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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير التكميلي للجنة شؤون املرأة ال
والطفل خبصوص مشروع قانون بشأن 
معاملة زوجة البحريين األجنبية معاملة 

البحرينية يف كل ما خيص الرسوم املقررة 
  .  على اخلدمات احلكومية
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  .م٢٠٠٨ ديسمرب ٢٤: التاريخ 
  

  التقريـر الرابع للجنـة شؤون املرأة والطفل
   مشروع قانونخبصوص

   بشأن معاملة زوجة البحريين األجنبية معاملة البحرينية 
   يف كل ما خيص الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية

  

  :املقدمة: الًأو
  

              استلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم                
م والذي مت مبوجبـه تكليـف       ٢٠٠٨ أبريل   ٢١املؤرخ يف   ) ٢٠٠٨-٤-٣- ص ل م ط    ١٤٤(

مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريين األجنبية معاملة البحرينيـة يف        اللجنة بدراسة ومناقشة    
، على أن تتم دراسته وإبـداء املالحظـات          خيص الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية      كل ما 

  . وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة خبصوصه ليتم عرضه على الس
  

ـًا   :إجراءات اللجنة: ثاني
  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

 :كور يف االجتماعات التاليةتدارست اللجنة مشروع القانون املذ -١
  .م٢٠٠٨ أبريل ٢٩ االجتماع الثاين عشر بتاريخ  -
 .م٢٠٠٨ مايو ٦ االجتماع الثالث عشر بتاريخ  -
 .م٢٠٠٨ مايو ٨ االجتماع الرابع عشر بتاريخ  -
 م٢٠٠٨ ديسمرب ١٤االجتماع الثالث بتاريخ  -

  

 والـيت  - موضوع النظر-قانون على الوثائق املتعلقة مبشروع ال اطلعت اللجنة، أثناء دراستها     -٢
  : اشتملت على

 . ملذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القانون ا -
 . فقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النواب ومر -
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 .  والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون التشريعية -
 . مرئيات وزارة الداخلية -
 . يات هيئة تنظيم سوق العملمرئ -
 . للمرأةيات الس األعلى مرئ -
 . الحتاد النسائي البحريينمرئيات ا -
 . وزارة الصحةمرئيات  -
 .  وزارة التربية والتعليممرئيات -
 . مرئيات جامعة البحرين -

النائب األستاذة ألس توماس مسعان     حضر االجتماع بدعوة من اللجنة صاحبات السعادة        
  .عضو السية جواد اجلشي   والدكتورةالثاين لرئيس الس،

 

قد دعت اللجنة إىل اجتماعها الثالث عشر عددا من املعنيني من اجلهات ذات العالقة، و
  :حيث حضر عن كل من

 :وزارة الداخلية •
  .إدارة الشؤون القانونية      النقيب راشد حممد بوجنمة. ١
  .اإلدارة العامة لديوان الوزارة    املالزم أول عبداهللا أمحد عبداهللا. ٢
 :وزارة املالية •
  .مدير إدارة اخلزانة      د نبيل مجعة الدويالسي. ١
 :هيئة تنظيم سوق العمل •
  . نائب الرئيس لشؤون الضبط القانوين  السيد يونس حممد اهلرمي      . ١
  .مدير إدارة الشؤون القضائية      السيد عبدالرمحن علي فارس. ٢
  :الس األعلى للمرأة •
 .يةرئيس الشؤون القانون      األستاذة فريدة املسقطي. ١
 :االحتاد النسائي البحريين •
 . النسائيرئيسة االحتاد      األستاذة مرمي أمحد الرويعي. ١
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  : شارك يف االجتماع من جملس الشورىكما •
  . القانوين لشؤون اللجـاناملسـتشار                 حممد عبداهللا الدليميالدكتور. ١

  .ينب يوسف أمحد، والسيدة زحمفوظ جواد مهدي السيد أمانة سر اللجنة توىل •
ـًا   :رأي اجلهات املعنية: ثالثـ

 

 :وزارة الداخلية §
ـًا على مشروع القانون، ورأت أن يتضمن القانون بعض الضوابط الـيت                مل تبِد الوزارة حتفظ

عطفاً علـى رسـالة اللجنـة       و .)مرفق ( استغالل التسهيالت املمنوحة فيه    تكفل عدم إساءة  
املفروضة على األجانب يف اململكة ومقدارها، زودت       الرسوم  ومقدار  للوزارة خبصوص نوعية    

   .الوزارة مذكرة ذا الشأن
  :وزارة املالية §

  .إن الوزارة ليس لديها أي حتفظ على مشروع القانون وهي موافقة عليه

  :وزارة الصحة §
أفادت وزارة الصحة بأا متمسكة برأيها الوارد يف تقرير جملس النـواب خبـصوص هـذا                

، وقد طلبت اللجنة من وزارة الصحة تزويدها مبقدار )ي مرفق ضمن مرفقات مشروع القانونالرأ (.املشروع
، ١٩٨٩لـسنة    ) ٢٩(رسوم اخلدمات الصحية املفروضة على األجانب، وعليه مت تزويد اللجنة بالقرار رقم             

 لـسنة   )٢٣(  بشأن اخلدمات رسوم اخلدمات الصحية، واألمر وزاري رقم          ٢٠٠٦لسنة  ) ٣( والقرار رقم   
  )مرفق. ( ١٩٩٤

  

  :هيئة تنظيم سوق العمل §
 بشأن تنظـيم سـوق      ٢٠٠٦لسنة  ) ١٩(أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أن القانون رقم         

العمل نص على أن هناك رسوما تفرض على أصحاب العمل عن كل تـصريح عمـل بـشأن                  
وع القانون يقصر   استخدام عامل أجنيب أو جتديد هذا التصريح، إال أن نص املادة األوىل من مشر             

معاملة زوجة البحريين غري البحرينية معاملة البحرينية فيما خيص الرسوم فقط، األمر الذي يقتضي              
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من صاحب العمل عند رغبته يف استخدام زوجة البحريين غري البحرينية أن يستـصدر بـشأا                
 على ذلك التصريح    تصريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل، إال أنه وفيما يتعلق بالرسوم املقررة            

  .فإن صاحب العمل معفي منها
كما أن الرسوم املقررة تكون متعلقة بتصريح العمل وعليه فإنه من غري املستساغ عمـالً أن                
يباشر صاحب العمل إجراءات استصدار تصريح عمل من اهليئة من دون أية رسـوم، حيـث إن     

ق فإنه ويف األحوال اليت تزاول زوجـة       تلك اإلجراءات هدر للوقت واملال العام، إضافة إىل ما سب         
) ٢٣(من املادة ) أ(البحريين غري البحرينية عمالً يف اململكة دون تصريح ، يعد خمالفًا حلكم الفقرة          

   .من قانون تنظيم سوق العمل
 

 :الس األعلى للمرأة §
ه بني الزوجات،   يرى الس أن هذا املشروع جاء منطقيا ومتفقًا مع مبدأ املساواة الواجب مراعات            

فضالً عن اتفاقه مع نصوص العهدين الدوليني اللذين وافقت اململكة علـى االنـضمام إليهمـا                
كما أورد  . وكذلك ما نص عليه امليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي صادقت عليه البحرين أيضا            

من غري البحـريين وأبنـاء   األخذ مببدأ املعاملة بالنسبة ألبناء البحرينية املتزوجة "الس يف رده أن     
البحرينية املتزوجة من البحريين، يعد جزًءا مكمالً لنطاق تطبيق مبدأ املساواة الذي يقره الدستور              
البحريين والثوابت املستقرة يف اململكة وجيعل من انضمام اململكة للعهدين الدوليني وامليثاق العريب             

  .حلقوق اإلنسان قيمة واقعية
 :بحرييناالحتاد النسائي ال §

أبدى االحتاد النسائي البحريين تأييده لكل ما من شأنه اإلسهام يف ختفيف األعباء املعيـشية الـيت               
أو (يتحملها املواطن رجالً كان أو امرأة، ويرى وجوب أن تتم املساواة يف املعاملة بني األجنبيـة                 

، حيث إن هذه األخرية أيضا      املتزوجة من حبريين وبني البحرينية املتزوجة من أجنيب       ) غري البحرينية 
تعاين هي وأسرا معاناة كبرية من حتمل سداد تكاليف رسوم اإلقامة السنوية ألبنائها وزوجهـا،               

إىل . إضافة إىل رسوم اخلدمات الصحية، ورسوم الدراسة اجلامعية وغري تلك من األعباء الكـبرية             
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مـن   من النواحي النفسية واملعيشية و     جانب املردود السليب على أسرة املواطنة املتزوجة من أجنيب        
  . ناحية األمن االجتماعي

  

 :رأي وزارة التربية والتعليم §
    ملعلمني تسبيها من غري ا   ا ال تفرض أية رسوم خدمية على من       أوضحت وزارة التربية والتعليم أ

  . البحرينيني
  

 :رأي جامعة البحرين §
ى األجانب ال ختتلف عـن الرسـوم        بينت جامعة البحرين أن الرسوم الدراسية املفروضة عل       

الدراسية املفروضة على البحرينيني إال اختالف بسيط جدا، حيث أن الرسم املقرر للبحـريين            
للساعة، بينما الرسم املقرر على غري البحرينيني فهو        )   دينار  ٦(  يبلغ   سيف برنامج البكالوريو  

وم موحـدة للبحـرينيني، وغـري       للساعة، أما بالنسبة لربنامج املاجستري فالرس     )  دينار ١٦( 
 .البحرينيني

  
  :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية : رابعا

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكـدا              
  .لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية

  :رأي اللجنة: خامسا
  

لجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، وقد  تدارست ال 
حرصت اللجنة على دعوة كافة اجلهات احلكومية والرمسية وغري الرمسية املعنية، وقد رأت اللجنة              

إىل ختفيـف   أن الرأي الغالب هو املوافقة على املضمون والغاية من هذا املشروع الذي يرمـي               
املواطنني، وقد قامت اللجنة مبخاطبة كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وجامعة         األعباء على   

البحرين، وذلك بشأن الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية وتبني أن أبناء البحرينية املتزوجة             
من غري البحريين بصفتهم أجانب يدفعون رسوم هلذه اخلدمات تفوق أضعاف ما تدفعه زوجـة               
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لذلك فإن اللجنة رأت أنه ومـن  ) بيانات مقدار الرسوم مرفقة  مع املرفقات      ( جنبية  البحريين األ 
ا املشروع بقانون أبنـاء البحرينيـة       باب العدالة واملساواة وكفالة حقوق اإلنسان أن يشمل هذ        

وعدد ) ١٦٣٣( قد بلغ جمموع البحرينيات املتزوجات من أجانب        ، و املتزوجة من غري البحريين   
هذا ما أكد عليه الس األعلى للمرأة واالحتاد النسائي، فـاملرأة البحرينيـة             ) ٢٦٦٢( األبناء  

املتزوجة من أجنيب ولديها منه أبناء تتحمل مصروفات تستحق لغـرض إقامتـهم ودراسـتهم               
وخصوصا أن النساء الاليت يواجهن ظروف الطـالق  وحصوهلم على اخلدمات الصحية وغريها،   

األمر الذي دعا اللجنة إىل إدخـال       ني معاناة مادية صعبة يف هذا اجلانب        أو اهلجر أو الترمل يعان    
  .تعديالت على املشروع بقانون

  :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : سادسا
  :، اتفقت اللجنة على اختيار كل منمن الالئحة الداخلية لس الشورى) ٣٩(إعماالً لنص املادة 

  

ـًا      ايداألستاذة دالل جاسم الز .١  .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    األستاذة رباب عبدالنيب العريض    .٢

  

  :توصية اللجنة :  سابعا
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصـي      

  :مبا يلي 
  

عاملة البحرينية يف كل     مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريين األجنبية م        املوافقة على  -
  .من حيث املبدأما خيص الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية؛ 

  .توصي اللجنة باملوافقة على مواد املشروع بالتعديالت الواردة تفصيالً يف اجلدول املرفق -
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  

  ل جاسم الزايد           دال       منـرية عيسى بن هنـدي    
  رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل                     نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل

  



 

29٧٢ ٧٢٧٢ 

  بشأن معاملة زوجة البحريين األجنبية(  ) لسنة (  ) مشروع قانون  رقم 
  معاملة البحرينية يف كل ما خيص الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية

  
  ن القانونصوص مواد مشروع

  كما وردت من احلكومة
  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
(  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    

بشأن معاملـة زوجـة البحـريين       
األجنبية معاملة البحرينية يف كل ما      
خيص الرسوم املقررة على اخلدمات     

  احلكومية
  
  
  

  
  

 تعديل مسمى املشروع وذلـك     -
 والتعويض  )األجنبية(حبذف كلمة   
  ).غري البحرينية(عنها بعبارة 

وعلى ذلـك يكـون مـسمى       
  :املشروع بعد التعديل 
(  ) لسنة(  ) مشروع قانون رقم    

غري بشأن معاملة زوجة البحريين     
 معاملة البحرينية يف كل     البحرينية

 م املقـررة علـى    ما خيص الرسو  
  .اخلدمات احلكومية

  

  :تعديل مسمى املشروع ليصبح
   لـسنة (  ) مشروع قانون رقم    

بشأن معاملة زوجة البحريين    (  ) 
األجنبية وأبناء البحرينية املتزوجة    
من غري حبريين معاملة البحريين يف      
كل ما خيص الرسوم املقررة على      

  .كوميةاخلدمات احل
  
  
  
  

  
(  ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    

بشأن معاملـة زوجـة البحـريين       
ة املتزوجـة   األجنبية وأبناء البحريني  

  يف من غري حبريين معاملة البحـريين     
كل ما خيص الرسوم املقررة علـى       

  .اخلدمات احلكومية
  
  
  



 

29٧٣ ٧٣٧٣ 

  ن القانونصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ى آل خليفة  ملك     حنن محد بن عيس   
  مملكة البحرين

 تعديل الديباجة وذلك بتغـيري      -
وعلى املرسوم بقانون رقم    (عبارة  

ــسنة ) ٢٩( ــشأن ٢٠٠٢ل  ب
وعلـى  ( بعبـارة    )امليزانية العامة 

لسنة ) ٣٩(املرسوم بقانون رقم    
 ،  ) بشأن امليزانية العامة   ٢٠٠٢

مع مراعاة اخلطأ اإلمالئي يف كلمة      
  ).طالعاال(لتصبح ) اإلطالع(
  
  
وعلى ذلـك يكـون مـسمى        

  :املشروع بعد التعديل 
حنن محد بن عيـسى آل خليفـة         

  ملك مملكة البحرين

  املوافقة على تعديل جملس النواب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حنن محد بن عيسى آل خليفة  ملك        
  مملكة البحرين



 

29٧٤ ٧٤٧٤ 

  ن القانونصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  بعد اإلطالع على الدستور،
) ٢٩(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       

 بشأن امليزانية العامـة،     ٢٠٠٢لسنة  
لـسنة  ) ٣(املعدل بالقـانون رقـم      

٢٠٠٧،  
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه       

  :وأصدرناه
  
  
  

  )١(مادة 
  
  

   على الدستور،االطالعبعد 
) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بـشأن امليزانيـة     ٢٠٠٢لسنة  
) ٣(العامة، املعدل بالقانون رقم     

  ،٢٠٠٧لسنة 
أقر جملس الشورى وجملس النواب     

يت نصه ، وقد صـدقنا      القانون اآل 
  :عليه وأصدرناه

  
  
  

   )١(مادة 
 والتعويض  )األجنبية(حذف كلمة   

  ).غري البحرينية(عنها بـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(مادة 
  :تعديل املادة لتصبح كاآليت

  

   على الدستور،االطالعبعد 
) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن امليزانية العامة،    ٢٠٠٢لسنة  
لـسنة  ) ٣ (املعدل بالقانون رقـم   

٢٠٠٧،  
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه       

  :وأصدرناه
  
  

  )١(مادة 
  
  



 

29٧٥ ٧٥٧٥ 

  ن القانونصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  

حريين األجنبية معاملة   تعامل زوجة الب  
البحرينية يف كل ما خيص الرسـوم        

  .املقررة على اخلدمات احلكومية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعلى ذلـك يكـون مـسمى       
  :املشروع بعد التعديل 

غـري  تعامل زوجـة البحـريين      
 معاملة البحرينية يف كل     البحرينية

ما خيص الرسوم املقـررة علـى       
  .اخلدمات احلكومية

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

تعامل زوجـة البحـريين غـري       
ــة  ــاء البحريني ــة وأبن البحريني
املتزوجة من غري حبريين معاملـة      

البحريين يف كل ما خيص     املواطن  
الرسوم املقررة على اخلـدمات     

حية، والتعليميـة    الص احلكومية
 اإلقامة، شريطة اإلقامـة     ورسوم

  .الدائمة يف مملكة البحرين
وقد اعتمدت اللجنة هذا التعديل      

  :لألسباب التالية
ختفيف األعباء املاليـة الـيت      .  ١

تواجهها املرأة البحرينية املتزوجـة     

  
تعامل زوجة البحريين غري البحرينية     
وأبناء البحرينية املتزوجة من غـري      

البحـريين يف   املواطن  حبريين معاملة   
كل ما خيص الرسوم املقررة علـى       

ــة ــدمات احلكومي ــصحياخل ة،  ال
 اإلقامة، شـريطة    والتعليمية ورسوم 

  .اإلقامة الدائمة يف مملكة البحرين
  

  

  

  

  

  



 

29٧٦ ٧٦٧٦ 

  ن القانونصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

من غري البحريين وأبنائها منـه، يف   
سبيل احلصول علـى اخلـدمات      

ــة ــة وخباص ــصحية احلكومي  ال
ــة  ــوم املتعلق ــة والرس والتعليمي

  .باإلقامة
التعديل الذي تبنته اللجنة يتفق     . ٢

مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة     
حبقوق اإلنسان واملـرأة،  الـيت       

  .انضمت إليها اململكة
 مت حتديد اخلدمات احلكومية،   . ٣

اليت ستكون حمـل تطبيـق هـذا      
القانون وهي اخلدمات الـصحية     

رسوم اإلقامـة مـع     والتعليمية و 
 حىت يتم تنفيذ هذا  ؛ اإلقامة اشتراط

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

29٧٧ ٧٧٧٧ 

  ن القانونصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  
  
  
  )٢(مادة 

يلغى كل نص يتعارض مع أحكـام       
  .هذا القانون

  
  )٣(مادة 

 - كل فيمـا خيـصه     –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمـل       

ره يف  به من اليوم التايل لتاريخ نـش      
  .اجلريدة الرمسية

   

  
  
  
  
  )٢(مادة 

  دون تعديل
  

  
  )٣(مادة 

 )رئيس الوزراء و(إضافة عبارة    -
 الواردة يف بداية    )على(بعد كلمة   

علـى رئـيس    (املادة ، لتـصبح     
  ).الوزراء و الوزراء

وعلى ذلـك يكـون مـسمى       

لـتاليف  والقانون يف أضيق احلدود     
  .استغالله بأي شكل من األشكال

  
  
  )٢(مادة 

  دون تعديل
  

  
  )٣(مادة 

 .املوافقة على تعديل جملس النواب

  
  
  )٢(مادة 

يلغى كل نص يتعارض مع أحكـام       
  .هذا القانون

  
  )٣(مادة 

 كل  –الوزراء  على رئيس الوزراء و   
 تنفيـذ أحكـام هـذا       -ا خيصه فيم

، ويعمل به من اليوم التـايل       القانون
  . اجلريدة الرمسيةلتاريخ نشره يف

  
  



 

29٧٨ ٧٨٧٨ 

  ن القانونصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  :املشروع بعد التعديل 
 –الـوزراء   على رئيس الوزراء و   

 تنفيذ أحكام هذا    -كل فيما خيصه  
ون ، ويعمل به من اليوم التايل       القان

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  



 

 ٧٩

  م٢٠٠٨ أبريل ٢٧ : التاريخ
  دالل جاسم الزايد   احملرتمة/ سعادة األستاذة الفاضلة 

       رئيــس جلنة شؤون املرأة والطفل
حريني األجنبية معاملة مشروع قانون بشأن معاملة زوجة الب: املوضوع 

  البحرينية
  .دمات احلكوميةيف كل ما خيص الرسوم املقررة على اخل

  
  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
 رئ یس  السید علي بن ص الح ال صالح    ، أرفق معالي    م٢٠٠٨ أبریل   ٢١بتاریخ    

، ن   سخة م   ن )٢٠٠٨ -٤ -٣/  ص ل ت ق١٤٥(المجل   س، ض   من كتاب   ھ رق   م  
قانون بشأن معاملة زوجة البحریني األجنبیة معامل ة البحرینی ة ف ي ك ل        مشروع  

، ومذكرت ھ اإلی ضاحیة إل ى    م المق ررة عل ى الخ دمات الحكومی ة        ما یخص الرسو  
لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ      

  .شؤون المرأة والطفلللجنة 
، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة    م٢٠٠٨ أبری   ل ٢٧وبت   اریخ   

 الم   ذكور وع الق   انونم   شر، حی   ث اطلع   ت عل   ى  والع   شریناجتماعھ   ا الث   امن
ومذكرت ھ اإلی  ضاحیة، وذل  ك بح  ضور المست  شارین واالخت  صاصیین الق  انونیین  

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

  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور
  

  :توصية اللجنة 
ق   انون ب   شأن معامل   ة زوج   ة البحرین   ي   م   شروع ت   رى اللجن   ة س   المة  

ألجنبی  ة معامل  ة البحرینی  ة ف  ي ك  ل م  ا یخ  ص الرس  وم المق  ررة عل  ى الخ  دمات     ا
  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةالحكومیة

  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
                                  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
  
  



 

 ٨٠

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

لجنة اخلدمات التكميلي لتقرير ال
خبصوص مشروع قانون بتقرير زيادة 
ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم 

اخلاضعني ألحكام قانون تنظيم معاشات 
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة 

در دفاع البحرين واألمن العام الصا
لسنة ) ١١(باملرسوم بقانون رقم 

  .  م١٩٧٦
  
  
  
  



 

 ٨١

  م٢٠٠٩  يناير١٤: التاريخ 
  

  لجنـة اخلدمـاتالتكميلي لتقريـر ال
    من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

 بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات  (    )لسنة) (  قانون رقم مشروع بشأن
ت التقاعد لضباط واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآ
  ١٩٧٦لسنة ) ١١(وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  

  : مقدمــة
رئـيس  السيد علي بن صاحل الصاحل       صاحب املعايل    أرسلم    ٢٠٠٨ أكتوبر   ٢٧     بتاريخ  

ـًا برقم   جملس الشورى    إىل جلنة اخلدمات    ) ٢٠٠٨-١٠ -٣/  ص ل خ ت      ٢٢٦( خطاب
م ، بإعادة التقريـر     ٢٠٠٨ أكتوبر   ٢٧اء على قرار الس يف جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ          بن

بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني      (  ) لسنة  ( ) شروع قانون رقم    اخلاص مب 
عنهم اخلاضعني ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع              

بشأنه عداد تقرير   وإ،  ١٩٧٦لسنة  ) ١١(من العام الصادر باملرسوم بقانون رقم       البحرين واأل 
   . على السهعرضتم لي
  

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :االجتماعات التالية املذكور يف مشروع القانونتدارست اللجنة  )٢(
 

 .م٢٠٠٨ نوفمرب ١١بتاريخ       ثالـث  االجتماع ال-

  .م٢٠٠٨ نوفمرب ٢٢بتاريخ          االجتماع اخلامس-
  .م٢٠٠٨ ديسمرب ١٤بتاريخ         االجتماع العاشـر-
  .م٢٠٠٩ ينايــر ٢بتاريخ        االجتماع الثاين عشر-



 

 ٨٢

  
النائب الثـاين لـرئيس      سعادة األستاذة أليس توماس مسعان    اجتماعات اللجنة   حضر   )٣(

 .رىجملس الشو
 
 موضـوع البحـث     مبشروع القانون  على الوثائق املتعلقة      أثناء دراستها  اطلعت اللجنة  )٤(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
 . مرئيات وزارة املالية -
 .  مرئيات اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية -
 . مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -

 :االجتماع الثالث واخلامسيف وبدعوة من اللجنة، شارك  •
 

 :للتأمني االجتماعياهليئة العامة  -

 .املدير العام للهيئة العامة للتأمني االجتماعي  الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة  .١
 .املدير العام املساعد لشؤون التقاعد  يايناألستاذ عبداللطيف أمحد الز .٢
  .ــار القانونـي للهيئـةاملستش  دد يعقـوب املاجـــالسي .٣
 .ـيـونـار القانـتشــاملس  األستـاذ أمحـد الريح فضـل .٤

  :االجتماع اخلامسيف وبدعوة من اللجنة، شارك  •
  :وزارة املاليــة -

 .ةـة واملتابعـر إدارة الرقابـمدي    اريـاألستاذ أنور علي األنص .١
 .رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل    اليـاألستاذ عبدالكرمي بوع .٢

 :  كل مناجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالسما شارك يف ك •
 .  للمجلسوينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .١
  . املستشار القانوين لشؤون اللجان  ـرهوند مــن محيـاألستاذ حمس .٢



 

 ٨٣

 .املستشار القانوين لشؤون اللجان   ميـد عبداهللا الدلي حممـورـالدكت .٣
 

 .سهري عبداللطيف صاحل السيدةأمانة سر اللجنة توىل  •
  

ـًا   :رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي: ثاني
  

يفحص املركز املايل لكل فـرع      : " من قانون التأمني االجتماعي على    ) ١٦( املادة        تنص
من فروع التأمني يف الصندوق مرة على األقل كل مخس سنوات مبعرفة خـبري اكتـواري أو      

 وجيب أن يتناول هذا الفحص قيمة االلتزامات القائمة، فإذا تبني من التقرير الذي يعده               أكثر،
اخلبري وجود مال زائد فريحل هذا املال إىل حساب خاص بالصندوق، وال جيوز التصرف فيه               

  -:إال مبوافقة جملس اإلدارة يف األغراض اآلتية
  

لدولة قد قامت بـسداده عـن       تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون اخلزانة العامة ل          .١
 .طريق القروض اليت تؤديها للهيئة العامة هلذا الغرض

 لنفقات املعيشة بنسبة حيددها قرار من جملس     ةزيادة املعاشات على ضوء األرقام القياسي      .٢
 .الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون االجتماعية

 .تكوين احتياطي عام واحتياطات خاصة .٣
 تبني وجود عجز يف أموال الصندوق ومل تكف االحتياطات واملخصصات املختلفة             أما إذا 

 منح اهليئة العامة قرضا     -رار منه بناء على عرض وزير العمل      بق - لتسويته جاز لس الوزراء   
هلذا الغرض أو زيادة نسبة اشتراكات التأمني اليت يلتزم ا كل من صاحب العمل والعامـل                

يت يلتزم ا أحدمها وفقًا ملا يظهره اخلبري االكتواري يف تقريره بشأن أسـباب  املؤمن عليه أو ال   
  ".العجز

  

وأكدت اهليئة العامة للتأمني االجتماعي على أن التقارير االكتوارية خـالل الـسنوات                  
املاضية تؤكد دائما وجود عجز اكتواري يف أموال الصندوق، وأن اقتراح أي مميزات إضافية              

 بالصندوق، ممـا    راد التمويل املناسب يؤدي إىل زيادة املصروفات التقاعدية واإلضرا        دون إجي 
  .يؤدي بدوره إىل عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته جتاه املؤمن عليهم أو املستحقني عنهم

  



 

 ٨٤

     كما ترى أن أي تعديل أو إضافة للمزايا التقاعدية من شأنه التأثري على املركز املايل للهيئة          
مامل ترتبط تلك التعديالت أو اإلضافات بتمويل من خالل زيادة نسبة االشتراكات مبا يعادل              

     كلفة تلك املزايا وذلك وفقاً لتوصيات الدراسات االكتوارية الصادرة يف هذا الشأن
     كما أن هناك جهوداً حثيثة تبذل حالياً يف اهليئة العامة للتأمني االجتماعي بعـد دمـج                

 لتوحيد املزايا لدى كل منهما خالل مدة سنتني كما نصت عليه املادة الثانيـة مـن                 اهليئتني
 بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، حيث ستتضح الرؤيـة          ٢٠٠٨لسنة  ) ٣(القانون رقم   

بعد االنتهاء من عملية الدمج وتوحيد املزايا فيما يتعلق مبا حتتاجـه اهليئـة العامـة للتـأمني            
  .عملية تطوير على مجيع األصعدة وذلك وفق أفضل املزايا املمنوحة حالياًاالجتماعي من 

  

  :رأي وزارة املالية: ـًاثالث
  

أية زيادات متعلقة   عدم إمكانيتها متويل    ل  حتفظها على مشروع القانون    أبدت وزارة املالية       
تأزم حاليا والعجـز    وإنه يف ظل الوضع املايل امل      . من تكلفة مالية عالية    ترتب على ذلك   ملا ي  به

  .االكتواري فإن الوزارة لن تتحمل أي زيادة متعلقة مبشروع القانون
  

ـًا   :رأي اللجنة: رابع
  

وعلى قرار جملـس          بعد االطالع على رأي احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية        
تئناس برأي كل   النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات املستشارين القانونيني بالس، وبعد االس        

إذ تقدر الغاية اليت يسعى إليهـا       من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ووزارة املالية، فإن اللجنة          
مشروع القانون يف حتسني األوضاع املعيشية ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني           

رين واألمـن   ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البح          
، إال أا تالحظ من ناحية أخرى أن        م١٩٧٦لسنة  ) ١١(العام الصادر باملرسوم بقانون رقم      

لـيت   أجاز لس الوزراء زيادة املعاشـات املـستحقة وا   إذاملرسوم بقانون املشار إليه املعدل    
ـ          تستحق بالتطبيق هلذا القانون    ام ، ورفع احلد األدىن واألقصى هلذه املعاشات على ضوء األرق

صدر جملس الوزراء عدة قرارات تؤمن هذه   أ، فقد   قات املعيشة بالنسبة اليت حيددها    القياسية لنف 



 

 ٨٥

 فإن اهليئة العامة لصندوق التقاعـد       ،م١٩٩٦لسنة  ) ١١( للقرار الوزاري رقم     اووفقً. الغاية
، وهذه النسبة   م١٩٩٦ملعاشات التقاعدية منذ عام     على ا % ٣تضيف زيادة سنوية ومقدارها     

نه وعلى فرض   وترى اللجنة أ  . ع القانون قيد البحث إىل حتقيقها     ق الغاية اليت يسعى مشرو    حتق
أن هذه الزيادة السنوية ال تؤمن الغاية اليت يسعى إليها مشروع القانون ملواجهـة متطلبـات                

 اقرر زيادة املعاشات املستحقة وفقً االزيادة الكبرية يف الغالء املعيشي إال أن مشروع القانون إذ     
  . ينص على متويل هذه الزيادة أو مصدرهامل فإنه %٧ بنسبة للقانون املشار إليه

  

وحيث إن تقرير مزايا تقاعدية إضافية دون إجياد التمويل املناسب مـن شـأنه زيـادة                     
خـالل  كتواريـة   الن التقـارير ا   ، السيما وأ  املصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق    

 – بل أكثر من ذلك      ل الصندوق، وجود عجز اكتواري يف أموا     دائما   السنوات املاضية تؤكد  
 اخلبري االكتواري قد حذر من خطورة الزيادة السنوية    فإن –كما أفادت احلكومة يف مذكرا      

، وقد أوصى بإيقافها أو إعادة صرفها بطريقة ال تـؤثر      يف املعاشات التقاعدية  % ) ٣( ية  احلال
  .القدر الكبري الذي تؤثر فيه حاليا بعلى املركز املايل للهيئة

 

وعلى ذلك وملا كان التمويل الالزم هلذه الزيادة اليت ينص عليها مشروع القانون حيتـاج           
 فإن هـذا    اسة مالية واكتوارية حتدد أعباءه؛    ، بعد در  ىل نص يف ذات املشروع حيدد مصدره      إ

سيكون غـري دقيـق    قبل اللجنة ىل مشروع القانون من  النص حىت يف حالة التوصية بإضافته إ      
نه من ناحية أخرى سيتمثل     أكما  . الفتقار اللجنة إىل املستلزمات الفنية الدقيقة يف هذا الشأن        

بزيادة االشتراكات احلالية بنسبة معينة وستتحمل احلكومة النصيب األكرب من هذه الزيـادة             
الية احلالية اليت متر ا إيرادات      وهو ما ال ميكن التوصية به يف الوقت احلاضر يف ضوء األزمة امل            

  .دولةال
 مشروع القـانون آملـة يف       عدم املوافقة على  ذلك ترى اللجنة التوصية ب         ويف ضوء كل    

قريب أن تتقدم احلكومة بأكثر من مشروع قانون يؤمن األغراض اليت صدر مـن              الستقبل  امل
 حيث ستتـضح   ،أمني االجتماعي م بشأن اهليئة العامة للت    ٢٠٠٨لسنة  ) ٣( أجلها القانون رقم  



 

 ٨٦

الرؤية بعد االنتهاء من دمج اهليئتني فيما يتعلق مبا حتتاجه اهليئة العامة للتأمني االجتماعي مـن               
  .عملية تطوير على مجيع األصعدة 

 

ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -خامس
  

شورى، اتفقت اللجنة على اختيـار      من الالئحة الداخلية لس ال     ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من
ـًا          الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .٣  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    األستـاذة ربـاب عبدالنبـي العريـض .٤

  

ـًا   :  توصية اللجنة -سادس
  

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

  

بشأن تقرير زيادة ألصـحاب     (    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    املوافقة على   عدم   -
املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد          

) ١١(لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقـم             
 . حيث املبدأمن ،١٩٧٦لسنة 

 

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  

  
  يـة جواد اجلشي.             د                  مسرية إبراهيم رجب.   أ

  اخلدمـاترئيس جلنة                                   اخلدماتنائب رئيس جلنة 
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  )٣(ملحق رقم 
  

لجنة اخلدمات  التكميلي لتقريرال
تقرير زيادة ب مشروع قانون خبصوص

م ألصحاب املعاشات واملستحقني عنه
اخلاضعني ألحكام القانون التأمني 

املرسوم بقانون رقم االجتماعي الصادر ب
  .  م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(

  
  
  
  
  
  



 

 ٨٨

  م٢٠٠٩  يناير١٤: التاريخ 
  

  لجنـة اخلدمـاتالتكميلي لتقريـر ال
    من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

   بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات  (     )لسنة)  (مشروع قانون رقم  بشأن
  واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي 

  ١٩٧٦سنة ل) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  

  : مقدمــة
 صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئـيس          أرسلم    ٢٠٠٨ أكتوبر   ٢٧     بتاريخ  

ـًا برقم      إىل جلنة اخلدمات    ) ٢٠٠٨-١٠ -٣/  ص ل خ ت      ٢٢٧( جملس الشورى خطاب
م ، بإعادة التقريـر     ٢٠٠٨ أكتوبر   ٢٧بناء على قرار الس يف جلسته الثانية املنعقدة بتاريخ          

بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني      (  ) لسنة  ( ) شروع قانون رقم    خلاص مب ا
لـسنة  ) ٢٤(عنهم اخلاضعني ألحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم           

 . عداد تقرير بشأنه ليتم عرضه على الس وإ، ١٩٧٦
  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
  

  :كور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ التكليف املذ
  :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية )١(

  .م٢٠٠٨ نوفمرب ١١بتاريخ         االجتماع الثالـث-
 .م٢٠٠٨ نوفمرب ٢٢بتاريخ         االجتماع اخلامس-
  .م٢٠٠٨ ديسمرب ١٤بتاريخ         االجتماع العاشـر-
  .م٢٠٠٩ ينايــر ٢بتاريخ      عشر   االجتماع الثاين-

النائب الثـاين لـرئيس      سعادة األستاذة أليس توماس مسعان    حضر اجتماعات اللجنة     )٢(
  .جملس الشورى



 

 ٨٩

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضـوع البحـث              )٣(
 :والدراسة واليت اشتملت على ما يلي

 . مرئيات وزارة املالية -
 . اهليئة العامة للتأمينات االجتماعيةمرئيات  -
 . مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -

 

 :يف االجتماع الثالث واخلامسوبدعوة من اللجنة، شارك  •
 

 :اهليئة العامة للتأمني االجتماعي -
 . االجتماعياملدير العام للهيئة العامة للتأمني  الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة  .١
 .املدير العام املساعد لشؤون التقاعد  األستاذ عبداللطيف أمحد الزياين .٢
 .املستشــار القانونـي للهيئـة  السيـد يعقـوب املاجــد .٣
  .املسـتشــار القانـونــي  األستـاذ أمحـد الريح فضـل .٤

 

  :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من  •
 . املستشـار القانـوين للمجلس   ام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور عص .١
 . املستشار القانوين لشؤون اللجان   األستاذ حمسـن محيـد مــرهون .٢
 . املستشار القانوين لشؤون اللجان  الدكتـور حممـد عبداهللا الدليـمي .٣

 . سهري عبداللطيف صاحلتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •
 

ـًا   :للتأمني االجتماعيرأي اهليئة العامة : ثاني
  

يفحص املركز املايل لكل فـرع      : " من قانون التأمني االجتماعي على    ) ١٦(     تنص املادة   
من فروع التأمني يف الصندوق مرة على األقل كل مخس سنوات مبعرفة خـبري اكتـواري أو      

الذي يعده  أكثر، وجيب أن يتناول هذا الفحص قيمة االلتزامات القائمة، فإذا تبني من التقرير              



 

 ٩٠

اخلبري وجود مال زائد فريحل هذا املال إىل حساب خاص بالصندوق، وال جيوز التصرف فيه               
  -:إال مبوافقة جملس اإلدارة يف األغراض اآلتية

تسوية كل أو بعض العجز الذي تكون اخلزانة العامة للدولة قد قامت بـسداده عـن                 .١
  .طريق القروض اليت تؤديها للهيئة العامة هلذا الغرض

زيادة املعاشات على ضوء األرقام القياسية لنفقات املعيشة بنسبة حيددها قرار من جملس           .٢
 .الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون االجتماعية

 .تكوين احتياطي عام واحتياطات خاصة .٣
 

     أما إذا تبني وجود عجز يف أموال الصندوق ومل تكف االحتياطات واملخصصات املختلفة         
 منح اهليئة العامة قرضـا  - بقرار منه بناء على عرض وزير العمل -سويته جاز لس الوزراء   لت

هلذا الغرض أو زيادة نسبة اشتراكات التأمني اليت يلتزم ا كل من صاحب العمل والعامـل                
 املؤمن عليه أو اليت يلتزم ا أحدمها وفقًا ملا يظهره اخلبري االكتواري يف تقريره بشأن أسـباب    

  ".العجز
     وأكدت اهليئة العامة للتأمني االجتماعي على أن التقارير االكتوارية خـالل الـسنوات             
املاضية تؤكد دائما وجود عجز اكتواري يف أموال الصندوق، وأن اقتراح أي مميزات إضافية              
ـ             ا دون إجياد التمويل املناسب يؤدي إىل زيادة املصروفات التقاعدية واإلضرار بالصندوق، مم
  .يؤدي بدوره إىل عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته جتاه املؤمن عليهم أو املستحقني عنهم

  

     كما ترى أن أي تعديل أو إضافة للمزايا التقاعدية من شأنه التأثري على املركز املايل للهيئة          
مبا يعادل  مامل ترتبط تلك التعديالت أو اإلضافات بتمويل من خالل زيادة نسبة االشتراكات             
  .كلفة تلك املزايا وذلك وفقًا لتوصيات الدراسات االكتوارية الصادرة يف هذا الشأن

      كما أن هناك جهوداً حثيثة تبذل حالياً يف اهليئة العامة للتأمني االجتماعي بعـد دمـج                
 اهليئتني لتوحيد املزايا لدى كل منهما خالل مدة سنتني كما نصت عليه املادة الثانيـة مـن                

 بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، حيث ستتضح الرؤيـة          ٢٠٠٨لسنة  ) ٣(القانون رقم   



 

 ٩١

بعد االنتهاء من عملية الدمج وتوحيد املزايا فيما يتعلق مبا حتتاجـه اهليئـة العامـة للتـأمني            
  .االجتماعي من عملية تطوير على مجيع األصعدة وذلك وفق أفضل املزايا املمنوحة حالياً

  

  :رأي وزارة املالية: اـًثالث
أية زيادات متعلقة   عدم إمكانيتها متويل    ل  حتفظها على مشروع القانون    أبدت وزارة املالية       
وإنه يف ظل الوضع املايل املتأزم حاليا والعجـز          . من تكلفة مالية عالية    ترتب على ذلك   ملا ي  به

  .قانوناالكتواري فإن الوزارة لن تتحمل أي زيادة متعلقة مبشروع ال
  

ـًا   :رأي اللجنة: رابع
     بعد االطالع على رأي احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى قرار جملـس             
النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات املستشارين القانونيني بالس، وبعد االستئناس برأي اهليئة       

ملعيشة للمواطنني املتقاعدين من    العامة للتأمني االجتماعي، فإن اللجنة إذ تؤيد حتسني مستوى ا         
العاملني يف القطاع اخلاص ملواجهة الغالء الذي أدى إىل اخنفاض القوة الـشرائية ملعاشـات               
التأمني االجتماعي، إال أا ترى أن مشروع القانون إذ يقرر زيادة يف املعاشات املستحقة طبقًا       

 بنـسبة  ١٩٧٦لـسنة  ) ٢٤(ن رقم  ألحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانو      
  .من املعاش الشهري؛ فإنه مل ينص على متويل هذه الزيادة أو مصدرها%) ٧(

     وحيث إن تقرير مزايا تقاعدية إضافية دون إجياد التمويل املناسب مـن شـأنه زيـادة                
املصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق، السيما وأن التقـارير االكتواريـة خـالل             

وملا كـان التمويـل   . سنوات املاضية تؤكد دائما وجود عجز اكتواري يف أموال الصندوق   ال
الالزم هلذه الزيادة اليت ينص عليها مشروع القانون حيتاج إىل نص يف ذات املـشروع حيـدد      
مصدره بعد دراسة مالية واكتوارية حتدد أعباءه، وملا كانت اللجنة تفتقر إىل املستلزمات الفنية      

ة الالزمة هلذه الدراسة كي توصي بإضافة نص إىل مشروع القانون يؤمن هذا الـنقص               الدقيق
يف أحكامه، كأن توصي مثالً بزيادة نسبة االشتراكات مبا يعادل تكلفة الزيادة اليت نص عليها               
القانون؛ فقد ارتأت اللجنة التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون آملـة يف املـستقبل               

ادر احلكومة إىل تقدمي مشروع قانون أو أكثر يؤمن األغراض اليت صـدر مـن              القريب أن تب  



 

 ٩٢

م بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ومن أمهها بعـد          ٢٠٠٨لسنة  ) ٣(أجلها القانون رقم    
  .دمج اهليئتني توحيد املزايا التقاعدية خالل مدة سنتني من تاريخ صدوره

 

ـًا   : واالحتياطي  اختيار مقرري املوضوع األصلي-خامس
  

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

ـًا  الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .١   .        مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    األستـاذة ربـاب عبدالنبـي العريـض .٢

  

ـًا   :  توصية اللجنة -سادس
  

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

  

بشأن تقرير زيادة ألصـحاب     (   ) لسنة  (  ) عدم املوافقة على مشروع قانون رقم        -
املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون التـأمني االجتمـاعي الـصادر            

  .من حيث املبدأ ،١٩٧٦ لسنة )٢٤(باملرسوم بقانون رقم 
 

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  
  

  يـة جواد اجلشي.                         د      مسرية إبراهيم رجب.   أ
                          رئيس جلنة اخلدمـات          نائب رئيس جلنة اخلدمات

  
  


