
 

 

 م۲۰۲۰أكتوبر  ۲٦التاریخ: 
 

 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر األستاذايل ـصاحب املع
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

تقریر لجنة الخدمات بشأن تقریر اللجنة ( السابقة ) بشأن قرار یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون  حولمجلس النواب 

تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام الصادر بالمرسوم 

ناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من م (المعد ب۱۹۷٦) لسنة ۱۱بقانون رقم (

 .مجلس النواب)

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 

  
 
 
      

 
 المرفقات:                   

 

 تقریر اللجنة.  .۱
 تقریر لجنة الخدمات السابقة ومرفقاتھ.  .۲







۱ 
 

 ملخص تقرير جلنة اخلدمات

 العنوان

مشروع قانون  قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 
بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد 

) لسنة  ۱۱قوة دفاع البحرین واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 م ۱۹۷٦

أصل مشروع 
 بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب معد  القانون

 اإلحالة إلى اللجنة
 م ۲۰۲۰أبریل   ۱

 الفصل التشریعي الخامس  –   الثانيدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة

 م ۲۰۲۰أكتوبر ۲٦

 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

 اجتماعات ) ۳( عدد االجتماعات

 ____  العرض على الجلسة

 مضمونھ
تحقیق مبدأ المساواة في استحقاق المعاش التقاعدي ألي من الزوجین حال  

كشرط ًزا وفاة اآلخر، واستبعاد القید الخاص لضرورة أن یكون الزوج عاج
   وفاة زوجتھ.عند ـًا تقاعدی  ـًاالستحقاقھ معاش

 مادتان دیباجة +  بنیة المشروع

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة 

والقانونیة بمجلس 
 الشورى

 سالمة مشروع القانون من الناحیة الدستوریة 



۲ 
 

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة

 المجلس األعلى للمرأة: 

ضرورة إخضاع االقتراح لدراسة متأنیة ووافیة من جمیع الجوانب   .۱
القانونیة والمالیة، والتأكد من عدم ترتب األخذ بالمقترحات المطروحة  

 بتعدیل القانون أیة أعباء مالیة إضافیة على صندوق التقاعد.
ضرورة اقتران االقتراح بضوابط ومعاییر محددة لحاالت استحقاق   .۲

 .الزوج نصیبـًا من المعاش التقاعدي للزوجة المتوفاة

 

 العسكري: صندوق التقاعد 

 إعادة النظر في مشروع القانون لألسباب التالیة: 

یعد تركة موروثة عن المؤمن علیھ وإنما ھو حق   المعاش التقاعدي ال .۱
 یتلقاه المستحق من النظام التأمیني مباشرة. 

استحقاق الزوج غیر العاجز لنصیب في معاش زوجتھ یؤدي إلى  .۲
 االنتقاص من حقوق المستحقین اآلخرین. 

مشروع القانون قد جاء متناقضـًا حیث یقرر استحقاق الزوج نصیبـًا في   .۳
معاش زوجتھ عند وفاتھا دون أي شرط أو قید، ومن ثم الجمع بین معاشھ  
عن نفسھ ومعاشھ عن زوجتھ في جمیع األحوال، فیما أن القانون یقرر  
قیودًا على استحقاق الزوجة معاشـًا عن زوجھا المتوفي حیث یتم وقف  

 ا المعاش في حالة زواجھا من شخص آخر.ھذ 

 قرار مجلس النواب
 روع القانون الموافقة على مش (األول)

قرار مجلس 
 من حیث المبدأ  الموافقة على مشروع القانونعدم  الشورى

 قرار مجلس النواب
 الموافقة على مشروع القانون  (الثاني)

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حیث المبدأ على  التمسك بالقرار 
 مشروع القانون 

 



 جلنة اخلدمات
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 ااملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م۲۰۲۰أكتوبر   ۲٦التاریخ: 
 ) ۷التقریر رقم ( 

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة ( السابقة )  
قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض   حولبشأن قرار جملس النواب 

أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام  
م (املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته  ١٩٧٦) لسنة ١١الصادر باملرسوم بقانون رقم ( 

 املعدلة" املقدم من جملس النواب) 

 الفصل التشريعي اخلامس  - الثالث اد العادي دور االنعق 
 

 :مقدمــة

)، وبناًء على ۳د    ٥ص ل خ ت / ف   ٤۱۱م، وبموجب الخطاب رقم (۲۰۲۰أكتوبر    ۱۹بتاریخ   

م، بخصوص إعادة النظر ۲۰۲۰أكتوبر    ۱۸قرار مكتب المجلس في اجتماعھ الثاني المنعقد بتاریخ  

في التقاریر التي تم إعدادھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل 

تشریعي الخامس؛ أرسل صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى ال

قرار مجلس الشورى  حولإلى لجنة الخدمات تقریر اللجنة السابقة بشأن قرار مجلس النواب 

بخصوص مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد 

م (المعد بناء على ۱۹۷٦) لسنة  ۱۱واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (قوة دفاع البحرین  

والمتخذ في الجلسة الثامنة المنعقدة االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، 



۲ 
 

، إلعادة م، من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي الخامس۲۰۱۹دیسمبر  ۸یوم األحد   

 ظر في التقریر المذكور، على أن ترفع اللجنة تقریرھا في موعد أقصاه خمسة أیام من تاریخھ.الن 

 إجراءات اللجنة:-أوالً 

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:
 

 االجتماعات اآلتیة:تدارست اللجنة القرار المذكور في  )۱(

 الفصل الدور التاریخ رقـم االجتمـاع

 ٥ ۲ م۲۰۲۰أبریل   ٦ ۲۳

 ٥ ۲ م۲۰۲۰أبریل   ۱۳ ۲٤

 ٥ ۳ م۲۰۲۰أكتوبر ۲٦ ۲
 

ــة على الوثائق المتعلقة بھ  اطلعت  )۱( ــوع البحث والدراسـ ــتھا للقرار موضـ اللجنة أثناء دراسـ

 والتي اشتملت على ما یلي:  
 

 تقریر لجنة الخدمات ( السابقة ) والمتضمن: -
 

قرار مجلس النواب بشــأن قرار مجلس الشــورى بخصــوص مشــروع قانون بتعدیل   •

اط وأفراد قوة دفاع البحرین  بعض أحكام قانون تنظیم معاشــــات ومكافآت التقاعد لضــــب 

م (المـعد بـناء على ۱۹۷٦) لســــــنة ۱۱واألمن الـعام الصـــــادر ـبالمرســـــوم بـقانون رقم (

 ) مرفقاالقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب).( 

 

 

 

 



۳ 
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
 

 المنصب االسم  

 المستشارین القانونیینھیئة 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني  محسن علي الغریري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 أمین سر اللجنة المساعد دانة ابراھیم الشیخ

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراھیم العید

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسید 

 أخصائي إعالم السیدة سما عبدالجلیل علي

 أخصائي إعالم السید صادق جعفر الحلواجي
    

 

ا: رأي اللجنـة:
ً
 ثانيـ

) بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس  تدارست اللجنة تقریر اللجنة ( السابقة  

الشورى بخصوص مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد 

م ۱۹۷٦) لسنة  ۱۱لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

م من مجلس النواب)، بعد إعادتھ للجنة (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقد

بناًء على خطاب معالي رئیس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانین التي 

أُعدت تقاریرھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي 

 الخامس.



٤ 
 

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصـــحاب الســـعادة أعضـــاء اللجنة؛  

خلصــت اللجنة إلى التمســك بتوصــیة اللجنة ( الســابقة ) بالتمســك بالقرار الســابق لمجلس  

بعدم الموافقة على مشـــروع القانون من حیث المبدأ، وذلك لالعتبارات   الشـــورى والقاضـــي

 اآلتیة:

 

 

ــفة أنظمة التأمین االجتماعي، والتي تحدد شـــروط   إن مشـــروعأوالً:  القانون یتعارض مع فلسـ

المـستحقین للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتـضمن العدید من الـضوابط عند تنظیمھا لألحكام  

اء   ال انتـف اـعدي في ـح اش التـق ا وقف المـع اش، ومنـھ ــتحقین للمـع المســ ة ـب ة المتعلـق انونـی الـق

یتوقف ـصرف نـصیب البنت من المعاش المـستحق لھا  الحاجة لإلعالة، وعلى ـسبیل المثال

عن والدیھا إذا تزوجت، كما ینقطع نصـیب االبن من المعاش المسـتحق لھ عن والدیھ عند  

 بلوغھ سن الثانیة والعشرین.
 

 

ا:  ــً ) من الدستور یقتضي  ۱۸) و (٥إن تحقیق مبدأ المساواة المنصوص علیھ في المادتین (ثانیــ

تحقا ا عدم منح الزوج اـس ا (عاما مطلقــــــً ) في معاش زوجتھ المتوفاة، بل  دون أي قیدقــــــً

التمســك بما ورد في القانون الحالي وبخالف ذلك یختل مبدأ المســاواة بینھ وبین غیره من  

المسـتحقین باعتبار أن جمیع المسـتحقین قیدت حقوقھم بقیود وضـوابط، وقد خال مشـروع  

 الزوج. القانون من إدراج أي ضوابط متعلقة باستحقاق

وقد قضـــت المحكمة الدســـتوریة البحرینیة:" أن مبدأ المســـاواة أمام القانون، لیس مبدًءا   

تلقینًیا جامدًا منافًیا للضــرورة العملیة، وال یقوم على معارضــة جمیع صــور التمییز بین  

ــوعیة، وال ینطوي بالتالي على المواطنین؛  ــس موضـ ــتند إلى أسـ إذ إن من بینھا ما یسـ

ة لنص  ــتور۱۸) و(٤المـادتین (مخـالـف دســ ھ  ) من اـل ؛ بمـا مؤداه أن التمییز المنھى عـن

ــودًا ـلذاـتھ، ـبل   ــریعي ال یعتبر مقصــ بموجبـھا ھو ـما یكون تحكمیـًا، ذـلك أن ـكل تنظیم تشــ

ذه األغراض   ة ـھ ــروعـی ا. وتعكس مشــ ا لـھ ذا التنظیم ُملبیـً ا یعتبر ـھ لتحقیق أغراض بعینـھ

ع لبلوغھا متخذًا من القواعد القانونیة التي یقوم  إطاًرا للمصـلحة العامة التي یسـعى الُمشـرّ 



٥ 
 

/  ۱علیھا ھذا التنظیم سبیًال إلیھا" (حكم المحكمة الدستوریة البحرینیة في القضیة رقم د / 

لســنة  ۳/۰۷، ورقم د/۲۰۱۳/  ۱، وأیضــا أحكام المحكمة في القضــایا: رقم ح / ۲۰۱٦

 ) قضائیة).۱لسنة ( ٥/۱/۰۳) قضائیة، رقم ٥(
 

ا:  ا أن الزوج مكلف باإلنفاق على زوجتھ وأوالده القصر، وال تكلَّف  ثالثــً ا وقانونــً األصل شرعــً

الزوجة في حیاتھا باإلنفاق على زوجھا أو أوالدھا القصــر حتى وإن كان الزوج معســًرا  

ــیب من معاش الزوجة بعد وفاتھا   أو عاجًزا ــیص نصــ عن العمل، ولذلك ال یجوز تخصــ

ا في معاش زوجتھ قصرھا على حالة للزوج، والنص الح  ــً الي عندما أعطى الزوج نصیبــ

عجزه عن العمل، وجاء ذلك على ـسبیل االـستثناء لمعالجة حالة إنـسانیة وال یجوز التوـسع 

 بھ.
 

 

ا ــً روع القانون في حال إقراره قد یؤدي إلى زیادة األعباء المالیة على الصـنادیق  رابعــــ : إن مـش

ــة اكتواریة حولھ للوقوف على مدى   التقاعدیة، حیث ترى اللجنة ضــــرورة إجراء دراســ

 تأثیره على الصنادیق وعلى زیادة العجز فیھا.
 

ا:  ــً ــیؤدي إلى خامســـــــ ــیب في معاش زوجتھ المتوفاة س ــتحقاق الزوج لنص ترى اللجنة أن اس

ــرار بمصــــالحھم، حـیث إن المـعاش                   ــتحقین واإلضــ ة المســ ـــیب بقـی االنتـقاص من نصــ

یتم صرفھ بالكامل ألبناء الزوجة وبناتھا الذین تتوفر فیھم شروط   -ا للقانون النافذ  وفقــــً  –

 استحقاق المعاش.  

ــتحقاقھم  ــر، وإن اسـ ــؤوٌل عن اإلنفاق على أبنائھ القصـ ومن جھة أخرى، فإن الزوَج مسـ

 لمعاش والدتھم المتوفاة ال یضر بمصلحة الزوج، بل سوف یخفف عنھ عند اإلنفاق علیھم.
 

ا: ــً یكفل قانون األسرة حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد األبناء أو جمیعھم في  سادسـ

ــت المادة ( ــب، حیث نصـ ــنة ۱۹) من قانون رقم (٦٤حال عجزه عن الكسـ   ۲۰۱۷) لسـ



٦ 
 

ــرة على أن: ( ــدار قانون األس ــغیًرا نفقة  بإص ــر كبیًرا كان أو ص یجب على الولد الموس
 ن اإلنفاق منھ.)والدیھ إذا لم یكن لھما مال یمك

ــافة لذلك، فإن القانون رقم ( ــنة ۱۸إض ــمان االجتماعي نص في ۲۰۰٦) لس ــأن الض م بش

المادة الثالثة منھ على اســــتحقاق العاجزین عن العمل والمســــنین للمســــاعدة االجتماعیة  

ا لھذا القانون، والزوج قد یكون عاجًزا عن العمل بســبب إصــابتھ بمرض   ــً المقررة وفقــــ

ا  ا من كسب عیشھ أو عیش أسرتھ التي یعولھا ولم یجاوز سن الستین،  یمنعھ كلیـــً أوجزئیـــً

ا تجاوز سن الستین ولیس لھ عائل مقتدر ملزم باإلنفاق علیھ وال مال كاٍف یعتمد   ــً أو مسنــ

 علیھ في معیشتھ، ففي ھذه األحوال یستحق المساعدات االجتماعیة المقررة في القانون.
 

ا ــً ریعات الخلیجیة والعربیة كتشریعات دولة الكویت والمملكة العربیة  : تتوافق أغلب التشسابعـــ

الســعودیة وســلطنة عمان والمملكة األردنیة الھاشــمیة على عدم اســتحقاق الزوج لمعاش  

 زوجتھ المتوفاة، إال إذا كان مصابـًا بالعجز عن العمل أو الكسب.  
  

السابقة ) بالتمسك بالقرار السابق وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالتمسك بتوصیة اللجنة ( 

لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حیث المبدأ على مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم 

معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون 

نون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس م (المعد بناء على االقتراح بقا۱۹۷٦) لسنة ۱۱رقم (

م، من دور ۲۰۱۹دیسمبر  ۸النواب)، والمتخذ في الجلسة الثامنة المنعقدة یوم األحد الموافق 

 االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشریعي الخامس.

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 ثالثـ

 داخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل من:) من الالئحة ال۳۹إعماالً لنص المادة (

 مقرًرا أصلیـًا. الدكتــور منصـــور محمــــد سرحـــــان سعادة .۱

 مقرًرا احتیاطیًا. عبدالحسن المنصوراألستاذ عبدالوھاب سعادة  .۲



۷ 
 

 

نة وصية الل  رابعـا 

ي    ن اللجنة تو راء ف  بما یليفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبد من 

یة اللجنة  السابقة  بالتمس - بعدم الموافقة   بالقرار الـسابق لمجلس الـشورى التمس بتو
ــات ومـكاـفآت  من حـیث المـبدأ على مشـــــروع ـقانون بتـعدـیل بعض أحـكام ـقانون تنظیم مـعاشـــ

) ۱۱التقاعد لضــباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (
م (المـعد بـناء على االقتراح بـقانون "بصـــــیغـتھ المـعدـلة" المـقدم من مجلس ۱۹۷٦لســــــنة 
حد الموافق والنواب)،  امنة المنعقد یوم ا ور ۲۰۱یسمبر   المتخ ف الجلسة ال م، م 

. ریع الخام ا م الف الت عقا العا ال    اال

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
   

ا                            الدكتــورة جهــاد عبداهللا الفاضــل           الة رم   األستاذة 
 رئيس جلنة اخلدمـات                     ائب رئيس جلنة اخلدمات         

 
 
 
 
 
 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;
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 الثايناملرفق 
 

تقریر لجنة الخدمات السابقة 
 ومرفقاتھ

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 







۱ 
 

 ملخص تقرير جلنة اخلدمات

 العنوان

مـشروع قانون قرار مجلس النواب بـشأن قرار مجلس الـشورى بخـصوص  
بتعدیل بعض أحكام قانون تنظیم معاشــات ومكافآت التقاعد لضــباط وأفراد  

) لسـنة ۱۱قوة دفاع البحرین واألمن العام الصـادر بالمرسـوم بقانون رقم (
 م۱۹۷٦

 بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب معد  أصل مشروع القانون

 اإلحالة إلى اللجنة
 م ۲۰۲۰أبریل   ۱

 الفصل التشریعي الخامس  –   الثانيدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة

 م ۲۰۲۰أبریل  ۱۳

 الفصل التشریعي الخامس  –   الثانيدور االنعقاد العادي 

 اجتماعان  عدد االجتماعات

 ____  العرض على الجلسة

 مضمونھ
تحقیق مبدأ المسـاواة في اسـتحقاق المعاش التقاعدي ألي من الزوجین حال 

ــرورة أن یكون الزوج ـعاج د الـخاص لضــ اد القـی ــتبـع اة اآلخر، واســ ًزا وـف
  زوجتھ.عند وفاة ـًا تقاعدی ـًاكشرط الستحقاقھ معاش

 مادتان دیباجة +  بنیة المشروع

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
 سالمة مشروع القانون من الناحیة الدستوریة 



۲ 
 

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة

 المجلس األعلى للمرأة: 

ضرورة إخضاع االقتراح لدراسة متأنیة ووافیة من جمیع الجوانب   .۱
والمالیة، والتأكد من عدم ترتب األخذ بالمقترحات المطروحة القانونیة 

 بتعدیل القانون أیة أعباء مالیة إضافیة على صندوق التقاعد.
ضرورة اقتران االقتراح بضوابط ومعاییر محددة لحاالت استحقاق  .۲

 .الزوج نصیبـًا من المعاش التقاعدي للزوجة المتوفاة

 

 صندوق التقاعد العسكري: 

 النظر في مشروع القانون لألسباب التالیة: إعادة 

یعد تركة موروثة عن المؤمن علیھ وإنما ھو حق  المعاش التقاعدي ال .۱
 یتلقاه المستحق من النظام التأمیني مباشرة. 

استحقاق الزوج غیر العاجز لنصیب في معاش زوجتھ یؤدي إلى   .۲
 االنتقاص من حقوق المستحقین اآلخرین. 

تناقضـًا حیث یقرر استحقاق الزوج نصیبـًا في مشروع القانون قد جاء م .۳
معاش زوجتھ عند وفاتھا دون أي شرط أو قید، ومن ثم الجمع بین  
معاشھ عن نفسھ ومعاشھ عن زوجتھ في جمیع األحوال، فیما أن القانون  
یقرر قیودًا على استحقاق الزوجة معاشـًا عن زوجھا المتوفي حیث یتم  

 ا من شخص آخر. وقف ھذا المعاش في حالة زواجھ

 قرار مجلس النواب
 روع القانون الموافقة على مش (األول)

 من حیث المبدأ  الموافقة على مشروع القانونعدم  قرار مجلس الشورى

 قرار مجلس النواب
 الموافقة على مشروع القانون  (الثاني)

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

الموافقة من حیث المبدأ على  التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم 
 مشروع القانون 
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