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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة املرافق 
( 4املادتني )خبصوص  العامة والبيئة

( من مشروع قانون باملوافقة 5و)
على قانون ) نظام( مزاولة املهن 
الطبية البيطرية لدول جملس التعاون 

املرافق  ،لدول اخلليج العربية
( لسنة 44للمرسوم امللكي رقم )

 .م3102
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 م3104يناير  31التاريخ : 

 التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة
( من مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على قانون       5( و )4املادتني )خبصوص 
 نظام ( مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية )

 3102( لسنة 44املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
 

 مقدمـة:

استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا  معاار يسايل  لال ال ا ي                          

م، من دوي االنعقاد 6183ديسمرب  62( املؤيخ يف 4د 3ص ل م   / ف 158يقم ) 

العادي الرابع من الفصل الت ريعي الثالث، واملتضمن م افقة اجمللل على طلا  اللنناة   

بامل افقة على قان ن ) نظام ( مزاولة املهن من م روع قان ن  (5( و)4باسترداد املادتني )

( 42الطبية البيطرية لدول  لل التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للمرس م امللكي يقم )

، على أن تتم دياستهما وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن يأي اللننة 6183لسنة 

 ب أهنما؛ ليتم عرضه على اجمللل. 
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 إجراءات اللجنة : -واًلأ

القان ن يف اجتماعها السادس امل افق       ( من م روع 5( و )4املادتني )تدايست اللننة  -

 م.6184يناير  1م، واجتماعها السابع امل افق 6184يناير  6

 ال ثاسق املتعلقة باملادتني م ض ع البحث والدياسة. اطلعت اللننة على -

القان ين هليئة املست ايين القان نيني باجمللل خبص ص املادتني اطلعت اللننة على الرأي  -
 ( مرفق)  ( من م روع القان ن.5( و )4)

وقد دعت اللننة إىل اجتماعها السادس هيئة الت ريع واإلفتاء القان ين ، إال أن اهليئاة   -
 ( مرفقاعتذيت عن عدم احلض ي. ) 

ؤون البلديات والتخطيط العمراين، إال كما دعت اللننة إىل اجتماعها السادس وزاية ش -
 أن ال زاية اعتذيت عن عدم احلض ي. 

 : شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة 

 األستااذ حمسان محياد مرها ن   املست اي القان ين ل ؤون اللنان. -

  والسيدة زينـ  يوسـ     السيدة خولة حسن هاشموت ىل أمانة سار اللننة

 .أمحد
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ـًا:   رأي اللجنة:ثاني

 

( من م روع القان ن حبض ي املست اي القان ين ل ؤون 5( و)4تدايست اللننة املادتني )

اإلبقاء على ت صية اللننة بامل افقة ( ايتأت اللننة 4ففيما يتعلق باملادة )اللنان باجمللل، 

مسنل على قراي  لل الن ا  بإعادة صياغة املادة، مع استبدال عباية ) اخطايه خبطا  

بعلم ال ص ل أو الن ر يف اجلريدة الرمسية أيهما الحًقا  ( بعباية ) إعالهنا أو ن رها ( 

( من م روع قان ن بامل افقة 4ال ايدة يف الفقرة األوىل من املادة، ليتم م اسمتها مع املادة )

ة، على قان ن    ) نظام ( املستحضرات البيطرية لدول  لل التعاون لدول اخلليج العربي

، اليت أقرها اجمللل يف جلسته الثامنة املنعقدة يف 6183( لسنة 45املرافق للمرس م يقم )

 م.6183ديسمرب  63
 

( فقد يأت اللننة التمسك بقرايها السابق، وذلك استناًدا لنص 5أما فيما يتعلق باملادة )

  :( من ) النظام ( اليت تنص على 65املادة يقم ) 

لعق بات والغرامات الالزمة ملن خيالف أحكام هذا القان ن ) "يترك لكل دولة حتديد ا

 النظام ( أو السحته التنفيذية."
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ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث
( من الالسحة الداخلية جمللل ال  ي ، اتفقت اللننة على اختياي  33إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من : 
ـًا لولـوة صالـح العوضـيسعادة األستاذة  .0  مقرًرا أصليـ

ـًا سعادة األستاذ فـؤاد أمحــد احلاجــي .3  مقرًرا احتياطي
ـًا   توصية اللجنة : -رابع

يف ض ء ما داي من مناق ات وما أبدي من آياء أثناء دياسة م روع القان ن، فإن اللننة 

 ت صي مبا يلي :

انون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على مشروع ق( من  5( و)4املوافقة على املادتني ) -
قانون ) نظام ( مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لـدول اخللـيج   

، وذلك بالتفصيل الوارد 3102( لسنة 44العربية املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 يف اجلدول املرفق.

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 فــؤاد أمحـد احلاجــي                 مجعـة حممــد مجعــة الكعيب     

 نائ  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 مشروع قانون باملوافقة على قانون ) نظام (( من   5( و )  4املادتان ) 
 3102( لسنة 44مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (4مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4مادة )
امل افقة على قراي  لل  -

، مع إعادة صياغة املادةبالن ا  
خبطاب إخطاره استبدال عباية ) 

بعلم الوصول أو النشر مسجل 
 (يف اجلريدة الرمسية أيهما الحًقا

 إعالهنا أو نشرها(بعباية ) 
ال ايدة يف الفقرة األوىل من 

 املادة. 
 
 

 (4مادة )
إعادة صياغة املادة على النح   -

 ال ايد أدناه.
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 

لصاح  الشأن الـتظلم مـن   
القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكام 
هذا القانون )النظـام( املرافـق   
والئحته التنفيذيـة إ  الـوزير   
املختص خالل ثالثني يومًا مـن  

خبطاب مسـجل  إخطاره  تاريخ
بعلــم الوصــول أو النشــر يف 
اجلريدة الرمسية أيهمـا الحًقـا،   
وجي  البّت يف الـتظلم خـالل   
ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، فإذا 
رفض التظلم وج  أن يكـون  

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل: 

لصاح  الشأن الـتظلم مـن   
القـرارات الصـادرة تنفيـذًا    

لقانون )النظـام(  ألحكام هذا ا
املرافق والئحته التنفيذيـة إ   
الوزير املختص خالل ثالثـني  

خبطاب إخطاره  يومًا من تاريخ
بعلم الوصول أو النشر مسجل 

يف اجلريدة الرمسية أيهما الحًقا، 
وجي  البّت يف التظلم خـالل  
ثالثني يومًا من تاريخ تقدميـه،  
فإذا رفض التظلم وجـ  أن  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

لصاح  الشأن الـتظلم مـن   
القرارات الصادرة تنفيذًا ألحكام 
هذا القانون )النظـام( املرافـق   
والئحته التنفيذيـة إ  الـوزير   
املختص خالل ثالثني يومًا مـن  
تاريخ إعالهنا أو نشرها، وجيـ   
البّت يف التظلم خالل ثالثني يومًا 
من تاريخ تقدميه، فـإذا رفـض   
التظلم وج  أن يكون الـرفض  

ببًا، ويعترب مرور ثالثني يومـًا  مس
من تاريخ تقدميه دون رد مبثابـة  

 
 
 

جي ز لصاح  ال أن أن يتظلم مان  
القرايات الصادية تنفياذًا ألحكاام   
القان ن )النظام( املرافق إىل الا زير  
املختص ب ئ ن الثروة احلي انية خالل 
ثالثني ي مًا من تاايي  اإلخطااي،   
ويعترب مروي ثالثني ي مًا من تاايي   

التظلم دون يد عليه مبثابة يفض تقدمي 
ضمين له، وحيق لصاح  ال اأن أن  
يطعن على القراي الصاادي بارفض   
التظلم خالل ثالثني ي مًا من تاايي   
 إخطايه بالرفض أو اعتبايه مرف ضًا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

الرفض مسببًا، ويعتـرب مـرور   
ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه دون 
رد مبثابة رفض ضمين له، وحيـق  
ـ   ى لصاح  الشأن الطعـن عل
القرار الصادر بـرفض الـتظلم   
خالل ثالثني يومًا مـن تـاريخ   
إخطاره بـالرفض أو اعتبـاره   

 مرفوضًا.
وال ُيقبل الطعن علـى أي مـن   
القرارات املشار إليها مباشـرة  
أمام احملكمة املختصـة إال بعـد   

 التظلم منها.
 

ويعتـرب   يكون الرفض مسببًا،
مرور ثالثني يومًا مـن تـاريخ   
تقدميه دون رد مبثابـة رفـض   
ضمين له، وحيق لصاح  الشأن 
الطعن على القـرار الصـادر   
برفض التظلم خالل ثالثني يومًا 
من تاريخ إخطاره بـالرفض أو  

 اعتباره مرفوضًا.
وال ُيقبل الطعن على أي من 
القرارات املشار إليها مباشرة 

صة إال بعد أمام احملكمة املخت
 التظلم منها.

رفض ضمين له، وحيق لصاح  
الشأن الطعن على القرار الصادر 
برفض التظلم خالل ثالثني يومًا 
من تاريخ إخطاره بـالرفض أو  

 اعتباره مرفوضًا.
 

وال ُيقبل الطعن علـى أي مـن   
القرارات املشار إليها مباشـرة  

املختصـة إال بعـد    أمام احملكمة
 التظلم منها.

وال جي ز الطعان علاى أي مان    
القرايات امل اي إليها مباشرة أماام  
 احملكمة املختصة إال بعد التظلم منها.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (5ة )ماد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5مادة )
الساابق،   لتمسك بقراي اللننةا

   وذلك استناًدا لنص املادة يقام  
( من ) النظام ( اليت تنص  35) 

 على: 
يترك لكل دولة حتديد العقوبات 

الالزمة ملن خيـال   والغرامات 
أحكام هذا القانون ) النظام ( 

 أو الئحته التنفيذية.
 
 
 
 

 (5مادة )
إعادة صياغة املادة على النح   -

 ال ايد أدناه.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (5مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة   -أ
أشد منصوص عليها يف قـانون  
العقوبات أو أي قـانون خخـر،   

مدة ال تقل عن بالسجن  يعاق 
سنة وال تزيد على مخس سنوات 
وبغرامة ال تقل عن أل  دينـار  
وال جتاوز ثالثة خالف دينـار أو  
بإحدى هايت العقوبتني كل مـن  

 املخالفات التالية: يرتك  أيًا من
 
 

 وعلى ذلك يك ن نص املادة:
 
 
مع عدم اإلخـالل بأيـة     -أ

عقوبة أشد منصوص عليهـا يف  
قانون العقوبات أو أي قـانون  

مـدة ال  بالسجن  خخر، يعاق 
تقل عن سنة وال تزيـد علـى   
مخس سنوات وبغرامة ال تقـل  

دينار وال جتاوز ثالثة عن أل  
خالف دينار أو بإحدى هـايت  
العقوبتني كل من يرتك  أيـًا  

 من املخالفات التالية:

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة   -أ

أشد منصوص عليها يف قـانون  
أو أي قـانون خخـر،    العقوبات

يعاق  باحلبس مدة ال تقل عـن  
سنة وال تزيد على مخس سنوات 
وبغرامة ال تقل عن أل  دينـار  
وال جتاوز ثالثة خالف دينـار أو  
بإحدى هايت العقوبتني كل مـن  
 يرتك  أيًا من املخالفات التالية:

 

 
 
يعاق  باحلبل مدة ال تزيد على   -أ

مخل سن ات والغرامة اليت ال جتاوز 
ألف ديناي أو بإحد  هاتني العق بتني 

املخالفاات  كل من يرتك  أيًا من 
 التالية:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 

زاول مهنة الط  البيطري  -0
أو إحدى املهن الطبية البيطريـة  
املساعدة، دون ترخيص بـذلك  
من اإلدارة املعنية بشؤون الثروة 
 .احليوانية واملستحضرات البيطرية

 
 

قدم بيانات غري صحيحة أو  -3
التجأ إ  طرق غـري مشـروعة   
ترت  عليها منحـه ترخيصـًا   
مبزاولة مهنة الط  البيطـري أو  
إحدى املهن الطبيـة البيطريـة   
املساعدة، أو أي من األعمـال  

 
زاول مهنة الط  البيطري  -0

أو إحدى املهن الطبية البيطرية 
املساعدة، دون ترخيص بذلك 
من اإلدارة املعنيـة بشـؤون   
الثروة احليوانية واملستحضرات 

 .البيطرية

غري صـحيحة  قدم بيانات  -3
أو التجأ إ  طرق غري مشروعة 
ترت  عليها منحـه ترخيصـًا   
مبزاولة مهنة الط  البيطري أو 
إحدى املهن الطبية البيطريـة  
املساعدة، أو أي من األعمـال  

 
زاول مهنة الط  البيطري  -0

أو إحدى املهن الطبية البيطريـة  
، دون ترخيص بـذلك  املساعدة

من اإلدارة املعنية بشؤون الثروة 
 .احليوانية واملستحضرات البيطرية

 
 

قدم بيانات غري صحيحة أو  -3
التجأ إ  طرق غـري مشـروعة   
ترت  عليها منحـه ترخيصـًا   
مبزاولة مهنة الط  البيطـري أو  
إحدى املهن الطبيـة البيطريـة   
املساعدة، أو أي من األعمـال  

 
زاول مهنة الط  البيطاري أو   -8

بإحاد  املهاان الطبيااة البيطريااة  
املساعدة، دون ترخيص بذلك مان  
اإلداية املعنية ب ئ ن الثروة احلي انية 

 واملستحضرات البيطرية.
 
قدم بيانات غا  صاحيحة أو    -6

التنأ إىل طرق غ  م روعة ترتا   
عليها منحه ترخيصًا مبزاولاة مهناة   
الط  البيطري أو إحد  املهن الطبية 
البيطرية املساعدة، أو أي من األعمال 
اليت ي ترط القان ن )النظام( املرافاق  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

اليت يشترط القـانون )النظـام(   
 املرافق ترخيصًا ملزاولتها.

 
انتحل صفة طبي  بيطـري   -2

بية البيطريـة  أو إحدى املهن الط
املساعدة دون أن يكون مـؤهاًل  

 لذلك.
 
استعمل نشرات أو الفتات  -4

أو لوحات أو أي وسيلة أخرى 
من شأهنا أن حتمل الغـري علـى   
االعتقاد بأن له احلق يف مزاولـة  
مهنة الط  البيطري أو إحـدى  

اليت يشترط القانون )النظـام(  
 املرافق ترخيصًا ملزاولتها.

 
انتحل صفة طبي  بيطري  -2

أو إحدى املهن الطبية البيطرية 
ملساعدة دون أن يكون مؤهاًل ا

 لذلك.
 
استعمل نشرات أو الفتات  -4

أو لوحات أو أي وسيلة أخرى 
من شأهنا أن حتمل الغري علـى  
االعتقاد بأن له احلق يف مزاولة 
مهنة الط  البيطري أو إحدى 

ـ  انون )النظـام(  اليت يشترط الق
 املرافق ترخيصًا ملزاولتها.

 
انتحل صفة طبي  بيطـري   -2

أو إحدى املهن الطبية البيطريـة  
املساعدة دون أن يكون مـؤهاًل  

 لذلك.
 
استعمل نشرات أو الفتات  -4

أو لوحات أو أي وسيلة أخرى 
من شأهنا أن حتمل الغـري علـى   
االعتقاد بأن له احلق يف مزاولـة  

ري أو إحـدى  مهنة الط  البيط

 ترخيصًا ملزاولتها.
 
 
انتحل صفة طبي  بيطري دون  -3

  لذلك.أن يك ن مؤهاًل
 
 
 
كل من اساتعمل ن ارات أو    -4

الفتات أو ل حات من شأهنا أن حتمل 
امل اطنني على االعتقاد بأن له احلق يف 
مزاولة مهنة الط  البيطري دون أن 

 يك ن له احلق يف ذلك.



631 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

املهن الطبية البيطرية املسـاعدة  
 دون وجه حق.

 وتكون العقوبة الغرامة اليت -ب
ال تقل عن أل  دينار وال تزيـد  
على مخسة خالف دينار يف حالـة  
إجراء الطبي  البيطري جتارب أو 
حبوثًا على احليوانات أو قيامـه  
بإرسال أية عينات خمربية ختـص  
الثروة احليوانية إ  خارج الدولة 
بدون موافقـة اإلدارة املعنيـة   
ــة   ــروة احليواني ــؤون الث بش

 واملستحضرات البيطرية.
 

املهن الطبية البيطرية املساعدة 
 دون وجه حق.

وتكون العقوبة الغرامـة   -ب
دينار وال  اليت ال تقل عن أل 

تزيد على مخسة خالف دينار يف 
حالة إجراء الطبي  البيطـري  
جتارب أو حبوثًا على احليوانات 
أو قيامه بإرسال أيـة عينـات   
خمربية ختص الثروة احليوانية إ  
خارج الدولة بـدون موافقـة   
اإلدارة املعنية بشؤون الثـروة  

ـ احل ــة واملستحضـ رات يواني
 البيطرية.

املهن الطبية البيطرية املسـاعدة  
 دون وجه حق.

وتكون العقوبة الغرامة اليت  -ب
ال تقل عن أل  دينار وال تزيـد  
على مخسة خالف دينار يف حالـة  
إجراء الطبي  البيطري جتارب أو 
حبوثًا على احليوانات أو قيامـه  
بإرسال أية عينات خمربية ختـص  

لدولة الثروة احليوانية إ  خارج ا
بدون موافقـة اإلدارة املعنيـة   
ــة   ــروة احليواني ــؤون الث بش

 واملستحضرات البيطرية.
 

 
 
 

يعاق  بالغرامة اليت ال تقل عن  - 
ألف ديناي وال تزيد على مخسة أالف 

ادتني ديناي كل من خيالف أحكام امل
( مان القاان ن   88(، )81يقمي )

 )النظام( املرافق.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
للمحكمة يف حالة احلكـم   -ج

ــاء   ــي بإلغ ــة أن تقض باإلدان
الترخيص أو وقفـه وغلـق أي   
منشأة ُتقـام أو ُتـدار بـدون    
ترخيص أو خالفًا للتـرخيص،  
ومصادرة اآلالت والالفتات، وال 
جيوز للمخال  مواصلة العمل إال 
بعد إزالة أسباب املخالفة علـى  
نفقته يف مدة ال تزيد على ثالثـة  

النطق بـاحلكم،  أشهر من تاريخ 
وإال كان لإلدارة املعنية بشؤون 
الثروة احليوانية واملستحضـرات  

 
ة احلكم للمحكمة يف حال -ج

ــاء  ــة أن تقضــي بإلغ باإلدان
الترخيص أو وقفه وغلـق أي  
منشأة ُتقام أو ُتـدار بـدون   
ترخيص أو خالفًا للتـرخيص،  
ومصادرة اآلالت والالفتـات،  
وال جيوز للمخال  مواصـلة  
العمل إال بعد إزالـة أسـباب   
املخالفة على نفقته يف مـدة ال  
تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ 

إال كــان النطــق بــاحلكم، و
لإلدارة املعنية بشؤون الثـروة  

 
للمحكمة يف حالة احلكـم   -ج

ــاء   ــي بإلغ ــة أن تقض باإلدان
الترخيص أو وقفـه وغلـق أي   
منشأة ُتقـام أو ُتـدار بـدون    
ترخيص أو خالفًا للتـرخيص،  
ومصادرة اآلالت والالفتات، وال 
جيوز للمخال  مواصلة العمل إال 
بعد إزالة أسباب املخالفة علـى  
نفقته يف مدة ال تزيد على ثالثـة  

خ النطق بـاحلكم،  أشهر من تاري
وإال كان لإلدارة املعنية بشؤون 
الثروة احليوانية واملستحضـرات  

 
للمحكمااة يف حالااة احلكاام  -ج

باإلدانة أن تأمر بإلغاء التارخيص أو  
من أة تقام أو تاداي  وقفه وغلق أي 

بدون ترخيص أو خالفًا للتارخيص  
 املعطى هلا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 البيطرية احلق يف إلغاء الترخيص.
 

ــرات   ــة واملستحض احليواني
ــاء   ــق يف إلغ ــة احل البيطري

 الترخيص.
 

  البيطرية احلق يف إلغاء الترخيص.
 
 

وال جي ز للمخالف م اصلة العمال  
إزالة وفقًا ل روط الترخيص إال بعد 

املخالفة على نفقته يف مدة ال  أسبا 
تزيد على ثالثة أشهر من تايي  النطق 
باحلكم، وإال كان لإلداية املذك ية 

   احلق يف إلغاء الترخيص.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 
مشروع قانون باملوافقة على النظام 
املوحد ملد احلماية التأمينية 

للعسكريني من مواطين دول جملس 
التعاون العاملني يف غري دوهلم يف أي 
دولة عضو يف اجمللس، املرافق 

( لسنة 22للمرسوم امللكي رقم )
 م.3102
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 م1524يناير   50التاريخ : 

  بشأن لجنـة اخلدمـاتل عشر الثانيتقريـر ال

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على النظام املوحد ملد احلماية 
التأمينية للعسكريني من مواطني دول جملس التعاون العاملني يف غري 

( 33دوهلم يف أي دولة عضو يف اجمللس، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 م2113لسنة 

 ن الفصل التشريعي الثالثم رابعدور االنعقاد العادي ال

 :مقدمــة

استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي صالح 

م والذي 3803 ديسمبر 80( المؤرخ في 4د3/ ص ل خ ت/ف048الصالح رقم )

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول بالموافقة على النظام الموحد 

مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق 

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات  م،1523( لسنة 33للمرسوم الملكي رقم )

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على المجلس

 .الجلسة القادمةفي 
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

  فتتتي التتتدور الرابتتتل متتتن ال صتتتل تدارستتت اللجنتتتة مشتتتروع القتتتانون المتتتذكور

 :ينالتاليين في االجتماعالتشريعي الثالث، 

 م.3803 ديسمبر 00بتاريخ المنعقد ( 7االجتماع ) -

 م.3803 ديسمبر 00بتاريخ المنعقد ( 0االجتماع ) -

 م.3803 ديسمبر 39بتاريخ المنعقد ( 9االجتماع ) -

 

  اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق المتعلقة بمشروع القتانون موضتوع

 البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. )مرفق( -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. )مرفق( -

 . )مرفق(صندوق التقاعد العسكريمرئيات ومالحظات  -

 

  كل من:وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها 

حيثحضراالجتماعكلمن:الدولةلشؤونالدفاعوزارة -أ

 مديرالقضاءالعسكري.د.يوسفراشدفليفلالعميدحقوقي .1

 رئيسمحكمةاالستئناف.العقيدحقوقيسميرأحمدالزياني .2

 

حيثحضراالجتماعكلمن:صندوقالدفاع -ب

 المديرالعامللصندوق.العميدخالــدمحــــمدالمناعـــي .1

 المستشارالقانوني.السيدأحمــدأحمــدالهاجـــــري .2
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حيثحضراالجتماعكلمن:وزارةالداخلية -ج

 .الوكيلالمساعدللمواردالبشريةعبدهللاأمينعادلالمقدم .1

 إدارةالشؤونالقانونية.الرائدحسينسلمانمطر .2

 إدارةالشؤونالقانونية.المالزمأولمحمديونسالهرمي .3

 

 :شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس -د

 المستشارالقانونيلشؤوناللجان.الدكتورمحمدعبدهللاالدليمي .1

 الباحثالقانوني.السيدعليعبدهللاالعـــــرادي .2

 

  السيدأيوبعليطريفوتولى أمانة سر اللجنة. 

 

ا
ا
 الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:جلنة رأي  -ثانيـ

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع 

 (مرفقوالقانونية.)القانون من الناحيتين الدستورية 

 

 
ا
  -اثالث

 
 رأي اجلهات املدع
 
 ة:و

 الدولة لشؤون الدفاع:وزارة  .2

بين ممتثال واار  الدولتة لشتؤون التدفاع أن ممتثال صتندوق التقاعتد العستكري 

النظتام الموحتد لمتد الحمايتة التأمينيتة "الموافقتة علتى يتوافقان معهما في رأيهمتا ووتو 

التعتاون العتاملين فتي  يتر دولهتم فتي أي دولتة للعسكريين متن متواطني دول مجلتس 

مشتروع القتانون  الماد  الثانيتة متن  نص وباألخص التوافق على "عضو في المجلس

: ))يشترط لسريان قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضتباط صيغت كاآلتيكما 



611 
 

نة ( لستت00وأفتراد قتو  دفتاع البحترين واألمتن العتتام الصتادر بالمرستوم بقتانون رقتم )

فتتي أي جهتتة عستتكرية فتتي الىىذي يعمىىل فىىي وظيفىىة عسىىكرية علىىى البحرينىىي  0971

إحتتدى دول مجلتتس التعتتاون لتتدول الخلتتي  العربيتتة، أن تنطبتتق عليتته شتتروط التجنيتتد 

والتوظيتتتف المعمتتتول بهتتتا فتتتي الجهتتتة العستتتكرية بمملكتتتة البحتتترين والمقابلتتتة للجهتتتة 

لحصتول علتى موافقتة مستبقة العسكرية التي يعمل بها في دولتة مقتر العمتل، وكتذل  ا

 ((.من ذات الجهة العسكرية في مملكة البحرين

 )مرفق( :رأي الصندوق التقاعد العسكري .1

يتوافتتق رأي الصتتندوق متتل رأي واار  الدولتتة لشتتؤون التتدفاع ورأي واار  

 الداخلية.

  :رأي وزارة الداخلية .3

واار  يتوافق رأي واار  الداخلية مل رأي صندوق التقاعتد العستكري ورأي 

 الدولة لشؤون الدفاع.

ا رابع
ا
 رأي اللجنـة: -ـ

 لدول التعاون مجلس م0990 مايو 3٢ الموافق وـ0430 رجب 30 في تأسس

 التدول بتين والتترابط والتكامتل التنستيق تحقيتق أودافته بتين متن وكتان، العربيتة الخلي 

 والصتالت التروابط وتوثيتق وتعميتق وحدتها إلى وصوال الميادين جميل في األعضاء

 . الميادين مختلف في متماثلة أنظمة بوضل المجلس مواطني بين التعاون وأوجه

 انجتااات يحقتق إن المجلتس استتطاع المشتتر  والتعتاون العمتل مستير  وعبتر

 أشتمل أفتاق نحو المسير  وذه وتعايا دفل على عامه مل المجاالت مختلف في مميا 

 دول متواطني وطموحتات متطلبتات وتلبيتة االنجتااات متن المايتد لتحقيتق وأرحتب

 . المجلس أوداف مل ينسجم بما المجلس
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 المجاالت أبرا من المدني والتقاعد االجتماعية التأمينات خدمات مجال ويعتبر

 أنظمتهتا بتين والتنسيق التقارب إيجاد بهدف المجلس دول قبل من باوتمام حظيت التي

 تحقيتق فتي الختدمات وتذه بأوميتة منهتا إدراكتا وذلت  توحيدوا إلى وصوال وتشريعاتها

 . دوليا لشعوبها السياسي االقتصادي واألمن االجتماعي االطمئنان

 

 إيجتاد إلتى بتالمجلس المختصتة والجهتات اللجتان ستعت فقتد المنطلتق وتذا ومن

 فيته عضتو دولتة أي فتي دولهتم  يتر في العاملين المجلس دول مواطني لشمول وسيلة

 ذلت  لتن يتذ ومحتاوالت وأفكتار رؤى دولة من أكثر في عرضت وقد التأمينية بالتغطية

 تتم أن إلى بها األخذ دون تحول وعملية وتمويلية قانونية بعقبات تصطدم كانت أنها إال

 دولتة كتل تلتتام أن وو الراون الوقت في الهدف وذا لتحقيق وسيلة أنسب إلى التوصل

 فتي عضتو دولتة أي فتي خارجهتا العتاملين مواطنيهتا علتى التأمينيتة الحمايتة مظلة بمد

 موحتد تتأميني نظتام إيجتاد نحتو منهتا االنطتالق يمكتن مبدئيتة كمرحلتة وذلت  المجلتس

 المختصتين من قبوال ال كر  وذه لقيت وقد لذل  المناسبة لظروف ا تتهيأ عندما وشامل

 لمد الموحد النظام مشروع إلعداد المدني والتقاعد االجتماعية التأمينات مجال في فيها

  يتر فتي العتاملين العربية الخلي  لدول التعاون مجلس دول لمواطني التأمينية الحماية

 الثالثتة دورتته فتي التوااري مجلتس التى ورفتل المجلتس فتي عضتو دولة أي في دولهم

 . عليه بالموافقة المجلس دول قاد  والسمو الجاللة ألصحاب توصية والتسعين

 

 إصتدار األعضتاء التدول متن دولته كل على يتعين فانه الموافقة بهذه أنه وحيث

 وبما أحكام من الموحد النظام يقرره ما ضوء في القرار وذا لتن يذ الالامة التشريعات

، وستبل متواد ةديباجت متضتمنا المرفتق مشروع القانون أُِعد   فقد لذل . معها يتعارض ال

التأمينيتتتة  الموافقتتتة علتتتى النظتتتام الموحتتتد لمتتتد الحمايتتتةمنتتته  المىىىادة اىولىىىى تضتتتمنت

للعسكريين متن متواطني دول مجلتس التعتاون العتاملين فتي  يتر دولهتم فتي أي دولتة 
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ا متتتن ) عضتتتو فتتتي المجلتتتس،  (،3800يونيتتتو  7علتتتى أن يكتتتون العمتتتل بتتته اعتبتتتار 

متن مشتروع القتانون لستريان أحكتام قتانون تنظتيم معاشتات  المادة الثانيىةواشترطت 

لبحترين واألمتن العتان الصتادر بالمرستوم ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قو  دفتاع ا

أي  الذي يعمل في وظي ة عسكرية فتيعلى البحريني  0971( لسنة 00بقانون رقم )

: أن تنطبق عليته شتروط األولجهة عسكرية في إحدى دول الخلي  العربية، شرطين 

: والثتتانيالتجنيتتد والتوظيتتف المعمتتول بهتتا فتتي الجهتتة العستتكرية بمملكتتة البحتترين، 

 على موافقة مسبقة من ذات الجهة العسكرية. الحصول

 

تتا م تتاده وجتتوب أال يقتتل  المىىادة الثالثىىةوتضتتمنت   متتن مشتتروع القتتانون حكم 

االشترا  الشهري الذي يؤدى لصندوق التقاعد العسكري عن اشتترا  أي ضتابط أو 

ا يعادل الحد األدنى للرواتب المعمول به في مملكة البحرين.  فرد يتقاضى راتب 

 

متتن مشتتروع القتتانون تستتوية مستتتحقات العستتكريين  المىىادة الرابعىىةوتناولتتت  

الخاضعين ألحكتام وتذا القتانون العتاملين فتي مملكتة البحترين عتن متد  اشتتراكهم فتي 

من المشتروع  المادة الخامسةنظام مكافأ  نهاية الخدمة بافتراض انتهاء خدمتهم، أما 

تتا م تتاده متتنح الحتتق فتتي إصتتدار ا لقتترارات التن يذيتتة الالامتتة لتن يتتذ فقتتد تضتتمنت حكم 

أحكتتام النظتتام المرفتتق لمشتتروع القتتانون لتترئيس المجلتتس األعلتتى لصتتندوق تقاعتتد 

إلغتتاء كتتل حكتتم يختتالف أحكتتام وتتذا القتتانون،  المىىادة السادسىىةالعستتكريين، وقتتررت 

ا جاءت   تن يذية. المادة السابعةوأخير 

 

يين متن متواطني دول مجلتس لمتد الحمايتة التأمينيتة للعستكرأما النظام الموحد  

( 33فيتتألف متن ) التعاون العاملين في  يتر دولهتم فتي أي دولتة عضتو فتي المجلتس

التعتتاريف واألحكتتام العامتتة  البىىاا اىولمتتاد  تقتتل فتتي خمستتة أبتتواب، حيتتث تنتتاول 
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إجراءات التسجيل في التتأمين علتى العستكريين  الباا الثانيونطاق التطبيق، وفّصل 

بتترجراءات وأستتس تحصتتيل  البىىاا الثالىى العستتكري، واختتتص  لتتدى أجهتتا  التقاعتتد

البىاا حاالت وقف أو انتهاء االشتترا ، فيمتا ضتم  الباا الرابعاالشتراكات، وتناول 

ا ختامية. الخامس  واألخير أحكام 

 

تتتّم استتتعراض قتترار مجلتتس النتتواب ختتالل تتتدارس اللجنتتة لمشتتروع القتتانون و

كمتتتا تتتتتم  ،تشتتتريل واالفتتتتاء القتتتانونيويئتتتة الورأي الحكومتتتة ومالحظتتتات بشتتتأنه، 

استتتعراض وجهتتات النظتتر التتتي دارت حولتته متتن قبتتل المستشتتار القتتانوني لشتتؤون 

وممثلتتي ، الدولتتة لشتتؤون التتدفاعأعضتتاء اللجنتتة متتل ممثلتتي واار  واللجتتان بتتالمجلس 

 صندوق التقاعد العسكري، وممثلي واار  الداخلية.

 

تشتتريعية والقانونيتتة بتتالمجلس اطلعتتت اللجنتتة علتتى رأي لجنتتة الشتتؤون الكمتتا 

ا   لسالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.والذي جاء مؤكد 

 

وبعتد االطتالع علتى قترار مجلتتس النتواب ومرفقاتته، ومناقشتة أصتحاب الستتعاد       

بتتتالمجلس، وبعتتتد لشتتتؤون اللجتتتان أعضتتاء اللجنتتتة، ومالحظتتتات المستشتتتار القتتانوني 

لجهتات المعنيتة التتي دعتهتا اللجنتة إلتى اجتماعهتا، رأت اللجنتة أن االستئناس بترأي ا

دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية قد أولت منذ بدء مسيرتها التنموية وانطالق ا 

تتتتا بموضتتتتوع التأمينتتتتات  تتتتا بالغ  متتتتن مبتتتتادة الشتتتتريعة اإلستتتتالمية الستتتتمحاء، اوتمام 

لذي يساوم في توفير حيتا  كريمتة االجتماعية، الذي يعد أوم صور التعاون والتكافل ا

للمواطنين فتي دولهتم بعتد إكمتالهم الستن القانونيتة للتقاعتد، أو العجتا أو الوفتا ، ولقتد 

سعت جميل دول مجلس التعاون بخطى حثيثة إلى سن القتوانين واألنظمتة، باإلضتافة 
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ظمتة إلى اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالامتة لضتمان مواكبتة وتذه القتوانين واألن

 لكافة المتغيرات في مناحي الحيا .

 

ن أصتتحاب الجاللتتة للتوجيهتتات الستتامية الحكيمتتة متتن لتتد وتلبيتتة اتقتتدير  وأنتته 

قتتاد  دول مجلتتس التعتتاون الخليجتتي ألوميتتة اآلثتتار االجتماعيتتة واالقتصتتادية والستتمو 

ألنظمة التقاعد والتأمينات االجتماعية على مواطني الدول األعضاء في المجلتس، تتم 

صتتدار "النظتتام الموحتتد لمتتد الحمايتتة التأمينيتتة"، والتتذي يقضتتي بمتتد مظلتتة النظتتام إ

التقاعتتدي والتتتأميني لكتتل دولتتة علتتى مواطنيهتتا العتتاملين خارجهتتا فتتي أي متتن التتدول 

األعضتتاء بتتالمجلس. ممتتا يستتهم وبشتتكل فاعتتل فتتي تتتأمين شتتبكة الحمايتتة االجتماعيتتة 

لهم، وذا باإلضافة إلى الدور التذي لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في  ير دو

 .يلعبه وذا النظام في تشجيل حركة تبادل الخبرات واأليدي العاملة بين دول المجلس

 

 الخامستة التدور  فتي العربيتة الخلتي  لدول األعلى المجلس قرر فقد عليه وبناء

 التأمينيتة الحمايتة مظلتة بمتد المجلتس دول من دولة كل التاام على الموافقة والعشرين

 الموافقتة وكتذل ، األخترى المجلتس دول فتي خارجهتا العاملين المجلس دول لمواطني

 واعتبتار اإليضتاحية ومذكرتته الخصتوص وتذا فتي المعتد الموحد النظام مشروع على

 . القرار وذا لتن يذ آليات مواده

 

ا إلتتى تطبيتتق النظتتام الموحتتد لمتتد الحمايتتة التأمينيتتة علتتى كافّتتة شتترائح  وستتعي 

المجتمل العاملين بدول المجلس، فقد أقر المجلس األعلى في دورته الحادية والثالثين 

م( اعتماد نظام مد الحمايتة التأمينيتة للعستكريين والعتاملين 3808)أبو ظبي، ديسمبر 

في إطار القوات المسلحة من مواطني دول مجلتس التعتاون فتي  يتر دولهتم وفتي أي 

 دولة عضو.



616 
 

شتروع بقتانون، وعلتى النظتام الموّحتد المرافتق، وعلتى وبعد االطالع على الم

كتل رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيتات الجهتات المعنيتة، وفتي ضتوء 

مشىروع قىانون رقىم ) ( بالموافقة، متن حيتث المبتدأ، علتى ذل  ترى اللجنة التوصية 

كريين مىىن لسىىنة ) ( بالموافقىىة علىىى النظىىام الموحىىد لمىىد الحمايىىة التأمينيىىة للعسىى

مىىواطني دول مجلىىس التعىىاون العىىاملين فىىي غيىىر دولهىىم فىىي أي دولىىة عضىىو فىىي 

 .م1523( لسنة 33المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 

يونيتو  7وتجدر اإلشار  إلى أن وذا المشروع يسري بأثر رجعي اعتبارا متن 

استتنادا م حسب نص الماد  األولى منه، مما يتطلب أن يكتون التصتويت عليته 3800

( من الدستور بموافقة أ لبية أعضاء كتل متن مجلتس الشتورى والنتواب 034للماد  )

 ( من الالئحة.70والمجلس الوطني، ومنادا  باالسم حسب الماد  )

اخام
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سـ

( متتن الالئحتتة الداخليتتة لمجلتتس الشتتورى، ات قتتت  39إعمتتاال  لتتنص المتتاد  ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.  اىستاذ حمـــد مبــــارك النعيـــــمي .2

 مقرًرا احتياطًيا.  اىستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي .1

 

ا:  توصية اللجنة:دسسا
ا
 ـ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثنتاء دراستة مشتروع القتانون، 

 فرن اللجنة توصي بما يلي :
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة علىى على  ،من حيث المبدأ ،الموافقة -

النظىىام الموحىىد لمىىىد الحمايىىة التأمينيىىىة للعسىىكريين مىىىن مىىواطني دول مجلىىىس 

التعىىاون العىىاملين فىىي غيىىر دولهىىم فىىي أي دولىىة عضىىو فىىي المجلىىس، المرافىىق 

 .م1523( لسنة 33للمرسوم الملكي رقم )

متتواد مشتتروع القتتانون كمتتا وردت ت صتتيال فتتي الجتتدول الموافقتتة علتتى نصتتوص  -

 المرفق.

 

 واىمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم                        خليل إبراهيم الذوادي  

 رئيس جلنة اخلدمـات                          نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة واملربرات تعديالت جملس النواب النص األصلي

 مسمى املشروع

 

م روع قان ن يقام ) ( لسانة ) (   
بامل افقة على النظام امل حد ملد احلماية 
التأمينية للعسكريني من ما اطين دول  
 لل التعاون لدول اخللايج العربياة   
العاملني يف غ  دوهلام يف أي دولاة   
عض  يف اجمللل، املرافاق للمرسا م   

 م6183( لسنة 33امللكي يقم )

 

 املشروعمسمى 

 

 .دون تعديل 

 

 

 

 

 

 مسمى املشروع

 

 .دون تعديل 

 

 

 

 

 

 مسمى املشروع

 

م روع قان ن يقام ) ( لسانة ) (   
ملد احلماية بامل افقة على النظام امل حد 

التأمينية للعسكريني من ما اطين دول  
 لل التعاون لدول اخللايج العربياة   
العاملني يف غ  دوهلام يف أي دولاة   
عض  يف اجمللل، املرافاق للمرسا م   

 م6183( لسنة 33امللكي يقم )
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة واملربرات تعديالت جملس النواب النص األصلي

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 :قري اجمللل اآليت 

"املعّدل بالقانون رقـم  تغي  عباية  .0
الا ايدة يف   "3112( لسنة 2)

الفقرة التاسعة من الديباجاة، إىل  
 كلمة "وتعديالته".

 

اليت سقطت "نظام" استدياك كلمة  .3
سهً ا من مسمى املرس م بقاان ن  

الا ايد   8316( لسانة  3يقم )
بالفقرة اخلامسة مان الديباجاة،   

 الديباجة

 

 اآليت: اللننة تقري 

املوافقة على قرار جملس النـواب   .0
"املعّدل بالقانون تغي  عباية ب املوقر
الا ايدة   "3112( لسنة 2رقم )

يف الفقرة التاسعة من الديباجة، إىل 
 كلمة "وتعديالته".

املوافقة على قرار جملس النـواب   .3
اليت "نظام" استدياك كلمة ب املوقر

سقطت سهً ا من مسمى املرس م 
 8316( لسانة  3بقان ن يقام ) 

 الديباجة
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة واملربرات تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"وعلـى  لتك ن الفقرة كااآليت:  
( لسـنة  2املرسوم بقانون رقم )

بشأن نظام قوات األمن  0893
 .العام، وتعديالته"

 

 
 (:)نص الديباجة بعد التعديل

 حنن محد بان عيساى آل خليفاة    
 مملكة البحرين.ملك 

 بعد االطالع على الدست ي،

 8395( لسنة 83وعلى القان ن يقم )

ال ايد باالفقرة اخلامساة مان    
الديباجة، لتك ن الفقرة كااآليت:  

( 2رقـم ) "وعلى املرسوم بقانون 
بشأن نظام قـوات   0893لسنة 

 .األمن العام، وتعديالته"

 
 (:)نص الديباجة بعد التعديل

 حنن محد بان عيساى آل خليفاة    
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدست ي،

 8395( لسنة 83وعلى القان ن يقم )
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة واملربرات تعديالت جملس النواب النص األصلي

 

 

 حنن محد بان عيساى آل خليفاة    
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدست ي،

 8395( لسنة 83وعلى القان ن يقم )
ب أن تنظيم معاشاات ومكافا ت   

 مل ظفي احلك مة وتعديالته،التقاعد 

وعلى قان ن تنظيم معاشات ومكاف ت 

ب أن تنظيم معاشاات ومكافا ت   
 التقاعد مل ظفي احلك مة وتعديالته،

وعلى قان ن تنظيم معاشات ومكاف ت 
التقاعد لضباط وأفراد قا ة دفااع   
البحرين واألمن العام الصادي باملرس م 

، 8392( لسانة  88بقان ن يقام ) 
 وتعديالته،

( لسانة  3وعلى املرس م بقان ن يقم )
ق ات األمن العام،  نظامب أن  8316

 وتعديالته،

( لسانة  2وعلى املرس م بقان ن يقم )

ب أن تنظيم معاشاات ومكافا ت   
 التقاعد مل ظفي احلك مة وتعديالته،

 ن تنظيم معاشات ومكاف ت وعلى قان
التقاعد لضباط وأفراد قا ة دفااع   
البحرين واألمن العام الصادي باملرس م 

، 8392( لسانة  88بقان ن يقام ) 
 وتعديالته،

( لسانة  3وعلى املرس م بقان ن يقم )
ق ات األمن العام،  نظامب أن  8316

 وتعديالته،

( لسانة  2وعلى املرس م بقان ن يقم )

 

 

 

 

 حنن محد بان عيساى آل خليفاة    
 ملك مملكة البحرين.

 االطالع على الدست ي،بعد 

 8395( لسنة 83وعلى القان ن يقم )
ب أن تنظيم معاشاات ومكافا ت   
 التقاعد مل ظفي احلك مة وتعديالته،
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة واملربرات تعديالت جملس النواب النص األصلي

التقاعد لضباط وأفراد قا ة دفااع   
البحرين واألمن العام الصادي باملرس م 

، 8392( لسانة  88بقان ن يقام ) 
 وتعديالته،

( لسانة  3وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب أن ق ات األمان العاام،    8316

 وتعديالته،

( لسانة  2قم )وعلى املرس م بقان ن ي
بإن اء صندوق التقاعد لضباط  8338

وأفراد ق ة دفاع البحرين واألمن العام 
 البحرينيني وغ  البحرينيني،

بإن اء صندوق التقاعد لضباط  8338
وأفراد ق ة دفاع البحرين واألمن العام 

 البحرينيني وغ  البحرينيني،

وعلى قان ن احلرس ال طين الصاادي  
( لسانة  61س م بقان ن يقام ) باملر

،املعدل باملرس م بقان ن يقام  6111
 ،6116( لسنة 31)

وعلى قان ن ق ة دفاع البحرين الصادي 
( لسانة  36باملرس م بقان ن يقام ) 

6116، 

( 28وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

التقاعد لضباط  بإن اء صندوق 8338
وأفراد ق ة دفاع البحرين واألمن العام 

 البحرينيني وغ  البحرينيني،

وعلى قان ن احلرس ال طين الصاادي  
( لسانة  61باملرس م بقان ن يقام ) 

،املعدل باملرس م بقان ن يقام  6111
 ،6116( لسنة 31)

وعلى قان ن ق ة دفاع البحرين الصادي 
( لسانة  36باملرس م بقان ن يقام ) 

6116، 

( 28وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

وعلى قان ن تنظيم معاشات ومكاف ت 
التقاعد لضباط وأفراد قا ة دفااع   
البحرين واألمن العام الصادي باملرس م 

، 8392( لسانة  88بقان ن يقام ) 
 وتعديالته،

( لسانة  3املرس م بقان ن يقم )وعلى 
ب أن نظام ق ات األمن العام،  8316

 وتعديالته،

( لسانة  2وعلى املرس م بقان ن يقم )
بإن اء صندوق التقاعد لضباط  8338

وأفراد ق ة دفاع البحرين واألمن العام 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة واملربرات تعديالت جملس النواب النص األصلي

وعلى قان ن احلرس ال طين الصاادي  
( لسانة  61باملرس م بقان ن يقام ) 

،املعدل باملرس م بقان ن يقام  6111
 ،6116( لسنة 31)

وعلى قان ن ق ة دفاع البحرين الصادي 
( لسانة  36باملرس م بقان ن يقام ) 

6116، 

وعلى قان ن امليزانية العاماة الصاادي   
( لسانة  33باملرس م بقان ن يقام ) 

( 3، املعدل بالقاان ن يقام )  6116
 ،6119لسنة 

، بشأن امليزانية العامة، 3113لسنة 
 وتعديالته،

 

( لسنة 49وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب ااأن إداية واختصاصااات  6181

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قا ة  
دفاع البحرين واألمن العام البحرينيني 
وغ  البحرينيني املن أ مب ج  املرس م 

 ،8338( لسنة 2بقان ن يقم )

 6116( لسنة 84وعلى املرس م يقم )
بإن اااء جهاااز لاماان الاا طين، 

، بشأن امليزانية العامة، 3113لسنة 
 وتعديالته،

 

( لسنة 49وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب ااأن إداية واختصاصااات  6181

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قا ة  
دفاع البحرين واألمن العام البحرينيني 
وغ  البحرينيني املن أ مب ج  املرس م 

 ،8338( لسنة 2)بقان ن يقم 

 6116( لسنة 84وعلى املرس م يقم )
بإن اااء جهاااز لاماان الاا طين، 

 البحرينيني وغ  البحرينيني،

وعلى قان ن احلرس ال طين الصاادي  
( لسانة  61باملرس م بقان ن يقام ) 

،املعدل باملرس م بقان ن يقام  6111
 ،6116( لسنة 31)

وعلى قان ن ق ة دفاع البحرين الصادي 
( لسانة  36باملرس م بقان ن يقام ) 

6116، 

( لسنة 33وعلى املرس م بقان ن يقم )
، ب ااأن امليزانيااة العامااة، 6116
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( لسنة 49وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب ااأن إداية واختصاصااات  6181

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قا ة  
ام البحرينيني دفاع البحرين واألمن الع

وغ  البحرينيني املن أ مب ج  املرس م 
 ،8338( لسنة 2بقان ن يقم )

 6116( لسنة 84وعلى املرس م يقم )
بإن اااء جهاااز لاماان الاا طين، 

 وتعديالته،

وعلى قراي اجمللل األعلى لدول  لل 
التعاون لدول اخلليج العربية يف دويته 

 وتعديالته،

 وعلى قراي اجمللل األعلى لدول  لل
التعاون لدول اخلليج العربية يف دويته 
احلادية والثالثني املنعقدة يف أب  ظا   

( ب أن امل افقة على 6181)ديسمرب 
النظام امل حد ملد احلماياة التأمينياة   
للعسكريني من م اطين دول  لال  
التعاون لدول اخلليج العربية العااملني  
يف غ  دوهلم يف أي دولة عضا  يف  

 اجمللل،

ل ال  ي  و لال النا ا    أقر  ل

 وتعديالته،

وعلى قراي اجمللل األعلى لدول  لل 
التعاون لدول اخلليج العربية يف دويته 
احلادية والثالثني املنعقدة يف أب  ظا   

( ب أن امل افقة على 6181)ديسمرب 
ينياة  النظام امل حد ملد احلماياة التأم 

للعسكريني من م اطين دول  لال  
التعاون لدول اخلليج العربية العااملني  
يف غ  دوهلم يف أي دولة عضا  يف  

 اجمللل،

أقر  لل ال  ي  و لال النا ا    

 وتعديالته،

 

( لسنة 49وعلى املرس م بقان ن يقم )
اصااات ب ااأن إداية واختص 6181

صندوق التقاعد لضباط وأفراد قا ة  
دفاع البحرين واألمن العام البحرينيني 
وغ  البحرينيني املن أ مب ج  املرس م 

 ،8338( لسنة 2بقان ن يقم )

 6116( لسنة 84وعلى املرس م يقم )
بإن اااء جهاااز لاماان الاا طين، 



611 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة واملربرات تعديالت جملس النواب النص األصلي

احلادية والثالثني املنعقدة يف أب  ظا   
( ب أن امل افقة على 6181ديسمرب )

النظام امل حد ملد احلماياة التأمينياة   
للعسكريني من م اطين دول  لال  
التعاون لدول اخلليج العربية العااملني  
يف غ  دوهلم يف أي دولة عضا  يف  

 اجمللل،

أقر  لل ال  ي  و لال النا ا    
القان ن اآليت نصه، وقد صدقنا علياه  

 وأصديناه:

القان ن اآليت نصه، وقد صدقنا علياه  
 وأصديناه:

القان ن اآليت نصه، وقد صدقنا علياه  
 وأصديناه:

 وتعديالته،

وعلى قراي اجمللل األعلى لدول  لل 
يج العربية يف دويته التعاون لدول اخلل

احلادية والثالثني املنعقدة يف أب  ظا   
( ب أن امل افقة على 6181)ديسمرب 

النظام امل حد ملد احلماياة التأمينياة   
للعسكريني من م اطين دول  لال  
التعاون لدول اخلليج العربية العااملني  
يف غ  دوهلم يف أي دولة عضا  يف  

 اجمللل،

 ا  أقر  لل ال  ي  و لال النا  
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القان ن اآليت نصه، وقد صدقنا علياه  
 وأصديناه:

 املادة األو 

 

 

 

 

 

 

 املادة األو 

 

 :قري اجمللل اآليت 

تص ي  اخلطأ النح ي يف كلمة  .0
الواردة يف السطر )والثالثون( 

 الرابع لتصبح )والثالثني(.

 

إبدال عبارة )اعتبار من( الواردة  .3
يف السطر األخري بالعبارة التالية: 

 املادة األو 

 

 اآليت: اللننة تقري 

املوافقة على قرار جملس النواب  .0
تص ي  اخلطأ النح ي يف ب املوقر

ال ايدة يف )والثالثون( كلمة 
 )والثالثني(. السطر الرابع لتصبح

املوافقة على قرار جملس النواب  .3
)اعتبار من(  إبدال عبايةب املوقر

 املادة األو 
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ووفق على النظام امل حد ملد احلماياة  
التأمينية للعسكريني من ما اطين دول  
 لل التعاون لدول اخللايج العربياة   
العاملني يف غ  دوهلام يف أي دولاة   
عض  يف اجمللل، الصادي باعتماده قراي 

 )اعتباًرا من يوم(.

 

 )نص املادة بعد التعديل(

ووفق على النظام امل حد ملد احلماية 
التأمينية للعسكريني من م اطين دول 
 لل التعاون لدول اخلليج العربية 
العاملني يف غ  دوهلم يف أي دولة 
عض  يف اجمللل، الصادي باعتماده قراي 
من اجمللل االعلى جمللل التعاون لدول 
اخلليج العربية يف دويته احلادية 

، 2املنعقدة يف أب  ظ  ي مي  والثالثني

ال ايدة يف السطر األخ  بالعباية 
 : )اعتباًرا من يوم(.التالية

 )نص املادة بعد التعديل(

ووفق على النظام امل حد ملد احلماية 
التأمينية للعسكريني من م اطين دول 
 لل التعاون لدول اخلليج العربية 
العاملني يف غ  دوهلم يف أي دولة 
عض  يف اجمللل، الصادي باعتماده قراي 
من اجمللل االعلى جمللل التعاون لدول 

يج العربية يف دويته احلادية اخلل
، 2املنعقدة يف أب  ظ  ي مي  والثالثني

 

 

 

 

 

 

 

ووفق على النظام امل حد ملد احلماياة  
التأمينية للعسكريني من ما اطين دول  
 لل التعاون لدول اخللايج العربياة   
العاملني يف غ  دوهلام يف أي دولاة   
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من اجمللل االعلى جمللل التعاون لدول 
اخلليج العربياة يف دويتاه احلادياة    

املنعقدة يف أب  ظ  يا مي   والثالثون
املرافاق هلاذا    6181ديسمرب  9، 2

 9 اعتبار منالقان ن، ويبدأ العمل به 
 .6188ي ني  

املرافق هلذا القان ن،  6181ديسمرب  9
 9 اعتباًرا من يومويبدأ العمل به 

 .6188ي ني  

املرافق هلذا القان ن،  6181ديسمرب  9
 9 اعتباًرا من يومويبدأ العمل به 

 .6188ي ني  

عض  يف اجمللل، الصادي باعتماده قراي 
من اجمللل االعلى جمللل التعاون لدول 
اخلليج العربياة يف دويتاه احلادياة    

، 2ة يف أب  ظ  ي مي والثالثني املنعقد
املرافق هلذا القان ن،  6181ديسمرب  9

ي ني   9ويبدأ العمل به اعتباًيا من ي م 
6188. 

 املادة الثانية

 

 

 املادة الثانية

 

 :قري اجمللل اآليت 

عباية )على امل اطن البحريين  لإبدا .0

 املادة الثانية

 

 اآليت: اللننة تقري 

املوافقة على قرار جملس عدم  .0

 املادة الثانية
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لسطر الثاين ال ايدة يف االعامل( 
على العسكريني بالعباية التالية: )

البحرينيني العاملني(؛ ألن كلمة 
"امل اطن" ت مل املدين والعسكري، 
بينما النظام م ض ع امل روع خيتص 

 بالعسكريني فقط.

 

 

 

 

)على عباية  لإبداب النواب املوقر
ال ايدة  املواطن البحريين العامل(

يف السطر الثاين بالعباية التالية: 
على العسكريني البحرينيني )

وذلك أن نص  لل ، العاملني(
الن ا  فيه أخطاء لغ ية، حيث 
خلط بني اجلمع واملفرد، وأما نص 
احلك مة يؤدي تطبيقه إىل أن ي مل 
ال ظاسف العسكرية واملدنية، وه  ما 
 خيالف عن ان وهدف النظام امل ّحد.

)على املواطن البحريين عباية  لبداإ .3
من  ال ايدة يف السطر الثاين العامل(

بالعباية التالية:  م روع القان ن
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 )وكذلك احلصول(تغي  عباية  .3
)وأن ال ايدة يف السطر اخلامل إىل 

عباية مع ؛ وذلك لتت حد الحيصل(
ال رط السابق الذي بدأ حبرف 

 )أن(.
 

 

يفة البحريين الذي يعمل يف وظ)
 .(عسكرية

املوافقة على قرار جملس النواب  .2
)وكذلك تغي  عباية ب املوقر

ال ايدة يف السطر اخلامل  احلصول(
؛ وذلك لتت حد )وأن حيصل(إىل 

العباية مع ال رط السابق الذي بدأ 
 حبرف )أن(.

إن اللجنة قد توافقت مع اجلهات  .4
 املعنية على إعادة صياغة املادة.

 

 )املادة بعد التعديل( 
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 )املادة بعد التعديل( 
 

ي ترط لسريان قان ن تنظيم معاشات 
ومكاف ت التقاعد لضباط وأفراد ق ة 
دفاع البحرين واألمن العام الصاادي  

( لسانة  88باملرس م بقان ن يقام ) 
العسكريني البحـرينيني  على  8392

 

ي ترط لسريان قان ن تنظيم معاشات 
ومكاف ت التقاعد لضباط وأفراد ق ة 
دفاع البحرين واألمن العام الصاادي  

( لسانة  88باملرس م بقان ن يقام ) 
البحريين الذي يعمل يف على  8392

يف أي جهة عسكرية  وظيفة عسكرية
يف إحد  دول  لل التعاون لادول  

، أن تنطبق عليه شروط اخلليج العربية
التننيد والت ظيف املعم ل هبا يف اجلهة 
العسكرية مبملكة البحرين واملقابلاة  
للنهة العسكرية اليت يعمل هبا يف دولة 
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ي ترط لسريان قان ن تنظيم معاشات 
ومكاف ت التقاعد لضباط وأفراد ق ة 
دفاع البحرين واألمن العام الصاادي  

( لسانة  88باملرس م بقان ن يقام ) 
العامل  املواطن البحريينعلى  8392

يف أي جهة عسكرية يف إحد  دول 
 لل التعاون لدول اخلليج العربية، أن 

ظيف تنطبق عليه شروط التننيد والت 
املعم ل هبا يف اجلهة العسكرية مبملكة 
البحرين واملقابلة للنهة العسكرية اليت 

وكذلك يعمل هبا يف دولة مقر العمل، 

يف أي جهاة عساكرية يف    العاملني
إحد  دول  لل التعااون لادول   
اخلليج العربية، أن تنطبق عليه شروط 
التننيد والت ظيف املعم ل هبا يف اجلهة 
العسكرية مبملكة البحرين واملقابلاة  
للنهة العسكرية اليت يعمل هبا يف دولة 

على م افقاة   وأن حيصلمقر العمل، 
مسبقة من ذات اجلهة العساكرية يف  

 لكة البحرين.مم

على م افقاة   وأن حيصلمقر العمل، 
مسبقة من ذات اجلهة العساكرية يف  

 مملكة البحرين.

 

ي ترط لسريان قان ن تنظيم معاشات 
ومكاف ت التقاعد لضباط وأفراد ق ة 
دفاع البحرين واألمن العام الصاادي  

( لسانة  88باملرس م بقان ن يقام ) 
البحريين الذي يعمل يف على  8392

يف أي جهة عسكرية  وظيفة عسكرية
يف إحد  دول  لل التعاون لادول  
اخلليج العربية، أن تنطبق عليه شروط 
التننيد والت ظيف املعم ل هبا يف اجلهة 
العسكرية مبملكة البحرين واملقابلاة  
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على م افقة مسبقة من ذات  احلصول
 اجلهة العسكرية يف مملكة البحرين.

للنهة العسكرية اليت يعمل هبا يف دولة 
مقر العمل، وأن حيصل على م افقاة  
مسبقة من ذات اجلهة العساكرية يف  

 لكة البحرين.مم

 

 املادة الثالثة

 

 

 

 ملادة الثالثةا

  للروات (قري اجمللل تغي  كلمة( 
ال ايدة يف السطر الثاين من املاادة  

ــ  إىل العباااية التاليااة:  )لروات
 العسكريني(.

 

 املادة الثالثة

   املوافقة على قرار جملس النـواب
 )للرواتـ ( تغي  كلماة  ب املوقر

ال ايدة يف السطر الثاين من املاادة  
ــ  إىل العباااية التاليااة:  )لروات

 العسكريني(.
 

 املادة الثالثة
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جي  أال يقل االشتراك ال هري الذي 
يؤد  لصندوق التقاعد العسكري عن 
اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى ياتًبا 

 للرواتـ  شهرًيا يعادل احلد األدىن 
املعم ل به يف مملكة البحرين، كماا  
جي  أن ال يزيد ياتا  الضاابط أو   
الفرد الذي ياؤدي علاى أساساه    

 

 )نص املادة بعد التعديل(:

جي  أال يقل االشتراك ال هري الذي 
يؤد  لصندوق التقاعد العسكري عن 
اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى ياتًبا 

لرواتـ   شهرًيا يعادل احلاد األدىن  
املعما ل باه يف مملكاة     العسكريني

البحرين، كما جي  أن ال يزيد يات  
الضابط أو الفرد الذي ياؤدي علاى   
أساسه االشتراك على أعلى مربا ط  

لرتبة اليت ي غلها الضابط يف جادول  ا
يوات  الضباط، أو أعلى مرب ط الرتبة 

 )نص املادة بعد التعديل(:

جي  أال يقل االشتراك ال هري الذي 
يؤد  لصندوق التقاعد العسكري عن 
اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى ياتًبا 

لرواتـ   شهرًيا يعادل احلاد األدىن  
املعما ل باه يف مملكاة     العسكريني

البحرين، كما جي  أن ال يزيد يات  
الضابط أو الفرد الذي ياؤدي علاى   
أساسه االشتراك على أعلى مربا ط  
الرتبة اليت ي غلها الضابط يف جادول  
يوات  الضباط، أو أعلى مرب ط الرتبة 

 

 

 
 

جي  أال يقل االشتراك ال هري الذي 
يؤد  لصندوق التقاعد العسكري عن 
اشتراك أي ضابط أو فرد يتقاضى ياتًبا 
شهرًيا يعادل احلد األدىن لروات  
العسكريني املعم ل به يف مملكة 
البحرين، كما جي  أن ال يزيد يات  
الضابط أو الفرد الذي يؤدي على 
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االشتراك على أعلى مرب ط الرتبة اليت 
ي غلها الضابط يف جادول يواتا    
الضباط، أو أعلى مرب ط الرتبة الايت  
ي غلها الفارد يف جادول يواتا     
األفراد، املعما ل هبماا يف مملكاة    

 البحرين.

اليت ي غلها الفرد يف جدول يواتا   
األفراد، املعما ل هبماا يف مملكاة    

 البحرين.

اليت ي غلها الفرد يف جدول يواتا   
األفراد، املعما ل هبماا يف مملكاة    

 البحرين.

شتراك على أعلى مرب ط أساسه اال
الرتبة اليت ي غلها الضابط يف جدول 
يوات  الضباط، أو أعلى مرب ط الرتبة 
اليت ي غلها الفرد يف جدول يوات  
األفراد، املعم ل هبما يف مملكة 

 البحرين.

 املادة الرابعة

 

 

 

 املادة الرابعة

 

   4قرر اجمللس إضافة عبـارة "يف 
" إ  هناية املـادة،  3100يونيو 

( لسنة 04باعتبار أن القرار رقم )

 املادة الرابعة

 

   املوافقة على قرار جملس النـواب
يونيـو   4"يف  إضافة عبايةب املوقر
إىل هناية املادة، باعتباي أن " 3100

 املادة الرابعة
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تس   مستحقات العساكريني مان   
م اطين دول  لل التعااون لادول   

ــق  0892 ــريانه حب ــهي س ينت
العسكريني مـن مـواطين دول   

ــاون يف  ــس التع ــو  4جمل يوني
3100. 

 

 )نص املادة بعد التعديل(:

تس   مستحقات العساكريني مان   
م اطين دول  لل التعااون لادول   

لعربية العاملني كعسكريني يف اخلليج ا
مملكة البحرين عن مدة اشتراكهم يف 
نظام مكافأة هناية اخلدمة الصادي بقراي 

 8319( لسانة  82القراي يقام ) 
ينتهي سريانه حبق العسكريني مان  
 2م اطين دول  لل التعااون يف  

 .6188ي ني  

 

 )نص املادة بعد التعديل(:

تس   مستحقات العساكريني مان   
م اطين دول  لل التعااون لادول   
اخلليج العربية العاملني كعسكريني يف 
مملكة البحرين عن مدة اشتراكهم يف 
نظام مكافأة هناية اخلدمة الصادي بقراي 

 

 

 

 

 

 

 

تس   مستحقات العساكريني مان   
م اطين دول  لل التعااون لادول   
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العربية العاملني كعسكريني يف اخلليج 
مملكة البحرين عن مدة اشتراكهم يف 
نظام مكافأة هناية اخلدمة الصادي بقراي 

( لسنة 82يسيل  لل ال زياء يقم )
 ، بافتراض انتهاء خدمتهم.8319

( لسنة 82يسيل  لل ال زياء يقم )
يف ، بافتراض انتهاء خدمتاهم  8319
 .3100يونيو  4

( لسنة 82يسيل  لل ال زياء يقم )
يف ، بافتراض انتهاء خدمتاهم  8319
 .3100يونيو  4

اخلليج العربية العاملني كعسكريني يف 
مملكة البحرين عن مدة اشتراكهم يف 
نظام مكافأة هناية اخلدمة الصادي بقراي 

( لسنة 82يسيل  لل ال زياء يقم )
 2، بافتراض انتهاء خدمتهم يف 8319
 .6188ي ني  

 

 اخلامسةاملادة 

 

على يسيل اجمللل األعلى لصاندوق  

 املادة اخلامسة

 

 .دون تعديل 

 املادة اخلامسة

 

 .دون تعديل 

 املادة اخلامسة

 

على يسيل اجمللل األعلى لصاندوق  
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التقاعد العسكري إصداي القارايات  
التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام النظاام  

 املرافق هلذا القان ن.

القارايات  التقاعد العسكري إصداي 
التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام النظاام  

 املرافق هلذا القان ن.

 املادة السادسة

 

يلغى كل حكم خيالف أحكام النظام 
 املرافق هلذا القان ن.

 املادة السادسة

 

 .دون تعديل 

 املادة السادسة

 

 .دون تعديل 

 املادة السادسة

 

يلغى كل حكم خيالف أحكام النظام 
 القان ن.املرافق هلذا 

 املادة السابعة

 

 املادة السابعة

 

 ويعمـل   قري اجمللل حذف عباية"

 املادة السابعة

 

   املوافقة على قرار جملس النـواب

 املادة السابعة
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به اعتباًرا من اليوم التايل لتـاريخ  
وذلك ألن املادة األوىل من نشره"؛ 

امل روع حددت تايي  بدء العمل 
ي نيا    9بالنظام اعتبااًيا مان   

م، وحذف هاذه العبااية   6188
 جينبنا التعايض يف تايي  التنفيذ.

 

 )نص املادة بعد التعديل(:

 

على القاسد العام لق ة دفاع البحرين 
ووزير الداخلية ويسيل احلرس ال طين 

"ويعمـل بـه    ذف عبايةحباملوقر 
اعتباًرا من اليوم التـايل لتـاريخ   

وذلك ألن املادة األوىل من نشره"؛ 
امل روع حددت تايي  بدء العمل 

ي نيا    9بالنظام اعتبااًيا مان   
م، وحذف هاذه العبااية   6188

 جينبنا التعايض يف تايي  التنفيذ.
 )نص املادة بعد التعديل(:

 

على القاسد العام لق ة دفاع البحرين 
الداخلية ويسيل احلرس ال طين  ووزير

ويسيل جهاز األمن ال طين وال زياء 
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على القاسد العام لق ة دفاع البحارين  
ووزير الداخلية ويسيل احلرس ال طين 
ويسيل جهاز األمن ال طين والا زياء  

تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما خيصه  –
القان ن، وين ر يف اجلريدة الرمسياة،  
وُيعمل به اعتباًرا من اليـوم التـايل   

 لتاريخ نشره.

ويسيل جهاز األمن ال طين وال زياء 
تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما خيصه  –

 القان ن، وين ر يف اجلريدة الرمسية.

تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما خيصه  –
 القان ن، وين ر يف اجلريدة الرمسية.

 

على القاسد العام لق ة دفاع البحرين 
ووزير الداخلية ويسيل احلرس ال طين 

وال زياء ويسيل جهاز األمن ال طين 
تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما خيصه  –

 القان ن، وين ر يف اجلريدة الرمسية.
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 م2163ديسمبر  61التاريخ: 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على النظام الموحد لمد الموضوع:

الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير 

(  33دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم ) 

 م. 1523لسنة 

 

 تحية طيبة وبعد،

معاليالسيدعليبنصالحالصالحرئيسأرفق م، 2163ديسمبر  1بتاريخ      

مشروع (، نسخة من 1د  3ص ل ت ق / ف  116، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية 

للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي 

؛م1523( لسنة  33لس، المرافق للمرسوم الملكي رقم ) دولة عضو في المج

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 

 للجنة الخدمات.  
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م، عقتتتتدت لجنتتتتة الشتتتتؤون التشتتتتريعية والقانونيتتتتة 3803ديستتتتمبر 0٢وبتتتتتاريخ      

اجتماعها الثامن، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور، وقرار مجلتس النتواب 

 بشأنه، وذل  بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

القتانون لمبتادة إلى عدم مخال ة مشروع  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة      

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

مشىروع قىانون رقىم ) ( لسىنة ) ( بالموافقىة علىى النظىام ترى اللجنة سالمة     

الموحىىد لمىىد الحمايىىة التأمينيىىة للعسىىكريين مىىن مىىواطني دول مجلىىس التعىىاون 

العىىاملين فىىي غيىىر دولهىىم فىىي أي دولىىة عضىىو فىىي المجلىىس، المرافىىق للمرسىىوم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.؛م1523( لسنة  33م ) الملكي رق

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 


