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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

خبصوص مشروع قانون 

باملوافقة على قانون )نظام( 

الرفق باحليوان لدول جملس 

التعاون لدول اخلليج، املرافق 

( لسنة 68للمرسوم امللكي رقم )

 .م3102
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 م3102مارس  01التاريخ : 
 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالتقرير السادس ل
مشروع قانون رقم ) ( لسنة )    ( باملوافقة على قانون )نظام( الرفق  خبصوص

 اخلليج العربية باحليوان لدول جملس التعاون لدول

 لثمن الفصل التشريعي الثا الرابعالعادي  ددور االنعقا
 

 مقدمـة:
 

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

االنعقااد  م، من دوي 4108فرباير  01( املؤيخ يف 8د 3ص ل م   / ف 498يقم ) 

م روع والذي مت مب جبه تكليف اللجنة بدياسة  من الفصل الت ريعي الثالث الرابعالعادي 

قان ن يقم ) ( لسنة )    ( بامل افقة على قان ن )نظام( الرفق باحلي ان لدول  لل التعاون 

وإعداد تقرير يتضامن يأي  ، ، على أن تتم دياسته وإبداء املالحظاتلدول اخلليج العربية

 . اجمللله على ليتم عرض ؛اللجنة ب أنه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 فربايار  04القان ن يف اجتماعها العاشر وامل افق م روع تدايست اللجنة  (0)
 م.4108مايس 5، واجتماعها احلادي ع ر وامل افق م4103

 

 

موضـوع   مبشروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة   (3)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقيأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال  ي  . ) -

 ( مرفققراي  لل الن ا  ومرفقاته. )  -

م روع قان ن يقم ) ( لسنة )    ( بامل افقة على قان ن )نظام( الرفق باحلي ان   -
 ( مرفق. ) لدول  لل التعاون لدول اخلليج العربية

كما اطلعت اللجنة على حتفظ األستاذة ل ل ة الع ضي عض  اللجنة حيث أبدت  -
دخول املوظفني املخولني بصفة الضبطية القضائية إىل املنشآت  على)حتفظها:    

غري املنازل السكنية دون الرجوع إىل اجلهات املختصة بالدولة بالتماثل مع حرمة 
 (ألحكام الدستوراملنازل السكنية، وذلك خمالفة 

 

 :وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع احلادي عشر اجلهات التالية 
 

 :وزارة الصحة، حيث حضر االجتماع كل من 

 .يسيل قسم صحة البيئة . السيد عبدالعزيز عبدالرحيم اخلديي 0
 .مست اي شئ ن اجملالل  ف اد شريا د يشيا. السيد حمم4
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  العمراين، حيث حضر االجتماع كل من:وزارة البلديات والتخطيط 

 .ال كيل املساعد ل ئ ن الزياعة  . الدكت ي سلمان عبد النيب اخلزاعي0
 .مدير إداية الثروة احلي انية  ف امحدام ي سا. الدكت ي ابراهي4
 

 اللجنة من األمانة العامة : شارك يف اجتماع 

 اللجان.املست اي القان ين ل ؤون   األستاذ حمسن محيد مره ن -

 

  السيدة خولة حسن هاشموت ىل أمانة سار اللجنة. 
 

ـًا : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  ثانيـ
 

اطلعت اللجنة على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال  ي  والذي جاء 

 ( مرفقمؤكًدا لسالمة م روع القان ن من الناحيتني الدست يية والقان نية. )

ـًا  :اجلهات املعنية: رأي  ثالث

الت افق بني اللجنة وممثلي اجلهات املعنية على م اد م روع القان ن وذلك كماا ها    مت 
 .م ضح يف اجلدول املرفق
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ـًا   رأي اللجنة : -رابع
 

كما اطلعت على نظام الرفق باحلي ان لدول  لل  م روع القان نتدايست اللجنة 
 تب دلت ب أنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنةوقد  العربية،التعاون لدول اخلليج 

واملست اي القان ين ل ؤون اللجان باجمللل وممثلي وزاية الصحة ووزاية شؤون البلديات 
اطلعت اللجنة على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية والتخطيط العمراين، كما 

ع القان ن من الناحيتني الدست يية مبجلل ال  ي  والذي جاء مؤكًدا لسالمة م رو
 .والقان نية

 

من سبع م اد، حيث تناولت املادة   -فضاًل عن الديباجة  –ويتألف م روع القان ن 
األوىل منه امل افقة على قان ن )نظام( الرفق باحلي ان لدول  لل التعاون لدول اخلليج 
العربية، يف حني بينت املادة الثانية منه حتديد اجلهة املختصة املسئ لة عن الثروة احلي انية، 

ان ن فحددت فئات الرس م املستحقة عن اخلدمات أما املادة الثالثة من م روع الق
والتراخيص اليت تقدم طبقًا ألحكام القان ن )النظام( بأن تصدي من ال زير املختص ب ئ ن 
الثروة احلي انية بعد م افقة  لل ال زياء، وجاءت املادة الرابعة من م روع القان ن منظمة 

فيذًا ألحكام القان ن )النظام(، أما املادة لألحكام اخلاصة بالتظلم من القرايات الصادية تن
اخلامسة من م روع القان ن فخ لت ال زير املختص ب ئ ن الثروة احلي انية إصداي 
القرايات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القان ن وإىل أن يتم إصداي هذه القرايات يستمر 

أحكامه، يف حني تضمنت  العمل بالقرايات والل اسح املعم ل هبا حاليًا فيما ال يتعايض مع
املادة السادسة من م روع القان ن العق بات املقرية على خمالفة أحكام القان ن )النظام( 

 أما املادة السابعة فجاءت تنفيذية.
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من األمهية يف التأكيد على التزام اململكة بإيساء مبدأ ويأت اللجنة أن م روع القان ن 
العديد من اجلمعيات  حيث تدع  إليهجيًا ودوليًا الرفق باحلي ان الذي يعد مطلبًا خلي

، كما يأت اللجنة أن م روع القان ن يهدف لتحقيق واملنظمات احلق قية واإلنسانية
التكامل بني دول  لل التعاون اخلليجي وحتقيق التزاماهتا جتاه املنظمات العاملية املعنية 

 بصحة احلي ان.

 

 قان ن يقم  م روع أمهية الت صية بامل افقة على وعلى ض ء تلك املعطيات يأت اللجنة  
( بامل افقة على قان ن )نظام( الرفق باحلي ان لدول  لل التعاون لدول اخلليج  ( لسنة ) )

 .العربية

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - خامس

 

اتفقت اللجنة على اختياي ( من الالسحة الداخلية جمللل ال  ي ،  39إعمااًل لنص املادة ) 
  من : كل

ـًا د احلاجــي     ــسعادة األستاذ فــؤاد أمح  .0  مقرًرا أصليـ

ـًا عبدالرمحن عبداحلسني جواهريسعادة األستاذ  .3  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة : - سادس
 

اللجنة ، فإن م روع القان نيف ض ء ما داي من مناق ات وما أبدي من آياء أثناء دياسة 
 ت صي مبا يلي :

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )    ( باملوافقة على قـانون )نظـام(   املوافقة على  -
 .الرفق باحليوان لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 يف اجلدول املرفق.تفصياًل  تاملوافقة على مواد مشروع القانون كما ورد   -

 
 

 

 الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر 

 
 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع             األستـاذ فــؤاد أمحـد احلاجــي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة              رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب   
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 رقم ) ( لسنة )    ( باملوافقة على قانون )نظام( الرفق باحليوان لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية قانون مشروع
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 

 خليفاة حنن محد بن عيساى آل  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدست ي،
( لسانة  3وعلى القان ن يقام ) 

 الديباجة
امل افقة على قراي  لل الن ا   -

وعلـى قـانون   بإضافة عباية )
البلـديات الصــادر باملرســوم  

ــم ) ــانون رق ــنة 23بق ( لس
، املعدل بالقانون رقـم  3110

 .(،3112( لسنة 23)

 الديباجة
  إضافة عباية قري اجمللل
وعلى قانون البلديات الصادر )

( 23باملرسوم بقانون رقم )
، املعدل بالقانون 3110لسنة 
 .(،3112( لسنة 23رقم )

 :نص الديباجة بعد التعديل
 

 حنن محد بن عيساى آل خليفاة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدست ي،
( لسانة  3وعلى القان ن يقام ) 

 الديباجة
 
 
 
 
 
 

 
 حنن محد بن عيساى آل خليفاة  

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدست ي،
( لسانة  3وعلى القان ن يقام ) 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ب أن الصاحة العاماة،    0995
 وتعديالته،

وعلى قان ن العق بات الصاادي  
( لسنة 05باملرس م بقان ن يقم )

 ، وتعديالته،0991
( 04وعلى املرس م بقان ن يقم )

يف شأن تنظيم مهنة  0999لسنة 
 كز الصيدلية،الصيدلة واملرا

وعلى قانون البلديات الصـادر  
( لسنة 23باملرسوم بقانون رقم )

، املعدل بالقانون رقـم  3110
 ،3112( لسنة 23)

( لسانة  4وعلى القان ن يقام ) 

ب أن الصاحة العاماة،    0995
 وتعديالته،

وعلى قان ن العق بات الصاادي  
( لسنة 05باملرس م بقان ن يقم )

 ، وتعديالته،0991
( 04وعلى املرس م بقان ن يقم )

يف شأن تنظيم مهنة  0999لسنة 
 الصيدلة واملراكز الصيدلية،

وعلى قانون البلديات الصـادر  
( لسنة 23باملرسوم بقانون رقم )

املعدل بالقانون رقـم  ، 3110
 ،3112( لسنة 23)

( لسانة  4وعلى القان ن يقام ) 

ب أن الصاحة العاماة،    0995
 وتعديالته،

وعلى قان ن العق بات الصاادي  
( لسنة 05باملرس م بقان ن يقم )

 ، وتعديالته،0991
( 04وعلى املرس م بقان ن يقم )

تنظيم مهنة يف شأن  0999لسنة 
 الصيدلة واملراكز الصيدلية،

 
 
 
 

( لسانة  4وعلى القان ن يقام ) 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بامل افقة على نظام احلجر  4113
البيطري يف دول  لل التعااون  

 لدول اخلليج العربية،
 

وعلى قاان ن )نظاام( الرفاق    
باحلي ان لدول  لال التعااون   
لدول اخلليج العربياة، الصاادي   
باعتماده ب كل إلزامي قراي مان  
اجمللل االعلى جمللل التعاون لدول 
اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة   
والثالثني املنعقادة يف الريااض   
باململكة العربية السع دية يا مي  

هااا،  0833حمرم  45و  48

بامل افقة على نظام احلجر  4113
البيطري يف دول  لل التعااون  

 لدول اخلليج العربية،
 

وعلى قاان ن )نظاام( الرفاق    
باحلي ان لدول  لال التعااون   
لدول اخلليج العربياة، الصاادي   
باعتماده ب كل إلزامي قراي مان  

االعلى جمللل التعاون لدول  اجمللل
اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة   
والثالثني املنعقادة يف الريااض   
باململكة العربية السع دية يا مي  

هااا،  0833حمرم  45و  48

بامل افقة على نظام احلجر  4113
البيطري يف دول  لل التعااون  

 لدول اخلليج العربية،
 

وعلى قاان ن )نظاام( الرفاق    
باحلي ان لدول  لال التعااون   
لدول اخلليج العربياة، الصاادي   
باعتماده ب كل إلزامي قراي مان  
اجمللل االعلى جمللل التعاون لدول 
اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة   
والثالثني املنعقادة يف الريااض   
باململكة العربية السع دية يا مي  

هااا،  0833حمرم  45و  48
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ،4100ديسمرب  41و 09مل افق ا
 

أقر  لل ال  ي  و لل الن ا  
القان ن اآليت نصه، وقد صادقنا  

 عليه وأصديناه:

 ،4100ديسمرب  41و 09امل افق 
 

أقر  لل ال  ي  و لل الن ا  
القان ن اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصديناه:
 
 

 ،4100ديسمرب  41و 09امل افق 
 

أقر  لل ال  ي  و لل الن ا  
القان ن اآليت نصه، وقد صادقنا  

 عليه وأصديناه:

 األوىل املادة
ووفق على قان ن )نظام( الرفاق  
باحلي ان لدول  لال التعااون   
لدول اخلليج العربياة، الصاادي   
باعتماده ب كل إلزامي قراي مان  
اجمللل األعلى جمللل التعاون لدول 

 املادة األوىل
امل افقة على النص كما ويد  -

 من احلك مة امل قرة.

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
ووفق على قان ن )نظام( الرفاق  
باحلي ان لدول  لال التعااون   
لدول اخلليج العربياة، الصاادي   
باعتماده ب كل إلزامي قراي مان  
اجمللل األعلى جمللل التعاون لدول 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة   
والثالثني املنعقادة يف الريااض   
باململكة العربية السع دية يا مي  

هااا،  0833م حمر 45و  48
ديساامرب  41و 09امل افااق 

 م، املرافق هلذا القان ن.4100

اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة   
والثالثني املنعقادة يف الريااض   
باململكة العربية السع دية يا مي  

ا، هاا 0833حمرم  45و  48
ديساامرب  41و 09امل افااق 

 م، املرافق هلذا القان ن.4100

 املادة الثانية
تطبيق أحكام القان ن )النظام( يف 

املرافق يقصاد بعبااية جلاجلهاة    
املختصةجل اإلداية املعنية باالثروة  
احلي انية يف الا زاية املختصاة   
ب ئ ن الثروة احلي انياة، كماا   
يقصد بعبااية جليسايل اجلهاة    

 املادة الثانية
امل افقة على النص كما ويد  -

 من احلك مة امل قرة.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
تطبيق أحكام القان ن )النظام( يف 

املرافق يقصاد بعبااية جلاجلهاة    
املختصةجل اإلداية املعنية باالثروة  
احلي انية يف الا زاية املختصاة   
ب ئ ن الثروة احلي انياة، كماا   
يقصد بعبااية جليسايل اجلهاة    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ير املختص ب ئ ن املختصةجل ال ز
 الث ية احلي انية.

املختصةجل ال زير املختص ب ئ ن 
 الث ية احلي انية.

 املادة الثالثة
 بتحديد فئاات الرسا م  يصدي 

املسااتحقة عاان اخلاادمات  
والتراخيص الايت تقادم طبقاًا    
ألحكام القان ن )النظام( املرافاق  
قراي من ال زير املختص ب ائ ن  
الثروة احلي انية بعد م افقة  لل 

 ال زياء.
 
 
 

 املادة الثالثة
امل افقة على النص كما ويد  -

 من احلك مة امل قرة.

 املادة الثالثة
 دون تعديل

 املادة الثالثة
بتحديد فئاات الرسا م   يصدي 

املسااتحقة عاان اخلاادمات  
والتراخيص الايت تقادم طبقاًا    
ألحكام القان ن )النظام( املرافاق  
قراي من ال زير املختص ب ائ ن  
الثروة احلي انية بعد م افقة  لل 

 ال زياء.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الرابعة
 
 
 
 

لصاحب الشأن الـتظلم مـن   
ــ ًا  ــرارات الصــادرة تنفي الق
ألحكام ه ا القانون )النظـام(  
والئحته التنفي يـة إىل الـوزير   
املختص خالل ثالثني يومًا مـن  
تاريخ إخطاره بكتاب مسـجل  
بعلم الوصول، وجيب البـت يف  
التظلم خالل ثالثني يومـًا مـن   

 املادة الرابعة
امل افقة على قراي  لل  -

 الن ا  بإعادة صياغة املادة.

 ملادة الرابعةا
  قري اجمللل إعادة صياغة املادة

 على النح  ال ايد أدناه.
 

 :نص املادة بعد التعديل
 

لصاحب الشأن التظلم من 
القرارات الصادرة تنفي ًا 
ألحكام ه ا القانون )النظام( 
والئحته التنفي ية إىل الوزير 
املختص خالل ثالثني يومًا من 
تاريخ إخطاره بكتاب مسجل 
بعلم الوصول، وجيب البت يف 
التظلم خالل ثالثني يومًا من 

 املادة الرابعة
 
 
 
 

جي ز لصاحب ال أن أن يتظلم من 
ذًا ألحكام القرايات الصادية تنفي

القان ن )النظام( املرافق إىل ال زير 
املختص ب ئ ن الثروة احلي انياة  
خالل ثالثني ي مًا مان تاايي    
اإلخطاي، ويعترب مروي ثالثني ي مًا 
من تايي  تقدمي الاتظلم دون يد  
عليه مبثابة يفض ضمين له، وحيق 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

تاريخ تقدميه، فإذا رفض التظلم 
الـرفض   وجب أن يكون قرار

مسببًا، ويعترب انقضاء ه ه املدة 
دون رد مبثابة رفض له ، وجيوز 
الطعن أمام احملكمة املختصة على 

ادر بـرفض الـتظلم   القرار الص
ًا مـن تـاريخ   خالل ثالثني يوم

اإلخطار بـالرفض أو اعتبـاره   
 مرفوضًا.

تاريخ تقدميه، فإذا رفض التظلم 
الرفض  وجب أن يكون قرار

مسببًا، ويعترب انقضاء ه ه املدة 
دون رد مبثابة رفض له ، وجيوز 
الطعن أمام احملكمة املختصة على 

ادر برفض التظلم القرار الص
ًا من تاريخ خالل ثالثني يوم

اإلخطار بالرفض أو اعتباره 
 مرفوضًا.

لصاحب ال أن أن يطعن علاى  
القراي الصادي برفض التظلم خالل 

ني ي مًا من تايي  إخطاايه  ثالث
 بالرفض أو اعتبايه مرف ضًا .

وال جي ز الطعن علاى أي مان   
القرايات امل اي إليها مباشرة أمام 
احملكمة املختصة إال بعد الاتظلم  

 منها .

 املادة اخلامسة
يصدي ال زير املختص ب ئ ن 
 الثروة احلي انية القرايات الالزمة
لتنفيذ أحكام هذا القان ن، وإىل 

 املادة اخلامسة
امل افقة على النص كما ويد  -

 من احلك مة امل قرة.

 املادة اخلامسة
 دون تعديل

 املادة اخلامسة
يصدي ال زير املختص ب ئ ن 

 احلي انية القرايات الالزمةالثروة 
لتنفيذ أحكام هذا القان ن، وإىل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

أن يتم إصداي هذه القرايات 
يستمر العمل بالقرايات والل اسح 
املعم ل هبا حاليًا فيما ال يتعايض 

 مع أحكام هذا القان ن.

أن يتم إصداي هذه القرايات 
يستمر العمل بالقرايات والل اسح 
املعم ل هبا حاليًا فيما ال يتعايض 

 مع أحكام هذا القان ن.
 املادة السادسة

 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة السادسة
   امل افقة على قراي  لل الن ا

 بإجراء ما يلي:

 ( قانون العقوبات إضافة عباية
املنص ص ( بعد عباية )أو يف

( ال ايدة يف مقدمة عليها يف
 املادة.

 ( ــه إضااافة عباااية والئحت
مان  بعد عبااية )  (التنفي ية

 املادة السادسة
 :قري اجمللل إجراء ما يأيت 

 

 ( قانون العقوبات إضافة عباية
املنص ص ( بعد عباية )أو يف

( ال ايدة يف مقدمة عليها يف
 املادة.

 ( ــه إضااافة عباااية والئحت
مان  ( بعد عبااية ) التنفي ية

 املادة السادسة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخاالل بالعق باات   

( ال ايدة القان ن )النظام( املرافق
 (.4،0يف هناية البندين )

 ( ــه إضااافة عباااية والئحت
املنص ص ( بعد عباية )التنفي ية

عليها يف القاان ن )النظاام(   
( ال ايدة يف هناية البناد  املرافق
 (.4يقم )

 ( وجي ز أن يتضمن تغيري عباية
( ال ايدة يف هناية احلكم مصادية

وللمحكمة احلكم إىل ) املادة
 (.مبصادرة

 

( ال ايدة القان ن )النظام( املرافق
 (.4،0البندين )يف هناية 

 ( ــه إضااافة عباااية والئحت
املنص ص ( بعد عباية )التنفي ية

عليها يف القاان ن )النظاام(   
( ال ايدة يف هناية البناد  املرافق
 (.4يقم )

 ( وجي ز أن يتضمن تغيري عباية
( ال ايدة يف هناية احلكم مصادية
وللمحكمة احلكم املادة إىل )

 (.مبصادرة

 :نص املادة بعد التعديل
مع عدم اإلخاالل بالعق باات   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخاالل بالعق باات   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ــانون املنصاا ص عليهااا يف  ق
أي قان ن آخار   العقوبات أو يف

ُيعاقب باحلبل مدة ال تزيد على 
شهر وبالغرامة اليت ال جتاوز ألف 
ديناااي ، أو بإحااد  هاااتني  

 العق بتني، كل من :
خالف أيًا من االلتزامات  -0

( ، 3( ،)4ال ايدة يف امل اد )
(8( ، )5(،)1( ، )9( ، )9 )
( من القان ن )النظام( 01)و

أو يف  التنفي يةوالئحته املرافق 
 القرايات الصادية تنفيذًا له .

عرقل عمل امل ظفني  -4

ــانون املنصاا ص عليهااا يف  ق
أي قان ن آخار   العقوبات أو يف

ُيعاقب باحلبل مدة ال تزيد على 
شهر وبالغرامة اليت ال جتاوز ألف 
ديناااي ، أو بإحااد  هاااتني  

 العق بتني، كل من :
خالف أيًا من االلتزامات  -0

( 8( ، )3( ،)4ال ايدة يف امل اد )
( 01)و( 9( ، )9( ، )1(،)5، )

من القان ن )النظام( املرافق 
أو يف القرايات  والئحته التنفي ية
 الصادية تنفيذًا له.

عرقل عمل امل ظفني  -4

املنص ص عليها يف أي قان ن آخر 
ُيعاقب باحلبل مدة ال تزيد على 
شهر وبالغرامة اليت ال جتاوز ألف 
ديناااي ، أو بإحااد  هاااتني  

 العق بتني، كل من:
 
خالف أيًا من االلتزامات  -0

( ، 3( ، )4ال ايدة يف امل اد )
(8( ، )5( ،)1( ، )9( ، )9 ، )
( من القان ن )النظام( املرافق 01)

 أو يف القرايات الصادية تنفيذًا له.
 عرقل عمل امل ظفني املخ لني -4

أو اخلرباء املنتدبني من قبل اجلهة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

املخ لني أو اخلرباء املنتدبني من 
قبل اجلهة املختصة أو عرقل 
التفتيش على املن آت ، يف 
احلاالت املنص ص عليها يف 

والئحته  القان ن )النظام( املرافق
أو يف القرايات  التنفي ية

 الصادية تنفيذًا له .
أو  وللمحكمة احلكم مبصـادرة 

إعدام احلي انات أو امل اد املخالفة، 
 حبسب األح ال.

املخ لني أو اخلرباء املنتدبني من 
قبل اجلهة املختصة أو عرقل 
التفتيش على املن آت ، يف 
احلاالت املنص ص عليها يف 

والئحته  القان ن )النظام( املرافق
أو يف القرايات الصادية  التنفي ية
 تنفيذًا له .

أو  وللمحكمة احلكم مبصادرة
إعدام احلي انات أو امل اد املخالفة، 

 حبسب األح ال.
 
 
 

املختصة أو عرقل التفتيش على 
املن آت، يف احلاالت املنص ص 
عليها يف القان ن )النظام( املرافق 
 أو يف القرايات الصادية تنفيذًا له.

 
 
 

وجي ز أن يتضمن احلكم مصادية 
أو إعدام احلي انات أو امل اد 

 املخالفة، حبسب األح ال.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ابعة املادة الس
على يسيل  لل ال زياء وال زياء 

تنفيذ هاذا   –كما فيما خيصه  –
القان ن، وُيعمل به من الي م التار 
 لتايي  ن ره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة السابعة 
امل افقة على النص كما جاء  -

 من احلك مة امل قرة.

 املادة السابعة 
 دون تعديل

 املادة السابعة 
على يسيل  لل ال زياء وال زياء 

تنفيذ هذا  –كما فيما خيصه  –
القان ن، وُيعمل به من الي م التار 
 لتايي  ن ره يف اجلريدة الرمسية.
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م6666فبراير  60التاريخ :   

 

 

 سعادة األستاذ / مجعة حممد الكعبي     احملرتم

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
مشروع قانون رقم       لنمن)         لالمواة م)  قمن قمانون   ن ما    الموضوع: 

الرةممب لممالن وان لمملو  متقممن الولمماون لمملو  ال،قمم ر اللرل مم)م المراةممب لقمرنممو  

  .3102  لنن) 68المقكي رق    

 

 النال   ق ك  ورنم) هللا ولركاوهمم

 

رئمم ن  النمم ل  قممي لممن لممال  اللممال ملممالي م، أخفاا  4102فبخا ااخ  01بتاايخ   

مشممروع  (، نساا م  ااك2د  3ص ل ت   / ف 598، ضاا ك اتيباام خ اام  المتقممن

قانون رق       لنن)         لالمواة )  قن قانون   ن ما    الرةمب لمالن وان لملو  

  لنمن) 68كمي رقم    متقن الولاون للو  ال،ق ر اللرل م)م المراةمب لقمرنمو  المق

إلى لجنم الشؤوك التشخ ع م والقينون م، وذلك ل ني شتم وإبادا  ال حظاايت م  3102

 عل م للجنم ال خاف  العي م والب ئم.
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، عقاااادت لجناااام الشااااؤوك التشااااخ ع م والقينون اااام  3102ةلرا ممممر  08وبتاااايخ        

و ااخاخ  جلاا  ال ااذاوخ،  ، ظ ااا اعلعاات  شااخون القااينوكالثالممع  شممراجت يعهااي 

 وذلك بظضوخ ال ستشيخ القينوني بيل جل . النواب بشأنم،

 

 

ل بايد   إلى عدم   يلفم  شخون القاينوك –بعد ال داولم والنقيش  –وانتهت اللجنم       

 وأظايم الدستوخ.

 

 رأي القتن):

مشممروع قممانون رقمم       لنممن)         لالمواة مم)  قممن تااخا اللجناام سااح م      

    الرةممب لممالن وان لمملو  متقممن الولمماون لمملو  ال،قمم ر اللرل مم)م قممانون   ن مما

 ااك الناايظ ت ك الدسااتوخ م م  3102  لنممن) 68المراةممب لقمرنممو  المقكممي رقمم    

 والقينون م.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

 خبصوص جلنـة اخلدمـات تقرير 

مشروع قانون رقم بتعديل املادة 

( لسنة 2الرابعة من القانون رقم )

بشأن اهليئة العامة للتأمني  3116

االجتماعي )املعد يف ضوء 

االقرتاح املقدم من جملس 

 النواب(
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  3102 نا ر 31الوار خ : 

 التقريـر اخلامس عشر للجنـة اخلدمـات 

 بشأن مشروع قانون رقم )  ( بتعديل املادة الرابعة 

 بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي  8002( لسنة 3من القانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاح املقدم من جملس النواب(

 

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

 

 مقدمــة:

/ ص 528خئ    جل  الشوخا خ م  استل ت لجنم ال د يت اتيب  عيلي 

م والذي تم ب وجبم تال ف اللجنم 4103د س بخ  44( ال ؤخخ في 2د 3ف -ل خ ت

مشروع قانون رق       لولل   المالة الرالل) من ال انون رق  بدخاسم و ني شم 

لشأن اله ئ) اللام) لقوأم ن االتوما ي  الملل ةي ضوء االقوراح  3116  لنن) 2 

على أك تتم دخاستم وإبدا  ال حظايت وإعداد تقخ خ الم ل  من متقن النواب م 

 جل ، وذلك  حل  تض ك خأي اللجنم بشأك  شخون القينوك ل تم عخضم على ال

  وعد أ صيه ثحثم أسيب ع  ك تيخ   اإلظيلم. 
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لونف ذ الوكق ف المذكور أ اله قامت القتن) لاإلتراءات الوال ):

 تداخست اللجنم  شخون القينوك ال ذاوخ في االجت يعيت التيل م : (1)

 م .4102 ني خ  18بتيخ    خـــــــــاالجت ين العيش -

 م .4102 ني خ  04بتيخ    االجت ين الظيدي عشخ -

 م .4102 ني خ  09بتيخ    االجت ين الظيدي عشخ -

 

اعلعت اللجنم، أثني  دخاستهي، على الوثيئ  ال تعلقم ب شخون القاينوك  وضاون  (2)

   البظا والدخاسم والتي اشت لت على  ي  لي:

  (خأي لجنم الشؤوك التشخ ع م والقينون م ب جل  الشوخا.   خف -

 خأي وزاخة الع ل.   خف ( -

 خأي غخفم تجيخة وصنيعم البظخ ك .   خف ( -

 خأي اله ئم العي م للتأ  ك االجت يعي.   خف ( -

  خاخ  جل  النواب و خفقيتم بشأك  شخون القينوك.   خف ( -

 

 وبدعوة  ك اللجنم ظضخ االجت ين ال  ك: (3)

 وزارة العمل: -أ

 المساعدلشؤونالعمل.الوكيلياالنصاريـدعلـــالدكتورمحم .1

 مستشارمكتبوزيرالعمل.السيدةجمالعبدالوهابقاروني .2

 مستشارقانوني.الدكتورعبدالباسطمحمدعبدالمحسن .3

 

 وزارة المالية: -ب

رئمممممممممممم ن الو، مممممممممممم   االقولممممممممممممالي  الن ل  للالكر   منمل لو الي .0

 واالنوراو تي.
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 )الهيئة العامة للتأمين االجتماعي(: -ج

 المل ر الونف ذي لقه ئ). نق ان الللانياللكوور زكر ا  .0

المممممممممل ر الونف ممممممممذي إللارة اللالقممممممممات  الن ل  للاللز ز  للهللا الل نن .3

 ال،ارت ).

 ديوان الخدمة المدنية: -د

 ا وذر الل وان  ن نضور االتوماع وقل قّل  ا وذار لذلك.

 

 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: -ه

 المستشارالقانونيلشؤوناللجان.ليميالدكتورمحمدعبدهللاالد -1

 

 ا وب  قي  ر ف  وتولى أ ينم سخ اللجنم الس د. 

 

ـًا  )مرفق(: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  -ثاني

 

ذهبت لجنم الشؤوك التشخ ع م والقينون م ب جل  الشوخا في توصا تهي بشاأك 

 والقينون م.ال شخون بقينوك إلى سح تم  ك النيظ ت ك الدستوخ م 

 

ـًا  )مرفق( رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعية: -ثالث

 

 وافقته ااي علااى  ااي تضااا نم  اله ئمم) اللاممم) لقومممأم ن االتوممما يباا  ك   ااثح 

 شخون القينوك  ك تعد حت عخظهي  جلا  الناواب ال او  خ،  قتاخظ ك إضايفم ال ام 

لشمأن  3113 انون لنمن) "و قن المرنو  لللد بيجم في نهي م عبيخة  "وولل الوه"
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(  اك ال ايدة الخابعام  اك القاينوك 0، ا ي ا تخظي اإلبقي  على البند  الن الات اللمال )"

"ثالثم) أ ضماء  مثقمون دوك تعاد ل ل قاخأ علاى النظاو التايلي:  4115( لسانم 3خ م  

وذلااك لاااوك التخشاا ظيت سااوف تخفااع الظقااي إلااى  النكوممم) للممفوها لممانب  ممم "

ل اي ناص عل ام  شاخون القاينوك، ا اي ا تخظاي اإلبقاي  علاى البناد   جل  الوزخا  وفقي

علاى أك تضايف لام الفقاخة  4115( لسانم 3(  ك ال يدة الخابعم  ك القاينوك خ ام  3 

ال يصم بأك  اوك   ثلو العي ل ك في القعين الظاو ي  ك ض ك ال يضاع ك للقاينوك 

ل ااوافي الظاو اام بشااأك تنااا م  عيشاايت و ايفااعت التقيعااد  0988( لساانم 03خ اام  

"ثالث) أ ضاء  مثقمون اللمامق ن ةمي ال  ماع النكمومي ل قخأ البند على النظو التيلي: 

لشمممأن ون ممم    0791  لنمممن) 02 قمممن أن  كونممموا ممممن ال،اضمممل ن لق مممانون رقممم   

، وذلك لااوك التخشا ظيت ساوف تخفاع ملاشات ومكاةآت الو ا ل لمو في النكوم)"

  ي نص عل م ال شخون.الظًقي إلى  جل  الوزخا  وفًقي ل

 

ـًا  )مرفق(رأي وزارة العمل : -رابع

 

فقاد أبادوا  اوافقتهم علاى  شاخون القاينوك  ب نا ك باأك  وزارة اللم أ ي   ثلو 

هذا ال شخون  أتي انسجيً ي  ع إ خاخ التعدد م النقيب م ال قخخة ب وجاب ال ايدة الثي نام 

 4114لسااانم  33خ ااام   اااك  اااينوك النقيبااايت الع يل ااام الصااايدخ بيل خساااوم بقاااينوك

وتعد حتم، بيإلضيفم إلى وجود أاثخ  ك اتظيد نقيبي في الو ت الظيضخ، األ خ الذي 

 تعلب أك تقوم االتظيدات النقيب م ال وجودة ظيل اي بتخشا م   ثلاي الع ايل فاي  جلا  

إداخة اله ئم العي م للتي  ك االجت يعي، وذلك ظتى  ااوك الت ث ال الع ايلي فاي  جلا  

 ه ئم  عبًخا عك ج  ع الع يل.إداخة ال

ا ي ب نوا أك التخش م في النقيبيت  أتي بناي  علاى ال عع ايت أو اإلظصاي ات  

الد  قم، فأاثخ النقيبيت ت ثا ح تظصال علاى صاوت ك واأل ال  نام علاى صاوت واظاد، 

  ش خ ك إلى أك  شخون القينوك بهذه ال واد ال  ظتيج إلى تعد ل.
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ـًًا   وصناعة البحرين: )مرفق(رأي غرفة جتارة  –خامس

 

ب نت الغخفم  وافقتهي على  شخون القينوك بيلتعد حت التي أ خهي  جل  

 النواب ال و خ، وذلك لأل وخ التيل م:

إك التعد ل  تف   ع تعدد االتظيدات النقيب م لع يل البظخ ك وفقي ل ي نصات عل ام  .0

( 33بقااينوك خ اام  (  ااك  ااينوك النقيباايت الع يل اام الصاايدخ بيل خسااوم 5ال اايدة  

والتاي تانص  4100( لسانم 38، وال عدلام بيل خساوم بقاينوك خ ام  4114لسنم 

على أنم: " جوز لال نقيبت ك أو أاثاخ  اك النقيبايت الع يل ام ال تشايبهم أك تنشا  

ف  ي ب نهي اتظيًدا نقيبً ي، و اوك إنشي  االتظيد النقيبي واالنض يم إل ام بعاد  وافقام 

 م الع و  م للنقيبم الع يل م.أغلب م أعضي  الج ع 

إك هاااذا التعاااد ل  تفااا  أ ضاااي  اااع  بااادأ تاااايفؤ الفاااخص وظااا  ال شااايخام لايفااام  .4

االتظيدات النقيب م في ت ث ل ع ايل البظاخ ك ب جلا  إداخة اله ئام العي ام للتاأ  ك 

 االجت يعي تظق قي لل صلظم العي م.

ظااو ي وال ايص إك التعد ل ال قتخح بأك  ااوك   ثلاي الع ايل فاي القعايع ك ال .3

(  اك ال ايدة الخابعام 2( و 3 ك ال سدد ك الشتخاايتهم التقيعد ام فاي الفقاخت ك  

 ك  شخون القينوك فهو تعد ل  نعقي نااخا ألنام  اك غ اخ ال تصاوخ أك  ااوك 

  ثلي الع يل في هذ ك القعيع ك أعضي  في  جل  إداخة اله ئم وغ خ  سدد ك 

 .الشتخاايتهم التقيعد م وفًقي للقينوك

(  ك ال يدة الخابعم  ك  شاخون القاينوك فهاو 8إك التعد ل ال قتخح على الفقخة   .2

  تف   ع  س ى الوز خ ال سؤول عك اله ئم العينم للتأ  ك االجت يعي.
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ـًا   رأي اللجنـة : -سادس

 

تداخست اللجنم  شخون القينوك والذي  تألف  ك د بيجم وثحا  اواد، تضا نت  

بشاأك اله ئام العي ام  4115( لسانم 3الخابعم  ك القاينوك خ ام  أوالهي استبدال ال يدة 

أظااايم هااذا القااينوك، أ ااي  ااع عاايخ  تللتااأ  ك االجت اايعي، وألغاات ثين تهااي ااال ظااام  

 ال يدة الثيلثم فهي تنف ذ م.

إك ال اايدة بعااد التعااد ل نصاات علااى أك " اااوك لله ئاام  جلاا  إداخة  شااال  ااك  

 لتيلي:خئ   وأخبعم عشخ عضواً على النظو ا

ثحثاام أعضااي    ثلااوك الظاو اام بصاافتهم صاايظب ع اال   تاايخهم خئاا    جلاا   -0

 الوزخا .

ثحثام أعضاي    ثلاوك صايظب الع ال فاي القعاين األهلاي تخشاظهم غخفام تجاايخة  -4

 وصنيعم البظخ ك.

ثحثاام أعضااي    ثلااوك العااي ل ك فااي القعااين الظاااو ي  خشااظهم د ااواك ال د اام  -3

 03ك الذ ك  سددوك اشتخاايتهم التقيعد م وفقيً للقاينوك خ ام ال دن م على أك  اونوا  

 بشأك تنا م  عيشيت و ايفعت التقيعد ل وافي و ست د ي الظاو م. 0988لسنم 

ثحثاام أعضااي    ثلااوك العااي ل ك فااي القعااين األهلااي  خشااظهم االتظاايدات النقيب اام  -2

إصااداخ  ااينوك  بشااأك 0981لساانم  42لع اايل البظااخ ك وفقاايً لل خسااوم بقااينوك خ اام 

 التأ  ك االجت يعي.

 نص  تعيخ   ع هذا القينوك.ى أك  لغى أي ونصت ال يدة اإلجخائ م عل 

وهذا ال شخون بقينوك أعدتم الظاو م بني  علاى ا تاخاح بقاينوك تقادم بام  جلا   

النواب ال و خ، ل ضع هذا ال شخون ناي ي جد دا لا ف م ا ت يخ أعضاي   جلا  إداخة 

اله ئاام العي اام للتااأ  ك االجت اايعي، وعلااى وجاام ال صااوص  تضاا ك هااذا ال شااخون 
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الاذ ك   ثلاوك العاي ل ك فاي القعاين  بقينوك تعد ح للجهم التي تتولى تخش م األعضاي 

األهلي، بعد اك اينت  ظصوخة في االتظيد العيم لنقيبيت ع يل البظاخ ك، ظ اا جاي  

بتعاد ل بعا  أظاايم  4100لسانم  38هذا التعد ل  ت يش ي  ع ال خسوم بقاينوك خ ام 

الاذي سا م  4114لسانم  33 ينوك النقيبيت الع يل م الصايدخ بيل خساوم بقاينوك خ ام 

 ي  أاثخ  ك اتظيد نقيبي.بإنش

تم استعخا  وجهيت الناخ التي داخت ظولام  اك  بال أعضاي  اللجنام و  ثلاي  

الجهيت ال دعوة وال ستشايخ القاينوني لشاؤوك اللجايك، وتام  اساتعخا   اخاخ  جلا  

النواب وخأي لجنم الشؤوك التشخ ع م والقينون م ب جل  الشوخا والاذي جاي   ؤااًدا 

ناايظ ت ك الدسااتوخ م والقينون اام، ا ااي اعلعاات اللجناام علااى لسااح م ال شااخون  ااك ال

 خئ اايت و حظاااايت اااال  اااك اله ئاام العي ااام للتاااأ  ك االجت يع ااام، ووزاخة الع ااال، 

وغخفاام صاانيعم وتجاايخة البظااخ ك ب صااوص  شااخون القااينوكن وا تنعاات اللجناام فااي 

ذلااك وضااو  ااال تلااك ال عع اايت بأه  اام التوصاا م بيل وافقاام علااى  شااخون القااينوكن 

 :س ظق  األهداف التيل مأك هذا ال شخون ال تنين اللجنم ب

إععي  صحظ يت أاثخ ل جل  الاوزخا  فاي تشاا ل  جلا  إداخة اله ئام العي ام  .0

 للتأ  ك االجت يعي.

 تظد د الجهم التي ت تيخ األعضي  الذ ك   ثلوك الظاو م بصفتهي صيظب ع ل. .3

غخفام تجايخة بهلي  ت ثلام تظد د الجهم التي تخشم أصظيب الع ل في القعين األ .2

 وصنيعم البظخ ك.

تظد د الجهم التي تخشم العي ل ك في القعين الظاو ي  ت ثلم في د اواك ال د ام  .2

 ال دن م.

تعااد ل الجهاام التااي تتااولى تخشاا م األعضااي  الااذ ك   ثلااوك العااي ل ك فااي القعااين  .1

 األهلاي، بعاد أك ايناات  ظصاوخة بيالتظاايد العايم لنقيبايت ع اايل البظاخ ك، ظ ااا

بتعااد ل  4100لساانم  38جااي  هااذا التعااد ل  ت يشاا ي  ااع ال خسااوم بقااينوك خ اام 
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لسانم  33بع  أظاايم  اينوك النقيبايت الع يل ام الصايدخ بيل خساوم بقاينوك خ ام 

 الذي س م بإنشي  أاثخ  ك اتظيد نقيبي. 4114

 

وفي ضو  ال ذلك تخا اللجنم التوص م بيل وافقم،  ك ظ ا ال بدأ، على 

 3116  لنن) 2ق       لولل   المالة الرالل) من ال انون رق   مشروع قانون ر

لشأن اله ئ) اللام) لقوأم ن االتوما ي  الملل ةي ضوء االقوراح الم ل  من متقن 

 .النواب 

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سابعـ

 

اتفقات اللجنام علاى (  ك الحئظم الدا ل م ل جل  الشوخا،  39إع يالً لنص ال يدة   

 ا ت يخ ال  ك :

 

 م رًرا ألق ـًا           للالتق    للهللا اللو ناوي األنواذ .0

 م رًرا انو ا ً ا  ،ـق ـــ  إلــراه   الـــــذوالي األنواذ .3

 

ـًا:  توصية اللجنة :  ثامنـ

 

في ضو   ي داخ  ك  ني شيت و ي أبدي  ك آخا  أثني  دخاسام  شاخون القاينوك، فاإك 

 نم توصي ب ي  لي :اللج
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 قن مشروع قانون رقم       لولمل   الممالة الراللم)  ممن ن ع المللأ مالمواة ) -

لشممأن اله ئمم) اللاممم) لقوممأم ن االتوممما ي  3116  لنممن) 2مممن ال ممانون رقمم   

  الملل ةي ضوء االقوراح الم ل  من متقن النواب .

 مشروع ال انون كما ورلت وفل الً ةي التلو  المرةب . موالالمواة )  قن  -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،

 

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم              خليل إبراهيم الذوادي 

 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات 
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النصاألصلي

نصوصموادمشروع

كماوردتمنالقانون

 الحكومة

 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

 منّمن المشروع 

 

مشروع قانون رق       

لولل   المالة الرالل) من 

  لنن) 2ال انون رق   

لشأن اله ئ) اللام)  3116

 لقوأم ن االتوما ي.

 

 منّمن المشروع

 

مشروع قانون رق       

   المالة الرالل) من لولل

  لنن) 2ال انون رق   

لشأن اله ئ) اللام)  3116

 لقوأم ن االتوما ي.

 

 منّمن المشروع

 

مشروع قانون رق       

لولل   المالة الرالل) من 

  لنن) 2ال انون رق   

لشأن اله ئ) اللام)  3116

 لقوأم ن االتوما ي.

 

 منّمن المشروع

 

مشروع قانون رق       

لولل   المالة الرالل) من 

  لنن) 2ال انون رق   

لشأن اله ئ) اللام)  3116

 لقوأم ن االتوما ي.
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النصاألصلي

نصوصموادمشروع

كماوردتمنالقانون

 الحكومة

 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

 الل لات)

 

ننمممن نممممل لمممن   نمممن    

 ،ق ف) 

 مقك ممقك) اللنر ن.

 

 بعد اإلعحن على الدستوخ،

وعلااااااى  ااااااينوك النقيباااااايت 

الع يل اام الصاايدخ بيل خسااوم 

 الل لات)

 

 لون ولل  

 

 

 الل لات)

 

 لون ولل  

 

 

 

 

 

 الل لات)

 

ننمممن نممممل لمممن   نمممن    

 ،ق ف) 

 مقك ممقك) اللنر ن.

 

 بعد اإلعحن على الدستوخ،

وعلااااااى  ااااااينوك النقيباااااايت 

الع يل اام الصاايدخ بيل خسااوم 



56 
 



النصاألصلي

نصوصموادمشروع

كماوردتمنالقانون

 الحكومة

 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

( لسااااانم 33بقاااااينوك خ ااااام  

 ، وتعد حتم،4114

( 3وعلااااى القااااينوك خ اااام  

بشاااأك اله ئااام  4115لسااانم 

 العي م للتأ  ك االجت يعي،

وعلى  ينوك ال د م ال دن ام 

الصااايدخ بيل خساااوم بقاااينوك 

 ،4101( لسنم 25خ م  

وعلى ال خسوم بقاينوك خ ام 

بشااااأك  4101( لساااانم 25 

 

 

 

( لسااااانم 33بقاااااينوك خ ااااام  

 ، وتعد حتم،4114

( 3وعلااااى القااااينوك خ اااام  

بشاااأك اله ئااام  4115لسااانم 

 العي م للتأ  ك االجت يعي،

وعلى  ينوك ال د م ال دن ام 

الصااايدخ بيل خساااوم بقاااينوك 

 ،4101( لسنم 25خ م  

وعلى ال خسوم بقاينوك خ ام 

بشااااأك  4101( لساااانم 25 
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النصاألصلي

نصوصموادمشروع

كماوردتمنالقانون

 الحكومة

 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

غخفااااام تجااااايخة وصااااانيعم 

 البظخ ك،

أ اااااخ  جلااااا  الشاااااوخا و 

 جل  النواب القينوك اآلتي 

نصااام ، و اااد صاااد ني عل ااام 

 وأصدخنيه :

غخفااااام تجااااايخة وصااااانيعم 

 البظخ ك،

أ اااااخ  جلااااا  الشاااااوخا و 

 جل  النواب القينوك اآلتي 

نصااام ، و اااد صاااد ني عل ااام 

 وأصدخنيه :

 الرالل) المالة

 

 

 المالة األولن

 

 

 الة األولنالم

 ااخخ ال جلاا  إجااخا   ااي  -

  أتي:

 

 المالة األولن

ال وافقااااام علاااااى  اااااخاخ  -

 جلااا  الناااواب باااإجخا  

 التعد حت اآلت م :

 المالة األولن

 

 

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=6&LawArticleID=111125
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=6&LawArticleID=111125
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النصاألصلي

نصوصموادمشروع

كماوردتمنالقانون

 الحكومة

 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   قمن أن إضايفم عبايخة "

 كونممممممموا ممممممممن المممممممذ ن 

 نممممممللون اشمممممموراكاوه  

الو ا ل مم) وةً مما لق ممانون 

 0791  لنممن) 02رقم   

لشممممأن ون مممم   ملاشممممات 

ومكاةمممممممممممآت الو ا مممممممممممل 

علاى  لمو في النكومم)"

 (.3البند خ م  

  قممن أن إضاايفم عباايخة "

 كونممممممموا ممممممممن المممممممذ ن 

   قممن أن إضايفم عبايخة "

 كونممممممموا ممممممممن المممممممذ ن 

اشمممممموراكاوه   نممممممللون 

الو ا ل مم) وةً مما لق مممانون 

 0791  لنممن) 02رقمم   

لشممممأن ون مممم   ملاشممممات 

ومكاةمممممممممممآت الو ا مممممممممممل 

علاى  لمو في النكومم)"

 (.3البند خ م  

  قممن أن إضاايفم عباايخة "

 كونممممممموا ممممممممن المممممممذ ن 
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ه   نممممممللون اشمممممموراكاو

الو ا ل ) وةً ما لقمرنمو  

  لنمممن) 3ل مممانون رقممم   

لإلمممملار قممممانون  0798

 الومممممممأم ن االتومممممممما ي"

 (.2على البند  

  رشمنه  إضيفم عبايخة "

المممموز ر المنمممم و   ممممن 

اله ئمم) اللاممم) لقوأم نممات 

علاااى البناااد  االتوما  ممم)"

 8.) 

 نممممممللون اشمممممموراكاوه  

الو ا ل ) وةً ما لقمرنمو  

  لنمممن) 3ل مممانون رقممم   

لإلمممملار قممممانون  0798

 "الومممممممأم ن االتومممممممما ي

 (.2على البند  

  رشمنه  إضايفم عبايخة "

المممموز ر المنمممم و   ممممن 

اله ئمم) اللاممم) لقوأم نممات 

علاااى البناااد  االتوما  ممم)"

 8.) 
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 ستدل بانص ال ايدة الخابعام 

 "نص المالة للل الولل  "

 ستدل بانص ال ايدة الخابعام 

لساانم ( 3 ااك القااينوك خ اام  

بشااأك اله ئاام العي اام  4115

للتااأ  ك االجت اايعي، الاانص 

 اآلتي:

" اااوك لله ئاام  جلاا  إداخة 

 شاااال  اااك خئااا   وأخبعااام 

عشاااخ عضاااًوا علاااى النظاااو 

 التيلي:

 "نص المالة للل الولل  "

 ستدل بانص ال ايدة الخابعام 

( لساانم 3 ااك القااينوك خ اام  

بشااأك اله ئاام العي اام  4115

للتااأ  ك االجت اايعي، الاانص 

 اآلتي:

ة " اااوك لله ئاام  جلاا  إداخ

 شاااال  اااك خئااا   وأخبعااام 

عشاااخ عضاااًوا علاااى النظاااو 

 التيلي:
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اللجنة

 

 

 

 

 

" اااوك لله ئاام  جلاا  إداخة 

 شاااال  اااك خئااا   وأخبعااام 

عشاااخ عضاااًوا علاااى النظاااو 

 التيلي:

( لساانم 3 ااك القااينوك خ اام  

بشااأك اله ئاام العي اام  4115

للتااأ  ك االجت اايعي، الاانص 

 اآلتي:

" اااوك لله ئاام  جلاا  إداخة 

 شاااال  اااك خئااا   وأخبعااام 

عشاااخ عضاااًوا علاااى النظاااو 

 التيلي:

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -0

  ثلااااوك الظاو اااام بصاااافتهي 

صااااايظب ع ااااال   تااااايخهم 

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -0

  ثلاااوك الظاو اااام بصاااافتهي 

صااااايظب ع ااااال   تااااايخهم 

 خئ    جل  الوزخا .

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -4

  ثلااوك أصااظيب الع اال فااي 

 القعااااين األهلااااي تخشااااظهم

غخفااااام تجااااايخة وصااااانيعم 

 البظخ ك.

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -3

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -0

  ثلااااوك الظاو اااام بصاااافتهي 

صااااايظب ع ااااال   تااااايخهم 

 خئ    جل  الوزخا .

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -4

  ثلااوك أصااظيب الع اال فااي 

القعااااين األهلااااي تخشااااظهم 

غخفااااام تجااااايخة وصااااانيعم 

 البظخ ك.

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -3

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 

 

 

 

 

 

" اااوك لله ئاام  جلاا  إداخة 

 شاااال  اااك خئااا   وأخبعااام 

عشاااخ عضاااًوا علاااى النظاااو 

 التيلي:
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نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -0

  ثلاااوك الظاو اااام بصاااافتهي 

 صيظب ع ل.

 

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -4

  ثلااوك أصااظيب الع اال فااي 

القعااااين األهلااااي ت تاااايخهم 

غخفااااام تجااااايخة وصااااانيعم 

 البظخ ك.

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -3

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 

 خئ    جل  الوزخا .

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -4

  ثلااوك أصااظيب الع اال فااي 

القعااااين األهلااااي تخشااااظهم 

غخفااااام تجااااايخة وصااااانيعم 

 البظخ ك.

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -3

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 

اك الظااااو ي  خشاااظهم د اااو

 ال د م ال دن م.

 

الظااااو ي  خشاااظهم د اااواك 

 قممممن أن ال د اااام ال دن اااام 

 كونموا مممن المذ ن  نممللون 

اشوراكاوه  الو ا ل م) وةً ما 

  لنمممن) 02لق مممانون رقممم   

لشممممممممممأن ون مممممممممم    0791

ملاشممات ومكاةممآت الو ا ممل 

 .لمو في النكوم)

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -2

لعي ل ك فاي القعاين   ثلوك ا

األهلااي تخشااظهم االتظاايدات 

 اااواك الظااااو ي  خشاااظهم د

 قممممن أن ال د اااام ال دن اااام 

 كونموا مممن الممذ ن  نممللون 

اشوراكاوه  الو ا ل م) وةً ما 

  لنمممن) 02لق مممانون رقممم   

لشممممممممممأن ون مممممممممم    0791

ملاشممات ومكاةممآت الو ا ممل 

 .لمو في النكوم)

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -2

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 

األهلااي تخشااظهم االتظاايدات 

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -0

  ثلااااوك الظاو اااام بصاااافتهي 

صااااايظب ع ااااال   تااااايخهم 

 خئ    جل  الوزخا .

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -4

الع اال فااي   ثلااوك أصااظيب 

القعااااين األهلااااي تخشااااظهم 

غخفااااام تجااااايخة وصااااانيعم 

 البظخ ك.

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -3

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 
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اللجنة

 الظاو ي.

 

 

 

 

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -2

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 

األهلااااي   تاااايخهم االتظاااايد 

العاااااااايم لنقيباااااااايت ع اااااااايل 

 

 

 

 

 

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -2

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 

األهلااي تخشااظهم االتظاايدات 

 النقيب م لع يل البظخ ك.

 قمن النقيب م لع يل البظخ ك 

أن  كونممممممموا ممممممممن المممممممذ ن 

 نمممممممممللون اشممممممممموراكاوه  

الو ا ل ممم) وةً ممما لقمرنمممو  

  لنمممممن) 3ل مممممانون رقممممم   

لإلممممممملار قمممممممانون  0798

 الوأم ن االتوما ي.

اثناااااااايك  ااااااااك ذوي  -8

ال باااخة واال تصااايص فاااي 

الشاااؤوك ال يل ااام والتأ  ن ااام 

 رشممنه  المموز ر المنمم و  

 قمن النقيب م لع يل البظخ ك 

المممممممذ ن أن  كونممممممموا ممممممممن 

 نمممممممممللون اشممممممممموراكاوه  

الو ا ل ممم) وةً ممما لقمرنمممو  

  لنمممممن) 3ل مممممانون رقممممم   

لإلممممممملار قمممممممانون  0798

 الوأم ن االتوما ي.

اثناااااااايك  ااااااااك ذوي  -8

ال باااخة واال تصااايص فاااي 

الشاااؤوك ال يل ااام والتأ  ن ااام 

 رشممنه  المموز ر المنمم و  

الظااااو ي  خشاااظهم د اااواك 

 قممممن أن ال د اااام ال دن اااام 

 كونموا مممن الممذ ن  نممللون 

اشوراكاوه  الو ا ل م) وةً ما 

  لنمممن) 02لق مممانون رقممم   

لشممممممممممأن ون مممممممممم    0791

ملاشممات ومكاةممآت الو ا ممل 

 .النكوم)لمو في 

ثحثااااااااام أعضاااااااااي   -2

  ثلوك العي ل ك فاي القعاين 

األهلااي تخشااظهم االتظاايدات 
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نصوصموادمشروع
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 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

 البظخ ك.

 

 

 

 

 

اثناااااااايك  ااااااااك ذوي  -8

ال باااخة واال تصااايص فاااي 

 الشئوك ال يل م والتأ  ن م.

 

 

 

 

 

اثناااااااايك  ااااااااك ذوي  -8

ال باااخة واال تصااايص فاااي 

 الشؤوك ال يل م والتأ  ن م.

 

 ن اله ئ) اللام) لقوأم نات 

 االتوما  ).

 

وورةمممممر الورشممممم نات إلمممممن 

متقممممن المممموزراء ال،و ممممار 

ممثقممي كمم  تهمم)م و لمملر 

مرنمممممو  لول ممممم ن رئممممم ن 

 وأ ضاء المتقن.

 

وتااااوك  ااادة العضاااو م فاااي 

 ن اله ئ) اللام) لقوأم نات 

 االتوما  ).

 

وورةمممممر الورشممممم نات إلمممممن 

اء ال،و ممممار متقممممن المممموزر

ممثقممي كمم  تهمم)م و لمملر 

مرنمممممو  لول ممممم ن رئممممم ن 

 وأ ضاء المتقن.

 

وتااااوك  ااادة العضاااو م فاااي 

 قمن النقيب م لع يل البظخ ك 

أن  كونممممممموا ممممممممن المممممممذ ن 

 نمممممممممللون اشممممممممموراكاوه  

الو ا ل ممم) وةً ممما لقمرنمممو  

  لنمممممن) 3ل مممممانون رقممممم   

لإلممممممملار قمممممممانون  0798

 الوأم ن االتوما ي.

اثناااااااايك  ااااااااك ذوي  -8

ال باااخة واال تصااايص فاااي 

ال يل ااام والتأ  ن ااام الشاااؤوك 

 رشممنه  المموز ر المنمم و  
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كماوردتمنالقانون

 الحكومة

 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

 

 

 

و لممممملر لول ممممم ن رئممممم ن 

وأ ضممممماء متقمممممن اإللارة 

مرنممو  لنمماًء  قممن ا،و ممار 

التهمممممات الملن ممممم) أ ممممماله 

وورشمممم   رئمممم ن متقممممن 

 الوزراء. 

وتااااوك  ااادة العضاااو م فاااي 

 

 

 

وورةمممممر الورشممممم نات إلمممممن 

متقممممن المممموزراء ال،و ممممار 

ممثقممي كمم  تهمم)م و لمملر 

رئممممم ن مرنمممممو  لول ممممم ن 

 وأ ضاء المتقن.

 

وتااااوك  ااادة العضاااو م فاااي 

 جل  اإلداخة أخبع سانوات 

 يبلااام للتجد اااد  اااخة واظااادة 

بناااايً  علااااى  وافقاااام الجهاااام 

 .ال خشظم

وتظاااااادد  ايفااااااعت خئاااااا   

وأعضي  ال جلا  وأعضاي  

اللجااايك التاااي تشاااال عبًقاااي 

لل ااايدة ال ي سااام  اااك غ اااخ 

أعضاااااااي   جلااااااا  اإلداخة 

بقاااخاخ  اااك خئااا    جلااا  

 الوزخا .

 جل  اإلداخة أخبع سانوات 

 يبلااام للتجد اااد  اااخة واظااادة 

بناااايً  علااااى  وافقاااام الجهاااام 

 ال خشظم.

وتظاااااادد  ايفااااااعت خئاااااا   

وأعضي  ال جلا  وأعضاي  

اللجااايك التاااي تشاااال عبًقاااي 

لل ااايدة ال ي سااام  اااك غ اااخ 

 جلااااااا  اإلداخة أعضاااااااي  

بقاااخاخ  اااك خئااا    جلااا  

 الوزخا .

 ن اله ئ) اللام) لقوأم نات 

 االتوما  ).

 

وورةمممممر الورشممممم نات إلمممممن 

متقممممن المممموزراء ال،و ممممار 

ممثقممي كمم  تهمم)م و لمملر 

مرنمممممو  لول ممممم ن رئممممم ن 

 وأ ضاء المتقن.

 

وتااااوك  ااادة العضاااو م فاااي 
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كماوردتمنالقانون

 الحكومة

 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

 جل  اإلداخة أخبع سانوات 

 يبلااام للتجد اااد  اااخة واظااادة 

بناااايً  علااااى  وافقاااام الجهاااام 

 ال خشظم.

وتظاااااادد  ايفااااااعت خئاااااا   

وأعضي  ال جلا  وأعضاي  

التاااي تشاااال عبقااايً اللجااايك 

لل ااايدة ال ي سااام  اااك غ اااخ 

أعضاااااااي   جلااااااا  اإلداخة 

بقاااخاخ  اااك خئااا    جلااا  

 الوزخا .

 جل  اإلداخة أخبع سانوات 

 يبلااام للتجد اااد  اااخة واظااادة 

بناااايً  علااااى  وافقاااام الجهاااام 

 ال خشظم.

وتظاااااادد  ايفااااااعت خئاااااا   

وأعضي  ال جلا  وأعضاي  

اللجااايك التاااي تشاااال عبًقاااي 

لل ااايدة ال ي سااام  اااك غ اااخ 

أعضاااااااي   جلااااااا  اإلداخة 

بقاااخاخ  اااك خئااا    جلااا  

 الوزخا .

 جل  اإلداخة أخبع سانوات 

 يبلااام للتجد اااد  اااخة واظااادة 

 وافقاااام الجهاااام بناااايً  علااااى 

 ال خشظم.

وتظاااااادد  ايفااااااعت خئاااااا   

وأعضي  ال جلا  وأعضاي  

اللجااايك التاااي تشاااال عبًقاااي 

لل ااايدة ال ي سااام  اااك غ اااخ 

أعضاااااااي   جلااااااا  اإلداخة 

بقاااخاخ  اااك خئااا    جلااا  

 الوزخا .
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 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

 المالة الثان ) 

 

 

 

 

 

 نكمممم   لممممار  لغااااى ااااال 

 أظايم هذا القينوك.

 المالة الثان )

 خخ ال جل  إعيدة  -

على النظو صوغ ال يدة 

 الواخد أدنيه:

 

 "نص المالة للل الولل  "

 نص  ولار  ممر لغى ال 

 أظايم هذا القينوك.

 المالة الثان )

ال وافقم على  خاخ  -

 جل  النواب ال و خ 

بإعيدة صوغ ال يدة على 

 النظو الواخد أدنيه:

 "نص المالة للل الولل  "

 نص  ولار  ممر لغى ال 

 أظايم هذا القينوك.

 الثان )المالة 

 

 

 

 

 

 لغى ال نص  تعيخ   ع 

 أظايم هذا القينوك.
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النصاألصلي

نصوصموادمشروع

كماوردتمنالقانون

 الحكومة

 وول ) القتن) قرارمجلسالنواب
نصوصالموادكماأقرتها

اللجنة

 المالة الثالث) 

على خئ    جل  الاوزخا  

ااااااال ف  ااااااي  –والااااااوزخا  

تنف ااذ أظااايم هااذا  –  صاام 

القاينوك، و ع اال باام اعتباايًخا 

 ااااك ال ااااوم التاااايلي لتاااايخ   

 نشخه في الجخ دة الخس  م.

 المالة الثالث)

 لون ولل  

 

 المالة الثالث)

 ولل  لون 

 

 المالة الثالث)

على خئ    جل  الاوزخا  

ااااااال ف  ااااااي  –والااااااوزخا  

تنف ااذ أظااايم هااذا  –  صاام 

القاينوك، و ع اال باام اعتباايًخا 

 ااااك ال ااااوم التاااايلي لتاااايخ   

 نشخه في الجخ دة الخس  م.
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 م6666يناير  5التاريخ: 

 

 إبراهيم عبدالسالم   احملرتمسعادة الشيخ / عبدالرمحن 

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
مشروع قانون رق      لنن)     لولل   المالة الرالل) من ال انون الموضوع:

لشأن اله ئ) اللام) لقوأم ن االتوما ي  الملل ةي ضوء  3116  لنن) 2رق   

ح ل انون الم ل  من متقن النواب االقورا . 

 

 ون )   ل) ولللم

معاليالسيدعليبنصالحالصالحرئيسم، أرفق 6666ديسمبر  66بتاريخ      

مشروعنسخة من (، 6د  6ص ل ت ق / ف  565رقم )، ضمن كتابه المجلس

2002(لسنة3قانونرقم)(لسنة)(بتعديلالمادةالرابعةمنالقانونرقم)

بشأنالهيئةالعامةللتأميناالجتماعي)المعدفيضوءاالقتراحبقانونالمقدم

ؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء إلى لجنة الشمنمجلسالنواب( م

 المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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م، عقادت لجنام الشاؤوك التشاخ ع م والقينون ام اجت يعهاي 4102 ناي خ  8وبتيخ        

العيشخ، ظ ا اعلعت على  شخون القاينوك ال اذاوخ، و اخاخ  جلا  الناواب بشاأنم، 

 وذلك بظضوخ ال ستشيخ القينوني بيل جل .

 

ل بايد   إلى عدم   يلفم  شخون القاينوك –بعد ال داولم والنقيش  –وانتهت اللجنم      

 وأظايم الدستوخ.

 

 رأي القتن):

مشمروع قمانون رقم      لنمن)     لولمل   الممالة الراللم) تخا اللجنم ساح م     

لشممأن اله ئمم) اللاممم) لقوممأم ن االتوممما ي  3116  لنممن) 2مممن ال ممانون رقمم   

 ااك الناايظ ت ك ح ل ممانون الم ممل  مممن متقممن النممواب م  الملممل ةممي ضمموء االقوممرا

 قينون م.الدستوخ م وال

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


