املـالحــق
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ملحق رقم ()1
السؤال الموجه إلى صاحب
السعادة وزير العمل والتنمية
الاجتماعية والمقدم من سعادة
العضو الدكتورة جهاد عبدالله
الفاضل بشأن مترجمي لغة
الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة،

ورد سعادة الوزير عليه.
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ملحق رقم ()2
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير
شؤون ال كهرباء والماء والمقدم من سعادة
العضو أحمد مهدي الحداد بشأن فرض مبلغ
ثلاثين دينار ًا على مالك العقار بعد خلوه من
المستأجر عند حدوث تسرب في عداد المياه أو
تم استخدام المياه في العقار المذكور بشكل
مخالف لأنظمة وقرارات هيئة ال كهرباء والماء،
ورد سعادة الوزير عليه
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ملحق رقم ()3

تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني
بخصوص المرسوم بقانون رقم
( )20لسنة 2019م بتعديل
المادة ( )10من المرسوم بقانون
رقم ( )5لسنة 1987م بشأن
القوة الاحتياطية .
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التاريخ 15 :يناير 2020م
الرقم)8( :

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )20لسنة  2019بتعديل املادة ()10
من املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  1987يف شأن القوة االحتياطية
دور االنعقاد العادي الثاني -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمــة:
استتتتتتتنة ا شؤون اش تتتتتتت

اشخارؤين اشدفاع األ

اش طوي كناب صاااااااا

المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقـتتتم ( 271ص ل خ
أ  /ف  5د  )2اش رخ في  12يوتتاير 2020م ،اشتت ت نم و ؤوتتل نكةيف اشةؤوتتن
ودراستتن

واق تتن المرسااوم بنانون رقم ( )20لساان  2019بتعديل المادة ( )10من
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المرساااااوم بنانون رقم ( )5لسااااان  1987في شاااااقن النوة اط تيا ي  ،عةى أ ننم
دراسنل إوداء اش الحظاا إعداد نقرير ينض

رأت اشةؤون و أول شينم عرضل عةى

اش ؤةس.

ا
أوال -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجن باإلجراءات التالي :
( )1تدارست اللجنة المرسوم بقانون – آنف الذكر – في االجتماع اآلتي:
رقم اطجتماع

تاريخ اطجتماع

االؤن اع اشسادس

 14يواير 2020م

( )2اطةعا اشةؤون أثواء دراستتتتنلا عةى اش ثالم اش نعةقن واش رستتتت م وقاو

ضتتتت ع

اشوحث اشدراسن ،اشني ا ن ةا عةى ا يةي:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) جدول مقارنة بين النص األصلي للمادة ( )10والنص الذي تم إجراء التعديل عليه.(مرفق)
 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون( .مرفق)ودع ة

اشةؤون حضتتر االؤن اع صااا

السااعادة الفرير الركن عبد

النعيمي وزير شؤون الدفاع ،اش فد اش رافم ،هم:
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بن ساان

المنص

اطسم
اللواء نوقي د .يوسف راشد فليفل

رئيس النضاء العسكري رئيس م كم
التمييز العسكري

العميد سان علي المهنا

مساعد مدير شؤون الضبا واألفراد

المندم نوقي د .إبراهيم جوهر إبراهيم

رئيس الشؤون النانوني -النضاء العسكري

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

إسماعيل أ مد العصفور

مستشار قانوني

وائل أنيس أ مد

مستشار مساعد
ديوان اخلدمة املدنية

السيد صالح الدين عبدالر من عجالن

مدير عام السياسات واألجور

يوسف أ مد م مد إبراهيم

مدير إدارة األجور والمزايا الوظيفي

وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

دينا أحمد الفايز

الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى
والنواب

حمد محمد الطائي

أخصائي شؤون الجلسات

• حضر اؤن اع اشةؤون

األ اون اشعا ن شة ؤةس كل

:
المنص

اطسم
هيئة املستشارين القانونيني

د .علي سن ال والب

نائ رئيس الهيئ

فا م غانم الذوادي

با ث قانوني
إدارة شؤون اللجان
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د .سهيرا عبدالل يف

مشرف شؤون اللجان

نـورة م مد خميس

أمين سر لجن

فا م عبدالجبار أ مد

أخصائي سجل عام

ا

ثانيا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

اونلا شؤون اش
وقاو

اشن ريعين اشقاو وين و ؤةس اش رى إشى سال ن اش رس م

اشواحيني اشدسن رين اشقاو وين.

ا

ثالثـا :رأي وزارة شؤون الدفاع:

أ ضحا زارة

اشدفاع ا يةي:

 -1إن الهدف من تعديل المادة ( )10من المرسوم بقانون هو حفظ حقوق أعضاء
القوة االحتياطية وضمان صرف المستحقات المالية لهم.
 -2إن المشاركة في صرف المستحقات المالية ألعضاء القوة االحتياطية مهمة
وطنية نبيلة هدفها الدفاع عن مملكة البحرين.
 -3تم في المرحلة األولى استدعاء العسكريين السابقين المتقاعدين ،وسيتم االنتقال
للمرحلة الثانية وهي فتح المجال للمتطوعين غير المنتسبين لقوة دفاع البحرين.
 -4تم تعديل القانون بحيث ينص على إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتحمل
( )%30من األجر المستحق ألعضاء القوة االحتياطية العاملين لديها ،وأن
هذه النسبة التي سيتحملها القطاع الخاص ستكون لفترة محددة لن تتعدى سنة
واحدة ،وفي حال تجاوزت فترة الخدمة السنة ستتحمل الدولة جميع التكاليف.
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ا
رابعـا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

أبدت وزارة اشعدل اش

اإلسال ين األ قاف موافقتها على المرسوم بقانون

رقم ( )20لسنة  2019بتعديل المادة ( )10من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 1987
في شأن القوة االحتياطية.

ا
خامسـا :رأي ديوان اخلدمة املدنية:

أفاد دي ا اشخد ن اش دوين وأ اسندعاء اش ظف شةق ة االحنياطين نةوين ش اؤب
اشدفاع ع اش ةكن؛ ه

أس ى عاوي اش الء شة ط

اش ار إشيلا في اش رس م وقاو

اشقيادة .ك ا أ نعديل اشفقرة

يحفظ حق ق اش ظف في حص شل عةى اشرانب

ؤ يع اش زايا اش ظيفين عود اسندعالل شةق ة االحنياطين ،د
كنسوانل،

ا يساهم شك في

اركن عدد أكور

اش ساس وأت

اش ظفي في اشق ة االحنياطين،

اش ت س ف يع د شة ةكن واشوفع اشعام.

ا
سادسـا :رأي اللجنة:

تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم ( )20لسنة  2019بتعديل المادة ( )10من
المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  1987في شأن القوة االحتياطية ،بحضور صاحب
السعادة الفريق الركن عبدهللا بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع والوفد المرافق له،
وممثلي كل من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وديوان الخدمة المدنية،
والمستشار القانوني للجنة ،واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته ،وعلى
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رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون من
الناحيتين الدستورية والقانونية.
ينأشف اش رس م وقاو
يسنودل ووص اش ادة ()10

ادني  ،حيث وصا اش ادة األ شى عةى أ

ديواؤن

اش رس م وقاو

رقم ( )5شسون  1987في أ اشق ة

االحنياطين اشوص اآلني:
"أ) ننح ل اش زاراا اإلداراا اشحك ين اشليلاا اش سساا اشعا ن اشرانب
اش زايا اش ظيفين شعض اشق ة االحنياطين اشعا ل شديلا اش سندعى شةخد ن اشفعةين
في اشق ة االحنياطين.
ب) ننح ل اشليلاا اش سساا اشخاصن أصحاب األع ال وسون ()%30

األؤر

اش سنحم شعض اشق ة االحنياطين اشعا ل شديلا اش سندعى شةخد ن اشفعةين في اشق ة
االحنياطين ،ننح ل اشد شن صرف واقي األؤر ،في حال اسن ر االسندعاء
شةخد ن اشفعةين ش دة نزيد عةى سون ن اصةن ننح ل اشد شن صرف كا ل األؤر
شةعض ع اش دة اشني نزيد عةى شك.
ج) يتقاضى عضو القوة االحتياطية المستدعى للخدمة الفعلية في القوة االحتياطية من
غير المنصوص عليهم في الفقرتين (أ ،ب) من هذه المادة راتبه حسب اآلتي:
 -1المجند العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يُصرف له الراتب على أساس
الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أعيد إليها.
 -2المجند العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي يصرف له الراتب على
أساس الرتبة التي أعيد إليها.
 -3استثنا ًء من أحكام البندين السابقين من هذه الفقرة ،يجوز في حالة االستدعاء
للتدريب لمدة ال تزيد على شهرين االكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها
من قبل القيادة العامة.
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 -4المتطوع المدني تصرف له مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة على أن
تراعى مؤهالته العلمية وخبراته".
أ ا المادة الثاني فقد ؤاءا نوفي ين.
يلدف اش رس م وقاو

إشى إعادة نوظيم أسس ق اعد صرف اشر انب األؤ ر

اش كافآا ألعضاء اشق ة االحنياطين س اء اشعا ةي في اشقطاع اشحك ي أ في اشقطاع
اشخاص أ غيرهم

أصحاب اش ل اشحرة أ اشعاطةي ع اشع ل.

نأني أسواب االسنعؤال في إصدار اش رس م وقاو

وظرا شةنلديداا اشني ن ر ولا
ً

د ل اش وطقن حاشيًا س اء عةى اشصعيدي اإلقةي ي أ اشد شي ،إشى ؤاوب ؤ د حاؤن
عسكرين نسن ؤب اشع ل عةى زيادة غطاء اشق ى اشو رين

خالل االسنعاون

وأعضاء اشق ة االحنياطين عود ا ينطةب األ ر شك ،عة ً ا وأ اشكثير
اشخةيؤين اشعروين سارعا
اش رس م وقاو

اشد ل

خرا في إعادة نوظيم اشخد ن االحنياطين ،يأني
ً

وسؤ ً ا ع شك.

وبعد تدارس المرسوم بنانون انتهت اللجن إلى الموافن عليه ،وذلك لألسبا
اآلتي :
 .1إن تعديل المادة ( )10من المرسوم بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة االحتياطية
سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص ،أو المجندين العسكريين
الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين ،أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة ،أو
العاطلين عن العمل ،وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم ،دون المساس بأي
من مكتسباتهم.
 .2الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى
البشرية من خالل االستعانة بأعضاء القوة االحتياطية عندما يتطلب األمر ذلك،
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خاصة في ظل تغير الظروف اإلقليمية واألمنية والتي أدت إلى زيادة المهام
والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة ،عل ًما أن الكثير من الدول سارعت في إعادة
تنظيم الخدمة االحتياطية.
وظر شصد ر اش رس م وقاو
ن ا يًا ع ا نقدم،
ً

في فنرة غياب اشورش ا  ،أخ ًا

في االعنوار ظر ف االسنعؤال اشني اسن ؤوا إصدار األداة اشقاو وين اشالز ن ،حيث
اشدسن ر ،فإ اشةؤون ننفم ع أهداف

إ اش رس م وقاو

صدر اسنوادًا شة ادة ()38

اش رس م وقاو

وررانل ،نرى أه ين اشن صين واش افقن عةيل.

ا
سابعــا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إع االً شوص اش ادة ()39
اخنيار كل

اشاللحن اشداخةين ش ؤةس اش تتتتتتت رى ،انفقا اشةؤون عةى

:

 .1سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبد

العجمان

 .2سعادة األستـاذ فيصـل بن راشــد النعيمـي

منررا أصليــــًا.
ً
منررا ا تيا يـًا.
ً

ا
ثامنــا :توصية اللجنة:

في ضت ء ا دار

واق تتاا

ا أودت

راء أثواء دراستتن اش رست م وقاو ،

فإ اشةؤون ن صي و ا يةي:
 الموافن على المرسوم بنانون رقم ( )20لسن  2019بتعديل المادة ( )10منالمرسوم بنانون رقم ( )5لسن  1987في شقن النوة اط تيا ي .

واألمر معروض على المجلس الموقر طتخاذ الالزم،،،
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د .عبدالعزيز بن عبداهلل العجمان

أ .فيصل بن راشد علي النعيمي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

التاريخ 12 :يناير 2020م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )20لسنة  2019بتعديل المادة ( )10من المرسوم
بقانون رقم ( )5لسنة  ،1987في شأن القوة االحتياطية.

تحية طيبة وبعد،،،

بتاريخ  12يناير 2020م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 272ص ل ت ق /ف  5د  ،)2نسخة من المرسوم بقانون
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رقم ( )20لسنة  2019بتعديل المادة ( )10من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة
 ،1987في شأن القوة االحتياطية ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
وبتاريخ  12يناير 2020م عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها
الثاني عشررررررر ،حيث اطلعت على المرسؤؤؤؤؤؤوم بقانون المذكور ،قرار ؤةس اشو اب
و أول.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة المرسؤؤؤؤؤؤوم بقانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )20لسنة  2019بتعديل المادة ()10
من المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  ،1987في شأن القوة االحتياطية ،من الناحيتين
الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4

تقرير لجنة الخدمات بخصوص
مشروع قانون بتعديل المادة ()١٦
من المرسوم بقانون رقم ( )25لسنة
1998م ،بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة( ،المعد في ضوء
الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ
المقدم من مجلس النواب).
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التاريخ 6 :يناير 2020م
التنرير ()9

تقرير جلنة اخلدمات
حول مشروع قانون بتعديل املادة ( )16من املرسوم بقانون رقم ( )25لسنة
1998م ،بشأن املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة (املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمــة:

وناريخ  2ديس ور 2019م ،و ؤب اشخطاب رقم ( 231ص ل خ ا /ف5
د ،)2أحال صاحب اش عاشي اشسيد عةي و صاشح اشصاشح رليس ؤةس اش رى
اش قر إشى شؤون اشخد اا وسخن
اش رس م وقاو

ر ع قاو

ونعديل اش ادة ()16

رقم ( )25شسون 1998م ،و أ اش سساا اشنعةي ين اشندريوين
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"وصيغنل اش عدشن" اش قدم

اشخاصن (اش عد في ض ء االقنراح وقاو

اشو اب) ،عةى أ ننم دراسنل إوداء اش الحظاا إعداد نقرير ينض

ؤةس
رأت

اشةؤون و أول شينم عرضل عةى اش ؤةس اش قر.
ا
أوال -إجراءات اللجنة:

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجن باإلجراءات التالي :
( )3ندارسا اشةؤون

ر ع اشقاو

اش ك ر في االؤن اعاا اشناشين:
تاريخـــه

رقـم اطجتمـاع
االؤن اع اشسادس

 9ديس ور 2019م

االؤن اع اشثا

 23ديس ور 2019م

االؤن اع اشناسع

 30ديس ور 2019م

ضتتت ع اشوحث اشدراستتتن عةى

( )4اطةعا اشةؤون أثواء دراستتتنلا ش تتتر ع اشقاو
اش ثالم اش نعةقن ول اشني ا ن ةا عةى ا يةي:
•

تتتتتتتر ع اشقاو

اش ك ر،

كرنا اشحك ن هيلن اشن تتتتتتتريع اشرأت اشقاو وي.

(مرفر)
• قرار ؤةس اشو اب و أ
• رأت شؤون اش

رفقانل( .مرفر)

ر ع اشقاو

اشن ريعين اشقاو وين و ؤةس اش رى( .مرفر)

• رلياا زارة اشع ل اشنو ين االؤن اعين( .مرفر)
• اش رستتتت م وقاو

رقم ( )25شستتتتون 1998م و تتتتأ اش ستتتتستتتتاا اشنعةي ين اشندريوين

اشخاصن( .مرفر)
( )5ودع ة

اشةؤون ،ارك في االؤن اع اشثا
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ثة

ع اشؤلاا اآلنين:

 وزارة العمل والتنمي اطجتماعي  ،يث ضر كل من: .1صواح ساشم اشد سرت

كيل زارة اشع ل اشنو ين االؤن اعين.

 .2أح د ؤعفر فناح

دير إدارة عاهد اشندريب.

 .3سيد عوداشؤوار سة ا

وسم إدارت.

 وزارة التربي والتعليم ،يث ضر كل من: .1األسنا ة شطيفن عيسى اشو و ظن

اش كيل اش ساعد شةنعةيم اشعام اشفوي.

 .2أس اء سع د اشد سرت
( )6حضر اؤن اع اشةؤون

سن ار قاو وي.

األ اون اشعا ن شة ؤةس كل

:
المنص

اطسم
هيئ المستشارين النانونيين

المستشار القانوني لشؤون اللجان

الدكتور موفق سمور المحاميد
محسن علي الغريري
إدارة شؤون اللجان

باحث قانوني

مشرف شؤون اللجان
خولة حسن هاشم
أمين سر اللجنة المساعد
دانة ابراهيم الشيخ
إدارة العالقات واإلعالم
أخصائي إعالم
السيد علي سلمــان م مــد

ا
ثانيـا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

رأا شؤون اش

اشن ريعين اشقاو وين و ؤةس اش

اشواحيني اشدسن رين اشقاو وين.
ا

ثالثـا :رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
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رى سال ن

ر ع اشقاو

أكدّا زارة اشع ل اشنو ين االؤن اعين ن سكلا واش رلياا اشني نض ونلا كرة
اشحك ن اش رفقن و ر ع اشقاو  ،أ ارا اش زارة وأ اشوظام اش نوع في اش سساا
اشندريوين اشخاصن يخنةف ع

وظام اشعام اشدراسي

شك وسوب و عين اشد راا

اشندريوين اشقصيرة اش ن سطن اش رش اش وف ة في ه ه اش سساا اشني ننغير ونغير
س ق اشندريب نحك لا عدة ع ا ل ثل اشنوافسين اشنخصصين و ع نفرد اش ادة
اشندريوين

ؤال اشندريب اش درب

راعاة نطةواا س ق اشع ل اش نسارعن

اش نغيرة أ ا في ا يخص أسعار اشورا ج اشندريوين ،فنق م نةك اش سساا اشندريوين
واشنقدم وطةب إشى اش زارة و شك ال يحم شة سسن زيادة اشسعر اش رخص شلا إال
و افقن كن ون

اش زارة ( .مرفر)

ا
رابعـا :رأي وزارة الرتبية والتعليم:

أبدى ممثلو وزارة التربية والتعليم تأييدهم لما جاء في مذكرة الحكومة بشأن مشروع
القانون وذلك بطلب إعادة النظر فيه ،وذلك لألسباب اآلتية:
 تخضع زيادة الرسوم الدراسية لرقابة الوزارة ،حيث تم وضع عد ٍد من الضوابطوالمعايير لتشمل جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في هذا الشأن ،فال
يحق ألي ٍ من تلك المؤسسات زيادة رسومها إال بالتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة
بوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالنظر في الطلب والبت فيه ،وقد تم ربط أداء تلك
المؤسسات باالمتيازات التي يمكن أن تحصل عليها ،بهدف التشجيع على تعزيز مبدأ
الجودة في التعليم.
 تمثل الرسوم الدراسية جز ًءا من العملية التعليمية التي تحمل أبعادًا كثيرة ،حيث إنجودة التعليم ترتبط ارتباطـًا جوهريـًا بجودة أداء المؤسسات التعليمية ،وعليه فإن
الوزارة تسعى لرفع جودة وكفاءة هذا القطاع وتجويد المنظومة التعليمية بشكل متكامل
وذلك من خالل اآلليات والبرامج المختلفة.
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 إن الوزارة بصدد تقديم مشروع قانون مستقل بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبيةالخاصة ،ليتضمن مجموعة من التعديالت على مواده ،حيث تم األخذ في االعتبار
جميع المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص في السنوات األخيرة.

ا

خامسـا :رأي اللجنـة:

تتر ع قاو

ندارستتا اشةؤون

ونعديل اش ادة ()16

اش رستت م وقاو

رقم

( )25شستتون 1998م ،و تتأ اش ستتستتاا اشنعةي ين اشندريوين اشخاصتتن ،اطةعا عةى
قرار ؤةس اشو اب
أعضتتتتتتاء اشةؤون،

رفقانل ،اسنعرضا ؤلاا اشوظر اشني دارا ح شل
ثةي زارة اشع ل اشنو ين االؤن اعين،

اش ستتتتن تتتتار اشقاو وي ش تتتت
اشن ريعين اشقاو وين و ؤةس اش

قول

زارة اشنروين اشنعةيم

اشةؤا  ،قد اطةعا اشةؤون عةى رأت شؤون اش تتتت
رى اش ت ؤاء

كدًا شسال ن

ر ع اشقاو

اشواحيني اشدسن رين اشقاو وين.

تتتتتتتر ع اشقاو

ينأشف

– فضتتتتتتتالً ع اشديواؤن –

األ شى ول استتتنودال وص اش ادة ()16

اش رستتت م وقاو

ادني نوا شا اش ادة
رقم ( )25شستتتون 1998

و أ اش سساا اشنعةي ين اشندريوين اشخاصن  ،في ا ؤاءا اش ادة اشثاوين نوفي ين.

تتتتتر ع اشقاو

يلدف

إشى ضتتتتتع ضتتتتت اوط عةى اش ستتتتتستتتتتاا اشنعةي ين

اشندريوين اشخاصتتتن و تتتأ زيادة اشرستتت م اشدراستتتين أ اشندريوين ،اشنزا لا واشرستتت م
اش عن دة

اش زارة ،فضتتتتتتتالً ع عدم ؤ از نعديةلا واشزيادة إال وعد ر ر ثالث

سو اا دراسين

ناريخ فرضلا أ زيادنلا و ا ال يزيد ع ( )%5وا نراط

اش زارة عةى ه ه اشزيادة.
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افقن

وعد ندارس

ر ع اشقاو  ،اونلا اشةؤون إشى اش افقن

تتتتر ع اشقاو  ،اش افقن عةى

تتتتر ع اشقاو

اد

حيث اش ودأ عةى

واشصتتتت رة اشني اونلى إشيلا

قرار ؤةس اشو اب ( ك ا ردا نفصتتتتتتتيالً في اشؤد ل اش رفم)،

شك شالعنواراا

اآلنين:

 -1يستتاهم

في نعزيز د ر اشد شن في اإل تتراف عةى قطاع اشنعةيم

تتر ع اشقاو

اشدستتتتتتن ر اشني نوص عةى أول  ":يؤ ز

اشندريب يراعي اش ادة (/ 7ج)

شألفراد اشليلاا إو تتتتتاء اش دارس اشؤا عاا اشخاصتتتتتن بإشاااااراف من الدول ،
ووفنـ ًاااا للنانون" ،يوسؤم ع ا رد في (اشفصل األ ل  /ثا وًا :اشنعةيم اشثقافن
اشعة م)

يثتتاق اشع تتل اش طوي اشوحريوي

نتتأكيتتد عةى أ اشتتد شتتن "نكفتتل

اشخد اا اشنعةي ين اشثقافين شة اطوي " كأحد اش ق اا األستتتتتتتاستتتتتتتين شة ؤن ع
اشوحريوي .
 -2يحرص

ر ع اشقاو

عةى نأكيد أه ين خد ن اشنعةيم اشندريب عداشن اشرس م

االونعاد ولا ع أت اسنغالل ،ه هدف أكد عةيل اشقرار رقم ( )16/41اشصادر
ع

ؤةس حق ق اإلوسا وناريخ  12ي شي  2019ح ل اشحم في اشنعةيم في

اشوود ( ) 4ول حيث وص عةى حث" :ؤ يع اشد ل عةى نوظيم قد ي خد اا
اشنعةيم رصدهم

ساءشن

ن ثر

ارسانلم سةوـًا في اشن نع واشحم في اشنعةيم،

عةى دعم أو طن اشوحث والتوعي لت سين فهم ما لالستغالل التجاري للتعليم
من أثر واسع الن اق على التمتع بال ر في التعليم".
 -3يهدف مشؤؤؤروع القانون إلى وضؤؤؤع قيود وضؤؤؤوابط على المؤسؤؤؤسؤؤؤات التعليمية
والتدريبية الخاصؤؤؤة في زيادتها للرسؤؤؤوم أرناء جريان العام الدراسؤؤؤي أو البرنامج
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التدريبي ،وحماية حقوق الطلبة والمتدربين باشؤؤؤؤتراط مرور رالو سؤؤؤؤنوات على
آخر زيادة تم إقرارها وبما ال يتجاوز نسبة مئوية معينة وبشرط موافقة الوزارة،
لئال يؤدي إطالق أيدي هذه المؤسؤؤؤسؤؤؤات في تعديل الرسؤؤؤوم إلى زيادتها بصؤؤؤورة
تتجاوز قدرة أولياء األمور والمتدربين.

 -4إن ما تضؤؤمنه مشؤؤروع القانون يسؤؤاهم في إيجاد حد أدنى من القيود الموضؤؤوعية
التي تضؤؤؤمن الرقابة على زيادة الرسؤؤؤوم وتراعي نسؤؤؤبة التضؤؤؤخم ،دون المسؤؤؤاس
بصؤؤؤؤؤالحية الوزارة المختصؤؤؤؤؤة (وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية
االجتماعية) في الرقابة على أي زيادة للرسؤؤؤوم من خالل اشؤؤؤتراط موافقتها على
ذلك.
 -5ننفم اشقي د اشضتتتتتتت اوط اشني نضتتتتتتت ولا

تتتتتتتر ع اشقاو

ع ثيقن اشر ين

االقنصتتتتتتتادين شةوحري حنى عام  ،2030اشني نق م عةى ثالثن وادئ ن ازون
نكا ةن هي (اشنواف سين اشعداشن اال سندا ن)  ،وحيث ال يطغى ودأ عةى خر،
ثم فإ ن ؤيع االقنصاد االسنث ار في ؤال اشنعةيم اشندريب ينم ؤووـًا إشى
ؤوب ع نحقيم اشعداشن

ضتتتع اشقي د اشضتتت اوط عةى نقديم اشخد اا اشنعةي ين

اشندريوين و ا يكفل االرنقاء ولا.
أكدا ثيقن اشر ين االقنصتتتتتتتتادين نحا عو ا (اشط حاا عةى ستتتتتتتن ى
االقنصتتتتتتتاد اشحك ن اش ؤن ع) عةى ضتتتتتتتر رة "إيؤاد وظام رقاوي حك ي
اضح

فاف ينم نطويقل وإوصاف ي دت إشى نسليل ع ةين اشو

ضتتتتتتت

عو ا "اشط حاا عةى ستتتتتتتن ى اش ؤن ع" أكدا اشر ين عةى "إووا

وحاؤن إشى نط ير وظام نعةي ي ينيح شكل

اط اشفرص اشنعةي ين اشني ننواستتتتتب

ع احنياؤانل اشفردين ط حانل وقدراته نةوي احنياؤاا اشوحري
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االقنصادت".

اقنصتتتادها"

أيضتتتتا أ تتتتارا إشى أه ين

"اش راؤعن اش وظ ن ألداء

ستتتتستتتتانوا اشنعةي ين

اشندريوين".

 -6ستد اشفرا اشن تريعي في ؤال اشقي د اشن تريعين اشني نكفل اشرقاون اش ضت عين
عةى نواستب اشرست م اشدراستين اشندريوين ع احنياؤاا

اقع اش ؤن ع اشوحريوي

وصتتتتتتت رة ال ن دت إشى إرهاق أ شياء األ ر في نح ل اشزياداا اش نالحقن في
ؤال اشرستتتت م اشدراستتتتين اشندريوين عةى حستتتتاب احنياؤاا األستتتترة اش ؤن ع
األخرى و ا يكفل استتن رارين اشنحصتتيل اشعة ي اشنقدم اش عرفي اشنط ر اش لوي
في اش ؤاشي اشنعةي ي اشندريوي.
ا

سادسـا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إع االً شوص اش ادة ()39
عةى اخنيار كل

اشاللحن اشداخةين ش ؤةس اش رى ،انفقا اشةؤون

:

 .1سعادة األستاذة هـــال رمـــــــزي فايــــــز

منررا أصليـًا.
ً

 .2سعادة األستــاذ نــــوار علـــي الم مـــــود

منررا ا تيا يًا.
ً

ا
سابعـا :توصية اللجنة:

في ض ء ا دار

واق اا

ا أودت

راء أثواء دراسن

ر ع اشقاو ،

فإ اشةؤون ن صي و ا يةي:
 الموافن ا من يااث المباادأ على مشاااااااروع قااانون بتعاادياال المااادة ( )16منالمرسااااوم بنانون رقم ( )25لساااان 1998م ،بشااااقن المؤسااااسااااات التعليمي
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والتدريبي الخاصاااااا (المعد في ضااااااوء اطقتراح بنانون "بصاااااايغته المعدل "
المندم من مجلس النوا ).
 الموافن على مواد مشاااروع النانون بالصاااورة التي انتهى إليها قرار مجلسالنوا

( كما وردت تفصيالً في الجدول المرفر).
واألمر معروض على المجلس الموقر طتخاذ الالزم،،،

الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل

الدكتــورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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مشروع قانون بتعديل المادة ( )16من المرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  1998بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
(المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

اشوص وعد اشنعديل

مسمى مشروع القانون

مسمى مشروع القانون

مسمى مشروع القانون

مسمى مشروع القانون

مشروع قانون رقم( ) لسنة
بتعديل المادة ( )16من

-

الموافقة على المس م م م مممى ما  -الموافقة على المسم م م م م م مممى

ورد في مشروع

القانون.

كما ورد في مشروع القانون.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة
بتعديل المادة ( )16من

المرسوم بقانون رقم ()25

المرسوم بقانون رقم ()25

لسنة  1998بشأن

لسنة  1998بشأن المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة
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اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

اشوص وعد اشنعديل

المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة

الديباجة

الديباجة

 -إضم م م م م م م م ممافم ممة

الديباجة

م ممارة وعلى  -الم ممم موافم مق م م ممة عم مل ممى قم مرار

القااانون رقم ( )17لسااااااااانااة
 2007بشااااااااااااأن التاااادرياااا
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مجلس النواب ب مإضم م م م م م م ممافممة
م م م ممارة وعلاى ا لقااااااناون

الديباجة

اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

المهني ،المعااااادج بمو ااااا

رقم ( )17لسااااااااانة 2007

المرساااااااوم بقانون رقم ()33

بشاااااااااأن التدري المهني،

لسااااااااااااناااااة  2015باااانااااقااااال

المعدج بمو

المرساااااااوم

اختصااصاات ومهام المجلس

بقانون رقم ( )33لسااااااااانة

المهني لى

 2015بنقل اختصااااصاااات

األعلى للتاادريا
صندوق العمل"،

ومهاااااام المجلس األعلى
ل لتااااادريااااا

ا ل م ه ني لى

صندوق العمل،
نص الديبا ة بعد التعديل:
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اشوص وعد اشنعديل

اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن
نحن حمد بن يس م م م م ممى
خليفم م ممة

مل م م م

ن صين اشةؤون

نحن حمم ممد بن يسم م م م م م ممى

ممل م م ممة خليفة

ال حرين.
بم م م مع م م ممد ا

قرار ؤةس اشو اب

اشوص وعد اشنعديل

بعد ا

مل ممل ة ال حرين.
ع على الدستور،

م م م م ع عم م م مل م م ممى

الدستور،

وعلى المرسم م م م م م مموم بقممانون رقم

وعلى المرس م مموم بقانون رقم ( )25لسم م م م ممنة  1998بشم م م م ممأن
( )25لسم ممنة  1998بشم ممأن المؤس م م م م م م مسم م م م م م م م م ممات التعليميم م ممة
المؤس م م م م م م مس م م م م م م ممات التعليمية والتدريبية الخاصة،
والتدريبية الخاصة،

وعلى القااااانون ر قم ()17

أق ممر مم مجم مل ممس الش م م م م م م م ممور

لساانة  2007بشااأن التدري

ومجلس النواب الق م م ممانون المهني ،المعااااادج بمو ااااا
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نحن حمممد بن يسم م م م م م ممى
خليف م م ممة

ملم م م م

ممل م م ممة

ال حرين.
بعد ا

ع على الدستور،

اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

اشوص وعد اشنعديل

اآلتي نصم م ممص ،وقد صم م ممدقنا المرساااااااوم بقانون رقم ()33

وعلى المرس م م م م م مموم بقانون رقم

لسااااااااااااناااااة  2015باااانااااقااااال

( )25لسم م م ممنة  1998بشم م م ممأن

اختصااصاات ومهام المجلس

المؤس م م م م م م مسم م م م م م م م ممات التعليميم ممة

عليص وأصدرناه:

األعلى للتاادريا

المهني لى

والتدريبية الخاصة،

صندوق العمل،

وعلى القاااانون ر قم ()17

أقر مجلس الشم م م ممور ومجلس

لسنة  2007بشأن التدري

النواب القانون اآلتي نصم م م م ممص،

المهني ،المعااااادج بمو ااااا

وقد صدقنا عليص وأصدرناه:

المرسااااوم بقانون رقم ()33
لساااااااااااناااااة  2015باااناااقااااال
اختصااااااااااااصاااااااااااات ومهاااام
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اشوص اشواف

املادة األوىل

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

اشوص وعد اشنعديل
المجلس األعلى للتاااادرياااا
المهني لى صندوق العمل،
أقر مجلس الش ممور ومجلس
النواب القانون اآلتي نص م ممص،
وقد صدقنا عليص وأصدرناه:

 -قرر المجلس ما يأتي:

 الموافقة على قرار مجلسالنواب ب م م ممإتراي التع م م ممدي ت
اآلتية:
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املادة األوىل

اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

نص الماااادة ( )16من
المرساااااااااوم بقانون رقم
( )25لساااااااااناااة 1998
بشااااااأن المؤسااااااسااااااات
التعليميااااة والتاااادريبيااااة
الخاصة:

 تغيير لمم ممة (المعتمااادين)  -تغيير لمممة (المعتماادين)إلى (المعتمدة).
إلى (المعتمدة).

ارة (ثالثة وعوام

 تغيير ممارة (ثالثااة وعوام  -تغييردراساااااااااياااااة) إلى (ثال
دراسااااااااااياااااة) إلممى (ثااال
سنوات).

سنوات).

 تغيير نس م م م م م م م ممة ( )%5إلى  -تغيير نس م م م م م م ة ( )%5إلى(.)%3
(.)%3

127

اشوص وعد اشنعديل

اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

اشوص وعد اشنعديل

نص المادة بعد التعديل:
ُيسم م م م م م ممتبد بنا المادة ()16
من المرسوم بقانون رقم ()25

ُيسممتبد بنا المادة ()16
لسم م م م م م م م من م م ممة  1998بش م م م م م م م م م ممأن
من المرسم م م م م م مموم بقانون رقم
المؤس م م م م م م مسم م م م م م م م م ممات التعليميم م ممة
( )25لسم ممنة  1998بشم ممأن
والتدريبية الخاصم م م م م م ممة ،النا
المؤس م م م م م م مس م م م م م م ممات التعليمية
اآلتي:
والتدريبية الخاص ممة ،النا

من المرسم م م م م م مموم بقم ممانون رقم

تلتزم المؤسم م م مس م م ممات التعليمية

( )25لسم م م ممنة  1998بشم م م ممأن

والتدريبية الخاص م م ممة بالرس م م مموم

المؤس م م م م م م مسم م م م م م م م ممات التعليميم ممة

اآلتي:
تلتزم المؤسمسمات التعليمية
والتدريبية الخاصة بالرسوم

ال مم مقممررة ع ملممى ال م مل م م م ممة أو
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ُيس م م م ممتبد بنا المادة ()16

اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

اشوص وعد اشنعديل

"تلتزم المؤسسة التعليمية المقررة على ال ل م م ممة أو المممت م م ممدر ميممن المعتمااااادة مممن

والتدريبية الخاص م م م م ممة ،النا

أو التدريبية الخاص م م م م م م ممة المت م ممدر ين المعتم م ممدين من الو اررة ،و يجور تع م م ممديلال م م مما

اآلتي:

بممالرسم م م م م م مموم المقررة على الو اررة ،و يجور تع ممديلال مما بممالزيممادة إ بعممد مرور ممما
ال ل م م ممة أو المت م م ممدر ين بممالزيممادة إ بعممد مرور ممما يقممل عن ثال
المعتمممدة من الو اررة ،و

سااااااااانوات من

يق م ممل عن ع ع م ممة أعوام خر ريادة ،و ما

يزيد على

يجور تعم ممديلالم مما إ بعم ممد د ارس م م م م م م ميممة من خر ريممادة ،%3 ،و شرط موافقة الو اررة .
موافقة الو اررة المعنية .

و مم مما

يزيم ممد على ،%5

تلتزم المؤسم م مس م ممات التعليمية
والتدريبية الخاصم ممة بالرسم مموم
ال مم مقممررة ع ملممى ال م مل م م م ممة أو
المت م م ممدر ين المعتمااااادة من
الو اررة ،و يجور تعم م ممديلالم م مما

و شرط موافقة الو اررة .

بمالزيمادة إ بعمد مرور مما
يقل عن ثال ساااااااانوات من
خر ري م ممادة ،و م م مما
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يزي م ممد

اشوص اشواف

وص ص اد ر ع
اشقاو ك ا ردا
اشحك ن

قرار ؤةس اشو اب

ن صين اشةؤون

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

اشوص وعد اشنعديل
على  ،%3و شم م م م م ممرط موافقة
الو اررة .
املادة الثانية

على رئيس مجلس الورراي  -الموافق ممة على نا الم ممادة  -الموافقممة نا المممادة ممما على رئيس مجلس الورراي
والورراي – ل فيما يخصص
– تنفيذ أحكام هذا القانون،

ك مم م م مما ورد فممي مشم م م م م م م ممروع
القانون.

ورد في مشروع القانون.

والورراي – ل فيما يخص م م ممص
– تنفيممذ أحكممام هممذا القممانون،

ويعمل بص من اليوم التالي

ويعم ممل ب ممص من اليوم الت ممالي

لتاريخ نش م م م م م م مره في الجريدة

لت مماريخ نش م م م م م م مره في الجري ممدة

الرسمية.

الرسمية.
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التاريخ 8 :ديسمبر 2019م

سعادة الدكتورة /جهاد عبداهلل الفاضل
رئيــس جلنة اخلدمات

احملرتمة

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )16من المرسوم بقانون
رقم ( )25لسنة 1998م ،بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في
ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  2ديسمبر 2019م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 232ص ل ت ق /ف  5د  ،)2نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )16من المرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 1998م،
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء االقتراح بقانون
"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  8ديسرررمبر 2019م عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها
السررراب  ،حيث اطلعت على مشؤؤؤروع القانون المذكور ،قرار ؤةس اشو اب و تتتأول،
ك ا واق تتا اشرأت اشقاو وي اش عد

قول اش ستتن تتار اشقاو وي ،اش ستتن تتار اشقاو وي

اش ساعد شةؤون( .مرفق)
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )16من المرسوم
بقانون رقم ( )25لسنة 1998م ،بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
(المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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