
 ١٤٨

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  

 ـالحــقامل
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٩

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحق رقم 
  

رجية والدفاع تقرير جلنة الشؤون اخلا
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 
يف شأن السلك الدبلوماسي والقتصلي، 

لسنة ) ٨(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  .  م٢٠٠٨
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 ١٥٠

  م ٢٠٠٩ مایو ٢٤: التاریخ
  

  جنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينين للعشروال ثالثالالتقرير 
يف شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، )  ( لسنة (  ) مشروع قانون رقم  شأنب

  .م٢٠٠٨نة لس) ٨(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

  الفصل التشريعي الثاين -  لثالعادي الثا ددور االنعقا
  : مقدمـة

صاحب املعايل األسـتاذ  كتاب  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناستلمت جلنة 
املؤرخ يف )  ٢٠٠٩-٥-٣/ ص ل خ أ/٤٦٢ ( رقم رئيس جملس الشورى علي بن صاحل الصاحل

(  ) قانون رقـم  مشروع ليف اللجنة بدراسة ومناقشة والذي مت مبوجبه تك م،٢٠٠٩مايو  ١٩
لسـنة  ) ٨( يف شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، املرافق للمرسوم امللكي رقـم )   (لسنة 

يف  على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنـة بشـأنه   ،م٢٠٠٨
   .السليتم عرضه على  موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه

  
  : إجراءات اللجنة -أوالً

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
مـايو    ٢١مشروع القانون يف اجتماعها السابع عشـر املنعقـد بتـاريخ    اللجنة  تدارست )١(

 .م٢٠٠٩
 

ـ  مبشروع الاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  )٢( يت قانون موضوع النظـر وال
  : اشتملت على

  )مرفق. ( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -

 )مرفق. (مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  -
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 ١٥١

  )مرفق. (قرار جملس النواب ومرفقاته  -
واليت اخلارجية، وزارة اجتماعها السابع عشر شارك يف للجهات املعنية دعوة من اللجنة بو )٣(

 :ا كل منقد حضر عنه
 

الوكیل المساعد للموارد البشریة والمالیة   السید یوسف إبراھیم الجودر .١
 .والقنصلیة

  .مدیر اإلدارة القانونیة  بدالكریمــــالدكتور یوسف ع .٢
  .مستشار قانوني  الدكتور إبراھیم بدوي بـــدر .٣

  

 :كل من اللجنة من األمانة العامة بالس شارك يف اجتماع )٤(

 

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    مرھوناألستاذ محسن حمید  .١

  .الباحث القانوني    السید علي عبداهللا العرادي .٢

 .السید أیوب علي طریفر اللجنة ـتوىل أمانة س •
  

ـًا   :مالحظات اجلهات املعنية: ثاني
  :وزارة اخلارجية مالحظات -
العاملني بالسلك أكد ممثلو وزارة اخلارجية أن هذا القانون يساعد على ختفيف املعاناة عن    

أن ما مت تثبيته يف املشروع خيدم العاملني يف هذا السلك حيث مت العمل علـى   وبينواالدبلوماسي، 
ال يواكب مشروعات  ١٩٧١م، بعد أن أصبح املرسوم الصادر منذ سنة ٢٠٠١صياغته منذ العام 

ماسي، لذلك فقد الدول األخرى، وبات القانون احلايل الزما للتخفيف عن أعضاء السلك الدبلو
حضرها ممثلون عن ديوان اخلدمة ) اجتماعات ١١٠(صيغ بناءا على دراسة عميقة تضمنت حوايل 

  .املدنية
ملواكبـة   م١٩٧١لسـنة  ) ٤(من أحكام املرسوم رقم  تعديل العديد إىلاحلاجة كما أن 

ا االقتصـادية  ومواجهة املتغريات الدولية مبا فيها ظاهرة العوملة وتنافس الدول لتحقيق مصـاحله 
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يف ظل تطوير وحتـديث وزارة   -من الضروري  قد جعل ،االجيايب يف العالقات الدولية واإلسهام
  .السلك الدبلوماسي والقنصلي ألعضاءقانون جديد  إقرار -اخلارجية 

هذا عالوة على أن ممثلو الوزارة قد أكدوا اتفاقهم التام لكافة التعديالت اليت أجراها جملس 
وقر على مشروع القانون، ويرون أا تصب يف مصلحة العاملني يف السلك الدبلوماسي النواب امل
  .والقنصلي
  

ـًا   : ةــرأي اللجن: ثالث
حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعضـاء   مشروع القانون تدارست اللجنة 

رأي جلنـة  واطلعت اللجنة علـى   ،ووزارة اخلارجية ،لشؤون اللجان واملستشار القانوين اللجنة
لسالمة مشروع القـانون مـن   والذي جاء مؤكدا مبجلس الشورى  الشؤون التشريعية والقانونية

كما اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشـأن املشـروع،   الناحيتني الدستورية والقانونية، 
م بشأن نظـا  ١٩٧١لسنة ) ٤(رقم  األمرييصدر املرسوم  ٣٠/٨/١٩٧١بتاريخ أنه للجنة تبني و

 مثانيةالسلكني الدبلوماسي والقنصلي، وقد أظهر التطبيق العملي هلذا القانون طوال ما يقرب من 
وثالثني عاما، وتشعب عالقات اململكة مع كثري من دول العامل وخمتلـف املنظمـات واهليئـات    

ها ظـاهرة  تعديل العديد من أحكامه ملواكبة ومواجهة املتغريات الدولية مبا في إىلالدولية، احلاجة 
لـذلك  . االجيايب يف العالقات الدولية واإلسهامالعوملة وتنافس الدول لتحقيق مصاحلها االقتصادية 

 ألعضـاء قـانون جديـد    إقرار -يف ظل تطوير وحتديث وزارة اخلارجية  -كان من الضروري 
يحل حمـل املرسـوم   للذا أعدت احلكومة مشروع قانون جديد . السلك الدبلوماسي والقنصلي

  .إليهاملشار  ١٩٧١لسنة ) ٤(رقم  ألمرييا
وينظم القانون اجلديد طريقة التعيني يف السلك الدبلوماسي وحتديد األقدميـة والترقيـة   
والندب والنقل والرواتب والبدالت واملخصصات واإلجازات وحتديد مهام جلنة شئون أعضـاء  

  .السلك الدبلوماسي والقنصلي
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 جممله، يستهدف تـوفري الظـروف املواتيـة ألداء    ورأت اللجنة أن مشروع القانون، يف
دبلوماسي متميز يف خدمة السياسة اخلارجية ململكة البحرين، يف عامل متغري، كما أنه يواكب مـا  

  .جرى عليه العمل يف الدول األخرى من إفرادها قانونا للسلك الدبلوماسي والقنصلي
  

قة على مشروع القانون من حيث املبـدأ  وعليه رأت اللجنة أن من األمهية التوصية باملواف
  .املذكورة أعاله مربراتوذلك لل
  

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

  : من
ـًا  األستاذ راشد مال اهللا السبت .١  .مقررا أصليـ
ـًا  ـاذ إبراهيم حممد بشمياألست .٢  .مقررا احتياطي

  

  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس
قانون، فإن اللجنة مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

  : توصي مبا يلي
يف شـأن السـلك   (  ) لسنة (  ) قانون رقم مشروع املوافقة من حيث املبدأ على  .١

 .م٢٠٠٨لسنة ) ٨( ملرافق للمرسوم امللكي رقمالدبلوماسي والقنصلي، ا
 .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق .٢
  

  ،،، واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  

  عبدالــرمحن حممــد مجشــري               أمحـد إبراهيــم ــزاد     
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة   ارجية         الشؤون اخلنائب رئيس جلنة    

  والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين 
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  ، ، الدبلوماسي والقنصليالدبلوماسي والقنصلي  يف شأن السلكيف شأن السلك) )   (  (    لسنةلسنة(   ) (   ) مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 
  مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ٨٨((املرافق للمرسوم امللكي رقم املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  )   ( نون رق      م مش      روع ق      ا 
 أن الس    لكف    ي ش    (   )  لس    نة

،  الدبلوماس         ي والقنص         لي 
رق  م  المراف  ق للمرس  وم الملك  ي 

  م٢٠٠٨لسنة ) ٨(
  

  الديباجة
  
  
  
  
  
  

  )   ( نون رق      م مش      روع ق      ا 
 أن الس    لكف    ي ش    (   )  لس    نة

،  الدبلوماس         ي والقنص         لي 
المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  

  م٢٠٠٨لسنة ) ٨(
  

  الديباجة
قرر المجلس تصـحيح الخطـأ    •

" المطبعي الـوارد فـي كلمـة    
 ".السلكين"لتصبح " السلكيين

  
 

ــة  ــص الديباج ــون ن ــك يك   وعلــى ذل
  .بعد التعديل

  )   ( نون رق      م مش      روع ق      ا 
 أن الس    لكف    ي ش    (   )  لس    نة

،  الدبلوماس         ي والقنص         لي 
المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  

  م٢٠٠٨لسنة ) ٨(
  

  الديباجة
 فقة علـى قـرار مجلـس   الموا •

تصحيح الخطأ المطبعـي  ب النواب
لتصبح " السلكيين" الوارد في كلمة 

 ".السلكين"

  
  

  )   ( نون رق      م مش      روع ق      ا 
 أن الس    لكف    ي ش    (   )  لس    نة

،  الدبلوماس         ي والقنص         لي 
المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  

  م٢٠٠٨لسنة ) ٨(
  

  يباجةالد
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  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

نحن حمد بن عيسـى آل خليفـة                   
  . ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر 

 ، ٢٠٠٦لسنة )  ٣٥( بالقانون رقم 

)  ٤( وعلى المرسوم األميري رقم 
 السـلكيين بشأن نظام  ١٩٧١لسنة 

  ي والقنصلي،الدبلوماس
أقر مجلـس الشـورى ومجلـس     

النواب القانون اآلتي نصـه، وقـد   
  :صدقنا عليه وأصدرناه

  
  البــــاب األول
  أحكــــام عامة

نحن حمد بن عيسـى آل خليفـة                   
  . ينملك مملكة البحر

  بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر 

 ، ٢٠٠٦لسنة )  ٣٥( بالقانون رقم 

)  ٤( وعلى المرسوم األميري رقم 
 ينالسـلك بشأن نظام  ١٩٧١لسنة 

  الدبلوماسي والقنصلي،
أقر مجلـس الشـورى ومجلـس     

النواب القانون اآلتي نصـه، وقـد   
  :صدقنا عليه وأصدرناه

  

  
  ــاب األولالبــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البــــاب األول
  أحكــــام عامة

نحن حمد بن عيسـى آل خليفـة                   
  . ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر 

 ، ٢٠٠٦لسنة )  ٣٥( بالقانون رقم 

)  ٤( وعلى المرسوم األميري رقم 
 ينالسـلك بشأن نظام  ١٩٧١لسنة 

  الدبلوماسي والقنصلي،
ـ    ورى ومجلـس  أقر مجلـس الش

النواب القانون اآلتي نصـه، وقـد   
  :صدقنا عليه وأصدرناه

  
  البــــاب األول
  أحكــــام عامة
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  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  ) ١( املادة 

  تعاريـــف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أحكــــام عامة
  
  ) ١( املادة 

  تعاريـــف
  

  :قرر المجلس اآلتي
: الراتـب "إحالل العبارة التعريفية 

هو الراتـب األساسـي المقـرر    
للوظيفة شامالً  العـالوات التـي   
يحصل عليها الموظف، وال تدخل 
فيـــه البـــدالت والمكافـــآت 

ــات ــارة " والتعويض ــل العب مح
ــة ــب "التعريفي ــب: الرات  الرات

األساسي المقرر للوظيفة مضـافاً  

  
  ) ١( املادة 

  تعاريـــف
  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

بإحالل العبارة التعريفيـة  النواب 
هو الراتـب األساسـي   : الراتب"

شامالً  العالوات  المقرر للوظيفة
التي يحصل عليها الموظف، وال 
تدخل فيه البـدالت والمكافـآت   

ــات ــارة " والتعويض ــل العب مح
ــة ــب "التعريفي ــب : الرات الرات

األساسي المقرر للوظيفة مضـافاً  
الواردة فـي   "إليه كافة العالوات

  
  ) ١( املادة 

  تعاريـــف
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  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون 

الواردة فـي   "إليه كافة العالوات
  .المادة

إضافة عبارة تعريفية في نهاية  •
مبلغ نقدي : البدل": المادة نصها

ـ    نيمنح للموظف لتعويضـه ع
مواجهـة متطلبـات وظــروف   
وطبيعة العمل الخاصة بالوظيفة 
التــي يشــغلها، وال تســتدعي 
ــل  ــات العم الظــروف ومتطلب

صرف هذا المبلغ أثناء  استمرار
اإلجازة براتب، مثل بدل االنتقال 

  ".وبدل الهاتف وبدل الندب
ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل

  .بعد التعديل

  .المادة
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

بإضافة عبارة تعريفيـة  النواب 
: البـدل ": دة نصهافي نهاية الما

مبلغ نقـدي يمـنح للموظـف    
مواجهة متطلبات  نلتعويضه ع

وظروف وطبيعة العمل الخاصة 
بالوظيفة التـي يشـغلها، وال   
تستدعي الظـروف ومتطلبـات   
العمل اسـتمرار صـرف هـذا    
المبلغ أثناء اإلجازة براتب، مثل 
بدل االنتقال وبدل الهاتف وبدل 

  ".الندب
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون 
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 ١٥٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

للكلمات والعبارات اآلتية المعـاني  
لم يقتض  المبينة قرين كل منها ما

  :سياق النص غير ذلك
  .وزارة الخارجية :الوزارة

ــام ــديوان الع ــوان وزارة  :ال دي
  .الخارجية

  .وزير الخارجية :الوزير
لجنـة شـئون    :اللجنة المختصة

ــي   ــلك الدبلوماس ــاء الس أعض
  .والقنصلي
ــلك ــي   :الس ــلك الدبلوماس الس
  .والقنصلي

البعثــة الدبلوماســية أو  :البعثــة
  .القنصلية

الموظفون الـذين   :كأعضاء السل

  
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون 
للكلمات والعبارات اآلتية المعـاني  
المبينة قرين كل منها ما لم يقتض 

  :سياق النص غير ذلك
  .وزارة الخارجية :الوزارة

ــاما ــديوان الع ــوان وزارة  :ل دي
  .الخارجية

  .وزير الخارجية :الوزير
لجنـة شـئون    :اللجنة المختصة

ــي   ــلك الدبلوماس ــاء الس أعض
  .والقنصلي
ــلك ــي   :الس ــلك الدبلوماس الس
  .والقنصلي

البعثــة الدبلوماســية أو  :البعثــة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

للكلمات والعبارات اآلتية المعـاني  
المبينة قرين كل منها ما لم يقتض 

  :كسياق النص غير ذل
  .وزارة الخارجية :الوزارة

ــام ــديوان الع ــوان وزارة  :ال دي
  .الخارجية

  .وزير الخارجية :الوزير
لجنـة شـئون    :اللجنة المختصة

ــي   ــلك الدبلوماس ــاء الس أعض
  .والقنصلي
ــلك ــي   :الس ــلك الدبلوماس الس
  .والقنصلي

البعثــة الدبلوماســية أو  :البعثــة
  .القنصلية

الموظفون الـذين   :أعضاء السلك
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 ١٥٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يشــغلون وظــائف فــي الســلك 
الدبلوماسي والقنصلي طبقاً ألحكام 

  .هذا القانون
ــو وزارة : الموظفـــون موظفـ

الخارجية المعينون طبقاً لقـانون  
  .الخدمة المدنية
أعضـاء السـلك    :أعضاء البعثة

والموظفون العاملون في بعثـات  
  .التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

حق العسـكري  المل :الملحق الفني
أو التجاري أو المستشار الثقـافي  
ومســاعد المستشــار الثقــافي أو 
غيرهم ممن يلحقون للعمل بالبعثة 

  .من وزارات أخرى
الراتب األساسي المقـرر   :الراتب

  .القنصلية
الموظفون الـذين   :أعضاء السلك

يشــغلون وظــائف فــي الســلك 
قنصلي طبقاً ألحكام الدبلوماسي وال

  .هذا القانون
ــو وزارة : الموظفـــون موظفـ

الخارجية المعينون طبقاً لقـانون  
  .الخدمة المدنية
أعضـاء السـلك    :أعضاء البعثة

والموظفون العاملون في بعثـات  
  .التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

الملحق العسـكري   :الملحق الفني
أو التجاري أو المستشار الثقـافي  

شــار الثقــافي أو ومســاعد المست
غيرهم ممن يلحقون للعمل بالبعثة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وظــائف فــي الســلك يشــغلون 
الدبلوماسي والقنصلي طبقاً ألحكام 

  .هذا القانون
ــو وزارة : الموظفـــون موظفـ

الخارجية المعينون طبقاً لقـانون  
  .الخدمة المدنية
أعضـاء السـلك    :أعضاء البعثة

والموظفون العاملون في بعثـات  
  .التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

الملحق العسـكري   :الملحق الفني
المستشار الثقـافي  أو التجاري أو 

ومســاعد المستشــار الثقــافي أو 
غيرهم ممن يلحقون للعمل بالبعثة 

  .من وزارات أخرى
هـو الراتـب األساسـي    : الراتب
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 ١٦٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

ــة   ــه كاف ــافاً إلي ــة مض للوظيف
  .العالوات

  
  

مبلغ نقدي يمنح لعضـو   :العالوة
السلك والموظف ويستحقها بصورة 

فرت شـروطها،  متواصلة إذا توا
وال تستقطع عنـد خروجـه فـي    

  .إجازة براتب

  
  
  
  
  

  .من وزارات أخرى
هـو الراتـب األساسـي    : الراتب

ً  العالوات  المقرر للوظيفة شامال
التي يحصل عليها الموظـف، وال  
تدخل فيـه البـدالت والمكافـآت    

  " والتعويضات
مبلغ نقدي يمنح لعضـو   :العالوة

السلك والموظف ويستحقها بصورة 
ا توافرت شـروطها،  متواصلة إذ

وال تستقطع عنـد خروجـه فـي    
  .إجازة براتب

مبلغ نقدي يمنح للموظـف  : البدل
مواجهة متطلبـات   نلتعويضه ع

وظروف وطبيعة العمل الخاصـة  
ــغلها، وال   ــي يش ــة الت بالوظيف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً  العالوات  المقرر للوظيفة شامال
التي يحصل عليها الموظـف، وال  
تدخل فيـه البـدالت والمكافـآت    

  " والتعويضات
مبلغ نقدي يمنح لعضـو   :العالوة

وظف ويستحقها بصورة السلك والم
متواصلة إذا توافرت شـروطها،  
وال تستقطع عنـد خروجـه فـي    

  .إجازة براتب

مبلغ نقدي يمنح للموظـف  : البدل
مواجهة متطلبـات   نلتعويضه ع

وظروف وطبيعة العمل الخاصـة  
ــغلها، وال   ــي يش ــة الت بالوظيف
تستدعي الظروف ومتطلبات العمل 
استمرار صرف هذا المبلغ أثنـاء  
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 ١٦١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٢( املادة 

تنشأ البعثات وتلغى بمرسوم ملكي، 
بناء على اقتراح من الوزير بعـد  

  :موافقة مجلس الوزراء، وتشمل
  .السفارات - ١

تستدعي الظروف ومتطلبات العمل 
استمرار صرف هذا المبلغ أثنـاء  
اإلجازة براتب، مثل بدل االنتقـال  

  .الهاتف وبدل الندبوبدل 

  
  
  
  
  
  
  ) ٢( املادة 

  دون تعديل
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) ٢( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

براتب، مثل بدل االنتقـال  اإلجازة 
  .وبدل الهاتف وبدل الندب

  
  
  
  
  
  
  ) ٢( املادة 

تنشأ البعثات وتلغى بمرسوم ملكي، 
بناء على اقتراح من الوزير بعـد  

  :موافقة مجلس الوزراء، وتشمل
  .السفارات - ١
البعثات الدائمة لمملكة البحرين  - ٢
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 ١٦٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

البعثات الدائمة لمملكة البحرين  - ٢
ــة    ــات الدولي ــدى المنظم ل

 .واإلقليمية

 .ةالقنصليات العام - ٣

  .القنصليات - ٤
  

  
  
  
  ) ٣( املادة 

تكون وظائف أعضاء السلك علـى  
  :الوجه اآلتي
  .سفير ممتاز

  .سفير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٣( املادة 

  دون تعديل
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٣( املادة 

  دون تعديل
  
  
  
  

ــة    ــات الدولي ــدى المنظم ل
 .واإلقليمية

 .القنصليات العامة - ٣

  .ياتالقنصل - ٤
  

  
  

  
  ) ٣( املادة 

تكون وظائف أعضاء السلك علـى  
  :الوجه اآلتي
  .سفير ممتاز

  .سفير
  .وزير مفوض
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 ١٦٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  .وزير مفوض
  .مستشار

  .سكرتير أول
  .سكرتير ثان

  .سكرتير ثالث
  .ملحق

  

ويتم تعيين أي من أعضاء السـلك  
للقيام بمهام في البعثات القنصـلية،  
وفقاً للقواعد التي تحددها الالئحـة  

ية، فـي إحـدى الوظـائف    التنفيذ
  :التالية

  .قنصل عام
  .قنصل

  .نائب قنصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مستشار
  .سكرتير أول
  .سكرتير ثان

  .سكرتير ثالث
  .ملحق

  

ويتم تعيين أي من أعضاء السـلك  
للقيام بمهام في البعثات القنصـلية،  
وفقاً للقواعد التي تحددها الالئحـة  

ـ   دى الوظـائف  التنفيذية، فـي إح
  :التالية

  .قنصل عام
  .قنصل

  .نائب قنصل
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 ١٦٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
  شئون أعضاء السلك

  الفصل األول
  التعيني وحتديد األقدمية

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
  شئون أعضاء السلك

  الفصل األول
  التعيني وحتديد األقدمية

  
  ) ٤( املادة 

  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
  شئون أعضاء السلك

  الفصل األول
  التعيني وحتديد األقدمية

  
  ) ٤( املادة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
  شئون أعضاء السلك

  الفصل األول
  التعيني وحتديد األقدمية

  
  ) ٤( املادة 
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 ١٦٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  ) ٤( املادة 
  
  
  
  
  
  
  

 أحـدى يشترط فيمن يعـين فـي   
  : وظائف السلك ما يأتي

ــاً  .١ ــاً متمتع ــون بحريني أن يك
 .باألهلية المدنية الكاملة

محمود السيرة حسن  أن يكون .٢
 .السمعة

أن يكون حائزاً علـى شـهادة    .٣

  
قرر المجلس تصـحيح الخطـأ    •

" أحدى"اإلمالئي الوارد في كلمة 
  ".إحدى"لتصبح 

  
ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل

  .بعد التعديل
 حـدى إيشترط فيمن يعـين فـي   

  : وظائف السلك ما يأتي
ــاً  .١ ــاً متمتع ــون بحريني أن يك

 .باألهلية المدنية الكاملة

أن يكون محمود السيرة حسن  .٢
 .السمعة

أن يكون حائزاً علـى شـهادة    .٣

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
بتصحيح الخطأ اإلمالئي  النواب

لتصبح " أحدى"لمة الوارد في ك
  ".إحدى"

  
  

 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 حـدى إيشترط فيمن يعـين فـي   
  : وظائف السلك ما يأتي

ــاً  .١ ــاً متمتع ــون بحريني أن يك
 .باألهلية المدنية الكاملة

سيرة حسن أن يكون محمود ال .٢
 .السمعة

أن يكون حائزاً علـى شـهادة    .٣
جامعية ال تقـل عـن درجـة    
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 ١٦٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

جامعية ال تقـل عـن درجـة    
 .يعادلها البكالوريوس أو ما

أن يتقن إلـى جانـب اللغـة     .٤
 .العربية إحدى اللغات األجنبية

أال يكون قد سبق الحكم عليـه   .٥
بعقوبة في جناية أو في جنحـة  
مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم 

 .ارهيكن قد رد إليه اعتب
أال يكون قد سبق فصله مـن   .٦

الخدمة بحكم قضائي أو بقـرار  
 .تأديبي نهائي

أن يجتاز بنجاح التقييم الخاص  .٧
 .بأعضاء السلك

ــحية   .٨ ــه الص ــت لياقت أن تثب
 .للوظيفة

جامعية ال تقـل عـن درجـة    
 .يعادلها البكالوريوس أو ما

اللغـة  أن يتقن إلـى جانـب    .٤
 .العربية إحدى اللغات األجنبية

أال يكون قد سبق الحكم عليـه   .٥
بعقوبة في جناية أو في جنحة 
مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم 

 .يكن قد رد إليه اعتباره
أال يكون قد سبق فصله مـن   .٦

الخدمة بحكم قضائي أو بقرار 
 .تأديبي نهائي

أن يجتاز بنجاح التقييم الخاص  .٧
 .بأعضاء السلك

ــحية  أن ت .٨ ــه الص ــت لياقت ثب
 .للوظيفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .يعادلها البكالوريوس أو ما

أن يتقن إلـى جانـب اللغـة     .٤
 .العربية إحدى اللغات األجنبية

أال يكون قد سبق الحكم عليـه   .٥
بعقوبة في جناية أو في جنحة 
مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم 

 .يكن قد رد إليه اعتباره

يكون قد سبق فصله مـن  أال  .٦
الخدمة بحكـم قضـائي أو   

 .بقرار تأديبي نهائي

أن يجتاز بنجاح التقييم الخاص  .٧
 .بأعضاء السلك

ــحية   .٨ ــه الص ــت لياقت أن تثب
 .للوظيفة
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 ١٦٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
 

  
  
  
  
  
  ) ٥( املادة 

يكون التعيين في وظيفة ملحق من 
بين الناجحين في التقييم المشار إليه 

من )  ٤ (من المادة )  ٧( في البند 
، لمدة ستة أشهـــر  هذا القانون

تحت االختبار، فإذا ثبت صالحيته 

  
 

  
  
  
  
  
  ) ٥( املادة 

  دون تعديل
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  ) ٥( املادة 
  دون تعديل

  
  

  
  

 
  
  
  
  
  
  ) ٥( املادة 

يكون التعيين في وظيفة ملحق من 
بين الناجحين في التقييم المشار إليه 

من )  ٤( من المادة )  ٧( في البند 
، لمدة ستة أشهـــر  ذا القانونه

تحت االختبار، فإذا ثبت صالحيته 
للوظيفة خالل هذه المدة، أوصـت  
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 ١٦٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

للوظيفة خالل هذه المدة، أوصـت  
اللجنة المختصة بتثبيتـه، أمـا إذا   
تبين عدم صالحية الملحق خـالل  

  .مدة االختبار، أنهيت خدمته
  

  
  
  ) ٦( املادة 

تحدد أقدمية الملحق في الوظيفة 
، وفق ترتيب نجاحه في التقييم

فإذا تساوى اثنان أو أكثر في 
الترتيب قدم األعلى مؤهالً، 

  .فاألقدم تخرجاً، فاألكبر سناً

  
  
  
  
  
  
  ) ٦( املادة 

  دون تعديل
  
  

  

  
  
  
  
  
  ) ٦( املادة 

  دون تعديل
  
  

  

  

اللجنة المختصة بتثبيتـه، أمـا إذا   
تبين عدم صالحية الملحق خـالل  

  .مدة االختبار، أنهيت خدمته
  

  
  

  ) ٦( املادة 
تحدد أقدمية الملحق في الوظيفة 
وفق ترتيب نجاحه في التقييم، 

اوى اثنان أو أكثر في فإذا تس
الترتيب قدم األعلى مؤهالً، 

  .فاألقدم تخرجاً، فاألكبر سناً

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  )  ٧( املادة 

يــؤدي الملحــق أمــام الــوزير، 
بحضور وكيل الـوزارة، اليمـين   

  :اآلتية
أقسم باهللا العظيم أن أكون مخلصاً "

للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور 
 وقوانين الدولة وأن أخـدم وطنـي  

  .".بشرف وأمانة وإخالص
  

  
  ) ٨( املادة 

يجوز أن تكون بداية التعيين فـي  
وظائف السلك من درجة سـكرتير  

  

  )  ٧( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  ) ٨( املادة 

  دون تعديل
  

  )  ٧( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  ) ٨( املادة 

  دون تعديل
  

  

  )  ٧( املادة 
يــؤدي الملحــق أمــام الــوزير، 
بحضور وكيل الـوزارة، اليمـين   

  :اآلتية
أقسم باهللا العظيم أن أكون مخلصاً "

للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور 
وقوانين الدولة وأن أخـدم وطنـي   

  .".انة وإخالصبشرف وأم
  

  
  ) ٨( املادة 

يجوز أن تكون بداية التعيين فـي  
وظائف السلك من درجة سـكرتير  
ثالث حتى درجة وزير مفوض من 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

ثالث حتى درجة وزير مفوض من 
العاملين بالوزارة أو من غيـرهم،  
وذلك طبقا للتقيـيم الـذي تجريـه    
اللجنة المختصة في هـذا الشـأن،   
على أن يكون المعين مستوفياً لكافة 

صوص عليهـا فـي   الشروط المن
مـن هـذا القـانون،    )  ٤( المادة 

ويؤدى المعين فـي هـذه الحالـة    
)  ٧( اليمين المشار إليه في المادة 

  .من هذا القانون
  
  

  ) ٩( املادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٩( املادة 

قرر المجلس تصـحيح الخطـأ    •
اإلمالئي الـوارد فـي كلمـة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ٩( املادة 

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
النواب بتصحيح الخطأ اإلمالئي 

" بموسـوم "الوارد فـي كلمـة   

العاملين بالوزارة أو من غيـرهم،  
وذلك طبقا للتقيـيم الـذي تجريـه    
اللجنة المختصة في هـذا الشـأن،   
على أن يكون المعين مستوفياً لكافة 

فـي   الشروط المنصوص عليهـا 
مـن هـذا القـانون،    )  ٤( المادة 

ويؤدى المعين فـي هـذه الحالـة    
)  ٧( اليمين المشار إليه في المادة 

  .من هذا القانون
  
  
  ) ٩( املادة 
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 ١٧١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  

يكـون تعيـين رؤسـاء البعثـات     
الدبلوماسية بموسوم ملكي بناء على 
ترشيح من الوزير، ويكون تعيـين  

قـاً  رؤساء البعثات القنصـلية طب 
للقواعد التـي تحـددها الالئحـة    

  .التنفيذية
  

  ) ١٠( املادة 

  :بمرسوم"لتصبح " بموسوم"
  

  ن نــص املــادة وعلــى ذلــك يكــو
  :تعديلبعد ال

  
يكـون تعيـين رؤسـاء البعثـات     

ملكـي بنـاء    بمرسومالدبلوماسية 
على ترشيح من الوزير، ويكـون  
تعيين رؤساء البعثـات القنصـلية   
طبقاً للقواعد التي تحددها الالئحـة  

  .التنفيذية
  

  ) ١٠( املادة 
  دون تعديل

  ".بمرسوم"لتصبح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ١٠( املادة 
  دون تعديل

  

  
  
  
  
  

يكـون تعيـين رؤسـاء البعثـات     
ملكـي بنـاء    بمرسومالدبلوماسية 

على ترشيح من الوزير، ويكـون  
تعيين رؤساء البعثـات القنصـلية   

د التي تحددها الالئحـة  طبقاً للقواع
  .التنفيذية

  
  ) ١٠( املادة 

يجوز تعيـين سـفراء ورؤسـاء    
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 ١٧٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يجوز تعيـين سـفراء ورؤسـاء    
للبعثات الدبلوماسية بدرجة سـفير  
من غير أعضاء السلك بمرسـوم  

  .ملكي
  
  
  

  )  ١١( املادة 
يؤدي رئيس البعثة الدبلوماسية أمام 
الملك، وبحضور الوزير، اليمـين  

  :اآلتية
أكون مخلصاً  أقسم باهللا العظيم أن" 

للوطن وللملك وأن أحترم الدستور 
وقوانين الدولة وأن أؤدي أعمـال  

  
  

  
  
  
  

  )  ١١( املادة 

  دون تعديل
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  )  ١١( املادة 

  دون تعديل
  
  
  
  
  

  
  

للبعثات الدبلوماسية بدرجة سـفير  
من غير أعضاء السلك بمرسـوم  

  .ملكي
  
  

  
  )  ١١( املادة 

يؤدي رئيس البعثة الدبلوماسية أمام 
الملك، وبحضور الوزير، اليمـين  

  :اآلتية
اً أقسم باهللا العظيم أن أكون مخلص" 

للوطن وللملك وأن أحترم الدستور 
وقوانين الدولة وأن أؤدي أعمـال  
وظيفتي بالذمـة والشـرف، وأن   
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 ١٧٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

وظيفتي بالذمـة والشـرف، وأن   
  ".أحافظ على أسرارها

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
جلنة شئون أعضاء السلك 
  الدبلوماسي والقنصلي

  
  )  ١٢( املادة 

تنشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى 
لجنـة شـئون أعضـاء السـلك     " 

  
  
  
  
  
  الثانيالفصل 

جلنة شئون أعضاء السلك 
  الدبلوماسي والقنصلي

  
  )  ١٢( املادة 

  دون تعديل
  

  
  

  
  
  
  

  الفصل الثاني
جلنة شئون أعضاء السلك 
  الدبلوماسي والقنصلي

  
  )  ١٢( املادة 

  دون تعديل
  

  
  
  

  ".أحافظ على أسرارها
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
جلنة شئون أعضاء السلك 
  الدبلوماسي والقنصلي

  
  )  ١٢( املادة 

تنشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى 
لجنـة شـئون أعضـاء السـلك     " 

، تشـكل  "نصـلي  الدبلوماسي والق
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 ١٧٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

، تشـكل  "وماسي والقنصـلي  الدبل
وتمارس عملهـا طبقـاً للقواعـد    
والشروط التي تحـددها الالئحـة   

  .التنفيذية
وتختص اللجنة بالنظر في تعيـين  
أعضاء السلك وتـرقيتهم ونقلهـم،   
وإعداد تقارير تقيـيم األداء عـنهم   
وإخطارهم بها، والموضوعات التي 
يرى الـوزير أو رئـيس اللجنـة    

لجنـة  عرضها عليهـا، وترفـع ال  
  .توصياتها إلى الوزير العتمادها

  
  

  الفصل الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثالث
  نظام تقييم األداء

  
  )  ١٣( املادة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الثالث
  نظام تقييم األداء

  
  )  ١٣( املادة 

  

وتمارس عملهـا طبقـاً للقواعـد    
والشروط التي تحـددها الالئحـة   

  .التنفيذية
وتختص اللجنة بالنظر في تعيـين  
أعضاء السلك وتـرقيتهم ونقلهـم،   
وإعداد تقارير تقيـيم األداء عـنهم   
وإخطارهم بها، والموضوعات التي 
يرى الـوزير أو رئـيس اللجنـة    
عرضها عليهـا، وترفـع اللجنـة    

  .تها إلى الوزير العتمادهاتوصيا
  
  

  الفصل الثالث
  نظام تقييم األداء
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 ١٧٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  نظام تقييم األداء
  

  )  ١٣( املادة 

  
  
  
  
  
  

يخضع عضو السلك لنظـام تقيـيم   
األداء سـنوياً وفـق االســتمارات   
المعدة لذلك، ويكون تقيـيم األداء  

  :بالدرجات التالية
  .ممتاز .١

  
قرر المجلـس إحـالل كلمـة     •

ً  مـن كلمـة   " بالتقديرات" بدال
  ".بالدرجات"

  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 
  :تعديلبعد ال

تقيـيم   يخضع عضو السلك لنظـام 
األداء سـنوياً وفـق االســتمارات   
المعدة لذلك، ويكون تقيـيم األداء  

  :التالية تقديراتبال
  .ممتاز .١
 .جداً جيد .٢

 .جيد .٣
 .متوسط .٤

قـرار مجلـس   الموافقة علـى   •
" بالتقديرات"بإحالل كلمة  النواب

  ".بالدرجات"بدالً  من كلمة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )  ١٣( املادة 

  
  
  
  
  
  

يخضع عضو السلك لنظـام تقيـيم   
األداء سـنوياً وفـق االســتمارات   
المعدة لذلك، ويكون تقيـيم األداء  

  :التالية تقديراتبال
  .ممتاز .١
 .جداً جيد .٢
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 ١٧٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

 .جداً جيد .٢

 .جيد .٣
 .متوسط .٤

 .ضعيف .٥

الضـوابط  وتحدد الالئحة التنفيذية 
واإلجراءات التي يتم على أساسها 
تقييم أداء عضو السلك واإلجراءات 
الخاصة بوضع وتقـديم واعتمـاد   

  .استمارات تقييم األداء

  
  )  ١٤( املادة 

يخطر عضو السلك بتقرير أدائـه  
فور اعتماده، وله أن يـتظلم منـه   

  .خالل شهر من تاريخ إخطاره
  

 .ضعيف .٥

وتحدد الالئحة التنفيذية الضـوابط  
واإلجراءات التي يتم على أساسها 
تقييم أداء عضو السلك واإلجراءات 
الخاصة بوضع وتقـديم واعتمـاد   

  .ييم األداءاستمارات تق

  
  )  ١٤( املادة 

  دون تعديل
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )  ١٤( املادة 

  دون تعديل
  

  
  
  
  
  

 .جيد .٣

 .متوسط .٤
 .ضعيف .٥

وتحدد الالئحة التنفيذية الضـوابط  
واإلجراءات التي يتم على أساسها 
تقييم أداء عضو السلك واإلجراءات 
الخاصة بوضع وتقـديم واعتمـاد   

  .استمارات تقييم األداء

  
  )  ١٤( املادة 

يخطر عضو السلك بتقرير أدائـه  
فور اعتماده، وله أن يـتظلم منـه   

  .خالل شهر من تاريخ إخطاره
  

ويكون التظلم إلى لجنة التظلمات 
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 ١٧٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

ويكون التظلم إلى لجنة التظلمات 
ي تنشأ وتشكل بقرار من الت

الوزير، وتمارس عملها طبقاً 
للقواعد والشروط التي تحددها 
الالئحة التنفيذية، وترفع اللجنة 

  .توصياتها إلى الوزير العتمادها

  
  ) ١٥( املادة 

يحال عضو السلك الذي يقدم عنـه  
تقريران متتاليان بدرجة ضـعيف  
إلى اللجنة المختصة، للنظـر فـي   

اعد والشروط التي وضعه طبقاً للقو
  . تحددها الالئحة التنفيذية

  

  
  
  
  

  
  ) ١٥( املادة 

  دون تعديل
  

  
  
  
  
  

  

  
  

  
  ) ١٥( املادة 

  دون تعديل
  

  
  
  
  
  

  
  
  

تشكل بقرار من التي تنشأ و
الوزير، وتمارس عملها طبقاً 
للقواعد والشروط التي تحددها 
الالئحة التنفيذية، وترفع اللجنة 

  .توصياتها إلى الوزير العتمادها

  
  ) ١٥( املادة 

يحال عضو السلك الذي يقدم عنـه  
تقريران متتاليان بدرجة ضـعيف  
إلى اللجنة المختصة، للنظـر فـي   

روط التي وضعه طبقاً للقواعد والش
  . تحددها الالئحة التنفيذية
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 ١٧٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  

  
  الفصل الرابع

  الرتقية
  ) ١٦( املادة 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  الفصل الرابع

  الرتقية
  ) ١٦( املادة 

  
قرر المجلس إعـادة صـياغة    •

الفقرة األولى من المادة لتصبح 
تكون الترقية في جميع وظائف "

السلك على أساس الكفاءة ومع 
فيهـا يكـون معيـار     التساوي

، وذلـك طبقـاً   مية مرجحاًاألقد

  
  

  الفصل الرابع
  الرتقية

  ) ١٦( املادة 
  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

بإعادة صـياغة الفقـرة    النواب
تكون "ة لتصبح األولى من الماد

الترقية في جميع وظائف السلك 
على أسـاس الكفـاءة ومـع    

فيهـا يكـون معيـار     التساوي
، وذلـك طبقـاً   األقدمية مرجحاً

للقواعد والشروط التي تحددها 

  
  
  
  

  
  الفصل الرابع

  الرتقية
  ) ١٦( املادة 
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 ١٧٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  

تكون الترقية حتى وظيفة مستشار 
على أساس األقدميـة والكفـاءة،   
ويجوز استثناء الترقية باالختيـار  
بناء على توصية اللجنة المختصة، 
وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي 

  .دها الالئحة التنفيذيةتحد

للقواعد والشروط التي تحددها 
 ."الالئحة التنفيذية

  
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

  .التعديل
  

تكون الترقية في جميـع وظـائف   
السلك على أساس الكفاءة ومـع  

فيها يكون معيار األقدمية  التساوي
، وذلـك طبقـاً للقواعـد    مرجحاً

والشروط التي تحـددها الالئحـة   
  .فيذيةالتن

ويشترط للترقية من درجـة إلـى   
أخرى أن يجتاز المرشح للترقيـة  

 ."الالئحة التنفيذية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

تكون الترقية في جميـع وظـائف   
السلك على أساس الكفاءة ومـع  

فيها يكون معيار األقدمية  التساوي
، وذلـك طبقـاً للقواعـد    مرجحاً

والشروط التي تحـددها الالئحـة   
  .التنفيذية

ية من درجـة إلـى   ويشترط للترق
أخرى أن يجتاز المرشح للترقيـة  
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 ١٨٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

ويشترط للترقية من درجـة إلـى   
أخرى أن يجتاز المرشح للترقيـة  
تقييم األداء الذي تجريـه اللجنـة   

  .المختصة في هذا الشأن
  
  

   ) ١٧( املادة 
  

تكون الترقية إلى وظيفـة وزيـر   
مفوض فما فوقهـا علـى أسـاس    
االختيار، وذلـك طبقـاً للقواعـد    

حـة  والشروط التي تحـددها الالئ 
  .التنفيذية

  

تقييم األداء الذي تجريـه اللجنـة   
  .المختصة في هذا الشأن

  
  

   ) ١٧( املادة 
  

  ) مت حذف املادة( 
  
  
  
  

  
  
  

  
  

   ) ١٧( املادة 
  

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
  .النواب بحذف المادة

  
  
  
  

  
  
  
  

تقييم األداء الذي تجريـه اللجنـة   
  .المختصة في هذا الشأن
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 ١٨١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  

  
  الفصل اخلامس

النقـــــل والندب 
  واإلعـــارة

  

  )  ١٨( املادة 
ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسـية  
إلى الديوان العام بقرار من رئيس 
مجلس الوزراء، بناء على توصية 

  
  

  
  الفصل اخلامس

النقـــــل والندب 
  واإلعـــارة

  

) ١٧(املادة  -)  ١٨( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
  تعديل دون

  
  

  

  
  

  امسالفصل اخل
النقـــــل والندب 

  واإلعـــارة
  

) ١٧(املادة  -)  ١٨( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
  دون تعديل

  
  
  

  
  

  
  الفصل اخلامس

النقـــــل والندب 
  واإلعـــارة

  

  ) ١٧(املادة 
ينقل رؤساء البعثات الدبلوماسـية  
إلى الديوان العام بقرار من رئيس 

توصية مجلس الوزراء، بناء على 
من الوزير، وينقل رؤساء البعثات 

  .القنصلية بقرار من الوزير
وتحدد الالئحة التنفيذية مدد خدمـة  
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 ١٨٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

من الوزير، وينقل رؤساء البعثات 
  .القنصلية بقرار من الوزير
د خدمـة  وتحدد الالئحة التنفيذية مد
  .رؤساء البعثات في الخارج

  
  

  )  ١٩( املادة 
  
  

تحدد مدة خدمة عضو السلك فـي  
البعثة، طبقاً للقواعد التي تحـددها  

  .الالئحة التنفيذية
  

  )  ٢٠( املادة 

  
  
  

  ) ١٨(املادة  - ) ١٩( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
  دون تعديل

  
  

  
  ) ١٩(املادة  - ) ٢٠( املادة 

  بعد إعادة الرتقيم
  

  :قرر المجلس اآلتي

  
  

  ) ١٨(املادة  - ) ١٩( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
  دون تعديل

  
  
  

  ) ١٩(املادة  - ) ٢٠( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  

  

  

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

  .رؤساء البعثات في الخارج
  
  

  ) ١٨(املادة 
  
  

تحدد مدة خدمة عضو السلك فـي  
البعثة، طبقاً للقواعد التي تحـددها  

  .الالئحة التنفيذية
  
  

  ) ١٩(املادة 
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 ١٨٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتحدد المعاملـة  "إضافة عبارة  •
المالية للعضو، طبقاً  للقواعـد  
والشروط التي تحددها الالئحـة  

 الهيئـات "بعد عبارة ." التنفيذية
 ".الخليجية أو العربية أو الدولية

  
  
 "-عند الضرورة-"إضافة عبارة  •

كمـا يجـوز لـه    "بعد عبـارة  
بالتنسيق مـع ديـوان الخدمـة    

  ."المدنية
ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل

  .بعد التعديل
  

د وتحـد "بإضافة عبارة  النواب
  ً المعاملة المالية للعضو، طبقا
للقواعد والشروط التي تحددها 

بعد عبـارة  ." الالئحة التنفيذية
الهيئات الخليجية أو العربية أو "

  ".الدولية
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

عنـد  -"بإضافة عبـارة   النواب
كمـا  "بعد عبـارة   "-الضرورة

يجوز له بالتنسيق مـع ديـوان   
  ."الخدمة المدنية
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 ١٨٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  

يجوز للوزير إعارة أعضاء السلك 
للعمل بإحدى الهيئات الخليجيـة أو  

لـه  العربية أو الدولية، كما يجوز 
بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنيـة  
ندب أعضاء السلك للعمـل بجهـة   
حكومية أو مؤسسة عامـة، طبقـاً   
للقواعد والشروط التـي تحـددها   

  .الالئحة التنفيذية
  

  
  

  )١٩(املادة 
يجوز للوزير إعارة أعضاء السلك 
للعمل بإحدى الهيئات الخليجيـة أو  

المعاملة وتحدد  العربية أو الدولية،
ً  للقواعـد    المالية للعضو، طبقـا
والشروط التي تحـددها الالئحـة   

  .التنفيذية
كما يجوز له بالتنسيق مع ديـوان  

- عند الضرورة -الخدمة المدنية 
ندب أعضاء السلك للعمـل بجهـة   
حكومية أو مؤسسة عامـة، طبقـاً   
للقواعد والشروط التـي تحـددها   

  .الالئحة التنفيذية
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
للوزير إعارة أعضاء السلك يجوز 

للعمل بإحدى الهيئات الخليجيـة أو  
وتحدد المعاملة  العربية أو الدولية،

ً  للقواعـد    المالية للعضو، طبقـا
والشروط التي تحـددها الالئحـة   

  .التنفيذية
كما يجوز له بالتنسيق مع ديـوان  

- عند الضرورة -الخدمة المدنية 
ندب أعضاء السلك للعمـل بجهـة   

و مؤسسة عامـة، طبقـاً   حكومية أ
للقواعد والشروط التـي تحـددها   

  .الالئحة التنفيذية
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 ١٨٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  

  )  ٢١( املادة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ) ٢٠(املادة  -)  ٢١( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
قرر المجلس تصـحيح الخطـأ    •

" لدي" المطبعي الوارد في كلمة 
  ". لدى "لتصبح

ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل
  .بعد التعديل

  
  )٢٠(املادة 

يجوز للوزير نـدب عضـو مـن    

  

  
  ) ٢٠(املادة  -)  ٢١( املادة 

  بعد إعادة الرتقيم
  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

بتصحيح الخطأ المطبعي  النواب
 "لتصبح" لدي" الوارد في كلمة 

  ". لدى
  
  
  
  

  
  
  

  )٢٠(املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يجوز للوزير نـدب عضـو مـن    
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 ١٨٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  

يجوز للوزير نـدب عضـو مـن    
أعضاء السلك للعمل في بعثة إحدى 
دول مجلس التعاون لدول الخلـيج  

ربية لدى دولة أجنبيـة للقيـام   الع
بالمهام الدبلوماسـية أو القنصـلية   

هذه الدولة في  لديلمملكة البحرين 
حالة عدم وجود بعثة للمملكة بها، 
وذلك في إطار اتفاقيات التعـاون  
الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين 
مملكــة البحــرين ودول مجلــس 

  .التعاون
  

   ) ٢٢( املادة 

أعضاء السلك للعمل في بعثة إحدى 
دول مجلس التعاون لدول الخلـيج  

للقيـام  العربية لدى دولة أجنبيـة  
بالمهام الدبلوماسـية أو القنصـلية   

هذه الدولة في  ىلدلمملكة البحرين 
حالة عدم وجود بعثة للمملكة بها، 
وذلك في إطار اتفاقيات التعـاون  
الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين 
مملكــة البحــرين ودول مجلــس 

  .التعاون
  

  ) ٢١(املادة  -)  ٢٢( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  ) ٢١(املادة  -)  ٢٢( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  

أعضاء السلك للعمل في بعثة إحدى 
دول مجلس التعاون لدول الخلـيج  
العربية لدى دولة أجنبيـة للقيـام   
بالمهام الدبلوماسـية أو القنصـلية   

هذه الدولة في  ىلدلمملكة البحرين 
حالة عدم وجود بعثة للمملكة بها، 
وذلك في إطار اتفاقيات التعـاون  
الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين 
مملكــة البحــرين ودول مجلــس 

  .التعاون
  

  ) ٢١(املادة 

يجوز للوزير أن يندب أحد أعضاء 
البعثة للعمل بالوزارة ، كما يجوز 
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 ١٨٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

أحد أعضاء يجوز للوزير أن يندب 
البعثة للعمل بالوزارة ، كما يجوز 
له أن ينـدب عضـو السـلك أو    
الموظف للعمل في إحدى البعثـات  
على أال تزيد مدة الندب في المـرة  
الواحدة على سـتة أشـهر قابلـة    
للتجديد، وعلى أن ال تزيـد مـدة   
الندب كاملة عن سنة واحدة، كمـا  
يجوز للعضو المنتدب، بعد موافقة 

يصطحب معـه أحـد   الوزير، أن 
أفراد عائلته وذلك كله طبقاً للقواعد 
والشروط التي تحـددها الالئحـة   

  .التنفيذية
  
  

  لدون تعدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

له أن ينـدب عضـو السـلك أو    
في إحدى البعثـات  الموظف للعمل 

على أال تزيد مدة الندب في المـرة  
الواحدة على سـتة أشـهر قابلـة    
للتجديد، وعلى أن ال تزيـد مـدة   
الندب كاملة عن سنة واحدة، كمـا  
يجوز للعضو المنتدب، بعد موافقة 
الوزير، أن يصطحب معـه أحـد   
أفراد عائلته وذلك كله طبقاً للقواعد 
والشروط التي تحـددها الالئحـة   

  .تنفيذيةال
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 ١٨٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  

  الفصل الســادس
الرواتب والبدالت والعــالوات 

  واملخصصـــات
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الســادس
الرواتب والبدالت والعــالوات 

  واملخصصـــات
  

  مسمى الفصل
قـرر المجلـس حـذف كلمـة      •

مـن مسـمى    )والمخصصات(
  .الفصل السادس

ــمى  ــون مس ــك يك ــى ذل وعل
  .الفصل السادس بعد التعديل

  

  
  

  الفصل الســادس
والبدالت والعــالوات  الرواتب

  واملخصصـــات
  

  مسمى الفصل
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

ــواب ــة  النـ ــذف كلمـ بحـ
مـن مسـمى    )والمخصصات(

  .الفصل السادس
  
  
  

  
  
  

  الفصل الســادس
  الرواتب والبدالت والعــالوات 
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 ١٨٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  

  
  

  ) ٢٣( املادة 
تحدد الرواتب األساسية المقررة 
لكل وظيفة من وظائف السلك وما 

من عالوة يستحقه أعضاء السلك 
اجتماعية، وعالوة مواصالت، 
وعالوة هاتف، وعالوة سكن، وفقاً 
للجداول التي تصدر في هذا الشأن 
بقرار من رئيس مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح الوزير وبعد 

  الفصل الســادس
  الرواتب والبدالت والعــالوات 

  
  ) ٢٢(املــــادة  - ) ٢٣( املــــادة 

  بعد إعادة الرتقيم
  

  دون تعديل
  
  
  

  
  
  

  
  

  ) ٢٢(املــــادة  - ) ٢٣( املــــادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  

  دون تعديل
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  )٢٢(املادة 

تحدد الرواتب األساسية المقررة 
لكل وظيفة من وظائف السلك وما 
يستحقه أعضاء السلك من عالوة 
اجتماعية، وعالوة مواصالت، 
وعالوة هاتف، وعالوة سكن، وفقاً 

شأن للجداول التي تصدر في هذا ال
بقرار من رئيس مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح الوزير وبعد 
التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، 
ويجوز إعادة النظر في هذه 
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 ١٩٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، 
ويجوز إعادة النظر في هذه 
الجداول كلما اقتضت الحاجة، 

اعتباراً من  ويستحق العضو راتبه
  .تاريخ تسلمه العمل

  
   ) ٢٤( املادة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) ٢٣(املادة  - ) ٢٤( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
كما "قرر المجلس إضافة عبارة  •

من هذه العالوة %) ٥٠(يستحق 
ً  لهاإذا كان زوجه مر بعد " ،فقا

أثناء مدة عملـه فـي   " عبارة 
 ".الخارج،

ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل
  .بعد التعديل

  
  
  

  ) ٢٣(املادة  - ) ٢٤( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
ـ   • رار مجلـس  الموافقة علـى ق

كمـا  "بإضـافة عبـارة    النواب
من هذه العالوة %) ٥٠(يستحق 

ً  لهاإذا كان زوجه مر بعد " ،فقا
أثناء مدة عملـه فـي   " عبارة 

 ".الخارج،

  
  

الجداول كلما اقتضت الحاجة، 
ويستحق العضو راتبه اعتباراً من 

  .تاريخ تسلمه العمل

  
  ) ٢٣(املادة 
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 ١٩١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  

يستحق عضو البعثة عالوة تمثيـل  
أثناء مدة عمله في الخارج، كمـا  
يستحق عضو البعثة المنقول إلـى  
الديوان العام عالوة تمثيل مخفضةً 
لمدة تعادل مدة خدمته في البعثـة  

  .وبحد أقصى أربع سنوات
  

  

  

  
  

  )٢٣(املادة 
يستحق عضو البعثة عالوة تمثيـل  

كمـا  أثناء مدة عمله في الخارج، 
من هذه العـالوة  %) ٥٠(يستحق 

كمـا  ،  فقاً  لهاإذا كان زوجه مر
يستحق عضو البعثة المنقول إلـى  
الديوان العام عالوة تمثيل مخفضةً 
لمدة تعادل مدة خدمته في البعثـة  

  .وبحد أقصى أربع سنوات
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  

يستحق عضو البعثة عالوة تمثيـل  
كمـا  مدة عمله في الخارج، أثناء 

من هذه العـالوة  %) ٥٠(يستحق 
كمـا  ،  فقاً  لهاإذا كان زوجه مر

يستحق عضو البعثة المنقول إلـى  
الديوان العام عالوة تمثيل مخفضةً 
لمدة تعادل مدة خدمته في البعثـة  

  .وبحد أقصى أربع سنوات
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 ١٩٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  

   ) ٢٥( املادة 
  

يستحق عضو البعثة في البلد التي 
تتصف بالصـعوبة مـن الناحيـة    

  .األمنية عالوة منطقة
  
  

   ) ٢٦( املادة 
  

  

  
  ) ٢٤(املادة  - ) ٢٥( املادة 

  بعد إعادة الرتقيم
  

  دون تعديل
  
  
  

  ) ٢٥(املادة  - ) ٢٦( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
  دون تعديل

  ) ٢٤(املادة  - ) ٢٥( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
  دون تعديل

  
  
  

  ) ٢٥(املادة  - ) ٢٦( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
  تعديلدون 

  
  

  ) ٢٦(املادة  -) ٢٧( املادة 

  

  
  )٢٤(املادة 
   

يستحق عضو البعثة في البلد التي 
وبة من الناحية تتصف بالصع

  .األمنية عالوة منطقة
  
  

  ) ٢٥(املادة 
  

يستحق عضو البعثة، أثنـاء فتـرة   
عمله في الخارج، عالوة اجتماعية 
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 ١٩٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يستحق عضو البعثة، أثنـاء فتـرة   
عمله في الخارج، عالوة اجتماعية 

  .إضافية
  

   ) ٢٧( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) ٢٦(املادة  -) ٢٧( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

في " قرر المجلس إحالل عبارة  •
ــواد  "  )٢٥(و) ٢٤(و) ٢٣(الم

)  ٢٤( في المواد  "محل عبارة 
الواردة  ،) "  ٢٦( و )  ٢٥( و 

في الفقرة األولى مـن المـادة   
وذلــك اتســاقاً  مــع التعــديل 

 .المجرى على ترقيم المواد

  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 
  .بعد التعديل

  

  بعد إعادة الرتقيم
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

فـي  " بـإحالل عبـارة    النواب
ــواد  "  )٢٥(و) ٢٤(و) ٢٣(الم

)  ٢٤( في المواد  "محل عبارة 
، الواردة ) "  ٢٦( و )  ٢٥( و 

في الفقرة األولى مـن المـادة   
وذلــك اتســاقاً  مــع التعــديل 

 .الموادالمجرى على ترقيم 

  
  

  
  
  

  .إضافية
  
  

  )٢٦(املادة 
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 ١٩٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  

، باالتفاق  يصدر بقرار من الوزير
، وبالتنسيق مـع   مع وزير المالية

، جـدول   ديوان الخدمة المدنيـة 
 ٢٤ (العالوات الواردة في المواد 

ــمناً )  ٢٦( و )  ٢٥( و )  متضـ
  .شروط وقواعد استحقاقها

ويجوز للوزير باالتفاق مع وزيـر  
المالية، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة 
ــدول  ــي ج ــديل ف ــة، التع المدني

  .العالوات

  )٢٦(املادة 
  

، باالتفاق  يصدر بقرار من الوزير
، وبالتنسيق مـع   مع وزير المالية

، جـدول   ديوان الخدمة المدنيـة 
) ٢٣(في المواد العالوات الواردة 

شــروط متضــمناً  )٢٥(و) ٢٤(و
  .وقواعد استحقاقها

ويجوز للوزير باالتفاق مع وزيـر  
المالية، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة 
ــدول  ــي ج ــديل ف ــة، التع المدني

  .العالوات
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٢٧(املادة  -) ٢٨( املادة 

  بعد إعادة الرتقيم

  
  
  

، باالتفاق  يصدر بقرار من الوزير
، وبالتنسيق مـع   مع وزير المالية

، جـدول   ديوان الخدمة المدنيـة 
) ٢٣(ي المواد فالعالوات الواردة 

شــروط متضــمناً  )٢٥(و) ٢٤(و
  .وقواعد استحقاقها

ويجوز للوزير باالتفاق مع وزيـر  
المالية، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة 
ــدول  ــي ج ــديل ف ــة، التع المدني

  .العالوات
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 ١٩٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  

   ) ٢٨( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) ٢٧(املادة  -) ٢٨( املادة 
  بعد إعادة الرتقيم

  
  :قرر المجلس اآلتي

محـل  " بدل ندب"إحالل عبارة  •
" طبيعـة عمـل  عالوة "عبارة 

 .الواردة في نص المادة
 

محل كلمة " بتحديده"إحالل كلمة  •
ً مـع التعـديل   " بتحديدها" اتساقا

 .المجرى على المادة
 

  
 
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

" بدل ندب"بإحالل عبارة  النواب
" عالوة طبيعة عمل"محل عبارة 

 .الواردة في نص المادة
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

" بتحديـده "بإحالل كلمة  النواب
ً مع" بتحديدها"محل كلمة   اتساقا

 .التعديل المجرى على المادة

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
" استحقاقه"بإحالل كلمة  النواب

ً   " استحقاقها"محل كلمة  اتسـاقا
 .مع التعديل المجرى على المادة

.  

  
  
  

  )٢٧(املادة 
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 ١٩٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  

اء السلك الذين تسـند  يستحق أعض
إليهم مسؤوليات إدارية في الديوان 
العام عالوة طبيعة عمـل يصـدر   
بتحديدها قرار من الوزير متضمناً 

  .قواعد وشروط استحقاقها

محـل  " استحقاقه"إحالل كلمة  •
ً  مـع   " استحقاقها"كلمة  اتسـاقا

 .التعديل المجرى على المادة

ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل
  .بعد التعديل

  
  )٢٧(املادة 
سلك الذين تسـند  يستحق أعضاء ال

إليهم مسؤوليات إدارية في الديوان 
قرار  بتحديدهيصدر  بدل ندبالعام 

من الوزير متضمناً قواعد وشروط 
  .استحقاقه

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ) ٢٨( املادة  - مادة مستحدثة 

  :بعد إعادة الرتقيم

  
  
  
  
  
  
  
  

يستحق أعضاء السلك الذين تسـند  
إليهم مسؤوليات إدارية في الديوان 

قرار  بتحديدهيصدر  بدل ندبام الع
من الوزير متضمناً قواعد وشروط 

  .استحقاقه
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ) ٢٨( املادة  - مادة مستحدثة 
  :بعد إعادة الرتقيم

المجلس اسـتحداث مـادة    قرر •
) ) ٢٨(المادة (جديدة تأخذ رقم 

مع مراعاة ترتيب المواد التـي  
 .يهاتل

وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 
  .املستحدثة 

  
  )٢٨(املادة 

يستحق عضـو البعثـة لمقابلـة    
التغيرات في سعر صرف العملـة  

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
باستحداث مادة جديـدة   النواب

مـع  ) ) ٢٨(المـادة  (ذ رقم تأخ
 .مراعاة ترتيب المواد التي تليها

  
  
  

  )٢٨(املادة 
يستحق عضـو البعثـة لمقابلـة    
التغيرات في سعر صرف العملـة  
     ً بدل فرق عملـة، وذلـك طبقـا
للقواعد والشروط التـي تحـددها   

  .الالئحة التنفيذية
  

  
  

 ) ٢٨( املادة  - مادة مستحدثة 
  :بعد إعادة الرتقيم
  

  
  
  
  
  
  
  

يستحق عضـو البعثـة لمقابلـة    
التغيرات في سعر صرف العملـة  
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 ١٩٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  

  
  

  ) ٢٩( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

بدل فرق عملـة، وذلـك طبقـاً     
للقواعد والشروط التـي تحـددها   

  .الالئحة التنفيذية
  

   ) ٢٩( املادة 
  
قرر المجلـس إحـالل عبـارة     •

محـل عبـارة   " نفقات تجهيز"
الواردة في الفقرة  "عالوة تجهيز"

  .الثانية من المادة
  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 

  .بعد التعديل
   ) ٢٩( املادة 

يستحق أعضاء السلك والموظفون 

   ) ٢٩( املادة 
  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

نفقـات  "بإحالل عبـارة   النواب
عـالوة  "محل عبـارة  " تجهيز
الواردة في الفقرة الثانية  "تجهيز

  .من المادة
.  

  
  
  
  
  
  

     ً بدل فرق عملـة، وذلـك طبقـا
للقواعد والشروط التـي تحـددها   

  .الالئحة التنفيذية
  

   ) ٢٩( ملادة ا
  

  
  
  
  
  
  
  

يستحق أعضاء السلك والموظفون 
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 ١٩٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يستحق أعضاء السلك والموظفون 
الموفدون فـي مهـام رسـمية أو    
ــية  ــة أو دراسـ دورات تدريبيـ

صصات سفر يصدر بتحديـدها  مخ
  .قرار من الوزير

ويصرف لعضو السلك وموظـف  
الوزارة عند نقله إلى بعثة أو إيفاده 
في مهمة رسمية أو دورة تدريبيـة  
أو دراسية في الخارج لفترة تزيـد  
على ثالثين يوماً عالوة تجهيز طبقاً 
للقواعد التـي تحـددها الالئحـة    

  .التنفيذية
  

   ) ٣٠( املادة 

الموفدون فـي مهـام رسـمية أو    
ــية  ــة أو دراسـ دورات تدريبيـ
مخصصات سفر يصدر بتحديـدها  

  .قرار من الوزير
ويصرف لعضو السلك وموظـف  

ثة أو إيفاده الوزارة عند نقله إلى بع
في مهمة رسمية أو دورة تدريبيـة  
أو دراسية في الخارج لفترة تزيـد  

 نفقـات تجهيـز  على ثالثين يوماً 
طبقاً للقواعد التي تحددها الالئحـة  

  .التنفيذية
  

   ) ٣٠( املادة 
  :قرر المجلس اآلتي

  
  
  
  
  
  
  

   ) ٣٠( املادة 
 

الموافقة على قرار مجلس  •
ويجوز، "بإضافة عبارة  النواب

بدالً  من ذلك، منح عضو البعثة 
" بعد عبارة " بدالً  نقدياً  للسكن

كما تقوم بتوفير سكن مالئم لبقية 

الموفدون فـي مهـام رسـمية أو    
ــية  ــة أو دراسـ دورات تدريبيـ
مخصصات سفر يصدر بتحديـدها  

  .قرار من الوزير
ويصرف لعضو السلك وموظـف  
الوزارة عند نقله إلى بعثة أو إيفاده 
في مهمة رسمية أو دورة تدريبيـة  

تزيـد  أو دراسية في الخارج لفترة 
 نفقـات تجهيـز  على ثالثين يوماً 

طبقاً للقواعد التي تحددها الالئحـة  
  .التنفيذية

  
   ) ٣٠( املادة 
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 ٢٠٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

توفر الوزارة لرؤساء البعثات 

ويجوز، بدالً  من "إضافة عبارة  •
  ً ذلك، منح عضو البعثة بدال

ً  للسكن كما " د عبارة بع" نقديا
تقوم بتوفير سكن مالئم لبقية 

 ".أعضاء البعثة 

 

تصحيح الخطأ النحوي الوارد  •
، "ً سكنا"لتصبح " سكن"في كلمة 

 ". مؤثثاً"لتصبح "  مؤثث"وكلمة 

  وعلى ذلك يكون نص املادة 
  .بعد التعديل

توفر الوزارة لرؤسـاء البعثـات   
على نفقتها الخاصـة،   سكنا مؤثثاً

ير سكن مالئم لبقيـة  كما تقوم بتوف

 ".اء البعثة أعض

الموافقة على قرار مجلس  •
بتصحيح الخطأ النحوي  النواب

لتصبح " سكن"الوارد في كلمة 
لتصبح "  مؤثث"، وكلمة "ً سكنا"
 ". مؤثثاً"

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توفر الوزارة لرؤسـاء البعثـات   
على نفقتها الخاصـة،   سكنا مؤثثاً

كما تقوم بتوفير سكن مالئم لبقيـة  
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 ٢٠١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

على نفقتها الخاصة،  سكن مؤثث
كما تقوم بتوفير سكن مالئم لبقية 
أعضاء البعثة، وذلك طبقاً للقواعد 
والشروط التي تحددها الالئحة 

  .التنفيذية

  
  
  

   ) ٣١( املادة 
  
  
  
  
  

ويجوز، بدالً  من أعضاء البعثة، 
 لك، منح عضو البعثة بدالً  نقدياًذ

ــاً للقواعــد  للســكن وذلــك طبق
والشروط التي تحـددها الالئحـة   

  .التنفيذية

  
   ) ٣١( املادة 

  
قرر المجلـس إحـالل عبـارة     •

العاملين في الخارج وعائالتهم "
محــل كلمــة  "  المرافقــة

  ".وعائالتهم"
  ذلــك يكــون نــص املــادة وعلــى 

  .بعد التعديل

  
  

   ) ٣١( املادة 
  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

العاملين "بإحالل عبارة  النواب
 في الخارج وعائالتهم المرافقة

  ".تهموعائال"محل كلمة " 
  
  

  
  
  
  

ويجوز، بدالً  من أعضاء البعثة، 
 قدياًلك، منح عضو البعثة بدالً  نذ

ــاً للقواعــد  للســكن وذلــك طبق
والشروط التي تحـددها الالئحـة   

  .التنفيذية

  
   ) ٣١( املادة 
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 ٢٠٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  

توفر الوزارة نظام تأمين صـحي  
لعالج أعضاء السـلك وعـائالتهم   

لقواعد والشروط التي وذلك طبقاً ل
  .تحددها الالئحة التنفيذية

  
  

   ) ٣٢( املادة 
  
  
  
  
  

  
توفر الوزارة نظام تأمين صـحي  

العاملين فـي  لعالج أعضاء السلك 
وذلـك   الخارج وعائالتهم المرافقة

طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها 
  .الالئحة التنفيذية

  
   ) ٣٢( املادة 

  
قرر المجلس إضافة فقرة جديدة  •

يعامل : "في نهاية المادة ، نصها
ء عضو البعثة المتفوقـون  أبنا

الذين أتمـوا إكمـال المرحلـة    
ية فـي الخـارج بـنفس    والثان

  
  
  
   ) ٣٢( املادة 

  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

بإضافة فقرة جديدة فـي   النواب
يعامـل  : "نهاية المادة ، نصـها 

أبناء عضو البعثة المتفوقـون  
الذين أتمـوا إكمـال المرحلـة    

ية فـي الخـارج بـنفس    والثان
المعاملة التي يعامل بها الطلبة 
ــي   ــة ف ــون بالمملك الدارس

ت والمـنح  حصولهم على البعثا
 ".الدراسية

  
توفر الوزارة نظام تأمين صـحي  

العاملين فـي  لعالج أعضاء السلك 
وذلـك   الخارج وعائالتهم المرافقة

طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها 
  .الالئحة التنفيذية

  
   ) ٣٢( املادة 
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 ٢٠٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  

  

ــروفات ت ــوزارة المص ــل ال تحم
 الدراسية ألبناء عضو البعثة، ابتداء
من مرحلة رياض األطفال الذين ال 
يقل سنهم عن ثالث سنوات حتـى  
إتمام المرحلـة الثانويـة أو مـا    
يعادلها، كما يستحق عضو البعثـة  

المعاملة التي يعامل بها الطلبة 
ــي   ــة ف ــون بالمملك الدارس
حصولهم على البعثات والمـنح  

 ".الدراسية

  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 
  .بعد التعديل

  
ــروفات  ــوزارة المص ــل ال تتحم

داء الدراسية ألبناء عضو البعثة، ابت
من مرحلة رياض األطفال الذين ال 
يقل سنهم عن ثالث سنوات حتـى  
إتمام المرحلـة الثانويـة أو مـا    
يعادلها، كما يستحق عضو البعثـة  
ــام   ــديوان الع ــى ال ــول إل المنق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ــروفات  ــوزارة المص ــل ال تتحم
 الدراسية ألبناء عضو البعثة، ابتداء
من مرحلة رياض األطفال الذين ال 
يقل سنهم عن ثالث سنوات حتـى  
إتمام المرحلـة الثانويـة أو مـا    
يعادلها، كما يستحق عضو البعثـة  
ــام   ــديوان الع ــى ال ــول إل المنق
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 ٢٠٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

ــام  الم ــديوان الع ــى ال ــول إل نق
المصروفات المدرسـية السـنوية   
ألبنائه الذين كانوا بصـحبته فـي   
الخارج لمدة تعادل مدة خدمته في 
البعثة وبحد أقصى أربع سـنوات،  
وذلك طبقا للقواعد والشروط التي 

  .تحددها الالئحة التنفيذية
  

  
  
  
  
  

  

المصروفات المدرسـية السـنوية   
ألبنائه الذين كانوا بصـحبته فـي   
الخارج لمدة تعادل مدة خدمته في 

ع سـنوات،  البعثة وبحد أقصى أرب
وذلك طبقا للقواعد والشروط التي 

  .تحددها الالئحة التنفيذية
ــة   ــو البعث ــاء عض ــل أبن يعام
المتفوقون الـذين أتمـوا إكمـال    

ية في الخارج بنفس والمرحلة الثان
المعاملة التي يعامل بهـا الطلبـة   
الدارسون بالمملكة في حصـولهم  

  .على البعثات والمنح الدراسية
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
   ) ٣٣( املادة 

  دون تعديل
  
  

المصروفات المدرسـية السـنوية   
وا بصـحبته فـي   ألبنائه الذين كان

الخارج لمدة تعادل مدة خدمته في 
البعثة وبحد أقصى أربع سـنوات،  
وذلك طبقا للقواعد والشروط التي 

  .تحددها الالئحة التنفيذية
ــة   ــو البعث ــاء عض ــل أبن يعام
المتفوقون الـذين أتمـوا إكمـال    

ية في الخارج بنفس والمرحلة الثان
المعاملة التي يعامل بهـا الطلبـة   

مملكة في حصـولهم  الدارسون بال
  .على البعثات والمنح الدراسية
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 ٢٠٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  

   ) ٣٣( املادة 
يستحق عضو البعثة عند التعيـين  

خارج أو النقل مـن البعثـة   في ال
نفقات نقل طبقاً للقواعد والشـروط  

  .التي تحددها الالئحة التنفيذية
  
  

   ) ٣٤( املادة 
  
  
  

  
  

   ) ٣٣( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

  
  

   ) ٣٤( املادة 
  
قرر المجلس تصـحيح الخطـأ    •

اإلمالئي الـوارد فـي كلمـة    
  ".اإلجازات"لتصبح " األجازات"

  
  
  

   ) ٣٤( املادة 
  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

بتصحيح الخطأ اإلمالئي  النواب
" األجـازات "الوارد في كلمـة  

  ".اإلجازات"لتصبح 
  
  
  
  
  

  
  

   ) ٣٣( املادة 
يستحق عضو البعثة عند التعيـين  
في الخارج أو النقل مـن البعثـة   
نفقات نقل طبقاً للقواعد والشـروط  

  .التي تحددها الالئحة التنفيذية
  
  

   ) ٣٤( املادة 
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 ٢٠٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  

تتحمل الوزارة قيمة تـذاكر سـفر   
عضو البعثة وعائلته عند التعيين أو 

السنوية، كما  األجازاتالنقل وفي 
تتحمل قيمة تـذاكر سـفر خـادم    

لبعثـة  ومربية بالنسـبة لـرئيس ا  
ومربية فقط بالنسبة لعضو البعثة، 
وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي 

  .تحددها الالئحة التنفيذية
  

  
  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 

  .بعد التعديل

  
تتحمل الوزارة قيمة تـذاكر سـفر   
عضو البعثة وعائلته عند التعيين أو 

السنوية، كمـا   جازاتإلاالنقل وفي 
كر سـفر خـادم   تتحمل قيمة تـذا 

ومربية بالنسـبة لـرئيس البعثـة    
ومربية فقط بالنسبة لعضو البعثة، 
وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي 

  .تحددها الالئحة التنفيذية
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٣٥( املادة 
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

أ المطبعي بتصحيح الخط النواب
ــة    ــي كلمـ ــوارد فـ   الـ

  
  
  
  

تتحمل الوزارة قيمة تـذاكر سـفر   
عند التعيين أو  عضو البعثة وعائلته

السنوية، كمـا   جازاتإلاالنقل وفي 
تتحمل قيمة تـذاكر سـفر خـادم    
ومربية بالنسـبة لـرئيس البعثـة    
ومربية فقط بالنسبة لعضو البعثة، 
وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي 

  .تحددها الالئحة التنفيذية
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 ٢٠٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  

   ) ٣٥( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يستحق عضو البعثة عنـد النقـل   
المفاجئ فـي حـاالت الكـوارث    

  
  

   ) ٣٥( املادة 
قرر المجلس تصـحيح الخطـأ    •

  المطبعي الـوارد فـي كلمـة    
  ".المعتمدة" لتصبح  " المتعمدة" 

  
  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 

  .د التعديلبع

  
  

يستحق عضو البعثة عنـد النقـل   
المفاجئ فـي حـاالت الكـوارث    

 المعتمدةواالضطرابات في الدول 

  ".المعتمدة" لتصبح  " المتعمدة" 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٣٦( املادة 

  
  

   ) ٣٥( املادة 
  

  
  
  
  
  
  

  
يستحق عضو البعثة عنـد النقـل   

حـاالت الكـوارث    المفاجئ فـي 
 المعتمدةواالضطرابات في الدول 
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 ٢٠٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

واالضطرابات في الدول المتعمدة 
لديها البعثة نفقات النقل المفـاجئ  

شروط التي تحددها طبقاً للقواعد وال
  .الالئحة التنفيذية

  
  

   ) ٣٦( املادة 
تتحمل الوزارة نفقات شحن أمتعـة  
عضو البعثة عند التعيين والنقـل،  
طبقاً للقواعد التي تحددها الالئحـة  

  .التنفيذية
ولعضو البعثة، عنـد نقلـه إلـى    
الديوان العام، الحق في اإلعفـاء  
الجمركي بالنسبة ألمتعته وسيارته 

لديها البعثة نفقات النقل المفـاجئ  
طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها 

  .الالئحة التنفيذية
  
  

   ) ٣٦( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  

  دون تعديل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٣٧( املادة 
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

  .بإعادة صوغ المادة النواب
  

لديها البعثة نفقات النقل المفـاجئ  
طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها 

  .الالئحة التنفيذية
  
  

   ) ٣٦( املادة 
تتحمل الوزارة نفقات شحن أمتعـة  
عضو البعثة عند التعيين والنقـل،  
طبقاً للقواعد التي تحددها الالئحـة  

  .التنفيذية
عضو البعثة، عنـد نقلـه إلـى    ول

الديوان العام، الحق في اإلعفـاء  
الجمركي بالنسبة ألمتعته وسيارته 
الشخصية، طبقاً لما يـتم االتفـاق   
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 ٢٠٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

، طبقاً لما يـتم االتفـاق   الشخصية
  .عليه بين الوزير ووزير المالية

  
   ) ٣٧( املادة 

  
  
  
  
  
  
  

عضو البعثة في الخارج  توفـىإذا 
ولو كان في إجازة فـي غيـر    –

يصرف لعائلته مبلغاً  –مقـر عمله 

  
  

   ) ٣٧( املادة 
قرر المجلـس إعـادة صـوغ     •

  .ادةالم
  

  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 
  .بعد التعديل

  
إذا توفـي عضـو البعثـة فـي    

ولو كان في إجازة فـي   –الخارج 
يطبـق حكـم    –غير مقـر عمله 

مـن القـانون رقـم    ) ٨٧(المادة 
ــنة ) ١٣( ــيم  ١٩٧٥لسـ بتنظـ

  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 
  .بعد التعديل

  
إذا توفـي عضـو البعثـة فـي    

ة فـي  ولو كان في إجاز –الخارج 
يطبـق حكـم    –غير مقـر عمله 

مـن القـانون رقـم    ) ٨٧(المادة 
ــنة ) ١٣( ــيم  ١٩٧٥لسـ بتنظـ

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 
ومسـتخدمي الحكومـة المـوقرة    
وتعديالته، وتتحمل الوزارة نفقات 

  .تجهيز وشحن الجثمان
أحد أفراد عائلة عضو  توفيأما إذا 

البعثة، فتتحمل الـوزارة نفقـات   

  .عليه بين الوزير ووزير المالية

  
  

   ) ٣٧( املادة 
  
  
  
  
  
  

إذا توفـي عضـو البعثـة فـي    
ولو كان في إجازة فـي   –الخارج 

يطبـق حكـم    –غير مقـر عمله 
مـن القـانون رقـم    ) ٨٧(ة الماد
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 ٢١٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يوازي مجموع ما كان يتقاضاه في 
الخارج عن ستة أشهر، وتتحمـل  
الوزارة نفقـات تجهيـز وشـحن    

  .الجثمان
  
  

أحد أفراد عائلة عضو  توفىأما إذا 
البعثة، فتتحمل الـوزارة نفقـات   
تجهيز وشحن الجثمـان، وقيمـة   
تذاكر سفر مرجعة لعضو البعثـة  

  .وعائلته
  

   ) ٣٨( املادة 
ال يستحق عضو البعثة الذي ينقـل  

معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 
ومسـتخدمي الحكومـة المـوقرة    

ات وتعديالته، وتتحمل الوزارة نفق
  .تجهيز وشحن الجثمان

أحد أفراد عائلة عضو  توفيأما إذا 
البعثة، فتتحمل الـوزارة نفقـات   

الجثمان، وقيمة تذاكر  ونقلتجهيز 
  .سفر مرجعة لعضو البعثة وعائلته

  
  

   ) ٣٨( املادة 
  دون تعديل

  
  

الجثمان، وقيمة تذاكر  قلونتجهيز 
  .سفر مرجعة لعضو البعثة وعائلته

  
  

   ) ٣٨( املادة 
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

تصـحيح الخطـأ   مـع   النواب
عالوة التمثيل (المادي في عبارة

المخفضة المنصوص عليها في 
عـالوة  ( لتصبح ) )٢٤(المادة 

التمثيل المخفضة المنصـوص  
  ) )٢٣(عليها في المادة 
  

  

  سابــعالفصل ال

ــنة ) ١٣( ــيم  ١٩٧٥لسـ بتنظـ
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 
ومسـتخدمي الحكومـة المـوقرة    
وتعديالته، وتتحمل الوزارة نفقات 

  .تجهيز وشحن الجثمان
أحد أفراد عائلة عضو  توفيأما إذا 

البعثة، فتتحمل الـوزارة نفقـات   
الجثمان، وقيمة تذاكر  ونقلتجهيز 

  .عضو البعثة وعائلتهسفر مرجعة ل
  
  

   ) ٣٨( املادة 
ال يستحق عضو البعثة الذي ينقـل  
إلى الديوان العام بناء على طلبـه،  
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 ٢١١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

إلى الديوان العام بناء على طلبـه،  
ألسباب ال تقرها الوزارة، أو تنفيذاً 

ات الواردة فـي هـذا   ألحد الجزاء
عالوة التمثيل المخفضـة  القانون، 

 )٢٤(المنصوص عليها في المادة 
نفقات النقل المنصوص عليها في و

  ). ٣٣( المادة 
  

  الفصل السابــع
  فـــــي اإلجـــــــازات

  
   ) ٣٩( املادة 

يحدد بقرار من الوزير، بناء على 
اقتراح اللجنة المختصة، أيام العمل 

  
  
  
  
  

  

  الفصل السابــع
  فـــــي اإلجـــــــازات

  
   ) ٣٩( املادة 

  دون تعديل
  
  
  

  فـــــي اإلجـــــــازات
  

   ) ٣٩( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  

   ) ٤٠( املادة 
  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

عضـو  "بإضافة عبارة  النـواب 
" يسـتحق "بعد كلمـة  " السلك و

ألسباب ال تقرها الوزارة، أو تنفيذاً 
ألحد الجزاءات الواردة فـي هـذا   

عالوة التمثيل المخفضـة  القانون، 
 )٢٣(المنصوص عليها في المادة 

نفقات النقل المنصوص عليها في و
  ). ٣٣( المادة 

  
  الفصل السابــع

  فـــــي اإلجـــــــازات
  

   ) ٣٩( املادة 
يحدد بقرار من الوزير، بناء على 
اقتراح اللجنة المختصة، أيام العمل 
في األسبوع ومواعيـده بالنسـبة   
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 ٢١٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

ومواعيـده بالنسـبة   في األسبوع 
للبعثات في الخارج بمراعاة أنظمة 

  .بلد المقر
 

   ) ٤٠( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

ــزوج أو  ــف، ال ــتحق الموظ يس

  
  

   ) ٤٠( ادة امل
  
قرر المجلس إضـافة عبـارة    •

بعـد كلمـة   " عضو السـلك و "
الـواردة فـي بدايـة    " يستحق"

  . المادة
  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 

  .بعد التعديل
  

الموظـف،  عضو السلك و يستحق
الزوج أو الزوجة، إجازة خاصـة  
بدون راتب لمرافقة عضو البعثـة  

  . الواردة في بداية المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

للبعثات في الخارج بمراعاة أنظمة 
  .بلد المقر

  
   ) ٤٠( املادة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 الموظـف، عضو السلك و يستحق
الزوج أو الزوجة، إجازة خاصـة  
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 ٢١٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

الزوجة، إجازة خاصة بدون راتب 
  . لمرافقة عضو البعثة في الخارج

وتحسب مدة هذه اإلجازة ضـمن  
المدة المحسوبة في الخدمة لحساب 

  .المعاش أو مكافأة التقاعد
  
مل الوزارة اشتراكات التقاعد وتتح 

  .كاملة أثناء مدة المرافقة
  

  الفصل الثامــن
الواجبــــات واألعمـــال 

  احملظـــورة
  

   ) ٤١( املادة 

  . في الخارج
وتحسب مدة هذه اإلجازة ضـمن  

ة المحسوبة في الخدمة لحساب المد
  .المعاش أو مكافأة التقاعد

وتتحمل الوزارة اشتراكات التقاعد  
  .كاملة أثناء مدة المرافقة

  
  الفصل الثامــن

الواجبــــات واألعمـــال 
  احملظـــورة

  
   ) ٤١( املادة 

  دون تعديل
  

  الفصل الثامــن
الواجبــــات واألعمـــال 

  احملظـــورة
  

   ) ٤١( املادة 

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  

بدون راتب لمرافقة عضو البعثـة  
  . في الخارج

وتحسب مدة هذه اإلجازة ضـمن  
المدة المحسوبة في الخدمة لحساب 

  .المعاش أو مكافأة التقاعد
وتتحمل الوزارة اشتراكات التقاعد  

  .كاملة أثناء مدة المرافقة
  

  الفصل الثامــن
الواجبــــات واألعمـــال 

  ظـــورةاحمل
  

   ) ٤١( املادة 
يجب على عضو السلك وغيره من 
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 ٢١٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يجب على عضو السلك وغيره من 
المبعوثين في الخارج مراعاة أحكام 

  :هذا القانون وتنفيذها، وعليه
  .أال يمارس أي نشاط سياسي - ١
ـ   - ٢ ات أو أال يفضي بأيـة معلوم

إيضاحات عن المسـائل التـي   
ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو 
بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل 
هذا االلتزام قائماً بعـد انتهـاء   
خدمته للمدة التي تحددها الالئحة 

 .التنفيذية

أن ال يتزوج من غير بحرينية  - ٣
 .دون موافقة الوزارة

أن يتقيد فـي سـلوكه العـام     - ٤
والشخصــي بالواجبــات التــي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المبعوثين في الخارج مراعاة أحكام 
  :هذا القانون وتنفيذها، وعليه

  .أال يمارس أي نشاط سياسي - ١
أال يفضي بأيـة معلومـات أو    - ٢

إيضاحات عن المسـائل التـي   
ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو 
بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل 

قائماً بعـد انتهـاء    هذا االلتزام
خدمته للمدة التي تحددها الالئحة 

 .التنفيذية

أن ال يتزوج من غير بحرينية  - ٣
 .دون موافقة الوزارة

أن يتقيد فـي سـلوكه العـام     - ٤
والشخصــي بالواجبــات التــي 
ــه   ــة وظيفت ــها طبيع تفرض
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 ٢١٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

ــه  تف ــة وظيفت ــها طبيع رض
ويقتضيها الحفاظ علـى سـمعة   

 .البالد في الخارج

أن يظهــر بــالمظهر الالئــق  - ٥
بالوظيفة التي يشغلها، وأن يمتنع 
عن كل سـلوك يتنـافى مـع    
األخالق العامـة ومقتضـيات   

 .شرف الوظيفة
أن يقيم في المدينة التـي بهـا    - ٦

مقر وظيفتـه، وال يجـوز لـه    
 اإلقامة بعيداً عنها إال ألسـباب 

 .يقرها الوزير

ــل  - ٧ ــت العم ــص وق أن يخص
الرسمي ألداء واجبات وظيفته، 
وال يمارس هو أو زوجتـه أي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويقتضيها الحفاظ علـى سـمعة   
 .البالد في الخارج

أن يظهــر بــالمظهر الالئــق  - ٥
يشغلها، وأن يمتنع بالوظيفة التي 

عن كل سـلوك يتنـافى مـع    
األخالق العامـة ومقتضـيات   

 .شرف الوظيفة

أن يقيم في المدينة التـي بهـا    - ٦
مقر وظيفتـه، وال يجـوز لـه    
اإلقامة بعيداً عنها إال ألسـباب  

 .يقرها الوزير

ــل  - ٧ ــت العم ــص وق أن يخص
الرسمي ألداء واجبات وظيفته، 
وال يمارس هو أو زوجتـه أي  

جانـب عملـه   عمل آخر إلـى  
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 ٢١٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

عمل آخر إلـى جانـب عملـه    
 .الرسمي

أال يغادر المدينة التي بها مقر  - ٨
البعثة إال وفقاً للقواعـد التـي   

 .تضعها الوزارة

ــة  - ٩ ــد العام ــزم بالقواع أن يلت
ــوظفي  ــات م ــة لواجب المنظم

المحظـورة  الحكومة واألعمال 
ــى  ــررة بمقتض ــيهم والمق عل

  .القوانين واألنظمة المعمول بها
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  الفصل التاسع

  
  
  
  
  

  
  الفصل التاسع

التحقيــق مع أعضـــاء السلك 
  وتأديبهـــم

  
   ) ٤٢( املادة 

  دون تعديل
  

  

 .الرسمي

أال يغادر المدينة التي بها مقر  - ٨
البعثة إال وفقاً للقواعـد التـي   

 .تضعها الوزارة

ــة  - ٩ ــد العام ــزم بالقواع أن يلت
ــوظفي  ــات م ــة لواجب المنظم
الحكومة واألعمال المحظـورة  
ــى  ــررة بمقتض ــيهم والمق عل

  .القوانين واألنظمة المعمول بها
  
  
  

  
  

  الفصل التاسع
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 ٢١٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  الفصل التاسع
التحقيــق مع أعضـــاء السلك 

  وتأديبهـــم
  

   ) ٤٢( املادة 
مع عدم اإلخالل بأحكام المسئولية 
المدنية أو الجنائية يجازى تأديبيـاً  
كل عضـو يخـل بالواجبـات أو    
يخالف المحظورات المنصـوص  

  .في هذا القانون عليها
 يويعفى العضو من الجزاء التأديب

إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كـان  
تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيسـه  
بالرغم من توضيح العضو كتابـةً  

ق مع أعضـــاء السلك التحقيــ
  وتأديبهـــم

  
   ) ٤٢( املادة 

  دون تعديل
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٤٣( املادة 
  دون تعديل

  

ـاء السلك التحقيــق مع أعضــ
  وتأديبهـــم

  
   ) ٤٢( املادة 

مع عدم اإلخالل بأحكام المسئولية 
المدنية أو الجنائية يجازى تأديبيـاً  
كل عضـو يخـل بالواجبـات أو    
يخالف المحظورات المنصـوص  

  .عليها في هذا القانون
 يويعفى العضو من الجزاء التأديب

إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كـان  
إليه من رئيسـه  تنفيذاً ألمر صادر 

بالرغم من توضيح العضو كتابـةً  
لرئيسه وجه المخالفة، وفـي هـذه   
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 ٢١٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

لرئيسه وجه المخالفة، وفـي هـذه   
الحالة تكون المسئولية على مصدر 

  .األمر 
  

  
   ) ٤٣( املادة 

الجزاءات التأديبية التـي يجـوز   
  :وقيعها على عضو السلك هيت

  .التنبيه - ١
 .اإلنذار الكتابي - ٢
ــالوة  - ٣ ــرف الع ــف ص وق

الدورية لمدة ال تزيد عـن  
 .سنة

الوقف عن العمل لمـدة ال   - ٤

  
  
  
  

   ) ٤٣( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

الحالة تكون المسئولية على مصدر 
  .األمر 

  
  

   ) ٤٣( املادة 
الجزاءات التأديبية التـي يجـوز   

  :توقيعها على عضو السلك هي
  .التنبيه - ١
 .اإلنذار الكتابي - ٢

ــالوة  - ٣ ــرف الع ــف ص وق
الدورية لمدة ال تزيد عـن  

 .سنة
وقف عن العمل لمـدة ال  ال - ٤

تجاوز شهراً خالل السـنة  
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 ٢١٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

تجاوز شهراً خالل السـنة  
وال تزيد على عشرة أيـام  

 .للمرة الواحدة

النقل إلى وظيفـة خـارج    - ٥
 .السلك

  .الفصل من الخدمة - ٦
  

  

   ) ٤٤( املادة 
جزاء تأديبي علـى  ال يجوز توقيع 

عضو السلك إال بعد إجراء تحقيق 
كتابي معه تسمع فيه أقواله ويكفل 

  .له حقه في الدفاع عن نفسه
ويجب أن يكون القـرار الصـادر   

  
  
  
  
  

  

   ) ٤٤( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  

  

   ) ٤٤( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  

  
   ) ٤٥( املادة 

  دون تعديل
  
  
  
  

   ) ٤٦( املادة 

وال تزيد على عشرة أيـام  
 .للمرة الواحدة

النقل إلى وظيفـة خـارج    - ٥
 .السلك

  .الفصل من الخدمة - ٦
  

  

   ) ٤٤( املادة 
ال يجوز توقيع جزاء تأديبي علـى  
عضو السلك إال بعد إجراء تحقيق 
كتابي معه تسمع فيه أقواله ويكفل 

  .نفسهله حقه في الدفاع عن 
ويجب أن يكون القـرار الصـادر   

  .بتوقيع الجزاء مسببا
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 ٢٢٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  .بتوقيع الجزاء مسببا
  

   ) ٤٥( املادة 
يتولى التحقيق المشار إليـه فـي   

من هذا القانون من )  ٤٤( المادة 
يكلفه الوزير بذلك مـن أعضـاء   
السلك بشرط أال تقل درجته عـن  

  .درجة العضو المحال للتحقيق
  

   ) ٤٦( املادة 
  
  
  
  

   ) ٤٥( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  

   ) ٤٦( املادة 
قرر المجلس تصـحيح الخطـأ    •

 "بريء"اللغوي الوارد في كلمة 
في الفقرة الواردة  "برئ"لتصبح 

  .الثانية من المادة
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  :التعديل

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
تصحيح الخطأ اللغـوي  ب النواب

لتصبح  "بريء"الوارد في كلمة 
الواردة في الفقرة الثانية  "بـرئ "

  .من المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ) ٤٥( املادة 

يتولى التحقيق المشار إليـه فـي   
من هذا القانون من )  ٤٤( المادة 

يكلفه الوزير بذلك مـن أعضـاء   
السلك بشرط أال تقل درجته عـن  

  .درجة العضو المحال للتحقيق
  

   ) ٤٦( املادة 
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 ٢٢١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  

يجوز للوزير أو من ينوب عنه، أن 
يوقف عضو السلك عن عملـه إذا  
اقتضت مصلحـة التحقيــق ذلك 
على أال تزيد مدة الوقف على ثالثة 
أشهـر، وال يجوز مد هذه المدة إال 

  .بتوصية من اللجنة المختصة
جوز للوزير أو من ينوب عنـه  وي

عند وقف عضو السلك عن عملـه  
لمصلحة التحقيق وقـف صـرف   
نصف راتبـه لمـدة ال تتجـاوز    
الشهرين، وفي هذه الحالـة يجـب   
عرض األمر على اللجنة المختصة 

يجوز للوزير أو من ينوب عنه، أن 
يوقف عضو السلك عن عملـه إذا  
اقتضت مصلحـة التحقيــق ذلك 
على أال تزيد مدة الوقف على ثالثة 
أشهـر، وال يجوز مد هذه المدة إال 

  .بتوصية من اللجنة المختصة
أو من ينوب عنـه   ويجوز للوزير

عند وقف عضو السلك عن عملـه  
لمصلحة التحقيق وقـف صـرف   
نصف راتبـه لمـدة ال تتجـاوز    
الشهرين، وفي هذه الحالـة يجـب   
عرض األمر على اللجنة المختصة 
لتقرير صرف أو عـدم صـرف   

فـإذا لـم   .  نصف راتب الموقوف
يعرض األمر بذلك خالل عشـرة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وب عنه، أن يجوز للوزير أو من ين

يوقف عضو السلك عن عملـه إذا  
اقتضت مصلحـة التحقيــق ذلك 
على أال تزيد مدة الوقف على ثالثة 
أشهـر، وال يجوز مد هذه المدة إال 

  .بتوصية من اللجنة المختصة
ويجوز للوزير أو من ينوب عنـه  
عند وقف عضو السلك عن عملـه  
لمصلحة التحقيق وقـف صـرف   

وز نصف راتبـه لمـدة ال تتجـا   
الشهرين، وفي هذه الحالـة يجـب   
عرض األمر على اللجنة المختصة 
لتقرير صرف أو عـدم صـرف   

فـإذا لـم   .  نصف راتب الموقوف
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 ٢٢٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

لتقرير صرف أو عـدم صـرف   
فـإذا لـم   .  نصف راتب الموقوف

يعرض األمر بذلك خالل عشـرة  
.  أيام وجب صرف الراتب كـامالً 

وعلى اللجنة أن تصـدر قرارهـا   
خالل عشرين يومـا مـن تـاريخ    
عرض األمر عليهـا وإال وجـب   

 بريءفإذا .  صرف الراتب كامالً
عضو السلك أو حفظ التحقيق معه 
ــذار  ــه أو اإلن ــوزي بالتنبي أو ج
صرف ما أوقف من راتبه، أما إذا 
جوزي بجزاء أشـد كـان علـى    
السلطة التي وقعت الجزاء أن تقرر 

يتبع بشأن الراتـب الموقـوف    ما
  .صرفه

.  أيام وجب صرف الراتب كـامالً 
اللجنة أن تصـدر قرارهـا   وعلى 

خالل عشرين يومـا مـن تـاريخ    
عرض األمر عليهـا وإال وجـب   

 ئبـر فإذا .  صرف الراتب كامالً
عضو السلك أو حفظ التحقيق معه 
ــذار  ــه أو اإلن ــوزي بالتنبي أو ج
صرف ما أوقف من راتبه، أما إذا 
جوزي بجزاء أشـد كـان علـى    
السلطة التي وقعت الجزاء أن تقرر 

الراتـب الموقـوف   ما يتبع بشأن 
  .صرفه

  
   ) ٤٧( املادة 

  
  
  
  
  
  

   ) ٤٧( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  

  
  

يعرض األمر بذلك خالل عشـرة  
.  أيام وجب صرف الراتب كـامالً 

وعلى اللجنة أن تصـدر قرارهـا   
خالل عشرين يومـا مـن تـاريخ    
عرض األمر عليهـا وإال وجـب   

 ئبـر فإذا .  صرف الراتب كامالً
عضو السلك أو حفظ التحقيق معه 
ــذار  ــه أو اإلن ــوزي بالتنبي أو ج
صرف ما أوقف من راتبه، أما إذا 
جوزي بجزاء أشـد كـان علـى    
السلطة التي وقعت الجزاء أن تقرر 
ما يتبع بشأن الراتـب الموقـوف   

  .صرفه
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
   ) ٤٧( املادة 

  فيما عدا التنبيه واإلنـذار الكتـابي   
ال يجوز توقيع أي من الجـزاءات  
األخرى المنصوص عليهـا فـي   

من هذا القـانون إال  )  ٤٣( المادة 
بعد عرض أمـر عضـو السـلك    
المحــال للتحقيــق علــى اللجنــة 
المختصة وصدور توصـية منهـا   

  .بشأنه
  
  
  

   ) ٤٨( دة املا

  دون تعديل
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   ) ٤٨( املادة 
  دون تعديل

  

  
  
  

   ) ٤٨( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  

   ) ٤٩( املادة 
ـ    • س الموافقة علـى قـرار مجل

بخطـاب  "بإضافة عبارة  النواب
بعد عبارة " مسجل بعلم الوصول

   ) ٤٧( املادة 
  فيما عدا التنبيه واإلنـذار الكتـابي   

ي من الجـزاءات  ال يجوز توقيع أ
األخرى المنصوص عليهـا فـي   

من هذا القـانون إال  )  ٤٣( المادة 
بعد عرض أمـر عضـو السـلك    
المحــال للتحقيــق علــى اللجنــة 
المختصة وصدور توصـية منهـا   

  .بشأنه
  
  

  
   ) ٤٨( املادة 

يترتب على توقيع اإلنذار 
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 ٢٢٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يترتب على توقيع اإلنذار 
الكتابي أو وقف العالوة الدورية 
على عضو السلك حرمانه من 
الترقية مرة واحدة ونقله إلى 

  .الوزارة إذا كان يعمل بالخارج

  
   ) ٤٩( املادة 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   ) ٤٩( املادة 
قرر المجلس إضـافة عبـارة    •

" بخطاب مسجل بعلم الوصـول "
المحدد للنظـر فـي   "بعد عبارة 

 ".حالته

  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 
  .بعد التعديل

  
يصدر بإحالة عضو السـلك إلـى   

المختصة قرار من الـوزير   اللجنة

 ".المحدد للنظر في حالته"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الكتابي أو وقف العالوة الدورية 
على عضو السلك حرمانه من 

مرة واحدة ونقله إلى الترقية 
  .الوزارة إذا كان يعمل بالخارج

  
   ) ٤٩( املادة 

  
  
  
  
  
  
  

يصدر بإحالة عضو السـلك إلـى   
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 ٢٢٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يصدر بإحالة عضو السـلك إلـى   
اللجنة المختصة قرار من الـوزير  

ة من ويعتبر العضو محاالً إلى اللجن
تاريخ صدور قرار اإلحالة، علـى  
أن يتضمن بياناً بالوقائع المسـندة  
إلى العضو، ويخطر العضو بهـذا  
القرار كتابة وبتاريخ اجتماع اللجنة 
المختصة المحدد للنظر في حالته، 
وذلك قبل ميعـاد انعقـاد اللجنـة    
المختصة بخمسة عشر يوماً علـى  
األقل، وتزاد المـدة إلـى شـهر    

يعمل بإحدى البعثـات   بالنسبة لمن
  .في الخارج

  

ويعتبر العضو محاالً إلى اللجنة من 
تاريخ صدور قرار اإلحالة، علـى  
أن يتضمن بياناً بالوقائع المسـندة  
إلى العضو، ويخطر العضو بهـذا  
القرار كتابة وبتاريخ اجتماع اللجنة 
 المختصة المحدد للنظر في حالتـه 
 ،بخطاب مسجل بعلـم الوصـول  

ـ   اد اللجنـة  وذلك قبل ميعـاد انعق
المختصة بخمسة عشر يوماً علـى  
األقل، وتزاد المـدة إلـى شـهر    
بالنسبة لمن يعمل بإحدى البعثـات  

  .في الخارج
  

   ) ٥٠( املادة 

  
  
  
  
  

   ) ٥٠( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  

اللجنة المختصة قرار من الـوزير  
ويعتبر العضو محاالً إلى اللجنة من 
تاريخ صدور قرار اإلحالة، علـى  
أن يتضمن بياناً بالوقائع المسـندة  
إلى العضو، ويخطر العضو بهـذا  

رار كتابة وبتاريخ اجتماع اللجنة الق
 المختصة المحدد للنظر في حالتـه 
 ،بخطاب مسجل بعلـم الوصـول  

وذلك قبل ميعـاد انعقـاد اللجنـة    
المختصة بخمسة عشر يوماً علـى  
األقل، وتزاد المـدة إلـى شـهر    
بالنسبة لمن يعمل بإحدى البعثـات  

  .في الخارج
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 ٢٢٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
   ) ٥٠( املادة 

يجوز للجنة المختصة مـن تلقـاء   
نفسها أو بناء على طلـب عضـو   
الســلك المحــال إليهــا أن تــأمر 
باستيفاء التحقيق ولها أن تعهد بذلك 
إلى أحد أعضائها، ولعضو السـلك  
المحال إلى اللجنـة فـي جميـع    
األحوال أن يطلع على التحقيقـات  

جريت وعلى جميع األوراق التي أ
المتعلقة بها وله أن يأخذ صـوراً  
منها كما له أن يطلب ضم تقـارير  
تقييم األداء أو أية أوراق أخـرى  

  .إلى ملف التحقيق

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ) ٥١( املادة 

  
  
  

  
   ) ٥١( املادة 

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
بشخصه "بإضافة عبارة  النواب

يمثل "بعد عبارة " أو بوكيل عنه
جنة عضو السلك المحال أمام الل

الواردة فـي بدايـة   " المختصة
  .المادة

  
  
  

   ) ٥٠( املادة 
يجوز للجنة المختصة مـن تلقـاء   
نفسها أو بناء على طلـب عضـو   
الســلك المحــال إليهــا أن تــأمر 
باستيفاء التحقيق ولها أن تعهد بذلك 
إلى أحد أعضائها، ولعضو السـلك  
المحال إلى اللجنـة فـي جميـع    
األحوال أن يطلع على التحقيقـات  
التي أجريت وعلى جميع األوراق 
المتعلقة بها وله أن يأخذ صـوراً  

تقـارير   منها كما له أن يطلب ضم
تقييم األداء أو أية أوراق أخـرى  

  .إلى ملف التحقيق
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 ٢٢٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
   ) ٥١( املادة 

  
  
  
  
  
  
  
  

يمثل عضو السلك المحـال أمـام   
اللجنة المختصة، وله أن يدافع عن 

  .نفسه كتابة أو شفاهة
  
 

قرر المجلس إضـافة عبـارة    •
بعـد  " بشخصه أو بوكيل عنه"

يمثـل عضـو السـلك    "عبارة 
" المحال أمام اللجنة المختصـة 

  .الواردة في بداية المادة
  

ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل
  .بعد التعديل

يمثل عضو السلك المحـال أمـام   
بشخصه أو بوكيل  اللجنة المختصة

، وله أن يدافع عن نفسه كتابة عنه
  .أو شفاهة

 
   ) ٥٢( املادة 

  دون تعديل

  
  
  
 

   ) ٥٢( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥١( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

يمثل عضو السلك المحـال أمـام   
بشخصه أو بوكيل  اللجنة المختصة

، وله أن يدافع عن نفسه كتابة عنه
  .أو شفاهة

 
   ) ٥٢( املادة 
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 ٢٢٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

   ) ٥٢( املادة 
ط الحق في مسـاءلة عضـو   يسق

السلك تأديبياً بمضي سنة واحدة من 
تاريخ وقوع المخالفة، وتنقطع هذه 
المدة بمباشرة إجراءات التحقيق أو 
بإحالة العضو إلى اللجنة المختصة، 
وتسرى مدة جديدة من تاريخ آخر 

وإذا تعدد . إجراء اتخذ في المخالفة
األعضاء المحالون للجنة، يترتـب  

المـدة بالنسـبة إلـى    على انقطاع 
أحدهم، انقطاعها بالنسبة إلى الباقين 
ولو لم تكن قـد اتخـذت ضـدهم    

  .إجراءات قاطعة للمدة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ) ٥٣( املادة 
  دون تعديل

  
  

  
  

  

   ) ٥٣( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يسقط الحق في مسـاءلة عضـو   
السلك تأديبياً بمضي سنة واحدة من 

خ وقوع المخالفة، وتنقطع هذه تاري
المدة بمباشرة إجراءات التحقيق أو 
بإحالة العضو إلى اللجنة المختصة، 
وتسرى مدة جديدة من تاريخ آخر 

وإذا تعدد . إجراء اتخذ في المخالفة
األعضاء المحالون للجنة، يترتـب  
على انقطاع المـدة بالنسـبة إلـى    
أحدهم، انقطاعها بالنسبة إلى الباقين 

لم تكن قـد اتخـذت ضـدهم    ولو 
  .إجراءات قاطعة للمدة

  

   ) ٥٣( املادة 
مع عدم اإلخالل بأحكام المسئولية 
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 ٢٢٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

   ) ٥٣( املادة 
مع عدم اإلخالل بأحكام المسئولية 
الجنائية أو المدنية لعضو السلك، ال 
يمنع انتهاء خدمة عضو السلك ألي 

 –عدا الوفاة  –سبب من األسباب 
أديبياً إذا كان قد بدئ من مساءلته ت

  .في التحقيق قبل انتهاء خدمته
ويجوز في المخالفات التي يترتـب  
عليها ضياع حـق مـن حقـوق    
الخزينة العامة مساءلة عضو السلك 
تأديبياً ولو لم يكن قـد بـدئ فـي    
التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلـك  
لمدة خمس سـنوات مـن تـاريخ    

  .انتهائها
هـت  ويجوز أن توقع على من انت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ) ٥٤( املادة 
  
 

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
بشخصه "بإضافة عبارة  النواب

الجنائية أو المدنية لعضو السلك، ال 
يمنع انتهاء خدمة عضو السلك ألي 

 –عدا الوفاة  –سبب من األسباب 
من مساءلته تأديبياً إذا كان قد بدئ 

  .في التحقيق قبل انتهاء خدمته
في المخالفات التي يترتـب  ويجوز 

عليها ضياع حـق مـن حقـوق    
الخزينة العامة مساءلة عضو السلك 
تأديبياً ولو لم يكن قـد بـدئ فـي    
التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلـك  
لمدة خمس سـنوات مـن تـاريخ    

  .انتهائها
ويجوز أن توقع على من انتهـت  
خدمته عند ثبوت إدانته غرامـة ال  
 تتجاوز خمسة أضـعاف الراتـب  
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 ٢٣٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

خدمته عند ثبوت إدانته غرامـة ال  
تتجاوز خمسة أضـعاف الراتـب   
الذي كان يتقاضاه في الشهر عنـد  

  .انتهاء خدمته
  

  

   ) ٥٤( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

   ) ٥٤( املادة 
  

  :قرر المجلس اآلتي
بشخصــه أو "إضــافة عبــارة  •

إذا لـم  "بعد عبارة " بوكيل عنه
يحضر العضـو المحـال إلـى    

الـواردة فـي   " اللجنة المختصة
 .بداية المادة

 

إضافة عبارة في نهاية المـادة،   •
بموجب خطاب مسجل : "نصها 

إذا لم "بعد عبارة " أو بوكيل عنه
يحضر العضـو المحـال إلـى    

الـواردة فـي   " لجنة المختصةال
 .بداية المادة

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
بإضافة عبارة في نهاية  النواب

بموجب خطاب : "المادة، نصها 
  ".مسجل بعلم الوصول

  
  
  
  
  
  

الذي كان يتقاضاه في الشهر عنـد  
  .انتهاء خدمته

  
  
  

   ) ٥٤( املادة 
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 ٢٣١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  

  
إذا لم يحضر العضو المحال إلـى  
اللجنة المختصة في الميعاد المحدد 
يخطر لجلسة أخرى، وفـي حالـة   
غيابه يجوز السير في إجـراءات  

لة في غيبته بعد التحقق من المساء
  .صحة إخطاره

  
  

  ".بعلم الوصول
ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل

  .بعد التعديل
  

لعضو المحال إلـى  إذا لم يحضر ا
بشخصه أو بوكيل اللجنة المختصة 

في الميعاد المحـدد يخطـر    عنه
لجلسة أخرى، وفي حالـة غيابـه   
يجوز السير في إجراءات المساءلة 
في غيبته بعد التحقق مـن صـحة   

بموجب خطاب مسجل بعلم  إخطاره
  .الوصول

  
   ) ٥٥( املادة 

  
  
  
  
  

   ) ٥٥( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

إذا لم يحضر العضو المحال إلـى  
بشخصه أو بوكيل اللجنة المختصة 

في الميعاد المحـدد يخطـر    عنه
لجلسة أخرى، وفي حالـة غيابـه   
يجوز السير في إجراءات المساءلة 
في غيبته بعد التحقق مـن صـحة   

وجب خطاب مسجل بعلم بم إخطاره
  .الوصول
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 ٢٣٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
   ) ٥٥( املادة 

تكون جلسات اللجنـة المختصـة   
سرية، وال يكون انعقادها صحيحاً 
إال إذا حضره ثلثا أعضائها علـى  
األقل، وتصدر توصياتها بأغلبيـة  
أصوات الحاضرين، مشتملة علـى  
أسبابها، وترفـع التوصـية إلـى    
 الوزير العتمادها، ويخطر العضو

بالقرار مسبباً كتابةً خالل أسبوعين 
  .من تاريخ اعتماده

  
   ) ٥٦( املادة 

يكون لعضو السلك الـتظلم إلـى   

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥٦( املادة 
  دون تعديل

  
  

  
   ) ٥٦( املادة 

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥٥( املادة 
تكون جلسات اللجنـة المختصـة   
سرية، وال يكون انعقادها صحيحاً 
إال إذا حضره ثلثا أعضائها علـى  
األقل، وتصدر توصياتها بأغلبيـة  
أصوات الحاضرين، مشتملة علـى  
أسبابها، وترفـع التوصـية إلـى    
الوزير العتمادها، ويخطر العضو 

اً كتابةً خالل أسبوعين بالقرار مسبب
  .من تاريخ اعتماده

  
   ) ٥٦( املادة 

يكون لعضو السلك الـتظلم إلـى   
الوزير من القرار الصادر بتوقيـع  
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 ٢٣٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

الوزير من القرار الصادر بتوقيـع  
الجزاء وذلك خالل ثالثين يوماً من 
تاريخ علمه بالقرار، ويحيل الوزير 
ــات   ــة التظلم ــى لجن ــتظلم إل ال

)  ١٤( المنصوص عليها في المادة 
القانون لنظـره وإصـدار    من هذا

  .توصياتها بشأنه
  

  
  

  
  

   ) ٥٧( املادة 
ترفع لجنة التظلمـات توصـيتها   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥٧( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

   ) ٥٧( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ) ٥٨( ادة امل

الجزاء وذلك خالل ثالثين يوماً من 
تاريخ علمه بالقرار، ويحيل الوزير 
ــات   ــة التظلم ــى لجن ــتظلم إل ال

)  ١٤( المنصوص عليها في المادة 
ه وإصـدار  من هذا القانون لنظـر 

  .توصياتها بشأنه
  
  
  
  
  

   ) ٥٧( املادة 
ترفع لجنة التظلمـات توصـيتها   
النهائية بشأن الجزاء إلى الـوزير  
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 ٢٣٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

النهائية بشأن الجزاء إلى الـوزير  
وتشتمل هذه التوصية على األسباب 
التي بنيت عليها وتكون موقعة من 

  .رئيس اللجنة ومن أعضائها
ويصدر القرار الخاص بالبت فـي  

نوب عنه التظلم من الوزير أو من ي
يوماً من تـاريخ تقـديم    ٦٠خالل 

التظلم ويعتبر انقضاء هـذه المـدة   
  .دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم

  
  
  

   ) ٥٨( املادة 
يحتفظ للعضو الموقـوف بسـبب   

  
  
  
  
  
  
  

  
   ) ٥٨( املادة 

  دون تعديل
  
  

  
  

  دون تعديل
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥٩( املادة 

وتشتمل هذه التوصية على األسباب 
التي بنيت عليها وتكون موقعة من 

  .رئيس اللجنة ومن أعضائها
ويصدر القرار الخاص بالبت فـي  
التظلم من الوزير أو من ينوب عنه 

يوماً من تـاريخ تقـديم    ٦٠خالل 
التظلم ويعتبر انقضاء هـذه المـدة   

  .دون البت فيه بمثابة رفض للتظلم
  
  

  
   ) ٥٨( املادة 

يحتفظ للعضو الموقـوف بسـبب   
التحقيق معـه أو بسـبب حبسـه    
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 ٢٣٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

التحقيق معـه أو بسـبب حبسـه    
احتياطياً وكذلك العضـو المقـدم   
للجنة المختصة بدوره في الترقيـة  
إذا حلت خالل فتـرة الوقـف أو   

فإذا تم تبرئته أو توقيـع  . لمساءلةا
عقوبة التنبيه، وجب رد ترقيته إلى 

  .التاريخ الذي استحقها فيه
  

  
  
  
  

   ) ٥٩( املادة 
ال يجوز ترقية عضو السلك المحال 

  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥٩( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   ) ٦٠( املادة 
  دون تعديل

احتياطياً وكذلك العضـو المقـدم   
للجنة المختصة بدوره في الترقيـة  
إذا حلت خالل فتـرة الوقـف أو   

تم تبرئته أو توقيـع   فإذا. المساءلة
عقوبة التنبيه، وجب رد ترقيته إلى 

  .التاريخ الذي استحقها فيه
  
  
  
  
  

   ) ٥٩( املادة 
ال يجوز ترقية عضو السلك المحال 
للمحاكمة الجنائية فـي جنايـة أو   
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 ٢٣٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

للمحاكمة الجنائية فـي جنايـة أو   
جنحة مخلة بالشرف أو األمانـة،  
ويحتفظ له بدوره في الترقيـة إذا  

انتهـت   حلت خالل المحاكمة، فإذا
المحاكمة ببراءته، وجب رد ترقيته 

  .إلى التاريخ الذي استحقها فيه
  
  
  
  
  
  

   ) ٦٠( املادة 
)  ٦٢( مع مراعاة أحكام المـادة  

  
  
  
  
  

  
  

   ) ٦٠( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٦١( املادة 
 

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

جنحة مخلة بالشرف أو األمانـة،  
ويحتفظ له بدوره في الترقيـة إذا  
حلت خالل المحاكمة، فإذا انتهـت  

مة ببراءته، وجب رد ترقيته المحاك
  .إلى التاريخ الذي استحقها فيه

  
  
  
  

  
  

   ) ٦٠( املادة 
)  ٦٢( مع مراعاة أحكام المـادة  

من هذا القانون، يعتبر موقوفاً عن 
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 ٢٣٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

من هذا القانون، يعتبر موقوفاً عن 
العمل كل عضو سلك يحبس تنفيذا 
لحكم قضائي ويحرم مـن راتبـه   
خالل مدة الحبس، ويجوز إعادتـه  

المدة مع عدم  إلى عمله بعد انقضاء
اإلخالل بالمسئولية التأديبية عنـد  

  .االقتضاء
  
  
  
  
  

   ) ٦١( املادة 
  

  
  
  
  
  
  

   ) ٦١( املادة 
  :قرر المجلس اآلتي

 "يصـدر الـوزير  "إحالل عبارة  •
 "جـاز للـوزير  "محل عبـارة  

ولى مـن  الواردة في الفقرة األ
 .المادة

 

الواردة " أن يصدر"حذف عبارة  •

يصـدر  "بإحالل عبـارة   النواب
جـاز  "محـل عبـارة    "الوزير
الـواردة فـي الفقـرة     "للوزير

 .األولى من المادة

مجلـس  الموافقة علـى قـرار    •
" أن يصدر"بحذف عبارة  النواب

الواردة في الفقرة األولى مـن  
 .المادة

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
بإعادة صـياغة البنـد    النـواب 

الثاني من المادة ليصبح علـى  
سنة فـي حـالتي   ": النحو اآلتي

وقف صرف العالوة الدورية أو 
الوقف عن العمل مـع خصـم   

 ".الراتب

العمل كل عضو سلك يحبس تنفيذا 
لحكم قضائي ويحرم مـن راتبـه   
خالل مدة الحبس، ويجوز إعادتـه  
 إلى عمله بعد انقضاء المدة مع عدم
اإلخالل بالمسئولية التأديبية عنـد  

  .االقتضاء
  
  
  
  
  

   ) ٦١( املادة 
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 ٢٣٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .في الفقرة األولى من المادة

  
 

إعادة صياغة البند الثـاني مـن    •
: المادة ليصبح على النحو اآلتي

سنة في حالتي وقـف صـرف   "
العالوة الدورية أو الوقف عـن  

 ".العمل مع خصم الراتب

  
 

 .من المادة) ٣(حذف البند  •
 

ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل
  .التعديل بعد

  

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
مـن  ) ٣(بحذف البنـد   وابالن

 .المادة
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 ٢٣٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
  
  
  
  
  

إذا قدمت عن العضو الذي تم توقيع 
الجزاءات التأديبية عليه، تقـارير  
تفيد أن سلوكه وعمله منذ توقيـع  
الجزاء كانا مرضيين، جاز للوزير 

قراراً  يصدر أنأو من ينوب عنه 
حو تلـك الجـزاءات بانقضـاء    بم

  :الفترات اآلتية
ستة أشهر في حالة التنبيـه أو   .١

  .اإلنذار الكتابي

إذا قدمت عن العضو الذي تم توقيع 
الجزاءات التأديبية عليه، تقـارير  
تفيد أن سلوكه وعمله منذ توقيـع  

يصـدر  الجزاء كانـا مرضـيين،   
أو من ينوب عنـه قـراراً    الوزير

بمحو تلـك الجـزاءات بانقضـاء    
  :الفترات اآلتية

ستة أشهر في حالة التنبيـه أو   - ١
  .اإلنذار الكتابي

تي وقف صـرف  سنة في حال - ٢
العالوة الدورية أو الوقف عـن  

 .العمل مع خصم الراتب

  
ويترتب على محو الجزاء اعتباره 
كأن لم يكن بالنسبة للمسـتقبل وال  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الفصل العاشــر
  انتهــــاء اخلدمـــة

  
   ) ٦٢( املادة 

  
  
  
  
  

إذا قدمت عن العضو الذي تم توقيع 
الجزاءات التأديبية عليه، تقـارير  
تفيد أن سلوكه وعمله منذ توقيـع  

يصـدر  الجزاء كانـا مرضـيين،   
أو من ينوب عنـه قـراراً    الوزير

ضـاء  بمحو تلـك الجـزاءات بانق  
  :الفترات اآلتية

ستة أشهر في حالة التنبيـه أو   - ١
  .اإلنذار الكتابي

سنة في حالتي وقف صـرف   - ٢
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 ٢٤٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

سنة واحدة فـي حالـة وقـف     .٢
 .صرف العالوة الدورية

سنة واحدة في حالة الوقف عن  .٣
 .العمل مع خصم الراتب

ويترتب على محو الجزاء اعتباره 
كأن لم يكن بالنسبة للمسـتقبل وال  

ــو   ــى الحق ــك عل ــؤثر ذل ق ي
  .والتعويضات التي ترتبت نتيجة له

  
  
  

  الفصل العاشــر
  انتهــــاء اخلدمـــة

  

ــوق    ــى الحق ــك عل ــؤثر ذل ي
  .والتعويضات التي ترتبت نتيجة له

  
  
 

  الفصل العاشــر
  انتهــــاء اخلدمـــة

  
   ) ٦٢( املادة 

 :قرر المجلس اآلتي

مـن  ) ١(اغة البنـد  إعادة صي •
 .المادة

 

بقرار تـأديبي أو  "إضافة عبارة  •

 

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
) ١(بإعادة صياغة البند  النواب

 .من المادة

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
بقـرار  "بإضافة عبـارة   النواب

 "تأديبي أو بحكم قضائي نهـائي 
 .من المادة) ٥(بند في نهاية ال

الموافقة علـى قـرار مجلـس     •
ــواب ــة  الن ــافة كلم أو "بإض
) ٧(في نهاية البنـد   "ازدواجها
 .من المادة

  
  
  

العالوة الدورية أو الوقف عـن  
 .العمل مع خصم الراتب

  
ويترتب على محو الجزاء اعتباره 
كأن لم يكن بالنسبة للمسـتقبل وال  
ــوق    ــى الحق ــك عل ــؤثر ذل ي

  .والتعويضات التي ترتبت نتيجة له
  
  
 

  صل العاشــرالف
  انتهــــاء اخلدمـــة

  
   ) ٦٢( املادة 
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 ٢٤١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

   ) ٦٢( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

في نهايـة   "بحكم قضائي نهائي
 .من المادة) ٥(البند 

 

فـي   "أو ازدواجها"إضافة كلمة  •
 .من المادة) ٧(نهاية البند 

  
ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل

  .بعد التعديل
مع عدم اإلخالل باألحكام المنظمة 
للتقاعد، تنتهي خدمة عضو السلك 

  :حد األسباب اآلتيةأل
 –ويجـوز  بلوغ سن الستين ،  .١

عند الضرورة بناء على عرض 
مد خدمة عضو السلك  –الوزير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع عدم اإلخالل باألحكام المنظمة 
للتقاعد، تنتهي خدمة عضو السلك 
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 ٢٤٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

مع عدم اإلخالل باألحكام المنظمة 
للتقاعد، تنتهي خدمة عضو السلك 

  :ألحد األسباب اآلتية
عند  –بلوغ سن الستين، ويجوز  .١

الضرورة بقرار مـن رئـيس   
عرض  مجلس الوزراء بناء على

مد خدمة عضو السلك  –الوزير 
  .بحد أقصى أربع سنوات

التقاعد المبكر بناء على طلـب   .٢
 .عضو السلك

الــزواج بغيــر بحرينيــة دون  .٣
موافقة الوزارة، وتنتهي الخدمة 
في هذه الحالة من تاريخ عقـد  
الزواج، وال يؤثر ذلـك علـى   

 .حقوق عضو السلك التقاعدية

بحد أقصى أربع سنوات ، طبقاً  
  .لقواعد وأنظمة الخدمة المدنية

التقاعد المبكر بناء على طلـب   .٢
 .عضو السلك

الــزواج بغيــر بحرينيــة دون  .٣
موافقة الوزارة، وتنتهي الخدمة 

الحالة من تاريخ عقـد   في هذه
الزواج، وال يؤثر ذلـك علـى   

 .حقوق عضو السلك التقاعدية

 .عدم اللياقة الصحية .٤

بقرار تأديبي  الفصل من الخدمة .٥
 .أو بحكم قضائي نهائي

 .االستقالة الصريحة أو الضمنية .٦
ــة   .٧ ــية البحريني ــد الجنس أو فق

 .ازدواجها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٦٣( املادة 

  :ألحد األسباب اآلتية
 –ويجـوز  بلوغ سن الستين ،  .١

عند الضرورة بناء على عرض 
مد خدمة عضو السلك  –الوزير 

بحد أقصى أربع سنوات ، طبقاً  
  .عد وأنظمة الخدمة المدنيةلقوا

التقاعد المبكر بناء على طلـب   .٢
 .عضو السلك

 
الــزواج بغيــر بحرينيــة دون  .٣

موافقة الوزارة، وتنتهي الخدمة 
في هذه الحالة من تاريخ عقـد  
الزواج، وال يؤثر ذلـك علـى   

 .حقوق عضو السلك التقاعدية
 .عدم اللياقة الصحية .٤
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 ٢٤٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

 .عدم اللياقة الصحية .٤

 .دمةالفصل من الخ .٥
 

 .االستقالة الصريحة أو الضمنية .٦

 .فقد الجنسية البحرينية .٧
 

الحكم عليه نهائياً بعقوبـة فـي    .٨
جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في 

 .جنحة مخلة بالشرف أو األمانة

الفصل بغير الطريق التـأديبي   .٩
وفقاً للحاالت والضوابط التـي  

 ∗.تحددها الالئحة التنفيذية

الحكم عليه نهائياً بعقوبـة فـي    .٨
ة للحرية في جناية أو بعقوبة مقيد

 .جنحة مخلة بالشرف أو األمانة

الفصل بغير الطريق التـأديبي   .٩
وفقاً للحاالت والضوابط التـي  

 ∗.تحددها الالئحة التنفيذية
  .الوفاة .١٠
  
  

   ) ٦٣( املادة 
  
قرر المجلس تصـحيح الخطـأ    •

  
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

بتصحيح الخطأ النحوي  النواب
لتصبح " ً معلقا"الوارد في كلمة 

ئــي ، والخطــأ اإلمال"ٍ معلــق"
لتصبح " أعتبر"الوارد في كلمة 

  ".اعتبر"
  

  
  
  
  

بقرار تأديبي  الفصل من الخدمة .٥
 .ضائي نهائيأو بحكم ق

 .االستقالة الصريحة أو الضمنية .٦

ــة   .٧ ــية البحريني ــد الجنس أو فق
 .ازدواجها

الحكم عليه نهائياً بعقوبـة فـي    .٨
جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في 

 .جنحة مخلة بالشرف أو األمانة

الفصل بغير الطريق التـأديبي   .٩
وفقاً للحاالت والضوابط التـي  

 ∗.تحددها الالئحة التنفيذية
  .الوفاة .١٠
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 ٢٤٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  .الوفاة .١٠
 
  

   ) ٦٣( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لعضو السلك أن يقدم استقالته مـن  

" ً معلقا"النحوي الوارد في كلمة 
ــبح  ــق"لتص ــأ "ٍ معل ، والخط

" رأعتب"اإلمالئي الوارد في كلمة 
  ".اعتبر"لتصبح 

ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل
  .بعد التعديل

  
لعضو السلك أن يقدم استقالته مـن  
وظيفته إلى الوزير، ويكون طلـب  

علـى  ٍ معلقاالستقالة مكتوباً وغير 
 اعتبـر شرط أو مقترناً بقيـد وإال  

  .كأنه لم يكن
خدمة عضو السـلك إال   يوال تنته

بالقرار الصادر بقبول االسـتقالة،  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   ) ٦٣( املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لعضو السلك أن يقدم استقالته مـن  
وظيفته إلى الوزير، ويكون طلـب  
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 ٢٤٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

وظيفته إلى الوزير، ويكون طلـب  
علـى   معلقاًاالستقالة مكتوباً وغير 

 أعتبـر شرط أو مقترناً بقيـد وإال  
  .كأنه لم يكن

خدمة عضو السـلك إال   يوال تنته
بالقرار الصادر بقبول االسـتقالة،  
ويجب البت فـي الطلـب خـالل    

قديمـه وإال  ثالثين يوماً من تاريخ ت
اعتبرت االستقالة مقبولـة بحكـم   

  .القانون
فإذا أحيل عضو السلك إلى التحقيق 
فال تقبل استقالته إال بعد التصرف 
في التحقيق بغير جزاء الفصل من 

  .  الخدمة
وفي جميع األحوال يجـب علـى   

لبت فـي الطلـب خـالل    ويجب ا
ثالثين يوماً من تاريخ تقديمـه وإال  
اعتبرت االستقالة مقبولـة بحكـم   

  .القانون
فإذا أحيل عضو السلك إلى التحقيق 
فال تقبل استقالته إال بعد التصرف 
في التحقيق بغير جزاء الفصل من 

  .  الخدمة
وفي جميع األحوال يجـب علـى   
عضو السلك أن يستمر في عملـه  

لغ إليـه قـرار قبـول    على أن يب
ــاد   ــي الميع ــتقالة أو ينقض االس

  .المنصوص عليه في هذه المادة
  

  
  

   ) ٦٤( املادة 
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

  بإضــافة عبــارة   النــواب
" بخطاب مسجل بعلم الوصول" 

" وبتعيين إنذار كتابةً"بعد عبارة 
الواردة في الفقرة األولى مـن  

 .المادة

  
  
  
  
  

علـى  ٍ معلقاالستقالة مكتوباً وغير 
 اعتبـر شرط أو مقترناً بقيـد وإال  

  .كأنه لم يكن
خدمة عضو السـلك إال   يوال تنته

بالقرار الصادر بقبول االسـتقالة،  
ويجب البت فـي الطلـب خـالل    

يوماً من تاريخ تقديمـه وإال  ثالثين 
اعتبرت االستقالة مقبولـة بحكـم   

  .القانون
فإذا أحيل عضو السلك إلى التحقيق 
فال تقبل استقالته إال بعد التصرف 
في التحقيق بغير جزاء الفصل من 

  .  الخدمة
وفي جميع األحوال يجـب علـى   
عضو السلك أن يستمر في عملـه  
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 ٢٤٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

عضو السلك أن يستمر في عملـه  
على أن يبلغ إليـه قـرار قبـول    

ــي المي ــتقالة أو ينقض ــاد االس ع
  .المنصوص عليه في هذه المادة

  
   ) ٦٤( املادة 

  
  
  
  
  
  
  

يعتبر عضو السـلك مسـتقيالً إذا   

   ) ٦٤( املادة 
  قرر المجلس إضـافة عبـارة    •

" بخطاب مسجل بعلم الوصول" 
" وبتعيين إنذار كتابةً"بعد عبارة 

الواردة في الفقرة األولى مـن  
 .المادة

ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل
  .بعد التعديل

مسـتقيالً إذا   يعتبر عضو السـلك 
انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من 
خمسة عشر يوماً متصلة أو ثالثين 
يوماً غير متصلة في السنة ويتعين 

بخطاب مسجل بعلـم   إنذاره كتابةً
بعد خمسة أيام من بدايـة   الوصول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

على أن يبلغ إليـه قـرار قبـول    
ــتقا ــاد االس ــي الميع لة أو ينقض

  .المنصوص عليه في هذه المادة
  

   ) ٦٤( املادة 
  
  
  
  
  
  
  

يعتبر عضو السـلك مسـتقيالً إذا   
انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من 
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 ٢٤٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من 
خمسة عشر يوماً متصلة أو ثالثين 
يوماً غير متصلة في السنة ويتعين 
إنذاره كتابةً بعد خمسة أيـام مـن   
بداية االنقطاع المتصل وعشرة أيام 

طاع غير المتصل، ما من بداية االنق
  .لم يكن قد أحيل إلى التحقيق

  
فإذا قـدم عضـو السـلك خـالل     
العشرين يوماً التالية النتهاء مـدة  
االنقطاع، ما يثبت أن انقطاعه كان 
بعذر مقبول جاز للسلطة المختصة 
احتساب مدة االنقطاع إجازة سنوية 
أو مرضية إذا كان له رصيد منها 

زة يسمح بذلك وإال اعتبـرت إجـا  

االنقطاع المتصل وعشرة أيام من 
بداية االنقطاع غير المتصل، ما لم 

  .يكن قد أحيل إلى التحقيق
فإذا قـدم عضـو السـلك خـالل     
العشرين يوماً التالية النتهاء مـدة  
االنقطاع، ما يثبت أن انقطاعه كان 
بعذر مقبول جاز للسلطة المختصة 
احتساب مدة االنقطاع إجازة سنوية 
أو مرضية إذا كان له رصيد منها 
يسمح بذلك وإال اعتبـرت إجـازة   

  .بدون راتب
فإذا لم يقدم عضو السـلك أسـباباً   

ر االنقطاع أو قدمها ورفضـت  تبر
اعتبرت خدمته منتهية من تـاريخ  
انقطاعه عن العمـل فـي حالـة    

  
  
  
  
  
  
  

  ) ٦٥( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  

خمسة عشر يوماً متصلة أو ثالثين 
يوماً غير متصلة في السنة ويتعين 

بخطاب مسجل بعلـم   إنذاره كتابةً
بعد خمسة أيام من بدايـة   الوصول

نقطاع المتصل وعشرة أيام من اال
بداية االنقطاع غير المتصل، ما لم 

  .يكن قد أحيل إلى التحقيق
فإذا قـدم عضـو السـلك خـالل     
العشرين يوماً التالية النتهاء مـدة  
االنقطاع، ما يثبت أن انقطاعه كان 
بعذر مقبول جاز للسلطة المختصة 
احتساب مدة االنقطاع إجازة سنوية 

له رصيد منها أو مرضية إذا كان 
يسمح بذلك وإال اعتبـرت إجـازة   

  .بدون راتب
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 ٢٤٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  .بدون راتب
فإذا لم يقدم عضو السـلك أسـباباً   
تبرر االنقطاع أو قدمها ورفضـت  
اعتبرت خدمته منتهية من تـاريخ  
انقطاعه عن العمـل فـي حالـة    
االنقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام 
مدة الثالثين يوماً في حالة االنقطاع 

  .غير المتصل

  
  

  ) ٦٥( املادة 
 تنتهي خدمة السفير المعين رئيسـاً 

لبعثة دبلوماسية من خارج السـلك  
من هذا القانون )  ١٠( طبقاً للمادة 

االنقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام 
مدة الثالثين يوماً في حالة االنقطاع 

  .غير المتصل

  
  

  ) ٦٥( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
أحكـام خاصـة ببعثات 

التمثيـل الدبلوماســي 
  والقنصلـي

  
   ) ٦٦( املادة 

  دون تعديل
  

فإذا لم يقدم عضو السـلك أسـباباً   
تبرر االنقطاع أو قدمها ورفضـت  
اعتبرت خدمته منتهية من تـاريخ  
انقطاعه عن العمـل فـي حالـة    
االنقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام 
مدة الثالثين يوماً في حالة االنقطاع 

  .غير المتصل

  
  

  ) ٦٥( املادة 
تنتهي خدمة السفير المعين رئيسـاً  
لبعثة دبلوماسية من خارج السـلك  

من هذا القانون )  ١٠( طبقاً للمادة 
بانتهاء مدة عمله رئيساً لهذه البعثة، 
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 ٢٤٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

بانتهاء مدة عمله رئيساً لهذه البعثة، 
ما لم يقرر الوزير استمرار عملـه  

  .بالوزارة
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
أحكـام خاصـة ببعثات 

التمثيـل الدبلوماســي 
  والقنصلـي

  
  
  
  

  الباب الثالث
أحكـام خاصـة ببعثات 

التمثيـل الدبلوماســي 
  قنصلـيوال

  
   ) ٦٦( املادة 

  دون تعديل
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ) ٦٧( املادة 

  دون تعديل
  

ما لم يقرر الوزير استمرار عملـه  
  .بالوزارة

  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
أحكـام خاصـة ببعثات 

التمثيـل الدبلوماســي 
  والقنصلـي

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٥٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
   ) ٦٦( املادة 

أو  في حالة غياب رئـيس البعثـة  
وجود ما يمنعه من مباشرة عملـه  
أو خلو منصبه، يحل محله عضـو  
السلك الذي يليه في الترتيب فـي  
ذات البعثة أو من ينتدب لذلك مـن  

  .الوزارة
وإذا خلت البعثة مـن األعضـاء   
ــوم   ــوز أن يق ــيين يج الدبلوماس

  .بأعمالها أقدم موظف إداري
ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة 

للقواعد والشـروط  بدل إنابة وفقاً 
  .التي تحددها الالئحة التنفيذية

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ) ٦٧( املادة 

  دون تعديل
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٦٨( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  

   ) ٦٦( ملادة ا
في حالة غياب رئـيس البعثـة أو   
وجود ما يمنعه من مباشرة عملـه  
أو خلو منصبه، يحل محله عضـو  
السلك الذي يليه في الترتيب فـي  
ذات البعثة أو من ينتدب لذلك مـن  

  .الوزارة
وإذا خلت البعثة مـن األعضـاء   
ــوم   ــوز أن يق ــيين يج الدبلوماس

  .بأعمالها أقدم موظف إداري
من يتولى رئاسة البعثة ويمنح كل 

بدل إنابة وفقاً للقواعد والشـروط  
  .التي تحددها الالئحة التنفيذية
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 ٢٥١

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
   ) ٦٧( املادة 

يعتبر رئيس البعثـة الدبلوماسـية   
قنصالً عاماً في دائرة اختصـاص  
بعثته وذلك بما ال يتعـارض مـع   
دوائر اختصاص القنصليات العامة 
ــائها  والقنصــليات الصــادر بإنش
مرسوم ملكي، ويجوز له أن يعهد 

كلهـا أو  باختصاصاته القنصـلية  
بعضها إلى أحد أعضـاء البعثـة   

  .التابعين له
  

   ) ٦٨( املادة 
يصرف لرئيس البعثة غير المقـيم  

  
  
  
  
  
  

   ) ٦٨( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

   ) ٦٩( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

   ) ٧٠( املادة 
  دون تعديل

  

   ) ٦٧( املادة 
يعتبر رئيس البعثـة الدبلوماسـية   
قنصالً عاماً في دائرة اختصـاص  
بعثته وذلك بما ال يتعـارض مـع   
دوائر اختصاص القنصليات العامة 
ــائها  والقنصــليات الصــادر بإنش

ويجوز له أن يعهد  مرسوم ملكي،
باختصاصاته القنصـلية كلهـا أو   
بعضها إلى أحد أعضـاء البعثـة   

  .التابعين له
  

   ) ٦٨( املادة 
يصرف لرئيس البعثة غير المقـيم  
نفقات سفر له ولعائلته مـن مقـر   
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 ٢٥٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

نفقات سفر له ولعائلته مـن مقـر   
البعثة التي يقيم فيها بصفة أصـلية  
إلى مقر البعثة األخـرى المحالـة   
عليه، كما تصرف له أيضاً نفقات 
اإلقامة طبقاً للضوابط والشـروط  

  .الالئحة التنفيذية التي تحددها
  
  

  
  

   ) ٦٩( املادة 
يجوز لدواعي المصلحة العامة ندب 
عضو السلك في البعثة إلى وظيفة 

  .تعلو وظيفته األصلية

  
  

  
  

   ) ٦٩( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

   ) ٧٠( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البعثة التي يقيم فيها بصفة أصـلية  
إلى مقر البعثة األخـرى المحالـة   
عليه، كما تصرف له أيضاً نفقات 

قامة طبقاً للضوابط والشـروط  اإل
  .التي تحددها الالئحة التنفيذية

  
  

  
  

   ) ٦٩( املادة 
يجوز لدواعي المصلحة العامة ندب 
عضو السلك في البعثة إلى وظيفة 

  .تعلو وظيفته األصلية
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 ٢٥٣

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  
   ) ٧٠( املادة 

يجوز للوزير باالتفاق مع الوزراء 
المختصين نـدب ملحقـين فنيـين    
ــاريين أو   ــكريين أو تجـ عسـ
مستشارين ثقافيين ومسـاعديهم أو  

، علـى أن  تالـوزارا غيرهم من 
المنتـدبين منهـا    تتتحمل الوزارا

العالوات والبدالت والمخصصات 
المقررة للوظائف التي يشـغلونها  
والتي تعادل وظائف نظرائهم مـن  
أعضاء السلك طبقاً للقواعد التـي  

  .تحددها الالئحة التنفيذية
ويتمتع هـؤالء الملحقـون، عنـد    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٧١( املادة 
  دون تعديل

   ) ٧١( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  

  
   ) ٧٢( املادة 

  دون تعديل
  
  
  
  

   ) ٧٠( املادة 
يجوز للوزير باالتفاق مع الوزراء 
المختصين نـدب ملحقـين فنيـين    
ــاريين أو   ــكريين أو تجـ عسـ

ستشارين ثقافيين ومسـاعديهم أو  م
، علـى أن  تغيرهم من الـوزارا 

المنتـدبين منهـا    تتتحمل الوزارا
العالوات والبدالت والمخصصات 
المقررة للوظائف التي يشـغلونها  
والتي تعادل وظائف نظرائهم مـن  
أعضاء السلك طبقاً للقواعد التـي  

  .تحددها الالئحة التنفيذية
ويتمتع هـؤالء الملحقـون، عنـد    
عــودتهم النهائيــة إلــى الــبالد، 
باإلعفاءات الجمركيـة المقـررة   
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 ٢٥٤

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

عــودتهم النهائيــة إلــى الــبالد، 
الجمركيـة المقـررة    باإلعفاءات

  .لنظرائهم من أعضاء البعثة
  

   ) ٧١( املادة 
مع عدم اإلخالل بما للوزارات أو 
الجهات ذات الشأن من حق التوجيه 
واإلشراف، يكون الملحقون الفنيون 
ومساعدوهم خاضـعين إلشـراف   
وتوجيه رئيس البعثـة المنتـدبين   

  .إليها

  
   ) ٧٢( املادة 

يـل  يتبع جميع أعضاء بعثـة التمث 

  
  
  
  
  

  
   ) ٧٢( املادة 

  دون تعديل
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

   ) ٧٣( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  

   ) ٧٤( املادة 
  دون تعديل

  .لنظرائهم من أعضاء البعثة
  

   ) ٧١( املادة 
مع عدم اإلخالل بما للوزارات أو 
الجهات ذات الشأن من حق التوجيه 
واإلشراف، يكون الملحقون الفنيون 
ومساعدوهم خاضـعين إلشـراف   
وتوجيه رئيس البعثـة المنتـدبين   

  .إليها

  
   ) ٧٢( ادة امل

يتبع جميع أعضاء بعثـة التمثيـل   
القنصلي رئيس البعثة الدبلوماسـية  
المعتمد في الدولة أو الدول التـي  
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 ٢٥٥

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

القنصلي رئيس البعثة الدبلوماسـية  
المعتمد في الدولة أو الدول التـي  
يعملون فيها، ويخضعون إلشرافه، 
وعليهم تنفيذ ما يصدر عنـه مـن   

  .تعليمات في حدود اختصاصاتهم
  

  
  
  
  

   ) ٧٣( املادة 
يجوز إسناد رعاية الشئون القنصلية 
لمملكة البحرين في بلد أو أكثر إلى 

ي وذلـك طبقـاً   بلد عربي أو أجنب

  
  
  

   ) ٧٣( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  

   ) ٧٤( املادة 
  دون تعديل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٧٥( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

يعملون فيها، ويخضعون إلشرافه، 
وعليهم تنفيذ ما يصدر عنـه مـن   

  .تعليمات في حدود اختصاصاتهم
  

  
  
  
  

   ) ٧٣( املادة 
يجوز إسناد رعاية الشئون القنصلية 

ين في بلد أو أكثر إلى لمملكة البحر
بلد عربي أو أجنبي وذلـك طبقـاً   
لالتفاقيات التي تبرم بـين البلـدين   

  .لهذا الغرض
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 ٢٥٦

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

لالتفاقيات التي تبرم بـين البلـدين   
  .لهذا الغرض

  
   ) ٧٤( املادة 

في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل 
في جميـع   –القنصلي، يحل محله 

ــاته  ــة  –اختصاص ــو البعث عض
القنصلية الذي يليه في الوظيفة، ما 
لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسـية  
أحد أعضائها للقيام بأعمال رئـيس  

عثة القنصلية بالنيابة، وذلك بعـد  الب
ــة   ــلطة المختص ــوع للس الرج

  .بالوزارة
  

  
  
  
  
  
  
  

   ) ٧٥( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  

  
  

  
  

   ) ٧٦( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ) ٧٤( املادة 

في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل 
في جميـع   –القنصلي، يحل محله 

ــاته  ــة  –اختصاص ــو البعث عض
القنصلية الذي يليه في الوظيفة، ما 

سـية  لم يندب رئيس البعثة الدبلوما
أحد أعضائها للقيام بأعمال رئـيس  
البعثة القنصلية بالنيابة، وذلك بعـد  
ــة   ــلطة المختص ــوع للس الرج

  .بالوزارة
  

   ) ٧٥( املادة 
يجوز تعيين قناصل فخريين لمملكة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٥٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

   ) ٧٥( املادة 
يجوز تعيين قناصل فخريين لمملكة 
البحرين فـي الخـارج، وتحـدد    
اختصاصاتهم بقرار من الـوزير،  
وال يتقاضى هؤالء القناصل أجوراً 
أو مكافآت ما لم يقـرر الـوزير   

  .خالف ذلك
  

  
  

   ) ٧٦( املادة 
راعـاة أحكـام المعاهـدات    مع م

والقوانين واللوائح والقرارات ذات 
الصــلة، تقــوم بعثــات التمثيــل 

  
  

   ) ٧٦( املادة 
  دون تعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الباب الرابــع
  أحكــــام ختاميــــة

  
   ) ٧٧( املادة 
  ن تعديلدو

  
  
  

   ) ٧٨( املادة 
الموافقة علـى قـرار مجلـس     •

للمـادة  "بإحالل عبـارة   النواب

البحرين فـي الخـارج، وتحـدد    
اختصاصاتهم بقرار من الـوزير،  
وال يتقاضى هؤالء القناصل أجوراً 

لـوزير  أو مكافآت ما لم يقـرر ا 
  .خالف ذلك

  
  
  

   ) ٧٦( املادة 
مع مراعـاة أحكـام المعاهـدات    
والقوانين واللوائح والقرارات ذات 
الصــلة، تقــوم بعثــات التمثيــل 
الدبلوماســي والقنصــلي برعايــة 
وحماية مصالح مملكـة البحـرين   
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 ٢٥٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

الدبلوماســي والقنصــلي برعايــة 
وحماية مصالح مملكـة البحـرين   
ومواطنيها الموجودين في دوائـر  

ويصـدر الـوزير   .  اختصاصاتها
قراراته بشأن الرسوم التي تستوفى 
عن األعمال القنصلية طبقـاً لمـا   

وتحـدد  . ه الجهات المعنيـة تحدد
الالئحة التنفيذية القواعد والشروط 

  .األساسية الخاصة بالعمل القنصلي
  

  الباب الرابــع
  أحكــــام ختاميــــة

  
   ) ٧٧( املادة 

  
  الباب الرابــع

  أحكــــام ختاميــــة
  

   ) ٧٧( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

   ) ٧٨( املادة 
قرر المجلـس إحـالل عبـارة     •

محــل عبــارة " )٢٢(للمــادة "
،وذلك اتساقا مع  ")٢٣(ة للماد"

التعديل المجرى علـى تـرقيم   

للمــادة "محــل عبــارة " )٢٢(
،وذلك اتساقا مع التعديل  ")٢٣(

  .المجرى على ترقيم المواد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ومواطنيها الموجودين في دوائـر  
ويصـدر الـوزير   .  اختصاصاتها

وفى قراراته بشأن الرسوم التي تست
عن األعمال القنصلية طبقـاً لمـا   

وتحـدد  . تحدده الجهات المعنيـة 
الالئحة التنفيذية القواعد والشروط 

  .األساسية الخاصة بالعمل القنصلي
  

  الباب الرابــع
  أحكــــام ختاميــــة

  
   ) ٧٧( املادة 

يجوز للوزير أن يفوض من يراه 
لممارســة بعــض اختصاصــاته 
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 ٢٥٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

يجوز للوزير أن يفوض من يراه 
لممارســة بعــض اختصاصــاته 

  .المنصوص عليها في هذا القانون

  
   ) ٧٨( املادة 

  
  
  
  
  
  
  
  

ء السلك الموجودين في ينقل أعضا

  .المواد
ـــنص  ـــون ال ـــك يك ـــى ذل   وعل

  .بعد التعديل
  

ينقل أعضاء السلك الموجودين في 
تاريخ العمل بهذا القـانون بـذات   
أوضـاعهم الوظيفيــة ودرجــاتهم  
ورتبهم إلى جدول الرواتب الـذي  

من هذا  ) ٢٢( للمادة يصدر طبقاً 
  .القانون

  
  
  
  

  
  
  

   ) ٧٩( املادة 
  دون تعديل

  
  
  

  
   ) ٨٠( املادة 

  دون تعديل
  

  

  .نونالمنصوص عليها في هذا القا

  
   ) ٧٨( املادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينقل أعضاء السلك الموجودين في 
تاريخ العمل بهذا القـانون بـذات   
أوضـاعهم الوظيفيــة ودرجــاتهم  
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 ٢٦٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

تاريخ العمل بهذا القـانون بـذات   
أوضـاعهم الوظيفيــة ودرجــاتهم  
ورتبهم إلى جدول الرواتب الـذي  

من هذا )  ٢٣( يصدر طبقاً للمادة 
  .القانون

  
  
  
  

   ) ٧٩( املادة 
يسري على أعضاء السلك، فيما لم 
يرد بشأنه نص في هذا القـانون،  
قــانون الخدمــة المدنيــة بمــا ال 

   ) ٧٩( ة املاد
  دون تعديل

  
  
  

  
   ) ٨٠( املادة 

  دون تعديل
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

   ) ٨١( املادة 
  دون تعديل

  
  

  ) ٨٢( املادة 
 الموافقة على قرار مجلس النواب

على رئيس مجلس "بإحالل عبارة 
محـل عبـارة   " الوزراء والوزراء

الواردة في بدايـة   "على الوزراء"

ورتبهم إلى جدول الرواتب الـذي  
من هذا  ) ٢٢( للمادة يصدر طبقاً 

  .القانون

  
  
  
  

   ) ٧٩( املادة 
يسري على أعضاء السلك، فيما لم 

القـانون،  يرد بشأنه نص في هذا 
قــانون الخدمــة المدنيــة بمــا ال 

  .يتعارض مع أحكام هذا القانون
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  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  .ارض مع أحكام هذا القانونيتع
  

   ) ٨٠( املادة 
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

  .بقرار من رئيس مجلس الوزراء
وتصدر الالئحة التنفيذية والقرارات 
المنفذة لهذا القانون خـالل سـتة   
أشهر من تاريخ صدوره، ويستمر 
العمل بالقرارات واألنظمة المعمول 

وتلك  بها لحين صدور هذه الالئحة
  .القرارات

  
   ) ٨١( املادة 

يلغى كل نص يخالف أحكام هـذا  

  

   ) ٨١( املادة 
  دون تعديل

  
  

  ) ٨٢( املادة 
علـى  "قرر المجلس إحالل عبارة 

" رئيس مجلس الوزراء والوزراء
الواردة  "على الوزراء"محل عبارة 

  .في بداية المادة
  وعلــى ذلــك يكــون نــص املــادة 

  .بعد التعديل
ـ    وزراء على رئـيس مجلـس ال

 –كل فيمـا يخصـه    – والوزراء

  .المادة
  
  

   ) ٨٠( املادة 
تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون 

  .بقرار من رئيس مجلس الوزراء
وتصدر الالئحة التنفيذية والقرارات 
المنفذة لهذا القانون خـالل سـتة   
أشهر من تاريخ صدوره، ويستمر 

ألنظمة المعمول العمل بالقرارات وا
بها لحين صدور هذه الالئحة وتلك 

  .القرارات
  

   ) ٨١( املادة 
يلغى كل نص يخالف أحكام هـذا  

  .القانون
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 ٢٦٢

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون اخلارجية توصية جلنة الشؤون اخلارجية 
  والدفاع واألمن الوطنيوالدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة  

  .القانون
  

   ) ٨٢( املادة 
  
  
  
  
  
  

 –كل فيما يخصه  –على الوزراء 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به مـن  
أول الشهر التالي لمضـي ثالثـة   
أشهر من تاريخ نشره في الجريدة 

  .الرسمية
  

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به مـن  
أول الشهر التالي لمضـي ثالثـة   
أشهر من تاريخ نشره في الجريدة 

  .الرسمية

  ) ٨٢( املادة 
  
  
  
  
  
  

على رئـيس مجلـس الـوزراء    
 –كل فيمـا يخصـه    – والوزراء

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به مـن  
أول الشهر التالي لمضـي ثالثـة   

ي الجريدة أشهر من تاريخ نشره ف
  .الرسمية
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 ٢٦٣

  
  

  م٢٠٠٩مايو  ٢١: التاريخ 
  عبدالرمحن حممد مجشري   احملرتم/ سعادة األستاذ الفاضل 

   يرئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطن     
مشروع قـانون يف شـأن السـلك الدبلوماسـي والقنصـلي، املرافـق للمرسـوم : املوضوع 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٨(امللكي رقم 
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  الس     ید عل     ي ب     ن ص     الح الص     الح م، أرف     ق مع     الي ٢٠٠٩م     ایو  ١٩بت     اریخ   
  ،)٢٠٠٩ -٥ -٣/ ص ل ت ق ٤٦٣(رئ      یس المجل      س، ض      من كتاب      ھ رق      م   

مش  روع ق  انون ف  ي ش  أن الس  لك الدبلوماس  ي والقنص  لي، المراف  ق       م  ن نس  خة 
لشؤون التشریعیة والقانونی ة،  إلى لجنة ا ؛م٢٠٠٨لسنة ) ٨(للمرسوم الملكي رقم 

الش ؤون الخارجی ة وال دفاع واألم ن      علی ھ للجن ة   وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظ ات 
  .يالوطن

اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة الشؤون التش ریعیة والقانونی ة   م٢٠٠٩مایو  ٢١وبتاریخ   
، ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار المذكور مشروع القانون، حیث اطلعت على الثالثین

وذل  ك بحض  ور المستش  ارین واالختصاص  یین الق  انونیین      مجل  س الن  واب بش  أنھ،  
  .بالمجلس

إلى عدم مخالف ة مش روع الق انون     –بعد المداولة والنقاش  –وانتھت اللجنة 
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :اللجنة  رأي
سي والقنص لي،  مشروع قانون في شأن السلك الدبلوما ترى اللجنة سالمة

م   ن الن   احیتین الدس   توریة  ؛م٢٠٠٨لس  نة  ) ٨(المراف  ق للمرس   وم الملك   ي رق   م  
  .والقانونیة

  

    حممـد هــادي احللواجـي                                       
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                     
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 ٢٦٤

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن 
قرار جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه 

جملس الشورى حول مشروع قانون 
كهرباء واملاء، املرافق للمرسوم بشأن ال

  .م٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(امللكي رقم 
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٦٥

   م٢٠٠٩ مــايو ٢٧: التاريخ
  نة املرافق العامة والبيئةجل تقرير

مشروع قانون بشأن قرار جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس الشورى حول  بشأن
  )٣٤(الكهرباء واملاء، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  م٢٠٠٦لسنة  
  :مقدمـة

، )٢٠٠٩-٥-٣/  م بص ل  ٤٦٦(م، ومبوجب اخلطاب رقـم  ٢٠٠٩و ـماي ٢٠اريخ ـبت
املرافـق العامـة   أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى إىل جلنة 

قـانون بشـأن    نسخة من قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع والبيئة
دراسـته وإبـداء   ، على أن تتم م٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(الكهرباء واملاء، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  . الساملالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 
  :إجراءات اللجنة  - أوالً

 :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 
على قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع القانون اطلعت اللجنة  )٥(

 .والدراسة موضوع البحث
 ٢٤الجتماع احلادي والعشرين املنعقد بتـــاريخ  قانون يف اال مشروعتدارست اللجنة  )٦(

  .م ، على ضوء ما انتهى إليه قرار جملس النواب  ٢٠٠٩مايو 
  

، األستـاذ حمسن محيـد مرهــون    وقد شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالس •
 .املستشار القانوين لشؤون اللجان

  .أمل عبداهللا حممد دةـالسيتوىل أمانة سـر اللجنة و •

ـًا   :رأي اللجنة  -ثاني
قـانون بشـأن    مشروع تدارست اللجنة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن

القاضي باملوافقة على ما انتهى  ،م٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(الكهرباء واملاء، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
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 ٢٦٦

والتمسـك   ) بعد إعادة التـرقيم   ٢٤ -٢٣( ، )٢٠(، ) ٢(أن املواد إليه جملس الشورى بش
 )٣٤( ،)ـــم رقيبعــد إعــادة الت ١٦ – ١٥(، )٨(، )٦(بقراره السابق بشأن املواد 

االستماع ملالحظـات املستشـار   وبعد  ه،بشأن رـبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظتوقد 
ـًا مـن    وابـالت اليت متسك ا جملس النبالس، رأت اللجنة أن التعدي القانوين ال تغري شيئـ

كما أن مشروع القانون قطـع   ، وال تعطل األهداف اليت يسعى إىل حتقيقهاجوهـر القانون ، 
ـًا طويالً يف املناقشة سواء يف جملس النـواب أو  مع األطراف املعنية من اجلهات احلكومية  شوط

  .صة يف التطبيقجملس الشورى ، وأنه البد من إعطائه الفر
، ونظرا للحاجة امللحة هلذا القانون وحرصا من اللجنة على اإلسـراع يف   على ما تقدم وبناًء  

جملس النواب بالتمسـك بقـراره السـابق     ما انتهى إليه ؛ رأت أن توصي باملوافقة علىإصداره 
  . اليت سبق االختالف عليها بالنسبة لبعض مواد مشروع القانون وبنوده

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

  

ـًا    املهنـدس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري   .٣  مقررا أصليـ
ـًا    السيـد صـادق عبدالكريـم الشهايب .٤  مقررا احتياطي

ـًا   :صية اللجنة تو - رابعـ
قانون، فإن اللجنة توصـي  ال مشروعيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 

  :مبا يلي 
 وفـق جملس النواب بالتمسك بقراره وذلـك   ما انتهى إليهعلى من حيث املبدأ املوافقة   -

 .التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق
  اذ الالزم ،،،واألمر معروض على الس املوقر الخت

  صـادق عبدالكريـم الشهابـي                   عبدالرمحـن حممـد الغتـم     
  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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  ٢٦٧

  ملكة البحرين
  جملس الشورى

  املرافق العامة والبيئــةجلنة 
مشروع قانون بشأن الكهرباء واملاء، املرافق لس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس الشورى حول قرار جم بشأناد املوجدول ببعض 

  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٤(للمرسوم امللكي رقم 

  النص يف مشروع القانون
السابق لس قرار ال

  النواب 
لس السابق  قرارال

  الشورى
لس حلايل قرار اال

  النواب 
  توصية اللجنة

  الفصل الثاين
  سلطات وصالحيات 

  الوزارة
  ) ٦(مادة 

ــلطات  ــع الس ــوزارة مجي لل
والصالحيات الالزمة لتـوفري  
الكهرباء واملاء، وهلـا علـى   

  :األخص

  الفصل الثاين
سلطات وصالحيات 

  الوزارة
  ) ٦(مادة 

)  الوزارة( تغيري عبارة  -
الواردة يف عنوان الفصـل  

  ). اهليئة( إىل 
)  الوزارة( تغيري عبارة  -

  الفصل الثاين
سلطات وصالحيات 

  الوزارة
  ) ٦(مادة 

املوافقة على قرار جملس  -
، النواب بتعديل املـادة 

وال (عدا إضافة عبـارة  
ــة  ــع تعرف ــوز رف جي

  الفصل الثاين
سلطات وصالحيات 

  الوزارة
  ) ٦(مادة 

جملس  التمسك بقرار
  النواب

  
  

  الفصل الثاين
سلطات وصالحيات 

  الوزارة
  ) ٦(مادة 

املوافقة على قرار جملس  -
 النواب

  
-  
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  ٢٦٨

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
إقامة وإدارة وتطوير وصيانة  .١

منشآت الكهرباء املتعلقة بإنتاج 
ونقل وتوزيع وبيـع الطاقـة   
الكهربائيـــة جلميــــع  

 .االستخدامات
 إجراء الدراسات والبحوث  .٢

ــميمات  ــارب والتص والتج

 الواردة يف صدر املادة إىل
  ). اهليئة( 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ــرتيل   ــتهالك امل االس
ــرحية  ــاء للش للكهرب
األوىل والثانية واملـاء  

األوىل علـى   للشرحية
املواطنني عن التعرفـة  

يف اية البنـد  ) احلالية 
)٩.(   

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
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  ٢٦٩

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

ــع   ــاج وتوزي ــة بإنت املتعلق
واستهالك وترشـيد الطاقـة   

 .الكهربائية
ــوير    .٣ ــة وإدارة وتط إقام

وصيانة منشآت املاء، وكل ما 
يلزم لتوفري ماء الشرب وحتليته 

 .وختزينه وتوزيعه وبيعه
إجراء الدراسات واألحباث   .٤

ــميمات  ــارب والتص والتج
املتعلقة باسـتخراج وحتليـة   

واستغالل وتوصـيل   وختزين
 .واستهالك وترشيد املاء

القيام بأعمـال احلفـر يف    .٥
الشــوارع والطــرق العامــة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )الرصف( إضافة كلمة  -
  بعد عبارة) ٥(يف البند 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٧٠

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

واملمرات اخلاصـة إلقامـة أو   
صيانة منشآت الكهرباء واملاء 
ومهماا، وذلـك بالتعـاون   

 .والتنسيق مع اجلهات املختصة
اختاذ كافة االحتياطـات    .٦

الالزمة حلماية البيئة من التلوث 
التنسيق مع اجلهات بالتعاون و

 .املختصة
العمل على حسن استغالل   .٧

املوارد الطبيعية عنـد القيـام   
ــة  ــال اخلاص ــذ األعم بتنفي

 .بالكهرباء أو املاء
إعداد وإبـرام اتفاقيـات    .٨

ــاء  ــاء وامل ــيل الكهرب توص

  ).القيام بأعمال احلفر( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )اتفاقيات( تغيري كلمة -

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٧١

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

والنماذج اخلاصـة بطلبـات   
 .التوصيل

حتديد رسـوم توصـيل     .٩
الكهرباء واملاء ووضع جداول 

وحـدات  تعريفة اسـتهالك  
الكهرباء واملاء ملختلف املناطق 
والفئات، وذلك بعد موافقـة  

 .جملس الوزراء
  
  

 

حتديد أسعار خـدمات    .١٠
الكهرباء واملاء األخرى الـيت  
يصدر بشأا قرار من الوزير، 

إىل ) ٨(الواردة يف البنـد  
  ). عقود( كلمة 

  
، وال ( إضافة عبـارة   -

ــة   ــع تعرف ــوز رف جي
االســتهالك املــرتيل  
للكهرباء للشرحية األوىل 
والثانية واملاء للشـرحية  

وىل على املواطنني عن األ
يف ايـة  )  التعرفة احلالية

  ).٩(البند 
الواردة ( إضافة عبارة  -

يف الالئحة التنفيذية وغري 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٧٢

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

وحتصيل ما يستحق منها على 
املشتركني بالطريقة اليت تراهـا  
مناسبة، والقيام بتحصيل أيـة  

ى بناء مبالغ جلهات عامة أخر
علــى القــوانني والقــرارات 

 .الصادرة يف هذا الشأن
وضع اللوائح واألنظمـة    .١١

املتعلقة بأسـاليب العمـل يف   
ــاء  ــاء وامل ــاالت الكهرب جم
ــدات   ــفات التمدي ومواص
الداخلية واألجهزة واملعـدات  
اليت ميكن استخدامها يف هـذا  
ــاون  ــك بالتع الشــأن، وذل

 .والتنسيق مع اجلهات املختصة

يف )  ٩الواردة يف البنـد  
  بعد عبارة ) ١٠(البند 

حتديد أسعار خـدمات  ( 
  .)الكهرباء واملاء األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٧٣

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

شـروط   وضع وحتديد  .١٢
السالمة العامـة يف جمـاالت   
الكهرباء واملاء، وذلك بالتعاون 

 .والتنسيق مع اجلهات املختصة
وضع القواعد واألنظمة   .١٣

اخلاصة بالتسجيل والتـرخيص  
للمهندسني واملقاولني والفنيني 
العاملني يف جماالت الكهربـاء  
واملاء وكذلك عمال التسليك 
ومركيب أنابيب املاء، وذلـك  

خـالل بـالقوانني   كله دون إ
 . واألنظمة ذات العالقة

ــي   .١٤ ــتمالك األراض اس
الالزمة وفقًا ألحكام قـانون  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
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  ٢٧٤

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

استمالك األراضـي للمنفعـة   
 .العامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

لك يكون نـص  وعلى ذ
  :التعديلاملادة بعد 

  الفصل الثاين
سلطات وصالحيات 

  اهليئة
  ) ٦(مادة 

مجيـع السـلطات    للهيئة
ــة  ــالحيات الالزم والص

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

لك يكون نـص  وعلى ذ
  :املادة بعد التعديل

  الفصل الثاين
  سلطات وصالحيات 

  اهليئة
  ) ٦(مادة 
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  ٢٧٥

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

لتوفري الكهرباء واملاء، وهلا 
  :على األخص

إقامة وإدارة وتطـوير   .١
ــآت   ــيانة منش وص
الكهرباء املتعلقة بإنتاج 
ونقل وتوزيـع وبيـع   
الطاقة الكهربائية جلميع 

 .االستخدامات
ــراء الدرا .٢ ــات إج س

 والبحوث والتجـارب 
والتصميمات املتعلقـة  
بإنتـــاج وتوزيـــع 
ــيد  واســتهالك وترش

 .الطاقة الكهربائية

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجيـع السـلطات    للهيئة
والصالحيات الالزمة لتوفري 
الكهرباء واملاء، وهلا علـى  

  :األخص
إقامة وإدارة وتطـوير   .١

وصيانة منشآت الكهرباء 
املتعلقة بإنتـاج ونقـل   
وتوزيع وبيـع الطاقـة   
الكهربائيــة جلميــع  

 .االستخدامات
ــات   .٢ ــراء الدراس إج

والبحوث والتجـارب  
والتصميمات املتعلقـة  
بإنتـــاج وتوزيـــع 
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  ٢٧٦

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إقامة وإدارة وتطـوير   .٣
وصيانة منشآت املـاء،  
وكل ما يلزم لتوفري ماء 
الشرب وحتليته وختزينه 

 .وتوزيعه وبيعه
ــات  .٤ ــراء الدراس إج

واألحباث والتجـارب  
والتصميمات املتعلقـة  

ــتخراج وحتل ــة باس ي
ــتغالل  ــزين واس وخت
وتوصــيل واســتهالك 

 .وترشيد املاء
ــال  .٥ ــام بأعم القي

ــر  ــفاحلف يف  والرص

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــيد  ــتهالك وترش واس
 .اقة الكهربائيةالط

إقامة وإدارة وتطـوير   .٣
وصيانة منشآت املـاء،  
وكل ما يلزم لتوفري ماء 
الشرب وحتليته وختزينه 

 .وتوزيعه وبيعه
ــات   .٤ ــراء الدراس إج

واألحباث والتجـارب  
والتصميمات املتعلقـة  
ــة   ــتخراج وحتلي باس
ــتغالل  ــزين واس وخت
وتوصــيل واســتهالك 

 .وترشيد املاء
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  ٢٧٧

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشوارع والطرق العامة 
واملمرات اخلاصة إلقامة 
ــآت  ــيانة منش أو ص
الكهربـــاء واملـــاء 
ــك   ــا، وذل ومهما

مـع   بالتعاون والتنسيق
 .اجلهات املختصة

ــة   .٦ ــاذ كافـ اختـ
االحتياطات الالزمـة  

تلوث حلماية البيئة من ال
بالتعاون والتنسيق مـع  

 .اجلهات املختصة
العمل على حسـن    .٧

استغالل املوارد الطبيعيـة  

  

  

  

  

  

  

على ذلك يكـون نـص   و

  :املادة بعد التعديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القيام بأعمـال احلفـر    .٥
يف الشوارع  فوالرص

والطرق العامة واملمرات 
اخلاصة إلقامة أو صيانة 
منشآت الكهرباء واملاء 
ــك   ــا، وذل ومهما
بالتعاون والتنسيق مـع  

 .اجلهات املختصة
 
اختاذ كافة االحتياطات  .٦

الالزمة حلماية البيئة من 
ــاون   ــوث بالتع التل
والتنسيق مع اجلهـات  

 .املختتصة
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  ٢٧٨

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند القيام بتنفيذ األعمال 
 .اخلاصة بالكهرباء أو املاء

ــرام .٨ ــداد وإب  إع
ــات و  ــوداتفاقي  عق

توصيل الكهرباء واملاء 
ــة   ــاذج اخلاص والنم

 .بطلبات التوصيل
ــوم  .٩ ــد رس حتدي

توصيل الكهرباء واملـاء  
جداول تعريفـة  ووضع 

ــدات   ــتهالك وح اس
الكهرباء واملاء ملختلـف  

وذلـك   املناطق والفئات،
ــس  ــة جمل ــد موافق بع

  الفصل الثاين
  سلطات وصالحيات

  اهليئة 
  )٦(مادة 

مجيـع السـلطات    للهيئة
والصالحيات الالزمة لتوفري 
الكهرباء واملاء، وهلا علـى  

  :األخص
إقامة وإدارة وتطـوير   .١

وصيانة منشآت الكهرباء 
املتعلقة بإنتـاج ونقـل   

لطاقـة  وتوزيع وبيـع ا 
الكهربائيــة جلميــع  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل علـى حسـن    .٧
الطبيعية استغالل املوارد 

عنــد القيــام بتنفيــذ 
ــة   ــال اخلاص األعم

 .بالكهرباء أو املاء
داد وإبرام اتفاقيات و إع .٨

توصيل الكهرباء  عقود
واملاء والنماذج اخلاصة 

 .بطلبات التوصيل
حتديد رسوم توصـيل   .٩

الكهرباء واملاء ووضـع  
جداول تعريفة استهالك 
وحدات الكهرباء واملاء 
ملختلــف املنــاطق  
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  ٢٧٩

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، وال جيوز رفع وزراء ـال
تعرفة االستهالك املـرتيل  
للكهرباء للشرحية األوىل 
والثانية واملاء للشـرحية  
األوىل على املواطنني عن 

 .التعرفة احلالية
  
  

ـ  .١٠ ــد أسـ ار عحتدي
ملـاء  خدمات الكهرباء وا

ــرى  ــواردة يف األخ ال
الالئحة التنفيذية وغـري  

اليت  )٩(الواردة يف البند 

 .االستخدامات
ــات   .٢ ــراء الدراس إج

والبحــوث والتجــارب 
ــة  والتصــميمات املتعلق
بإنتاج وتوزيع واستهالك 

 .وترشيد الطاقة الكهربائية
إقامة وإدارة وتطـوير   .٣

وصيانة منشـآت املـاء،   
وكل ما يلزم لتوفري مـاء  
الشرب وحتليته وختزينـه  

 .وتوزيعه وبيعه
  
ــات   .٤ ــراء الدراس إج

ــارب واأل ــاث والتج حب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عـد  والفئات، وذلك ب
ـ  س ـموافقــة جملـ

، وال جيـوز  وزراء ـال
رفع تعرفة االستهالك 
ــاء   ــرتيل للكهرب امل
للشرحية األوىل والثانية 
واملاء للشـرحية األوىل  
على املـواطنني عـن   

 .التعرفة احلالية
 

حتديد أسعار خدمات  .١٠
الكهرباء واملاء األخرى 
الــواردة يف الالئحــة 
التنفيذية وغري الواردة 
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  ٢٨٠

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يصدر بشأا قـرار مـن   
الـوزير، وحتصـيل مــا   
ــى  ــها عل ــتحق من يس
املشتركني بالطريقة الـيت  
تراها مناسـبة، والقيـام   
بتحصيل أية مبالغ جلهات 
عامة أخرى بنـاء علـى   
ــرارات   ــوانني والق الق

 .الصادرة يف هذا الشأن
ــ .١١ ــوائح وض ع الل

ــة  ــة املتعلق  واألنظم
ــل يف  ــاليب العم أس
جماالت الكهرباء واملاء 
ومواصفات التمديدات 

ــة  والتصــميمات املتعلق
باستخراج وحتلية وختزين 
ــيل   ــتغالل وتوص واس

 .واستهالك وترشيد املاء
  
القيام بأعمال احلفر  .٥

يف الشـوارع   والرصف
والطرق العامة واملمرات 
اخلاصة إلقامة أو صـيانة  
منشآت الكهرباء واملـاء  
ومهماا، وذلك بالتعاون 
والتنسيق مـع اجلهـات   

 .املختصة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صدر اليت ي )٩(يف البند 
بشأا قرار من الوزير، 
وحتصيل ما يستحق منها 
على املشتركني بالطريقة 
اليت تراهـا مناسـبة،   
والقيام بتحصـيل أيـة   
مبالغ جلهـات عامـة   
أخرى بناء على القوانني 
والقرارات الصادرة يف 

 .هذا الشأن
وضــع اللــوائح   .١١

ــة   ــة املتعلق واألنظم
ــل يف  ــاليب العم بأس
جماالت الكهرباء واملاء 
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  ٢٨١

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــزة  ــة واألجه الداخلي
واملعدات الـيت ميكـن   
ــذا  ــتخدامها يف ه اس
الشأن، وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهـات  

 .املختصة
ــد  .١٢ ــع وحتدي وض

 شروط السالمة العامـة 
يف جماالت الكهربـاء  

عـاون  واملاء، وذلك بالت
والتنسيق مع اجلهـات  

 .املختصة
ــد  .١٣ ــع القواع وض

ــة   ــة اخلاص واألنظم

اختاذ كافة االحتياطات  .٦
الالزمة حلماية البيئة مـن  
التلوث بالتعاون والتنسيق 

 .مع اجلهات املختصة
  
العمل على حسـن   .٧

استغالل املوارد الطبيعيـة  
عند القيام بتنفيذ األعمال 

  اخلاصة بالكهرباء أو املاء
 عقـود إعداد وإبـرام   .٨

توصيل الكهرباء واملـاء  
والنماذج اخلاصة بطلبات 

 .التوصيل
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فات التمديدات ومواص
ــزة  ــة واألجه الداخلي
واملعدات الـيت ميكـن   
ــذا  ــتخدامها يف ه اس
الشأن، وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع اجلهـات  

 .املختصة
وضع وحتديد شروط  .١٢

ــة يف   ــالمة العام الس
جماالت الكهرباء واملاء، 
وذلــك بالتعــاون  
والتنسيق مع اجلهـات  

 .املختصة
ــد   .١٣ ــع القواع وض
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  ٢٨٢

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالتسجيل والتـرخيص  
للمهندسني واملقـاولني  
والفنــيني العــاملني يف 
جماالت الكهرباء واملاء 
وكذلك عمال التسليك 
ومركيب أنابيب املـاء،  
 وذلك كله دون إخالل
بالقوانني واألنظمة ذات 

 .العالقة
استمالك األراضي  .١٤

مة وفقًا ألحكـام  الالز
قــانون اســتمالك  

  .األراضي للمنفعة العامة
  )٨(مادة 

حتديد رسـوم توصـيل   . ٩
 الكهرباء واملـاء ووضـع  

فـة اسـتهالك   يجداول تعر
 وحدات الكهربـاء واملـاء  
ملختلف املناطق والفئـات،  
وذلك بعد موافقـة جملـس   

  .الوزراء
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )٨(مادة 
التمسك بقرار جملـس   -

النواب ، مع التنويـه إىل  
 )الـوزارة (تغيري كلمة 

) ٥،٤(الواردة يف البندين 
  ).اهليئة(إىل كلمة 

ــة   ــة اخلاص واألنظم
لتـرخيص  بالتسجيل وا

للمهندسني واملقـاولني  
والفنــيني العــاملني يف 
جماالت الكهرباء واملاء 
وكذلك عمال التسليك 
ومركيب أنابيب املـاء،  
وذلك كله دون إخالل 
بالقوانني واألنظمة ذات 

 .العالقة
استمالك األراضـي  . ١٤

الالزمة وفقًا ألحكام قانون 
استمالك األراضي للمنفعة 

  .العامة
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  ٢٨٣

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  )٨(مادة 

حبق الوزارة مع عدم اإلخالل 
يف اختاذ اإلجراءات القانونيـة  
املقررة، جيوز هلا قطع خدمات 
الكهرباء أو املاء أو كليهما يف 

  :أي من احلاالت اآلتية
  
  
  
  

)  الوزارة( تغيري كلمة  -
  أينما وردت إىل كلمة 

  ). اهليئة( 
قطـع  ( تغيري عبـارة   -

خدمات الكهرباء أو املاء 
ــن  ــا يف أي م أو كليهم

الـواردة  ) احلاالت اآلتية 
القيام ( يف صدر املادة إىل 

  ).مبا يلي
  
  
قطـع  ( عبارة  إضافة - 

يف ) خدمة الكهرباء إذا 

  
حتديد أسعار خدمات . ١٠

الكهرباء واملـاء األخـرى   
الــواردة يف الالئحــة  
التنفيذية وغري الواردة يف 

بشأا  اليت يصدر )٩(البند 
قرار من الوزير، وحتصيل ما 
يستحق منها على املشتركني 
بالطريقة اليت تراها مناسبة، 
والقيام بتحصيل أية مبـالغ  
جلهات عامة أخرى بنـاء  
على القوانني والقـرارات  

  .الصادرة يف هذا الشأن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٨(مادة 
فقة على قرار جملس املوا

  النواب
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٨٤

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
ختلف املشترك عـن دفـع    .١

املبالغ الواجـب سـدادها   
مبوجب الفـاتورة مقابـل   
استهالك الكهرباء أو املاء أو 
اخلدمات األخرى وذلـك  

كتـاب   بعد إنذاره مبوجب
مسجل مع علم الوصـول  
ومنحه املهلة الكافية للقيام 

 .بالسداد
  
  
  

  ).١(بداية البند 
اخلدمات (تغيري عبارة  -

الواردة يف البند ) األخرى
  ). رسوم البلدية(إىل ) ١(
)  إنذاره( تغيري كلمة  -

  إىل ) ١(الواردة يف البند 
  ). إخطاره( 
املهلـة  ( تغيري عبـارة   -

) الكافية للقيام بالسـداد 
  إىل) ١(الواردة يف البند 

مهلة ال تقل عن ثالثني (  
  ). يوماً،

إضافة العبارة التالية يف  -

  
  
وضع اللوائح واألنظمـة  .١١

املتعلقة بأساليب العمـل يف  
جمــاالت الكهربــاء واملــاء 

ــدات ومو ــفات التمدي اص
الداخلية واألجهزة واملعدات 
اليت ميكن استخدامها يف هذا 
الشــأن، وذلــك بالتعــاون 
ــات  ــع اجله ــيق م والتنس

  .املختصة
  
  

وضع وحتديد شـروط  .١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٨٥

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ): ١(اية البند 
،وللمشترك أن يـتظلم   (

قطع  خالل هذه املدة قبل
اخلدمة عنـه، علـى أن   
يراعى بشأن تظلمه ذات 
األحكام الواردة يف املادة 

من هذا القـانون،  ) ٣٣(
ويستثىن من ذلـك مـن   
يصدر بشأم قرار مـن  

لس الوزراء علـى أن  جم
يكونوا من ذوي الدخل 

  . احملدود
  

السالمة العامـة يف جمـاالت   
 الكهرباء واملاء، ذلك بالتعاون
ــات  ــع اجله ــيق م والتنس

  .املختصة
  

وضع القواعد واألنظمة . ١٣
بالتسجيل والترخيص اخلاصة 

ــاولني   ــني واملق للمهندس
والفنيني العاملني يف جماالت 
الكهرباء واملـاء وكـذلك   
 عمال التسـليك ومـركيب  
أنابيب املاء، وذلك كله دون 
إخالل بالقوانني واألنظمـة  

  .ذات العالقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٨٦

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  

  

امتناع أو تقاعس املالـك   .٢
اجلديد أو املسـتأجر عـن   
حتويل اخلدمـة إىل امسـه،   
وذلك بعد دعوته للتعاقـد  
كمشترك واستيفائه الشروط 

 .املقررة
امتناع املشترك عن تقـدمي   .٣

كفيل لدى طلب الـوزارة  
لك أو سداد التـأمني  منه ذ

 .املطلوب
  

قطـع  ( إضافة عبـارة   -
خدمة الكهرباء أو املاء أو 

يف بداية )  كليهما يف حال
  ).٢(البند 

  
  
قطـع  ( إضافة عبـارة   -

خدمة الكهرباء إذا امتنع 
ــد )  ــة البن ، )٣(يف بداي

، وقطع اخلدمة ( وعبارة 
املعنية إذا كان احلساب ال 

ميت الكهرباء يشمل  خد
  .يف ايته)  واملاء

  
  

اســتمالك األراضــي . ١٤
الالزمة وفقًا ألحكام قانون 
استمالك األراضي للمنفعـة  

  .العامة
  )٨(ادة م

املوافقة على قرار جملـس   -
بكل التعـديالت  النواب 

اليت ادخلها على املادة عدا 
على أن يكونـوا  (عبارة 

مــن ذوي الــدخل  
، الواردة يف اية )احملدود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٨٧

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
  
  

إقامة أو إنشـاء متديـدات    .٤
 .بدون ترخيص من الوزارة

  
  
  
  
إضافة أمحال كهربائيـة يف   .٥

العقار تزيد عما هو مرخص 
 . به دون موافقة الوزارة

  

  
قطـع  ( إضافة عبـارة   -

الكهرباء أو املاء، حسب 
نوع التمديدات، وذلك 

  ).٤(يف بدايةالبند )  عند
  
  
قطـع  ( إضافة عبـارة   -

)  خدمة الكهرباء يف حال
  ).٥(يف بداية البند 

  
قطـع   (إضافة عبـارة   -

الكهرباء أو املاء، حسب 

الفقرة اليت إضـافتها إىل  
 .)١(اية البند 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٨٨

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

إقامة أو إنشاء توصـيالت   .٦
مباشرة للكهرباء أو املاء من 

 .الشبكات العامة
  
  
عــدم االلتــزام بإصــالح  .٧

داخلية للميـاه  التسربات ال
خالل املدة الـيت حتـددها   

 .الوزارة
  
عدم صالحية التوصيالت أو  .٨

التمديدات لالسـتخدام أو  
لدرء خطرها على السالمة 

 .العامة

نوع التوصيالت، وذلك 
  )٦(يف بداية البند  )عند 

  
قطـع  ( إضافة عبـارة   -

يف )  خدمة املاء يف حـال 
  ).٧(بداية البند 

  
  
قطـع  ( إضافة عبارة  -

خدمة الكهربـاء أو  
املاء، حسـب نـوع   
ــيالت  التوصـــ

ـ   ) والتمديدات، لـ

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٢٨٩

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
  
إزالة أو إتالف جهاز قياس  .٩

الكهرباء أو املاء أو العبـث  
به بأي شكل يـؤثر علـى   

 .كفاءته
  

ويف مجيع احلاالت املشار إليها، 
 بعد إزالة ال تعاد اخلدمة إال

أسباب املخالفة وسداد الرسوم 
  .املقررة يف هذا الشأن

  

  ).٨(يف بداية البند 
قطـع  ( إضافة عبارة  -

خدمة الكهربـاء أو  
املاء، حسـب نـوع   
اجلهــاز، وذلــك يف 

داية البنـد  يف ب ) حال
بـأيٍ  ( ، وعبارة )٩(

 بعد عبارة )  منهما
  ). أو العبث(  
  

وعلى ذلك يكون نـص  
  :املادة بعد التعديل

مع عدم اإلخـالل حبـق   

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 على ذلك يكون نصو
  :ادة بعد التعديلامل
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  ٢٩٠

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

يف اختاذ اإلجراءات  اهليئة
القانونية املقررة، جيوز هلا 

  :القيام مبا يلي
قطع خدمة الكهرباء  .١

ختلف املشترك عن دفع إذا 
املبالغ الواجب سـدادها  

وجب الفاتورة مقابـل  مب
استهالك الكهرباء أو املاء 

وذلـك   رسوم البلديةأو 
مبوجـب   إخطـاره بعد 

كتاب مسجل مع علـم  
مهلـة ال  الوصول ومنحه 

تقل عن ثالثـني  يومـاً،   

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يئةاهلمع عدم اإلخالل حبق 
ــراءات   ــاذ اإلج يف اخت
القانونية املقررة، جيوز هلـا  

  :القيام مبا يلي
قطع خدمة الكهربـاء   .١

ختلف املشترك عن دفع إذا 
املبالغ الواجـب سـدادها   
مبوجب الفـاتورة مقابـل   
استهالك الكهرباء أو املاء أو 

وذلك بعـد   رسوم البلدية
مبوجـب كتـاب    إخطاره

لوصـول   مسجل مع علم
عـن   مهلة ال تقلومنحه 
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  ٢٩١

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

ــترك أن ــتظلم  وللمش ي
خالل هذه املدة قبل قطع 
اخلدمة عنـه، علـى أن   
يراعى بشأن تظلمه ذات 
األحكام الواردة يف املادة 

من هذا القـانون،   )٣٣(
ويستثىن من ذلـك مـن   
يصدر بشأم قرار مـن  
جملس الوزراء علـى أن  
يكونوا من ذوي الدخل 

 .احملدود
قطع خدمة الكهرباء  .٢

أو املاء أو كليهما يف 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثالثني  يوماً، وللمشـترك  
 يتظلم خالل هذه املدة أن

قبل قطع اخلدمة عنه، على 
أن يراعى بشـأن تظلمـه   
ذات األحكام الـواردة يف  

مـن هـذا   ) ٣٣(املادة 
القانون، ويستثىن من ذلك 
من يصدر بشأم قرار من 
جملس الـوزراء علـى أن   
يكونوا من ذوي الـدخل  

 .احملدود
  
 قطع خدمة الكهرباء أو .٢
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  ٢٩٢

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

امتناع أو تقاعس  حال
ــد أو  ــك اجلدي املال
املستأجر عن حتويـل  
اخلدمة إىل امسه، وذلك 
بعد دعوتـه للتعاقـد   
كمشترك واسـتيفائه  

 .الشروط املقررة
قطع خدمة الكهرباء  .٣

املشترك عن إذا امتنع 
تقدمي كفيل لدى طلب 

أو  منـه ذلـك   اهليئة
سداد التأمني املطلوب 
، وقطع اخلدمة املعنية 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املاء أو كليهما يف حـال 
امتناع أو تقاعس املالـك  
اجلديد أو املسـتأجر عـن   
حتويل اخلدمـة إىل امسـه،   
وذلك بعد دعوته للتعاقـد  
كمشترك واستيفائه الشروط 

 .املقررة
 
قطع خدمة الكهربـاء   .٣

املشترك عن تقدمي إذا امتنع 
منه  اهليئةكفيل لدى طلب 

أو سـداد التـأمني    ذلك
دمـة  ، وقطع اخلاملطلوب 

املعنية إذا كان احلساب ال 
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  ٢٩٣

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

إذا كان احلسـاب ال  
ــدميت   ــمل خ يش

 .الكهرباء واملاء
قطع الكهرباء أو املاء،  .٤

ــوع  ــب نـ حسـ
التمديدات، وذلـك  

إقامة أو إنشـاء  عند 
ـ  ــدات بـ دون متدي
 .ترخيص من الوزارة

قطع خدمة الكهرباء  .٥
إضافة أمحال يف حال 

كهربائيــة يف العقــار 
تزيد عما هو مرخص 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كهربـاء  اليشمل خدميت 
 .واملاء

  
قطع الكهرباء أو املاء،  .٤

حسب نوع التمديـدات،  
إقامة أو إنشاء وذلك عند 

متديدات بدون ترخيص من 
 .ةاهليئ
 قطع خدمة الكهربـاء  .٥

إضـافة أمحـال   يف حـال  
كهربائية يف العقار تزيد عما 
هو مرخص به دون موافقة 

 .ةاهليئ
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  ٢٩٤

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

 .به دون موافقة الوزارة
  
قطع الكهرباء أو املاء،  .٦

ــوع  ــب نـ حسـ
التوصيالت، وذلـك  

إقامة أو إنشـاء  عند 
توصــيالت مباشــرة 
للكهرباء أو املاء مـن  

 .الشبكات العامة
قطع خدمة املـاء يف   .٧

عـدم االلتـزام   حال 
بإصالح التسـربات  
الداخلية للمياه خالل 

 .اهليئةاملدة اليت حتددها 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
الكهرباء أو املاء، قطع  .٦

حسب نوع التوصيالت، 
أو إنشاء  إقامة وذلك عند

توصيالت مباشرة للكهرباء 
 .أو املاء من الشبكات العامة

 
  
قطع خدمـة املـاء يف    .٧

عدم االلتزام بإصالح حال 
التسربات الداخلية للميـاه  
خالل املدة الـيت حتـددها   

 .اهليئة
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  ٢٩٥

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

قطع خدمة الكهرباء  .٨
أو املاء، حسب نوع 
ــيالت  التوصـــ

عدم والتمديدات، لـ
صالحية التوصيالت أو 
التمديدات لالستخدام 
أو لدرء خطرها على 

 .السالمة العامة
قطع خدمة الكهرباء  .٩

أو املاء، حسب نوع 
هــاز، وذلــك يف اجل

إزالة أو إتالف  حال 
جهاز قياس الكهربـاء  

  

  

  

  

  

  

  

 
قطع خدمة الكهرباء أو  .٨

ــوع   ــب ن ــاء، حس امل
التمديـدات،   يالتالتوص

ـــ ــالحية  ل ــدم ص ع
التوصيالت أو التمديـدات  
لالستخدام أو لدرء خطرها 

 .على السالمة العامة
 
قطع خدمة الكهرباء أو  .٩

املاء، حسب نوع اجلهاز، 
إزالـة أو   وذلك يف حال 

إتالف جهاز قياس الكهرباء 
أو املاء أو العبث به بـأي  
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  ٢٩٦

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

أو املاء أو العبث بـه  
بأي شكل يؤثر علـى  

 .كفاءته
ويف مجيع احلاالت املشـار  
إليها، ال تعاد اخلدمـة إال  
بعد إزالة أسباب املخالفة 
وسداد الرسوم املقررة يف 

  .هذا الشأن
  

  

  

  
  
  

يكـون نـص    وعلى ذلك
  :املادة بعد التعديل

 اهليئةمع عدم اإلخالل حبق 
يف اختاذ اإلجراءات القانونية 

القيام مبـا  املقررة، جيوز هلا 
  :يلي

قطع خدمة الكهرباء  .١

 .شكل يؤثر على كفاءته
  
  

شار ويف مجيع احلاالت امل
إليها، ال تعاد اخلدمة إال بعد 
إزالة أسباب املخالفة وسداد 

املقررة يف هذا  الرسوم
  .الشأن
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  ٢٩٧

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

ختلف املشترك عن دفـع  إذا 
املبالغ الواجـب سـدادها   
مبوجب الفـاتورة مقابـل   
استهالك الكهرباء أو املاء أو 

 وذلك بعـد  رسوم البلدية
مبوجـب كتـاب    طارهإخ

مسجل مع علم الوصـول  
مهلة ال تقـل عـن   ومنحه 

ثالثني يوماً، وللمشترك أن 
يتظلم خالل هذه املدة قبل 
قطع اخلدمة عنه، علـى أن  
 يراعى بشأن تظلمـه ذات 
األحكام الواردة يف املـادة  
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  ٢٩٨

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

من هذا القـانون،  ) ٣٥(
ويستثىن من ذلـك مـن   
يصدر بشأم قـرار مـن   

 .جملس الوزراء
  
  

  
  
 

قطع خدمة الكهرباء أو  .٢
 املاء أو كليهما يف حـال 
امتناع أو تقاعس املالـك  
 اجلديد أو املستأجر عـن 
حتويل اخلدمة إىل امسـه،  
وذلك بعد دعوته للتعاقد 
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  ٢٩٩

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

ــتيفائه  ــترك واس كمش
 .الشروط املقررة

 
قطع خدمة الكهرباء إذا  .٣

املشترك عن تقدمي امتنع 
 اهليئةكفيل لدى طلب 

 منه ذلك أو سداد التأمني
، وقطع اخلدمة املطلوب 

املعنية إذا كان احلساب 
ــدميت   ــمل خ ال يش

 .الكهرباء واملاء
  
قطع الكهرباء أو املاء،  .٤

ــوع   ــب نـ حسـ
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  ٣٠٠

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

التمديدات، وذلك عند 
إقامة أو إنشاء متديدات 
بدون تـرخيص مـن   

  .الوزارة
قطع خدمة الكهرباء يف  .٥

 إضـافة أمحـال  حال 
كهربائية يف العقار تزيد 
عما هو مرخص به دون 

 .موافقة الوزارة
 
قطع الكهرباء أو املاء،  .٦

حسب نوع التوصـيالت،  
إقامة أو إنشـاء  وذلك عند 

توصيالت مباشرة للكهرباء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٠١

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  .أو املاء من الشبكات العامة
  
  
قطع خدمة املاء يف حال .٧

ــزام بإصــالح  عــدم االلت
 التسربات الداخلية للميـاه 
خالل املدة الـيت حتـددها   

 .اهليئة
باء أو الكهر مةقطع خد.٨

ــوع   ــب ن ــاء، حس امل
التوصيالت والتمديـدات،  

عدم صالحية التوصيالت لـ
أو التمديدات لالستخدام أو 
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  ٣٠٢

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

لدرء خطرها على السـالمة  
  .العامة

  
قطع خدمة الكهرباء أو .٩

املاء، حسب نوع اجلهـاز،  
إزالـة أو   وذلك يف حـال 

إتالف جهاز قياس الكهرباء 
أو املاء أو العبث بـه بـأي   

  .فاءتهشكل يؤثر على ك
  
  

ويف مجيع احلاالت املشـار  
إليها، ال تعاد اخلدمة إال بعد 
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  ٣٠٣

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

إزالة أسباب املخالفة وسداد 
الرسـوم املقــررة يف هــذا  

  .الشأن

  الفصل الرابع
  التزامات املشترك

بعد إعادة ) ١٦: ( )١٥(مادة 
  الترقيم

على املشترك االلتزام بأحكـام  
هذا القانون واللوائح واألنظمة 
والقرارات املنفذة له، وعلـى  

  :األخص ما يأيت
السماح للـوزارة بوضـع    .١

أجهزة القياس وغريها مـن  

  الفصل الرابع
  التزامات املشترك

بعد ) ١٦( )١٥(مادة 
  قيمإعادة التر

)  الوزارة( تغيري كلمة  -
  أينما وردت إىل كلمة 

  ). اهليئة( 
)  الوزارة( تغيري كلمة  -

وفقـاً  ( إىل العبارة التالية 
ــدات   ــة التمدي ألنظم

  فصل الرابعال
  التزامات املشترك

  )١٦(مادة 
تعديل الترقيم لتصبح املادة  -

)١٦.(  

املوافقة على قرار جملـس   -

النواب بتعديل املادة، مـع  

  الفصل الرابع
  التزامات املشترك

  )١٦(مادة 
قرار جملس التمسـك ب -

، مع التنويـه إىل   النواب
) الـوزارة (تغيري كلمـة  

الواردة يف البنـد رقـم   
) اهليئة(إىل كلمة ) ١١(

وذلك حبسب قرار جملس 
النواب بتغـيري كلمـة   

  الفصل الرابع
  التزامات املشترك

  )١٦(ادة م
املوافقة على قرار جملس 

 النواب
-  
-  

  
-  
-  
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  ٣٠٤

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

األجهـــزة واملعـــدات 
ــة يف   ــة واملائي الكهربائي
األمــاكن الــيت حتــددها 

 .الوزارة
عدم تبديل مواقع أجهـزة   .٢

القياس أو تغيري حميط عداد 
الكهرباء أو قاطع الدائرة أو 
إزالة أو إتالف صـندوق  
عداد املـاء ومرفقاتـه، إال   

سداد مبوافقة الوزارة وبعد 
التكاليف والرسوم املقـررة  

 .لذلك
احملافظة علـى ممتلكـات    .٣

الوزارة من أجهزة قيـاس  

ــة واملائيــة   الكهربائي
يف اية البنـد  )  .السارية

)١.(  
  
إعادة صياغة البند رقم  -
)٢.(  
  
  
  
  
  
  
التصرف ( تغيري عبارة  -

  :إجراء التعديالت التالية

  

  

  

  

  

  

  

أينما وردت إىل ) الوزارة(
  )اهليئة(

-  
  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  

  
-  
-  
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  ٣٠٥

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

وغريها املوجودة يف حدود 
عقاره وعـدم فتحهـا أو   
العبث ا أو البناء فوقها أو 
هدم البناء املقام عليهـا أو  
ــات أو   ــا باملخلف طمره
املزروعــات أو غريهــا أو 
ــدم  ــا وع التصــرف فيه

ا ذكر السماح للغري بأي مم
واإلبالغ عن أي خلـل أو  

 .تلف يالحظ عليها
عدم وضع أيـة أبنيـة أو    .٤

إنشاءات فـوق خطـوط   
الكهرباء واملاء واملمـرات  

 .املخصصة لتلك اخلطوط

  بارة التالية إىل الع)  فيها
وضع حـواجز تعيـق   ( 

يف البند )  قراءة العدادات
)٣.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
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  ٣٠٦

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

ــار   .٥ ــيل التي ــدم توص ع
الكهربائي أو املاء بعد قطع 

 .أي منهما من قبل الوزارة
إبالغ الوزارة عن بيـع أو   .٦

ــار لتحــول  ــأجري العق ت
ملالك اجلديد خدماا باسم ا

 .أو املستأجر
متكني الوزارة من اسـترداد   .٧

أجهزا املوجودة بالعقـار  
 .قبل إزالته أو هدمه

االمتناع عـن اسـتخدام    .٨
الكهرباء أو املـاء يف غـري   
األغراض املسموح ـا أو  
استخدام أية أجهـزة مـن   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أو على  (إضافة عبارة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
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  ٣٠٧

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

شأا التأثري على الشـبكة  
العامة أو القيام بأي فعل من 

ون شأنه زيـادة احلمـل د  
احلصول علـى تـرخيص   

 .كتايب بذلك من الوزارة
االلتزام مبتطلبات السـالمة   .٩

ــوزارة  ــددها ال ــيت حت ال
وإبالغها بأي حادث خطري 
يقع يف حدود عقاره فـور  

 .حدوثه
العمل علـى ترشـيد    .١٠

استهالك الكهرباء واملـاء  
وإصالح التسربات الداخلية 
وعدم تزويـد أي عقـار،   

حصة املشتركني اآلخرين 
بعد )  من الكهرباء أو املاء

)  الشبكة العامـة ( عبارة 
  ).٨(يف البند 

  
  
  
  
حـال  ( إحالل عبارة  -

الواردة يف ) العلم حبدوثه 
فور (  من بدالً) ٩(البند 
  ). حدوثه

  

العمـل  ( حذف عبارة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
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  ٣٠٨

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

خالف العقـار احملـدد يف   
التزويــد خبدمــة اتفاقيــة 

الكهرباء أو املـاء دون إذن  
 .كتايب من الوزارة

السماح ملوظفي الوزارة  .١١
ــدخول إىل  املختصــني بال
عقاره دون اعتراض منـه  
وذلك يف احلاالت املنصوص 

من هذا ) ٩(عليها يف املادة 
القانون، وله أن يطلب من 
موظفي الوزارة إبـراز مـا   
يثبت شخصيتهم، وعليهم 

 .االستجابة لذلك
احلصول على موافقـة   .١٢

على ترشـيد اسـتهالك   
الكهرباء واملاء وإصالح 

، )  التسربات الداخلية و
)  اتفاقيـة ( وتغيري كلمة 

مـن البنـد   )  عقد(  إىل
)١٠.(  
  

يف احلاالت ( تغيري عبارة   -
( إىل )  املنصوص عليهـا 

بعد مراعـاة األحكـام   
  ).١١(يف البند ) الواردة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٣٠٩

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

الــوزارة حــال اقتضــت 
الضرورة استخدام مولـد  

 .احتياطي
سداد قيمـة اسـتهالك   . ١٣

الكهرباء واملـاء يف املواعيـد   
احملددة لذلك، وإخطار الوزارة 
حال عدم وصـول الفـواتري   

  .الشهرية ملدة شهرين متتاليني

  
  
  
بالشبكة  (إضافة عبارة  -

يف )  الكهربائية العامـة 
  ).١٢(اية البند 

  
  
إضافة بندين جديـدين   -

، مع ) ١٤،١٣( برقمي   
مراعاة ترقيم ما يليهمـا،  

  :ينصان على التايل
ــث   -١٣ ــدم العب ع

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
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  ٣١٠

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

مبمتلكات اهليئـة مـن   
أجهزة قياس وغريهـا أو  
فتحها أو القيام بأي فعل 
خيل مبتطلبات السالمة أو 
يؤثر على أدائها أو إعطاء 
قراءة خاطئة أو التصرف 
فيها بأي شكل خمـالف  

  .للقانون
العمل على ترشيد  -١٤

استهالك الكهرباء واملاء 
ــربات  ــالح التس وإص

  .الداخلية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  ٣١١

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

إضافة العبارة التالية يف  -
البنـد  ) ( ١٣(اية البند 

، ): (بعد إعادة الترقيم ١٥
ويستثىن من السداد ذوو 

دود ممن يصدر الدخل احمل
بشأم قرار من جملـس  

  ). الوزراء
وعلى ذلك يكون نـص  

 :املادة بعد التعديل
على املشـترك االلتـزام   
بأحكام هـذا القـانون   
ــوائح واألنظمــة   والل
والقرارات املنفـذة لـه،   

  

  

  

  

  

  

  

  

-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  

ذلك يكون نـص  وعلى 
 :بعد التعديل املادة

علــى املشــترك االلتــزام 
ــانون  بأحكــام هــذا الق
واللـــوائح واألنظمـــة 
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  ٣١٢

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  : وعلى األخص ما يأيت
بوضع  للهيئةالسماح  .١

أجهزة القياس وغريهـا  
من األجهزة واملعـدات  

ائيـة يف  الكهربائية وامل
األماكن اليت حتـددها  
ـًا ألنظمــة   وفقــ
التمديدات الكهربائية 

 .واملائية السارية
  

عدم تبديل مواقع  .٢
أجهزة القياس أو تغيري 
حميط عداد الكهرباء أو 

  

  

  

  

  

  

  

  

والقرارات املنفذة له، وعلى 
  : األخص ما يأيت

 بوضـع  للهيئةالسماح  .١
أجهزة القياس وغريها مـن  
األجهـــزة واملعـــدات 
ــة يف   ــة واملائي الكهربائي

ـًا األماكن اليت حتددها  وفق
ــة التمديــدات   ألنظم

 .ائية الساريةالكهربائية وامل
  
  
عدم تبـديل مواقـع    .٢

أجهزة القيـاس أو تغـيري   
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  ٣١٣

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

قاطع الدائرة إال مبوافقة 
اهليئة وبعـد سـداد   
التكــاليف والرســوم 
املقررة، وجيب عـدم  
إزالــة أو إتــالف  
صندوق عـداد املـاء   

  .اتهومرفق
ــى  .٣ ــة عل احملافظ

مـن   اهليئـة ممتلكات 
أجهزة قياس وغريهـا  
املوجــودة يف حــدود 
عقاره وعدم فتحها أو 
العبث ا أو البناء فوقها 

  

  

  

  

  

  

  

عدم املوافقة على قـرار   -

حميط عداد الكهربـاء أو  
قاطع الدائرة إال مبوافقـة  
 اهليئة وبعد سداد التكاليف
والرسوم املقررة، وجيـب  
عــدم إزالــة أو إتــالف 
ــاء  ــداد امل ــندوق ع ص

 .ومرفقاته
 
احملافظة على ممتلكـات   .٣

من أجهـزة قيـاس    اهليئة
حدود  وغريها املوجودة يف

عقاره وعـدم فتحهـا أو   
العبث ا أو البناء فوقها أو 
هدم البناء املقام عليهـا أو  
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  ٣١٤

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

أو هدم البنـاء املقـام   
ــا   ــا أو طمره عليه
ــات أو  باملخلفـــ

أو املزروعات أو غريها 
وضع حـواجز تعيـق   

وعدم  قراءة العدادات
السماح للغري بأي ممـا  

عن أي  ذكر واإلبالغ
خلل أو تلف يالحـظ  

 .عليها
 
عدم وضع أية أبنية أو  .٤

إنشاءات فوق خطوط 
الكهرباء واملاء واملمرات 

  لنواب بإضافة عبارة جملس ا

ويستثىن من السداد ذوو  (

الدخل احملدود ممن يصـدر  

بشأم قرار مـن جملـس   

الواردة يف البنـد  ) الوزراء

)١٥.(  

وعلى ذلك يكـون نـص   
  :املادة بعد التعديل

على املشترك االلتزام بأحكام 
ــوائح  ــانون والل هــذا الق

ــات أو   ــا باملخلف طمره
 أواملزروعــات أو غريهــا 

 وضع حواجز تعيق قـراءة 
وعدم السـماح   العدادات

للغري بأي مما ذكر واإلبالغ 
عـن أي خلـل أو تلــف   

 .يالحظ عليها
  
  
  
 
عدم وضع أية أبنيـة أو   .٤

فـوق خطـوط   إنشاءات 
الكهرباء واملاء واملمـرات  
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  ٣١٥

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

ــك   ــة لتل املخصص
 .اخلطوط

عدم توصيل التيـار   .٥
الكهربائي أو املاء بعـد  
قطع أي منهما من قبل 

 .اهليئة
عـن   اهليئةإبالغ  .٦

بيع أو تـأجري العقـار   
لتحول خدماا باسـم  
ــد أو  ــك اجلدي  املال

 .املستأجر
مـن   اهليئةمتكني  .٧

ــا   ــترداد أجهز اس

واألنظمة والقرارات املنفذة 
  : له، وعلى األخص ما يأيت

بوضـع   للهيئةالسماح  .١
أجهزة القياس وغريهـا  
من األجهزة واملعـدات  
الكهربائية واملائيـة يف  
األماكن اليت حتـددها  
ـًا ألنظمـــة  وفقـــ
التمديدات الكهربائية 

 .واملائية السارية
  
  
عدم تبـديل مواقـع    .٢

 .املخصصة لتلك اخلطوط
  
عدم توصـيل التيـار    .٥

الكهربائي أو املاء بعد قطع 
 .اهليئةأي منهما من قبل 

 
عن بيع أو  اهليئةإبالغ  .٦

ــار لتحــول  ــأجري العق ت
خدماا باسم املالك اجلديد 

 .أو املستأجر
 
من استرداد  اهليئةمتكني  .٧

قبل أجهزا املوجودة بالعقار
 .إزالته أو هدمه
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  ٣١٦

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

املوجودة بالعقار قبـل  
 .إزالته أو هدمه

ــن  .٨ ــاع ع االمتن
استخدام الكهربـاء أو  
املاء يف غري األغـراض  
املسموح ا أو استخدام 
أية أجهزة من شـأا  
التأثري علـى الشـبكة   

أو على حصـة  العامة 
املشتركني اآلخرين من 

أو  الكهرباء أو املـاء 
قيام بأي فعل من شأنه ال

ــل دون  ــادة احلم زي

أجهزة القياس أو تغيري 
حميط عداد الكهرباء أو 
قاطع الدائرة إال مبوافقة 

ــ   داد اهليئـة وبعـد س
التكــاليف والرســوم 
املقررة، وجيب عـدم  
إزالة أو إتالف صندوق 

 .عداد املاء ومرفقاته
  
احملافظة على ممتلكـات   .٣

من أجهزة قيـاس   اهليئة
وغريهــا املوجــودة يف 
حدود عقـاره وعـدم   

  
 
االمتناع عن اسـتخدام   .٨

الكهرباء أو املـاء يف غـري   
األغراض املسموح ـا أو  
استخدام أية أجهـزة مـن   
شأا التأثري على الشـبكة  

أو علــى حصــة العامــة 
املشتركني اآلخرين مـن  

أو القيام  الكهرباء أو املاء
بأي فعل من شأنه زيـادة  
احلمل دون احلصول علـى  

 بذلك مـن  ترخيص كتايب
 .اهليئة
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  ٣١٧

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

احلصول على ترخيص 
 .اهليئةكتايب بذلك من 

  
االلتزام مبتطلبـات   .٩

السالمة اليت حتـددها  
وإبالغهـا بـأي    اهليئة

حادث خطري يقـع يف  
حـال  حدود عقـاره  

 .العلم حبدوثه
عدم تزويـد أي    .١٠

عقار، خالف العقـار  
التزويـد   عقداحملدد يف 

اء خبدمة الكهرباء أو امل

فتحها أو العبث ـا أو  
البناء فوقها أو هدم البناء 
املقام عليها أو طمرهـا  
باملخلفات أو املزروعات 

ــا أو  ــع غريه أو وض
حواجز تعيـق قـراءة   

ــدادات ــدم  الع وع
السماح للغري بأي ممـا  
ذكر واإلبالغ عـن أي  
خلل أو تلف يالحـظ  

 .عليها
  
 
عدم وضع أية أبنيـة أو   .٤

  
  
ــات   .٩ ــزام مبتطلب االلت

 اهليئـة السالمة اليت حتددها 
وإبالغها بأي حادث خطري 

حـال  يقع يف حدود عقاره 
 .العلم حبدوثه

 
عدم تزويد أي عقار،  .١٠

 عقدخالف العقار احملدد يف 
التزويد خبدمة الكهربـاء أو  
املاء دون إذن كتايب مـن  

 .اهليئة
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  ٣١٨

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

دون إذن كتــايب مــن 
 .اهليئة

السماح ملـوظفي   .١١
املختصــني  اهليئــة

بالــدخول إىل عقــاره 
دون اعتراض منه وذلك 
بعد مراعاة األحكـام  

) ٩(يف املـادة   الواردة
من هذا القانون، وله أن 
يطلب مـن مـوظفي   
الوزارة إبراز ما يثبـت  
شخصيتهم، وعلـيهم  

 .االستجابة لذلك

إنشاءات فوق خطـوط  
الكهرباء واملاء واملمرات 
املخصصــة لتلــك  

 .اخلطوط
عدم توصـيل التيـار    .٥

الكهربائي أو املاء بعـد  
قطع أي منهما من قبل 

 .هليئةا
عن بيع أو  اهليئةإبالغ  .٦

تأجري العقـار لتحـول   
خدماا باسم املالـك  

 .اجلديد أو املستأجر
 
من استرداد  اهليئةمتكني  .٧

السماح ملـوظفي   .١١
 بالـدخول  املختصني اهليئة

إىل عقاره دون اعتراض منه 
بعد مراعاة األحكام وذلك 
مـن  ) ٩(يف املادة  الواردة

هذا القانون، وله أن يطلب 
من موظفي الوزارة إبراز ما 
يثبت شخصيتهم، وعليهم 

 .االستجابة لذلك
  
  
  

احلصول على موافقة  .١٢
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  ٣١٩

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  
ــى  .١٢ احلصــول عل

ل حـا  اهليئـة موافقة 
ــرورة   ــت الض اقتض
استخدام مولد احتياطي 
بالشبكة الكهربائيـة  

 .العامة
ــث   .١٣ ــدم العب ع

مبمتلكات اهليئة مـن  
أجهزة قياس وغريها أو 
فتحها أو القيام بـأي  
فعل خيـل مبتطلبـات   
السالمة أو يؤثر علـى  

أجهزا املوجودة بالعقار 
 .قبل إزالته أو هدمه

  
االمتناع عن اسـتخدام   .٨

الكهرباء أو املاء يف غري 
األغراض املسموح ا أو 
استخدام أية أجهزة من 

لتأثري على الشبكة شأا ا
أو على حصـة  العامة 

املشتركني اآلخرين من 
أو  الكهربــاء أو املــاء

القيام بأي فعل من شأنه 
ــل دون   ــادة احلم زي

حال اقتضت الضرورة  اهليئة
استخدام مولد احتيـاطي  

 .ة العامةبالشبكة الكهربائي
  
  

ــث   .١٣ ــدم العب ع
مبمتلكات اهليئة من أجهزة 
قياس وغريها أو فتحها أو 
القيام بـأي فعـل خيـل    
مبتطلبات السالمة أو يؤثر 
على أدائها أو إعطاء قراءة 
خاطئة أو التصرف فيهـا  

 .بأي شكل  خمالف للقانون
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  ٣٢٠

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

أدائها أو إعطاء قراءة 
خاطئة أو التصرف فيها 
بأي شـكل  خمـالف   

 .للقانون
العمل على ترشيد  .١٤

ــاء اســ تهالك الكهرب
واملــاء وإصــالح  

 .التسربات الداخلية
سداد قيمة استهالك . ١٥

الكهرباء واملاء يف املواعيد 
احملددة لذلك، وإخطـار  

حال عدم وصـول   اهليئة
الفواتري الشـهرية ملـدة   

احلصول على تـرخيص  
 .اهليئةكتايب بذلك من 

  
  
ــات   .٩ ــزام مبتطلب االلت

السالمة الـيت حتـددها   
وإبالغهـا بـأي    اهليئة

حادث خطري يقـع يف  
حال العلم حدود عقاره 

 .دوثهحب
عدم تزويد أي عقار،   .١٠

خالف العقار احملدد يف 
التزويـد خبدمـة    عقد

العمل على ترشيد  .١٤
استهالك الكهرباء واملـاء  
ــربات   ــالح التس وإص

 .الداخلية
  

اد قيمة استهالك سد .١٥
الكهرباء واملاء يف املواعيد 

احملددة لذلك، وإخطار 
حال عدم وصول  اهليئة

الفواتري الشهرية ملدة شهرين 
، ويستثىن من متتاليني 

السداد ذوو الدخل 
احملدود ممن يصدر بشأم 
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  ٣٢١

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

، ويستثىن شهرين متتاليني 
من السداد ذوو الـدخل  
احملدود ممن يصدر بشأم 

  .قرار من جملس الوزراء
  
  

الكهرباء أو املـاء دون  
 .اهليئةإذن كتايب من 

  
الســماح ملــوظفي  .١١

املختصني بالدخول  اهليئة
إىل عقاره دون اعتراض 

بعد مراعـاة  منه وذلك 
يف  األحكـام الــواردة 

مـن هـذا   ) ٩(املادة 
القــانون، ولــه أن     

في يطلب مـن مـوظ  
الوزارة إبراز ما يثبـت  
شخصيتهم، وعلـيهم  

  قرار من جملس الوزراء
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  ٣٢٢

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

 .االستجابة لذلك
  

احلصول على موافقة  .١٢
حـال اقتضـت    اهليئة

الضرورة استخدام مولد 
ــاطي  ــبكة احتي بالش

 .الكهربائية العامة
 

عــدم العبــث   .١٣
مبمتلكات اهليئـة مـن   
أجهزة قياس وغريها أو 
فتحها أو القيام بـأي  
فعل خيـل مبتطلبـات   
 السالمة أو يؤثر علـى 
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  ٣٢٣

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

أدائها أو إعطاء قـراءة  
خاطئة أو التصرف فيها 
بأي شـكل خمـالف   

 .للقانون
العمل على ترشـيد   .١٤

استهالك الكهرباء واملاء 
وإصالح التسـربات  

 .الداخلية

سداد قيمة استهالك  .١٥
الكهرباء واملاء يف 
املواعيد احملددة لذلك، 

حال عدم  اهليئةوإخطار 
وصول الفواتري الشهرية 
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  ٣٢٤

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

  .ملدة شهرين متتاليني

  )٣٤(مادة 
ال تتحمل الوزارة بالتضمينات 

الذي قد ينتج  الناجتة عن الضرر
عن انقطاع خدمات الكهربـاء  
أو املاء، نتيجة خلل عام أو ألي 
سبب خارج عن إرادة الوزارة 

  .أو سيطرا

  )٣٤(مادة 
  .إعادة صياغة املادة -

وعلى ذلك يكون نص 
  :املادة بعد التعديل

تلتزم اهليئـة بتعـويض   
املشتركني عن األضـرار  
اليت تتعرض هلا أجهزم 

رام الكهربائية أو عقـا 
نتيجة تغريات يف اجلهـد  
الكهربائي أو الذبـذبات  
أو تسرب للمياه تعـود  
ــة   ــباا للهيئـ أسـ

  )٣٤(مادة 
  .إعادة صياغة املادة -

وعلى ذلك يكون نص 
  :بعد التعديل املادة

ــويض  ــة بتع ــزم اهليئ تلت
املشتركني عن األضرار اليت 
ــزم  ــا أجه ــرض هل تتع
ــارام  ــة أو عق الكهربائي
نتيجة تغـريات يف اجلهـد   
الكهربائي أو الذبذبات أو 
تسرب للمياه تعود أسباا 
للهيئة؛ وال تتحمل اهليئـة  

  )٣٤(مادة 
جملـس   التمسك بقـرار 

  النواب 
   

  )٣٤(مادة 
املوافقة على قـرار جملـس   

  النواب املوقر
وعلى ذلك يكون نص 

  :املادة بعد التعديل
ــة بتعــويض  تلتــزم اهليئ
املشتركني عن األضـرار  

هـزم  اليت تتعرض هلا أج
الكهربائيــة أو عقــارام 
نتيجة تغريات يف اجلهـد  
الكهربائي أو الذبذبات أو 

تعود أسباا  تسرب للمياه
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  ٣٢٥

السابق لس قرار ال  النص يف مشروع القانون
  النواب 

لس السابق  قرارال
  الشورى

لس حلايل قرار اال
  النواب 

  توصية اللجنة

وللمشتركني املتضـررين  
من انقطـاع خـدمات   

  إتبـاع الكهرباء أو املاء 
اإلجــراءات املنصــوص 

من ) ٣٥(عليها يف املادة 
  .هذا القانون

  

التضمينات الناجتـة عـن   
الضرر الذي قد ينتج عـن  

كهربـاء  انقطاع خدمات ال
أو املاء نتيجة خلل عام أو 
ألي سبب خارج عن إدارة 

  . اهليئة أو سيطرا
  

ــتركني   ــة وللمش للهيئ
املتضررين مـن انقطـاع   
خدمات الكهرباء أو املاء 

صوص ناتباع االجراءات امل
مـن  ) ٣٥(عليها يف املادة 

  .هذا القانون
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  )٣(ملحق رقم 
  

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير 
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

لسنة ) ٢٤(أحكام القانون رقم 
م، بشأن معاملة موظفي دول ٢٠٠٤

ية فيما جملس التعاون لدول اخلليج العرب
يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة 
البحرين املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٩٠(
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  م٢٠٠٩مايو  ٢١التاريخ 
  

بتعديل بعض بتعديل بعض مشروع قانون مشروع قانون   تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــولتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول
م بشأن معاملة مواطني دول جملس م بشأن معاملة مواطني دول جملس ٢٠٠٤٢٠٠٤لسنة لسنة ) ) ٢٤٢٤((أحكام القانون رقم أحكام القانون رقم 

دي يف مملكة دي يف مملكة التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصاالتعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصا
  مم٢٠٠٢٠٠٨٨لسنة لسنة ) ) ٩٠٩٠((املرافق للمرسوم امللكي رقم املرافق للمرسوم امللكي رقم   ،،البحرينالبحرين

  الفصل التشريعي الثانيالفصل التشريعي الثاني  ––  العادي الثالثالعادي الثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 
  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة
م  ن الفص  ل التش  ریعي   الع  ادي الثال  ثم ، م  ن دور االنعق  اد ٢٠٠٩ م  ایو ١٩بت  اریخ     

أح ال ص احب المع الي    ، )٢٠٠٩-٥-٣/ ق  مص ل /  ٤٦٤(الثاني، وبموج ب الخط اب رق م    
مشروع ق انون بتع دیل بع ض أحك ام     لح الصالح رئیس المجلس، نسخة من السید علي بن صا

م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التع اون ل دول الخل یج    ٢٠٠٤لسنة ) ٢٤(القانون رقم 
العربیة فیما یتعلق بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرین، المراف ق للمرس وم الملك ي رق م     

؛ وذل  ك لمناقش  تھ ودراس  تھ،  المالی  ة واالقتص  ادیة ، إل  ى لجن  ة الش  ؤون  م٢٠٠٨لس  نة ) ٩٠(
  .وإعداد تقریر بشأنھ متضمًنا رأي اللجنة، في موعد أقصاه ثالثة أسابیع من تاریخھ

  
 
ً
  :إجراءات اللجنة - أوال

بش  كل تفص  یلي ومس  تفیض، ف  ي     –آن  ف ال  ذكر   –ناقش  ت اللجن  ة مش  روع الق  انون     - ١
 .م٢٠٠٩مایو  ٢١والعشرین، والمنعقد بتاریخ اجتماعیھا الثالث 

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

 
 )مرفق.(قرار مجلس النواب األول بشأن مشروع القانون  .أ 

 )مرفق.(مشروع القانون موضوع البحث ومذكرتھ اإلیضاحیة .ب 

س الشورى والت ي أك دت س المة    رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجل .ج 

  )مرفق(.  مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

 )مرفق.(رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس .د 
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  ٣٢٨

 :شارك في اجتماعات اللجنة كل من •

 .شؤون اللجانلار القانوني المستش  الدكتـــور محمـــد عبــداهللا الدلیمـــــي  .١

 .المستشار االقتصادي والمالي للمجلس  محمـــد الصائـــــغـور جعفـــر الدكتـــ .٢

  .محمد رضي محمدالسید  اللجنة تولى أمانة سر •

ا
ً
◌
ً
  :ةـرأي اللجن - ثاني

ت  رى اللجن  ة أن مش  روع الق  انون ج  اء التزام  ا وتنفی  ذا م  ن مملك  ة البح  رین بق  رار    
والتي ، لثامنةاالمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الصادر في دورتھ 

بش  أن تع  دیل بع  ض أحك  ام ق  انون     ١٩٨٨لس  نة ) ٩(تض  منھا المرس  وم بق  انون رق  م   
في شأن معاملة م واطني دول مجل س التع اون     ١٩٨٣لسنة ) ٣(المرسوم بقانون رقم 

فیم ا یتعل ق بالنش  اط االقتص ادي، ب  نص جدی د یقض  ي ب أن یعام  ل مواطن و دول مجل  س       
البح رینیین تماًم ا عن د ممارس تھم لتل ك األنش طة        التعاون لدول الخلیج العربیة معامل ة 

  .االقتصادیة والمھن، أما المادة الثانیة من المشروع فھي مادة تنفیذیة
وبما أن مملكة البحرین قد وافقت على االتفاقیة االقتصادیة بین دول مجلس التعاون 

ج ب  بمو ٢٠٠١دیس مبر   ٣١لدول الخلیج العربی ة الموقع ة ف ي س لطنة عم ان بت اریخ       
اس  تجابة إل  ى تطلع  ات  " ، والت  ي ج  اء فیھ  ا  ٢٠٠٢لس  نة ) ٧(المرس  وم بق  انون رق  م  

وآمال مواطني دول المجلس في تحقیق المواطنة الخلیجی ة بم ا ف ي ذل ك المس اواة ف ي       
المعامل   ة ف   ي التنق   ل واإلقام   ة والعم   ل واالس   تثمار والتعل   یم والص   حة والخ   دمات       

مراح  ل متقدم ة م  ن التكام  ل االقتص  ادي  فض  ًال ع  ن الس عي للوص  ول إل  ى  . االجتماعی ة 
یستھدف  ، كما"وصوًال إلى السوق المشتركة واالتحاد النقدي بین دول مجلس التعاون

وقف العم ل ب القیود المفروض ة عل ى ممارس ة م واطني دول مجل س        المشروع بقانون 
 التعاون الخلیجیة، وتطبیق المساواة التامة في المعاملة بین مواطني دول المجلس في

؛ فقد خلص ت اللجن ة إل ى    .ممارسة المھن والحرف واألنشطة االقتصادیة واالستثماریة
الموافقة على مشروع القانون وأنھ سیؤخذ بعین االعتبار تطبی ق المعامل ة بالمث ل ف ي     
دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربی ة تنفی ذا لق رار المجل س األعل ى ل دول مجل س        

ي دورتھ الحادیة والعش رین، ولق د عملت ا دول ة الكوی ت      التعاون لدول الخلیج العربیة ف
وس  لطنة عم  ان عل  ى إص  دار ق  وانین أو مراس  یم بق  وانین بحس  ب أنظم  تھم لتنفی  ذ ھ  ذا   

  التوجھ في المعاملة بالمثل بین مواطني دول مجلس التعاون
ا
ً
  :اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي :ثالث

  :ة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل منمن الالئح) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
  

 مقرًرا أصلیـــــًا      األستاذ خالد حسین المسقطي -١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٢٩

 مقرًرا احتیاطًیـا      الدكتورة ندى عبـاس حفـــاظ -٢

ا
ً
  :توصية اللجنة: رابع

  

) ٢٤(مش روع ق انون بتع دیل بع ض أحك ام الق انون رق م        الموافقة من حیث المبدأ على  .١

املة مواطني دول مجل س التع اون ل دول الخل یج العربی ة فیم ا       م بشأن مع٢٠٠٤لسنة 

) ٩٠(في مملك ة البح رین، المراف ق للمرس وم الملك ي رق م        یتعلق بالنشاط االقتصادي

 .م٢٠٠٨لسنة 

 

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

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

  
  خالد حسيـن املسـقطي خالد حسيـن املسـقطي                                               مجيل علي املتــروكمجيل علي املتــروك                              

  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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  ٣٣٠

  مم٢٠٠٤٢٠٠٤لسنة لسنة ) ) ٢٤٢٤((بتعديل بعض أحكام القانون رقم بتعديل بعض أحكام القانون رقم مشروع قانون مشروع قانون 
س التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة س التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة بشأن معاملة مواطني دول جملبشأن معاملة مواطني دول جمل
  مم٢٠٠٢٠٠٨٨لسنة لسنة ) ) ٩٠٩٠((املرافق للمرسوم امللكي رقم املرافق للمرسوم امللكي رقم   ،،البحرينالبحرين

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  نصوص املواد
 للجنةكما أقرتها ا

  الدیباجة
  

ة نحن حمد بن عیس ى آل خلیف   

  .ملك مملكة البحرین

  بعد اإلطالع على الدستور ،

وعل  ى المرس  وم بق  انون رق  م    

بالموافق  ة   ١٩٨١لس  نة ) ٢٤(

على النظ ام األساس ي لمجل س    

  التعاون لدول الخلیج العربیة ،

وعل  ى المرس  وم بق  انون رق  م    

ف    ي ش    أن  ١٩٨٣لس    نة ) ٣(

  الدیباجة
  

تص  حیح الخط  أ اإلمالئ  ي ف  ي   

لتص     بح " اإلط    الع "كلم    ة  

  "االطالع"

  الدیباجة
  

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س   
الن    واب ب تص    حیح الخط    أ  

" اإلطالع"اإلمالئي في كلمة 
  "االطالع"لتصبح 

  الدیباجة
  

ة نحن حمد بن عیس ى آل خلیف   

  .ملك مملكة البحرین

  على الدستور ، طالعاالبعد 

وم بق  انون رق  م  وعل  ى المرس   

بالموافق  ة   ١٩٨١لس  نة  ) ٢٤(

على النظ ام األساس ي لمجل س    

  التعاون لدول الخلیج العربیة ،

وعل  ى المرس  وم بق  انون رق  م    

ف    ي ش    أن  ١٩٨٣لس    نة ) ٣(
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  ٣٣١

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  نصوص املواد
 للجنةكما أقرتها ا

ل  س معامل  ة م  واطني دول مج 

التع  اون الخلیج  ي فیم  ا یتعل  ق  

بالنش      اط االقتص      ادي ف      ي  

  البحرین وتعدیالتھ،

وعل  ى المرس  وم بق  انون رق  م    

بالموافق    ة  ٢٠٠٢لس    نة ) ٧(

عل    ى االتفاقی    ة االقتص    ادیة    

الموح     دة ب     ین دول مجل     س 

  التعاون لدول الخلیج العربیة، 

لسنة ) ٢٤(وعلى القانون رقم 

بشأن معاملة م واطني   ٢٠٠٤

تع    اون ل    دول دول مجل    س ال

  الخلیج العربیة،

معامل  ة م  واطني دول مجل  س  

التع  اون الخلیج  ي فیم  ا یتعل  ق  

بالنش      اط االقتص      ادي ف      ي  

  البحرین وتعدیالتھ،

وعل  ى المرس  وم بق  انون رق  م    

بالموافق    ة   ٢٠٠٢لس    نة  )٧(

عل    ى االتفاقی    ة االقتص     ادیة   

الموح     دة ب     ین دول مجل     س 

  التعاون لدول الخلیج العربیة، 

لسنة ) ٢٤(وعلى القانون رقم 

بشأن معاملة م واطني   ٢٠٠٤

دول مجل    س التع    اون ل    دول  

  الخلیج العربیة،
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  ٣٣٢

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  نصوص املواد
 للجنةكما أقرتها ا

وعل  ى ق  رار المجل  س األعل  ى  

والعش  رین  الثامن  ةف  ي دورت  ھ 

بشأن وقف العمل بالقیود على 

ممارسة مواطني دول مجل س  

التع  اون لألنش  طة االقتص  ادیة 

والمھ       ن الح       رة بال       دول   

  ، األعضاء،

ومجل س   أقر مجل س الش ورى  

، الن  واب الق  انون اآلت  ي نص  ھ  

  :وقد صدقنا علیھ وأصدرنا 

  

  

وعل  ى ق  رار المجل  س األعل  ى  

والعش  رین  الثامن  ةف  ي دورت  ھ 

ود على بشأن وقف العمل بالقی

ممارسة مواطني دول مجل س  

التع  اون لألنش  طة االقتص  ادیة  

والمھ       ن الح       رة بال       دول   

  ، األعضاء،

ومجل س   أقر مجل س الش ورى  

، الن  واب الق  انون اآلت  ي نص  ھ  

  :وقد صدقنا علیھ وأصدرنا 

  

  المادة األولى
  

  المادة األولى
  

  المادة األولى
  

  المادة األولى
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  ٣٣٣

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  نصوص املواد
 للجنةكما أقرتها ا

یس  تبدل ب  نص الم  ادة الثانی  ة    

لس  نة ) ٢٤(م  ن الق  انون رق  م 

بشأن معاملة مواطني  ٢٠٠٤

مجل   س التع   اون ل   دول    دول

الخل   یج العربی   ة فیم   ا یتعل   ق 

بالنش     اط االقتص     ادي ف     ي   

  :مملكة البحرین النص اآلتي

یعام  ل م  واطن ودول مجل  س 

التعاون لدول الخل یج العربی ة   

معاملة البحرینیین تماًم ا عن د   

ممارس   تھم جمی    ع األنش    طة  

االقتص  ادیة والمھ   ن المش   ار  

  .إلیھا في المادة السابقة

الموافق    ة عل    ى الم    ادة كم    ا 

ج  اءت ف  ي مش  روع الق  انون   

  .دون تعدیل

الموافق    ة عل    ى الم    ادة كم    ا   
ج  اءت ف  ي مش  روع الق   انون    

  .دون تعدیل

یس  تبدل ب  نص الم  ادة الثانی  ة    

لس  نة ) ٢٤(م  ن الق  انون رق  م 

بشأن معاملة مواطني  ٢٠٠٤

دول مجل   س التع   اون ل   دول   

ة فیم   ا یتعل   ق الخل   یج العربی   

بالنش     اط االقتص     ادي ف     ي   

  :مملكة البحرین النص اآلتي

یعام  ل م  واطن ودول مجل  س 

التعاون لدول الخل یج العربی ة   

معاملة البحرینیین تماًم ا عن د   

ممارس    تھم جمی    ع األنش    طة 

االقتص   ادیة والمھ   ن المش   ار 

  .إلیھا في المادة السابقة
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  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  نصوص املواد
 للجنةكما أقرتها ا

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  

ك    ل فیم    ا  –عل    ى ال    وزراء 

ھ   ذا  أحك   ام تنفی   ذ   –خص   ھ ی

القانون ، ویعمل ب ھ م ن الی وم    

الت     الي لت     اریخ نش     ره ف     ي  

  .الجریدة الرسمیة

  المادة الثانیة
  

رئیس مجلس " إضافة عبارة 

" بع     د كلم     ة   "ال     وزراء و

  .الواردة في بدایة المادة" على

وعلى ذلك یكون نص المادة 
  : بعد التعدیل

  

رئ  یس مجل س ال  وزراء   عل ى 

فیم  ا یخص  ھ  ك  ل –ال  وزراء و

ھ  ذا الق  انون ،  أحك  ام تنفی  ذ  –

ویعم   ل ب   ھ م   ن الی   وم الت   الي 

لت    اریخ نش    ره ف    ي الجری    دة 

  المادة الثانیة
  

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س    
" إض     افة عب     ارة الن     واب ب

 "رئ  یس مجل  س ال  وزراء و 
الواردة ف ي  " على" بعد كلمة 
  .بدایة المادة

  المادة الثانیة
  
  

  

  

  

  

وزراء رئ  یس مجل س ال    عل ى 

ك  ل فیم  ا یخص  ھ  –ال  وزراء و

ھ  ذا الق  انون ،  أحك  ام تنفی  ذ  –

ویعم   ل ب   ھ م   ن الی   وم الت   الي 

لت    اریخ نش    ره ف    ي الجری    دة 
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  ٣٣٥

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  نصوص املواد
 للجنةكما أقرتها ا

  .الرسمیة  .الرسمیة  
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  ٣٣٦

  م٢٠٠٩مايو  ٢١: التاريخ 
  خالد حسني املسقطي   احملرتم/ سعادة األستاذ الفاضل 

  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية     
م بشـأن ٢٠٠٤لسـنة ) ٢٤(مشروع قانون بتعديل بعض أحكـام القـانون رقـم : املوضوع 

معاملة مـواطني دول جملـس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة فيمـا يتعلـق 
) ٩٠(بالنشاط االقتصـادي يف مملكـة البحـرين، املرافـق للمرسـوم امللكـي رقـم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  الس     ید عل     ي ب     ن ص     الح الص     الح م، أرف     ق مع     الي ٢٠٠٩م     ایو  ١٩بت     اریخ   
  ،)٢٠٠٩ -٥ -٣/ ص ل ت ق ٤٦٥(رئ      یس المجل      س، ض      من كتاب      ھ رق      م   

م ٢٠٠٤لس نة  ) ٢٤(مشروع قانون بتع دیل بع ض أحك ام الق انون رق م      من نسخة 
بش  أن معامل  ة م  واطني دول مجل  س التع  اون ل  دول الخل  یج العربی  ة فیم  ا یتعل  ق     

) ٩٠(ي مملك  ة البح  رین، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  بالنش  اط االقتص  ادي ف  
إل  ى لجن  ة الش  ؤون التش  ریعیة والقانونی  ة، وذل  ك لمناقش  تھ وإب  داء    ؛م٢٠٠٨لس  نة 

  .واالقتصادیة ةعلیھ للجنة الشؤون المالی المالحظات
اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة الشؤون التش ریعیة والقانونی ة   م٢٠٠٩مایو  ٢١وبتاریخ   

، ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار المذكور مشروع القانونلعت على ، حیث اطالثالثین
وذل  ك بحض  ور المستش  ارین واالختصاص  یین الق  انونیین      مجل  س الن  واب بش  أنھ،  

  .بالمجلس
إلى عدم مخالف ة مش روع الق انون     –بعد المداولة والنقاش  –وانتھت اللجنة 

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  :اللجنة  رأي

) ٢٤(قانون بتعدیل بعض أحك ام الق انون رق م     مشروع ترى اللجنة سالمة
م بشأن معاملة م واطني دول مجل س التع اون ل دول الخل یج العربی ة       ٢٠٠٤لسنة 

فیما یتعلق بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرین، المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة ؛م٢٠٠٨لسنة ) ٩٠(

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

بشأن مشروع قانون تقرير جلنة اخلدمات 
بتحديد مرتبات رئيس جملس الوزراء 

ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة 
) ٣٨(وزير، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .م٢٠٠٩لسنة 
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 ٣٣٨

  م٢٠٠٩ مايو ٢٧: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  بتحديد مرتبات  (  ) لسنة)  (رقم  مشروع قانون بشأن

  رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير
  م٢٠٠٩لسنة ) ٣٨(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  من الفصل التشريعي الثاين الثالثالعادي  ددور االنعقا
  : مقدمــة

  

  /ل خ ت  ٤٨٠(  استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الشـورى رقـم         
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م٢٠٠٩مايو  ٢٧املؤرخ يف  ) ٢٠٠٩-٥ -٣ 

بتحديد مرتبات رئيس جملس الوزراء ونوابه والـوزراء ومـن   (  ) لسنة ( ) رقم مشروع قانون 
علـى أن تـتم    ،م٢٠٠٩لسـنة  ) ٣٨(املرافق للمرسوم امللكي رقم  ،يشغل وظيفة بدرجة وزير

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 
  

  تدارســت اللجنــة مشــروع القــانون املــذكور يف االجتمــاع الثــامن والعشــرين )١(
 .م٢٠٠٩مايـو  ٢٧بتاريخ 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة  )٢(
 :واليت اشتملت على ما يلي

 )مرفق(. ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب −
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 ٣٣٩

 )مرفق(. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى −
 )مرفق. (ور ومذكرته القانونيةمشروع القانون املذك −

 

 :حضر اجتماع اللجنة كل من )٣(
 .النائب الثاين لرئيس جملس الشورى   سعادة األستاذة أليس توماس مسعان .١
 .ورىــس الشـو جملــعض    سعادة األستاذ راشد مال اهللا السبت .٢

 
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
o وين لشؤون اللجانـاملستشار القان     ـرهونـد مـن محيـاألستاذ حمس . 
o  املستشار القانـوين لشؤون اللجـان     الدكتور حممــد عبداهللا الدليمـي. 
o املستشار االقتصادي واملايل للمجلس         الدكتور جعفـر حممـد الصائـغ. 
o يئة املستشاريـأخصائي قان  ـد     السيد حممــد أمحــد حممـ نـوين. 

 

 .سهري عبداللطيف صاحل نة سر اللجنة السيدةتوىل أما •
  

ـًا   :رأي اللجنة: ثاني
وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته،  مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية،اللجنة على  اطلعت     

اطلعت اللجنة على رأي جلنـة الشـؤون   كما بالس، ني القانوني ينوآراء ومالحظات املستشار
والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية جلس الشورى التشريعية والقانونية مب

من دستور مملكـة  ) ب/٤٥(، ورأت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام املادة والقانونية
  ."يعني القانون مرتبات رئيس جملس الوزراء والوزراء"البحرين حني نصت على ما يلي 

القانون حيدد مرتبات مسو رئيس الوزراء والوزراء على ضـوء   والحظت اللجنة أن مشروع     
أحكام الدستور ومبا يليب متطلبات املركز الوظيفي للمشمولني بأحكامه ويتناسب مـع املركـز   

  .االجتماعي هلذه الوظيفة، وضرورة توفري املستوى املادي الالئق هلذه املراكز
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 ٣٤٠

وعلى مـواد  قانون ال حيث املبدأ على مشروعوعلى هذا األساس قررت اللجنة املوافقة من      
  . املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق بالتوافق مع جملس النواب املوقر

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  -ثالث
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل  )  ٣٩( إعماالً لنص املادة 

  :من 
  

ـًا    الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الدكتور .١   .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيم عبدالسالم .٢

 
ـًا   :توصية اللجنة   - رابع

  

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

  

بتحديد مرتبات رئـيس  (   ) لسنة (  ) قانون رقم من حيث املبدأ على مشروع  املوافقة −
، املرافق للمرسوم امللكـي  جملس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير

 .م٢٠٠٩لسنة ) ٣٨(رقم 
 

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

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  

  يـة جواد اجلشي. د                              مسرية إبراهيم رجب. أ  
  رئيس جلنة اخلدمـات                                  نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 ٣٤١

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بتحديد مرتبات رئيس جملس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير

  القانون روعنصوص مواد مش
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  الديباجة
  حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   

  .ملك مملكة البحرين
، وخاصة على الدستور اإلطالعبعد 

  منه، ) ب/٤٥(املادة 
لسـنة  ) ١٣(وعلى القانون رقـم  

بشأن تنظـيم معاشـات    ١٩٧٥
لتقاعد ملوظفي احلكومة ومكافآت ا
  وتعديالته،

وعلى قانون اخلدمة املدنية الصـادر  
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

  الديباجة
  دون تعديل

 

  الديباجة
  دون تعديل

 

  الديباجة
  حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   

  .حرينملك مملكة الب
، وخاصة على الدستور اإلطالعبعد 

  منه، ) ب/٤٥(املادة 
لسـنة  ) ١٣(وعلى القانون رقـم  

بشأن تنظـيم معاشـات    ١٩٧٥
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة 

  وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية الصـادر  

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
أقر جملس الشورى وجملس النـواب  
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 ٣٤٢

  القانون روعنصوص مواد مش
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 
 :وأصدرناه

ه، وقد صدقنا عليه القانون اآليت نص
 :وأصدرناه

  املادة األوىل
يتقاضى رئيس جملس الوزراء مرتبـا  

سبعة آالف ) ٧٥٠٠(أساسيا قدره 
  .ومخسمائة دينار حبريين شهريا

  املادة األوىل
  دون تعديل

  

  املادة األوىل
  دون تعديل

 

  املادة األوىل
يتقاضى رئيس جملس الوزراء مرتبـا  

آالف سبعة ) ٧٥٠٠(أساسيا قدره 
  .ومخسمائة دينار حبريين شهريا

  املادة الثانية
يتقاضى نائب رئيس جملس الوزراء 

مخسة ) ٥٤٠٠(مرتبا أساسيا قدره 
آالف وأربعمائــة دينــار حبــريين 

  .شهريا

  املادة الثانية
  دون تعديل

  

  املادة الثانية
  دون تعديل

 

  املادة الثانية
يتقاضى نائب رئيس جملس الوزراء 

مخسة ) ٥٤٠٠(سيا قدره مرتبا أسا
آالف وأربعمائــة دينــار حبــريين 

  .شهريا
  املادة الثالثة

يتقاضى الوزير، ومن يشغل وظيفة 
بدرجة وزير، مرتبا أساسيا قـدره  

  املادة الثالثة
  دون تعديل

  

  املادة الثالثة
  دون تعديل

 

  املادة الثالثة
ضى الوزير، ومن يشغل وظيفة يتقا

بدرجة وزير، مرتبا أساسيا قـدره  
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 ٣٤٣

  القانون روعنصوص مواد مش
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

مخسة آالف وأربعمائـة  ) ٥٤٠٠(
  .دينار حبريين شهريا

  

مخسة آالف وأربعمائـة  ) ٥٤٠٠(
  .دينار حبريين شهريا

  
  املادة الرابعة

يتم زيادة املرتبات املشار إليهـا يف  
  .سنويا% ٣املواد السابقة بنسبة 

  
  
  

  

  املادة الرابعة
  دون تعديل

  

  املادة الرابعة
  دون تعديل

  

  ابعةاملادة الر
يتم زيادة املرتبات املشار إليهـا يف  

  .سنويا% ٣املواد السابقة بنسبة 
  

  املادة اخلامسة
مينح رئيس جملس الوزراء، ونوابـه،  
والوزراء، عـالوة متثيـل قـدرها    

ألف ومخسـمائة دينـار   ) ١٥٠٠(
حبريين شهريا، وتعترب هذه العـالوة  

  املادة اخلامسة
  دون تعديل

  املادة اخلامسة
  دون تعديل

  املادة اخلامسة
مينح رئيس جملس الوزراء، ونوابـه،  
والوزراء، عـالوة متثيـل قـدرها    

ألف ومخسـمائة دينـار   ) ١٥٠٠(
حبريين شهريا، وتعترب هذه العـالوة  
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  القانون روعنصوص مواد مش
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  .جزء من املرتب األساسي
شار إليهـا  وال جيوز منح العالوة امل

  .ملن يشغل وظيفة بدرجة وزير

  .جزء من املرتب األساسي
ح العالوة املشار إليهـا  وال جيوز من

  .ملن يشغل وظيفة بدرجة وزير
  املادة السادسة

مينح رئيس جملس الوزراء، ونوابـه،  
والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة 
وزير، عالوة اجتماعيـة قـدرها   

مخسمائة دينـار حبـريين   ) ٥٠٠(
شهريا، وتعترب هذه العالوة جزء من 

  .املرتب األساسي
ـ   س وجيوز منح نواب رئـيس جمل

الوزراء، والـوزراء بـدل هـاتف    
شهريا يصدر بتحديده قـرار مـن   

  .جملس الوزراء

  املادة السادسة
  دون تعديل

  

  املادة السادسة
  دون تعديل

  

  املادة السادسة
مينح رئيس جملس الوزراء، ونوابـه،  
والوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة 
وزير، عالوة اجتماعيـة قـدرها   

مخسمائة دينـار حبـريين   ) ٥٠٠(
هريا، وتعترب هذه العالوة جزء من ش

  .املرتب األساسي
وجيوز منح نواب رئـيس جملـس   
الوزراء، والـوزراء بـدل هـاتف    
شهريا يصدر بتحديده قـرار مـن   

  .جملس الوزراء
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  القانون روعنصوص مواد مش
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  املادة السابعة
حيدد مبرسوم الشـروط والقواعـد   
واإلجراءات املنظمـة إلسـتخدام   
نواب رئيس جملس الوزراء والوزراء 

اء شغلهم املنصب الوزاري سيارة أثن
  .أو استحقاقهم لبدل نقدي عنها

  املادة السابعة
  دون تعديل

  

  املادة السابعة
  دون تعديل

  

  املادة السابعة
حيدد مبرسوم الشـروط والقواعـد   
واإلجراءات املنظمـة إلسـتخدام   
نواب رئيس جملس الوزراء والوزراء 
سيارة أثناء شغلهم املنصب الوزاري 

  .دل نقدي عنهاأو استحقاقهم لب
  املادة الثامنة

يسري نظام اإلجـازات العاديـة   
واملرضية املنصوص عليها يف قانون 
اخلدمة املدنية على رئـيس جملـس   

  .الوزراء، ونوابه، والوزراء

  املادة الثامنة
  دون تعديل

  

  املادة الثامنة
  دون تعديل

  

  املادة الثامنة
يسري نظام اإلجـازات العاديـة   

عليها يف قانون واملرضية املنصوص 
اخلدمة املدنية على رئـيس جملـس   

  .الوزراء، ونوابه، والوزراء

  املادة التاسعة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكـام  

  .هذا القانون

  املادة التاسعة
  دون تعديل

  

  املادة التاسعة
  دون تعديل

  

  املادة التاسعة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكـام  

  .هذا القانون
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  القانون روعنصوص مواد مش
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  املادة العاشرة
ير املالية تنفيذ هذا القانون، على وز

ويعمل به من أول الشـهر التـايل   
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  املادة العاشرة
  دون تعديل

  

  املادة العاشرة
  دون تعديل

  

  املادة العاشرة
على وزير املالية تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من أول الشـهر التـايل   

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
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  م٢٠٠٩مايو  ٢٧: التاريخ 
  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 

  رئيــس جلنــة اخلدمــات     
بتحديـد مرتبـات رئـيس جملـس الـوزراء (  ) لسـنة (  ) مشروع قـانون رقـم : املوضوع 

ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، املرافق للمرسـوم امللكـي رقـم 
  .م٢٠٠٩لسنة ) ٣٨(

  
  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
  الس     ید عل     ي ب     ن ص     الح الص     الح م، أرف     ق مع     الي ٢٠٠٩م     ایو  ٢٧بت     اریخ   

  ،)٢٠٠٩ -٥ -٣/ ص ل ت ق ٤٨١(رئ      یس المجل      س، ض      من كتاب      ھ رق      م   
بتحدی  د مرتب  ات رئ  یس مجل  س   (  ) لس  نة (  ) مش  روع ق  انون رق  م   م  ن نس  خة 

یش غل وظیف ة بدرج ة وزی ر، المراف ق للمرس وم       الوزراء ونوابھ وال وزراء وم ن   
إلى لجن ة الش ؤون التش ریعیة والقانونی ة، وذل ك      ؛ م٢٠٠٩لسنة ) ٣٨(الملكي رقم 

  .علیھ للجنة الخدمات لمناقشتھ وإبداء المالحظات
اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة الشؤون التش ریعیة والقانونی ة   م٢٠٠٩مایو  ٢٧وبتاریخ   

، ومذكرت   ھ الم   ذكور مش   روع الق   انونل   ى ، حی   ث اطلع   ت عالح   ادي والثالث   ین
وذل    ك بحض    ور المستش    ارین     اإلیض    احیة، وق    رار مجل    س الن    واب بش    أنھ،    

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
إلى عدم مخالف ة مش روع الق انون     –بعد المداولة والنقاش  –وانتھت اللجنة 

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  :اللجنة  رأي

بتحدی  د مرتب  ات (  ) لس  نة (  ) ن رق  م مش  روع ق  انو ت  رى اللجن  ة س  المة 
رئ  یس مجل  س ال  وزراء ونواب  ھ وال  وزراء وم  ن یش  غل وظیف  ة بدرج  ة وزی  ر،        

م  ن الن  احیتین الدس  توریة   ؛م٢٠٠٩لس  نة ) ٣٨(المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   
  .والقانونیة

  

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

بشأن مشروع قانون تقرير جلنة اخلدمات 
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 

م بشأن جملسي ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(
الشورى والنواب، املرافق للمرسوم 

  .م٢٠٠٩لسنة ) ٣٩(امللكي رقم 
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  م٢٠٠٩ مايو ٢٧: التاريخ 
  تقريـر جلنـة اخلدمـات

  بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  (  ) لسنة)  (مشروع قانون رقم  بشأن
  م بشأن جملسي الشورى والنواب٢٠٠٢لسنة ) ١٥(رقم 

  م٢٠٠٩لسنة ) ٣٩(لمرسوم امللكي رقم املرافق ل
  من الفصل التشريعي الثاين الثالثالعادي  ددور االنعقا

  

  : مقدمــة
  /ص ل خ ت  ٤٨٢(  استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الشـورى رقـم       

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة   م٢٠٠٩مايو  ٢٧املؤرخ يف  ) ٢٠٠٩-٥ -٣ 
م ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (  ) لسنة ( ) رقم ع قانون مشرو

، على أن تتم  م٢٠٠٩لسنة ) ٣٩(املرافق للمرسوم امللكي رقم بشأن جملسي الشورى والنواب، 
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 
  

  تدارســت اللجنــة مشــروع القــانون املــذكور يف االجتمــاع الثــامن والعشــرين )١(
 .م٢٠٠٩مايـو  ٢٧بتاريخ 

 

راسة اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والد )٢(
 :واليت اشتملت على ما يلي

 )مرفق(. ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -
 )مرفق(. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق. (مشروع القانون املذكور ومذكرته القانونية -
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 :حضر اجتماع اللجنة كل من )٣(
 

 .لثاين لرئيس جملس الشورىالنائب ا   سعادة األستاذة أليس توماس مسعان .١
 .عضــو جملـس الشــورى    سعادة األستاذ راشد مال اهللا السبت .٣

 
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
 

o املستشار القانـوين لشؤون اللجان      األستاذ حمسـن محيـد مــرهون. 
o  لشؤون اللجـاناملستشار القانـوين     الدكتور حممــد عبداهللا الدليمـي . 
o املستشار االقتصادي واملايل للمجلس         الدكتور جعفـر حممـد الصائـغ. 
o      يئة املستشاريـن  السيد حممــد أمحــد حممــد أخصائي قانـوين. 

 

 .سهري عبداللطيف صاحل توىل أمانة سر اللجنة السيدة •
  

ـًا   :رأي اللجنة: ثاني
  

وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته،  انون ومذكرته اإليضاحية،مشروع القاللجنة على  اطلعت     
اطلعت اللجنة على رأي جلنـة الشـؤون   كما بالس، ني القانوني ينوآراء ومالحظات املستشار

والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية التشريعية والقانونية مبجلس الشورى 
وعلى مـواد املشـروع   قانون ال وافقة من حيث املبدأ على مشروعوقررت اللجنة امل، والقانونية

منـه  ) ٩٧(ورأت اللجنة أن دستور مملكة البحرين قد حظر يف املادة  بالتوافق مع جملس النواب،
) ٩٨(اجلمع بني عضوية جملس الشورى وجملس النواب وتويل الوظائف العامة، كما منعت املادة 

اء السني أثناء مدة عضويته يف جملس إدارة أي شركة مـن  من الدستور تعيني أي عضو من أعض
  .الشركات
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بشأن جملسـي الشـورى    ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(من املرسوم بقانون رقم ) ٣٥(ونصت املادة      
والنواب على اعتبار عضو جملس الشورى أو عضو جملس النواب متخليا عن وظيفته مبجرد توليـه  

  .عمله يف الس
تحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من جملس  " من الدستور على أنه) ٩٦(ادة وقد نصت امل     

الشورى وجملس النواب، ويف حالة تعديل هذه املكافآت ال ينفذ هذا التعديل إال ابتداء من الفصل 
  ."التشريعي التايل

  

ومن الواضح أن هذه النصوص تلزم كل من عضو جملس الشورى وعضو جملس النواب بترك      
يفته عندما يصبح عضوا يف أي من السني، وتضع قيودا عديدة على ممارسته للعمل التجاري، وظ

مما جيعل عضو أي من السني حباجة للحصول على مكافأة شهرية خاصة وأن العديد من أعضاء 
كما أن معظم األعضـاء متفـرغني   . السني قد مضت على عضويتهم أكثر من فصل تشريعي

لسني وال يتقاضون أية رواتب من جهة أخرى األمر الذي يستوجب حصوهلم علـى  للعمل يف ا
تقاعد بعد انتهاء عضويتهم يف أي من السني، وذلك أسوة ببقية املواطنني العاملني حتت مظلـة  

       .التأمينات االجتماعية

النافذة يف مملكة ومن الواضح أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور وأحكام القوانني     
  .البحرين، وينسجم مع قوانني الدول األخرى يف هذا اخلصوص

  

قانون وعلـى  ويف ضوء تلك املعطيات قررت اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع ال     
مواد املشروع بالتعديالت اليت أجريت عليه كما وردت يف اجلدول املرفق بالتوافق مـع جملـس   

  . النواب املوقر
  

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  -ثالث
  

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

ـًا    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .٣  .مقررا أصلي
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 .مقررا احتياطيا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيم عبدالسالم .٤
ـً   :توصية اللجنة   - ارابع

  

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

  

بتعديل بعـض أحكـام   (   ) لسنة (  ) من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم  املوافقة −
رافـق  م بشأن جملسي الشـورى والنـواب، امل  ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(املرسوم بقانون رقم 
 .م٢٠٠٩لسنة ) ٣٩(للمرسوم امللكي رقم 

 

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

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  

  

  يـة جواد اجلشي. د                              مسرية إبراهيم رجب. أ  
  رئيس جلنة اخلدمـات                                  نائب رئيس جلنة اخلدمات
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  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن جملسي الشورى والنواب ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  لديباجةا
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستور اإلطالعبعد 
) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  

  الديباجة
املوافقة على الديباجـة كمـا    •

وردت يف املشروع بقانون، مع 
مراعاة التصـحيح اللغـوي يف   

 لتصــبح" اإلطــالع" كلمــة
  ".االطالع"

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة  
  :بعد التعديل

  حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   
  .ملك مملكة البحرين

  ، لى الدستورع االطالعبعد 
) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  

  الديباجة
لنواب املوافقة على قرار جملس ا •

  .بتصويب اخلطأ اإلمالئي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستور االطالعبعد 
) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
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  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

بشأن جملسي الشورى  ٢٠٠٢لسنة 
  والنواب،

) ٣٠(املعدل باملرسوم بقانون رقـم  
  ، ٢٠٠٢لسنة 

) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
، بشأن امليزانية العامة ٢٠٠٢لسنة 

لسـنة  ) ٣(املعدل بالقانون رقـم  
٢٠٠٧،  

) ٥٤(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشأن الالئحة الداخلية  ٢٠٠٢لسنة 

  لس النواب، 
) ٥٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  

بشأن الالئحة الداخلية  ٢٠٠٢لسنة 
لس الشورى، املعدل بالقانون رقم 

بشأن جملسي الشورى  ٢٠٠٢لسنة 
  والنواب،

) ٣٠(املعدل باملرسوم بقانون رقـم  
  ، ٢٠٠٢لسنة 

) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشأن امليزانية العامة،  ٢٠٠٢لسنة 

لسـنة  ) ٣(املعدل بالقانون رقـم  
٢٠٠٧،  

) ٥٤(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشأن الالئحة الداخلية  ٢٠٠٢لسنة 

  لس النواب، 
) ٥٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  

بشأن الالئحة الداخلية  ٢٠٠٢لسنة 
لس الشورى، املعدل بالقانون رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بشأن جملسي الشورى  ٢٠٠٢لسنة 
  والنواب،

) ٣٠(املعدل باملرسوم بقانون رقـم  
  ، ٢٠٠٢لسنة 

) ٣٩(سوم بقانون رقـم  وعلى املر
بشأن امليزانية العامة،  ٢٠٠٢لسنة 

لسـنة  ) ٣(املعدل بالقانون رقـم  
٢٠٠٧،  

) ٥٤(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشأن الالئحة الداخلية  ٢٠٠٢لسنة 

  لس النواب، 
) ٥٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  

بشأن الالئحة الداخلية  ٢٠٠٢لسنة 
قم لس الشورى، املعدل بالقانون ر
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 ٣٥٥

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٩(
أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

نون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه القا
 :وأصدرناه

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٩(
أقر جملس الشورى وجملس النـواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 :وأصدرناه

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٩(
أقر جملس الشورى وجملس النـواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 :وأصدرناه
  املادة األوىل

، )٤٠(يستبدل بنصـي املـادتني   
من املرسوم بقـانون رقـم   ) ٤٢(
بشأن جملسـي   ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(

  :الشورى والنواب النصني اآلتيني
  
  

  ):٤٠(مادة 
يتقاضى عضو جملـس الشـورى   

و جملس النواب مكافأة شهرية وعض

  املادة األوىل
حذف املادة مع مراعاة إعـادة   •

  .ترقيم املواد الالحقة
  

 

  املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب  •

  .حبذف املادة
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  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

مقدارها ألفان ومخسـمائة دينـار،   
وتستحق املكافأة اعتبارا من تـاريخ  
اكتساب العضوية بالفصل التشريعي 

  .التايل لتاريخ العمل ذا القانون
  

  ): ٤٢(مادة 
يتقاضي كل من نائيب رئيس جملسي 
الشورى ونائيب رئيس جملس النواب 

آالف  مكافأة شهرية مقدارها ثالثة
ومخسمائة دينار، وتستحق املكافأة 
من تاريخ انتخاب كل منهم نائبـا  
للرئيس بالفصل التشـريعي التـايل   

  .لتاريخ العمل ذا القانون
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  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  دة الثانيةاملا
  
  
  
  
  
  
  
  

تضاف إىل املرسوم بقـانون رقـم   
بشأن جملسـي   ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(

  الشورى والنـواب مـادة بـرقم   
  :، نصها اآليت)مكرر ٤٢(

  )مكرر ٤٢(مادة 

  املادة الثانية 
  )املادة األوىل بعد إعادة الترقيم(
إضافة العبارة التاليـة يف ايـة    •

وما يعتـرب مـن تلـك    (املادة 
املخصصات جزًءا أساسيا من 

 ).املكافأة الشهرية
  

كون نص املادة بعـد  وعلى ذلك ي
  :التعديل

تضاف إىل املرسوم بقـانون رقـم   
بشأن جملسـي   ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(

  الشورى والنـواب مـادة بـرقم   
  :، نصها اآليت)مكرر ٤٢(

  )مكرر ٤٢(مادة 

  املادة الثانية
املوافقة على قرار جملس النواب  •

  .مع إعادة ترقيم املادة
  

 

  املادة األوىل
  
  
  
  
  
  
  
  

اف إىل املرسوم بقـانون رقـم   تض
بشأن جملسـي   ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(

  الشورى والنـواب مـادة بـرقم   
  :، نصها اآليت)مكرر ٤٢(

  )مكرر ٤٢(مادة 
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  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يصدر مبرسـوم الئحـة موحـدة    
مبخصصات كل من رئيسي جملسي 
الشورى والنواب، ونائيب كل رئيس 
وأعضاء السني تدرج اعتماداـا  

احدا ضمن ميزانيـة كـل   رقما و
جملس، وحتدد الالئحـة مسـمى   
ومقدار هذه املخصصات ونظـام  

  .وشروط ومواعيد صرفها
  

يصدر مبرسـوم الئحـة موحـدة    
مبخصصات كل من رئيسي جملسي 
الشورى والنواب، ونائيب كل رئيس 
 وأعضاء السني تدرج اعتماداـا 
رقما واحدا ضمن ميزانيـة كـل   
جملس، وحتدد الالئحـة مسـمى   
ومقدار هذه املخصصات ونظـام  

ومـا  وشروط ومواعيد صـرفها،  
يعترب من تلك املخصصات جـزًءا  

 .أساسيا من املكافأة الشهرية

يصدر مبرسـوم الئحـة موحـدة    
مبخصصات كل من رئيسي جملسي 
الشورى والنواب، ونائيب كل رئيس 
وأعضاء السني تدرج اعتماداـا  
رقما واحدا ضمن ميزانيـة كـل   
جملس، وحتدد الالئحـة مسـمى   
ومقدار هذه املخصصات ونظـام  

ومـا  وشروط ومواعيد صـرفها،  
يعترب من تلك املخصصات جـزًءا  

 .أساسيا من املكافأة الشهرية
  املادة الثالثة

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

القانون، ويعمل به إعتبارا من أول 

  املادة الثالثة
  )املادة الثانية بعد إعادة الترقيم(
املوافقة على نص املـادة كمـا    •

وردت يف املشروع بقانون، مع 

  املادة الثالثة
املوافقة على قرار جملس النواب  •

بتصويب اخلطأ اإلمالئي، مـع  
  .إعادة ترقيم املادة

  املادة الثانية
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  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

اريخ نشره يف اجلريدة الشهر التايل لت
  .الرمسية

التنويــه إىل تصــويب اخلطــأ 
) إعتبـارا (اإلمالئي يف كلمـة  

  ).اعتبارا(لتكون 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

  :التعديل
لوزراء والوزراء على رئيس جملس ا

تنفيـذ هـذا    –كل فيما خيصه  –
من أول  اعتباراالقانون، ويعمل به 

الشهر التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 
 .الرمسية

   
  
  
  
  

اء والوزراء على رئيس جملس الوزر
تنفيـذ هـذا    –كل فيما خيصه  –

من أول  اعتباراالقانون، ويعمل به 
الشهر التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 .الرمسية
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  م٢٠٠٩مايو  ٢٧: التاريخ 
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
  رئيــس جلنــة اخلدمــات     

  بتعـديل بعـض أحكــام املرسـوم بقــانون(  ) لســنة (  ) م مشـروع قــانون رقـ: املوضـوع 
م بشـأن جملسـي الشـورى والنـواب، املرافـق للمرسـوم ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(رقم 

  .م٢٠٠٩لسنة ) ٣٩(امللكي رقم 
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  الس     ید عل     ي ب     ن ص     الح الص     الح م، أرف     ق مع     الي ٢٠٠٩م     ایو  ٢٧بت     اریخ   

  ،)٢٠٠٩ -٥ -٣/ ص ل ت ق ٤٨٣(رق      م  رئ      یس المجل      س، ض      من كتاب      ھ 
بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون (  ) لسنة (  ) قانون رقم مشروع من نسخة 
م بش  أن مجلس  ي الش  ورى والن  واب، المراف  ق للمرس  وم ٢٠٠٢لس  نة ) ١٥(رق  م 

إلى لجن ة الش ؤون التش ریعیة والقانونی ة، وذل ك      ؛ م٢٠٠٩لسنة ) ٣٩(الملكي رقم 
  .علیھ للجنة الخدمات الحظاتلمناقشتھ وإبداء الم

اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة الشؤون التش ریعیة والقانونی ة   م٢٠٠٩مایو  ٢٧وبتاریخ   
، ومذكرت   ھ الم   ذكور مش   روع الق   انون، حی   ث اطلع   ت عل   ى  الح   ادي والثالث   ین

وذل    ك بحض    ور المستش    ارین     اإلیض    احیة، وق    رار مجل    س الن    واب بش    أنھ،    
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

إلى عدم مخالف ة مش روع الق انون     –بعد المداولة والنقاش  –ھت اللجنة وانت
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  :اللجنة  رأي
بتع دیل بع ض أحك ام    (  ) لسنة (  ) قانون رقم مشروع  ترى اللجنة سالمة

م بش  أن مجلس  ي الش  ورى والن  واب،   ٢٠٠٢لس  نة ) ١٥(المرس  وم بق  انون رق  م  
م  ن الن  احیتین الدس  توریة   ؛م٢٠٠٩لس  نة ) ٣٩(المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  .والقانونیة
  

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

بشأن مشروع قانون ة اخلدمات تقرير جلن
بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت 

التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب 
واالس البلدية وتنظيم معاشام 

ومكافآم، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  .م٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(
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 ٣٦٢

  
  م٢٠٠٩ مايو ٢٧: التاريخ 

  
  تقريـر جلنـة اخلدمـات

بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء  (  ) لسنة)  (مشروع قانون رقم  بشأن
  جملسي الشورى والنواب واالس البلدية وتنظيم معاشام ومكافآم

  م٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  من الفصل التشريعي الثاين الثالثالعادي  ددور االنعقا

  

  : مقدمــة
  /ص ل خ ت  ٤٧٨(  استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الشـورى رقـم       

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة   م٢٠٠٩مايو  ٢٧املؤرخ يف  ) ٢٠٠٩-٥ -٣ 
ومكافآت التقاعد ألعضـاء جملسـي    بإنشاء صندوق معاشات(  ) لسنة ( ) رقم مشروع قانون 

) ٤٠(املرافق للمرسوم امللكي رقم  ،الشورى والنواب واالس البلدية وتنظيم معاشام ومكافآم
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشـأن   ،م٢٠٠٩لسنة 

  . السمشروع القانون ليتم عرضه على 
  :للجنة إجراءات ا - أوالً

  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 
  

  تدارســت اللجنــة مشــروع القــانون املــذكور يف االجتمــاع الثــامن والعشــرين )٤(
 .م٢٠٠٩مايـو  ٢٧بتاريخ 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة  )٥(
 :على ما يليواليت اشتملت 

 )مرفق(. ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -
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 ٣٦٣

 )مرفق(. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق. (مشروع القانون املذكور ومذكرته القانونية -

 
 :حضر اجتماع اللجنة كل من )٦(

 .لشورىالنائب الثاين لرئيس جملس ا   سعادة األستاذة أليس توماس مسعان .١
 .عضــو جملـس الشــورى    سعادة األستاذ راشد مال اهللا السبت .٤

 
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
o املستشار القانـوين لشؤون اللجان      األستاذ حمسـن محيـد مــرهون. 
o  املستشار القانـوين لشؤون اللجـان     الدكتور حممــد عبداهللا الدليمـي. 
o املستشار االقتصادي واملايل للمجلس         دكتور جعفـر حممـد الصائـغال. 
o      يئة املستشاريـن  السيد حممــد أمحــد حممــد أخصائي قانـوين. 

 

 .سهري عبداللطيف صاحل توىل أمانة سر اللجنة السيدة •
  

ـًا   :رأي اللجنة: ثاني
  

وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته،  حية،مشروع القانون ومذكرته اإليضااللجنة على  اطلعت     
اطلعت اللجنة على رأي جلنـة الشـؤون   كما بالس، ني القانوني ينوآراء ومالحظات املستشار

والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية التشريعية والقانونية مبجلس الشورى 
اجلمع بني عضوية  همن) ٩٧(قد حظر يف املادة أن دستور مملكة البحرين  ، ورأت اللجنةوالقانونية

من الدستور تعيني ) ٩٨(جملس الشورى وجملس النواب وتويل الوظائف العامة، كما منعت املادة 
  .أي عضو من أعضاء السني أثناء مدة عضويته يف جملس إدارة أي شركة من الشركات
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 ٣٦٤

بشأن جملسـي الشـورى    ٢٠٠٢ لسنة) ١٥(من املرسوم بقانون رقم ) ٣٥(نصت املادة و     
والنواب على اعتبار عضو جملس الشورى أو عضو جملس النواب متخليا عن وظيفته مبجرد توليـه  

  .عمله يف الس
النواب بترك عضو جملس عضو جملس الشورى وكل من ومن الواضح أن هذه النصوص تلزم      

عديدة على ممارسته للعمل التجاري،  السني، وتضع قيودا أي منوظيفته عندما يصبح عضوا يف 
اجة للحصول على الراتب التقاعدي خاصة أن الكثري من أعضاء حبمن السني  أي مما جيعل عضو

فضالً عن أن معظم األعضاء متفـرغني   ،ى على عضويته أكثر من فصل تشريعيالسني قد مض
الذي يستوجب حصوهلم علـى   للعمل يف السني وال يتقاضون أية رواتب من جهة أخرى األمر

تقاعد بعد انتهاء عضويتهم يف أي من السني، وذلك أسوة ببقية املواطنني العاملني حتت مظلـة  
كما أن معظم دول العامل أقرت ألعضاء السلطة التشريعية نظاما تقاعـديا  التأمينات االجتماعية، 

ـًا م   .خاص
  

بإصدار قانون  ٢٠٠١لسنة ) ٣٥(ملرسوم بقانون رقم أما من ناحية عضو الس البلدي فإن ا     
منه على عدم جواز اجلمع بني عضوية الس البلدي وأية وظيفـة  ) ٦(يف املادة  نصالبلديات قد 

  .سوة باملوظف العامأأخرى، مما يتطلب ضمان حقوقه التقاعدية 
وانني النافذة يف مملكة ن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور وأحكام القالواضح أن مو    

  .اخلصوص االبحرين، وينسجم مع قوانني الدول األخرى يف هذ
  

وعلـى  قانون ال ويف ضوء تلك املعطيات قررت اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع     
مواد املشروع بالتعديالت اليت أجريت عليه كما وردت يف اجلدول املرفق بالتوافق مـع جملـس   

لضمان احلقوق التقاعدية ألعضاء جملسي الشورى والنواب وأعضاء االس  وذلك قر،النواب املو
  .البلدية وكذلك ضمان حقوق أسرهم يف هذا اجلانب

  

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  -ثالث
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 ٣٦٥

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

  

ـًا    الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الدكتور .٥   .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيم عبدالسالم .٦

ـًا   :توصية اللجنة   - رابع
  

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

  

بإنشاء صندوق معاشات (   ) لسنة (  ) بدأ على مشروع قانون رقم من حيث امل املوافقة −
ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب واالس البلدية وتنظيم معاشـام  

 .م٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(املرافق للمرسوم امللكي رقم  ،ومكافآم
 

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

  األمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،و

  
  يـة جواد اجلشي. د                              مسرية إبراهيم رجب. أ  

  رئيس جلنة اخلدمـات                                  نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 ٣٦٦

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  ألعضاءبإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد 

  جملسي الشورى والنواب واالس البلدية وتنظيم معاشام ومكافآم
  القانون نصوص مواد مشروع

 كما وردت من احلكومة 
  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   
  .ملك مملكة البحرين

  ، تورعلى الدس اإلطالعبعد 

  الديباجة
املوافقة على الديباجـة كمـا    -

وردت يف املشروع بقانون، مع 
مراعاة التصـحيح اللغـوي يف   

لتصــبح " اإلطــالع"كلمــة 
  ".االطالع"

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة  
  :بعد التعديل

  حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   
  .ملك مملكة البحرين

  ، رعلى الدستو االطالعبعد 

  الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

 .بتصحيح اخلطأ اإلمالئي
  

 

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيسـى آل خليفـة   
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستور االطالعبعد 
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 ٣٦٧

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

لسـنة  ) ١٣(وعلى القانون رقـم  
بشأن تنظـيم معاشـات    ١٩٧٥

ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة، 
  وتعديالته،

وعلى قـانون تنظـيم معاشـات    
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد  
قوة دفاع البحرين واألمـن العـام   

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

الجتمـاعي  وعلى قانون التـأمني ا 
) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  ، وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
لسنة ) ٦(وعلى املرسوم بقانون رقم 

بإنشاء صـندوق التقاعـد    ١٩٩١

لسـنة  ) ١٣(وعلى القانون رقـم  
بشأن تنظـيم معاشـات    ١٩٧٥

ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة، 
  وتعديالته،

وعلى قـانون تنظـيم معاشـات    
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد  
قوة دفاع البحرين واألمـن العـام   

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

جتمـاعي  وعلى قانون التـأمني اال 
) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  ، وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
لسنة ) ٦(وعلى املرسوم بقانون رقم 

بإنشاء صـندوق التقاعـد    ١٩٩١

لسـنة  ) ١٣(وعلى القانون رقـم  
بشأن تنظـيم معاشـات    ١٩٧٥

كومة، ومكافآت التقاعد ملوظفي احل
  وتعديالته،

وعلى قـانون تنظـيم معاشـات    
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد  
قوة دفاع البحرين واألمـن العـام   

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

وعلى قانون التـأمني االجتمـاعي   
) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  ، وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
لسنة ) ٦(رقم  وعلى املرسوم بقانون

بإنشاء صـندوق التقاعـد    ١٩٩١
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 ٣٦٨

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

لضباط وأفراد قوة دفاع البحـرين  
واألمن العـام البحـرينيني وغـري    

  البحرينيني،
وعلى قانون البلـديات الصـادر   

لسـنة  ) ٣٥(باملرسوم بقانون رقم 
) ٣٨(املعدل بالقانون رقم ، ٢٠٠١
  ،٢٠٠٦لسنة 

) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشأن جملسي الشورى  ٢٠٠٢لسنة 

والنواب، املعدل باملرسوم بقـانون  
  ،٢٠٠٢لسنة ) ٣٠(رقم 

لسـنة  ) ٣(وعلى القـانون رقـم   
بشأن اهليئة العامة للتـأمني   ٢٠٠٨

  االجتماعي،

لضباط وأفراد قوة دفاع البحـرين  
واألمن العـام البحـرينيني وغـري    

  البحرينيني،
وعلى قانون البلـديات الصـادر   

لسـنة  ) ٣٥(باملرسوم بقانون رقم 
) ٣٨(عدل بالقانون رقم ، امل٢٠٠١
  ،٢٠٠٦لسنة 

) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشأن جملسي الشورى  ٢٠٠٢لسنة 

والنواب، املعدل باملرسوم بقـانون  
  ،٢٠٠٢لسنة ) ٣٠(رقم 

لسـنة  ) ٣(وعلى القـانون رقـم   
بشأن اهليئة العامة للتـأمني   ٢٠٠٨

  االجتماعي،

لضباط وأفراد قوة دفاع البحـرين  
واألمن العـام البحـرينيني وغـري    

  البحرينيني،
وعلى قانون البلـديات الصـادر   

لسـنة  ) ٣٥(باملرسوم بقانون رقم 
) ٣٨(، املعدل بالقانون رقم ٢٠٠١
  ،٢٠٠٦لسنة 

) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقـم  
لسي الشورى بشأن جم ٢٠٠٢لسنة 

والنواب، املعدل باملرسوم بقـانون  
  ،٢٠٠٢لسنة ) ٣٠(رقم 

لسـنة  ) ٣(وعلى القـانون رقـم   
بشأن اهليئة العامة للتـأمني   ٢٠٠٨

  االجتماعي،
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 ٣٦٩

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

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

 :وأصدرناه

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  
صه، وقد صدقنا عليه القانون اآليت ن

 :وأصدرناه

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

 :وأصدرناه
  املادة األوىل

تسري أحكام هذا القـانون علـى   
سي الشورى والنـواب  أعضاء جمل

اعتبارا من الفصل التشريعي األول، 
وعلى أعضاء االس البلدية اعتبارا 
من أول اجتماع لكل جملس بلدي 
بعد انتخاب االس البلديـة سـنة   

٢٠٠٢.  

  املادة األوىل
  دون تعديل 

  املادة األوىل
 دون تعديل

  املادة األوىل
تسري أحكام هذا القـانون علـى   

لشورى والنـواب  أعضاء جملسي ا
اعتبارا من الفصل التشريعي األول، 
وعلى أعضاء االس البلدية اعتبارا 
من أول اجتماع لكل جملس بلدي 
بعد انتخاب االس البلديـة سـنة   

٢٠٠٢.  
  املادة الثانية

  
  

  املادة الثانية
يكـون  (: حذف الفقرة التالية -

الواردة ) االشتراك فيه اختياريا

  املادة الثانية
  .املوافقة على قرار جملس النواب −

  

  الثانيةاملادة 
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 ٣٧٠

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  
  
  

ينشأ صـندوق للتقاعـد يـنظم    
معاشات ومكافـآت التقاعـد يف   
حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة 

ت العمل ألعضاء جملسـي  وإصابا
الشورى والنواب واالس البلدية، 
يكون اإلشتراك فيه اختياريا، وتتوىل 
اهليئة العامة للتـأمني اإلجتمـاعي   

  .إدارته

   ).واالس البلدية(بعد عبارة 
ة بعـد  وعلى ذلك يكون نص املاد

  :التعديل
ينشأ صـندوق للتقاعـد يـنظم    
معاشات ومكافـآت التقاعـد يف   
حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة 
وإصابات العمل ألعضاء جملسـي  
الشورى والنواب واالس البلدية، 
ــة العامــة للتــأمني  وتتــوىل اهليئ

  .االجتماعي إدارته

  
  
  

ينشأ صـندوق للتقاعـد يـنظم    
معاشات ومكافـآت التقاعـد يف   
حاالت الشيخوخة والعجز والوفاة 
وإصابات العمل ألعضاء جملسـي  
الشورى والنواب واالس البلدية، 
ــة العامــة للتــأمني  وتتــوىل اهليئ

  .االجتماعي إدارته

  املادة الثالثة
  
  

  املادة الثالثة
املوافقة على نص املـادة كمـا    -

وردت يف املشروع بقانون، مع 

  املادة الثالثة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بتصحيح األخطاء النحوية، مع 

  املادة الثالثة
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 ٣٧١

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  
  
  
  
  
  
  
  

يلتزم عضو جملس الشورى أو جملس 
النواب أو الس البلدي اخلاضـع  
ألحكام هذا القانون، اعتبارا مـن  
تاريخ العمل به، بسـداد اشـتراكًا   

مـن  %) ١٠(تقاعديا شهريا بنسبة 
  .املكافأة الشهرية املستحقة له

مراعاة تصويب األخطاء النحوية 
اشـتراكًا تقاعـديا   (يف عبارة 

الواردة يف السـطرين  ) شهريا
الثاين والرابع من املادة لتكـون  

)تقاعدي اشتراك شهري.( 
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
  :التعديل

يلتزم عضو جملس الشورى أو جملس 
النواب أو الس البلدي اخلاضـع  
ألحكام هذا القانون، اعتبارا مـن  

اشـتراك  تاريخ العمل به، بسـداد  
تقاعدي من %) ١٠(بنسبة  شهري

  .املكافأة الشهرية املستحقة له

 تصحيح اخلطـأ اإلمالئـي يف  
الواردين يف الفقرة ) أو(احلرفني 

  ).و(األوىل من املادة ليكونا 

  
  
  
  
  
  
  
  

جملس ويلتزم عضو جملس الشورى 
الس البلـدي اخلاضـع   والنواب 

ألحكام هذا القانون، اعتبارا مـن  
اشـتراك  تاريخ العمل به، بسـداد  

شهري مـن  %) ١٠(بنسبة  تقاعد
  .تحقة لهاملكافأة الشهرية املس
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 ٣٧٢

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

وتلتزم احلكومة بسـداد اشـتراكًا   
%) ٢٠(تقاعديا شـهريا بنسـبة   

واشتراك تـأمني إصـابات عمـل    
وذلك مـن   ،%)٣(شهريا بنسبة 

املكافأة الشهرية ألعضاء جملسـي  
  .الشورى والنواب واالس البلدية

ومة بسـداد اشـتراكًا   وتلتزم احلك
%) ٢٠(تقاعديا شـهريا بنسـبة   

واشتراك تـأمني إصـابات عمـل    
، وذلك مـن  %)٣(شهريا بنسبة 

املكافأة الشهرية ألعضاء جملسـي  
  .الشورى والنواب واالس البلدية

وتلتزم احلكومة بسـداد اشـتراكًا   
%) ٢٠(تقاعديا شـهريا بنسـبة   

واشتراك تـأمني إصـابات عمـل    
، وذلك مـن  %)٣(شهريا بنسبة 

املكافأة الشهرية ألعضاء جملسـي  
  .الشورى والنواب واالس البلدية

  املادة الرابعة
  
  
  
  
  
  
  

  املادة الرابعة
ــارة  - ــافة عب ــوع (إض وجمم

االشتراكات غري املسددة قبل 
سريان أحكام هـذا القـانون   

ــبة ــارة  )بالنس ــد عب يف (بع
يف البند الثـاين مـن   ) التقاعد

  .املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

  املادة الرابعة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

  .بتعديل املادة
  

  املادة الرابعة
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 ٣٧٣

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  
  :تتكون موارد الصندوق مما يأيت

ليهـا  اإلشتراكات املنصوص ع - ١
  .باملادة الثالثة من هذا القانون

ما تتحمله احلكومة من تكلفة  - ٢
القيمة الرأمساليـة اإلكتواريـة   
احلالية لفروق اإلشتراكات بني 
مدة اخلدمة الفعلية ومدة اخلدمة 
اإلعتبارية احملسوبة يف التقاعـد  
ألعضــاء جملســي الشــورى 

 .والنواب واالس البلدية
  
  
 

  :التعديل
  :يأيت تتكون موارد الصندوق مما

اإلشتراكات املنصوص عليهـا   - ١
  .باملادة الثالثة من هذا القانون

ما تتحمله احلكومة من تكلفة  - ٢
القيمة الرأمساليـة اإلكتواريـة   
احلالية لفروق اإلشتراكات بني 
مدة اخلدمة الفعليـة ومـدة   
اخلدمة اإلعتبارية احملسـوبة يف  

وجمموع االشتراكات التقاعد 
غري املسددة قبـل سـريان   

 هذا القانون بالنسـبة  أحكام
ألعضاء جملسـي الشـورى   

 .والنواب واالس البلدية

  
  :تتكون موارد الصندوق مما يأيت

إلشتراكات املنصوص عليهـا  ا - ١
  .باملادة الثالثة من هذا القانون

ما تتحمله احلكومة من تكلفـة   - ٢
القيمة الرأمساليـة اإلكتواريـة   
احلالية لفروق اإلشتراكات بني 
مدة اخلدمة الفعلية ومدة اخلدمة 
اإلعتبارية احملسوبة يف التقاعـد  
وجمموع االشـتراكات غـري   
املسددة قبل سريان أحكـام  

ألعضـاء   انون بالنسبةهذا الق
جملســي الشــورى والنــواب 

 .واالس البلدية
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 ٣٧٤

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

ــوال   - ٣ ــتثمار أم ــيلة اس حص
 .ندوقالص

أية موارد مالية أخرى ختصصها  - ٤
  .احلكومة للصندوق

ــوال  - ٣ ــتثمار أم ــيلة اس حص
 .الصندوق

أية موارد مالية أخرى ختصصها  - ٤
  .احلكومة للصندوق

ــوال   - ٣ ــتثمار أم ــيلة اس حص
 .الصندوق

أية موارد مالية أخرى ختصصها  - ٤
  .احلكومة للصندوق

  املادة اخلامسة
جيوز تعديل نسـبة اإلشـتراكات   
املنصوص عليها يف املادة الثالثة مـن  
هذا القانون بقرار من جملس الوزراء 

رير يعده خبري إكتواري، بناء على تق
وتوصية جملس إدارة اهليئة العامـة  

  .للتأمني االجتماعي

  املادة اخلامسة
  دون تعديل

  املادة اخلامسة
  دون تعديل

  املادة اخلامسة
جيوز تعديل نسـبة اإلشـتراكات   
املنصوص عليها يف املادة الثالثة مـن  
هذا القانون بقرار من جملس الوزراء 

بري إكتواري، بناء على تقرير يعده خ
وتوصية جملس إدارة اهليئة العامـة  

  .للتأمني االجتماعي
  املادة السادسة

يستحق رئيس جملـس الشـورى   
ورئيس جملس النواب معاشا تقاعديا 

  املادة السادسة
  دون تعديل

  املادة السادسة
  دون تعديل

  املادة السادسة
يستحق رئيس جملـس الشـورى   

رئيس جملس النواب معاشا تقاعديا و
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 ٣٧٥

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  .يعادل املعاش التقاعدي للوزير  .يعادل املعاش التقاعدي للوزير
  

  املادة السابعة
  
  
  

يستحق عضو جملس الشـورى أو  
جملس النواب أو الـس البلـدي   
الذي يقضي يف العضـوية أربـع   
سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع 

من مكافآتـه الشـهرية   %) ٥٠(
حيتسب على أساس إفتراض مـدة  

سـنة،  ) ٢٠(بارية قدرها خدمة إعت
%) ٧.٥(ويضاف إىل معاشه نسبة 

  املادة السابعة
  .إعادة صوغ املادة -

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
  :التعديل

يستحق عضو جملس الشـورى أو  
جملس النواب أو الـس البلـدي   

ضـوية أربـع   الذي يقضي يف الع
سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع 

الشـهرية   مكافأتـه  من%) ٥٠(
حيتسب على أساس افتراض مـدة  

سـنة،  ) ٢٥( خدمة اعتبارية قدرها
%) ٧.٥(ويضاف إىل معاشه نسبة 

  املادة السابعة
  .املوافقة على قرار جملس النواب −

  املادة السابعة
  
  
  

يستحق عضو جملس الشـورى أو  
جملس النواب أو الـس البلـدي   

ضي يف العضـوية أربـع   الذي يق
سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع 

الشـهرية   مكافأتـه  من%) ٥٠(
حيتسب على أساس افتراض مـدة  

سـنة،  ) ٢٥( خدمة اعتبارية قدرها
%) ٧.٥(ويضاف إىل معاشه نسبة 
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 ٣٧٦

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

من مكافآته الشهرية عن كل سـنة  
من السنوات اليت يقضيها العضو بعد 
ذلك يف عضوية الس وحبد أقصى 

سنوات، وذلـك باإلضـافة إىل    ٥
املعاش املستحق له عن مدة خدمتـه  
يف غري عضوية الس بشـرط أال  
ــني أو   ــن املعاش ــاوز أي م يتج

موعهمــا، حبســب األحــوال، جم
مما سوى املعاش التقاعدي %) ٨٠(

) ٤٠٠٠(على أساسه، ومبا ال جياوز 
  .دينار حبريين يف مجيع األحوال

  
  

الشهرية عن كل سـنة   مكافأته من
من السنوات اليت يقضيها العضو بعد 
ذلك يف عضوية الس وحبد أقصى 

لك باإلضـافة إىل  ، وذسنوات ٤
املعاش املستحق له عن مدة خدمتـه  
يف غري عضوية الس بشـرط أال  

جمموع املعاشـني أربعـة    يتجاوز
  .دينار حبريين) ٤٠٠٠(آالف 

  

الشهرية عن كل سـنة   مكافأته من
من السنوات اليت يقضيها العضو بعد 
ذلك يف عضوية الس وحبد أقصى 

، وذلك باإلضـافة إىل  سنوات ٤
املعاش املستحق له عن مدة خدمتـه  
يف غري عضوية الس بشـرط أال  

جمموع املعاشـني أربعـة    يتجاوز
  .دينار حبريين) ٤٠٠٠(آالف 
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 ٣٧٧

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  املادة الثامنة
يف حالة عدم استحقاق عضو جملس 
الشورى أو جملس النواب أو الس 
البلدي معاشا تقاعديا طبقًا لـنص  

السابعة من هذا القانون ميـنح  املادة 
مـن  %) ١٥(مكافأة تقاعد بواقع 

آخر مكافأة شهرية كـان حيصـل   
عليها خالل مدة عضويته، وذلـك  

  .عن كل سنة من سنوات العضوية

  املادة الثامنة
  دون تعديل

  املادة الثامنة
  دون تعديل

  املادة الثامنة
يف حالة عدم استحقاق عضو جملس 

الس  الشورى أو جملس النواب أو
البلدي معاشا تقاعديا طبقًا لـنص  
املادة السابعة من هذا القانون ميـنح  

مـن  %) ١٥(مكافأة تقاعد بواقع 
آخر مكافأة شهرية كـان حيصـل   
عليها خالل مدة عضويته، وذلـك  

  .عن كل سنة من سنوات العضوية
  
  
  

  املادة التاسعة
لعضو جملس الشـورى أو جملـس   

  املادة التاسعة
  دون تعديل

  املادة التاسعة
  دون تعديل

  املادة التاسعة
لعضو جملس الشـورى أو جملـس   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٧٨

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

ـ   ذي النواب أو الس البلـدي ال
يقضي يف عضوية الس أقل مـن  
سنة، أن يسترد االشتراكات الـيت  
دفعها خالل هذه املدة، ويشـطب  

  .من نظام التقاعد

النواب أو الس البلـدي الـذي   
يقضي يف عضوية الس أقل مـن  

، أن يسترد االشتراكات الـيت  سنة
دفعها خالل هذه املدة، ويشـطب  

  .من نظام التقاعد
  املادة العاشرة

  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة العاشرة
تصويب اخلطأ اللغوي يف كلمة  -

الواردة بعـد عبـارة   ) معاشا(
) للمستحقني عنـه  للعضو أو(

  ).معاش(لتصبح 
، فـإذا كـان   (حذف عبارة  -

العجز أو الوفاة نتيجة إصـابة  
عمل يصرف له أو للمستحقني 

من %) ٨٠(عنه معاش بواقع 

  املادة العاشرة
  .املوافقة على قرار جملس النواب −

  املادة العاشرة
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 ٣٧٩

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  
  
  
  
  

يف حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء 
مدة العضوية يف جملس الشورى أو 
جملس النواب أو الـس البلـدي   
يصرف للعضو أو للمستحقني عنه 

من املكافـأة  %) ٤٠(معاشا بواقع 
لشهرية أو املعاش املستحق له أيهما ا

أكرب، فإذا كان العجـز أو الوفـاة   
نتيجة إصابة عمل يصـرف لـه أو   
للمستحقني عنـه معاشـا بواقـع    

املكافأة الشـهرية أو املعـاش   
الواردة ) املستحق له أيهما أكرب

 .يف اية املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

  :التعديل
الكلي أو الوفاة أثناء  يف حالة العجز

مدة العضوية يف جملس الشورى أو 
جملس النواب أو الـس البلـدي   
يصرف للعضو أو للمستحقني عنه 

من املكافـأة  %) ٤٠(بواقع  معاش
الشهرية أو املعاش املستحق له أيهما 

  .أكرب

  
  
  
  
  

 حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء يف
مدة العضوية يف جملس الشورى أو 
جملس النواب أو الـس البلـدي   
يصرف للعضو أو للمستحقني عنه 

من املكافـأة  %) ٤٠(بواقع  معاش
الشهرية أو املعاش املستحق له أيهما 

  .أكرب
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 ٣٨٠

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

من املكافأة الشـهرية أو  %) ٨٠(
  .املعاش املستحق له أيهما أكرب

  املادة احلادية عشرة  
استحداث مادة جديـدة بعـد    -

مراعاة إعادة  املادة العاشرة، مع
ترقيم املواد الالحقة، ويكـون  

 :نصها على النحو التايل
وعلى ذلك يكون نـص املـادة   

 :املستحدثة
د معاشـات عضـو جملـس    اتز

الشورى أو جملـس النـواب أو   
الس البلدي أو املستحقني عنهم 

سنويا مع مراعـاة  %) ٣(بنسبة 
احلد األعلى للمعاش املنصـوص  

  املادة احلادية عشرة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

  .باستحداث مادة جديدة
  

  املادة احلادية عشرة
  
  
  
  
  
  
اد معاشـات عضـو جملـس    تز

الشورى أو جملـس النـواب أو   
الس البلدي أو املستحقني عنهم 

سنويا مع مراعـاة  %) ٣(بنسبة 
احلد األعلى للمعاش املنصـوص  
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 ٣٨١

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

مـن هـذا    املادة السابعة عليه يف
  . القانون

املادة السابعة مـن هـذا    عليه يف
  .القانون

  املادة احلادية عشرة
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة 
يف هذا القانون، تسري بشأن عضو 
جملس الشورى أو جملس النواب أو 

) ٢٤(و) ٢٢(الس البلدي املواد 
) ٢٨(و) ٢٧(و) ٢٦(و) ٢٥(و
) ٣٢(و) ٣١(و) ٣٠(و) ٢٩(و
) ٣٦(و) ٣٥(و) ٣٤(و) ٣٣(و
لفصل التاسع من القانون وا) ٣٧(و

بشـأن   ١٩٧٥لسـنة  ) ١٣(رقم 
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد  

  .ملوظفي احلكومة

املادة الثانية (املادة احلادية عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) عشرة

  دون تعديل

املادة الثانية (املادة احلادية عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) عشرة

  دون تعديل

  املادة الثانية عشرة
دم اإلخالل باألحكام الواردة مع ع

يف هذا القانون، تسري بشأن عضو 
جملس الشورى أو جملس النواب أو 

) ٢٤(و) ٢٢(الس البلدي املواد 
) ٢٨(و) ٢٧(و) ٢٦(و) ٢٥(و
) ٣٢(و) ٣١(و) ٣٠(و) ٢٩(و
) ٣٦(و) ٣٥(و) ٣٤(و) ٣٣(و
والفصل التاسع من القانون ) ٣٧(و

بشـأن   ١٩٧٥لسـنة  ) ١٣(رقم 
شات ومكافآت التقاعـد  تنظيم معا

  .ملوظفي احلكومة
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 ٣٨٢

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  

  املادة الثانية عشرة
تتكفل امليزانية العامة للدولة بتغطية 
أي عجز مايل يطرأ على الصندوق 
املشار إليه باملادة الثانية مـن هـذا   
القانون نتيجة تطبيق أحكام هـذا  

  .القانون

املادة الثالثة (املادة الثانية عشرة 
  مبعد إعادة الترقي) عشرة

  دون تعديل

املادة الثالثة (املادة الثانية عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) عشرة

  دون تعديل

  املادة الثالثة عشرة
تتكفل امليزانية العامة للدولة بتغطية 
أي عجز مايل يطرأ على الصندوق 
املشار إليه باملادة الثانية مـن هـذا   
القانون نتيجة تطبيق أحكام هـذا  

  .القانون
  ة عشرةاملادة الثالث

يصدر وزير املالية القرارات الالزمة 
  .لتنفيذ أحكام هذا القانون

املادة الرابعة (املادة الثالثة عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) عشرة

  دون تعديل

املادة الرابعة (املادة الثالثة عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) عشرة

  دون تعديل

  املادة الرابعة عشرة
لالزمة يصدر وزير املالية القرارات ا

  .لتنفيذ أحكام هذا القانون
  املادة الرابعة عشرة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكـام  
  .هذا القانون

املادة اخلامسة (املادة الرابعة عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) عشرة

  دون تعديل

املادة اخلامسة (املادة الرابعة عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) عشرة

  دون تعديل

  املادة اخلامسة عشرة
غى كل نص يتعارض مع أحكـام  يل

  .هذا القانون
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 ٣٨٣

  القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب قرار

  املادة اخلامسة عشرة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيـذ هـذا    –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به إعتبارا من أول 
الشهر التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

  .الرمسية

املادة (املادة اخلامسة عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) السادسة عشرة

  دون تعديل

املادة (املادة اخلامسة عشرة 
  بعد إعادة الترقيم) السادسة عشرة

  دون تعديل

  املادة السادسة عشرة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيـذ هـذا    –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به إعتبارا من أول 
الشهر التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

  .الرمسية
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 ٣٨٤

  م٢٠٠٩مايو  ٢٧ :التاريخ 
  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 

  رئيــس جلنــة اخلدمــات     
بإنشاء صـندوق معاشـات ومكافـآت التقاعـد (  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم : املوضوع 

ــواب واــالس البلديــة وتنظــيم معاشــاتهم  ألعضــاء جملســي الشــورى والن
  .م٢٠٠٩لسنة ) ٤٠(للمرسوم امللكي رقم ومكافآتهم، املرافق 

  
  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  الس     ید عل     ي ب     ن ص     الح الص     الح م، أرف     ق مع     الي ٢٠٠٩م     ایو  ٢٧بت     اریخ   
  ،)٢٠٠٩ -٥ -٣/ ص ل ت ق ٤٧٩(رئ      یس المجل      س، ض      من كتاب      ھ رق      م   

بإنش اء ص ندوق معاش ات ومكاف آت     (  ) لس نة  (  ) قانون رقم مشروع من نسخة 
عد ألعضاء مجلسي الشورى والنواب والمج الس البلدی ة وتنظ یم معاش اتھم     التقا

إل   ى لجن   ة ؛ م٢٠٠٩لس   نة ) ٤٠(ومكاف   آتھم، المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م  
علی  ھ للجن  ة   الش  ؤون التش  ریعیة والقانونی  ة، وذل  ك لمناقش  تھ وإب  داء المالحظ  ات      

  .الخدمات
اجتماعھ ا  یة والقانونی ة  ، عقدت لجنة الشؤون التش ریع م٢٠٠٩مایو  ٢٧وبتاریخ   

، ومذكرت   ھ الم   ذكور مش   روع الق   انون، حی   ث اطلع   ت عل   ى  الح   ادي والثالث   ین
وذل    ك بحض    ور المستش    ارین     اإلیض    احیة، وق    رار مجل    س الن    واب بش    أنھ،    

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
إلى عدم مخالف ة مش روع الق انون     –بعد المداولة والنقاش  –وانتھت اللجنة 

  .ام الدستورلمبادئ وأحك
  :اللجنة  رأي

بإنش  اء ص  ندوق (  ) لس  نة (  ) ق  انون رق  م مش  روع  ت  رى اللجن  ة س  المة
معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء مجلسي الشورى والن واب والمج الس البلدی ة    

لس   نة ) ٤٠(وتنظ   یم معاش   اتھم ومكاف   آتھم، المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م      
  .یةمن الناحیتین الدستوریة والقانون ؛م٢٠٠٩

    حممـد هــادي احللواجـي                                       
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                     
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