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 (1ملحق رقم )
 

 شريعيةتال الشؤونتقرير لجنة 

 مشروع بخصوص والقانونية

 من( 167) المادة بتعديل قانون

( 54) رقم بقانون رسومالم

 الالئحة بشأنم 2002 لسنة

 النواب، لمجلس الداخلية

 االقتراح ضوء في)المعد 

المقدم  "المعدلة"بصيغته  بقانون

 .(من مجلس النواب
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 م2018 أبريل 9: التاريخ

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية تاسع التقريـر ال

 حول 

( 54رسوم بقانون رقم )( من امل167بتعديل املادة )مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 
                               بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب  م2002لسنة 

 بصيغته املعدلة" من جملس النواب()املعد بناًء على االقرتاح بقانون "

 :مقدمــة
 

           رقـم  رئيس جملـس الشـورى معـايلاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف 2018 أبريل 2( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ق / ف  718) 

( من املرسوم 167بتعديل املادة )مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( اللجنة بدراسة ومناقشة 

 )املعد بناءً    م، بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب2002( لسنة 54بقانون رقم )

وإبداء  ، على أن تتم دراستهعلى االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" من جملس النواب(

 جنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي الل

 أواًل: إجراءات اللجنة:
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 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

ل الرابع من الفصـــــــــ املذكور يف دور االنعقاد العادي مشـــــــــرو  القانونتدارســـــــــت اللجنة   (1)
 م.2018أبريل  2اخلامس عشر املنعقد بتاريخ االجتما  التشريعي الرابع، يف 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة مبشرو  القانون موضو  البحث  (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق( ( من الالئحة الداخلية جمللس النواب.167نص املادة )  -

 )مرفق( ( من الدستور.46) نص املادة -

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشرو  القانون.  -

 ( من الالئحة الداخلية جمللس النواب.167نص املادة ) -

 ( من الدستور.46نص املادة ) -

مشرو  القانون املذكور، ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين، واحلكومة بشأنه.  -
 ) مرفق(

 

 :شارك يف اجتما  اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين       لي حسن الطوالبة     الدكتور ع .1
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين        اح            ــخالد جن السيد .2
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين            عبداملوجود يوسف     السيد .3
 .ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني           السيدة فاطمة غامن الذوادي  .4
 .نوين إبدارة البحوث والدراساتابحث قاالغريري             علي حمسن السيد  .5

 

  والسيدة زينب يوسف خليلالسيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة ،. 
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 اثنيــًا: رأي اللجنة:
 

انقشت اللجنة مشرو  القانون موضو  الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس النواب بشأنه 

والقاضي برفض مشرو  القانون من حيث املبدأ، ومت تبادل وجهات النظر بني أعضاء اللجنة 

مع جملس النواب  ىل التوافقلشؤون اللجان. وعليه فقد انتهت إ وذلك حبضور املستشار القانوين

 برفض مشرو  القانون، وذلك لألسباب التالية:

( من املرسوم بقانون رقم 167يهدف مشرو  القانون إىل تعديل الفقرة الثالثة من املادة ) - 

 ( من46النواب، ليتوافق مع نص املادة ) م بشأن الالئحة الداخلية جمللس2002( لسنة 54)

 يضاحية له.الدستور، حسبما جاء ابملذكرة اإل

ن الالئحة ( م167مثّة تعارض بني نص الفقرة الثالثة من املادة ) هناك ليس هنرأت اللجنة أ - 

ليت أوجبت احلصول على أغلبية خاصة يف حاليت قبول أو رفض الداخلية جمللس النواب، وا

" ويقدم رئيس جملس  على( من الدستور 46ونصت الفقرة الثانية من املادة ) كومة ـبرانمج احل

ب، أو يف ىل جملس النواا من أداء اليمني الدستورية إالوزراء برانمج احلكومة خالل ثالثني يوم  

أعضائه ا أبغلبية ـ  . وإذا مل يقر اجمللس هذا الربانمج خالل ثالثني يوماأول اجتما  له إذا كان غائب  

ن جراء ما تراه من تعديالت خالل واحد وعشرية إبعادة تقدميه إىل اجمللس بعد إتقوم احلكوم

ذا مل يقر إو  الفهم القانوين السليم لعبارة )) ذلك أن من اتريخ رفض اجمللس له ......."،ا يوم  
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دميه للمجلس قا أبغلبية أعضائه  تقوم احلكومة إبعادة تاجمللس هذا الربانمج خالل ثالثني يوم  

 للشرط فأما الشرط فهو: ....((  يفيد أهنا قد تضمنت شرطــ ا وجوابـ ا 

))إذا مل يقر اجمللس هذا الربانمج أبغلبية أعضائه((، وأما جواب الشرط فهو عبارة ))تقوم 

دة على ن عبارة )أبغلبية أعضائه( عائإىل اجمللس((.. ومبعىن آخر، فإ احلكومة إبعادة تقدميه

 بره، إذ لو أراد املشر  الدستوري أن يقُصر تطلّ قراقرار برانمج عمل احلكومة من عدم إإمسألة 

فض ذا ر لنص صراحة على ذلك، أبن قال: ))وإ األغلبية اخلاصة على حالة رفض الربانمج

 ((.. ائهاجمللس هذا الربانمج أبغلبية أعض

ة يف وجوب موافقة جملس (  من الدستور قاطع الدالل46ن نص املادة ) ونتيجة لذلك ، فإ

قة أغلبية ذا مل حيصل برانمج احلكومة على موافى برانمج احلكومة أبغلبية أعضائه، فإالنواب عل

أعضاء اجمللس تعنّي عليها أن تُعيد تقدمي الربانمج بعد إدخال ما تراه من تعديالت ، وهو عني 

خلية جمللس النواب الصادرة ( من الالئحة الدا167ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة )

الي ا، واليت جرى نصها  أبنه: " وجيب املعمول هبا ح 2002( لسنة 54ابملرسوم بقانون رقم )

ن يصدر قرار اجمللس إبقرار أو بعدم إقرار برانمج احلكومة أبغلبية أعضائه وذلك خالل العشرة أ

 أايم التالية لعرض التقرير على اجمللس ..... " 
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من الئحة جملس النواب  ( النافذ167يل من أن نص املادة ) ا ما قا أيض  ـ  وليس صحيح -

ذلك أن  .ةغلبية خاصا للعقل واملنطق حني تطّلب لكل من املوافقة والرفض أـ  حيمل تناقض

ابلضرورة  ينفر األغلبية اخلاصة للموافقة يع. فتواٍل على حدة، وإمنا كاألمرين غري متطلبني معـ ا

مع تطلبة للرفض، والعكس صحي  أيض ا. فال يتصور عقال  أن جتاخلاصة امل انتفاء األغلبية

ضني القاضية أبن )اجلمع بني نقيوهو حكم مستفاد من القاعدة األصولية  األغلبيتني معـ ا

 (.مستحيل

 

( من الالئحة الداخلية جمللس النواب هو 167 ن التعديل املقرتح لنص املادة )رأت اللجنة أ -

اء عضغلبية أالدستور، والذى يقطع بوجوب موافقة أمن  (46)مع نص املادة  الذي يصطدم

النواب املوقر من  ليه جملسفقد اقتنعت اللجنة مبا انتهى إ ومن ثم  اجمللس على برانمج احلكومة،

 . حيث املبدأرفض مشرو  القانون من 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اثلثـًا: 

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

 مقررًا أصليـًا.األستاذ أمحد مهدي احلداد            .1
 مقررًا احتياطًيا.ة سوسن حاجي تقوي         الدكتور  .2
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 :ا: توصية اللجنةًـ رابع
 

قانون، فإن اللجنة يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشرو  ال     
 توصي مبا يلي:

 

بتعديل املادة مشــــــــــروع قانون رقم ) ( لســــــــــنة ) (  على حيث املبدأمن عدم املوافقة   -
م، بشــــــأن الالئحة الداخلية 2002( لســــــنة 54( من املرســــــوم بقانون رقم )167)

)املعـــد بنـــاًء على االقرتاح بقـــانون "بصــــــــــيغتـــه املعـــدلـــة" من جملس    جمللس النواب
 .النواب(

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 

 
 اسم الزايدـدالل ج                             خـميس محد الرميحي

 ة رئيس اللجن                                     انئب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

الخدمات بخصوص تقرير لجنة 

مشروع قانون بتعديل بعض 

لسنة ( 13أحكام القانون رقم )

م بشأن تنظيم معاشات 1975

ومكافآت التقاعد لموظفي 

الحكومة، )المعد في ضوء 

االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" 

 .المقدم من مجلس النواب(
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 م2018أبريل  17التاريخ: 

 (10التقرير )

 

 جلنة اخلدمات تقرير 

م، بشأن 1975( لسنة 13مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )حول 
 تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة 

 ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب( )املعد يف

 الفصل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

ف /  خ تص ل  697خطاب رقم )ال، وبموجب م2018مارس  19تاريخ ب 

 مجلس أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس (،4د  4

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  من نسخة الخدماتإلى لجنة  الشورى الموقر

م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 1975( لسنة 13القانون رقم )

لموظفي الحكومة )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم 

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهته ودراسته مناقشل ،من مجلس النواب(

 .من تاريخه أقصاه ثالثة أسابيعفي موعد  الموقر ليتم عرضه على المجلس

 4ف /  خ تص ل  733خطاب رقم )ال، وبموجب م2018أبريل  16تاريخ وب

قرار مكتب المجلس والمتخذ في اجتماعه السابع المنعقد  ، تسلمت اللجنة(4د 
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به اللجنة  م بالموافقة على طلب التمديد الذي تقدمت2018أبريل  15بتاريخ 

لتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور في موعد أقصاه شهر ابتداء من 

  تاريخ انتهاء المدة السابقة.

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات اآلتية: (1)

 الفصل الدور التاريخ االجتماعرقم 

 4 4 م28/3/2018 12

 4 4 م17/4/2018 14

 

على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة اطلعت اللجنة  (2)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 )مرفق(مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية.  -

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

 )مرفق( قانون ومرفقاته.المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب -

 

 :( ممثلون عن12اللجنة شارك في االجتماع رقم ) بدعوة من (3)

 :الهيئة العامة للتأمين االجتماعي -

القااائم بااأعمااال الرئيس التنفيااذي   السيدة إيمان مصطفى المرباطي .1

 للهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

 مدير الشؤون الخارجية.  أحمد العويضالسيدة نوال  .2

 أخصائي جلسات أول.  السيدة ندى صالح الشبعان .3
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 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارك في  (4)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدليميالدكتور محمد عبدهللا  .1

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.   محمد خالد نجاح سيدال .2

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الشتلةعبدالموجود يوسف  سيدال .3

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد محمـــد أحمــد محمـــد .4

 

 

 :تولى أمانة سر اللجنة (5)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 أمين سر اللجنة المساعد.  السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2

 

ا: 
ا
 الشؤون التشريعية والقانونية:رأي جلنة ثانيــ

انتهت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية إلى سؤؤؤالمة مشؤؤؤروع القانون من الناحية 

 .الدستورية

ا: مرئيات اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:
ا
 ثالث

لما يهدف له من مصلحة للمواطنين  مشروع القانون؛أبدت الهيئة العامة توافقها مع 

  .ن بعقودالبحرينيين العاملي

ببعض بغرض تزويؤؤدهؤؤا  الهيئؤؤة العؤؤامؤؤة للتؤؤأمين االجتمؤؤاعيخؤؤاطبؤؤت اللجنؤؤة وقؤؤد 

تحصؤؤؤل على  إال أن اللجنة لم، المالحظات المتعلقة بنصؤؤؤوص مواد مشؤؤؤروع القانون

 .حتى وقت إعداد هذا التقرير هيئةرد من قبل ال
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ا: 
ا
 رأي اللجنـة:رابع

( لسااانة 13أحكام القانون رقم )مشاااروع قانون بتعديل بعض  تدارسؤؤؤت اللجنة 

م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعد في ضوء 1975

واسؤؤؤؤؤؤتعرضؤؤؤؤؤؤت  ،االقتراح بقانون "بصاااااايغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

أعضؤؤؤؤؤؤؤؤاء اللجنؤؤة أصؤؤؤؤؤؤؤحؤؤاب السؤؤؤؤؤؤؤعؤؤادة وجهؤؤات النظر التي دارت حولؤؤه من قبؤؤل 

، واسؤؤؤتمعت لمالحظات ممثلي الهيئة العامة لشؤؤؤؤون اللجان يينالقانون ينوالمسؤؤؤتشؤؤؤار

، واطلعت على رأي لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية بالمجلس للتأمين االجتماعي

واطلعت على ما ة، الدسؤؤتوري ةمشؤؤروع القانون من الناحي والذي جاء مؤكًدا لسؤؤالمة

 انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه.

 

وع القانون فضالً عن الديباجة من ثالث مواد، تناولت المادة األولى يتألف مشر 

بشؤؤؤؤأن  1975( لسؤؤؤؤنة 13( من القانون رقم )2( البند )ج(، و)1اسؤؤؤؤتبدال المادتين )

ت المادة الثانية على  تنظيم معاشؤؤؤؤؤؤؤات ومكافات التقاعد لموظوي الحكومة، ونصؤؤؤؤؤؤؤن

قيمة اشؤؤؤتراكات الموظف احتسؤؤؤاب قيمة اشؤؤؤتراكات الموظف المؤقت بما ال يقلن عن 

 الذي يشغل وظيوة مماثلة، فيما جاءت المادة الثالثة تنويذية.

 

  إلى تحقيق ما يأتي:مشروع القانون يسعى 

تغطية الموظوين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها،   .1

 1975لسؤؤؤؤؤؤؤنة ( 13القانون رقم )بمظلة التأمين االجتماعي ومزاياه الواردة في 

وذلك من خالل تعديل  ،بشؤؤأن تنظيم معاشؤؤات ومكافات التقاعد لموظوي الحكومة

 ( منه.2المادة رقم )

 



74 
 

احتسؤؤاب قيمة االشؤؤتراكات التي تسؤؤتقطع من راتب الموظوين المؤقتين بما ال  .2

 .الدائمينيقل عن قيمة االشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظوين 

 

ى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقد خلصت اللجنة إل 

 وعلى التعديالت التي أجرتها على مواد مشروع القانون، وذلك لألسباب اآلتية:

 

إن مشروع القانون يضمن حقوق الموظوين المؤقتين العاملين في الوزارات . 1

والهيئات والمؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤات الحكومية في احتسؤؤؤؤؤؤاب الخدمة التي يقضؤؤؤؤؤؤونها في 

الوظائف المؤقتة ألغراض التقاعد، وذلك أسؤؤؤؤؤؤؤوة بنظرائهم الموظوين المعينين 

 بصوة دائمة.

 

سؤؤيسؤؤاهم في تعزيز وزيادة موارد الهيئة العامة للتأمين  إن مشؤؤروع القانون. 2

 االجتماعي، مما يخوف العجز اإلكتواري للهيئة.

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :خامس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتوقت اللجنة على 39لنص المادة )إعماالً 

   اختيار كل من:

 مقرًرا أصليًا.                     سعادة األستاذ نوار علي المحمود  .3

 مقرًرا احتياطيًا.  ور سعيـــد عبدهللا أحمــــدسعادة الدكتـ  .4
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ا
 توصية اللجنة: :اسادس

من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، في ضوء ما دار   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 مشااااروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  الموافقة، من حيث المبدأ، على

م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 1975( لسنة 13)

ته  قانون "بصااااااايغ عد في ضاااااااوء االقتراح ب قدم من مجلس )الم لة" الم عد الم

 .النواب(

 مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. الموافقة على 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                  ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                    نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومةم، بشأن تنظيم معاشات 1975( لسنة 13بتعديل بعض أحكام القانون رقم )قانون مشروع 
 )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةالديباج
والئحته حذف عبارة )

التنفيذية الصادرة بالقرار 
، 2012( لسنة 51رقم )

( 61المعدلة بالقرار رقم )
 (.2015لسنة 

 
 
 
 

 الديباجة
الموافقة على قرار مجلس 

عبارة  النواب بحذف
ادرة الصوالئحته التنفيذية )

( لسنة 51بالقرار رقم )
، المعدلة بالقرار 2012
 (.2015( لسنة 61رقم )

 

 الديباجة
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

نحن حمد بن عيسىىىىى     
ملك مملكة          خليفة 

 البحرين.
بععععععععععععععع  ا  ععععععع   ععععععععلعععععععى 

 ال ستور، 
( 13وعلى القععععععامو) رق  )

بشعععت) ين     1975لسعععنة 
معاشععععاك ومتافلك التقاع  
لععععمععععووعععع عععع  الععععحععععتععععومععععععععة، 

 ويع ي يه،
وعععلععى قعععععععامععو) العع ععععععع معععععععة 
الم م ة الصعععابر بالمرسعععو  

نص الديباجة بعد 
 التعديل:

 

 نحن حمىىىىىد بن عيسىىىىىىىىى  
   خليفىىىة          ملىىىك 

 مملكة البحرين.
 بع  ا     على ال ستور، 

( 13وعععلععى الععقعععععععامععو) رقعع  )
 بشعععععععت) ين    1975لسعععععععنة 

معاشععععععععععععاك ومتافلك التقاع  
لععععععمععععععووعععععع عععععع  الععععععحععععععتععععععومعععععععة، 

 ويع ي يه،

 

 

 نحن حمىىىىىد بن عيسىىىىىىىىى  
ملىىىك       خليفىىىة       
 مملكة البحرين.

 بع  ا     على ال ستور، 
( 13وعععلععى الععقعععععععامععو) رقعع  )

بشعععععععت) ين     1975لسعععععععنة 
معاشععععععععععععاك ومتافلك التقاع  
لععععععمععععععووعععععع عععععع  الععععععحععععععتععععععومعععععععة، 

 ويع ي يه،
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

( لسعععععععععععععععنععة 48بقععامو) رق  )
، المع ل بالمرسععععو  2010

( لسعععععععععععععععنععة 69بقععامو) رق  )
، و ئحتععه التن  ععذ ععة 2014

( 51الصعععابرة بالقرار رق  )
، المععع لععة 2012لسعععععععععععععععنععة 

( لسعععععععععععععععنععة 61بععالقرار رق  )
2015، 

وعععلععى قعععععععامععو) الععتعععععععتمعع عع  
ا جتمعععععععاع  الصععععععععععععععععععععععابر 

( 24بالمرسو  بقامو) رق  )
 ، ويع ي يه،1976لسنة 

وعلى قامو) ال  مة الم م ة 
الصعععععععععابر بالمرسعععععععععو  بقامو) 

، 2010( لسعععععععععععععععنععة 48رق  )
المع ل بالمرسععو  بقامو) رق  

 ، 2014( لسنة 69)
وعععععلععععى قعععععععامععععو) الععععتعععععععتمعععع عععع  
ا جعععتعععمعععععععاعععع  الصععععععععععععععععععععععابر 

( 24بالمرسعععععععو  بقامو) رق  )
 ، ويع ي يه،1976لسنة 

الشعععورم ومجلس أقر مجلس 
النواب القامو) اآلي  مصعععععه، 

 وق  ص قنا عل ه وأص رماه:

وعلى قامو) ال  مة الم م ة 
الصعععععععععابر بالمرسعععععععععو  بقامو) 

، 2010( لسعععععععععععععععنععة 48رق  )
المع ل بالمرسععو  بقامو) رق  

 ، 2014( لسنة 69)
وعععععلععععى قعععععععامععععو) الععععتعععععععتمعععع عععع  
ا جعععتعععمعععععععاعععع  الصععععععععععععععععععععععابر 

( 24بالمرسعععععععو  بقامو) رق  )
 ، ويع ي يه،1976لسنة 

أقر مجلس الشععععورم ومجلس 
النواب القامو) اآلي  مصععععععه، 

 وق  ص قنا عل ه وأص رماه:
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أقعععر معععجعععلعععس الشعععععععععععععععععورم 
ومجلس النواب القعععععععامو) 
اآلي  مصععععععه، وق  صعععععع قنا 

 عل ه وأص رماه:
 املادة األوىل 

 مقدمة املادة
ُ سعععععععتب ل منصععععععع  المابي   

( م  2( البنعععع  ))( و)1)
( لسعععععععععععععععنة 13القامو) رق  )

بشععععععععععععععععععععععت) يععنعع عع عع   1975
معاشعععععاك ومتافلك التقاع  

 املادة األوىل
 مقدمة املادة

الموافقععة على مقعع مععة المععابة 
كمعععععا وربك ف  المشعععععععععععععععرو  

 بقامو).

 

 

 املادة األوىل
 مقدمة املادة

افقعة على مقع معة المعابة المو 
كمعععععا وربك ف  مشعععععععععععععععرو  

 القامو).

 

 املادة األوىل
 مقدمة املادة

 ُ سععععععععععععتب ل منصعععععععععععع  المابي   
( م  2( البنععععععع  ))( و)1)

( لسعععععععععععععععنععععة 13القععععامو) رق  )
بشععععععععععععععععععععععت) يععععنعععع عععع عععع   1975

معاشعععععععععععععاك ومتافلك التقاع  



80 
 

 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

لموو   الحتومة، النصا) 
 اآلي ا):
 

 

 

 

 

 لععععععمععععععووعععععع عععععع  الععععععحععععععتععععععومعععععععة، 
 النصا) اآلي ا):

 ( البند )ج(1املادة )

 

 

 

 

 ( البند )ج( 1املادة )

 

 

 

 

 ( البند )ج( 1املادة )

إعابة صعععععععععععععع ا ة المابة على 
 النحو الوارب أبماه.

 

 

 

 ( البند )ج(1املادة )

إعابة ص ا ة المابة على 
 النحو اآلي :

 

 

 

 ( البند )ج(1املادة )
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 

البحرين   هو :الموظف
الجنسعععععععععععع ة الذ  ير  ه 
بععالعع ولععة ع قععة  ئح ععة 
لها صععععععععععععع ة ال وا  و ل  
الثامنة عشرة م  العمر 
ول  يتجععععاوس السعععععععععععععععت   
ويعمعععععععم ف   ععععععع مععععععععة 
الحتومة، ويشععععععععمم هذا 
الل ظ المووف، وي بق 

 

 

 
 

هععو الععبععحععريععنعع  : الموظف
الجنسععععععععععععععع ععععة الععععذ  ير  ععععه 
بال ولة ع قة  ئح ة و ل  
الثامنة عشعععععععععععععععرة م  العمر 
ول  يتجاوس الست  ، ويعمم 
لععع م الحتومعععة ويشعععععععععععععععمعععم 
المووف المؤقععععععع  العععععععذ  
 عمعععم بموجعععل عقععع  لمععع ة 

( البند )ج( 1نص املادة )
 بعد التعديل:

 

: هو البحرين  الموظف
الجنس ة الذ  ير  ه بال ولة 
ع قة  ئح ة و ل  الثامنة 

العمر ول  يتجاوس  عشرة م 
الست  ، ويعمم ل م 

، ويشمل هذا اللفظ الحتومة
والمووف  الموظف الدائم

المؤق  الذ   عمم بموجل 
عق  لم ة مح بة م وا  كامم 

 
 

: هو البحرين  الموظف
الجنس ة الذ  ير  ه بال ولة 

 أو عقديةع قة  ئح ة 
و ل  الثامنة عشرة م  
العمر ول  يتجاوس الست  ، 

، ويعمم ل م الحتومة
ويشمل هذا اللفظ الموظف 

والمووف المؤق   الدائم
الذ   عمم بموجل عق  
لم ة مح بة م وا  كامم 

: هو البحرين  الموظف
الجنس ة الذ  ير  ه بال ولة 

 أو ع قة  ئح ة 
و ل  الثامنة عشرة م   عقدية

العمر ول  يتجاوس الست  ، 
، ويعمم ل م الحتومة
ويشمل هذا اللفظ الموظف 

والمووف المؤق   الدائم
الذ   عمم بموجل عق  لم ة 
مح بة م وا  كامم  وال أ ا  
العمم ويتقاضى الرايل 
والمزا ا المقررة للوو  ة الت  

  شغلها أو رايبًا مق وعًا.
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

هعععععععذا العععقعععععععامعععو) ععععلعععى 
الععوسراف فعع ععمعععععععا يععتعععععلععق 

 باستحقاقه  المعاش.

 

محعع بة معع وا  كععامععم  وال 
أ ععععا  العمععععم ويتقععععاضعععععععععععععععى 
الرايعععععععل والمزا عععععععا المقررة 
للوو  ة الت   شععععععععععععععغلها أو 

مق وععًا، وي بق هعذا رايبعًا 
القعععامو) على الوسراف ف معععا 
يععتعععععلععق بعععععععاسععععععععععععععععتععحععقعععععععاقععهعع  

 المعاش.

 

 وال أ ا  العمم ويتقاضى 
الرايل والمزا ا المقررة 
 للوو  ة الت   شغلها أو رايباً 

مق وعًا، وي بق هذا القامو) 
علق على الوسراف ف ما يت

 باستحقاقه  المعاش.
 

 

 

 

 وال أ ا  العمم ويتقاضى 
الرايل والمزا ا المقررة 
للوو  ة الت   شغلها أو 

 رايبًا مق وعًا.
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (2املادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2املادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2املادة )
 (والمستخدمينحذف كلمة )

الس ر األول م   الواربة ف 
المابة؛ أل) هذا الل ظ ق  
ألغ  بموجل المرسو  بقامو) 

 .1988( لسنة 8رق  )

 

( بعد 2نص املادة )
 :التعديل

يسعععععععععععععععر  أحتا  هذا القامو) 
ععععلعععى جعععمععع ععع  العععمعععووععع ععع ععع  
البحرين    المع ن   على 

 (2املادة )
إعابة ص ا ة المابة لتصبح 

 على النحو اآلي :

 

 

 

 

 

 

 

 (2املادة )
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 

يسعععععععععععععععر  أحتععععععا  هععععععذا 
الععقعععععععامععو) عععلععى جععمعع عع  
الموو    البحرين    
المع ن   على برجععععاك 
ف  الم زام ععععععة العععععععامععععععة 
لعلععععععع ولعععععععة أو مع عزامعع ععععععععة 
البلععععععع  عععععععاك وسعععععععععععععععععععععائر 
الععهعع ععمعععععععاك الععمععحععلعع عععععععة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسععععععر  أحتا  هذا القامو)  
ععععلعععى جعععمععع ععع  العععمعععووععع ععع ععع  

برجععاك ف  الم زام ععة العععامععة 
للععع ولعععة أو م زام عععة البلععع  عععاك 

م  بوسعععائر اله ماك المحل ة 
ف ه  الموو و) المؤقتو)، 

 وي  م ف  ذلك الوسراف.

 

و  يسععر  أحتا  هذا القامو) 
 على:

أفراب قوة بفعا  البحري    –1
 واألم  العا .

 

تسري أحكام هذا القانون 

على جميع الموظوين 

البحرينيين المعينين على 

درجات في الميزانية العامة 

للدولة أو ميزانية البلديات 

 المحلية بمنوسائر الهيئات 

 فيهم الموظوون المؤقتون،

ويطبق هذا القانون على 

الوزراء فيما يتعلق 

 ".باستحقاقهم المعاش

 

تسري أحكام هذا القانون 

على جميع الموظوين 

البحرينيين المعينين على 

 درجات في الميزانية 

العامة للدولة أو ميزانية 

البلديات وسائر الهيئات 

 المحلية بمن فيهم 

 ويطبق الموظوون المؤقتون،

القانون على الوزراء هذا 

فيما يتعلق باستحقاقهم 

 ".المعاش
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ويعععععععع  ععععععععم فعععععععع  ذلععععععععك 
 الوسراف.

و  يسععععععععععععععر  أحتا  هذا 
 القامو) على:

أفراب قوة بفعععععععا   – 1
 البحري  واألم  العا .

العععععععمعععععععووععععععع ععععععع ععععععع   – 2
الععمععؤقععتعع عع  والععمععريععبعع ععععععععة 
أعماله  مزم  مح ب أو 

 عمم مح ب.

والمسعععععععععععععت  م   البحرين    
المع ن   على برجعععاك ف  
الم زام ععة العععامععة للعع ولععة أو 
م زام عة البلع  عاك وسعععععععععععععععائر 
اله مععاك المحل ععة بم  ف ه  
الععععمععععووعععع ععععو) الععععمععععؤقععععتععععو)، 

 وي  م ف  ذلك الوسراف.

و  يسعععععععععععععععر  أحتعععععا  هعععععذا 
 القامو) على:

الععمععووعع عع عع  الععمععريععبعع عععععععة  –2
أعماله  مزم  مح ب أو عمم 

 مح ب.

العامل   ف  المؤسساك   –3
العامة واله ماك العامة ع ا 
الت   صععععععععععععععع ر باسعععععععععععععععتثنائها 

العععامل   ف هععا  و ععض عععععععععععععععععا 
ألحتا  هذا القامو) قرار م  

 رئ س مجلس الوسراف.

 

 

و  يسر  أحتا  هذا القامو) 
 على:

أفراب قوة بفا  البحري    –1
 واألم  العا .

العععععععععععععععععامععععععععلعععععععع عععععععع  فعععععععع   -2
المؤسساك العامة واله ماك 
الععامعة عع ا الت   صععععععععععععععع ر 
باسعععععععععععععععتثنائها و ض ععععععععععععععععا  

ل   ف هعععا ألحتعععا  هعععذا الععععام

 

و  يسععر  أحتا  هذا القامو) 
 على:

أفراب قوة بفعا  البحري    –1
 واألم  العا .

العامل   ف  المؤسساك  -2
العامة واله ماك العامة ع ا 
الت   صععععععععععععععع ر باسعععععععععععععععتثنائها 
و ععض عععععععععععععععععا  العععامل   ف هععا 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

العععععععععععامعععلععع ععع  فععع   – 3
المؤسععععععععععععسععععععععععععاك العامة 
واله معععاك الععععامعععة عععع ا 
 الت   صعع ر باسععتثنائها

و ض ععععععععععععععععا  العامل   
فعع ععهعععععععا ألحععتعععععععا  هعععععععذا 
القامو) قرار م  رئ س 

 مجلس الوسراف.

 

 

ي  حر أفراب قوة بفا  الب –1
 واألم  العا .

الموو    المريب عععععة   –2
أعمععععععاله  مزم  محعععععع ب أو 

 عمم مح ب.

العععععععععععععععامعععععععلععععععع ععععععع  فععععععع   -3
المؤسساك العامة واله ماك 
العامة ع ا الت   صععععععععععععععع ر 
باسعععععععععععععععتثنائها و ض ععععععععععععععععا  
العععامل   ف هععا ألحتععا  هععذا 

الععقعععععععامععو) قععرار معع  رئعع ععس 
 مجلس الوسراف.

 

ألحتا  هذا القامو) قرار م  
 الوسراف.رئ س مجلس 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

العقعععععععامعو) قعرار مع  رئع عس 
 مجلس الوسراف.

 املادة الثانية  
 
 
 
 

م  مراعاة أحتا  المابة 
( م  القامو) رق  11)
بشت)  1975( لسنة 13)

ين    معاشاك ومتافلك 

 املادة الثانية 
الموافقة على مص المابة كما 

 ورب ف  المشرو  بقامو).

 املادة الثانية

الموافقة على مص المابة كما 
ورب ف  مشرو  القامو)، م  

" بع  كلمة دائمةإضافة كلمة "
 ." ف  مها ة المابةوظيفة"

 املادة الثانية

 

 

 

 م  مراعاة أحتا  المابة 
 ( م  القامو) رق  11)
بشت)  1975( لسنة 13)

ين    معاشاك ومتافلك 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

التقاع  لموو   الحتومة 
يحتسل ق مة ا شتراكاك 
للمووف المؤق  بما   
 قم ع  ق مة ا شتراكاك 
الت  يستق   ع  رايل 
المووف الذ   شغم 

 وو  ة مماثلة.

التقاع  لموو   الحتومة 
يحتسل ق مة ا شتراكاك 
للمووف المؤق  بما    قم 
ع  ق مة ا شتراكاك الت  
يستق   ع  رايل المووف 

 دائمةالذ   شغم وو  ة 
 .مماثلة

 املادة الثالثة  
 
 
 

 املادة الثالثة
الموافقة على مص المابة كما 

 ورب ف  المشرو  بقامو).

 املادة الثالثة
الموافقة على مص المابة 
 كما ورب ف  مشرو  القامو).

 املادة الثالثة
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

على رئ س مجلس الوسراف 
كم ف ما   صه  –والوسراف 

ين  ذ أحتا  هذا القامو)  -
وُيعمم به م  ال و  التال  
لتاريخ مشره ف  الجري ة 

 الرسم ة.

على رئ س مجلس الوسراف 
 كم ف ما  –راف والوس 

ين  ذ أحتا  هذا  -  صه 
القامو) وُيعمم به م  ال و  
التال  لتاريخ مشره ف  

 الجري ة الرسم ة.
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 م2018 مارس 21التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( 13رقم )تعديل بعض أحكام القانون مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

المعد في )م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 1975لسنة 

  (.الموقر مقدم من مجلس النوابال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانونضوء اال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 مارس 19بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  698، ضمن كتابه رقم )المجلس

م، بشأن تنظيم 1975( لسنة 13رقم )تعديل بعض أحكام القانون رقم ) ( لسنة ) ( ب

 قتراح بقانونالمعد في ضوء اال)معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 

إلى لجنة الشؤون التشريعية ، (الموقر مقدم من مجلس النوابال )بصيغته المعدلة(

 والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م2018 مارس 21وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  المذكور،قانون ال مشررررررروع، حيث اطلعت على الثالث عشررررررر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشررررررروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

تعديل بعض أحكام القانون مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بترى اللجنة سالمة   

م، بشررأن تنظيم معاشررات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة 1975( لسررنة 13رقم )

قانونالمعد في ضرررررروء اال)  مقدم من مجلس النوابال )بصرررررريغته المعدلة( قتراح ب

 من الناحية الدستورية.، (الموقر

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات بخصوص 

مشروع قانون بتعديل المادة 

( من قانون الجمعيات 35)

التعاونية الصادر بالمرسوم 

م، 2000( لسنة 24بقانون رقم )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون 

المقدم من  «المعدلة "بصيغته

 مجلس النواب(.
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 م2018أبريل  17التاريخ: 

 (11التقرير )

 

 

 جلنة اخلدمات تقرير 

 ( من قانون اجلمعيات التعاونية35مشروع قانون بتعديل املادة )حول 
  2000( لسنة 24الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 

 ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب()املعد يف 

 الفصل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

 4ف /  خ تص ل  710خطاب رقم )ال، وبموجب م2018أبريل  2تاريخ ب 

رى الشو مجلس أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس (،4د 

( من 35مشروع قانون بتعديل المادة ) من نسخة الخدماتإلى لجنة  الموقر

 2000( لسنة 24قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 ،)المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

لى عرضه عوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم ته ودراسته مناقشل

 .من تاريخه أقصاه ثالثة أسابيعفي موعد  الموقر المجلس

 

 

 إجراءات اللجنة:- أوالا 
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 :تيةلتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآل

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات اآلتية: (6)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 م10/4/2018 13

 4 4 م17/4/2018 14

 

على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة اطلعت اللجنة  (7)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 )مرفق(مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية.  -

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

 )مرفق( ومرفقاته.قانون المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب -

 

 :( ممثلون عن13اللجنة شارك في االجتماع رقم ) بدعوة من (8)

 :وزارة العمل والتنمية االجتماعية -

 الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.  السيد خالد عبدالرحمن إسحاق. 1

 المستشار القانوني. الدكتور أسامة كامل محمود متولي .2

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارك في  (9)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني    محمد خالد نجاح سيدال .2

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني   الشتلةعبدالموجود يوسف  سيدال .3

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد محمـــد أحمــد محمـــد .4

 الباحث القانوني.  السيد محسن علـــي الغريري  .5
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 :تولى أمانة سر اللجنة (10)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 أمين سر اللجنة المساعد.  السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2

 

ا: 
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيــ

والقانونية إلى سؤؤؤالمة مشؤؤؤروع القانون من الناحية انتهت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية 

 .الدستورية

ا: وزارة العمل والتنمية االجتماعية:
ا
 ثالث

بما  في مشؤؤؤؤؤؤؤروع القانونأفادت الوزارة أن ليس لديها مانع من التعديل الوارد    

وسؤؤائل التواصؤؤل المعاصؤؤرة ومنها اإللكترونية، وإنما يجب أن تتضؤؤمن طرقاً  بيواك

ة في اإلثبات ضؤؤؤماناً لتحقيق علم األعضؤؤؤاء باالجتماع  ذات شؤؤؤرعية في التنويذ، وحجن

 والتقارير التي يجب االطالع عليها قبل االجتماع. 

 

ع في المادة )       ية عدة ( من قانون الجمعيات التعاون35حيث اشؤؤؤؤؤؤؤترط المشؤؤؤؤؤؤؤرن

لها بخطابات مسؤؤؤؤجلة بعلم الوصؤؤؤؤول، واإلعالن في  إجراءات وطرق في التبليغ، وأون

جريدة محلية واحدة على األقل تصؤؤؤؤؤؤؤدر باللغة العربية لما لها من أهمية في تأكيد 

وصؤؤؤؤول الدعوات وتقارير )مجلس اإلدارة، ومدقق الحسؤؤؤؤابات، والموتشؤؤؤؤين(، وكلها 

 ءوصؤؤؤولها لاعضؤؤؤاء، ويجب إطالع األعضؤؤؤاتقارير وأوراق مهمة يجب التأكد من 

 عليها استعداداً لالجتماع.

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:رابع
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( من قانون الجمعيات 35مشاااااااروع قانون بتعديل المادة ) تدارسؤؤؤؤؤؤؤت اللجنة 

)المعد في ضااااوء  2000( لساااانة 24التعاونية الصااااادر بالمرسااااوم بقانون رقم )

واسؤؤؤؤؤؤتعرضؤؤؤؤؤؤت  ،جلس النواب(االقتراح بقانون "بصاااااايغته المعدلة" المقدم من م

أعضؤؤؤؤؤؤؤؤاء اللجنؤؤة أصؤؤؤؤؤؤؤحؤؤاب السؤؤؤؤؤؤؤعؤؤادة وجهؤؤات النظر التي دارت حولؤؤه من قبؤؤل 

، واسؤؤتمعت لمالحظات ممثلي وزارة العمل لشؤؤؤون اللجان يينالقانون ينوالمسؤؤتشؤؤار

، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والتنمية االجتماعية

واطلعت على ما ة، الدسؤؤتوري ةمشؤؤروع القانون من الناحي والذي جاء مؤكًدا لسؤؤالمة

 انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه.

 

نت المادة األولى   يتألف مشؤؤروع القانون فضؤؤالً عن الديباجة من مادتين، تضؤؤمن

( من قانون الجمعيات التعاونية، وذلك 35اسؤؤؤؤؤؤؤتبدال نص الوقرة األولى من المادة )

جديدة في دعوة األعضاء الجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات الستحداث وسائل 

 التعاونية، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنويذيةً.

 

اسؤؤؤؤتخدام الرسؤؤؤؤائل اإللكترونية إلى جانب  إضؤؤؤؤافةيهدف مشؤؤؤؤروع القانون إلى   

في الدعوة إلى حضؤؤور اجتماعات الجمعيات العمومية  مسؤؤجل بعلم الوصؤؤولالبريد ال

، وذلك اسؤؤؤؤؤؤؤتناًدا إلى المباد  واألسؤؤؤؤؤؤؤس العامة التي وردت في للجمعيات التعاونية

 مشروع القانون، وهي كما يلي:

تقليل التكاليف المالية إلرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث  -1

ً مبال غ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد تتحمل الجمعيات التعاونية حاليا

 المسجل.

االستوادة من التقنيات الحديثة لوسائل اإلعالم، واالستغالل األمثل لوسائل  -2

 التواصل االجتماعي ذات الواعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.
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 تود اللجنة اإلشارة إلى المالحظات اآلتية:

ألشكال التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات نظًرا ألهمية مواكبة التشريع   .1

ووسائل االتصال الحديثة، فقد انعكس ذلك على موهوم عناصر دليل اإلثبات، 

م بشأن المعامالت 2002( لسنة 28حيث صدر المرسوم بقانون رقم )

اإللكترونية والذي نص في مادته الخامسة على منح السجالت اإللكترونية 

 اإلثبات للمحررات العرفية.ذات الحجية المقررة في 

 

استخدام البريد اإللكتروني في المعامالت والتصرفات  في تزايدهناك   .2

المتوخاة من مشروع القانون  –وبالنظر لما أملته المصلحة العامة القانونية، 

والمتمثلة في مسايرة التطورات الحديثة للتشريعات المتعلقة باإلعالنات  –

ئل اإللكترونية، ولما يترتب على ذلك من ترشيد واإلثبات في تبنيها الوسا

ع في قانون المرافعات  للكلوة المالية، واختصار للوقت، وهو ما أخذ به المشرن

م، حيث تم تعديل المادة 2007المدنية والتجارية بمملكة البحرين منذ العام 

م ونص في بندها الرابع 2007( لسنة 13( منه بموجب القانون رقم )32)

 ."." يجوز اإلعالن بالوسائل اإللكترونية المقررة قانونًا .. على أنه

 

إن توجيه الدعوة إلى األعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية سيكون  .3

باختيار العضو للوسيلة التي يرغب فيها لتبليغه بالدعوة للحضور، وذلك من 

غه عن تبليخالل بياناته التي أقر بصحتها أمام الجمعية، حيث يكون له طلب 

طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إذا تعذر عليه استخدام تكنولوجيا 

 المعلومات، ولم يكن لديه بريد إلكتروني.
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 توجيه الدعوة لحضور –في تعديلها لمشروع القانون  –إن اللجنة استبعدت  .4

اجتماع الجمعية العمومية عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، وذلك ألنها 

جية القانونية الالزمة في اإلثبات، فضالً عن تعذر التحقق من ال تتمتع بالح  

 وصول الدعوة عن طريق هذه الوسائل.

 

وبناًء على ذلك، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ،  

وتعديل المادة األولى منه لتجعل الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية مقتصرة 

ة فقط دون بقي يلمسجل بعلم الوصول أو من خالل البريد اإللكترونعلى الخطاب ا

الوسائل اإللكترونية التي لم يتم اعتمادها قانونًا حتى اآلن. وعليه اقترحت اللجنة أن 

( من 35ي ستبدل بنص الوقرة األولى من المادة )يكون نص المادة على النحو اآلتي: " 

، النص 2000( لسنة 24رسوم بقانون رقم )قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالم

ه الدعوة إلى األعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية  اآلتي:  بخطابات مسجلةت َوجَّ

ين بصحتها لدى  بعلم الوصول أو عن طريق البريد اإللكتروني وفقاً لبياناتهم المقر ِّ

 .موعد االجتماع بخمسة عشر يوماً على األقل" الجمعية، وذلك قبل

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :خامس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتوقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

   اختيار كل من:

 مقرًرا أصليًا.  سعادة األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور .5

مقرًرا احتياطيًا.   سعادة الدكتور منصور محمد سرحان .6

       

 
ا
 توصية اللجنة: :اسادس
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في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 ( من قانون 35مشاااااااروع قانون بتعديل المادة ) الموافقة، من حيث المبدأ، على

)المعد  2000( لساانة 24الجمعيات التعاونية الصااادر بالمرسااوم بقانون رقم )

 .في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. الموافقة على 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 عبداهلل الفاضلالدكتورة جهاد                        ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 التعاونية ( من قانون الجمعيات35بتعديل المادة )قانون مشروع 
 المعدلة" المقدم من مجلس النواب()المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته  2000( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة 

 نحن حمىىىىىد بن عيسىىىىىىىىى 
   خليفىىة          ملىىك 

 مملكة البحرين.
 بع  ا     على ال ستور، 

الجمع عععععععاك  قعععععععامو) وعلى 
الصعععابر بالمرسعععو   التعاوم ة

لسعععععععععععععععنععععة ( 24بقععععامو) رق  )
2000 ، 

 الديباجة

الموافقعة على مص الع يبعاجعة 
 كمعععععا وربك ف  المشعععععععععععععععرو 

 .بقامو) 
 

 الديباجة

لموافقة على مص ال يباجة ا
 .القامو)  مشرو كما ورب ف  

 

 الديباجة

 نىىىحىىىن حىىىمىىىىىد بىىىن عىىىيسىىىىىىىىىىى 
   خليفة          ملك مملكة 

 البحرين.
 بععععععععععععععععع  ا  عععععععع   عععععععععلععععععععى 

 ال ستور، 
العجعمععع عععععععاك  قعععععععامعو) وععلعى 

الصععععابر بالمرسععععو   التعاوم ة
لسعععععععععععععععنععععة ( 24بقععععامو) رق  )

2000 ، 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

المرسععععععععععو  بقامو) رق  وعلى 
بشععععععت)  2002( لسععععععنة 28)

 المععععععععام ك ايل،تروم ععععععععة،
 ،ويع ي يه

( 49وعلى القعععععععامو) رق  )
 بشت) البري ، 2014لسنة 

أقر مجلس الشورم ومجلس 
النواب القامو) اآلي  مصعععه، 

 :قنا عل ه وأص رماه وق  ص
 
 

المرسعععععععععععععو  بقامو) رق  وعلى 
بشعععععععت)  2002( لسعععععععنة 28)

 المععععععععام ك ايل،تروم ععععععععة،
 ،ويع ي يه

( 49وعععلععى الععقعععععععامععو) رقعع  )
 بشت) البري ، 2014لسنة 

أقر مجلس الشعععورم ومجلس 
النواب القامو) اآلي  مصعععععه، 

 :قنا عل ه وأص رماه وق  ص

 املادة األوىل املادة األوىل املادة األوىل املادة األوىل 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 
 

 

مص ال قرة األولى م  
( معععععععع  35الععععععععمععععععععابة )

المرسعععععععععععععععو  بقععامو) رق  
 2000( لسعععععععععععععععنععة 24)

بعععععععضصعععععععععععععععععععععع ار قعععععععامععو) 
  :الجمع اك التعاوم ة

 

 

 
 

ى نص ال قرة األولُ سععععععتب ل م
( م  قععامو) 35م  المععابة )

الجمع اك التعاوم ة الصابر 
( 24بالمرسععععععو  بقامو) رق  )

 اآلي : النص ،2000لسنة 

 

على  المعععابة وغإععععابة صععععععععععععععع
 :النحو الوارب أبماه

 

 النص بعد التعديل:
 

ُ سععععععععتب ل منص ال قرة األولى 
( م  قعععامو) 35م  المعععابة )

الجمع اك التعاوم ة الصعععابر 
( 24بالمرسععععععععو  بقامو) رق  )

 اآلي : النص ،2000لسنة 

 

المابة على   ا ةإعابة صعععععععععععع
  النحو الوارب أبماه:

 
 

ُ سععععععتب ل منص ال قرة األولى 
( م  قععامو) 35م  المععابة )

الجمع اك التعاوم ة الصابر 
( 24بالمرسععععععو  بقامو) رق  )

 اآلي : النص ،2000لسنة 

 
 

 

 

 
 

ُ سععععععععتب ل منص ال قرة األولى 
( م  قعععامو) 35المعععابة ) م 

الجمع اك التعاوم ة الصعععابر 
( 24بالمرسععععععععو  بقامو) رق  )

 اآلي : النص ،2000لسنة 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

يععععوجعععععععه الععععععع عععععوة إلععععى 
لحععععععععععععور  فاألعععععععععععععا

اجعععتعععمعععععععا  العععجعععمععععععع عععععععة 
العموم ععععععة ب  ععععععابععععععاك 
مسعععععجلة بعل  الوصعععععول 
قبعععععم موعععععع  ا جتمعععععا  
ب مسعععععععععععة عشعععععععععععر يومًا 

 على األقم.

ه ال عوة إلى األعععععاف يوج"
لحععععععععععععععور اجتما  الجمع ة 
العموم عععععة بعععععالبريععععع  والبريععععع  
ايلععع،عععتعععرومععع  ووسععععععععععععععععععععععائعععععععم 
التواصععععععععععععععععععععععم ا جتمعععععععاع  

ج ك، و إ)  مه ال اصعععععععععععععععة 
ا جتما  ب مسععة قبم موع  

 ألقم".عشر يومًا على ا

ه ال عوة إلى األعععععععاف " ُيَوجَّ
لحععععععععععععععععور اجتما  الجمع ة 

بإحدى الوسىىىىىىىىىائل العموم ة 
اإللكترونيىىىىة المعتمىىىىدة من 

بمىىا في كلىىك البريىىد  الوزارة
اإللىىكىىتىىرونىىي ووسىىىىىىىىىىىىىائىىىىىل 
التواصىىىىىىىىىىل اال تماعي، أو 
بىىىىىالبريىىىىىد العىىىىىاد ، وفقىىىىىا  

تها ين بصىىىىحلبياناتهم المقر   
 لىىدى الجمعيىىة، وكلىىك قبىىل

موعععع  ا جتمعععا  ب مسعععععععععععععععععة 
 .ألقم"يومًا على ا عشر

ه ال عوة إلى األععاف " ُيَوجَّ
لحعور اجتما  الجمع ة 

بخطابات مسجلة العموم ة 
 بعلم الوصو  أو عن طريق

وفقا   البريد اإللكتروني
تها ين بصحلبياناتهم المقر   

 لدى الجمعية، وكلك قبل
موع  ا جتما  ب مسة 

 .ألقم"عشر يومًا على ا

ه ال عوة إلى األعععععععاف " ُيَوجَّ
لحععععععععععععععععور اجتما  الجمع ة 

بخطابات مسىىىىجلة العموم ة 
 بعلم الوصو  أو عن طريق

لكتروني وفقىىىىىا   البريىىىىىد اإل
تها ين بصىىىىحلبياناتهم المقر   
 وكلىىك قبىىل لىىدى الجمعيىىة،

موعععع  ا جتمعععا  ب مسعععععععععععععععععة 
 .ألقم"عشر يومًا على ا

 نيةاملادة الثا نيةاملادة الثا نيةاملادة الثا نيةاملادة الثا  
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
على رئ س مجلس الوسراف 

 كم ف ما  –والوسراف 
ذا هأحتا  ين  ذ  -   صه
و  ال  وُيعمم به م ، القامو) 
لتاريخ مشره ف   التال 

 الجري ة الرسم ة.

 
الموافقة على مص المابة كما 

 المشرو  بقامو).وربك ف  
 

 
الموافقة على مص المابة 

 .قامو) المشرو  كما ورب ف  
 

 
على رئ س مجلس الوسراف 

 كم ف ما  –والوسراف 
ا هذأحتا  ين  ذ  -   صه
و  ال  وُيعمم به م ، القامو) 
لتاريخ مشره ف   التال 

 الجري ة الرسم ة.
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 م2018أبريل  4التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

قانون الجمعيات  من (35)المادة تعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

قتراح الاالمعد في ضوء ) 2000( لسنة 24قانون رقم )بالمرسوم ب التعاونية الصادر

 مقدم من مجلس النواب(."بصيغته المعدلة" ال بقانون

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 أبريل 2بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  711، ضمن كتابه رقم )المجلس

بالمرسوم  قانون الجمعيات التعاونية الصادر من (35)المادة تعديل رقم ) ( لسنة ) ( ب

"بصيغته المعدلة"  قتراح بقانونالاالمعد في ضوء ) 2000( لسنة 24قانون رقم )ب

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته ، مقدم من مجلس النواب(ال

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشررررؤون التشررررريعية والقانونية اجتماعها م2018 أبريل 4وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشررررروع، حيث اطلعت على الخامس عشررررر

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك بشأنه،

 

 لمبادئ مشررررررروع القانونإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 من (35)المادة تعديل مشررررروع قانون رقم ) ( لسررررنة ) ( بترى اللجنة سررررالمة   

المعد ) 2000( لسنة 24قانون رقم )بالمرسوم ب قانون الجمعيات التعاونية الصادر

ية من الناح، النواب(مقدم من مجلس "بصيغته المعدلة" ال قتراح بقانونالافي ضوء 

 الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 
 
 


