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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
بشأن مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية قرض بني حكومة مملكة البحرين 
والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي 

واالجتماعي للمسامهة يف متويل مشروع 
إنشاء معرب سترة البحري املرافق 

 لسنة) ٧٤(للمرسوم امللكي رقم 
  .  م٢٠٠٧
  
  
  
  



 ٩٧

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  مارسمارس  ٢٥٢٥: : التاريخالتاريخ
  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
بالتصديق على اتفاقية قرض بني حكومة مملكة البحرين بالتصديق على اتفاقية قرض بني حكومة مملكة البحرين مشروع قانون مشروع قانون   حـــولحـــول

روع روع والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة يف متويل مشوالصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي للمساهمة يف متويل مش
  ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧لسنة لسنة ) ) ٧٤٧٤((إنشاء معرب سرتة البحري، املرافق للمرسوم امللكي رقم إنشاء معرب سرتة البحري، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

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

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة
  

 -٣ -٣/ ص ل م ق  / ٣٧٩(، وبموج   ب الخط   اب رق   م م٢٠٠٩ م   ارس ٢٢بت   اریخ 
س إل ى لجن ة    رئ یس المجل   األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح        األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح        ، أرسل صاحب المعالي     )٢٠٠٩

م شروع ق انون بالت صدیق عل ى اتفاقی ة ق رض ب ین         الشؤون المالیة واالقت صادیة ن سخة م ن         
مملكة البحرین والصندوق العربي لإلنم اء االقت صادي واالجتم اعي للم ساھمة ف ي             حكومة  

ل  سنة ) ٧٤(تموی  ل م  شروع إن  شاء معب  ر س  ترة البح  ري، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م    
استھ وإعداد تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجل س    لمناقشتھ ودر ؛  م٢٠٠٧

  .الموقر
  :  إجراءات اللجنة-أوًال

  
  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

  
ھ ا ال سادس ع شر المنعق د بت اریخ      اجتماعف ي   الم ذكور    مشروع الق انون  تدارست اللجنة    )١(

  .م٢٠٠٩ مارس ٢٥
 

لجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون موض وع البح ث والدراس ة عل ى الوث ائق       اطلعت ال  )٢(
 :المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي

 

 . مشروع قانون موضوع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیة -

  .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

 . رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -



 ٩٨

 :وھمازارة المالیة وارك في اجتماعھا ممثال وبدعوة من اللجنة ش )٣(
 

 .عـــر إدارة املشاريــمدي    األسـتاذ طـــه حممــود فقيـه .١

 .رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل    األسـتاذ عبـدالكريـم حممد بوعالي .٢
  

  .محمد السید محمد رضير اللجنة ــوتولى أمانة س •
  

  : جنةلـــــ رأي ال-ثانًیا
  
 

وع القانون حی ث ت ّم اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي دارت حول ھ              ناقشت اللجنة مشر  
قت  صادي م  ن قب  ل أع  ضاء اللجن  ة وم  ن قب  ل المست  شارین الق  انونیین ب  المجلس والمست  شار اال 

والم  الي ب  المجلس، وتأك  دت اللجن  ة م  ن س  المة م  شروع الق  انون م  ن الن  احیتین الدس  توریة        
  . القانونیة بمجلس الشورىوالقانونیة وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشریعیة و

 مملك  ة  حكوم  ةوق  د استعرض  ت اللجن  ة م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة ق  رض ب  ین     
البحرین والصندوق العرب ي لإلنم اء االقت صادي واالجتم اعي للم ساھمة ف ي تموی ل م شروع               

م ، ووج دت أن  ٢٠٠٧ ل سنة ) ٧٤(إنشاء معبر سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رق م    
روع بقانون یستھدف تمویل مشروع إنشاء معبر سترة البح ري بھ دف اس تیعاب الزی ادة      المش

في حركة المرور، وتخفیف الضغط المروري الناتج عن الطل ب المتن امي عل ى النق ل الب ري       
بین العاصمة وجزیرة سترة، باإلضافة إلى المساھمة ف ي دع م البنی ة التحتی ة ل شبكة الط رق،             

 الحالي بمعبر جدید یتم إنشاؤه بمحاذاتھ، وتطویر تق اطع أم الح صم       من خالل استبدال المعبر   
المت  صل ب  ھ، وإن  شاء الج  سرین ال  شمالي والجن  وبي والطری  ق الردم  ي الرئی  سي والتقاطع  ات   

  .المتصلة بھما
  :رأت اللجنة أنبعد دراسة المشروع بقانون  وبعد
 الـصندوق   حكومة مملكة البحرين وقعت اتفاقية قرض لتمويل نفس المشروع مع          -١

 مليون دينار   ١٩ بمبلغ   ٣/٧/٢٠٠٧العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتاريخ      
مـن مجمـوع التكلفـة    % ٢٦ مليون دينار بحريني، أي بنسبة ٢٤,٧٠كويتي أي   

 .التقديرية للمشروع
 .سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة% ٤,٥ نسبة الفائدة  -٢

 .وات سن٤فترة السماح  -٣



 ٩٩

 آالف دينار كـويتي     ٥١٠ سنة وستة شهور، وقيمة القسط الواحد        ١٨فترة السداد    -٤
 . ألف دينار كويتي٦٤٠وقيمة القسط األخير 

 :سوف يتم استخدام القرض الكويتي في تمويل التالي -٥

ü  دينار كويتي٨,٥٠٠,٠٠٠أعمال تقاطع أم الحصم وتكلف  . 
ü  يتي دينار كو٦,٦٣٠,٠٠٠أعمال الحفر والردم وتكلف. 

ü  دينار كويتي٢,٧١٠,٠٠٠أعمال إنشاء الطريق الردمي وتكلف . 
ü  دينار كويتي١,١٦٠,٠٠٠الخدمات االستشارية وتكلف . 
 

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-ثالًثا
    

، اتفقت اللجنة عل ى اختی ار    من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى     ) ٣٩( إعماًال لنص المادة    
  :كل من

  

 مقرًرا أصلیـــــًا    ستاذ محمد حسن باقر رضياأل -١

  مقرًرا احتیاطًیـا    الدكتــورة عائشــة سالم مبارك -٢

  :توصیة اللجنة -رابًعا

  
الموافق  ة م  ن حی  ث المب  دأ عل  ى م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة ق  رض ب  ین       الموافق  ة م  ن حی  ث المب  دأ عل  ى م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة ق  رض ب  ین        .١

  مملكة البحرین والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للم ساھمة        مملكة البحرین والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي للم ساھمة        حكومة  حكومة  
) ) ٧٤٧٤((في تمویل مشروع إنشاء معبر س ترة البح ري، المراف ق للمرس وم الملك ي رق م           في تمویل مشروع إنشاء معبر س ترة البح ري، المراف ق للمرس وم الملك ي رق م           

 ..  مم٢٠٠٧٢٠٠٧لسنة لسنة 
 
 .الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفق .٢
 
  

  ،،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،
  

     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

  



 ١٠٠

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بني حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي لإلمناء 
سرتة البحري، املرافق للمرسوم االقتصادي واالجتماعي للمساهمة يف متويل مشروع إنشاء معرب 

  لسنة ) ٧٤(امللكي رقم 
   مشروع القانون موادنصوص

 كما وردت من الحكومة
  نصوص المواد

 كما أقرھا مجلس النواب
  لجنة الشؤونتوصیة 

 المالیـــة واالقتصـــادیة
  نصوص المواد

 كما أقرتھا اللجنة
  

م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة    

ة البح    رین  ق    رض ب    ین حكوم    ة مملك       

وال   صندوق العرب   ي لإلنم   اء االقت   صادي 

واالجتم      اعي للم      ساھمة ف      ي تموی      ل  

م   شروع إن   شاء معب   ر س   ترة البح   ري،     

) ٧٤(المراف    ق للمرس    وم الملك    ي رق    م  

  .م٢٠٠٧لسنة 

  الدیباجة
  
  

  

  
 م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة   

ق    رض ب    ین حكوم    ة مملك    ة البح    رین     

وال   صندوق العرب   ي لإلنم   اء االقت   صادي 

واالجتم      اعي للم      ساھمة ف      ي تموی      ل  

م   شروع إن   شاء معب   ر س   ترة البح   ري،     

) ٧٤(المراف    ق للمرس    وم الملك    ي رق    م  

  .م٢٠٠٧لسنة 

  الدیباجة
 نح   ن حم   د ب   ن " إح   الل عب   ارة   §

عی   سى آل خلیف   ة    مل   ك مملك   ة 
نح    ن (مح    ل عب    ارة " البح    رین

 ب  ن حم  د آل خلیف  ة   مل  ك س  لمان

  
تفاقی  ة م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى ا   

ق    رض ب    ین حكوم    ة مملك    ة البح    رین     

وال   صندوق العرب   ي لإلنم   اء االقت   صادي 

واالجتم      اعي للم      ساھمة ف      ي تموی      ل  

م   شروع إن   شاء معب   ر س   ترة البح   ري،     

) ٧٤(المراف    ق للمرس    وم الملك    ي رق    م  

  .م٢٠٠٧لسنة 

  الدیباجة
  

الموافق ة عل ى ق رار مجل س الن  واب     

  :بـ

 نح   ن حم   د ب   ن " إح   الل عب   ارة   §

  
م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة    

ق    رض ب    ین حكوم    ة مملك    ة البح    رین     

ق العرب   ي لإلنم   اء االقت   صادي وال   صندو

واالجتم      اعي للم      ساھمة ف      ي تموی      ل  

م   شروع إن   شاء معب   ر س   ترة البح   ري،     

) ٧٤(المراف    ق للمرس    وم الملك    ي رق    م  

  .م٢٠٠٧لسنة 

  الدیباجة
  

  

  



 ١٠١

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  
  نح      ن س      لمان ب      ن حم      د آل خلیف      ة    

  .ملك مملكة البحرین بالنیابة

  بعد اإلطالع على الدستور،

قرض ب ین حكوم ة مملك ة       اتفاقیة  وعلى  

البح    رین وال    صندوق العرب    ي لإلنم    اء    

االقت   صادي واالجتم   اعي للم   ساھمة ف   ي  

تموی     ل م     شروع إن     شاء معب     ر س     ترة 

 یولی      و ٣ الموقع      ة بت      اریخ  البح      ري

٢٠٠٧،  

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س   

  ".مملكة البحرین بالنیابة
تصحیح الخطأ اإلمالئي ف ي كلم ة        §

ال  واردة ف  ي ال  سطر    " اإلط  الع"
الث     اني م     ن الدیباج     ة لت     صبح  

 ".االطالع"
وعلى ذلك یكون ن ص الدیباج ة بع د          

  :التعدیل
  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  على الدستور،االطالع بعد 

 مملك  ة اقی ة ق  رض ب ین حكوم ة   اتفوعل ى  

البح    رین وال    صندوق العرب    ي لإلنم    اء    

االقت   صادي واالجتم   اعي للم   ساھمة ف   ي  

تموی     ل م     شروع إن     شاء معب     ر س     ترة 

 یولی      و ٣ الموقع      ة بت      اریخ  البح      ري

٢٠٠٧،  

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س   
الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د    

  :صدقنا علیھ وأصدرناه

  مل   ك مملك   ة عی   سى آل خلیف   ة  
نح    ن (مح    ل عب    ارة " البح    رین

س  لمان ب  ن حم  د آل خلیف  ة   مل  ك  
  ".مملكة البحرین بالنیابة

تصحیح الخطأ اإلمالئي ف ي كلم ة        §
ال  واردة ف  ي ال  سطر    " اإلط  الع"

الث     اني م     ن الدیباج     ة لت     صبح  
 ".االطالع"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  على الدستور،االطالع بعد 

 حكوم ة مملك  ة  اتفاقی ة ق  رض ب ین  وعل ى  

 وال    صندوق العرب    ي لإلنم    اء   البح    رین

االقت   صادي واالجتم   اعي للم   ساھمة ف   ي  

تموی     ل م     شروع إن     شاء معب     ر س     ترة 

 یولی      و ٣ الموقع      ة بت      اریخ  البح      ري

٢٠٠٧،  

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س   
الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د    



 ١٠٢

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د    

  :صدقنا علیھ وأصدرناه

  :صدقنا علیھ وأصدرناه  
  

  المادة األولى
  

اتفاقی  ة ق  رض ب  ین حكوم  ة ص  ودق عل  ى 

ن وال     صندوق العرب     ي  مملك     ة البح     ری 

لإلنم         اء االقت         صادي واالجتم         اعي  

للم   ساھمة ف   ي تموی   ل م   شروع إن   شاء     

 ٣معب  ر س  ترة البح  ري الموقع  ة بت  اریخ    

  .٢٠٠٧یولیو 

  

  

  

  المادة األولى
  

  دون تعديل

  
  

  المادة األولى
  

  دون تعديل

  

  المادة األولى
  

اتفاقی  ة ق  رض ب  ین حكوم  ة ص  ودق عل  ى 

مملك     ة البح     رین وال     صندوق العرب     ي   

إلنم         اء االقت         صادي واالجتم         اعي  ل

للم   ساھمة ف   ي تموی   ل م   شروع إن   شاء     

٣معب  ر س  ترة البح  ري الموقع  ة بت  اریخ    

  .٢٠٠٧یولیو 

  الثانیةالمادة 
  

  

  الثانیةالمادة 
عل  ى رئ  یس مجل  س "ل عب  ارة إح  ال

مح   ل عب   ارة  " ال   وزراء وال   وزراء

  الثانیةالمادة 
 عل ى ق رار مجل س الن  واب    الموافق ة 

على رئیس مجل س    "إحالل عبارة   بـ

  الثانیةالمادة 
  

  



 ١٠٣

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  
  

 تنفی  ذ - ك  ل فیم  ا یخ  صھ  –عل  ى ال  وزراء 

أحكام ھذا القانون ، ویعمل ب ھ م ن الی وم            

الت     الي لت     اریخ ن     شره ف     ي الجری      دة     

  .الرسمیة

  

  "على الوزراء"

وعلى ذلك یكون نص المادة بعد 

  :التعدیل
  عل  ى رئ  یس مجل  س ال  وزراء وال  وزراء    

 تنفی   ذ أحك   ام ھ   ذا   - ك   ل فیم   ا یخ   صھ  –

الق   انون ، ویعم   ل ب   ھ م   ن الی   وم الت   الي   

  .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

مح   ل عب   ارة  " ال   وزراء وال   وزراء

  "على الوزراء"

  

  

  
–عل ى رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     

، ھذا القانون تنفیذ أحكام -كل فیما یخصھ 

ویعمل بھ م ن الی وم الت الي لت اریخ ن شره        

  .في الجریدة الرسمیة

  

 

  
  
  
  
  
  



 ١٠٤

  م٢٠٠٩ مارس ٢٥:  يخالتار
  

 خالد حسني املسقطي    احملرتم/ سعادة األستاذ 

       رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
  

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بني حكومة مملكـة البحـرين : املوضوع 
ــل  والــصندوق العربــي لإلمنــاء االقتــصادي واالجتمــاعي للمــساهمة يف متوي

لـسنة ) ٧٤(عرب سرتة البحري، املرافق للمرسـوم امللكـي رقـم مشروع إنشاء م
  .م٢٠٠٧

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ     ٢٠٠٩ م  ارس ٢٢بت  اریخ 
م شروع ق انون بالت صدیق    ، نسخة م ن    )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق      ٣٨٠(رقم  

ندوق العرب  ي لإلنم  اء   عل  ى اتفاقی  ة ق  رض ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین وال  ص       
االقتصادي واالجتماعي للمساھمة في تمویل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، 

إلى لجنة الشؤون الت شریعیة  ،  م٢٠٠٧لسنة  ) ٧٤(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
والقانونی    ة وذل    ك لمناق    شتھ وإب    داء المالحظ    ات علی    ھ للجن    ة ال    شؤون المالی    ة    

  .واالقتصادیة
م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩  م  ارس٢٥وبت  اریخ   

اجتماعھ  ا التاس  ع ع  شر، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ     
اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین   

  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
ة م شروع الق انون    إلى ع دم مخالف   – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة  

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  

  : اللجنة رأي
عل  ى اتفاقی  ة ق  رض ب  ین   م  شروع ق  انون بالت  صدیق  ت  رى اللجن  ة س  المة  

حكوم   ة مملك   ة البح   رین وال   صندوق العرب   ي لإلنم   اء االقت   صادي واالجتم   اعي  
للم  ساھمة ف  ي تموی  ل م  شروع إن  شاء معب  ر س  ترة البح  ري، المراف  ق للمرس  وم     

  .، من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٧لسنة ) ٧٤(الملكي رقم 
  

  

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

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
بشأن مشروع قانون بالتصديق على 

 اتفاقييت االستصناع والوكالة بني حكومة
مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية 

لتنفيذ مشروع معرب سترة البحري، 
لسنة ) ٣(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .م٢٠٠٩
  
  
  
  
  



 ١٠٦

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  مارسمارس  ٢٥٢٥: : التاريخالتاريخ
  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
ع والوكالة بني حكومة ع والوكالة بني حكومة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصنامشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصنا  حـــولحـــول

مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ مشروع معرب سرتة البحري، مملكة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ مشروع معرب سرتة البحري، 
  ..مم٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة ) ) ٣٣((املرافق للمرسوم امللكي رقم املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  

   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  الثالثالثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 
  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

 -٣ -٣/ ص ل م ق  / ٣٨١(، وبموج   ب الخط   اب رق   م م٢٠٠٩ م   ارس ٢٢بت   اریخ 
 رئ یس المجل س إل ى لجن ة     األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح        األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح        ، أرسل صاحب المعالي     )٢٠٠٩

مشروع قانون بالت صدیق عل ى اتف اقیتي االست صناع     الشؤون المالیة واالقتصادیة نسخة من      
والوكالة بین حكومة مملكة البحرین والبنك اإلس المي للتنمی ة لتنفی ذ م شروع معب ر س ترة              

لمناق  شتھ ودراس  تھ وإع  داد  ؛ م٢٠٠٩ل  سنة ) ٣(ملك  ي رق  م  البح  ري، المراف  ق للمرس  وم ال 
  .تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر

  :  إجراءات اللجنة-أوًال

  
  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

نعق د بت اریخ   ھ ا ال سادس ع شر الم   اجتماعف ي   الم ذكور    مشروع الق انون  تدارست اللجنة    )٤(
 .م٢٠٠٩ مارس ٢٥

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون موض وع البح ث والدراس ة عل ى الوث ائق         )٥(
 :المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي

 )مرفق(. مشروع قانون موضوع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیة -

 )مرفق( .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

 )مرفق(. یة والقانونیة بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون التشریع -

 :وھمازارة المالیة ووبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعھا ممثال  )٦(
 

 .عـــر إدارة املشاريــمدي    األسـتاذ طـــه حممــود فقيـه .٣



 ١٠٧

 .رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل    األسـتاذ عبـدالكريـم حممد بوعالي .٤

 
 .محمد يالسید محمد رضر اللجنة ــوتولى أمانة س •
  

  : جنةلـــــ رأي ال-ثانًیا
 

ناقشت اللجنة مشروع القانون حی ث ت ّم اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي دارت حول ھ                 
قت  صادي م  ن قب  ل أع  ضاء اللجن  ة وم  ن قب  ل المست  شارین الق  انونیین ب  المجلس والمست  شار اال 

وریة والم  الي ب  المجلس، وتأك  دت اللجن  ة م  ن س  المة م  شروع الق  انون م  ن الن  احیتین الدس  ت       
  . والقانونیة وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى

مشروع قانون بالتصدیق على اتفاقیتي االستصناع والوكال ة     وقد استعرضت اللجنة    

س ترة البح ري،   بین حكومة مملكة البحرین والبنك اإلسالمي للتنمی ة لتنفی ذ م شروع معب ر          

، ورأت أن الم  شروع ی  ستھدف تموی  ل  م٢٠٠٩ل  سنة ) ٣(المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   

مشروع إنشاء جسر سترة البحري، الستیعاب الزیادة وضمان كفاءة وسالمة حركة المرور، 

باإلضافة إلى االستجابة إلى الطلب المتنامي على النقل البري ب ین العاص مة وجزی رة س ترة،      

  .واإلسھام في دعم البنیة التحتیة لشبكة الطرق
  

  :رأت اللجنة أنعد دراسة المشروع بقانون ب وبعد
 .) مليون دوالر٦٧,٤٢( مليون دينار ٢٥,٥تبلغ   من البنك اإلسالميقيمة القرض -٦
ـ  ٣ سنة وبعد فترة إعداد      ١٢الحكومة ملزمة بدفع هذا المبلغ خالل        -٧ نوات مـع    س

 .  البنك اإلسالمي للتنميةهيالجهة المقرضة سنويا، و% ٥,١هامش ربح قدره 

فقط من مجموع التكلفة التقديرية للمـشروع       % ٢٧ أن مبلغ التمويل يمثل       يالحظ -٨
  ). مليون دوالر٢٤٨,٨٩( مليون دينار ٩٣,٥٨المذكور أعاله والبالغة 

من % ٥٣تبلغ نسبة التمويل من كل من البنك اإلسالمي للتنمية والصندوق العربي             -٩
 .إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع

 أن يشتري البنك اإلسالمي المنشآت المذكورة فـي          تنص االتفاقيتان على   -١٠
 .االتفاقيتين ومن ثم بيعها لحكومة مملكة البحرين بواسطة اتفاقية االستصناع



 ١٠٨

 .كبر مشاريع البنية التحتيةأيعتبر المشروع من أهم و -١١

سيساهم المشروع في حل أزمة االختناق المروري في المنطقة المـذكورة            -١٢
 .بشكل كبير

ع ضمن المشاريع الضرورية المستقبلية التي سوف يـتم         يأتي هذه المشرو   -١٣
 . البحرين- التي ترتبط مع جسر قطرإنشاؤها

  :هدفان إلىحسبما جاء في االتفاقيتين فإنهما ت -١٤
ü المساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري.  
ü           االستجابة للطلب المتنامي على التنقل البري بين العاصمة المنامة وجزيرة

 .سترة

ü اإلسهام في دعم البنية التحتية لشبكة الطرق بمملكة البحرين. 
ü             رفع كفاءة وسالمة حركة المرور وذلك من خالل استبدال المعبر بمعبـر

 .ه بمحاذاته ويربط بين المنامة وجزيرة سترةؤجديد يتم إنشا
 :تتكون أجزاء المشروع من التالي -١٥

ü تقع بالقرب أو في نفس المنطقةاستمالك أراٍض . 
ü ذ أعمال تحضيريةتنفي. 

ü دوالر أمريكي٣٣,٤٢ (حفر وردم .( 
ü     دوالر  ٣٧,٣٣ (وجنـوبي )  دوالر أمريكي  ٢٣,٩١ (إنشاء جسرين شمالي 

 ).أمريكي
ü أعمال بنية تحتية وخدمات مختلفة. 

 .الجهة المنفذة للمشروع هي وزارة األشغال -١٦
  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-ثالًثا

، اتفقت اللجنة عل ى اختی ار     من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى     ) ٣٩ ( إعماًال لنص المادة  

  :كل من
 



 ١٠٩

  أصلیـــــًامقرًرا     الدكتــورة عائشــة سالم مبارك -٣

 احتیاطیـًامقرًرا     األستاذ محمد حسن باقر رضي -٤

  
  

  :توصیة اللجنة -رابًعا

الست  صناع الست  صناع م  شروع ق  انون بالت صدیق عل  ى اتف  اقیتي ا م  شروع ق  انون بالت صدیق عل  ى اتف  اقیتي ا الموافق ة م  ن حی  ث المب دأ عل  ى   الموافق ة م  ن حی  ث المب دأ عل  ى     ..٣٣

والوكالة بین حكوم ة مملك ة البح رین والبن ك اإلس المي للتنمی ة لتنفی ذ م شروع معب ر               والوكالة بین حكوم ة مملك ة البح رین والبن ك اإلس المي للتنمی ة لتنفی ذ م شروع معب ر               

  ..مم٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة ) ) ٣٣((سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم سترة البحري، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  ..الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفقالموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفق  ..٤٤
  

  

  

  

  

  ،،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،
  
  
  

                       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

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٠

ة البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصناع والوكالة بني حكومة مملك
  م٢٠٠٩لسنة ) ٣(لتنفيذ مشروع معرب سرتة البحري، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 نةكما أقرتھا اللج

  
م شروع ق انون بالت  صدیق عل ى اتف  اقیتي    

االست صناع والوكال ة ب  ین حكوم ة مملك  ة    

لبح      رین والبن      ك اإلس      المي للتنمی      ة  ا

تنفی   ذ م   شروع معب   ر س   ترة   بخ   صوص 

البح  ري، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  

   م٢٠٠٩لسنة ) ٣(
  الدیباجة

  
  

  

  
  

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  
ع ق انون بالت  صدیق عل ى اتف  اقیتي   م شرو 

االست صناع والوكال ة ب  ین حكوم ة مملك  ة    

لبح      رین والبن      ك اإلس      المي للتنمی      ة  ا

تنفی   ذ م   شروع معب   ر س   ترة   بخ   صوص 

البح  ري، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  

   م٢٠٠٩لسنة ) ٣(
  الدیباجة

ت  صحیح الخط  أ اإلمالئ  ي ف  ي كلم  ة     
ال    واردة ف    ي ال    سطر  " اإلط    الع"

اج       ة لت       صبح الث      اني م       ن الدیب 
 ".االطالع"

وعلى ذلك یك ون ن ص الدیباج ة         
  :بعد التعدیل

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  
م شروع ق انون بالت  صدیق عل ى اتف  اقیتي    

االست صناع والوكال ة ب  ین حكوم ة مملك  ة    

 للتنمی      ة  البح      رین والبن      ك اإلس      المي

تنفی   ذ م   شروع معب   ر س   ترة   بخ   صوص 

مراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  البح  ري، ال

   م٢٠٠٩لسنة ) ٣(
  الدیباجة

الموافق ة عل ى ق رار مجل س الن  واب     
ت  صحیح الخط  أ اإلمالئ  ي ف  ي كلم  ة  ب

ال    واردة ف    ي ال    سطر  " اإلط    الع"
الث      اني م       ن الدیباج       ة لت       صبح  

 ".االطالع"
  

  

  
م شروع ق انون بالت  صدیق عل ى اتف  اقیتي    

االست صناع والوكال ة ب  ین حكوم ة مملك  ة    

 والبن      ك اإلس      المي للتنمی      ة لبح      رینا

تنفی   ذ م   شروع معب   ر س   ترة   بخ   صوص 

البح  ري، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  

   م٢٠٠٩لسنة ) ٣(
  الدیباجة

  
  

  

  
  

  

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   



 ١١١

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 نةكما أقرتھا اللج

  .ملك مملكة البحرین

  لى الدستور،بعد اإلطالع ع

اتفاقیتي االستصناع والوكال ة ب ین      وعلى  

 حكومة مملكة البح رین والبن ك اإلس المي       

تنفی  ذ م  شروع معب  ر   بخ  صوص للتنمی  ة 

البح      ري الم      وقعتین بت      اریخ    س      ترة  

 ھ                      ـ المواف                      ق ٣/١/١٤٢٨

  م،٢٢/١/٢٠٠٧

أق   ر مجل   س ال   شورى ومجل   س الن   واب   

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ   

  :وأصدرناه

  .ملك مملكة البحرین

  بعد االطالع على الدستور،

اتفاقیتي االستصناع والوكال ة ب ین      وعلى  

 والبن ك اإلس المي     حكومة مملكة البح رین   

تنفی  ذ م  شروع معب  ر   تنمی  ة بخ  صوص  لل

ت      اریخ  البح      ري الم      وقعتین ب  س      ترة  

 ھ                      ـ المواف                      ق ٣/١/١٤٢٨

  م،٢٢/١/٢٠٠٧

أق   ر مجل   س ال   شورى ومجل   س الن   واب   

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ   

  :وأصدرناه

  

  

  

  

  

  

  

  .ملك مملكة البحرین

   على الدستور،االطالعبعد 

اتفاقیتي االستصناع والوكال ة ب ین      وعلى  

المي  والبن ك اإلس     حكومة مملكة البح رین   

تنفی  ذ م  شروع معب  ر   للتنمی  ة بخ  صوص  

س      ترة البح      ري الم      وقعتین بت      اریخ     

 ھ                      ـ المواف                      ق ٣/١/١٤٢٨

  م،٢٢/١/٢٠٠٧

أق   ر مجل   س ال   شورى ومجل   س الن   واب   

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ   

  :وأصدرناه

  المادة األولى
  

  المادة األولى
  

ت  صحیح الخط  أ اإلمالئ  ي ف  ي كلم  ة     

  المادة األولى
  

الموافق ة عل ى ق رار مجل س الن  واب     

  المادة األولى
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   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 نةكما أقرتھا اللج

  

  

  

  

  

  

  
  

اتف      اقیتي االست      صناع ص      ودق عل      ى 

والوكال   ة ب   ین حكوم   ة مملك   ة البح   رین   

تنفی ذ  سالمي للتنمیة بخصوص    والبنك اال 

م    شروع معب    ر س    ترة البح    ري بقیم    ة   

س      بعة وس      تین ملیوًن      ا واربعمائ       ة    (

الم وقعتین  ) وعشرین ألف دوالر أمریك ي    

المواف         ق ھ         ـ ٣/١/١٤٢٨بت         اریخ 

م، والم         رافقتین لھ         ذا  ٢٢/١/٢٠٠٧

آخ     ر ة ف     ي ال     وارد" االس     المي"
 لت    صبح الم    ادة م    ن األولال    سطر 

، وت     صحیح الخط     أ  "اإلس     المي"
" واربعمائ  ة "اإلمالئ  ي ف  ي عب  ارة   

الواردة في بدایة السطر الثال ث م ن       
 ".أربعمائة"المادة لتصبح 

 
وعلى ذلك یك ون ن ص الدیباج ة         

  :بعد التعدیل
  

اتف      اقیتي االست      صناع ص      ودق عل      ى 

والوكال   ة ب   ین حكوم   ة مملك   ة البح   رین   

 للتنمیة بخصوص تنفی ذ     اإلسالمينك  والب

م    شروع معب    ر س    ترة البح    ري بقیم    ة   

 وأربعمائ       ةس      بعة وس      تین ملیوًن      ا    (

الم وقعتین  ) وعشرین ألف دوالر أمریك ي    

المواف         ق ھ         ـ ٣/١/١٤٢٨بت         اریخ 

م، والم         رافقتین لھ         ذا  ٢٢/١/٢٠٠٧

  .القانون

 ف  ي كلم  ة ت  صحیح الخط  أ اإلمالئ  ي ب
آخ     ر ال     واردة ف     ي " االس     المي"

 لت    صبح الم    ادة م    ن األولال    سطر 
، وت     صحیح الخط     أ  "اإلس     المي"

" واربعمائ  ة "اإلمالئ  ي ف  ي عب  ارة   
الواردة في بدایة السطر الثال ث م ن       

 ".أربعمائة"المادة لتصبح 
  

  

  

  

  

  

  

  
اتف      اقیتي االست      صناع ص      ودق عل      ى 

رین والوكال   ة ب   ین حكوم   ة مملك   ة البح     

 للتنمیة بخصوص تنفی ذ     اإلسالميوالبنك  

م    شروع معب    ر س    ترة البح    ري بقیم    ة   

 وأربعمائ       ةس      بعة وس      تین ملیوًن      ا    (

الم وقعتین  ) وعشرین ألف دوالر أمریك ي    

المواف         ق ھ         ـ ٣/١/١٤٢٨بت         اریخ 

م، والم         رافقتین لھ         ذا  ٢٢/١/٢٠٠٧

  .القانون
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   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 نةكما أقرتھا اللج

  .القانون

  
  

  الثانیةالمادة 
  

  

  

  

  

  

  

  
ھذا  تنفیذ - كل فیما یخصھ  –على الوزراء 

الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ اعتب  اًرا م  ن الی  وم     

الت     الي لت     اریخ ن     شره ف     ي الجری      دة     

  .الرسمیة

  الثانیةالمادة 
على رئیس مجلس "إحالل عبارة  §

مح  ل عب  ارة   " ال  وزراء وال  وزراء  

 ."على الوزراء"

بع  د كلم  ة " أحك  ام"إض  افة كلم  ة  §

  ".تنفیذ"

وعلى ذلك یكون نص المادة بعد 

  :التعدیل
 – ال وزراء وال وزراء  عل ى رئ یس مجل س   

 ھ ذا الق انون     أحكام تنفیذ   -كل فیما یخصھ  

، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره    

  .في الجریدة الرسمیة

  الثانیةالمادة 
الموافقة على قرار مجلس النواب 

  :بـ

على رئیس مجلس "إحالل عبارة  §

مح  ل عب  ارة   " ال  وزراء وال  وزراء  

 ."على الوزراء"

د كلم  ة بع  " أحك  ام"إض  افة كلم  ة  §

  ".تنفیذ"

  

  الثانیةالمادة 
  

  

  

  

  

  

  

  
 –عل ى رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     

 ھ ذا الق انون     أحكام تنفیذ   -كل فیما یخصھ  

، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره    

  .في الجریدة الرسمیة
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   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 نةكما أقرتھا اللج
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  م٢٠٠٩ مارس ٢٥  :التاريخ
  

 خالد حسني املسقطي    احملرتم/ سعادة األستاذ 

    رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية    
  

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي االستصناع والوكالة بـني حكومـة : املوضوع 
مملكــة البحــرين والبنــك اإلســالمي للتنميــة لتنفيــذ مــشروع معــرب ســرتة 

  .م٢٠٠٩لسنة ) ٣(البحري، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

  تھالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركا
  

  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ     ٢٠٠٩ م  ارس ٢٢بت  اریخ 
م شروع ق انون بالت صدیق    ، نسخة م ن    )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق      ٣٨٢(رقم  

على اتفاقیتي االستصناع والوكالة بین حكومة مملكة البح رین والبن ك اإلس المي         
) ٣(ق م  للتنمیة لتنفیذ مشروع معبر س ترة البح ري، المراف ق للمرس وم الملك ي ر            

إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء      ، م٢٠٠٩ل  سنة 
  .المالحظات علیھ للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩ م  ارس ٢٥وبت  اریخ   
اجتماعھ  ا التاس  ع ع  شر، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ     

ی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین    اإل
  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  : اللجنة رأي
م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتف  اقیتي االست  صناع ت رى اللجن  ة س  المة  

الوكال  ة ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین والبن  ك اإلس  المي للتنمی  ة لتنفی  ذ م  شروع  و
، م  ن م٢٠٠٩ل  سنة ) ٣(معب  ر س  ترة البح  ري، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م     

  .الناحیتین الدستوریة والقانونیة
  
  

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

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
  .قانون بشأن ضمان حقوق املسنني
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  م٢٠٠٩ مارس ١٨: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

  (  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون  خبصوص
  بشأن ضمان حقوق املسنني

  

  :مقدمــة
  -ص ل خ ت   / ٢٩٤(جملـس الـشورى رقـم       استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس        

 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسـة ومناقـشة          م٢٠٠٩ يناير   ٥ املؤرخ يف    )٢٠٠٩-١-٣
، على أن تـتم دراسـته وإبـداء         بشأن ضمان حقوق املسنني   (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون   

، الـس  علـى    املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه          
  . وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخ اإلحالة
    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية  )٧(

 

 .م ٢٠٠٩ فربايـر ١بتاريخ     االجتماع اخلامس عشر -
 .م ٢٠٠٩ فرباير ٢٥بتاريخ     االجتماع السادس عشر -
 .م ٢٠٠٩ مارس ٤بتاريخ     االجتماع السابـع عشر -
 .م ٢٠٠٩ مارس ٨بتاريخ     االجتماع الثامـن عشر -
 .م ٢٠٠٩ مارس ١٨بتاريخ     االجتماع التاسـع عشر -

بحـث  اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مبشروع القـانون موضـوع ال             )٨(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 . ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -



 ١١٨

 .  والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون التشريعية -
 . مرئيات ومالحظات وزارة التنمية االجتماعية -
 . ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -

  

 :الثامن وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع )٩(
  :وزارة الصحة .١

   

  .ي األولــونـار القانــاملستش     السيد حييـى أيـوب حممد −
 منسق خدمات صحة املسنني بالرعاية     الدكتورة مىن الشيخ احملمود −

 .األولية الصحية
  .سـؤون االـار شـــمستش    السيد جعفـر حممـد شرب −

  

 :وزارة التنمية االجتماعية .٢
 .الوكيـل املساعد للرعاية والتأهيل    السيدة بدرية يوسف اجليب −
 .ونـيـار القانـاملسـتشـ    الدكتور أسامـة متولـي −

 

 :مجعية احلكمة للمتقاعدين .٣
 .س اإلدارةـنائب رئيس جمل    اكـالسيد سعيد عباس السم −
 .ةـرئيس اللجنـة القانونيـ    السيـد عبداهللا الشمـالوي −
  .ـامـأميـن الســر الع    السيد سعـد سلطـان العلي −

 :كل من  من األمانة العامة بالسكما شارك يف االجتماع •
 

 .  للمجلـسوينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .١
  .انـ املستشار القانوين لشؤون اللج  ـرهوند مــن محيـاألستاذ حمس .٢
 .انـاملستشار القانوين لشؤون اللج  ميـد عبداهللا الدلي حممـورـالدكت .٣

 .املستشار االقتصادي واملايل للمجلس  غجعفـر حممـد الصائـالدكتور  .٤
 .أخصــائي قانـوين بالـس  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .٥



 ١١٩

 

 . صاحل فـر عبداللطيـ سهيالسيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

ـًاثا   :وزارة الصحة  رأي -ني
  

إلشـارة إىل املرسـوم          رحبت وزارة الصحة مبشروع القانون وأكدت على أمهيته، وتقترح ا         
لـسنة  ) ٣(وعلى املرسوم بقانون رقـم       : " نصها التايل  ةبقانون بشأن الصحة العامة إىل الديباج     

  ".م بشأن الصحة العامة١٩٧٥
       

ـًا    :وزارة التنمية االجتماعية  رأي -ثالث
  

  . ن مكتوبة     قدمت وزارة التنمية االجتماعية مالحظاا وتعديالا على مواد مشروع القانو
  

ـًا    :مجعية احلكمة للمتقاعدين رأي -رابع
  

     أكدت مجعية احلكمة للمتقاعدين على تأييدها ملشروع القانون، وذلك ملا له من إجيابيـات              
  .وحفظ لكرامة هذه الشرحية املهمة من اتمع

  

ـًا    :اللجنة رأي -خامس
 مت اسـتعراض  كمالس النواب بشأنه، ومتّ استعراض قرار جم تدارست اللجنة مشروع القانون        

، واطلعـت اللجنـة     اجلهات املعنية وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي           
كذلك على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لـسالمة              

جنة علـى مرئيـات وزارة التنميـة         كما اطلعت الل   املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية،    
الكرامـة  وورأت اللجنة أن هذا املشروع سوف يوفر احلمايـة           االجتماعية اليت قدمتها مكتوبة،   

 حيـث إن  لعطاء للوطن،ا رة ورمزـد اخلبـ الذين ميثلون رصيهمة من اتمعم لشرحية واألمن
 ن فيجب أ  ،يف اتمع   وتعزيز مكانتهم  يل االهتمام باملسنني ورعايتهم   إالقيم الدينية واتمعية تدعو     

الطبية والنفسية واالجتماعية والبيئيـة    كل الرعاية واالهتمام من قبل الدولة يف كافة اجلوانب ايلقو
  .يةنفسية أو بدندون خضوع ألي استغالل أو سوء معاملة من 

  



 ١٢٠

حيث املبدأ بعد   قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون من              ويف ضوء كل تلك املعطيات    
، وقد حتفظ كل مـن       كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق      إجراء التعديالت املناسبة على مواده    

سعادة الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم وسعادة األستاذة منرية عيسى بن هندي على عبـارة              
عـديل التـرقيم،    بعد ت ) ٩(الواردة يف املادة رقم     ) وجيوز صرف مساعدة مالية لألسرة الكافلة     (

  .  ورأوا ضرورة أن تكون وجوبية
  

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاسادس
  

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

ـًا    ي العريـضـاب عبدالنبـربـاألستاذة  .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    لد بن خليفة آل خليفةالدكتور الشيخ خا  .٢

  

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

  : مبا يلي
  

بشأن ضمان حقوق املسنني مـن حيـث        (  ) لسنة  (  ) املوافقة على مشروع قانون رقم       -
 .املبدأ 

 . كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق القانونى مواد مشروعاملوافقة عل -
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  

  يـة جواد اجلشـي.       د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة  

       
  



 ١٢١

  لسنة(  ) انون رقم مشروع ق
  بشأن ضمان حقوق املسنني

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن ضمان حقوق املسنني

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الديباجة
  
  

  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن ضمان حقوق املسنني

مـن  ) ضـمان (حذف كلمة    •
  .سمى املشروع بقانونم

وعلى ذلك يكون مسمى املشروع     
  :بقانون بعد التعديل

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن حقوق املسنني

  

  الديباجة
  

املوافقة علـى الديباجـة دون       •
  .تعديل

 

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن ضمان حقوق املسنني

املوافقة على قرار جملـس النـواب       
 على  قانونبتعديل مسمى املشروع ب   

  مشروع قانون رقم  : (النحو التايل 
  .)لسنة بشأن حقوق املسنني (  ) 

  
  
  
  
  
  

  الديباجة
  

إضافة فقرة جديدة على النحـو       •
 :التايل

  

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن حقوق املسنني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الديباجة
  
  

  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        



 ١٢٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .ة البحرينملك مملك
  ، على الدستوراإلطالعبعد 

  
  
  
  
  
  

وعلى قانون العقوبـات الـصادر      
لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم    

   وتعديالته، ١٩٧٦
وعلى قانون اجلمعيـات واألنديـة      
االجتماعيــة والثقافيــة واهليئــات 
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب      

  
  
) ٣(وعلى املرسوم بقانون رقـم      (

م بـشأن الـصحة     ١٩٧٥لسنة  
 ،العامة

مني االجتمـاعي   أوعلى قانون الت  
) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  )،١٩٧٦لسنة 
 

  .ملك مملكة البحرين
  ، على الدستوراإلطالعبعد 

) ٣(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
م بـشأن الـصحة     ١٩٧٥لسنة  
  ،العامة

وعلى قانون التأمني االجتمـاعي     
) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  ،١٩٧٦لسنة 
وعلى قانون العقوبـات الـصادر      

لـسنة  ) ١٥(باملرسوم بقانون رقم    
   وتعديالته، ١٩٧٦

وعلى قانون اجلمعيـات واألنديـة      
االجتماعيــة والثقافيــة واهليئــات 
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب      



 ١٢٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

والرياضة واملؤسـسات اخلاصـة،     
) ٢١(رقم  الصادر باملرسوم بقانون    

، املعدل بالقانون رقم    ١٩٨٩لسنة  
  ، ٢٠٠٢لسنة ) ٤٤(

لـسنة  ) ١٨(وعلى القانون رقـم     
   بشأن الضمان االجتماعي، ٢٠٠٦

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

  :وأصدرناه
 

والرياضة واملؤسـسات اخلاصـة،     
) ٢١(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

بالقانون رقم  ، املعدل   ١٩٨٩لسنة  
  ، ٢٠٠٢لسنة ) ٤٤(

لـسنة  ) ١٨(وعلى القانون رقـم     
   بشأن الضمان االجتماعي، ٢٠٠٦

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

  :وأصدرناه
 

  الفصل األول
  أحكام عامة

  )١(مادة 
  

  الفصل األول
  أحكام عامة

  )١(مادة 
تغيري تعريف املسن ليكـون      •

  الفصل األول
  أحكام عامة

  )١(مادة 
  

  الفصل األول
  أحكام عامة

  )١(مادة 
  



 ١٢٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      
ـ   للكلمات اين املوضـحة    التالية املع

  .قرين كل منها
  

الشخص الذي جتـاوز    : املسن -١

هو كل  : املسن: (على النحو التايل  
مواطن حبريين أكمل سن الـستني      

 ).سنة ميالدية
مؤسسة رعاية  إضافة تعريف    •

كل مؤسسة عامـة أو     : (املسنني
خاصة تقوم بإيواء املسنني وتقدمي      

 ).اخلدمات والرعاية هلم
على ذلك يكون نص املـادة بعـد        و

  :التعديل
  

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      
 التالية املعـاين املوضـحة      للكلمات

  .قرين كل منها
  

هو كـل مـواطن     : املسن -١

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة البند على النحـو     إعادة صياغ   -١

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون      
 التالية املعـاين املوضـحة      للكلمات

  .قرين كل منها
  

 أكملهو كل مواطن     :املسن  -١



 ١٢٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .سنة ميالدية) ٦٥(عمره 
  
  
  
  
 

الـوزارة املختـصة    : الوزارة -٢
 .بشئون التنمية االجتماعية

 
الوزير املعين بـشئون    : الوزير -٣

 .التنمية االجتماعية
ــة -٤ ــة : اللجن ــة الوطني اللجن

 .للمسنني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حبريين أكمل سن الستني سـنة      
 .ميالدية

  
  
  
  
  

الـوزارة املختـصة    : الوزارة -٢
 .بشئون التنمية االجتماعية

 
الوزير املعين بـشئون    : الوزير -٣

 .لتنمية االجتماعيةا
ــة -٤ ــة : اللجن ــة الوطني اللجن

 .للمسنني
  

كـل  : مؤسسة رعاية املسنني   -٥
مؤسسة عامة أو خاصة تقوم     
ــدمي   ــسنني وتق ــإيواء امل ب

 هو كل مواطن  : املسن: (التايل
ــل ــن أكم ــنة )٦٥ (س  س
 ).ميالدية

 

 . دون تعديل -٢
  
 
 .دون تعديل -٣
  
 .دون تعديل -٤
  

  

) ٥(إعادة صياغة البنـد رقـم        -٥
املضاف من جملس النواب على     

مؤسسة رعايـة    (: التايل النحو
 عامـة أو    كل منشأة : املسنني

 .يالدية سنة م)٦٥ (سن
  
  
  

الـوزارة املختـصة    :  الوزارة -٢
 .بشئون التنمية االجتماعية

 
الوزير املعين بـشئون    :  الوزير -٣

 .التنمية االجتماعية
ــة -٤ ــة :  اللجن ــة الوطني اللجن

 .للمسنني
  

 :مؤسسة رعاية املـسنني     -٥
 عامـة أو خاصـة    كل منشأة   

 اجلهـات مرخص هلا من قبل     
املختصة تقوم بإيواء املـسنني     



 ١٢٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ذية هلذا  الالئحة التنفي : الالئحة -٥
 .القانون

  

 .اخلدمات والرعاية هلم
  
  
  
  
  
الالئحة التنفيذية هلذا   : الالئحة -٦

  .القانون

 مرخص هلا مـن قبـل       خاصة
وم بـإيواء    املختصة تق  اجلهات

املسنني وتقدم هلم اخلـدمات     
 ).والرعاية

  
) ٥(إعادة ترقيم البنـد رقـم         -٦

 .)٦(ليكون البند رقم 

 .مات والرعايةوتقدم هلم اخلد
  
  
  
  
الالئحة التنفيذيـة   : الالئحة  -٦

 .هلذا القانون

  

  )٢(مادة 
  
  
  
  

  

  

  )٢(مادة 
  

إعادة صياغة املادة على النحـو       •
 .الوارد أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  )٢(مادة 
على النحـو    إعادة صياغة املادة   •

 : التايل
  

 

 

  )٢(مادة 
  
  
  

  



 ١٢٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــسن  ــة امل ــة رعاي ــل الدول تكف
ومساعدته ماديا يف حالـة العـوز،     
وتطوير اخلدمات الالزمة لـذلك،     
ــل   ــرة يف حتم ــساعدة األس وم
مسئوليتها حلماية املسن من أفرادها     
وتلبية حاجاته، وفيما يـضمن لـه       

  . الئقةحياة كرمية
  

تكفل الدولة رعاية املـسن مبـا       
يضمن له حيـاة كرميـة الئقـة،        
مبساعدته ماديا ومعنويا، وتطـوير     
اخلدمات الالزمة لذلك، ومساعدة    
األسرة يف حتمل مسؤولياا لرعايته     

  .ته وتلبية احتياجاتهومحاي
  
  

تكفل الدولة رعاية املـسن مبـا       (
يضمن له حياة كرمية، مبـساعدته      
ماديا ومعنويا، وتقدمي اخلـدمات     
الصحية واإلسكانية واالجتماعيـة    
واإلدارية الالزمـة، ومـساعدة     
األسرة يف حتمل مسؤولياا لرعايته     

  ).لبية احتياجاتهوت
 

تكفل الدولة رعاية املـسن مبـا       
يضمن له حياة كرمية، مبـساعدته      
ماديا ومعنويا، وتقدمي اخلـدمات     
الصحية واإلسكانية واالجتماعيـة    
واإلدارية الالزمـة، ومـساعدة     
األسرة يف حتمل مسؤولياا لرعايته     

 .وتلبية احتياجاته

  )٣(مادة 
  
  
  
  
  

  )٣(مادة 
  

تعديل صيغة افتتاحيـة املـادة؛       •
: لتكــون علــى النحــو اآليت

تراعي الدولة فيما تعتمده من     (
سياسات لرعاية املسن حتقيـق     

  )٣(مادة 
، وذلـك   )٣(حذف املادة رقم     •

لدمج بعض البنود يف املادة رقم      
بعد تعديل  ) ٤(واملادة رقم   ) ٢(
ترقيم، والبعض اآلخـر يقـع      ال

ضمن اختـصاصات اللجنـة     

  
  
  
  
  



 ١٢٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعتمد محاية املسن علـى املبـادئ       
  :التالية

  ).:ليةاألهداف التا
وتأمني العـيش   (إضافة عبارة    •

بعـد كلمـة    ) الكرمي لـه و   
 ).١(يف البند رقم ) كرامته(

توعيـة املـسن   (تغيري عبـارة     •
التوعية حبقوق  (لتصبح  ) حبقوقه

ـ   يف صدر البند رقـم     )املسن ل
)٢.( 

 ).٣(حذف البند رقم  •
، ٥(إعادة صياغة البنود أرقـام       •

 .على النحو الوارد أدناه) ٧، ٦
كون نص املادة بعـد    وعلى ذلك ي  

  :التعديل
تراعي الدولة فيما تعتمـده مـن       

الوطنية وسياستها العامة، مـع     
  .إعادة ترقيم باقي املواد

   
  

  

   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   



 ١٢٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

محاية صحة املـسن وضـمان       -١
كرامته؛ مبساعدته على جماـة     
الصعوبات اليت تعترض حياتـه     

 .اليومية حبكم تقدم السن

 
توعية املسن حبقوقه ومتكينه من      -٢

 .ممارستها واالنتفاع ا
مقاومة مجيع أشكال التمييـز      -٣

واإلقصاء اليت يالقيها املسن يف     
 .سط العائلي واالجتماعيالو

  
  
  

سياسات لرعاية املـسن حتقيـق      
  :األهداف التالية

  

محاية صحة املسن وضمان     -١
؛ وتأمني العيش الكرمي له   كرامته  

ومساعدته على جماة الصعوبات    
اليت تعترض حياته اليومية حبكم     

 .تقدم السن
  

 التوعيـة حبقـوق املـسن    -٢
ارستها واالنتفـاع   لتمكينه من مم  

 .ا
ــام   -٣ ــرأي الع ــة ال توعي

بالصعوبات اليت تواجه املـسن،     
وتشجيع البحوث والدراسـات    

  
  
  

  



 ١٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار
 

توعية الرأي العام بالصعوبات      -٤
اليت تواجه املسن، وتـشجيع      
البحوث والدراسـات حـول     
رعاية املسن، مبا يكفل حتقيـق      
اندماجه يف اتمـع ومحايتـه      

 .ورفاهيته
مساعدته على املشاركة الفعلية     -٥

 .يف مجيع جماالت احلياة
  
  
  
 
مراعاة حاجاتـه اخلاصـة يف       -٦

السكنية واستعمال  املشروعات  

حول رعاية املسن، مبـا يكفـل     
حتقيق اندماجه يف اتمع ومحايته     

 .ورفاهيته
 

احلد من مظاهر عزل املسن      -٤
يف اتمع ومـساعدته علـى      
املــشاركة الفعليــة يف مجيــع 

 .جماالت احلياة
  
  
 

عاة االحتياجات اخلاصة   مرا -٥
للمسن يف اخلدمات الـسكنية     
والصحية وسـائر اخلـدمات     

 .العامة
  



 ١٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وسائل النقل العام واملواقـف     
 .العامة

إنشاء مكتب يف كـل وزارة       -٧
يتوىل تقدمي اخلدمات اإلداريـة     

  .للمسن، وإجناز معامالته

  
تسهيل احلـصول علـى      -٦

اخلدمات اإلدارية للمسن وإجناز 
معامالتــه يف كافــة اجلهــات 

 .املعنية
  

  )٤(مادة 
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(مادة 
بلفظـة  ) الدولـة (تعديل لفظة    •

 ).اجلهات املعنية(
بعـد  ) وأسـرته (إضافة كلمة    •

الواردة يف ايـة    ) املسن(كلمة  
 .دةالسطر األول من املا

لتصبح ) النقل العام (تغيري عبارة    •
يف ) ووسائل النقـل العامـة    (

  )٤(مادة 
، )٤(حذف املـادة رقـم       •

، )٢(وذلك لدجمها يف املادة رقم      
  .مع إعادة ترقيم باقي املواد

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  

تتوىل الدولة، بالتنسيق مع اللجنـة،      
اختاذ اإلجراءات املالئمة لـتمكني     
املسن من احلـصول علـى سـبل        

اصة فيما يتعلـق    الرعاية، وبصفة خ  
بتلقي العالج والسكن والنقل العام     
واخلدمات اإلدارية واملـشاركة يف     
األنــشطة االجتماعيــة والثقافيــة 

  .والترفيهية والرياضية

 .السطر الثالث من املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل
، بالتنسيق مـع  اجلهات املعنيةتتوىل  

اللجنة، اختاذ اإلجراءات املالئمـة     
 من احلصول   وأسرتهلتمكني املسن   

على سبل الرعاية، وبصفة خاصـة      
ق بتلقي العالج والـسكن     فيما يتعل 

 واخلـدمات   ووسائل النقل العامة  
اإلدارية واملـشاركة يف األنـشطة      
االجتماعية والثقافيـة والترفيهيـة     

  .والرياضية
  
  

  
  
  

 



 ١٣٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  

  الفصل الثاين
  وطنية للمسننياللجنة ال

  )٥(مادة 
  
  
  
  

اللجنة الوطنيـة   ( جلنة تسمى    أتنش
، وتشكل مبرسوم برئاسة    )للمسنني
الوزارة وعضوية ممثلني عـن     وكيل  

 املعنية، وغريهم من    مجيع الوزارات 

  الفصل الثاين
  اللجنة الوطنية للمسنني

  )٥(مادة 
إعادة صياغة املادة على النحـو       •

  .الوارد أدناه
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل
اللجنة الوطنيـة   (تنشأ جلنة تسمى    

، تتبع الوزارة، وتشكل    )للمسنني
مبرسوم برئاسة الوزير وعـضوية     

  الفصل الثاين
  اللجنة الوطنية للمسنني

  )٥(مادة 
، )٣( ترقيم املادة لتصبح رقم      إعادة 

  :وإعادة صياغتها على النحو التايل
  
  

اللجنة الوطنية  ( تنشأ جلنة تسمى    
برئاسة الـوزير، تتبـع     ) للمسنني

 تـضم والوزارة، وتشكل مبرسوم    
ممثلني عن مجيع الوزارات املعنيـة،      

  اينالفصل الث
  اللجنة الوطنية للمسنني

  )٣(مادة 
  
  
  
  

اللجنة الوطنيـة   (تنشأ جلنة تسمى    
برئاسة الـوزير، تتبـع     ) للمسنني

 تـضم والوزارة، وتشكل مبرسوم    



 ١٣٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ذوي االختصاص واخلربة بـشؤون     
  .املسنني

وتضع اللجنة يف أول اجتماع هلـا       
الئحة داخلية تتضمن قواعد تنظيم     

ا،    اجتماعاا والتصويت على قرارا
  .وكل ما يتعلق بتنظيم سري أعماهلا

وللجنة أن تستعني مبن تراه من ذوي       
اخلربة دون أن يكـون هلـم حـق     

  .االشتراك يف التصويت
  

ممثلني عن مجيع الوزارات املعنيـة،      
وغريهم مـن ذوي االختـصاص      
ــسنني،   ــشئون امل ــربة ب واخل
ومؤسسات اتمـع املـدين ذات     

  .العالقة
وتضع اللجنة خالل األشهر الثالثة     

دء أعماهلـا الئحـة     األوىل من ب  
داخلية تتـضمن قواعـد تنظـيم      
ــى  ــصويت عل اجتماعاــا والت
قراراا، وكل ما يتعلق بتنظيم سري      

  .أعماهلا
وللجنة أن تستعني يف أداء مهامها      
مبن تراه من ذوي اخلـربة دون أن        
يكون هلـم حـق االشـتراك يف        

ومؤسسات اتمـع املـدين ذات     
ــة ــن ذوي ،العالق ــم م  وغريه

ــشئو ن االختــصاص واخلــربة ب
  .املسنني

 من  ستة أشهر وتضع اللجنة خالل    
بدء أعماهلا الئحة داخلية تتضمن     
قواعد تنظيم اجتماعاا والتصويت  
على قراراا، وكل مـا يتعلـق       

  .بتنظيم سري أعماهلا
وللجنة أن تستعني يف أداء مهامها      
مبن تراه من ذوي اخلـربة دون أن        
يكون هلـم حـق االشـتراك يف        

  .التصويت
  

ممثلني عن مجيع الوزارات املعنيـة،      
ومؤسسات اتمـع املـدين ذات     
ــن ذوي  ــم م ــة وغريه  العالق
ــشئون  االختــصاص واخلــربة ب

  .املسنني
 من  ستة أشهر ل  وتضع اللجنة خال  

بدء أعماهلا الئحة داخلية تتضمن     
قواعد تنظيم اجتماعاا والتصويت  
على قراراا، وكل مـا يتعلـق       

  .بتنظيم سري أعماهلا
وللجنة أن تستعني يف أداء مهامها      
مبن تراه من ذوي اخلـربة دون أن        
يكون هلـم حـق االشـتراك يف        

  .التصويت



 ١٣٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .التصويت
  

 

  )٦(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٦(مادة 
اقتراح السياسة  (عبارة  استبدال   •

وضع السياسة  (بعبارة  ) العامة
) ١(الواردة يف البند رقم   ) العامة

مـن  ) واملعاين(وحذف كلمة   
  .نفس البند

بكلمـة  ) إعداد(استبدال كلمة   •
 ).٢(يف البند رقم ) اقتراح(

وإعـادة  ) ٢ -١(دمج البندين    •
: صوغهما على النحـو التـايل     

اقتراح الـربامج واملـشاريع     (
املسنني والعمل علـى    لرعاية  

  )٦(مادة 
ة لتصبح رقـم    اداملإعادة ترقيم    •

 علـى   تهاإعادة صـياغ  ، و )٤(
 :النحو التايل

  
  
  
  
  
  

  )٤(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة تنفيذها مـع اجلهـات      
املختصة مبا يوفر هلـم األمـن       
املادي والـصحي والنفـسي     

، كمـا يراعـى     )واالجتماعي
 .إعادة ترقيم البنود الالحقة

حذف حرف الالم يف كلمـة       •
وإضافة حرف الواو   ) لدراسة(

 ).٥(يف البند ) ودراسة(لتصبح 
علـى  ) ٦(إعادة صوغ البنـد      •

توفري الفـرص   : (النحو التايل 
أمام املسنني الستثمار أوقـات     

 .)فراغهم
إضافة بند جديد على النحـو       •

ــايل ــرأي يف : (الت ــداء ال إب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  : ختتص اللجنة مبا يلي

وضع السياسة العامة لرعايـة      -١
املسنني يف اململكـة، والعمـل      
ــد   ــا وحتدي ــى تطويره عل
احتياجام املختلفة يف ضـوء     
ــالمية  ــاين اإلس ــيم واملع الق

 .واملبادئ اإلنسانية
  
  
إعداد الربامج واملشاريع لرعاية     -٢

املسنني والعمل علـى متابعـة      

 ).القرارات اليت تتعلق باملسن
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل
  : ختتص اللجنة مبا يلي

 لرعاية  اقتراح السياسة العامة   -١
املسنني يف اململكة، والعمـل     

ــ ــى تطويره ــد عل ا وحتدي
احتياجام املختلفة يف ضـوء     
القـيم اإلسـالمية واملبــادئ   

 .اإلنسانية
  
  
اقتراح الـربامج واملـشاريع      -٢

لرعاية املسنني والعمل علـى     

  
  

  
  

  :ختتص اللجنة مبا يلي
  وضع الـسياسة العامـة     -١

لرعايـة  وخططها التنفيذيـة    
 ،املسنني وإدماجهم يف اتمـع    

تابعة تنفيذها مع اجلهـات     مو
املختصة مبا يوفر هلـم األمـن       
املادي والـصحي والنفـسي     

 .واالجتماعي

توعية وضع خطة إعالمية ل    -٢

  

  
  

  

  :ختتص اللجنة مبا يلي
 وخططها  وضع السياسة العامة   -١

ــة  ــسنني التنفيذي ــة امل لرعاي
متابعة و ،وإدماجهم يف اتمع  

املختصة مبا  مع اجلهات    هاتنفيذ
يــوفر هلــم األمــن املــادي 
ــسي   ــصحي والنفـ والـ

 .واالجتماعي

توعيـة  وضع خطة إعالميـة ل     -٢



 ١٣٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

تنفيذها مع اجلهات املختـصة،     
ا يكفل احلد مـن ظـاهرة       ومب

 .إمهال املسنني
اقتراح مـشروعات خاصـة      -٣

باملسنني متكنهم مـن العـيش      
الالئق والكرمي وتوفر هلم األمان     

 .املادي والنفسي واالجتماعي
التنسيق مع اجلهات املختـصة      -٤

برعاية املسنني، لتوفري اخلدمات    
 .املقدمة هلم وتطويرها

  
 
 
التنسيق مع اجلهات احلكوميـة      -٥

ة ـدف التعـاون مـع       املعني

متابعة تنفيذها مع اجلهـات     
املختصة مبا يوفر هلم األمـن      

 .املادي والنفسي واالجتماعي
  
  
  
 
التنسيق مع اجلهات املختـصة      -٣

 اخلدمات  برعاية املسنني، لتوفري  
 .املقدمة هلم وتطويرها

  
  
  
 

التنسيق مع اجلهات احلكومية     -٤
املعنية ـدف التعـاون مـع       

اتمع حبقوق املـسنني، ودور     
 .األسرة واتمع يف رعايتهم

  
  
  
  
  

 

التنسيق مع اجلهات احلكومية     -٣
املختصة بشأن القرارات اليت    

 .تتعلق باملسنني

  
 

اتمع حبقوق املـسنني، ودور     
 .األسرة واتمع يف رعايتهم

  
  
  
  
  

 

التنسيق مع اجلهات احلكومية     -٣
املختصة بشأن القرارات اليت    

 .تتعلق باملسنني

  
 



 ١٣٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

املنظمات الدولية واإلقليميـة    
املعنية برعاية املسنني؛ لدراسـة     

 .قراراا وتوصياا
إتاحة الفرص أمـام املـسنني       -٦

الستثمار أوقات فـراغهم يف     
 .عمل يتفق وخربام وميوهلم

توعية الرأي العام بأمهيـة دور       -٧
األسرة واتمـع يف رعايـة      

 .املسنني
  
  

املنظمات الدولية واإلقليميـة    
 ودراسةاملعنية برعاية املسنني    

 .قراراا وتوصياا
توفري الفرص أمـام املـسنني       -٥

 .الستثمار أوقات فراغهم
 
توعية الرأي العام بأمهيـة دور       -٦

ـ   ع يف رعايـة    األسرة واتم
 .املسنني

إبداء الرأي يف القرارات اليت      -٧
  .تتعلق باملسن

هات احلكومية  التنسيق مع اجل   -٤
املعنية دف التعـاون مـع      
املنظمات الدولية واإلقليمية   
املعنية برعاية املسنني ودراسة    

  .قراراا وتوصياا
 

التنسيق مع اجلهات احلكومية     -٤
املعنية ـدف التعـاون مـع       
املنظمات الدولية واإلقليميـة    
املعنية برعاية املسنني ودراسـة     

  .قراراا وتوصياا
 

  )٧(مادة 
  
  

  )٧(مادة 
إعادة صوغ املادة على النحـو       •

  .الوارد أدناه

  )٧(مادة 
ة لتصبح رقـم    ادامل ترقيم    إعادة •

 علـى   تهاادة صـياغ  ، وإع )٥(

  )٥(مادة 
  



 ١٤٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  

ترصد امليزانية الالزمة للجنة يف       - أ
  .ميزانية الوزارة

ميكن قبول التربعات واهلبـات      - ب
واملنح من خالل املؤسـسات     
الوطنيــة واهليئــات اخلاصــة 

  .يةواجلمعيات اخلري

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

تكفل الدولة توفري االعتمـادات     
املالية الالزمة لرعايـة املـسنني،      
وتدرج يف ميزانية الوزارة، وجيوز     
للوزارة قبول اهلبات والتربعـات     

  .بقصد متويل رعاية املسن
  
  

 :النحو التايل
 

ترصد الدولة االعتمـاد املـايل      (
الالزم للجنة الوطنية للمـسنني،     

 يف ميزانية الـوزارة،      بندا درجيو
وجيــوز للجنــة قبــول اهلبــات 

ـ      دفوالتربعات واسـتثمارها 
  ).متويل رعاية املسن

 

  

  
د املايل الالزم   ترصد الدولة االعتما  

ـ للجنة الوطنية للمسنني، و     درجي
 يف ميزانية الـوزارة، وجيـوز       بندا

للجنة قبول اهلبـات والتربعـات      
  متويـل رعايـة     دفواستثمارها 

 .املسن

  الفصل الثالث 
  كفالة املسنني

  )٨(مادة 
تتوىل الدولة واحملافظات ومؤسسات    
اتمع املدين بالتعاون مع اللجنـة،      

  الفصل الثالث 
  كفالة املسنني

  )٨(مادة 
حذف املادة وإعادة ترقيم املواد      •

  .الالحقة
  

  الفصل الثالث 
  كفالة املسنني

  )٨(مادة 
 اباملوافقة على قرار جملس النو     •

حبذف هذه املادة، مـع إعـادة       

  الفصل الثالث 
  كفالة املسنني

  
 



 ١٤١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ء، اختاذ التدابري املالئمة    عند االقتضا 
ملعاضدة األسرة بوصـفها اخلليـة      
األساسية املـسئولة عـن تـوفري       

  .الضروريات ألفرادها املسنني
  
  
  

تسلسل باقي املـواد، وذلـك      
  .لتغطيتها يف مواد أخرى

  
 

  )٩(مادة 
تعترب مؤسسة رعاية املـسنني كـل    
مؤسسة عامة أو خاصة تقوم بصفة      
أساسية بتقدمي أية خدمات أو رعاية      

وبصفة خاصة إيوائهم يف    للمسنني،  
  .عية مالئمةظروف صحية واجتما

  

  )٩(مادة 
حذف املادة وإعادة ترقيم املواد      •

  .الالحقة
  

  )٩(مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف هذه املادة لورودها ضمن     
التعريفات، مع إعادة تسلـسل     

  .باقي املواد
 

 



 ١٤٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )١٠(مادة 
خيضع نشاط مؤسسة رعاية املسنني     
ــة صــحية تباشــرها وزارة  لرقاب

ـ     ة تباشـرها   الصحة، ولرقابـة فني
الوزارة، ويتم ذلك بالتنـسيق مـع    

  . اللجنة

  )١٠(مادة 
  

حذف املادة وإعادة ترقيم املواد      •
  .الالحقة

  

  )١٠(مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف هذه املادة لدجمها يف املادة      
بعد تعديل التـرقيم، مـع      ) ٦(

 .إعادة تسلسل باقي املواد

 

  )١١(مادة 
  
  
  
  
  

مؤسسة خاصة لرعاية   ال جيوز إنشاء    
املسنني، ومباشرة نشاطها، إال بعد     

  )١١(مادة 
  )بعد التعديل) ٨(مادة (

إعادة صوغ املادة على النحـو       •
 .الوارد أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

يستوجب إنشاء مؤسسة خاصـة     
سنني احلـصول علـى     لرعاية امل 

  )١١(مادة 
ة لتـصبح   اداملإعادة ترقيم    •

، وإعادة صياغتها علـى     )٦(رقم  
 : النحو التايل

  

ال جيوز إنشاء مؤسـسة خاصـة       (
ة املسنني ومباشرة نشاطها إال     لرعاي

بعد احلصول على تـرخيص مـن       

  )٦(مادة 
  
  

  

  

ال جيوز إنشاء مؤسـسة خاصـة       
لرعاية املسنني ومباشرة نشاطها إال     



 ١٤٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

احلصول على ترخيص من الـوزير،     
 .وفق الضوابط اليت حتددها الالئحة

الترخيص من الوزير املختص وفق     
الضوابط اليت حتـددها الالئحـة،     
وختضع هذه املؤسسات لرقابة كل     
من وزارة التنميـة االجتماعيـة      

  .ووزارة الصحة

الوزير املختص وفق الضوابط اليت     
حتددها الالئحة، وختـضع هـذه      
املؤسسات لرقابة كل مـن وزارة      
التنميــة االجتماعيــة ووزارة  

 ).الصحة

لى تـرخيص مـن     بعد احلصول ع  
الوزير املختص وفق الضوابط اليت     
حتددها الالئحة، وختـضع هـذه      
املؤسسات لرقابة كل مـن وزارة      

 .التنمية االجتماعية ووزارة الصحة

  )١٢(مادة 
ال يتم إيواء املسن مبؤسسة رعايـة       
املسنني، إال للضرورة مـع عـدم       
وجود بديل آخر، وحتدد الالئحـة      

  .ضوابط ذلك

  )١٢(مادة 
ملادة، وإعادة ترقيم املواد حذف ا •

  .الالحقة
  

  )١٢(مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف هذه املادة لدجمها يف املادة      
بعد تعديل التـرقيم، مـع      ) ٧(

 .إعادة تسلسل باقي املواد
 

 

  )١٣(مادة 
  

  )١٣(مادة 
  )بعد التعديل) ٩(مادة (

  )١٣(مادة 
ة لتصبح رقـم     ترقيم املاد  إعادة •

  )٧(مادة 
  



 ١٤٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  

ال جيوز قبول املسن مبؤسسة رعاية      
ويـتم  .  أو بقاؤه ا دون رضـائه     

سن بناء على طلبه    قبول وخروج امل  
أو طلب ممثله الشرعي أو بقرار من       

 .اللجنة عند االقتضاء

إعادة صوغ املادة على النحـو       •
  .الوارد أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  
جيب لقبول املسن مبؤسسة رعاية،     
أن يكون بناء على طلب كتايب منه       

ـًا أو بناء علـى     أو ممن ميثله     قانون
قرار من اللجنة بعد توافر الشروط      
احملدد بالالئحة ومبراعـاة احلالـة      
القانونية للمسن، ال جيوز بقـاؤه      

  .باملؤسسة بدون رضائه
  
  

، وإعادة صـياغتها علـى      )٧(
 : النحو التايل

  
 
 

ال جيوز قبول املـسن مبؤسـسة       (
.  بقاؤه ـا دون رضـاه   رعاية أو   

 بنـاء   ويتم قبول وخروج املـسن    
على طلب كتايب منه أو ممن ميثلـه        

ـًا  مع مراعـاة أحكـام      – قانون
 أو بنـاء علـى      -األهلية القانونية 

 بعـد تـوافر     الـوزارة قرار من   
 ). بالالئحةةالشروط احملدد

  

  

  
  
  
  

ال جيوز قبول املسن مبؤسسة رعاية      
ويـتم  .  ن رضـاه أو بقاؤه ا دو   

 بنـاء علـى     قبول وخروج املسن  
طلب كتايب منـه أو ممـن ميثلـه         

ـًا  مع مراعـاة أحكـام      – قانون
 أو بنـاء علـى      -األهلية القانونية 

 بعـد تـوافر     الـوزارة قرار من   
 . بالالئحةةالشروط احملدد



 ١٤٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار
  

  

  

 

  )١٤(مادة 
  

يتحمل املسن مـصاريف اإلقامـة      
مبؤسسة الرعاية اليت متنح إعانات من     

؛ وذلك مىت كان مقتدرا ماليا      الدولة
وله دخل كبري أو ممتلكات أو نفقة       

  .وحتدد الالئحة ضوابط ذلك

  )١٤(مادة 
  

حذف املادة، وإعادة ترقيم املواد      •
  .الالحقة

  )١٤(مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف هذه املادة، وذلـك ألن      
ــسنني يف  ــى امل ــة ترع الدول
مؤسساا العامة بغض النظر عن     

درم املادية مع إعادة تسلسل     ق
 .باقي املواد

  
 

  )١٥(مادة 
للمسن املقيم مبؤسسة رعاية اخليار      
بني إدارة أمواله بنفسه أو توكيـل       
هذه املؤسسة يف إدارا، وذلك دون      

  )١٥(مادة 
حذف املادة، وإعادة ترقيم املواد      •

  .الالحقة

  )١٥(مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف املادة، إذ إن تطبيق هذه      
املادة خيار شخصي للمسن إذا     

 



 ١٤٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إخالل بأحكام القوانني املعمول ا     
  .يف هذا الشأن

  
  
  
  
  
 

كان كامل األهلية، والواليـة     
القانونية إذا كان قاصر األهلية،     
  .مع إعادة تسلسل باقي املواد

 

  الفصل الرابع
اإلجراءات اخلاصة حبماية املسنني 

  املعوزين
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
اإلجراءات اخلاصة حبماية املسنني 

  املعوزين
 مـن   )زيناملعـو (حذف كلمة    •

  .مسمى الفصل الرابع
 مسمى الفصل وعلى ذلك يكون    

  :بعد التعديل
  الفصل الرابع

  اإلجراءات اخلاصة حبماية املسنني

  الفصل الرابع
اإلجراءات اخلاصة حبماية املسنني 

  يناملعوز
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

يف ) املعـوزين (حبذف كلمـة    
مسمى الفـصل، وذلـك ألن      
الرعاية تشمل مجيع املسنني دون     

 .استثناء

 

  الفصل الرابع
  ني اإلجراءات اخلاصة حبماية املسن

  
  
  
  
  



 ١٤٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  )١٦(مادة 

  
  
  
  
  

تتخذ الدولة بكافة جهاا، بالتعاون     
مع اللجنة، عند االقتضاء إجراءات     
استثنائية مالئمة لصاحل املسن مـىت      
كان من ضعاف احلال أو حبالة عجز    
معترف ا، وتبني الالئحة ضـوابط   

  .هذه احلالة

  
  

  
  )١٦( مادة 

  )بعد التعديل) ١٠(مادة (
إعادة صوغ املادة على النحـو       •

 : الوارد أدناه
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل
 تكفل الدولة بكافة أجهزا املسن    
املعوز؛ وتصرف له مساعدة مالية     
شهرية مبا يضمن له حياة كرميـة       
تغطي احتياجاته األساسـية مـن      
مأكل، وملبس، ومسكن، وعالج    

وحتدد اللجنـة مقـدار     .  وغريها
املساعدة املالية وشروط منحهـا     

 

 )١٦(مادة 

، وذلك  )١٦(حذف املادة رقم     •
، )٢(ألا مغطاة يف املادة رقـم    
 .مع إعادة ترقيم باقي املواد

  
  
  
  

  

  
  

 



 ١٤٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
 

  .دون اإلخالل بأية حقوق أخرى

  
  
  
  
  
  
  

  )١٧(مادة 
  
  
  
  
  

تتوىل اللجنة بالتعاون مع الـوزارة،      
إصدار بطاقة خدمة املسن املعوز أو      
من ذوي الدخل احملدود، مينح مـن       

على مجيـع   % ٥٠خالهلا ختفيض   
الرسوم اليت تفرضها الدولة، وتضع     

  )١٧(مادة 
  )بعد التعديل) ١١(مادة (

دة صوغ املادة على النحـو      إعا •
  .الوارد أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

تتوىل اللجنة بالتعاون مع الوزارة،     
إصدار بطاقة خدمة املسن مينح من      

من مجيـع   % ٥٠خالهلا ختفيضا   
الرسوم اليت تفرضها الدولة، كما     
مينح املسن من خـالل البطاقـة       

  )١٧(مادة 
ة لتصبح رقم    ترقيم املاد   إعادة •

، وإعادة صياغتها علـى     )٨(
 : النحو التايل

 
 
 

تتوىل الوزارة بالتنـسيق مـع      (
اللجنة إصدار بطاقة خدمة املسن     

   ال يقل عن امينح من خالهلا ختفيض 
على مجيع الرسوم اليت    %) ٥٠(

لدولة، كما مينح املسن    تفرضها ا 

  )٨(مادة 
  
  
  
  
  

تتوىل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة     
إصدار بطاقة خدمة املسن مينح من      

ال يقــل عــن اخالهلــا ختفيــض 
على مجيع الرسوم الـيت     %) ٥٠(

مينح املـسن   تفرضها الدولة، كما    



 ١٤٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ختفيضات للمستلزمات املعيـشية      .الالئحة ضوابط منح هذه البطاقة
ياتية من اجلهات والـشركات   واحل

  .اليت ترغب يف ذلك

  
  
  
  

  

من خالل البطاقـة ختفيـضات      
للمستلزمات املعيشية من اجلهات    

 ).والشركات اليت ترغب يف ذلك
 

  

من خـالل البطاقـة ختفيـضات       
للمستلزمات املعيشية من اجلهات    

 .والشركات اليت ترغب يف ذلك

  )١٨(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٨(مادة 
  )بعد التعديل) ١٢(مادة (

يف ) بـال معيـل   (تغيري كلمة    •
السطر األول من املادة لتـصبح      

  ).ال عائل له(
وجيـوز عنـد    (حذف عبارة    •

واسـتبداهلا  ) احلاجة صـرف  
 يف بدايـة    )وتـصرف (بكلمة  
 .الفقرة

  )١٨(مادة 
ة لتـصبح   ادامل ترقيم    إعادة •

، وإعادة صياغتها علـى     )٩(رقم  
 : النحو التايل

 
 
 
 
 
 

  )٩(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  

تضع اللجنة شروط وضوابط كفالة     
املسن الذي بال معيل، لدى أسـرة       

  .غري أسرته
وجيوز، عنـد احلاجـة، صـرف       
مساعدة مالية لألسـرة الكافلـة،      

  .الصرفوحتدد اللجنة شروط 

يف اية  ) الصرف(حذف كلمة    •
شروط صـرفها   (املادة لتصبح   

 ).ومقدارها
ون نص املادة بعـد    وعلى ذلك يك  

  :التعديل
تضع اللجنة شروط وضوابط كفالة     

، لدى أسرة   ال عائل له  املسن الذي   
  .غري أسرته
 مساعدة ماليـة لألسـرة      وتصرف

شـروط  الكافلة، وحتدد اللجنـة     
  .صرفها ومقدارها

  
  

 
  
  
  
  
 

تضع الوزارة بالتنسيق مع اللجنة      (
شروط وضوابط األسرة البديلـة     
لكفالة املسن الذي ال عائل لـه،       
وجيوز صـرف مـساعدة ماليـة       
لألسرة الكافلة، وحتـدد اللجنـة      

 ).مقدار املساعدة وشروط صرفها

 

  
  
  
  
  

تضع الوزارة بالتنسيق مع اللجنة      
شروط وضوابط األسرة البديلـة     
لكفالة املسن الذي ال عائل لـه،       
وجيوز صـرف مـساعدة ماليـة       
لألسرة الكافلة، وحتـدد اللجنـة      

  .مقدار املساعدة وشروط صرفها
 



 ١٥١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )١٩(مادة 
تكفل الدولة إسناد إعانة للمـسن      
املعوز لتغطية حاجاته األساسية من     
مأكل وملبس ومـسكن، وحتـدد      
اللجنة مقدار اإلعانـة وشـروط       

  .منحها

  )١٩(مادة 
 املادة وإعادة ترقيم املواد     حذف •

  .الالحقة
  

  )١٩(مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف املادة، مع إعادة تسلسل     
 .باقي املواد

  
 

  
 

  الفصل اخلامس
  العقوبات

  )٢٠(مادة 
  
  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  العقوبات

  )٢١(، ومادة )٢٠(مادة 
  )٢٢(ومادة 

يف ) ٢٢،  ٢١،  ٢٠(دمج املواد    •
مادتني، حبيث يعـاد تسلـسل      

وإعادة ) ١٤،  ١٣( برقم   املادتني
ترقيم املواد الالحقة، على النحو     

  الفصل اخلامس
  العقوبات

) ٢٢،٢١،٢٠(دمج املواد أرقام     •
بعد تعديل  ) ١٠(يف مادة برقم    

الترقيم، وإعادة صياغتها علـى     
  :النحو التايل

  
  

  الفصل اخلامس
  العقوبات

  
  
  
  
  
  



 ١٥٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها يف قـانون العقوبـات       
يعاقب باحلبس أو بغرامة ماليـة ال       

 دينار حبريين كل من     ٥٠٠تقل عن   
اعتدى على مسن اعتداًء جـسديا      
بالضرب أو بـاجلرح، وتـضاعف      
العقوبة إذا كان اجلاين من أقـارب       

  .املسن حىت الدرجة الثالثة

  .الوارد أدناه
وعلى ذلك يكون نـص املـادتني       

  :بعد التعديل) ١٤(و) ١٣(
  

  )١٣(مادة 
، ٣٣٧،  ٣٣٦يف تطبيق النصوص    

٣٦٤،  ٣٤٠،  ٣٣٩،  ٣٣٨ ،
 من قانون العقوبات    ٣٦٦،  ٣٦٥

) ١٥(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
 مشددا  ، يعترب ظرفًا  ١٩٧٦لسنة  

  .كون اين عليه مسنا
  
  
  

  
  
  
  

  )٠١(مادة 
 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد      (

ينص عليها قانون العقوبات أو أي      
يعاقـب بـاحلبس    قانون آخـر،    

وبالغرامة اليت ال تقل عـن مائـة        
دينار أو بإحدى هاتني العقـوبتني      
كل من توىل أمر املسن وامتنع عن       
القيام بعمل مما تقتضيه رعاية املسن      
أو قام بعمل يتعارض مـع هـذه        

 إحلـاق   مـا  عليه ترتبوالرعاية  

  
  

  

  

  )٠١(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد      (

ينص عليها قانون العقوبات أو أي      
يعاقـب بـاحلبس    قانون آخـر،    

 ال تقل عـن مائـة       وبالغرامة اليت 
دينار أو بإحدى هاتني العقـوبتني      
كل من توىل أمر املسن وامتنع عن       
القيام بعمل مما تقتضيه رعاية املسن      
أو قام بعمل يتعارض مـع هـذه        

 إحلـاق   مـا ترتب عليه والرعاية  



 ١٥٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  

  )١٤(مادة 
يعاقب باحلبس وبالغرامة الـيت ال      
تقل عن مائة دينـار أو بإحـدى        
هاتني العقوبتني كل من توىل أمـر       
املسن من أسرته أو مـن غريهـم        
وامتنع عن القيام بعمل مما تقتضيه      
رعاية املسن أو قام بعمل يتعارض      
مع هذه الرعاية ترتـب عليـه أو        

لى االمتناع عنه إحلاق الـضرر      ع
باملسن، ويعترب ظرفًا مـشددا إذا      
وقع العمل أو االمتناع عنه مـن       

الضرر باملسن، ويعترب ظرفًا مشددا     
إذا وقع العمل أو االمتناع عنه من       

 ).أقارب املسن حىت الدرجة الثالثة

الضرر باملسن، ويعترب ظرفًا مشددا     
إذا وقع العمل أو االمتناع عنه من       

 ).الثالثةأقارب املسن حىت الدرجة 



 ١٥٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .أقارب املسن حىت الدرجة الثالثة
  

  )٢١(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها يف قـانون العقوبـات       
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز السنة      
كل من شارك يف االعتداء اجلسدي      
على مسن أو بغرامة مالية ال تتجاوز       

 دينار، وتضاعف العقوبة إذا     ٢٠٠
كان الشريك من أقارب املسن حىت      

  .الدرجة الثالثة

  

  

  )٢٢(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها يف قـانون العقوبـات       
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز ستة      

  

  



 ١٥٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أشهر أو بغرامة ال تتجـاوز املائـة        
دينار كل من اعتدى بالـسب أو       
بالشتم أو بالقذف علـى مـسن،       
وتضاعف العقوبة إذا كان اجلاين من     
  .أقارب املسن حىت الدرجة الثالثة

  
  
  

  )٢٣(مادة 
  
  
  
  
  

  )٢٣(مادة 
  )بعد التعديل) ١٥(مادة (

خالل الثالثـة   : (إضافة عبارة  •
يف ) األشهر األوىل من إصـداره   

  .اية املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  )٢٣(مادة 
ة لتصبح رقـم     ترقيم املاد  إعادة •

، مع إعادة صياغتها على     )١١(
يصدر الـوزير   : (النحو التايل 

الالئحة التنفيذية والقـرارات    
 الالزمة لتنفيذ هـذا القـانون     

  )١١(مادة 
  
  
  
  
  



 ١٥٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

يصدر الوزير الالئحـة التنفيذيـة      
والقرارات الالزمـة لتنفيـذ هـذا      

  .القانون

  : التعديل
  

 يصدر الوزير الالئحـة التنفيذيـة     
والقرارات الالزمـة لتنفيـذ هـذا      

خالل الثالثة األشهر األوىل    القانون  
  .من إصداره

  
  
  

 ة األوىل من  ستخالل األشهر ال  
ــ ــدة  اريخت ــشره يف اجلري ن

  . )الرمسية

 

  
  

يصدر الوزير الالئحـة التنفيذيـة      
والقرارات الالزمـة لتنفيـذ هـذا      
القانون خالل األشهر الستة األوىل     
 .من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  )٢٤(مادة 
  
  
  
  
  
  

  )٢٤(مادة 
  )بعد التعديل) ١٦(مادة (

رئـيس جملـس    (إضافة عبارة    •
) علـى (بعد كلمة   ) الوزراء و 

  .الواردة يف صدر املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل

  )٢٤(مادة 
 املوافقة على قرار جملـس      •

  بتعديل املادة، مع إعـادة     النواب
  .)١٢(ة لتصبح رقم ترقيم املاد

 

  )١٢(مادة 
  
  
  
  
  
  



 ١٥٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء 
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      

ن اليوم التايل لتاريخ نـشره يف       به م 
  .اجلريدة الرمسية

 رئــيس جملــس الــوزراء علــى
 تنفيذ  – كل فيما خيصه     –الوزراءو

انون، ويعمل به من    أحكام هذا الق  
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

  .الرمسية

 رئــيس جملــس الــوزراء علــى
 تنفيذ  – كل فيما خيصه     –الوزراءو

ن أحكام هذا القانون، ويعمل به م      
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

 .الرمسية
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٨

  م٢٠٠٩ يناير ١١: التاريخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

  .بشأن ضمان حقوق املسنني(  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون : املوضوع 
  

  ،،هللا وبركاتھالسالم علیكم ورحمة ا
  

  ال     سید عل      ي ب     ن ص      الح ال      صالح  م، أرف     ق مع      الي  ٢٠٠٩ ین      ایر ٥بت     اریخ    
  ،)٢٠٠٩ -١ -٣/  ص ل ت ق٢٩٥(رئ       یس المجل       س، ض       من كتاب       ھ رق       م 

ومذكرت ھ  ، بشأن ضمان حقوق الم سنین (  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم    نسخة من   
عیة والقانونی ة،  إل ى لجن ة ال شؤون الت شری      ، وقرار مجلس الن واب ب شأنھ        اإلیضاحیة

  . علیھ للجنة الخدماتوذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات
  

اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة الشؤون الت شریعیة والقانونی ة   م٢٠٠٩ ینایر  ١١وبتاریخ    
، ومذكرت ھ اإلی ضاحیة،     المذكور مشروع القانون ، حیث اطلعت على     الحادي عشر 

االخت   صاصیین   وذل   ك بح   ضور المست   شارین و   وق   رار مجل   س الن   واب ب   شأنھ،   
  .القانونیین بالمجلس

  

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  
  : اللجنة رأي

  

ب شأن ض مان حق  وق   (  ) ل  سنة (  ) م  شروع ق انون رق م   ت رى اللجن ة س المة    
  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةالمسنین

  

                                 حممـد هــادي احللواجـي         
                                       رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية


