
 م۲۰۲۱مارس  ۳التاریخ: 

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

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

) لسنة ۳۰المرسوم بقانون رقم (تقریر لجنة الخدمات حول یسرني أن أرفع إلى معالیكم  

) ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۸) إلى الفقرة (ج) من المادة (٥بإضافة بند جدید برقم ( ۲۰۲۰

 بشأن التأمین ضد التعطل. ۲۰۰٦لسنة 

 رجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.

 ،،،فائق االحترامبقبول معالیكم وتفضلوا 

 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل 
 رئيـس جلنــة اخلدمــات      

 المرفقات:
 تقریر اللجنة. .۱
 خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى .۲
 .التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون  .۳
بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي ألجور العمال  ۲۰۲۰) لسنة ٥۹قرار وزیر العمل والتنمیة االجتماعیة رقم ( .٤

 .۲۰۲۰البحرینیین في القطاع الخاص خالل الفترة من أكتوبر إلى دیسمبر 
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .٥
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 3د  5/ ف ص ل خ ت 553الرقـــم: 

م 1202  فرباير 42التاريخ:   

�سعادة الدكتورة جهاد عبد اهلل الفاضل     احملرتمة 

�رئيس جلنة اخلدمات 

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  

ــم  ــ  ل ـــــ ــ      رفـــــ ــ  لـــــ ــم  يطيـــــ ــا و  رقـــــ ــوم رقـــــ ــ   30املرســـــ  2020( لســـــ

(  ـــــ  املرســــــوم 8إلــــــر الجقـــــرا   (  ـــــ  املــــــادا  ( 5رإضـــــاف  ر ـــــم )ميــــــم رـــــرقم  

  ني ضم التعطل.أرشأ  الت 2006( لس   78رقا و  رقم  

 
 
ــ  ا ــأ ت  ت ـــــــ ــر رشـــــــ ــماد  قريـــــــ ــتتً رإ ـــــــ ــتت ردراســـــــ ــا    اقشـــــــ رر)ـــــــ

ر ي ــــــم لعرضــــــت   ــــــر امل  ــــــا يــــــ ل  و ــــــم  ق ــــــا     ــــــ   ســــــار    ــــــ  

  اريخت.

و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،، 

 صاحل الصاحل علي بن  
 رئيس جملس الشورى
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  اخلدمات ملخص تقرير جلنة

 العنوان

( إلى 5بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 30المرسوم بقانون رقم )
 2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من المادة )

 بشأن التأمين ضد التعطل

المرسوم أصل 
 الحكومة بقانون

 اإلحالة إلى اللجنة
 م2021فبراير  24
 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

انتهاء اللجنة من 
 المناقشة

 م2021مارس  2
 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 عدد االجتماعات

 

 اجتماع واحد

 مضمونه

ًرا من تداعيات ي هدف المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة الشركات األكثر تَضـرُّ
فيروس كورونا المستجد على مواجهة اآلثار السلبية جّراء تأثر األعمال بالوضع 
االقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خالل سداد 
ـن عليهم بموجب قانون التأمين  نسبة من أجور العمال البحرينيين المَؤمَّ

، بحد أقصى مقداره 1976 ( لسنة24االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
ـن بموجبه.50)  ٪( من األجر المَؤمَّ

المرسوم بنية 
 بقانون

 ومادتانديباجة 

رأي لجنة الشؤون 
التشريعية 

والقانونية بمجلس 
 الشورى

 والقانونية الدستورية تينمن الناحي المرسوم بقانونسالمة 

  المرسوم بقانونالموافقة على  قرار مجلس النواب

 
توصية اللجنة 
 بمجلس الشورى

 المرسوم بقانون الموافقة على 

 



 جلنة اخلدمات
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 ااملرفق 

 

ر اللجن  قر
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2021 مارس 3التاريخ: 
 (22)رقم التقرير 
 

 
 تقرير لجنة الخدمات 

( إلى الفقرة )ج( من 5بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 30رسوم بقانون رقم )المحول 
عَـطُّـل 2006( لسنة 78(من المرسوم بقانون رقم )8المادة )  بشأن التأمين ضد التَـّ

 الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 
 

 مقدمــة:
 

(، أحال 3د 5ص ل خ ت/ف 553، وبموجب الخطاب رقم )م2021 فبراير 24بتاريخ  

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

( إلى الفقرة )ج( من المادة 5بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 30رقم )المرسوم بقانون 

عَـطُّـل 2006( لسنة 78(من المرسوم بقانون رقم )8) لمناقشته ودراسته ، بشأن التأمين ضد التَـّ

 .وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر
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 إجراءات اللجنة:- أولا 

 .2021مارس  2( بتاريخ 20المذكور في االجتماع رقم ) انونقبمرسوم التدارست اللجنة  (1)

موضتتتتتتتوع الب    بالمرستتتتتتتوم بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتاا على الوثائل المتعلقة  (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.المرسوم بقانون على مجلس الشورىخطاب عرض  -

( إلى الفقرة )ج( من 5بإضتتتافة بند جديد برقم ) 2020( لستتتنة 30رقم )المرستتتوم بقانون  -

عَـطُّـل 2006( لسنة 78(من المرسوم بقانون رقم )8المادة )  (مرفق) .بشأن التأمين ضد التَـّ

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

     ( مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. )  -     

بشتتتتأن شتتتتروط وضتتتتواب   2020( لستتتتنة 59رقم ) وزير العمل والتنمية االجتماعية قرار - 

ترة من أكتوبر است قاق الدعم المالي ألجور العمال الب رينيين في القطاع الخاص خالل الف

 ( مرفق. ) 2020إلى ديسمبر 
 

x من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةفي اجتماع شارك 
 

 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 منى ابراهيم العيد
 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي
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ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

من  المرستتتوم بقانونرأت لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتورى ستتتالمة 

 والقانونية. الدستوريةتين الناحي
 

ا
ا
 رأي اللجنة: - ثالثـ

( إلى الفقرة 5بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 30المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة      

عَـطُّـل 2006( لسنة 78من المرسوم بقانون رقم ) (8)ج( من المادة ) ، بشأن التأمين ضد التَـّ

واستعرضت وجاات ، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجاات ال كومية

لمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت وا النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة

اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

 والقانونية. الدستورية تينمن الناحي المرسوم بقانون
 

نعقاد الثاني والثال  ( من الدستور بين دوري اإل38ادة )ا للمـً قصدر المرسوم بقانون وف

 االقتصادية واالجتماعية المترتبة على جائ ة  تداعياتالفي ظل استمرار لمجلس الشورى 

وما أوجبته من اإلسراع في اتخاذ تدابير ال ت تمل  ،(COVID-19فيروس كورونا المستجد )

وتم عرضه على المجلس ضمن الموعد الدستوري الم دد في  ،التأخير لمواجاة تلك التداعيات

بصالحية الموافقة  أو الرفض المرسوم بقانون هذا تلك المادة، ويتمتع مجلس الشورى في مواجاة 

( 123و 122والمواد ) ،( من الدستور38بالمادة ) دخال أي تعديالت على نصوصه  عمالا دون إ

 من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى. 
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جاءت المادة األولى بإضافة بند جديد إلى الفقرة  ديباجة ومادتين، المرسوم بقانون منيتألف 

( المتعلقة بأغراض التصرف بفائض حساب االحتياطي العام ل ساب التأمين 8)ج( من المادة )

ـن عليام من خالل إضافة غرض ضد التعطل،  سداد نسبة من أجور العمال الب رينيين المَؤمَّ

، ب د أقصى 1976( لسنة 24قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )بموجب 

راً من تداعيات 50مقداره ) ـن بموجبه، وذلك في الشركات األكثر تَضـرُّ ٪( من األجر المَؤمَّ

ـل لدى الوزارة COVID-19فيروس كورونا المستجد ) للشروط والضواب  ا ـً ِوْفـق( التي تسجَّ

دها الوزير، ويكونالتي  ، مع مراعاة 2020من شار أكتوبر ا السداد لمدة ثالثة أشار اعتبارً  ي د ِ

 ا المادة الثانية فجاءت تنفيذية.، أمالمادة تلكالفقرة )هـ( من 

رً تعزيز قدرة  المرسوم بقانون إلى يادف من تداعيات فيروس  االشركات األكثر تَضـرُّ

اء تأثر األعمال بالوضع االقتصادي العالمي على مواجاة اآلثاكورونا المستجد  ر السلبية جر 

سداد نسبة من أجور العمال الب رينيين والم لي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خالل 

ـن عليام بموجب قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) ، 1976( لسنة 24المَؤمَّ

ـن بموجبه ٪( من األجر50ب د أقصى مقداره )  .المَؤمَّ

، انتات اللجنة إلى الموافقة عليه، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وبعد تدارس المرستتتتتتتوم بقانون

 وذلك لألسباب اآلتية:

 تتوافل أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية اآلتية: -أوالا 
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تكفل الدولة ت قيل الضمان  والتي تنص على  أن : " )ج( من الدستور ( الفقرة5المادة ) -1

االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم 

ن لام خدمات التأمين االجتماعي والرعاية الص ية، أو البطالةأو الترمل  ، كما تؤم 

 ".والفاقة وتعمل على وقايتام من براثن الجال والخوف

االقتصاد الوطني أساسه  والتي تنص على  أن : " من الدستور)أ(  ( الفقرة10المادة ) -2

 "التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاصالعدالة االجتماعية، وقوامه 

تكفل الدولة تضامن المجتمع في : "( من الدستور والتي تنص على  أن12المادة ) -3

 ".تحّمـل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة

اآلثار االقتصادية  المرسوم بقانون ضمن جاود مملكة الب رين في مواجاةيندرج  – اثانيـا 

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية  على المجتمع واالقتصاد الب رينيجائ ة للواالجتماعية 

بتطبيل ال زمة  لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه

االقتصادية للتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على تداعيات األوضاع 

مع المرسوم بقانون ، وينسجم الص ية التي تمر باا مملكة الب رين وغيرها من دول العالم 

نظمة غرفة التجارة الدولية ومالجاود الدولية في هذا المجال فقد تضمن  البيان المشترك ل

فيروس كورونا المستجد جائ ة أن: "  على  2020مارس  16بتاريخ  الص ة العالمية

(COVID-19 ) طارئة ص ية واجتماعية عالمية تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة جائ ة هي

ويقع على عاتل جميع  ،فورية من ال كومات واألفراد ومؤسسات األعمال على السواء

 د من احتماالت انتقال المرض وأثره على المجتمع. مؤسسات األعمال دور رئيسي في ال
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من شأنها الحّد من المخاطر القصيرة األمد  فاإلجراءات الناجعة والجريئة والمبكرة

 ."بالنسبة للموظفين والتكاليف الطويلة األمد بالنسبة لمؤسسات األعمال واالقتصاد
 

من تداعيات فيروس  ارً تَضـرُّ  األكثرالشركات تعزيز قدرة في قانون ب المرسوم يستادف  -ثالثـاا

على مواجاة اآلثار السلبية جراء تأثر األعمال بالوضع ( COVID-19كورونا المستجد )

ضمان االستقرار واالستدامة وعدم و ،فيروس الاالقتصادي العالمي والم لي نتيجة انتشار 

حماية واالستقرار االقتصادي ت قيل المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما يسام في 

من خطر التعطل بسبب  األكثر تضرًرا القطاع الخاصشركات المواطنين العاملين في 

 .األوضاع االقتصادية الراهنة

رً ت ديد الشركات والمنشآت األكثر بوزارة العمل والتنمية االجتماعية  تقومو  اتَضـرُّ

بشأن شروط وضواب  است قاق  2020( لسنة 59"للقرار رقم ) ـًاالمستِ ـقة للدعم وفق

الدعم المالي ألجور العمال الب رينيين في القطاع الخاص خالل الفترة من أكتوبر إلى 

القرار المذكور  تضمناا التي شروط ال مع مراعاة توافر مجموعة من  ،" 2020ديسمبر 

أو تأثُّرها ب ركة السفر والسياحة بشكل  ـًاأو جزئي ـًاا : توقُّف العمل في الشركة كليومنا

يؤثر على قدرتاا على الوفاء بأجور العاملين لدياا، وااللتزام بالم افظة على العمالة 

 الوطنية لدياا طوال فترة الدعم المالي.

العمال دفع رواتب بقانون في توفير االعتمادات المالية الالزمة لتمويل  المرسومساهم ي -رابعـاا

راً من تداعيات في ينيين الب ر خالل الفترة من  المذكور فيروسالالشركات األكثر تَضـرُّ

 دون اللجوء لالقتراض. 2020أكتوبر إلى ديسمبر 
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ا ًًًا إن المبلغ الذي سوف يت مله صندوق التأمين ضد التعطل ل ماية المواطنين العاملين  - خامسـ

راً من تداعيات في  من خطر التعطل بسبب األوضاع  فيروسالالشركات األكثر تَضـتتتتتتترُّ

ا –مساهمة ال كومة في الصندوق االقتصادية الراهنة هو من حي  األصل جزء من   وفقـتتً

سنة 78المرسوم بقانون رقم )( من 6للمادة ) % من  1ال كومة حي  تت مل  -م2006( ل

ا من أجور المؤمن عليام  %1و ،باعتبارها صتتتاحبة عمل أجور المؤمن عليام شتتتاريـتتتتتتتتتً

 ً باعتبارها حكومة، أي أناا من حي  األصتتل تت مل النستتبة األكبر من اشتتتراكات  شتتاريا

 . التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام واالهلي 

إن ال كومة  ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي  - سادسـاا

م، بشأن 2006( لسنة 78ن رقم )من المرسوم بقانوهـ( /8مستقبلي فيه حي  تنص المادة )

إذا تبين من تقرير الخبير اإلكتواري وجود عجز في ال ساب ولم : " التأمين ضد التعطل

 اجاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارً تكف االحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، 

بناًء على طلب من الوزير بتخصيص االعتمادات الالزمة لسد هذا العجز من الميزانية 

 ...".العامة، أو زيادة نسب االشتراكات 
 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي: -رابعـ

 

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

 كل من :

ا أصليـاام  انــد ســـــــــرحـور محمــالدكتور منصسعــادة  .1  قررا

ا احتياطياا  صبــــاح سالـــــم الدوســــرياذ ـــاألستسعــادة  .2  مقررا
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ا
ا
 توصية اللجنة: -خامسـ

، فإن اللجنة  المرستتتوم بقانونفي ضتتتوء ما دار من مناقشتتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتتة     

 بما يلي:توصي 

( إلى 5بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 30المرسوم بقانون رقم ) الموافقة على -

بشًًأن التأمين  2006( لسًًنة 78(من المرسًًوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من المادة )

عَـطُّـل  .ضد التَـّ
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 
 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت         األستاذة هالة رمزي فايز                       

 رئيس جلنة اخلدمـات                      نائب رئيس جلنة اخلدمات        



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 

 الثايناملرفق 
 

خطاب عرض المرسوم 
 بقانون على مجلس الشورى

 

 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 





 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 الثالاملرفق 
 

شر ر  ون ال لجن الش
 والقانون بمجلس الشورى

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

1 

 

 
 

 م2021 مارس 2 التاريخ:
 
 

 المحترمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبدهللا محمد الفاضل 
 رئيــس لجنة الخدمات 

 
 

 
( إلى الفقرة )ج( 5بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 30المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 بشأن التأمين ضد التعطل. 2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )8من المادة )

 
 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق ، م2021فبراير  24بتاريخ      

 2020( لسنة 30المرسوم بقانون رقم )نسخة من ، (3د  5ص ل ت ق/ ف  554م )كتابه رق

سنة ( ل78( من المرسوم بقانون رقم )8( إلى الفقرة )ج( من المادة )5)بإضافة بند جديد برقم 

ته وإبداء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش ىإل، بشأن التأمين ضد التعطل 2006

 للجنة الخدمات.المالحظات عليه 

 
 خامسالعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م 2021 مارس 2وبتاريخ     

كما ، ، وقرار مجلس النواب بشؤؤؤؤؤؤ نهالمذكور قانونمرسؤؤؤؤؤؤوم ب، حيث اطلعت على الوالعشرررررررين

 للجنة. ياطلعت على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانون

 



2 
 

لمبادئ وأحكام  قانونمرسؤؤؤؤؤؤؤوم بالإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

  .الدستور

 
 

 رأي اللجنة:

( إلى 5بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 30المرسوم بقانون رقم ) ترى اللجنة سالمة     

بشأن التأمين ضد  2006سنة ( ل78( من المرسوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من المادة )

  .والقانونية الدستوريةمن الناحيتين ، التعطل

 
 

 

 

  دلال جاسم الزايد                                                 
 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 الرااملرفق 
 
 

م  ماع ر ج نم ا م وال ر ال رار و
وابط   لسن ( ن شروط و بش

ما  جور ال عم المال  قا ال اس
ن   ن ر ر الب القطا الخا خ ال

سمبر  لى  وبر   من 
 

 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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á«YÉªàL’G á«ªæàdGh !ª©dG IQGRh

2020 áæ°ùd (59) ºbQ QGôb 
‹ÉŸG ºYódG ¥É"ëà°SG §HGƒ°Vh •hô°T ¿CÉ°ûH 
¢UÉÿG ´É£"dG ‘ Ú«æjôëÑdG #Éª©dG QƒLC’ 
2020 Èª°ùjO ¤EG ôHƒàcCG øe IÎØdG #ÓN

:á«YÉªàL’G á«ªæàdGh !ª©dG ôjRh
 áæ°ùd  (24)  ºbQ  ¿ƒfÉ"H  #ƒ°SôŸÉH  QOÉ°üdG  ,»YÉªàL’G  ÚeCÉàdG  ¿ƒfÉb  $%Y  ´ÓW’G  ó©H

,¬JÓjó©Jh ,1976
 $%Yh ,¬JÓjó©Jh ,! t£` n©` sàdG ó°V ÚeCÉàdG ¿CÉ°ûH 2006 áæ°ùd (78) ºbQ ¿ƒfÉ"H #ƒ°SôŸG $%Yh

,¬æe (8) IOÉŸG ¢üNC’G
,¬JÓjó©Jh ,2012 áæ°ùd (36) ºbQ ¿ƒfÉ"dÉH QOÉ°üdG ,»%gC’G ´É£"dG ‘ !ª©dG ¿ƒfÉb $%Yh

,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh !ª©dG IQGRh !«ch ¢V rôY $%Y kAÉæHh

:»JB’G Qôb
¤hC’G IOÉŸG

                  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  äÉ«YGóJ  øe  kGQ tô°†J  ÌcC’G  äBÉ°ûæŸGh  äÉcô°ûdG  O só o–
:á«JB’G äÉYÉ£"%d kÉ"` ra ph ,Ú«æjôëÑdG &Éª©dG QƒLC’ ‹ÉŸG ºYódG 'ëà°ùJ »àdGh ,(COVID-19)

.¥OÉæØdGh áMÉ«°ùdGh ¿Gô«£dGh ôØ°ùdG  -1
.(äÉÑ°SÉæªdG äÉYÉbh ¢VQÉ©ªdGh äGôªJDƒªdG º«¶æJh Éªæ«°ùdG Qh oO) ¬«aôàdG  -2

.á«%ëªdG (ë°üdG  -3
.É¡ªµM »a Éeh äGQÉ«°ùdG ô«LCÉJ äÉcô°Th !"ædG  -4

 õcGôeh º«%©àdGh ÖjQóàdG ógÉ©eh &ÉØWC’G ¢VÉjQh äÉfÉ°†ëdG) ÖjQóàdGh !«gCÉàdGh º«%©àdG  -5
.(É¡ªµM »a Éeh ábÉYE’G …hP !«gCÉJ

.(á«dõæªdGh á«FGò¨dG OGƒªdG ™«H ô«¨d) áFõéàdÉH ™«ÑdG  -6
.ºYÉ£ªdG  -7

á«fÉãdG IOÉŸG
:»JCÉj Ée Ú«æjôëÑdG &Éª©dG QƒLC’ ‹ÉŸG ºYó%d äBÉ°ûæŸGh äÉcô°ûdG ¥É"ëà°S’ •Î°ûj

 É¡JQób $%Y ôKDƒj !µ°ûH áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ácôëH É```gôtKCÉJ hCG kÉ«FõL hCG kÉ«%c É¡«a !ª©dG (``` tbƒJ  -1
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.É¡jód ø«%eÉ©dG QƒLCÉH AÉaƒdG $%Y
.»dÉªdG ºYódG Iôàa &GƒW É¡jód á«æWƒdG ádÉª©dG $%Y á¶aÉëªdÉH #Gõàd’G  -2

 Iôàa &GƒW É¡jód ø```«%eÉ©dG ø««æjôëÑdG &É```ª©dG QƒLCG øe á«"ÑàªdG á```Ñ°ùædG ™aóH #Gõ```àd’G  -3
.»dÉªdG ºYódG

 QƒLC’G ±ô°üd IQ sô```"ªdG ó«YGƒªdG »```a á%eÉc ø««æjôëÑdG &É```ª©dG QƒLCG ±ô```°üH #Gõ```àd’G  -4
                 óéà°ùªdG É```fhQƒc ¢Shô«a äÉ```«YGóJ á¡LGƒªd á```eRÓdG ô«HGóàdG PÉ```îJG ô```«¶f º``` r°üN ¿hO

.(COVID-19)
 ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb ÖLƒªH º¡«%Y ø` se nDƒ` oªdG øe QƒLC’G ºYód '` pëà°ùªdG »æjôëÑdG !eÉ©dG ¿ƒµj ¿CG  -5
 ôÑªàÑ°S ô¡°T á```jÉ¡f $àM 1976 áæ°ùd (24) º```bQ ¿ƒfÉ"H #ƒ°SôªdÉH QOÉ```°üdG ,»```YÉªàL’G
 èeÉfôÑdG 'jôW øY º¡«%Y ø«eCÉàdGh º¡Ø«XƒJ º```J øjòdG ø««æjôëÑdG &Éª©dG ø```e hCG ,2020

.±ô°üdG ïjQÉJ 'Ñ°ùj …òdG ô¡°ûdG ájÉ¡f $àM («Xƒà%d »æWƒdG

áãdÉãdG IOÉŸG
 á"` pëà°ùŸG kGQ tô` n°†J ÌcC’G äBÉ°ûæŸGh äÉcô°ûdG ójó– á«YÉªàL’G á«ªæàdGh !ª©dG IQGRh ¤ƒàJ

.QGô"dG Gòg øe ¤hC’G IOÉª%d kÉ"` ra ph ºYó%d

á©HGôdG IOÉŸG
 ºYó%d á"` pëà°ùŸG äBÉ°ûæŸGh äÉcô°ûdG áªFÉb ádÉMEÉH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh !ª©dG IQGRh #ƒ"J
 ¤EG ºYódG )dÉÑe !jƒëàd »YÉªàL’G ÚeCÉà%d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¤EG Ú«æjôëÑdG &Éª©dG QƒLC’ ‹ÉŸG

.ô¡°T !c øe ™HGôdG ´ƒÑ°SC’G &ÓN äBÉ°ûæŸGh äÉcô°ûdG

á°ùeÉÿG IOÉŸG
 ïjQÉJ øe ¬H !ª©` ojh ,QGô"dG Gòg #ÉµMCG ò«ØæJ á«YÉªàL’G á«ªæàdGh !ª©dG IQGRh !«ch $%Y

.á«ª°SôdG Iójô÷G ‘ * pô` r°ûf

á«YÉªàL’G á«ªæàdGh !ª©dG ôjRh
¿Gó«ªM »$Y óªfi øH !«ªL

`g1442 ô`Ø°U 18 :ïjQÉàH Qó°U
#2020 ô`HƒàcCG 5 :'`````aGƒ`````ª`dG



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 اماخلاملرفق 
 

قا  رار مجلس النواب ومر

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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