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  )١(ملحق رقم 
  

اخلدمات خبصوص مشروع تقرير جلنة 
  أحكام قانون قانون بتعديل بعض 

  تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
  لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 

  واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون 
  .م ١٩٧٦لسنة ) ١١(رقم 

  
  
  



 )٨٦( 

  

  م٢٠٠٨ مارس ٥: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون  بشأن

  تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 
  م١٩٧٦نة لس) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  

  : مقدمــة
ت خ  ص ل    / ١٦٢(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم          

 والذي مت مبوجبه تكليـف اللجنـة بدراسـة     م٢٠٠٨ يناير ٢٩املؤرخ يف   ) ٢٠٠٨-١-٣/
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط           ومناقشة  

 ،  م١٩٧٦لـسنة   ) ١١(حرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم        وأفراد قوة دفاع الب   
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة خبصوصه ليتم عرضه              

  . على الس 
  

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :االجتماعات التاليةقانون املذكور يف االقتراح بللجنة تدارست ا )١(
  .م٢٠٠٨ فربايـر ٥بتاريخ       االجتماع الثامـن عشـر -
  .م٢٠٠٨ فرباير ١٩بتاريخ       االجتمــاع العشـرون-
  .م٢٠٠٨ فرباير ٢٦بتاريخ      االجتماع احلادي والعشرون-
  .م٢٠٠٨ مارس ٤بتاريخ      االجتماع الثـاين والعشرون-



 )٨٧( 

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

  

 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . مرئيات اهليئة العامة لصندوق التقاعد  -
 . املواد املعدلة من القانون األصلي  -
 . املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القانون  -

 
 :جتماع اللجنة الثامن عشريف اوبدعوة من اللجنة، شارك  •

 
 :اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية -

 .ةمديــر عـــام اهليئـ   آل خليفةسعادة الشيخ حممد بن عيسى .١
 .املستشــار قــــانوين  اذ أمحــــد اهلرمسي اهلاجرياألست .٢
 .ةمستشــــار اهليئـــ  ـدـاذ يعقـــوب املاجـاألستـ .٣

  
 :اهليئة العامة لصندوق التقاعد -

 .املدير العام املساعد لشؤون التقاعد    د الزياينـاألستاذ عبداللطيف أمح .١
 .اتدير إدارة اإليرادات واالشتراكم    وماألستـاذ أنور عبداهللا غلــ .٢
 .ــانويناملستشـــار القـــ    األستاذ أمحــد الريح الفضـل .٣

  
 :اعوزارة الدف -

  .املستشـــار القــــانوين    العميد عبدالرمحن عبداهللا احلميدان -     



 )٨٨( 

 :  كل منكما شارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •
 

 .للمجلس  ينوــشار القانستامل          عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور .١
 .ان ـاللجار القانوين لشؤون ـش      املست  وناألستاذ حمسن محيـد مرهـــ .٢
  .انـار القانوين لشؤون اللجـاملستش       الدكتـور حممـد عبداهللا الدليمـي .٣

 
 . سهيـر عبداللطيـف والسيدةخولــة هاشــم،  السيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

ـًاثاني   :رأي اهليئة العامة لصندوق التقاعد : ـ
  

من هذا القانون علـى     ) ٢٨( نص املادة    إعادة صياغة ترى اهليئة العامة لصندوق التقاعد       -
 :النحو التايل 

 

أبناء االبن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم يف املعاش املستحق له عـن أبيـه إذا كـان                    -  أ
ـًا أو توىف بعد استحقاق املعاش   . متوفي

أبناء البنت وبناا ينتقل إليهم نصيب أمهم يف املعاش املستحق هلا عن أبيها إذا كانـت                 - ب
ـًا ويثبت          متوفاة أو توفيت     بعد استحقاقها املعاش، على شريطة أن يكون والدهم متوفي

اعتمادهم يف معيشتهم عليها قبل وفاا مبوجب شـهادة تـصدر مـن وزارة التنميـة          
 .االجتماعية 

ـًا للشروط ويف احلدود ) ب(و ) أ( يصرف املعاش املذكور يف البندين  -ج من هذه املادة وفق
  .ني املبينة يف املادتني السابقت

  
ـًا   :رأي اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية : ثالث

  

لتأمينات لمن املادة األوىل من مشروع القانون، بينت اهليئة العامة         ) ٢٨(فيما يتعلق باملادة     -
االجتماعية أن األصل يف إعالة أبناء وبنات البنت املتوفاة هي مسؤولية األب، وبالتايل فإن              



 )٨٩( 

 يف معاش أبيها أو أمها جيب أال ينتقل إىل أبنائها وبناا بوفاا،     وفاة األم املستحقة لنصيب   
وتؤيد اهليئة اقتراح اهليئة العامة لصندوق التقاعد وترى إسهامه يف منح الفئات العديدة ما              
تستحق وذلك وفق الضوابط واملعايري الالزمة مبا مينع حدوث أي خلـل داخـل اهليئـة                

 .مستقبالً
  

ـًا    : الدفاع رأي وزارة: رابع
  

ترى وزارة  الدفاع أمهية مشروع القانون يف حتقيق املساواة وضمان حصول املـستحقني         -
على نصيبهم بعد وفاة العائل، وال متانع الوزارة يف تفعيل ما جاء يف مشروع القانون مبـا            

  .يصب يف مصلحة ذوي الشأن
  

ـًا   :رأي اللجنة: خامس
  

تعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من       تدارست اللجنة مشروع القانون، حيث مت اس       -
 واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشؤون        ،قبل أعضاء اللجنة واملستشارين القانونيني    

التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع من النـاحيتني            
ئة العامـة للتأمينـات   اهلي  من إىل مرئيات كل    اللجنة  وقد استمعت  ،الدستورية والقانونية 

ويف ضوء تلـك الدراسـة       ،واهليئة العامة لصندوق التقاعد، ووزارة الدفاع     ،  االجتماعية
فإن اللجنة ترى أمهية املوافقة على مشروع القانون بعد إعادة        وآراء اجلهات ذات العالقة،     

معاشـات  من قانون تنظيم    ) ٢٨(صياغة املادة األوىل من املشروع املتعلقة بتعديل املادة         
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون            

م، وذلك على ضوء مرئيات اهليئة العامة لصندوق التقاعد مـع           ١٩٧٦لسنة  ) ١١(رقم  
بعض التعديالت اجلزئية عليها مبا حيقق مصلحة أبناء البنت وبناا، وذلك حبذف عبـارة              

من املادة، وذلك لتغطية كـل      ) ب(يف البند   ) يكون والدهم متوفيا و   على شريطة أن    (



 )٩٠( 

حاالت عدم قدرة األب على إعالة أبنائه وبناته بالوفاة أو بأي حالة أخرى، حبيث تصبح               
 :املادة املذكورة بعد إعادة صياغتها على النحو التايل 

 

له عـن أبيـه إذا كـان        أبناء االبن وبناته ينتقل إليهم نصيب أبيهم يف املعاش املستحق             -  أ
ـًا أو توىف بعد استحقاق املعاش   . متوفي

أبناء البنت وبناا ينتقل إليهم نصيب أمهم يف املعاش املستحق هلا عن أبيها إذا كانـت                 - ب
متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها املعاش، على أن يثبت اعتمادهم يف معيشتهم عليها قبل              

 .نمية االجتماعية وفاا مبوجب شهادة تصدر من وزارة الت
ـًا للشروط ويف احلدود ) ب(و ) أ( يصرف املعاش املذكور يف البندين  -ج من هذه املادة وفق

  .املبينة يف املادتني السابقتني 
  

  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ـًاسادس
  

ة على اختيـار    من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجن       ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من
ـًا            الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفة .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي      األستـاذة مسيـرة إبراهيــم رجـب .٢

  
ـًا   :  توصية اللجنة -سابع

  

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

  

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشـات ومكافـآت           املوافقة على    -
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقـم             

 .من حيث املبدأم ١٩٧٦لسنة ) ١١(



 )٩١( 

  

توصيات اللجنة بتعديالت نصوص املشروع على النحـو املوضـح يف           املوافقة على    -
  . املرفقاجلدول

  
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  

  
  

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

  
  



 )٩٢( 

ن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين  بتعديل بعض أحكام قانو( )لسنة ( )  رقم مشروع  قانون
  واألمن العام 

  ١٩٧٦لسنة ) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم  
  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي

  

  الديباجة
  

ن محد بن عيسى آل خليفـة         حن
  .ملك مملكة البحرين

  الع على الدستور،طإلبعد ا
وعلى قانون تنظـيم معاشـات      
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد    
قوة دفاع البحرين واألمن العـام      
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم      

  ، وتعديالته،١٩٧٦لسنة ) ١١(
  

  

  الديباجة
  

  دون تعديل
  

  

  باجةالدي
  

  دون تعديل

  

  الديباجة
  

ن محد بن عيـسى آل خليفـة          حن
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،إلبعد ا
وعلى قـانون تنظـيم معاشـات      
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد     
قوة دفاع البحرين واألمن العـام      

) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  ، وتعديالته،١٩٧٦لسنة 

  



 )٩٣( 

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
أقر جملـس الـشورى وجملـس      
النواب القانون اآليت نصه، وقـد     

  :صدقنا عليه وأصدرناه
  

س النواب  أقر جملس الشورى وجمل   
القانون اآليت نصه، وقد صـدقنا      

  :عليه وأصدرناه
  

  

 )١(مادة 
، )٢٨(يستبدل بنصوص املـواد     

من قانون تنظـيم    ) ٣٠(،  )٢٩(
معاشات ومكافـآت التقاعـد     
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين     
واألمن العام الصادر باملرسـوم     

 ١٩٧٦لسنة  ) ١١(بقانون رقم   
  :، النصوص اآلتية

  
  

  )١(مادة 
، أو تـوىف    ( استبدال عبارة    -

أي منهما بعـد اسـتحقاقه      
ــاش،  ــارة ) املع ــد ( بعب بع

؛ )استحقاق أي منهما املعاش     
وذلك ألن الـنص الـوارد يف       
املشروع بقانون قـد أغفـل      

كون األب  ( التمييز بني حالة    
ـًا أو األم متوفاة    ة وحال) متوفي

وفاة أي منهما بعد استحقاقه     ( 

  )١(مادة 
عدم املوافقة على تعديل جملس      -

النواب، على أن يـتم إعـادة       
 :صياغة املادة على النحو التايل 

ناتـه ينتقـل    أبناء االبن وب   - أ
إليهم نـصيب أبـيهم يف      
املعاش املستحق له عن أبيه     
ـًا أو تـوىف       إذا كان متوفي

 . بعد استحقاق املعاش 
أبناء البنت وبناا ينتقـل      -  ب

  )١(مادة 
، )٢٨ (يستبدل بنصوص املـواد   

من قانون تنظـيم    ) ٣٠(،  )٢٩(
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط    
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمـن      
العام الصادر باملرسوم بقانون رقم     

 ، النـصوص    ١٩٧٦لسنة  ) ١١(
  :اآلتية

  
  



 )٩٤( 

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
   :-٢٨-مادة 

أبناء االبن وبناته وأبنـاء البنـت       
ـًا أو       وبناا إذا كان أبوهم متوفي
أمهم متوفاة بعـد اسـتحقاق أي       
منهما املعاش ينتقل إليهم نـصيب      
أبيهم أو أمهم، حبسب األحـوال،      
ـًا للشروط ويف احلدود املبينة      وفق

  .يف املادتني السابقتني
  
  
  
  
  
  
  

، وهو التمييز الـذي     )املعاش  
أورده النص األصلي يف القانون     

ـًا   .املطبق حالي
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :بعد التعديل

  

أبناء االبن وبناته وأبناء البنـت      
ـًا أو      وبناا إذا كان أبوهم متوفي

، أو تـوىف أي     أمهم متوفـاة    
 اش،منهما بعد استحقاقه املع    

ينتقل إليهم نـصيب أبـيهم أو       
ـًا     أمهم، حبسب األحوال، وفق
للشروط ويف احلدود املبينـة يف      

  .املادتني السابقتني
  

  

إليهم نصيب أمهم يف املعاش     
 عن أبيهـا إذا     ااملستحق هل 
 أو توفيت بعد    اةكانت متوف 

استحقاقها املعاش، على أن    
يثبت اعتمادهم يف معيشتهم    
عليها قبل وفاا مبوجـب     
شهادة تـصدر مـن وزارة     

 .التنمية االجتماعية 
يصرف املعاش املذكور يف     -ج

من هذه  ) ب(و  ) أ(البندين  
ـًا للشروط ويف     املادة وفق
احلدود املبينـة يف املـادتني      

 .السابقتني 
  

   :-٢٨-مادة 
أبناء االبن وبناته ينتقل إليهم       -  أ

نــصيب أبــيهم يف املعــاش 
املستحق له عن أبيه إذا كـان       

ــ ــد متوفي ــوىف بع ـًا أو ت
 . استحقاق املعاش 

أبناء البنت وبناا ينتقـل      -ب  
إليهم نصيب أمهـم يف املعـاش       
املستحق هلا عن أبيها إذا كانـت       
متوفاة أو توفيت بعد استحقاقها      
املعاش، على أن يثبت اعتمـادهم      
يف معيشتهم عليها قبـل وفاـا       
مبوجب شهادة تصدر مـن وزارة   

 .التنمية االجتماعية 



 )٩٥( 

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  
  
  
  
  
  

   :-٢٩-مادة 
) ٣٣(مع مراعاة أحكـام املـادة       

مكرراً من هذا القانون تستحق األم     
ـًا، يف معاش إبنها املتـوىف،       نصيب
وإبنتها املتوفاة، وذلك إذا كانـت      
األم أرملة أو مطلقة قبل الوفاة، ومل       
تتزوج من غري والد املتوىف، فـإذا       
طلقت أو ترملت بعد وفاة االبن أو       
ـًا مـن       البنت فإا تستحق نصيب

  
  

  
  

  

  
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  

 يصرف املعاش املـذكور يف      -ج
مـن هـذه    ) ب(و  ) أ(البندين  

ـًا للـشروط ويف       املادة وفقـ
ــادتني  ــة يف امل احلــدود املبين

 .السابقتني 
  

   :-٢٩-مادة 
مكرراً ) ٣٣(مع مراعاة أحكام املادة     

من هـذا القـانون تـستحق األم        
ـًا، يف معاش ابنـها املتـوىف،        نصيب
وابنتها املتوفاة، وذلك إذا كانت األم      
أرملة أو مطلقة قبـل الوفـاة، ومل        
تتزوج من غري والد املتـوىف، فـإذا        
طلقت أو ترملت بعد وفاة االبن أو       
ـًا مـن        البنت فإا تستحق نـصيب



 )٩٦( 

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
ن معاش أي منهما، على أن تكـو      

األم معتمدة يف معيشتها علـى أي       
منهما، ويثبت ذلك بشهادة مـن      

  .وزارة التنمية االجتماعية
  

   :-٣٠-مادة 
) ٣٣(مع مراعاة حكـم املـادة         

مكرراً من هذا القانون، يـستحق      
ـًا يف معاش ابنه املتوىف،       األب نصيب
وابنته املتوفاة وذلك إذا كان األب      
يعتمد يف معيشته على أي منهما،      

بت ذلك بـشهادة مـن وزارة       ويث
  .التنمية االجتماعية

  
  
  
  

  

  دون تعديل
  

  
  
  
  
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  

  

معاش أي منهما، على أن تكون األم       
معتمدة يف معيشتها على أي منهما،      
ويثبت ذلك بـشهادة مـن وزارة       

  .التنمية االجتماعية
  

   :-٣٠-مادة 
مكرراً ) ٣٣( حكم املادة      مع مراعاة 

من هذا القـانون، يـستحق األب       
ـًا يف معاش ابنه املتوىف، وابنته       نصيب
املتوفاة وذلك إذا كان األب يعتمـد       
يف معيشته على أي منهما، ويثبـت       
ذلك بشهادة مـن وزارة التنميـة       

  .االجتماعية



 )٩٧( 

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  

  )٢(مادة 
 الـوزراء رئـيس جملـس     على  

 – كل فيما خيـصه      – والوزراء
ون، ويعمل به من     هذا القان  تنفيذ

ـ   اليوم التايل ل   شره يف  تـاريخ ن
  .اجلريدة الرمسية

  

  )٢(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  )٢(مادة 
  

  دون تعديل

  )٢(مادة 
   والوزراء الوزراءرئيس جملس   على  

 تنفيذ هـذا    – كل فيما خيصه     – 
ون، ويعمل به من اليوم التايل      القان
  .شره يف اجلريدة الرمسيةتاريخ نل



 )٩٨( 

  
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٠٨ فبرایر ٤: التاریخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت : املوضوع 

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم 
  .م١٩٧٦لسنة ) ١١(م بقانون رق

  
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئ یس المجل س،   السید علي ب ن ص الح ال صالح   ، أرفق معالي   ٢٠٠٨ ینایر   ٢٩بتاریخ    

، ن سخة م ن الم شروع بق  انون    )٢٠٠٨ -١ -٣/  ص ل ت ق١٦١(ض من كتاب ھ رق م    

وأف راد ق وة دف اع    بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد ل ضباط        

م، ومذكرت ھ  ١٩٧٦ل سنة  ) ١١(البحرین واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رق م     

اإلی    ضاحیة إل    ى لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة، وذل    ك لمناق    شتھ وإب    داء     

  . علیھ للجنة الخدماتالمالحظات
  

اعھ  ا اجتم، عق دت لجن  ة ال شؤون الت  شریعیة والقانونی ة    م٢٠٠٨ فبرای  ر ٣وبت اریخ    

 الم ذكور ومذكرت ھ اإلی ضاحیة،     م شروع الق انون   ، حی ث اطلع ت عل ى        السادس عشر 

  .وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس



 )٩٩( 

  

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

  .لمبادئ وأحكام الدستور

  :توصية اللجنة 

  

بتع   دیل بع   ض أحك   ام ق   انون تنظ   یم روع بق   انون م   شالت   رى اللجن   ة س   المة 

معاش ات ومكاف آت التقاع د ل  ضباط وأف راد ق وة دف اع البح  رین واألم ن الع ام ال  صادر         

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم١٩٧٦لسنة ) ١١(بالمرسوم بقانون رقم 

  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية        

 
 



 )١٠٠( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  )٢(ملحق رقم 
  

الشئون املالية واالقتصادية تقرير جلنة 
خبصوص االقتراح بقانون بإصدار قانون 

  ستهلك ، واملقدم من معايل محاية امل
  رئيس الس علي صاحل الصاحل ، 
: وكل من أصحاب السعادة األعضاء 
دالل جاسم الزايد ، رباب عبدالنيب 
العريض ، حممد هادي احللواجي ، 

 . الدكتورة ية جواد اجلشي 



 )١٠١( 

  
  مم٢٠٠٨٢٠٠٨ مارس  مارس ٣٣: : التاریخالتاریخ

  
  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

  حـــولحـــول
االقرتاح بقانون بإصدار قانون محاية املستهلك، واملقدم من أصحاب االقرتاح بقانون بإصدار قانون محاية املستهلك، واملقدم من أصحاب   

علي بن صاحل الصاحل، دالل جاسم الزايد، رباب عبدالنبي علي بن صاحل الصاحل، دالل جاسم الزايد، رباب عبدالنبي : : دةدةالسعاالسعا
  العريض، حممد هادي أمحد احللواجي، والدكتورة بهية جواد اجلشيالعريض، حممد هادي أمحد احللواجي، والدكتورة بهية جواد اجلشي

   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––دور االنعقاد الثاني دور االنعقاد الثاني 
  

  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

 -٢ -٣ /ص ل م ق  / ١٦٨ (م، وبموج  ب الخط  اب رق  م  ٢٠٠٨ فبرای  ر ٥بت  اریخ 

 رئ  یس المجل  س إل  ى لجن  ة عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالحعل  ي ب  ن ص  الح ال  صالحاألس  تاذ األس  تاذ لمع  الي  أرس  ل ص  احب ا،)٢٠٠٨

االقت  راح بق  انون بإص  دار ق  انون حمای  ة الم   ستھلك،      االقت  راح بق  انون بإص  دار ق  انون حمای  ة الم   ستھلك،      م  ن  ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة ن  سخة     

عل ي ب ن ص الح ال صالح، دالل جاس م الزای د، رب اب عب دالنبي الع ریض،          عل ي ب ن ص الح ال صالح، دالل جاس م الزای د، رب اب عب دالنبي الع ریض،          : : والمقدم من أصحاب السعادة   والمقدم من أصحاب السعادة   

وإع داد تقری  ر  لمناق شتھ ودراس  تھ    ..بھی  ة ج واد الج  شي بھی  ة ج واد الج  شي محم د ھ ادي أحم  د الحل واجي، وال دكتورة     محم د ھ ادي أحم  د الحل واجي، وال دكتورة     

ف ي موع د أق صاه ثالث ة أس ابیع       عرض ھ عل ى المجل س الم وقر    ل بشأنھ متضمنـًا رأي اللجن ة  

  .من تاریخھ
  

  :  إجراءات اللجنة-أوًال
  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

  



 )١٠٢( 

  

 :اتھا التالیة اجتماعفي لمذكور  ااالقتراح بقانونتدارست اللجنة  )٣(
 

  التاریخ  االجتمــــــــــــاع  الرقم

  م٢٠٠٨   فبرایر ٧  الخامــــــــس  ١

  م٢٠٠٨  فبرایر ١٤             الســــــــادس  ٢

  م٢٠٠٨  فبرایر ٢١  السابــــــــــع  ٣

  م٢٠٠٨  فبرایر ٢٨  الثامـــــــــــن  ٤

  

 
 

قت   راح بق  انون موض  وع البح   ث والدراس  ة عل   ى    اطلع  ت اللجن  ة أثن   اء دراس  تھا لال    )٤(

 :الوثائق المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي
 

 .   االقتراح بقانون موضوع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیة - 

 والت  ي أك  دت س  المة رأي لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة بمجل  س ال  شورى  - 

 .  ونیةاالقتراح بقانون من الناحیتین الدستوریة والقان

 

 :وبدعوة من اللجنة لمقدمي االقتراح جمیًعا حضر االجتماع )٥(

 .عضو مجلس الشورىسعادة الدكتورة بھیة محمد جواد الجشي  •

 .عضو مجلس الشورىسعادة األستاذة دالل جاســم عبداهللا الزاید  •

  



 )١٠٣( 

 وزارة وب  دعوة م  ن اللجن  ة ش  ارك ف  ي االجتم  اع ال  سادس م  سؤولون وممثل  ون ع  ن     )٦(

 وجمعی ة حمای ة الم ستھلك       ، وغرف ة تج ارة وص ناعة البح رین        ،رةالصناعة والتجا 

 :حیث حضر من

  

v وزارة الصناعة والتجارة: 
  

 .وكـــــیل الوزارة لشؤون التجارة   الدكتـــور عبــداهللا منصـــــور . ١

 .الوكیل المساعد للتجارة الخارجیة  أحمد عیسى بوبشیتالســـید  . ٢
  

  

 

v غرفة تجارة وصناعة البحرین: 
  

 مدیر الشؤون القانونیة والتحكیم   مد عصام كمورالسید مح . ١
  

  

  

v جمعیة حمایة المستھلك: 
  

 .رئـــیــــس مجلـــــــس اإلدارة   السید طارق صالح العوجان . ١

  
 : كل منكما حضر االجتماع من مجلس الشورى •
 

 .ســــــوني للمجلــــتشار القانــــــالمس        الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

 .ؤون اللجانـــــتشار القانوني لشـالمس        ـــــاذ محســن حمیـــــد مرھــوناألست -٢

 .ؤون اللجانـــــتشار القانوني لشـالمس        الـــدكتور محمــــد عـــبداهللا الدلـــیمي -٣

 
  

  .السید أیوب علي طریفر اللجنة ــوتولى أمانة س •
  



 )١٠٤( 

  : رأي الجھات المعنیة–ثانیا 
  
  :عة والتجارةرأي وزارة الصنا 
  

 أن فك رة االقت راح مقبول ة ولكنھم ا     إل ى وقد أش ار مم ثال وزارة ال صناعة والتج ارة        

 الم ستھلك  ةحمای   ن الحكوم ة ب صدد تفعی ل دور إدارة   طلبا إرج اء تق دیم المقت رح وذل ك أل    

 م شروع  األس عار ب وزارة ال صناعة والتج ارة، وس تنتھي قریب ا م ن إع داد         ولجن ة مراقب ة  

  .لطة التشریعیة في القریب العاجلالس تمھیدا إلحالتھ إلى مستھلكال حمایة قانون

وك ذلك ب  ّین مم  ثال ال وزارة أن معظ  م أحك  ام المقت  رح تت شابھ م  ع ق  انون جمھوری  ة       

م  صر العربی  ة، وأن ال  وزارة ل  ن ت  دخل ف  ي مناق  شة االقت  راح حت  ى یق  ر كم  شروع ق  انون،  

 الكثیر من النواقص، متمن ین م ن   وأن مشروع القانون الجدید الذي تعده الحكومة قد غطى       

  .مجلس الوزراء اإلسراع في تقدیم المشروع الجدید

  

  :رأي غرفة تجارة وصناعة البحرین
  

أما غرفة تجارة وصناعة البح رین فق د ب ّین ممثلھ ا أن م شروع الق انون ال ذي تع ّده                

ذي الحكوم  ة حالی  ـًا أوس  ع وأع  م م  ن الم  شروع الق  دیم ، حی  ث غط  ى كثی  ًرا م  ن ال  نقص ال     

  .یشوب القانون القدیم

وأش  ار أی  ضا إل  ى أن الق  انون ال  ذي تع  ده الحكوم  ة یج  ب أن ی  دمج ویكم  ل بق  انون        

الغش التجاري فیما یخص العقوبات، وأنھ یجب مناقشة المشروعین ف ي آن واح د الرتب اط      

  .وتداخل الموضوعین مع بعضھما البعض في العقوبات

 الغرف  ة م شیًرا إل  ى تأیی  د الغرف  ة  وب ین أن م  شروع الق  انون أخ ذ ب  بعض مالحظ  ات    

  . لوجود قانون یحمي المستھلك، ووضع إطار قانوني یحمي التاجر

  



 )١٠٥( 

من ھ، حی ث   ) ١٠(وبین أن االقتراح قد تعرض لقانون االحتكار التجاري في المادة            

  .یحبذ وضع قانون خاص باالحتكار التجاري

ر ت  شریع ی  نظم حمای  ة  وإن غرف  ة تج  ارة وص  ناعة البح  رین تؤی  د م  ن حی  ث المب  دأ إص  دا   

  .المستھلك

وبعد طلب اللجنة االستئناس ب رأي الغرف ة مكتوب ا ح ول االقت راح بق انون الم ذكور                

ردت الغرف  ة بأنھ  ا س  تبدي رأیھ  ا فق  ط حول  ھ بع  د ص  یاغة م  شروع الق  انون م  ن قب  ل دائ  رة  

  . الشؤون القانونیة

  

  

  :رأي جمعیة حمایة المستھلك
  

 الجمعیة ناقشت مشروع القانون ال ذي ط رح   بأنك أفاد ممثل جمعیة حمایة المستھل      

یت ضمن الم شروع ف ي بدایت ھ      ھمی ة أن أ حیث بینت مسبقـًا سابقا وأنھا لم تبدل موقفھا حولھ

فی ھ أھ داف الت شریع،     تحدیدًا لغرض ھ، وذل ك ع ن طری ق إف راد ب اب أول ي م ستقل یوض ح         

أط  راف  عناھی  ك ع  ن ض  رورة أن ی  نص الق  انون عل  ى إن  شاء جھ  از مؤس  سي ی  ضم جمی    

رقابة ومتابعة احترام الق انون ف ي إط ار     العمل علىبیقوم  المستھلك العالقة المعنیة بحمایة

مرون ة ھ ذا الجھ از وقدرت ھ عل ى س رعة        من الفاعلیة والتخصص، مع األخذ ف ي االعتب ار  

  .شدید الحساسیة التطور واألداء وذلك بما یمثلھ من دور اجتماعي

 وواجبات  القانون فصًال خاصًا لتحدید حقوقوأكدت الجمعیة ضرورة أن یتضمن

الذي یترتب على مخالفة الجھات المعنی ة بتطبی ق الق انون لتل ك الحق وق       والجزاء المستھلك

ض  مانًا للم  شاركة الفعال  ة ب  ین الم  واطن والم  ستھلك وب  ین الجھ  ة ذات    والواجب  ات، وذل  ك

إل  ى تحقی  ق الغ  رض م  ن   بتطبی  ق أحك  ام الق  انون بم  ا ی  ؤدي ف  ي النھای  ة     العالق  ة المعنی  ة 

یتحق ق   ك ذلك، أو حت ى   الم ستھلك  والجھ ات الت ي تخ دم    الم ستھلك  الت شریع ع ن طری ق   

 .على حمایتھ والجھات التي تقوم المستھلك التعاون المشترك بین
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المناف سة غی ر    كما طالبت الجمعیة أیضًا بأن یتضمن المشروع بیانًا محددًا ألعم ال 

 نظ رًا إل ى ع دم وج ود     الم ستھلك  حمای ة  بغ أو یحق ق المشروعة وأعمال االحتك ار بم ا ی س   

 ق  انون ی  نظم المناف  سة غی  ر الم  شروعة وأعم  ال االحتك  ار، وألن أعم  ال المناف  سة غی  ر     

 .المستھلك المشروعة ھي من اخطر األعمال تأثیرا على

 غی ر المناس ب   العقوب ات ف ي الم شروع، فارت أت الجمعی ة ان ھ م ن        أم ا ب شأن ف صل   

 عل ى اعتب ار أن الق انون معن ي ب إفراد ن صوص آم  رة       )الج زاءات (تغیی ر اس م الف صل إل ى     

 .المخالفة یترتب علیھ جزاء عند المستھلك لحمایة

عل ى   كما أبدت الجمعیة مالحظتھا بشأن ھ ذا الف صل، إذ ارت أت أن ھ أف رد ج زاءات      

موض حة   أعمال لم ینظمھا المشروع ولم یأمر بااللتزام بھا، وھو ما اعتبرت ھ خل ًال كبی رًا،   

م واد تنظمھ ا    ن المادة المتعلقة بعقوبة الغش التجاري والتقلید لم یكن ھناك في القانون أی ة أ

  .وتبین االلتزامات الخاصة بھا

كما بینت الجمعیة أیضا رأیھا في االقتراح بقانون الحالي عبر م ذكرة وجھتھ ا إل ى          

   .لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

  
  

  :رأي مقدمي االقتراح
  

ماع إل  ى اآلراء والمالحظ  ات الت  ي أب  داھا ممثل  و الجھ  ات المعنی  ة وبن  اء   بع  د االس  ت

على مالحظات أعضاء اللجن ة أثن اء المناق شات الت ي تم ت ف ي اللجن ة ق ام مق دمو االقت راح               

  .بإجراء التعدیالت الالزمة على المقترح
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  :  رأي اللجنة-لثــًاثا
  
 

اض وجھ  ات النظ  ر الت  ي دارت    اس  تعرناق  شت اللجن  ة االقت  راح بق  انون حی  ث ت  مّ    

الجھات المعنیة ، وتأكدت اللجن ة م ن س المة    حولھ من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي     

 لجن ة ال شؤون الت شریعیة    االقتراح بقانون من الن احیتین الدس توریة والقانونی ة وفقـ ـًا ل رأي            

 .بمجلس الشورىوالقانونیة 
  

خاللھ ا عل ى آراء مق دمي المقت رح     وكانت اللجنة قد عقدت عّدة اجتماع ات اطلع ت       

وآراء الجھ   ات المعنی   ة حی   ث أب   دى مم   ثال وزارة ال   صناعة والتج   ارة ض   رورة إرج   اء    

المقترح بحجة وجود مشروع یحمي المستھلك على وش ك أن تقدم ھ الحكوم ة إل ى ال سلطة           

ھ ا  التشریعیة، ولكن لتمسك مقدمي المقترح بھ ولقناعة اللجنة بأن ھذا المقت رح الماث ل أمام         

 وض ع ق انون یحم ي الم ستھلك وی ضمن م صلحتھ وس المتھ وحمای ة حقوق ھ، و           یسعى إل ى    

س عیھ  یحت رم حق وق الم ستھلك، و      اتخاذ اإلجراءات والتدابیر القانونیة الالزمة بح ق م ن ال       

   الم  ستھلك بمعلوم  ات ع  ن طبیع  ة وخ  صائص ال  سلع أو الخ  دمات بم  ا      تزوی  د أی  ضا إل  ى 

وااللت  زام ب  شروط البی  ع والتقی  د     معقول  ة،منھ  ا بأثم  ان ی  ضمن س  المتھ وض  مان االس  تفادة   

كاف ة المؤس سات      المتعل ق ب األوزان واألحج ام وإع الن األس عار ف ي           بنظام القیاس الرسمي  

  .التجاریة، فقد رأت اللجنة لكل ذلك ضرورة تأیید فكرة المقترح

  
  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-ــًارابع
    

، اتفق ت اللجن  ة   م ن الالئح ة الداخلی ة لمجل س ال شورى      ) ٣٩( ل نص الم ادة   إعم اًال  

  :على اختیار كل من
  

 مقرًرا أصلیـــــًا    األستاذ سعود عبدالعزیز كانو -١

 اـمقرًرا احتیاطًی    األستاذ خالد حسین المسقطي -٢
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  :توصیة اللجنة -خامًسا

، قت راح بق انون  االفي ضوء م ا دار م ن مناق شات وم ا أب دي م ن آراء أثن اء دراس ة          

، والمق دم   االقتراح بقانون بإصدار قانون حمای ة الم ستھلك  بجواز نظر فإن اللجنة توصي  

عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح، دالل جاس  م الزای  د، رب  اب عب  دالنبي الع  ریض، محم  د   : م  ن أص  حاب ال  سعادة

  .ھادي أحمد الحلواجي، والدكتورة بھیة جواد الجشي

 
  

  ر التخاذ الالزم،،،ر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجلس الموقواألمر معروض على المجلس الموق

  

  
  

                       خالد حسيـن املسـقطي                      خالد حسيـن املسـقطي                    مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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  م٢٠٠٨ فبرایر ١٠: التاریخ 

  
  

      احملرتمخالد حسني املسقطي/ سعادة األستاذ 
       رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

  
السعادة  واملقدم من أصحاباالقرتاح بقانون بإصدار قانون محاية املستهلك، : املوضوع 

  لعريض،م الزايد، رباب عبدالنبي اعلي بن صاحل الصاحل، دالل جاس
  .حممد هادي أمحد احللواجي، والدكتورة بهية جواد اجلشي

  
  

  ،، علیكم ورحمة اهللا وبركاتھالسالم
  

 رئ   یس ب   ن ص   الح ال   صالح  ال   سید عل   ي  م، أرف   ق مع   الي  ٢٠٠٨ فبرای   ر ٥بت   اریخ   

االقت راح  ، ن سخة م ن   )٢٠٠٨ -٢ -٣/  ص ل ت ق١٦٨(المجلس، ضمن كتابھ رقم     

عل ي ب ن ص الح    والمق دم م ن أص حاب ال سعادة          ،بقانون بإصدار قانون حمایة المستھلك    

د، رباب عب دالنبي الع ریض، محم د ھ ادي أحم د الحل واجي، وال دكتورة        الصالح، دالل جاسم الزای   

، ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة،      بھی  ة ج  واد الج  شي  

  .وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

  

اجتماعھ ا   والقانونی ة  ، عقدت لجنة ال شؤون الت شریعیة  م٢٠٠٨ فبرایر ١٠وبتاریخ    

 الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة،  االقت  راح بق  انون، حی  ث اطلع  ت عل  ى  ال  سابع ع  شر

  .وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

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

  .لمبادئ وأحكام الدستور



 )١١٠( 

  

  :توصية اللجنة 

  

، والمق دم  االقتراح بقانون بإصدار ق انون حمای ة الم ستھلك    ترى اللجنة سالمة    

عل ي ب ن ص الح ال صالح، دالل جاس م الزای د، رب اب عب دالنبي الع ریض،          من أص حاب ال سعادة    

؛ م  ن الن  احیتین الدس  توریة   محم  د ھ  ادي أحم  د الحل  واجي، وال  دكتورة بھی  ة ج  واد الج  شي       

  .والقانونیة

  

                     حممـد هــادي احللواجـي                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                       

  


