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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص مشروع قانون 

بالتصديق على االتفاقية اإلطارية 

بشأن استغالل املنحة املخصصة من 

حكومة دولة الكويت لتمويل 

مشاريع إمنائية يف مملكة البحرين 

بني حكومة مملكة البحرين 

والصندوق الكوييت للتنمية 

االقتصادية العربية، املرافق للمرسوم 

 م.3102( لسنة 78امللكي رقم )
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 م2014فرباير  9التاريخ: 

 التقرير التاسع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية

اإلطارية بشأن استغالل بالتصديق على االتفاقية مشروع قانون حـــول 
املنحة املخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إمنائية يف 

مملكة البحرين بني حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية 
 االقتصادية العربية.

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الرابع 

 :مقدمــــــة

 3/ ص ل م ق / ف 880وبموجب الخطاب رقم )م، 6024 يناير 62بتاريخ 

(، أرسل صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى لجنة 4د

مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية اإلطارية الشؤون المالية واالقتصادية نسخة من 

إنمائية في بشأن استغالل المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع 

مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على العربية

 المجلس الموقر.
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتالية :لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات ا

  الخامس عشر والسابع عشر ااجتماعيهفي تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور 

 م.6024فبراير  2يناير و  62المنعقدين بتاريخ 

  اطلعتتت اللجنتتة أ نتتات دراستتتها لمشتتروع القتتانون موضتتوع البحتت  والدراستتة علتتى

 الو ائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

البحتت  والدراستتة ومذكرتتته اةيضتتاحية واالت اقيتتات  مشتتروع القتتانون موضتتوع -

 (مرفقالمرفقة. )

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفقرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ) -

 )مرفق(رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان.  -

 )مرفق(رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس.  -

 من مجلس الشورى كل من: حضر االجتماع 

 المســتشار القانـوني للمجلس.  األستـــــاذ محسن حميــــد مرهـــــون  -1

 المستشار االقتصـادي والمـالي.  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -2

 أخصائي قانوني.  السيــــــد محمــــــد أحمـــد عبــــدهللا -3

 

  محمد مد رضيالسيد محوتولى أمانة ســر اللجنة. 

 

ا  رأي اللـــــجنة : -ثانيا

ناقشت اللجنة مشروع القانون حي  تّم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله 

من قبل أعضات اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار االقتصادي والمالي 

لس والتتي رأت بترأي لجنتة الشتؤون التشتريعية والقانونيتة بتالمجاللجنة  وأخذتبالمجلس، 

 سالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. 
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مشرروع قرانون بالتصرديق علرى االتفاقيرة اإلطاريرة بشرأن وقد استعرضتت اللجنتة 

استغالل المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشراريع إنمائيرة فري مملكرة 

، الكررويتي للتنميررة االقتصررادية العربيررةالبحررين بررين حكومررة مملكررة البحرررين والصررندوق 

جات بنات على اللقات التشاوري ال ال  عشر لقادة دول مجلتس  ووجدت أن مشروع القانون

م والتذي تتم فيته 6022متايو  20التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض بتتاريخ 

 20ة بتتتاريخ ( والمنعقتتد228اعتمتتاد قتترار المجلتتس التتولاري لتتدول المجلتتس فتتي دورتتته )

بتأسيس برنامج لتمويل مشاريع التنميتة فتي دول مجلتس التعتاون، إذ تقترر  6022مارس 

تخصيص مبلغ عشرين مليار دوالر أمريكي على مدى عشر سنوات منها عشرة مليارات 

دوالر أمريكتتتي لتمويتتتل مشتتتاريع التنميتتتة فتتتي مملكتتتة البحتتترين، وعشتتترة مليتتتارات دوالر 

 نمية في سلطنة عمان.أمريكي لتمويل مشاريع الت

 

م على تخصتيص 22/2/6026وحي  إن مجلس الولرات الكويتي قد وافق بتاريخ 

مبلتتغ خمستتة مليتتارات دوالر امريكتتي تم تتل حصتتة دولتتة الكويتتت فتتي برنتتامج تنميتتة دول 

بواقتتع  6023-6026مجلتتس التعتتاون مولعتتة علتتى عشتتر ستتنوات تبتتدأ متتن الستتنة الماليتتة 

ا تتتولع مناصتت ة بتتين مملكتتة البحتترين وستتلطنة عمتتان، مليتتون دوالر أمريكتتي ستتنويً  000

وقتترر تكليتتف الصتتندوق الكتتويتي للتنميتتة االقتصتتادية العربيتتة بتت دارة  تتذ  المنحتتة التتتي 

مليتتون دوالر أمريكتتي  600خصصتتتها حكومتتة دولتتة الكويتتت، وقتتد تتتم تخصتتيص مبلتتغ 

 .6023-6026لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين خالل السنة المالية 

 

وبمتتا أن حكومتتة مملكتتة البحتترين قتتد وافقتتت علتتى قبتتول المنحتتة التتتي خصصتتتها 

حكومتتة دولتتة الكويتتت لتمويتتل مشتتاريع إنمائيتتة فتتي مملكتتة البحتترين،  وأن الحاجتتة تتتدعو 

لتنظيم استغالل المنحة المشار إليها في الغرض الذي خصصت لته وذلتب بتدًتا متن المبلتغ 

تتتم إبتترام ات اقيتتة إطاريتتة بشتتأن استتتغالل المنحتتة  المخصتتص للستتنة الماليتتة المتتذكورة، فقتتد

المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشتاريع إنمائيتة بتين حكومتة مملكتة البحترين 

 والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.  
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وقد تناولت المواد ، مواد وخطابين 2من  - فضال عن الديباجة - وتتألف االت اقية

 التالي:

 تعريف المصطلحات الواردة في االت اقية. األولى المادة -

نصت على أن يقوم الصندوق ب تح حساب خاص بالمنحة يقيد فيه  الثانية  -

 المبالغ المخصصة لها، ويكون حساب المنحة مقوًما بالدوالر األمريكي. 

استخدام حصيلة المنحة لتمويل المشاريع اةنمائية تناولت  المادة الثالثة -

رين التي يتم االت اق عليها من وقت آلخر بين الحكومة لمملكة البح

والصندوق، وذلب بعد قيام الصندوق بتقييم  ذ  المشاريع للت بت من جدوا ا، 

على تمويلها من حصيلة المنحة، وذلب بموجب ات اق خاص  قتمهيًدا لالت ا

لكل مشروع على حدة ضمن إطار  ذ  االت اقية، وبأنه ال يجول استخدام أي 

ت من حصيلة المنحة بأي طريقة كانت، لتغطية أي ضرائب أو رسوم جل

م روضة بموجب قوانين مملكة البحرين أو مطبقة في أراضيها. ويحق 

للحكومة أن تسحب من حساب المنحة المبالغ الاللمة لتغطية مبالغ سبق 

دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل أي مشروع تم االت اق عليه، 

مويل دراسات أو خدمات استشارية أو خدمات خاصة للتدريب تم وكذلب لت

االت اق على تمويلها، وبأن تقدم الحكومة إلى الصندوق المستندات واألدلة 

من حي  الشكل والمضمون ة بات أن  ةالمؤيدة لها، وأن تكون مستوفا

للحكومة الحق في أن تسحب من حساب المنحة وأن المبالغ التي ستسحب 

في األغراض التي تت ق مع أحكام  ذ  االت اقية. وتتخذ الحكومة ستستخدم 

التدابير الك يلة بأال تستعمل البضائع التي يتم تمويلها من أجل أي مشروع إال 

في تن يذ ذلب المشروع فقط، وبأنه ينتهي الحق في سحب مبالغ من المنحة 

ي يحدد لتمويل أي مشروع أو خدمات أو برنامج للتدريب في التاريخ الذ

بات اق بين الحكومة والصندوق في كل حالة وحسبما يعدل  ذا التاريخ بات اق 

 الحق بينهما. 
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أحكام خاصة بتن يذ المشاريع والخدمات الممولة، حي   تناولت المادة الرابعة -

تحدد الحكومة باالت اق مع الصندوق الجهة المختصة المناط بها القيام بأي 

تمويلها من حصيلة المنحة، بحي  يراعى أن  مشروع من المشاريع المراد

يتوافر لتكل الجهة من الصالحيات واةدارة ما يؤ لها لتن يذ المشروع المناط 

بها وإدارته بالعناية والك اتة الاللمتين، وأن تعمل طبًقا ألنظمة وقواعد 

تمكنها من ذلب، وتكون مقبولة لدى الصندوق، كما يسري ذات الحكم 

الحكومة مع الصندوق على تحديد الجهة التي ستحصل على  المتعلق بات اق

خدمات أو ستشرف على أي برامج للتدريب تم االت اق على تمويلهما من 

حصيلة المنحة، وبأن يحدد المبلغ المخصص من حصيلة المنحة لتمويل كل 

مشروع باالت اق بين الحكومة والصندوق وكذلب الشأن بالنسبة للمبالغ 

الخدمات االستشارية الخاصة بدراسة أي مشروع أو إعداد  الاللمة لتمويل

التصاميم له أو لتمويل التدريب، وبأن تتخذ الحكومة التدابير الك يلة ألن يتم 

تن يذ كل مشروع ممول من حصيلة المنحة بالعناية والك اتة الاللمتين طبًقا 

ة ما لم يوافق لألسس الهندسية والمالية واةدارية السليمة، وبأن يتم االستعان

الصندوق على خالف ذلب في تن يذ كل مشروع تم االت اق على تمويله من 

حصيلة المنحة بخبرة خبرات  ندسيين أو خبرات آخرين بحسب حاجة 

المشروع، وأن يتم استخدامهم بموجب عقود يوافق عليها الصندوق، وبأن 

حة تخضع العقود الخاصة بتن يذ كل مشروع أو خدمات تمول من المن

بموافقة الصندوق وكذلب الشأن بالنسبة لتعديل تلب العقود، وبأنه في حالة 

نشوت الحاجة إلى استمالب أية أراض أو الحصول على حقوق أية أراض 

لتن يذ أي مشروع تم االت اق بين الحكومة والصندوق على تمويله من 

ى حصيلة المنحة، تقوم الحكومة باكتساب ملكية األراضي أو الحقوق عل

األراضي الاللمة لتن يذ المشروع، وذلب في المواعيد المناسبة لبرنامج 

تن يذ . وتتحمل الحكومة التكاليف المتعلقة بذلب ما لم يوافق الصندوق بص ة 

است نائية على تمويل  ذ  التكاليف من حصيلة المنحة، وبأن تتخذ الحكومة 

الممولة من حصيلة  التدابير الك يلة بأن يتم التأمين على جميع البضائع

المنحة ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسلميها في مواقع المشاريع 
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الممولة من تلب الحصيلة، وذلب لدى شركات تأمين معتمدة. وتتخذ الحكومة 

اةجراتات التي تك ل موافاة الصندوق بجميع المعلومات والبيانات التي 

اق حصيلة المنحة أو بالبضائع، أو يتطلبها في حدود المعقول المتعلق ب ن 

بالمشاريع الممولة من تلب الحصيلة، أو بالوضع المالي ألي جهة قائمة بأي 

من تلب المشاريع أو ب دارتها وأعمالها. كما تتخذ الحكومة التدابير التي تك ل 

تقديم تقرير م صل كل  ال ة أشهر اعتباًرا من تاريخ البدت في تن يذ كل من 

  ع.  تلب المشاري

 

أحكاًما مت رقة، حي  أع يت االت اقية فيما يتعلق  تناولت المادة الخامسة -

بالتصديق عليها وتسجيلها من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف م روضة 

بموجب قوانين المملكة أو مطبقة في أراضيها، سوات في الحاضر أو 

ادرة المستقبل. وتع ى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمص

والحجل، وتعتبر جميع مستندات وسجالت ومراسالت الصندوق وما شابهها 

سرية بحي  تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات 

وت تيشها، وبأن تقدم الحكومة إلى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة 

ون التي تدل على صالحية وت ويض الشخص أو األشخاص الذين سيوقع

على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة ال انية من  ذ  االت اقية، 

ويم ل الحكومة في اتخاذ أي إجرات وفي التوقيع على أي مستند تطبيًقا 

لالت اقية؛ ولير المالية أو من ينيبه عنه بموجب ت ويض كتابي رسمي، 

يجب أن  وكذلب أي تعديل أو إضافة لهذ  االت اقية وافقت عليها الحكومة

تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه مم ل الحكومة المذكور أو من ينيبه 

 عنه.

 

 

على األحكام المتعلقة بن اذ االت اقية وتعديلها وانتهائها،  نصت المادة السادسة -

حي  أوجبت لن اذ االت اقية أن يتم التصديق عليها أو الموافقة عليها وفًقا 
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في مملكة البحرين، وبأنه يتم تعديلها بات اق للنظم القانونية المعمول بها 

 الطرفين كتابة. وتنتهي االت اقية عند انتهات مدة البرنامج.

 

فقد تناول الخطاب الجانبي  أما ما يتعلق بالخطابين المرفقين باالتفاقية -

األول طرق وإجراتات الحصول على البضائع والخدمات التي تمول من 

حصيلة منحة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين، أما 

الخطاب الجانبي ال اني فهو عبارة عن تأكيد من حكومة مملكة البحرين 

ت بحظر استخدام األموال العامة باةحاطة باألنظمة السارية في دولة الكوي

 في أية معامالت مع أي جهة خاضعة للمقاطعة طبًقا لهذا األنظمة.  

 

 

أنها ال تتعارض مع أحكام  ةووجدت اللجنة من خالل مراجعة أحكام االت اقي

( من 33من المادة ) ال انيةقانون إعماالً لحكم ال قرة لنافذ ا أن تصدر بالدستور وأنه يللم 

 .الدستور

 

ا  اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -ثالثا

   

( متتن الالئحتتة الداخليتتة لمجلتتس الشتتورى ، ات قتتت اللجنتتة علتتى  32إعمتتاالً لتتنص المتتادة ) 

 اختيار كل من:

 

ا أصليـــــاا.   الدكتورة ندى عباس حفاظ -1  مقررا

ـا.   األستــاذة هالة فايز قريصة -2 ا احتياطيا  مقررا
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ا  اللجنة:توصية  -رابعا

مشرررروع قرررانون بالتصرررديق علرررى االتفاقيرررة الموافقرررة مرررن حيرررع المبررردأ علرررى .1 

اإلطارية بشأن استغالل المنحرة المخصصرة مرن حكومرة دولرة الكويرت لتمويرل 

مشاريع إنمائيرة فري مملكرة البحررين برين حكومرة مملكرة البحررين والصرندوق 

 .الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

 مشروع القانون الواردة تفصيالا في الجدول المرفق.الموافقة على مواد .2 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        السيد حبيب مكي هاشم               

 واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية 
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مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية اإلطارية بشأن استغالل المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل 
 إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين و الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربيةمشاريع 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الديباجة
 

نحن حمد بن عيسى آل خليفةة   
 ملك مملكة البحرين

 

 الدستور، بعد االطالع على

وعلى االتفاقية  اططارية    
بشةة ا اسةةتاالم ال   ةة   

 الديباجة
 

  قرر ال جلس ال وافق  على
 الديباج  دوا تعديم.

 

 

 

 الديباجة

 

الموافقة على الديباجة كمةا  
وردت مةةن الحكومةةة دون 

 تعديل.

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفةة   
 ملك مملكة البحرين

 

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى االتفاقية  اططارية    
بشةة ا اسةةتاالم ال   ةة   
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ال خصص   ا  كو   دول  
 الكويت لت ويم  شاريع 

 

إ  ائي  في   لك  الب ةريا  
الب ريا و  بيا  كو     لك 

الص دوق الكةويتي للت  ية    
االقتصادي  العربي  ال وقعة   

 ،3/9/2102بتاريخ 

أقر  جلس الشورى و  جلس 
اآلتي  صة،،  ال واب القا وا 

ال خصص   ا  كو   دول  
 الكويت لت ويم  شاريع 

 

إ  ائي  في   لكة  الب ةريا   
الب ريا و  بيا  كو     لك 

الص دوق الكةويتي للت  ية    
االقتصادي  العربي  ال وقعة   

 ،3/9/2102بتاريخ 

أقر  جلس الشورى و  جلس 
 ال واب القا وا اآلتي  صة،، 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 وقد صدق ا علي، وأصدر اه: وقد صدق ا علي، وأصدر اه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المادة األولى

ُصةةودق علةةى االتفاقيةة   
اططاري  بشة ا اسةتاالم   
ال   ةة  ال خصصةة   ةةا 
 كو   دول  الكويت لت ويم 
 شاريع إ  ائي  فةي   لكة    
الب ريا بيا  كو     لكة   
الب ريا و الص دوق الكويتي 
للت  ي  االقتصادي  العربية   

، 3/9/2102ال وقع  بتاريخ 
 وال رافق  لهذا القا وا.

 المادة األولى

  قرر ال جلس ال وافق  على
  ص ال ادة دوا تعديم.

 

 

 المادة األولى

الموافقة على المادة كما 
وردت من الحكومة دون 

 تعديل.

 المادة األولى

ُصودق على االتفاقي  
اططاري  بش ا استاالم 
ال     ال خصص   ا 
 كو   دول  الكويت لت ويم 

إ  ائي  في   لك   شاريع 
الب ريا بيا  كو     لك  
الب ريا و الص دوق الكويتي 
للت  ي  االقتصادي  العربي  

، 3/9/2102ال وقع  بتاريخ 
 وال رافق  لهذا القا وا.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المادة الثانية

على رئيس  جلس الةوررا   
 -كم في ا يخص، -والوررا  

ت فيذ هذا القا وا، و ُيع م ب، 
التةالي  اعتباًرا  ةا اليةو    

لتاريخ  شره فةي الجريةدة   
 الرس ي .

 المادة الثانية

  قرر ال جلس ال وافق  على
  ص ال ادة دوا تعديم.

 

 

 المادة الثانية

الموافقة على المادة كما 
وردت من الحكومة دون 

 تعديل.

 المادة الثانية

على رئيس  جلس الوررا  
 -كم في ا يخص، -والوررا  

ب، ت فيذ هذا القا وا، و ُيع م 
اعتباًرا  ا اليو  التالي 
لتاريخ  شره في الجريدة 

 الرس ي .
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 م1101فبراير  7التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

تفاقية اإلطارية بالتصديق على اال رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون :الموضوع

بشأن استغالل المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع 

إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي 

 للتنمية االقتصادية العربية. 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م6024يناير  62بتاريخ  

مشروع  من (، نسخة4د  3ف ص ل ت ق/  882المجلس، ضمن كتابه رقم )

تفاقية اإلطارية بشأن استغالل المنحة بالتصديق على اال رقم ) ( لسنة ) ( قانون

المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين 

إلى ، البحرين والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربيةبين حكومة مملكة 

 للجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلب لمناقشته وإبدات المالحظات عليه

 .الشؤون المالية واالقتصادية
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، عقدت لجنة الشؤون التشتريعية والقانونيتة اجتماعهتا م2112فبراير  9وبتاريخ      

وقرار مجلس  ، واالت اقية،ةالمذكور انونقال مشروعلعت على ، حي  اطثاني عشرال

 .وذلب بحضور المستشار القانوني بالمجلسالنواب بشأنه، 

لمبتاد   قتانونال مشروعإلى عدم مخال ة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

تفاقية بالتصديق على اال رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة  

اإلطارية بشأن استغالل المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل 

يتي مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكو

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، للتنمية االقتصادية العربية

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

( 87مشروع قانون بتعديل املادة )

م 3112( لسنة 28من القانون رقم )

يف شأن السلك الدبلوماسي 

والقنصلي، املرافق للمرسوم 

 م.3102( لسنة77امللكي رقم )
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 م 6024 يناير 62التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الرابع عشرالتقرير 

 ( 57بتعديل املادة ) مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  (خبصوص 

 يف شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي 9002( لسنة 75قانون رقم )المن 

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 

  مقدمـة:

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 4د 3ف/ أ خ/ص ل 168رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الرابعدور االنعقاد العادي  من ،م4184يناير  6 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

 ،والقنصلييف شأن السلك الدبلوماسي  6002( لسنة 75( من القانون رقم )57)
 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: -أواًل     

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

ينراير   44الثالث عشرر املوافر    تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (2)
 .م4184

 

موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ  املتعلقة  (6)
 واليت اشتملت على: 

 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 

 :وقد حضروزارة اخلارجية  وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع (7)

 

 املستشار القانوين.  السيد فتحي جاسم السبت .2

 مستشار من إدارة املراسم.   السيد أمحد محاد .6

 

علـي حســن    الدكتوركما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 .اللجان ؤونـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 



009 
 

 .سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة سرر اللجنة -

 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

 

من قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرف ( والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًاثالثـــ  أثناء االجتماع:اخلارجية  رأي وزارة -ـ

بني ممثلو وزارة اخلارجية اهلدف من مشروع القانون وهو تنظيم عمرل القناصرل        
الفخريني ململكة البحرين يف اخلارج، والقناصل الفخريني املعتمردين لردى اململكرة،    

 ( من القانون احلايل تناول فقط األمور املتعلقة جبواز تعريني 57موضحني أن نص املادة )
قناصل فخريني للمملكة يف اخلارج، ومل يتناول تنظيم قبول اململكة لقناصرل فخرريني   
لديها، األمر الذي تطلب تعديل املادة للنص على جواز قبول قناصل فخرريني للردول   
األجنبية للعمل يف اململكة هبذه الصفة، ومنح الصالحية ملعايل وزير اخلارجية إلصدار قرار 

قواعد واإلجراءات املنظمة لعمل القناصل الفخرريني للمملكرة يف   تنظيمي يشمل كافة ال
 اخلارج.

 

كما بينوا أن املشروع بقانون يهدف إىل وضع إطار قرانوين متكامرل ملوضروع         
والريت   - 8663القنصليات الفخرية، وخاصة أن اتفاقية فينا للعالقات القنصلية لعرام  

حتردثت عرن    - 8664( لسرنة  5رقم )انضمت إليها مملكة البحرين مبوجب القانون 
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القنصليات الفخرية بشكل عام وطبقت عليها الفصل الثالث من االتفاقية والذي تنراول  
بعض التسهيالت واالمتيازات واحلصانات األساسية فقط، ومل يتحدث عن إطار قرانوين  
متكامل ملوضوع القنصليات الفخرية، حيث ترك للدول تنظيم هرذا املوضروع وفق را    

كام التشريعية والتنظيمية الداخلية اليت تتبناها، كما منح الدول احل  يف تعيني أو قبول لألح
 موظفني قنصليني فخريني.

 

ـًا  :ةرأي اللجنــ -رابعـــــــ

 فضال  عن الديباجة منيتألف والذي مشروع القانون املذكور، تدارست اللجنة      

( من القانون رقم 57حمل نص املادة )مادتني، تضمنت املادة األوىل إحالل نص جديد 
يف شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، جييز لوزير اخلارجية بقرار منه  4116( لسنة 35)

ختصاصاهتم، وأجورهم أو تعيني قناصل فخريني ململكة البحرين يف اخلارج، وحتديد ا
ن هبذه وكذلك قبول قناصل فخريني للدول األجنبية للعمل مبملكة البحري ،مكافآهتم

، وأما املادة الثانية القواعد واإلجراءات املنظمة لذلكالصفة، ومنحه سلطة إصدار قرار ب
 .املشروع بقانون فقد جاءت تنفيذيةمن 

 

 ممثليو من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،وجهات النظر بشأنه   تبادلمتوقد      
اب النوقرار جملس  اللجنة علىواطلعت ، للجنةواملستشار القانوين ، وزارة اخلارجية

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس ومرفقاته بشأن مشروع القانون، و
، بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية املشروعالشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

م وجود املتمثل يف عدلفراغ التشريعي سد ا ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إىل
قبول القناصل الفخريني وأحكام تنظم عمل القناصل الفخريني ململكة البحرين يف اخلارج، 
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على  امقتصًرجاء ( احلايل 57نص املادة ) إناملعتمدين لدى اململكة وتنظيم عملهم، حيث 
والتعديل الذي جاء به مشروع ، قناصل فخريني للمملكة يف اخلارج تنظيم جواز تعيني

نح معايل وزير اخلارجية الصالحية إلصدار قرار دحدد ميم هذه األمور ونظي املذكورالقانون 
األطر الداخلية التنظيمية اليت حتكم موضوع القناصل الفخريني سواء املعتمدين للمملكة يف 

 اخلارج أو املعتمدين لديها بالداخل.

     

مشروع قانون رقم ملبدأ على ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث ا      
يف شأن السرلك   4116( لسنة 35( من القانون رقم )57بتعديل املادة )) ( لسنة )  ( 

 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرف . واملوافقة على ،الدبلوماسي والقنصلي

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  36إعماال  لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 

ـًا.  عبدالرمحن حممد مجشريسعادة األستاذ  .2  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري .6  مقرًرا احتياطي

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــ
 

( 57بتعديل املادة )مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( على من حيث املبدأ املوافقة  -
 .يف شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي 6002( لسنة 75من القانون رقم )
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 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت يف اجلدول املرفق. -
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    . أ
     لجنة                                  الرئيس                                 رئيس        النائب        
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 يف شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي6002( لسنة 75( من القانون رقم )57مشروع قانون بتعديل املادة )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة

 
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

ة ن( لسر 35رقم ) وعلى القانون
يف شرررأن السرررلك  4116

 الدبلوماسي والقنصلي ، 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 الديباجة
 

 دون تعديل
 

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

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

 بعد االطالع على الدستور، 
ة ن( لسر 35وعلى القانون رقم )

يف شرررأن السرررلك  4116
 الدبلوماسي والقنصلي ، 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 املادة األوىل
( مرن  57يستبدل بنص املرادة ) 

 4116( لسرنة  35القانون رقم )
 شررأن السررلك الدبلوماسرري يف

 ، النص اآليت:والقنصلي

 (:57املادة )
 :"جيوز بقرار من الوزير

تعيني قناصل فخريني ململكرة   ( أ)
البحرين يف اخلارج، وحتديرد  
اختصاصاهتم ، وال يتقاضرى  
هؤالء القناصرل أجرورا  أو   

افآت ما مل يقررر الروزير   مك
 .خالف ذلك

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
( مرن  57يستبدل بنص املرادة ) 

 يف 4116( لسنة 35القانون رقم )
شررأن السررلك الدبلوماسرري  

 ، النص اآليت:والقنصلي

 (:57املادة )
 :"جيوز بقرار من الوزير

ململكرة  تعيني قناصل فخريني  ( أ)
البحرين يف اخلارج، وحتديرد  
اختصاصاهتم ، وال يتقاضرى  
هؤالء القناصرل أجرورا  أو   
مكافآت ما مل يقررر الروزير   

 خالف ذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
قبول قناصل فخريني للردول   ( ب)

األجنبيررة للعمررل مبملكررة 
 البحرين هبذه الصفة.
القواعرد  ب ويصدر الوزير قررارا  

 ".واإلجراءات املنظمة لذلك
 

قبول قناصل فخريني للردول   ( ب)
األجنبيررة للعمررل مبملكررة 

 البحرين هبذه الصفة.
القواعرد  ويصدر الوزير قررارا  ب 
 ".واإلجراءات املنظمة لذلك

 املادة الثانية
 رئيس جملس الوزراء والوزراء على
تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه  – 

القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 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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 م1101يناير  9التاريخ: 
 

 

 سعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       احملرتم

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

( من القانون رقم   57مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )الموضوع: 

 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي. 2119( لسنة 35) 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

المجلس،  م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس6024يناير  2بتاريخ 

مشروع قانون رقم ) (، نسخة من 4د  3ص ل ت ق/ ف  826ضمن كتابه رقم )

في شأن  2119( لسنة 35( من القانون رقم ) 57( لسنة ) ( بتعديل المادة )

، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلب السلك الدبلوماسي والقنصلي

 لخارجية والدفاع واألمن الوطني.لمناقشته وإبدات المالحظات عليه للجنة الشؤون ا
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م، عقتتدت لجنتتة الشتتؤون التشتتريعية والقانونيتتة اجتماعهتتا 6024ينتتاير  3وبتتتاريخ      

 وقترار مجلتس النتواب بشتأنه،المتذكور،  ، حي  اطلعت على مشروع القتانونالعاشر

 وذلب بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

 

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

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

( مرن 57مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )ترى اللجنة سالمة      

متن في شأن السلك الدبلوماسي والقنصرلي ،  2119( لسنة 35القانون رقم   ) 

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون 

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

املرافق  مشروع قانون بإصدار قانون املرور،

م، 3117( لسنة 31للمرسوم امللكي رقم )

ومشروع قانون بتعديل قانون املرور الصادر 

م "بإضافة 0282( لسنة 2باملرسوم بقانون رقم )

مكرر("، )املعد يف  10مادة جديدة برقم )

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

النواب(، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف 

ء واملناطق السكنية، الشاحنات يف األحيا

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

 (.جملس النواب
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 م6024فرباير  26التاريخ: 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي األولالتقرير 

الترقيم(، واملواد املعادة بعد إعادة  42-47رقم )املادة املستردة بشأن 
بعد إعادة  75-77بعد إعادة الترقيم(، و) 42-42(، و)67أرقام )
مشروع قانون بإصدار قانون املرور املرافق للمرسوم امللكي من  الترقيم(

 م6002( لسنة 60رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال
 

 مقدمـة:

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 4د 3ف /ص ل خ أ/163رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

 فرباير 3املنعقدة بتاريخ الثالثة عشرة بناًء على قرار اجمللس يف جلسته  ،م4184فرباير  7 
على أن تتم  ،مشروع قانون بإصدار قانون املرور( من 67بإعادة املادة )م، 4184
 .اد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأهناوإبداء املالحظات وإعد ادراسته

 

 رئيس جملس الشورى معايل السيد علي بن صاحل الصاحللجنة كتاب الاستلمت كما      
بناًء على قرار اجمللس  ،م4184فرباير  88املؤرخ يف ( 4د 3ف /ص ل خ أ/614رقم )
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-47باسترداد املادة رقم )م، 4184 فرباير 81املنعقدة بتاريخ الرابعة عشرة يف جلسته 
-77بعد إعادة الترقيم(، و) 42-42بعد إعادة الترقيم(، وإعادة املادتني رقمي ) 42
وإبداء  اعلى أن تتم دراسته املذكور،قانون المشروع من  بعد إعادة الترقيم( 75
 .اد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأهناحظات وإعداملال

 إجراءات اللجنة: :أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

 

يف  املذكور مشروع القانوناملادة املستردة واملواد املعادة من تدارست اللجنة  (4)
 م.4184 فرباير 84 بتاريخ املنعقد السادس عشراالجتماع 

 

باملادة املستردة واملرواد املعرادة   اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ  املتعلقة  (7)
 موضوع النظر واليت اشتملت على: 

 

واملقدم من سعادة العضرو   بعد إعادة الترقيم( 46-43)اقتراح نص جديد للمادة  -
 )مرفق(السيد حبيب مكي هاشم. 

واملقدم من سرعادة   بعد إعادة الترقيم( 46-46)اقتراح بإجراء تعديل على املادة  -
 )مرفق( العضو الدكتور األستاذ حممد حسن الستري.

 
 كل من: يف االجتماعوبدعوة من اللجنة، شارك  (2)

 

 ، وقد حضر:وزارة الداخلية -



017 
 

 الوكيل املساعد للشؤون القانونية. العميد حممد راشد بومحود .2
 شعبة تراخيص املركبات.رئيس  املقدم الشيخ عبدالرمحن آل خليفة  .6

 ون القانونية.ؤإدارة الشمن  حسيـن سلمان مطـر  الرائد .7

 القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون  املالزم أول خالد مبارك بوقيس .4

 القانونية لإلدارة العامة للمرور.        

الدكتور علي حســن  اللجنة من األمانة العامة باجمللس  اتكما شارك يف اجتماع -
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش، الطوالبـة

 .صاحل سهري عبداللطيف السيدة توىل أمانة سرر اللجنة -

 
ـًا: رأي   :خالل اجتماع اللجنة وزارة الداخليةثانيـــــ

املادة املسرتردة  على  قامت هبا اللجنةلتعديالت اليت مع اوزارة الداخلية  تواف  رأي     
 مشروع القانون. واملواد املعادة من

ـًا:   ة:ــرأي اللجنثالثـــــ

بعد إعادة الترقيم(، واملرواد املعرادة    46-43رقم )املادة املستردة تدارست اللجنة      
من مشروع  بعد إعادة الترقيم( 75-77بعد إعادة الترقيم(، و) 46-46(، و)43أرقام )

وحبثت  وزارة الداخلية، وممثلياملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس،  القانون حبضور
اللجنة املالحظات اليت أبديت من قبل ممثلي وزارة الداخلية أثناء االجتماع، واملناقشرات  
اليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء جلسة اجمللس، كما أخذت اللجنة بعني 

وانتهت اللجنرة  بشأهنا،  أعضاء اجمللس االعتبار االقتراحات املقدمة من أصحاب السعادة
إىل إجراء بعض التعديالت الالزمة عليها بالتواف  مرع وزارة الداخليرة واملوضرحة يف    

 اجلدول املرف .
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ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابعـــــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  36إعماال  لنص املادة ) 
 كل من:

ـًا.  علي عبدالرضا العصفورـاذ األست .7  مقرًرا أصليـ

ـًا.   مجيلة علي سلمان ةاألستـاذ .2  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  ة:ـة اللجنـ:  توصيخامســـ

املادة املستردة واملرواد  يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 ، فإن اللجنة توصي مبا يلي:املعادة من مشروع القانون

 املعـادة  ادوواملبعد إعادة الترقيم(،  42-47رقم )املادة املستردة على املوافقة  -
بعد إعادة التـرقيم(   75-77بعد إعادة الترقيم(، و) 42-42)و ،(67)أرقام 

( لسنة 60رسوم امللكي رقم )مشروع قانون بإصدار قانون املرور، املرافق للممن 
 رفق.، وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املم6002

 

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم  

 

 د. خالد بن خليفة آل خليفة                                أ. مجيلة علي سلمان        

    لجنة                                       الرئيس                                         لجنة لانائب رئيس          
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 مشروع قانون بإصدار قانون املرورمن املادة املستردة واملواد املعادة 

مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

 (67مادة )
  

قرار جملس املوافقة على  -
باملوافقة على املادة  النواب

يف املشروع كما وردت 
 .بقانون األول

قررت اللجنة استبدال عبارة  -
( قرار صادر عن الوزير)

( الواردة القرارحمل كلمة )
يف الفقرة الثانية من املادة؛ 
وذلك للتمييز بني القرار 
الفردي والقرار التنظيمي، 

( بعد 64( مادة )67مادة )
 إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمرا   -
 وردت يف املشروع بقانون

 .األول
 
 
 
 
 
 
 

 ( 67مادة )  
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

وجعل قرار إنشاء مدارس 
التدريب جوازًيا لوزير 
الداخلية، أما قرار التنظيم 
للشروط الواجب توافرها 
يف املدرسة وهيئة التدريب 

 فيكون وجوبًيا.
وعلى ذلك يكون النص بعد 

 التعديل:
ال جيوز تعلم قيادة املركبات 
إال يف مركبات مرخص هلرا  
بذلك من اإلدارة، أو ممارسة 
مهنة معلم قيادة املركبات إال 
بعد احلصول علرى رخصرة   

 
 
 
 
 
 

 وذلك على النحو التايل:
 

ال جيوز تعلم قيادة املركبات 
إال يف مركبات مرخص هلرا  
بذلك من اإلدارة، أو ممارسة 
مهنة معلم قيادة املركبات إال 
بعد احلصول علرى رخصرة   

 
 
 
 
 
 
 
 

ال جيوز تعلم قيادة املركبات 
إال يف مركبات مرخص هلرا  
بذلك من اإلدارة، أو ممارسة 
مهنة معلم قيادة املركبات إال 
بعد احلصول علرى رخصرة   
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

بذلك مرن اإلدارة، وطبقرا    
ألجور التعليم الريت يصردر   

 بتحديدها قرار من الوزير.
وحتدد الالئحرة التنفيذيرة   
شروط منح الرخص املشرار  

قرة السررابقة إليهررا بررالف
وإجراءاهتا ومناذجها ومردهتا  
وكيفية جتديردها والرسروم   
املقررة هلا، كما حتدد الالئحة 
الشروط الالزم توافرهرا يف  

 مركبات التعليم.
وجيوز بقررار مرن الروزير    
الترخيص بإنشراء مردارس   

بذلك مرن اإلدارة، وطبقرا    
ألجور التعليم الريت يصردر   

 بتحديدها قرار من الوزير.
وحتدد الالئحرة التنفيذيرة   
شروط منح الرخص املشرار  

بررالفقرة السررابقة إليهررا 
وإجراءاهتا ومناذجها ومردهتا  
وكيفية جتديردها والرسروم   
املقررة هلا، كما حتدد الالئحة 
الشروط الالزم توافرهرا يف  

 مركبات التعليم.
وجيوز بقررار مرن الروزير    
الترخيص بإنشراء مردارس   

بذلك مرن اإلدارة، وطبقرا    
ألجور التعليم الريت يصردر   

 بتحديدها قرار من الوزير.
وحتدد الالئحرة التنفيذيرة   
شروط منح الرخص املشرار  

قرة السررابقة إليهررا بررالف
وإجراءاهتا ومناذجها ومردهتا  
وكيفية جتديردها والرسروم   
املقررة هلا، كما حتدد الالئحة 
الشروط الالزم توافرهرا يف  

 مركبات التعليم.
وجيوز بقررار مرن الروزير    
الترخيص بإنشراء مردارس   
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

قـرار  لتعليم القيادة، وينظم 
الشرروط   صادر عن الوزير

الواجب توافرها يف طالرب  
ويف املدرسة وهيئة الترخيص 

التدريب ومناهجها وعردد  
املركبات وأنواعها، وشروط 
منح التررخيص وإجراءاتره   
ومناذجرره ومدترره وكيفيررة 
جتديده، والرسروم املقرررة   
لذلك وأجور التعلريم الريت   
تتقاضاها املدرسة من كرل  

 متعلم.
وجيوز لرددارة، يف ييرع   

لتعليم القيادة، وينظم القررار  
الشروط الواجب توافرها يف 

سة طالب الترخيص ويف املدر
وهيئة التدريب ومناهجهرا  
وعدد املركبات وأنواعهرا،  
وشروط مرنح التررخيص   
وإجراءاته ومناذجره ومدتره   
وكيفية جتديرده، والرسروم   
املقررة لذلك وأجور التعلريم  
اليت تتقاضاها املدرسة من كل 

 متعلم.
وجيوز لرددارة، يف ييرع   
األحوال، وقف نشاط املدرسة 

لتعليم القيادة، وينظم القررار  
الشروط الواجب توافرها يف 
طالب الترخيص ويف املدرسة 

هيئة التدريب ومناهجهرا  و
وعدد املركبات وأنواعهرا،  
وشروط مرنح التررخيص   
وإجراءاته ومناذجره ومدتره   
وكيفية جتديرده، والرسروم   
املقررة لذلك وأجور التعلريم  
اليت تتقاضاها املدرسة من كل 

 متعلم.
وجيوز لرددارة، يف ييرع   
األحوال، وقف نشاط املدرسة 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

األحوال، وقف نشاط املدرسة 
وز ثالثني املخالفة ملدة ال تتجا

يوما  من تاريخ ضبط املخالفة، 
ويف حالة تكرارهرا تللر    
املدرسة ملدة ال تتجاوز ستني 
 يوما  من تاريخ ضبط املخالفة.

 
 

 

 املخالفة ملدة ال تتجاوز ثالثني
يوما  من تاريخ ضبط املخالفة، 
ويف حالة تكرارهرا تللر    
املدرسة ملدة ال تتجاوز ستني 
 يوما  من تاريخ ضبط املخالفة.

 

املخالفة ملدة ال تتجاوز ثالثني 
ا  من تاريخ ضبط املخالفة، يوم

ويف حالة تكرارهرا تللر    
املدرسة ملدة ال تتجاوز ستني 
 يوما  من تاريخ ضبط املخالفة.

 

( 42مادة ) -( 47مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قررار جملرس    -
اختيار املادة كمرا  بالنواب 

( 42مادة ) -( 47مادة )
 بعد إعادة الترقيم

اختيار املادة كمرا وردت   -
يف املشروع بقرانون األول  

  
 

 ( 47مادة )
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

وردت يف املشروع بقانون 
بالتعررديالت الرريت األول 

 .املادةأجراها على 
حرذف   كما قررت اللجنة -

ــدة عبررارة ) ــهت م انت
( الرواردة يف  صالحيتها أو

(، وذلك لورودها 4البند )
( من املرادة  84يف البند )

بعررد إعررادة  44- 44)
 الترقيم(. 

قررت اللجنة إعادة صياغة  -
 (.6البند )

قررت  اللجنة استبدال  -

التعديالت الواردة مع إجراء 
 أدناه.
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

الفقرة  76) املادةعبارة )
أحكام ( حمل عبارة )الثالثة(

 64( و )22املادتني )
(؛ وذلك ألن (الفقرة الثالثة

( تتعل  بالنقل 81املادة )
العام وقد نظمت إغالق 
 احملل يف الفقرة األخرية منها.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع عدم اإلخرالل بالتردابري   
املقررة وفقا  ألحكرام هرذا   
القانون أو بأية عقوبة أشرد  

نون منصوص عليها يف أي قا

 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع عدم اإلخرالل بالتردابري   
املقررة وفقا  ألحكرام هرذا   
القانون أو بأية عقوبة أشرد  
منصوص عليها يف أي قانون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخرالل بالتردابري   
املقررة وفقا  ألحكرام هرذا   
القانون أو بأية عقوبة أشرد  
منصوص عليها يف أي قانون 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

آخر، يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وبلرامة 
ال تقل عن مخسني دينارا  وال 
جتاوز مخسرمائة دينرار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من ارتكب فعال  من األفعال 

 اآلتية:
استعمال املركبة يف غرري   .8

 اللرض املبني برخصتها.
قيادة مركبرة ال حتمرل    .4

شهادة تسجيل، أو كانت 
تسجيلها سرحبت   شهادة

 أو ألليت.

آخر، يعاقب باحلبس مدة ال 
تزيد على ستة أشهر وبلرامة 

وال ال تقل عن مخسني دينارا  
جتاوز مخسرمائة دينرار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من ارتكب فعال  من األفعال 

 اآلتية:
استعمال املركبة يف غرري   .8

 اللرض املبني برخصتها.
قيادة مركبرة ال حتمرل    .4

شهادة تسجيل، أو كانت 
شهادة تسجيلها انترهت  
مدة صالحيتها أو سحبت 

آخر، يعاقب باحلبس مدة ال 
وبلرامة  تزيد على ستة أشهر

ال تقل عن مخسني دينارا  وال 
جتاوز مخسرمائة دينرار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من ارتكب فعال  من األفعال 

 اآلتية:
استعمال املركبة يف غري  .8

 اللرض املبني برخصتها.
قيادة مركبة ال حتمرل   .4

شهادة تسجيل، أو كانرت  
شهادة تسجيلها انتهت مردة  
صررالحيتها أو سررحبت أو 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

 
قيادة مركبة غري مرخص  .3

هبا يف احلاالت اليت يوجب 
القانون فيها ذلك أو كان 
ترخيصها قد سرحب أو  

 أللي.
قيادة مركبة آلية خالية من  .4

الفرامل بنوعيها، أو كانت 
 إحـداها ييع فراملها أو 

 غري صاحلة لالستعمال.
 

خمالفة مركبرات النقرل    .7
لشروط وزن احلمولرة أو  

 أو ألليت.
قيادة مركبة غري مرخص  .3

ت اليت يوجب هبا يف احلاال
القانون فيها ذلك أو كان 
ترخيصها قد سرحب أو  

 أللي.
قيادة مركبة آلية خالية من  .4

الفرامل بنوعيها، أو كانت 
 إحـداها ييع فراملها أو 

 غري صاحلة لالستعمال.
 

خمالفة مركبرات النقرل    .7
لشروط وزن احلمولرة أو  

 ألليت.
قيادة مركبة غري مرخص  .3

هبا يف احلاالت اليت يوجرب  
القانون فيها ذلك أو كران  
ترخيصها قد انترهت مردة   
 صالحيته أو سحب أو أللي.

قيادة مركبة آلية خاليرة   .4
من الفرامل بنوعيها، أو كانت 

غرري   أحداهاييع فراملها أو 
 صاحلة لالستعمال.

 
خمالفة مركبات النقرل   .7

لشررروط وزن احلمولررة أو 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

ارتفاعها أو عرضرها أو  
طوهلا اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.
قيادة مركبة آلية بردون   .6

رخصة قيادة، أو برخصة 
قيادة ال جتيز قيادهترا أو  
انتهت مدة صالحيتها أو 
تقرر سحبها أو إيقراف  

 سرياهنا أو إللاؤها.
تعمد تعطيرل أو إعاقرة    .5

حركة املرور يف الطررق  
 العامة، أو إعاقتها.

 

ارتفاعها أو عرضرها أو  
طوهلا اليت حتددها الالئحة 

 التنفيذية.
قيادة مركبة آلية بردون   .6

رخصة قيادة، أو برخصة 
قيادة ال جتيز قيادهترا أو  
انتهت مدة صالحيتها أو 
تقرر سحبها أو إيقراف  

 سرياهنا أو إللاؤها.
تعمد تعطيرل أو إعاقرة    .5

حركة املرور يف الطررق  
 العامة، أو إعاقتها.

 

اعها أو عرضها أو طوهلا ارتف
 اليت حتددها الالئحة التنفيذية.

قيادة مركبة آلية بردون   .6
رخصة قيادة، أو برخصة قيادة 
ال جتيز قيادهتا أو انتهت مدة 
صالحيتها أو تقرر سحبها أو 

 إيقاف سرياهنا أو إللاؤها.
 
تعمد تعطيل أو إعاقرة   .5

حركررة املرررور يف الطرررق 
 العامة، أو إعاقتها.

 
تعمد إثبات بيانات غري  .1



010 
 

مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

ثبات بيانات غرري  تعمد إ .1
صحيحة يف النمراذج أو  
الطلبات املنصوص عليهرا  
يف هذا القانون أو الئحته 
التنفيذية والقرارات املنفذة 

 له.
 

قيام قائد املركبة بقيادهتا   .6
أو  ملسـكر  وهو متعراط  

خمدر إذا ثبت أنه أحلر ،  
للمركبة وهو أثناء قيادته 

أو  اعلى هذه احلال، ضرًر
العامة  متلكاتاملتلفيات ب

تعمد إثبات بيانات غرري   .1
صحيحة يف النمراذج أو  
الطلبات املنصوص عليها 
يف هذا القانون أو الئحته 
التنفيذية والقرارات املنفذة 

 له.
 

قيام قائد املركبة بقيادهتا  .6
وهو متعاط خلمر أو خمردر  
إذا ثبت أنه أحلر ، أثنراء   
قيادته للمركبة وهو علرى  
هررذه احلررال، ضررررا  أو 
تلفيات مبمتلكات األفراد أو 

صررحيحة يف النمرراذج أو 
الطلبات املنصوص عليهرا يف  
هررذا القررانون أو الئحترره 
 التنفيذية والقرارات املنفذة له.

 
 

قيام قائد املركبة بقيادهتا  .6
وهو متعاط خلمر أو خمدر إذا 
ثبت أنه أحل ، أثناء قيادتره  
للمركبة وهو على هذه احلال، 

مبمتلكرات   ضررا  أو تلفيات
األفرررراد أو احلكومرررة 

 ومؤسساهتا.
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

 .واخلاصة
 

تسليم املالك املسجلة  .81
بامسه املركبة أو احلائز هلا أو 
املسئول عنها املركبة ملن ال 
دحمل رخصة قيادة صراحلة  

 لقيادهتا.
إجرررراء سرررباق  .88

للمركبات املختلفة علرى  
الطري  العام بلري تصرريح  
من رئيس األمن العام أو من 
ينيبه، أو باملخالفة للشروط 

 لتصريح.اليت تضمنها هذا ا
 

 احلكومة ومؤسساهتا.
 

تسليم املالك املسرجلة   .81
أو احلائز هلا أو  بامسه املركبة

املسئول عنها املركبة ملن ال 
دحمل رخصة قيادة صراحلة  

 لقيادهتا.
إجراء سباق للمركبات  .88

املختلفة على الطري  العرام  
بلري تصريح مرن رئريس   
األمن العام أو من ينيبه، أو 
باملخالفة للشرروط الريت   

 تضمنها هذا التصريح.

 
 

تسليم املالك املسجلة  .81
بامسه املركبة أو احلائز هلرا أو  
املسئول عنها املركبة ملرن ال  
دحمل رخصة قيادة صراحلة  

 لقيادهتا.
إجراء سباق للمركبات  .88

املختلفة على الطري  العام بلري 
تصريح من رئيس األمن العام 
 أو من ينيبره، أو باملخالفرة  
للشروط اليت تضمنها هرذا  

 التصريح.
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

عرردم اتبرراع قائررد  .84
املركبة إلشرارات املررور   
وعالماته وتعليمات اإلدارة 
اخلاصة بتنظريم السرري أو   
قراراهتا اخلاصة بالوقوف يف 
أماكن معينة أو باالمتنراع  
عن الوقوف يف أماكن معينة 
أو مبنع السرري يف بعرض   

 الطرق العامة.
نقررل املفرقعررات أو  .83

غريها من املواد اخلطررة يف  
املركبة باملخالفة للقواعرد  
واألحكام املنظمة السترياد 

 
 

عدم اتباع قائد املركبرة   .84
ماتره  إلشارات املرور وعال

وتعليمات اإلدارة اخلاصرة  
بتنظيم السرري أو قراراهترا   
اخلاصة بالوقوف يف أماكن 
معينة أو باالمتنراع عرن   
الوقوف يف أماكن معينة أو 
مبنع السري يف بعض الطرق 

 العامة.
نقل املفرقعات أو غريها  .83

من املواد اخلطرة يف املركبة 

 
 

عدم اتباع قائد املركبة  .84
إلشارات املررور وعالماتره   
وتعليمررات اإلدارة اخلاصررة 
بتنظيم السرري أو قراراهترا   
اخلاصة بالوقوف يف أمراكن  
معينررة أو باالمتنرراع عررن 
الوقوف يف أماكن معينرة أو  
مبنع السري يف بعض الطررق  

 العامة.
 

نقررل املفرقعررات أو  .83
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

 املفرقعات وما يف حكمها.
 
 –قيام قائد املركبرة   .84

برإجراء أو   –أثناء قيادهتا 
باهلراتف   اتصالتلقي أي 

النقال مسرتخدما  يرده يف   
 محله.

خمالفة أحكام املرواد   .87
 84و)الفقرة الثانيرة(   6)

الفقرتني الثانيرة والثالثرة(   
( 62( و)76( و)76و)
( 57( و)27( و)77و)

. ودحكرم  من هذا القانون

باملخالفة للقواعد واألحكام 
فرقعات املنظمة السترياد امل

 وما يف حكمها.
 
أثناء  –قيام قائد املركبة  .84

بإجراء أو تلقري   –قيادهتا 
باهلاتف النقرال   اتصالأي 

 مستخدما  يده يف محله.
 
 6خمالفة أحكام املرواد )  .87

 84الفقرررة الثانيررة( و) 
الفقرتني الثانيرة والثالثرة(   

( 70( و)62( و)64و)

ا من املواد اخلطررة يف  غريه
املركبة باملخالفرة للقواعرد   
واألحكام املنظمة السرترياد  

 املفرقعات وما يف حكمها.
 

 –قيام قائد املركبرة   .84
بإجراء أو تلقي  –أثناء قيادهتا 

باهلراتف النقرال    إتصالأي 
 مستخدما  يده يف محله.

 
خمالفة أحكام املرواد  .87
 84الفقرررة الثانيررة( و) 6)

يرة والثالثررة(  الفقررتني الثان 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

بلل  املدرسة ملدة ال تقرل  
عن شهر وال جتاوز سرتة  

 املادةأشهر يف حالة خمالفة 
مرن   الفقرة الثالثة( 76)

 هذا القانون.
 
كل مرن حراز يف    .86

املركبة، أو اسرتعمل هبرا   
أجهزة تكشرف أو تنرذر   
مبواقع أجهزة قياس سررعة  
املركبات أو ترؤثر علرى   
عملها، ويتم ضبط تلرك  
 األجهزة ودحكم مبصادرهتا.

( 72( و)75( و)72و)
. ودحكرم  من هذا القانون

ل أو املدرسة ملردة  بلل  احمل
ال تقل عن شهر وال جتاوز 
ستة أشهر يف حالة خمالفرة  

( و 81أحكام املرادتني ) 
الفقرة الثالثة( من هذا  44)

 القانون.
 

كل من حاز يف املركبة،  .86
أو استعمل هبرا أجهرزة   
تكشف أو تنرذر مبواقرع   
أجهررزة قيرراس سرررعة 

( 47( و)43( و)81و)
( 37( و)34( و)46و)
( من هرذا القرانون.   36و)

ودحكم بلل  احملل أو املدرسة 
ملدة ال تقل عرن شرهر وال   
جتاوز ستة أشرهر يف حالرة   

( 81خمالفة أحكام املرادتني ) 
الفقرة الثالثة( من هذا  43و)

 القانون.
 

كررل مررن حرراز يف  .86
املركبة، أو استعمل هبا أجهزة 
تكشف أو تنذر مبواقع أجهزة 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

ختطي قائد املركبرة   .85
املعدة لنقرل الركراب، أو   
مركبة النقرل، أو املركبرة   
ذات االسررتعمال اخلرراص 
ملركبة أخرى إذا ترتب على 
ذلك إعاقة حركة املررور  
بررالطري ، أو تعررريض  

للخطر أو األرواح واألموال 
باحلرذر   االلتـاام بدون 

 الواجبني. واالحتياط
وتضاعف العقوبرة إذا عراد   
اجلاين إىل ارتكاب أي مرن  
األفعال املشار إليها خالل سنة 

املركبات أو ترؤثر علرى   
عملها، ويتم ضبط تلرك  

 كم مبصادرهتا.األجهزة ودح
ختطي قائد املركبة املعدة  .85

لنقل الركاب، أو مركبرة  
النقررل، أو املركبررة ذات 
االستعمال اخلاص ملركبرة  
أخرى إذا ترتب على ذلك 
إعاقة حركة املرور بالطري ، 
أو تعررررريض األرواح 
واألموال للخطر أو بردون  

 واالحتياطباحلذر  االلتاام
 الواجبني.

قياس سرعة املركبات أو تؤثر 
على عملها، ويتم ضبط تلك 

 األجهزة ودحكم مبصادرهتا.
 

ختطي قائرد املركبرة    .85
املعدة لنقرل الركراب، أو   
مركبة النقل، أو املركبة ذات 
االستعمال اخلراص ملركبرة   

لرك  أخرى إذا ترتب على ذ
إعاقة حركة املرور بالطري ، 
أو تعريض األرواح واألموال 

 اإللترزام للخطر أو بردون  
 الواجبني. واإلحتياطباحلذر 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

 من تاريخ احلكم عليه.
 
 
 
 
 

وتضاعف العقوبرة إذا عراد   
جلاين إىل ارتكاب أي مرن  ا

األفعال املشار إليها خالل سنة 
 من تاريخ احلكم عليه.

 

وتضاعف العقوبرة إذا عراد   
اجلاين إىل ارتكاب أي مرن  
األفعال املشار إليها خالل سنة 

 من تاريخ احلكم عليه.
 

( 42مادة ) –( 42مادة )
 بعد إعادة الترقيم

على قرار جملس املوافقة  -
 إعادة صياغة املادةب النواب

 .يف املشروع بقانون األول
قررت اللجنة استبدال كلمة  -
( ال جياوز( بعبارة )جياوز)

( 42مادة ) –( 42مادة )
 بعد إعادة الترقيم

يف  إعادة صرياغة املرادة   -
مع ، املشروع بقانون األول

تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف 
( لتصربح  االخاللكلمة )

 (.اإلخالل)

 
 

 ( 42مادة ) 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

، النوابجملس الذي أضافها 
وذلك حلسن الصياغة 
ولتحقي  اللرض املنشود من 
النص وهو جتاوز نسبة 

(31)%. 
قررت اللجنة إعادة صياغة  -

 املادة.الفقرة األخرية من 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:
بالتردابري   اإلخاللمع عدم 

املقررة وفقا  ألحكرام هرذا   
القانون أو بأية عقوبة أشرد  

 
 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:
بالتردابري   اإلخاللمع عدم 

املقررة وفقا  ألحكرام هرذا   
القانون أو بأية عقوبة أشرد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالتردابري   االخرالل مع عدم 
املقررة وفقا  ألحكرام هرذا   
القانون أو بأية عقوبة أشرد  
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب قائرد املركبرة   

ثالثة  ال تتجاوزباحلبس مدة 
أشهر، وبلرامة ال تقل عرن  

وال جتراوز   ًامخسني دينـار 
أو  ومخسـني دينـاراً  مائتني 

بإحدى هاتني العقروبتني إذا  
 جيـاوز قام بقيادة مركبة مبا 

احلد األقصى للسرعة املقررة 
 %(.31مبقدار )

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
ستة وال جتاوز  شهرتقل عن 

 مائةوبلرامة ال تقل عن  أشهر

منصوص عليها يف أي قانون 
آخر، يعاقب قائرد املركبرة   

ثالثة  ال تتجاوزباحلبس مدة 
أشهر، وبلرامة ال تقل عرن  

وال جتراوز   ًادينـار مخسني 
أو  مائتني ومخسـني دينـاراً  

بإحدى هاتني العقروبتني إذا  
 ال جياوزقام بقيادة مركبة مبا 

احلد األقصى للسرعة املقررة 
 %(.31مبقدار )

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
ستة وال جتاوز  شهرتقل عن 

 مائةوبلرامة ال تقل عن  أشهر

منصوص عليها يف أي قانون 
املركبرة  آخر، يعاقب قائرد  

باحلبس مدة ال تقل عن شهر 
وال جتاوز ستة أشهر، وبلرامة 
ال تقل عن مائرة دينرار وال   
جتاوز مخسرمائة دينرار أو   
بإحدى هاتني العقروبتني إذا  
قام بقيادة مركبة مبا جيراوز  
احلد األقصى للسرعة املقررة 

 %(.31مبقدار )
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن شهرين وال جتراوز  

وبلرامة ال تقل عن مائيت  سنة
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

مخسـمائة  دينار وال جتراوز  
أو بإحرردى هرراتني  دينــار

ت السرعة العقوبتني إذا جتاوز
النسربة املقرررة يف الفقرررة   

 السابقة.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وبلرامة 
ال تقل عن ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني إذا 
نتج عن جتاوز احلد األقصى 
للسرعة املقررة على النحو 
الوارد بالفقرتني السابقتني 

إحداث حادث أدى إىل 

مخسـمائة  دينار وال جتراوز  
أو بإحرردى هرراتني  دينــار

العقوبتني إذا جتاوزت السرعة 
النسربة املقرررة يف الفقرررة   

 السابقة.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وبلرامرة  
ال تقل عن ألرف دينرار أو   
بإحدى هاتني العقروبتني إذا  
نتج عن جتاوز احلد األقصرى  
للسرعة املقررة على النحرو  
 الوارد بالفقرتني السرابقتني 

ــداث حررادث أدى إىل  إح

دينار وال جتاوز ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقروبتني إذا  
جتاوزت السرعة النسبة املقررة 

 يف الفقرة السابقة.
 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وبلرامرة  
ال تقل عن ألرف دينرار أو   
بإحدى هاتني العقروبتني إذا  
نتج عن جتاوز احلد األقصرى  
للسرعة املقررة على النحرو  
الوارد بالفقرتني السرابقتني  
حررادث أدى إىل وفرراة أو 
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

اص، أو إصابة أحد األشخ
تلفيات باملمتلكات العامة أو 
اخلاصة، وتضاعف العقوبة يف 

عند ارتكاب أو الوفاة حالة 
فعل من ذات نوع اجلرمية 

 خالل سنة من ارتكاهبا.
 

إصابة أحد األشـخاص، أو  
تلفيات باملمتلكات العامة أو 
اخلاصة، وتضاعف العقوبة يف 

 حالة الوفاة.

إصابة أحد األشرخاص، أو  
تلفيات باملمتلكات العامة أو 

 اخلاصة. 
ويف ييع احلاالت تضراعف  
العقوبة عند ارتكاب فعل من 

ع اجلرمية خالل سنة ذات نو
 من ارتكاهبا.

 
 

( 75مادة ) –( 77مادة )
 ترقيمبعد إعادة ال

جملس  املوافقة على قرار -
 املادة باملوافقة على النواب

( 72مادة ) –( 77مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على املادة كمرا   -
 وردت يف املشروع بقانون

 ( 77مادة )  
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

 .يف املشروع بقانون األول
قررت اللجنة إعادة صياغة   -

؛ وذلك ألن األمر املادة
اجلنائي البد أن يصدر عن 
جهة قضائية تتحق  فيها 
ضمانات احملاكمة العادلة، 
ومت تشديد اللرامة من مائة 

 .دينار يف النص األصلي
ذلك يكون نص املادة وعلى 

 بعد التعديل:
مع عدم اإلخالل 
 باإلجراءات الواردة يف املواد

-657-654) أرقام

 .األول
 
 
 
 
 
 
 

 وذلك على النحو التايل:
 

مع عدم اإلخالل باإلجراءات 
 453الواردة يف املواد )مرن  

( مررن قررانون 411حرر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل باإلجراءات 
 453الواردة يف املواد )مرن  

( مررن قررانون 411حرر  
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

652-655-652-
( من قانون 652-620

للنيابة اإلجراءات اجلنائية، 
يف العامة يف املخالفات و

اجلنح اليت ال يوجب القانون 
فيها احلكم باحلبس أو 
الغرامة اليت يايد حدها 
األقصى على مخسمائة دينار 
فضال عن العقوبات 
التكميلية والتضمينات وما 

أن جيب رده واملصاريف، 
تطلب من قاضي احملكمة 
الصغرى اليت من اختصاصها 

اإلجراءات اجلنائية، يكرون  
لكل عضو نيابة من درجرة  
وكيل النائب العرام علرى   
األقل، من املختصني نوعيا  أو 
الذين يندهبم النائرب العرام   
لتطبي  أحكام هذا القرانون،  
إصدار األمر اجلنائي يف اجلنح 

يوجب القانون فيهرا   اليت ال
احلكم باحلبس أو اللرامة اليت 
يزيد حدها األقصرى علرى   
مخسمائة دينار فضرال عرن   
العقوبرررات التكميليرررة 
والتضمينات وما جيرب رده  

اإلجراءات اجلنائية، يكرون  
لكل عضو نيابة من درجرة  
وكيل النائب العرام علرى   
األقل، من املختصني نوعيا  أو 
الذين يندهبم النائرب العرام   
لتطبي  أحكام هذا القرانون،  
إصدار األمر اجلنائي يف اجلنح 

يوجب القانون فيهرا   اليت ال
احلكم باحلبس أو اللرامة اليت 
يزيد حدها األقصرى علرى   
مخسمائة دينار فضرال عرن   
العقوبرررات التكميليرررة 
والتضمينات وما جيرب رده  
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

نظر الدعوى أن يوقع 
العقوبة على املتهم بأمر 

 على الطلب بناًء يصدره
اضر مجع على حم

ثبات االستدالالت أو أدلة اإل
األخرى بغري إجراء حتقيق أو 

 مساع مرافعة.

واملصرراريف، وال جيرروز أن 
يؤمر بلري اللرامة اليت ال تقل 
عن ربع احلد األقصى لللرامة 
املقررة للجرمية، والعقوبرات  

ينات ومرا  التكميلية والتضم
 جيب رده واملصاريف.

للمحامي العام ورئيس النيابة، 
حسب األحوال، أن يللري  
األمر خلطأ يف تطبي  القانون 
خالل عشرة أيام من تراريخ  
صدوره، ويترتب على ذلرك  
اعتبار األمر كرأن مل يكرن   
ووجوب السري يف الردعوى  

واملصرراريف، وال جيرروز أن 
يؤمر بلري اللرامة اليت ال تقل 
عن ربع احلد األقصى لللرامة 
املقررة للجرمية، والعقوبرات  

ينات ومرا  التكميلية والتضم
 جيب رده واملصاريف.

للمحامي العام ورئيس النيابة، 
حسب األحوال، أن يللري  
األمر خلطأ يف تطبي  القانون 
خالل عشرة أيام من تراريخ  
صدوره، ويترتب على ذلرك  
اعتبار األمر كرأن مل يكرن   
ووجوب السري يف الردعوى  
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مشروع النص كما ورد يف  قرار جملس النواب توصية اللجنة
 القانون الثالث

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون الثاين

النص كما ورد يف مشروع 
 القانون األول

 بالطرق العادية.
 

 بالطرق العادية.
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقرتاح 

بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

م بإنشاء صندوق 3112( لسنة 23)

معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء 

جملسي الشورى والنواب واجملالس البلدية 

وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، واملقدم 

من أصحاب السعادة األعضاء: 

بدالرمحن إبراهيم عبدالسالم، ع

عبدالرمحن حممد مجشري، الدكتورة 

ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، 

 .عبدالرمحن عبداحلسني جواهري
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 م2112 يناير  21التاريخ : 

 لجنـة اخلدمـاتالسادس عشر لتقريـر ال

م بإنشاء 2009( لسنة 32خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد ألعضاء جملسي الشورى والنواب واجملالس 

البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، واملقدم من السادة األعضاء: عبدالرمحن 
كتورة ندى عباس حفاظ، هالة إبراهيم عبدالسالم، عبدالرمحن حممد مجشري، الد

 رمزي فايز، عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

 

 مقدمــة:

/ ص 803استلمت لجنة الخدمات كتاب معتالي رئتيس مجلتس الشتورى رقتم )

م، والتذي تتم بموجبته تكليتف اللجنتة 6023نوفمبر  62( المؤرخ في 4د 3ل خ ت/ف

( لسررنة 32االقتررراب بقررانون بتعررديل بعررض أحكررام القررانون رقررم ) بدراستتة ومناقشتتة

م بإنشرراء صررندوق معاشررات ومكافررعت التقاعررد ألعضرراء مجلسرري الشررورى 2119

والنرررواا والمجرررالس البلديرررة وتنظررريم معاشررراتام ومكافرررعتام، والمقررردم مرررن السرررادة 

مشررير، الرردكتورة األعضرراء: عبرردالرحمن إبررراهيم عبدالسررالم، عبرردالرحمن محمررد ج

على أن تتتم ، ايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهريندى عباس حفاظ، هالة رمزي ف

دراسته وإبدات المالحظات وإعداد تقريتر يتضتمن رأي اللجنتة بشتأن االقتتران بقتانون 

 ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصا   ال ة أسابيع من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 

 ليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التك

 

  تدارست اللجنة االقتراب بقانون المرذكور فري دور االنعقراد العرادي الرابرع مرن

 الفصل التشريعي الثالع في االجتماعات: 

 

 التـــاريـــــخ رقـــم االجتماع الـــرقم

 م08/26/6023 السادس 2

 م62/26/6023 التاسع 6

 م26/02/6024 عشرالحادي  3

 م22/02/6024 عشر ال اني 4

 

  القتراب بقانون المذكور على:لاطلعت اللجنة، أثناء دراستاا 

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

 رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس. )مرفق( -ا 

 الايئة العامة للتأمين االجتماعي. )مرفق( -ج 

 

 وبدعوة من اللجنة حضر اجتماعاا كل من : 

 حيث حضر االجتماع كل من: وزارةالمالية -أ

 مديرإدارةالرقابةوالمتابعة.السيدأنورعلياالنصاري .1
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 مديرإدارةتطويراألنظمةالمالية.السيدعيسىالعـــــرادي .2

 رئيساالعالماالقتصاديوالمالي.السيدعبدالكريممحمدبوعالي .3

 

 

 حيث حضر االجتماع كل من: يئةالعامةللتأميناالجتماعياله -ب

 الرئيسالتنفيذي.الدكتورزكرياسلطانالعباسي .1



شاركفياالجتماعمناألمانةالعامةبالمجلس:-و

 المستشارالقانونيللمجلس.الدكتورعصامعبدالوهابالبرزنجي -1

 لشؤوناللجان.المستشارالقانونيالدكتورمحمدعبدهللاالدليمي -2

 باحثقانوني.السيدعليعبدهللاالعـرادي -3

 

 أمين سر اللجنة. السيدأيوبعليطريفوتولى أمانة سر اللجنة  -ز

 

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

ذ بت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصتيتها بشتأن 

 بقانون إلى سالمته من الناحيتين الدستورية والقانونية.االقتران 

 

ا
ا
 )مرفق باملذكرة اإليضاحية لالقرتاح( رأي مقدمي االقرتاح: -ثالثــ

د ستق اً أعلتى للمعتاش التقاعتدي، بينمتا معاشتات بينوا  أن القتانون المتذكور حتدس

تقاعد الولرات وموظ ي القطاع العام المدني والعستكري ال ستقف لهتا، وكتان األولتى 

أن يأختتذ القتتانون بأفضتتل الملايتتا فتتي القطتتاعين كمتتا  تتو منصتتوص فتتي قتتانون دمتتج 
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من موالنة الدولة ولتيس  الهيئتين، وخاصة أن مكافآت أعضات تلب المجالس تصرف

 من القطاع الخاص.

وبرر مقدمو االقتتران إلغتات الحتد األعلتى لمعاشتات التقاعتد ألعضتات الستلطة 

التشريعية والمجالس البلدية بأن معاشات التقاعتد لمتوظ ي القطتاع العتام والعستكريين 

وكذلب الولرات غير محددة بحد أعلى، فلماذا يوضتع ستقف أعلتى لمعاشتات أعضتات 

 سلطة التشريعية والمجالس البلدية؟.ال

وبينتوا أنس أعضتتات الستلطة التشتتريعية بمجلستتيها والمجتالس البلديتتة ال يقاستتون 

 بموظ ي القطاع الخاص وإنما يقاسون بموظ ي القطاع الحكومي.

وكما بينوا إن مكافأة أعضات السلطة التشريعية يحتدد ا مرستوم ملكتي ويحتدد 

البلديتة قترار متن رئتيس مجلتس التولرات، كمتا أن المكافتآت مكافأة أعضات المجتالس 

التتتي يتقاضتتا ا أعضتتات الستتلطة التشتتريعية وأعضتتات المجتتالس البلديتتة تصتترف متتن 

موالنتتة الدولتتة، وإن اشتتتراكات حصتتة رب العمتتل التتتي تتتدفع عتتن أعضتتات الستتلطة 

ميتتع التشتتريعية والمجتتالس البلديتتة يتتتم ستتداد ا متتن موالنتتة الدولتتة كمتتا  تتو الحتتال لج

 موظ ي الحكومة المدنيين والعسكريين والولرات.

 

ا 
ا
 )مرفق(:رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللس –رابع

إذا "( متن الالئحتة الداخليتة والتذي يتنص علتى: 20واستنادا إلى نص المادة )

وافقررت إحرردى اللجرران علررى اقتررراب بقررانون مررن شررأنو زيررادة فرري المصررروفات ، أو 

رادات ، عمررا ورد فرري الميزانيررة العامررة للدولررة ، أحالتررو الررى لجنررة نقررف فرري اإليرر

الشئون المالية واالقتصادية أو مكتباا إلبداء الررأي فيرو . ويجرا فري هرذه األحروال 

لجنرررة الشرررئون الماليرررة واالقتصرررادية أو  أن يتضرررمن تقريرررر اللجنرررة األصرررلية رأي
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واالقتصادية بالمجلس ةبتدات  فقد قررت اللجنة مخاطبة لجنة الشؤون المالية "مكتباا

 رايها من الناحية المالية.

أنه وعلى الرغم من تأكيد ا بأنه وقد بّينت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية "

ضتتافة ال قتترة  التعتتديل المتعلتتق بال يتعتتارض متتع أحكتتام الدستتتور إال أنهتتا تعتقتتد بتتأن 

"يجول لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي التذي يعتين التالية 

أو ينتخب ل ترة ال تقل عن ستنتين إذا متا أراد أن يكتون مستتحقا لمعتاش تقاعتدي، أن 

ضتافيتين لتصتبح المتدة أربتع ستنوات إيطلب ضتم متدة افتراضتية بحتد أقصتى ستنتين 

المدة االفتراضية كتل بحستب  كاملة، ويلتلم العضو والحكومة بسداد االشتراكات عن

أعبتات ماليتة علتى ستيترتب عليته  حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت طلب الضتم"

مما يتطلب احتساب المبلغ المطلوب مع األخذ في االعتبتار محدوديتة ميلانية الدولة، 

العدد في م ل  ذ  الحاالت، مع وضع الضوابط الاللمة الستبعاد بعض الحاالت متن 

قتتانون ك ستتقاط العضتتوية واالستتتقالة بتتدون موافقتتة أي متتن المجتتالس المعنيتتة تطبيتتق ال

بتطبيق  ذا القانون. واألخذ في االعتبار تكترار عتدد حتدو   تذ  اةضتافات والضتم 

إلغتتات الحتتد  بشتتأناالقتتتران بقتتانون  ختتالل العقتتود التاليتتة.  أمتتا التعتتديل التتذي يستتتهدفه

فتت ن لجنتتة لتشتتريعية والمجتتالس البلديتتة، األعلتتى لمعاشتتات التقاعتتد ألعضتتات الستتلطة ا

الشتتؤون الماليتتة واالقتصتتادية تتترى أن متتن العدالتتة مستتاواة أعضتتات مجلستتي النتتواب 

والشتتتورى والمجتتتالس البلديتتتة متتتع نظتتترائهم متتتن العتتتاملين فتتتي الحكومتتتة والتتتذين ال 

بشتأن تنظتيم  2230( لستنة 23يخضعون لسقف أعلى للمعاش بموجب القانون رقتم )

آت التقاعد لموظ ي الحكومة وتعديالته، وكذلب قانون تنظتيم معاشتات معاشات ومكاف

ومكافآت التقاعد والضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واالمن العام الصتادر بالمرستوم 

 ، وتعديالته.2232( لسنة 22بقانون رقم )

 كما أنه يحقق المسواة بين المراكل القانونية ألعضات  ذ  المجالس. 
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بتعررديل بعرض أحكررام  ن اللجنرة توصرري بقبرول االقتررراب بقرانونوعلرى ضرروء ذلرك فررإ

بإنشررراء صرررندوق معاشرررات و مكافرررعت التقاعرررد  2119( لسرررنة 32القرررانون رقرررم )

 . " معاشاتامألعضاء مجلسي الشورى و النواا و المجالس البلدية و تنظيم 

اخامس
ا
 مالحظات اهليئة العامة للتأمني االجتماعي: )مرفق( -ــ

إلتى أن طبيعتة الصتندوق المنشتأ  الايئرة العامرة للترأمين االجتمراعينّو  مم ل 

، تختلتتف عتتن طبيعتتة الصتتناديق التقاعديتتة 6002( لستتنة 36بموجتتب القتتانون رقتتم )

والتأمينية األخرى من حي  إن التبعات المالية الناتجتة عتن تطبيتق أحكامته تقتع علتى 

ص المتادة الرابعتة متن الخلانة العامتة للدولتة. حيت  إن الحكومتة تتحمتل وبموجتب نت

القانون تكل ة القيمة الرأسمالية االكتوارية ل روق االشتراكات بين مدة الخدمة ال عليتة 

ومتتدة الخدمتتة االعتباريتتة المحستتوبة فتتي التقاعتتد المضتتافة للعضتتو التتذي يقضتتي فتتترة 

% متن قيمتة المكافتأة 00فصل تشريعي واحد ويستحق بموجبه معاش تقاعدي بواقتع 

ستنة. أمتا متن  62 ذ  الحالتة تتحمتل الحكومتة التكل تة االكتواريتة لمتدة الشهرية وفي 

% متن المكافتأة الشتهرية 80يكمل فصتلين تشتريعيين ويستتحق معاشتا تقاعتديا بواقتع 

سنة. كمتا أن المتادة ال ال تة  36المستحقة له، فتتحمل الحكومة التكل ة االكتوارية لمدة 

بتغطيتة أي عجتل متالي يطترأ علتى  تذا  عشرة تقضي بتك تل الميلانيتة العامتة للدولتة

م. وباًت عليته فت ن إبتدات 6002( لسنة 36الصندوق نتيجة تطبيق أحكام القانون رقم )

 الرأي حول التبعات المترتبة على  ذا المقترن ال يقع ضمن اختصاصات الهيئة.

اساد
ا
 وزارة املالية: رأي  -ســ

إلتى دراستة ماليتة لمعرفتة  أن  ذا االقتران يحتاج وزارة الماليةأوضح مم لو 

تتد الهيئتتة العامتتة  تكل تتته، وأن التتولارة ستتتبدي رأيهتتا فتتي االقتتتران بقتتانون بعتتد أن تمع 

 للتأمين االجتماعي التكل ة االكتوارية لالقتران بقانون.

 



011 
 

ابعسا
ا
 رأي اللجنة: -ــ

ب نشتتات صتتندوق  6002( لستتنة 36إن االقتتتران بقتتانون بتعتتديل قتتانون رقتتم )

ت التقاعتتد ألعضتتات مجلستتي الشتتورى والنتتواب والمجتتالس البلديتتة معاشتتات ومكافتتآ

أعضتتات وتنظتتيم معاشتتاتهم ومكافتتآتهم والتتذي يهتتدف إلتتى إلغتتات الحتتد األعلتتى لتقاعتتد 

والبلديين والذي حدد  القانون الحالي  المجالس التشريعية )الشورى والنواب( والبلدية

متدة ستنتين إذا متا تتم تعييتنهم  آالف دينار، باةضافة إلى إعطات الحق لهم شترات 4بـ 

 تقل عن السنتين.ال أو انتخابهم لمدة 

التذين  ألعضتات مجلتس النتوابوفي حال إقترار االقتتران بقتانون ف نته ستيحق 

 أعضتات مجلتس الشتورىدخلوا مجلس النواب في االنتخابات التكميلية باةضافة إلتى 

  تاالتذين دخلو المجالس البلديةأعضات سنوات فضالً عن  4الذين عيِّنوا لمدة أقل من 

 .المعاش التقاعديمن الحصول على  سابقينأعضات  عن بعض بدالً 

%( 3) ال ال ة الليتادة الستنوية بمقتدار وأعطى التعديل األعضات في المجالس

 مقدار المعاش التقاعدي الذي يتقاضونه.بغض النظر عن 

نصتتوص المتتادتين ونصتتت المتتادة األولتتى متتن االقتتتران بقتتانون علتتى استتتبدال 

ب نشات صندوق معاشتات  6002( لسنة 36السابعة والحادية عشرة من القانون رقم )

ومكافتتتآت التقاعتتتد ألعضتتتات مجلستتتي الشتتتورى والنتتتواب والمجتتتالس البلديتتتة وتنظتتتيم 

 معاشاتهم ومكافآتهم.

يستتحق عضتو مجلتس الشتورى أو »وأصبح نص المادة السابعة بعتد التعتديل 

س البلتتدي التتذي يقضتتي فتتي العضتتوية أربتتع ستتنوات كاملتتة مجلتتس النتتواب أو المجلتت

(، ويحتستتب المعتتاش علتتى أستتاس افتتتراض متتدة خدمتتة %00معاشتتاً تقاعتتدّياً بواقتتع )

( عتن كتل ستنة متن %3.0( ستنة، ويضتاف إلتى معاشته نستبة )60اعتبارية قتدر ا )

ستنوات،  4السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلب في عضوية المجلس وبحتد أقصتى 

المعتاش علتى أستاس آختر مكافتتأة خاضتعة الستتقطاع االشتتراب عنتد انتهتتات  ويحستب
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العضوية وذلب باةضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمتته فتي غيتر عضتوية 

 «.المجلس

وأشارت إلى أنه إذا أعيتد انتختاب أو تعيتين صتاحب معتاش مستتحق بموجتب 

عتاش عنتد انتهتات وأوقتف صترف معاشته، يحستب الم 6002( لسنة 36القانون رقم )

 العضوية عن ال ترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة الستقطاع االشتراب. 

ويجتتول لعضتتو مجلتتس الشتتورى أو مجلتتس النتتواب أو المجلتتس البلتتدي التتذي 

ل ترة ال تقل عن ستنتين إذا متا أراد أن يكتون خالل ال صل التشريعي يعين أو ينتخب 

متدة افتراضتية بحتد أقصتى ستنتين إضتافيتين مستحقّاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضتم 

لتصبح المدة أربع سنوات كاملتة، ويلتتلم العضتو والحكومتة بستداد االشتتراكات عتن 

المتتدة االفتراضتتية كتتل بحستتب حصتتته بواقتتع النستتبة المعمتتول بهتتا وقتتت تقتتديم طلتتب 

 الضم.

فيمتتا تتتنص المتتادة حالّيتتاً علتتى أنتته يستتتحق عضتتو مجلتتس الشتتورى أو مجلتتس 

المجلتتس البلتتدي التتذي يقضتتي فتتي العضتتوية أربتتع ستتنوات كاملتتة معاشتتاً النتتواب أو 

( من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض متدة خدمتة %00تقاعدياً بواقع ) 

( من مكافأته الشتهرية %3.0( سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة )60اعتبارية قدر ا )

ية المجلتس وبحتد عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضتو بعتد ذلتب فتي عضتو

سنوات، وذلب باةضافة إلى المعاش المستحق له عن متدة خدمتته فتي غيتر  4أقصى 

( دينتتار 4000عضتتوية المجلتتس بشتترط أال يتجتتاول مجمتتوع المعاشتتين أربعتتة آالف )

 بحريني.

الحتد األقصتى للمعتاش التذي حتدد المادة الحادية عشرة بعد التعديل  ألغتفيما 

، إذ يتتنص االقتتتران علتتى ليتتادة معاشتتات لقتتانون النافتتذبأربعتتة آالف دينتتار بموجتتب ا

عضتتو مجلتتس الشتتورى أو مجلتتس النتتواب أو المجلتتس البلتتدي أو المستتتحقين عتتنهم 

( ستنوّياً، بينمتا كتان التنص الستابق يتنص علتى أنته تتلاد معاشتات عضتو %3بنسبة )

مجلتتس الشتتورى أو مجلتتس النتتواب أو المجلتتس البلتتدي أو المستتتحقين عتتنهم بنستتبة 



011 
 

سنوّياً مع مراعاة الحتد األعلتى للمعتاش المنصتوص عليته فتي المتادة الستابعة  (3%)

 من  ذا القانون.

وجهات النظر التي دارت  تضالقتران بقانون واستعرااللجنة  تتدارس قدو 

 كماحوله من قبل أعضات اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، 

 كما اطلعتاللجنة برأي ولارة المالية، والهيئة العامة للتأمين االجتماعي،  تساستأن

اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جات مؤكدا 

 .الناحيتين الدستورية والقانونيةلسالمة االقتران بقانون من 

ية بشأن االقتران كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصاد

ن استنادا للرأي الذي توصلت بقبول االقتران بقانوأوصت بقانون، والتي 

 )مرفق(إليه.

مناقشة مقدمي االقتران بشأن مقترحهم، فقد توصلت اللجنة وبعد  كما أنهو

 :إلى ما يلي

إن االقتتتران بقتتانون يتتؤدي إلتتى تحقيتتق المستتاواة بتتين أعضتتات المجتتالس التشتتريعية  .1

ذين كانوا يشغلون وظائف في ولارات ومؤسسات الدولتة وبتين أقترانهم والبلدية ال

متن المتتوظ ين اآلختترين التتذين ال يخضتتعون إلتى الحتتد األقصتتى للمعتتاش التقاعتتدي 

م ب نشتتات صتتندوق معاشتتات ومكافتتآت 6002( لستتنة 36التتذي حتتدد  القتتانون رقتتم )

 التقاعد  ألعضات مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.

قتران بقانون يؤدي إلى تحقيق المساواة بين أعضات  ذ  المجالس، حي  أن إن اال .2

 ناب عدد من أعضات  ذ  المجالس ممتن كتانوا يشتغلون وظتائف فتي الحكومتة ال 

يخضعون للحد األقصى التذي قترر  القتانون الحتالي بستبب إحتالتهم علتى المعتاش 

( دينتار 4000ى )التقاعدي قبل صدور ، حيت  كانتت رواتتبهم التقاعديتة تليتد علت

قبتتل صتتدور القتتانون المتتذكور أو ألنهتتم أحيلتتوا علتتى المعتتاش قبتتل أن يصتتتبحوا 

( دينتتتار. بينمتتتا 4000أعضتتات فتتتي  تتتذ  المجتتتالس، وكانتتتت رواتتتبهم تليتتتد عتتتن )

األعضات الذين كانوا يشغلون وظائف حكوميتة وأحيلتوا علتى المعتاش براتتب يقتل 
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لس يخضتعون للحتد األقصتى ( دينار وأصبحوا أعضات في  ذ  المجتا4000عن )

 للمعاش، األمر الذي ترتب عليه عدم المساواة بين ن س المراكل القانونية.

د ستق اً أعلتى للمعتاش التقاعتتديبتّين مقتدمي االقتتران أ  .3  ن القتانون المتذكور قتد حتدس

ألعضتتات الستتلطة التشتتريعية والمجتتالس البلديتتة ، بينمتتا معاشتتات تقاعتتد التتولرات 

، وكتان األولتى غير محددة بستقف أعلتىوموظ ي القطاع العام المدني والعسكري 

أن يأخذ القانون بأفضل الملايا فتي القطتاعين كمتا  تو منصتوص فتي قتانون دمتج 

متن موالنتة الدولتة الهيئتين، وخاصتة أن مكافتآت أعضتات تلتب المجتالس تصترف 

 وليس من القطاع الخاص.

إنس أعضتتات الستتلطة التشتتريعية بمجلستتيها والمجتتالس البلديتتة ال يقاستتون بمتتوظ ي  .2

مكافتتأة أعضتتات ، وأن متتا يقاستتون بمتتوظ ي القطتتاع الحكتتوميالقطتتاع الختتاص وإن

الستلطة التشتتريعية يحتتدد ا مرستتوم ملكتتي ويحتدد مكافتتأة أعضتتات المجتتالس البلديتتة 

يس مجلس الولرات، كما أن المكافآت التي يتقاضتا ا أعضتات الستلطة قرار من رئ

التشريعية وأعضات المجالس البلديتة تصترف متن موالنتة الدولتة، وإن اشتتراكات 

حصة رب العمل التي تدفع عن أعضتات الستلطة التشتريعية والمجتالس البلديتة يتتم 

المتتتدنيين ستتداد ا متتن موالنتتة الدولتتة كمتتا  تتتو الحتتال لجميتتع متتوظ ي الحكومتتة 

 والعسكريين والولرات.

إن العالقتتة بتتين أعضتتات الستتلطة التشتتريعية وأعضتتات المجتتالس البلديتتة متتن جانتتب  .7

، بينما عالقتة الموظتف فتي القطتاع الختاص تنظيميةوالدولة من جانب آخر عالقة 

عالقتتتة عقديتتتة صتتترفة. ولهتتتذا فتتتال وجتتته للشتتتبه بتتتين أعضتتتات الستتتلطة التشتتتريعية 

ولتذلب فت ن معظتم أحكتام  متع متوظ ي القطتاع الختاص. وأعضات المجتالس البلديتة

بشتأن تنظتيم معاشتات ومكافتآت التقاعتد لمتوظ ي  2230( لستنة 23القانون رقتم )

 الحكومة تنطبق عليهم.

وقد أدخل مقدمي االقتران بعتض التعتديالت التتي اقترحتهتا اللجنتة، كمتا  تو مبتين 

 في الجدول المرفق.
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ة بالموافقة على جوال نظر االقتران وفي ضوت كل ذلب ترى اللجنة التوصي

 ،التي اقترحتها اللجنة بعض التعديالت مقدمي االقتران ، وذلب بعد أن أدخلبقانون

))ويستثنى من ذلك  ضافة فقرة إلى نهاية نص المادة األولى نصها اآلتي:" وذلب ب

 ((، أو بسبا االستقالةسقطت عضويتو بقرار من المجلسأمن 

 

 
ا
 مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار  -اثامن

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، ات قت  32إعماالً لنص المادة ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

 

ا أصليـاا.  نـــوار علي المحمـــــوداألستاذ  .1  مقررا

ا.  عبدهللا الفاضـــلجااد  الدكتورة  .2 ا احتياطيا  مقررا

 

 
ا
 ا:  توصية اللجنة:تاسع

ضوت ما دار من مناقشات وما أبدي من آرات أ نات دراسة االقتران في 

 بقانون، ف ن اللجنة توصي بما يلي:

 

  الموافقررة علررى جررواز نظررر االقتررراب بقررانون بتعررديل بعررض أحكررام القررانون رقررم

م بإنشررراء صرررندوق معاشرررات ومكافرررعت التقاعرررد ألعضررراء 2119( لسرررنة 32)

ة وتنظرريم معاشرراتام ومكافررعتام، مجلسرري الشررورى والنررواا والمجررالس البلديرر

والمقرردم مررن السررادة األعضرراء: عبرردالرحمن إبررراهيم عبدالسررالم، عبرردالرحمن 
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محمررد جمشررير، الرردكتورة نرردى عبرراس حفرراظ، هالررة رمررزي فررايز، عبرردالرحمن 

 عبدالحسين جواهري.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الاللم ،،،

 

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم  خليل إبراهيم الذوادي 

 رئيس جلنة اخلدمـات                 نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

  

 مسمى االقتراب

 

لسنة  اقتران بقانون رقم )  (

م بتعديل بعض أحكام 6023

 6002( لسنة 36القانون رقم )

ب نشات صندوق معاشات ومكافآت 

التقاعد ألعضات مجلسي الشورى 

والنواب والمجالس البلدية وتنظيم 

 معاشاتهم ومكافآتهم.

 

 مسمى االقتراب

 

  الموافقة على مسمى االقتراب

 بقانون دون تعديل.

 

 

 

 

 

 مسمى االقتراب

 

اقتران بقانون رقم )  ( لسنة 

م بتعديل بعض أحكام 6023

 6002( لسنة 36القانون رقم )

ب نشات صندوق معاشات ومكافآت 

التقاعد ألعضات مجلسي الشورى 

والنواب والمجالس البلدية وتنظيم 

 ومكافآتهم.معاشاتهم 



091 
 

نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

 

 

 الديباجة

نحتتتن حمتتتد بتتتن عيستتتى آل خلي تتتة                

 ملب مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

 

( لستتتنة 23وعلتتتى القتتتانون رقتتتم )

تنظتتتتتيم معاشتتتتتات بشتتتتتأن  2230

ومكافتتتتتتتتآت التقاعتتتتتتتتد لمتتتتتتتتوظ ي 

 

 

 الديباجة

  الموافقة على نف الديباجة

كما ورد في االقتراب بقانون 

 دون تعديل.

 

 

 

 

 الديباجة

نحتتتن حمتتتد بتتتن عيستتتى آل خلي تتتة                

 ملب مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

 

( لستتتنة 23وعلتتتى القتتتانون رقتتتم )

تنظتتتتتيم معاشتتتتتات بشتتتتتأن  2230

ومكافتتتتتتتتآت التقاعتتتتتتتتد لمتتتتتتتتوظ ي 



090 
 

نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

 الحكومة وتعديالته، 

وعلتتتتى قتتتتانون تنظتتتتيم معاشتتتتتات 

ومكافتتآت التقاعتتد لضتتباط وأفتتراد 

قتتوة دفتتاع البحتترين واألمتتن العتتام 

الصتتتادر بالمرستتتوم بقتتتانون رقتتتم 

 ، وتعديالته،2232( لسنة 22)

التتتأمين االجتمتتاعي وعلتتى قتتانون 

الصتتتادر بالمرستتتوم بقتتتانون رقتتتم 

 ، وتعديالته،2232( لسنة 64)

( 2وعلتتى المرستتوم بقتتانون رقتتم )

ب نشتتتتتتات صتتتتتتندوق  2222لستتتتتتنة

 الحكومة وتعديالته، 

وعلتتتتى قتتتتانون تنظتتتتيم معاشتتتتتات 

ومكافتتآت التقاعتتد لضتتباط وأفتتراد 

دفتتاع البحتترين واألمتتن العتتام  قتتوة

الصتتتادر بالمرستتتوم بقتتتانون رقتتتم 

 ، وتعديالته،2232( لسنة 22)

وعلتتى قتتانون التتتأمين االجتمتتاعي 

الصتتتادر بالمرستتتوم بقتتتانون رقتتتم 

 ، وتعديالته،2232( لسنة 64)

( 2وعلتتى المرستتوم بقتتانون رقتتم )

ب نشتتتتتتات صتتتتتتندوق  2222لستتتتتتنة
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

التقاعتتد لضتتباط وأفتتراد قتتوة دفتتاع 

البحتترين واألمتتن العتتام البحتترينيين 

 وغير البحرينيين،

وعلتتتى قتتتانون البلتتتديات الصتتتادر 

ة ( لستن30بالمرسوم بقتانون رقتم )

، المعتتتتتدل بالقتتتتتانون رقتتتتتم 6002

 ،6002( لسنة 38)

( 20وعلى المرسوم بقتانون رقتم )

بشتتتتتتتأن مجلستتتتتتتي  6006لستتتتتتتنة 

الشتتتتتتتورى والنتتتتتتتواب، المعتتتتتتتدل 

( لستنة 30بالمرسوم بقتانون رقتم )

التقاعتتد لضتتباط وأفتتراد قتتوة دفتتاع 

متتن العتتام البحتترينيين البحتترين واأل

 وغير البحرينيين،

وعلتتتى قتتتانون البلتتتديات الصتتتادر 

( لستنة 30بالمرسوم بقتانون رقتم )

، المعتتتتتدل بالقتتتتتانون رقتتتتتم 6002

 ،6002( لسنة 38)

( 20وعلى المرسوم بقتانون رقتم )

بشتتتتتتتأن مجلستتتتتتتي  6006لستتتتتتتنة 

الشتتتتتتتورى والنتتتتتتتواب، المعتتتتتتتدل 

( لستنة 30بالمرسوم بقتانون رقتم )
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

6006، 

( لستتتتنة 3وعلتتتتى القتتتتانون رقتتتتم )

بشأن الهيئة العامة للتتأمين  6008

 االجتماعي،

( لستتتنة 36وعلتتتى القتتتانون رقتتتم )

نشتتات صتتندوق معاشتتات ب  6002

ومكافآت التقاعد ألعضات مجلستي 

الشتتتتتورى والنتتتتتتواب والمجتتتتتتالس 

البلديتتتتتتتتتة وتنظتتتتتتتتتيم معاشتتتتتتتتتاتهم 

 ومكافآتهم،

أقتتتتر مجلتتتتس الشتتتتورى ومجلتتتتس 

6006، 

( لستتتتنة 3ن رقتتتتم )وعلتتتتى القتتتتانو

بشأن الهيئة العامة للتتأمين  6008

 االجتماعي،

( لستتتنة 36وعلتتتى القتتتانون رقتتتم )

ب نشتتات صتتندوق معاشتتات  6002

ومكافآت التقاعد ألعضات مجلستي 

الشتتتتتورى والنتتتتتتواب والمجتتتتتتالس 

البلديتتتتتتتتتة وتنظتتتتتتتتتيم معاشتتتتتتتتتاتهم 

 ومكافآتهم،

أقتتتتر مجلتتتتس الشتتتتورى ومجلتتتتس 
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

النتتواب القتتانون اآلتتتي نصتته، وقتتد 

 صدقنا عليه وأصدرنا :

النتتواب القتتانون اآلتتتي نصتته، وقتتد 

 عليه وأصدرنا :صدقنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 المادة األولى

  قررت اللجنة إضافة فقرة إلى

نهاية نص المادة نصها اآلتي:" 

))ويستثنى من ذلك من 

اسقطت عضويتو بقرار من 

 المجلس((

 

 المادة األولى
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستبدل بنصوص  المادتين 

السابعة والحادية عشرة من 

 6002( لسنة 36)القانون رقم 

ب نشات صندوق معاشات ومكافآت 

التقاعد ألعضات مجلسي الشورى 

والنواب والمجالس البلدية وتنظيم 

النصوص  ومكافآتهم، معاشاتهم

  :التالية

 

 

 نف المادة بعد التعديل 

يستبدل بنصوص  المادتين 

السابعة والحادية عشرة من 

 6002( لسنة 36)القانون رقم 

ب نشات صندوق معاشات ومكافآت 

الشورى التقاعد ألعضات مجلسي 

والنواب والمجالس البلدية وتنظيم 

النصوص  ومكافآتهم، معاشاتهم

  :التالية

 

 

 

يستبدل بنصوص  المادتين 

السابعة والحادية عشرة من 

 6002لسنة ( 36)القانون رقم 

ب نشات صندوق معاشات ومكافآت 

التقاعد ألعضات مجلسي الشورى 

والنواب والمجالس البلدية وتنظيم 

النصوص  ومكافآتهم، معاشاتهم

  :التالية
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

 

 

 (:5المادة )

يستحق عضو مجلس الشورى أو 

مجلس النواب أو المجلس البلدي 

الذي يقضي في العضوية أربع 

سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 

 من مكافأتو الشارية( % 00) 

يحتسب على أساس افتراض مدة 

( سنة، 60خدمة اعتبارية قدر ا )

ويضاف إلى معاشه نسبة 

 (:5المادة )

عضو مجلس الشورى أو يستحق 

مجلس النواب أو المجلس البلدي 

الذي يقضي في العضوية أربع 

سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع 

%(، ويحتسب المعاش على 00)

أساس افتراض مدة خدمة 

( سنة، 60اعتبارية قدر ا )

ويضاف إلى معاشه نسبة 

%( عن كل سنة من 3.0)

السنوات التي يقضيها العضو بعد 

ضوية المجلس وبحد ذلب في ع

 (:5المادة )

يستحق عضو مجلس الشورى أو 

مجلس النواب أو المجلس البلدي 

الذي يقضي في العضوية أربع 

سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع 

%(، ويحتسب المعاش على 00)

أساس افتراض مدة خدمة 

( سنة، 60قدر ا )اعتبارية 

ويضاف إلى معاشه نسبة 

%( عن كل سنة من 3.0)

السنوات التي يقضيها العضو بعد 

ذلب في عضوية المجلس وبحد 

 (:5المادة )

يستحق عضو مجلس الشورى أو 

مجلس النواب أو المجلس البلدي 

الذي يقضي في العضوية أربع 

اقع سنوات كاملة معاشا تقاعديا بو

%(، ويحتسب المعاش على 00)

أساس افتراض مدة خدمة 

( سنة، 60اعتبارية قدر ا )

ويضاف إلى معاشه نسبة 

%( عن كل سنة من 3.0)

السنوات التي يقضيها العضو بعد 

ذلب في عضوية المجلس وبحد 
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

 من مكافأتو الشارية(3.0%)

عن كل سنة من السنوات التي 

يقضيها العضو بعد ذلب في 

 4عضوية المجلس وبحد أقصى 

سنوات، وذلب باةضافة إلى 

المعاش المستحق له عن مدة 

خدمته في غير عضوية المجلس 

رط أال يتجاول مجموع بش

( 4000المعاشين أربعة آالف )

 .دينار بحريني

 

ويحسا سنوات،  4اقصى 

المعاش على أساس آخر مكافأة 

خاضعة الستقطاع االشتراك عند 

وذلب باةضافة  انتااء العضوية

إلى المعاش المستحق له عن مدة 

 خدمته في غير عضوية المجلس.

وإذا أعيد انتخاا أو تعيين 

صاحا معاش مستحق بموجا 

 2119( لسنة 32القانون رقم )

ف صرف معاشو، يحسا وأوق

المعاش عند انتااء العضوية عن 

ا على أساس آخر  الفترتين معا

ويحسا سنوات،  4اقصى 

المعاش على أساس آخر مكافأة 

خاضعة الستقطاع االشتراك عند 

وذلب باةضافة  انتااء العضوية

إلى المعاش المستحق له عن مدة 

 ر عضوية المجلس.خدمته في غي

وإذا أعيد انتخاب أو تعيين 

صاحب معاش مستحق بموجب 

 6002( لسنة 36القانون رقم )

وأوقف صرف معاشه، يحسب 

المعاش عند انتهات العضوية عن 

ال ترتين مًعا على أساس آخر 

سنوات، ويحسب  4اقصى 

المعاش على أساس آخر مكافأة 

خاضعة الستقطاع االشتراب عند 

باةضافة  ضوية وذلبانتهات الع

إلى المعاش المستحق له عن مدة 

 خدمته في غير عضوية المجلس.

وإذا أعيد انتخاب أو تعيين 

صاحب معاش مستحق بموجب 

 6002( لسنة 36القانون رقم )

وأوقف صرف معاشه، يحسب 

المعاش عند انتهات العضوية عن 

ال ترتين مًعا على أساس آخر 
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكافأة خاضعة الستقطاع 

 االشتراك.

ويجوز لعضو مجلس الشورى  

أو مجلس النواا أو المجلس 

البلدي الذي يعّين أو ينتخا 

لفترة ال تقل عن سنتين إذا ما 

أراد أن يكون مستحقاا لمعاش 

تقاعدي، أن يطلا ضم مدة 

افتراضية بحد أقصى سنتين 

إضافيتين لتصبح المدة أربع 

سنوات كاملة، ويلتزم العضو 

عن  بسداد االشتراكاتوالحكومة 

مكافأة خاضعة الستقطاع 

 االشتراب.

ويجول لعضو مجلس الشورى  

أو مجلس النواب أو المجلس 

الذي يعّين أو ينتخب ل ترة  البلدي

ال تقل عن سنتين إذا ما أراد أن 

يكون مستحًقا لمعاش تقاعدي، أن 

يطلب ضم مدة افتراضية بحد 

أقصى سنتين إضافيتين لتصبح 

المدة أربع سنوات كاملة، ويلتلم 

بسداد والحكومة العضو 

االشتراكات عن المدة االفتراضية 

مكافأة خاضعة الستقطاع 

 اب.االشتر

ويجول لعضو مجلس الشورى  

أو مجلس النواب أو المجلس 

البلدي الذي يعّين أو ينتخب ل ترة 

ال تقل عن سنتين إذا ما أراد أن 

يكون مستحًقا لمعاش تقاعدي، أن 

يطلب ضم مدة افتراضية بحد 

أقصى سنتين إضافيتين لتصبح 

المدة أربع سنوات كاملة، ويلتلم 

بسداد والحكومة العضو 

اكات عن المدة االفتراضية االشتر
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدة االفتراضية كل بحسا 

حصتو بواقع النسبة المعمول باا 

 وقت تقديم طلا الضم.

 

 

 

 

 (:11المادة )

تلاد معاشات عضو مجلس 

الشورى ومجلس النواب أو 

كل بحسب حصته بواقع النسبة 

بها وقت تقديم طلب المعمول 

 الضم.

ن اسررقطت )ويسررتثنى مررن ذلررك مرر

عضررويتو بقرررار مررن المجلررس أو 

 بسبا االستقالة(

 

 (:11المادة )

  الموافقة على نف المادة كما

ورد في االقتراب بقانون دون 

 تعديل.

كل بحسب حصته بواقع النسبة 

المعمول بها وقت تقديم طلب 

 الضم.

ن اسقطت ويست نى من ذلب م

عضويته بقرار من المجلس أو 

 بسبب االستقالة.

 

 (:11المادة )

تلاد معاشات عضو مجلس 

الشورى ومجلس النواب أو 

المجلس البلدي أو المستحقين 
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

 

 

 

 

 

 

 (:11المادة )

تلاد معاشات عضو مجلس 

الشورى أو مجلس النواب أو 

المجلس البلدي أو المستحقين 

المجلس البلدي أو المستحقين 

 %( سنوًيا.3عنهم بنسبة )

 سنوًيا.%( 3عنهم بنسبة ) 
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

مع ( سنوّياً %3عنهم بنسبة )

مراعاة الحد األعلى للمعاش 

المنصوف عليو في المادة 

 .من هذا القانونالسابعة 

  

 المادة الثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام 

  ذا القانون.

 

 المادة الثانية

  الموافقة على نف المادة كما

ورد في االقتراب بقانون دون 

 تعديل.

 

 المادة الثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام 

  ذا القانون.
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نصالمادةحاليًا
نصوصمواداالقتراح

 بقانون
 نصالمادةكماأقرتهااللجنة توصيةاللجنة

  

 المادة الثالثة

على رئيس مجلس الولرات 

 -فيما يخصه كل  –والولرات 

تن يذ  ذا القانون، ويعمل به 

اعتبارا من أول الشهر التالي 

لتاريخ نشر  في الجريدة 

 الرسمية.

 

 المادة الثالثة

  الموافقة على نف المادة كما

ورد في االقتراب بقانون دون 

 تعديل.

 

 

 المادة الثالثة

على رئيس مجلس الولرات 

 -كل فيما يخصه  –والولرات 

القانون، ويعمل به تن يذ  ذا 

اعتبارا من أول الشهر التالي 

لتاريخ نشر  في الجريدة 

 الرسمية.
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 م1101 ديسمبر 1التاريخ: 
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

م 2119( لسنة 32االقتراب بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )لموضوع: ا

بإنشاء صندوق معاشات ومكافعت التقاعد ألعضاء مجلسي الشورى والنواا 

والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتام ومكافعتام، والمقدم من السادة األعضاء: 

اس حفاظ، هالة عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عب

 رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح م، أرفق 6023 نوفمبر 62اريخ بت      

(، نسخة من 4د  3ص ل ت ق / ف  804، ضمن كتابه رقم )رئيس المجلس

م بإنشاء صندوق 2119( لسنة 32االقتراب بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

معاشات ومكافعت التقاعد ألعضاء مجلسي الشورى والنواا والمجالس البلدية 

وتنظيم معاشاتام ومكافعتام، والمقدم من السادة األعضاء: عبدالرحمن إبراهيم 

اس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالسالم، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عب

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلب  عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ،

   لمناقشته وإبدات المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونيتتتة ، عقتتتدت لجنتتتة م6023ديستتتمبر  0وبتتتتاريخ          

االقتران بقانون المذكور، ومذكرتته التوضتيحية، ، حي  اطلعت على اجتماعها السابع

 بالمجلس. وذلب بحضور المستشار القانوني

 

إلتى عتدم مخال تة االقتتران بقتانون  –بعتد المداولتة والنقتاش  –وانتهت اللجنة          

 .لمباد  وأحكام الدستور

 رأي اللجنة:

( لسرنة 32االقتراب بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) ترى اللجنة سالمة     

م بإنشررراء صرررندوق معاشرررات ومكافرررعت التقاعرررد ألعضررراء مجلسررري الشرررورى 2119

والنرررواا والمجرررالس البلديرررة وتنظررريم معاشررراتام ومكافرررعتام، والمقررردم مرررن السرررادة 

محمد جمشرير، د. نردى عبراس  األعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم، عبدالرحمن

، من الناحيتين الدستتورية حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري

 والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                       

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

االقرتاح بقانون بتعديل بعض 

أحكام قانون تنظيم معاشات 

ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد 

قوة دفاع البحرين واألمن العام 

( 00الصادر باملرسوم بقانون رقم )

م، واملقدم من سعادة 0281لسنة 

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل 

 الفاضل.
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 م2112 فبراير 11التاريخ : 

 عشر للجنـة اخلدمـات بعالتقريـر السا

تقارا  بقاوو  بتددي  بد  حكاا  تقاوو  ننيم  مدااات ممااآتت االخبصوص 

التقاعد لضباط محآراد تقوة دآاع البحرين ماألمن الدا  الصادر باملرسو  بقاوو  رتق  

 عبداهلل الفاض بنت ، ماملقد  من سدادة الدضو جهاد 1791( لسنة 11)

 من الفص  التشريدي الثالث الرابعدمر االودقاد الدادي 

 

 :ــةمقدم

استتتلمت لجنتتة الختتدمات كتتتاب معتتالي رئتتيس مجلتتس الشتتورى رقتتم 

م، والتذي تتم 6023 ديستمبر 32( المؤرخ فتي 4د3/ ص ل خ ت/ف808)

االقتراب بقانون بتعديل بعض أحكام بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

قانون تنظيم معاشات ومكافعت التقاعد لضرباط وأفرراد قروة دفراع البحررين 

، والمقردم 1951( لسرنة 11العام الصادر بالمرسوم بقانون رقرم )واألمن 

علتتى أن تتتتم دراستتته وإبتتدات  مررن سررعادة العضررو جارراد عبرردهللا الفاضررل ،

ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنعليه المالحظات 

 المجلس في موعد أقصا   ال ة أسابيع من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة: -حماًل

 تنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:ل

  تدارستتت اللجنتتة االقتتتران بقتتانون المتتذكور فتتي دور االنعقتتاد العتتادي

 التالية: اتمن ال صل التشريعي ال ال  في االجتماع الرابع

 ناريخ االجتماع رتق  االجتماع

 م.00/02/6024 العاشر

 م.26/02/6024 الحادي عشر

 م.02/06/6024 الرابع عشر

 

 :اطلعت اللجنة، أ نات دراستها على االقتران بقانون المذكور على 

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

 رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. )مرفق( -ه 

صتندوق التقاعتد  الدولة لشؤون الدفاع،ولارة رأي موّحد لكل من:  -و 

 )مرفق(مالحظات، ولارة الداخلية.  العسكري

 

 وبدعوة من اللجنة حضر اجتماعها كل من : 

 :الداخليةوزارة  -ج

حسنإبراهيمالمالكيالدكتورالرائد .4 المساعد للمواردالوكيل

 .البشرية
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 .إدارةالشؤونالقانونيةالمالزمأولمحمديونسالهرمي .5

مستشارقانوني.الدكتورعبدالباسطمحمدعبدالمحسن .6

 وزارة الدولة لشؤون الدفاع: -د

 رئيس المحاكم. العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور .1

 

 وزارة الدولة لشؤون الدفاع )صندوق التقاعد العسكري(: -ه

 المدير العام للصندوق.  العميد خالد محمد المناعي .1

 المستشار القانوني.  لااجريالسيد أحمد ا .2

 

 بالمجلس:شارك في االجتماع من األمانة العامة  -و

 المستشارالقانونيلشؤوناللجان.الدكتورمحمدعبدهللاالدليمي -1

 الباحــــــثالقانونـــــــي.السيدعليعبدهللاالعــــــرادي -2



   أمين سر اللجنة السيدأيوبعليطريفوتولى أمانة سر اللجنة. 

 

 :جلنة الشؤم  التشريدمة مالقاووومةرحي  -ثاومـًـًًًا

ذ بت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في 

بقانون إلى سالمته من الناحيتين الدستورية  االقترانتوصيتها بشأن 

 والقانونية.
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 رحي مقد  االتقارا : -ـًـًًًالثثا

عبدهللا بنت جااد كتورة دسعادة الأشارت مقدمة االقتران بقانون 

إلى ما تتعرض له مملكة البحرين بين الحين واآلخر من أعمال  الفاضل

إر ابية بهدف إلقات الرعب بين الناس أو ترويعهم ب يذائهم أو تعريض 

حياتهم أو أعراضهم أو حرياتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق 

 الضرر باألموال العامة والممتلكات الخاصة فضال عن تعرضها ألعمال

 م يري العنف والشغب.مسلحة من 

وأوضحت: أن التصدي لهذ  األعمال اةجرامية ومكافحتها 

وإجهاضها والحد من مخاطر ا، قد يترتب عليه وفاة بعض ضباط وأفراد 

قوات األمن العام وغير م من العسكريين في سبيل الدفاع عن المجتمع 

ات األمر وتحقيق األمن والطمأنينة لأل الي والح اظ على األموال والممتلك

الذي يقتضي رعاية الدولة ألسر  ؤالت الضباط واألفراد ووقايتهم من 

 برا ن الخوف وال اقة.

ورأت أن ذلب يتطلب إدخال بعض التعديالت على قانون تقاعد 

العسكريين، على أن تقوم تلب التعديالت على عدة مباد  أساسية أبرل ا 

ة برعاية أسر م ووقايتهم اعتبار أولئب الضحايا شهدات حرب، وإللام الدول

 من برا ن الضياع.

 "العمليات الحربية"وينص االقتران بقانون على تعديل تعريف 

( وبنصي 2ا الوارد بنص المادة )موما في حكمهوتعريف "الشهيد"، 

( من قانون تنظيم معاشات 62)المادة ( و4)و (2تين ) قرال( 28المادتين )

ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر 
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العمليات الحربية: ، لتشمل 2232( لسنة 22بالمرسوم بقانون رقم )

"االشتباب المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب على ذلب 

ذلب في األحوال األخرى التي من استشهاد أو فقد أو وقوع في األسر وك

يقرر القائد العام لقوة دفاع البحرين أو ولير الداخلية أو رئيس الحرس 

أنها على مستوى  -كل فيما يخصه-الوطني أو رئيس جهال األمن الوطني 

العمليات الحربية"، فيما يشمل تعريف "الشهيد": "الضابط أو ال رد الذي 

لحربية أو أ نات االشتباب مع العدو أو يتوفى نتيجة إصابته في العمليات ا

مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب األعمال االر ابية في الداخل 

أو الخارج، أو أ نات عمليات األمن الداخلي". كما تم ادخال الك ير من 

( لتصبح: " إذا قمتل 62التعديالت على نص ال قرة األولى من المادة )

بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظي ته أو بسبب  ضابط أو فرد أ نات قيامه

وظي ته، ربط للمستحقين عنه معاشا شهرياً يعادل الراتب األساسي للشهر 

األخير عند حدو  واقعة القتل مهما كانت مدة خدمته". ويمصرف 

للمستحقين فضال عن المعاش، تعويضا نقديا يعادل رواتب الضابط أو 

حسب على أساسها المعاش عن مدة سنة. ال رد وعالواته الشهرية التي 

ويمصرف التعويض إلى المستحقين كل بحسب نصيبه في المعاش المحدد 

في جدول توليع المعاش على المستحقين، المرافق للقانون، ف ن لم يوجد 

أي منهم ولع التعويض على الور ة بحسب ال ريضة الشرعية، ف ن لم 

 إلى صندوق التقاعد العسكري". يوجد أي منهم آل التعويض أو الباقي منه
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 )مرآق(: جلنة الشؤم  املالمة ماالتقتصاديةرحي  -ـًـًًًارابد

أوصت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في رأيها الذي أرسلته 

للجنة إلى لجنة الخدمات بقبول االقتران بقانون، مع تأكيد اللجنة على 

تعرف لجنة الخدمات عند وجا ة االقتران وأ ميته، الفتين إلى أ مية أن ت

دراستها وبح ها لالقتران بقانون على حجم األعبات المالية لالقتران على 

 الموالنة العامة للدولة. 

 

مزارة رحي  صندمق التقاعد الدساري، م الدملة لشؤم  الدآاع، مرحي مزارة  -ـًـًًًاخامس

 الداخلمة: )مرآق(

بقانون وات اقهم على بينت الجهات المدعوة موافقتها على االقتران 

الليادة في التعويض، مؤكدين على أ مية  ذا االقتران، ومبينين أنه قد 

جات في وقته المناسب وأنه بادرة جيدة فتحت المجال نحو تطوير  ذا 

القانون، مقترحين إدخال بعض التعديالت عليه، كتعديل بعض التعري ات، 

د"، وغير ا من الحاالت م ل تعريف "العمليات الحربية"، وتعريف "الشهي

 والتعري ات لتكون ضمن القانون.

بأنها سترسل مرئياتها  -عند اجتماعها باللجنة  –كما بينت الجهات 

كتابيا بعد أن يضمها اجتماع موّحد تت ق فيه على مرئيات موّحدة. وقد تم 

 بال عل ارسال  ذ  المرئيات.
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 رحي اللجنة: -ًـًا سادس

رعاية أسر الضباط واألفراد   وون قتران بقانمن االهدف إن ال

نص االقتران بقانون على ، حي  أ نات أدات الواجب ينالون الشهادةالذين 

الضابط أو ال رد الذي يتوفى نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو معاملة 

أ نات االشتباب مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب 

 الداخل أو الخارج، أو أ نات عمليات األمن الداخلياألعمال االر ابية في 

( 28معاملة الشهيد، وبذلب يممنح المستحقين عنه المعاش المقرر بالمادة )

 و و أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته. (4( و)2) ال قرتين

 

ويطالب المقترن بليادة تعويض الدفعة الواحدة التي تصرف 

 يعادل الراتب الشهري األخير عن  ال  سنواتللمستحقين عن الشهيد بما 

، بدالً من دفعة واحدة، يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته

 ألف دينار. 28من النص المعمول به حالياً و و سنتين بحد أقصى 

 

كما ينص على تعديل المعاش المقرر للمستحقين عن الضابط أو 

دمة، إلى ما يعادل الراتب األساسي ال رد الذي يقتل أ نات أو بسبب الخ

% من الراتب 80للشهر األخير بدالً من النص المعمول به حالياً و و 

 األساسي األخير.
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تدارست اللجنة االقتران بقانون وتّم استعراض وجهات النظر      

التي دارت حوله من قبل أعضات اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان 

ولارة الداخلية، و الدولة لشؤون الدفاعولارة  بالمجلس مع مم لي

الدكتورة سعادة ، واستمعت اللجنة إلى رأي  وصندوق التقاعد العسكري

، كما اطلعت على  االقتران ةمقدموذلب بص تها  جااد بنت عبدهللا الفاضل

والتي ذ بت في توصيتها  رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس

 ران بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.إلى سالمة االقت

 

كما استأنست اللجنة برأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

 بالمجلس

 

والتي أكدت على وجا ة االقتران وأ ميته، الفتين إلى أ مية أن تتعرف 

لجنة الخدمات عند دراستها وبح ها لالقتران بقانون على حجم األعبات 

 ن على الموالنة العامة للدولة.المالية لالقترا

 

بعد تباح  اللجنة وتدارسها لألسس والمباد  التي من شأنها تم  

قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط اقتران تعديل بعض مواد 

( 22وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، ورأت من األ مية  س والمباد، اقتنعت اللجنة بهذ  االس2232لسنة 

تعديل نصوص  ذ  المواد وإدخال بعض التعديالت عليها، وباألخص في 
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ما تتعرض له مملكة البحرين بين الحين واآلخر من أعمال الوقت الرا ن ل

الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم  نشرإر ابية بهدف 

ق الضرر باألموال وأعراضهم وحرياتهم وأمنهم وحقوقهم للخطر، وإلحا

 رجال مكافحة الشغب العامة والممتلكات الخاصة فضال عن تعرض

 مسلحة من م يري العنف والشغب. ألعمال

 

ن التصدي لهذ  األعمال اةجرامية ومكافحتها وإجهاضها والحد من إ

مخاطر ا، قد يترتب عليه وفاة بعض ضباط وأفراد قوات األمن العام 

بيل الدفاع عن المجتمع وتحقيق األمن وغير م من العسكريين في س

والطمأنينة لأل الي والح اظ على األموال والممتلكات األمر الذي يقتضي 

رعاية الدولة ألسر  ؤالت الضباط واألفراد ووقايتهم من برا ن الخوف 

 وال اقة.

اللجنة بعد اقتناعها بهذ  األسس والمباد  التي من أجلها تم ورأت 

أن ذلب يتطلب إدخال بعض التعديالت على ن المذكور، اقتران تعديل القانو

قانون تقاعد العسكريين، على أن تقوم تلب التعديالت على عدة مباد  

، وإللام الدولة برعاية "شهدات"أساسية أبرل ا اعتبار أولئب الضحايا 

 أسر م ووقايتهم من برا ن الضياع.

االقتران بقانون ستعادة وبعد استئناس اللجنة والتي من ضمنها مقدمة  

التتدكتورة جهتتاد بنتتت عبتتد  ال اضتتل بتتآرات الجهتتات التتتي دعتهتتا اللجنتتة، 

اقتنعت اللجنة ومقدمة االقتران بتوصيات الجهات، وعدلت مقدمة االقتتران 

 )مرفق(نصوص مواد المقترن على ضوت توصية الجهات المعنية.
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الماليتتتة كمتتتا وتتتتم حتتتذف المتتتادة التتتتي أشتتتارت لهتتتا لجنتتتة الشتتتؤون 

واالقتصادية بالمجلس في توصيتها للجنة والخاصة بتحميل الموالنة العامة 

للدولتتة التكتتاليف الماليتتة المترتبتتة علتتى تن يتتذ أحكتتام  تتذا القتتانون، وذلتتب أن 

تتتي صتتندوق التقاعتتد العستتكري  تتو التتذي ستتوف يتحمتتل التكتتاليف الماليتتة ال

 على ذلب.ستترتب على تن يذ  ذا القانون بعدما أبدى موافقته 

وفي ضوت كل ذلب ترى اللجنة التوصتية بالموافقتة علتى جتوال نظتر       

 االقتران بقانون.

 

 

 اختمار مقرري املوضوع األصلي ماالكتماطي: -سابدًًا

( متن الالئحتة الداخليتة لمجلتس الشتورى، ات قتت  32إعماالً لتنص المتادة ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

ا أصليـاا.  األستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي .3  مقررا

ا.  نـــوار علــــي المحمـــــــود األستاذ  .2 ا احتياطيا  مقررا

 :  نوصمة اللجنة :ثامنًًا

في ضوت ما دار من مناقشات وما أبدي من آرات أ نتات دراستة االقتتران 

 بقانون، ف ن اللجنة توصي بما يلي:

  قترراب بقرانون بتعرديل بعرض أحكرام قرانون االالموافقة على جواز نظرر

تنظرريم معاشررات ومكافررعت التقاعررد لضررباط وأفررراد قرروة دفرراع البحرررين 
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، 1951( لسرررنة 11واألمرررن العرررام الصرررادر بالمرسررروم بقرررانون رقرررم )

 والمقدم من سعادة العضو جااد عبدهللا الفاضل.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 عبدالرمحن إبراهم  عبدالسال                 خلم  إبراهم  الذمادي 

 رئمس جلنة اخلدمـات                                وائب رئمس جلنة اخلدمات
 

 

 



079 
 

 

ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

 مسمى االقتراب 

 

بعض أحكام قانون بتعديل  2112رقم ) ( لسنة  اقتراب بقانون

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين معاشات ومكافعت التقاعد تنظيم 

 .1951( لسنة 11رسوم بقانون رقم )واألمن العام الصادر بالم

 الديباجة

 نحن حمد بن عيسى آل خلي ة                ملب مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

قتتانون تنظتتيم معاشتتات ومكافتتآت التقاعتتد لضتتباط وأفتتراد قتتوة  وعلررى
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ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

( 22دفتتاع البحتترين واألمتتن العتتام الصتتادر بالمرستتوم بقتتانون رقتتم )

 ، وتعديالته،2232لسنة 

بشتتأن قتتوات األمتتن  2286( لستتنة 3المرستتوم بقتتانون رقتتم ) وعلررى

 العام، وتعديالته،

التقاعد ب نشات صندوق  2222( لسنة 2المرسوم بقانون رقم ) وعلى

لضتتباط وأفتتراد قتتوة دفتتاع البحتترين واألمتتن العتتام البحتترينيين وغيتتر 

 البحرينيين،

( 60قانون الحترس التوطني الصتادر بالمرستوم بقتانون رقتم ) وعلى

 ، وتعديالته،6000لسنة 

ب نشتات جهتال األمتن  6006( لستنة 24المرسوم بقانون رقتم ) وعلى

 الوطني،
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ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

( 36قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقتانون رقتم ) وعلى

 ،6006لسنة 

بشتتتتتأن إدارة  6020( لستتتتتنة 43مرستتتتتوم بقتتتتتانون رقتتتتتم )ال وعلرررررى

واختصاصتتات صتتندوق التقاعتتد لضتتباط وأفتتراد قتتوة دفتتاع البحتترين 

واألمن العام البحترينيين وغيتر البحترينيين المنشتأ بموجتب المرستوم 

 ،2222( لسنة 2بقانون رقم )

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقتد صتدقنا 

 عليه وأصدرنا :

 

 



111 
 

ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

الوارد بنص وبتعريف "الشهيد" بتعريف "العمليات الحربية" يستبدل 

المادة ( و4) ( وفقرة2) ( فقرة28) المادة وص( وبنص2المادة )

التقاعد لضباط وأفراد قوة قانون تنظيم معاشات ومكافآت ( من 62)

( 22دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  :اآلتيةالنصوص  ،2232لسنة 

 (:1مادة )

 

 العمليات الحربية:

االشتباب المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخرى وما يترتب 

 (:1مادة )

 العمليات الحربية:تعريف 

 :العمليات الحربية

رى وما يترتب االشتباب المسلح مع العدو أو أي فئات مسلحة أخ" 
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ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

على ذلب من استشهاد أو فقد أو وقوع في األسر وكذلب في األحوال 

أو ولير الداخلية  دفاع البحرينالقائد العام لقوة  يشاداألخرى التي 

 أنها على مستوى العمليات الحربية.

على ذلب من استشهاد أو فقد أو وقوع في األسر وكذلب في األحوال 

أو ولير الداخلية  دفاع البحرينالقائد العام لقوة  يقرراألخرى التي 

كل فيما -رئيس جااز األمن الوطني أو رئيس الحرس الوطني أو 

 ."أنها على مستوى العمليات الحربية -يخصو

 

في العمليات  تهال رد الذي يتوفى نتيجة إصابالضابط أو الشايد: 

 .الحربية

 ( تعريف الشايد:1مادة )

في العمليات  تهالضابط أو ال رد الذي يتوفى نتيجة إصاب"الشايد: 

أو أثناء االشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير الحربية 

اء في الداخل أو الخارج، أو أثن أو بسبا األعمال االرهابية مسلحة

 ."عمليات األمن الداخلي
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ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

 :(1فقرة ) (11مادة )

 بسبا إصابتو في العمليات الحربية،إذا استشهد ضابط أو فرد 

ربط للمستحقين عنه معاش يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي يم 

 تعلو رتبته.

 :(1فقرة ) (11مادة )

ربط للمستحقين عنه معاش يعادل أقصى إذا استشهد ضابط أو فرد يم 

 مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.

 

 :(2فقرة ) (11مادة )

حكم الشهيد، صرف للمستحقين عن الشهيد أو ممن يعتبر في ويم 

عادل الراتب األساسي الشهري األخير ، يم تعويض من دفعة واحدة

، ( ألف دينار11وبحد أقصى قدره )للضابط أو ال رد ، عن سنتين 

من المادة  الفقرتين األخيرتينويسري على  ذا التعويض حكم 

"62". 

 :(2فقرة ) (11مادة )

عتبر في حكم الشهيد صرف للمستحقين عن الشهيد أو ممن يم " ويم 

عن ثالع سنوات من دفعة واحدة، يعادل أقصى مربوط  تعويض

ويسري على  ذا التعويض حكم  راتا الرتبة التي تعلو رتبتو،

 ( ".62من المادة ) ةاألخير ةال قر
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ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

 :فقرة أولى (21ة )ماد

تل ضابط أو فرد أ نات قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات إذا قم 

% من الراتب األساسي الشهري 80وظي ته، ربط المعاش بواقع 

  األخير مهما كانت مدة الخدمة.

 (:21مادة )

تل ضابط أو فرد أ نات قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات " إذا قم 

عنو معاشا شارياا  وظيفتو، ربط للمستحقينأو بسبا  وظي ته

يعادل الراتا األساسي للشار األخير عند حدوع واقعة القتل ماما 

 كانت مدة خدمتو".

صرف للمستحقين فضال عن المعاش، تعويضا نقديا يعادل وي  

رواتا الضابط أو الفرد وعالواتو الشارية التي حسا على 

 أساساا المعاش عن مدة سنة.

عويض إلى المستحقين كل بحسا نصيبو في المعاش صرف التوي  

المحدد في جدول توزيع المعاش على المستحقين، المرافق 

للقانون، فإن لم يوجد أي منام وزع التعويض على الورثة بحسا 

الفريضة الشرعية، فإن لم يوجد أي منام آل التعويض أو الباقي 
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ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

 منو إلى صندوق التقاعد العسكري".

 الثانيةالمادة  

القرارات الاللمة لتن يذ  ذا  دفاع البحرينر القائد العام لقوة صد  يم 

 القانون.
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ا
ا
 نصوص مواد االقرتاح بقانون نص املادة حالي

 المادة الثالثة 

 يلغى كل نص يتعارض مع أحكام  ذا القانون.

 المادة الرابعة 

والقائد العام لقوة دفاع البحرين على رئيس مجلس الولرات 

 ذا القانون، ويعمل به من أحكام تن يذ  -كل فيما يخصه  –والولرات

 التالي لتاريخ نشر  في الجريدة الرسمية. أول الشهر
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 م1101يناير  9التاريخ: 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
 بعض أحكام قانون تنظيم معاشات  االقتراب بقانون بشأن تعديلالموضوع:

ومكافعت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم 

د. جااد عبدهللا ادة العضو م، والمقدم من سع1951( لسنة 11بقانون رقم )

الفاضل. 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معاليالسيدعليبنصالحالصالحرئيسم، أرفق 1101ديسمبر  11بتاريخ      

مناالقتراح، نسخة (1د  1ص ل ت ق / ف  917)، ضمن كتابه رقم المجلس

لضباط معاشاتومكافآتالتقاعد قانونتنظيم بقانونبشأنتعديلبعضأحكام

(لسنة11وأفرادقوةدفاعالبحرينواألمنالعامالصادربالمرسومبقانونرقم)

إلى لجنة الشؤون د.جهادعبدهللاالفاضلادةالعضوم،والمقدممنسع1796 ،

 التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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م، عقتدت لجنتة الشتؤون التشتريعية والقانونيتة اجتماعهتا 6024ينتاير  3وبتاريخ      

القتتران بقتانون المتذكور، ومذكرتته اةيضتاحية، وذلتب العاشر، حيت  اطلعتت علتى ا

 بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

إلى عدم مخال ة االقتتران بقتانون لمبتاد   –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة      

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

قرانونتنظريماالقترراحبقرانونبشرأنتعرديلبعرضأحكرامترى اللجنتة ستالمة     

معاشاتومكافآتالتقاعدلضباطوأفرادقوةدفاعالبحررينواألمرنالعرامالصرادر

د.جهرادادةالعضروم،والمقدممرنسرع1796(لسنة11بالمرسومبقانونرقم)

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، عبدهللاالفاضل

 

  يددالل جاسم الزا                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 


