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 (1يهحق رقى )
 

تقرير جلية اخلدمات خبصوص قرار دللس 

اليواب حول قرار دللس الشورى بشأٌ 

مشروع قاىوٌ تقرير زيادة ألصحاب املعاشات 

ألحلاو واملستحقني عيهه اخلاضعني 

و بشأٌ تيعيه 1975( لسية 13القاىوٌ رقه )

معاشات وملافآت التقاعد ملوظفي 

احللومة، )املعد يف ضوء االقرتاح بقاىوٌ 

 املقدو مً دللس اليواب(.
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 م1105 أبرٌل 01التارٌخ : 

 

 (02تقرير جلُـخ اخلديبد رقى )

يشروع  انُىاة حىل قرار جمهس انشىري خبصىصقرار جمهس خبصىص 
تقرير زيبدح ألصحبة ادلؼبشبد وادلستحقني قبَىٌ رقى ) ( نسُخ ) ( ثشؤٌ 

ثشؤٌ تُظيى  1753( نسُخ 11ػُهى اخلبضؼني ألحكبو انقبَىٌ رقى )
 يؼبشبد ويكبفآد انتقبػد دلىظفي احلكىيخ

 دور االَؼقبد انؼبدي انثبَي يٍ انفصم انتشريؼي انراثغ
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالً السٌد علً بن صالح ;702 مارس 72بتارٌخ         

( إلى 7د9/ ص ل خ ت / ف 803الصالح رئٌس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

قرار مجلس النواب  ومناقشة بدراسةوالذي تم بموجبه تكلٌف اللجنة لجنة الخدمات 

) ( لسنة ) ( بشؤن قانون رقم مشروع  حول قرار مجلس الشورى بخصوص

والمستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام القانون رقم تقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات 

على  ،بشؤن تنظٌم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة 0794( لسنة 02)

أن تتم دراسته وإعداد تقرٌر ٌتضمن رأي اللجنة بشأنه لٌتم عرضه على المجلس فً 

 موعد أقصاه ثالثة أسابٌع من تارٌخه.  
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 إجراءاد انهجُخ : -أوالا 

 لتنفٌذ التكلٌف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالٌة :

عةادي الثةانً مةن تدارست اللجنةة مشةروا القةانون المةذكور فةً دور ادنعقةاد ال (1)

 الفصل التشرٌعً الرابع فً اجتماعٌها:

 م.;702مارس  73( المنعقد بتارٌخ 82ادجتماا ) -

 م.;702أبرٌل  :0( المنعقد بتارٌخ 87ادجتماا ) -

 م.;702أبرٌل  ;0( المنعقد بتارٌخ 88ادجتماا ) -

 

اللجنةة تقرٌةر  تقةارٌر اللجةان السةابقةع وعلةىاطلعت اللجنة أثناء دراستها علةى  (2)

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرفق( ع باإلضافة إلىالسابق

 

 شارك فً ادجتماا من األمانة العامة بالمجلس: (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  -1

 المستشار القانوني المساعد. السيد علــي عبدهللا العــــرادي -2

 

  السٌدة و أمٌن سر اللجنة السٌد أٌوب علً طرٌفاللجنة  تحرٌر تقرٌرتولى

 .أمٌن سر اللجنة المساعد دانة إبراهٌم الشٌخ

 

ب:َيثب
ا
 رأي انهجُخ: ـ

كرار يجوس اهٌواا  وواق كورار يجووس     خدارشح اهوجٌج خالل اجخيبؼبخِب   
زيواة  صظووا     كاٌاً ركى ) ( هشٌة ) ( بضؤً ثلريور يضراع  اهضارى بخظاط

بضؤً  3797( هشٌة 35اهيعاضات ااهيشثوليً عٌهى اهخاضعيً صوناى اهلاٌاً ركى )
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، )ااهيعة عوو  ضواا اتكثورا     ثٌظيى يعاضات اينافآت اهثلاعة هياظفي اهوناية
، ّاشخؽرطح ّجِبح اهٌعر اهخٕ دارح حّهَ ينً  بلاٌاً اهيلةى يً يجوس اهٌاا (
ج، ّاهيشخشبر اهلبٌٌّٕ هشإًّ اهوجنبً، ّاهيشخشنبر   كتل أصحبة اهشؽبدث أؼطبء اهوجٌ

اهلبٌٌّٕ اهيشبؼد تبهيجوس، ّاظوؽح اهوجٌج ؼوٓ يّاد يشنرّغ اهلنبًٌّ ّينذنرخٕ    
، ّؼوٓ اهلرار اهشبتق هيجوس اهشنّرْ  اهحنّيج ُّٖئج اهخشرٖػ ّاإلفخبء اهلبٌٌّٕ تشؤٌَ

تبهخيشنم تلنرارٍ   ترفض يشرّغ اهلبًٌّ يً حٖد اهيتدأ، ّؼوٓ كرار يجوس اهٌّاة 
 اهشبتق تشؤً يشرّغ اهلبًٌّ.

دؼيِب هنبفج اهخظّاح اهخٕ يً شؤٌِب اهؽيل ؼوٓ رفػ اهيشخّْ خإند اهوجٌج ؼوٓ  
ؼوٓ طرّرث االُخيبى تفئنج اهيخلبؼندًٖ ّخلندٖى ننل     ، نيب خإند اهيؽٖشٕ هويخلبؼدًٖ

أُيٖج خحشنًٖ   ئهٓ يشٖرًث، جوٖوج يً خديبح كديٍّاهخديبح ّاهخشِٖالح هِى خلدٖرًا هيب 
ّؼوٓ اهرغى يً ذهم  .اهيشخّْ اهيؽٖشٕ هِى تيب ٖخيبشٓ يػ يخظوتبح ّيشخجداح اهحٖبث

فاً اهوجٌج خخيشم تبهلرار اهشبتق هويجوس ترفض يشرّغ اهلبًٌّ، يً حٖند اهيتندأ،   
 ّذهم هذاح األشتبة اهخٕ ظرحخِب اهوجٌج شبتلًنب ُّٕ:

ٕ  وس اهٌّاةئهٓ يج يً اهحنّيج كد أحٖلئً يشرّغ اهلبًٌّ  (1  ،2007ؼنبى   فن
ٖؽٌٕ  ، ييبزٖبداح ؼوٓ يؽبشبح اهيخلبؼدًٖاهؽدٖد يً اهّيٌذ ذهم اهحًٖ ظرأح 

 كد خحللح أصاًل.يشرّغ اه اب ُذأً أُداف ّيتبد

تشؤً خٌعٖى يؽبشبح ّينبفآح اهخلبؼد  1975( هشٌج 13اهلبًٌّ ركى )ألحنبى ب ّفًل (2
هجيٖػ زٖبدث شٌّٖج  خيٌح االجخيبؼٕهوخؤيًٖ اهِٖئج اهؽبيج فاً  ،هيّعفٕ اهحنّيج

هيّاجِج يخظوتنبح غنالء    ؼوٓ اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج (%3)يلدارُب اهيخلبؼدًٖ 
ً شؽٓ ٖاهغبٖج اهخٕ  ّخشبُى ُذٍ اهٌشتج فٕ خحلٖق، اهيؽٖشج كٖند   يشرّغ اهلنبٌّ

 حد ئهٓ خحلٖلِب.اهت
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 75 ٍهويخلبؼدًٖ، تيتوغ كندر اشخحداد ؼالّث شِرٖج هخحشًٖ يشخّْ اهيؽٖشج خى  (3
تخلرٖر ؼالّث خحشنًٖ   2012( هشٌج 10لرار يجوس اهّزراء ركى )ه ّفلًب ادٌٖبًر

خى يٌح زٖبدث ئطبفٖج فٕ ؼالّث . نذهم فلد اهيؽٖشج ألصحبة اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج
دٌٖنبر   700دٌٖبًرا هيً يؽبشَ اهخلبؼدٔ  75هويخلبؼدًٖ كدرُب خحشًٖ اهيؽٖشج 

دٌٖبر  700برًا هيً ٖتوغ يؽبشَ أنذر يً دٌٖ 50فؤكل، ّيٌح زٖبدث ئطبفٖج كدرُب 
 دٌٖبر، نيب ُّ يّطح فٕ اهجدّل اٗخٕ: 1500ّال ٖخجبّز 

 اهيعاص اهثلاعةي
 يً اهحد األدٌٓ ئهٓ

 دٌٖبر 700 

دٌٖبر ئهٓ  701يً 
 دٌٖبر 1500

 دٌٖبر 1500أنذر يً 

عالا  ثوشيً 
 يشثاى اهيعيضة

 دٌٖبر 75 دٌٖبر 125 دٌٖبر 150

 

اهخٌفٖذٖج أذٌبء يٌبكشج يشرّغ كنبًٌّ  اهشوظج اهشوظج اهخشرٖؽٖج ّتًٖ خى اهخّافق  (4
ؼونٓ صنرف    2016ّ 2015تبؼخيبد اهيٖزاٌٖج اهؽبيج هودّهج هوشٌخًٖ اهيبهٖخًٖ 

 2015هنل يخلبؼد هيرث ّاحدث هوشٌج اهيبهٖج  ادٌٖبًر 360 يلدارٍيتوغ دؼى ٌلدٔ 
بُى أٖطًب فنٕ خحلٖنق   ير ٖشاأل ُّذادٌٖبر فؤكل،  700هيً ٖتوغ راختَ اهخلبؼدٔ 

 يحل اهدراشج. يشرّغ اهلبًٌّاهغبٖبح اهيرجّث يً 

اهزٖبدث فنٕ اهيؽبشنبح   يصبدر خيّٖل يحل اهدراشج يشرّغ اهلبًٌّ خطيً ٖهى  (5
، كد خوح يً 2016ّ 2015اهخلبؼدٖج، نذهم فاً اهيٖزاٌٖج اهؽبيج هودّهج هوشٌخًٖ 

اهصؽة أً خخحيل اهحنّينج  يً  االؼخيبداح اهيخصصج هخيّٖل ُذٍ اهزٖبدث. ّأٌَ
بر اهٌفظ ّاٌخفنبض  أؼتبء يبهٖج ئطبفٖج فٕ اهّكح اهحبهٕ فٕ طّء اٌخفبض أشؽ

 ّارخفبغ ٌشتج اهدًٖ اهؽبى. ئٖراداح اهدّهج
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زٖبدث االشخرانبح اهحبهٖج  زٖبدث فٕ اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج، ّجّة ٖخظوة خلرٖر أٔ  (6
اهزٖبدث ُّّ يب ال ٖيننً   تٌشتج يؽٌٖج ّشخخحيل اهحنّيج اهٌصٖة األنتر يً ُذٍ

اهخّصٖج تَ فٕ اهّكح اهحبطر فٕ طّء األزيج اهيبهٖج اهحبهٖج اهخنٕ خينر تِنب    
ّاهؽجز اهّاطح فٕ اهيّازٌج اهؽبيج هودّهج، األير اهنذٔ ٖخظونة    ئٖراداح اهدّهج

هجّء اهدّهج ئهٓ االكخراض هخغظٖج اهؽجز فٕ اهيّازٌج اهؽبيج، ييب ٖحينل ُنذٍ   
 دث خخيذل ئطبفج هِذٍ اهلرّض اهفّائد اهيبهٖج اهيخرختج ؼوِٖب.اهيّازٌج أؼتبء جدٖ

ئً أٔ زٖبدث فٕ اهيؽبشبح أّ أٔ خؽدٖل فٕ اهيزاٖب اهيلديج ٖجة أً ٖتٌنٓ ؼونٓ    (7
دراشبح انخّارٖج يخخصصج ّذهم هغرض يؽرفج خنوفخِب ّخؤذٖرُب اهينبهٕ ؼونٓ   

اهخلبؼدٖج، ّيدْ كدرخِب ؼوٓ اهّفبء تبهخزايبخِنب اهيبهٖنج    اهؽير اهزيٌٕ هوصٌبدٖق
 اهيشخلتوٖج.  

 بعةى اهياافلة باهثيشم باهلرار اهشابق هويجوس فٕ طّء نل ذهم خّصٕ اهوجٌج
 يً ويج اهيبةأ عو  كرار يجوس اهٌاا  واق كرار يجوس اهضارى بخظاط

عاضات ااهيشثوليً ثلرير زياة  صظوا  اهييضراع كاٌاً ركى ) ( هشٌة ) ( بضؤً 
بضؤً ثٌظيى يعاضات  3797( هشٌة 35عٌهى اهخاضعيً صوناى اهلاٌاً ركى )

)ااهيعة عو  ضاا اتكثرا  بلاٌاً اهيلةى يً  ،اينافآت اهثلاعة هياظفي اهوناية
 يجوس اهٌاا (

ب
ا
 اختيبر يقرري ادلىضىع األصهي واالحتيبطي : -راثؼـ

الداخلٌة لمجلس الشورىع اتفقةت اللجنةة علةى  ( من الالئحة 84إعمادً لنص المادة ) 

 اختٌار كل من :

 مقرًرا أصلٌـًا.    سعادة الدكتور سعٌد أحمد عبدهللا .0

ا. .1 ًٌ  سعادة األستاذ نوار علً المحمود      مقرًرا احتٌاط
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ب
ا
 تىصيخ انهجُخ:  -خبيسـ

إن فً ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسةة مشةروا القةانونع فة

 اللجنة توصً بما ٌلً:

 

مان حٌاا المبادأ  الموافقاةتوصً اللجنة بالتمسك باالقرار الساابل للمجلاس بعادم  -

مشاروع قاانون  على قرار مجلس النواب حول قارار مجلاس الشاورى بخصاوص

والمسااتحقٌن عاانهم تقرٌاار زٌااادة ألصااحاب المعاشااات رقاام ) ( لساانة ) ( بشااؤن 

بشاااؤن تنظاااٌم معاشاااات  0794لسااانة ( 02الخاضاااعٌن ألحكاااام القاااانون رقااام )

. )والمعد على ضاوء اققتاراب بقاانون المقادم ومكافآت التقاعد لموظفً الحكومة

 من مجلس النواب(.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر قتخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 اندكتىرح جهبد ػجداهلل انفبضم                َىار ػهي احملًىد        

 رئيس جلُخ اخلديـبد                         اخلديبدَبئت رئيس جلُخ   
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 (0يهحق رقى )
 

تقرير جلية اخلدمات خبصوص قرار دللس 

اليواب حول قرار دللس الشورى بشأٌ مشروع 

قاىوٌ تقرير زيادة ألصحاب املعاشات 

واملستحقني عيهه اخلاضعني ألحلاو قاىوٌ 

تيعيه معاشات وملافآت التقاعد لطباط 

وأفراد قوة دفاع البحريً واألمً العاو الصادر 

و، )املعد 1976( لسية 11باملرسوو بقاىوٌ رقه )

يف ضوء االقرتاح بقاىوٌ املقدو مً دللس 

  اليواب(.
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 م1105 أبرٌل 01التارٌخ : 

 (17تقرير جلُـخ اخلديبد رقى )

يشروع قرار جمهس انُىاة حىل قرار جمهس انشىري خبصىص خبصىص 
قبَىٌ رقى ) ( نسُخ )  ( ثشؤٌ تقرير زيبدح ألصحبة ادلؼبشبد وادلستحقني 
ػُهى اخلبضؼني ألحكبو قبَىٌ تُظيى يؼبشبد ويكبفآد انتقبػد نضجبط 

( 11وأفراد قىح دفبع انجحريٍ واأليٍ انؼبو انصبدر ثبدلرسىو ثقبَىٌ رقى )
 1754نسُخ 

 دور االَؼقبد انؼبدي انثبَي يٍ انفصم انتشريؼي انراثغ
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالً السٌد علً بن صالح ;702 مارس 72بتارٌخ         

( إلى 7د9/ ص ل خ ت / ف 804الصالح رئٌس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

قرار مجلس النواب  ومناقشة بدراسةوالذي تم بموجبه تكلٌف اللجنة لجنة الخدمات 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشؤن حول قرار مجلس الشورى بخصوص 

تقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون تنظٌم 

معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر 
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على أن تتم دراسته وإعداد تقرٌر  ،0795( لسنة 00بالمرسوم بقانون رقم )

ٌتضمن رأي اللجنة بشأنه لٌتم عرضه على المجلس فً موعد أقصاه ثالثة أسابٌع 

 من تارٌخه.  

 إجراءاد انهجُخ : -أوالا 

 لتنفٌذ التكلٌف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالٌة :

العةادي الثةانً مةن  تدارست اللجنةة مشةروا القةانون المةذكور فةً دور ادنعقةاد (4)

 الفصل التشرٌعً الرابع فً اجتماعٌها:

 م.;702مارس  73( المنعقد بتارٌخ 82ادجتماا ) -

 م.;702أبرٌل  :0( المنعقد بتارٌخ 87ادجتماا ) -

 م.;702أبرٌل  ;0( المنعقد بتارٌخ 88ادجتماا ) -

 

 

للجنةة تقرٌةر ا تقةارٌر اللجةان السةابقةع وعلةىاطلعت اللجنة أثناء دراستها علةى  (5)

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرفق( ع باإلضافة إلىالسابق

 

 شارك فً ادجتماا من األمانة العامة بالمجلس: (6)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  -3

 المستشار القانوني المساعد. السيد علــي عبدهللا العــــرادي -4

 

  السٌدة و أمٌن سر اللجنة السٌد أٌوب علً طرٌفاللجنة  تحرٌر تقرٌرتولى

 .أمٌن سر اللجنة المساعد دانة إبراهٌم الشٌخ
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ب:َيثب
ا
 رأي انهجُخ: ـ

كرار يجوس اهٌاا  واق كرار يجوس اهضارى خدارشح اهوجٌج خالل اجخيبؼبخِب  
يضراع كاٌاً ركى ) ( هشٌة )  ( بضؤً ثلرير زياة  صظووا  اهيعاضوات    بخظاط

ااهيشثوليً عٌهى اهخاضعيً صوناى كاٌاً ثٌظيى يعاضات اينافآت اهثلاعوة هضوبا    
( هشوٌة  33اأفراة كا  ةفاع اهبوريً ااصيً اهعاى اهظاةر باهيرشاى بلواٌاً ركوى )  

ّاشخؽرطح ، يً يجوس اهٌاا (. )ااهيعة عو  ضاا اتكثرا  بلاٌاً اهيلةى 3798
ّاهيشخشنبر   ،أؼطبء اهوجٌجأصحبة اهشؽبدث ّجِبح اهٌعر اهخٕ دارح حّهَ يً كتل 

ّاهيشخشبر اهلبٌٌّٕ اهيشبؼد تبهيجوس، ّاظوؽح اهوجٌج ؼونٓ   ،اهلبٌٌّٕ هشإًّ اهوجبً
ّؼوٓ  ،يّاد يشرّغ اهلبًٌّ ّيذنرخٕ اهحنّيج ُّٖئج اهخشرٖػ ّاإلفخبء اهلبٌٌّٕ تشؤٌَ

لرار اهشبتق هيجوس اهشّرْ ترفض يشرّغ اهلبًٌّ يً حٖد اهيتدأ، ّؼونٓ كنرار   اه
 يجوس اهٌّاة تبهخيشم تلرارٍ اهشبتق تشؤً يشرّغ اهلبًٌّ.

دؼيِب هنبفج اهخظّاح اهخٕ يً شؤٌِب اهؽيل ؼوٓ رفػ اهيشخّْ خإند اهوجٌج ؼوٓ  
ؼوٓ طرّرث االُخيبى تفئنج اهيخلبؼندًٖ ّخلندٖى ننل     ، نيب خإند اهيؽٖشٕ هويخلبؼدًٖ

ئهٓ أُيٖج خحشنًٖ   يشٖرًث، جوٖوج يً خديبح كديٍّاهخديبح ّاهخشِٖالح هِى خلدٖرًا هيب 
ّؼوٓ اهرغى يً ذهم  .اهيشخّْ اهيؽٖشٕ هِى تيب ٖخيبشٓ يػ يخظوتبح ّيشخجداح اهحٖبث

ًٌّ يً حٖد اهيتدأ، ّذهم فاً اهوجٌج خخيشم تبهلرار اهشبتق هويجوس ترفض يشرّغ اهلب
 هذاح األشتبة اهخٕ ظرحخِب اهوجٌج شبتلًنب ُّٕ:

ٕ  ئهٓ يجوس اهٌّاة يً اهحنّيج كد أحٖلئً يشرّغ اهلبًٌّ  (8  ،2007ؼنبى   فن
ٖؽٌٕ  ، ييبزٖبداح ؼوٓ يؽبشبح اهيخلبؼدًٖاهؽدٖد يً اهّيٌذ ذهم اهحًٖ ظرأح 

 . كد خحللح أصاًليشرّغ اه اب ُذأً أُداف ّيتبد

تشؤً زٖبدث يؽبشبح أصنحبة اهيؽبشنبح    1996( هشٌج 11هولرار ركى )ّفًلب  (9
زٖبدث شنٌّٖج   صٌدّق اهخلبؼد اهؽشنرٔ ٖيٌحفاً ّاهيخلبؼدًٖ ّاهيشخحلًٖ ؼٌِى 
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ّخشبُى ُذٍ اهٌشنتج  ؼوٓ اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج،  (%3)يلدارُب هجيٖػ اهيخلبؼدًٖ 
 خحلٖلِب.حد ئهٓ كٖد اهت يشرّغ اهلبًٌّشؽٓ ٖ فٕ خحلٖق اهغبٖج اهخٕ

 75خى اشخحداد ؼالّث شِرٖج هخحشًٖ يشخّْ اهيؽٖشج هويخلبؼدًٖ، تيتوغ كدرٍ  (10
تخلرٖر ؼالّث خحشنًٖ   2012( هشٌج 10هلرار يجوس اهّزراء ركى )دٌٖبًرا ّفلًب 

خى يٌح زٖبدث ئطبفٖج فٕ ؼالّث اهيؽٖشج ألصحبة اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج. نذهم فلد 
دٌٖنبر   700دٌٖبًرا هيً يؽبشَ اهخلبؼدٔ  75خحشًٖ اهيؽٖشج هويخلبؼدًٖ كدرُب 
دٌٖبر  700دٌٖبرًا هيً ٖتوغ يؽبشَ أنذر يً  50فؤكل، ّيٌح زٖبدث ئطبفٖج كدرُب 

 دٌٖبر، نيب ُّ يّطح فٕ اهجدّل اٗخٕ:   1500ّال ٖخجبّز 

 اهيعاص اهثلاعةي

 ٌٓ ئهٓيً اهحد األد

 دٌٖبر 700 

دٌٖبر ئهٓ  701يً 
 دٌٖبر 1500

 دٌٖبر 1500أنذر يً 

عالا  ثوشيً 
 يشثاى اهيعيضة

 دٌٖبر 75 دٌٖبر 125 دٌٖبر 150

اهخٌفٖذٖج أذٌبء يٌبكشج يشرّغ كنبًٌّ  اهشوظج تًٖ اهشوظج اهخشرٖؽٖج ّخى اهخّافق  (11
ؼونٓ صنرف    2016ّ 2015تبؼخيبد اهيٖزاٌٖج اهؽبيج هودّهج هوشٌخًٖ اهيبهٖخًٖ 

 2015دٌٖبر هنل يخلبؼد هيرث ّاحدث هوشٌج اهيبهٖنج   360 يلدارٍيتوغ دؼى ٌلدٔ 
ٖشبُى أٖطًب فنٕ خحلٖنق    األير ُّذادٌٖبر فؤكل،  700هيً ٖتوغ راختَ اهخلبؼدٔ 

 يحل اهدراشج. يشرّغ اهلبًٌّاهيرجّث يً اهغبٖبح 

اهزٖبدث فٕ اهيؽبشنبح  يصبدر خيّٖل يحل اهدراشج يشرّغ اهلبًٌّ خطيً ٖهى  (12
، كد خوح يً 2016ّ 2015اهخلبؼدٖج، نذهم فاً اهيٖزاٌٖج اهؽبيج هودّهج هوشٌخًٖ 

يً اهصؽة أً خخحيل اهحنّينج   االؼخيبداح اهيخصصج هخيّٖل ُذٍ اهزٖبدث. ّأٌَ
بر اهٌفظ ّاٌخفنبض  يبهٖج ئطبفٖج فٕ اهّكح اهحبهٕ فٕ طّء اٌخفبض أشؽأؼتبء 

 ّارخفبغ ٌشتج اهدًٖ اهؽبى. ئٖراداح اهدّهج
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زٖنبدث االشنخرانبح    زٖبدث فٕ اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج، ّجنّة  ٖخظوة خلرٖر أٔ  (13
اهحبهٖج تٌشتج يؽٌٖج ّشخخحيل اهحنّيج اهٌصٖة األنتر يً ُذٍ اهزٖبدث ُّّ يب ال 

ٖج تَ فٕ اهّكح اهحبطر فٕ طّء األزيج اهيبهٖج اهحبهٖج اهخٕ خير تِب ٖينً اهخّص
ّاهؽجز اهّاطح فٕ اهيّازٌج اهؽبيج هودّهج، األير اهنذٔ ٖخظونة    ئٖراداح اهدّهج

هجّء اهدّهج ئهٓ االكخراض هخغظٖج اهؽجز فٕ اهيّازٌج اهؽبيج، ييب ٖحينل ُنذٍ   
 فّائد اهيبهٖج اهيخرختج ؼوِٖب.اهيّازٌج أؼتبء جدٖدث خخيذل ئطبفج هِذٍ اهلرّض اه

ئً أٔ زٖبدث فٕ اهيؽبشبح أّ أٔ خؽدٖل فٕ اهيزاٖب اهيلديج ٖجة أً ٖتٌٓ ؼونٓ   (14
دراشبح انخّارٖج يخخصصج ّذهم هغرض يؽرفج خنوفخِب ّخؤذٖرُب اهينبهٕ ؼونٓ   

اهخلبؼدٖج، ّيدْ كدرخِب ؼوٓ اهّفبء تبهخزايبخِنب اهيبهٖنج    اهؽير اهزيٌٕ هوصٌبدٖق
  اهيشخلتوٖج. 

 

بعدم  كل ذلك توصً اللجنة بالتمسك بالقرار السابل للمجلسفي ضاا 

على قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى  من حٌا المبدأ الموافقة

تقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشؤن  بخصوص

التقاعد والمستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون تنظٌم معاشات ومكافآت 

( 00لضباط وأفراد قوة دفاع البحرٌن واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 . )ااهيعة عو  ضاا اتكثرا  بلاٌاً اهيلةى يً يجوس اهٌاا (0795لسنة 

 

ب
ا
 اختيبر يقرري ادلىضىع األصهي واالحتيبطي : -راثؼـ

 

ورىع اتفقةت اللجنةة علةى ( من الالئحة الداخلٌة لمجلس الش 84إعمادً لنص المادة ) 

 اختٌار كل من :
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 مقرًرا أصلٌـًا.    سعادة الدكتور سعٌد أحمد عبدهللا .2

ا. .3 ًٌ  سعادة األستاذ نوار علً المحمود      مقرًرا احتٌاط

ب
ا
 تىصيخ انهجُخ:  -خبيسـ

 

فً ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسةة مشةروا القةانونع فةإن 

 ٌلً:اللجنة توصً بما 

 

مان حٌاا المبادأ الموافقاة  بالتمسك باالقرار الساابل للمجلاس بعادمتوصً اللجنة  -

مشاروع قاانون  قرار مجلس النواب حول قارار مجلاس الشاورى بخصاوص على

عاانهم تقرٌاار زٌااادة ألصااحاب المعاشااات والمسااتحقٌن رقاام ) ( لساانة ) ( بشااؤن 

لضااباط وأفااراد قااوة الخاضااعٌن ألحكااام قااانون تنظااٌم معاشااات ومكافااآت التقاعااد 

 .0795( لسانة 00دفاع البحرٌن واألمن العام الصاادر بالمرساوم بقاانون رقام )

 )والمعد على ضوء اققتراب بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 واألمر معروض على المجلس الموقر قتخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 انفبضماندكتىرح جهبد ػجداهلل                َىار ػهي احملًىد        

 رئيس جلُخ اخلديـبد                         اخلديبدَبئت رئيس جلُخ   
 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1يهحق رقى )
تقرير جلية اخلدمات خبصوص قرار 

دللس اليواب حول قرار دللس الشورى 

بشأٌ مشروع قاىوٌ بشأٌ تقرير زيادة 

ألصحاب املعاشات واملستحقني عيهه 

اخلاضعني ألحلاو قاىوٌ التأمني 

االجتناعي الصادر باملرسوو بقاىوٌ رقه 

و، )املعد يف ضوء 1976( لسية 24)

االقرتاح بقاىوٌ املقدو مً دللس 

 اليواب(.
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 م1105 أبرٌل 01التارٌخ : 

 (01) تقرير جلُـخ اخلديبد رقى

يشروع  قرار جمهس انُىاة حىل قرار جمهس انشىري خبصىصخبصىص 
 قبَىٌ رقى ) ( نسُخ ) ( ثشؤٌ تقرير زيبدح ألصحبة ادلؼبشبد 

 وادلستحقني ػُهى اخلبضؼني ألحكبو قبَىٌ انتؤيني االجتًبػي 

 1754( نسُخ 02انصبدر ثبدلرسىو ثقبَىٌ رقى )

 انتشريؼي انراثغدور االَؼقبد انؼبدي انثبَي يٍ انفصم 
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالً السٌد علً بن صالح ;702 مارس 72بتارٌخ         

( إلى 7د9/ ص ل خ ت / ف 820الصالح رئٌس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

قرار مجلس النواب  ومناقشة بدراسةوالذي تم بموجبه تكلٌف اللجنة لجنة الخدمات 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشؤن  حول قرار مجلس الشورى بخصوص

تقرٌر زٌادة ألصحاب المعاشات والمستحقٌن عنهم الخاضعٌن ألحكام قانون 

على أن تتم  ،0795( لسنة 13التؤمٌن اقجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
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دراسته وإعداد تقرٌر ٌتضمن رأي اللجنة بشأنه لٌتم عرضه على المجلس فً موعد 

 أسابٌع من تارٌخه.  أقصاه ثالثة 

 

 إجراءاد انهجُخ : -أوالا 

 لتنفٌذ التكلٌف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالٌة :

تدارست اللجنةة مشةروا القةانون المةذكور فةً دور ادنعقةاد العةادي الثةانً مةن  (7)

 اجتماعٌها:الفصل التشرٌعً الرابع فً 

 م.;702مارس  73( المنعقد بتارٌخ 82ادجتماا ) -

 م.;702أبرٌل  :0( المنعقد بتارٌخ 87ادجتماا ) -

 م.;702أبرٌل  ;0( المنعقد بتارٌخ 88ادجتماا ) -

 

تقرٌةر اللجنةة  تقةارٌر اللجةان السةابقةع وعلةىاطلعت اللجنة أثناء دراستها علةى  (8)

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرفق( ع باإلضافة إلىالسابق

 

 بالمجلس:شارك فً ادجتماا من األمانة العامة  (9)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  -5

 المستشار القانوني المساعد. السيد علــي عبدهللا العــــرادي -6

 

  السٌدة و أمٌن سر اللجنة السٌد أٌوب علً طرٌفاللجنة  تحرٌر تقرٌرتولى

 .أمٌن سر اللجنة المساعد دانة إبراهٌم الشٌخ
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ب:َيثب
ا
 انهجُخ:رأي  ـ

كرار يجوس اهٌواا  وواق كورار يجووس     خدارشح اهوجٌج خالل اجخيبؼبخِب   
يضراع كاٌاً ركى ) ( هشٌة ) ( بضؤً ثلريور زيواة  صظووا      اهضارى بخظاط

اهيعاضات ااهيشثوليً عٌهى اهخاضعيً صوناى كاٌاً اهثوؤييً اتجثيواعي اهظواةر    
ضاا اتكثرا  بلاٌاً اهيلةى  . )ااهيعة عو 3798( هشٌة 46باهيرشاى بلاٌاً ركى )

، ّاشخؽرطح ّجِبح اهٌعر اهخٕ دارح حّهَ يً كتنل أصنحبة   يً يجوس اهٌاا (
اهشؽبدث أؼطبء اهوجٌج، ّاهيشخشبر اهلبٌٌّٕ هشإًّ اهوجبً، ّاهيشخشبر اهلبٌٌّٕ اهيشبؼد 
تبهيجوس، ّاظوؽح اهوجٌج ؼوٓ يّاد يشرّغ اهلبًٌّ ّيذنرخٕ اهحنّيج ُّٖئج اهخشرٖػ 

ّؼوٓ اهلرار اهشبتق هيجوس اهشّرْ ترفض يشرّغ اهلنبًٌّ   ،فخبء اهلبٌٌّٕ تشؤٌَّاإل
يً حٖد اهيتدأ، ّؼوٓ كرار يجوس اهٌّاة تبهخيشم تلرارٍ اهشنبتق تشنؤً يشنرّغ    

 اهلبًٌّ.

دؼيِب هنبفج اهخظّاح اهخٕ يً شؤٌِب اهؽيل ؼوٓ رفػ اهيشخّْ خإند اهوجٌج ؼوٓ  
ؼوٓ طرّرث االُخيبى تفئنج اهيخلبؼندًٖ ّخلندٖى ننل     ، نيب خإند اهيؽٖشٕ هويخلبؼدًٖ

ئهٓ أُيٖج خحشنًٖ   يشٖرًث، جوٖوج يً خديبح كديٍّاهخديبح ّاهخشِٖالح هِى خلدٖرًا هيب 
ّؼوٓ اهنرغى ينً    ،اهيشخّْ اهيؽٖشٕ هِى تيب ٖخيبشٓ يػ يخظوتبح ّيشخجداح اهحٖبث

بًٌّ يً حٖد اهيتدأ، خخيشم تبهلرار اهشبتق هويجوس ترفض يشرّغ اهل ذهم، فاً اهوجٌج
 ّذهم هذاح األشتبة اهخٕ ظرحخِب اهوجٌج شبتلًنب ُّٕ:

ٕ  ئهٓ يجوس اهٌّاة يً اهحنّيج كد أحٖلئً يشرّغ اهلبًٌّ  (15  ،2007ؼنبى   فن
ٖؽٌٕ  ، ييبزٖبداح ؼوٓ يؽبشبح اهيخلبؼدًٖاهؽدٖد يً اهّيٌذ ذهم اهحًٖ ظرأح 

 كد خحللح أصاًل.يشرّغ اه اب ُذأً أُداف ّيتبد

( هشٌج 24ألحنبى كبًٌّ اهخؤيًٖ االجخيبؼٕ اهصبدر تبهيرشّى تلبًٌّ ركى )ب ّفًل (16
هجيٖنػ  زٖبدث شٌّٖج  خيٌح هوخؤيًٖ االجخيبؼٕاهِٖئج اهؽبيج فاً ّخؽدٖالخَ  1976
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هيّاجِج يخظوٖنبح غنالء    ؼوٓ اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج (%3)يلدارُب اهيخلبؼدًٖ 
ً شؽٓ ٖاهغبٖج اهخٕ  ّخشبُى ُذٍ اهٌشتج فٕ خحلٖق، اهيؽٖشج كٖند   يشرّغ اهلنبٌّ

 حد ئهٓ خحلٖلِب.اهت

 75 هويخلبؼدًٖ، تيتوغ كدرٍاشخحداد ؼالّث شِرٖج هخحشًٖ يشخّْ اهيؽٖشج خى  (17
تخلرٖر ؼالّث خحشنًٖ   2012( هشٌج 10لرار يجوس اهّزراء ركى )ه ّفلًب ادٌٖبًر

فٖج فٕ ؼالّث خى يٌح زٖبدث ئطبنذهم فلد  ،اهيؽٖشج ألصحبة اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج
دٌٖنبر   700دٌٖبًرا هيً يؽبشَ اهخلبؼدٔ  75هويخلبؼدًٖ كدرُب خحشًٖ اهيؽٖشج 

دٌٖبر  700دٌٖبرًا هيً ٖتوغ يؽبشَ أنذر يً  50فؤكل، ّيٌح زٖبدث ئطبفٖج كدرُب 
 دٌٖبر، نيب ُّ يّطح فٕ اهجدّل اٗخٕ:   1500ّال ٖخجبّز 

 اهيعاص اهثلاعةي
 يً اهحد األدٌٓ ئهٓ

 دٌٖبر 700 

دٌٖبر ئهٓ  701يً 
 دٌٖبر 1500

 دٌٖبر 1500أنذر يً 

عالا  ثوشيً 
 يشثاى اهيعيضة

 دٌٖبر 75 دٌٖبر 125 دٌٖبر 150

 

اهخٌفٖذٖج أذٌبء يٌبكشج يشرّغ كنبًٌّ  اهشوظج تًٖ اهشوظج اهخشرٖؽٖج ّخى اهخّافق  (18
ؼونٓ صنرف    2016ّ 2015تبؼخيبد اهيٖزاٌٖج اهؽبيج هودّهج هوشٌخًٖ اهيبهٖخًٖ 

 2015هنل يخلبؼد هيرث ّاحدث هوشٌج اهيبهٖج  ادٌٖبًر 360 ٍيلداريتوغ دؼى ٌلدٔ 
ير ٖشبُى أٖطًب فنٕ خحلٖنق   األ ُّذادٌٖبر فؤكل،  700هيً ٖتوغ راختَ اهخلبؼدٔ 

 يحل اهدراشج. يشرّغ اهلبًٌّاهغبٖبح اهيرجّث يً 

اهزٖبدث فٕ اهيؽبشنبح  يصبدر خيّٖل يحل اهدراشج يشرّغ اهلبًٌّ خطيً ٖهى  (19
، كد خوح يً 2016ّ 2015اهخلبؼدٖج، نذهم فاً اهيٖزاٌٖج اهؽبيج هودّهج هوشٌخًٖ 
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يً اهصؽة أً خخحيل اهحنّينج   االؼخيبداح اهيخصصج هخيّٖل ُذٍ اهزٖبدث. ّأٌَ
بر اهٌفظ ّاٌخفنبض  أؼتبء يبهٖج ئطبفٖج فٕ اهّكح اهحبهٕ فٕ طّء اٌخفبض أشؽ

 ٌشتج اهدًٖ اهؽبى.ّارخفبغ  ئٖراداح اهدّهج

زٖنبدث االشنخرانبح    زٖبدث فٕ اهيؽبشبح اهخلبؼدٖج، ّجنّة  ٖخظوة خلرٖر أٔ  (20
اهحبهٖج تٌشتج يؽٌٖج ّشخخحيل اهحنّيج اهٌصٖة األنتر يً ُذٍ اهزٖبدث ُّّ يب ال 
ٖينً اهخّصٖج تَ فٕ اهّكح اهحبطر فٕ طّء األزيج اهيبهٖج اهحبهٖج اهخٕ خير تِب 

اهّاطح فٕ اهيّازٌج اهؽبيج هودّهج، األير اهنذٔ ٖخظونة    ّاهؽجز ئٖراداح اهدّهج
هجّء اهدّهج ئهٓ االكخراض هخغظٖج اهؽجز فٕ اهيّازٌج اهؽبيج، ييب ٖحينل ُنذٍ   

 اهيّازٌج أؼتبء جدٖدث خخيذل ئطبفج هِذٍ اهلرّض اهفّائد اهيبهٖج اهيخرختج ؼوِٖب.

ئً أٔ زٖبدث فٕ اهيؽبشبح أّ أٔ خؽدٖل فٕ اهيزاٖب اهيلديج ٖجة أً ٖتٌٓ ؼونٓ   (21
دراشبح انخّارٖج يخخصصج ّذهم هغرض يؽرفج خنوفخِب ّخؤذٖرُب اهينبهٕ ؼونٓ   

اهخلبؼدٖج، ّيدْ كدرخِب ؼوٓ اهّفبء تبهخزايبخِنب اهيبهٖنج    اهؽير اهزيٌٕ هوصٌبدٖق
 اهيشخلتوٖج.  

 

اهثيشم باهلرار اهشابق هويجوس بعةى اهياافلة ب فٕ طّء نل ذهم خّصٕ اهوجٌج
 كرار يجوس اهٌاا  واق كرار يجوس اهضارى بخظاطيً ويج اهيبةأ عو  

يضراع كاٌاً ركى ) ( هشٌة ) ( بضؤً ثلرير زياة  صظوا  اهيعاضات ااهيشثوليً 
( 46عٌهى اهخاضعيً صوناى كاٌاً اهثؤييً اتجثياعي اهظاةر باهيرشاى بلاٌاً ركى )

 . )ااهيعة عو  ضاا اتكثرا  بلاٌاً اهيلةى يً يجوس اهٌاا (3798هشٌة 
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ب
ا
 اختيبر يقرري ادلىضىع األصهي واالحتيبطي : -راثؼـ

( من الالئحة الداخلٌة لمجلس الشورىع اتفقةت اللجنةة علةى  84إعمادً لنص المادة ) 

 اختٌار كل من :

 ـًا.مقرًرا أصلٌ    سعادة الدكتور سعٌد أحمد عبدهللا .4

ا. .5 ًٌ  سعادة األستاذ نوار علً المحمود      مقرًرا احتٌاط

 

ب
ا
 تىصيخ انهجُخ:  -خبيسـ

فً ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسةة مشةروا القةانونع فةإن 

 اللجنة توصً بما ٌلً:

مان حٌاا المبادأ الموافقاة  بالتمسك باالقرار الساابل للمجلاس بعادمتوصً اللجنة  -

مشاروع قاانون  مجلس النواب حول قارار مجلاس الشاورى بخصاوص قرار على

رقاام ) ( لساانة ) ( بشااؤن تقرٌاار زٌااادة ألصااحاب المعاشااات والمسااتحقٌن عاانهم 

( 13الخاضعٌن ألحكام قانون التؤمٌن اقجتماعً الصادر بالمرسوم بقانون رقام )

 . )والمعد على ضوء اققتراب بقانون المقدم من مجلس النواب(.0795لسنة 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر قتخاذ الالزم ،،،

 

 اندكتىرح جهبد ػجداهلل انفبضم                َىار ػهي احملًىد        

 رئيس جلُخ اخلديـبد                         اخلديبدَبئت رئيس جلُخ   
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 (2يهحق رقى )
تقرير جلية املرافق العامة والبيئة 

قاىوٌ يف شأٌ خبصوص مشروع 

إىشاء وتيعيه صيدوق دعه 

)املعد يف  ،الصياديً البحريييني

ضوء االقرتاح بقاىوٌ املقدو مً 

 دللس اليواب(.
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 و5105َىفًرب  01انزبسَخ: 

 

 نهجُخ ادلشافك انؼبيخ وانجُئخ  األولانزمشَش 

 يششوع لبَىٌ يف شأٌ إَشبء ورُظُى صُذوق دػى انصُبدٍَ انجذشَُُني ثشأٌ 

 ح ثمبَىٌ ادلمذو يٍ جمهظ انُىاة() ادلؼذ يف ظىء االلزشا

 انشاثغيٍ انفصم انزششَؼٍ  انثبيندوس االَؼمبد انؼبدٌ 

 يمذيخ:

اٍزٍّذ جلٕخ ادلوافك اٌؼبِخ واٌجُئخ وزابة ِؼابر هساٌُ رلٍاٌ اٌ اىهي                         
االٔؼمابك  َ ِآ كوه  7104ِبَى  77( ادلإهؿ يف 4ك 3ص ي َ ة / ف 996هلُ ) 
ِ ووع واٌنٌ مت مبىعجٗ رىٍُف اٌٍغٕخ ثلهاٍخ  ِٓ اٌفصً اٌز وَؼٍ اٌضبٌش اٌواثغاٌؼبكٌ 

صٕلوق كػُ اٌصُبكَٓ اٌجؾوٌَُٕن ) ادلؼل يف ظىء االلزاواػ  لبٔىْ يف شأْ ئٔ بء ورٕظُُ 
، وئػلاك رموَاو  أْ رزُ كهاٍزٗ وئثلاء ادلالؽظبد ، ػًٍثمبٔىْ ادلملَ ِٓ رلٌٍ إٌىاة(

 َزعّٓ هأٌ اٌٍغٕخ ث أٔٗ؛ ٌُزُ ػوظٗ ػًٍ اجملٌٍ. 
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اٍزٍّذ جلٕخ ادلوافك اٌؼبِخ واٌجُئخ وزبة صبؽت ادلؼبر اٌَُل ػٍٍ ثٓ صبحل  ولل  
كََّرب  70ادلإهؿ يف  0ك  4ص ي َ ة / ف  6اٌصبحل هسٌُ رلٌٍ اٌ ىهي هلُ 

واٌنٌ مت مبىعجٗ  َ ِٓ كوه االٔؼمبك اٌؼبكٌ األوي ِٓ اٌفصً اٌز وَؼٍ اٌواثغ7104
 بهَغ اٌمىأٌن اٌيت صبغزهب احلىىِخ يف ظىء ثاػلاك اٌزمبهَو ادلزؼٍمخ مبرىٍُف اٌٍغٕخ 

االلزواؽبد ثمىأٌن ادلملِخ ِٓ اجملٌٍَن وادلواٍُُ ثمىأٌن ػًٍ أْ روفغ اٌٍغٕخ رموَو٘ب 
 فالي صالصخ أٍبثُغ ِٓ ربهخيٗ.

وّب اٍزٍّذ جلٕخ ادلوافك اٌؼبِخ واٌجُئخ وزبة صبؽت ادلؼبر اٌَُل ػٍٍ ثٓ صبحل اٌصبحل 
َ 7105أوزىثو  08ادلإهؿ   7ك  4ص ي َ ة / ف  716ُ هسٌُ رلٌٍ اٌ ىهي هل

واٌنٌ مت مبىعجٗ رىٍُف اٌٍغٕخ ثاػبكح  ِٓ كوه االٔؼمبك اٌضبين ِٓ اٌفصً اٌز وَؼٍ اٌواثغ
، فصً فُٗ اجملٌٍ فالي اٌلوه األويإٌظو يف رموَو٘ب اخلبص هبنا ادل ووع، واٌنٌ مل َ
 ح أَبَ ِٓ ربهخيٗ.ػًٍ أْ روفغ اٌٍغٕخ رموَو٘ب يف ِىػل ألصبٖ ػ و

 

 إجشاءاد انهجُخ : -أواًل

كوه االٔؼمبك اٌؼبكٌ اٌواثاغ ِآ اٌفصاً     مبٔىْ يفِ ووع اٌرلاهٍذ اٌٍغٕخ  .1
 يف االعزّبػبد اٌزبٌُخ:اٌز وَؼٍ اٌضبٌش 

 ربسخيـــّ سلـى االجزًـبع

 7104َ َىُٔى  0 اٌواثغ واٌؼ وَٓاالعزّابع 

 7104َ َىُٔى  01 اخلبٌِ واٌؼ وَٓاالعزّابع 

 7104َ َىُٔى  05 االعزّبع اٌَبكً واٌؼ وَٓ 
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رلاهٍذ اٌٍغٕخ ِ ووع اٌمبٔىْ يف كوه االٔؼمبك اٌؼبكٌ األوي ِٓ اٌفصاً   ولل  .2
 يف االعزّبػبد اٌزبٌُخ: اٌز وَؼٍ اٌواثغ

 ربسخيـــّ سلـى االجزًـبع

 7104َ كََّرب 74 اٌضبيناالعزّابع 

 7104َ كََّرب  30 اٌضبٌشاالعزّابع 

 7105َ َٕبَو  76 االعزّبع اٌواثغ 

 

ِٓ اٌفصاً   اٌضبينوّب رلاهٍذ اٌٍغٕخ ِ ووع اٌمبٔىْ يف كوه االٔؼمبك اٌؼبكٌ . 3
 يف االعزّبع اٌزبر: اٌز وَؼٍ اٌواثغ

 ربسخيـــّ سلـى االجزًـبع

 7105َٔىفّرب  01 اٌضبيناالعزّابع 

 

ٌ اطهؼذ انهجُخ أثُبء دساعزهب ػهً انىثبئك ادلزؼهمخ . 4 يىظـىع   ثبدلشعىو ثمـبَى
 :انجذث وانذساعخ وانيت اشزًهذ ػهً يبَهٍ

 

 (يشفكهأٌ جلٕخ اٌ إوْ اٌز وَؼُخ واٌمبٔىُٔخ مبغٌٍ اٌ ىهي . ) -

 ( يشفكهأٌ جلٕخ اٌ إوْ ادلبٌُخ وااللزصبكَخ مبغٌٍ اٌ ىهي. )  -

 ( يشفكِوسُبد وىاهح شإوْ اٌجٍلَبد واٌزقؽُػ اٌؼّواين. )  -

 ( يشفكِوسُبد وىاهح ادلىاصالد ) صٕلوق اٌؼًّ متىٌن (. )  -

 . ) يشفك (ِوسُبد اجلّؼُخ اٌزؼبؤُخ ٌٍصُبكَٓ احملزوفٌن -
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 ( يشفكِوسُبد مجؼُخ اٌصُبكَٓ احملزوفٌن. )  -

 ( يشفكلواه رلٌٍ إٌىاة وِوفمبرٗ. )  -

 شأْ ئٔ بء ورٕظُُ صٕلوق كػُ اٌصُبكَٓ اٌجؾوٌَُٕن ) ادلؼل يف ِ ووع لبٔىْ يف  -
 ( يشفك. ) ظىء االلزواػ ثمبٔىْ ادلملَ ِٓ رلٌٍ إٌىاة(

 

دوس االَؼمبد انؼبدٌ االجزًبع اخلبيظ وانؼششٍَ يٍ وثذػىح يٍ انهجُخ، شبسن يف . 4
 كم يٍ اجلهبد انزبنُخ:انشاثغ يٍ انفصم انزششَؼٍ انثبنث 

 

 شؤوٌ انجهذَبد وانزخطُط انؼًشاين، دُث دعش:وصاسح  -
 

 اٌىوًُ ادلَبػل ٌٍقلِبد اٌجٍلَخ ادل زووخ.          ل ٔىه اٌ ُـال زلّااٌَُ -
 اٌىوًُ ادلَبػل ٌٍضووح اٌجؾوَخ.   ل ػجلاهلل ػجلاٌٍؽُفااٌَُ -
 هسٌُ لَُ ادلىاهك اٌَّىُخ.   تاأصُال ػًَُ اٌَُ -
 ادلَز به اٌمبٔىين.    آاال األُِاٌَُل زلّ -
 

 اجلًؼُخ انزؼبوَُخ نهصُبدٍَ احملزشفني، دُث دعش: -
 

 هسٌُ اجلّؼُخ. اٌَُل وؽُل هاشل اٌلوٍوٌ -
 

 مجؼُخ انصُبدٍَ احملزشفني، دُث دعش: -
 

 هسٌُ اجلّؼُخ. اٌَُل عبٍُ زلّل اجلًناْ  -
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 : كًب شبسن يف اجزًبػبد انهجُخ يٍ األيبَخ انؼبيخ 

 ٌ إوْ  اٌٍغبْ. ادلَز به اٌمبٔىين بم زلَٓ محُل ِو٘ىْ   ااألٍز -
 

  صَُت َىعف أمحذانغُذح و خ دغٍ ْبشىانغُذح خىنورىىل أِبٔخ ٍاو اٌٍغٕخ. 
 

ـًب : سأٌ جلُخ انشؤوٌ انزششَؼُخ وانمبَىَُخ:  ثبَُـ

اؼٍؼذ اٌٍغٕخ ػًٍ هأٌ جلٕخ اٌ إوْ اٌز وَؼُخ واٌمبٔىُٔخ مبغٌٍ اٌ ىهي واٌنٌ 
 ( يشفكِٓ إٌبؽُزٌن اٌلٍزىهَخ واٌمبٔىُٔخ. )مبٔىْ ِ ووع اٌعبء ِإوًلا ٌَالِخ 

 

ـًب:  :جلُخ انشؤوٌ ادلبنُخ وااللزصبدَخ مبجهظ انشىسييشئُبد  ثبنثـ

روي جلٕخ اٌ إوْ ادلبٌُخ وااللزصبكَخ أْ ِٓ شأْ ادلىافمخ ػًٍ ِ ووع اٌمبٔىْ ىَبكح  
األػجبء ادلبٌُخ ػًٍ ادلُيأُخ اٌؼبِخ ٌٍلوٌخ، األِو اٌنٌ َزؼبهض ِغ رىعٗ اٌلوٌخ يف ئػابكح  

ٌزؾمُك أ٘لاف ِ ووع اٌمبٔىْ  وَٕجغٍرىعُٗ اٌلػُ دلَزؾمُٗ ِٓ موٌ اٌلفً احمللوك، 
ثُّٕاذ جلٕاخ اٌ اإوْ ادلبٌُاخ     ٌصُل اٌجؾوٌ واٌصٕبػخ اٌجؾوَخ، ولل ا ٍرؽىَو لؽبػ

 ( يشفكوااللزصبكَخ رفصُاًل ٌوأَهب يف ِنووهتب اٌيت للِزهب ٌٍغٕخ. ) 
 

ـًب   :وصاسح شؤوٌ انجهذَبد وانزخطُط انؼًشاينيشئُبد  :ساثؼ

أثلد اٌىىاهح يف ِنووهتب ارفبلهب ِغ ادلنووح ادلملِخ ِٓ احلىىِخ ث أْ ِ اووع  
 (يشفك) اٌمبٔىْ.
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ـًب   :ادلىاصالد ) صُذوق انؼًم متكني (وصاسح يشئُبد  :خبيغ

إلػبٔاخ  : ئْ ادلَزهلفٌن ِٓ ِ ووع اٌمبٔىْ رٕؽجك ػٍُهُ شووغ اٍزؾمبق اأواًل
ْ ظّبْ هارت رمبػلٌ ٌٍصُبكَٓ ِزؾماك ِآ فاالي    يف اٌعّبْ االعزّبػٍ وّب أ

 ادلهٓ واألػّبي احلوح.االشزوان االفزُبهٌ يف ٔظبَ اٌزمبػل ألصؾبة 

ـًب : ئْ األ٘لاف واٌغبَبد رٕؽجك ػًٍ أصؾبة ادلهآ األفاوي كوْ أْ َىاىْ    ثبَُ
 ٌٍصُبكَٓ فصىصُخ فبصخ ٌزموَو ِضً ٘نٖ األؽىبَ.

ـًب : ئْ ِصبكه ئَواك ومتىًَ اٌصٕلوق ِصبكه ال رزَُ ثبٌلديىِخ فُّب َزؼٍك ثبلزؽبع ثبنث
اٌوِبي اٌجؾوَخ، فعااًل ػآ أْ    % ِٓ أهثبػ ػٍُّبد شووبد ٍؾت واٍزقواط0

اؽزَبة ٘نا ادلصله ظّٓ ئَواكاد اٌصٕلوق جيت أْ رَجمٗ اٌلهاٍبد اٌالىِخ دلؼوفاخ  
 علوي ٘نا ادلصله.

ـًب : ِ ووع اٌمبٔىْ َمىَ ػًٍ غّىض ظاىاثػ االٍازؾمبق، ثاً ئْ دلَال     ساثؼ
أو احملزوفٌن ادلَزهلفٌن ال َمىَ ػًٍ أٌٍ واظؾخ، فُّب ئما وبْ َ ًّ اٌصُبكَٓ اذلىاح 

فمػ مبب ََزٍيَ وظغ آٌُخ واظؾخ ٌزصُٕف اٌصُبكَٓ وئصلاه اٌوفص ؽَت اٌزصُٕف 
 (يشفك) ِٓ اجلهخ ادلؼُٕخ.

 

 

ـًب  :مجؼُخ انصُبدٍَ احملزشفني و اجلًؼُخ انزؼبوَُخ نهصُبدٍَ احملزشفنييشئُبد  :عبدع

احملزاوفٌن  وبْ ٌىً ِٓ اجلّؼُخ اٌزؼبؤُخ ٌٍصُبكَٓ احملزوفٌن ومجؼُاخ اٌصاُبكَٓ   
 ادلالؽظبد اٌزبٌُخ:
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 انزؼذَم األول:

 :5( أ٘لاف اٌصٕلوق ص 3ادلبكح )

 احملزوفٌن ثصوف ٌنرغًُن اٌؼجبهح ئىل ) َهلف اٌصٕلوق ئىل كػُ اٌصُبكَٓ اٌجؾوَُٕ
كَٕبه يف َِبػلح شهوَخ ِمؽىػخ ال رمً ػٓ صالمثبسخ كَٕبه وال رزغبوى ػٓ مخَّبسخ 

 احلبٌزٌن اِرُزٌن:

 بين:انزؼذَم انث

 :َؼلي ئىل 6ص( 7( اٌجٕل )4ادلبكح )

ْ ال َىىْ اٌصُبك ِٓ ادلَزفُلَٓ ِٓ ٔظبَ اٌعّبْ االعزّبػٍ وئمنب َصوف )أ
 ٌٍصُبك ادلَزفُل ِٓ اٌعّبْ االعزّبػٍ االفزُبهٌ ( وَعبف ثٕل علَل و٘ى : 

ٍ٘ اٌوفص ادلإلزخ اٌيت ل اٌيت صلهد فبهط ٔؽبق اٌمبٔىْ وََزضىن أصؾبة هفص اٌصُ
لواه هلُ ، 7119هفص صُل علَلح ٍٕخ  ثمواه رلٌٍ اٌىىهاء ثاَمبف ئصلاه صلهد

 .7119ٍٕخ  00

 يٍ ادلبدح انشاثؼخ: 3رىظُخ انجُذ سلى 

 /ة4ِبكح 

َملَ ؼٍت اٌصوف ئىل اٌصٕلوق ِٓ اٌصُبك شقصُب أو شلٓ ديضٍٗ لبٔىُٔب َِزىفُب 
لواه ِٓ اٌىىَو . ئٌغبء وأَخ شووغ أفوي َصله هبب  اٌالىِخاٌ ووغ وِوفمب ثٗ ادلَزٕلاد 
 ٘نا اٌجٕل ِٓ ادلبكح اٌواثؼخ .

 (:3وادلشئُخ يٍ اجلًؼُخ ػٍ انجُذ سلى )

 ئما صله ؽىُ عٕبسٍ ظلٖ يف عٕبَخ سلٍٗ ثبٌ وف أو األِبٔخ ِبمل َوك ئٌُٗ اػزجبهٖ.
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 انزؼذَم انثبنث:

  6( اٌجٕل أ ص 5ادلبكح )

 َؼلي ئىل :

اٌىىَو ِٓ هسٌُ شلضٍٗ أِبَ اٌغًن  َىىْ ٌٍصٕلوق رلٌٍ ئكاهح َ ىً ثمواه ِٓ
ؤبست حيً زلٍٗ ػٓ غُبثٗ ومخَخ أػعبء خيزبهُ٘ اٌىىَو . اصٕبْ ِٕهُ ِٓ ِىظفٍ اإلكاهح 

  احملزوفٌن .ٌنادلؼُٕخ ثبٌضووح اٌجؾوَخ وصالصخ ِٓ اٌصُبكَٓ اٌجؾوَُٕ

هتُ بزصبصاٌصُبكَٓ احملزوفٌن لبٔىًُٔب ٔظوًا الف اٌٍزٌن متضالٌْن ززٌن احملزوفُ)ِٓ اجلّؼ
يف ٔظبِهُ األٍبٍٍ ٌٍّؾزوفٌن وٍ٘ مجؼُخ اٌصُبكَٓ احملزوفٌن واجلّؼُخ اٌزؼبؤُخ 

احملزوفٌن ومهب َُِّبد ِٓ لجً  ألهنُ ِٕزقجىٌٍّْؾزوفٌن ظّٓ هسبٍخ اجلّؼُزٌن احملزوفزٌن 
 (يشفك) .اجلّؼُزٌن(

 

ـًب   سأٌ انهجُخ : -عبثؼ

واٌجؾش، واؼٍؼذ ػًٍ لواه ٔبل ذ اٌٍغٕخ ِ ووع اٌمبٔىْ ِىظىع اٌلهاٍخ 
هأٌ جلٕخ اٌ إوْ ادلبٌُخ وااللزصبكَخ  رلٌٍ إٌىاة وِوفمبرٗ ث أٔٗ، وّب اؼٍؼذ ػًٍ

ادلالؽظبد اٌيت أثلا٘ب شلضٍى اجلهبد ادللػىح وِوسُبد اجلهبد ماد  ثبجملٌٍ ثبإلظبفخ ئىل
ٌ إوْ وعهبد إٌظو ثٌن أػعبء اٌٍغٕخ وادلَز به اٌمبٔىين  ث أٔٗ ورجىكٌذ اٌؼاللخ،
ومٌه ئىل اٌزىصُخ ثؼلَ ادلىافمخ ػًٍ ِ ووع اٌمبٔىْ ِٓ ؽُش ادلجلأ؛  وأزهذ، اٌٍغبْ

 ٌألٍجبة اٌزبٌُخ:

ادلَزهلفٌن ِٓ ِ ووع اٌمبٔىْ رٕؽجك ػٍُهُ شووغ اٍزؾمبق اإلػبٔخ  ئْ: انفئخ ادلغزهذفخ
يف اٌعّبْ االعزّبػٍ، وِٓ ٔبؽُخ أفوي فاْ ظّبْ اٌوارت اٌزمبػلٌ ِزؾمك أَعًب ِٓ 
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فالي االشزوان االفزُبهٌ يف ٔظبَ اٌزمبػل ألصؾبة ادلهٓ واألػّبي احلوح، و٘ى ِب 
 َ ًّ اٌزؼىَعبد ػٓ ئصبثبد اٌؼًّ. 

 

: ٕ٘بن غّىض يف ِ ووع اٌمبٔىْ ثبٌَٕجخ ٌعىاثػ االٍزؾمبق، وّب عزذمبقظىاثط اال
َزىعت وظغ َال َىظؼ ئما وبْ َ ًّ اٌصُبكَٓ اذلىاح أَ احملزوفٌن فمػ، األِو اٌنٌ أٔٗ 

وِٓ ٔبؽُخ أفوي فاْ  ،اٌوفص ؽَت اٌزصُٕف وئصلاهآٌُخ واظؾخ ٌزصُٕف اٌصُبكَٓ 
 اٌصُبكَٓ كوْ إٌظو ٌٍلفً اٌفؼٍٍ. ادل ووع َمىَ ػًٍ أٍبً ِٕؼ اٌلػُ جلُّغ

 

ِٓ ؽصٍُخ  %0: ِصبكه متىًَ اٌصٕلوق ؽَت ادل ووع ادلمزوػ ٍ٘ يصبدس انزًىَم
بٌجؾوَٓ، و٘ى ِب رٕمصٗ صفخ االٍزلاِخ، وّب ثهَغ اٌ ووبد اٌؼبٍِخ يف اٍزقواط اٌوِبي 

 مل َؼوف ِ ووع اٌمبٔىْ ِصؽٍؼ "اٌوَغ" وِب اما وبْ ادلمصىك ِٕٗ اٌلفً اٌصبيف
ِب ٍجك، فّٓ ادلفزوض أْ  ئىلئظبفخ  ،َ كفً ػٍُّبد اٍزقواط اٌوًِ فمػٌٍ ووبد، أ

رَجك ادل ووع ادلمزوػ كهاٍبد حلصو اٌ ووبد اٌؼبٍِخ يف ٘نا اجملبي وِؼوفخ علوي ِضً 
 ٘نا ادلصله ِٓ اٌلفً.

 

 ػًٍ ُِيأُخ ًابئظبفُ ًابوق كػُ اٌصُبكَٓ اٌجؾوٌَُٕن ػجئ: ٍُّضً متىًَ صٕلانزكهفخ
ّؼبٍِخ ٌٍ٘نا اٌصٕلوق ِٓ شأٔٗ ر غُغ أصؾبة ادلهٓ األفوي  ئلواهاٌلوٌخ، وّب أْ 

ثبدلضً، األِو اٌنٌ ال رزؾٍّٗ ُِيأُخ اٌلوٌخ، و٘نا ِب َزؼبهض ِغ رىعٗ اٌلوٌخ يف ئػبكح 
 رىعُٗ اٌلػُ دلَزؾمُٗ ِٓ موٌ اٌلفً احمللوك.
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كهاٍخ اوزىاهَخ، ووظغ  ىلئ: الزواػ هارت رمبػلٌ ٌٍصُبكَٓ حيزبط انشارت انزمبػذٌ
األؽىبَ واإلعواءاد اٌيت رٕظُ اٌووارت اٌزمبػلَخ، ٍُّب وأْ اٌصُبك غًن ٍِزيَ ثَلاك أَخ 

 اشزواوبد يف ٘نا اٌصٕلوق.

 

اٌصُبكَٓ و٘ى كػُ ِورجػ  ئٔزبعُخْ َىعٗ اٌلػُ حنى اٌزؾفُي ٌيَبكح أ: ِٓ األوىل اإلَزبجُخ
 وئهشبكٌلَٗ، ووظغ ثواِظ رىعُٗ  اإلٔزبعُخثبإلٔزبط ٌجني ادليَل ِٓ اجلهل وهفغ َِزىي 
اٌزمُٕخ احللَضخ يف اٌصُل واٌنٌ ِٓ  وبٍزقلاٌَزىظُف ِهٕزٗ يف األٔ ؽخ ماد اٌصٍخ، 

 .اإلٔزبعُخشأٔٗ هفغ 

 

ـًب  اخزُبس يمشسٌ ادلىظىع األصهٍ واالدزُبطٍ: - ثبيُ

( ِٓ اٌالسؾخ اٌلافٍُخ جملٌٍ اٌ ىهي، ارفمذ اٌٍغٕخ ػٍاً   39ئػّباًل ٌٕص ادلبكح ) 
  ِٓ : افزُبه وً

ـًب بر ػهٍ ػُـغً أمحذ ػهٍاألعز عؼبدح  .0  يمشًسا أصهُـ

ـًب خ صْىح حمًذ انكىاسٌـادلهُذع بدحعؼ .5  يمشًسا ادزُبطُ

 

ـًب  رىصُخ انهجُخ : - ربعؼ

يف ظىء ِب كاه ِٓ ِٕبل بد وِب أثلٌ ِٓ آهاء أصٕبء كهاٍخ ِ ووع اٌمبٔىْ، فااْ       
 اٌٍغٕخ رىصٍ مبب ٍٍَ :

 



66 
 

ى صُذوق دػى يششوع لبَىٌ يف شأٌ إَشبء ورُظُػلَ ادلىافمخ ِٓ ؽُش ادلجلأ ػًٍ   -
 .ح ثمبَىٌ ادلمذو يٍ جمهظ انُىاة() ادلؼذ يف ظىء االلزشا انصُبدٍَ انجذشَُُني

 

 

 واأليش يؼشوض ػهً اجملهظ ادلىلش الختبر انالصو ،،،

 

 

 

              فــؤاد أمحـذ احلبجــٍ                           انكؼيبخ حمًــذ ـمجؼ       

 سئُظ جلُخ ادلشافك انؼبيخ وانجُئخ               سئُظ جلُخ ادلشافك انؼبيخ وانجُئخ َبئت   
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م7776 نيووي 6التاريخ :   
 

 

 سؼبدح األستبذ / مجؼخ حمًد انكؼجي     احملرتو

 رئيــس جلُخ ادلرافق انؼبيخ وانجيئخ 

 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( فً شؤن إنشاء وتنظٌم صاندول دعام الموضوع: 

 الصٌادٌن البحرٌنٌٌن )المعد فً ضوء اققتراب بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 

 هللا وبركاته،،السالم علٌكم ورحمة 

 

 

ع رئٌس المجلس السٌد علً بن صالح الصالحمعالً مع أرفق 7029ماٌو  72بتارٌخ 

مشروع قانون رقم )  (ع نسخة من9د  8ص ل ت ق / ف  442ضمن كتابه رقم )

( لسنة ) ( فً شؤن إنشاء وتنظٌم صندول دعم الصٌادٌن البحرٌنٌٌن )المعد فً 

إلى لجنة الشؤون التشرٌعٌة ، لس النواب(ضوء اققتراب بقانون المقدم من مج

 والقانونٌةع وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات علٌه للجنة المرافق العامة والبٌئة.
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ع عقدت لجنةة الشةؤون التشةرٌعٌة والقانونٌةة اجتماعهةا م1103ٌونٌو  8وبتارٌخ      

النةواب وقةرار مجلةس المةذكورع  ع حٌث اطلعت مشةروا القةانونالخامس والعشرٌن

 وذلك بحضور المستشار القانونً بالمجلس. بشأنهع

 

لمبةاد   إلى عدم مخالفة مشروا القةانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

مشروع قاانون رقام ) ( لسانة ) ( فاً شاؤن إنشااء وتنظاٌم ترى اللجنة سالمة      

البحارٌنٌٌن )المعاد فاً ضاوء اققتاراب بقاانون المقادم مان صندول دعم الصٌادٌن 

 من الناحٌتٌن الدستورٌة والقانونٌة.، مجلس النواب(

 

 

  دالل جبسى انسايد                                      

 رئيس جلُخ انشؤوٌ انتشريؼيخ وانقبَىَيخ                             
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 (3يهحق رقى )
جلية الشؤوٌ التشريعية والقاىوىية تقرير 

خبصوص االقرتاح بقاىوٌ بتعديل املادة 

( لسية 15( مً املرسوو بقاىوٌ رقه )31)

و املعدل بشأٌ دللسي الشورى 2002

واليواب، واملقدو مً أصحاب السعادة 

األعطاء: مخيس محد الرميحي، أمحد 

مهدي احلداد، الدكتور أمحد سامل 

تقوي،  العريض، سوسً حاجي ذلند

 سامية خليل املؤيد.
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 و5106 يبسط 31انزبسَخ : 

 

 نهجُـخ انشؤوٌ انزششَؼُخ وانمبَىَُخ ين ػششبثانزمشَـش ان

 دىل

و 5115( نغُخ 05( يٍ ادلشعىو ثمبَىٌ سلى )30االلزشاح ثمبَىٌ ثزؼذَم ادلبدح )
أصذبة انغؼبدح األػعبء: مخُظ ادلؼذل ثشأٌ جمهغٍ انشىسي وانُىاة، وادلمذو يٍ 

جٍ حمًذ محذ انشيُذٍ، أمحذ يهذٌ احلذاد، انذكزىس أمحذ عبمل انؼشَط، عىعٍ دب
  رمىٌ، عبيُخ خهُم ادلؤَذ

 :يمذيــخ

 يؼـبيل سئُظ جمهـظ انشـىسياٍزٍّذ جلٕخ اٌ إوْ اٌز وَؼُخ واٌمبٔىُٔخ وزبة      

َ، واٌنٌ مت 7106ِبهً  04( ادلإهؿ يف  7ك  4ص ي د ق / ف  317هلاُ ) 

( يٍ ادلشعىو 30االلزشاح ثمبَىٌ ثزؼذَم ادلبدح )مبىعجٗ رىٍُف اٌٍغٕخ ثلهاٍخ وِٕبل خ 

و ادلؼذل ثشأٌ جمهغٍ انشىسي وانُىاة، وادلمذو يٍ 5115( نغُخ 05ثمبَىٌ سلى )

أصذبة انغؼبدح األػعبء: مخُظ محذ انشيُذٍ، أمحذ يهذٌ احلذاد، انذكزىس أمحذ 

، ػًٍ أْ رزُ كهاٍزٗ ٍ حمًذ رمىٌ، عبيُخ خهُم ادلؤَذط، عىعٍ دبجعبمل انؼشَ

 وئثلاء ادلالؽظبد وئػلاك رموَو َزعّٓ هأٌ اٌٍغٕخ ث أٔٗ ٌُزُ ػوظٗ ػًٍ اجملٌٍ. 
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 أواًل: إجشاءاد انهجُخ:

 نزُفُز انزكهُف ادلزكىس أػالِ لبيذ انهجُخ ثبإلجشاءاد انزبنُخ:

ِآ   ضبينفالي كوه االٔؼمبك اٌؼبكٌ اٌ –اٌمبٔىْ ادلنوىه  ِ ووع رلاهٍذ اٌٍغٕخ  (1)
 :يف االعزّبػٌن اٌزبٌٌُن -اٌفصً اٌز وَؼٍ اٌواثغ 

 انزبسَخ االجزًبع

 7106َِبهً  06 اٌَبكً ػ و 

 7106َِبهً  31 اٌَبثغ ػ و

 

مبٔىْ ِىظىع اٌجؾش ث باللزواػاؼٍؼذ اٌٍغٕخ أصٕبء كهاٍزهب ػًٍ اٌىصبسك ادلزؼٍمخ ث (2)
 واٌلهاٍخ، واٌيت اشزٍّذ ػًٍ ِب ٍٍَ:

 

  )يشفك(. ادلنوىه، وِنوورٗ اإلَعبؽُخ مبٔىْااللزواػ ث -

َ ث أْ رلٍٍَ 7117( ٌَٕخ 05( ِٓ ادلوٍىَ ثمبٔىْ هلُ )30، 74ادلبكربْ ) -
 )يشفك(. اٌ ىهي وإٌىاة

 اٌٍغٕخ ِٓ األِبٔخ اٌؼبِخ ثبجملٌٍ: بدشبهن يف اعزّبػ 
 

 ادلغزشـبس انمبَـىين نهًجهـظ.        انربصجنٍانذكزىس ػصبو ػجذانىْبة  .0
 

  انغُذح يريفذ ػهٍ دُذس.رىىل أِبٔخ ٍو اٌٍغٕخ 
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ـًب:  سأٌ انهجُخ: ثبَُ

( 05( ِٓ ادلوٍىَ ثمبٔىْ هلُ )30ثزؼلًَ ادلبكح )االلزواػ ثمبٔىْ رلاهٍذ اٌٍغٕخ      

ومت اٍزؼواض وعهبد إٌظو اٌيت  َ ادلؼلي ث أْ رلٍٍَ اٌ ىهي وإٌىاة،7117ٌَٕخ 

ولل أزهذ اٌٍغٕخ ئىل  ٍّغٌٍ،ٌكاهد ؽىٌٗ ِٓ لجً أػعبء اٌٍغٕخ وادلَز به اٌمبٔىين 

 اِيت:

ََؼً ئىل ر لَل اٌؼمىثبد ادلموهح ٌٍلػبَخ االٔزقبثُخ ادلنوىهح يف  ثمبٔىْ ْ االلزواػئ -

ىهنب ال رزٕبٍت ِغ ٔظًوا ٌى، 7117( ٌَٕخ 05ٍىَ ثمبٔىْ هلُ )( ِٓ ادلو30ادلبكح )

عَبِخ األفؼبي ادلورىجخ وفؽىههتب ػًٍ اٌوأٌ اٌؼبَ ورأصًن٘ب اٌجبٌغ ػًٍ اٌؼٍُّخ االٔزقبثُخ، 

ّخ ٌٍغّؼُبد وّب أْ ػمىثخ اٌغواِخ اٌىؽُلح أو اٌجلٍَخ ظئٍُخ عًلا أِبَ اإلِىبُٔبد اٌعق

 واٌىُبٔبد اٌَُبٍُخ.

واٍزغالي ؽبعخ اٌجؼط ثاغواسهُ ثبذللاَب غًن ٔيَهخ،  شلبهٍخ اٌلػبَخ االٔزقبثُخ ثؽوقئْ  -

رؼزرب  -( ِٓ اٌمبٔىْ 77، 76، 75، 73، 77ػًٍ إٌؾى ادلنوىه يف ادلىاك ) -واألِىاي 

رضًن اٌجٍجٍخ ٌلي إٌبً ػًٍ اػزجبه ، وّب أهنب واسُ فؽًنح وذلب رأصًن ثبٌغ ػًٍ ئهاكح إٌبفجٌنع

ّْ قبثُخ، ئظبفخ ئىل أْ أٌ َِبً ثبٌؼٍُّخ ُ ؽغو اٌياوَخ ٌىً ػٍُّخ أز٘إالء ادلىاؼٌٕن ٘ أ

االٔزقبثُخ أو اٌؼجش أو اإلفالي هبب أو أٌ أزهبن ذلب ثأٌ صىهح وبٔذ َؼزرب أزهبوًاب 

 صبهفًاب حلوَخ وئهاكح اٌ ؼت، ورَزىعت فوض ػمىثبد هاكػخ ػًٍ ِورىجُهب.
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ثبحلجٌ ِلح ال  ( رٕص ػًٍ " َؼبلت30أظبف االلزواػ ثمبٔىْ فموح صبُٔخ يف هنبَخ ادلبكح ) -

ريَل ػًٍ صالس ٍٕىاد وثغواِخ ال جتبوى صالصخ آالف كَٕبه أو ثاؽلي ٘برٌن اٌؼمىثزٌن وً 

( ِٓ ٘نا اٌمبٔىْ"، فبدلبكح 74ِٓ فبٌف ؽىُ ِٓ األؽىبَ ادلٕصىص ػٍُهب يف ادلبكح )

( دظو ػًٍ ِىظفٍ احلىىِخ واذلُئبد وادلإٍَبد اٌؼبِخ وهؤٍبء اجملبٌٌ اٌجٍلَخ 74)

ٌٍ ِٓ ادلوشؾٌن يف أِبوٓ ػٍّهُ، وثنٌه مت وأػعب سهب اٌمُبَ ثبٌلػبَخ االٔزقبثُخ ٌصبحل أ

اٌزفوَك ثٌن ِٓ ديبهً اٌلػبَخ االٔزقبثُخ ٌٕفَٗ أو فوَك اٌؼًّ اٌنٌ َؼًّ ِغ ادلزوشؼ وثٌن 

ِٓ ديبهٍهب ِٓ ادلىظفٌن اٌؼّىٌُِن واٌنَٓ ِٓ ادلفزوض أْ َىىٔىا إٌُِٔن ػًٍ ًٍن اٌؼٍُّخ 

ُخ، ورىىْ شلبهٍزهُ ٌىظُفزهُ اٌؼبِخ ادلبٔغ ذلُ ِٓ اٌزلفً يف ًٍن اٌؼٍُّخ االٔزقبثُخ االٔزقبث

ٌٍ ِٓ ادلزوشؾٌن.  أل

ئْ اٌزؼلًَ ادلمزوػ يف االلزواػ ثمبٔىْ ٍُؾمك اٌوكع اٌؼبَ واخلبص؛ حبُش َىىْ اجلياء  -

 اجلٕبسٍ ِٕبٍجًاب ٌٍغوديخ ادلورىجخ.

واػ ثمبٔىْ وِربهارٗ واألٍجبة اٌيت ثُايَن ػٍُهب؛ وػٍُٗ هأد اٌٍغٕخ وعب٘خ ٘نا االلز     

 أزهذ اٌٍغٕخ ثؼل ادلٕبل خ ئىل عىاى ٔظو االلزواػ ثمبٔىْ.  ٌنا 

ـًب: ثبنث  اخزُبس يمشسٌ ادلىظىع األصهٍ واالدزُبطٍ:ـ

، ارفمذ اٌٍغٕخ ػٍاً  ( ِٓ اٌالسؾخ اٌلافٍُخ جملٌٍ اٌ ىهي 39ئػّباًل ٌٕص ادلبكح )      
 :افزُبه وً ِٓ
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ـًب.انذكزىس أمحذ عبمل انؼشَط                .7  يمشًسا أصهُ
 .يمشًسا ادزُبطًُباألعزبر أمحذ يهذٌ احلذاد                .8

 

 رىصُخ انهجُخ: :ـًبـساثؼ

 يف ظىء ِب كاه ِٓ ِٕبل بد وِب أثلٌ ِٓ آهاء، فاْ اٌٍغٕخ رىصٍ مبب ٍٍَ:    

( 05يٍ ادلشعىو ثمبَىٌ سلـى ) ( 30االلزشاح ثمبَىٌ ثزؼذَم ادلبدح ) عىاى ٔظو -

و ادلؼذل ثشأٌ جمهغٍ انشىسي وانُىاة، وادلمذو يٍ أصذبة انغؼبدح 5115نغُخ 

األػعبء: مخُظ محذ انشيُذٍ، أمحذ يهذٌ احلذاد، انذكزىس أمحذ عـبمل انؼـشَط،   

 .ٍ حمًذ رمىٌ، عبيُخ خهُم ادلؤَذعىعٍ دبج

 

 صو ،،،واأليش يؼشوض ػهً اجملهظ ادلىلش الختبر انال     

 

 دالل جبعى انضاَذ                    مخُظ محذ انشيُذٍ               

 سئُظ انهجُخ                                            َبئت سئُظ انهجُخ 
 


