
 م ۲۰۲۱ینایر   ٥التاریخ: 

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

 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

قرار مجلس النواب بخصوص حول تقریر لجنة الخدمات یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

) ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۱۱مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعدیل المادة (قرار 

 -بصیغتھ المعدلة  –بشأن التأمین ضد التعطل ( المعد في ضوء االقتراح بقانون  ۲۰۰٦لسنة 

) لسنة ۷۸المقدم من مجلس النواب )، ومشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

 .مین ضد التعطل ( المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )بشأن التأ ۲۰۰٦

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل  
 رئيـس جلنــة اخلدمــات        

 المرفقات:
 تقریر اللجنة.  .۱
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  .۲
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 3د 5/ ف ص ل خ ت 491الرقـــم: 

م 2020 ديسمرب 22التاريخ:   

�سعادة الدكتورة جهاد عبد اهلل الفاضل     احملرتمة

�رئيس جلنة اخلدمات

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  

ــرار  ــ ص قــــ ــ ا     ــــ ــ  ال ــــ ــرار    ــــ ــم قــــ ــن لبــــ ــم قر قرمــــ ــن لــــ يطيــــ

ــر    ــ ر  شــــ ــ ر   شــــ ــ  الشــــ ــاد      ــــ ــ ي  ا ــــ ــاع ر  تملــــ ــ م 11قــــ ــو ا ر ــــ (  ــــ

 شــــــ ر التــــــ  ) ملــــــ  التملطــــــ   ا ملــــــ    ملــــــ    2006( لســــــ   78 قــــــاع ر رقــــــم  

ــاع ر  ــوا   قــــــ ــ  -االقــــــ ــدلت  ا مل لــــــ ــ ا (   -  ــــــ ــ  ال ــــــ ــو    ــــــ ــ م  ــــــ ا قــــــ

( لســـــ   78  شـــــر   قـــــاع ر  تملـــــ ي   ملـــــن ققبـــــام ا ر ـــــ م  قـــــاع ر رقـــــم  

  االقــــــوا   قــــــاع ر ا قــــــ م  شــــــ ر التــــــ  ) ملــــــ  التملطــــــ   ا ملــــــ    ملــــــ  2006

  و      ال  ا (.

 
 
ــم ا ــ ع   ت ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــت      ـــــــ ــت   درا ـــــــ ــا    اقشـــــــ  رجـــــــ

رقيبــــــم لملرملــــــ    ــــــق ا   ــــــ  يــــــ ل    ــــــ  قق ــــــا     ــــــ  ق ــــــا د   ــــــو 

 اري  .

و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

 علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى
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ر جلنة ر   اخلدمات مل 

 العنوا

 ۲۰۰٦) لسنة ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۱۱مشروع قانون بتعدیل المادة (
معدلة بصیغتھ ال –بشأن التأمین ضد التعطل ( المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس النواب ) -
 ۲۰۰٦) لسنة ۷۸ومشروع قانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 

بقانون المقدم من مجلس  بشأن التأمین ضد التعطل ( المعد في ضوء االقتراح
 النواب )

ل اللجنة حالة   ا
ر  ۲۲  م۲۰۲۰دیسم
الدور االنعقاد العاد  صل التشریعي الخامس – ال  ال

ا اللجنة م  ت ا
ة  المناق

 م۲۰۲۱ینایر  
الدور االنعقاد العاد  صل التشریعي الخامس – ال  ال

تماعات  اجتماعان ع اال

العر عل 
 الجلسة

 الجلسة الخامسة عشرة 
 م۲۰۲۰ینایر  ۲٦

ھ  مضمو

 

قصى،  ة تعویض التعطل وحد ا د إلى رفع نس ول ی مشروع القانون ا
رفھ بمقدار ( ی یتم  ني ) من متوس ۷۰ب الل اال من علیھ  أجر الم

ة ( ل تعطلھ، بدال من نس یرة ق را ا ، ٦۰عشر  ) الواردة في القانون الناف
ل التعویض من  قصى لم د ا ة ال اع  دینار إلى أل دینار. ۰۰مع م

 

ة   ایا النظام التأمیني بالنس سین م د إلى ت اني ی مشروع القانون ال
یدین منھ،  قة للمتعطلین للمست عانة المست ال التعویض أو ا ورفع نس وم

ی  سعار، ب خم ا عن العمل، وذل في ضوء المستجدات االقتصادیة وت
من علیھ بدال من  %۸۰یصر التعویض بواقع  في القانون  %٦۰من أجر الم

دنى  د ا ، ویكون ال ۱دینار بدال من ( ۲۰۰الناف ) دینارا، ویكون مقدار ۰
الت الجامعیة  ۱دینار بدال من ( ۲۰۰إعانة المتعطلین من ذو الم ۰ (

۱دینارا، ولغیر الجامعیین ( ) دینارا، وتكون المدة ۱۲۰) دینارا بدال من (۰
عانة ( را بدال من (۱۲القصوى لصر التعویض أو ا ر.٦)   ) أ
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رو  بنیة الم
اجة  ول دی  مادتانومشروع القانون ا

اجة  اني دی  مادتانومشروع القانون ال

 قرار مجلس النواب

 

ما ینالقانوني روعالموافقة على مش ما بعد ضم  وإجراء التعدیالت علی

 

یة اللجنة  تو
ور  بمجلس ال

 

 مجلس الشورىل بالقرار السابالتمس 

دأ ینالقانون يعلى مشروع عدم الموافقةب   من حی الم

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخــــدماتة ـــلجن

 
 األولاملرفق 

 
 تقرير اللجنة

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشريعي 
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 م2021 يناير 5التاريخ: 
 (17)رقم التقرير 
 

 

 تقرير لجنة الخدمات 
قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة حول 

بشأن التأمين ضد التعطل ) المعد في  2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )11)
 المقدم من مجلس النواب (،  -بصيغته المعدلة  –ضوء االقتراح بقانون 

بشأن التأمين  2006( لسنة 78رقم ) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
 بقانون المقدم من مجلس النواب ( ضد التعطل ) المعد في ضوء االقتراح
 

 الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 
 

 مقدمــة:
 

(، 3د  5ص ل خ ت / ف  491، وبموجب الخطاب رقم )م2020 ديسمبر 22 بتاريخ  

لجنة  إلىأحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الموقر 

قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الخدمات 

بشأن التأمين ضد التعطل ) المعد في ضوء  2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )11)

المقدم من مجلس النواب (، ومشروع قانون بتعديل بعض  -بصيغته المعدلة  –االقتراح بقانون 

بشأن التأمين ضد التعطل ) المعد في ضوء  2006( لسنة 78أحكام المرسوم بقانون رقم )

لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ، االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (

 .لس الموقربشأنه ليتم عرضه على المج
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 إجراءات اللجنة:- أولا 
 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

 :في االجتماعين اآلتيين ينالمذكور ينالقانون يمشروعقرار مجلس النواب وتدارست اللجنة  (1)

 التاريخ االجتماع

 م2020 ديسمبر 28 13

 م2021يناير  4 14

 

موضتتتتتتتوع الب    ينالقانون يبمشتتتتتتتروعاطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتاا على الوثائل المتعلقة  (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

( 11قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة ) -

عد في ضوء االقتراح بشأن التأمين ضد التعطل ) الم 2006( لسنة 78من المرسوم بقانون رقم )

المقدم من مجلس النواب (، ومشتتتتتتروع قانون بتعديل بعض أحكام  -بصتتتتتتيغته المعدلة  –بقانون 

التعطل ) المعد في ضتتوء االقتراح  بشتتأن التأمين ضتتد 2006( لستتنة 78) المرستتوم بقانون رقم

 )مرفق(. بقانون المقدم من مجلس النواب (
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x من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 
 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث العيد إبراهيممنى 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 
 

ا
ا
 رأي اللجنة: - ثانيـ

الصادر في "جلسته ال ادية عشرة من دور  (90رقم ) قرار مجلس النوابتدارست اللجنة      

 " 2020ديسمبر  15المنعقدة بتاريخ  -الفصل التشريعي الخامس-االنعقاد العادي الثال  

( من المرسوم بقانون 11بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة )

بصيغته  –بشأن التأمين ضد التعطل ) المعد في ضوء االقتراح بقانون  2006( لسنة 78رقم )

المقدم من مجلس النواب (، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  -المعدلة 
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بقانون المقدم من مجلس  بشأن التأمين ضد التعطل ) المعد في ضوء االقتراح 2006( لسنة 78)

 دة مشروع القانون إلى مجلس الشورىوالذي تضمن اإلصرار على قراره السابل وإعا النواب (

 .( من الدستور 84ا ل كم المادة )ـ  مرة ثانية للنظر فيه وفق

مجلس النواب أن : " لعلى أن ( من الدستور والتي تنص 84باالطالع على المادة )و

يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابل دون 

إدخال أية تعديالت جديدة على مشروع القانون. وفي هذه ال الة يعاد المشروع إلى مجلس 

ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على . الشورى مرة ثانية للنظر فيه

بعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أص اب السعادة أعضاء "، و قراره السابق

التمسك بالقرار السابل التوصية ب إلى؛ خلصت اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجاناللجنة 

 لألسباب التالية: من حيث المبدأ ينالقانون يمشروعبعدم الموافقة على لمجلس الشورى 

 

( 78بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2019( لسنة 4صدور القانون رقم ) إن   - أوالا 

فقرة  11فقرة ج( و) 8( و) 1بشأن التأمين ضد التعطل، ومعالجته للمواد ) 2006لسنة 

( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )19فقرة أولى( و) 18( و)14( و )12أولى( و )

مشروع  منميع النصوص المزمع تعديلاا في كل ج ،من حي  النطاق ،، ب ي  شمل2006

بشأن التأمين ضد  2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )11قانون بتعديل المادة )ال

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

بشأن التأمين  2006سنة ( ل78قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )الومشروع 
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ضد التعطل )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(، األمر الذي تنتفي 

 .اأغراضامنتيجة لت قل  هذين المشروعين إلىمعه ال اجة 

أي دراسة إكتوارية إجراء  إلى االستناد إلىالمذكورين يفتقران ين القانون يمشروع إن   – ثانياا

وتزداد أهمية هذه الدراسة ، أثر التعديل على مالءة صندوق التأمين ضد التعطلتسمح بمعرفة 

التعديالت  خاصة أن صندوق التأمين ضد التعطل قد ساهم بموجبقبل إجراء أي تعديل، 

ا ـ  وفق بتمويل برنامج التقاعد االختياري (2020و 2019التي طرأت عليه خالل سنتي )

سداد أجور العمال الب رينيين على تمويله  ، فضال  2019( لسنة 4رقم ) المعدل لقانونل

( لسنة 24قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )"المؤمن عليام بموجب 

( 20مرسوم بقانون رقم )وال 2020( لسنة 8رقم )المعدل قانون ا للـا وفق"، وذلك 1976

 .2020( لسنة 30مرسوم بقانون رقم )وال 2020لسنة 

التمسك بالقرار السابل لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروعي القانونين من حي   إن    -ثالثاا

حي  أكدت المذكرة التفسيرية  ؛ يجسد ال رص على استقرار النصوص التشريعية المبدأ

باالستقرار يجب أن تتمتع قانونية "أن  السلطة التشريعية تضع قواعد الب ريني على  للدستور

االنسجام في الوقت ذاته مع  موقف مجلسي الشورى من جاة أُخرى من جاة، و "النسبي

( 78بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2019( لسنة 4القانون رقم )من  والنواب

بصفة  نمجلسيالعلى  قانون كمشروع ُعِرضعندما  بشأن التأمين ضد التعطل 2006لسنة 

سير مجلس  أثناءذلك و (، 2019( من الدستور في ) مارس 87ا للمادة )ـ  االستعجال وفق

 .لياماإالمشار نظر مشروعي القانونين إجراءات  في  الشورى
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 على المادة تعديلدون إدخال أي  2019( لسنة 4القانون رقم )مجلس النواب على  وافل -رابعاا

 ،%70وليس  ( %60)التعويض الشاري نسبة أن  إلىتتضمن اإلشارة  رغم أناامنه ( 11)

المدة القصوى  تتضمن اإلشارة إلى أن رغم أناامنه ( 14المادة ) ودون إدخال تعديل على

مجلس  ا بأن علم  ، 2019خالل عام وذلك ا( شار   12وليس ) لصرف التعويض )تسعة أشار(

لمجلس النواب  العشرين)الجلسة الثامن والصادر في  2018في عام األول  هقرار فيالنواب 

 أبريل 10بتاريخ المنعقدة  -الفصل التشريعي الرابع -من دور االنعقاد السنوي العادي الرابع 

أن نسبة التعويض الشاري  على تنصوالتي ( م ل التعديل  11) المادة  وافل على (،2018

المدة القصوى لصرف التعويض  تنص على أنم ل التعديل والتي  (14والمادة ) ،( 70%)

  .(اشار   12)

الجلسة ال ادية عشرة من دور الصادر في الثاني )  النواب: ترى اللجنة أن قرار مجلس خامساا

(  2020ديسمبر  15المنعقدة بتاريخ  -الفصل التشريعي الخامس-االنعقاد العادي الثال  

والعشرين من دور االنعقاد  ةثامنالجلسة ال الصادر في) والذي تضمن التمسك بقراره األول

(، 2018 أبريل 10المنعقدة بتاريخ  –الفصل التشريعي الرابع -السنوي العادي الرابع 

أن نسبة التعويض  نص علىبما تتضمنه من  من مشروع القانون (11) المادةبالتمسك  قوامه

أن المدة القصوى  نص علىمن ه ت( بما تضمن14والمادة ) ،%60وليس  ( %70الشاري )

 أربع أصلمن  بمادتين أي التمسك عمليـ ا، تسعة أشار توليس ا(شار   12لصرف التعويض )

 12المواد ) نصوصرغم أن  ،(18، 14، 12، 11) موضوع التعديل  موادهي الومواد 

 يترتبمما  في القانون الساري،َحْرفِيّاا مشروع القانون هي نصوص موجودة  من( 18و
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( من خالل 18، 12تؤدي الى تعديل المواد )سالموافقة على قرار مجلس النواب  عليه أن

، 82، 81الوارد في المواد ) )التعديل(مصطلح تنافى مع مفاوم ت بصورة نصوصااتكرار 

لذا تؤكد اللجنة على التمسك بقرار مجلس  ،إذ ال يعتبر التكرار تعديال   ( من الدستور84

أكدت  يوالذ ،"والتناقض  وعن اللغُ  ه  ز  ن  المشرع مُ  القانوني "بالمبدأ  الشورى السابل عمال  

ن قاضي إ" حي  قضت: " قضائية 2012لسنة   495لطعن رقم في "اعليه م كمة التمييز 

الموضوع فيما يعرض له من تفسير أو تأويل التشريع المنطبل على واقعة الدعوى إنما 

 ".رض فيه النزاهة عن اللغو والتناقضإرادة المشرع الذي يفتيست ضر في ذلك 

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي: -ثالثـ

 

( من الالئ ة الداخلية لمجلس الشتتتتتورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعماال  لنص المادة )      

 كل من :

ا أصليـاا.  األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة  .1  مقررا

ا احتياطياا.  د صالح الداللـام محمـــورة ابتســـالدكتسعادة  .2  مقررا

 

ا
ا
 توصية اللجنة: -رابعـ

 وقراري   ينالقانون يفي ضتتوء ما دار من مناقشتتات وما أبدي من  راء أثناء دراستتة مشتتروع    

 ، فإن اللجنة  توصي بما يلي:مجلس النواب

مشررروع  على من حيث المبدأ الموافقة بعدم التمسككب لالارار السككالج لمجلش ال ككور  -

بشررأن التأمين  2006( لسررنة 78( من المرسرروم بقانون رقم )11قانون بتعديل المادة )
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المقدم من مجلس  -بصررريغته المعدلة  –ضرررد التعطل ) المعد في ضررروء االقتراح بقانون 

( لسرررررررنة 78النواب (، ومشرررررررروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسررررررروم بقانون رقم )

بقانون المقدم من مجلس  التأمين ضررد التعطل ) المعد في ضرروء االقتراحبشررأن  2006

 يناير 26  المنعقدة يوم األحد الموافق الخامسرررة عشررررةوالمتخذ في الجلسرررة ، النواب(

 ، من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس.م2020
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت        ز              ـــزي فايـة رمـــاذة هالـاألست         

 رئيس جلنة اخلدمـات                      نائب رئيس جلنة اخلدمات            



 

 

  

 
 

 مملكة البحرين
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الخــــدماتة ـــلجن

 
 الثايناملرفق 
 

 قرار مجلس النواب ومرفقاته
 

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشريعي 
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