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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير التكميلي للجنة اخلدمات خبصوص 
مشروع قانون بشأن ضمان حقوق 

  .  املسنني
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢١

  م٢٠٠٩ أبريل ٢٠: التاريخ 
  

  لجنـة اخلدمـاتالتكميلي لتقريـر ال
  (  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون  خبصوص

  بشأن ضمان حقوق املسنني
   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

  

  :مقدمــة
رئـيس  السيد علي بن صاحل الـصاحل        صاحب املعايل    أرسل  م٢٠٠٩س   مار ٣١بتاريخ  
ـًا برقم  جملس الشورى    إىل جلنة اخلدمات بناء علـى  ) ٢٠٠٩-٣-٣/ص ل خ ت/ ٣٩٤(خطاب

 م، بإعـادة التقريـر اخلـاص      ٢٠٠٩ مارس   ٣٠قرار الس يف جلسته العشرين املنعقدة بتاريخ        
ـ بشأنه  عداد تقرير   زيد من الدراسة، وإ   ، وذلك مل  بشأن ضمان حقوق املسنني   شروع قانون   مب تم لي

  .  على السهعرض
  

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

   املـذكور يف االجتمـاع احلـادي والعـشرين بتـاريخ          تدارست اللجنة مشروع القانون    )١(
 .م ٢٠٠٩ أبريل ٨ 

تها، على الوثائق املتعلقة مبشروع القـانون موضـوع البحـث           اطلعت اللجنة، أثناء دراس    )٢(
 :يلي والدراسة واليت اشتملت على ما

 .مالحظات أصحاب السعادة أعضاء الس أثناء مناقشة مشروع القانون -
التعديالت املقدمة من سعادة الدكتورة ندى حفاظ وسعادة األسـتاذة وداد الفاضـل              -

 )مرفق. (خبصوص مشروع القانون 
 )مرفق. (ات ومالحظات وزارة التنمية االجتماعيةمرئي -

 املستـشار   ميالدكتور حممد عبداهللا الـدلي      من األمانة العامة بالس    شارك يف االجتماع   •
 .انالقانوين لشؤون اللج



 ١٢٢

 . صاحل ر عبداللطيفـ سهيالسيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

ـًا    :اللجنة رأي -ثاني
       

سعادة الدكتورة   واطلعت على التعديالت املقدمة من     روع القانون مش مواد   تدارست اللجنة      
 مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من         كما،  ندى حفاظ وسعادة األستاذة وداد الفاضل     

قررت اللجنة إجراء    ويف ضوء ذلك   ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان بالس    قبل أعضاء اللجنة    
  .كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق مواد مشروع القانون التعديالت املناسبة على بعض

  

  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاثالث
  

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

ـًا    ي العريـضـاب عبدالنبـربـاألستاذة  .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    ر الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةالدكتو  .٢
  :توصية اللجنة:  ـًارابع

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصـي      
 يف اجلـدول    املوضـحة   القانون مواد مشروع بعض   توصيات اللجنة بتعديالت   ملوافقة على با

 .املرفق
  

   ،،،وض على الس املوقر الختاذ الالزمواألمر معر
  
  

  

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



 ١٢٣

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن ضمان حقوق املسنني

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٢(مادة 
  
  
  
  

  

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     

ـ       ه وتلبية حاجاته، وفيما يـضمن ل
  .حياة كرمية الئقة

  )٢(مادة 
  

إعادة صياغة املادة على النحـو       •
 .الوارد أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  

تكفل الدولة رعاية املـسن مبـا       
يضمن له حيـاة كرميـة الئقـة،        
مبساعدته ماديا ومعنويا، وتطـوير     
اخلدمات الالزمة لذلك، ومساعدة    

رعايته األسرة يف حتمل مسؤولياا ل    
  .ومحايته وتلبية احتياجاته

  )٢(مادة 
على النحـو    إعادة صياغة املادة   •

 : التايل
  

 

 
تكفل الدولة رعاية املـسن مبـا       (

يضمن له حياة كرمية، مبـساعدته      
ماديا ومعنويا، وتقدمي اخلـدمات     

سكنية واالجتماعيـة   لالصحية وا 
كمـا تكفـل    واإلدارية الالزمة،   

 لألسرة  الدولة تقدمي الدعم الالزم   

  )٢(مادة 
  
  
  

  

تكفل الدولة رعاية املـسن مبـا       
يضمن له حياة كرمية، مبـساعدته      
ماديا ومعنويا، وتقدمي اخلـدمات     

سكنية واالجتماعيـة   لواالصحية  
كمـا تكفـل    ة الالزمة،   واإلداري

الدولة تقدمي الدعم الالزم لألسرة     



 ١٢٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

    
  

لتمكينها من رعاية أفرادها املسنني     
داخل أسرهم، وكذلك للمـسنني     
أنفسهم لتمكينهم من االسـتمرار     

  ).يف العيش مع أسرهم
 

لتمكينها من رعاية أفرادها املسنني     
داخل أسرهم، وكذلك للمـسنني     
أنفسهم لتمكينهم من االسـتمرار     

 .يف العيش مع أسرهم

  )٣(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(مادة 
  

تعديل صيغة افتتاحيـة املـادة؛       •
: لتكــون علــى النحــو اآليت

تراعي الدولة فيما تعتمده من     (
سياسات لرعاية املسن حتقيـق     

  ).:األهداف التالية
وتأمني العـيش   (إضافة عبارة    •

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

  )٣(مادة 
إعادة صياغة املادة على النحـو       •

 :التايل

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعتمد محاية املسن علـى املبـادئ       
  :التالية

  
محاية صحة املـسن وضـمان       -١

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
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل
  

تراعي الدولة فيما تعتمـده مـن       
اية املـسن حتقيـق     سياسات لرع 
  :األهداف التالية

محاية صحة املسن وضمان     -١

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

تعتمد محاية ورعاية املـسن علـى     
  :املبادئ األساسية التالية

 تضمني قـضايا املـسنني      -١

  
  
  
  
  

  
  
  

   
تعتمد محاية ورعاية املـسن علـى     

  :املبادئ األساسية التالية
تضمني قـضايا املـسنني       -١



 ١٢٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ه؛ مبساعدته على جماـة     كرامت
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     
 .الوسط العائلي واالجتماعي

  

؛ وتأمني العيش الكرمي له   كرامته  
ومساعدته على جماة الصعوبات    
اليت تعترض حياته اليومية حبكم     

 .تقدم السن
 

  

 التوعيـة حبقـوق املـسن    -٢
لتمكينه من ممارستها واالنتفـاع     

 .ا
  
  
  

ــام   -٣ ــرأي الع ــة ال توعي
ملـسن،  بالصعوبات اليت تواجه ا   

وتشجيع البحوث والدراسـات    

ت واحتياجام يف صلب سياسا   
الدولة االجتماعية واالقتصادية   
ووضع اخلطط والربامج الـيت     
 .دف إىل حتسني نوعية حيام

 

 تشجيع املـسنني علـى      -٢
مواصلة العطاء واملـسامهة يف     
اإلنتاج واالستفادة من خربام    

 .وقدرام
  

 التأكيد على تكامـل دور      -٣
األسرة والدولة ومؤسـسات    
 .اتمع املدين يف رعاية املسنني

  

 صــلب واحتياجــام يف
سياسات الدولة االجتماعيـة    
واالقتصادية ووضع اخلطـط    
والربامج اليت دف إىل حتسني     

  .نوعية حيام
تشجيع املـسنني علـى       -٢

مواصلة العطاء واملـسامهة يف     
اإلنتاج واالستفادة من خربام    

 .وقدرام
 

التأكيد على تكامـل دور       -٣
األسرة والدولة ومؤسـسات    

 .سننياتمع املدين يف رعاية امل

  



 ١٢٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

 

توعية الرأي العام بالصعوبات      -٤
ه املسن، وتـشجيع    اليت تواج 

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

املشروعات السكنية واستعمال   

حول رعاية املسن، مبـا يكفـل     
حتقيق اندماجه يف اتمع ومحايته     

 .ورفاهيته
 

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

 .جماالت احلياة
  
  
 

مراعاة االحتياجات اخلاصة    -٥
للمسن يف اخلدمات الـسكنية     

خلـدمات  والصحية وسـائر ا   
 .العامة

تسهيل احلـصول علـى      -٦

  
 

 توعيــة املــسن حبقوقــه  -٤
ومتكينه من ممارستها واالنتفاع    

 .ا

  
  
  

 

 التصدي جلميع أشـكال     -٥
التمييز واإلقصاء اليت يالقيهـا     
املــسن يف الوســط العــائلي 

 .واالجتماعي

ــام  -٦ ــرأي الع ــة ال  توعي
بالصعوبات اليت تواجه املـسن     

  

توعيــة املــسن حبقوقــه   -٤
ومتكينه من ممارستها واالنتفاع    

 .ا

  
  
  

 

التــصدي جلميــع أشــكال   -٥
التمييز واإلقصاء اليت يالقيهـا    
املـسن يف الوسـط العــائلي   

 .واالجتماعي

توعية الرأي العام بالصعوبات     -٦
اليت تواجه املسن لكفالة حتقيق     



 ١٢٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وسائل النقل العام واملواقـف     
 .العامة

كـل وزارة   إنشاء مكتب يف     -٧
يتوىل تقدمي اخلدمات اإلداريـة     

  .للمسن، وإجناز معامالته

اخلدمات اإلدارية للمسن وإجناز 
معامالتــه يف كافــة اجلهــات 

 .املعنية
  

لكفالة حتقيق اندماجه يف اتمع    
 .ومحايته ورفاهيته

مات وبيانات   بناء قاعدة معلو   -٧
حول املسنني حـسب نـوع      
اجلــنس تواكــب الــتغريات 
ــة   ــة واالجتماعي الدميغرافي
واالقتصادية، وتشجيع إجراء    
البحوث والدراسات حـول     

 .أوضاع املسنني ورعايتهم

 

اندماجه يف اتمـع ومحايتـه      
 .ورفاهيته

ة معلومات وبيانات   بناء قاعد  -٧
حول املسنني حـسب نـوع      
اجلنس تواكـب الـتغريات     
ــة   ــة واالجتماعي الدميغرافي
واالقتصادية، وتشجيع إجراء   
البحوث والدراسات حـول    

  .أوضاع املسنني ورعايتهم
  

  

  )٤(مادة 
  

  )٤(مادة 
بلفظـة  ) الدولـة (تعديل لفظة    •

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

، )٢(وذلك لدجمها يف املادة رقم      

  
  



 ١٢٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تتوىل الدولة، بالتنسيق مع اللجنـة،      
اختاذ اإلجراءات املالئمة لـتمكني     

ل علـى سـبل     املسن من احلـصو   
الرعاية، وبصفة خاصة فيما يتعلـق      
بتلقي العالج والسكن والنقل العام     

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

 ايـة   الواردة يف ) املسن(كلمة  
 .السطر األول من املادة

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

 .السطر الثالث من املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل
، بالتنسيق مـع  اجلهات املعنيةتتوىل  

اللجنة، اختاذ اإلجراءات املالئمـة     
 من احلصول   وأسرتهلتمكني املسن   
عاية، وبصفة خاصـة    على سبل الر  

فيما يتعلق بتلقي العالج والـسكن      

  .مع إعادة ترقيم باقي املواد
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ١٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

واخلدمات اإلدارية واملـشاركة يف     
األنــشطة االجتماعيــة والثقافيــة 

  .والترفيهية والرياضية

 واخلـدمات   ووسائل النقل العامة  
اإلدارية واملـشاركة يف األنـشطة      
االجتماعية والثقافيـة والترفيهيـة     

  .والرياضية
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاين
  اللجنة الوطنية للمسنني

  )٥(مادة 
  
  

  الفصل الثاين
  اللجنة الوطنية للمسنني

  )٥(مادة 
إعادة صياغة املادة على النحـو       •

  .الوارد أدناه

  الفصل الثاين
  ية للمسننياللجنة الوطن
  )٥(مادة 

، )٤(إعادة ترقيم املادة لتصبح رقم       
  :وإعادة صياغتها على النحو التايل

  الفصل الثاين
  اللجنة الوطنية للمسنني

  )٤(مادة 
  
  



 ١٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

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

 املعنية، وغريهم من    مجيع الوزارات 
ذوي االختصاص واخلربة بـشؤون     

  .املسنني
وتضع اللجنة يف أول اجتماع هلـا       

تتضمن قواعد تنظيم   الئحة داخلية   
اجتماعاا والتصويت على قراراا،    

  .وكل ما يتعلق بتنظيم سري أعماهلا
وللجنة أن تستعني مبن تراه من ذوي       
اخلربة دون أن يكـون هلـم حـق     

لى ذلك يكون نص املادة بعـد      وع
  :التعديل

اللجنة الوطنيـة   (تنشأ جلنة تسمى    
، تتبع الوزارة، وتشكل    )للمسنني

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

  .العالقة
األشهر الثالثة  وتضع اللجنة خالل    

األوىل من بدء أعماهلـا الئحـة       
داخلية تتـضمن قواعـد تنظـيم      
ــى  ــصويت عل اجتماعاــا والت

  
  
اللجنة الوطنية  (تنشأ جلنة تسمى    (

برئاسة الـوزير، تتبـع     ) للمسنني
 تـضم والوزارة، وتشكل مبرسوم    

ممثلني عن مجيع الوزارات املعنيـة،      
ومؤسسات اتمـع املـدين ذات     

ــة ــن،العالق ــم م  ذوي  وغريه
ــشئون  االختــصاص واخلــربة ب

  .املسنني
 من  ستة أشهر وتضع اللجنة خالل    

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

  
  

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

 تـضم والوزارة، وتشكل مبرسوم    
ممثلني عن مجيع الوزارات املعنيـة،      
ومؤسسات اتمـع املـدين ذات     
ــن ذوي  ــم م ــة وغريه  العالق
ــشئ ون االختــصاص واخلــربة ب

  .املسنني
 من  ستة أشهر وتضع اللجنة خالل    

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



 ١٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .االشتراك يف التصويت
  

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        

  .التصويت
  

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

اك يف  يكون هلـم حـق االشـتر      
  .)التصويت

  

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

  .التصويت
 

  )٦(مادة 
  
  
  
  
  
  
  

  )٦(مادة 
اقتراح السياسة  (استبدال عبارة    •

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(

  )٦(مادة 
ة لتصبح رقـم    اداملإعادة ترقيم    •

 علـى   تهاإعادة صـياغ  ، و )٥(
 :النحو التايل

  
  

  )٥(مادة 
  
  
  
  
  



 ١٣٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

تراح الـربامج واملـشاريع     اق(
لرعاية املسنني والعمل علـى     
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( صوغ البنـد     إعادة •

توفري الفـرص   : (النحو التايل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  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

أمام املسنني الستثمار أوقـات     
 .)فراغهم

إضافة بند جديد على النحـو       •
ــايل ــرأي يف : (الت ــداء ال إب

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

  :التعديل
  :ختتص اللجنة مبا يلي

   

 لرعاية  اقتراح السياسة العامة   -١
 يف اململكة، والعمـل     املسنني

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

 .اإلنسانية

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  :ختتص اللجنة مبا يلي
  وضع الـسياسة العامـة     -١

 لرعايـة وخططها التنفيذيـة    
 ،املسنني وإدماجهم يف اتمـع    

  
  
  
  

  
  

  

  

  :ختتص اللجنة مبا يلي
 وخططها  وضع السياسة العامة   -١

ــة  ــسنني التنفيذي ــة امل لرعاي
متابعة و ،جهم يف اتمع  وإدما
املختصة مبا ها مع اجلهات    تنفيذ



 ١٣٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  

إعداد الربامج واملشاريع لرعاية     -٢
 املسنني والعمل علـى متابعـة     
تنفيذها مع اجلهات املختـصة،     
ومبا يكفل احلد مـن ظـاهرة       

 .إمهال املسنني
 
اقتراح مـشروعات خاصـة      -٣

باملسنني متكنهم مـن العـيش      
الالئق والكرمي وتوفر هلم األمان     

 .املادي والنفسي واالجتماعي
التنسيق مع اجلهات املختـصة      -٤

  
  
  
  

اقتراح الـربامج واملـشاريع      -٢
لرعاية املسنني والعمل علـى     
متابعة تنفيذها مع اجلهـات     
املختصة مبا يوفر هلم األمـن      
 .املادي والنفسي واالجتماعي

 
املختـصة  التنسيق مع اجلهات     -٣

برعاية املسنني، لتوفري اخلدمات    
 .املقدمة هلم وتطويرها

  
 

التنسيق مع اجلهات احلكومية     -٤

متابعة تنفيذها مع اجلهـات     و
املختصة مبا يوفر هلـم األمـن       
املادي والـصحي والنفـسي     

 .واالجتماعي
  

  

 

توعية وضع خطة إعالمية ل    -٢
اتمع حبقوق املـسنني، ودور     
 .األسرة واتمع يف رعايتهم

  
  
التنسيق مع اجلهات احلكومية     -٣

املختصة بشأن القرارات اليت    

يــوفر هلــم األمــن املــادي 
ــسي   ــصحي والنفـ والـ

 .واالجتماعي

  
توعيـة  وضع خطة إعالميـة ل     -٢

اتمع حبقوق املـسنني، ودور     
 .األسرة واتمع يف رعايتهم

  
  

  

التنسيق مع اجلهات احلكومية     -٣
املختصة بشأن القرارات اليت    

 .تتعلق باملسنني
 



 ١٣٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

برعاية املسنني، لتوفري اخلدمات    
 .املقدمة هلم وتطويرها

  
  
  

تنسيق مع اجلهات احلكوميـة     ال -٥
املعنية ـدف التعـاون مـع       
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
يـة  األسرة واتمـع يف رعا    

املعنية ـدف التعـاون مـع       
املنظمات الدولية واإلقليميـة    

 ودراسةاملعنية برعاية املسنني    
 .قراراا وتوصياا

  

توفري الفرص أمـام املـسنني       -٥
 .الستثمار أوقات فراغهم

  
  
 
العام بأمهيـة دور    توعية الرأي    -٦

األسرة واتمـع يف رعايـة      
 .املسنني

إبداء الرأي يف القرارات اليت      -٧

 .تعلق باملسننيت
 

التنسيق مع اجلهات احلكومية     -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
 



 ١٣٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .املسنني
  

  .تتعلق باملسن

  )٧(مادة 
  
  
  

  
  
  
  

ترصد امليزانية الالزمة للجنة يف       - أ
  .ميزانية الوزارة

ميكن قبول التربعات واهلبـات      - ب
واملنح من خالل املؤسـسات     

واهليئــات اخلاصــة الوطنيــة 
  .واجلمعيات اخلريية

  )٧(مادة 
إعادة صوغ املادة على النحـو       •

  .الوارد أدناه
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل
  

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

  . رعاية املسنبقصد متويل
  

  )٧(مادة 
ة لتصبح رقـم    ادامل إعادة ترقيم    •

تها وذلـك   ادة صياغ ، وإع )٦(
بــالتوافق مــع وزارة التنميــة 

 : على النحو التايلاالجتماعية
 

ترصد الدولة االعتمـاد املـايل      (
الالزم للجنة الوطنية للمـسنني،     

 يف ميزانية الـوزارة،      بندا درجيو
وجيــوز للجنــة قبــول اهلبــات 

ـ    والترب  دفعات واسـتثمارها 
  ).متويل رعاية املسن

  )٦(مادة 
  
  

  
  

ترصد الدولة االعتماد املايل الالزم     
ـ للجنة الوطنية للمسنني، و     درجي

 يف ميزانية الـوزارة، وجيـوز       بندا
للجنة قبول اهلبـات والتربعـات      

  متويـل رعايـة     دفواستثمارها 
 .املسن



 ١٣٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

   

  الفصل الثالث 
  كفالة املسنني

  )٨(مادة 
 الدولة واحملافظات ومؤسسات    تتوىل

اتمع املدين بالتعاون مع اللجنـة،      
عند االقتضاء، اختاذ التدابري املالئمة     
ملعاضدة األسرة بوصـفها اخلليـة      
األساسية املـسئولة عـن تـوفري       

  .الضروريات ألفرادها املسنني
  
  
  

  الفصل الثالث 
  كفالة املسنني

  )٨(مادة 
حذف املادة وإعادة ترقيم املواد      •

  .الالحقة
  

  الفصل الثالث 
  كفالة املسنني

  )٨(مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف هذه املادة، مـع إعـادة       
تسلسل باقي املـواد، وذلـك      

  .لتغطيتها يف مواد أخرى
  
 

  الفصل الثالث 
  كفالة املسنني

  
 



 ١٣٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٩(مادة 
تعترب مؤسسة رعاية املـسنني كـل    
مؤسسة عامة أو خاصة تقوم بصفة      

 بتقدمي أية خدمات أو رعاية      أساسية
وبصفة خاصة إيوائهم يف    للمسنني،  

  .ظروف صحية واجتماعية مالئمة
  

  )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
 

 

  )١٠(مادة 
خيضع نشاط مؤسسة رعاية املسنني     
ــة صــحية تباشــرها وزارة  لرقاب
الصحة، ولرقابـة فنيـة تباشـرها       
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      
تعديل التـرقيم، مـع     بعد  ) ٧(

 .إعادة تسلسل باقي املواد

 



 ١٤٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )١١(مادة 
  
  
  
  
  

ال جيوز إنشاء مؤسسة خاصة لرعاية      
املسنني، ومباشرة نشاطها، إال بعد     
احلصول على ترخيص من الـوزير،     
 .وفق الضوابط اليت حتددها الالئحة

  )١١(مادة 
  )بعد التعديل) ٨(مادة (

إعادة صوغ املادة على النحـو       •
 .اهالوارد أدن

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

يستوجب إنشاء مؤسسة خاصـة     
لرعاية املسنني احلـصول علـى       
الترخيص من الوزير املختص وفق     
الضوابط اليت حتـددها الالئحـة،     
وختضع هذه املؤسسات لرقابة كل     
من وزارة التنميـة االجتماعيـة      

  .ووزارة الصحة

  )١١(مادة 
ة لتـصبح   اداملإعادة ترقيم    •
، وإعادة صياغتها علـى     )٧(قم  ر

 : النحو التايل
  

ال جيوز إنشاء مؤسـسة خاصـة       (
لرعاية املسنني ومباشرة نشاطها إال     
بعد احلصول على تـرخيص مـن       
الوزير املختص وفق الضوابط اليت     
حتددها الالئحة، وختـضع هـذه      
املؤسسات لرقابة كل مـن وزارة      
التنميــة االجتماعيــة ووزارة  

 ).الصحة

  )٧(مادة 
  
  

  

  

ال جيوز إنشاء مؤسـسة خاصـة       
لرعاية املسنني ومباشرة نشاطها إال     
بعد احلصول على تـرخيص مـن       
الوزير املختص وفق الضوابط اليت     
حتددها الالئحة، وختـضع هـذه      
املؤسسات لرقابة كل مـن وزارة      
 .التنمية االجتماعية ووزارة الصحة



 ١٤١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )١٢(مادة 
ال يتم إيواء املسن مبؤسسة رعايـة       

إال للضرورة مـع عـدم      املسنني،  
وجود بديل آخر، وحتدد الالئحـة      

  .ضوابط ذلك

  )١٢(مادة 
حذف املادة، وإعادة ترقيم املواد  •

  .الالحقة
  

  )١٢(مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف هذه املادة لدجمها يف املادة      
بعد تعديل التـرقيم، مـع      ) ٨(

 .إعادة تسلسل باقي املواد
 

 

  )١٣(مادة 
  
  
  
  
  
  

 جيوز قبول املسن مبؤسسة رعاية      ال

  )١٣(مادة 
  )بعد التعديل) ٩(مادة (

إعادة صوغ املادة على النحـو       •
  .الوارد أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  
جيب لقبول املسن مبؤسسة رعاية،     

  )١٣(مادة 
ة لتصبح رقـم     ترقيم املاد  إعادة •

 وإعادة صـياغتها علـى      ،)٨(
 : النحو التايل

  
 
 

ال جيوز قبول املـسن مبؤسـسة       (

  )٨(مادة 
  
  
  
  
  

سن مبؤسسة رعاية   ال جيوز قبول امل   



 ١٤٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ويـتم  .  أو بقاؤه ا دون رضـائه     
قبول وخروج املسن بناء على طلبه      
أو طلب ممثله الشرعي أو بقرار من       

 .اللجنة عند االقتضاء

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
  
  

.  رعاية أو بقاؤه ـا دون رضـاه     
 بنـاء   ويتم قبول وخروج املـسن    

على طلب كتايب منه أو ممن ميثلـه        
ـًا أو بناء على قـرار مـن        قانون
 ة بعد توافر الشروط احملدد    الوزارة
 ).بالالئحة

 

ويـتم  .  أو بقاؤه ا دون رضـاه    
 بنـاء علـى     قبول وخروج املسن  

طلب كتايب منـه أو ممـن ميثلـه         
ـًا أو بناء على قـرار مـن        قانون
 ة بعد توافر الشروط احملدد    الوزارة
 .بالالئحة

  )١٤(مادة 
  

يتحمل املسن مـصاريف اإلقامـة      
مبؤسسة الرعاية اليت متنح إعانات من     

ك مىت كان مقتدرا ماليا     الدولة؛ وذل 
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     

 املادية مع إعادة تسلسل     قدرم
 .باقي املواد

  
 



 ١٤٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

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

  .يف هذا الشأن

  
  
  
  
  
 

  )١٥(مادة 
حذف املادة، وإعادة ترقيم املواد      •

  .الالحقة

  )١٥(ة ماد
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

حبذف املادة، إذ إن تطبيق هذه      
املادة خيار شخصي للمسن إذا     
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   )املعـوزين (حذف كلمة    •

  .مسمى الفصل الرابع

  الفصل الرابع
اإلجراءات اخلاصة حبماية املسنني 

  ناملعوزي
 املوافقة على قرار جملس النواب     •

  الفصل الرابع
   اإلجراءات اخلاصة حبماية املسنني

  
  



 ١٤٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  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    

 مسمى الفصل وعلى ذلك يكون    
  :بعد التعديل

  الفصل الرابع
  اإلجراءات اخلاصة حبماية املسنني

  )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     
ز؛ وتصرف له مساعدة مالية     املعو

شهرية مبا يضمن له حياة كرميـة       
تغطي احتياجاته األساسـية مـن      

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

 .استثناء
 

 )١٦(مادة 

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

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

 



 ١٤٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

معترف ا، وتبني الالئحة ضـوابط   
  .هذه احلالة

  
  
  
  
 

مأكل، وملبس، ومسكن، وعالج    
وحتدد اللجنـة مقـدار     .  وغريها

املساعدة املالية وشروط منحهـا     
  .دون اإلخالل بأية حقوق أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٧(مادة 
  
  
  
  
  
  

تتوىل اللجنة بالتعاون مع الـوزارة،      

  )١٧(مادة 
  )بعد التعديل) ١١(مادة (

ة صوغ املادة على النحـو      إعاد •
  .الوارد أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  

تتوىل اللجنة بالتعاون مع الوزارة،     

  )١٧(مادة 
ة لتصبح رقم    ترقيم املاد   إعادة •

، وإعادة صياغتها وذلـك     )٩(
بالتوافق مـع وزارة التنميـة      

 : االجتماعية على النحو التايل
  
 
 

  )٩(مادة 
  
  
  
  
  

  



 ١٤٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إصدار بطاقة خدمة املسن املعوز أو      
من ذوي الدخل احملدود، مينح مـن       

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

  .الالئحة ضوابط منح هذه البطاقة

إصدار بطاقة خدمة املسن مينح من      
من مجيـع   % ٥٠خالهلا ختفيضا   

الرسوم اليت تفرضها الدولة، كما     
مينح املسن من خـالل البطاقـة       
ختفيضات للمستلزمات املعيـشية    

ياتية من اجلهات والـشركات   واحل
  .اليت ترغب يف ذلك

  
  
  
  

  

تتوىل الوزارة بالتنـسيق مـع      (
اللجنة إصدار بطاقة خدمة املسن     

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

تفرضها الدولة، كما مينح املسن     
من خالل البطاقـة ختفيـضات      
للمستلزمات املعيشية من اجلهات    
 ).والشركات اليت ترغب يف ذلك

 
  

تتوىل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة     
إصدار بطاقة خدمة املسن مينح من      

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

تفرضها الدولة، كما مينح املـسن      
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      

  )١٨(مادة 
ة لتـصبح   ادامل ترقيم    إعادة •

، وإعـادة صـياغتها     )١٠(رقم  
بالتوافق مع وزارة التنميـة     وذلك  

  )١٠(مادة 
  
  
  



 ١٤٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  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       

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

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

يف اية  ) الصرف(حذف كلمة    •
شروط صـرفها   (دة لتصبح   املا

 ).ومقدارها
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل
تضع اللجنة شروط وضوابط كفالة     

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

 :  على النحو التايلاالجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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



 ١٤٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

دة مالية لألسـرة الكافلـة،      مساع
  .وحتدد اللجنة شروط الصرف

شـروط  الكافلة، وحتدد اللجنـة     
  .صرفها ومقدارها

  
  

لألسرة الكافلة، وحتـدد اللجنـة      
 ).امقدار املساعدة وشروط صرفه

 

لألسرة الكافلة، وحتـدد اللجنـة      
  .مقدار املساعدة وشروط صرفها

 

  )١٩(مادة 
تكفل الدولة إسناد إعانة للمـسن      

ته األساسية من   املعوز لتغطية حاجا  
مأكل وملبس ومـسكن، وحتـدد      
اللجنة مقدار اإلعانـة وشـروط       

  .منحها

  )١٩(مادة 
حذف املادة وإعادة ترقيم املواد      •

  .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 

  الفصل اخلامس
  العقوبات

حـــذف املـــواد أرقـــام  •
ــتحداث )٢٢،٢١،٢٠( ، واس

بعـد  ) ١١(مادة جديدة برقم    

  الفصل اخلامس
  العقوبات

  
  



 ١٤٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 دينار حبريين كل من     ٥٠٠تقل عن   
اعتدى على مسن اعتداًء جـسديا      

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

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

  .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 
، يعترب ظرفًا مشددا    ١٩٧٦لسنة  

  :تعديل الترقيم على النحو التايل
  
  
  
  
  
  

  )١١(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      

امتنع عن  كل من توىل أمر املسن و     

  
  
  
  
  
  

  

  

  )١١(مادة 
ية عقوبة أشد   مع عدم اإلخالل بأ   

ينص عليها قانون العقوبات أو أي      
يعاقـب بـاحلبس    قانون آخـر،    

وبالغرامة اليت ال تقل عـن مائـة        
دينار أو بإحدى هاتني العقـوبتني      



 ١٥٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

بالضرب أو بـاجلرح، وتـضاعف      
العقوبة إذا كان اجلاين من أقـارب       

  .املسن حىت الدرجة الثالثة

  .كون اين عليه مسنا
  
  
  
  
  
  

  )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        

عن القيام بعمل مما تقتضيه     وامتنع  
رعاية املسن أو قام بعمل يتعارض      

 مما تقتضيه رعاية املسن     فعلالقيام ب 
ل يتعارض مـع هـذه      فعأو قام ب  
 إحلـاق   مـا ترتب عليه والرعاية  

الضرر باملسن، ويعترب ظرفًا مشددا     
ل أو االمتناع عنه من     فعإذا وقع ال  

 ).أقارب املسن حىت الدرجة الثالثة

كل من توىل أمر املسن وامتنع عن       
ل مما تقتضيه رعاية املسن     فعالقيام ب 

ل يتعارض مـع هـذه      فعأو قام ب  
 إحلـاق   مـا ترتب عليه والرعاية  
ملسن، ويعترب ظرفًا مشددا    الضرر با 

ل أو االمتناع عنه من     فعإذا وقع ال  
 .أقارب املسن حىت الدرجة الثالثة



 ١٥١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

مع هذه الرعاية ترتـب عليـه أو        
على االمتناع عنه إحلاق الـضرر      
باملسن، ويعترب ظرفًا مـشددا إذا      
وقع العمل أو االمتناع عنه مـن       
  .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

  

  



 ١٥٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٢٢(مادة 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد       
ينص عليها يف قـانون العقوبـات       
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز ستة      
أشهر أو بغرامة ال تتجـاوز املائـة        
دينار كل من اعتدى بالـسب أو       

علـى مـسن،    بالشتم أو بالقذف    
وتضاعف العقوبة إذا كان اجلاين من     

  .أقارب املسن حىت الدرجة الثالثة
  
  
  

  

  

  )٢٣(مادة 
  

  )٢٣(مادة 
  )بعد التعديل) ١٥(مادة (

  )٢٣(مادة 
ة لتصبح رقـم     ترقيم املاد  إعادة •

  )٢١(مادة 
  



 ١٥٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  

يصدر الوزير الالئحـة التنفيذيـة      
والقرارات الالزمـة لتنفيـذ هـذا      

  .القانون

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

اية املادة.  
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  : التعديل
  

يصدر الوزير الالئحـة التنفيذيـة      
والقرارات الالزمـة لتنفيـذ هـذا      

خالل الثالثة األشهر األوىل    القانون  
  .من إصداره

  
  
  

، مع إعادة صياغتها على     )١٢(
يصدر الـوزير   : (النحو التايل 

ئحة التنفيذية والقـرارات    الال
 الالزمة لتنفيذ هـذا القـانون     

 ة األوىل من  ستخالل األشهر ال  
ــاريخ ــدة  ت ــشره يف اجلري ن
  . )الرمسية

 

  
  
  
  
  
  

يصدر الوزير الالئحـة التنفيذيـة      
والقرارات الالزمة لتنفيـذ هـذا      
القانون خالل األشهر الستة األوىل     
من تـاريخ نـشره يف اجلريـدة        

 .الرمسية
  )٢٤(مادة 

  
  

  )٢٤(مادة 
  )بعد التعديل) ١٦(مادة (

رئـيس جملـس    (إضافة عبارة    •

  )٢٤(مادة 
 املوافقة على قرار جملـس      •

  بتعديل املادة، مع إعـادة     النواب

  )١٣(مادة 
  
  



 ١٥٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ردت من احلكومة كما و

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء 
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به من اليوم التايل لتاريخ نـشره يف        

  .اجلريدة الرمسية

) علـى (بعد كلمة   ) الوزراء و 
  .الواردة يف صدر املادة

ة بعـد  وعلى ذلك يكون نص املاد    
  :التعديل
 رئــيس جملــس الــوزراء علــى
 تنفيذ  – كل فيما خيصه     –الوزراءو

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

  .الرمسية

  .)١٣(ة لتصبح رقم ترقيم املاد
 

  
  
  
  

 رئــيس جملــس الــوزراء لــىع
 تنفيذ  – كل فيما خيصه     –الوزراءو

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

 .الرمسية
 
  



 ١٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢( رقم ملحق
  

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
تعديل بعض احكام قانون قانون بشأن 

اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان 

الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة، 
لسنة ٢١الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٨٩
  .م٢٠٠٨ لسنة ٥٢

  
  
  
  



 ١٥٦

  م٢٠٠٩ أبريل ٢٧: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
ض أحكام قانون اجلمعيات واألندية بتعديل بع(  ) لسنة ( ) رقم  مشروع قانون خبصوص

االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة 
  م، ١٩٨٩لسنة ) ٢١(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  م٢٠٠٨لسنة ) ٥٢(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  ين من الفصل التشريعي الثاالثالث العادي ددور االنعقا
  

  :مقدمــة
  

  -ص ل خ ت   / ٣٨٤(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة        م٢٠٠٩ مارس   ٢٢ املؤرخ يف    )٢٠٠٩-٣-٣

بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألنديـة االجتماعيـة         (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون   
ئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم           والثقافية واهلي 
 على أن تتم    ،م٢٠٠٨لسنة  ) ٥٢(م، املرافق للمرسوم امللكي رقم      ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(بقانون رقم   

دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضـه              
  . السعلى 

    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :ني التالينيتدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع )٣(
 .م٢٠٠٩  أبريل١بتاريخ     العشريــنع ـااالجتم −
 .م٢٠٠٩  أبريل٢٢بتاريخ      االجتماع الثالث والعشرين −



 ١٥٧

ثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبـشروع القـانون موضـوع البحـث      اطلعت اللجنة، أ   )٤(
 :يلي والدراسة واليت اشتملت على ما

  

 )مرفق(. ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -
 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق (.ع القانونمرئيات ومالحظات وزارة التنمية االجتماعية حول مشرو -
 )مرفق( .مرئيات ومالحظات صندوق الرفاع اخلريي حول مشروع القانون -
 بإصدار قانون اجلمعيات واألنديـة االجتماعيـة        ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(مرسوم بقانون رقم     -

 )مرفق( .والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة
 )مرفق(. كور ومذكرته اإليضاحيةون املذمشروع القان -

  
 :اللجنةجتماع وبدعوة من اللجنة شارك يف ا )٥(
  

 :التنمية االجتماعيةوزارة  −
   

 .مدير إدارة املنظمات األهلية بالوكالة   داللطيف جناحيبالسيدة جنوى ع •
  

 :صندوق احلد اخلريي −
 

 .د اخلرييـاء صندوق احلـرئيس أمن  ـدي اجلنيـارك علـ مبدكتورال •
 
 ٢٦اخلريي بتـاريخ  بت اللجنة كل من صندوق املنامة اخلريي وصندوق الرفاع     خاطكما   −

 مل حيضر ممثلون عن أي منهما، واكتفى صندوق الرفاع اخلـريي            ه أن م، إال ٢٠٠٩مارس  
 ).مرفق(بتقدمي مرئياته مكتوبة للجنة 

   

 :كل من شارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •
 

 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين     ليميحممد عبداهللا الدالدكتور  .١



 ١٥٨

 . لشؤون اللجاناملستشار القانوين     د مرهونـاألستاذ حمسن محي .٢
 . قانوين يئة املستشارينأخصائي   السيد حممـد أمحـد حممـد .٣

 
 . سهيـر عبداللطيـف صاحل وتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •
  
ـًاثا   :وزارة التنمية االجتماعية رأي -ني

  

  :رأي الوزارة بشأن مشروع القانون يف التايليتلخص 
  

 قانون اجلمعيات واألنديـة االجتماعيـة       يفن الصناديق اخلريية هي منظمات أهلية مسجلة        إ .١
 ١٩٨٩والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة لسنة         

 .كمؤسسات خاصة
 

ايا أو اهلبات إال بإذن من اجلهة اإلدارية املختصة، وذلك          ال جيوز للمؤسسة اخلاصة قبول الوص      .٢
 بإصدار قـانون اجلمعيـات      ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(من املرسوم بقانون رقم     ) ٨٣(وفقًا للمادة   

 .واألندية االجتماعية
  

من املرسوم بقانون املذكور أعـاله      ) ٢١(ال جيوز للصناديق اخلريية مجع املال حيث إن املادة           .٣
 ينظم فيه شؤون التـرخيص للجمعيـات جبمـع          الوزير املختص قرار  يصدر ا " :نصت على 

التربعات من اجلمهور أو إقامة احلفالت واألسواق اخلريية أو إقامة املباريات الرياضية أو غـري   
وجيوز للوزير املختص أن يـصدر ترخيـصا بـذلك          . ذلك من وسائل مجع املال للجمعيات     

 ."ضت املصلحة ذلكبشروط خاصة يف كل حالة على حدة إذا اقت
  

 
القت الصناديق اخلريية صعوبات أثناء ممارسة عملها خالل السنوات السابقة من خالل مجـع               .٤

التربعات، مما تعذر معه االستمرار يف العمل بنظام مؤسسة خاصة خريية، ذلك أن القانون مل                



 ١٥٩

معيـات  جيز للمؤسسات مجع املال من اجلمهور، ولذا فقد مت طرح فكرة حتول الـصناديق جل  
 .لتصحيح وضعها القانوين والستمرار عملها خلدمة اتمع دون وقف نشاطاا يف هذه الفترة

 

،  كانت بناء على رغبة بعض الصناديق اخلرييـة         الصناديق اخلريية إىل مجعيات     فكرة حتول  إن .٥
ق ، ويف حال بقاء الـصندو      أو اإلبقاء على حاهلا     إىل مجعيات  الصناديق هلا اخليار يف التحول    و

  .كمؤسسة عليه االلتزام مبا فرضه القانون يف هذا اال
  

ـًًا    :صندوق احلد اخلريي رأي -ثالثـ
  

ال يوجد مانع لدى الصندوق من التحول إىل نظام       متثل رأي صندوق احلد اخلريي يف أنه
لك  يف ذى على أن يراعد اخلريي تأييده ملشروع القانونأبدى ممثل صندوق احل، حيث اجلمعيات

  .      ت حسب املناطق اليت توجد ا الصناديق اخلرييةاستمرار عمل الصناديق يف صرف املساعدا
      

ـًا    :اللجنة رأي -رابعـ
  

 مت اسـتعراض  كماومتّ استعراض قرار جملس النواب بشأنه،  تدارست اللجنة مشروع القانون        
اجلهات املعنية واملستشارين القانونني    لي  وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممث         

، واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلـس الـشورى              بالس
قد أكدت اللجنة تأييدها والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية، و      

  :ما يليرأت ملشروع القانون و
   

 بإصدار قانون اجلمعيات    ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(رقم   من املرسوم بقانون  ) ٨٣ (إن املادة رقم   .١
واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملـة يف ميـدان الـشباب والرياضـة              

 قد نصت على أنه ال جيوز للمؤسسة اخلاصة قبول الوصايا أو اهلبـات  واملؤسسات اخلاصة 
 .إال بإذن من اجلهة اإلدارية املختصة

 



 ١٦٠

سوف ينقل الصناديق اخلريية من حتت مظلة املؤسسات اخلاصة إىل مظلـة            القانونن هذا   إ .٢
سيتيح هلا تصحيح أوضاعها مبا يكفل هلا مواصلة نـشاطها اخلـريي            اجلمعيات األهلية، و  

قيامهـا    سليم وبقرار وزاري كجمع التربعات أسوة باجلمعيات، حيث إن         بشكل قانوين 
 .طار القانوين اإلجبمع املال مل يكن وفق

  

إن اهلدف من حتويل الصناديق اخلريية جلمعيات هو حتسني األوضـاع اإلداريـة هلـذه                .٣
الصناديق واليت كانت مقيدة يف السابق فيما يتعلق جبلب األموال مـن قبـل مؤسـسي                
الصندوق، حيث إنه ال حيق للصندوق استجالب األموال املتربع ا من قبل أهايل املنطقة              

 .أو خارجها
  

إن الصناديق اخلريية بعد التحول ستحتفظ مبا كان هلا من حقوق وما عليها من التزامـات            .٤
 .سابقة على التحول

  

إن القانون أجاز للمؤسسة اخلاصة التحول إىل مجعية أو البقاء كمؤسـسة، والـصناديق               .٥
 .اخلريية هلا اخليار يف ذلك

  

الالزم لتحقيق أغراضها عن طريـق      إن هذا التعديل يوفر للصناديق اخلريية الغطاء القانوين          .٦
 .مجع التربعات وتوزيعها على األسر الفقرية واحملتاجني

  

أبدت العديد من الصناديق رغبتها عرب اجتماعها مع اللجان املعنية يف جملـسي الـشورى                .٧
والنواب وكذلك عرب الصحافة يف التحول إىل مجعيات خريية، خاصة وأن األمـر لـيس               

 . كل من صندوق على حدةإجباريا بل خيضع لرغبة
  

  قـانون        ويف ضوء تلك املعطيات ترى اللجنة املوافقة من حيـث املبـدأ علـى مـشروع               
بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئـات          (  ) لسنة  ( ) رقم  

) ٢١(رسوم بقانون رقم    اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر بامل         
، واملوافقة على مواد املـشروع      م٢٠٠٨لسنة  ) ٥٢(م، املرافق للمرسوم امللكي رقم      ١٩٨٩لسنة  

 .كما ورد يف اجلدول املرفق



 ١٦١

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاخامس
  

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

  

ـًا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيـم عبدالسالم .٣  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  .٤

  
  : توصية اللجنة:  ـًاسادس

  

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

  
  

بتعديل بعض أحكام قانون    (  ) لسنة  ( ) مشروع قانون رقم    من حيث املبدأ على      افقةاملو −
اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملـة يف ميـدان الـشباب             

م، املرافق  ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم        
 .م٢٠٠٨ لسنة )٥٢(للمرسوم امللكي رقم 

 

 .املوافقة على مواد مشروع القانون كما ورد يف اجلدول املرفق −
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  

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

  



  ١٦٢

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية

  واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة الصادر
  ١٩٨٩لسنة ) ٢١(باملرسوم بقانون رقم 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  النواب جملسقرار
  

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الديباجة
  

تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة    •
الواردة يف الـسطر    ) اإلطالع(

الثاين مـن الديباجـة لتـصبح       
  ).عاالطال(

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة      
  :بعد التعديل

  

  الديباجة
املوافقة على قرار جملس   −

 .النواب

  الديباجة
  
  
  
  
  
  



  ١٦٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  النواب جملسقرار

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراإلطالعبعد 
وعلى قانون اجلمعيـات واألنديـة      
االجتماعيــة والثقافيــة واهليئــات 
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب      
والرياضة واملؤسـسات اخلاصـة     

) ٢١(صادر باملرسوم بقانون رقم     ال
 املعدل باملرسوم بقانون ١٩٨٩لسنة 
  ،٢٠٠٢لسنة ) ٤٤(رقم 

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

  :وأصدرناه
 

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراالطالعبعد 
وعلى قانون اجلمعيـات واألنديـة      
االجتماعيــة والثقافيــة واهليئــات 
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب      
والرياضة واملؤسـسات اخلاصـة     

) ٢١ (الصادر باملرسوم بقانون رقم   
 املعدل باملرسوم بقانون ١٩٨٩لسنة 
  ،٢٠٠٢لسنة ) ٤٤(رقم 

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

  :وأصدرناه
 

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،ر على الدستواالطالعبعد 
وعلى قانون اجلمعيـات واألنديـة      
االجتماعيــة والثقافيــة واهليئــات 
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب      
والرياضة واملؤسـسات اخلاصـة     

) ٢١(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
 املعدل باملرسوم بقانون ١٩٨٩لسنة 
  ،٢٠٠٢لسنة ) ٤٤(رقم 

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

 :وأصدرناه



  ١٦٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  النواب جملسقرار

  املادة األوىل 
  

  
  
  
  
  
  

ــات  ــانون اجلمعي ــضاف إىل ق ت
واألنديــة االجتماعيــة والثقافيــة 
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميـدان      
الشباب والرياضـة واملؤسـسات     
اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم     

 مادة جديـدة    ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(

  املادة األوىل 
  

على أال تتحمل املؤسسة    (إضافة   •
مادية مترتبـة   اخلاصة أية أعباء    
 .يف اية املادة) عن هذا التحول

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

  :التعديل
ــات  ــانون اجلمعي ــضاف إىل ق ت
واألنديــة االجتماعيــة والثقافيــة 
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميـدان      
الشباب والرياضـة واملؤسـسات     
اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم     

  مادة جديـدة   ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(

  املادة األوىل
املوافقة على قرار جملـس       −

 .النواب

  املادة األوىل
  
  
  
  

  
ــات  ــانون اجلمعي ــضاف إىل ق ت
واألنديــة االجتماعيــة والثقافيــة 
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميـدان      
الشباب والرياضـة واملؤسـسات     

نون رقم  اخلاصة الصادر باملرسوم بقا   
 مادة جديـدة    ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(



  ١٦٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  النواب جملسقرار

  : ، نصها اآليت) مكررا٨٨(برقم 
مؤسسة اخلاصة التحول إىل    جيوز لل "

مجعية، ويكون التحول بقرار مـن      
الوزير املختص بعد استيفاء شروط     
وإجراءات التحول الـيت يـصدر      
بتحديدها قرار منه، مبا ال يتعارض      
مع أحكـام تأسـيس وتـسجيل       
اجلمعيات املنصوص عليها يف هـذا      

  .القانون
وال يعتد بالتحول إال بعد قيد القرار       

شأن ونظام اجلمعية   الصادر يف هذا ال   
يف سجل قيد اجلمعيات ونشر هذا      
القرار وملخص نظام اجلمعيـة يف      

  : ، نصها اآليت) مكررا٨٨(برقم 
جيوز للمؤسسة اخلاصة التحول إىل     "

مجعية، ويكون التحول بقرار مـن      
الوزير املختص بعد استيفاء شروط     
وإجراءات التحول الـيت يـصدر      
بتحديدها قرار منه، مبا ال يتعارض      
مع أحكـام تأسـيس وتـسجيل       
اجلمعيات املنصوص عليها يف هـذا      

  .القانون
تحول إال بعد قيد القرار     وال يعتد بال  

الصادر يف هذا الشأن ونظام اجلمعية      
يف سجل قيد اجلمعيات ونشر هذا      
القرار وملخص نظام اجلمعيـة يف      

  : ، نصها اآليت) مكررا٨٨(برقم 
جيوز للمؤسسة اخلاصة التحول إىل     "

مجعية، ويكون التحول بقرار مـن      
الوزير املختص بعد استيفاء شروط     
وإجراءات التحول الـيت يـصدر      
بتحديدها قرار منه، مبا ال يتعارض      
مع أحكـام تأسـيس وتـسجيل       

ليها يف هـذا    اجلمعيات املنصوص ع  
  .القانون

وال يعتد بالتحول إال بعد قيد القرار       
الصادر يف هذا الشأن ونظام اجلمعية      
يف سجل قيد اجلمعيات ونشر هذا      
القرار وملخص نظام اجلمعيـة يف      



  ١٦٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  النواب جملسقرار

  .اجلريدة الرمسية
ويترتب على التحـول احتفـاظ      
اجلمعية مبا للمؤسسة اخلاصة مـن      
حقوق وما عليها مـن التزامـات       

  ".سابقة على التحول

  .اجلريدة الرمسية
ويترتب على التحـول احتفـاظ      
اجلمعية مبا للمؤسسة اخلاصة مـن      
حقوق وما عليها مـن التزامـات       

علـى أال   .  سابقة على التحـول   
اخلاصة أية أعباء   تتحمل املؤسسة   

  ".مادية مترتبة عن هذا التحول
  
  
  
  
  

  .اجلريدة الرمسية
ويترتب على التحـول احتفـاظ      
اجلمعية مبا للمؤسسة اخلاصة مـن      
حقوق وما عليها مـن التزامـات       

علـى أال   .  ى التحـول  سابقة عل 
تتحمل املؤسسة اخلاصة أية أعباء     

 ".مادية مترتبة عن هذا التحول



  ١٦٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  النواب جملسقرار
  

  املادة الثانية
  

  
  
  
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به من اليوم التايل لتاريخ نـشره يف        

  .اجلريدة الرمسية

  

  املادة الثانية
  

 على رئيس جملس   (إضافة عبارة  •
 ).على(بعد كلمة ) الوزراء و

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

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

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

  .الرمسية

  املادة الثانية
املوافقة على قرار جملـس       −

 .النواب

  املادة الثانية
  
  
  

  

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

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

 .الرمسية
 

  
  
  
  



  ١٦٨

  م٢٠٠٩ مارس ٢٥  :التاريخ
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية : ضوع املو

والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميـدان الـشباب والرياضـة واملؤسـسات 
م، املرافـق للمرسـوم ١٩٨٩لـسنة ) ٢١(اخلاصة الصادر باملرسـوم بقـانون رقـم 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٥٢(امللكي رقم 
  

  

  هللا وبركاتھالسالم علیكم ورحمة ا
  

  

  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ     ٢٠٠٩ م  ارس ٢٢بت  اریخ 
م   شروع ق   انون بتع   دیل  ، ن   سخة م   ن )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق ٣٨٣(رق   م 

بعض أحك ام ق انون الجمعی ات واألندی ة االجتماعی ة والثقافی ة والھیئ ات الخاص ة                
 بالمرس  وم  ال  صادرالعامل  ة ف  ي می  دان ال  شباب والریاض  ة والمؤس  سات الخاص  ة 

ل  سنة ) ٥٢(م، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  ١٩٨٩ل  سنة ) ٢١(رق  م بق  انون 
  ،م٢٠٠٨

إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ   
  .للجنة الخدمات

  

  
م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩ م  ارس ٢٥وبت  اریخ   

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

  . واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
   

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

  



  ١٦٩

  : اللجنة رأي
  

م شروع ق انون بتع دیل بع ض أحك ام ق انون الجمعی ات         مة  ترى اللجن ة س ال    
واألندی  ة االجتماعی  ة والثقافی  ة والھیئ  ات الخاص  ة العامل  ة ف  ي می  دان ال  شباب         

  )٢١( ال     صادر بالمرس     وم بق     انون رق     م  والریاض     ة والمؤس     سات الخاص     ة 
، من الناحیتین م٢٠٠٨لسنة ) ٥٢(م، المرافق للمرسوم الملكي رقم ١٩٨٩لسنة 

  .القانونیةالدستوریة و
  
  
  

  
            حممد هادي احللواجي

  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية



  ١٧٠

  
   
  
  
  
  
 

                                             
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  )٣(ملحق رقم 
  

اخلدمات خبصوص مشروع تقرير جلنة 
السماح لضابط وأفراد قوة قانون بشأن 

دفاع البحرين واألمن العام ضم مدة 
خدمتهم يف القطاع اخلاص، املعد يف ضوء 

االقتراح بقانون املقدمة من جملس 
  .النواب
  
  
  



  ١٧١

  
  
   

  م٢٠٠٩ أبريل ٢٩: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين ماح بشأن الس(  ) لسنة ( ) رقم  مشروع قانون خبصوص

  واألمن العام ضم مدة خدمتهم يف القطاع اخلاص 
  )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا
  

  :مقدمــة
  

  -خ ت ص ل   / ٣٨٤(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة        م٢٠٠٩ مارس   ٢٢ املؤرخ يف    )٢٠٠٩-٣-٣

بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العـام          (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون   
 ،)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النـواب         (ضم مدة خدمتهم يف القطاع اخلاص       

أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القـانون              على  
  . السليتم عرضه على 

    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 :ات التاليةتدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع )٦(

 .م٢٠٠٩  أبريل٨بتاريخ     احلادي والعشرينع ااالجتم −
 .م٢٠٠٩  أبريل١٢بتاريخ      االجتماع الثاين والعشريـن −
 .م٢٠٠٩  أبريل٢٢بتاريخ      االجتماع الثالث والعشرين −



  ١٧٢

اطلعت اللجنة، أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبـشروع القـانون موضـوع البحـث         )٧(
 :يلي والدراسة واليت اشتملت على ما

 )مرفق(. ب ومرفقاته بشأن مشروع القانون جملس النواقرار -
 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق (.اهليئة العامة للتأمني االجتماعيمرئيات ومالحظات  -
مكررا من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفـاع            ) ٨(املادة   -

 .١٩٧٦لسنة ) ١١(العام الصادر باملرسوم بقانون رقم البحرين واألمن 
 )مرفق(. ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -

 :اللجنة الثاين والعشرين والثالث والعشرين يجتماعوبدعوة من اللجنة شارك يف ا )٨(
  

 :اهليئة العامة للتأمني االجتماعي −
   

 .ةــهيئذي للـس التنفيـالرئي    الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة .١
 د لشؤونـام املساعـاملدير الع    د الزياينـالسيد عبداللطيف أمح .٢

 .التقاعد
 .ي للهيئـةـاملستشـار القانون    السيد أمحـد اهلرمسي اهلاجري .٣
 .ةـي للهيئـار القانونـاملستش     الريـح الفضـلدالسيد أمحـ .٤
  .رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل    السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .٥

 

 :رة الدولة لشؤون الدفاعوزا −
 

 .املستشار القانوينلرمحن عبداهللا احلميدان النجدي  عبدا.العميد د .١
 

 :احلرس الوطين −
 

  .  رئيس الشؤون القانونية  الرائد الشيخ مشسان بن خالد آل خليفة .١
 

 :وزارة الداخلية −



  ١٧٣

 .من دائرة الشؤون القانونية      النقيب حسني سلمان مطر .١
 .من دائرة الشؤون القانونية      دـالنقيب وائل حسني أمح .٢
 :كل من كما شارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •

 

 .ي للمجلـس ـاملستشار القانون     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
 .املستشار القانوين لشؤون اللجان   الدكتور حممــد عبداهللا الدليمـي  .٢
 .نوين يئة املستشارينأخصائي قاـد     السيد حممــد أمحــد حممـ .٣

 . سهيـر عبداللطيـف صاحل وتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •
ـًاثا   :اهليئة العامة للتأمني االجتماعي رأي -ني
  

 سـيعطي    هذا املشروع  نأ ، من منطلق   اهليئة العامة للتأمني االجتماعي مشروع القانون           أيدت
القطاع اخلاص إىل مدة خدمتـه العـسكرية،       احلق للضابط أو الفرد بضم مدة خدمته السابقة يف          

  : يف التايل على مشروع القانون تلخصتلهيئةل وكانت هناك بعض املالحظات
  

بتعديل قانون تنظيم (  ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم (تعديل مسمى املشروع ليصبح  .١
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر 

 ).مكرر) ١١(، بإضافة مادة جديدة برقم ١٩٧٦لسنة ) ١١(رسوم بقانون رقم بامل

) ٢٠(اإلشارة يف ديباجة املشروع إىل قانون احلرس الوطين الصادر باملرسوم بقانون رقم  .٢
ن إ بإنشاء جهاز األمن الوطين، حيث ٢٠٠٢لسنة ) ١٤( وإىل املرسوم رقم ٢٠٠٠لسنة 

باط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام ومنتسيب التعديل املقترح سوف يستفيد منه ض
 .احلرس الوطين وجهاز األمن الوطين

 إضافة منتسيب احلرس الوطين ومنتسيب جهاز األمن الوطين اخلاضعني لقانون تنظيم معاشات  .٣
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام يف املادة األوىل من مشروع 

، حىت يتسىن هلم االستفادة من ضم مدة خدمتهم السابقة يف القطاع اخلاص إىل مدة القانون
 .خدمتهم احلالية



  ١٧٤

 الواردة )احلالية(بعد كلمة ) ما مل يكن قد استحق عنها معاشا تقاعديا(إضافة عبارة  .٤
 .بالسطر الثالث من املادة األوىل، وذلك ملنع ازدواجية االستفادة من مدة التأمني

 الواردة بالسطر الرابع من املادة األوىل، )كاملة(بعد كلمة ) وفقًا للراتب(بارة إضافة ع .٥
 .ن املادة املقترحة مل حتدد الراتب الذي حتسب على أساسه كلفة الضمألوذلك 

وال ينطبق حكم املادة على من : (حذف الفقرة الثالثة من املادة األوىل واليت تنص على .٦
 القطاع اخلاص مبملكة البحرين قبل اكتسابه اجلنسية يطلب ضم مدة خدمته السابقة يف

ن هذه الفقرة اشترطت لضم مدة اخلدمة السابقة يف القطاع اخلاص أن أل، وذلك )البحرينية
تكون قضيت بعد اكتساب اجلنسية البحرينية وليس قبل ذلك، ويف ذلك خمالفة دستورية 

  .لبحرينمن دستور مملكة ا) ١٨(حيث إا تتعارض مع نص املادة 

ـًًا    :وزارة الدولة لشؤون الدفاع رأي -ثالثـ
  

  :     أبدت وزارة الدولة لشؤون الدفاع موافقتها على مشروع القانون ومتثل رأيها يف التايل
أن هناك اختالفًا بني اخلدمة املدنية واخلدمة العسكرية، فلكل منهما أنظمة ولوائح خاصة،       .١

ها العسكري على التقاعد من أهم امليزات اليت أولتـها          وأن املدة اليت حيال خالهلا أو بعد      
أنظمة اخلدمة العسكرية ملنسويب جيوشها العسكريني؛ وذلك ألسباب عديدة تتعلق بنوع           

 .وطبيعة العمل العسكري

رأت الوزارة ضرورة أن يكون احتساب مدة سنة وربع خدمة يف القطاع اخلاص لكـل                .٢
 . والعدالةةدأ املساواسنة خدمة يف القطاع العسكري لتحقيق مب

ـًا    :احلرس الوطين رأي -رابعـ
     أيد ممثل احلرس الوطين مشروع القانون حيث توافق رأيه مع رأي وزارة الدولـة لـشؤون                

سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة يف القطاع         الدفاع يف أن يكون ضم مدة اخلدمة على أساس          
  .اخلاص

   



  ١٧٥

ـًا    :وزارة الداخلية رأي -خامس
 أبدت وزارة الداخلية موافقتها ملشروع القانون والذي يهدف إىل تعـديل أنظمـة التقاعـد          

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام بشأن ضم مدة اخلدمة السابقة يف القطاع اخلـاص                
  .إىل مدة خدمتهم العسكرية

   

ـًا    :اللجنة رأي -سادس
 مت اسـتعراض  كماعراض قرار جملس النواب بشأنه، ومتّ است تدارست اللجنة مشروع القانون        

اجلهـات املعنيـة واملستـشارين    وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلـي       
، واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلـس            القانونيني بالس 

 أن  احيتني الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة    والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع من الن      الشورى  
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العـام        مشروع القانون يهدف إىل تعديل أنظمة التقاعد        

بشأن ضم مدة اخلدمة السابقة يف القطاع اخلاص إىل مدة خدمتهم العسكرية خاصـة باسـتيفاء                
 خدمة عن كل سنة وربع خدمة يف         سنة شرط السماح بضم مدة اخلدمة والذي يكون على أساس        

، وذلك العتبارات املساواة وتقديرا  لطبيعة اخلدمة العسكرية اليت ختتلف بالضرورة            القطاع اخلاص 
  .عن غريها من القطاعات

     كما رأت اللجنة ضرورة حذف الفقرة الثالثة من املادة األوىل اليت استحدثها جملس النـواب               
بق حكم املادة على من يطلب ضم مدة خدمته الـسابقة يف القطـاع   وال ينط(واليت تنص على    

، وذلك أسوة باملشمولني بأحكام قانون      )اخلاص مبملكة البحرين قبل اكتسابه اجلنسية البحرينية      
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام والذين بإمكام             

ع البحرين وقوات األمن العام السابقة علـى اكتـساب اجلنـسية            ضم مدة خدمتهم يف قوة دفا     
مكررا من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد         ) ٨(البحرينية وفقًا لنص املادة     

، وقـد   )مرفق (١٩٧٦لسنة  ) ١١(قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم          
   .من دستور مملكة البحرين) ١٨(املادة   هذه الفقرة خمالفة لنصرأت اللجنة أن اإلبقاء على نص



  ١٧٦

( ) رقـم   قانون        ويف ضوء تلك املعطيات ترى اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع             
بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام ضم مـدة خدمتـهم يف               (  ) لسنة  

، واملوافقة علـى مـواد      )القتراح بقانون املقدم من جملس النواب     املعد يف ضوء ا   (القطاع اخلاص   
  .كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفقبعد إجراء التعديالت املناسبة على املادة األوىل  املشروع
  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاسابع

  

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

ـًا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيـم عبدالسالم .٥  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  .٦

 

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

  :مبا يلي
بشأن الـسماح لـضباط     (  ) لسنة  ( ) مشروع قانون رقم    من حيث املبدأ على      املوافقة −

  وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العـام ضـم مـدة خدمتـهم يف القطـاع اخلـاص                  
 ).املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 . املرفق يف اجلدولتاملوافقة على مواد مشروع القانون كما ورد −
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  

  

  يـة جواد اجلشـي.       د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة  
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  لسنة بشأن السماح لضباط وأفراد(  ) مشروع قانون رقم 
  اع البحرين واألمن العام ضم مدة خدمتهم يف القطاع اخلاصقوة دف

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  

  

لـسنة  (  ) مشروع قانون رقـم     
بشأن السماح لضباط وأفراد قوة     
دفاع البحرين واألمن العام ضـم      

  م يف القطاع اخلاصمدة خدمته
  
  
  
  
  

 
 .تعديل مسمى مشروع القانون −

  

روع وعلى ذلك يكون مسمى مش    
  :القانون بعد التعديل

لـسنة  (  ) مشروع قانون رقـم     
) ١١(بتعديل املرسوم بقانون رقم     

 بإصدار قانون تنظيم    ١٩٧٦لسنة  
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط    
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن     
العام، بإضافة مادة جديدة بـرقم      

  ) مكررا١١(
  

 

جملـس  املوافقة على قـرار      −
  . بتعديل مسمى املشروعالنواب

  

  

لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
) ١١(بتعديل املرسوم بقانون رقم 

 بإصدار قانون تنظيم ١٩٧٦لسنة 
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط 
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 
العام، بإضافة مادة جديدة برقم 

  ) مكررا١١(

  

  
  

  

لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
) ١١(بتعديل املرسوم بقانون رقم 

 بإصدار قانون تنظيم ١٩٧٦لسنة 
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط 
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 
العام، بإضافة مادة جديدة برقم 

  ) مكررا١١(
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   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  الديباجة
تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة      −

 ).االطالع(لتصبح ) طالعاإل(
  

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة      
  :بعد التعديل

  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        

  

  الديباجة
ـ      − س املوافقة على قرار جمل

 . بتعديل اخلطأ اإلمالئيالنواب

إضافة فقرة جديدة علـى       −
 :النحو التايل

احلـرس الـوطين    وعلى قانون   (
) ٢٠(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 ،٢٠٠٠لسنة 

لـسنة  ) ١٤(وعلى املرسوم رقم    
 بإنــشاء جهــاز األمــن ٢٠٠٢
  )الوطين،

  

  

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
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   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  ، على الدستوراإلطالعبعد 
) ١١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بإصدار قانون تنظـيم     ١٩٧٦لسنة  
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط    
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمـن      

  العام،
 االجتمـاعي   وعلى قانون التـأمني   

) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 

ــم    ــانون رق ــى الق   )٣(وعل
 بشأن اهليئـة العامـة      ٢٠٠٨لسنة  

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

  .ملك مملكة البحرين
  ، على الدستورطالعاالبعد 

) ١١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 بإصدار قانون تنظـيم     ١٩٧٦لسنة  

معاشات ومكافآت التقاعد لضباط    
ـ      ن وأفراد قوة دفاع البحرين واألم

  العام،
وعلى قانون التـأمني االجتمـاعي      

) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 

ــم    ــانون رق ــى الق   )٣(وعل
 بشأن اهليئـة العامـة      ٢٠٠٨لسنة  

  للتأمني االجتماعي،
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      

  
  
 

  .ملك مملكة البحرين
  ، على الدستورطالعاالبعد 

) ١١(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 بإصدار قانون تنظـيم     ١٩٧٦ لسنة

معاشات ومكافآت التقاعد لضباط    
وأفراد قوة دفاع البحرين واألمـن      

  العام،
وعلى قانون التـأمني االجتمـاعي      

) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 

ــم    ــانون رق ــى الق   )٣(وعل
 بشأن اهليئـة العامـة      ٢٠٠٨لسنة  

  للتأمني االجتماعي،
ـ وعلى قـانون     رس الـوطين   احل



  ١٨٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  :وأصدرناه
 

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      
  :وأصدرناه

  
  
  
 

) ٢٠(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
 ،٢٠٠٠لسنة 

لـسنة  ) ١٤(وعلى املرسوم رقم    
 بإنــشاء جهــاز األمــن ٢٠٠٢
  الوطين،

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

  :وأصدرناه
  
 

  املادة األوىل
  
  

  املادة األوىل
  

 .إعادة صوغ املادة −
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  املادة األوىل
إعادة صياغة املادة على النحو      −

  املادة األوىل
  



  ١٨١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

  
  
  
  
  
  

جيوز لضباط وأفراد قـوة دفـاع       
عام ممـن تنطبـق     البحرين واألمن ال  

من املرسوم  ) ٢(عليهم أحكام املادة    
، ١٩٧٦لـسنة   ) ١١(بقانون رقم   

ضم مـدة خدمتـهم الـسابقة يف        
القطاع اخلاص إىل مدة خدمتـهم      

  :التعديل
تضاف إىل املرسوم بقانون رقـم      

 بإصدار قانون ١٩٧٦لسنة ) ١١(
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد    
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين     
واألمن العام، مادة جديدة بـرقم      

  :، يكون نصها اآليت) مكررا١١(
  

جيوز لضباط وأفراد قوة دفـاع      "
البحرين واألمن العام ممن تنطبـق      

من هـذا   ) ٢(عليهم أحكام املادة    
، ضم مدة خدمتهم السابقة     القانون

يف القطاع اخلاص إىل مدة خدمتهم      
احلالية بشرط دفع االشـتراكات     

 :التايل

  
  
  
  
  
 

جيوز لضباط وأفراد قـوة دفـاع       
واحلـرس  البحرين واألمن العـام     

ممـن  الوطين وجهاز األمن الوطين     
من ) ٢(تنطبق عليهم أحكام املادة     

هذا القانون، ضم مدة خدمتـهم      
 مدة  السابقة يف القطاع اخلاص إىل    

  
  
  
  

  
  
  

جيوز لضباط وأفراد قـوة دفـاع       
البحرين واألمن العـام واحلـرس      
الوطين وجهاز األمن الوطين ممـن      

ن م) ٢(تنطبق عليهم أحكام املادة     
هذا القانون، ضم مدة خدمتـهم      
السابقة يف القطاع اخلاص إىل مدة      



  ١٨٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

احلالية بشرط دفـع االشـتراكات      
مـن هـذا    ) ١٢(املقررة يف املادة    

القانون كاملة يف تـاريخ طلـب       
الضم، ويتم السداد أما دفعة واحدة      

اط شهرية طبقًا للجدول أو على أقس  
  .املرافق للقانون

مـن هـذا   ) ١٢(املقررة يف املادة  
ـ     اريخ طلـب   القانون كاملة يف ت

الضم، ويتم السداد إمـا دفعـة       
واحدة أو على أقساط شهرية طبقًا      

  .للجدول املرافق للقانون
ويكون ضم مدة اخلدمـة علـى       
أساس سنة خدمة عن كـل سـنة        

  .وربع خدمة يف القطاع اخلاص
وال ينطبق حكم املادة على مـن       
يطلب ضم مدة خدمته السابقة يف      
القطاع اخلاص مبملكة البحـرين     

  ".اكتسابه اجلنسية البحرينيةقبل 
  

ما مل يكونوا قـد     خدمتهم احلالية   
استحقوا عنها معاشـا تقاعـديا،      
بشرط دفع االشتراكات املقـررة     

من هذا القـانون    ) ١٢(يف املادة   
يف تاريخ طلب   وفقًا للراتب   كاملة  

الضم، ويتم السداد إمـا دفعـة       
واحدة أو على أقساط شهرية طبقًا      

اخلـاص   للجدول املرافق للقانون  
 الشهري عن كل    بتحديد القسط 

  .مائة دينار من املبلغ املقسط
ويكون ضم مدة اخلدمـة علـى       
أساس سنة خدمة عن كـل سـنة        

 .وربع خدمة يف القطاع اخلاص

خدمتهم احلالية ما مل يكونوا قـد       
استحقوا عنها معاشـا تقاعـديا،      
بشرط دفع االشتراكات املقـررة     

من هذا القـانون    ) ١٢(يف املادة   
كاملة وفقًا للراتب يف تاريخ طلب      
الضم، ويتم السداد إمـا دفعـة       

ط شهرية طبقًا   واحدة أو على أقسا   
للجدول املرافق للقانون اخلـاص     
بتحديد القسط الشهري عن كل     

  .مائة دينار من املبلغ املقسط
ويكون ضم مدة اخلدمـة علـى       
أساس سنة خدمة عن كـل سـنة        

 وربع خدمة يف القطاع اخلاص



  ١٨٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  املادة الثانية

  

يصدر وزير املالية القرارات الالزمة     
بشأن حتديد املدد اجلـائز ضـمها       

  .تنظيم إجراءات الضمو
  

  
  املادة الثانية

  

  دون تعديل
  
  
  
  

  
  املادة الثانية
 دون تعديل

  
  املادة الثانية

يصدر وزير املالية القرارات الالزمة     
بشأن حتديد املدد اجلـائز ضـمها       

 .وتنظيم إجراءات الضم

  املادة الثالثة
  
  
  
  
  

  

  املادة الثالثة
  

على رئيس جملس   (إحالل عبارة    −
حمل عبـارة   ) الوزراء والوزراء 

  ).على الوزراء(
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل

  املادة الثالثة
  .املوافقة على قرار جملس النواب −

 

  املادة الثالثة
  
  
  
  
  



  ١٨٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
ه اعتبارا  تنفيذ هذا القانون، ويعمل ب    

من اليوم التايل لتـاريخ نـشره يف        
  .اجلريدة الرمسية

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –

ه اعتبارا من اليوم    القانون، ويعمل ب  
التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة        

  .الرمسية

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –

القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم      
التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة        

 .ةالرمسي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٨٥

  م٢٠٠٩ أبريل ١  :التاريخ
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

مشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمـن : املوضوع 
اح املعـد يف ضـوء االقـرت(يف القطـاع اخلـاص  العام ضم مدة خدمتهم

  )بقانون املقدم من جملس النواب
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  

  م، أرفق مع الي رئ یس المجل س، ض من كتاب ھ          ٢٠٠٩ مارس   ٢٦بتاریخ  
 ق  انون ب  شأن م  شروع، ن  سخة م  ن )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق ٢٨٩(رق  م 

السماح لضباط وأفراد قوة دف اع البح رین واألم ن الع ام ض م م دة خ دمتھم ف ي            
  ،)المعد في ضوء االقتراح بقانون المق دم م ن مجل س الن واب    (اص  القطاع الخ 

  .إلى لجنة الخدمات وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الخدمات
  

م، عق     دت لجن     ة ال     شؤون الت     شریعیة  ٢٠٠٩ م     ارس ٢٩وبت     اریخ   
والقانونی  ة اجتماعھ  ا الع  شرین، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور      

حیة، وقرار مجلس النواب بشأنھ، وذلك بح ضور المست شارین          ومذكرتھ اإلیضا 
  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

 إل  ى ع  دم مخالف  ة م  شروع    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  
  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
  

 ق انون ب شأن ال سماح ل ضباط وأف راد ق  وة      م شروع ت رى اللجن ة س المة    
المع د ف ي   (البحرین واألم ن الع ام ض م م دة خ دمتھم ف ي القط اع الخ اص           دفاع  

 م ن الن احیتین الدس  توریة   ،)ض وء االقت راح بق انون المق  دم م ن مجل س الن  واب     
  .والقانونیة

  
            حممد هادي احللواجي

                                         رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
  
  
  



  ١٨٦

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
خبصوص مشروع قانون بشأن حتسني 

  .  احلكوميةاخلدمة يف اجلهات 
  
  
  
  
  
  



  ١٨٧

  
  م٢٠٠٩ أبریل ٢٩ :التاریخ

  
  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية  عاشرال التقرير

  مشروع قانون بشأن حتسني اخلدمة يف اجلهات احلكوميةحول 
  

  :مقدمة
 -٤ -٣/  ص ل ت ق ٤٠٠(، وبموج   ب الخط   اب رق   م  م٢٠٠٩ أبری   ل ٦بت   اریخ   
 إل ى   ال شورى مجل س   بن صالح ال صالح رئ یس  أحال صاحب المعالي السید علي  ،  )٢٠٠٩

م شروع ق انون ب شأن تح سین الخدم ة ف ي           م ن لجنة الشؤون التشریعیة والقانونی ة ن سخة        
 لمناقشتھ ودراستھ وإع داد تقری ر ب شأنھ مت ضمنـًا رأي اللجن ة لعرض ھ       الجھات الحكومیة، 

  .على المجلس الموقر
  

أوال
ً

  :إجراءات اللجنة: 

 : في االجتماعین التالیین– آنف الذكر –انون  اللجنة مشروع القتدارست -١

  .م٢٠٠٩ أبریل ٨بتاریخ    االجتماع الثاني والعشرین-
  .م٢٠٠٩ أبریل ١٩بتاریخ    االجتماع الرابع والعشرین-

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

 )مرفق (.ة اإلیضاحیھمشروع القانون ومذكرت  . أ 
 )مرفق( . ومرفقاتھرار مجلس النواب بشأن مشروع القانونق  . ب 

  )مرفق. ( مالحظات دیوان الخدمة المدنیة.ج
   بتطبی  ق وتح  دیث نظ  م إدارة الج  ودة ف  ي الجھ  از     ٢٠٠٤ل  سنة ) ٣٣( ق  رار رق  م  .د

  )مرفق( .الحكومي
 

  :  دعت اللجنة إلى اجتماعھا الرابع والعشرین.٣

  :   كل منمثًال عنھوقد حضر م :دیوان الخدمة المدنیة -
  .رئیس الدیوان      السید أحمد زاید الزاید. ١



  ١٨٨

  .مدیر إدارة نظم الجودة      السید محمد العوضي. ٢

  .مدیر إدارة شؤون اللوائح واإلعالم  السید إبراھیم عبداهللا كمال. ٣

  .رئیس قسم تطویر إجراءات الجودة  السید یوسف نور. ٤
  

 :ىشارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشور •

  .المستشار القانوني للمجلس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي. ١

  .المستشار القانوني لشؤون اللجان      الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي. ٢

  .المستشار القانوني لشؤون اللجان      األستاذ محسن حمید مرھون. ٣

  
 .السید جواد مھدي محفوظ تولى أمانة سر اللجنة •

ثانيا
ً

  :خلدمة املدنيةرأي ديوان ا: 

الخدمة المدنیة بعدم الحاجة إلى مشروع الق انون مح ل البح ث، وذل ك     أفاد ممثلو دیوان  
  :لألسباب التالیة

 :استناًدا لمذكرة دائرة الشؤون القانونیة بخصوص مشروع القانون، یتبین اآلتي: أوًال
ف  ي م ب شأن تطبی ق وتح دیث نظ م إدارة الج ودة      ٢٠٠٤ل سنة  ) ٣٣( أن الق رار رق م    . ١

الجھ  از الحك  ومي ق  د ن  ص عل  ى الم  سائل الت  ي ت  ضمنھا الم  شروع بق  انون، خاص  ة وأن        
الجھة اإلداریة تكون ھي األقدر على تحسین وتحدیث نظم الج ودة وتطویرھ ا باعتب ار أن             
ھذه الجھة تكون أكثر مرونة في إعداد الخطط واتخاذ الق رار وحری ة االختی ار عن د القی ام               

  .ھابمھامھا وممارسة اختصاصات
موض   وع الم   شروع بق   انون ھ   و م   ن الموض   وعات الت   ي تط   رأ علیھ   ا تغیی   رات   . ٢

وتطورات سریعة ومتالحقة، لذلك م ن المالئ م أن ی تم تنظیمھ ا بموج ب ق رارات تنظیمی ة          
. لما تتمیز بھ من مرونة وسھولة عند استصدارھا وتع دیلھا إذا م ا دع ت الحاج ة إل ى ذل ك          

 تن   تھج أس   لوب – بالن   سبة لھ   ذا الموض   وع – إض   افة إل   ى أن ع   ددًًا م   ن ال   دول العربی   ة 
  .القرارات التنظیمیة

م والئحت ھ  ٢٠٠٦ل سنة  ) ٣٥(نصوص قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رق م     . ٣
التنفیذیة قد تضمنا العدی د م ن األحك ام الت ي تحق ق األھ داف الت ي ی سعى الم شروع بق انون              

ن الالئح  ة التنفیذی ة للق انون فیم  ا   م  ) ٣٦ – ٣٣(إل ى تحقیقھ ا، ویمك ن ھن  ا مراجع ة الم واد      
  .یخص تطبیق وتحدیث نظم إدارة الجودة

استناًدا إلى رأي المست شار الق انوني ب شؤون اللج ان وإدارة البح وث والمعلوم ات          : ثانًیا
 القانونیة؛ فإنھ م ن غی ر المالئ م أن ت نظم     نوالتخطیط بمجلس النواب وموافقة دائرة الشؤو     



  ١٨٩

كومی  ة بق  انون، ب  ل یكف  ي أن ت  نظم بق  رارات تنظیمی  ة وھ  و  ج  ودة الخدم  ة ف  ي الجھ  ات الح
  .المعمول بھ فعًال في المملكة

ی  رى المخت  صون ف  ي ال  دیوان أن تع  دد ج  وائز الج  ودة ف  ي الجھ  ات الحكومی  ة       : ثالث  ـًا
س  وف یت  سبب ف  ي االزدواجی  ة واإلخ  الل بح  سن س  یر وانتظ  ام العم  ل إدارًی  ا وسی  ستدعي   

ك  ون عائقـ  ـًا كبی  ًرا ف  ي تح  سین وتط  ویر الخدم  ة  تبع  ات مالی  ة م  ن دون م  سوغ، وس  وف ی
المدنی  ة، ل  ذلك فوج  ود ج  ائزة واح  دة ف  ي الجھ  ات الحكومی  ة وھ  ي المن  صوص علیھ  ا ف  ي    

م ب شأن تطبی ق وتح دیث    ٢٠٠٤ل سنة  ) ٣٣(المادة الرابعة من ق رار مجل س ال وزراء رق م           
التنفیذی  ة م  ن الالئح  ة  ) ٣٦(نظ  م إدارة الج  ودة ف  ي الجھ  از الحك  ومي وك  ذلك ف  ي الم  ادة      

  .لقانون الخدمة المدنیة ھو الخیار األمثل
، ٩، ٨، ٧: (كذلك یرى المخت صون ب دیوان الخدم ة المدنی ة أن م واد م شروع الق انون                

من الالئح ة التنفیذی ة لق انون الخدم ة المدنی ة وك ذلك       ) ٣٦(؛ مغطاة بالمادة )١٤، ١٢،  ١٠
  . ھذا الشأنتعلیمات ونشرات الخدمة المدنیة الصادرة والتي ستصدر في

  

، ٦، ٤، ٣: (یرى المختصون بالدیوان أن الجزء األكبر من محتوی ات الم واد         :  رابعــًا
الواردة ضمن المشروع باإلمكان تضمینھا في الالئحة التنفیذی ة لق انون الخدم ة      ) ١٢،  ١١

ف ضًال ع ن أن اإلس ھاب     . المدنیة، ألنھا تتضمن أموًرا تفصیلیة تتعلق ب إجراءات ومع اییر         
ر التفاص  یل یتع  ارض م  ع المب  ادئ العام  ة الت  ي تتطلبھ  ا ال  صیاغة القانونی  ة، وذل  ك  ف  ي ذك  

  .مراعاة لما تقتضیھ طبیعة المرونة في تطبیق القانون
  

) ٤، ٣، ٢: (ی   رى المخت   صون بال   دیوان أن المتبق   ي م   ن م   واد الم   شروع   : خام   ســًا
عرض م سئولیة  ت ست ) ١٧، ١١، ٦، ٥: (والم واد . تستعرض دلیل الخدمة وما یشتمل علیھ     

اإلدارة وص   الحیتھا، وھ   ي م   واد یمك   ن إدراجھ   ا ف   ي الالئح   ة التنفیذی   ة لق   انون الخدم   ة  
  .المدنیة

  

یرى المختصون ب دیوان الخدم ة المدنی ة أن غالبی ة م واد م شروع الق انون ق د             : سادســًا
دم ة  استوعبتھا الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة والتعلیمات والن شرات الخاص ة بالخ        

المدنیة في ھذا ال شأن، وأن ھ إذا كان ت ھن اك أحك ام ت ستوجب إدراجھ ا ف ي ق انون فإن ھ م ن               
  )مرفق. (األنسب إدراجھا في قانون الخدمة المدنیة مما یستوجب تعدیل بعض أحكامھ

  

ثالثـ
ً
  :رأي اللجنة: ا

 ،م  شروع ق  انون ب  شأن تح  سین الخدم  ة ف  ي الجھ  ات الحكومی  ة   تدارس  ت اللجن  ة   
ق  رار مجل  س الن  واب ومرفقات  ھ ب  شأن الم  شروع، وتب  ین لھ  ا م  ن خ  الل         واطلع  ت عل  ى  

المبادئ واألس س العام ة للم شروع أن ھ یھ دف إل ى تح سین الخ دمات الت ي تق دمھا الجھ ات                 
الحكومیة سواء لألفراد أو الجھات الحكومی ة األخ رى، وذل ك بإص دار ك ل جھ ة م ن ھ ذه                  

  .الجھات دلیًال حصرًیا لخدماتھا یسمى دلیل الخدمة
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وقد منح مشروع القانون إدارة نظ م الج ودة ب دیوان الخدم ة المدنی ة مھم ة تنفی ذ أحك ام          
كم ا نظ م م شروع الق انون ع دًدا م ن الح وافز          . ھذا القانون، مبین ـًا اخت صاص ھ ذه اإلدارة        

المادیة واألدبیة الت ي تتمی ز بج ودة خ دماتھا كم نح ش ھادة الج ودة وتك ریم الم سؤولین ع ن             
وف ق التقی یم ال سنوي ال ذي تجری ھ إدارة نظ م الج ودة، وح صول المرف ق                المرافق المتمیزة   

إض افة إل ى إل زام اإلدارة المخت صة بتطبی ق نظ م       . على جائزة التمیز في الخدمة الحكومی ة   
الج  ودة بتق  دیم ال  دعم الفن  ي ال  الزم ال  ذي یع  ین الجھ  ات الحكومی  ة عل  ى تنفی  ذ أحك  ام ھ  ذا       

  . القانون
  

دیت م ن قب ل ال سادة أع ضاء     آلراء والمالحظات التي أب  اإال أن اللجنة وبعد تدارس  
وبع    د االس    تماع لمالحظ    ات دی    وان الخدم    ة المدنی    ة والمست    شارین الق    انونیین  اللجن    ة 

ترى أن موضوع مشروع الق انون وھ و تح سین الخدم ة ف ي الجھ ات الحكومی ة             بالمجلس؛  
تط  ورات س  ریعة  یع  د م  ن المواض  یع ذات المرون  ة العالی  ة الت  ي تط  رأ علیھ  ا تغیی  رات و     

ومتالحقة، ولذلك فإن تنظیمھا بموج ب ق رارات تنظیمی ة ھ و األن سب نظ ًرا لم ا تتمی ز ب ھ                   
القرارات من مرونة وسرعة ف ي مواكب ة التط ورات والتغیی رات الت ي تط رأ عل ى الخدم ة              
ف  ي الجھ  ات الحكومی  ة، وھ  و م  ا ال یتحق  ق إذا ت  م تنظیمھ  ا بموج  ب الق  انون ال  ذي یتطل  ب     

 الم ذكورة أع اله   –وإضافة إلى ذلك ف إن محتوی ات م شروع الق انون       . طئـًاإجراءات أكثر ب  
 تمثل تفاصیل إداریة بحتة ت م تنظیمھ ا ف ي ق انون الخدم ة المدنی ة ال صادر بالق انون رق م                   –
) ٣٦-٣٣(م والئحت  ھ التنفیذی  ة، فعل  ى س  بیل المث  ال فق  د تناول  ت الم  واد   ٢٠٠٦ل  سنة ) ٣٥(

وكذلك األمر فیم ا یتعل ق   . طبیق وتحدیث نظم إدارة الجودةمن الالئحة التنفیذیة ما یتعلق بت    
بج  ائزة التمی  ز المزم  ع إن  شاؤھا بموج  ب ھ  ذا الق  انون؛ ف  إن اللجن  ة تتواف  ق م  ع رأي دی  وان  
الخدمة المدنیة في أن الخیار األمثل ھ و وج ود ج ائزة واح دة ف ي الجھ ات الحكومی ة وھ ي              

م ب   شأن تطبی   ق ٢٠٠٤نة ل   س )٣٣(المن   صوص علیھ   ا ف   ي ق   رار مجل   س ال   وزراء رق   م  
م ن الالئح ة   ) ٣٦( والم ذكورة ف ي الم ادة    وتحدیث نظم إدارة الجودة في الجھ از الحك ومي       

كما ترى اللجنة أن أی ة م ادة م ن م واد م شروع الق انون إذا       . التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة  
ترجمتھ ا ف ي   لم یكن لھا م ا یناظرھ ا ف ي ق انون الخدم ة المدنی ة أو الئحت ھ التنفیذی ة ف یمكن              

  .  صورة قرار یصدر من مجلس الوزراء
  

  إلى التوصیة بعدم الموافقة عل ى م شروع الق انون     وبناء على ما تقدم اتجھت اللجنة     
  .المذكور من حیث المبدأ

  

رابع
ً
  : واالحتياطيصلياختيار مقرري املوضوع األ: ا

ة عل  ى اختی  ار ك  ل م  ن الالئح  ة الداخلی  ة للمجل  س؛ اتفق  ت اللجن   ) ٣٩(إعم  اًال ل  نص الم  ادة 
  :من
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  .أصلًیا  مقرًرا    الدكتورة فوزیة سعید الصالح . ١

 .احتیاطًیامقرًرا     األستاذ محمد ھادي الحلواجي . ٢

خامس
ً
  :توصية اللجنة: ا

م  شروع ق  انون ب  شأن تح  سین الخدم  ة ف  ي      عل  ى م  ن حی  ث المب  دأ   ع  دم الموافق  ة  -

  . الجھات الحكومیة

  

  لنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھواألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل با
  

  
  
  
  
  
  
  
  

           حممد هادي احللواجي           السيد حبيب مكي هاشم
         رئيــــس                         نائب رئيس 

             جلنة الشؤون التشريعية والقانونية    جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٥(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
ح موظفي إدارة مكافحة بشأن منقانون 

املخدارت عالوة خطر ومكافأة ضبطية، 
املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من (

  .  )جملس النواب
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  م٢٠٠٩ أبريل ٢٩: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

مبنح موظفي إدارة مكافحة املخدرات عالوة (  ) لسنة ( ) رقم  مشروع قانون خبصوص
  )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(خطر ومكافأة ضبطية، 

  

  :مقدمــة
  

  -ص ل خ ت/ ٣٤٨(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملـس الـشورى رقـم          
 والذي مت مبوجبه تكليـف اللجنـة بدراسـة    م٢٠٠٩ فرباير  ٢٢ املؤرخ يف    )٢٠٠٩-٢-٣

مبنح موظفي إدارة مكافحة املخدرات عالوة خطر   (  ) لسنة  ( ) رقم  ومناقشة مشروع قانون    
، علـى أن تـتم   )تراح بقانون املقدم من جملس النـواب املعد يف ضوء االق(ومكافأة ضبطية،  

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

    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :للجنة باإلجراءات التاليةلتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت ا
  

  بتـاريخ  الثـامن عـشر    تدارست اللجنة مشروع القانون املـذكور يف االجتمـاع         )٩(
 .م ٢٠٠٩ مارس ٨ 

 

     

اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث             )١٠(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 )مرفق(. شروع القانونب ومرفقاته بشأن مقرار جملس النوا -
 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
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 )مرفق(. ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -
  

النقيب راشـد حممـد     الداخلية  وزارة   من   جتماعاالوبدعوة من اللجنة شارك يف       )١١(
  .القائم بأعمال مدير الشؤون القانونية بوجنمة

 

 :كل من  من األمانة العامة بالسجتماعكما شارك يف اال •
 

 .  للمجلـسوينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .٤
 .أخصــائي قانـوين بالـس  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .٥

 

 . صاحل فـر عبداللطيـ سهيالسيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

ـًاثا   :وزارة الداخلية  رأي -ني
  

 وتعديالته بشأن قوات األمـن    ١٩٨٢لسنة  ) ٣(من املرسوم بقانون رقم     ) ٣٣(إن املادة    −
العام قد نصت على أن حتديد أنواع وفئات وشروط البدالت والعالوات اإلضافية والفنية             
اليت متنح ألعضاء قوات األمن العام يتم بقرار من وزير الداخلية، كما ينظم وزير الداخلية               

 .املكافآت التشجيعية ألعضاء قوات األمنبقرار منه قواعد وشروط منح 
 

 بشأن نظام العالوات والبـدالت الـيت متـنح        ٢٠٠٦لسنة  ) ١(إن القرار الوزاري رقم      −
ألعضاء قوات األمن العام قد تضمن عالوة طبيعة عمل تشمل كافة املخاطر اليت يتعرض              

 .هلا عضو قوة األمن العام ومنتسبو إدارة مكافحة املخدرات
  

الداخلية أن اهلدف من املشروع متحقق لوجود تنظيم قانوين معمول به ملـنح  ترى وزارة   −
كما أن هذا املشروع ال ميكن تطبيقه نظرا ملا         . البدالت والعالوات واملكافآت التشجيعية   

يترتب عليه من سلبيات كثرية، حيث إن إقراره سوف حيدث متييزا بـني منتـسيب إدارة                
سيب اإلدارات األخرى الذين يـؤدون أعمـاالً ذات         مكافحة املخدرات وغريهم من منت    

خطورة بالغة كدوريات قيادة خفر السواحل، ومكافحة الشغب، ومنتسيب إدارة الدفاع           
  .املدين
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ـًا    :اللجنة رأي -ثالثـ
  

 مت  كمـا ومتّ استعراض قرار جملس النـواب بـشأنه،          تدارست اللجنة مشروع القانون        
، وزارة الداخليـة ت حوله من قبل أعضاء اللجنـة وممثـل       استعراض وجهات النظر اليت دار    

واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والـذي             
 وقد خاطبت اللجنـة وزارة      جاء مؤكدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية،       

 بـشأن  ٢٠٠٦لسنة ) ١(ار الوزاري رقم    بالقرم لتزويدها   ٢٠٠٩ مارس   ١٥الداخلية بتاريخ   
، نظام العالوات والبدالت اليت متنح ألعضاء قوات األمن العام، وذلك لتضمينه تقرير اللجنـة          

وإذ تؤكد اللجنة حرصها علـى حتفيـز         إال أن اللجنة مل تستلم الرد حىت تاريخ رفع التقرير،         
هم الكبرية أثناء املخاطرة بأرواحهم املوظفني املختصني بإدارة مكافحة املخدرات تقديرا جلهود

  :حيال تصديهم لترويج وريب املخدرات؛ إال أا رأت ما يلي
  

أن التنظيم القانوين املعمول به حاليا هو تنظيم متكامل ويفي بالغرض املرجو مـن وراء         .١
من قانون قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقـم          ) ٣٣(هذا املشروع، فاملادة    

 تضمنت تنظيما ملنح البدالت والعالوات اإلضافية والفنية، إذ نصت          ١٩٨٢ لسنة   )٣(
حتدد أنواع وفئات وشروط البدالت والعالوات اإلضافية والفنيـة الـيت متـنح       : (على

ألعضاء قوات األمن العام بقرار من وزير الداخلية، كما ينظم وزير الداخلية بقرار منه              
 ).شجيعية ألعضاء قوات األمن العامقواعد وشروط منح املكافآت الت

 

 بشأن نظام العـالوات     ٢٠٠٦لسنة  ) ١(إن معايل وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم          .٢
والبدالت اليت متنح ألعضاء قوات األمن العام والذي تضمن عالوة طبيعة عمل تـشمل   

 مكافحـة  كافة املخاطر اليت يتعرض هلا أعضاء قوات األمن العام مبن فيهم منتسيب إدارة   
  .املخدرات

  

إنه من غري املالئم نزع مسألة فرعية وخبصوص فئة معينة من املوظفني وإفرادها مبعاملة               .٣
مالية خاصة دون باقي أقرام يف ذات اجلهة، ملا سيترتب عليه من ازدواج يف األسـاس         



  ١٩٦

ية بينـهم،  القانوين للعالوات املتعلقة مبنتسيب قوات األمن العام واختالف يف املعاملة املال     
األمر الذي يؤدي إىل اإلخالل مببدأ املساواة بني منتسيب إدارة مكافحـة املخـدرات              
ومنتسيب اإلدارات األخرى رغم أم يؤدون أعماالً ذات خطورة بالغة علـى حيـام         
 .كإدارة الدفاع املدين، ورجال املرور، ودوريات قيادة خفر السواحل ومكافحة الشغب

  

مـن قيمـة املـواد      % ٢٠ة حتديد عالوة الضبطية املقدرة بنسبة        كما أنه من الصعوب    .٤
املخدرة، إذ ال ميكن تقدير مثن املواد املخدرة اليت تتم مصادرا ملعرفة قيمتها اإلمجالية،              

 .كما ال ميكن التصرف ا بالبيع
  

  

     بناًء على كل هذه املعطيات ترى اللجنة عدم املوافقة على مشروع القانون من حيـث                
  .املبدأ

  

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًارابع
  

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

  

ـًا    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .٧  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    األستـاذة مسيــرة إبراهيـم رجـب  .٨

 
  : توصية اللجنة:  ـًاخامس

  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة            
  : توصي مبا يلي
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مبـنح مـوظفي    (  ) لسنة  (  ) من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم         املوافقةعدم   -
ضوء االقتراح بقانون   املعد يف   (إدارة مكافحة املخدرات عالوة خطر ومكافأة ضبطية،        

 .)املقدم من جملس النواب
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  

  

  يـة جواد اجلشـي.       د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة  
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  م٢٠٠٩ فرباير ٢٦: التاريخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

مشروع قانون مبنح موظفي إدارة مكافحة املخدرات عالوة خطر ومكافـأة : املوضوع 
  ).جملس النوابمن املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم ( ضبطية، 

  
  ،،علیكم ورحمة اهللا وبركاتھالسالم 

  ال    سید عل    ي ب    ن ص    الح ال    صالح م، أرف    ق مع    الي ٢٠٠٩ فبرای    ر ٢٢بت    اریخ   
  ،)٢٠٠٩ -٢ -٣/  ص ل ت ق٣٤٩(رئ     یس المجل     س، ض     من كتاب     ھ رق     م   

مشروع قانون بمنح م وظفي إدارة مكافح ة المخ درات ع الوة خط ر         نسخة من   
 مجل   س  م   نمالمع   د ف   ي ض   وء االقت   راح بق   انون المق   د ( ومكاف   أة ض   بطیة، 

إل   ى لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة، وذل   ك لمناق   شتھ وإب   داء     ؛ )الن   واب
  . علیھ للجنة الخدماتالمالحظات

  

، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة  م٢٠٠٩ فبرای   ر ٢٥وبت   اریخ   
،  الم   ذكورم   شروع الق   انون ، حی   ث اطلع   ت عل   ى   اجتماعھ   ا ال   سادس ع   شر  

 وذل ك بح ضور المست شارین    مجلس النواب بشأنھ،ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار   
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  

 إل  ى ع  دم مخالف  ة م  شروع    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  
  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  : اللجنة رأي
  

م   شروع ق   انون بم   نح م   وظفي إدارة مكافح   ة      ت   رى اللجن   ة س   المة    
المع د ف ي ض وء االقت راح بق انون      ( ف أة ض بطیة،     المخدرات ع الوة خط ر ومكا     

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة)المقدم مجلس النواب
  

                                           حممـد هــادي احللواجـي
                                  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٦(ملحق رقم 
  

  التقريـر التاسع للجنة الشؤون التشريعية
االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم  والقانونية حول 

م بشأن الالئحة الداخلية لس ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(بقانون رقم 

  .  الشورى
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  م٢٠٠٩  أبریل٢٧: التاریخ
  

  التقريـر التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
  م ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم حول 

  بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى
  

  :مقدمــة
- ٣- ٣/ ص ل ت ق٣٩٢(م وبموجب الخطاب رقم ٢٠٠٩  مارس٢٩بتاریخ 

 إلى  الشورىمجلس أحال صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس) ٢٠٠٩
االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام  منلجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة نسخة 

، م بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(المرسوم بقانون رقم 
سم الزاید، رباب عبدالنبي العریض، دالل جا: والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء

 لمناقشتھ فیصل حسن فوالذ، راشد مال اهللا السبت، الدكتورة بھیة جواد الجشي؛ وذلك
        .ودراستھ وإعداد تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر

  

أوال
ً

  :إجراءات اللجنة: 
  

  :راءات التالیةلتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلج
  

  :التالیین قتراح بقانون المذكور في االجتماعینتدارست اللجنة اال -١
 
  .م٢٠٠٩  أبریل٨بتاریخ      الثاني والعشرین االجتماع-
  .م٢٠٠٩  أبریل١٩بتاریخ     الرابع والعشریناالجتماع  -
  
  )مرفق. (االقتراح بقانون المذكور ومذكرتھ اإلیضاحیة على اطلعت اللجنة -٢

  

 :شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس كل منما ك
 

 .المستشار القانونـي للمجلس  لدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجيا. ١

 .ي لشؤون اللجانـالمستشار القانون     الدكتور محمـد عبداهللا الدلیمـي  . ٢

 .ي لشؤون اللجانـالمستشار القانون     األستاذ محسن حمید مرھون . ٣
  

 .السید جواد مھدي محفوظمانة سر اللجنة تولى أ •
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ثاني
ً
  : رأي مقدمي االقرتاح:ا

  

لجن   ة ش   ؤون الم   رأة والطف   ل ت   م ت   شكیلھا ف   ي الف   صل   مق   دمو االقت   راح أن ذك   ر 
 الثانی ة ع شرة   تھجل س بناء عل ى ق رار المجل س ف ي     التشریعي الثاني في دور االنعقاد األول     

ـًا لم ا ت نص علی ھ الالئح ة الداخلی ة فإن ھ ال       إال أنھ طبق   م،٢٠٠٧ مارس   ١٩ المنعقدة بتاریخ 
ك  ون م  ن ض  من ت  شكیلة مكت  ب المجل  س، األم  ر ال  ذي ی  ستوجب  یلجن  ة أن ل  رئیس الیج  وز 

الوض  ع الق  انوني م  ع ب  اقي  ف  ي تع  دیل الن  صوص المتعلق  ة بھ  ذا ال  شأن؛ ل  ضمان الم  ساواة   
ل بع ض   تظھ ر ض رورة تع دی   ذل ك اللجان الدائمة النوعی ة المن صوص علیھ ا، وبن اًء عل ى         

  .مواد الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى
م  ن المرس  وم بق  انون رق  م  ) ٢١، ١٥(ول  ذلك ج  اء ھ  ذا االقت  راح بتع  دیل الم  ادتین   

وبن  اًء  ب  شأن الالئح ة الداخلی  ة لمجل  س ال شورى والق  وانین المعدل ة ل  ھ،    ٢٠٠٢ل سنة  ) ٥٥(
یعیة والقانونی ة  على ما دار من نقاش في االجتماع الث اني والع شرین للجن ة ال شؤون الت شر           

أن   تواف  ق مق  دمو االقت  راح م  ع اللجن  ة عل  ى ض  رورة   م٢٠٠٩  أبری  ل٨بت  اریخ والمنعق  د 
 حت   ى یك  ون االقت   راح  م   ن الالئح  ة الداخلی  ة  ) ٢٣(ی  شمل االقت  راح أی   ًضا تع  دیل الم  ادة     

یج ب أن ی شترك الع ضو ف ي      " :متكامًال؛ ولذا تم تعدیل المادة المذكورة على النحو الت الي      
ن المجل  س النوعی  ة المن  صوص علیھ  ا ف  ي البن  ود أوال وثانی  ـًا وثالث  ـًا ورابع  ـًا      إح  دى لج  ا 

وخامسـًا، ولھ أن یشترك في اللجنة المنصوص علیھ ا ف ي البن د سادس ـًا م ن الفق رة األول ى           
كما للعضو أن یشترك في لجنة دائمة واح دة أخ رى م ن     .من ھذه الالئحة  ) ٢١(من المادة   

  . "ا المجلستلك اللجان التي قد یشكلھ
كم  ا رأى مق  دمو االقت  راح أن  ھ بھ  ذا التع  دیل الجدی  د الم  ضاف إل  ى االقت  راح یك  ون    

لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة   : االن  ضمام وجوبًی  ا إل  ى اللج  ان الخم  س النوعی  ة الدائم  ة وھ  ي     
والقانونیة، ولجنة ال شؤون المالی ة واالقت صادیة، ولجن ة الخ دمات، ولجن ة المراف ق العام ة               

، ف  ي ح  ین أن االن  ضمام إل  ى  ة ال  شؤون الخارجی  ة وال  دفاع واألم  ن ال  وطني والبیئ  ة، ولجن  
  .لجنة شؤون المرأة والطفل اختیاري

  

ثالثـ
ً
  :رأي اللجنة: ا

  

) ٥٥(االقت  راح بق انون بتع  دیل بع ض أحك ام المرس  وم بق انون رق  م     بحث ت اللجن ة   
دخل  ھ  ف  ي ض  وء التع دیل ال  ذي أ م ب  شأن الالئح ة الداخلی  ة لمجل  س ال شورى  ٢٠٠٢ل سنة  

ل سنة  ) ٥٥(المرس وم بق انون رق م    واطلعت على مذكرت ھ اإلی ضاحیة وعل ى    مقدموه علیھ،   
  . م بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى٢٠٠٢

 وبع   د ت   دارس اآلراء والمالحظ   ات الت   ي أب   دیت م   ن قب   ل ال   سادة أع   ضاء اللجن   ة 
جن   ة س   المة الل ل  رأي مق   دمي االقت   راح؛ رأت  وبع   د االس   تماعوالمست  شارین الق   انونیین،  

، وتبین ت لھ ا وجاھت ھ حی ث یرم ي إل ى           الناحیتین الدستوریة والقانونیة    من االقتراح بقانون 
تع دیل بع ض ن صوص الالئح ة الداخلی ة لمجل  س ال شورى بم ا ی ضمن تمثی ل لجن ة ش  ؤون           



  ٢٠٢

المرأة والطفل في مكتب المجل س م ع ب اقي لج ان المجل س الخم س النوعی ة الدائم ة، وذل ك             
  .    مكتب المجلسللمشاركة في أعمال

  

الموافق  ة عل  ى ج  واز نظ  ر    ب  التوص  یةوتأسی  ًسا عل  ى م  ا س  بق انتھ  ت اللجن  ة إل  ى     
  .االقتراح المذكور

  
  

رابع
ً
  :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ا

  

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

  :كل من

 .مقرًرا أصلیـًا        ل جاسم الزایداألستاذة دال .٩

 .مقرًرا احتیاطًیا    الدكتور ناصر حمید المبارك .١٠

خامس
ً
  :توصية اللجنة: ا

  

ف  ي ض  وء م  ا دار م  ن مناق  شات وم  ا أب  دي م  ن آراء أثن  اء دراس  ة االقت  راح بق  انون، ف  إن      

  :اللجنة توصي بما یلي

مرس وم بق انون رق م     االقتراح بقانون بتعدیل بع ض أحك ام ال        على جواز نظر   الموافقة -

 .م بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(

  
  ، المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،واألمر معروض على

  
  
  

  

       يحممد هادي احللواج                                                مالسيد حبيب مكي هاش     
    رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                ونية      نائب رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقان

  
 


