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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون 
الخارجية واألمن الوطني 
بخصوص مشروع قانون 
بالتصديق على االتفاقية 
األمنية بين دول مجلس 
التعاون لدول الخليج 

الموقعة في مدينة العربية 
   .الرياض
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 م 9023 أكتوبر 92التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين األولالتقرير 

بالتصديق على االتفاقية  9023مشروع قانون رقم )  ( لسنة خبصوص 
 اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الرياض األمنية بني دول جملس التعاون لدول

 9023( لسنة 32املرافق للمرسوم رقم ) 

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/ 096رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م3603يونيو  33 
بالتصديق  3603لسنة مشروع قانون رقم )  ( مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

  مدينة الريا على االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف
اد على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،3603( لسنة 39املرافق للمرسوم رقم ) 

 .تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م3603أكتوبر  32املوافق  الثاينتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (2)

 
موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (9)

 واليت اشتملت على : 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) .بشأنه واإلفتاء القانوين مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع -

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع (3)

  كل من: ، وقد حضرالداخليةوزارة 

 من إدارة الشؤون القانونية.   حسني سلمان مطر الرائد .2

 .املستشار القانوين   وليد الطويل السيد .9

 

 القانوينالسيد فتحي جاسم السبت املستشار  وقد حضر، وزارة اخلارجية. 
 

علـي حســن    الدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 

 .سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة سرر اللجنة -
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ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي       
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الجاء مؤكًدا لسالمة 

 

ـًاثالثـــ  :الداخلية خالل االجتماع رأي وزارة -ـ

التعاون األمين بني دول جملس التعراون  الداخلية أن هذه االتفاقية جاءت لتحقيق أفادت وزارة      
قد حلت حمل االتفاقية  ةلدول اخلليج العربية ملالحقة اخلارجني عن القانون أو النظام، وأن هذه االتفاقي

، وهي شبيهة هبا ويزيد عليها ما جاء يف املادة رقرم  0991نوفمرب  32األمنية القدمية املوقعة بتاريخ 
( 00امل الفعلي لألجهزة األمنية والتعاون امليداين بينها، واملادة رقرم ) ( واليت تتعلق بتحقيق التك06)

 املتعلقة بتسليم األشخاص املوجودين يف الدولة الطرف املوجه إليهم اهتام أو احملكوم عليهم.

ـًارابعــ  :اخلارجية خالل االجتماع رأي وزارة -ـ

ا هلا من أمهية يف حتقيق التعراون برني دول   أبدت وزارة اخلارجية موافقتها على هذه االتفاقية مل     
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســـــ

 ،الداخلية، وممثلي وزارة اخلارجيرة وزارة  مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
اب النرو قررار جملرس    واطلعت اللجنة علىواملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلرس  و ومرفقاته بشأن مشروع القانون،
، القانون من الناحيتني الدستورية والقانونيرة  مشروعالشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

يتضح أن مشرروع القرانون    ومن خالل استعرا  املشروع بقانون واملذكرة املرافقة له
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من ثالث مواد ، نصت املادة األوىل على التصديق علرى   –باجة فضاًل عن الدي –يتألف 
االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدنية الريا  بتاريخ 

، املرافقة هلذا القانون، يف حني ألغت املادة م03/00/3603هر املوافق 32/03/0133
م بالتصديق علرى االتفاقيرة   0991( لسنة 2ن رقم )الثانية العمل بأحكام املرسوم بقانو

 31األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الريا  بتراريخ  
 ، أما املادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.م0991نوفمرب  32هر املوافق 0101 مجادي اآلخرة

 . مرادة  عشرينفصول و ستةفيما تتألف االتفاقية املذكورة فضاًل عن الديباجة من      
مواد تضمنت األحكام العامة وتنظيم تعاون الدول  ثالثحيث يتكون الفصل األول من 

األطراف يف إطار االتفاقية وفقًا لتشريعاهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية ملالحقة اخلارجني عن 
، واختاذ اإلجراءات الالزمرة ققهرم   م أو املطلوبني من الدول األطرافالقانون أو النظا

والعمل على اختاذ اإلجراءات فيما يعد جرمية وفقًا للتشريعات النافرذة لردى الردول    
 األطراف.

تناولت جماالت التعاون والتنسيق األمرين متضرمنة    مواد مثاينوتضمن الفصل الثاين      
ملعلومات والبيانات الشخصية عن مواطين الدولرة أو  إحاطة كل دولة طرف لألخرى با

. وعدم جواز توظيف مواطن سربق لره   يف جمال اختصاصات وزارة الداخليةاملقيمني هبا 
العمل بأحد األجهزة األمنية بدولته للعمل جبهاز أمين بدولة طرف أخرى إال مبوافقة وزارة 

الدول األطراف قدر اإلمكران بتبرادل   مع قيام  بدولته وفقًا لقوانينها وأنظمتها.الداخلية 
، وتوحيد القروانني واألنظمرة    تسهم يف تطوير سبل منع اجلرميةاملعلومات واخلربات اليت

واإلجراءات، وتبادل القوانني واألنظمة واللوائح املتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وتقرد   
يد ونية متخصصة، وتزمراكز تدريب أم وإنشاء، يالت يف جماالت التعليم والتدريبالتسه

صاص الدول األطراف بربامج املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية املنعقدة يف جمال اخت
، وعقد اللقراءات  ، ودعم األجهزة األمنية بأحدث التقنياتوزارة الداخلية وأجهزة األمن
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طرراف،  والتشاور فيما بني وزارات الداخلية وأجهزة األمن مسبقًا يف الدول األ، الدورية
ومرات  ، وتبرادل املعل املبعدين وأصحاب السوابق اخلطرة وتبادل الدول األطراف أمساء

، مع قيام الدول األطرراف بتحقيرق   املتعلقة باجلرائم املرتكبة، أو يتم اإلعداد الرتكاهبا
األطرراف   التكامل الفعلي لألجهزة األمنية والتعاون امليداين فيما بينها، وأن تعمل الدول

الطالبرة  بالسماح للمختصني بالدولة الطرف طرف  كل حالة بناء على طلب دولةوفًقا ل
هلا صرلة   وأ، على أراضيهات اليت رجري يف جرائم وقعت قضور مرحلة مجع االستدالال

 بأمنها .

مواد تتعلق خبصروص تعراون الردول    ثالث أما بشأن الفصل الثالث فقد تضمن      
غري املشروع لألشخاص، ومكافحة التهريب عررب   األطراف على منع الدخول أو اخلروج
، واختاذ اإلجرراءات  إقليم الدولة بطريقة غري مشروعة احلدود والقبض على من يدخلون

 لك( من االتفاقية، وكرذ 03املناسبة ققهم وإعادهتم وفقًا للضوابط الواردة بنص املادة )
 .جمال ضبط احلدود املشتركةاون يف إجياد آلية لتنظيم سلطات احلدود يتم يف ضوئها التع

وتضمن الفصل الرابع )مادة وحيدة( تتعلق بالتعاون بني الدول األطراف على تسهيل      
يمها إلنقاذ املصابني مرن  إجراءات هبوط اإلسعاف اجلوي أو دخول اإلسعاف الربي إلقل

 .احلوادث

 املتهمني واحملكومني.أما بشأن الفصل اخلامس املكون من )مادة وحيدة( تتعلق بتسليم      

تتعلق بعقرد   موادأربع وخبصوص الفصل السادس فيتعلق باألحكام اخلتامية متضمنا      
، واختراذ  االجتماعات واملشاورات الالزمة لدعم فاعلية التعاون وتطويره وفقًا لالتفاقيرة 

جراءات الضرورية للحفاظ على سرية املعلومات، مع التأكيد على عدم إخالل هرذه  اإل
االتفاقية باالتفاقيات الثنائية املرتبطة هبا بعض الدول األطراف فيما بينها، وخضوع هرذه  
االتفاقية إلجراءات املصادقة املعمول هبا لدى كل دولة، وحتديد حيز نفاذها والنص علرى  
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 31حلوهلا حمل االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقع بتاريخ 
 م.0991نوفمرب  32  هر املوافق0101ى اآلخرة مجاد
 

اسيم املعمول هبرا مبملكرة   االتفاقية ال تتعار  مع الدستور أو القوانني أو املرهذه و     
( مرن  33ثانية من املادة )، وجيب لنفاذها أن تصدر بقانون إعماال لنص الفقرة الالبحرين
قوق السيادة على النحو السرابق  ، باعتبارها من املعاهدات اليت تندرج ضمن حالدستور
 بيانه.
      

التعاون األمين بني دول جملس التعاون لدول اخلليج  ونظًرا ألمهية هذه االتفاقية يف حتقيق     

، واختاذ اإلجراءات الالزمة ققهم مع اختاذ العربية ملالحقة اخلارجني عن القانون أو النظام
اللجنة توصي  وفًقا للتشريعات النافذة لديها؛ فإناإلجراءات القانونية فيما يعد جرمية 

بالتصديق على  3603مشروع قانون رقم )  ( لسنة باملوافقة من حيث املبدأ على 
االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الريا  املرافق 

كما وردت يف اجلدول املشروع  مواد واملوافقة على ،3603( لسنة 39للمرسوم رقم )
 .املرفق

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

ـًا.  أمحد إبراهيـم هبـزادسعادة األستاذ  .2  مقرًرا أصليـ

ـًا.  عبدالرضا العصفورعلي األستـاذ  سعادة .9  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـــــ

قانون، فإن مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

 

بالتصديق على  9023لسنة مشروع قانون رقم )  ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة  االتفاقية األمنية

 .9023( لسنة 32املرافق للمرسوم رقم ) الرياض

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    . أ
 لجنة الرئيس                                         نائب رئيس جلنة               

 

 

 

 

 

 



 56 

دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الرياض املرافق بني األمنية تفاقية بالتصديق على اال 9023مشروع قانون رقم )  ( لسنة 
 9023( لسنة 32للمرسوم رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة

 
ى آل خليفة    حنن محد بن عيس

 مملكة البحرين. ملك
 بعد االطالع على الدستور، 

( 2وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 
بالتصرديق علرى    0991لسنة 

االتفاقية األمنية بني دول جملرس  
التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة 
 31يف مدينة الريرا  بتراريخ   

هر املوافق 0101مجادى اآلخرة 

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

ـ     ى آل خليفـة  حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
( 2وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 

بالتصرديق علرى    0991لسنة 
االتفاقية األمنية بني دول جملرس  
التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة 
 31يف مدينة الريرا  بتراريخ   

هر املوافق 0101مجادى اآلخرة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 ،0991نوفمرب  32

دول برني  األمنية تفاقية االوعلى 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية
املوقعة يف مدينة الريا  بتراريخ  

هررر املوافررق 0133/ 03/ 32
 م،03/00/3603

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 ،0991نوفمرب  32
دول برني  ية األمنتفاقية االوعلى 

 جملس التعاون لدول اخلليج العربية
 املوقعة يف مدينة الريا  بتراريخ 

هر املوافرق  0133/ 03/ 32 
 م،03/00/3603

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
برني  األمنية تفاقية االُصودق على 

دول جملس التعاون لدول اخللريج  
العربية املوقعة يف مدينة الريرا   

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
برني  األمنية تفاقية االُصودق على 

دول جملس التعاون لدول اخللريج  
بية املوقعة يف مدينة الريرا   العر
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
هررر 0133/ 03/ 32بترراريخ 
، واملرافقة م03/00/3603املوافق 

 هلذا القانون.
 

هررر 0133/ 03/ 32بترراريخ 
، واملرافقة م03/00/3603املوافق 

 هلذا القانون.
 
 
 

 املادة الثانية
يلغى العمل بأحكرام املرسروم   

 0991( لسرنة  2بقانون رقرم ) 
بالتصديق على االتفاقية األمنية بني 
دول جملس التعاون لدول اخللريج  

ريرا   العربية املوقعة يف مدينة ال
 بترررررررررررراريخ

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
يلغى العمرل بأحكرام املرسروم    

 0991( لسرنة  2بقانون رقرم ) 
بالتصديق على االتفاقية األمنية بني 
دول جملس التعاون لدول اخللريج  

املوقعة يف مدينة الريرا   العربية 
 بترررررررررررراريخ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
هرر  0101مجادى اآلخرة  31 

 . 0991نوفمرب  32املوافق 
 

هرر  0101مجادى اآلخرة  31 
 . 0991نوفمرب  32املوافق 
 

 املادة الثالثة
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء

تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه  – 
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثالثة
 دون تعديل

 ثالثةاملادة ال
 دون تعديل

 املادة الثالثة
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  – 
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م8102 أكتوبر 82: التاريخ
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

بالتصديق على االتفاقية األمنية  3102مشروع قانون رقم ) ( لسنة  :الموضوع

 بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م6666يونيو  66بتاريخ      

مشروع  من (، نسخة6د  6ف ت ق/  ل ص 556، ضمن كتابه رقم )المجلس

بالتصديق على االتفاقية األمنية بين دول مجلس  3102قانون رقم ) ( لسنة 

 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك، التعاون لدول الخليج العربية

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة لمناقشته وإبداء المالحظات عليه
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م6666أكتوبر  65وبتاريخ      

وذلااك بحضااور واالتفاقيااة،  ،المااذكور قااانونال مشااروع، حيااا اطلعاات علااى الثاااني

 بالمجلس. مستشار القانونيال

 

 

لمبااد   قاانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

بالتصررديق علررى  3102مشررروع قررانون رقررم ) ( لسررنة تاارا اللجنااة سااالمة      

ماان الناااحيتين  ،االتفاقيررة األمنيررة بررين دول مجلررس التعرراون لرردول الخلرريج العربيررة

 الدستورية والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

الخدمات بخصوص تقرير لجنة 
( 91مشروع قانون بإلغاء المادة )

( لسنة 91من القانون رقم )
م بشأن تنظيم معاشات 9191

ومكافآت التقاعد لموظفي 
الحكومة، )المعد في ضوء 

االقتراح بقانون المقدم من مجلس 
   .النواب(
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 م3102أكتوبر  21التاريخ : 

 

 التقريـر األول للجنـة اخلدمات

( من القانون 11بإلغاء املادة )خبصوص مشروع قانون رقم )  ( لسنة ) ( 
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي  1191( لسنة 11رقم )

 احلكومة

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 6666أبريل  66بتاريخ         

( إلى 6د6/ ص ل خ ت / ف 555الصالح رئيس مجلس الشورا خطاًبا برقم )

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون رقم )  ( لجنة الخدمات بخصوص 

بشأن تنظيم  0191( لسنة 02( من القانون رقم )01لسنة  ) ( بإلغاء المادة )

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه 

 ثالثة أسابيع من تاريخه.  

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 ات التالية :لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراء
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تدارست اللجنة مشاروع القاانون الماذكور فاي دور االنعقااد العاادي الثالاا مان  (0)

الفصل التشريعي الثالا في االجتماعات الثامن عشر، التاسع عشر، والعشرين 

م. كماا 6666أكتاوبر مان العاام  66سابتمبر، و 66ماايو، و 5المنعقدة بتاواريخ 

ع ماان الفصاال التشااريعي الثالااا فااي تدارسااته فااي دور االنعقاااد العااادي الراباا

 .م6666أكتوبر  66المنعقد بتاريخ  الثانياالجتماع 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراساتها علاى الوثاائق المتعلقاة بمشاروع القاانون موضاوع  (8)

 البحا والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 

الرأي الدستوري والقانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن  -

 )مرفق(مشروع القانون.

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورا. -

مرئيات ومالحظات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي حول مشروع  -

 )مرفق(القانون.

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته. -

 

 :في االجتماع العشرينوبدعوة من اللجنة، شارك  (2)

 

 وزارة المالية: .أ 

 مدير إدارة الرقابة والمتابعة.  علي األنصاريالسيد أنور  .0

رئرررررررررررريس التخ رررررررررررري  االقتصررررررررررررادي  السيد عبدالكريم محمد بوعالي .3

 واالستراتيجي.
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 )الهيئة العامة للتأمين االجتماعي(:  .ب 

المررررردير التنفيرررررذي إلدارة المسرررررتحقات  السيدة إيمان مص فى المربا ي .0

 التأمينية.

 

  :شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .0

 

  السيد أيوب علي  ريفتولى أمانة سر اللجنة. 

 

ا: رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى: )مرفق(
ا
 ثانيـ

 

ترا اللجنة بعد مراجعتها لما أتى في المشروع األصلي أو في التعديل الذي 

 أدخله مجلس النواب الموقر، ما يلي: 

  أن الوثائق المرفقة بمشروع التعديل خلت من البيانات التفصيلية المتعلقة

بالعدد الفعلي لمن يقدمون استقاالتهم من العمل الحكومي ، ممن تنطبق 

( حصراً . حيث أن توفر تلك البيانات سيمكن اللجنة 91عليهم المادة رقم )

من تقدير حجم الظاهرة، إن وجدت،  وتحديد التكاليف الحقيقية لهذا 

للمشروع قيد الدراسة . ولهذا لم تتمكن اللجنة من التوصل الى قرار نهائي 

في  فيما يتعلق بطلب اللجنة المختصة بسبب نقص المعلومات والبيانات

 فقة مع المشروع.الوثائق المر

  ضرورة أن تطلب اللجنة المختصة كافة األرقام المتعلقة بعدد المتقاعدين

في القطاع المدني، وعدد من يستقيلون من العمل الحكومي سنويًا ممن هم 

 وعدد من يقالون قضائيًا أو تأديبيًا ممن هم دون الخمسين.دون الخمسين، 
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( من 91عديل المادة رقم )لتتمكن اللجنة من تحديد تبعات إلغاء أو ت

 القانون. 

 

 

ا: رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي: )مرفق(
ا
 ثالث

  

بّيناات الهيئااة العامااة للتااأمين االجتماااعي أن مقتاارل تخفااي  أو إل اااء نسااب  

( مان القاانون ساوف ياؤدي إلاى زياادة 65التخفي  على المعاش الواردة في المادة )

االسااتقالة اارادياة للخاضاعين ألحكااام القاانون رقاام  نسابة التقاعاد المبكاار عان طرياق

، األمر الذي ساوف يكاون لاه تاأثيرا مباشارا علاى الوضاع الماالي 6555( لسنة 66)

للصندوق، عن طريق حرمان الصندوق من تحصيل االشتراكات واساتثماراا مقابال 

تحميلاه أعبااء ماليااة إضاافية فاي صاارف معاشاات شاهرًيا لفتاارات زمنياة طويلاة قباال 

 بلوغ الموظف سن التقاعد االعتيادي.

كمااا بيناات الهيئااة أن مقتاارل تخفااي  أو إل اااء نسااب التخفااي  علااى المعاااش  

( من القانون سوف ياؤدي إلاى خساران الكاوادر الوظيفياة فاي 65الواردة في المادة )

بعاا  التخصصااات الهامااة والخدماتيااة بااالوزارات الحكوميااة والتااي عااادة مااا تكااون 

بدراستهم الجامعية، وتعود اذه الكاوادر إلاى القطااع الخااص لتجماع الدولة قد تكفلت 

باين معاشاين تقاعاديين مان صاندوق القطااع العاام وصخار مان صاندوق تقاعاد القطااع 

 الخاص.

وقد أوردت الهيئة فاي رأيهاا المكتاوب الاذي بعثتاه للجناة ملخاص بأعاداد المتقاعادين 

 العمرية. بسبب االستقالة وانتهاء الخدمة، وذلك حسب الفئات
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ا: رأي اللجنة:
ا
 رابعـ

مشروع قانون رقم ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورا خالل اجتماعاتها  

بشأن  0191( لسنة 02( من القانون رقم )01)  ( لسنة  ) ( بإلغاء المادة )

)والمعد على ضوء االقترال  تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

 بقانون المقدم من مجلس النواب(.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون يتاألف، فضاالً عان الديباجاة، مان ماادتين،  

( مان القاانون المشاار إلياه، والتاي تتعلاق 65تتناول الماادة األولاى مناه إل ااء الماادة )

سنة، وبنسابة  65عن  % إذا قلت سن الموظف أو المستخدم5بخف  المعاش بنسبة 

( سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدماة 56% إذا زادت على ذلك وقلّت عن )6.5

 او االستقالة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

 

وعلى رأي الحكومة  على رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية،وبعد االطالع      

ني وعلااى قاارار مجلااس النااواب ومرفقاتااه القااانو ايئااة التشااريع واالفتاااءومالحظااات 

بااالمجلس، وبعااد االسااتئناس لشااؤون اللجااان وصراء ومالحظااات المستشااار القااانوني 

 برأي الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، فإن اللجنة الحظت اآلتي:

 

ارتفاع معدالت التقاعد المبكر ن مشروع القانون في حالة إقراره يؤدي إلى إ .6

زيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، مما ينعكس سلًبا على  يؤدي إلىاألمر الذي 

المركز المالي للهيئة، ويحرم الجهات الحكومية من الكوادر الوظيفية في بع  

التخصصات المهمة، والتي عادة ما تكون الدولة قد تكفّلت بابتعاثهم وتدريبهم، 

فية األمر الذي يفرغ النص من ادفه في المحافظة على الخبرات الوظي

 التخصصية.
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يؤثر إقرار مشروع القانون على الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين  .6

االجتماعي، حيا سيحرمها من تحصيل االشتراكات واستثماراا عن مدد 

مناسبة للمؤمن عليهم، مقابل ما ستتحمله الهيئة من أعباء مالية نتيجة صرف 

رات زمنية طويلة قبل معاشات تقاعدية للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم لفت

بلوغ سن التقاعد االعتيادي، بحيا ال تتناسب اشتراكاتهم التقاعدية مع ما 

 سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة.

ومن ثم اارادية ازدياد نسبة عدد الموظفين الذين يتقدمون بطلبات االستقالة  .6

الي % من اجم65الحصول على معاشات تقاعدية، وأن نسبتهم تبلغ حوالي 

% لمن بلغ سن التقاعد االعتيادي 65الموظفين المنتهية خدماتهم، مقابل نسبة 

 ( سنة، وفقا للمرئيات األخيرة للهيئة العامة للتأمين االجتماعي، 56واو )

قرار المالي األمر الذي يتطلب العمل على الحد من اذه الظاارة لحماية االست

 للصناديق التقاعدية.

لتقديرية التي ستتحملها الهيئة بناًء على معدالت الخروج ن التكلفة المالية اإ .6

على التقاعد الحالية وأعداد المنتهية خدماتهم ألسباب إرادية أو حكم قضائي أو 

مليون دينار سنوًيا سوف تتحملها الهيئة لفترات طويلة  6.6تأديبي تصل إلى 

 .السلبي على المركز المالي للهيئةمما سيكون له األثر 

 

وفي ضوء كل ذلك ترا اللجنة التوصية بعدم الموافقة، من حيا المبدأ،       

( 02( من القانون رقم )01مشروع قانون رقم )  ( لسنة  ) ( بإلغاء المادة )على 

 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. 0191لسنة 
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -خامسـ

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورا، اتفقات اللجناة علاى  65إعماالً لنص المادة ) 

 اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا. نوار علي المحمـــــودسعادة األستاذ  .0

 مقرًرا احتيا ًيا. الدكتورة جهاد  عبدهللا الفاضل سعادة  .3

 

ا
ا
 توصية اللجنة:  -سادسـ

أبدي من صراء أثناء دراساة مشاروع القاانون، فاإن في ضوء ما دار من مناقشات وما 

 اللجنة توصي بما يلي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة  ) ( بإلغاء عدم الموافقة من حيث المبدأ على  -

بشأن تنظيم معاشات  0191( لسنة 02( من القانون رقم )01المادة )

 ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

 

 ر التخاذ الالزم ،،،واألمر معروض على المجلس الموق

 

 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم             خليل إبراهيم الذواديأ.      

 رئيس جلنة اخلدمـات           نائب رئيس جلنة اخلدمات     
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 م2111أبريل  22التاريخ : 
 

 

 عبدالسالم   احملرتمسعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم 

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
( من القانون 01الموضوع : مشروع قانون  رقم ) ( لسنة ) ( بإلغاء المادة )

 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 0191( لسنة 02رقم )

 لموظفي الحكومة.

 

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس رفق م، أ2192أبريل  22اريخ بت      

مشروع (، نسخة من 2د  2ص ل ت ق / ف  661، ضمن كتابه رقم )المجلس

 0191( لسنة 02( من القانون رقم )01قانون  رقم ) ( لسنة ) ( بإلغاء المادة )

إلى لجنة الشؤون ؛ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة

   .والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدماتالتشريعية 
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، عقدت لجنة الشاؤون التشاريعية والقانونياة م6666أبريل   65و  66وبتاريخي      

 مشاروع القاانون، حيا اطلعت على اجتماعيها الحادي والعشرين، والثاني والعشرين

 بالمجلس. المستشار القانوني ، وقرار مجلس النواب بشأنه، وذلك بحضورالمذكور

 

وانتهت اللجنة  إلى أن مشروع القاانون ساليم مان الناحياة الدساتورية إذ ناص فاي     

بشأن تنظايم  6555( لسنة 66( من القانون رقم )65مادته األولى على إل اء المادة )

معاشااات ومكافاالت التقاعااد لمااوظفي الحكومااة التااي تتعلااق بخفاا  المعاااش التقاعاادي 

% إذا زادت على ذلك  6.5سنة، وبنسبة  65% إذا قلت سن الموظف عن  5بنسبة 

ساانة، وذلااك إذا كااان ساابب انتهاااء الخدمااة اااو االسااتقالة، إال أنااه ماان  56وقلاات عاان 

( من القانون ذاته التي تضمنت حكًماا  65الناحية القانونية تجاال حكم المادة       ) 

لوظيفية بقرار تاأديبي أو حكام قضاائي بتخفي  المعاش التقاعدي لمن انتهت خدمته ا

( الماراد إل اؤااا. فاإذا تام إل ااء ااذه 65ذاتها المنصاوص عليهاا فاي الماادة ) بالنسب

( معطااالً.  لااذلك تاارا اللجنااة األخااذ بتعااديل مجلااس 65المااادة فساايكون حكاام المااادة )

 .النواب للمادة األولى من مشروع القانون

 

 رأي اللجنة:

( مان 01مشروع قانون  رقم ) ( لسنة ) ( بإلغااء الماادة ) ترا اللجنة سالمة     

بشأن تنظيم معاشاات ومكافاآت التقاعاد لماوظفي  0191( لسنة 02القانون رقم )
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ماان الناحيااة الدسااتورية  وعاادم سااالمته ماان الناحيااة القانونيااة ل سااباب ؛ الحكومااة

ولاى مان المذكورة أعاله. وتوصاي باألخاذ بقارار مجلاس الناواب بتعاديل الماادة األ

 مشروع القانون.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (1ملحق رقم )
 

الخدمات بخصوص  تقرير لجنة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

م 9191( لسنة 91القانون رقم )
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 

التقاعد لموظفي الحكومة، )المعد 
في ضوء االقتراح بقانون المقدم 

 .من مجلس النواب(
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 م3102أكتوبر  21التاريخ : 

 للجنـة اخلدمات نيالتقريـر الثا

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم  خبصوص
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي  1191( لسنة 11)

 احلكومة

 من الفصل التشريعي الثالث رابعالعادي ال ددور االنعقا

 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح 6666مايو  65بتاريخ         

( إلى 6د6/ ص ل خ ت / ف 555الصالح رئيس مجلس الشورا خطاًبا برقم )

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام لجنة الخدمات بخصوص 

وظفي بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لم 0191( لسنة 02القانون رقم )

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة الحكومة

 بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.  
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 

القاانون الماذكور فاي دور االنعقااد العاادي الثالاا مان تدارست اللجنة مشاروع  (4)

الفصاال التشااريعي الثالااا فااي االجتماااعين التاسااع عشاار والعشاارين المنعقاادين 

فااي دور كمااا تدارسااته  م.6666أكتااوبر ماان العااام  66ساابتمبر و 66بتاااريخي 

 المنعقاد الثااني في االجتمااعمن الفصل التشريعي الثالا  لرابعاالنعقاد العادي ا

 م.6666أكتوبر  66اريخ بت

 

اطلعت اللجنة أثناء دراساتها علاى الوثاائق المتعلقاة بمشاروع القاانون موضاوع  (1)

 البحا والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

الرأي الدستوري والقانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن  -

 )مرفق( مشروع القانون.

االجتماعي حول مشروع القانون. مرئيات ومالحظات الهيئة العامة للتأمين  -

 )مرفق(

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 :في االجتماع العشرينوبدعوة من اللجنة، شارك  (6)

 وزارة المالية: .ج 

 مدير إدارة الرقابة والمتابعة.  السيد أنور علي األنصاري .2

رئرررررررررررريس التخ رررررررررررري  االقتصررررررررررررادي  السيد عبدالكريم محمد بوعالي .4

 واالستراتيجي.
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 )الهيئة العامة للتأمين االجتماعي(: .د 

المررررردير التنفيرررررذي إلدارة المسرررررتحقات  السيدة إيمان مص فى المربا ي .3

 التأمينية.

  :شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .3

 

  علي  ريفالسيد أيوب تولى أمانة سر اللجنة. 

ا: رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي: )مرفق(
ا
 ثانيـ

( 65بّينت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أنه بصدور المرسوم بقاانون رقام ) 

بشااأن ضااوابط اسااتحقاق رواتااب ومزايااا مااوظفي الهيئااات والمؤسسااات  6666لساانة 

 6666يتجاوز رواتابهم مبلاغ )الحكومية، وبناًء على إحصائيات الهيئة، فإن عدد من 

دينااار( ماان المتوقااع أن يتناااقص مسااتقبالً فااي ظاال خضااوع مااوظفي الحكومااة وكااذلك 

الهيئات والمؤسسات الحكومية ألحكام الرواتب والمزايا الوظيفياة المنصاوص عليهاا 

، وبماا أن 6666( لسنة 65في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

محاادودة ونساابة تااأثيرام بساايطة علااى الصااندوق، تنتفااي الحاجااة إلااى  عاادد اااذه الفئااة

 التعديل المقترل.

 

ا: رأي اللجنة:
ا
 ثالثـ

مشرروع قرانون رقرم ها اتناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورا خالل اجتماع 

بشررأن تنظرريم  0191( لسررنة 02)( لسررنة )( بتعررديل بعررض أحكررام القررانون رقررم )
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ن وضروء االقترراب بقران والمعرد علرى) ي الحكومرةمعاشات ومكافآت التقاعد لمروظف

 .(المقدم من مجلس النواب

إلااى ضاارورة االاتمااام بفئااة المتقاعاادين وتحسااين المسااتوا   اللجنااة  ودعاات 

 المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة.

وأكااادت اللجناااة دعمهاااا لكافاااة الخطاااوات التاااي مااان شاااأنها العمااال علاااى رفاااع  

يشي للمتقاعدين في ظل ما تم إقراره في الفترة األخيارة مان زياادة فاي المستوا المع

المعاشات، مستعرضة مرئيات أعضاء اللجنة بخصوص نسبة الزيادة فاي المعاشاات 

 التي تتضمنها مشروعات القوانين.

 

وأكاااد أعضااااء اللجناااة علاااى ضااارورة االاتماااام بفئاااة المتقاعااادين وتقاااديم كااال  

تقديراً لما قااموا باه مان خادمات أفناوا خاللهاا جال عمارام الخدمات والتسهيالت لهم 

وشابابهم فاي بنااء الاابالد وتقادمها وازداارااا، مشايرين إلااى أامياة تحساين المسااتوا 

المعيشي لهم بماا يتماشاى ماع متطلباات ومساتجدات الحيااة، مؤكادين فاي ااذا الصادد 

فئااة  دعاام لجنااة الخاادمات بمجلااس الشااورا لجميااع مشاااريع القااوانين التااي تخااص

 المتقاعدين .

الحكومااة رأي لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة، ورأي وبعااد االطااالع علااى      

وعلااى قاارار مجلااس النااواب ومرفقاتااه ايئااة التشااريع واالفتاااء القااانوني ومالحظااات 

بااالمجلس، وبعااد االسااتئناس لشااؤون اللجااان وصراء ومالحظااات المستشااار القااانوني 

 الحظت اآلتي: أن اللجنةبرأي الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، إال 

 

بشأن ضوابط استحقاق  6666( لسنة 65نه بصدور المرسوم بقانون رقم )إ .6

رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، فإن عدد من يتجاوز 

ن يتناقص مستقبالً في ظل خضوع دينار( من المتوقع أ 6666رواتبهم مبلغ )
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موظفي الحكومة وكذلك الهيئات والمؤسسات الحكومية ألحكام الرواتب 

والمزايا الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم 

ونسبة تأثيرام  ، وبما أن عدد اذه الفئة محدود6666( لسنة 65بقانون رقم )

 الحاجة إلى التعديل المقترل. بسيطة على الصندوق، تنتفي

 

بشأن تنظيم معاشات ومكافلت التقاعد  6555( لسنة 66إن القانون رقم ) .6

لموظفي الحكومة وتعديالته، قد وضع حًدا أقصى للمعاش التقاعدي بمقدار 

%( من الراتب األساسي األخير محسوبا على أساس متوسط الراتب 56)

لحد األقصى للمعاش قد تحّدد أيضا االساسي للسنتين األخيرتين، لذا فإن ا

 بالنسبة المنصوص عليها في القانون المذكور.

 

إن أساس اذا االقترال او مساواة موظفي الحكومة  بالعاملين في القطاع  .6

الخاص، حيا وضع حدا أقصى للرواتب الخاضعة لالشتراك في التأمين 

وضع اذا ( أربعة صالف دينار، وكان السبب في 6666االجتماعي بمبلغ )

السقف يكمن في الزيادات المفاجئة والكبيرة التي طرأت على أجور العاملين 

في القطاع الخاص، حيا منح العاملون زيادات ُمبالَغ فيها وخاصة في الفترة 

التي سبقت احالتهم على المعاش، األمر الذي أّدا إلى خسائر كبيرة في 

 ي القطاع الخاص.صندوق التأمينات االجتماعية الخاص بالعاملين ف

 

 

وأن اذا التخّوف المشروع في القطاع الخاص ال ينطبق على موظفي 

الحكومة، فال توجد زيادات طارئة ومفاجئة على رواتب الموظفين، وأن 

م قد حدد بشكل دقيق 6666( لسنة 65مرسوم القانون للخدمة المدنية رقم )

 معايير الترقية ومنح الزيادات.
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ترا اللجنة التوصية بعدم الموافقة، من حيا المبدأ،  وفي ضوء كل ذلك      

( لسنة 02مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )على 

 .بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 0191

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابعـ

الالئحة الداخلية لمجلس الشورا، اتفقات اللجناة علاى ( من  65إعماالً لنص المادة ) 

 اختيار كل من :

ـًا. الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضلسعادة  .3  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا. نوار علي احملمــودسعادة األستاذ   .4

ا
ا
 توصية اللجنة:  -خامسـ

القاانون، فاإن في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من صراء أثناء دراساة مشاروع 

 اللجنة توصي بما يلي:

مشررروع قررانون رقررم ) ( لسررنة ) ( بتعررديل عرردم الموافقررة مررن حيررث المبرردأ علررى  -

بشررأن تنظريم معاشررات ومكافررآت  0191( لسرنة 02بعرض أحكررام القرانون رقررم )

 .التقاعد لموظفي الحكومة

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم    إبراهيم الذواديخليل أ.      

 رئيس جلنة اخلدمـات           نائب رئيس جلنة اخلدمات     
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 م8102أكتوبر  21: التاريخ
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم لموضوع: ا

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي  0191( لسنة 02)

 الحكومة.
 

 تحية  يبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح م، أرفق 2192 أبريل 22اريخ بت      

(، نسخة من 2د  2ص ل ت ق / ف  661، ضمن كتابه رقم )رئيس المجلس

( لسنة 02مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

إلى لجنة ؛ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 0191

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

   الخدمات.
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، عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة م6666أكتاااوبر  66اريخ وبتااا         

، وقارار مجلاس الناواب المذكور مشروع القانون، حيا اطلعت على اجتماعها الثالا

 بالمجلس. بشأنه، وذلك بحضور المستشار القانوني

 

إلاى عادم مخالفاة مشاروع القاانون  –بعاد المداولاة والنقااش  –وانتهت اللجنة          

 .مباد  وأحكام الدستورل

 

 رأي اللجنة:

مشررروع قررانون رقررم ) ( لسررنة ) ( بتعررديل بعررض أحكررام  تاارا اللجنااة سااالمة     

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لمروظفي  0191( لسنة 02القانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.؛ الحكومة

 

 

  دالل جاسم الزايد                                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                      
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 (4ملحق رقم )
 

الخدمات بخصوص تقرير لجنة 
مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام قانون تنظيم معاشات 

وأفراد ومكافآت التقاعد لضباط 
قوة دفاع البحرين واألمن العام، 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م، )المعد في 9191( لسنة 99)
ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 .مجلس النواب
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 م3102أكتوبر  21التاريخ : 

 للجنـة اخلدمات الثالثالتقريـر 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام  خبصوص
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 

( لسنة 11البحرين واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم )
1191 

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال
 

 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن 6666مايو  65بتاريخ         

/ ص ل خ ت /  556صالح الصالح رئيس مجلس الشورا خطاًبا برقم )

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ( إلى لجنة الخدمات بخصوص 6د6ف

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضبا  وأفراد 

( لسنة 00ين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )قوة دفاع البحر

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي 0191



 56 

اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من 

 تاريخه.  

  

م 6666( لسنة 65تنّوه اللجنة أنه بصدور المرسوم بقانون رقم ) مالحظة:

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع 

البحرين واألمن العام للبحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم 

م فقد أصبحت الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 6556( لسنة 5بقانون رقم )

ة الهيئة غير معنية بصندوق التقاعد العسكري، لذا تعذر على اللجنة مخاطب

 لتضمين رداا بشأن العسكريين.

 

 إجراءات اللجنة : -أوالا 
 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

تدارساات اللجنااة الحاليااة مشااروع القااانون المااذكور فااي دور االنعقاااد   (9)

العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالا فاي االجتمااع التاساع عشار 

م، واالجتمااع العشارين للجناة 6666سبتمبر  66للجنة المنعقد بتاريخ 

فاي دور االنعقااد العاادي كما تدارسته  م.6666أكتوبر  65المنعقد بتاريخ 

 66بتاااريخ  المنعقااد الثاااني فااي االجتماااعماان الفصاال التشااريعي الثالااا  بااعلراا

 م.6666أكتوبر 
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اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثاائق التاي جمعتهاا اللجناة الحالياة  (2)

والساابقة المتعلقاة بمشاروع القاانون موضاوع البحاا والدراساة والتاي 

 اشتملت على ما يلي:
 

الشؤون التشريعية والقانونية  الرأي الدستوري والقانوني للجنة -

 )مرفق(بشأن مشروع القانون.

مرئيات وزارة الدولة لشؤون الدفاع بخصوص مشروع  -

 القانون.)مرفق(

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

  :شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .2

 

  السيد أيوب علي  ريفتولى أمانة سر اللجنة. 

  

ا: رأي وزارة الدولة لشؤون الدفاع: )مرفق(
ا
 ثانيـ

ال تعديل على رأي قوة دفااع البحارين بشاأن مشاروع القاانون والاذي طرحتاه 

سابقا عند حضوراا اجتماع مجلس الناواب الماوقر، والاذي ياتلخص فاي: )أن 

اجااراء اااذا التعااديل علااى القااانون، وزارة الاادفاع تاارا عاادم وجااود ضاارورة 

وعدم وضع حد أقصى للرواتب والمعاشات الخاضاعة للتقاعاد، وأن معاشاات 

المتقاعدين من كبار الضباط تنساجم ماع األعبااء والمساؤوليات التاي تحملوااا 

 خالل عملهم، كما تتناسب مع الرواتب المقررة لهم باألمر الملكي السامي.
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ا: رأي اللجنة:
ا
 ثالثـ

مشروع اقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورا خالل اجتماعاتها ن   

قانون رقم )( لسنة )( بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت 

التقاعد لضبا  وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم 

 0191( لسنة 00بقانون رقم )

 

سوم بقانون رقام يهدف المشروع بقانون إلى تعديل بع  أحكام المر

بشاأن تنظايم معاشاات ومكافالت التقاعاد لضاباط وأفاراد  6555( لسنة 66)

قااوة دفاااع البحاارين واألماان العااام، حيااا تضااّمن المشااروع بقااانون بخااالف 

منهااا علااى تحديااد حااد أقصااى  المررادة األولررىالديباجااة أربااع مااواد  نّصاات 

ر( لكافاة ديناا 6666للراتب الشهري الخاضع لالشتراك بحيا ال يتجااوز )

ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العاام بمان فايهم الاوزراء ومان فاي 

حكمهاام، كمااا تسااوا كافااة الحقااوق الناشاائة علااى أساااس الراتااب الخاضااع 

 لالشتراك وذلك أسوًة بما او مطبق على العاملين في القطاع األالي.

  

قاعاد مان المشاروع بقاانون علاى حسااب معاشاات الت المادة الثانيرةونصت 

والعجز والوفاة والمكافلت المستحقة عن المادة الساابقة علاى تااريخ ساريان 

اااذا القااانون والتااي يكااون الموظااف قااد أدا خاللهااا اشااتراكات التااأمين عاان 

راتب يزيد عن الحد األقصى للراتب الخاضاع لالشاتراك المنصاوص علياه 

لاه، بشاكل في المادة األولى من المشروع بقانون بمعزل عن المادة الالحقاة 
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سوف يصب في مصلحة المتقاعد خصوًصاا فاي حالاة التفااوت فاي الراتاب 

بين حساب المدتين نتيجة تطبيق أحكام اذا القانون )أي باين القاانون(، فيماا 

 –سوف يحدد المعاش النهائي أو المكافأة على أساس المدتين بشكل متصل 

افاأة علاى أسااس بادالً مان تحدياد المعااش أو المك –إذا كان أفضل للمتقاعاد 

مقادار مجماوع المعاشاين أو المكافاأتين النااتجين عان حسااب كال مادة علااى 

 حدة حسب األحوال.

  

علااى أالّ يتجاااوز المعاااش التقاعاادي الحااّد األقصااى  المررادة الثالثررةونصاات 

المنصوص عليه فاي الماادة األولاى مان المشاروع بقاانون حتاى ماع تطبياق 

لنساابة للمعاشااات المسااتحقة قباال تاااريخ %، أمااا با6الزيااادة الساانوية البال ااة 

العماال بهااذا القااانون وتزيااد عاان الحااد األقصااى المنصااوص عليااه فااي اااذه 

المادة، فيتوقف المعاش المساتحق عناد ااذا الحاد ويكاون ااو الحاد األقصاى 

المعول عليه للمعاش اعتبااًرا مان الياوم التاالي لتااريخ العمال بهاذا القاانون، 

 ن المشروع بقانون مادة تنفيذية.م المادة الرابعة فيما جاءت 

 

      

وبعد االطالع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، 

وعلى مناقشات أعضاء اللجنة التي دارت في اجتماعات اللجنة، وعلى 

وعلى قرار ايئة التشريع واالفتاء القانوني رأي الحكومة ومالحظات 

مجلس النواب ومرفقاته وصراء ومالحظات المستشار القانوني بالمجلس، 
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وبعد االستئناس برأي وزارة الدولة لشؤون الدفاع، توصي اللجنة برف  

 المشروع، من حيا المبدأ، وذلك ل سباب التالية:

 

كان السبب اجراء اذا التعديل في القطاع الخاص الزيادات الكبيرة  .6

التي منحت لبع  الموظفين والعاملين خاصة في األيام أو والمفاجئة 

األشهر األخيرة لخدماتهم، حيا كانت بع  الرواتب ولمدد طويلة 

لم تتجاوز األلفي دينار، ثم فجأة تتصاعد لتصل إلى عشرين أو 

ثالثين ألف دينار، وعندما يحسب معاشهم المستحق يحصلون على 

دينار، بينما معظم اشتراكاتهم، رواتب تقاعدية تصل إلى ثالثين ألف 

وفي أغلب سنوات خدمتهم، كانت على أساس دون ثالثة صالف 

دينار، واذا يسبب خسائر كبيرة لصندوق التأمينات االجتماعية 

 الخاص بموظفي القطاع الخاص.

 

تتفق اللجنة مع ما تراه وزارة الدفاع بعدم وجود ضرورة اجراء  .6

وضع حد أقصى للرواتب اذا التعديل على القانون، وعدم 

والمعاشات الخاضعة للتقاعد، وأن معاشات المتقاعدين من كبار 

الضباط تنسجم مع األعباء والمسؤوليات التي تحملواا خالل عملهم، 

 كما تتناسب مع الرواتب المقررة لهم باألمر الملكي السامي.

 

إن وضع حد أقصى للراتب الشهري الخاضع لالشتراك، وكذا وضع  .6

ى للمعاش لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام قد حد أقص
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يثير بع  الصعوبات من الناحية العملية نظًرا للطبيعة الخاضعة 

للقواعد واألحكام المتعلقة بمعاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافلت 

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام، فضالً عن أن توحيد 

ميع الخاضعين ل نظمة القائمة وفق أفضلها طبقـًا المزايا بين ج

المشار إليه ال يعني بالضرورة  6665( لسنة 6ألحكام القانون رقم )

 التطابق التام بين اذه األنظمة.

 

إن إقرار اذا المشروع سيؤدي بعدد من الضباط إلى تقديم طلباتهم  .6

لتي يتمتع للتقاعد، وبالتالي سُتحرم المؤسسة العسكرية من الكفاءات ا

 بها اؤالء القادة. 

إن أساس اذا االقترال او مساواة موظفي الحكومة  بالعاملين في القطاع  .5

الخاص، حيا وضع حدا أقصى للرواتب الخاضعة لالشتراك في التأمين 

( أربعة صالف دينار، وكان السبب في وضع اذا 6666االجتماعي بمبلغ )

رة التي طرأت على أجور العاملين السقف يكمن في الزيادات المفاجئة والكبي

في القطاع الخاص، حيا منح العاملين زيادات ُمبالَغ فيها وخاصة في الفترة 

التي سبقت احالتهم على المعاش، األمر الذي أّدا إلى خسائر كبيرة في 

 صندوق التأمينات االجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع الخاص.

 

قطاع الخاص ال ينطبق على موظفي وأن اذا التخّوف المشروع في ال

الحكومة، فال توجد زيادات طارئة ومفاجئة على رواتب الموظفين، وأن قانون 

 الخدمة المدنية قد حدد بشكل دقيق معايير الترقية ومنح الزيادات.
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وفي ضوء كل ذلك ترا اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيا المبدأ      

ة ) ( بتعديل بع  أحكام قانون تنظيم على مشروع قانون رقم ) ( لسن

معاشات ومكافلت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 

 .6555( لسنة 66الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 

 

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابعـ

 

الشاورا، اتفقات ( مان الالئحاة الداخلياة لمجلاس  65إعماالً لانص الماادة ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

 

 مقرًرا أصليـًا.  دكتورة جهاد عبدهللا الفاضل سعادة ال .1

 مقرًرا احتيا ًيا.  نوار علي المحمــــودسعادة األستاذ  .1
 

 

ا
ا
 توصية اللجنة:  -خامسـ

 

فااي ضااوء مااا دار ماان مناقشااات ومااا أباادي ماان صراء أثناااء دراسااة مشااروع 

 توصي بما يلي:القانون، فإن اللجنة 
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مشروع قانون رقرم ) ( لسرنة ) ( عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على  -

بتعررديل بعررض أحكررام قررانون تنظرريم معاشررات ومكافررآت التقاعررد لضرربا  

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصرادر بالمرسروم بقرانون رقرم 

 .0191( لسنة 00)
 

 الالزم ،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 

 

 

 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم     خليل إبراهيم الذوادي أ.

 رئيس جلنة اخلدمـات              نائب رئيس جلنة اخلدمات       
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 م8102أكتوبر  21: التاريخ
 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتمسعادة الشيخ / 

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم لموضوع: ا

معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن 

 .0196( لسنة 00العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 وبعد،تحية  يبة 

معالي السيد علي بن صالح الصالح م، أرفق 2192 مايو 22اريخ بت      

(، نسخة من 2د  2ص ل ت ق / ف  689، ضمن كتابه رقم )رئيس المجلس

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات 

مرسوم الصادر بالومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ؛ 0196( لسنة 00بقانون رقم )

   لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
 



 666 

، عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة م6666أكتاااوبر  66وبتااااريخ          

، وقارار مجلاس الناواب كورالمذ مشروع القانون، حيا اطلعت على اجتماعها الثالا

 بالمجلس. بشأنه، وذلك بحضور المستشار القانوني

 

إلاى عادم مخالفاة مشاروع القاانون  –بعاد المداولاة والنقااش  –وانتهت اللجنة          

 .لمباد  وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

مشااروع قااانون رقاام ) ( لساانة ) ( بتعااديل بعااض أحكااام  تاارا اللجنااة سااالمة     

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفاراد قاوة دفااع البحارين واألمان قانون 

من النااحيتين الدساتورية ؛ 0196( لسنة 00مرسوم بقانون رقم )العام الصادر بال

 والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 

 

 

 


