
55 
 

 

 
 

 ـالحــق ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1ملحق رقم )
 

بخصوص  الخدمات لجنة تقرير
مشروع قانون بإضافة بند جديد 

( إلى الفقرة )ج( من 3برقم )
( من المرسوم بقانون رقم 8المادة )

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

 .م2020( لسنة 15)
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 م2020أبريل  1التاريخ: 

 ( 24)التقرير 

 

 تقرير جلنة اخلدمات  

 (  8( إىل الفقرة )ج( من الادة ) 3مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم )حول 

 ، بشأن التأمني ضد التعطل  2006( لسنة 78من الرسوم بقانون رقم )

 2020( لسنة 15الرافق للمرسوم رقم )  

 الفصل التشريعي اخلامس - الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 :مقدمــة

(، 2د  5ص ل خ ت/ ف 346، وبموجب الخطاب رقم )م2020أبريل    1بتاريخ 

أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر 

( إلى الفقرة  3مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم )إلى لجنة الخدمات نسخة من  

بشأن التأمين ضد   2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )8)ج( من المادة )

على أن تتم دراسته وإبداء ، 2020( لسنة 15المرافق للمرسوم رقم )و  التعطل
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المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس 

 الموقر.

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

  1تدارستت اللجنة مشتروع القانون المورور في اجتماع ا الناني والعشترين بتاريخ  (1)

 م.2020أبريل 

ضتتوع البحو والدراستتة على اطلعت اللجنة  أنناء دراستتت ا لمشتتروع القانون مو  (2)

 الونائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي: 

 (مرفقهيئة التشريع والرأي القانوني. )ة مشروع القانون المورور، ومورر •

 (مرفققرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته. ) •

 (مرفقرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ) •

 (مرفق).بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  •

 (مرفقم، بشأن التأمين ضد التعطل. )2006( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )   •

 

 الج ات اآلتية: ممنلون عنوبدعوة من اللجنة شارك في اجتماع ا   (3)

 المنصب االسم

  وزارة المالية واالقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة صاحب المعالي الشيخ 

 آل خليفة
 وزير المالية واالقتصاد الوطني

 وكيل الوزارة للشؤون المالية يوسف عبدهللا حمود

 إيمان مصطفى المرباطي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين 

 االجتماعي

 آمنة أحمد راشد الرميحي 
 الوكيل المساعد للتنافسية 

 والمؤشرات االقتصادية

 دهللا العيسى عبدالعزيز عب
  -المدير التنفيذي للشؤون القانونية 

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

 قائم بأعمال مدير إدارة الرقابة واالتصال محمد إسماعيل الحوسني 
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 اللجنة من األمانة العامة للمجلس رل من: حضر اجتماع -

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  الغريريمحسن علي 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم أول علي عبــاس العــــرادي

 

ا: 
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ثانيـ

التشتريعية والقانونية بمجلس الشتورى ستالمة مشتروع القانون من  رأت لجنة الشتؤون 

 .والقانونية الدستوريةتين الناحي 

 

ا: 
ا
 :جلنة الشؤون الالية واالقتصاديةرأي ثالثـ

أرّدت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية أن مشروع القانون يأتي بإضافة بند 

( لسنة 78رسوم بقانون رقم )( من الم8( إلى الفقرة )ج( من المادة )3جديد برقم )

( من دستور المملرة والتي 12بشأن التأمين ضد التعطل، تفعيالا لنص المادة )  2006

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 سعادة السيد 

 جميل بن محمد حميدان
 وزير العمل والتنمية االجتماعية

 شؤون مجلسي الشورى والنوابوزارة 

 دينا أحمد الفايز
الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى 

 والنواب
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تنص على أن "ترفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة عن الروارو 

والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجبات م 

 العسررية".

 

يُساهم مشروع القانون في معالجة اآلنار االقتصادية والمالية السلبية التي   حيو

(، ويعمل على دعم أصحاب العمل من 19نتجت عن انتشار فايروس رورونا )روفيد  

البحرينيين المؤمن علي م  العمالخالل تحمل حساب التأمين ضد التعطل سداد أجور 

بموجب قانون التأمين االجتماعي. ويأتي هوا الدعم نتيجة تأنر األعمال التجارية 

 ائية.ن واالقتصادية العالمية والمحلية، من جراء ما تمر به الدول من ظروف استن

 

اللجنة أن الغايات واألهداف التي يقوم علي ا مشروع القانون في ظل  ورأت

ة رفيلة بدعمه، لما يحققه من رفالة استدامة استقرار الوضع االقتصادي الظروف الحالي 

في المملرة، السيما بالنسبة للقطاع الخاص، وعدم المساس بدخل المواطنين، 

ا على عدم تسريح العمالة الوطنية نتيجة التأنر باألوضاع  ومستواهم المعيشي، حرصا

 االستننائية. 

 

ب التأمين ضد التعطل، واتساقاا مع وفي ظل وجود فوائض مالية في حسا

في القطاع الخاص  المواطنين العاملينأهداف الحساب، فإنه يمرن تغطية سداد أجور 

ا من ش ر أبريل  ، من فائض الحساب، وبقيمة إجمالية 2020لمدة نالنة أش ر اعتبارا

 ( مليون دينار بحريني.215تقدر بمبلغ )
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( من قانون التأمين ضد 8ن المادة )اللجنة إلى أن الفقرة )ج( م وأشارت  

إال بقرار من مجلس  في فائض الحسابال يجوز التصرف التعطل، تنص على أنه 

إدارة ال يئة العامة للتأمين الوزراء بناءا على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس 

االجتماعي، ولألغراض المنصوص علي ا في القانون، ومن ا ما جاء به التعديل الوارد 

على استخدامات الحساب في مشروع القانون بصفة مؤقتة. وهو األمر الوي ال يؤنر 

تعويضات وإعانات التعّطل والوفاء بالمصروفات األصلية والمتمنلة في تقديم 

بما يحقق الغايات المرجوة والمتمنلة في حماية الموظفين البحرينيين العاملين ،  اإلدارية

التعطل بسبب األوضاع الراهنة، والمحافظة على في القطاع الخاص من خطر 

 استقرار الوضع االقتصادي في المملرة.

 

ولما ران ولك، وران مشروع القانون ال يرتب أية أعباء مالية إضافية على 

الميزانية العامة للدولة، نتيجة االستفادة من فوائض حساب التأمين ضد التعطل لغايات 

قائمة ومتوافقة  تغدو ن الموافقة على مشروع القانون وات ارتباط مباشر بأهدافه، فإ

 مع ما تتطلبه األوضاع المالية واالقتصادية.

ا: 
ا
 وزارة الالية واالقتصاد الوطني:رأي رابعـ

ا من الحزمة  مشتتتتروع القانون يُ  رأت وزارة المالية واالقتصتتتتاد الوطني أن عّد جزءا

المشتتتترك والتعاون بين الستتتلطتين التشتتتريعية  االقتصتتتادية والمالية، ونمرة العمل 

والتنفيوية ومختلف القطاعات، والتي اشتتملت على نمان مبادرات وحوافز اقتصتادية، 

من ضتمن ا إحالة مشتروع قانون إلى الستلطة التشتريعية بصتفة االستتعجال وفق المادة 

الخاص العاملين في القطاع   ( من الدستتور، ي دف إلى ستداد رواتب المواطنين87)

م، ويرون التمويل من فوائض صتندو   2020لمدة نالنة أشت ر ابتداءا من شت ر أبريل 

  .التأمين ضد التعطل
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 وفي إجابة معالي الوزير على استفسارات اللجنة، أفاد معاليه باآلتي:

ا على االستتفستار حول نطا  الفئة التي تغطي ا الحزمة االقتصتادية الحالية ردا  -1

بتأنته تم إعطتاء األولويتة لستتتتتداد رواتتب المواطنين البحرينيين  أفتاد معتاليته 

العاملين في القطاع الخاص لمدة نالنة أشتتت ر، وستتتيتم دراستتتة جلية معالجة  

وضتتتاع الحالية و من ا ضتتتخ الستتتيولة عن طريق  اآلنار المختلفة في ظل األ

مصتترف البحرين المررزي مما يستتاعد على تمويل الشتتررات وتمرين ا من  

 لى تغطية رلفة الر رباء والمياه لفترة نالنة أش ر.إلتزامات ا، إضافة الوفاء با

ما بخصتتتتوص المعايير التي تم اعتمادها لتغطية رواتب البحرينيين العاملين أ -2

واالقتصتتاد  في القطاع الخاص فقد تم وضتتع جلية للتنستتيق بين وزارة المالية 

ة الرواتب المستتتتجلة وزارة العمل والتنمية االجتماعية العتماد قائمالوطني و 

لغايات التأمين مع اعتماد الحد األقصتتتتى للرواتب، بحيو يتم دفع تلك المبالغ 

 للشررات بعد التأرد من ضمان التزام ا بدفع أجور العمال.

 

  الوزير  ا، أفاد معاليم ش ريا أوبخصوص رون مبالغ األجور تدفع دفعة واحدة   -3

ن ترون رتل دفعتة في أعتاة مرا بتأن جليتة التدفع ستتتتتترون على نالو دفعتات مع 

الشتتررات تختلف في مواعيد دفع ا ألجور عمال ا  إنمنتصتتف الشتت ر حيو 

 وأنسب وقت للجميع سيرون منتصف الش ر.

 

ن هناك توجه  أب  هستتتفستتار حول دعم تجار التجزئة ، أفاد معالي االا على وردا  -4

لتدعم م من خالل مضتتتتتاعفتة حجم صتتتتتنتدو  الستتتتتيولتة والترريز على دعم 

الصتغيرة والمتوستطة، والعمل على إعادة هندستة برامن صتندو     المؤستستات

تمرين لدعم المؤستتتستتتات الصتتتغيرة والمتوستتتطة ومستتتاعدت ا على الوفاء 

 بالتزامات ا وسيعلن عن ولك في القريب العاجل.
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ا: 
ا
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية:رأي خامسـ

  

مشروع القانون ينطوي على خطوة أرّدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن  

استباقية للحيلولة دون سقوط العمالة البحرينية بالقطاع الخاص في برانن البطالة، 

وهو ما يقع في صلب أهداف صندو  التعطل الوي يتمتع بمالءة مالية رافية، بما 

األعمال، وسيبلغ حجم الشريحة المستفيدة يعّزز مبدأ أفضلية البحريني لدى أرباب 

 . ألف بحريني 100أرنر من 

سجل في القائمة ن و مُ ؤم  رما أرد وزير العمل والتنمية االجتماعية بأن رل فرد مُ 

ا رانت المنشأة صغيرة أم ربيرة سوف تا المعتمدة لدى ال يئة العامة للتأمين االجتماعي أي 

يونيو(، ويشمل ولك العالوات   -مايو  -بريلأنة )يرون مشمول بدفع رواتب األش ر النال

% من الراتب التي 7ورولك نسبة )ش راا(، والحوافز بنسبة واحد إلى انني عشر 

% التي يتحمل ا صاحب  12يدفع ا العامل للتأمين االجتماعي، وال يشمل ولك نسبة 

المشترك بين العمل  وفقتاا للقانون، رما أن الرواتب ستخضع للتدقيق من قبل الفريق 

لعمل والتنمية االجتماعية لضمان الجودة والدقة  واالمالية واالقتصاد الوطني  وزارتي

 وسير عملية الدفع بس ولة ويسر.

 

 

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:سادسـ

( من المرستتوم بقانون رقم 8مشتتروع قانون بتعديل المادة )تدارستتت اللجنة 

( لستتنة 15بشتتأن التأمين ضتتد التعطل، المرافق للمرستتوم رقم ) 2006( لستتنة 78)

مع ممنلي وزارة المتتاليتتة واالقتصتتتتتتاد الوطني ووزارة العمتتل والتنميتتة   2020

قرار مجلس النواب واطلعتت على االجتمتاعيتة وال يئتة العتامتة للتتأمين االجتمتاعي، 

 ت النظر التي دارت حوله من قبل أعضتتتاء اللجنة، واستتتتعرضتتتت وج اومرفقاته
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لجنة الشتتتؤون  رأي على اللجنة اطلعتن، وقد والمستتتتشتتتار القانوني لشتتتؤون اللجا

تين  التشتتتتتريعيتة والقتانونيتة والتوي جتاء مؤرتداا لستتتتتالمتة مشتتتتتروع القتانون من النتاحي 

 لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. رأي، رما اطلعت على والقانونية الدستورية

 

مادتين، تناولت المادة من  –فضتتتتالا عن الديباجة  –يتألف مشتتتتروع القانون 

( من المرستوم بقانون  8( إلى الفقرة )ج( من المادة )3األولى إضتافة بند جديد برقم )

بشتتتأن التأمين ضتتتد التعطل، يقضتتتي بستتتداد أجور العمال   2006( لستتتنة 78رقم )

البحرينيين المؤمن علي م بموجب قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون  

ا من ش ر أبريل  1976  ( لسنة24رقم ) وبحد أقصى  2020لمدة نالنة أش ر، اعتبارا

مقتداره األجر المؤمن بموجبته مع مراعتاة الفقرة )هتتتتتتتتتت( من وات المتادة، أمتا المتادة 

 النانية فجاءت تنفيوية.  

 

تعزيز قدرة أصتتحاب العمل على مواج ة اآلنار   ي دف مشتتروع القانون إلى

ع االقتصتتتادي العالمي والمحلي نتيجة انتشتتتار الستتتلبية جراء تأنر األعمال بالوضتتت 

( وولتك من خالل دفع رواتتب المواطنين البحرينيين  19فتايروس رورونتا )روفيتد 

، لضتتتتتمتان 2020العتاملين في القطتاع الختاص ألشتتتتت ر أبريتل ومتايو ويونيو للعتام 

االستتقرار واالستتدامة وعدم المستاس بالمستتوى المعيشتي للمواطنين، رما ستيست م ولك 

االستتتقرار االقتصتتادي بحيو تتم االستتتفادة من وفورات صتتندو  التأمين ضتتد في 

البحرينيين العاملين مليون دينار بحريني لحماية  215التعطل بقيمة إجمالية تقدر بتتتت 

في القطاع الخاص من خطر التعطل بستتتبب األوضتتتاع االقتصتتتادية الراهنة، وهو  

 من أجل ا الصندو . األمر الوي يأتي متسقتاا مع األهداف التي أنشئ
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وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك لالعتبارات 

  :اآلتية

  :تتوافق أهداف مشروع القانون مع النصوص الدستورية اآلتية -أوالا 

أن : " تكفل الدولة تحقيق    )ج( من الدستور والتي تنص على  ( الفقرة5المادة ) -1

الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز الضمان االجتماعي  

عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤّمن لهم خدمات التأمين 

االجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف 

 ".والفاقة

قتصاد الوطني أن : " اال  )أ( من الدستور والتي تنص على ( الفقرة10المادة ) -2

أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط 

 ."الخاص

أن : "تكفل الدولة تضامن المجتمع    ( من الدستور والتي تنص على12المادة ) -3

 ."في تحّمـل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة

مشروع القانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة اآلثار   يندرج – ـااثاني

على المجتمع واالقتصاد البحريني،  (19االقتصادية واالجتماعية لجائحة ) كوفيد 

البيان المشترك لغرفة التجارة   وينسجم مع الجهود الدولية في هذا المجال فقد تضمن

-أن: " جائحة كوفيد  على 2020مارس  16الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ 

هي جائحة طارئة صحية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية  19

تق جميع من الحكومات واألفراد ومؤسسات األعمال على السواء، ويقع على عا

في الحد من احتماالت انتقال المرض وأثره على  مؤسسات األعمال دور رئيس

ءات الناجعة والجريئة والمبكرة من شأنها الحدّ من المخاطر القصيرة المجتمع. فاإلجرا

األمد بالنسبة للموظفين والتكاليف الطويلة األمد بالنسبة لمؤسسات األعمال 

  ."واالقتصاد
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يساهم مشروع القانون في تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة اآلثار   -ـااثالث

االقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس السلبية جراء تأثر األعمال بالوضع  

(، وذلك من خالل دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في 19كورونا ) كوفيد 

لضمان االستقرار واالستدامة    2020القطاع الخاص ألشهر أبريل ومايو ويونيو للعام  

رار االقتصادي وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما يسهم في االستق

وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب األوضاع 

  .االقتصادية الراهنة

( 215)إن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية    -  رابعـاا

طل دينار بحريني لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التع مليون

همة الحكومة بسبب األوضاع االقتصادية الراهنة هو من حيث األصل جزء من مسا

 . م2006( لسنة 78سوم بقانون رقم )( من المر6للمادة ) ـًافي الصندوق وفق

 

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: :سابعـ

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

   على اختيار رل من:

 مقرًرا أصليـًا.  األستـــاذ نـــوار علــي المحمــود دةسعــا .1

 مقرًرا احتياطيًا.  الدالل الدكتورة ابتسام محمد صالحسعادة  .2
 

 

 

ا:
ا
 توصية اللجنة: ثامنـ

القانون، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من جراء أنناء دراسة مشروع    

 توصي بما يلي:  فإن اللجنة
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( إلى 3قانون بإضافة بند جديد برقم ) مشروعالموافقة من حيث المبدأ على   -

بشأن  2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من المادة )

 .2020( لسنة 15المرافق للمرسوم رقم )، التأمين ضد التعطل
 

القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس الموافقة على مواد مشروع  -

 النواب )كما وردت تفصيالا في الجدول المرفق(.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 ل ــاد عبداهلل الفاض ــورة جهــالدكتالدكتــورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل          

 رئيس جلنة اخلدمـات                        نائب رئيس جلنة اخلدمات            
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بشأن التأمين ضد  2006( لسنة 78رقم )بقانون ( من المرسوم 8( الى الفقرة )ج( من المادة )3مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم )
  2020( لسنة 15التعطل، المرافق للمرسوم رقم )
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 نص القانون النافو

نصوص مواد مشروع 

القانون رما وردت من 

 الحرومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 مسمى مشروع القانون 

 
رقم ) ( قانون مشروع 

بند جديد  بإضافةلسنة 
( الى الفقرة )ج( 3برقم )

( من 8من المادة )
( لسنة 78المرسوم رقم )

بشأن التأمين ضد  2006
 التعطل 

 

 مسمى مشروع القانون

 

الموافقة على المسمى  -
رما ورد في مشروع 

 القانون.
 

 مسمى مشروع القانون

 

الموافقتة على المستتتتتمى   -

رتمتتتا ورد فتي مشتتتتتروع  

 القانون.

 القانونمسمى مشروع 

 

رقم ) ( قانون مشروع 
بند جديد  بإضافةلسنة 
( الى الفقرة )ج( 3برقم )

( من 8من المادة )
( لسنة 78المرسوم رقم )

بشأن التأمين ضد  2006
 التعطل 

 

 الديباجة الديباجة الديباجة  الديباجة 
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 نص القانون النافو

نصوص مواد مشروع 

القانون رما وردت من 

 الحرومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

ــى  ل   نحن حمـد بن عيســ

ــة   ك ـل ــك ـمـم ــة    ـمل ف ـي ـخـل

 البحرين.

ــلـــى   بـــعـــد االطـــالع عـ

وعلى األخص  الدســــتور، 

 منه،( 87المادة )

ــأمـيـن   ــانـون الـت وعـلـى ق

ــادر  ــاعـي الصــــ االجـتـم

ــانون رقم  ــوم بق ــالمرســ ب

ــة 24) ، 1976( لســــــنـ

 وتعديالته،

ــانون   ــوم بق وعلى المرســ

ــنــة 78رقم )  2006( لســ

بـشأن التأمين ـضد التعّطل،  

 وتعديالته،

 

 

ــة عــلــى نــص   - ــق ــمــواف ال

ي   ــا ورد ـف ــة كـم ــاج ب ــدـي ال

 مشروع القانون.

 

 

التمتتوافتقتتتة عتلتتى نتص   -

التتديبتتاجتتة رمتتا ورد في 

 مشروع القانون.

 

ــى  ل  ــد بن عيســ نـحن حم

 خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدســتور، 

( 87وعلى األخص المـادة )

 منه،

ــانــون  ــأمــيــن وعــلــى ق ــت ال

ــادر  ــي الصــــ ــاع ــم ــت االج

( 24بالمرســوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 

وعلى المرســـوم بقانون رقم 

بشــــأن   2006( لســــنة 78)

ل،   ــّ ــد اـلـتـعط ــأـمـين ضــــ اـلت

 وتعديالته،
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 نص القانون النافو

نصوص مواد مشروع 

القانون رما وردت من 

 الحرومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

ــورى  أقــرم مــجــلــس الشـــ

ــاـنون  ق ـنواب اـل وـمـجـلس اـل

ــدمقنا  ه، وقد صـ ــ  اآلتي نصـ

 عليه وأصدرناه:

 

أقرم مجلس الـشورى ومجلس  

ه،   ــ  النواب القانون اآلتي نص

 وقد صدمقنا عليه وأصدرناه:

 

 -( 8المادة )

 )ج(:فقرة 

إذا تببب بببتبببر  بببر تببب ببب  ببب    -ج
الخب بتب  اوارب اجو       
فببب في فل الب ببببببببببببببببب   
ر تببببببب  ببببببب   ببببببب ا  تبببه تبببَّبببح
الفببب في إلس ب بببببببببببببببب   
االببببببرببببب ببببببب  بببببل البببببَّببببببب   

 المادة األولى 

 

(  3يُضتاف بند جديد برقم )

إلى الفقرة )ج( من المتادة 

المرستتتوم بقانون  ( من 8)

  2006( لستتتتتنتة 78رقم )

بشأن التأمين ضد التعّطل،  

 نصه اآلتي:

ستتتتتتداد أجور العمتتال  -3

التبتحتريتنتيتيتن التمتؤمتن عتلتيت تم  

 المادة األولى

  

الموافقتة على نص المتادة  -

األولى رما ورد في مشروع  

 القانون.

 المادة األولى 

 

التمتوافتقتتتة عتلتى نتص   -

المتادة األولى رمتا ورد في 

 مشروع القانون.

 المادة األولى 

 

(  3يُضتتتاف بند جديد برقم )

المتتادة إلى الفقرة )ج( من 

( من المرستتتتتوم بقتانون  8)

  2006( لستتتتتنتتة 78رقم )

بشتتأن التأمين ضتتد التعّطل،  

 نصه اآلتي:

ستتتتتتتداد أجتور التعتمتتتال -3

التبتحتريتنتيتيتن التمتؤمتن عتلتيت تم 
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 نص القانون النافو

نصوص مواد مشروع 

القانون رما وردت من 

 الحرومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

للب ببببببببببببببببببب     ال       
الرصبببببببب   ق ا إال    اج 
 ر   لس ال  جاء بنبب ء   
علس ت صببب ن  ر ال     
 ببَّبببببببم  بب افبب بببببببن  بب ببلببس  
او اجة ألو ٍّ  ببببببببببببببببر  

 األغ اض اآلت ن:

  ببببببببببببببببببببب  ة الببببببببببببببببببببببم  -1 -1
األ نبببببببببببببببببببببببببس  الببببببببببببببببببببببببببم 
األقصبببببببببببببس للرَّببببببببببببب  ي 

أ  أوٍّ   – اوع نبببببببببببببببببببببببببببن 
فبببببل  ببببب ء  - بببببر ذلببببب 

بموجتتب قتتانون التتتأمين  

االجتتتمتتتاعتي الصتتتتتتتادر 

بتتالمرستتتتتوم بقتتانون رقم 

لمتدة   1976( لستتتتتنتة 24)

نالنتة أشتتتتت ر اعتبتاراا من  

، وبحد  2020شتت ر أبريل 

أقصتتتتتتتتتى متتتتتقتتتتتداره 

ن بموجبته، مع  األجرالمؤم

مراعاة الفقرة )هتتتتتتت( من  

 هوه المادة.

بتمتوجتتتب قتتتانتون التتتتتأمتيتن 

االجتتتتتمتتتاعتتي الصتتتتتتتادر 

(  24بالمرستوم بقانون رقم )

لمتتدة نالنتتة   1976لستتتتتنتتة 

أشتتتت ر اعتباراا من شتتتت ر  

، وبحد أقصتتى 2020أبريل 

اره األجتترالتتمتتؤمتتن  متتقتتتد

بموجبته، مع مراعتاة الفقرة 

 )هت( من هوه المادة.
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 نص القانون النافو

نصوص مواد مشروع 

القانون رما وردت من 

 الحرومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 ؤشبببببببببببببببببببببببب  أ ببببببببببببببببببببببببَّ ج 
 الم رهل .

تم  بببببببببببببب  ب نبببببببببببببب     -2 -2
الر  عبببببببببببببببم اال ر ببببببببببببببب جو 
 لمبببب ة  ابببببمة ف بببب    بببب  

( 8  اعببببببببببببببب ة المببببببببببببببب  ة  
 (.ب ف  ة   

3-  
 المادة الثانية 

 

ــس   ــجــل ــس م ــي ــى رئ عــل

  لكــ   –الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام   –فيما يخصــه 

 المادة الثانية

 

الموافقتة على نص المتادة  -

النانية رما ورد في مشتتروع  

 القانون.

 

 المادة الثانية

 

التمتوافتقتتتة عتلتى نتص   -

المتادة النتانيتة رمتا ورد في 

 مشروع القانون.

 

 الثانيةالمادة 

 

على رئيس مجلس الوزراء 

فيما يخصه  لرُ  –والوزراء 

تنفيو أحرام هوا القانون،  –
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 نص القانون النافو

نصوص مواد مشروع 

القانون رما وردت من 

 الحرومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

هذا الـقانون، ويعـمل به من  

اليوم التالي لتاريخ نشـــره  

 في الجريدة الرسمية.

ويعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.
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