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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 
بالتصديق على االتفاقية الدولية ملكافحة 

املنشطات يف جمال الرياضة ، املرافق 
لسنة ) ٨٣(لمرسوم امللكي رقم ل

  .م ٢٠٠٧
  



 )٤٨( 

  م ٢٠٠٨ يناير ٣٠: التاريخ
  

  التقرير اخلامس للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
   العادي الثاين من الفصل التشريعي الثاينددور االنعقا

 الدولية ملكافحة االتفاقية على بالتصديق(  ) لسنة ( )  مشروع قانون رقم خبصوص
  املنشطات يف جمال الرياضة اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو

  

  : مقدمـة

 كتاب معـايل رئـيس جملـس        الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة        
 والـذي مت    م٢٠٠٨ يناير   ١٧املؤرخ يف    ) ٢٠٠٨-١-٣/ ص ل خ أ   /١٥٦  (الشورى رقم 

بالتـصديق علـى     (  )لسنة  ( )  رقم   مشروع قانون للجنة بدراسة ومناقشة    مبوجبه تكليف ا  
االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة اليت اعتمـدها املـؤمتر العـام ملنظمـة                

 على أن    ، م يف دورته الثالثة والثالثني    ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٩اليونسكو، املنعقد يف باريس بتاريخ      
  الحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليـتم عرضـه علـى           تتم دراسته وإبداء امل   

   .الس 
    

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

 .م٢٠٠٨ يناير ٢٩مشروع القانون يف االجتماع السابع بتاريخ  اللجنة تدارست )١(
قانون موضوع النظر والـيت  مبشروع الالوثائق املتعلقة اطلعت اللجنة أثناء دراستها على    )٢(

  :  اشتملت على
 . مشروع القانون ونص االتفاقية  -
  . قرار جملس النواب ومرفقاته  -



 )٤٩( 

 

 : السادس كل من وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع )٣(

  : وقد حضر كل مناملؤسسة العامة للشباب والرياضة •

 

 ار القانوين لرئيس املؤسسة العامة املستش    الشيخ صباح بن محد آل خليفة .١

  . وزارة التربية والتعليم -للشباب والرياضة 

 .مستشار سعادة وزير التربيـة والتعليم     الدكتـور جمـدي متـويل .٢

 
  

  .الدكتور علي عبدالصاحل مكامل رئيس اللجان الطبية وقد حضر وزارة الصحـة  •
 

 

ـ    بالس اللجنة من األمانة العامةكما شارك يف اجتماع   • ـرهون األستاذ حمسن محيـد م
 .اللجان املستشار القانوين لشؤون 

 
 . فـر عبداللطيـ سهيالسيدةر اللجنة ـوتوىل أمانة س •
  
ـًانيثا    :ملخص ملرئيات اجلهات املعنية  -ـ
 :رأي املؤسسة العامة للشباب والرياضة  -١

 

 الالزمة للتصديق على     للشباب والرياضة إىل سرعة اختاذ اإلجراءات      دعت املؤسسة العامة   -
هذه االتفاقية، ليتسىن ململكة البحرين املشاركة يف البطوالت اليت تشرف عليها اهليئـات             
الرياضية العاملية والدولية واليت يشترط للمشاركة فيها االنضمام لتلك االتفاقية، وكذلك           

شعبية يف صـيف    املشاركة يف دورة األلعاب األوملبية املقرر إقامتها يف مجهورية الصني ال          
 .م ٢٠٠٨

كما بينت املؤسسة أنه ال يوجد هناك أية عقوبات جزائية على متعاطي املنشطات، وإمنـا    -
تكون العقوبة حرمان الالعب املتعاطي للمنشطات احملذورة من املـشاركة يف األلعـاب             

 .الرياضية 



 )٥٠( 

 :رأي وزارة الصحـة  -٢
مالحظات حول مشروع القـانون،     أفاد ممثلو الوزارة بأن وزارة الصحة ليست لديها أية           -

 .واعتربته من القوانني املهمة  حيث إا تؤيد مشروع القانون
 

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية -ثالثـ
اطلعت اللجنة الحقًا على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي             -

  . تني الدستورية والقانونيةجاء مؤكدا لسالمة مشروع القانون من الناحي
  

ـً   : ةــ رأي اللجن-ارابعـ
حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء          مشروع القانون   تدارست اللجنة    -

 بالس والذي أكد سالمة مشروع القانون من الناحية          القانوين  ومن قبل املستشار   اللجنة
صحـة، وممثلو املؤسسة العامة    مداخالت ممثل وزارة ال    واستمعت اللجنة إىل  ،  الدستورية

 واقتنعت بأمهية التوصية باملوافقـة علـى      اليت دارت خالل االجتماع،      للشباب والرياضة 
حيث إن انضمام مملكة البحرين إىل هذه االتفاقية سيعزز ، مشروع القانون من حيث املبدأ

طي منع ومكافحة املنشطات يف جمال الرياضة، وفرض تـدابري ملراقبـة ومكافحـة تعـا           
  .املنشطات 

  

ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-اخامس
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  : كل من
  

ـًا    األستـاذ إبراهيــم حممـد بشمـي .١  .مقررا أصليـ
ـًامقر          الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .٢  .را احتياطي

  
 



 )٥١( 

  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاسادس
قانون، فـإن اللجنـة   مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة           

  : توصي مبا يلي
  

  مشروع القانون
  

بالتصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة       (  ) لسنة  ( ) املوافقة على مشروع قانون رقم       -
رياضة اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو، املنعقد        ملكافحة املنشطات يف جمال ال    

 . من حيث املبدأ م يف دورته الثالثة والثالثني٢٠٠٥ أكتوبر ١٩يف باريس بتاريخ 
املوافقة على تعديل جملس النواب على املادة الثانية اإلجرائية والقاضي بإضافة عبـارة              -

 ). لوزراءعلى ا(قبل عبارة ) على رئيس جملس الوزراء و(
  
  : الديباجة .١

  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة

  .ملك مملكة البحرين       حنن محد بن عيسى آل خليفة
  بعد االطالع على الدستور ،

وعلى االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة اليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمـة              
   يف دورته الثالثة والثالثني ، ٢٠٠٥ أكتوبر ١٩ريخ املنعقد يف باريس بتا" اليونسكو"

   :أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 
  

  :توصية اللجنة 
  .يف املشروع بقانون تاملوافقة على نص الديباجة كما ورد - 

  



 )٥٢( 

   : املادة األوىل. ٢
  : نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

  

صودق على االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة اليت اعتمدها املـؤمتر العـام      
 يف دورته الثالثة والـثالثني،      ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٩املنعقد يف باريس بتاريخ     " اليونسكو"ملنظمة  

  . واملرافقة هلذا القانون 

  : توصية اللجنة
  .ع بقانون املوافقة على نص املادة كما ورد يف املشرو -

   :املادة الثانية. ٣
  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره          تنفيذ هذا القانون   - كل فيما خيصه     -على الوزراء   
  . يف اجلريدة الرمسية

  

  : توصية اللجنة
  .املوافقة على نص املادة كما ورد يف املشروع بقانون  - 

  
  روض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر مع

  
         عبدالرمحن حممد مجشري                  أمحد إبراهيم زاد

                                          الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة         الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة 
              والدفاع واألمن الوطين والدفاع واألمن الوطين                      



 )٥٣( 

  استدراك
  من جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  بالتصديق ( ) لسنة ( ) على تقريرها خبصوص مشروع قانون رقم 
على االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة التي 

  اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو
  

  ) :٦(ير اللجنة يف الصفحة ورد يف تقر
  

  :توصية اللجنة 
  . املوافقة على نص املادة كما ورد يف مشروع القانون  -

  
  :والصواب هو 
  :توصية اللجنة 

املوافقة على تعديل جملس النواب على املادة الثانية اإلجرائية ، والقاضي بإضافة  -
  . ) على الوزراء (قبل عبارة ) على رئيس جملس الوزراء و(عبارة 

  



 )٥٤( 

 
  
  
  
  

  ٢٠٠٨ ینایر ٣٠:التاریخ 
  
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/ سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  
  مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات: املوضوع 

   املنعقد، اليونسكويف جمال الرياضة التي اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة
  .م يف دورته الثالثة والثالثني٢٠٠٥ أكتوبر ١٩يف باريس بتاريخ 

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  
  

  م، أرف    ق مع    الي رئ    یس المجل    س، ض    من كتاب    ھ   ٢٠٠٨ ین    ایر ١٧بت    اریخ 

، ن      سخة م      ن م      شروع ق      انون )٢٠٠٨ –١ –٣/  ص ل ت ق ١٥٧(رق      م 

مكافح  ة المن  شطات ف  ي مج  ال الریاض  ة الت  ي  بالت  صدیق عل  ى االتفاقی  ة الدولی  ة ل

 أكت وبر  ١٩اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو، المنعقد في باریس بت اریخ     

م ف  ي دورت  ھ الثالث  ة والثالث  ین، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ  ٢٠٠٥

  .للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني
  

لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة       م، عقدت   ٢٠٠٨ ینایر   ٢٧وبتاریخ    

اجتماعھا الخامس عشر، حیث اطلعت على مشروع القانون الم ذكور ومذكرت ھ      

اإلی    ضاحیة، وق    رار مجل    س الن    واب ب    شأنھ، وذل    ك بح    ضور المست    شارین    

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس



 )٥٥( 

  

 إل  ى ع  دم مخالف  ة الم  شروع   – بع  د المداول  ة والنق  اش  –وانتھ  ت اللجن  ة  

  .ون لمبادئ وأحكام الدستوربقان

  

  :توصية اللجنة 

  

توص ي اللجن  ة ب سالمة م  شروع ق انون بالت  صدیق عل ى االتفاقی  ة الدولی  ة     

لمكافح  ة المن  شطات ف  ي مج  ال الریاض  ة الت  ي اعتم  دھا الم  ؤتمر الع  ام لمنظم  ة     

م ف  ي دورت  ھ الثالث  ة   ٢٠٠٥ أكت  وبر ١٩الیون  سكو، المنعق  د ف  ي ب  اریس بت  اریخ    

 .احیتین الدستوریة والقانونیةوالثالثین، من الن

  

  

         حممد هادي احللواجي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
  

 التشريعية والقانونية تقرير جلنة الشئون
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

لسنة ) ١٩(أحكام املرسوم بقانون رقم 
افق م يف شأن األومسة ، واملر٩٧٦

لسنة ) ١٠١(للمرسوم امللكي رقم 
  .م ٢٠٠٧



 )٥٧( 

  
  

  م٢٠٠٨ فبرایر ٥:التاریخ 
  

   للجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالسادسالتقرير 
  املرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بشروع املحول 

   يف شأن األومسة، املرافق للمرافق للمرسوم امللكي ١٩٧٦لسنة ) ١٩(رقم 
  م٢٠٠٧لسنة ) ١٠١(رقم 

          

    

م ، م ن دور االنعق اد األول م ن الف صل الت شریعي الث اني،       ٢٠٠٨ ینایر ٢٩بتاریخ  

، أح ال ص احب المع الي ال سید     )٢٠٠٨-١-٣/  ص ل ت ق ١٦٠(وبموجب الخطاب رق م   

ي بن صالح ال صالح رئ یس المجل س، ن سخة م ن  م شروع ق انون بتع دیل بع ض أحك ام                  عل

 في شأن األوسمة، المرافق للمرس وم الملك ي رق م     ١٩٧٦لسنة  ) ١٩(المرسوم بقانون رقم    

م، إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونی ة؛ وذل ك لمناق شتھ ودراس تھ،          ٢٠٠٧لسنة  ) ١٠١(

  .للجنة، في موعد أقصاه ثالثة أسابیع من تاریخھوإعداد تقریر بشأنھ متضمًنا رأي ا
  

  : إجراءات اللجنة- ًأوال

 ب شكل تف صیلي وم ستفیض، ف ي     – آن ف ال ذكر    –ناقشت اللجن ة م شروع الق انون         -١

 فبرای   ر ٣، المنعق   د بت   اریخ  ال   سادس ع   شر ال   دور الح   الي، وذل   ك ف   ي اجتماعھ   ا   

 .م٢٠٠٨

 :ن، على الوثائق المتعلقة بھ وھي اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانو-٢

 .قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون   -   أ
  .مشروع القانون موضوع البحث ومذكرتھ اإلیضاحیة -ب 

  
 



 )٥٨( 

 :شارك في اجتماعات اللجنة كل من •
 .المستشـــار القانونــي للمجلــــس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

  .المستشار القانوني لشؤون اللجان          ــــرھوناألســـتاذ محســن حمیــــد م -٢

 

  .محمد رضي محمدالسید  اللجنة تولى أمانة سر •
  

ثالثــا
ً

  :ةـ رأي اللجن- 

ج  اء  اس  تحداث وس  ام النھ  ضة للمل  ك حم  د   أنرأت اللجن  ة بع  د دراس  تھا لم  شروع الق  انون 

أثر لم  ا م  رت ب  ھ مملك  ة البح  رین م  ن تط  ورات ح  ضاریة سیاس  یة ودس  توریة، ك         نتیج  ة

 وال ذي  – حفظ ھ اهللا  –للمشروع اإلصالحي الكبیر لجاللة الملك حم د ب ن عی سى آل خلیف ة      

 الت ي  حقوق استوعبت جمیع القیم الرفیع ة والمب ادئ اإلن سانیة ال سامیة    ویرتكز على مبادئ  

أكدت مبادئ حقوق اإلنسان بوجھ ع ام وحق وق الم رأة ب شكل خ اص، وق د خل صت اللجن ة              

  .الناحیتین الدستوریة والقانونیةإلى سالمة المشروع من 
  

رابعــا
ً

  :اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي :

  :من الالئحة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
 .مقـرًرا رئیســـًا       األستاذ علي عبدالرضا العصفور -١

 .احتیاطًیاـرًرا مق      ناصر حمید المبــــــــــارك. د -٢
  

خامســا
ً

  :توصية اللجنة: 

ل سنة  ) ١٩(قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم      الموافقة على مشروع     . ١

ل  سنة ) ١٠١( ف  ي ش  أن األوس  مة، المراف  ق للمراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  ١٩٧٦

 .من حیث المبدأ ؛ م٢٠٠٧



 )٥٩( 

 .  الجدول المرفقالموافقة على مواد مشروع القانون بالتعدیالت الواردة في . ٢

  

.واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ  

  
  

      يحممد هادي احللواج              سيد حبيب مكي هاشم   
  رئيــــس               نائب رئيس 

  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية التشريعية والقانونية          جلنة الشؤون
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٦٠( 

  ٢٠٠٧لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
   يف شأن األومسة١٩٧٦لسنة ) ١٩( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  

  الديباجة
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  . البحرينملك مملكة

  ،طالع على الدستوربعد اإل
) ١٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 يف شـأن األومسـة      ١٩٧٦لسنة  
  والقوانني املعدلة له،

 النـواب  وجملس   الشورىأقر جملس   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

 :وأصدرناه

  

  الديباجة
  

املوافقة على نص الديباجـة دون      
  .تعديل
 

  الديباجة
  

  

املوافقة على نـص    توصي اللجنة ب  
  .الديباجة دون تعديل
 

 



 )٦١( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار
  

  املادة األوىل 
  

من املرسوم  ) ١(يستبدل بنص املادة    
 يف  ١٩٧٦لسنة  ) ١٩(بقانون رقم   

  :شأن األومسة النص التايل
  ): ١(مادة 

  :تنشأ األومسة التالية
وسام الشيخ عيسى بن سلمان      -١

  .آل خليفة
 .وسام القالدة اخلليفية -٢
 .وسام النهضة للملك محد -٣
 .وسام أمحد الفاتح -٤
 .وسام اإلقدام العسكري -٥
 .وسام البحرين -٦

  

  املادة األوىل 
  

املوافقة علـى نـص املـادة دون     
  .تعديل

  

  

  املادة األوىل 
توصي اللجنة باملوافقة على نـص      

 .املادة دون تعديل

 



 )٦٢( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .وسام الكفاءة -٧
 .وسام تقدير اخلدمة العسكرية -٨
 .وسام الواجب العسكري -٩
  .وسام حوار -١٠

  

  ثانيةاملادة ال
  

يضاف إىل املرسوم بقـانون رقـم       
 يف شأن األومسة    ١٩٧٦لسنة  ) ١٩(

، )١(مكررا  ) ٣(مادة جديدة برقم    
  :نصها اآليت

 ):١(مكررا ) ٣(مادة 
يتألف وسام النهضة للملك محد من      
درجات مخس وهي املمتازة واألوىل     
والثانية والثالثة والرابعة، ومينح بأمر     

  

  املادة الثانية
  

املوافقة على نص املادة دون 
  .تعديل

  املادة الثانية
توصي اللجنة باملوافقة على نـص      

 .املادة دون تعديل

 



 )٦٣( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 ملكي حيدد درجة هـذا الوسـام      
  .للفئات اآلتية

ــاء  -١ ــدول ورؤس ــاء ال رؤس
احلكومات وأوليـاء العهـد     
ورؤساء اـالس التـشريعية     

  .والوزراء ومن يف حكمهم
ــدنيني   -٢ ــن امل ــوطنيني م ال

والعسكريني الـذين أسـهموا     
إسهاماً فاعالً يف ضة اململكة     
اليت بدأت يف عهد امللك محـد       
بن عيسى آل خليفة بـإعالن      

يل ميثاق العمل الوطين وتعـد    
الدستور الذي استوعب مجيع     



 )٦٤( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

القيم الرفيعة واملبادئ اإلنسانية    
العظيمة وأرسى دعائم النظـام     
الدميقراطي وحقـق الـشرعية     
الدســـتورية باســـتكمال 

 .مؤسسات الدولة
كل من أسهم بـشكل بـارز        -٣

وفعال يف دعم املرأة وترسـيخ      
مبادئ حقوق اإلنـسان ويف      
انضمام اململكة إىل املنظمـات     

  .دولية املعنية بذلكواهليئات ال
  املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء     
 تنفيذ أحكـام   – كل فيما خيصه     –

  املادة الثالثة
املوافقة على نص املادة الثالثـة       -

كما ورد يف املشروع بقـانون،      

  املادة الثالثة
توصي اللجنة باملوافقة على نـص      
املادة الثالثة كما ورد يف املـشروع       

 املادة الثالثة

على رئيس جملس الوزراء والوزراء   
 تنفيذ أحكام   – كل فيما خيصه     –



 )٦٥( 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

هذا القانون، ويعمل به من اليـوم       
ـ    شره يف اجلريـدة    التايل لتاريخ ن

  .الرمسية

مع مراعاة تصحيح اخلطأ املطبعي    
الوارد يف الرقم الترتيـيب للمادة     

 بدالً مـن    )املادة الثالثة (ليصبح  
  ).املادة الثانية(

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

 ثالثةاملادة ال
على رئيس جملس الوزراء والوزراء     

 تنفيذ أحكـام   – كل فيما خيصه     –
هذا القانون، ويعمل به من اليـوم       
التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة        

  .الرمسية

بقانون، مع مراعاة تصحيح اخلطـأ      
رد يف الرقم الترتيــيب     املطبعي الوا 

 بـدالً   )املادة الثالثة (للمادة ليصبح   
  ).املادة الثانية(من 
 

هذا القانون، ويعمل به من اليـوم      
التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة       

 .الرمسية

 
  



 )٦٦( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية 
خبصوص االقتراح بقانون بتعديل بعض 

لسنة ) ١٤(أحكام املرسوم بقانون رقم 
م بإصدار قانون اإلثبات يف املواد ١٩٩٦

املدنية والتجارية ، واملقدم من سعادة 
 . سم الزايد العضو دالل جا



 )٦٧( 

  
  م٢٠٠٨  فبرایر ٥:  التاریخ 

  
   للجنة الشؤون التشريعية والقانونيةاخلامسالتقرير 

لسنة ) ١٤(بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم االقرتاح بقانون حول 
   منواملقدم بإصدار قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، ١٩٩٦

  ة دالل جاسم الزايدسعادة األستاذ 
  

 -١ -٣/  ص ل ت ق ١٥٣(، وبموج  ب الخط  اب رق  م   م٢٠٠٨ ین  ایر ١٧بت  اریخ   

رئیس المجل س إل ى لجن ة    سعادة األستاذ جمال محمد فخرو النائ ب األول ل    ، أرسل   )٢٠٠٨

بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة ن  سخة م  ن االقت  راح بق  انون  

 الم  واد المدنی  ة والتجاری  ة،    بإص  دار ق  انون اإلثب  ات ف  ي   ١٩٩٦ل  سنة ) ١٤(بق  انون رق  م  

 ، لمناق  شتھ ودراس  تھ وإع  داد تقری  ر ب  شأنھ س  عادة األس  تاذة دالل جاس  م الزای  د والمق دم م  ن 

  .متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر

     
  :إجراءات اللجنة : ًأوال

الخ   امس ع   شر  ااجتماعیھ     ف  ي  - آن   ف ال   ذكر -ناق  شت اللجن   ة االقت   راح بق  انون    . ١

 ٣ ین ایر و   ٣٠ بت اریخي  خالل الدور الحالي للمجل س       عقدا واللذانعشر،   والسادس

  . م٢٠٠٨فبرایر 

  

اطلع  ت اللجن  ة أثن  اء دراس  تھا االقت  راح بق  انون الم  ذكور عل  ى الوث  ائق المتعلق  ة ب  ھ   . ٢

 .انون المذكور ومذكرتھ اإلیضاحیةوھي االقتراح بق

 



 )٦٨( 

 ،م٢٠٠٨ ین  ایر ٣٠دع  ت اللجن  ة إل  ى اجتماعھ  ا الخ  امس ع  شر، المنعق  د بت  اریخ       . ٣

وزارة الع دل   العالق ة ، حی ث ح ضر ع ن       الجھ ات ذات  ولي وممثلي   ؤمس من   عدًدا

 : والشؤون اإلسالمیة في ھذا االجتماع كل من
    

v    وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة: 
الوكی  ل الم  ساعد ل  شؤون المح  اكم    يــید خـــالد حســـن عجـــاجــــالس . ١

 .والتوثیق

مست        شار وزی        ر الع        دل     د البنعليالسید عبدالعزیز الراش . ٢

  .والشؤون اإلسالمیة

  

 :فیما شارك في اجتماعات اللجنة كل من •

 .المستشار القانونـي للمجلـس       عصام عبدالوھاب البرزنجي. د -١

المست       شــار الق       انوني ل       شـؤون        مرھونحمیداألستاذ محسن  -٢

  .اللجان

ؤون المست       شــار الق       انوني ل       شـ         محمد عبداهللا الدلیمي.  د -٣

 .اللجان
  

  .محمد رضي محمدالسید  تولى أمانة سر اللجنة

  

ثانيـا
ً

  :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية: 

 لالقت  راح بق  انون  تأیی  د ال  وزارة  ةـؤون اإلسالمی  ـدل وال  شـوزارة الع  ممث  ل  أب  دى     

 يـي القانون  ـص ف ي الوع   ـود نق  ـل وج  ـذا االقتراح ف ي ظ   ـة ھـوتأتي أھمی  دأـن حیث المب  ـم

       دین   ار ٢٠٠ن ـغ م   ـإال أن زی   ادة المبل    ، راد ف   ي توثی   ق ت   صرفاتھم القانونی   ة  ـدى األف   ـل   



 )٦٩( 

 دین  ار ق  د تك  ون كبی  رة نوًع  ا م  ا ، ولھ  ذا رأوا أن یك  ون المبل  غ مح  صوًرا ب  ین   ٢٠٠٠إل  ى 

 دینار وذلك وفًقا لتغیر القوة الشرائیة لل دینار عم ا ك ان علی ھ عن دما وض ع        ١٠٠٠ – ٥٠٠

  . م١٩٧١نة ھذا القانون س

  

ثالثا
ً

  :رأي املستشارين القانونيني بالس: 

واف ق المست  شارون الق انونیون ب  المجلس رأي وزارة الع  دل وال شؤون اإلس  المیة ف  ي    

 دین  ار كبی رة ، وبین  وا أن االقت راح بق  انون ی أتي حمای  ة لل  دائن    ٢٠٠٠أن زی ادة المبل  غ إل ى   

بیة التي رفعت المبلغ ق د رفعت ھ إل ى    بضرورة كتابة الدین، وأوضحوا أن أغلب الدول العر      

  .الضعف، لذلك رأوا ضرورة أن تتسق الزیادة مع نقص القوة الشرائیة للدینار

  

رابعا
ً

  :رأي اللجنة: 

تدارس  ت اللجن  ة االقت  راح بق  انون م  ع وزارة الع  دل وال  شؤون اإلس  المیة ورأت أن   

للنق ود وطبیع ة التع امالت     ال شرائیة  ةاالقتراح یھدف إلى مراعاة التغیر المستمر عل ى الق و     

الحالی  ة ب  ین األف  راد وكث  رة الق  ضایا المتعلق  ة بال  دیون خاص  ة بالمب  الغ الت  ي تف  وق المبل  غ        

من القانون المشار إلیھ، األم ر ال ذي ی ستدعي مع ھ رف ع           ) ٦٢ – ٦١( المحدد طبقا للمادة    

      ة ومنھ  ا ھ  ذا الح  د، باإلض  افة إل  ى تماش  ي ھ  ذا االقت  راح م  ع توج  ھ ع  دد م  ن ال  دول العربی    

وقد أخذت مقدمة االقتراح باآلراء والمرئیات الت ي  ). الكویت ، قطر ، السعودیة ، مصر      ( 

أب   دیت م   ن الجھ   ات المعنی   ة وأع   ضاء اللجن   ة والمست   شارین الق   انونیین ، وق   د أدخل   ت       

وت رى اللجن ة لك ل ذل ك     . التعدیالت حتى أص بح بم ا ھ و علی ھ ف ي ص یغتھ النھائی ة المرفق ة         

  .لموافقة علیھالتوصیة با

  

 



 )٧٠( 

خامسا
ً

  :اختيار مقرري املوضوع الرئيس واالحتياطي: 

م  ن الالئح  ة الداخلی  ة للمجل  س؛ اتفق  ت اللجن  ة عل  ى اختی  ار ك  ل   ) ٣٩(إعم  اًال ل  نص الم  ادة 

  :من

  .مقرًرا رئـــیًسـا       دالل جاسم الزایدةاألستاذ . ١

 .مقرًرا احتیاطًیـا     علي عبدالرضا العصفوراألستاذ . ٢

 

سادسا
ً

  :توصيـة اللجنة  : 

بتع  دیل بع  ض أحك   ام   ج  واز النظ   ر ف  ي فك  رة االقت  راح بق   انون     توص  ي اللجن  ة ب            

 بإص   دار ق   انون اإلثب   ات ف   ي الم   واد المدنی   ة   ١٩٩٦ل   سنة ) ١٤(بق   انون رق   م  المرس   وم

؛ وذل  ك ل سالمتھ م  ن الن  احیتین  والتجاری ة، والمق  دم م ن س  عادة األس  تاذة دالل جاس م الزای  د   

  .ة والقانونیةالدستوری

  

  )واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ (
  
  

           حممد هادي احللواجي           السيد حبيب مكي هاشم
         رئيــــس                         نائب رئيس 

  نيةجلنة الشؤون التشريعية والقانونية        جلنة الشؤون التشريعية والقانو
  
  
  
  
 
  
  
  
  



 )٧١( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  )٤(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقتراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم 

م ، ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 
  بإصدار قانون التأمني االجتماعي، 

: واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء 
عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم ، 

  لرمحن عبداحلسني جواهري ، عبدا
راشد مال اهللا السبت ، فيصل حسن 

 فوالذ ، أمحد إبراهيم زاد  



 )٧٢( 

  
  
  

  م٢٠٠٨ فرباير ٦: التاريخ 
  تقريـر جلنـة اخلدمـات

 بتقرير ١٩٨٠لسنة ) ٨(حول االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 
  زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني

  

   :مقدمــة
  

/ ص ل ت ق / ٨( الشورى رقم استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس 
م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٤واملؤرخ  يف ) ٢٠٠٧-١٠-٣

 ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(ومناقشة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 
عبدالرمحن إبراهيم : بإصدار قانون التأمني االجتماعي ، واملقدم من أصحاب السعادة

السالم، عبدالرمحن عبداحلسني جواهري، راشد مال اهللا السبت، فيصل حسن فوالذ عبد
م ، استلمت اللجنة كتاب معايل رئيس جملس ٢٠٠٧ ديسمرب ٤وأمحد إبراهيم زاد، وبتاريخ 

 ٣٠بإرجاء النظر يف االقتراح ملدة  ) ٢٠٠٧-١٢-٣/  ص ل خ ت ٩٤( الشورى رقم 
ـًا بناًء على طلب مقدميه وذلك ـًا للمادة يوم من الالئحة الداخلية )  مكررا٩٤ً( وفق

م استلمت اللجنة كتاب معايل رئيس جملس الشورى                 ٢٠٠٨ يناير ٣وبتاريخ . للمجلس
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة باستئناف دراسة ) ٢٠٠٨-١-٢/ ص ل خ ت / ١٥٢(رقم 

 ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(م بقانون رقم ومناقشة االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسو
عبدالرمحن إبراهيم : بإصدار قانون التأمني االجتماعي ، واملقدم من أصحاب السعادة

عبدالسالم، عبدالرمحن عبداحلسني جواهري، راشد مال اهللا السبت، فيصل حسن فوالذ 
اقشات مع وأمحد إبراهيم زاد، وذلك بعد أن مت إدخال التعديالت الالزمة عليه يف ضوء املن

السادة أعضاء اللجنة وممثلي اجلهات ذات العالقة، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات 
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة خبصوصه ليتم عرضه على الس ، ويتضمن املقترح بتعديل 



 )٧٣( 

من متوسط % ٣القانون منح موظف القطاع اخلاص مكافأة عند احالته على التقاعد تساوي 
 الشهري للسنتني األخريتني مضروبة يف مدة اخلدمة، وحيث ان موظف القطاع اخلاص األجر

من متوسط املعاش التقاعدي تضاف إىل املعاش فإن املقترح % ١٠له ميزة سابقة وهي زيادة  
  .يرى أن ال جيمع املوظف بني الزيادة واملكافأة وإمنا خيري بينهما

  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
  

  :ليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ التك
  

  :تدارست اللجنة االقتراح بقانون املذكور يف االجتماعات التالية )١(
 م٢٠٠٧ أكتوبر ٢٨بتاريخ    االجتمــاع الثـاين-
  م٢٠٠٧ نوفمرب ٦بتاريخ    االجتمـاع الثـالـث-
  م٢٠٠٧ نوفمرب ١٨بتاريخ    االجتمـاع اخلامـس-
 م٢٠٠٨ يناير ١٣بتاريخ    لرابع عشر  االجتماع ا-
  م٢٠٠٨ فرباير ٣بتاريخ     االجتماع السابع عشر-
  

اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحـث             )٢(
  :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

  . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . ؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورىرأي جلنة الش -
 . مرئيات اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية  -
 . االقتراح بقانون املذكور ومذكرته اإليضاحية بصيغته النهائية -

   . بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني١٩٨٠لسنة ) ٨(  املرسوم بقانون رقم -      
  
 
  



 )٧٤( 

 :اجتماعات اللجنة من مقدمي االقتراحوبدعوة من اللجنة شارك يف  )٣(
      

  .عضو جملس الشورى  سعادة الشيخ عبدالرمحن عبدالسـالم .١
  .عضو جملس الشورى  سعادة األستاذ راشد مال اهللا السبت .٢
 .عضو جملس الشورى  سعادة األستاذ فيصل حسـن فوالذ .٣

للتأمينـات  يف اجتماع اللجنة الثالث ممثلو اهليئة العامـة         وبدعوة من اللجنة، شارك      •
  :االجتماعية وقد حضر كل من

  

مستشار اهليئـة العامـة للتأمينـات       األستاذ يعقوب يوسف املاجد  .١
  .االجتماعية

مستــشار قــانوين للهيئــة العامــة   األستاذ أمحد اهلرمسي اهلاجري .٢
 .للتأمينات االجتماعية

 

الجتماعية وقد  كما شارك يف اجتماع اللجنة الرابع عشر ممثلو اهليئة العامة للتأمينات ا            •
  :حضر كل من

  .مديـر عـام اهليئـة  سعادة الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة .١
 .مستشـار اهليئــة  األستـاذ يعقـوب يوسـف املاجـد  .٢

 
  :كما شارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس كل من  •
 

 .املستشار القانــوين للمجلـس    الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني  .١
 .         املستشار القانوين شؤون اللجـان    حمسن محيـد مرهـــوناألستاذ .٢
 .املستشار القانوين لشؤون اللجـان      الدكتور حممـد عبداهللا الدليمـي  .٣
 

 . خولــة هاشــم توىل أمانة سر اللجنة السيدة •
 
  
  



 )٧٥( 

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني
  

لسنة ) ٨(نون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ترى اللجنة سالمة االقتراح بقا
 بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني من الناحيتني الدستورية والقانونية مع ١٩٨٠

ـًا ألحكام الالئحة الداخلية   .مراعاة االستئناس برأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية، تطبيق
  

ـًا  :القتصادية رأي جلنة الشؤون املالية وا-ثالث
  

ترى جلنة الشؤون املالية واالقتصادية أن االقتراح بقانون ليس من شـأنه زيـادة يف               
املصروفات العامة أو إنقاص يف اإليرادات عما ورد يف امليزانية العامة للدولة، أما إن كان هذا                

للجنـة  التعديل قد يكون له تأثري يف احلساب االكتواري لصندوق التأمينات االجتماعية فإن ا            
  .ترى أخذ رأي اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية ذا الشأن كوا اجلهة املعنية بذلك

  
ـًا   : رأي اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية-رابع

  
ترى اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية أنه وعلى الرغم من اجلوانب اإلجيابية لالقتراح            

د يفتح اال إلساءة استغالله من قبل البعض، حيث إن فتـرة  بقانون إال أن التعديل املقترح ق     
السنتني الحتساب متوسط األجر الذي حيسب على أساسه املعاش التقاعدي إمنـا حـددت              

ـًا يف طريقة احتساب املعاش التقاعدي   .لتكون رقيب

وعاملياً، حيث أن أغلب أنظمة التقاعد  وتستشهد اهليئة باألنظمة املشاة خليجياً
لتأمينات االجتماعية يف دول اخلليج العريب كسلطنة عمان، اإلمارات العربية املتحدة وا

واململكة العربية السعودية وكذلك بعض الدول األوروبية كربيطانيا، استراليا وأملانيا؛ ال تأخذ 
  . ذا األمر يف احتساب احلقوق التقاعدية



 )٧٦( 

رتب تبعات إضافية على اهليئة بسبب وترى اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية أنه ستت
احتساب املعاش التقاعدي على أساس متوسط األجر للسنة األخرية بدالً من السنتني 

أما بالنسبة لصرف . من متوسط راتب السنة األخرية% ٨٠األخريتني، وذلك حبد أقصى 
سوبة يف من األجر األخري مضروبا يف جمموع شهور اخلدمة احمل% ٣مكافأة للمتقاعد بواقع 

التقاعد، فإن اهليئة ترى أن يعاد النظر يف صيغة االقتراح حبيث خيري املؤمن عليه عند تقاعده 
بني طلب مكافأة اية اخلدمة كما جاءت يف االقتراح بقانون وبني إضافة الزيادة يف املعاش 

  .%١٠بواقع 
  

ـًا   : رأي مقدمي االقتراح-خامس
  

ات اليت أبداها ممثلـو اهليئـة العامـة للتأمينـات           بعد االستماع إىل اآلراء واملالحظ    
االجتماعية وبناًء على املناقشات اليت متت يف اللجنة بني السادة األعضاء وممثلي اهليئة العامـة               

  . للتأمينات االجتماعية ، قام مقدمو االقتراح بإجراء التعديالت الالزمة على املقترح
  

ـًا   :رأي اللجنة: سادس
  

قتراح بقانون حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حولـه           تدارست اللجنة اال  
من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوين واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنـة الـشؤون               
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة االقتـراح مـن النـاحيتني              

رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلـس       الدستورية والقانونية كما اطلعت اللجنة على       
الشورى الذي أكد على أن االقتراح ال حيمل امليزانية العامة للدولة أية أعباء مالية، اسـتمعت            

وقد . اللجنة إىل مرئيات اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية، وتدارست االقتراح بقانون املعدل          
ت بأمهية التوصية باملوافقة على االقتراح بقانون؛ ذلك        اقتنعت اللجنة يف ضوء كل تلك املعطيا      

أن هذا املقترح من شأنه أن مينح موظفي القطاع اخلاص مزايا التقاعد اليت يتمتع ا نظراؤهم                
ـًا يف الوفاء بالتزامام              من موظفي القطاع احلكومي وخيفف العبء عنهم، كما يسهم اجيابي



 )٧٧( 

إىل توحيد املزايا بني موظفي القطاعني احلكومي واخلاص ، ويؤدي . املالية جتاههم عند التقاعد 
مما ينسجم مع املشروع بقانون بشأن توحيد املزايا يف كل من اهليئة العامة لصندوق التقاعـد                
واهليئة العامة للتأمينات االجتماعية، ومن هذا املنطلق فإن اللجنة ترى أمهية التعديل الـذي مت               

 ضوء مرئيات اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية واملتمثل يف أن        على املقترح من قبل مقدميه يف     
خيري املؤمن عليه بني الزيادة واملكافأة وأن ال جيمع بينهما، مما يساهم يف عدم حتميل اهليئة أعباء    
ـًا ملا ستكون عليه املـادة            مالية ضخمة قد تترتب عليها انعكاسات سلبية مستقبالً، وتوضيح

 بعد اقتراح التعديل، تدرج فيما يلي املـادة         ١٩٨٠لسنة  ) ٨(وم بقانون رقم    األوىل من املرس  
  :املذكورة قبل وبعد التعديل

  
  : املـادة قبـل التعديـل-

  

 واملرسوم ١٩٧٥لسنة ) ١٣(تزاد املعاشات املستحقة واليت تستحق بالتطبيق للقانون رقم        
  : على النحو التايل١٩٧٦لسنة ) ٢٤( واملرسوم بقانون ١٩٧٦لسنة ) ١١(بقانون رقم 

  .من املعاش إذا قل عن مخسني ديناراً% ١٥) أوال(
  .من املعاش الشهري إذا بلغ مخسني ديناراً فأكثر% ١٠) ثانياً(

وذلك حىت لو جتاوزت املعاشات املشار إليها يف هذين البندين بالزيادة املـذكورة احلـد               
  .ها آنفااألقصى املقرر للمعاش يف أي من القوانني املشار إلي

عن سبعة دنانري ومخسمائة فلـس      ) ثانياً  ( وجيب أال تقل الزيادة املنصوص عليها يف البند         
  .لصاحب املعاش أو املستفيد أو بالنسبة موع معاشات املستحقني عنهما

  .وجيرب الفلس إىل مائة فلس
  

  : املـادة بعـد التعديـل-
  

 واملرسوم ١٩٧٥لسنة ) ١٣(للقانون رقم  تزاد املعاشات املستحقة واليت تستحق بالتطبيق       
  : على النحو التايل١٩٧٦لسنة ) ٢٤( واملرسوم بقانون ١٩٧٦لسنة ) ١١(بقانون رقم 



 )٧٨( 

  .من املعاش إذا قل عن مخسني ديناراً% ١٥) أوال(
  .من املعاش الشهري إذا بلغ مخسني ديناراً فأكثر% ١٠) ثانياً(

 يف هذين البندين بالزيادة املـذكورة احلـد         وذلك حىت لو جتاوزت املعاشات املشار إليها      
  .األقصى املقرر للمعاش يف أي من القوانني املشار إليها آنفا

عن سبعة دنانري ومخسمائة فلـس      ) ثانياً  ( وجيب أال تقل الزيادة املنصوص عليها يف البند         
  .لصاحب املعاش أو املستفيد أو بالنسبة موع معاشات املستحقني عنهما

  .فلس إىل مائة فلسوجيرب ال
وجيوز للمؤمن عليه عند تقاعده، باستثناء صاحب املعاش اإلصايب اجلزئي، استبدال مكافأة            

وحتسب املكافأة النقدية يف هذه احلالة بواقـع        . نقدية بالزيادة يف املعاش املشار اليها أعاله      
اسـه  من متوسط األجر الشهري للسنتني األخريتني يف اخلدمة الذي حسب على أس       % ٣

ـًا يف مدة شهور اخلدمة احملسوبة يف التقاعد ، على أن يتقدم للهيئة العامة                املعاش مضروب
  .بطلب كتايب بذلك قبل أن يصرف معاشه

كما جيوز للمستحقني عن املؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بالوفاة طلب ذلك، ويف هـذه               
ـًا لألنصبة ال         املرافق ) ٧(واردة باجلدول رقم    احلالة يتم توزيع املكافأة على املستحقني وفق

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتمـاعي الـصادر          ٢٠٠٧لسنة  ) ٦(للقانون رقم   
  .١٩٧٦لسنة ) ٢٤(باملرسوم رقم 

  

  

ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-سابع
  

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

  

ـًا  سعادة الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة .١   مقررا أصلي
 مقررا احتياطيا  سعادة األستاذة مسرية إبراهيم رجـب   .٢

 



 )٧٩( 

ـًا   :توصية اللجنة :  ثامن
  

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

  

) ٨(قة على جواز نظر االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم             املواف -
، واملقدم مـن أصـحاب      بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني     ١٩٨٠لسنة  

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم، عبدالرمحن عبداحلسني جواهري، راشد مال        : السعادة
  . زاداهللا السبت، فيصل حسن فوالذ وأمحد إبراهيم

 
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  

  

  

  ية جواد اجلشي.                          د      عائشة سامل مبارك.   د
                          رئيس جلنة اخلدمـات          نائب رئيس جلنة اخلدمات



 )٨٠( 

  
  
  
  

  م٢٠٠٨ ینایر ١٣: التاریخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة / سعادة الدكتورة الفاضلة
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  
 ١٩٨٠لسنة ) ٨(االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم : املوضوع 

  .بتقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني
  
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئ  یس   عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح   ال  سید م، أرف  ق مع  الي  ٢٠٠٨ ین  ایر  ٣بت  اریخ   

، ن   سخة م   ن )٢٠٠٨ -١ -٢/  ص ل ت ق١٤٨(المجل   س، ض   من كتاب   ھ رق   م  

 ١٩٨٠ل  سنة ) ٨(االقت  راح بق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م   

 والمق ّدم م ن أص حاب ال  سعادة    ،بتقری ر زی ادة ألص حاب المعاش ات والم ستحقین     
دالح   سین ج    واھري، راش    د م    ال اهللا  عب   دالرحمن إب    راھیم عبدال    سالم، عب    دالرحمن عب 

 ومذكرت  ھ التف  سیریة إل  ى لجن  ة    ال  سبت، فی  صل ح  سن ف  والذ، وأحم  د إب  راھیم بھ  زاد      

ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ للجن  ة    

  .الخدمات
  

، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة     م٢٠٠٨ ین   ایر ١٣وبت   اریخ   

قت راح بق انون الم ذكور ومذكرت ھ     ، حی ث اطلع ت عل ى اال     اني ع شر  اجتماعھا الث 

  .التفسیریة ، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  



 )٨١( 

 إل  ى ع  دم مخالف  ة االقت  راح    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  

بق  انون لمب  ادئ وأحك  ام الدس  تور، م  ع مراع  اة االس  تئناس ب  رأي لجن  ة ال  شؤون     

  .الیة واالقتصادیة، تطبیقــًا ألحكام الالئحة الداخلیةالم

  

  :توصية اللجنة 

  

االقت   راح بق   انون بتع   دیل بع   ض أحك   ام المرس   وم  ت   رى اللجن   ة س   المة 

 ، بتقری ر زی ادة ألص حاب المعاش ات والم ستحقین     ١٩٨٠ل سنة  ) ٨(رق م  بق انون  

من عبدالح سین  عبدالرحمن إب راھیم عبدال سالم، عب دالرح   والمقّدم من أصحاب السعادة   

؛ م   ن  جواھري،راش   د م   ال اهللا ال   سبت، فی   صل ح   سن ف   والذ، وأحم   د إب   راھیم بھ   زاد         

الن  احیتین الدس  توریة والقانونی  ة، م  ع مراع  اة االس  تئناس ب  رأي لجن  ة ال  شؤون        

  .المالیة واالقتصادیة، تطبیقــًا ألحكام الالئحة الداخلیة

  

  

    دي احللواجـي                                      حممـد هــا
   رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                

 



 )٨٢( 

  
  

  م٢٠٠٨يناير  ٢٧: التاريخ 

  
   جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةمالحظات

) ٢٤(االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  على
، واملقدم من أصحاب  بإصدار قانون التأمني االجتماعي١٩٧٦لسنة 

  :السعادة
 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم، عبدالرمحن عبداحلسني جواهري، 
  راشد مال اهللا السبت، فيصل حسن فوالذ، وأمحد إبراهيم بهزاد

  
  :املقدمة

 

 ٢٢ بتـاريخ  جلنة اخلدمات رئيس  سعادة الدكتورة ية جواد اجلشي     تأرسل
االقتـراح بقـانون    نسخة من   واالقتصادية  الية   إىل جلنة الشؤون امل    م،٢٠٠٨ يناير

قـانون   بإصـدار    ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(قانون رقم   بتعديل بعض أحكام املرسوم ب    
عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم،    :التأمني االجتماعي، واملقدم من أصحاب السعادة     

حـسن فـوالذ،   اهري، راشد مال اهللا السبت، فيصل   عبدالرمحن عبداحلسني جو  
  .وإبداء املالحظات عليه إىل جلنة اخلدمات، ملناقشته ودراسته ادوأمحد إبراهيم ز

  

  

  



 )٨٣( 

  :ولتنفيذ التكليف املذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية

إذا وافقت  : (من الالئحة الداخلية لس الشورى على     ) ٩٥( تنص املادة     :أوالً
، أو نقـص يف     إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيـادة يف املـصروفات           

اإليرادات، عما ورد يف امليزانية العامة للدولة، أحالتـه إىل جلنـة الـشؤون املاليـة          
وجيب يف هذه األحوال أن يتضمن تقريـر        . واالقتصادية أو مكتبها إلبداء الرأي فيه     

  ).اللجنة األصلية رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية أو مكتبها
  

 الذي عقـد    رابع يف اجتماعها ال   املذكورتراح بقانون     ناقشت اللجنة االق    :ثانياً
  :م، واستخلصت منه ما يلي٢٠٠٨ريناي ٢٧بتاريخ 
  

إن االقتراح بقانون املذكور هو اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم            - ١
  .م بإصدار قانون التأمني االجتماعي١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 

) ٧(راح بقانون ينص وفقا للمادة رقم       إن القانون املطلوب تعديله ذا االقت      - ٢
اهليئة العامـة   " تسمى   ذات ميزانية مستقلة  إنشاء مؤسسة عامة    : ( منه على 

 .......).تكون هلا شخصية اعتبارية مستقلة" للتأمينات االجتماعية
إنشاء صـندوق للتأمينـات   : (من هذا القانون على) ١٥(كما تنص املادة  

، وله أموالـه ومـوارده       ....يزانية الدولة مستقالً عن م  االجتماعية، يكون   
اخلاصة به، اليت ليس من بينها أي بند متعلق بامليزانية العامة للدولة عدا مـا           
 . قد تقرضه الدولة من خزانتها العامة للصندوق لسد عجزه إذا اقتضى احلال



 )٨٤( 

ننا ال نرى أية عالقة بني هذا القانون واالقتراح بتعديله املطـروح            إوعليه ف  - ٣
مـن  ) ٩٥(منا من جانب، وبني امليزانية العامة للدولة مبا تتطلبه املـادة            أما

 .الالئحة الداخلية لس الشورى من جانب آخر
وبذلك فأننا نرى أن هذا االقتراح بقانون لـيس مـن شـأنه زيـادة يف                
املصروفات العامة أو إنقاص يف اإليرادات عمـا ورد يف امليزانيـة العامـة              

 .للدولة
كتواري لصندوق  إل هذا التعديل قد يكون له تأثري يف احلساب ا         أما إن كان   - ٤

اهليئة العامـة  "التأمينات االجتماعية فإننا نرى أن للجنتكم املوقرة أخذ رأي     
  .ذا الشأن كوا اجلهة املعنية بذلك" لصندوق التأمينات االجتماعية

  
  
  

ـًا يف هذا  وبذلك تقدم اللجنة رأيها إىل جلنتكم املوقرة الختاذ ما تراه           مناسبـ
  .الشأن

      
  ،،، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

  


