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ــد  ــاني املنعقـــــ ــه الثـــــ ــس يف اجتماعـــــ ــب املجلـــــ ـــــ ــرار مك ــى قـــــ ــارة إلـــــ إشـــــ

إعــــــــادة النظــــــــر يف املوضــــــــوعات الــــــــيت  م بخصــــــــوص٢٠٢١أكتــــــــوبر  ١٧بتــــــــاريخ 

 
ُ
عـــــــدت تقاريرهـــــــا مـــــــن قبـــــــل اللجنـــــــة الســـــــابقة خـــــــالل الـــــــدور الثالـــــــث مـــــــن أ

شريعي الخامس.   الفصل ال

يرجــــــــى إعــــــــادة النظــــــــر يف التقــــــــارير املــــــــذكورة يف الجــــــــدول املرفــــــــق، 

ــن  ــام مـــ ــة أيـــ ــاه خمســـ ــأنها يف موعـــــد أقصـــ ــا بشـــ علـــــى أن ترفـــــع اللجنـــــة تقاريرهـــ

ــا انتهـــــــى إليـــــــه رأي  ــأنها بمـــــ تاريخـــــــه، وللجنـــــــة الجديـــــــدة أن تكتفـــــــي يف شـــــ

 اللجنة السابقة.
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 . املعدة من قبل اللجنة السابقة التقاريرمرفق: كشف ب
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 املوضوع  تاريخ التقرير السابق 

٢٣/٠٢/٢٠٢١ 
) من قانون التأمني االجتماعي الصـــادر باملرســـوم بقانون رقم  ٣مشـــروع قانون بتعديل املادة (

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من مجلس النواب) ١٩٧٦) لسنة ٢٤(

٠٩/٠٢/٢٠٢١ 

ــاـفة فقرة جـدـيدة برقم (ج) إلى اـملادة ( ) من ـقانون العـمل يف القطـاع ٣٢مشـــــروع ـقانون ـبإضـــ

بصـــــيغته  -(املعد يف ضـــــوء االقرتاح بقانون    ٢٠١٢) لســـــنة  ٣٦األهلي الصـــــادر بالقانون رقم (

 املقدم من مجلس النواب). -املعدلة

١٦/٠٣/٢٠٢١ 

) من قانون العمل يف القطاع األهلي الصـــــادر بالقانون  ٣٥مشـــــروع قانون بتعديل املادة رقم (

(املعد يف ضـــــوء االقرتاحني بقانون "بصـــــيغتهما املعدلة" املقدمني من   ٢٠٢١) لســـــنة ٣٦رقم (

 مجلس النواب)

٣٠/٠٣/٢٠٢١ 

م، بشـأن املؤسـسـات  ١٩٩٨) لسـنة ٢٥) من املرسـوم بقانون رقم (١٦تعديل املادة (مشـروع قانون ب

ية الخاصــة (املعد يف ضــوء االقرتاح بقانون (بصــيغته املعدلة) املقدم من  التعليمية والتدري

 مجلس النواب).

ـــنة  ٧٤) من الـقانون رقم (٥مشـــــروع ـقانون بتـعدـيل اـملادة ( ٢٨/١٠/٢٠٢٠ ــأن رـعاـية وتـ ٢٠٠٦) لســـ أهـيل  م بشـــ

 وتشغيل املعاقني (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من مجلس النواب)

م بشــأن تنظيم ســوق العمل ٢٠٠٦) لســنة ١٩) من القانون رقم (٤( مشــروع قانون بتعديل املادة ٢٨/١٠/٢٠٢٠

 (املعد بناء على االقرتاح بقانون من مجلس النواب).

بشأن تنظيم سوق العمل،   ٢٠٠٦) لسنة  ١٩) من القانون رقم (٢٤بتعديل املادة (االقرتاح بقانون   ١٥/١٢/٢٠٢٠

يكة خليفة الفضــــالة، بســــام إســــماعيل   واملقدم من أصــــحاب الســــعادة األعضــــاء: ســــ

 البنمحمد، علي عبداهللا العرادي، الدكتور محمد علي حسن.
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ϥϮϨόϟ 
��ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ˼��έΩΎμϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��

��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟΎΑ˻˽�ΔϨδϟ��˺̂̀˿ 

�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�Ϟλ 

 

�Ϊόϣ�ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϡΪϘϤϟ��ΔϟΪόϤϟ�ϪΘϐϴμΑ��ϥϮϧΎϘΑ�ΡήΘϗϻ�˯Ϯο�ϲϓ 

ΔϨΠϠϟ�ϰϟ·�ΔϟΎΣϹ 
̀ ήϳήΒϓ  ˻˹˻˺�ϡ 

�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩ�ΚϟΎΜϟ – �βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ 

�Ϧϣ�ΔϨΠϠϟ�˯ΎϬΘϧ

�ΔθϗΎϨϤϟ 

˺̂ ήΑϮΘϛ ˻˹˻˺�ϡ 

�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩϊΑήϟ – �βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ 

ΕΎϋΎϤΘΟϻ�ΩΪϋ )˽�ΕΎϋΎϤΘΟ�� 

�ϪϧϮϤπϣ 

��ΏΎΑέ�έγ˵˰�Ωέϓ�ϰϟ·�ϲϧϳϣ΄Ηϟ�˯Ύρϐϟ�Ωϣ�ϰϟ·�ϥϭϧΎϘϟ�ωϭέη˰ϣ�ϑΩϬϳ��ϝΎϣϋϷ
��ϡϬΑϳέΩΗ�νέϐΑ�ϭ�ΔϘΛϟ�ϥϣ�ωίϭΑ�ϡϬϠϳόϣ˵�Δ˰γ˰γ΅ϣΑ�ϕΎΣΗϟϻ�ϥϭέΎΗΧϳ�ϱΫϟ
��ϡϛΣΑ�ϯέΧ�ϑΎυϭΑ�ϕΎΣΗϟϻ�ϥϣ�ϡϬϧϛϣΗ�ϡΩόϟ�ΓέΑΧϟ�ϡϬΑΎ˰˰ ˰γϛ·ϭ�Ύ ˱˰˰ ˰˰˰˰˰˰ϳϧϬϣ
��ϖϳέρ�ϥϋ�Δϳ˰Ωϋ˰Ύ Ϙ˰Ηϟ�Ύ ϳ˰ίϣϟϭ�ϕϭϘΣϟ�ϝϳ˰ϧ�ϥϭϘΣΗ˰˰˰˰˰γϳ�Δ ϳ˰ϘϳϘΣ�Δ ϟ˰Ύ ϣ˰ϋ�ϡϬϧϭϛ

�Ϋ˱Ύϔ˰ϧ·�ϙϟ˰Ϋϭ�ˬϲϋΎϣ˰ΗΟϻ�ϥϳϣ΄Η˰ϟ�Δϣ˰υϧ�ΩΣ˰�ϲϓ�ϡϬϛέ˰˰˰˰˰η·�ΓέϘϔϟ�ϪΗ˰Ωέϭ�Ύϣ˰ϟ�
��ΓΩΎϣϟ�ϥϣ��Ν�˾�ϥϳέΣΑϟ�ΔϛϠϣϣ�έϭΗγΩ�ϥϣ�� 

�ωϭήθϤϟ�ΔϴϨΑ ��ΔΟΎΒϳΩ�ϥΎΗΩΎϣϭ 

�ϥϭΆθϟ�ΔϨΠϟ�ϱέ
��ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ�ΔϴόϳήθΘϟ
ϯέϮθϟ�βϠΠϤΑ 

�ϴΣΎϨϟ�Ϧϣ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ΔϣϼγϦϴΘ ΔϳέϮΘγΪϟ  �ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ 
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�ΕΎϬΠϟ�˯έ�ΔλϼΧ
�ΔϴϨόϤϟ 

 

- �Ϧϴϣ΄ΘϠϟ�ΔϣΎόϟ�ΔΌϴϬϟϲϋΎϤΘΟϻ:   

��Ϧϳήϴθϣ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϊϣ�ϢϬϘϓϮΗ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄ΘϠϟ�ΔϣΎόϟ�ΔΌϴϬϟ�ϮϠΜϤϣ�˷Ϊϛ

��ΔϴΗϵ�ΕΎψΣϼϤϟ�ϰϟ· 

˺. ��ϲϋΎϤΘΟϻ �Ϧϴϣ΄Θϟ �ϡΎψϨϟ �ϰϤγϷ �ϑΪϬϟ �ϊϣ �ϖϓϮΘϳ �ϥϮϧΎϘϟ �ωϭήθϣ �ϥ·

��ΎϤϣ�ΔϠϣΎόϟ�ΕΎΌϔϟ�ϊϴϤΟ�ϞϤθΘϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϕΎτϧ�ΔόγϮΗ�ϲϓ�ϞΜϤΘϤϟ

�ΩϮΟϭ �ΔϴϤϫ �ϰϟ· �Ϧϳήϴθϣ �ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ �ήρΎΨϤϟ �Ϊο�Δϣίϼϟ �ΔϳΎϤΤϟ �ϖϘΤϳ

���ϞϤόϟ�Δϗϼϋ�ΏϮΒΜΑ�ϖϠόΘΗ�ΔλΎΧ��ςΑϮο 

˻. �ΝέΪΘϟ�ΔϴϤϫ��ϥίϮΘϟ�ϖϴϘΤΗ�ϰϠϋ�βϜόϨϳ�ϱάϟ�ϲϨϴϣ΄Θϟ�ήΟϷ�ϲϓ�ϲόϗϮϟ

�ΪϋΎϘΘϟ�Ϧϋ�ΔϘΤΘδϤϟ�ΎϳΰϤϟϭ�ΕΎϛήΘηϻ�ΔϤϴϗ�ϦϴΑ 

˼. �Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ϑΎθΘϛ�ϢΗ�ˬΔΌϴϬϟ�ΎϬΑ�ΖϣΎϗ�ϲΘϟ�ΔϴθϴΘϔΘϟ�ΕέΎϳΰϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ

��Ϧϣ �ΓήγϷ �Ωήϓ �ΓΩΎϔΘγ �νήϐΑ �ΔϴϤϫϭ �ΔϟΎϤϋ �ϞϴΠδΘΑ �ΖϣΎϗ �ϲΘϟ �ΕϻΎΤϟ

ϣ΄Θϟ�ΎϳΰϤϟ��ΔϳΪϋΎϘΘϟϭ�ΔϴϨϴ 

 ˽. ��ϦϤπΘϳ �ΔϴϨϴϣ΄Θϟ �ΔϴτϐΘϟΎΑ �ΔΌϔϟ �ϩάϫ �ϝϮϤθϟ �ιΎΧ �ϢϴψϨΗ �ΩϮΟϭ �ΔϴϤϫ

��Ϧϋ�ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�ΡΎμϓ·�ΎϬϨϣ�ˬΔϗϼόϟ�ϩάϫ�ΔϴλϮμΧ�ϊϣ�ΐγΎϨΘΗ�Ύ˱˰ϣΎϜΣ

�ϚϟΫϭ�ˬϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ �ϡΎψϧ�ϲϓ�ϞϴΠδΘϟ �ΪϨϋ�ϪϴϠϋ�ϦϣΆϤϟΎΑ �ΔΑήϘϟ �ΔϠλ

��ΕϮΒΛ �Ϧϣ �Ϊϛ΄Θϟ �Ϧϣ �ΔΌϴϬϟ �ϦϴϜϤΘϟ�Ύ˱˰ΒϨΠΗ �ΓΰϴΟϭ �ΓήΘϓ �ϲϓ �ϞϤόϟ �Δϗϼϋ

��ΓήΘϓ�Ϧϋ�ϕϭΪϨμϟ�ϰϠϋ�ΕΎϣΰΘϟ�Ϧϣ�ΐΗήΘϳ�Ύϣϭ�ΔϴϨϴϣ΄Η�ΕΎϛήΘη�ϝΎμΤΘγϻ

�ΔϴϤϫϭ�ϥϮϜΗ�ΪϗΓέίϭ 

ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�έήϗ 
θϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟϥϮϧΎϘϟ�ωϭή ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ 

�ΕϼϳΪόΘϟ�ξόΑ�˯ήΟ·�ϊϣ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ΩϮϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟϭ 

�ΔϨΠϠϟ�ΔϴλϮΗ
ϯέϮθϟ�βϠΠϤΑ 

ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟ 

ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ΩϮϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟϭ �ΕϼϳΪόΘϟ�ξόΑ�˯ήΟ·�ϊϣ �ΕΩέϭ�ΎϤϛ
ϖϓήϤϟ�ϝϭΪΠϟ�ϲϓ�˱ϼϴμϔΗ 

 



ƩƢǷƾŬơ�ƨǼŪ 
 

 

 

  

 
 

ÁÉgXH·?�Î´¸��
ÐfÈo·?�l¸��

Â@T¸·?�ÂÇ×n�Íf?bE�

�
�
�ǪǧǂŭơǱȁȋơ�

 

ΔϧΟϠϟ�έϳέϘΗ 
�

�
�
�
�

�ŶĮēőŤĒ�ĮēŝőŬƀĒ�ĲŲĮŏĖĒĳŤĒ��
�ŷőŸĳĽĝŤĒ�ţŁřŤĒķŨēÞĒ�



 

˺ 

 

 

�ΦϳέΎΘϟ ˺̂ �ήΑϮΘϛ˻˹˻˺ϡ 
��Ϣϗέ�ήϳήϘΘϟ˼ ( 
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�ΦϳέΎΘΑ˺̀ �ήΑϮΘϛ˻˹˻˺ϡ��Ϣϗέ�ΏΎτΨϟ�ΐΟϮϤΑϭ�ˬ˿˾˻ �ϑ���Ε�Υ�ϝ�ι˾ �Ω˽�� ˱˯ ΎϨΑϭ�ˬ�

��ΦϳέΎΘΑ�ΪϘόϨϤϟ�ϲϧΎΜϟ�ϪϋΎϤΘΟ�ϲϓ�βϠΠϤϟ�ΐΘϜϣ�έήϗ�ϰϠϋ˺̀  ��ήΑϮΘϛ˻˹˻˺ϡ��ιϮμΨΑ�ˬ

�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩ�ϝϼΧ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨΠϠϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΎϫΩΪϋ·�ϢΗ�ϲΘϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ϲϓ�ήψϨϟ�ΓΩΎϋ·

ΚϟΎΜϟ  �ϟΎμϟ�ϟΎλ�ϦΑ�ϲϠϋ�Ϊϴδϟ�ϲϟΎόϤϟ�ΐΣΎλ�Ϟγέ�˭βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ�Ϧϣ

�ϣ�βϴέ��ϥ΄θΑ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨΠϠϟ�ήϳήϘΗ�ΕΎϣΪΨϟ�ΔϨΠϟ�ϰϟ·�ϯέϮθϟ�βϠΠ��ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ

��ΓΩΎϤϟ˼���Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟΎΑ�έΩΎμϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��˻˽��ΔϨδϟ��˺̂̀˿  

�ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϡΪϘϤϟ��ΔϟΪόϤϟ�ϪΘϐϴμΑ��ϥϮϧΎϘΑ�ΡήΘϗϻ�˯Ϯο�ϲϓ�ΪόϤϟ���ήψϨϟ�ΓΩΎϋϹ�ˬ

ˬέϮϛάϤϟ�ήϳήϘΘϟ�ϲϓ  ��ϪΨϳέΎΗ�Ϧϣ�ϡΎϳ�ΔδϤΧ�ϩΎμϗ�ΪϋϮϣ�ϲϓ�ΎϫήϳήϘΗ�ΔϨΠϠϟ�ϊϓήΗ�ϥ�ϰϠϋ 



˻ 
 

�Yóå{�-���à�Ø×����4�¦���

�ΔϴϟΎΘϟ�Ε˯ήΟϹΎΑ�ΔϨΠϠϟ�ΖϣΎϗ�ϩϼϋ�έϮϛάϤϟ�ϒϴϠϜΘϟ�άϴϔϨΘϟ 
 

)˺ ( �ΔϨΠϠϟ�ΖγέΪΗϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ ��ΔϴΗϵ�ΕΎϋΎϤΘΟϻ�ϲϓ�έϮϛάϤϟ 
 

ωΎϤΘΟϻ �ΦϳέΎΘϟ έϭΪϟ Ϟμϔϟ 

˺̀ ́ �ήϳήΒϓ˻˹˻˺�ϡ ˼ ˾ 

˺́ ˺˾ �ήϳήΒϓ˻˹˻˺�ϡ ˼ ˾ 

˺̂ ˻˼ �ήϳήΒϓ˻˹˻˺�ϡ ˼ ˾ 

˻ ˺̂ �ήΑϮΘϛ˻˹˻˺�ϡ ˽ ˾ 
 

 

)˻ (  ��ΖόϠρ˯ΎϨΛ�ΔϨΠϠϟ  ��ϖΎΛϮϟ�ϰϠϋ�Δ˰˰γέΪϟϭ�ΚΤΒϟ�ωϮ˰˰οϮϣ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰˰θϤϟ�ΎϬΘ˰˰γέΩ

���ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�ΖϠϤΘη�ϲΘϟϭ�ϪΑ�ΔϘϠόΘϤϟ 
 

-  �ϦϤπΘϤϟϭ��ΔϘΑΎδϟ��ΕΎϣΪΨϟ�ΔϨΠϟ�ήϳήϘΗ 

-  ϲϧϮϧΎϘϟ�ϱήϟϭ�ϊϳήθΘϟ�ΔΌϴϫϭ�ΔϣϮϜΤϟ�ΎΗήϛάϣϭ�ˬέϮϛάϤϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ  .�ϖϓήϣ� 

-  ��ΔϴόϳήθΘϟ�ϥϭΆθϟ�ΔϨΠϟ�ϱέϯέϮθϟ�βϠΠϤΑ�ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ .�ϖϓήϣ� 

-  ϪΗΎϘϓήϣϭ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϥ΄θΑ�ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�έήϗ.  �ϖϓήϣ� 
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x  �ϭΔϨΠϠϟ�Ϧϣ�ΓϮϋΪΑ  ΔϘΑΎδϟ ��ωΎϤΘΟϻ�ϲϓ�ϙέΎηήθϋ�ϦϣΎΜϟ  �Ϧϣ�Ϟϛ 
 
 

 

Ϣγϻ �ΐμϨϤϟ 

�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄ΘϠϟ�ΔϣΎόϟ�ΔΌϴϬϟ 

�ϲρΎΑήϤϟ�ϰϔτμϣ�ϥΎϤϳ· ϱάϴϔϨΘϟ�βϴήϟ 

�ξϳϮόϟ�ΪϤΣ�ϝϮϧ �ΔϴΟέΎΨϟ�ϥϭΆθϟ�ήϳΪϣ 

ϲϨγϮΤϟ�ϞϴϋΎϤγ�ΪϤΤϣ �ϝΎμΗϻϭ�ΔΑΎϗήϟ�ΓέΩ·�ήϳΪϣ�ϝΎϤϋ΄Α�ϢΎϗ 

�ΏϮϨϟϭ�ϯέϮθϟ�ϲδϠΠϣ�ϥϭΆη�Γέίϭ 

�ϲϟΎόϟ�ௌΪΒϋ�ΏΎΑέ �ϝϭ�ΔόΑΎΘϣϭ�ϖϴδϨΗ�ϲΎμΧ 

 
 

x ϋΎϤΘΟ�ϲϓ�ϙέΎηΔϨΠϠϟ�ΕΎ �βϠΠϤϟΎΑ�ΔϣΎόϟ�ΔϧΎϣϷ�Ϧϣ 
 

 

Ϣγϻ �ΐμϨϤϟ 

�ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ�ϦϳέΎθΘδϤϟ�ΔΌϴϫ 

ΪϴϣΎΤϤϟ�έϮϤγ�ϖϓϮϣ�έϮΘϛΪϟ �ϥΎΠϠϟ�ϥϭΆθϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ�έΎθΘδϤϟ 

ϱήϳήϐϟ�ϲϠϋ�ϦδΤϣ ��ϲϧϮϧΎϗ�ΚΣΎΑ 

�ϥΎΠϠϟ�ϥϭΆη�ΓέΩ· 

��ϢηΎϫ�ϦδΣ�ΔϟϮΧ ��ϥΎΠϠϟ�ϥϭΆη�ϑήθϣ 

Ϣδϗ �ΕΎγέΪϟϭ�ΙϮΤΒϟ 

�ϢϴϫήΑ�ϰϨϣ�Ϊϴόϟ �ϑήθϣϟ�ΙϮΤΒ �ΔϣΎόϟ 

�ϞλϮΘϟϭ�ϡϼϋϹ�Ϣδϗ 

ϲΟϭϠΣϟ�έϔόΟ�ϕΩΎλ �ϞλϮΗϭ�ϡϼϋ·�ϲΎμΧ 
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�Δϣϼ˰˰γ�ϯέϮ˰˰θϟ�βϠΠϤΑ�ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ�Δϴόϳή˰˰θΘϟ�ϥϭΆ˰˰θϟ�ΔϨΠϟ�ΕέϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰˰θϣ ��Ϧϣ

�ϴΣΎϨϟ��ϦϴΘΔϳέϮΘγΪϟ  �ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ 
�

�
Y
N�×��- ��êÃ�Ü��ó��čÛ|�Ø×��Û�Ä×����ìğ��é{¥ 

 

 ��ϥϮϧΎϘϟ �ωϭήθϣ �ϊϣ �ϢϬϘϓϮΗ �ϲϋΎϤΘΟϻ �Ϧϴϣ΄ΘϠϟ �ΔϣΎόϟ �ΔΌϴϬϟ �ϮϠΜϤϣ �˷Ϊϛ��ϰϟ· �Ϧϳήϴθϣ

��ΔϴΗϵ�ΕΎψΣϼϤϟ 

˺. ��ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϥ·��ΔόγϮΗ�ϲϓ�ϞΜϤΘϤϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϡΎψϨϟ�ϰϤγϷ�ϑΪϬϟ�ϊϣ�ϖϓϮΘϳ

��ϕΎτϧ��ϲϋΎϤΘΟϻ �Ϧϴϣ΄Θϟ��ΔϠϣΎόϟ �ΕΎΌϔϟ �ϊϴϤΟ �ϞϤθΘϟ��Ϊο �Δϣίϼϟ �ΔϳΎϤΤϟ �ϖϘΤϳ �ΎϤϣ

��ΩϮΟϭ�ΔϴϤϫ�ϰϟ·�Ϧϳήϴθϣ�ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ�ήρΎΨϤϟ�ςΑϮο ΔλΎΧ  ��ϖϠόΘΗ�ΕϮΒΜΑ  ϞϤόϟ�Δϗϼϋ .   

˻. �ϴϣ΄Θϟ �ήΟϷ �ϲϓ �ϲόϗϮϟ �ΝέΪΘϟ �ΔϴϤϫ��ΔϤϴϗ �ϦϴΑ �ϥίϮΘϟ �ϖϴϘΤΗ �ϰϠϋ �βϜόϨϳ �ϱάϟ �ϲϨ

��ΪϋΎϘΘϟ�Ϧϋ�ΔϘΤΘδϤϟ�ΎϳΰϤϟϭ�ΕΎϛήΘηϻ 

˼. ��ϲΘϟ�ΕϻΎΤϟ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ϑΎθΘϛ�ϢΗ�ˬΔΌϴϬϟ�ΎϬΑ�ΖϣΎϗ�ϲΘϟ�ΔϴθϴΘϔΘϟ �ΕέΎϳΰϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ

���ΔϳΪϋΎϘΘϟϭ�ΔϴϨϴϣ΄Θϟ�ΎϳΰϤϟ�Ϧϣ�ΓήγϷ�Ωήϓ�ΓΩΎϔΘγ�νήϐΑ�ΔϴϤϫϭ�ΔϟΎϤϋ�ϞϴΠδΘΑ�ΖϣΎϗ 

˽. Οϭ�ΔϴϤϫ��ϊϣ�ΐγΎϨΘΗ�Ύ˱˰ϣΎϜΣ�ϦϤπΘϳ�ΔϴϨϴϣ΄Θϟ�ΔϴτϐΘϟΎΑ�ΔΌϔϟ�ϩάϫ�ϝϮϤθϟ�ιΎΧ�ϢϴψϨΗ�ΩϮ

��ΪϨϋ�ϪϴϠϋ�ϦϣΆϤϟΎΑ�ΔΑήϘϟ�ΔϠλ�Ϧϋ�ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�ΡΎμϓ·�ΎϬϨϣ�ˬΔϗϼόϟ�ϩάϫ�ΔϴλϮμΧ

�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϡΎψϧ�ϲϓ�ϞϴΠδΘϟ��ϞϤόϟ�Δϗϼϋ�ΕϮΒΛ�Ϧϣ�Ϊϛ΄Θϟ�Ϧϣ�ΔΌϴϬϟ�ϦϴϜϤΘϟ�ϚϟΫϭ�ˬ

��ΓΰϴΟϭ �ΓήΘϓ �ϲϓ��ϰϠϋ �ΕΎϣΰΘϟ �Ϧϣ �ΐΗήΘϳ �Ύϣϭ �ΔϴϨϴϣ΄Η �ΕΎϛήΘη �ϝΎμΤΘγϻ �Ύ˱˰ΒϨΠΗ

��ΔϴϤϫϭ�ϥϮϜΗ�Ϊϗ�ΓήΘϓ�Ϧϋ�ϕϭΪϨμϟ 
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     �ΔϨΠϠϟ�ΖγέΪΗ  ϥ΄θΑ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨΠϠϟ�ήϳήϘΗ  ��ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ˼��Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��

� �Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ �ϡϮγήϤϟΎΑ �έΩΎμϟ �ϲϋΎϤΘΟϻ˻˽��ΔϨδϟ ��˺̂̀˿��ϥϮϧΎϘΑ �ΡήΘϗϻ �ϰϠϋ�˯ΎϨΑ �ΪόϤϟ�

�ϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϡΪϘϤϟ��ΔϟΪόϤϟ�ϪΘϐϴμΑ���Ώ��ˬ��βϴέ�ϲϟΎόϣ�ΏΎτΧ�ϰϠϋ�˱˯ ΎϨΑ�ΔϨΠϠϟ�ϪΗΩΎϋ·�ΪόΑ

��ΔϨΠϠϟ �ϞΒϗ �Ϧϣ �ΎϫήϳέΎϘΗ �ΕΪϋ˵ �ϲΘϟ �ϦϴϧϮϘϟ �ΕΎϋϭήθϣ �ϲϓ �ήψϨϟ �ΓΩΎϋ· �ιϮμΨΑ �βϠΠϤϟ

�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩ�ϝϼΧ�ΔϘΑΎδϟΚϟΎΜϟ ��βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ�Ϧϣ 
 

��ϒϟ΄ΘϳϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ  ��ˬϦϴΗΩΎϣϭ�ΔΟΎΒϳΩ�Ϧϣ��ϰϟϭϷ�ΓΩΎϤϟ�ΖϨϤπΗ��ΪϨΒϟ�˯Ύϐϟ·̂�ΓήϘϔϟ�Ϧϣ��

� �ΓΩΎϤϟ �Ϧϣ�ϰϟϭϷ˼� �Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ �ϡϮγήϤϟΎΑ �έΩΎμϟ �ϲϋΎϤΘΟϻ �Ϧϴϣ΄Θϟ �ϥϮϧΎϗ �Ϧϣ��˻˽��ΔϨδϟ ��

˺̂̀˿��ΔϳάϴϔϨΗ�Ε˯ΎΠϓ�ΔϴϧΎΜϟ�ΓΩΎϤϟ�Ύϣ�ˬ 

ϑΪϬϳ  ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ  ��ϰϟ·�ϳάϟ�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΑέ�ήγ˵�Ωήϓ�ϰϟ·�ϲϨϴϣ΄Θϟ�˯Ύτϐϟ�ΪϣϦ  ��ϥϭέΎΘΨϳ

��ϢϬϨϜϤΗ�ϡΪόϟ�ΓήΒΨϟ�ϢϬΑΎδϛ·ϭ�Ύ˱˰ϴϨϬϣ�ϢϬΒϳέΪΗ�νήϐΑ�ϭ�ΔϘΜϟ�Ϧϣ�ωίϮΑ�ϢϬϠϴόϣ˵�ΔδγΆϤΑ�ϕΎΤΘϟϻ

��ΔϳΪϋΎϘΘϟ�ΎϳΰϤϟϭ�ϕϮϘΤϟ�Ϟϴϧ�ϥϮϘΤΘδϳ�ΔϴϘϴϘΣ�ΔϟΎϤϋ�ϢϬϧϮϛ�ϢϜΤΑ�ϯήΧ�ϒΎυϮΑ�ϕΎΤΘϟϻ�Ϧϣ

ήη·�ϖϳήρ�Ϧϋ��Ϧϣ��Ν��ΓήϘϔϟ �ϪΗΩέϭ �ΎϤϟ �˱ΫΎϔϧ· �ϚϟΫϭ �ˬϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ �ΔϤψϧ �ΪΣ �ϲϓ�ϢϬϛ

��ΓΩΎϤϟ˾�ϦϳήΤΒϟ�ΔϜϠϤϣ�έϮΘγΩ�Ϧϣ��   

��ϰϟ· �ΔϨΠϠϟ �ΖϬΘϧ �ˬϥϮϧΎϘϟ �ωϭήθϣ �αέΪΗ �ΪόΑϭ��ΔϨΠϠϟ �ΔϴλϮΘΑ �ϚδϤΘϟ�ΔϘΑΎδϟ�  

Α�ϪϴϠϋ�ΔϘϓϮϤϟΎ  ��ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ��ϩΩϮϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟϭ��ϝϭΪΠϠϟ�Ύ˱˰ϘϓϭϖϓήϤϟ��ˬ��ΔϨΠϠϟ�ΕΪϨΘγ�Ϊϗϭ

�ϰϟ·�ΎϬΘϘϓϮϣ�ϲϓ��ΔϴΗϵ�ΕέΎΒΘϋϻ 



˿ 
 

�˱ϻϭ-  ��ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϱΩΆϳ�νϮϬϨϟ�ϰϟ·  ΎϤΘΟϻ�ϦϣΎπΘϟ�ΕΎΒΟϮϤΑϘϓϭ�ϊϤΘΠϤϟ�ΎϬϴϠϋ�ϡϮϘϳ�ϲΘϟ�ϲϋ�Ύ˱˰ 

ϟ��ΓΩΎϤϠ˽�έϮΘγΪϟ�Ϧϣ���ˬ��ΎϤϛ��ϢϫΎδϳ��ϲϓ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ��Ϧϣ��Ν��ΓήϘϔϟ�ϪΗΩέϭ�Ύϣ�ΫΎϔϧ·��ΓΩΎϤϟ˾  (

�ϰϠϋ�κϨΗ�ϲΘϟϭ�έϮΘγΪϟ�Ϧϣ�ϲϟΎΘϟ 

  "��νήϤϟ�ϭ�ΔΧϮΨϴθϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϦϴϨρϮϤϠϟ�ϡίϼϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ϥΎϤπϟ�ϖϴϘΤΗ�ΔϟϭΪϟ�ϞϔϜΗ

��ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ΕΎϣΪΧ�ϢϬϟ�Ϧϣ˷ΆΗ�ΎϤϛ�ˬΔϟΎτΒϟ�ϭ�ϞϣήΘϟ�ϭ�ϢΘϴϟ�ϭ�ϞϤόϟ�Ϧϋ�ΰΠόϟ�ϭ

�ϴΤμϟ�ΔϳΎϋήϟϭΔϗΎϔϟϭ�ϑϮΨϟϭ�ϞϬΠϟ�ϦΛήΑ�Ϧϣ�ϢϬΘϳΎϗϭ�ϰϠϋ�ϞϤόΗϭ�ˬΔ".   

Ύ˱˰ϴϧΎΛ -  μϟΎΑ��ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϥ·���ΔϨΠϠϟ�ΎϬϴϠϋ�ΖϘϓϮΗ�ϲΘϟ�ΔϏΎϴ�˱ΔΑΎΠΘγ�˯ΎΟ  ϟ��Γέϭήπ�ΕΫ  �ΔόϴΒρ

�ϪΗΫ �ΖϗϮϟ �ϲϓ �ΔϳέϮΘγΩϭ �ΔϳΩΎμΘϗϭ �ΔϴϋΎϤΘΟˬ  ϲϓ �ϞΜϤΘΗ  ��ϕΎτϧ �ϊϴγϮΗ��Ϧϴϣ΄Θϟ �ΔϠψϣ

��ϕΎΤΘϟϻ�ϥϭέΎΘΨϳ�Ϧϳάϟ�ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�Γήγ�Ωήϓ�ϞϤθΘϟ�ϲϋΎϤΘΟϻΐΣΎλ�Γ΄θϨϤΑ  ��ϞϤόϟ

�ϴϨϬϣ�ΏέΪΘϟ �νήϐΑ�˱˰��ωΎτϘϟ �ϯΪϟ�ϝΎϤϋ΄Α �ϕΎΤΘϟϻ�Ϧϣ�ϢϬϨϜϤΗ �ϡΪόϟ�ϭ�ΓήΒΨϟ �ΏΎδΘϛϭ�Ύ

�ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ΕΎδγΆϣ�ϭ�ϡΎόϟΔϠϴλ�ΔΒϏήϟ�ϭ�ϯήΧϷ ��Γήγϻ�ϕΎτϧ�ϦϤο�ϞϤόϟ�ϲϓ 

�˱˰ΜϟΎΛΎ  –  �ΔϳέϮΘγΪϟ�ΔϤϜΤϤϟ�ΕΪϛ  ��ϲϓ��ΦϳέΎΘΑ�έΩΎμϟ�ΎϬϤϜΣ ˻˾ ��αέΎϣ˻˹˻˹  ϲϓ  �Ϣϗέ�ΔϴπϘϟ

�Ρ�˺/˻˹˺̂��ΔϨδϟ��˺̀ΔϴΎπϗ��" :��Ύ˱όϗϭ�ΎϫΪϤΑ�ϞϔϜΗ�ϲΘϟ�ϲϫ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ΔϠψϣ�ϥ

��ΎϬϴϠϋ �ϡϮϘϳ �ϲΘϟ �ϲϋΎϤΘΟϻ �ϦϣΎπΘϟ �ΕΎΒΟϮϤΑ �ξϬϨϳϭ �ˬϩ˶Ϊ˶Ϗ˴ �ϲϓ �ϦρϮϤϟ �ϦϣΆϳ �Ϟπϓ

��Ύ˱Ϙϓϭ�ϊϤΘΠϤϟ��ΓΩΎϤϟ�κϧ�ϩΪϛ�ΎϤϟ˽��ΔϴϨϴϣ΄Θϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϥ�ΪϛΆϳ�ΎϤΑ�ˬϝ˷ΪόϤ˵ϟ�έϮΘγΪϟ�Ϧϣ��

��ϲϓ�ΎϬΑ�ϦϴϟϮϤθϤϟ�ϦϣΆΗ�ϥ�ΎϬΘϳΎϏ�ϥϭ�ˬΔϳΩΎμΘϗ�Γέϭήο�ϲϫ�Ύϣ�έΪϘΑ�ΔϴϋΎϤΘΟ�Γέϭήο

��ϑϭήψϟ�ΔΌϴϬΗ�Ϧϣ�ϚϟΫ�ΐΤμΘδϳ�ΎϤΑ�ϢϬοήϣ�ϭ�ϢϫΰΠϋ�ϭ�ϢϫΪϋΎϘΗ�ΪϨϋ�ϢϬϣΎϳ�ϞΒϘΘδϣ



̀ 
 

��Ϧϣ �ΕΎΟΎϴΘΣΎΑ �ϲϔΗ �ϲΘϟ �ϞπϓϷ��ΕΎϣϮϘϤϟ �ϞϔϜΗϭ �ΔϴϨϴϣ΄Θϟ �ΔϳΎϋήϟ �ϢϬΘΤϠμϤϟ �ΕέήϘΗ

��ΔϴϟϭΆδϤΑ�ΎϬϟϼΧ�Ϧϣ�ϥϮπϬϨϳϭ�ίϮόϟ�Ϧϣ�ϊϤΘΠϤϟ�Ωήϓ�ΎϬϟϼΧ�Ϧϣ�έήΤΘϳ�ϲΘϟ�ΔϴγΎγϷ

ϢϬΘθϴόϤΑ�˯ΎϘΗέϻϭ�Ϣϫήγ�ΔϳΎϤΣ" . 

Ύ˱˰όΑέ  –  ϘϴϘΤΗ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ΪδΠϳΎ˱˰  �ϴϠϤϋ�˱˰�ΔϴόϳήθΘϟ�ΔτϠδϟϭ�ΔϳάϴϔϨΘϟ�ΔτϠδϟ�ϦϴΑ�ϥϭΎόΘϟ�ήϫϮΠϟ�Ύ

ϲΘϟ�ΓέϮμϟΎΑ  ϬϴϠϋ�ιήΣΎ  ��ΓΩΎϤϟ�ϲϓ�έϮΘγΪϟ˼˻��ˬ�ϳ�ΚϴΣ��ϰψΤ��ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�Α��ΔϛέΎΒϤ

�ϲϋΎϤΘΟϻ �Ϧϴϣ΄ΘϠϟ �ΔϣΎόϟ �ΔΌϴϬϟϭ �ΔϣϮϜΤϟˬ  �ϭ  ��ϦϴΑ �ϝϭϷ �ϱέϭΎθΘϟ �˯ΎϘϠϟ �ΕΎϴλϮΗ �ϲΒϠϳ

ϲϓ�ΔϴόϳήθΘϟ�ΔτϠδϟϭ�ΓήϤϠϟ�ϰϠϋϷ�βϠΠϤϟ  ��ΦϳέΎΗ˻˽  ��ϞϳήΑ˻˹˺̀�ϡ��ˬ��ιΎΧ�ϪΟϮΑϭ

��ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΗ�ϭ�˯Ύϐϟ·�ϲϓ�ήψϨϟ��Δϟ΄δϤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΔϴλϮΘϟ˼���ΪϨΒϟ��̂��Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��

��ΔϴϨρϮϟ�ΔϨΠϠϟ�ϞϤϋ�ΕΎϳϮϟϭ΄Α�ΔτΒΗήϤϟ�ΔϴόϳήθΘϟ�ΕΎόΟήϤϟ�έΎρ·�ϲϓ�ϚϟΫϭ�ˬ�ϲϋΎϤΘΟϻ

�ΓήϤϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ΝΎϣΩϹ�ϲϨρϮϟ�ΝΫϮϤϨϟ�άϴϔϨΗ�ΔόΑΎΘϤϟ���ΔϴϤϨΘϟ�ϲϓ 

�Ύ˱˰δϣΎΧ-  ��ΎϬϴϠϋ�ΖϘϓϮΗ�ϲΘϟ�ΔϏΎϴμϟΎΑ��ϥϮϧΎϘϟ �ωϭήθϣ�ϥ·ϞϔϜϳ��ΔϨΠϠϟ  �ϑΪϫ�ϦϴΑ�ϥίϮΘϟ�ϖϴϘΤΗ

��ϞϤθΘϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ΔϠψϣ�ϕΎτϧ�ϊϴγϮΗ�ϲϓ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣΩήϓ  ��ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�Γήγ

�Ϫόϣ�ϥϮϠϤόϳ�Ϧϳάϟ�ˬ  ��ιϮμϧ�ϝϼϐΘγ�ϡΪϋ�ΕέΎΒΘϋ�ϦϴΑϭ�ϞϳΎΤΘϠϟ�ϥϮϧΎϘϟ  ��Δϗϼϋ�ΩϮΟϭ�ϥϭΩ

�ϴϠόϓ�ϞϤϋ�Δ  �˱ΔΣήλ�Ϊϴϛ΄Θϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ  ��ϖϴΒτΗ�ϰϠϋ�ΔϤΎϘϟ�ΕΎϬΠϟ�Ϩϣ�ϰϠϋ�ΔϴΣϼλ�ϥϮϧΎϘϟ  

��ϞϳΪόΘϟ�Ϧϣ�νήϐϟ�ϖϴϘΤΗ�ϞϔϜΗ�ϲΘϟ�ςΑϮπϟ�ϊοϭ 

ϘϴϘΤΗϭ�˱˰ϟ �ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟ�ΔϴϤϫ�ΔϨΠϠϟ�Ε΄Ηέ�ΪϘϓ�ΔϳΎϐϟ�ϚϠΘϟ�Ύ��ΓΩΎϤ�ϟΔΛΪΤΘδϤ  �έήϗ�ΐΟϮϤΑ

�˱˯ ΎϨΑ�ΏϮϨϟ�βϠΠϣ  �ΔϣϮϜΤϟ�Ϧϣ�ΐϠρ�ϰϠϋˬ  ��ΔϓΎο·�ΖϨϤπΗ�ϲΘϟϭ��Ϣϗέ�ΓΩΎϤϟ�ϰϟ·�ΔϴϧΎΛ�ΓήϘϓ



́ 
 

)˻ϲΗϵ�ΎϬμϧ�ˬϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��   :ήϓ�ϰϠϋ�ϥϮϧΎϘϟ�άϫ�ϡΎϜΣ�ϱήδΗ�ΎϤϛ��Ω

ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�Γήγ �Ϫόϣ�ϥϮϠϤόϳ�Ϧϳάϟ�˱ϼόϓ�ϢϬϟϮόϳϭ��ςΑϮπϠϟ�Ύ˱ϘΒρ�ˬ��έΪμϳ�ϲΘϟ�ρϭήθϟϭ

�ήϳίϮϟ�Ϧϣ�έήϗ�ΎϬΑ�ˬ  ��ΓέΎΒϋ�ϑάΣ�ΪόΑ�ϚϟΫϭϼόϓ�ϢϬϟϮόϳϭΎϬϨϣ��  ϟ�ϊϣ�ϖϓϮΘϟΎΑ��ΔϣΎόϟ�ΔΌϴϬ

�ϭ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄ΘϠϟ�˱λήΣ�ΔϟΎϤόϟ�ϝϮϤη�ϲϓ�ϞΜϤΘϤϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϑΪϫ�ϖϴϘΤΗ�ϰϠϋ�Ύ

Ϙϓϭ�ΔϴϠόϔϟ�˱˰��ΔλΎΧ�ˬήϳίϮϟ�Ϧϣ�έήϗ�ΎϬΑ�έΪμϳ�ϲΘϟ�ρϭήθϟϭ�ςΑϮπϠϟ�Ύϥ  Ωήϓ  �Γήγ 

��ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�ϭήϓϭ�ϪϟϮλϭ�ΔΟϭΰϟϭ�Νϭΰϟ�Ϣϫϭ���Ϫϋ�ϢϬτΑήΗ  �Α��ϞϤϋ�Δϗϼϋ�ϞϤόϟ�ΐΣΎμ

ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ��Ώ��ΓήϘϔϟ�ϥ�ΚϴΤΑ�ΔλΎΧ�ΔόϴΒρ�ΕΫ  )˻��Ϧϣ����ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ

��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟΎΑ�έΩΎμϟ˼˿��ΔϨδϟ��˻˹˺˻ˬϪΗϼϳΪόΗϭ�ˬ  ��ϢϬϟϮϤη�ϰϠϋ�ΖμϧΑ��ΓΩΪΤϣ��ιϮμϨ

ϥϮϧΎϘϟ�ϚϟΫ�Ϧϣ  �ήϴϏ�ϥϭΩΎϫ  ϲϫϭ :    "Ϥϟ�ϡΎϜΣϷ��ΩϮϤϟ�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨ˻�˱έήϜϣ�����ϭ˿  (

�ϭ˺̂�ϭ��˻˹�ϭ��˻˺�ϭ��˼̀�ϭ��˼́�ϭ��˽˹�ϭ��˽˿�ϭ��˽́�ϭ��˽̂�ϭ��˾́�ϭ��˺˺˿  (

�ϭ˺́˼�ϭ��˺́˾ήθϋ�ΚϟΎΜϟϭ�ήθϋ�ϲϧΎΜϟ�ϦϴΑΎΒϟ�ϲϓϭ�� ."  

�

�
Y
N¬Û��-���ê»�ì��ó�å�êØ³ï��Áæ·æĞ��é¥¦ÐÛ�¥�ì��� 

 

      �ΓΩΎϤ˰ϟ�κϨϟ�˱ϻΎϤ˰ϋ·)˼̂(  ��έΎϴ˰ΘΧ�ϰϠϋ�ΔϨ˰ΠϠϟ�ΖϘ˰ϔΗ�ˬϯέϮ˰˰ ˰˰θϟ�βϠΠϤϟ�Δϴ˰ϠΧΪϟ˰�ΔΤ˰ϼϟ�Ϧϣ

��Ϟϛ�Ϧϣ 

˺. �˰˰ γϭΪϟ�Ϣ˰˰ϟΎγ�ΡΎ˰˰˰˰Βλ�ΫΎ˰˰˰˰˰˰ΘγϷ�ΓΩΎόγ˰˰ϱή       ��Ύ˱˰ϴϠλ�έ˱ήϘϣ 

˻. όγ�˰˰ ˰�ΓΩΎ�ϱΰ˰˰˰˰˰˰ϣέ�Δ˰˰˰˰ϟΎϫ�ΓΫΎ˰˰˰˰ΘγϷ�ΰ˰˰˰˰˰˰ϳΎϓ  ��Ύ˱ϴρΎϴΘΣ�έ˱ήϘϣ 

�
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�
Y
N«¡�«-����à�Ø×���ì³æ� 

    �ϥΈϓ�ˬϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰˰θϣ�Δ˰˰γέΩ�˯ΎϨΛ�˯έ�Ϧϣ�ϱΪΑ�Ύϣϭ�ΕΎ˰˰θϗΎϨϣ�Ϧϣ�έΩ�Ύϣ�˯Ϯ˰˰ο�ϲϓ�ΔϨΠϠϟ

ϲλϮΗ  �ϲϠϳ�ΎϤΑ 

 

- Α�ΔϘΑΎ˰˰δϟ�ΔϨΠϠϟ�Δϴ˰˰λϮΘΑ�Ϛ˰˰δϤΘϟ��ΔϘϓϮϤϟΎ��ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�ϦϣϰϠϋ �ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭή˰˰θϣ

��ΓΩΎϤϟ˼��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮ˰˰˰γήϤϟΎΑ�έΩΎ˰˰˰μϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��˻˽��ΔϨ˰˰˰δϟ��

˺̂̀˿  )��Ϫ˰Θϐϴ˰˰ ˰˰μΑ��ϥϮϧΎ˰ϘΑ�ΡήΘϗϻ�ϰϠϋ�˯Ύ˰ϨΑ�Ϊ˰όϤϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϡΪ˰ϘϤϟ��Δ˰ϟΪ˰όϤϟ

�ΏϮϨϟ. 

- ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟ  ��ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ΩϮϣϛ�ϖϓήϤϟ�ϝϭΪΠϟ�ϲϓ�˱ϼϴμϔΗ�ΕΩέϭ�ΎϤ 

 
 

�ˬ ˬˬϡίϼϟ�ΫΎΨΗϻ�ήϗϮϤϟ�βϠΠϤϟ�ϰϠϋ�νϭήόϣ�ήϣϷϭ 

 
 
 

����������«ï�N×�ã��£�NNÛ¥��NNë�Ë�é¨NN����������¨������������Ó¢×�NNä���¥æNN�·�Ì×��į�¢�Ã�¡�NNÖ 
���������������Û¢ĝ���àě�ªì�¥����ß����������������������������NÛ¢ĝ���àě�ªì�¥ 



ƩƢǷƾŬơ�ƨǼŪ 
 

 

 

  

 
 

ÁÉgXH·?�Î´¸��
ÐfÈo·?�l¸��

Â@T¸·?�ÂÇ×n�Íf?bE�

�
�

�

�ǪǧǂŭơňƢưǳơ�
 

ϥϭϧΎϘϟ�ωϭέηϣ�Ωϭϣ�ϝϭΩΟ 
�

�

�
�ŶĮēőŤĒ�ĮēŝőŬƀĒ�ĲŲĮŏĖĒĳŤĒ��
�ŷőŸĳĽĝŤĒ�ţŁřŤĒķŨēÞĒ�
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��ΓΩΎϣϟ�ϝϳΩόΗΑ�ϥϭϧΎϗ�ωϭέηϣ˼���ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ�ϡϭγέϣϟΎΑ�έΩΎλϟ�ϲϋΎϣΗΟϻ�ϥϳϣ΄Ηϟ�ϥϭϧΎϗ�ϥϣ��˻˽�Δϧγϟ��˺̂̀˿ 
�ϪΗϐϳλΑ��ϥϭϧΎϘΑ�ΡέΗϗϻ�˯ϭο�ϲϓ�Ωόϣϟ���Ώϭϧϟ�αϠΟϣ�ϥϣ�ϡΩϘϣϟ��ΔϟΩόϣϟ 

�

�ƢǸǯ�ǹȂǻƢǬǳơ�ǝȁǂǌǷ�ƽơȂǷ�ǍȂǐǻ
�ƨǷȂǰūơ�ǺǷ�Ʃƽǁȁ 

ƢǿǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ  �ƣơȂǼǳơ�ǆǴů �ƨǼƴǴǳơ�ƨȈǏȂƫ �ƨǼƴǴǳơ�ƢēǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ 

�ϰϣγϣϟ 
 

 
 
 
 

 

 

��Δϧγϟ�����ϡϗέ�ϥϭϧΎϗ�ωϭέηϣ
��ΓΩΎϣϟ�ϝϳΩόΗΑ˼��ϥϭϧΎϗ�ϥϣ��

��έΩΎλϟ�ϲϋΎϣΗΟϻ�ϥϳϣ΄Ηϟ
���ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ�ϡϭγέϣϟΎΑ˻˽ (

�Δϧγϟ˺̂̀˿ 
 

�ϰϣγϣϟ 
 

x �ϥϭϧΎϘϟ�ωϭέη˰ϣ�ϰϣγ˰ϣ�ϝϳΩόΗ

�ιϧϟ �ϲϓ �Ωέϭϟ �ϭΣϧϟ �ϰϠϋ

��ΩόΑ�ϝϳΩόΗϟ 
 

��ϝϳΩόΗϟ�ΩόΑ�ιϧϟ� 
 

��Δϧγϟ�����ϡϗέ�ϥϭϧΎϗ�ωϭέηϣ
�ϥϭϧΎϗ�ϡΎϛΣ�νόΑ�ϝϳΩόΗΑ
��έΩΎλϟ�ϲϋΎϣΗΟϻ�ϥϳϣ΄Ηϟ

���ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ�ϡϭγέϣϟΎΑ˻˽ (
�Δϧγϟ˺̂̀˿ 

�ϰϣγϣϟ 

- �α˰˰˰ϠΟϣ�έέ˰˰ ˰ϗ�ϰ˰˰ ˰Ϡϋ�Δ˰˰ ˰Ϙϓϭϣϟ
�Α�Ώϭ˰˰ ϧϟ�ωϭέ˰˰ ηϣ�ϰϣ˰˰ γϣ�ϝϳΩ˰˰ όΗ
ϥϭϧΎϘϟ. 

�ϰϣγϣϟ 
 

 
 
 
 
 

��Δϧγϟ�����ϡϗέ�ϥϭϧΎϗ�ωϭέηϣ
��ϥϳϣ΄Ηϟ�ϥϭϧΎϗ�ϡΎϛΣ�νόΑ�ϝϳΩόΗΑ
�ϡϭγέϣϟΎΑ�έΩΎλϟ�ϲϋΎϣΗΟϻ

��ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ˻˽  ( 
�Δϧγϟ˺̂̀˿ 

 



˻ 
 

�ƢǸǯ�ǹȂǻƢǬǳơ�ǝȁǂǌǷ�ƽơȂǷ�ǍȂǐǻ
�ƨǷȂǰūơ�ǺǷ�Ʃƽǁȁ 

ƢǿǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ  �ƣơȂǼǳơ�ǆǴů �ƨǼƴǴǳơ�ƨȈǏȂƫ �ƨǼƴǴǳơ�ƢēǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ 

�ΔΟΎΑϳΩϟ 
 

���������Δϔ˰ϳϠΧ�ϝ�ϰ˰˰˰˰˰γϳϋ�ϥΑ�Ωϣ˰Σ�ϥΣϧ
ϥϳέΣΑϟ�ΔϛϠϣϣ�ϙϠϣ. 

ΩόΑ  ωϼρϻ  ˬέϭΗγΩϟ�ϰϠϋ 

��ϰϠϋϭ��ϥϭϧΎ˰ϗ��ϲϋΎ˰ϣΗΟϻ�ϥϳϣ΄˰Ηϟ

�ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ�ϡϭ˰˰˰γέϣϟΎΑ�έΩΎ˰˰˰λϟ

)˻˽�Δϧγϟ��˺̂̀˿ˬϪΗϼϳΩόΗϭ�ˬ 

��αϠ˰Ο˰ϣ˰ϭ �ϯέϭ˰˰˰˰˰ηϟ �αϠ˰Ο˰ϣ˰ �έϗ˰

Ϫ˰˰˰˰λϧ�ϲΗϵ�ϥϭϧΎϘϟ�Ώϭϧϟ�Ωϗϭ�ˬ

�ϭ�ϪϳϠϋ�ΎϧϗΩλ�ϩΎϧέΩλ 

 

 

 

�ΔΟΎΑϳΩϟ 
 

x �Δ˰ΟΎ˰ΑϳΩ˰ϟ �ιϧ�ϰϠϋ�Δ˰Ϙϓϭϣϟ

�ϥϭϧΎϘϟ�ωϭέηϣ�ϲϓ�Ωέϭ�Ύϣϛ 

 

 

�ΔΟΎΑϳΩϟ 

- ��ŕƈƄ�řŠŕŗƔŧƅŔ�ůƊ�ƑƆŷ�řƂžŔƏƈƅŔ
�ƉƏƊŕƂƅŔ�ŵƏũŮƈ�Ɠž�ŧũƏ 

�ΔΟΎΑϳΩϟ 
��ϝ�ϰ˰˰˰˰˰γϳϋ�ϥΑ�Ω˰˰ϣΣ�ϥΣϧ��������Δ˰˰ϔϳϠΧ

ϥϳέΣΑϟ�ΔϛϠϣϣ�ϙϠϣ. 

ΩόΑ  ωϼρϻ  ˬέϭΗγΩϟ�ϰϠϋ 

��ϲϋΎ˰˰ ϣΗΟϻ �ϥϳϣ΄˰˰ Ηϟ �ϥϭϧΎ˰˰ ϗ �ϰϠϋϭ

�ϡϗέ�ϥϭϧΎϘ˰Α�ϡϭ˰˰˰˰˰γέϣϟΎΑ˰�έΩΎ˰˰˰˰˰λϟ

)˻˽�Δϧγϟ��˺̂̀˿ˬϪΗϼϳΩόΗϭ�ˬ 

�Ώϭϧϟ�αϠΟϣϭ�ϯέϭηϟ�αϠΟϣ�έϗ

�ΎϧϗΩ˰˰˰˰λ�Ωϗϭ�ˬϪ˰˰˰˰λϧ�ϲΗϵ�ϥϭϧΎϘϟ

�ϩΎϧέΩλϭ�ϪϳϠϋ 

 

 
 

  



˼ 
 

�ƢǸǯ�ǹȂǻƢǬǳơ�ǝȁǂǌǷ�ƽơȂǷ�ǍȂǐǻ
�ƨǷȂǰūơ�ǺǷ�Ʃƽǁȁ 

ƢǿǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ  �ƣơȂǼǳơ�ǆǴů �ƨǼƴǴǳơ�ƨȈǏȂƫ �ƨǼƴǴǳơ�ƢēǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ 

 
 

�ΩόΑ�ϰϟϭϷ�ΓΩΎϣϟ��ΔΛΩΣΗγϣ�ΓΩΎϣ
��ϡϳϗέΗϟ�ΓΩΎϋ· 

- �Ϋ˰Χ΄ Η˰�ΓΩ ϳ˰Ω˰Ο�ΓΩΎ˰ϣ�ΙΩ˰ΣΗ˰˰˰˰˰γ

��ϰϠϋ�ΎϬ˰λϧ�ϰϟϭϷ�ΓΩΎϣϟ�ΏϳΗέΗ

�ϩΎϧΩ�Ωέϭϟ�ϭΣϧϟ 
��ΔΛΩΣΗγϣϟ�ΓΩΎϣϟ�ιϧ� 

ϰϟϭϷ�ΓΩΎϣϟ 
��ΓέϘϓ�ϑΎ˰ο˵Η��ϡϗέ�ΓΩΎϣϟ�ϰϟ·�ΔϳϧΎΛ

)˻�ϥ˰˰˰ϳ˰˰˰ϣ΄˰˰˰Η˰˰˰ϟ �ϥϭ˰˰˰ϧΎ˰˰˰ϗ �ϥ˰˰˰ϣ ��
��ϡϭ˰˰˰˰γέϣϟΎΑ�έΩΎ˰˰˰˰λϟ�ϲϋΎϣΗΟϻ

��ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ˻˽��Δϧγ˰ϟ��˺̂̀˿�ˬ
�ϲΗϵ�ΎϬλϧ 

��ΓΩΎϣ˻  (– �ΓέϘϓ�ΔϳϧΎΛ 

 

�ΩόΑ�ϰϟϭϷ�ΓΩΎϣϟ��ΔΛΩΣΗγ˰ϣ�ΓΩΎϣ
��ϡϳϗέΗϟ�ΓΩΎϋ· 

- �α Ϡ˰˰Ο ϣ˰ �έέ ϗ˰ �ϰ Ϡ˰˰ϋ �Δ˰˰˰Ϙ ϓ˰ϭ ϣ˰ ϟ˰

��ΙΩΣΗγΎΑ�Ώϭϧϟ��ΫΧ΄Η�ΓΩϳΩΟ�ΓΩΎϣ

��ϑΫ˰˰Σ�ϊϣ�ˬϰϟϭϷ�ΓΩΎ˰˰ϣϟ �Ώ˰˰ϳΗέΗ

� �ΓέΎ˰˰ Αϋϼόϓ �ϡϬϟϭόϳϭ��ιϧ �ϥϣ ��

�ΔϓΎοϣϟ�ΓέϘϔϟ 

 

ϰϟϭϷ�ΓΩΎϣϟ 

 
 
 
 
 
 

��ΓέϘϓ�ϑΎ˰˰˰˰ο˵Η�ϡϗέ�ΓΩΎϣϟ�ϰϟ·�ΔϳϧΎΛ
)˻��ϲϋΎϣ˰ΗΟϻ�ϥϳϣ΄ Η˰ϟ�ϥϭϧΎ ϗ˰�ϥϣ��

�ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ�ϡϭ˰˰˰˰γέϣϟΎΑ�έΩΎ˰˰˰˰λϟ
)˻˽��Δϧγϟ��˺̂̀˿�ϲΗϵ�ΎϬλϧ�ˬ 
 

��ΓΩΎϣ˻  (– �ΔϳϧΎΛ�ΓέϘϓ 



˽ 
 

�ƢǸǯ�ǹȂǻƢǬǳơ�ǝȁǂǌǷ�ƽơȂǷ�ǍȂǐǻ
�ƨǷȂǰūơ�ǺǷ�Ʃƽǁȁ 

ƢǿǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ  �ƣơȂǼǳơ�ǆǴů �ƨǼƴǴǳơ�ƨȈǏȂƫ �ƨǼƴǴǳơ�ƢēǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ 

��ϥϭϧΎϘϟ�Ϋϫ�ϡΎϛΣ�ϱέ˰˰ ˰˰γΗ�Ύϣϛ�
�ϝϣόϟ�ΏΣΎ˰˰ ˰λ�Γέ˰˰ ˰γ�Ωέϓ�ϰϠϋ

Ϋϟ�˱ϼόϓ�ϡϬϟϭόϳϭ�Ϫόϣ�ϥϭϠϣόϳ�ϥϳ�ˬ
�˱ϘΒρΎ  �ϲΗϟ�ρϭέ˰˰˰ηϟϭ�ρΑϭ˰˰˰οϠϟ

��έϳίϭϟ�ϥϣ�έέϗ�ΎϬΑ�έΩλϳ 

��ϥϭϧΎ Ϙ˰ϟ�Ϋ ϫ˰�ϡΎ ϛ˰Σ�ϱέ˰˰˰˰˰γΗ�Ύ ϣ˰ϛ�
��ϝϣόϟ�ΏΣΎ˰˰˰˰˰λ�Γέ˰˰˰˰˰γ�Ωέϓ�ϰϠϋ

��ˬϪόϣ�ϥϭϠϣόϳ�ϥϳΫϟΎ˱ϘΒρ ��ρΑϭ˰˰οϠϟ
��ϥϣ�έέϗ�ΎϬΑ�έΩλ˰ϳ�ϲΗϟ�ρϭέη˰ϟϭ

��έϳίϭϟ 

ϟ�ΓΩΎϣϰϟϭϷ 

 

 

 

 

�Ωό˰Α�Δϳ˰ϧΎ Λ˰ϟ�ΓΩΎϣ˰ϟ��ϰϟϭϷ�ΓΩΎϣ˰ϟ
��ϡϳϗέΗϟ�ΓΩΎϋ· 

 

 

x ��ΓέΎΑϋ�ΔϓΎ˰˰˰˰ο·�ϡϳϗέΗ�ΩΎό˵ϳϭ�ˬ
��Ύ ˱˰˰ όΑΗ �ΓέϘϔϟ �ϩΫ˰˰ ϫ �ΩϭϧΑ �ϲϗΎ˰˰ Α

ϙϟΫϟ�ΓΩΎϣϟ�ΔϳΎϬϧ�ϰϟ·�� 
��ϝϳΩόΗϟ�ΩόΑ�ιϧϟ� 
�ΔϳϧΎΛϟ�ΓΩΎϣϟ 

ϟ�ΓΩΎϣϰϟϭϷ ��ΩόΑ�ΔϳϧΎΛϟ�ΓΩΎϣϟ�
�ϡϳϗέΗϟ�ΓΩΎϋ· 

 

 

- ��αϠ˰Ο˰ ϣ˰ �έέϗ˰ �ϰ Ϡ˰ϋ˰ �Δ˰˰˰Ϙ ϓ˰ϭ ϣ˰ ϟ˰

�˰Α�Ώϭϧϟ��Δϓ˰Ύ˰˰˰˰˰οΈ��ΓέΎΑ˰ϋ��ΩΎό˵˰ϳϭ�ˬ
�Ύ ˱˰όΑΗ�ΓέϘϔϟ�ϩΫ ϫ˰�ΩϭϧΑ�ϲϗΎ Α˰�ϡϳϗέΗ

ϙϟΫϟ�ΓΩΎϣϟ�ΔϳΎϬϧ�ϰϟ·�� 
 

ϟ�ΓΩΎϣ�ΔϳϧΎΛϟ 
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�ƢǸǯ�ǹȂǻƢǬǳơ�ǝȁǂǌǷ�ƽơȂǷ�ǍȂǐǻ
�ƨǷȂǰūơ�ǺǷ�Ʃƽǁȁ 

ƢǿǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ  �ƣơȂǼǳơ�ǆǴů �ƨǼƴǴǳơ�ƨȈǏȂƫ �ƨǼƴǴǳơ�ƢēǂǫƗ�ƢǸǯ�ƽơȂŭơ�ǍȂǐǻ 

��ϰϐϠ˵ϳ��Ω ϧ˰Αϟ̂��ϰϟϭϷ�ΓέϘϔϟ�ϥϣ��

��ΓΩΎ ϣ˰ϟ�ϥϣ˼�ϥϳϣ΄ Η˰ϟ�ϥϭϧΎ ϗ˰�ϥϣ��

�ϡϭ˰˰˰˰γέϣϟΎΑ�έΩΎ˰˰˰˰λϟ�ϲϋΎϣΗΟϻ

��ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ˻˽�Δϧγϟ��˺̂̀˿. 

��Ω ϧ˰Αϟ�ϰϐϠ˵ϳ̂��ϰϟϭϷ�ΓέϘϔϟ�ϥϣ��

��ΓΩΎ ϣ˰ϟ�ϥϣ˼�ϥϳϣ΄ Η˰ϟ�ϥϭϧΎ ϗ˰�ϥϣ��

�ϡϭ˰˰˰˰γέϣϟΎΑ�έΩΎ˰˰˰˰λϟ�ϲϋΎϣΗΟϻ

��ϡϗέ�ϥϭϧΎϘΑ˻˽��Δϧ˰˰˰˰γϟ��˺̂̀˿��ˬ

��ϩΫ˰˰˰ϫ �Ωϭϧ˰Α˰ �ϲϗ˰Ύ˰˰˰Α �ϡϳ˰ϗ˰έΗ˰ �ΩΎ˰˰˰ό˵˰ϳϭ
ϙϟΫϟ�Ύ˱όΑΗ�ΓέϘϔϟ.  

� �Ω˰˰ ϧΑϟ �ϰϐϠ˵ϳ̂��ϰϟϭϷ �ΓέϘϔϟ �ϥϣ ��

��ΓΩΎ˰˰ϣϟ �ϥϣ˼��ϥϳϣ΄˰˰Ηϟ �ϥϭϧΎ˰˰ϗ �ϥϣ��

��ϡϭ˰˰˰˰˰γέϣϟΎΑ˰�έΩΎ˰˰˰˰˰λϟ�ϲϋΎϣ˰ΗΟϻ

��ϡϗέ�ϥϭϧΎ Ϙ˰Α˻˽��Δ ϧ˰˰˰˰˰˰γϟ��˺̂̀˿��ˬ

�ΓέϘϔϟ�ϩΫ ϫ˰�ΩϭϧΑ�ϲϗΎ Α˰�ϡϳϗέΗ�ΩΎ ό˵˰ϳϭ
ϙϟΫϟ�Ύ˱όΑΗ. 

 

ϟ�ΓΩΎϣ�ΔϳϧΎΛϟ 

 

ϰ˰Ϡ˰ϋ  ��˯έίϭ˰ϟ �α˰Ϡ˰Ο˰ϣ �α˰ϳ˰έ

��˯έίϭϟϭ– �˷ϝϛ˰  ��Ϫ˰˰˰˰˰λΧϳ�Ύϣ˰ϳϓ– 

ϥϭϧΎ Ϙ˰ϟ�Ϋ ϫ˰�ϡΎ ϛ˰Σ�Ϋ ϳ˰ϔϧΗˬ  �˵ϳϭ��ϝ ϣ˰ό

ϪΑ  �ϥϣ�ϩέ˰˰ ˰˰ηϧ�ΦϳέΎΗϟ�ϲϟΎΗϟ�ϡϭϳϟ

�Δϳϣγέϟ�ΓΩϳέΟϟ�ϲϓ 

�Ωό˰Α�ΔΛ˰ϟΎ Λ˰ϟ�ΓΩΎϣ˰ϟ��Δϳ˰ϧΎ Λ˰ϟ�ΓΩΎϣ˰ϟ
��ϡϳϗέΗϟ�ΓΩΎϋ· 

x ��ϰϠϋ�Δ˰Ϙϓϭϣϟ�ϧϟι  ��Ύ˰ϣϛ��Ωέϭ

�ϥϭϧΎϘϟ�ωϭέηϣ�ϲϓ 

�Ω ό˰Α�Δ Λ˰ϟΎ Λ˰ϟ�ΓΩΎ ϣ˰ϟ��Δ ϳ˰ϧΎ Λ˰ϟ�ΓΩΎ ϣ˰ϟ
��ϡϳϗέΗϟ�ΓΩΎϋ· 

- ��ιϧ�ϰϠϋ�Δ˰Ϙϓϭϣϟ��Ύ˰ϣϛ�ΓΩΎ˰ϣϟ

�ϥϭϧΎϘϟ�ωϭέηϣ�ϲϓ�Ωέϭ 

ϟ�ΓΩΎϣ�ΔΛϟΎΛϟ 

 

ϰ˰˰Ϡ˰˰ϋ  �˯έίϭ˰˰ϟ �α˰˰Ϡ˰˰Ο˰˰ϣ �α˰˰ϳ˰˰έ

��˯έίϭϟϭ–  ��Ϫ˰˰ ˰˰˰λΧϳ�Ύ ϣ˰ϳϓ�ϝ˷ ϛ˰– 

�ϪΑ˰�ϝϣ˰ό˵ϳϭ�ˬϥϭϧΎ Ϙ˰ϟ�Ϋϫ˰�ϡΎϛ˰Σ�Ϋϳ˰ϔϧΗ

�ϲϓ�ϩέ˰˰˰˰˰ηϧ�ΦϳέΎΗ˰ϟ�ϲϟΎ Η˰ϟ�ϡϭϳϟ�ϥϣ

�Δϳϣγέϟ�ΓΩϳέΟϟ 
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م٢٠٢١فبرایر  ٢٣التاریخ: 

 
ÄĞ�����³N�ý�£��«ï��¦NNNNÏæĞ�������NN×�´×���NN×�³�ÞNN��êNNØÃ��

��ç¥æNNN°×��ªNNNØĠ�ªNNNì�¥�

،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

رني أن أرفع إلى معالیكم  روع قانون بتعدیل المادة (تقریر لجنة الخدمات حول یس ) من ٣مش

وم بقانون رقم ( ادر بالمرس نة ٢٤قانون التأمین االجتماعي الص وء ١٩٧٦) لس (المعد في ض

 االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

 لعرضھ على المجلس الموقر.رجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم 

،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

Ö·�Ì×��į�¢�Ã�¡�ä���¥æ�Ó¢×�
���������NNÛ¢ĝ���NNàě�ªNì�¥���

المرفقات:

 تقریر اللجنة. .١
 جدول المواد. .٢
.رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى .٣
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .٤
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 ٣د  ٥ص ل خ ت / ف ٥٣٧الرقـــم: 

م ١٢٠٢ر فرباي ٧التاريخ:   

¢ì¬×���¡�Ä«�������Ö·�Ì×��į�¢�Ã�¡�ä���¥æ�Ó¢×�����ÛĈĮ���  
���àě�ªì�¥���Û¢ĝ�

�1â��Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×� 

ــم  ــق لكــ ــي أن أرفــ ــب لــ ــ ــادة (يط ــديل املــ ــانون بتعــ ــروع قــ ــانون ٣مشــ ــن قــ ) مــ

ــادر  ــاعي الصـ ــأمني االجتمـ ــم (التـ ــانون رقـ ــوم بقـ ــنة ٢٤باملرسـ ــوء  ١٩٧٦) لسـ ــد يف ضـ (املعـ

 .االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من مجلس النواب)

 رأيكـــــم 
ً
ــأنه متضـــــمنا ــته، وإعـــــداد تقريـــــر بشـــ ــاء مناقشـــــته ودراســـ برجـــ

 لعرضه على املجلس خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه

�1â��Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×��å

�ù�´×��ù�³�Þ��êØÃ�
ç¥æ°×��ªØĠ�ªì�¥
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١ 
 

�àě�¦ë¦Ð��² ØÛ���Û¢ĝ�� 

 العنوان
) من قانون التأمین االجتماعي الصادر ٣مشروع قانون بتعدیل المادة (

 ١٩٧٦) لسنة ٢٤بالمرسوم بقانون رقم (

 أصل مشروع القانون

 

 في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النوابمعد 

 اإلحالة إلى اللجنة
 م٢٠٢١ فبرایر ٧

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 

 المناقشة

 م٢٠٢١فبرایر  ٢٣

 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات٣( عدد االجتماعات

 مضمونھ

یھدف مشروع القانون إلى مد الغطاء التأمیني إلى أفراد أُسر أرباب األعمال 
ة ُمعیلھم بوازع من الثقة أو بغرض تدریبھم  س الذي یختارون االلتحاق بمؤس
ابھم الخبرة لعدم تمكنھم من االلتحاق بوظائف أخرى بحكم  ا وإكس مھنیـً
تحقون نیل الحقوق والمزایا التقاعدیة عن طریق  كونھم عمالة حقیقیة یس

راكھم في أحد أنظمة التأمین االجتماعي، وذلك إنفاذًا لما أ وردتھ الفقرة إش
 ) من دستور مملكة البحرین.٥(ج) من المادة (

 ومادتاندیباجة  بنیة المشروع

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
 والقانونیة الدستوریة تینسالمة مشروع القانون من الناحی



٢ 
 

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة

 

  :الھیئة العامة للتأمین االجتماعي -

أكدّ ممثلو الھیئة العامة للتأمین االجتماعي توافقھم مع مشروع القانون مشیرین 

 إلى المالحظات اآلتیة:

إن مشروع القانون یتوافق مع الھدف األسمى لنظام التأمین االجتماعي  .١

المتمثل في توسعة نطاق التأمین االجتماعي لتشمل جمیع الفئات العاملة مما 

یحقق الحمایة الالزمة ضد المخاطر االجتماعیة، مشیرین إلى أھمیة وجود 

 ضوابط  خاصة تتعلق بثبوب عالقة العمل. 

لواقعي في األجر التأمیني الذي ینعكس على تحقیق التوازن أھمیة التدرج ا .٢

 بین قیمة االشتراكات والمزایا المستحقة عن التقاعد.

من خالل الزیارات التفتیشیة التي قامت بھا الھیئة، تم اكتشاف العدید من  .٣

الحاالت التي قامت بتسجیل عمالة وھمیة بغرض استفادة أفراد األسرة من 

 ینیة والتقاعدیة. المزایا التأم

أھمیة وجود تنظیم خاص لشمول ھذه الفئة بالتغطیة التأمینیة یتضمن  .٤ -

أحكامـًا تتناسب مع خصوصیة ھذه العالقة، منھا إفصاح صاحب العمل عن 

صلة القرابة بالمؤمن علیھ عند التسجیل في نظام التأمین االجتماعي، وذلك 

العمل في فترة وجیزة تجنبـًا لتمكین الھیئة من التأكد من ثبوت عالقة 

الستحصال اشتراكات تأمینیة وما یترتب من التزامات على الصندوق عن فترة 

 وزارةقد تكون وھمیة.

 قرار مجلس النواب
 من حیث المبدأ روع القانونالموافقة على مش

 جراء بعض التعدیالتإعلى مواد مشروع القانون مع والموافقة 

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 الموافقة على مشروع القانون من حیث المبدأ

كما وردت  جراء بعض التعدیالتإمع  مواد مشروع القانون والموافقة على
 تفصیالً في الجدول المرفق
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١ 

 

 م٢٠٢١فبرایر  ٢٣التاریخ: 
 )٢١(رقم التقریر 
�

�
 تقریر لجنة الخدمات 

نون ) من قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقا٣مشروع قانون بتعدیل المادة (حول 
  ١٩٧٦) لسنة ٢٤رقم (

 االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)(المعد بناء على 
�الفصل التشریعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 

 
 مقدمــة:

�

)، أحال ٣د  ٥ص ل خ ت / ف  ٥٣٧، وبموجب الخطاب رقم (م٢٠٢١فبرایر  ٧ بتاریخ  

صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة الخدمات 

مرسوم بقانون رقم ) من قانون التأمین االجتماعي الصادر بال٣مشروع قانون بتعدیل المادة (

، (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)١٩٧٦) لسنة ٢٤(

 .لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس الموقر

�

�

�

�
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 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:

 المذكور في االجتماعات اآلتیة: مشروع القانونتدارست اللجنة  )١(

 التاریخ االجتماع

 م٢٠٢١فبرایر  ٨ ١٧

 م٢٠٢١فبرایر  ١٥ ١٨

 م٢٠٢١فبرایر  ٢٣ ١٩
 

تھا على الوثائق المتعلقة   )٢( روع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراس وع البحث  بمش موض

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:

 (مرفق). مشروع القانون المذكور، ومذكرتا الحكومة وھیئة التشریع والرأي القانوني -

 (مرفق). الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورىرأي لجنة  -

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

x  كل من: الثامن عشربدعوة من اللجنة شارك في االجتماع 
 

 

 المنصب االسم

 الھیئة العامة للتأمین االجتماعي

 الرئیس التنفیذي إیمان مصطفى المرباطي

 مدیر الشؤون الخارجیة العویضنوال أحمد 

 قائم بأعمال مدیر إدارة الرقابة واالتصال محمد اسماعیل الحوسني

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 أخصائي تنسیق ومتابعة أول رباب عبدهللا العالي
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x من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 
 

 المنصب االسم

 القانونیینھیئة المستشارین 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني  محسن علي الغریري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراھیم العید

 إدارة العالقات واإلعالم

ϲΟϭϠΣϟ�έϔόΟ�ϕΩΎλأخصائي إعالم� 
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المة  ورى س ریعیة والقانونیة بمجلس الش ؤون التش روع القانونرأت لجنة الش من  مش

 والقانونیة. الدستوریةتین الناحی
�
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مشیرین إلى أكدّ ممثلو الھیئة العامة للتأمین االجتماعي توافقھم مع مشروع القانون  

 المالحظات اآلتیة:



 

٤ 
 

یتوافق مع الھدف األسمى لنظام التأمین االجتماعي المتمثل في توسعة إن مشروع القانون  .١

مما یحقق الحمایة الالزمة ضد لتشمل جمیع الفئات العاملة التأمین االجتماعي نطاق 

  .تتعلق بثبوب عالقة العمل خاصة  المخاطر االجتماعیة، مشیرین إلى أھمیة وجود ضوابط

أھمیة التدرج الواقعي في األجر التأمیني الذي ینعكس على تحقیق التوازن بین قیمة  .٢

 ة عن التقاعد.االشتراكات والمزایا المستحق

من خالل الزیارات التفتیشیة التي قامت بھا الھیئة، تم اكتشاف العدید من الحاالت التي  .٣

 قامت بتسجیل عمالة وھمیة بغرض استفادة أفراد األسرة من المزایا التأمینیة والتقاعدیة. 

ب مع أھمیة وجود تنظیم خاص لشمول ھذه الفئة بالتغطیة التأمینیة یتضمن أحكامـًا تتناس .٤

خصوصیة ھذه العالقة، منھا إفصاح صاحب العمل عن صلة القرابة بالمؤمن علیھ عند 

، وذلك لتمكین الھیئة من التأكد من ثبوت عالقة العمل التسجیل في نظام التأمین االجتماعي

في فترة وجیزة تجنبـًا الستحصال اشتراكات تأمینیة وما یترتب من التزامات على 

 تكون وھمیة.الصندوق عن فترة قد 

�
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) من قانون التأمین االجتماعي الصادر ٣مشروع قانون بتعدیل المادة (تدارست اللجنة      

(المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" ١٩٧٦) لسنة ٢٤بالمرسوم بقانون رقم (

 حولھ من قبل أعضاء اللجنةواستعرضت وجھات النظر التي دارت ، اب)المقدم من مجلس النو

لمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة وا لھیئة العامة للتأمین االجتماعيممثلي او



 

٥ 
 

مشروع على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

 .والقانونیة الدستوریة تینمن الناحی القانون

) من الفقرة ٩إلغاء البند (تضمنت المادة األولى من دیباجة ومادتین،  القانونمشروع یتألف 

) لسنة ٢٤) من قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣األولى من المادة (

 ، أما المادة الثانیة فجاءت تنفیذیة.١٩٧٦

یختارون  نرباب األعمال الذیمد الغطاء التأمیني إلى أفراد أُسر أمشروع القانون إلى  یھدف

االلتحاق بمؤسسة ُمعیلھم بوازع من الثقة أو بغرض تدریبھم مھنیـًا وإكسابھم الخبرة لعدم تمكنھم 

من االلتحاق بوظائف أخرى بحكم كونھم عمالة حقیقیة یستحقون نیل الحقوق والمزایا التقاعدیة 

ھ الفقرة (ج) من عن طریق إشراكھم في أحد أنظمة التأمین االجتماعي، وذلك إنفاذًا لما أوردت

  ) من دستور مملكة البحرین.٥المادة (

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة 

 الموافقة على مشروع القانونبوالمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى التوصیة 

 ، وذلك لالعتبارات اآلتیة:من حیث المبدأ

عي التي یقوم علیھا المجتمع بموجبات التضامن االجتما إلى النھوضیؤدي مشروع القانون  -أوالً 

 إنفاذ ما أوردتھ الفقرة (ج) من المادة مشروع القانون في یساھم كما ، ) من الدستور٤لمادة (ل ـًاوفق

 ) من الدستور والتي تنص على التالي :٥(
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الالزم للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض تكفل الدولة تحقیق الضمان االجتماعي "  

أو العجز عن العمل أو الیتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤّمن لھم خدمات التأمین االجتماعي 

  ."والرعایة الصحیة، وتعمل على وقایتھم من براثن الجھل والخوف والفاقة

 ذاتضرورة ل جاء استجابةً نة) یاغة التي توافقت علیھا اللجإن مشروع القانون (بالص -ثانیـًا

مظلة التأمین توسیع نطاق  تتمثل في ،طبیعة اجتماعیة واقتصادیة ودستوریة في الوقت ذاتھ

االجتماعي لتشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذین یختارون االلتحاق بمنشأة  صاحب العمل 

ا واكتساب الخبرة أو لعدم تمكنھم من االلتحاق بأعمال لدى القطاع ـً بغرض التدرب مھنی

 في العمل ضمن نطاق االسرة. األخرى أو لرغبة أصیلةالعام أو مؤسسات القطاع األھلي 

القضیة رقم  في ٢٠٢٠مارس  ٢٥ حكمھا الصادر بتاریخ في  أكدت المحكمة الدستوریة – ثالثـًا

مظلة التأمین االجتماعي ھي التي تكفل بمداھا واقعًا  أن: ") قضائیة١٧) لسنة (١/٢٠١٩(ح/

أفضل یؤمن المواطن في َغِدِه، وینھض بموجبات التضامن االجتماعي التي یقوم علیھا 

) من الدستور الُمعدّل، بما یؤكد أن الرعایة التأمینیة ٤المجتمع وفقًا لما أكده نص المادة (

، وأن غایتھا أن تؤمن المشمولین بھا في ضرورة اجتماعیة بقدر ما ھي ضرورة اقتصادیة

مستقبل أیامھم عند تقاعدھم أو عجزھم أو مرضھم بما یستصحب ذلك من تھیئة الظروف 

األفضل التي تفي باحتیاجات من تقررت لمصلحتھم الرعایة التأمینیة وتكفل المقومات 

لھا بمسؤولیة األساسیة التي یتحرر من خاللھا أفراد المجتمع من العوز وینھضون من خال

 ."حمایة أسرھم واالرتقاء بمعیشتھم
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ا لجوھر التعاون بین السلطة التنفیذیة والسلطة ـً عملی ـًایجسد مشروع القانون تحقیق – رابعـًا

مشروع حظى حیث ی)، ٣٢الدستور في المادة ( احرص علیھ بالصورة التيالتشریعیة 

یلبي توصیات اللقاء  و ،االجتماعيمباركة الحكومة والھیئة العامة للتأمین بالقانون 

أبریل  ٢٤التشاوري األول بین المجلس األعلى للمرأة والسلطة التشریعیة في تاریخ (

) البند ٣وبوجھ خاص التوصیة المتعلقة بمسألة" النظر في إلغاء أو تعدیل المادة (، م)٢٠١٧

یة المرتبطة ) من قانون التأمین االجتماعي"، وذلك في إطار المراجعات التشریع٩(

بأولویات عمل اللجنة الوطنیة لمتابعة تنفیذ النموذج الوطني إلدماج احتیاجات المرأة في 

 التنمیة. 

إن مشروع القانون (بالصیاغة التي توافقت علیھا اللجنة)  یكفل تحقیق التوازن بین ھدف  -خامسـًا

سرة صاحب العمل أ دأفرامشروع القانون في توسیع نطاق مظلة التأمین االجتماعي لتشمل 

وبین اعتبارات عدم استغالل نصوص القانون  للتحایل دون وجود عالقة  ،الذین یعملون معھ

على منح الجھات القائمة على تطبیق القانون  صالحیة  من خالل التأكید صراحةً  ةعمل فعلی

 وضع الضوابط التي تكفل تحقیق الغرض من التعدیل.

بموجب قرار  مستحدثةالمادة ارتأت اللجنة أھمیة الموافقة على الا لتلك الغایة فقد ـً وتحقیق

فقرة ثانیة إلى المادة رقم والتي تضمنت إضافة  ،على طلب من الحكومة مجلس النواب بناءً 

د ا"كما تسري أحكام ھذا القانون على أفر:  ) من قانون التأمین االجتماعي، نصھا اآلتي٢(

، طبقًا للضوابط والشروط التي یصدر ویعولھم فعالً ھ الذین یعملون مع أسرة صاحب العمل
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ھیئة العامة بالتوافق مع ال ) منھاویعولھم فعالوذلك بعد حذف عبارة ( ،بھا قرار من الوزیر"

ا على تحقیق ھدف مشروع القانون المتمثل في شمول العمالة حرصً للتأمین االجتماعي و

 أسرة أفراد أنقرار من الوزیر، خاصة  ا للضوابط والشروط التي یصدر بھاـً الفعلیة وفق

صاحب العمل عالقة عمل ب تربطھمعھ) وھم الزوج والزوجة وأصولھ وفروصاحب العمل (

قانون العمل في القطاع األھلي ) من ٢( ذات طبیعة خاصة بحیث أن الفقرة (ب) من المادة

نصوص  محددة بنصت على شمولھم  ، وتعدیالتھ،٢٠١٢) لسنة ٣٦الصادر بالقانون رقم (

) ٦و(ا ) مكررً ٢نصوص علیھا في المواد (األحكام الم"  :وھي دون غیرھا من ذلك القانون

) ١١٦) و(٥٨) و(٤٩) و(٤٨) و(٤٦) و(٤٠) و(٣٨) و(٣٧) و(٢١) و(٢٠) و(١٩و(

  ".) وفي البابین الثاني عشر والثالث عشر١٨٥) و(١٨٣و(
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ورى، اتفقت اللجنة على اختیار  ٣٩إعماالً لنص المادة (       ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش

 كل من :

 مقرًرا أصلیـًا.      ريــسعادة األستــــــاذ صبــــاح سالــم الدوســ .١

 مقرًرا احتیاطیًا.  األستــــاذة ھالــــة رمــــــزي فایــــــزادة ـــسع .٢
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روع القانون، فإن اللجنة       ة مش ات وما أبدي من آراء أثناء دراس وء ما دار من مناقش في ض

 توصي بما یلي:

قة  � مادة ( علىمن حیث المبدأ المواف روع قانون بتعدیل ال تأمین ٣مش ) من قانون ال

المعد بناء على االقتراح ( ١٩٧٦) لسنة ٢٤االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب)بقانون "بصیغتھ 

 ما وردت تفصیالً في الجدول المرفق.كمواد مشروع القانون  الموافقة على �

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
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 ١٩٧٦) لسنة ٢٤) من قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣مشروع قانون بتعدیل المادة (
 المعدلة" المقدم من مجلس النواب)(المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ 

�
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 المسمى
 

 
 
 
 

 

 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 
) من قانون ٣بتعدیل المادة (

التأمین االجتماعي الصادر 
) ٢٤بالمرسوم بقانون رقم (

 ١٩٧٦لسنة 
 

 المسمى
 

x  تعدیل مسمى مشروع القانون
على النحو الوارد في النص 

 بعد التعدیل.
 

 (النص بعد التعدیل)
 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 
بتعدیل بعض أحكام قانون 
التأمین االجتماعي الصادر 

) ٢٤بالمرسوم بقانون رقم (
 ١٩٧٦لسنة 

 المسمى

س  - رار مجل ى ق ة عل الموافق
واب ب روع الن مى مش دیل مس تع

 .القانون

 المسمى
 

 
 
 
 

 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 
بتعدیل بعض أحكام قانون التأمین 

االجتماعي الصادر بالمرسوم 
 ) ٢٤بقانون رقم (

 ١٩٧٦لسنة 
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 الدیباجة
 

ى آل خلیفة         نحن حمد بن عیس
 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

انون وعلى  اعي ق أمین االجتم الت

وم بقانون رقم  ادر بالمرس الص

 ، وتعدیالتھ،١٩٧٦) لسنة ٢٤(

ورى ومجلس  أقر مجلس الش

ھ ، وقد النواب القانون اآلتي نص

 صدرناه:أصدقنا علیھ و
 

 

 

 الدیباجة
 

x  ة اج دیب ة على نص ال الموافق
 كما ورد في مشروع القانون.

 
 

 الدیباجة

ا  - اجة  ی افقة على ن ال ال
ن. وع القان  ورد في م

 الدیباجة
ى آل  د بن عیس ة        نحن حم خلیف

 .ملك مملكة البحرین

 على الدستور، االطالع بعد

اعي  أمین االجتم انون الت وعلى ق

وم بقانون رقم  ادر بالمرس الص

 ، وتعدیالتھ،١٩٧٦) لسنة ٢٤(

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

دقنا  ھ، وقد ص القانون اآلتي نص

 علیھ وأصدرناه:
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مادة مستحدثة (المادة األولى بعد 
 إعادة الترقیم):

ذ  - أخ دة ت دی ادة ج داث م تح اس

ترتیب المادة األولى نصھا على 

 النحو الوارد أدناه.
 (نص المادة المستحدثة)

 المادة األولى
ثانیة إلى المادة رقم تُضاف فقرة 

ن ٢( ی أم ت ون ال ان ن ق ) م
وم  ادر بالمرس االجتماعي الص

، ١٩٧٦) لسنة ٢٤بقانون رقم (
 نصھا اآلتي:

 ثانیة:فقرة  –) ٢مادة (

 

مادة مستحدثة (المادة األولى بعد 
 إعادة الترقیم):

لس  - رار مج ى ق ة عل ق واف م ال

النواب باستحداث مادة جدیدة تأخذ 

ذف  ادة األولى، مع ح ب الم ترتی
ارة ( من نص  )ویعولھم فعالعب

 .الفقرة المضافة

 

 المادة األولى

 
 
 
 
 
 

اف فقرة  ثانیة إلى المادة رقم تُض
) من قانون التأمین االجتماعي ٢(

وم بقانون رقم  ادر بالمرس الص
 ، نصھا اآلتي:١٩٧٦) لسنة ٢٤(
 

 فقرة ثانیة: –) ٢مادة (



٤ 
 

�ƢǸǯ�ÀȂǻƢǬǳ¦� Â̧ǂǌǷ�®¦ȂǷ�´Ȃǐǻ
ƨǷȂǰū¦�ǺǷ�©®°Â�

Ƣǿǂǫ¢�ƢǸǯ�®¦Ȃŭ¦�´Ȃǐǻ�§¦ȂǼǳ¦�ǆǴů��ƨȈǏȂƫƨǼƴǴǳ¦�ƨǼƴǴǳ¦�Ƣēǂǫ¢�ƢǸǯ�®¦Ȃŭ¦�´Ȃǐǻ�

ري أحكام ھذا القانون  "كما تس
احب العمل  رة ص على أفرد أس

، ین یعملون معھ ویعولھم فعالً الذ
�˱ϘΒρΎ  روط التي وابط والش للض

 یصدر بھا قرار من الوزیر".

قانون  ري أحكام ھذا ال "كما تس
رة  احب العمل على أفرد أس ص

وابط  Ύ˱ϘΒρالذین یعملون معھ،  للض
والشروط التي یصدر بھا قرار من 

 الوزیر".

 األولىمادة ال

 

 

 

 

المادة األولى (المادة الثانیة بعد 
 إعادة الترقیم):

 

 

x ) افة عبارة ، ویُعاد ترقیم إض
ا  ذه الفقرة تبعً اقي بنود ھ ب

 ) إلى نھایة المادة.لذلك
 (النص بعد التعدیل)

 المادة الثانیة

(المادة الثانیة بعد  األولىمادة ال
 إعادة الترقیم)

 
 

ة على قرار مجلس  - لموافق ا
افة عبارة (النواب ب ، ویُعاد إض

ًعا  باقي بنود ھذه الفقرة تب ترقیم 
 ) إلى نھایة المادة.لذلك

 

 الثانیةمادة ال
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د (یُلغى  ) من الفقرة األولى ٩البن

مادة ( تأمین ٣من ال قانون ال ) من 

وم  ادر بالمرس االجتماعي الص

 .١٩٧٦) لسنة ٢٤بقانون رقم (

د ( ) من الفقرة األولى ٩یُلغى البن

مادة ( تأمین ٣من ال قانون ال ) من 

وم  ادر بالمرس االجتماعي الص

نة ٢٤بقانون رقم ( ، ١٩٧٦) لس
اد  ذه وُیع اقي بنود ھ ترقیم ب

  .الفقرة تبعًا لذلك

د ( ) من الفقرة األولى ٩یُلغى البن

ادة ( أمین ٣من الم انون الت ) من ق

وم  ادر بالمرس االجتماعي الص

قانون رقم ( نة ٢٤ب ، ١٩٧٦) لس
باقي بنود ھذه الفقرة  عاد ترقیم  ویُ

 .تبعًا لذلك

 

 الثانیةمادة ال

 

ى ل وزراء  ع س ال ل ج س م ی رئ

ھ  كلّ  –والوزراء   –فیما یخص

انون ذا الق ام ھ ذ أحك ل ویُ  ،تنفی عم

ره من  بھ الیوم التالي لتاریخ نش

 في الجریدة الرسمیة.

المادة الثانیة (المادة الثالثة بعد 
 إعادة الترقیم):

x  ة على ا  صالنالموافق ورد كم

 في مشروع القانون.

المادة الثانیة (المادة الثالثة بعد 
 إعادة الترقیم):

ا  - ادة كم ة على نص الم الموافق

 ورد في مشروع القانون.

 الثالثةمادة ال

 

ى ل وزراء  ع س ال ل ج س م ی رئ

ھ  –والوزراء  ا یخص ّل فیم  –ك

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویُعمل بھ 

ره في  من الیوم التالي لتاریخ نش

 الجریدة الرسمیة.
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1 

 

 
 

 م2021فبرایر  9 التاریخ:
 
 

 المحترمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبدهللا محمد الفاضل 
 رئيــس لجنة الخدمات 

 
 

 
) من قانون التأمین االجتماعي الصادر 3مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (الموضوع: 

(المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة"  1976) لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم (

 المقدم من مجلس النواب).
 
 
 

، ضمن معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلسأرفق ، م2021فبرایر  7بتاریخ      

) من قانون 3مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (، )3د  5ص ل ت ق/ ف  536م (كتابھ رق

(المعد في ضوء االقتراح  1976) لسنة 24التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة،  ىإل، )بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب

 للجنة الخدمات.تھ وإبداء المالحظات علیھ وذلك لمناقش

�
ریعیة والقانونیة اجتماعھا م 2021فبرایر  9وبتاریخ      ؤون التش دي احالعقدت لجنة الش

 .، وقرار مجلس النواب بشأنھالمذكور ، حیث اطلعت على مشروع القانونوالعشرین

 



2 
 

روع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتھت اللجنة        لمبادئ وأحكام  قانونمش

  .الدستور

 
 

 رأي اللجنة:

) من قانون التأمین االجتماعي 3مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (�ترى اللجنة سالمة     

(المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ  1976) لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة، )المعدلة" المقدم من مجلس النواب

 
 

�

 

ل جاسم الزايد                                                    د
يعية والقانونية                               رئيس لجنة الشؤون الت

 

�
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