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 (1ملحق رقم )
 

تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية 

والقانونية حول المرسوم بقانون رقم 

بتعديل بعض  2018( لسنة 49)

( 54أحكام المرسوم بقانون رقم )

الالئحة بشأن  2002لسنة 

 .الداخلية لمجلس النواب
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار جملس 

النواب حول قرار جملس الشورى بشأن 

مشروع قانون تقرير زيادة ألصحاب املعاشات 

واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام 

م بشأن 1975( لسنة 13القانون رقم )

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي 

يف ضوء االقرتاح بقانون احلكومة، )املعد 
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 م2019أكتوبر  28: خالتاري

 (1الرقم: )

 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  2018( لسنة 49حول املرسوم بقانون رقم )
 بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب  2002( لسنة 54رقم )

 اخلامسالفصل التشريعي  - الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 :مقدمــة

 لشـورىمعـالي رئيس مجلـس ااستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي تم بموجبه 2019مايو  20( المؤرخ في 1د  5ص ل ت ق / ف  168رقـم )

بتعديل بعض  2018( لسنة 49المرسوم بقانون رقم )تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب، 2002( لسنة 54أحكام المرسوم بقانون رقم )

حظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم على أن تتم دراسته وإبداء المال

 عرضه على المجلس. 

صاحب المعالي السيد علي بن استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب    كما

ـممممم ) صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ( المؤرخ 2د  5ص ل ت ق / ف  188رق

م، والممذي تم بموجبممه تكليف اللجنممة بممتعممداد التقممارير المتعلقممة 2019أكتوبر  21 في

بداء  يد الدراسممممممممممة، على أن تتم دراسمممممممممت ا وإ بمشمممممممممروعات القوانين التي ما االت ق

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ا. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 

 باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة 

 

 التالي: تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في االجتماع (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 2 م2019أكتوبر  23 2

 

اطلعت اللجنة أثناء دراسممممممت ا على الوثاتع المتعلقة بالمرسمممممموم بقانون موضمممممموع  (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق( عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى.خطاب  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 (مرفقالمرسوم بقانون المذكور. ) -

مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون، معدة من قبل األستاذ  -

طان والسيدة س ير سل، عبدالموجود الشتلة المستشار القانوني لشؤون اللجان

 )مرفق(بني حماد مستشار قانوني مساعد. 

جدول مقارنة بين النصوص القانونية المتعلقة بحع السؤال البرلماني المعدلة  -

وبين النصوص األصلية بموجب  2018( لسنة 49بالمرسوم بقانون رقم )

، بشأن الالتحة الداخلية لمجلس النواب 2002( لسنة 54المرسوم بقانون رقم )

 .ألستاذ عبدالموجود الشتلة المستشار القانوني لشؤون اللجانمعدة من قبل ا

 )مرفق(
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 كل من مجلسللاجتماع اللجنة من األمانة العامة  حضر: 

 المنصب االسم

 المستشار القانوني للجنة عبدالموجود يوسف الشتلة األستاذ

 مستشار قانوني مساعد السيدة سهير سلطان بني حماد

 سر اللجنةأمين  السيدة أمل عبدهللا محمد

 

 

 اللجنة: يثانيـًا: رأ

 

ناقشممممت اللجنة المرسمممموم بقانون موضمممموع الدراسممممة والبحث، واطلعت على قرار      

مجلس النواب ومرفقمماتممه بشممممممممممأنممه، وتبودلممت وج ممات النظر بين أعضمممممممممماء اللجنممة، 

 والمستشار القانوني للجنة، وانت ت إلى ما يلي:

محل الرأي، فضالً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة  يتألف المرسوم بقانون .1

( 139-137-136-135-134-133األولى على أن تُستبدل بنصوص المواد أرقام )

بشأن الالتحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 54الواردة بالمرسوم بقانون رقم )

ي شأن النواب، نصوص أخرى تُعزا من السلطات الرقابية المقررة لمجلس النواب ف

 وأتت المادة الثانية تنفيذية. ،السؤال البرلماني

إلى ايادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع داترة  يهدف المرسوم بقانون .2

المشمولين بتوجيه األسئلة إلي م، لتشمل جميع أعضاء مجلس الواراء، وذلك ب دف 

بين السلطتين توسيع الدور الرقابي لمجلس النواب، وإحداث مزيد من التواان 

( من 91الوارد على نص المادة ) التشريعية والتنفيذية، تنفيذًا للتعديل الدستوري

أعطى  ي، الذ2018أكتوبر  21الدستور، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
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الحع لكل عضو من أعضاء مجلس النواب في توجيه أسئلة مكتوبة إلى جميع أعضاء 

ولي الع د حال توليه الواارة أو كونه أحد نواب رتيس مجلس الواراء باستثناء سمو 

 مجلس الواراء.

الدستور، مستوفيـًا  ( من38لنص المادة ) ااستنادً  المرسوم بقانونصدر  .3

أثناء غياب البرلمان النت اء الفصل  2018نوفمبر  28حيث صدر في شروطها، 

مجلسي الشورى  التشريعي الرابع، وقد تم عرضه خالل ش ر من أول اجتماع لكل من

( من الدستور، لتمكين البرلمان بمجلسيه من 38والنواب، طبقـًا لما أوجبته المادة )

  القيام بدوره التشريعي وبحث مدى موافقة ما تضمنه ألحكام الدستور.

ما يوجب اإلسراع  توافروقد اشترط النص الدستوري إلصدار المراسيم بقوانين 

متوافرة في  تحتمل التأخير وهذه الحالة في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة ال

، إذ أن مدى توافر حالة الضرورة إلصدار المراسيم بقوانين يراعى في ا المرسوم

فقرة أ( من الدستور بأن  33عمالً بنص المادة ) ،السلطة التقديرية لإلرادة الملكية

ا ما يبررها جاللة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جاللته لحالة االستعجال ل 

 متى قرر إصدار مراسيم ل ا قوة القانون استنادًا لتوافر هذه الحالة.

( 91لنص المادة )لتعديل الدستوري ا ليتواءم معأن المرسوم بقانون صدر  كما

الذي است دف ايادة السلطات الرقابية لمجلس النواب  مملكة البحرين دستور من

بتوسيع داترة المشمولين بتوجيه األسئلة إلي م، لتشمل جميع أعضاء مجلس الواراء، 

استلزم إجراء تعديل  يالدور الرقابي لمجلس النواب، األمر الذ ايادةوذلك ب دف 

ما يفرضه تشريعي على نصوص الالتحة الداخلية لمجلس النواب لتتوافع مع 

الدستور من قيود وما يست دفه من مقاصد وغايات، ويكون ذلك بأداة تشريعية تتوقى 

اإلجراءات المتعددة إلصدار التشريع، وكانت أنسب تلك األدوات التشريعية المرسوم 

بقانون لتوافر حالة االستعجال التي تستوجب تفعيل النص الدستوري الذي منح م 

 اء من غير الواراء.حع سؤال أعضاء مجلس الوار
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( من الدستور الذي أوجب أن 94كما أن المرسوم بقانون صدر تطبيقـًا لنص المادة )

المناقشة والتصويت  يبين القانون نظام سير العمل في مجلس النواب ولجانه، وأصول

 والسؤال واالستجواب وساتر الصالحيات المنصوص علي ا في الدستور.

 

 بوصفه البرلماني السؤال أهمية تأتية والموضوعية، ومن حيث المالءمة القانوني .4

 من التي األمور مجريات على العام الرأي الطالع وسيلة يُعد كما فعالة، رقابية أداة

 الحكومة. نظر وج ة إيضاح شأن ا

 التشريعية السلطتين بين التعاون مبدأ تجسيد آليات من تُعدُ  البرلمانية األسئلة نإ

 والقرارات واللواتح والمراسيم القوانين تنفيذ لمتابعة فعالة أداة يف  التنفيذية،و

  .ب ا وااللتزام

استجابة لتعديل دستور مملكة  2018( لسنة 49ولقد صدر المرسوم بقانون رقم )

( من الدستور الخاصة بتنظيم 91والمتعلع بتعديل المادة ) 2018البحرين الصادر سنة 

ء أو غيرهم من أعضاء مجلس الواراء، فنص على أداة توجيه األسئلة إلى الوارا

 العديد من التعديالت التي يستوجب ا النص الدستوري. 

( ليوسَّع من صالحيات مجلس النواب في توجيه األسئلة 133فجاء تعديل المادة )

البرلمانية، فأصبح يشمل كافة أعضاء مجلس الواراء عدا سمو ولي الع د بحسب ما 

( من الدستور؛ لكونه وليـًا 91لتفسيرية لتعديل نص المادة )أفصحت عنه المذكرة ا

 للع د ناتبـًا عن جاللة الملك المفدى.

( المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في السؤال البرلماني 134وجاءت المادة )

بالمؤسسات لتضيف إلي ا عددًا من األحكام تستوجب أال يكون من شأن السؤال المساس 

بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو الِسلم األهلي، أو تثير  العامة، أو إضرار

أن يكون السؤال متعلقـًا باألمور التي تدخل  ت، وأوجبالكراهية أو التمييز أو الطاتفية
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ال في اختصاص الواير الموجه إليه السؤال، فال يجوا أن يتعلع السؤال بأي أمر 

 اختصاص الواير.يدخل ضمن 

السابقة على ـًا جديدًا يقيد توجيه السؤال في أمر من األمور ووضعت المادة حكم

الفصل التشريعي، ما لم يكن موضوع السؤال مستمًرا خالل الفصل التشريعي الذي 

، وهذا أمر تقتضيه طبيعة األمور، أن ينت ي السؤال بانت اء الفصل ُوِجه فيه السؤال

تشريعي السابع فمن حع الناتب التشريعي، فتن كان أثر السؤال مستمًرا من الفصل ال

 أن يوجه سؤاالً بشأنه.

كما أجاا النص للرتيس استبعاد السؤال الذي ال تتوافر فيه الشروط، مع إبالغ العضو 

بذلك، فتن لم يقتنع العضو بوج ة نظر الرتيس واعترض عليه خالل أسبوع من تاريخ 

إبالغه، ُعِرض األمر على مكتب المجلس للبت فيه، ويكون قراره في هذا الشأن 

ب المجلس هو من يقرر االستبعاد، فتذا اعترض النص السابع كان مكت ن اتيـًا، وفي

العضو، ُعرض األمر على المجلس للبت فيه، وهذا التعديل من شأنه أن يحافظ على 

 وقت المجلس.

يجيب  –من غير الواراء  -( على أن عضو مجلس الواراء 135ولقد نصت المادة )

وهو إجراء  لسؤالمدة ال تتجاوا ثالثين يومـًا من تاريخ إبالغ اعن السؤال خالل 

( تعامل المجلس مع إجابة عضو مجلس 136تنظيمي لميعاد الرد، كما نظمت المادة )

الواراء، من غير الواراء، فأضافت عبارة، ويدرج السؤال والجواب في جدول 

لعلم المجلس دون مناقشة حال تعلُع السؤال أعمال أول جلسة تالية ل ذا اإلبالغ 

أو مناقشته في غير هذه  –من غير الواراء  -اء والجواب بأعضاء مجلس الوار

فاقتضى النص أن يتم اإلدراج دون مناقشة، أو اللجوء  الحالة إذا اقتضى األمر ذلك.

 للمناقشة إذا اقتضت أهمية األمر ذلك.   

طلب تأجيل اإلجابة  –من غير الواراء  –كما أعطى النص ألعضاء مجلس الواراء 

 ال يجاوا عشرة أيام، فيجاب إلى طلبه.  عن السؤال كتابةً إلى موعد
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توجيه أسئلة مرتبطة ( قيودًا على توجيه السؤال، فال يجوا 137وأضافت المادة )

بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس. وكان 

تقريرها، وهو النص السابع يُجيز إبالغ الواير بالسؤال إذا تأخرت اللجنة في وضع 

موضوع يقع تحت سلطة المجلس، وبناًء عليه يمكن للنواب عدم الموافقة على تمديد 

 عمل اللجنة.

وكان النص الحكومة.  عمل وال تُبَلَغ األسئلة إلى من وج ت إلي م قبل إقرار برنامج

الحكومة إذا كان السؤال في موضوع  عمل السابع يُجيز اإلبالغ قبل إقرار برنامج

عاجل وبعد موافقة الرتيس. وقرر بعدم صحة توجيه السؤال البرلماني إال بعد هام و

إقرار برنامج عمل الحكومة تفاديـًا لحالة رفض مجلس النواب لبرنامج عمل الحكومة 

والذي قد يؤدي في أحد صوره إلى استقالة الحكومة، مما ال يكون معه جدوى في 

  توجيه السؤال للواير المختص.

( من الدستور بثالثة 91موع األسئلة المقدمة وفقـًا للفقرة الثانية من المادة )كما حدد مج

 . وهي مسألة تنظيمية لعمل المجلس.أسئلة في الش ر

 

ـًا، يفيد عدم جواا التقدم بسؤال سبع وأن قدَمه عضو نصوأضاف المرسوم بقانون 

طالقه، فاألخذ ب ذا وياُلحظ أن هذا القيد ال يؤخذ على إ آخر في دور االنعقاد ذاته.

الشرط يستوجب أن يكون السؤال السابع قد استوفى كافة إجراءاته المنصوص علي ا، 

ه، ُهنا ال يجوا ذات ووردت اإلجابة عنه وتم إدراج ا لعلم المجلس في دور االنعقاد

إعادة توجيه هذا السؤال إذ أن من شأن ذلك تكرار األسئلة وإضاعة وقت المجلس 

 ه.ذات اول أسئلة ُمكررة في دور االنعقادوالحكومة في تد

وتعرض ألي عارض حال دون  ،أما إذا لم يستوِف السؤال السابع اإلجراءات

استكماله، كأن يسترده مقدمه أو انت ى دور االنعقاد الذي تم توجي ه فيه، فيجوا ألي 

عضو التقدم ب ذا السؤال الذي لم تُستكمل إجراءاته. كما أن هذا الشرط مرتبط بدور 
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عضو آخر االنعقاد الذي قُِدم فيه، فيسقط بانت اء هذا الدور، وبالتالي يجوا أن يتقدم به 

 في الدور الذي يليه.     

إعماالً للتوسع  أو غيره من أعضاء مجلس الواراء( عبارة 139المادة )كما أضافت 

 في االختصاص الرقابي لمجلس النواب، على النحو المذكور سلفـًا.

 

ة صلالذات وعلى هذا فتن المرسوم بقانون محل الرأي صدر ُمَحِددًا وُمعِدالً للمواد      

عديل الدستوري لتكون متفقة وأحكام الدستور وُمحِققة لل دف األساسي من تعديل بالت

( منه، كما قام بتجراء بعض التعديالت على بعض المواد المنظمة الستعمال 91المادة )

 حع السؤال البرلماني.

، فتن اللجنة ترى سالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية عليهو     

 تتفع مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه.والقانونية، و

 

 

 

 

 ثالثــًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:

 

( من الالتحة الداخلية لمجلس الشممممممورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )     

 اختيار كل من:

 

 خميس حمد محمد الرميحي                   مقرًرا أصليـًا.   .1

 سبيكة خليفة أحمد الفضالة                   مقرًرا احتياطيًا.  .2
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 رابعــًا: توصية اللجنة:

 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون،      

 فتن اللجنة توصي بما يلي:

 

بتعديل بعض أحكام المرسوم  2018( لسنة 49المرسوم بقانون رقم )الموافقة على   -

لتوافر شروط بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب،  2002( لسنة 54بقانون رقم )

 .( من الدستور38إصداره المنصوص علي ا في المادة )

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                          خـميس محد الرميحي 

 رئيس اللجنة                                                   نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

ير يعية الشؤون لجنة تقر  التشر
 بقانون المرسوم بخصوص والقانونية

 بتعديلم 2018 لسنة( 50) رقم
 رقم بقانون المرسوم احكام بعض

 اللائحة بشأنم، 2002 لسنة( 55)
 . الشورى لمجلس الداخلية

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار جملس 

النواب حول قرار جملس الشورى بشأن مشروع 

ب املعاشات قانون تقرير زيادة ألصحا

واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون 

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر 

م، 1976( لسنة 11باملرسوم بقانون رقم )

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 
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 م2019 أكتوبر 27التاريخ: 

 

 (2)الرقم: 

 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  2018( لسنة 50حول املرسوم بقانون رقم )
 بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى  2002( لسنة 55رقم )

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الثاني 

 

 :مقدمــة

 

 معـالي رئيس مجلـس الشـورىاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي تم بموجبه 2019مايو  20( المؤرخ في 1د  5ص ل ت ق / ف  167) رقـم

بتعديل بعض  2018( لسنة 50المرسوم بقانون رقم )تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

م بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 55) أحكام المرسوم بقانون رقم

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة  الشورى،

 بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 

صاحب المعالي السيد علي بن استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب    كما

ـممممم ) صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ( المؤرخ 2د  5ص ل ت ق / ف  188رق

م، والممذي تم بموجبممه تكليف اللجنممة بممتعممداد التقممارير المتعلقممة 2019أكتوبر  21 في

بداء  يد الدراسممممممممممة، على أن تتم دراسمممممممممت ا وإ بمشمممممممممروعات القوانين التي ما االت ق

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ا. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 فيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتن

 

 التالي: تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في االجتماع (2)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 2 م2019أكتوبر  23 2

 

اطلعت اللجنة أثناء دراسممممممت ا على الوثاتع المتعلقة بالمرسمممممموم بقانون موضمممممموع  (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق( خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 (مرفقالمرسوم بقانون المذكور. ) -

بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون، معدة من قبل األستاذ مذكرة  -

والسيدة س ير سلطان ، عبدالموجود الشتلة المستشار القانوني لشؤون اللجان

 بني حماد مستشار قانوني مساعد. )مرفع(

 

 كل من مجلسللاجتماع اللجنة من األمانة العامة  حضر: 

 المنصب االسم

 المستشار القانوني للجنة عبدالموجود يوسف الشتلة األستاذ

 مستشار قانوني مساعد السيدة سهير سلطان بني حماد

 سر اللجنةأمين  السيدة أمل عبدهللا محمد
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 ثانيـًا: رأي اللجنة:

 

ناقشممممت اللجنة المرسمممموم بقانون موضمممموع الدراسممممة والبحث، واطلعت على قرار      

مجلس النواب ومرفقمماتممه بشممممممممممأنممه، وتبودلممت وج ممات النظر بين أعضمممممممممماء اللجنممة، 

 وانت ت إلى ما يلي:والمستشار القانوني للجنة، 

ي، فضالً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة أمحل الر يتألف المرسوم بقانون  .1

األولى النص على إضافة فرع ثاٍن بعنوان )األسئلة( إلى الفصل الثاني من الباب 

بشأن الالتحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 55الرابع من المرسوم بقانون رقم )

 – 131 – 130 – 129 – 128 – 127)الشورى، تندرج تحته مواد جديدة بأرقام 

( تنظم حع أعضاء مجلس الشورى في توجيه السؤال، وأتت المادة 133 – 132

 الثانية تنفيذية.

 

لتشمل إلى ايادة االختصاصات الدستورية لمجلس الشورى  يهدف المرسوم بقانون .2

حع أعضاء المجلس في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الواراء الستيضاح األمور الداخلة 

وفع تنظيم خاص تُحدده الالتحة الداخلية لمجلس الشورى، في اختصاصات م 

( من 91بتعديل المادة ) 2018واستجابة لتعديل دستور مملكة البحرين الصادر عام 

عضو من أعضاء مجلس الشورى أْن يوجه إلى الواراء  حع لكلليعطي الالدستور 

األعضاء  لكي يقوموأسئلة مكتوبة الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصات م، 

بأداء واجبات م في إطار االختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك 

باالستفسار واالستيضاح واالستف ام الذي يطلبه أي عضو من أحد الواراء بشأن 

 مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص واارته.

 

ـًا الدستور، مستوفي ( من38استناداً لنص المادة ) المرسوم بقانونصدر   .3

أثناء غياب البرلمان النت اء الفصل  2018نوفمبر  28صدر في  حيثشروطها، 

التشريعي الرابع، وتم عرضه خالل ش ر من أول اجتماع لكل من مجلسي الشورى 
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( من الدستور، لتمكين البرلمان بمجلسيه من 38والنواب، طبقـًا لما أوجبته المادة )

 ما تضمنه ألحكام الدستور. القيام بدوره التشريعي وبحث مدى موافقة

 

 

وقد اشترط النص الدستوري إلصدار المراسيم بقوانين أن يحدث ما يوجب 

اإلسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة ال تحتمل التأخير وهذه الحالة يقدرها 

أن مدى توافر حالة الضرورة  ، إذالدولةجاللة الملك باعتبار جاللته يمثل رأس 

وانين يراعى في ا السلطة التقديرية لإلرادة الملكية التي عادةً ما إلصدار المراسيم بق

فقرة أ(  33تكون في محل ا بشأن تقدير توافر هذه الحالة. وذلك عمالً بنص المادة )

من الدستور التي تنص على أن جاللة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جاللته 

دار مراسيم ل ا قوة القانون استنادًا لحالة االستعجال ل ا ما يبررها متى قرر إص

 لتوافر هذه الحالة.

 

( 91لنص المادة )أن المرسوم بقانون صدر استجابة للتعديل الدستوري  كما

ألعضاء مجلس الذي أضاف اختصاصـًا دستوريـًا  مملكة البحرين دستور من

الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الواراء على أن تكون إجابات الواراء على هذه 

لكي يقوم األعضاء بأداء واجبات م في إطار االختصاصات واألسئلة مكتوبة، 

الدستورية لمجلس الشورى، وذلك باالستفسار واالستيضاح واالستف ام الذي يطلبه 

ألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص أي عضو من أحد الواراء بشأن مس

 واارته.

 

أن يكون إعمال النص  المذكرة التفسيرية لهذا التعديل الدستوريكذلك فقد تضمنت 

، األمر الذى الدستوري وفع تنظيم خاص تحدده الالتحة الداخلية لمجلس الشورى

ى استلزم إجراء تعديل تشريعي على نصوص الالتحة الداخلية لمجلس الشور
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لتتوافع مع ما يفرضه الدستور من قيود وما يست دفه من مقاصد وغايات، يكون 

ذلك بأداة تشريعية تتوقى اإلجراءات المتعددة إلصدار التشريع، وكانت أنسب تلك 

األدوات التشريعية المرسوم بقانون لتوافر حالة االستعجال التي تستوجب تنظيم 

ر دستوريـًا في توجيه أسئلة مكتوبة استعمال أعضاء مجلس الشورى لحق م المقر

 للواراء.

 

المرسوم بقانون أعاد الحق ومن حيث المالءمة القانونية والموضوعية، فإن   .4

وفع التعديالت  ألعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء،

حع أعضاء مجلس الشورى في  تقرروالتي  2002عام  الدستورية التي تمت

( من 91توجيه أسئلة مكتوبة إلى الواراء، بموجب نص الفقرة األولى من المادة )

( 127الدستور، كما كانت الالتحة الداخلية لمجلس الشورى تتضمن المواد من )

 ( تنظم استعمال هذا الحع. 136حتى )

 

الدستور، فأصبح حع  ( من91تم تعديل الفقرة األولى من المادة ) 2012وفي عام 

السؤال اختصاصـًا أصيال لمجلس النواب فقط دون مجلس الشورى، وتم إلغاء 

 النصوص المنظمة له بالالتحة الداخلية لمجلس الشورى.  

  

( ِليُعيد الحع ألعضاء 91، بتعديل نص المادة )2018وجاء التعديل الدستوري لعام 

ة مكتوبة محددة الموضوع إلى الواراء أسئلمجلس الشورى في أن يوج وا 

 وفع الضوابط التي تم النص علي ا، الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصات م

نظامـًا خاصـًا الستعمال حع ومن ثم فقد صدر المرسوم بقانون محل الرأي ليضع 

أضاف فرعـًا بعنوان األسئلة إلى الالتحة السؤال بالالتحة الداخلية لمجلس الشورى، ف

 (.  133( حتى )127الداخلية لمجلس الشورى يتضمن المواد من )
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( حع كل عضو من أعضاء مجلس الشورى في توجيه أسئلة 127قررت المادة )ف

إلى أحد الواراء تكون مكتوبة وموقعة ومحددة الموضوع الستيضاح أمر من 

ير، على أن يوقع السؤال من مقدمه وال يوجه إال األمور الداخلة في اختصاص الوا

 إلى واير واحد. 

 

( شروطـًا للسؤال يجب أن تتوافر فيه وإال جاا للرتيس 128ووضعت المادة )

استبعاده مع إبالغ العضو موجه السؤال، فاشترطت أن يكون السؤال كتابيـًا، موقعـًا، 

واضحـًا، موجًزا، يتعلع بمصلحة عامة، ال يضمن مساسـًا بشخص الواير وال 

 المصلحة الوطنية. 

 

طلبات توجيه األسئلة تُقيد بحسب تواريخ ورودها في سجل أن ( 129وبينت المادة )

خاص، ويُبَِلغ رتيس المجلس السؤال إلى الواير الموجه إليه خالل عشرة أيام من 

تاريخ تقديمه، على أن يجيب الواير عن السؤال كتابةً خالل مدة أقصاها خمسة 

 عشر يومـًا من تاريخ إبالغه به.

واب وإدراجه مع السؤال بجدول أعمال المجلس ( إبالغ الج130ونظمت المادة )

 ويجوا للواير أن يطلب تأجيل الرد لمدة ال تزيد على سبعة أيام. 

( على ضوابط ينبغي مراعات ا عند توجيه السؤال، وخاصة 131ونصت المادة )

باألسئلة المتعلقة بموضوعات معروضة على لجان المجلس، وعدد األسئلة والمكرر 

 رتباطـًا وثيقـًا.من ا والمرتبط ا

 ( للعضو أن يسترد سؤاله في أي وقت. 132وأجاات المادة )

( على سقوط السؤال بزوال صفة مقِدمه، أو اوال صفة من 133ونصت المادة )

 ُوِجه إليه، أو بانت اء دور االنعقاد الذي قُدم خالله.
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التي كما ثبت من مراجعة المرسوم بقانون المعروض أنه قد شمل جميع الحاالت 

 ( من الدستور من الناحية الموضوعية. 91يفترض ا تطبيع نص المادة )

ومن ثم تتفع أهداف ومبررات إصداره مع نصوص ومبادئ الدستور، ومع باقي 

 االختصاصات المقررة لمجلس الشورى.

 

، فتن اللجنة ترى سالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، عليهو     

 مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه. وتتفع

 

 ثالثــًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:

 

( من الالتحة الداخلية لمجلس الشممممممورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )     

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـًا.                   عادل عبدالرحمن المعاودة   .3

 د. محمد علي محمد الخزاعي                   مقرًرا احتياطيًا.  .4

 

 

 رابعــًا: توصية اللجنة:

 

في ضممموء ما دار من مناقشمممات وما أبدي من آراء أثناء دراسمممة المرسممموم بقانون،      

 فتن اللجنة توصي بما يلي:
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بتعديل بعض أحكام المرسوم  2018( لسنة 50المرسوم بقانون رقم )الموافقة على   -

لتوافر شروط بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى،  2002( لسنة 55بقانون رقم )

 .( من الدستور38إصداره المنصوص علي ا في المادة )

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                          خـميس محد الرميحي 

 رئيس اللجنة                                              نائب رئيس اللجنة        
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 (33ملحق رقم ) -1

 
يعية الشؤون لجنة تقرير  والقانونية التشر

( 18) رقم بقانون المرسوم بخصوص
 الصادر المدنية الخدمة قانون من

 لسنة( 48) رقم بقانون بالمرسوم
 الاقتراح ضوء فيم، )المعد 2010
 ( .النواب مجلس من المقدم بقانون

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار 

جملس النواب حول قرار جملس الشورى 

بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة 

ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم 

اخلاضعني ألحكام قانون التأمني 

االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم 
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 م2019أكتوبر  82التاريخ: 

 (3الرقم: )

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية

( من قانون اخلدمة املدنية الصادر 18حول مشروع قانون بتعديل املادة )
                                          م                                              2010( لسنة 48باملرسوم بقانون رقم )
 من جملس النواب(املقدم )املعد بناء على االقرتاح بقانون 

 الفصل التشريعي اخلامس -العادي الثاني  دور االنعقاد

 

 مقدمــة:

صاحب المعالي األستاذ علي بن استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

ـممممم ) صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ( المؤرخ 1د  5ص ل ت ق / ف  127رق

مشررررررروع م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسممممممة ومناقشممممممة 2019 أبريل 15في 

( من قانون الخدمة المدنية الصرررادر بالمرسررروم بقانون رقم 18قانون بتعديل المادة )

، من مجلس النواب( المقدم م    )المعد بناء على االقتراح بقانون2010( لسرررنة 48)

على أن تتم دراسمممته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضممممن رأي اللجنة بشمممأنه ليتم 

 عرضه على المجلس. 

صرراحب المعالي السرريد علي اسممتلمت لجنة الشممؤون التشممريعية والقانونية كتاب   كما  

ـممممممممممممم ) بن صرررالح الصرررالح رئيس مجلس الشرررورى ( 2د  5ص ل ت ق / ف  188رق

م، والمممذي تم بموجبمممه تكليف اللجنمممة بمممتعمممداد التقمممارير 2019أكتوبر  21 المؤرخ في

وإبداء  اعلى أن تتم دراسمممت المتعلقة بمشمممروعات القوانين التي ما االت قيد الدراسمممة، 

 . االمالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 ات التالية:القانون المذكور في االجتماعمشروع تدارست اللجنة  (3)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019أبريل  21 14

 5 1 م2019أبريل  29 16

 5 2 م2019أكتوبر  23 2

 

موضممممموع بمشمممممروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراسمممممت ا على الوثاتع المتعلقة  (4)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

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

مشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة  -

 )مرفق(رأي الحكومة بشأنه. 

مذكرة بالرأي القانوني بشأن مشروع القانون من إعداد األستاذ عبدالموجود  -

يوسف الشتلة، المستشار القانوني للجنة، والسيدة س ير سلطان بني حماد، 

 )مرفق(مستشار قانوني مساعد. 

 . )مرفق(رأي ديوان الخدمة المدنية بشأن مشروع القانون -

 

ممثال ديوان م 2019أبريل  29االجتماع المنعقد بتاريخ نة حضر وبدعوة من اللج (5)

 :  المدنية الخدمة
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 المنصب االسم

السيد صالح الدين عبدالرحمن 

 جالنع

 مدير السياسات واألجور

 إدارة تنمية الموارد البشريةمدير  السـيد مـحمـد صالــح أحمد الداود

 

 

 كل من مجلسللاجتماع اللجنة من األمانة العامة  حضر: 

 المنصب االسم

 المستشار القانوني للجنة عبدالموجود يوسف الشتلة األستاذ

 مستشار قانوني مساعد السيدة سهير سلطان بني حماد

 مشرف شؤون اللجان السيدة ميرفت علي حيدر

 سر اللجنةأمين  عبدهللا محمدالسيدة أمل 

باحث قانوني بهيئة المستشارين  السيــد محســــن علي الغريـري

 القانونيين

 

 

 ثانيـًا: رأي ديوان الخدمة المدنية:

 

يؤكد ديوان الخدمة المدنية على كل ما جاء في رد الحكومة الموقرة المؤرخ في      

مشروع القانون متحقع فعليًا في ظل م، كما يؤكد بأن ال دف من 2018يونيو  13

وذلك من خالل إصدار الديوان لتعليماته بشأن تحديد الحد األدنى  ،النصوص القاتمة

 ـًامن ساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية بحسب الميزانيات المقررة وتبع

مع مراعاة مبدأ التعلم لتحقيع الحد األدنى من الساعات  ،لمقتضيات طبيعة العمل

والتي تشمل في مف وم ا آليات لتطوير الموظفين مثل التدريب العملي،  ،مطلوبة للتعلمال

 ،ول في العملؤوالتدريب اإللكتروني، والتوجيه الشخصي، والتوجيه من قبل المس
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وحضور المؤتمرات واللقاءات العلمية والدراسات األكاديمية  ،والقراءة الموج ة

 وغيرها.

 

 : رأي اللجنة:ـًاثالث

 

قانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس شروع الناقشت اللجنة م

وممثلي ديوان  النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وج ات النظر بين أعضاء اللجنة،

 والمستشار القانوني للجنة، وانت ت إلى ما يلي: الخدمة المدنية،

 

تضمنت المادة األولى النص  حيثيتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، .  1

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم 18( من المادة )2البند ) على استبدال

ة بالعمل على تمكين موظفي ا يزم الج ات الحكومليل ؛2010( لسنة 48بقانون رقم )

في حين أن النص النافذ لم يُحدد  ـًا،بما ال يقل عن ثالثين ساعة سنويمن تلقي التدريب 

تحديدها للتعليمات التي تصدر عن ديوان الخدمة المدنية. ـًا لساعات التدريب تاركا عددً 

 وجاءت المادة الثانية تنفيذية.

 

ي دف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفي   .2

، بما يؤدي إلى تطوير الكوادر ـًاساعة سنويالج ات الحكومية بحيث ال تقل عن ثالثين 

داء الموظف وكفايته والن وض بالوظيفة التي يشغل ا لتحسين أالبشرية وتحسين 

 الخدمات المقدمة للجم ور.
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لتزام الج ات الحكومية اجاء مشروع القانون ليؤكد على  من الناحية الدستورية. 3

لتطوير م ارات م وقدرات م ـًا سنوي( ساعة 30بتمكين موظفي ا من التدريب لعدد )

للمصلحة العامة التي  ـًاوليات م على أكمل وجه تحقيقؤوتأهيل م لالضطالع بمس

يست دف ا الدستور، الذي ينص على أن الوظاتف العامة خدمة وطنية تناط بالقاتمين 

بـ ا، ومن ثم فال يتعارض مشروع القانون مع مبادىء وأحكام الدستور بشأن الوظيفة 

 العامة.  

 

ال يتفع مشروع القانون مع السياسة ، من ناحية المالءمة القانونية والموضوعية. و4

التشريعية في سن القوانين، التي تقتضي أن يتناول القانون اإلطار العام الموضوعي 

مع ترك التفاصيل للقرارات اإلدارية واللواتح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة 

 للمستجدات.ـًا والتطور تبعللتغير 

 

بتصدار قانون الخدمة المدنية، حع  2010( لسنة 48وقد تناول المرسوم بقانون رقم ) 

( منه 18الموظف في التدريب الوظيفي وكفالة الدولة ل ذا الحع، فألزمت المادة )

الج ات الحكومية بأن تعمل على تمكين موظفي ا من تلقي التدريب كل في مجاله، على 

 ـًايُصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات بتنظيم التدريب في الج ات الحكومية وفق أن

 لما تحدده الالتحة التنفيذية.

 

حع الموظف في التدريب، فألزمت  ونظمت الالتحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

لتدريب موظفي الج ات الحكومية وفع ضوابط  ـًاديوان الخدمة المدنية أن يضع نظام

تحديد عدد ساعات التدريب، باعتبار يتضمن تضمن تكافؤ الفرص، وهذا النظام  ةمحدد

أن تحديد عدد الساعات يدخل في نظام إدارة األداء المؤسسي الذي يقوم عليه الديوان 

 ـًاص علي ا قانونفال يتناسب أن نستثني االختصاص بتحديد عدد ساعات التدريب ليتم الن

في قوالب جامدة تلتزم ب ا كافة الج ات الحكومية على اختالف ظروف ا وحاجات ا 
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للتدريب، وبالتالي فتن مشروع القانون عندما ينص على تحديد ساعات التدريب يكون 

 قد أخل بالسياسة التشريعية في سن القوانين.

ن فت ،ظل النص القاتم ومن حيث مدى تحقع ال دف المرجو من مشروع القانون في

إلى نص  اديوان الخدمة المدنية يقوم بصفة دورية بتصدار تعاميم وتعليمات استنادً 

( من التحته التنفيذية، وتتضمن تلك 22( من قانون الخدمة المدنية والمادة )18المادة )

ليف ويُراعى في ا تكا ،التعليمات كل ما يُستجد بشأن الوظيفة العامة ومن ا بند التدريب

دارية له، وعدد ساعات التدريب التي حصل التدريب، ومدى احتياج موظفي الج ة اإل

يُحدد   2003( لسنة 2فصدر تعميم الخدمة المدنية رقم ) .يـًاعلي ا كل موظف سنو

( لسنة  2ت تعليمات الخدمة المدنية رقم ) ءوجا،  ـًا( ساعة سنوي30للتدريب عدد )

تلزم كل ج ة حكومية بتشكيل لجنة للتدريب تتولى مراجعة االحتياجات ل ،2013

لتنص   2015( لسنة  10ثُم صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم ) التدريبية الفعلية، 

مع وضع  ـًا،( ساعة سنوي20ل ا ) ىعلى تخفيض عدد ساعات التدريب بجعل الحد األدن

صدرت تعليمات الخدمة المدنية  2019ليو يو 4بتاريخ  اوأخيرً اتل ممكنة للتدريب، دب

نصت على إنشاء وتشكيل لجنة للتدريب بالج ات الحكومية  2019( لسنة 5رقم )

تتولى ضمن ما تتواله، مراجعة االحتياجات التدريبية المقترحة واقتراح البرامج 

التدريبية التي تلبي تلك االحتياجات، كما أكدت على تسجيل ساعات التعلم الواردة 

، كما وضعت معايير للترشيح للبرامج 2015( لسنة 10بتعليمات الخدمة المدنية رقم )

حتياجات على مبدأ التعلم، وال يكون التدريب إال ضمن خطة االـًا التدريبية تعتمد أساس

من الضوابط من ا قابلية الموظف للتعلم  االتدريبية سواء للج ة أو للموظف، وعددً 

خرين، مع األخذ في االعتبار فرص مته في تدريب اآلواستعداده وإمكانية مساه

، وهذه الضوابط ل ا أثر مباشر على عدد ساعات ـًاالتدريب التي أُتيحت للموظف سابق

 تكون محددة في القانون.  الالتدريب ومن ثم  يجب أ

وهذا األمر يؤكد ضرورة ترك تحديد عدد ساعات التدريب لديوان الخدمة المدنية ألن 

لحاجة الوظيفة ـًا تبع ـًايجب أن يتسم بالمرونة الالامة لتغييرها ايادةً أو نقصانتنظيم ا 
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توجه  - التدريبلمفهوم  اتطويرً  -أن ديوان الخدمة المدنية  خاصةً والنوعية للتدريب، 

إلى تعزيز ومراعاة مبدأ التعلم لتحقيق الحد األدنى لساعات التعلم والتي تشمل في 

التدريب العملي والتدريب اإللكتروني  -مفهومها آليات تطوير الموظفين مثل 

ول في العمل والقراءة الموجهة وحضور ؤمن قبل المس هوالتوجيه الشخصي والتوجي

جميعها تدخل في مفهوم و -دراسات األكاديمية المؤتمرات واللقاءات العلمية وال

التدريب، باعتبار التعلم هو األصل وأشمل من التدريب مع األخذ في االعتبار 

األمر الذي يؤكد أن ال دف المرجو تحقيقه من مشروع  ،االحتياجات الفعلية للتدريب

 القانون ُمتحقع فعالً في ظل النص القاتم.

القانون على تحديد حد أدنى لساعات التدريب مقدر بثالثين من ناحية ثالثة، فتن نص و

، يؤدي إلى إلزام كافة الموظفين بأداء تلك الساعات التدريبية، وهذا إن ـًاساعة سنوي

ختصاصات المبدأ المساواة بين الموظفين إال أنه يتعارض مع تفاوت  ـًاكان يمثل تطبيق

وتون في القدرات واإلمكانيات وقدرات الموظفين، ألن األفراد بصفة عامة يتفا

واالحتياجات والكفاءات والظروف الخاصة، لذلك فتن تحقيع العدل في هذا الشأن يكون 

 على أساس الفوارق القاتمة بين م في القدرات واالحتياجات.

تنه ال يُمكن تطبيع مشروع القانون بصفه مطلقة على من وصل ومن ناحية رابعة، ف

مل ونال الخبرة الكافية كالمدراء ومن في حكم م، وكذلك إلى مراحل متقدمة في الع

بالنسبة لمن نال الخبرة الكافية في بعض الم ن كالطب وال ندسة ولذلك فال يجوا 

التعميم بموجب نص قانوني، ولكن تكون أنسب األدوات هي تعليمات الخدمة المدنية 

 التي تستند إلى حاجة الج ة اإلدارية الفعلية للتدريب.

 

ك، فتن مبدأ التدريب يخضع بصفة عامة إلى طبيعة الوظيفة وبحسب حاجة الج ة، كذل

فليس بحميد أن تتدخل السلطة التشريعية في مساتل تفصيلية تنظم ا قرارات  ومن ثم

لطبيعة تلك المساتل التفصيلية، وهو ما  ـًاإدارية أو تعليمات ديوان الخدمة المدنية طبق

  يخدم جودة العمل.أن مشروع القانون قد الب ينبئ



122 
 

 

يُضاف إلى ما تقدم، أن مشروع القانون تناول التدريب الداخلي دون التدريب الخارجي 

الذي ال يقل أهمية عن التدريب الداخلي، ويكون بذلك قد ترك تنظيمه لديوان الخدمة 

 المدنية، وهذه التجزتة في مجال التدريب تُخل بمشروع القانون.  

 

 ةعمول ب ا في الدول المقارنة لم تنص على تحديد مدة للتدريب تارككما أن القوانين الم

دارية، ومن ا )دولة الكويت واإلمارات العربية األمر للواتح ا التنفيذية ولقرارات ا اإل

 المتحدة وسلطنة عمان وجم ورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية(. 

 

التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على بناًء على ما تقدم، خلصت اللجنة إلى      

 مشروع القانون.

 ــًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:بعار

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

 على اختيار كل من:

 

 مقــرًرا أصليــًا.          األستاذ أحمـــد مهــدي الحــداد .1

 مقرًرا احتياطيًا.                 الشيخ جــواد عبــدهللا حـسـيـن .2

 

 ــًا: توصية اللجنة:خامس

في ضممموء ما دار من مناقشمممات وما أبدي من آراء أثناء دراسمممة المرسممموم بقانون،      

 فتن اللجنة توصي بما يلي:
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( من قانون 18مشروع قانون بتعديل المادة ) عدم الموافقة من حيث المبدأ على -

م )المعد بناء على 2010( لسنة 48الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 االقتراح بقانون من مجلس النواب(.

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                    خـميس محد الرميحي 

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة 
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 (43ملحق رقم ) -2

 
 مشروع بخصوص الخدمات لجنة تقرير

( 27) المادة إلى جديدة فقرة بإضافة قانون
م، 2006 لسنة( 19) رقم القانون من
 ضوء في)المعد  العمل، سوق تنظيم بشأن

 المقدم_  المعدلة بصيغته_  بقانون الاقتراح
 (.النواب مجلس من

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار 

جملس النواب حول قرار جملس الشورى 

بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة 

ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم 

حكام قانون التأمني اخلاضعني أل

االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم 
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 م2019أكتوبر  22التاريخ: 

 (5: )التقرير

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة ) السابقة ( 

( لسنة 19( من القانون رقم )27قانون بإضافة فقرة جديدة إىل املادة )مشروع حول 
 م، بشأن تنظيم سوق العمل2006

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

 الفصل التشريعي اخلامس- الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 :مقدمــة

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

(،  بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من 2د

قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي 

لس الخامس؛ فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مج

مشروع قانون الشورى إلى لجنة الخدمات تقرير لجنة الخدمات السابقة بشأن 

م، بشأن 2006( لسنة 19( من القانون رقم )27بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )

تنظيم سوق العمل )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من 

تقرير يتضمن  المالحظات وإعدادعلى أن تتم دراسته وإبداء مجلس النواب(، 

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

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أكتوبر  21( بتاريخ 2تدارستتتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتتروع القانون الم)كور في االجتماع ) (1)

 م.2019
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتشا لمشتتتتتروع القانون موضتتتتتوع البح  والدراستتتتتة على  (2)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي: 

 تقرير لجنة الخدمات السابقة ) مرفق ( والمتضمن: -  

 هيئة التشريع والرأي القانوني. تا الحكومة ومشروع القانون الم)كور، وم)كر 

 قانون ومرفقاته.المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب  

  .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

  تحمل العامل نفقات إعادته عند مخالفته لشتتتتتروط تصتتتتتتريح مقارنة بشتتتتتأن دراستتتتتة

 . العمل
 

 حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:( 3)

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسيد 
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ا: 
ا
 رأي اللجنـة:ثانيـ

مشروع قانون بإضافة فقرة تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص 

م، بشأن تنظيم سوق العمل 2006( لسنة 19( من القانون رقم )27جديدة إلى المادة )

بعد ، ب()المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النوا

بناًء على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في إعادته للجنة 

مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد 

 العادي األول من الفصل التشريعي الخامس.

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء 

التمستتب بتوصتتية اللجنة  انتشت اللجنة إلىقانوني لشتتؤون اللجان، اللجنة والمستتتشتتار ال

 اآلتية: لالعتباراتو)لب  السابقة بالموافقة عليه،

. يسشم تطبيق مشروع القانون في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي 1

 تفاقمت في اآلونة األخيرة.

فر العامل تكاليف ستتتتخستتتتائر مالية متمثلة في  تحمل صتتتتاحب العمل . تجنب2

ـتًتاعبكونشا تشّكل  ،ال)ي هرب منه ـتًتاإضاف ئ ستقدامه اتكاليف ، إلى جانب عليه ي

 .تدريبهإقامته وو

 

. يتوافع مشمممممممممروع القانون مع القوانين واألنظمة المتعلقة بالشمممممممممأن العمالي، 3

والتي تسمممندها مجموعة من الضممممانات األسممماسمممية والقانونية التي تتماشمممى مع 

 .مبادئ حقوق اإلنسان
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

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

   على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا. ودـــــي المحمـــــوار علـــــناألستاذ  سعادة .5

 احتياطيًا. مقرًرا األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة  .6
 

 

ا
ا
 توصية اللجنة: :رابعـ

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

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

بالموافقة من حيث المبدأ على التمسكككككككة بتوصكككككككية لجنة ال دمات السكككككككابقة  -

( 19) ( من القانون رقم27مشكككككككككروإ قانون بة كككككككككافة فقرة جديدة إلى المادة )

م، بشكككككككك ن تنايم سككككككككون العمى )المعد بناء على االقتراح بقانون 2006لسككككككككنة 

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب("بصيغته 

مواد مشككككككككككروإ القانون كما وردت تفصككككككككككيالً في الجكدوى  الموافقة على -

 المرفق.
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر الت اذ الالزم،،،

 

 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت   الدكتـورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل        

 رئيس جلنة اخلدمـات                       نائب رئيس جلنة اخلدمات        
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م، بشأن تنظيم سوق العمل )المعد بناء على االقتراح 2006( لسنة 19( من القانون رقم )27بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )قانون مشروع 

 بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(
 

 

 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى مشروإ القانون 

 

مشروع قانون رقم ) ( 

لسنة بإضافة فقرة جديدة 

( من 27إلى المادة )

( لسنة 19القانون رقم )

بشأن تنظيم سوق  2006

 العمل

 مسمى مشروإ القانون

 

الموافقتتة على المستتتتتتتتمى  -

كمتتتا ورد في مشتتتتتتتتروع 

 القانون.

 

 

 مسمى مشروإ القانون

 

الموافقة على المستتتتتتتتمى  -

كمتتتتا ورد في مشتتتتتتتتتروع 

 القانون.

 مسمى مشروإ القانون

 

رقم ) ( مشروع قانون 

لسنة بإضافة فقرة جديدة 

( من القانون 27إلى المادة )

 2006( لسنة 19رقم )

 بشأن تنظيم سوق العمل
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمممد بن عيسممممممممى آل 

خليفممممة    ملممممك مملكممممة 

 البحرين.

 الديباجة 

 

الموافقة على الديباجة مع  -

قانون الصككككككككحة إضتتتتتتتتتافة )

قانون  العامة الصكككككككككادر بال

نة 34رقم ) ( 2018( لسكككككككك

 إلى الديباجة.

 

 نص الديباجة بعد التعديى:

 

نحن حمممممد بن عيسممممممممى آل 

 البحرين. خليفة    ملك مملكة

 الديباجة

 

التتمتتوافتتقتتتتة عتتلتتى قتترار  -

مجلس النواب بتتتتالموافقتتتتتة 

على نص التتتتديبتتتتاجتتتتة مع 

قكككانون )إضتتتتتتتتتتتافتتتة عبتتتارة 

الصكككككككحة العامة الصكككككككادر 

( لسككككككنة 34بالقانون رقم )

2018.) 

 الديباجة
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

بمممممعمممممد االطمممممالع عممممملمممممى 

 الدستور، 

( 19وعلى القممممانون رقم )

بشممممأن تنظيم  2006لسممممنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

 

 

 
أقمممممممر مجلمممممممس الشمممممممورى 

ومجلمممممممممممممممممس النمممممممممممممممممواب 

القمممممممانون اآلتمممممممي نصمممممممه، 

وقمممممممممممد صمممممممممممدقنا عليمممممممممممه 

 وأصدرناه:

 

 بعد االطالع على الدستور، 

 

نون رقم ) لقمممما ( 19وعلى ا

بشمممممممأن تنظيم  2006لسمممممممنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

وعلى قانون الصرررحة العامة 

( 34الصرررادر بالقانون رقم )

 ،2018لسنة 
 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصممممه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

نحن حمممممد بن عيسممممممممى آل 

 خليفة    ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 

 

نون رقم ) لقمممما ( 19وعلى ا

بشمممممممأن تنظيم  2006لسمممممممنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

وعلى قانون الصررحة العامة 

( 34الصرررادر بالقانون رقم )

 ،2018لسنة 
 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 (27نص المادة )

 

 

 

 

 

يلتزم صاحب العمل   -أ

المصممممرح له  -األخير –

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

( 27تضتتتتتتتتاف إلى المادة )

( 19) متتن التتقتتتتانتتون رقتتم

بشتتتتأن تنظيم  2006لستتتتنة 

 المادة األولى

  

الموافقة على تعديل المادة  -

 على النحو التالي:

 

 نص المادة بعد التعديى:

 

( من 27تضتتاف إلى المادة )

( لستتتتتتتتنتتتة 19القتتتانون رقم )

بشتتتتتأن تنظيم ستتتتتوق  2006

 المادة األولى 

 

التتمتتوافتتقتتتتة عتتلتتى قتترار  -

تعتتتتديتتتتتل  ب نواب  مجلس ال

 المادة.

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

( من 27تضاف إلى المادة )

( لستتتتتتتتنتتتة 19لقتتتانون رقم )ا
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

بمممماسممممممممتخممممدام العممممامممممل 

بتحممممل نفقمممات األجنبي 

إعممادتممه إلى الج ممة التي 

يحددها عقد العمل، وإذا 

لم يحدد العقد ج ة معينة 

تحمل صمممممممماحب العمل 

نفقممممات إعممممادة العممممامممممل 

األجنبي إلى الج ة التي 

ينتمي إلي ا بجنسمممممممميتمه، 

وذلك بعد انت اء عالقة 

العمل أو انت اء أو إلغاء 

 تصريح العمل.

ستتتتتتوق العمل، فقرة جديدة 

 برقم )د(، نصتتتتتتتتشا اآلتي:

استتتتتتتتتثنتتاء من أحكتتتام  -"د

الفقرتين )أ( و)ج( من ه)ه 

المتتتتادة، يتحمتتتتل العتتتتامتتتتل 

األجنبي ال)ي يترب العمل 

فة لشتتروط تصتتريح بالمخال

العمل الصتتادر بشتتأنه لدى 

صتتتتاحب العمل المصتتتترح 

لتته بتتاستتتتتتتتتختتدامتته، نفقتتات 

إعتتتتادتتتتته إلى الجشتتتتة التي 

 ينتمي إليشا بجنسيته".

العمتتتتل، فقرة جتتتتديتتتتدة برقم 

 )د(، نصشا اآلتي:

مع عدم اإل الى بحكم  –"د 

استتتتتتتتتثنتتاء من الفقرة )ب( و

أحكتتتتام الفقرتين )أ( و)ج( 

من هتتتت)ه المتتتتادة، يتحمتتتتتل 

العتتامتتل األجنبي التت)ي يترب 

العمتتل بتتالمختتالفتتة لشتتتتتتتتروط 

ل الصتتتتتتتتادر تصتتتتتتتتريح العم

بشتتتتتأنه لدى صتتتتتاحب العمل 

المصتتتتتتترح له باستتتتتتتتخدامه، 

إلى  أو ترحيلهنفقات إعادته 

بشتتتتتأن تنظيم ستتتتتوق  2006

العمتتتتل، فقرة جتتتتديتتتتدة برقم 

 )د(، نصشا اآلتي:

مع عدم اإل الى بحكم  –"د 

استتتتتتتتتثنتتاء من الفقرة )ب( و

أحكتتتتام الفقرتين )أ( و)ج( 

من هتتتت)ه المتتتتادة، يتحمتتتتتل 

العتتامتتل األجنبي التت)ي يترب 

العمتتل بتتالمختتالفتتة لشتتتتتتتتروط 

تصتتتتتتتتريح العمل الصتتتتتتتتادر 

لعمل بشتتتتتأنه لدى صتتتتتاحب ا

المصتتتتتتترح له باستتتتتتتتخدامه، 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

كما يتحمل صمممممممماحب 

ات العمل المشار إليه نفق

تج يز ونقممممل جثمممممان 

العامل األجنبي المتوفي 

إلى موطنه األصمممملي أو 

محمممل إقمممامتمممه إذا طلمممب 

 ذووه ذلك.

إذا استخدم صاحب  -ب

عمل عامالً أجنبياً دون 

صدور تصريح له بذلك 

انممتممقممممل إلمميممممه االلممتممزام 

الجشتتتتة التي ينتمي إليشتتتتا 

ويتحمكككى ذوو بجنستتتتتتتتيتتتته، 

العككامككى نفقككات تجقيز ونقككى 

جثمككان العككامككى الككذ  توفي 

أثناء تركه للعمى بالم الفة 

لشككككككككروط تصككككككككريح العمى 

الصككككككككادر بشكككككككك نه في حاى 

طلبقم ذلككككة  الى مككككدة ال 

ً من ت زيككد على ثالثين يومككا

تككاريخ وفككاتككه، وب الفككه يتم 

دفنه وفقاً ألحكام الفصكككككككككى 

ال ككككامس والعشككككككككرين من 

إلى  أو ترحيلهنفقات إعادته 

الجشتتتتة التي ينتمي إليشتتتتتا 

ويتحمكككى ذوو بجنستتتتتتتتيتتتته، 

العككامككى نفقككات تجقيز ونقككى 

جثمككان العككامككى الككذ  توفي 

أثناء تركه للعمى بالم الفة 

لشككككككككروط تصككككككككريح العمى 

الصككككككككادر بشكككككككك نه في حاى 

طلبقم ذلككككة  الى مككككدة ال 

ً من  تزيككد على ثالثين يومككا

تككاريخ وفككاتككه، وب الفككه يتم 

دفنه وفقاً ألحكام الفصكككككككككى 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

بتحمل النفقات المشممممممار 

 إلي ا في الفقرة السابقة.

في الحمممماالت التي  -ج

ل تستوجب ترحيل العام

األجنبي وفي حالة وفاته 

تتولى الج ة المختصمممممة 

بواارة الداخلية ترحيله 

بحسب  –أو نقل جثمانه 

إلممى مممحممممل  –األحمموال 

إقممامتممه على نفقممة ال يئممة 

ً لممممملضمممممممممممموابمممممط  وفمممممقممممما

واإلجممممممراءات الممممممتممممممي 

قكككانون الصككككككككحكككة العكككامكككة 

( 34الصككادر بالقانون رقم )

 ".2018لسنة 

ال ككككامس والعشككككككككرين من 

 قكككانون الصككككككككحكككة العكككامكككة

( 34الصككادر بالقانون رقم )

 ".2018لسنة 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

يصممممممممدر بتحديدها قرار 

مممن وايممر الممممداخممملممميممممة 

 بالتنسيع مع ال يئة.

ويممكممون لمملمم مميممئممممة حممع 

الرجوع إلى صممممممممماحب 

خير بممالنفقممات العمممل األ

 المترتبة على ذلك.

 المادة الثانية 

 

عممملمممى رتممميمممس ممممجممملمممس 

كمممل  –الواراء والواراء 

 المادة الثانية

 

 المادة الثانية

 

 المادة الثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

تنفيذ أحكام  –فيما يخصمممه 

هذا القانون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشممممممره 

 في الجريدة الرسمية.

الموافقتتة على نص المتتادة  -

كتتمتتتتا ورد فتتي مشتتتتتتتتتتروع 

 القانون.

 

الموافقة على نص المادة  -

كمتتتتا ورد في مشتتتتتتتتتروع 

 القانون.

 

تنفي) أحكام ه)ا القانون،  –

ويعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.
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 م2019 مايو 5التاريخ: 

 
 ة/ جهاد عبداهلل الفاضل   املوقر سعادة الدكتورة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( 27مشروع قانون رقم )  ( لسنة ) ( بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )الموضوع: 

م بشأن تنظيم سوق العمل )المعد بناًء على 2006( لسنة 19القانون رقم ) من

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

 

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفع م2019أبريل  29بتاريخ      

مشروإ قانون  (، نسخة من1د  5ص ل ت ق / ف  146، ضمن كتابه رقم )المجلس

( لسنة 19القانون رقم ) من( 27رقم )  ( لسنة ) ( بة افة فقرة جديدة إلى المادة )

م بش ن تنايم سون العمى )المعد بناًء على االقتراح بقانون "بصيغته 2006

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، لس النواب(المعدلة" المقدم من مج

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشمممممممممؤون التشمممممممممريعية والقانونية اجتماع ا م2019مايو  5وبتاريخ     

وقرار مجلس النواب  ،المذكور قانونعلى مشمممممروع ال، حيث اطلعت السرررررابع عشرررررر

 و)لب بحضور المستشار القانوني للجنة. بشأنه،

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

  .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

مشروإ قانون رقم )  ( لسنة ) ( بة افة فقرة جديدة إلى  ترى اللجنة سالمة      

م بش ن تنايم سون العمى )المعد 2006( لسنة 19القانون رقم ) ( من27المادة )

 ةمن الناحي، لس النواب(بناًء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مج

 الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 
 


