة 78رقم )  2006( لسؤؤؤؤؤؤ

بشأن التأمين ضد التعطل، 

"وال ي ؤؤة العؤؤامؤؤة وعبؤؤارة 

لصؤؤندوق التقاعد" الواردة 

( مؤؤن 37بؤؤنؤؤ  الؤؤمؤؤؤادة )

 ذات القانون.

( 78المرسؤؤؤؤوم بقانون رقم )

بشؤؤؤؤأن التأمين  2006لسؤؤؤؤنة 

ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤد التعطؤؤؤل، وعبؤؤؤارة 

ندوق  "وال ي ة العامة لصؤؤؤؤؤؤ

التقاعد" الواردة بن  المادة 

 ( من ذات القانون.37)
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نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

من مباشؤؤؤرة م امه طبقاً 

 ألحكام اذا القانون.

 املادة الرابعة 

يؤؤؤس مؤؤؤجؤؤؤلؤؤؤس عؤؤؤلؤؤؤى رئؤؤؤ

كؤؤل  –الو راء والو راء 

تنفيذ أحكام  -فيما يخصؤؤؤؤؤؤه

اذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشؤؤؤؤؤره 

 في الجريدة الرسمية.

 املادة الرابعة

الموافقؤؤة على ن  المؤؤادة  -

كمؤؤؤا وردت في مشؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 املادة الرابعة

الموافقة على ن  المادة  -

كؤؤمؤؤؤا ورد فؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانون.

 املادة الرابعة

على رئيس مجلس الو راء 

 -كل فيما يخصه –والو راء 

تنفيؤؤؤذ أحكؤؤؤام اؤؤؤذا القؤؤؤانون، 

ويعمؤؤل بؤؤه من اليوم التؤؤالي 

لتؤؤاريخ نشؤؤؤؤؤؤره في الجريؤؤدة 

 الرسمية.
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 م2019مارس  21التاريخ: 

 
 ة/ جهاد عبداهلل الفاضل   املوقر سعادة الدكتورة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

 

( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )الموضوع: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

م 2019( لسنة 18م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم )2006

 )بصفة االستعجال(.

 

 تحية طيبة وبعد،

الصالح رئيس معالي السيد علي بن صالح ، أرفق م2019مارس  20بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من1د  5ص ل ت ق / ف  94، ضمن كتابه رقم )المجلس

م بشأن التأمين ضد 2006( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام 

إلى لجنة ، م )بصفة االستعجال(2019( لسنة 18التعطل، المرافق للمرسوم رقم )

 شته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناق

شريعية والقانونية اجتماع ا م2019فبراير  21وبتاريخ      شؤون الت ، عقدت لجنة ال

 وقرار مجلس النواب بشتتتأنه، ،المذكور قانونعلى مشؤؤؤروع ال، حيث اطلعت التاسصصصم

 وذلك بحضور المستشار القانوني للجنة.
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لمبادئ  قانونمشروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

( 78المرسوم بقانون رقم )مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  ترى اللجنة سالمة    

م 2019( لسنة 18م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم )2006لسنة 

 .الدستورية ةن الناحيم، االستعجال()بصفة 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                   
 ةرئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانوني                            

 


