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  )١(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية 
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
م ، ١٩٧٦لسنة ) ١٥(بقانون رقم 

لسنة ) ٥٠(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  .م ٢٠٠٦
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  م٢٠٠٧ يوليو ٢: التاريخ 
  

  تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر (  ) لسنة (  ) حول مشروع قانون رقم 

لسنة ) ٥٠( للمرسوم امللكي رقم ، املرافق١٩٧٦لسنة ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم 
  م٢٠٠٦

 -٦ -١/ ص ل ت ق      / ١٤٨(م، ومبوجب اخلطاب رقم     ٢٠٠٧ يونيو   ٤بتاريخ    
، أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس الس، إىل جلنة الشؤون              )٢٠٠٧

بتعديل بعـض أحكـام     (  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    التشريعية والقانونية نسخة من     
، املرافق للمرسوم امللكـي  ١٩٧٦لسنة ) ١٥(قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم    

ـًا رأي      ، وذلك ملناقشته ودراسته      م٢٠٠٦لسنة  ) ٥٠(رقم   وإعداد تقرير بشأنه متـضمن
  .اللجنة لعرضه على الس املوقر

  

  :إجراءات اللجنة : أولًا
  

ادي والثالثني، والذي عقدته خالل الـدور  ناقشت اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها احل      
 .  م٢٠٠٧ يونيو ١٠احلايل للمجلس بتاريخ 

 
 :اطلعت اللجنة أثناء دراستها ملشروع القانون املذكور على الوثائق املتعلقة به وهي

 .مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية   .أ 
 .رأي جملس النواب حول مشروع القانون ومرفقاته  .ب 
  . حول مشروع القانون ألستاذة رباب العريضامذكرة  .ج 

  

 :فيما شارك يف اجتماعات اللجنة كل من •
 .املستشار القانوين للمجلس  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني  -١
 املستشار القانوين لشؤون اللجان    األستاذ حمسـن محيد مرهـون -٢
 .يناخــتصاصي قانـــو    اآلنسة ميادة جميد معـــارج -٣

  

  .السيد أيوب علي طريفر اللجنة توىل أمانة س
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ـًا   :رأي اللجنة: ثانيـ
أن التعديالت اليت أدخلت على مـشروع       تدارست اللجنة االقتراح بقانون وارتأت      

القانون بتجرمي مجيع األفعال اليت من شأا التأثري يف املوظف العام أثناء قيامه بعمله، والبعـد    
نافع شخصية، وإحاطـة الوظيفـة العامـة        بالوظيفة العامة عن أن تكون وسيلة لتحقيق م       

بالضوابط والضمانات الالزمة للحفاظ على كرامتها،  تؤدي إىل ردع جرائم الرشوة واحلد             
  .من انتشار الفساد

  
  :اختيار مقرري املوضوع الرئيس واالحتياطي: ثالثاً

  : كل منمن الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار) ٣٩(إعماالً لنص املادة 
  .يساـمقررا رئ        ناصر محيد الشيخ إبراهيم املبارك.د .١
 .مقررا احتياطيا    السـيد عبداهللا راشد إبراهيم العــالــي .٢
 
  :توصيـة اللجنة : رابعاً 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبـات  (  ) لسنة (  ) املوافقة على مشروع قانون رقم     .١
) ٥٠(، املرافق للمرسوم امللكي رقم      ١٩٧٦ة  لسن) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

 .من حيث املبدأ م،٢٠٠٦لسنة 
  
  .املوافقة على مواد مشروع القانون بالتعديالت الواردة تفصيالً يف اجلدول املرفق .٢
  

  )واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختاذ ما ترونه بشأنه (
  
  

يـادي احللواجــد هـحمم                         دالل جاسم عبداهللا الزايد
  رئيــــس                                   نائب رئيس   

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                جلنة الشؤون التشريعية والقانونية      
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ون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقان(   ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  م٢٠٠٦لسنة ) ٥٠(، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٧٦لسنة ) ١٥(رقم 

توصية جلنة الشؤون التشريعية   تعديالت جملس النواب  نص مواد املشروع
  والقانونية

  نص املادة بعد التعديل

  (  )لـسنة   (  ) قانون رقم    مشروع
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات     

) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
، املرافـق للمرسـوم     ١٩٧٦لسنة  

  .م٢٠٠٦لسنة ) ٥٠(امللكي رقم 
  

  الديباجة
  
  
  
  

  (  )لـسنة   (  ) قانون رقم    مشروع
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات     

) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
، املرافـق للمرسـوم     ١٩٧٦لسنة  

  .م٢٠٠٦لسنة ) ٥٠(رقم امللكي 
  

  الديباجة
  

وعلى القانون رقم   (مت حذف عبارة     •
 بالتصديق على   ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٣(

اتفاقية التجارة احلرة بني حكومـة      

  (  )لـسنة   (  ) قانون رقم    مشروع
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات     

) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
، املرافـق للمرسـوم     ١٩٧٦لسنة  

  .م٢٠٠٦لسنة ) ٥٠(امللكي رقم 
  

  الديباجة
  

املوافقة على قرار جملس النـواب       •
وعلى القانون رقـم     (حبذف عبارة 

 بالتصديق على   ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٣(

  (  )لـسنة   (  ) قانون رقم    مشروع
نون العقوبات  بتعديل بعض أحكام قا   

) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
، املرافـق للمرسـوم     ١٩٧٦لسنة  

  .م٢٠٠٦لسنة ) ٥٠(امللكي رقم 
  

  الديباجة
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توصية جلنة الشؤون التشريعية   تعديالت جملس النواب  نص مواد املشروع
  والقانونية

  نص املادة بعد التعديل

  
  
  
  
  
  

  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة        
  . ملك مملكة البحرين

  
  ،  بعد اإلطالع على الدستور

  
وعلى قـانون العقوبـات الـصادر       

مملكة البحرين وحكومة الواليات    
 )املتحدة األمريكية،

  
 

وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد      
  :التعديل

  
  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة        

  . نملك مملكة البحري
  

  ،  بعد اإلطالع على الدستور
  

وعلى قـانون العقوبـات الـصادر       

اتفاقية التجارة احلرة بني حكومـة      
مملكة البحرين وحكومة الواليات    

 )املتحدة األمريكية،
 

د وعلى ذلك يكون نص الديباجة بع     
  :التعديل

  
  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة        

  . ملك مملكة البحرين
  

  ،  بعد اإلطالع على الدستور
  

وعلى قـانون العقوبـات الـصادر       

  
  
  
 
  

  

  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة        
  . ملك مملكة البحرين

  
  ،  بعد اإلطالع على الدستور

  
وعلى قـانون العقوبـات الـصادر       
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توصية جلنة الشؤون التشريعية   تعديالت جملس النواب  نص مواد املشروع
  والقانونية

  نص املادة بعد التعديل

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقـم     
  ،تعديالته و١٩٧٦

  
لـسنة  ) ٢٣(وعلى القـانون رقـم      

 بالتصديق على اتفاقية التجارة     ٢٠٠٥
احلرة بني حكومة مملكـة البحـرين       
  وحكومة الواليات املتحدة األمريكية،

  
 أقر جملس الشورى وجملس النـواب      

، وقد صدقنا عليه     القانون اآليت نصه  
  : وأصدرناه

  
  

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقـم     
  ،تعديالته و١٩٧٦

  
  
  
  
  
  

 أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
، وقد صدقنا عليه     القانون اآليت نصه  

  : وأصدرناه
  
  

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقـم     
  ،تعديالته و١٩٧٦

  
  
  
  
  
  

 أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
، وقد صدقنا عليه     القانون اآليت نصه  

  : وأصدرناه
  
  

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقـم     
  ،تعديالتهو ١٩٧٦

  
  
  
  
  
  

 أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
، وقد صدقنا عليه     القانون اآليت نصه  

  : وأصدرناه
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توصية جلنة الشؤون التشريعية   تعديالت جملس النواب  نص مواد املشروع
  والقانونية

  نص املادة بعد التعديل

  املادة األوىل
  

 فقـرة   ١٨٦ (يستبدل بنصوص املواد  
ــرة أوىل١٨٨(، )أوىل ) ١٨٩(، ) فق

ون العقوبات الصادر باملرسوم    من قان 
 ١٩٧٦لـسنة   ) ١٥(بقانون رقـم    
  :النصوص اآلتية 

  
  ) فقرة أوىل١٨٦(ادة م

  
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو      " 

مكلف خبدمة عامة طلـب أو قبـل        
 أو غري   بشكل مباشر لنفسه أو لغريه    

  املادة األوىل
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  

  ) فقرة أوىل١٨٦(ادة م
  

  دون تعديل
  
  

  املادة األوىل
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  

  ) فقرة أوىل١٨٦(ادة م
  

  دون تعديل
  
  

  املادة األوىل
  

 فقـرة   ١٨٦ (يستبدل بنصوص املواد  
ــرة أوىل١٨٨(، )أوىل ) ١٨٩(، ) فق

من قانون العقوبات الصادر باملرسوم     
 ١٩٧٦لـسنة   ) ١٥(بقانون رقـم    
  :النصوص اآلتية 

  
  ) فقرة أوىل١٨٦(ادة م

  
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو      " 

مكلف خبدمة عامة طلـب أو قبـل        
 أو لغريه بشكل مباشر أو غـري   لنفسه  
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توصية جلنة الشؤون التشريعية   تعديالت جملس النواب  نص مواد املشروع
  والقانونية

  نص املادة بعد التعديل

 عطية أو مزية من أي نوع أو        مباشر
وعدا بشيء من ذلك ألداء عمـل أو        

لدى قيامه مبهـام    ن عمل   لالمتناع ع 
  ".وظيفته

  
  ) فقرة أوىل١٨٨(ادة م

  
 مدة ال تزيد علـى      يعاقب بالسجن " 

عشر سنوات كل موظـف عـام أو        
مكلف خبدمة عامة طلـب أو قبـل        

 أو غري   بشكل مباشر لنفسه أو لغريه    
  عطية أو مزية مـن أي نـوع        مباشر

لدى عقب متام العمل أو االمتناع عنه       

  
  
  
  

  ) فقرة أوىل١٨٨(ادة م
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) فقرة أوىل١٨٨(ادة م
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  

عطية أو مزية من أي نـوع أو  مباشر  
وعدا بشيء من ذلك ألداء عمـل أو        

عمل لدى قيامه مبهـام     لالمتناع عن   
  ".وظيفته

  
  ) فقرة أوىل١٨٨(ادة م

  
 علـى    مدة ال تزيد   يعاقب بالسجن " 

عشر سنوات كل موظـف عـام أو        
مكلف خبدمة عامة طلـب أو قبـل        

لغريه بشكل مباشر أو غـري   لنفسه أو   
 مباشر عطية أو مزية مـن أي نـوع        

 عنه لدى عقب متام العمل أو االمتناع      
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توصية جلنة الشؤون التشريعية   تعديالت جملس النواب  نص مواد املشروع
  والقانونية

  نص املادة بعد التعديل

  ". قيامه مبهام وظيفته
  
  ) فقرة أوىل١٨٩(ادة م

  
 مدة ال جتاوز مخس     يعاقب بالسجن " 

سنني كل موظف عـام أو مكلـف        
خبدمة عامة طلب أو قبل لنفـسه أو        
لغريه بشكل مباشر أو غـري مباشـر        
عطية أو مزية من أي نوع أو وعـدا         
بشيء مـن ذلـك ألداء عمـل أو         

يف مهام  لالمتناع عن عمل ال يدخل      
تقـده   ولكنه زعم ذلك أو اع     وظيفته
  ".خطأ

  ) فقرة أوىل١٨٩(ادة م
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ) فقرة أوىل١٨٩(ادة م
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ".قيامه مبهام وظيفته
  
  ) فقرة أوىل١٨٩(ادة م

  
 مدة ال جتاوز مخس     يعاقب بالسجن " 

سنني كل موظف عـام أو مكلـف        
خبدمة عامة طلب أو قبل لنفـسه أو        
لغريه بشكل مباشر أو غـري مباشـر        
عطية أو مزية من أي نوع أو وعـدا         
بشيء مـن ذلـك ألداء عمـل أو         

يدخل يف مهام   لالمتناع عن عمل ال     
 أو اعتقـده    وظيفته ولكنه زعم ذلك   

  ".خطأ
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توصية جلنة الشؤون التشريعية   تعديالت جملس النواب  نص مواد املشروع
  والقانونية

  نص املادة بعد التعديل

  
  املادة الثانية

  
تضاف إىل قانون العقوبات الـصادر      

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقـم     
) ١٩٠( مادة جديدة بـرقم      ١٩٧٦

  :مكررا نصها اآليت
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة   " 

أشهر من عرض على موظف عام أو       
مكلف خبدمة عامة بدولة أجنبيـة أو       

 شـر مباشر أو غري مبا   منحه بشكل   
عطية أو مزية من أي نـوع لـه أو          
لصاحل شخص آخر أو وعدا بـشيء       

  
  املادة الثانية

  
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  املادة الثانية

  
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  املادة الثانية

  
تضاف إىل قانون العقوبات الـصادر      

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقـم     
) ١٩٠( مادة جديدة بـرقم      ١٩٧٦

  :مكررا نصها اآليت
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة   " 

أشهر من عرض على موظف عام أو       
مكلف خبدمة عامة بدولة أجنبيـة أو       

 مباشر أو غـري مباشـر   منحه بشكل   
عطية أو مزية من أي نـوع لـه أو          
لصاحل شخص آخر أو وعدا بـشيء       
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توصية جلنة الشؤون التشريعية   تعديالت جملس النواب  نص مواد املشروع
  والقانونية

  نص املادة بعد التعديل

من ذلك للحصول أو لالحتفاظ بعمل      
جتاري أو أية ميزة أخرى يف نطـاق        
مباشرة عمل جتاري دويل مقابل قيام      
هذا املوظف العام أو املكلف خبدمـة       
عامة بعمل أو باالمتناع عـن عمـل       

  ".لدى قيامه مبهام وظيفته
  

  ثةاملادة الثال
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به       
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نشره يف       

  .اجلريدة الرمسية 

  
  
  
  
  
  
  

  املادة الثالثة
  

  دون تعديل
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  املادة الثالثة
  

  دون تعديل
  
  

حتفاظ بعمل  من ذلك للحصول أو لال    
جتاري أو أية ميزة أخرى يف نطـاق        
مباشرة عمل جتاري دويل مقابل قيام      
هذا املوظف العام أو املكلف خبدمـة       
عامة بعمل أو باالمتناع عـن عمـل       

  ".لدى قيامه مبهام وظيفته
  

  املادة الثالثة
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به       

 اليوم التايل لتاريخ نشره يف      اعتباراً من 
  .اجلريدة الرمسية 

  



   ) )١٠٩١٠٩((  

  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون 

  بشأن اهليئة العامة للتأمني ( ) لسنة ( ) رقم 
  ) ٩٨(االجتماعي املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .م ٢٠٠٦لسنة 
  
  
  
  
  
  



   ) )١١٠١١٠((  

  
  م٢٠٠٧ يوليو ٢٩: التاريخ 

  
  دمـاتتقريـر جلنـة اخل

   العادي األول من الفصل التشريعي الثاينددور االنعقا
  بشأن

  (  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون 
  بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي

  
  :مقدمــة

  

  -ص ل خ د/ ١٣٠(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملـس الـشورى رقـم        
ه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة      والذي مت مبوجب   م٢٠٠٧ مايو   ١٠ املؤرخ يف    )٠٧-٥-٣

، املرافق للمرسـوم    بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي    (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون   
، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعـداد تقريـر           م٢٠٠٦لسنة  ) ٩٨(امللكي رقم   

ل موعـد   وذلك خـال  ،  السيتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على          
  . أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخ اإلحالة 

    
  : إجراءات اللجنة-أوالً

  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية  )١(
 

 .م ٢٠٠٧ مايو ١٣بتاريخ     االجتماع الثاين والعشرون -
 .م ٢٠٠٧ مايو ٢٣بتاريخ     الث والعشروناالجتماع الث -
 .م ٢٠٠٧ يونيـو ٣بتاريخ    االجتماع اخلامس والعشرون -
 .م ٢٠٠٧ يوليـو ٣بتاريخ     االجتماع السابع والعشرون -



   ) )١١١١١١((  

 
اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحـث            )٢(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
  

 )مرفق(. ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونلس النواقرار جم -
 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق(. ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -

  
 :  كل منالثالث والعشرينوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  )٣(
  

  :اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية •
  

 . املدير العام للتأمينات االجتماعية   حممد بن عيسى آل خليفةالشيخ .١
 .ي ـونـــار قانــمستش   األستاذ يعقـوب يوسـف املاجد .٢

 
  :اهليئة العامة لصندوق التقاعد •

  

  .اعدـمدير عام مساعد لشؤون التق  األستاذ عبداللطيف أمحد الزياين .١
 .ايل ـدي واملرئيس اإلعالم االقتصا  تاذ عبدالكرمي حممد بوعالياألس .٢
 .ي ـونـــانـار قــتشـمس  األستاذ أمحـد الريـح فضـل .٣
 .مدير إدارة اإليرادات واالشتراكات  أنـــور عبـداهللا غلــوم .٤

 
  :االحتاد العام لنقابات عمال البحرين •

  

 . من االحتاد العام لنقابات عمال البحرين  األستاذ عبدالغفار عبداحلسني .١
 .من االحتاد العام لنقابات عمال البحرين   د عبداهللاـاألستاذ إبراهيم مح .٢

 
  :مجعية احلكمة للمتقاعدين •

  

 .س اإلدارة ـب رئيس جملـنائ   األستاذ سعيد عباس السماك .١
 .س اللجنــة العضويـة رئيـ  خـرو األستاذ عبدالرمحـن ف .٢



   ) )١١٢١١٢((  

 .ام ــر العــالســني أمـ  ـد سلطان العلي األستاذ سع .٣
  

 :اخلامس والعشرين تماعشارك يف االجبدعوة من اللجنة و )٤(
  

 .املدير العام للتأمينات االجتماعية   الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة .١
  .مستـشــار قـانـونــي   يرـاألستاذ أمحد اهلرمسي اهلاج .٢

 
  :الثالث والعشرين واخلامس والعشرين شارك يف االجتماعنيبدعوة من اللجنة و )٥(

  

   .ورىـــس الشــو جملـعض   األستاذة وداد حممد الفاضل .١
 

 :كل من اخلامس والعشرين  شارك يف االجتماعوبدعوة من اللجنة  )٦(
 
 

 .النائب الثاين لرئيس جملس الشورى   األستاذة أليس توماس مسعان  .١
 .ـورى ـس الـشلـو جمـعـض   مـسيد حبيب مكي هاشال .٢

  
 :  كل من من األمانة العامة بالسكما شارك يف االجتماع •

 

 .  للمجلسوينـار القانـاملستش   يـجن عصام عبدالوهاب الربز.د .١
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان  ـرهوناألستاذ حمسن محيد مـ .٢
 .سـي بالـي قانونـائـأخص  ارجـد معـادة جميـ مينسةاآل .٣

 

 . فـر عبداللطيـ سهيالسيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
 

ـًاثا   :اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية  رأي -ني
  

د مشروع القانون املذكور من قبل كل من اهليئة العامة لصندوق التقاعد واهليئـة     إعدامت   .١
العامة للتأمينات االجتماعية، حيث بذلت جهود حثيثة من قبل فريق العمل الذي شكل             
من كبار املسؤولني باهليئتني، حيث مت التوصل من خالهلا إىل صيغة مـشروع القـانون             

 .موضوع الدراسة 
 



   ) )١١٣١١٣((  

 : هذا النظام يعترب نظاما متكامالً سيتم من خالله حتقيق األهداف التالية ترى اهليئة أن .٢
وضع هيئيت التقاعد والتأمينات يف املسار الصحيح لتحقيق دمج اهليئـتني وتقريـب              -

 .املزايا وتوحيد أنظمة التأمني االجتماعي باململكة 
ـ     - ل الـصحيح  حتقيق توصيات جملس النواب املوقر بشأن اسـتقاللية اهليئـة والتمثي

 .واملتكافئ ألطراف العمل يف جملس إدارة اهليئة 
حتسني فرص استثمار أموال اهليئتني من خالل شركة االستثمار اليت سيعهد هلا بإدارة         -

 .واستثمار احتياطياما أمالً يف أن يتم ذلك بطريقة مهنية ومثمرة 
وحتسني كفاءة األداء، االستفادة من القدرات والكفاءات بكلتا اهليئتني لتطوير العمل        -

 .وختفيض املصروفات اإلدارية 
توحيد اإلستراتيجيات والسياسات والقرارات يف كلتا اهليئتني، وتفادي القـرارات           -

 .املنفردة واملتضاربة 
 

وعليه فإن اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية تتفق مع هذا التوجه وتتطلع لصدور هذا          
  .القانون 

  
ـًثا   :ة العامة لصندوق التقاعد رأي اهليئ -الث

  

 للهيئة أن قامت بدراسة املوضوع من ناحية دمج اهليئتني يف هيئة واحدة وبتكليف              سبق .١
 فربايـر  ١٥بتـاريخ                      ) ١٧٧٧(من جملس الوزراء املوقر من خالل القرار رقم         

 .م ٢٠٠٤
انونية، وقدمتها إىل   انتهت اهليئة من إعداد دراسة الدمج من النواحي اإلدارية واملالية والق           .٢

 .جملس الوزراء 
مت حتويل مذكرة بشأن مشروع قانون اهليئة العامة للتأمني االجتماعي للجنـة الوزاريـة          .٣

لشؤون جملسي الشورى والنواب، وقد وافقت اللجنة على املشروع وأحيل إىل جملـس             
 .م ٢٠٠٦لسنة ) ٩٨(النواب مبرسوم ملكي رقم 

اإلدارية والفنية إلمتام عملية الدمج سواء بالتقريب أو        يقوم جملس اإلدارة بوضع اخلطط       .٤
 .توحيد القوانني حسب الدراسات اإلكتوارية 

 



   ) )١١٤١١٤((  

ـًا   :رأي االحتاد العام لنقابات عمال البحرين  -رابع
  

 االحتاد العام لنقابات عمال البحرين يؤيد مشروع قانون التأمني االجتماعي، ولكن هناك             إن
  : مشروع القانون تتمثل يف التايل بعض التعديالت املقترحة على

  

على أن تعمل اهليئة خالل الـدورة األوىل        : "يف اية املادة الثانية العبارة التالية       تضاف   .١
 " .على توحيد املزايا بني مجيع عمال اململكة وفق أفضلها يف الصناديق القائمة

 :تعدل املادة الرابعة كالتايل  .٢
  :ئيس وأربعة عشر عضوا على النحو التايل يكون للهيئة جملس إدارة يشكل من ر

 .ثالثة أعضاء ميثلون احلكومة بصفتها صاحب عمل  -
 .ثالثة أعضاء ميثلون أصحاب العمل ختتارهم غرفة جتارة وصناعة البحرين  -
ثالثة أعضاء ميثلون العاملني يف القطاع احلكومي خيتارهم االحتاد العام لنقابات عمال             -

 .البحرين 
ثلون العاملني يف القطاع األهلي خيتارهم االحتاد العام لنقابات عمـال           ثالثة أعضاء مي   -

 .البحرين 
 .اثنان من ذوي  اخلربة واالختصاص يف الشؤون املالية والتأمينية  -

 

تعيني : "على النحو التايل    ) ٨(بالنسبة للمادة السادسة يضاف إليها بند مستحدث برقم          .٣
 اهليئة ومركزها املايل على أال جيدد لـه         مدقق حسابات خارجي يقوم بتدقيق حسابات     

 " .أكثر من دورة واحدة
بإضافة العبارة التالية يف ايتـها   ) ب(بالنسبة للمادة الثامنة تعدل الفقرة األوىل من البند          .٤

، وحتـذف الفقـرات     "وعلى وزير املالية أن يرفعها بدوره إىل جملس الوزراء إلقرارها         "
  .الالحقة 

  
ـًً   :ية احلكمة للمتقاعدين رأي مجع –ا خامس

  

تقريـب املزايـا،    تشيد مجعية احلكمة مبا تضمنه مشروع قانون التأمني االجتماعي من            .١
  .وتوحيد أنظمة التأمني االجتماعي

 :تعدل املادة الرابعة كالتايل  .٢
  :يكون للهيئة جملس إدارة يتكون من رئيس وأربعة عشر عضوا على النحو التايل 



   ) )١١٥١١٥((  

  

 .احلكومة بصفتها صاحب عمل ثالثة أعضاء ميثلون  -
 .ثالثة أعضاء ميثلون أصحاب العمل يف القطاع األهلي  -
 .عضوان ميثالن العاملني يف القطاع احلكومي  -
 .عضو ميثل العاملني يف القطاع األهلي  -
 .عضوان ميثالن املتقاعدين يف القطاع احلكومي  -
 .ني االجتماعي اثنان من ذوي اخلربة واالختصاص يف الشؤون االقتصادية والتأم -

  

ـًا    : ةـ رأي اللجن-سادس
  

تدارست اللجنة مشروع القانون حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل             
أعضاء اللجنة وممثلي اجلهات املدعوة واملستشارين القانونيني، ومتّ استعراض قـرار جملـس             

نة كذلك على رأي جلنـة    النواب ورأي جلنة اخلدمات مبجلس النواب بشأنه، واطلعت اللج        
الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة املـشروع مـن             

اهليئة  الناحيتني الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مرئيات ومالحظات كل من          
االحتاد العـام   و العامة للتأمينات االجتماعية، ووزارة املالية، واهليئة العامة لصندوق التقاعد،        

ومجعية احلكمة للمتقاعدين خبصوص مشروع القانون؛ واقتنعـت         لنقابات عمال البحرين،  
اللجنة يف ضوء كل تلك املعطيات بأمهية التوصية باملوافقة على مشروع القانون؛ ذلـك أن               

 دمج اهليئتني، وتقريب املزايا، وتوحيد أنظمة التأمني االجتمـاعي،          يهدف إىل هذا املشروع   
سني فرص استثمار أموال اهليئتني، كما أن هذا القانون بشكل عام يـصب يف خدمـة                وحت

املواطنني املتقاعدين واملتضررين واملصابني مبرض أو عجز، مبا سيحققه من تأمني اجتمـاعي             
  .مناسب هلم 

 
ـًاسابع   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـ

  

ة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار  من الالئح  ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا            األستاذة مسرية إبراهيم رجب .١  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي     الدكتور محـد علي السليطي .٢



   ) )١١٦١١٦((  

 
ـًاثامن   : توصية اللجنة:  ـ

  

لجنـة  يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن ال               
  : توصي مبا يلي

  

 من بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي (  ) لسنة  (  ) املوافقة على مشروع قانون رقم       •
   .حيث املبدأ

املوافقة على التعديالت اليت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف              •
 .اجلدول املرفق 

  

  الزم ،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ ال
  

  

  ية جواد اجلشي.               د                      عائشة سامل مبارك
  اخلدمـاترئيس جلنة                            اخلدماتنائب رئيس جلنة 



  ) ١١٧(  

  بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي )    ( لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
   القانوننصوص مواد مشروع

 ومة كما وردت من احلك
  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بشأن اهليئة العامة للتأمني 

  االجتماعي
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  
  بعد اإلطالع على الدستور،

ــم   ــانون رق ــى الق   ) ١٣( وعل
ت  بشأن تنظيم معاشا   ١٩٧٥لسنة  

ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة    
  والقوانني املعدلة له، 

وعلى قـانون تنظـيم معاشـات       
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد     

  

(  ) لسنة (  ) روع قانون رقم مش
بشأن اهليئة العامة للتأمني 

  االجتماعي
  

) ٣٥( القانون رقـم    (  إضافة -
ــسنة  ــدار ) م٢٠٠٦( ل بإص

  ).قانون ديوان اخلدمة املدنية
  

ــص   ــون ن ــك يك ــى ذل   وعل
 :الديباجة بعد التعديل

  
  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        

  .ملك مملكة البحرين

  

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بشأن اهليئة العامة للتأمني 

  االجتماعي
  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        -
النواب مـع تـصحيح اخلطـأ       

  ) .ديوان(مة املطبعي حبذف كل
  
  
  
  
  

 

  

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بشأن اهليئة العامة للتأمني 

  االجتماعي
  
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين



  ) ١١٨(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

قوة دفاع البحرين واألمـن العـام       
) ١١( الصادر باملرسوم بقانون رقم     

   والقوانني املعدلة له، ١٩٧٦لسنة 
وعلى قانون التـأمني االجتمـاعي      

) ٢٤(  رقم   الصادر باملرسوم بقانون  
   والقوانني املعدلة له، ١٩٧٦لسنة 

) ٦( وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 بإنــشاء صــندوق ١٩٩١لــسنة 

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع       
 البحرين واألمن العام البحـرينيني    

  ،وغري البحرينيني
  

 النواب جملس    و الشورىأقر جملس   
القانون اآليت نصه ، وقـد صـدقنا     

  : عليه وأصدرناه
 

  
  بعد االطالع على الدستور،

  

ــم   ــانون رق ــى الق   ) ١٣( وعل
 بشأن تنظيم معاشات    ١٩٧٥لسنة  

ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة    
  والقوانني املعدلة له، 

  

وعلى قـانون تنظـيم معاشـات       
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد     
قوة دفاع البحرين واألمـن العـام       

) ١١( الصادر باملرسوم بقانون رقم     
   م والقوانني املعدلة له،١٩٧٦لسنة 

وعلى قانون التـأمني االجتمـاعي      
) ٢٤( الصادر باملرسوم بقانون رقم     

   والقوانني املعدلة له، ١٩٧٦لسنة 
) ٦( وعلى املرسوم بقانون رقـم      

  
  بعد االطالع على الدستور،

  

ــم   ــانون رق ــى الق   ) ١٣( وعل
 بشأن تنظيم معاشات    ١٩٧٥لسنة  

ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة    
  انني املعدلة له، والقو

  

وعلى قـانون تنظـيم معاشـات       
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد     
قوة دفاع البحرين واألمـن العـام       

) ١١( الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  م والقوانني املعدلة له، ١٩٧٦لسنة 

وعلى قانون التـأمني االجتمـاعي      
) ٢٤( الصادر باملرسوم بقانون رقم     

  لة له،  والقوانني املعد١٩٧٦لسنة 
) ٦( وعلى املرسوم بقانون رقـم      



  ) ١١٩(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 بإنــشاء صــندوق ١٩٩١لــسنة 
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع       
 البحرين واألمن العام البحـرينيني    

  ،وغري البحرينيني
  

ــم  ــانون رق ــى الق   ) ٣٥( وعل
بإصدار قـانون   ) م٢٠٠٦( ة  لسن

  ديوان اخلدمة املدنية،
  

  
 النواب جملس    و الشورىأقر جملس   

القانون اآليت نصه ، وقـد صـدقنا     
  : عليه وأصدرناه

 

 بإنــشاء صــندوق ١٩٩١لــسنة 
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع       
 البحرين واألمن العام البحـرينيني    

  ،وغري البحرينيني
  

ــم  ــانون رق ــى الق   ) ٣٥( وعل
بإصدار قانون ) م٢٠٠٦( لسنة      

  اخلدمة املدنية،
  

  
 النواب جملس    و الشورىأقر جملس   

نصه ، وقـد صـدقنا   القانون اآليت   
  : عليه وأصدرناه

 



  ) ١٢٠(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة األوىل
  

اهليئة العامة  " تنشأ هيئة عامة تسمى     
تكـون هلـا    " للتأمني االجتماعي   

ــع  ــة وتتمت ــصية االعتباري الشخ
  باالستقالل املايل واإلداري وختضع 

  . لرقابة وزير املالية 
  

  املادة األوىل
  

  دون تعديل
  

  
  
  
  

  
  

  املادة األوىل

  دون تعديل
 

  ملادة األوىلا
  

اهليئة العامة  " تنشأ هيئة عامة تسمى     
تكـون هلـا    " للتأمني االجتماعي   

ــع  ــة وتتمت ــصية االعتباري الشخ
  باالستقالل املايل واإلداري وختضع 

 .لرقابة وزير املالية 

  

  املادة الثانية
إدارة الصناديق املنـشأة    تتوىل اهليئة   

لـسنة  ) ١٣( مبوجب القانون رقم    
ـ   ١٩٧٥ يم معاشـات    بشأن تنظ

ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة،    
وقانون التأمني االجتماعي الـصادر     

لـسنة  ) ٢٤( باملرسوم بقانون رقم    

  

  املادة الثانية
تضاف يف اية املـادة العبـارة        -

على أن تعمل اهليئـة      ( : التالية
خالل السنتني األوليني علـى     

 بني مجيع اخلاضعني    توحيد املزايا 
  ).وفق أفضلهاة لألنظمة القائم

  
  

  املادة الثانية
دمج الفقرة املضافة مـن قبـل        -

جملس النواب بعد تعديلها مـن      
مـن  ) ج(قبل اللجنة يف البنـد      

دة الثامنة، وذلك من أجـل      املا
 .اتساق النص 

  

  املادة الثانية
  
  
  
  
  

  



  ) ١٢١(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

، واملرسوم بقـانون رقـم          ١٩٧٦
 بإنشاء صندوق   ١٩٩١لسنة  ) ٦( 

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع       
البحرين واألمن العام البحـرينيني     

   .وغري البحرينيني
  

حمل كل من اهليئة العامـة  حتل اهليئة   
لصندوق التقاعد و اهليئـة العامـة       
للتأمينات االجتماعية وتؤول إليهـا     
كافة احلقوق وااللتزامات املتعلقـة     

  .اتني اهليئتني 
  

  

  
  

ــص   ــون ن ــك يك ــى ذل   وعل
  :املادة بعد التعديل

  

إدارة الصناديق املنـشأة    تتوىل اهليئة   
لـسنة  ) ١٣( مبوجب القانون رقم    

 بشأن تنظـيم معاشـات      ١٩٧٥
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة،    
وقانون التأمني االجتماعي الـصادر     

لـسنة  ) ٢٤( ون رقم   باملرسوم بقان 
م، واملرسوم بقـانون رقـم        ١٩٧٦

م بإنشاء صندوق   ١٩٩١لسنة  ) ٦( 
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع       
البحرين واألمن العام البحـرينيني     

   .وغري البحرينيني
  

  

  
  
  

إدارة الصناديق املنـشأة    تتوىل اهليئة   
لـسنة  ) ١٣( مبوجب القانون رقم    

 بشأن تنظـيم معاشـات      ١٩٧٥
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة،    
وقانون التأمني االجتماعي الـصادر     

لـسنة  ) ٢٤( باملرسوم بقانون رقم    
رسوم بقـانون رقـم       م، وامل ١٩٧٦

م بإنشاء صندوق   ١٩٩١لسنة  ) ٦( 
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع       
البحرين واألمن العام البحـرينيني     

   .وغري البحرينيني
  

  

  



  ) ١٢٢(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

حتل اهليئة حمل كل من اهليئة العامـة    
لصندوق التقاعد و اهليئـة العامـة       

هـا  للتأمينات االجتماعية وتؤول إلي   
كافة احلقوق وااللتزامات املتعلقـة     

على أن تعمل اهليئـة     اتني اهليئتني   
خالل السنتني األوليني على توحيد     
املزايا بني مجيع اخلاضعني لألنظمة     

  .القائمة وفق أفضلها

حتل اهليئة حمل كل من اهليئة العامة 
لصندوق التقاعد و اهليئة العامة 

للتأمينات االجتماعية وتؤول إليها 
ملتعلقة كافة احلقوق وااللتزامات ا

  .اتني اهليئتني 
 

  املادة الثالثة
تؤدى إىل اهليئة مجيع االشـتراكات      
ــات  ــوم واإلعان ــالغ والرس واملب
     املنصوص عليها يف القـانون رقـم       

 بشأن تنظـيم    ١٩٧٥لسنة  ) ١٣( 
معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي    
احلكومة، وقانون تنظيم معاشـات     

  املادة الثالثة
  دون تعديل

  

  املادة الثالثة
 دون تعديل

  املادة الثالثة
ــع   ــة مجي ــؤدى إىل اهليئ ت
االشتراكات واملبالغ والرسـوم    

إلعانات املنصوص عليهـا يف    وا
لـسنة  ) ١٣(      القانون رقم   

 بشأن تنظيم معاشـات     ١٩٧٥
ومكافآت التقاعـد ملـوظفي     



  ) ١٢٣(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد     
فاع البحرين واألمـن العـام      قوة د 

) ١١( الصادر باملرسوم بقانون رقم     
، وقــانون التــأمني ١٩٧٦لـسنة  

االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون    
  . ١٩٧٦لسنة ) ٢٤( رقم 

ــانون تنظــيم  ــة، وق احلكوم
معاشات ومكافـآت التقاعـد     
لضباط وأفـراد قـوة دفـاع       
البحرين واألمن العام الـصادر     

) ١١( باملرسوم بقانون رقـم     
، وقانون التـأمني    ١٩٧٦لسنة  

الصادر باملرسـوم   االجتماعي  
لــسنة ) ٢٤( بقــانون رقــم 

١٩٧٦. 

  املادة الرابعة
  

يكون للهيئة جملس إدارة يشكل من      
رئيس وأربعة عشر عـضوا علـى       

  : النحو التايل
ثالثة أعضاء ميثلـون احلكومـة       -

  .بصفتها صاحب عمل 

  املادة الرابعة
        تضاف يف البند الثاين فقـرة      -

ختتارهم غرفة جتارة وصـناعة     ( 
  . )البحرين

         ابع فقرة تضاف يف البند الر    -
خيتارهم االحتاد العام لنقابـات     ( 

  املادة الرابعة
  املوافقة علـى قـرار جملـس        -

) جملس (النواب مع إضافة كلمة   
يف الـسطر   ) رئيس (بعد كلمة 

  .بعةااألخري من الفقرة الر

  املادة الرابعة
  
  
  
  
  



  ) ١٢٤(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ثالثة أعضاء ميثلـون أصـحاب       -
 .العمل يف القطاع األهلي 

 ثالثة أعضاء ميثلون العـاملني يف      -
 .القطاع احلكومي 

ثالثة أعضاء ميثلون العـاملني يف       -
 .القطاع األهلي 

ــربة    - ــن ذوي اخل ــان م اثن
واالختصاص يف الشئون املالية و     

 .التأمينية 
ويصدر بتعيني رئيس وأعضاء جملس     
اإلدارة مرسوم بناء علـى ترشـيح      

  .رئيس جملس الوزراء 
وتكون مدة العـضوية يف جملـس       

ة للتجديد  اإلدارة أربع سنوات قابل   
  .مرة واحدة 

 . )عمال البحرين
تضاف يف الفقـرة الثانيـة       -

اختيار اجلهات املعنية    (     عبارة
 ).أعاله

تضاف يف السطر الثاين من      -
بنـاء علـى   ( الفقرة الثالثة عبارة   

 . ) اجلهة املرشحةموافقة 
يف السطر األخري مـن الفقـرة        -

بقرار من  ( ةبعة تستبدل عبار  االر
ـ )جملس الوزراء  بقرار  ( عبارة ب

 . )من رئيس الوزراء
  

ــص   ــون ن ــك يك ــى ذل   وعل
  :املادة بعد التعديل 

  
يكون للهيئة جملس إدارة يشكل من      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يكون للهيئة جملس إدارة يشكل من      



  ) ١٢٥(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وحتدد مكافآت رئـيس وأعـضاء      
الس وأعضاء اللجان اليت تـشكل     
ـًا للمادة اخلامسة مـن غـري        طبق
أعضاء جملس اإلدارة بقـرار مـن       

  .جملس الوزراء 
  

رئيس وأربعة عشر عـضوا علـى       
  : النحو التايل

ثالثة أعضاء ميثلـون احلكومـة       -
  .بصفتها صاحب عمل 

ثالثة أعضاء ميثلـون أصـحاب       -
 غرفـة جتـارة    ختتـارهم العمل  

  .وصناعة البحرين
ثالثة أعضاء ميثلون العـاملني يف       -

 .القطاع احلكومي 
ثالثة أعضاء ميثلون العـاملني يف       -

خيتارهم االحتـاد   القطاع األهلي   
  .العام لنقابات عمال البحرين

ــربة    - ــن ذوي اخل ــان م اثن
واالختصاص يف الشئون املالية و     

 .التأمينية 

ر عـضوا علـى     رئيس وأربعة عش  
  : النحو التايل

ثالثة أعضاء ميثلـون احلكومـة       -
  .بصفتها صاحب عمل 

ثالثة أعضاء ميثلـون أصـحاب       -
ختتـارهم غرفـة جتـارة     العمل  

  .وصناعة البحرين
ثالثة أعضاء ميثلون العـاملني يف       -

 .القطاع احلكومي 
ثالثة أعضاء ميثلون العـاملني يف       -

خيتارهم االحتـاد   القطاع األهلي   
  .العام لنقابات عمال البحرين

ــربة    - ــن ذوي اخل ــان م اثن
واالختصاص يف الشئون املالية و     

 .التأمينية 



  ) ١٢٦(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لس ويصدر بتعيني رئيس وأعضاء جم    
 اختيـار   اإلدارة مرسوم بناء علـى    

 ترشـيح    و اجلهات املعنية أعـاله   
  .رئيس جملس الوزراء 

وتكون مدة العـضوية يف جملـس       
اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد     

بناء على موافقة اجلهة    مرة واحدة   
   .ةاملرشح

وحتدد مكافآت رئـيس وأعـضاء      
الس و أعضاء اللجان اليت تشكل      

ـًا للمادة اخل   امسة مـن غـري     طبق
بقـرار مـن    أعضاء جملس اإلدارة    

   .رئيس الوزراء
  
  

ويصدر بتعيني رئيس وأعضاء جملس     
 اختيـار   اإلدارة مرسوم بناء علـى    

 ترشـيح    و اجلهات املعنية أعـاله   
  .رئيس جملس الوزراء 

وتكون مدة العـضوية يف جملـس       
نوات قابلة للتجديد   اإلدارة أربع س  

بناء على موافقة اجلهة    مرة واحدة   
   .ةاملرشح

وحتدد مكافآت رئـيس وأعـضاء      
الس و أعضاء اللجان اليت تشكل      
ـًا للمادة اخلامسة مـن غـري        طبق

بقـرار مـن    أعضاء جملس اإلدارة    
  .  الوزراء جملسرئيس

 



  ) ١٢٧(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة اخلامسة
جيتمع جملس اإلدارة بـدعوة مـن       

علـى األقـل    رئيسه أربع مـرات     
ـًا، أو كلما دعت الـضرورة     سنوي
إىل ذلك أو بناء على طلب مخـسة        

وال يكـون انعقـاد     . من أعضائه 
ـًا إال حبضور أغلبية      الس صحيح
أعضائه، وتصدر قراراتـه بأغلبيـة      
أصوات احلاضرين، وعند التساوي    

  .يرجح اجلانب الذي منه الرئيس
وخيتار جملس اإلدارة يف أول اجتماع    

ـًا للرئيسله من ب   .ني أعضائه نائب
ورئيس جملس اإلدارة أن يدعو عند      
احلاجة ذوي اخلربة واالختـصاص     
لالشتراك يف اجتماعات الس دون     

  املادة اخلامسة
  

 الفقــرة األوىل مــن املــادة يف -
أربـع مـرات    (  عبارة تستبدل

مرة ( بـ  ) اـًعلى األقل سنوي  
 ).كل ثالثة أشهر على األقل

يف بداية السطر الثاين من الفقرة       -
الثالثة تصحيح مطبعي ، إضـافة      

" ورئيس" حرف الالم يف كلمة     
 ".ولرئيس" لتصبح 

  

ــو ــك يك ــى ذل ــص وعل   ن ن
  :املادة بعد التعديل

جيتمع جملس اإلدارة بـدعوة مـن       
مرة كل ثالثة أشهر علـى      رئيسه  
 ، أو كلما دعت الضرورة إىل       األقل

ذلك أو بناء على طلب مخسة مـن        

  املادة اخلامسة
  املوافقة علـى قـرار جملـس        -

 .النواب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة اخلامسة
  
  
  
  
  
  
  

  
جيتمع جملس اإلدارة بـدعوة مـن       

مرة كل ثالثة أشهر علـى      رئيسه  
دعت الضرورة إىل    ، أو كلما     األقل

ذلك أو بناء على طلب مخسة مـن        



  ) ١٢٨(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .أن يكون هلم حق التصويت 
وجيوز لس اإلدارة أن يشكل من      
بني أعضائه جلنة أو أكثر يعهد إليها       
مبهمة خاصة حيددها قرار التشكيل     

ــا  ــضم إليه ــه أن ي ــرباء ول خ
  .ومتخصصني 

وال يكون انعقاد الـس     . أعضائه
ــة  ـًا إال حبــضور أغلبي صحيحــ
أعضائه، وتصدر قراراتـه بأغلبيـة      
 أصوات احلاضرين، وعند التساوي   

  .يرجح اجلانب الذي منه الرئيس
وخيتار جملس اإلدارة يف أول اجتماع    

ـًا للرئيس   .له من بني أعضائه نائب
 جملس اإلدارة أن يدعو عند      ولرئيس

احلاجة ذوي اخلربة واالختـصاص     
لالشتراك يف اجتماعات الس دون     

  .أن يكون هلم حق التصويت 
وجيوز لس اإلدارة أن يشكل من      

جلنة أو أكثر يعهد إليها     بني أعضائه   
مبهمة خاصة حيددها قرار التشكيل     
ــرباء   ــا خ ــضم إليه ــه أن ي ول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وال يكون انعقاد الـس     . أعضائه
ــة  ـًا إال حبــضور أغلبي صحيحــ
أعضائه، وتصدر قراراتـه بأغلبيـة      
أصوات احلاضرين، وعند التساوي    

  .يرجح اجلانب الذي منه الرئيس
وخيتار جملس اإلدارة يف أول اجتماع    

ـًا للرئيس   .له من بني أعضائه نائب
 جملس اإلدارة أن يدعو عند      لرئيسو

احلاجة ذوي اخلربة واالختـصاص     
لالشتراك يف اجتماعات الس دون     

  .أن يكون هلم حق التصويت 
وجيوز لس اإلدارة أن يشكل     
من بني أعضائه جلنة أو أكثـر       
يعهد إليها مبهمة خاصة حيددها     
قرار التشكيل وله أن يضم إليها      



  ) ١٢٩(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

    .ومتخصصني 
 

 .خرباء ومتخصصني 

  لسادسةاملادة ا
جملس إدارة اهليئة هو السلطة العليا       
اليت تتوىل تصريف شئوا، ووضع      
السياسة العامة اليت تسري عليها وله      
أن يتخذ من القرارات مـا يـراه        

ـًا   لتحقيق الغـرض الـذي     الزم
أنشئت من أجله، واإلشراف علـى      
ــة   ــتثمارية واملالي ــشئون االس ال
ــة   ــصفة خاص ــة، وب واإلداري

  : الصالحيات التالية
إنشاء شركة لالستثمار يعهـد      .١

إليها باستثمار أموال صـناديق     
 . التقاعد الثالثة

  املادة السادسة
 تعديل الصالحيات وذلك علـى      -

  : النحو التايل
إنشاء شـركة اسـتثمارية      .١

 إىل فريـق فـين      ايعهد بإدار 
متخصص يتمتع بكفاءة عاليـة     

 العامـة   يف استثمار أموال اهليئة   
للتأمني االجتماعي، وختضع يف    
رقابتها إىل مصرف البحـرين     

  . املركزي وديوان الرقابة املالية
إقرار امليزانيـة التقديريـة      .٢

 املايل  وحساا اخلتامي ومركزها  
 قبل رفعهـا لـس الـوزراء      

  

  املادة السادسة
  املوافقة علـى قـرار جملـس        -

) ١ (ينالنواب بتعـديل البنـد    
مـع  ) ٨(وإضافة البنـد    ) ٤(و

تعديله، وعدم املوافقـة علـى      
  . )٢(تعديل البند 

  
  
  
  
  
  
  

  املادة السادسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) ١٣٠(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إقرار امليزانية التقديريـة للهيئـة       .٢
  وحساا اخلتـامي ومركزهـا     

 . املايل
دراسة تقارير املتابعة وتقييم أداء      .٣

اهليئة مـن خالهلـا وإصـدار       
القــرارات الالزمــة لتحــسني 

 . مستويات األداء
لقـوانني  دراسة مـشروعات ا    .٤

اخلاصة بتطوير نظام معاشـات     
ومكافـآت التقاعـد ملــوظفي   
احلكومة، وضباط وأفراد قـوة     

حرين واألمـن العـام،     لبدفاع ا 
والعاملني يف القطاع األهلـي،     
وذلك باالشتراك مع اجلهـات     

 . املعنية

ــدا  ــك متهي ــة؛ وذل للموافق
لتحويلها إىل جملسي الـشورى     

 . والنواب
دراسة مشروعات القوانني    .٤

اخلاصة بتطوير نظام املعاشـات     
ومكافآت التقاعـد ملـوظفي     
احلكومة، وضباط وأفراد قـوة     

حرين واألمن العـام،    بدفاع ال 
والعاملني يف القطاع األهلـي،     
مبا يف ذلك مـشاريع قـوانني       
توحيد املزايا بني هذه القطاعات    
وفق أفضلها، وذلك باالشتراك    

  . مع اجلهات املعنية
ــمن    - ــضا ض ــضاف أي وي

 :حياتالصال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) ١٣١(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إصدار اللوائح واألنظمة املاليـة      .٥
واإلدارية والفنية  اخلاصة باهليئة،     

ت ورواتب  وإقرار جداول درجا  
املوظفني على ضـوء اهليكـل      

 . التنظيمي الذي يقره الس
تعيني خبري اكتواري كل ثالث      .٦

سنوات لفحص وحتديد املركـز     
 . املايل للهيئة

 ديـوان   دراسة ومناقشة تقريـر    .٧
الرقابة املاليـة بـشأن تـدقيق       
حسابات اهليئة والتقارير األخرى    

 الديوان املتعلقـة    اليت يصدرها   
التدقيق واختاذ مـا    بنتائج أعمال   
 .يلزم بشأا

  

تعيني مدقق حسابات داخلـي     .٨
وخارجي يقوم بتدقيق حسابات    
اهليئة ومركزها املايل علـى أال      
جيدد لألخري أكثـر مـن دورة      

  . واحدة
  
  

ــص   ــون ن ــك يك ــى ذل   وعل
  :املادة بعد التعديل 

جملس إدارة اهليئة هو السلطة العليا       
اليت تتوىل تصريف شئوا، ووضع      

 وله  السياسة العامة اليت تسري عليها    
أن يتخذ من القرارات مـا يـراه        

ـًا  لتحقيق الغـرض الـذي      الزم
أنشئت من أجله، واإلشراف علـى      
ــة   ــتثمارية واملالي ــشئون االس ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

جملس إدارة اهليئة هو السلطة العليا       
اليت تتوىل تصريف شئوا، ووضع      
السياسة العامة اليت تسري عليها وله      
أن يتخذ من القرارات مـا يـراه        

ـًا  لتحقيق الغـرض الـذي      الزم
أنشئت من أجله، واإلشراف علـى      
ــة   ــتثمارية واملالي ــشئون االس ال



  ) ١٣٢(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

  
  
  
  

  

وميثل رئيس جملس اإلدارة اهليئة أمام      
  .  القضاء ويف صالا بالغري

ــة   ــصفة خاص ــة، وب واإلداري
  : الصالحيات التالية

إنشاء شركة استثمارية يعهـد     .١
إىل فريق فين متخصص     ابإدار 

يتمتع بكفاءة عالية يف استثمار     
عامـة للتـأمني    أموال اهليئة ال  

االجتماعي، وختضع يف رقابتها    
إىل مصرف البحرين املركـزي     

 . وديوان الرقابة املالية
  
إقرار امليزانية التقديرية وحساا    .٢

 املـايل قبـل     اخلتامي ومركزها 
 للموافقة؛  رفعها لس الوزراء  

وذلك متهيـدا لتحويلـها إىل      
 . جملسي الشورى والنواب

  
  
  
  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        .١
 .النواب 

  
  
  
  
  
  

 

عدم املوافقة على قرار جملـس       .٢
النواب واملوافقة علـى الـنص      

 وذلك ألن   ؛الوارد من احلكومة  
ميزانيات اهليئات العامة ال حتال     

 .إىل السني بشكل منفرد 

ــة   ــصفة خاص ــة، وب واإلداري
  : تاليةالصالحيات ال

إنشاء شـركة اسـتثمارية      .١
 إىل فريـق فـين      ايعهد بإدار 

متخصص يتمتع بكفاءة عالية يف     
استثمار أموال اهليئـة العامـة      
للتأمني االجتماعي، وختـضع يف     
رقابتها إىل مـصرف البحـرين      

 . املركزي وديوان الرقابة املالية
  
إقرار امليزانية التقديرية للهيئـة      .٢

  وحساا اخلتـامي ومركزهـا     
 . املايل

  
  



  ) ١٣٣(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
قييم أداء  دراسة تقارير املتابعة وت    .٣

اهليئة مـن خالهلـا وإصـدار       
القــرارات الالزمــة لتحــسني 

 . مستويات األداء
  
  
دراسة مـشروعات القـوانني      .٤

اخلاصة بتطوير نظام املعاشـات     
ومكافآت التقاعـد ملـوظفي     
احلكومة، وضباط وأفراد قـوة     

حرين واألمن العـام،    لبدفاع ا 
والعاملني يف القطاع األهلـي،     
 مبا يف ذلك مـشاريع قـوانني      

توحيد املزايا بني هذه القطاعات     

  
 دون تعديل

  
  
  
  
 
   جملـس   املوافقة علـى قـرار    . ٤

 .النواب 
  
  
  
  
  
  

  
دراسة تقارير املتابعة وتقييم     .٣

أداء اهليئة من خالهلـا وإصـدار       
ــة لتحــسني  ــرارات الالزم الق

 . األداء مستويات

  
 
دراسة مشروعات القوانني    .٤

اخلاصة بتطوير نظام املعاشـات     
ومكافــآت التقاعــد ملــوظفي 
احلكومة، وضباط وأفراد قـوة     

حرين واألمن العـام،    لبدفاع ا 
قطاع األهلي، مبا   والعاملني يف ال  

يف ذلك مشاريع قوانني توحيـد      
املزايا بني هذه القطاعات وفـق      



  ) ١٣٤(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وفق أفضلها، وذلك باالشتراك    
  .مع اجلهات املعنية

 

إصدار اللوائح واألنظمة املاليـة      .٥
واإلدارية والفنية  اخلاصة باهليئة،     
وإقرار جداول درجات ورواتب    
املوظفني على ضـوء اهليكـل      

 . التنظيمي الذي يقره الس
  

تعيني خبري اكتواري كل ثالث      .٦
ت لفحص وحتديد املركـز     سنوا

 . املايل للهيئة
  

 ديـوان   دراسة ومناقشة تقريـر    .٧
الرقابة املاليـة بـشأن تـدقيق       
حسابات اهليئة والتقارير األخرى    

 الديوان املتعلقـة    اليت يصدرها   

  
  
 

 دون تعديل
  
  
  
  

  دون تعديل
  
  

  دون تعديل
  
 
  

أفضلها، وذلك باالشتراك مـع     
  .اجلهات املعنية

  
 

إصدار اللوائح واألنظمة املاليـة      .٥
واإلدارية والفنية  اخلاصة باهليئة،     
وإقرار جداول درجات ورواتب    
املوظفني علـى ضـوء اهليكـل       

 . لسا التنظيمي الذي يقره 
 

 

تعيني خبري اكتواري كـل      .٦
ثالث سنوات لفحص وحتديـد     

 . املركز املايل للهيئة
  

 ديوان  دراسة ومناقشة تقرير   .٧
الرقابة املاليـة بـشأن تـدقيق       
حسابات اهليئة والتقارير األخرى    

 الـديوان املتعلقـة     اليت يصدرها   



  ) ١٣٥(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

بنتائج أعمال التدقيق واختاذ مـا      
 .يلزم بشأا

 
تعيني مدقق حسابات داخلـي     .٨

وخارجي يقوم بتدقيق حسابات    
ركزها املايل علـى أال     اهليئة وم 

جيدد لألخري أكثـر مـن دورة      
 . واحدة

  
  
 

 

وميثل رئيس جملس اإلدارة اهليئة أمام      
  . القضاء ويف صالا بالغري

  
  
  

املوافقة على قرار جملس النواب     . ٨
  مـع تعديلـه    ) ٨(بإضافة البنـد    

  :على النحو التايل 
بعـد  ) آخر( إضافة كلمة    -

مع اسـتبدال   ) داخلي و (عبارة  
 .) يقوم(بكلمة ) يقومان(كلمة 

بنتائج أعمال التدقيق واختاذ مـا      
 .يلزم بشأا

  
 داخلـي   تعيني مدقق حسابات  .٨

 بتـدقيق   ان خارجي يقوم  وآخر
حسابات اهليئة ومركزها املـايل     

 أكثر مـن    لألخريعلى أال جيدد    
 . دورة واحدة

 
  
  

وميثل رئيس جملس اإلدارة اهليئة     
 . أمام القضاء ويف صالا بالغري

  املادة السابعة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يـصدر      

  املادة السابعة
تعدل الفقـرة األوىل بإضـافة       -

  املادة السابعة
  املوافقة علـى قـرار جملـس        -

  املادة السابعة



  ) ١٣٦(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

بتعيينه مرسوم، بناء على ترشـيح      
 مدة تعيينـه أربـع      جملس اإلدارة، 

سنوات قابله للتجديد مرة واحـدة      
  .وملدة مماثلة 

وحيدد جملـس اإلدارة صـالحيات      
الرئيس التنفيـذي يف إدارة اهليئـة،    
ويكون مسئوالً أمام جملس اإلدارة      
عن سري أعمال اهليئة الفنية واإلدارية      
واملاليـة يف حـدود الـصالحيات    

  .املمنوحة له 
غريه من  للرئيس التنفيذي أن يفوض     

موظفي اهليئة يف مباشـرة بعـض       
  .صالحياته 

  

وحيضر الرئيس التنفيذي اجتماعات    
جملس اإلدارة دون أن يكون له حق       

وبالتنـسيق مـع      (:العبارة التالية 
بعـد   ) الوزير املختص، وتكـون   

بناء على ترشيح جملـس      ( عبارة
  ).اإلدارة

ــص   ــون ن ــك يك ــى ذل   وعل
  : املادة بعد التعديل 

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يـصدر      
بتعيينه مرسوم، بناء على ترشـيح      

 وبالتنسيق مع الوزير    جملس اإلدارة 
 مدة تعيينه أربـع     املختص، وتكون 

سنوات قابله للتجديد مرة واحـدة      
  .وملدة مماثلة

وحيدد جملـس اإلدارة صـالحيات      
دارة اهليئـة،  الرئيس التنفيـذي يف إ  

ويكون مسئوالً أمام جملس اإلدارة      

  النواب مـع اسـتبدال عبـارة      
الـوزير  (بعبارة  ) وزير املالية (

   ) .املختص

  
  
  
  
  

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يـصدر      
بتعيينه مرسوم، بناء على ترشـيح      

 وبالتنسيق مع وزيـر     جملس اإلدارة 
 مدة تعيينـه أربـع      وتكون ،املالية

سنوات قابله للتجديد مرة واحـدة      
  .وملدة مماثلة 

وحيدد جملـس اإلدارة صـالحيات      
الرئيس التنفيـذي يف إدارة اهليئـة،    
ويكون مسئوالً أمام جملس اإلدارة      



  ) ١٣٧(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

عن سري أعمال اهليئة الفنية واإلدارية        .التصويت 
واملاليـة يف حـدود الـصالحيات    

  .املمنوحة له 
للرئيس التنفيذي أن يفوض غريه من      
موظفي اهليئة يف مباشـرة بعـض       

  .صالحياته 
  

وحيضر الرئيس التنفيذي اجتماعات    
جملس اإلدارة دون أن يكون له حق       

  .التصويت 

عن سري أعمال اهليئة الفنية واإلدارية      
واملاليـة يف حـدود الـصالحيات    

  .املمنوحة له 
للرئيس التنفيذي أن يفوض غريه من      

يئة يف مباشـرة بعـض      موظفي اهل 
  .صالحياته 

ــرئيس التنفيــذي  وحيــضر ال
اجتماعات جملـس اإلدارة دون   

 .أن يكون له حق التصويت 

  املادة الثامنة
يرفع جملس إدارة اهليئة إىل وزير        -  أ

املالية تقارير دورية عن نـشاطها    
وسري العمل ا وما مت إجنـازه،       
وحتديد معوقات األداء ومـا مت      

فاديهـا،  اعتماده من حلـول لت    

  املادة الثامنة
النحو على ) الثامنة ( تعديل املادة -

  :التايل
تضاف العبارة التاليـة يف ايـة      -

على وزيـر   و ( ): ب( الفقرة  
 إىل  املالية أن يرفعهـا بـدوره     

  املادة الثامنة
  
  
  
  
  

  املادة الثامنة
  
  
  
  



  ) ١٣٨(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وللوزير أن يطلب مـن اهليئـة       
تزويده بأية بيانات أو معلومات     
أو قرارات أو حماضر أو سجالت      
أو تقارير، الزمة لقيامه بالرقابـة      

 .على أعمال اهليئة 
  

يرفع جملس إدارة اهليئـة إىل        - ب
وزير املالية مجيـع التوصـيات      
املتعلقة بتعديل املزايا التقاعدية أو     

نـصوص  اشتراكات التقاعـد امل   
) ١٣( عليها يف القـانون رقـم       

ــشأن تنظــيم ١٩٧٥لــسنة   ب
 التقاعـد   تمعاشات ومكافـآ  

ملوظفي احلكومة، وقانون تنظيم    
معاشات ومكافـآت التقاعـد     
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين     

 ).جملس الوزراء إلقرارها
تعدل الكلمة الواردة يف الـسطر      -

) ب( قبل األخري مـن الفقـرة       
) تويل( فتحذف الياء من كلمة     

 ". توىل "لتصبح 
تضاف فقرة جديـدة يكـون       -

ونصها على النحو   ) ج(ترتيبها  
يف مجيع األحـوال ال     : ( اآليت

تقـاص مـن املزايـا      جيوز االن 
التقاعدية أو زيادة اشـتراكات     

  ).التقاعد إال بقانون
   

ــص   ــون ن ــك يك ــى ذل   وعل
  :املادة بعد التعديل

 يرفع جملس إدارة اهليئة إىل وزير       -أ
املالية تقارير دورية عـن نـشاطها       

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دون تعديل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 يرفع جملس إدارة اهليئة إىل وزير       -أ
املالية تقارير دورية عـن نـشاطها       



  ) ١٣٩(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

واألمن العام الصادر باملرسـوم     
، ١٩٧٦لسنة  ) ١١(بقانون رقم   

وقــانون التــأمني االجتمــاعي 
قـانون رقـم    الصادر باملرسوم ب  

 .١٩٧٦لسنة ) ٢٤(
فإذا رأى وزيـر املاليـة أن هـذه         
ـًا علـى      التوصيات تتضمن خروج
ـًا      السياسة العامة للدولة أو مساس
باألوضاع املالية للهيئة، كـان لـه       
االعتراض عليها خالل مخسة عشر     
يوما من تاريخ رفع التوصيات إليه،      
وإعادا إىل جملس اإلدارة مشفوعة     

  اض إلعـادة النظـر   بأسباب االعتر 
  . فيها 

فإذا أصر جملس اإلدارة على توصيته      

وسري العمل ا ومـا مت إجنـازه،        
وحتديد معوقـات األداء ومـا مت       

للوزير اعتماده من حلول لتفاديها، و    
أن يطلب من اهليئة تزويـده بأيـة        
بيانات أو معلومات أو قـرارات أو      
حماضر أو سجالت أو تقارير، الزمة      

  .لقيامه بالرقابة على أعمال اهليئة 
  

يرفع جملس إدارة اهليئة إىل وزير      -ب
املالية مجيع التوصيات املتعلقة بتعديل   
املزايــا التقاعديــة أو اشــتراكات 

يها يف القانون   التقاعد املنصوص عل  
 بـشأن   ١٩٧٥لـسنة   ) ١٣( رقم  

 التقاعـد   تتنظيم معاشات ومكافآ  
ملوظفي احلكومة، وقانون تنظـيم     
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط    

  
  
  
  
  
  
  
  

 املوافقة على قرار جملـس      -
مـع   ،)ب(النواب بتعديل الفقرة    

والقرارات مبا فيها   (إضافة عبارة   
، )التوصـيات (بعد كلمة   ) تلك

وعلى وزير املالية   (وحذف عبارة   
عها بـدوره إىل جملـس      أن يرف 

، وذلـك ملـا     )الوزراء إلقرارها 
يتمتع بـه جملـس اإلدارة مـن        

وسري العمل ا ومـا مت إجنـازه،        
وحتديد معوقـات األداء ومـا مت       
اعتماده من حلول لتفاديها، وللوزير     
أن يطلب من اهليئة تزويـده بأيـة        
بيانات أو معلومات أو قـرارات أو      
حماضر أو سجالت أو تقارير، الزمة      

  .لقيامه بالرقابة على أعمال اهليئة 
  

يرفع جملس إدارة اهليئة إىل وزير      -ب
والقرارات مبا   املالية مجيع التوصيات  

 املتعلقة بتعـديل املزايـا      فيها تلك 
التقاعدية أو اشـتراكات التقاعـد      
  املنصوص عليها يف القـانون رقـم       

 بشأن تنظـيم    ١٩٧٥لسنة  ) ١٣( 
 التقاعد ملوظفي   تمعاشات ومكافآ 

احلكومة، وقانون تنظيم معاشـات     



  ) ١٤٠(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

تويل الوزير عرض األمر على جملس      
الوزراء الختاذ ما يراه بشأا مـع        
إبالغ جملس اإلدارة مبا اختـذ مـن        

  .إجراء 

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمـن      
العام الصادر باملرسوم بقانون رقـم      

، وقانون التأمني   ١٩٧٦لسنة  ) ١١(
االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون    

علـى  و ،  ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(قم  ر
 إىل  وزير املالية أن يرفعها بـدوره     

 .جملس الوزراء إلقرارها
فإذا رأى وزيـر املاليـة أن هـذه         
ـًا علـى      التوصيات تتضمن خروج
ـًا      السياسة العامة للدولة أو مساس
باألوضاع املالية للهيئة، كـان لـه       
االعتراض عليها خالل مخسة عشر     

يات إليه،  يوما من تاريخ رفع التوص    
وإعادا إىل جملس اإلدارة مشفوعة     
  بأسباب االعتراض إلعـادة النظـر    

استقالل، ويتم العرض على جملس     
الوزراء وفق األحكام التاليـة إذا      
حصل خالف بني الوزير وجملس     
اإلدارة الختاذ ما يـراه يف أمـر        

 . اخلالف
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد     
قوة دفاع البحرين واألمـن العـام       

) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
، وقــانون التــأمني ١٩٧٦لـسنة  

االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون    
   .١٩٧٦لسنة ) ٢٤(رقم 

 فإذا رأى وزير املاليـة أن هـذه        
ـًا علـى      التوصيات تتضمن خروج
ـًا      السياسة العامة للدولة أو مساس
باألوضاع املالية للهيئة، كـان لـه       
االعتراض عليها خالل مخسة عشر     
يوما من تاريخ رفع التوصيات إليه،      
وإعادا إىل جملس اإلدارة مشفوعة     
  بأسباب االعتراض إلعـادة النظـر     

  .فيها 
  



  ) ١٤١(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  . فيها 
أصر جملس اإلدارة على توصيته     فإذا  
الوزير عرض األمر على جملس     توىل  

الوزراء الختاذ ما يراه بشأا مـع        
 مبا اختـذ مـن      إبالغ جملس اإلدارة  

  .إجراء 
يف مجيع األحـوال ال جيـوز       . ج

ملزايا التقاعديـة أو    االنتقاص من ا  
زيـادة اشــتراكات التقاعــد إال  

   .بقانون

  
  
  
  
  
  
 املوافقة على قرار جملـس      -

مـع  ) ج(قرة  النواب بإضافة الف  
إضافة العبارة الـواردة يف املـادة       
الثانية بعد تعديلها كما هو موضح     
سابقًا، يف بداية البنـد، وإضـافة       

بعـد  ) أو توحيد املزايـا   (عبارة  
: لتصبح كالتايل   ) التقاعد(كلمة  

يتم العمـل خـالل الـسنتني       (
األوليني على توحيد املزايا بـني      

أصر جملس اإلدارة على توصيته     فإذا  
لى جملس  الوزير عرض األمر ع   توىل  

الوزراء الختاذ ما يراه بشأا مـع        
 مبا اختـذ مـن      إبالغ جملس اإلدارة  

  .إجراء 
  
يتم العمل خالل الـسنتني    . ج

األوليني على توحيد املزايا بني     
مجيع اخلاضعني لألنظمة القائمة    
ــع  ــضلها و يف مجي ــق أف وف
األحوال ال جيوز االنتقاص من     
املزايا التقاعديـة أو زيـادة      

قاعد أو توحيـد  اشتراكات الت 
  .املزايا إال بقانون



  ) ١٤٢(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

مجيع اخلاضعني لألنظمة القائمـة     
فضلها و يف مجيع األحوال     وفق أ 

ال جيوز االنتقاص مـن املزايـا       
التقاعدية أو زيادة اشـتراكات     
التقاعد أو توحيـد املزايـا إال       

؛ وذلك من أجل احلـث      )بقانون
على اإلسراع بتوحيد املزايا مـع      
ضمان أن يكون ذلك بقـانون،      
وإلجياد التنسيق بني خمتلف مـواد      

  .القانون 
  املادة التاسعة

ينقل إىل اهليئـة العامـة للتـأمني        
االجتماعي مجيع العاملني بكل مـن   
اهليئة العامة لصندوق التقاعد واهليئة     
العامة للتأمينات االجتماعية بـذات     

  املادة التاسعة
  دون تعديل

  

  املادة التاسعة
  ن تعديلدو

  املادة التاسعة
ينقل إىل اهليئة العامة للتـأمني      
االجتماعي مجيع العاملني بكل    
من اهليئـة العامـة لـصندوق       
التقاعد واهليئة العامة للتأمينات    



  ) ١٤٣(  

   القانوننصوص مواد مشروع
 ومة كما وردت من احلك

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .درجام ورواتبهم ومزاياهم 
  

  

االجتماعية بـذات درجـام     
  .ورواتبهم ومزاياهم 

  

 

  املادة العاشرة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام      

  .هذا القانون 
  

  ةاملادة العاشر
  دون تعديل

  
  
  
  

  املادة العاشرة
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة العاشرة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام      

  .هذا القانون 
 

  املادة احلادية عشرة
 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   

 ذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا     تنفي
من أول الشهر التايل لتاريخ نـشره       

  . لرمسيةيف اجلريدة ا

  املادة احلادية عشرة
  دون تعديل

  

  املادة احلادية عشرة
  دون تعديل

  

  املادة احلادية عشرة
 كل فيما خيصه    –على الوزراء   

ذ هذا القانون، ويعمـل      تنفي –
 من أول الشهر التايل     به اعتبارا 

 .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
  



 ) ١٤٤(

  م٢٠٠٧ مايو ١٣: التاريخ 
  

  ية جواد اجلشي    احملترمة.د/ ة سعادة السيدة الفاضل
  رئيس جلنة اخلدمات

  
بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي املرافق للمرسوم امللكـي         قانون  بمشروع  : املوضوع  

  . م ٢٠٠٦لسنة ) ٩٨(رقم 
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،
ص  / ١٣١  ( م ، أرفق معايل رئيس الس، ضمن كتابه رقم        ٢٠٠٧ مايو   ١٠بتاريخ  

 بشأن اهليئـة    (     )لسنة  (  )  رقم   مشروع قانون ، نسخة من    ) ٠٧ - ٥ - ٣ -ل ش ق    
 ، إىل جلنة الشؤون  م٢٠٠٦لسنة  ) ٩٨(العامة للتأمني االجتماعي املرافق للمرسوم امللكي رقم        

  .التشريعية والقانونية ، وذلك ملناقشته وإبداء املالحظات عليه للجنة اخلدمات
اخلامس  م، عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها      ٢٠٠٧ مايو   ١٣ وبتاريخ

والعشرين من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاين، حيث اطلعـت علـى               
بشأنه ، وتقريـر جلنـة       مشروع القانون املذكور ومذكرته اإليضاحية ، وقرار جملس النواب        

  .ستشارين واالختصاصيني القانونيني بالساخلدمات فيه ، وذلك حبضور امل
  .وانتهت اللجنة إىل عدم خمالفة مشروع القانون ملبادئ وأحكام الدستور

  :رأي اللجنة 
 بشأن اهليئة العامـة للتـأمني       (     )لسنة  (  )  رقم   مشروع قانون ترى اللجنة سالمة    

 النـاحيتني الدسـتورية      ؛ من   م ٢٠٠٦لسنة  ) ٩٨(االجتماعي املرافق للمرسوم امللكي رقم      
  .والقانونية

  

    حممد هادي احللواجي         
           رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية



 ) ١٤٥(

  
  

 

  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقتراح بقانون 

  أن التأمني الصحي على غري البحرينيني بش
  السعادة املقيمني يف اململكة ، واملقدم من أصحاب       
  عبدالرمحن حممد مجشري ، السيد حبيب: األعضاء       

   مكي ، حممد هادي احللواجي ، ألس توماس          
  مسعان ، خالد عبدالرسول شريف                

  
  
  

  



 ) ١٤٦(

  م٢٠٠٧ يوليو ٣: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   العادي األول من الفصل التشريعي الثاينددور االنعقا

  نبشأ
  التأمني الصحي على غري البحرينيني املقيمني يف اململكة االقتراح بقانون بشأن

  
  :مقدمــة

  -ص ل خ ت   / ١٢٨(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
االقتـراح   والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         م٢٠٠٧ مايو   ٩املؤرخ يف   ) ٢٠٠٧-٥-٤

 : وهـم  واملقدم من مخسة أعـضاء  ني الصحي على غري البحرينيني املقيمني يف اململكة    التأمبقانون بشأن   
سعادة السيد عبدالرمحن حممد مجشري، سعادة السيد حبيب مكي هاشم، سعادة الـسيد حممـد هـادي            

، على أن تتم    احللواجي، سعادة األستاذة أليس توماس مسعان، سعادة السيد خالد عبدالرسول آل شريف           
وذلـك  ، الـس  ليتم عرضه على خبصوصهوإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة  دراسته  

  . خالل موعد أقصاه أسبوعان من تارخيه 
  

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 :التالية قانون املذكور يف االجتماعات االقتراح بتدارست اللجنة  )٧(

 .م ٢٠٠٧ مايو ١٣بتاريخ    االجتماع الثاين والعشـرون -
 .م ٢٠٠٧ مايو ٢٧بتاريخ   االجتماع الرابع والعشـرون -
  .م٢٠٠٧ يونيو ١٢بتاريخ    االجتماع السادس والعشرون -
 

قانون موضوع البحث والدراسة واليت باالقتراح باطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة  )٨(
 :تملت على مايلياش



 ) ١٤٧(

 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةقاناالقتراح ب -

  
 :  كل منالرابع والعشرينوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  )٩(
  

 :وزارة الصحة  •
 

 .ـل الــــوزارة يـوكـ    الدكتور عبدالعزيز يوسف محزة .٥
 .ي ـمدير إدارة التخطيط الصح     التحـوالدكتـورة مليعـــة .٦
 .ة ـخمطط اقتصاديـات صحيـ    األستـاذة سوسن عبداحلسيـن  .٧

 
 : وزارة املالية •

 
  

ــ    األستـاذ حممـد أمحـد حممـد .١ ــة  م ــة املالي ــوير األنظم   دير إدارة تط
 .بالوكالة                                                

ــ    األستـاذ علي خليـل هاشـم .٢ ــل رئـ ــأمني ومتويـ ــسم التـ   يس قـ
 . املخاطر                                              

 .رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل     تاذ عبدالكرمي حممد بوعالياألس .٣
 :االحتاد العام لنقابات عمال البحرين  •

  

 . من االحتاد العام لنقابات عمال البحرين  األستاذ مريزا سعيد حســن .١
 

والسادس والعشرين مقدمو االقتـراح      شارك يف االجتماعني الرابع والعشرين    اللجنة  وبدعوة من    )١٠(
 :كل من وقد حضر 

 
 

 .النائب الثاين لرئيس جملس الشورى   األستاذة أليس توماس مسعان  .٣
 .ـورى ـس الـشلـو جمـعـض   مـسيد حبيب مكي هاشال .٤



 ) ١٤٨(

 :  كل من من األمانة العامة بالسكما شارك يف االجتماع •
 

 .  للمجلسوينـار القانـاملستش   يـ عصام عبدالوهاب الربزجن.د .٤
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان  ـرهوناألستاذ حمسن محيد مـ .٥

 
 . فـر عبداللطيـ سهيالسيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •
 
ـً   : رأي مقدمي االقتراح -اثاني

  

ديالت عليه، وذلك بناًء على     وافق مقدمو االقتراح على إعادة صياغة االقتراح وإجراء بعض التع         
  اآلراء واملالحظات اليت أثريت أثناء اجتماعات اللجنة من قبل السادة األعـضاء وممثلـي اجلهـات ذات           

  .  االختصاص 
  

ـًا     :ةـ رأي اللجن-ثالث
  

 حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله مـن قبـل             االقتراح بقانون تدارست اللجنة     
ي اجلهات املدعوة واملستشارين القانونيني، واطلعت اللجنة كذلك علـى رأي جلنـة             أعضاء اللجنة وممثل  

الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لـسالمة املـشروع مـن النـاحيتني                
، ووزارة  وزارة الـصحة   ىل مرئيات ومالحظات كل مـن     استمعت اللجنة إ  الدستورية والقانونية، كما    

، الذين أيدوا مجيعا فكرة االقتراح بقانون مع إبـداء بعـض         الحتاد العام لنقابات عمال البحرين    املالية، وا 
االقتـراح   واقتنعت اللجنة يف ضوء كل تلك املعطيات بأمهية التوصية باملوافقة على             املالحظات الشكلية؛ 

يني، كما حيقـق مبـدأ   لرعاية الصحية لغري البحرين ليستهدف تطبيق نظام     االقتراحقانون؛ ذلك أن هذا     ب
املشاركة اجلماعية يف حتمل أعباء تكلفة اخلدمات الصحية عن طريق إشراك القطاع اخلاص يف املـسامهة                
ـًا سنوية حتتسب على                 ذه األعباء من خالل دفع أصحاب املنشآت اليت يعمل ا غري البحرينيني أقساط

سيم تكلفة هذه اخلدمات عليهم، مما خيفـض        أساس التكلفة الكلية للمستفيدين من اخلدمات الصحية بتق       
كما أنه يسهم يف تشجيع رجال األعمال       . من قيمة املسامهة لكل منهم يف التكلفة احلقيقية للمستفيدين          



 ) ١٤٩(

على ترشيد استقدام العمالة الوافدة وبالتايل توفري فرص للعمالة البحرينية، وتطبيق التأمني الصحي بشكل              
كما قيمني يف البحرين دون استثناء مبن فيهم خدم املنازل ومن يف حكمهم،           إلزامي على مجيع األجانب امل    

سيؤدي إىل استعادة وزارة الصحة نسبة كبرية من نفقاا مما يتيح هلا تطوير نوعية نـشاطاا وخـدماا      
، وذلك بعد إجراء بعض التعديالت الالزمة علـى         الصحية حنو مستويات متقدمة من التحسني واجلودة      

  .راح األصلي املقدماالقت
 

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًارابع
  

  : من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من ) ٣٩( إعماالً لنص املادة 
  

ـًا            الدكتور محد علي السليطي .٣  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي     الدكتورة ية جواد اجلشي    .٤
 
  : توصية اللجنة:  ـًاخامس

  

  : يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي مبا يلي
  

التأمني الصحي على غري البحرينيني املقيمني يف        االقتراح بقانون بشأن   املوافقة على جواز النظر يف     -
عادة السيد عبدالرمحن حممد مجشري، سـعادة الـسيد         س: اململكة، واملقدم من مخسة أعضاء وهم     

س توماس مسعـان،    ي أل األستاذة، سعادة السيد حممد هادي احللواجي، سعادة         حبيب مكي هاشم  
   .سعادة السيد خالد عبدالرسول آل شريف

  
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،

  
  ية جواد اجلشي.   د                                          عائشة سامل مبارك

  اخلدمـاترئيس جلنة                                    اخلدماتنائب رئيس جلنة 
  



 ) ١٥٠(

  م٢٠٠٧ مايو ١٣: التاريخ 
  
  

  ية جواد اجلشي    احملترمة.د/ سعادة السيدة الفاضلة 
  رئيس جلنة اخلدمات

  
 البحرينيني املقيمني يف اململكة ، واملقـدم  االقتراح بقانون بشأن التأمني الصحي على غري      : املوضوع  

 عبدالرمحن حممد مجشري ، سعادة السيد سـيد         سعادة السيد : من مخسة أعضاء وهم     
حبيب مكي هاشم ، سعادة السيد حممد هادي احللواجي ، سعادة الفاضـلة ألـيس               

  .توماس مسعان ، سعادة السيد خالد عبدالرسول آل شريف
  

   وبركاته ،،،السالم عليكم ورمحة اهللا
  

  م ، أرفــق معــايل رئــيس الــس، ضــمن كتابــه رقــم ٢٠٠٧ مــايو ٩بتــاريخ 
قتراح بقانون بشأن التأمني الـصحي      الا، نسخة من     ) ٢٠٠٧ – ٥ – ١/  ص ل ت ق      ١٢٩( 

سعادة السيد عبدالرمحن   : على غري البحرينيني املقيمني يف اململكة ، واملقدم من مخسة أعضاء وهم             
 سعادة السيد سيد حبيب مكي هاشم ، سعادة السيد حممد هـادي احللـواجي ،                حممد مجشري ،  
 ، وذلك ملناقـشته  أليس توماس مسعان ، سعادة السيد خالد عبدالرسول آل شريف    سعادة الفاضلة 

  .وإبداء املالحظات عليه للجنة اخلدمات
اخلـامس   م، عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها      ٢٠٠٧ مايو   ١٣وبتاريخ  

والعشرين من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاين، حيث اطلعت على مشروع              
القانون املذكور ومذكرته اإليضاحية ، وذلك حبضور املستـشارين واالختـصاصيني القـانونيني           

  .بالس
  

  .وانتهت اللجنة إىل عدم خمالفة مشروع القانون ملبادئ وأحكام الدستور



 ) ١٥١(

  :لجنة رأي ال
  

قتراح بقانون بشأن التأمني الصحي على غري البحرينيني املقـيمني يف           الاترى اللجنة سالمة    
 سعادة السيد عبدالرمحن حممد مجشري ، سعادة الـسيد        : اململكة ، واملقدم من مخسة أعضاء وهم        

سيد حبيب مكي هاشم ، سعادة السيد حممد هادي احللواجي ، سعادة الفاضلة ألـيس تومـاس                 
  . ؛ من الناحيتني الدستورية والقانونيةعان ، سعادة السيد خالد عبدالرسول آل شريفمس
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    حممد هادي احللواجي         
           رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 
  


