
 

 

 
 م۲۰۲۰ دیسمبر ۲التاریخ: 

 
 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر األستاذايل ـصاحب املع

 رئيـــس جملـــس الشـــورى  
 

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

) من ٤۳(مشروع قانون بتعدیل المادة تقریر لجنة الخدمات حول یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

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

(المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة"  ۱۹۷٦) لسنة ۱۱بالمرسوم بقانون رقم (

 المقدم من مجلس النواب)

 .رجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 
 

       
                                                          

 
 المرفقات:                   

 

 تقریر اللجنة.  .۱
 . التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون  .۲
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  .۳
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 3د 5ص ل خ ت / ف 444الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  4التاريخ:   

ةاحملرتم    الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل/    ةسعادة السيد  
اخلدماترئيس جلنة  

وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل    

ــم   ــــــر    ــانوش  ت ــــــ ي يطيــــــن لــــــم مش مرفــــــ  ل ــــ ــاد    قــــ ــ  43املــــ (  ــــ
ــا   ــو  دفــــ ــراد قــــ ــ ا   مفــــ ــ  ل ــــ ــقت التاا ــــ ــات    افــــ ــكم   ااــــ ــانوش معاــــ قــــ

ــم   ــانوش رقـــــ ــوم  اـــــ ــادر  املر ـــــ ــام القـــــ ــ  ال ـــــ ــري   اا ـــــ ــع  11ال حـــــ  1976( لســـــ
ــ   ــ    بـــ ــ م  ـــ ــ م املاـــ ــك ت  امل  لـــ ــانوش م قـــ ــملاد  اـــ ــ  اصقـــ ــاا  بـــ ــ   عـــ  امل ـــ

 العواب(.
ــمع ــ ن   ت ـــــــ ــر   ـــــــ ــ اد ماريـــــــ ــت      ـــــــ ــت   درا ـــــــ ــاا  عاق ـــــــ اً  رجـــــــ

رمي ــــــم ل ر ــــــ   بــــــ  امل بــــــ  يــــــ ل  و ــــــ  مققــــــا     ــــــ  م ــــــا ك   ــــــ  
 ماريخ 

وبركاته،و السالم عليكم ورمحة اهلل  

 علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى
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  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

 العنوان
) من قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد  ٤۳مشروع قانون بتعدیل المادة (

مرسوم بقانون رقم  لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام الصادر بال 
 ۱۹۷٦) لسنة  ۱۱(

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

 م ۲۰۲۰نوفمبر  ٤ اإلحالة إلى اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة 

 م ۲۰۲۰نوفمبر   ۳۰
 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات ۳( عدد االجتماعات

 مضمونھ 
یھدف مشروع القانون إلى أن تكون قواعد االستبدال النقدي للخاضعین ألحكام  
القانون من ضباط وأفراد والمتقاعدین من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام  

 الشریعة اإلسالمیة الغراء.

 ومادتان دیباجة   بنیة المشروع 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة  

والقانونیة بمجلس  
 الشورى

 والقانونیة   الدستوریة تینسالمة مشروع القانون من الناحی 

خالصة آراء  
 المعنیةالجھات 

  :صندوق التقاعد العسكري -
والمبررات الواردة في أكدّ ممثلو صندوق التقاعد العسكري تمسكھم باألسباب 

 مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون. 

 من حیث المبدأ روع القانونالموافقة على مش قرار مجلس النواب

توصیة اللجنة 
  من حیث المبدأ  على مشروع القانون  عدم الموافقة بمجلس الشورى



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
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‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 م۲۰۲۰ دیسمبر ۲التاریخ: 
 ) ۱٤(رقم التقریر  
 

 
 تقریر لجنة الخدمات 

) من قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط ٤۳مشروع قانون بتعدیل المادة (حول 
 ۱۹۷٦) لسنة ۱۱وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 المعدلة" المقدم من مجلس النواب)(المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ 
 الفصل التشریعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 

 
 مقدمــة:

 

)، أحال ۳د    ٥ص ل خ ت / ف    ٤٤٤، وبموجب الخطاب رقم (م۲۰۲۰  نوفمبر٤ بتاریخ   

صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة الخدمات 

) من قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة ٤۳مشروع قانون بتعدیل المادة (

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

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر  ،المعدلة" المقدم من مجلس النواب)االقتراح بقانون "بصیغتھ 

 .یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس الموقر

 

 

 



۲ 
 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة:- أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:

 المذكور في االجتماعات اآلتیة: القانونمشروع تدارست اللجنة  )۱(

 التاریخ االجتماع

 م۲۰۲۰نوفمبر ۹ ٦
 م۲۰۲۰نوفمبر  ۱٦ ۷
 م۲۰۲۰نوفمبر  ۲۳ ۸
 م۲۰۲۰نوفمبر  ۳۰ ۹

 

موضـوع البحث والدراسـة،  بمشـروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراسـتھا على الوثائق المتعلقة  )۲(

 والتي اشتملت على ما یلي:

 (مرفق). مشروع القانون المذكور، ومذكرتا الحكومة وھیئة التشریع والرأي القانوني -

 (مرفق). رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -

 (مرفق) .قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاتھ -
 

 اللجنة شارك في االجتماع السابع كل من:بدعوة من  •
 

 المنصب االسم

 صندوق التقاعد العسكري

رئیس محكمة  –رئیس القضاء العسكري  اللواء حقوقي الدكتور یوسف راشد فلیفل
 التمییز العسكري

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون جلسات يالطائ محمد حمد



۳ 
 

 
 من األمانة العامة بالمجلس: اللجنةات شارك في اجتماع •

 
 المنصب االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني  محسن علي الغریري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث ابراھیم العیدمنى 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي
 

ا
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

من   مشــروع القانونرأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة 

 والقانونیة. الدستوریةتین الناحی 
 

ا 
ً
 صندوق التقاعد العسكري:  رأي  -ثالثـ

باألسباب والمبررات الواردة في مذكرة الحكومة تمسكھم صندوق التقاعد العسكري أكدّ ممثلو 

 المرفقة بمشروع القانون.
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ا
ً
 رأي اللجنة:  - رابعـ

) من قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد ٤۳مشروع قانون بتعدیل المادة (تدارست اللجنة       

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

، المعدلة" المقدم من مجلس النواب)(المعد بناء على االقتراح بقانون "بصیغتھ ۱۹۷٦

ممثلي صندوق التقاعد و واستعرضت وجھات النظر التي دارت حولھ من قبل أعضاء اللجنة

شؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون لمستشار القانوني لاالعسكري و 

 تینمن الناحی مشروع القانونالتشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

 والقانونیة. الدستوریة

) ٤۳تناولت المادة األولى منھ تعدیل المادة (من دیباجة ومادتین،  مشروع القانونیتألف 

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

، وذلك بأن یكون استبدال صندوق التقاعد العسكري ۱۹۷٦) لسنة ۱۱بالمرسوم بقانون رقم (

، لحقوق الضباط واألفراد والمتقاعدین في معاشاتھم بنقود متوافقـًا مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

 لمادة الثانیة تنفیذیة.ا وجاءت

أن تكون قواعد االستبدال النقدي للخاضعین ألحكام القانون من مشروع القانون إلى    یھدف

 ضباط وأفراد والمتقاعدین من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة الغراء.

أعضاء اللجنة وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة 

والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى التوصیة بعدم الموافقة على مشروع 

 القانون، وذلك لالعتبارات اآلتیة:

 ا بین نظام االستبدال والقرض حیث أن صندوق التقاعد العسكريـً مشروع القانون خلطیتضمن  - أوالً 

لضباط ال یتضمن صالحیة منح أي قروض    ۱۹۹۱لسنة  )  ٦رسوم بقانون رقم (المنشأ بموجب الم

 اآلتیة: لألسباب والمتقاعدین منھم في معاشاتھم قوة دفاع البحرین واألمن العاموأفراد 



٥ 
 

قانون ) من ٤۱، ٤۰( ادتینا للمـً وفقمنح القروض  لیس من اختصاص صندوق التقاعد العسكري -أ

 ۲۰۰٦سنة ) ل٦٤( رقم قانون الصادر بالمصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة 

من القیود  ةٍ لا لسلسـً وفق ،المؤسسات المالیة اختصاص ضمن ذلك وإنما یندرجوتعدیالتھ، 

ع خارج ھذه النطاق على المؤسسات ن المركزي، ویمت البحرینوتحت رقابة مصرف  ،والشروط

 .قروضأي ا أن تمنح ـً ألغراضھا المقررة قانون  بغیر نص في قانون إنشائھا و خالفـًاالحكومیة 

لضباط وأفراد قوة دفاع   بإنشاء صندوق التـقاعد  ۱۹۹۱) لسنة  ٦رسوم بقانون رقم (الم  تضمن  ی لم   -ب

 ۲۰۱۰) لسنة ٤۷مرسوم بقانون رقم (، أو الالبحرین واألمن العام البحرینیین وغیر البحرینیین

قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد كور، أو المذ بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد

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

 نص یخول الصندوق منح قروض للمستفیدین من أحكام تلك التشریعات. أيوتعدیالتھ 

قانون تنظیم معاشات االستبدال التي عالجھا  ألحكاما ـً وفقالصندوق للمستفیدین إن ما یمنحھ  -ج

(استبدال   في الفصل السابع بعنوانومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام  

ا وإنما حق تأمیني مصدره المباشر نص )  لیس قرضً  ٤۹إلى  -٤۳ من المعاش) ضمن المواد (

، للمتقاعدینالمعاشات التقاعدیة المستحقة بالنسبة    قیمة  جزء منیقوم على أساس استبدال  القانون،  

الذین تؤھلھم مدة  فرادللضباط واألالقیمة المعاشات المفترض استحقاقھا بالنسبة  جزء منأو 

خدمتھم المحسوبة لغایات التقاعد للحق في المعاش، ویتحمل الُمستبِدل عند رد المبلغ عبء 

قبل أوانِھ، ویتم تحدید القیمة االستبدالیة  لمبلغ لھ االستثمار ومقابل التكافل نظیر صرف ھذا ا

(مقدار مبلغ االستبدال) حسب السن ومدة االستبدال، وللُمستبِدل في أي وقت طلب وقف العمل 

 باالستبدال ورد المبالغ المستحقة علیھ نتیجة لذلك.

عن أبي ھریرة في الحدیث الشریف قد ورد و  ،رضقتَ المُ  تسقط بوفاةِ  أال في القروِض  صلَ األإن  -د

تستوفى من ثم فإن الدیون  ، و ))نفس المؤمن ُمعلَّقَةٌ بدَْیِنھ حتى یُْقَضى عنھ((  قال:  أنھ    ملسو هيلع هللا ىلصعن النبّيِ  

 سداد الدیون مقدمٌ ف ،))ال بعد سداد الدیون تركة إ(( ال للقاعدة الشرعیة من تركة المتوفى إعماالً 
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حیث  ،حق تأمیني تكافلي یسقط بالوفاة وال یؤخذ من التركةفھو  أما االستبدال  ،  على تقسیم التركة

قانون تنظیم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین ) من ٤٦تنص المادة (

تسقط أقساط االستبدال بوفاة الُمستبِدل، ویسوى معاش المستحقین عنھ على  اآلتي: "  واألمن العام

ً بافتراض أن   ".من معاشھ ھ لم یستبدل شیئا

لم یشترط القانون لغایات االستبدال بیان الغرض من الحصول على المبلغ الُمستَبدل  أو أوجھ  -ه

حكام المنصوص علیھا في للمستفید متى توافرت الشروط واألإنفاقھ حیث یُمَنح مبلغ االستبدال 

من  یتعین على طالب االقتراضقانون المذكور، في حین ال)  من ٤۹إلى  -٤۳ منالمواد (

من  الغایاتت تلك ثِب فصاح عن غایات الحصول على القرض وتقدیم ما یُ اإل المؤسسات المالیة

 . تكفل السداد ضماناتتقدیم و أوراق ومستندات 

یتعارض مشروع القانون مع جوھر ومفھوم التأمین االجتماعي  الذي یقوم علیھ المرسوم بقانون   -  ثانیـًا

 اآلتیة: لألسبابوذلك 

االجتماعي قائم على أساس النظر الى القیمة المستبدلة على أنھا جزء  نإن جوھر ومفھوم التأمی -أ

الحرص على استثمارھا وتنمیتھا، ا  مستحقات المستفیدین من أموال الصندوق التي ینبغي دومً من  

لذا ینبغي زیادة قیمة أقساط االستبدال عن أصل القیمة المستبدلة بحیث تكون الزیادة بمثابة مقابل 

ن الصندوق من االستمرار في أداء كّ مَ تكافل یحفظ حقوق جمیع المستفیدین من الصندوق ویُ 

تثمار المبلغ الذي تم صرفھ للمستفید ا عن فوات فرصة استعویضً ذاتھ  الوقتیعد في التزاماتھ، و 

 .من األموال المخصصة لمصلحة المستفیدین اآلخرین من الصندوق

شــأن غیره من   في ذلك  شــأنھوالتضــامن إن نظام صــندوق التقاعد العســكري قائم على التكافل  -ب

تنص   ) من الدســتور والتي٥( ا إلى الفقرة (ج) من المادةصــنادیق التأمینات االجتماعیة، اســتنادً 

ــیخوـخة أو على أن :"  ـــمان االجتـماعي الالزم للمواطنین في ـحاـلة الشــ تكـفل اـلدوـلة تحقیق الضــ

المرض أو العجز عن العمـل أو الیتم أو الترمـل أو البطـالـة، كمـا تؤمن لھم خـدمـات التـأمین 

ــحیـة وتعمـل على وقـایتھم من براثن الجھـل والخوف والفـاقـة  . "االجتمـاعي والرعـایـة الصــ
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ــع الـعاملین فیـھا ـلدى ـكاـفة  اـلدوـلة ا من التزامانطالقـ  و   بتوفیر ـخدـمات الـتأمین االجتـماعي تُخضــ

ھ  ذي بموجـب ام اـل ذا النـظ ام ـھ اـعات ألحـك ل جمیع الی القـط اـف ة  تـك ام في مواجـھ دین من النـظ ــتفـی مســ

ــاھمة في األ خطار التي یتعرض لھا أي منھم، ویفرض النظام على أطراف العالقة التأمینیة المس

الصـنادیق المنشـأة بموجبھ والمخصـصـة للصـرف على أوجھ االنفاق المحددة بالمعاشـات تمویل 

ا لتلك ووفق ،والمكافآت والتعویضــات ــً فإن االشــتراكات الشــھریة وعوائد االســتثمار یمثالن   أــــ

المصــدر األكبر من مصــادر تمویل ھذا الصــندوق وغیره من الصــنادیق التكافلیة، وبدون عائد 

قیمة االشــتراكات وحدھا إجمالي المعاشــات المســتحقة وما یتفرع  أن تغطي االســتثمار یســتحیل 

 عنھا من حقوق ومزایا كاالستبدال.

إن أموال الصندوق والبناء األساسي لنظامھ قائم على االشتراكات الشھریة وعوائد االستثمار،  -ج

غیرھا وھي أموال مخصصة لمصلحة المستفیدین، أي أنھا خصصت لنفع عام محدد وال تختلط ب 

كان القائم   ق، وجمیع ما یسدد من اشتراكات أیـًامن أموال الدولة حیث تدخل الذمة المالیة للصندو

بھا ینقطع عن ملكیة من استحقت علیھ بمجرد سداده، وال تالزم بالضرورة بین االشتراكات 

ذلك أن  واالستفادة منھا، وال یشترط التماثل أو المساواة بین ما یسدد وما یصرف، ویتفرع عن

والتي قد ال یتم سداد أي جزء منھا نتیجة   -زیادة أقساط االستبدال على أصل القیمة المستبدلة 

ا عن المبلغ الذي صرف یعد تعویضً  -وفاة المستفید الفوریة بعد االستبدال أو خالل فترة السداد

حقوق للمستبدل من األموال المخصصة لمصلحة مجموع المشتركین في الصندوق، أي أن ال

التأمینیة ومنھا االستبدال ذات طبیعة خاصة قائمة على التكافل والتعاون تختلف بطبیعتھا عن 

 استحقاق المعاش عند الوفاة عن أحكام المیراث.     أحكامالقروض، شأنھا شأن اختالف 

إن النظام القانوني للتأمینات االجتماعیة بوجھ عام واالستبدال بوجھ خاص ال یقوم على اعتبارات   -  ثالثـًا 

حسابیة لیُخشى تضمنھ فوائد ربویة ولكنھ یقوم على اعتبارات اجتماعیة قوامھا فكرة التضامن 

) ۱/۲۰۱۹وقد أكدت على ذلك المحكمة الدستوریة في القضیة رقم (ح/والتكافل االجتماعي، 

حیث قضت  باآلتي: " إن النظام القانوني للتأمینات االجتماعیة ال یقوم   ۲۰۲۰مارس   ۲٥ تاریخ  ب 

على اعتبارات حسابیة كتلك التي تحكم نظام التأمین الخاص، ولكنھ یقوم على اعتبار اجتماعي، 
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مؤداه فكرة التضامن بین من تجمعھم ظروف متشابھة، فإن المتحمل لعبء التأمین ال یكون 

ضرورة المستفید منھ، والتأمینات االجتماعیة تقوم على أساس أداء مقابل التأمین (االشتراك) بال

 بصرف النظر عما إذا كان المؤمن علیھ سیستفید من التأمین بصفة شخصیة أم ال ".

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -خامسـ

 

ــورى، اتفقت اللجنة على اختیار   ۳۹إعماالً لنص المادة (        ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشـ

 كل من :

 مقرًرا أصلیـًا.      ريــاألستــــــاذ صبــــاح سالــم الدوســسعادة  .۱

 مقرًرا احتیاطیًا.  انــالدكتور منصــور محمـد ســـــــــرحسعادة  .۲
 

ا
ً
 توصية اللجنة:  -سادسـ

في ضــوء ما دار من مناقشــات وما أبدي من آراء أثناء دراســة مشــروع القانون، فإن اللجنة       

 توصي بما یلي:

ة عـدم  - دأ الموافـق ث المـب ادة ( علىمن حـی ل الـم دـی انون بتـع ــروع ـق انون تنظیم ٤۳مشــ ) من ـق

ــباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن  ــات ومكافآت التقاعد لض ــوم  معاش ــادر بالمرس العام الص

(المعد بناء على االقتراح بقانون "بصـــیغتھ المعدلة" المقدم  ۱۹۷٦) لســـنة ۱۱بقانون رقم (

 من مجلس النواب).
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 

 



 جلنة اخلدمات
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 الثايناملرفق 
 

رأي لجنة الشؤون التشریعیة 
 والقانونیة

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020نوفمبر  9 التاريخ:
 

 

 ةاحملرتم  جهاد عبداهلل حممد الفاضل /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
لضباط  التقاعد( من قانون تنظيم معاشات ومكافآت 43مشروع قانون بتعديل المادة )الموضوع: 

)المعد  1976( لسنة 11وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .المقدم من مجلس النواب( "بصيغته المعدلة"بناء على االقتراح بقانون 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق م، 2020نوفمبر  4بتاريخ      

( من قانون تنظيم 43مشروع قانون بتعديل المادة )، (3د  5ص ل ت ق/ ف  445م )كتابه رق

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم  التقاعدمعاشات ومكافآت 

المقدم من  "بصيغته المعدلة")المعد بناء على االقتراح بقانون  1976( لسنة 11بقانون رقم )

ته وإبداء المالحظات عليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش ،مجلس النواب(

 .الخدمات للجنة
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، الخامسعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2020نوفمبر  9وبتاريخ     

رأي الناقشأأأأ  كما  ،، وقرار مجلس النواب بشأأأأ ن المذكور مشؤؤؤؤروق القانونحيث اطلعت على 

 .للجنة القانوني باحثالقانوني المعد من قبل ال

لمبادئ وأحكام  قانونمشؤؤؤؤؤؤؤروق الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .الدستور

 

 رأي اللجنة:

( من قانون تنظيم معاشات ومكافآت 43مشروع قانون بتعديل المادة ) سالمة ترى اللجنة  

( لسنة 11لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) التقاعد

من  ،المقدم من مجلس النواب( "بصيغته المعدلة")المعد بناء على االقتراح بقانون  1976

  .الناحيتين الدستورية والقانونية
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 الثالثاملرفق 
 

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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