
م2021فبراير  9التاريخ: 

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

 

،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ( التقرير التكميلي األول للجنة )السابقة تقرير لجنة الخدمات بشأنيسرني أن أرفع إلى معاليكم 

م، بشأن 1998( لسنة 25( من المرسوم بقانون رقم )16حول مشروع قانون بتعديل المادة )

المقدم المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" 

 .من مجلس النواب(

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.

،،،بقبول فائق االحتراممعاليكم وتفضلوا 

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل
 جلنــة اخلدمــاترئيـس        

 المرفقات:
 تقرير اللجنة. .1
 جدول المواد. .2
تقرير لجنة الخدمات السابقة ومرفقاته. .3
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 ملخص تقرير جلنة اخلدمات

( لسنة 25( من المرسوم بقانون رقم )16مشروع قانون بتعديل المادة ) العنوان
 م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة 1998

أصل مشروع 
 القانون

 على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب معد بناء  

 اإلحالة إلى اللجنة
  م2020يناير  22

 الفصل التشريعي الخامس – الثانيدور االنعقاد العادي  

انتهاء اللجنة من 
 المناقشة

 م2020ديسمبر  14

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 اجتماعات (7) عدد االجتماعات

من الفصل  الثانيمن دور االنعقاد العادي  عشرة في الجلسة الرابعة العرض على الجلسة
 م2020يناير  19التشريعي الخامس والمنعقدة بتاريخ 

 مضمونه

وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم 
الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة، فضال  عن عدم 

سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو جواز تعديلها بالزيادة إال بعد مرور ثالث 
ا %5زيادتها بما ال يزيد عن ) ( باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة، علم 

 (%3ضمن تعديل تلك النسبة لتصبح )بأن قرار مجلس النواب ت

 مادتانديباجة +  بنية المشروع

رأي لجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية 

 بمجلس الشورى
 القانون من الناحية الدستوريةسالمة مشروع 

خالصة آراء الجهات 
 المعنية

 وزارة التربية والتعليم: -

x  تتمسك الوزارة بالمرئيات التي تضمنتها مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع
 القانون.

x  تخضع زيادة الرسوم الدراسية لرقابة الوزارة، فال يحق أليٍ من المؤسسات

بالتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بوزارة التربية التعليمية زيادة رسومها إال 

 والتعليم والتي تقوم بالنظر في الطلب والبت فيه.
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x  ،ا من العملية التعليمية التي تحمل أبعاد ا كثيرة تمثل الرسوم الدراسية جزء 

حيث أن جودة التعليم ترتبط ارتباطـ ا جوهريـ ا بجودة أداء المؤسسات التعليمية، 

لرفع جودة وكفاءة هذا القطاع وتجويد المنظومة التعليمية بشكل  فتسعى الوزارة

 متكامل وذلك من خالل اآلليات والبرامج المختلفة.

x  إن الوزارة بصدد تقديم مشروع قانون مستقل بشأن المؤسسات التعليمية

والتدريبية الخاصة، ليتضمن مجموعة من التعديالت على مواده، حيث تم األخذ 

ع المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص في في االعتبار جمي

 السنوات األخيرة.

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية: -

x  تتمسك الوزارة بالمرئيات التي تضمنتها مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع

 القانون.
 

x  إن النظام المتبع في المؤسسات التدريبية الخاصة يختلف عن نظام العام

بسبب نوعية الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة والورش الدراسي، وذلك 

المنفذة في هذه المؤسسات، وإن أسعار البرامج التدريبية متغيرة بحسب 

متطلبات سوق العمل، وال يحق للمؤسسة التدريبية زيادة السعر المّرخص لها 

 إال بموافقة مكتوبة من الوزارة.

 

 :غرفة تجارة وصناعة البحرين -

ممثلو غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم موافقتهم على مشروع القانون، بيّن 

ا ألن الغاية المرجو تحقيقها منه متوافرة بالفعل، حيث تنص المادة ) ( من 16نظر 

قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة على أنه ال يجوز تعديل الرسوم 

زارة التربية والتعليم وتحت رقابتها المقررة على الطلبة أو المتدربين إال بموافقة و

دون الحاجة لوضع المزيد من االشتراطات التي ال تتسق مع التوجه االقتصادي 

للمملكة في تهيئة المناخ المالئم الستقطاب رؤوس األموال وتوفير البيئة المحفزة 

 .لنمو القطاع الخاص
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 : مدرسة بيان البحرين -

مشيرين أبدى ممثلو مدرسة بيان البحرين عدم موافقتهم على مشروع القانون، 

أن المدارس الخاصة بمملكة البحرين تُقّسم إلى ثالثة أقسام: مدارس وطنية  إلى

غير ربحية، ومدارس وطنية تجارية، ومدارس غير وطنية تجارية، موضحين 

لربحية حيث يتم صرف أن مدرسة بيان البحرين تعد من المدارس الوطنية غير ا

مدخول المدرسة من الرسوم الدراسية على رواتب األساتذة والموظفين وفواتير 

الكهرباء والماء، باإلضافة إلى بناء العديد من المرافق والمباني األكاديمية 

 الحديثة.

وإن المدرسة تحرص على استقطاب الكفاءات من األساتذة، إال أن هناك مشكلة  

خروج العديد من األساتذة فور انتهاء العقد المحدد بسنتين، في قائمة تتمثل في 

ا( على تدريبهم ضمن  80,000حين أن المدرسة قد أنفقت ما يقارب ) دينار 

دورات تدريبية متخصصة، مشيرين إلى ضرورة تعاون الحكومة مع المدارس 

الوطنية فيما يتعلق بتوظيف خريجي كلية المعلمين في المدارس الخاصة 

  مملكة، حيث يقتصر توظيف خريجي الكلية حاليـ ا على المدارس الحكومية. بال

 :مدرسة الشيخة حصة للبنات

أبدت السيدة سامية عبدالرزاق الكوهجي مدير مدرسة الشيخة حصة للبنات عدم  -

 موافقتها على مشروع القانون.

            اريختمت اإلشارة إلى القرار الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم بت -

م، بشأن تشجيع وتحفيز المدارس الخاصة ذات األداء العالي 2017أغسطس  27

وفق نتائج مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، حيث تضمن القرار إعطاء 

( سنويـ ا %5األولوية لهذه المدارس بزيادة رسومها الدراسية بنسبة مقدارها )

م دراسي واحد على آخر زيادة، حيث يتم بشرط موافقة مجلس اإلدارة ومرور عا

 ذلك دون أخذ موافقة الوزارة.
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 :مدرسة المعارف الحديثة

رأت السيدة بروين كازروني رئيس مجلس إدارة مدرسة المعارف الحديثة  -

أهمية تحديد نسبة الزيادة في القانون وليس بقرارات وزارية، مشيرة إلى أن 

وضع الخطط التطويرية للمدرسة من  استقرار الزيادة سيمكن المدرسة من

منشآت، واستقطاب المعلمين، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم وغيرها الكثير، 

وأوضحت أن الزيادة المرتقبة للرسوم والمعلومة مسبقـ ا تدفع المدرسة إلى ربطها 

 .ببرامج التعليم المستمر وبخطة تطوير الكادر التعليمي

 

 قرار مجلس النواب

 

 روع القانونالموافقة على مش

 

توصية اللجنة 
 بمجلس الشورى

 

 من حيث المبدأ الموافقة على مشروع القانون

 كما وردت تفصيال  في الجدول المرفقوالموافقة على مواد مشروع القانون 

 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 

 م۲۰۲۱فبرایر  ۹التاریخ: 
 )٦(التقریر رقم 

 
 

 ( السابقة )  للجنة التقرير التكميلي األولتقرير جلنة اخلدمات بشأن 
بشأن م، ١٩٩٨) لسنة ٢٥) من املرسوم بقانون رقم (١٦مشروع قانون بتعديل املادة (حول 

املعدلة" االقرتاح بقانون "بصيغته  يف ضوء(املعد  املؤسسات التعليمية والتدريبية اخلاصة
 املقدم من جملس النواب)

 الفصل التشريعي اخلامس- الثالثدور االنعقاد العادي 
 

 

 :مقدمــة

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

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

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

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

) من ۱٦مشروع قانون بتعدیل المادة (الشورى إلى لجنة الخدمات تقریر اللجنة السابقة بشأن 

م، بشأن المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة الخاصة (المعد ۱۹۹۸) لسنة ۲٥المرسوم بقانون رقم (

إلعادة النظر في التقریر ، نون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)في ضوء االقتراح بقا

 المذكور، على أن ترفع اللجنة تقریرھا في موعد أقصاه خمسة أیام من تاریخھ.
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 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 ات اآلتية:المذكور في االجتماع مشروع القانونتدارست اللجنة   (1)

 الفصل الدور  التاريخ رقـم االجتمـاع
 5 2 م2020فبراير  10  14

 5 2 م2020فبراير  17 15

 5 2 م2020فبراير  24  16

 5 2 م2020مارس  3 17

 5 2 م2020مارس  9 18

 5 3 م2020أكتوبر 26 2

 5 3 م2020ديسمبر  14 11

 

اطلعت اللجنة  أثناء دراستتتتتما لمشتتتتروع القانون موضتتتتوع البعل والدراستتتتة على الوثائ   (2)

 المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي: 

 تقرير لجنة الخدمات )السابقة( والمتضمن:   -

x   .(مرفق)خطاب سعادة العضو السيد درويش أحمد المناعي 

x  .(مرفق)مرئيات وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

x  (مرفق). غرفة تجارة وصناعة البعرينمرئيات 

x ( .مرفقمرئيات مدرسة المعارف العديثة) 

x ( المنعقدة بتاريخ 14مضتتتتبطة الجلستتتتة رقم )والتي نوقش فيما التقرير  م2020يناير  19

 )مرفق( .الساب 
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المنعقد وبدعوة من اللجنة الستتابقة، شتتار  في اجتماعما الخامس عشتتر من دور االنعقاد الثاني  -
 الجمات اآلتية: لون عنم، ممث2020فبراير  17بتاريخ 

 المنصب االسم  
  البحرين تجارة وصناعةغرفة 

النائب األول رئيس غرفة صناعة وتجارة  محمد عبدالجبار الكوهجي
 البحرين

 الرئيس التنفيذي شاكر إبراهيم الشتر
 رئيس لجنة قطاع التعليم الدكتور وهيب أحمد الخاجة

 مدير إدارة الشؤون القانونية محمد عبدالوهاب العامر
 مدرسة بيان البحرين

 رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان البحرين الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي
 لجنة التربوية الرئيس  الشيخة أسيل بنت خليفة آل خليفة

 رئيس قسم المالية  نوف أبو صيبع
 مدرسة الشيخة حصة للبنات

 مدير المدرسة سامية عبدالرزاق الكوهجي
 مدرسة المعارف الحديثة

 رئيس مجلس اإلدارة بروين كازروني
 

العادي عشتتتر من دور االنعقاد الثالل  االجتماعوبطلب من وزارة التربية والتعليم، شتتتار  في  -

 م، ممثلون عن الوزارة، حيل حضر كل من:2020ديسمبر  14المنعقد بتاريخ 

 المنصب االسم

 وزارة التربية والتعليم

 الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر األستاذ جعفر علي الشيخ الستري

  الوكيل المساعد للتعليم العام والفني األستاذة لطيفة عيسى البونوظة
 مستشار قانوني بمكتب سعادة الوزير الدكتور عماد محمد ثابت

 مستشار قانوني الذواديالدكتورة لطيفة عبدالعزيز 
 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 أخصائي شؤون جلسات يالطائ محمد حمد
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 اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من: اتحضر اجتماع -
 

 المنصب االسم
 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد
 باحث قانوني  الغريري محسن علي

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 
 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة البحوث والدراسات
 مشرف بحوث منى ابراهيم العيد

 إدارة العالقات واإلعالم
 أخصائي إعالم أول علي عباس العرادي 

 أخصائي إعالم محمــدعلي سلمــان السيد 
 أخصائي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي
 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

 
 

ا : 
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ثانيـ

تين رأت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية بمجلس الشتتورى ستتالمة مشتتروع القانون من الناحي

 .والقانونية الدستورية
 

ا: رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين:
ا
 ثالثـ

بيّن ممثلو غرفة تجارة وصناعة البعرين عدم موافقتمم على مشروع القانون، نظًرا ألن 

( من قانون المؤسسات التعليمية 16الغاية المرجو تعقيقما منه متوافرة بالفعل، حيل تنص المادة )

المقررة على الطلبة أو المتدربين إال بموافقة والتدريبية الخاصة على أنه ال يجوز تعديل الرسوم 
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وزارة التربية والتعليم وتعت رقابتما دون العاجة لوضع المزيد من االشتراطات التي ال تتس  

مع التوجه االقتصادي للمملكة في تميئة المناخ المالئم الستقطاب رؤوس األموال وتوفير البيئة 

 (مرفقالمعفزة لنمو القطاع الخاص. )

 

ا: 
ا
 :مدرسة بيان البحرينرأي رابعـ

أن المدارس ، مشيرين  إلى أبدى ممثلو مدرسة بيان البعرين عدم موافقتمم على مشروع القانون

م إلى ثالثة أقستتتتتام: مدارس وطنية غير ربعية، ومدارس وطنية  الخاصتتتتتة بمملكة البعرين ت قستتتتتّ

بعرين تعد من المدارس تجارية، ومدارس غير وطنية تجارية، موضتتتتتتتعين أن مدرستتتتتتتة بيان ال

الوطنية غير الربعية حيل يتم صتتتتترف مدخول المدرستتتتتة من الرستتتتتوم الدراستتتتتية على رواتب 

األستتتتتتاتذة والموففين وفواتير الكمرباء والماء، باإلضتتتتتتافة إلى بناء العديد من المراف  والمباني 

 .األكاديمية العديثة

إال أن هنا  مشكلة قائمة تتمثل في  المدرسة تعرص على استقطاب الكفاءات من األساتذة،وإن  

خروج العديد من األستتتتاتذة فور انتماء العقد المعدد بستتتتنتين، في حين أن المدرستتتتة قد أنفقت ما 

ديناًرا( على تدريبمم ضمن دورات تدريبية متخصصة، مشيرين إلى ضرورة  80,000يقارب )

ية فيما يتعل  بتوفيف خريجي ك ية المعلمين في المدارس تعاون العكومة مع المدارس الوطن ل

  الخاصة بالمملكة، حيل يقتصر توفيف خريجي الكلية حاليـًا على المدارس العكومية.

 

ا: 
ا
 :مدرسة الشيخة حصة للبناترأي خامسـ

على ا عدم موافقتم مدرسة الشيخة حصة للبناتمدير  سامية عبدالرزاق الكوهجيت السيدة أبد -

 مشروع القانون.
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م، 2017أغسطس  27بتاريخ  وزارة التربية والتعليمالقرار الصادر من قبل  تمت اإلشارة إلى -

بشأن تشجيع وتعفيز المدارس الخاصة ذات األداء العالي وف  نتائج مراجعات هيئة جودة التعليم 

حيل تضتتتمن القرار إعطاء األولوية لمذه المدارس بزيادة رستتتومما الدراستتتية بنستتتبة والتدريب، 

ا( %5مقدارها ) بشرط موافقة مجلس اإلدارة ومرور عام دراسي واحد على آخر زيادة،  سنويـتتتتً

 حيل يتم ذلك دون أخذ موافقة الوزارة.

 

ا: 
ا
 :مدرسة املعارف احلديثةرأي سادسـ

أهمية تعديد  بروين كازروني رئيس مجلس إدارة مدرسة المعارف العديثةرأت السيدة 

ارية، مشيرة إلى أن استقرار الزيادة سيمكن المدرسة نسبة الزيادة في القانون وليس بقرارات وز

من وضع الخطط التطويرية للمدرسة من منشآت، واستقطاب المعلمين، وتوفيف التكنولوجيا في 

التعليم وغيرها الكثير، وأوضعت أن الزيادة المرتقبة للرسوم والمعلومة مسبقـًا تدفع المدرسة إلى 

 ( مرفقة تطوير الكادر التعليمي. ) ربطما ببرامج التعليم المستمر وبخط
 

ا: 
ا
 رأي اللجنـة:سابعـ

شأن   سابقة ( ب ( من المرسوم 16مشروع قانون بتعديل المادة )تدارست اللجنة تقرير اللجنة ) ال

بعد إعادته للجنة  م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة1998( لسنة 25بقانون رقم )

المجلس بخصتتتتتتتوص إعادة النظر في مشتتتتتتتروعات القوانين التي  بناًء على خطاب معالي رئيس

أ عدت تقاريرها من قبل اللجنة الستتتتابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصتتتتل التشتتتتريعي 

 الخامس.

 من مادتين تناولت المادة األولى منه –فضتتتتتتتالً عن الديباجة  –يتألف مشتتتتتتتروع القانون 

بشأن المؤسسات التعليمية  1998( لسنة 25بقانون رقم ) ( من المرسوم16استبدال نص المادة )

 ، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.  والتدريبية الخاصة
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وضتع ضتوابط على المؤستستات التعليمية والتدريبية الخاصة يمدف مشتروع القانون إلى 

رة، فضتتالً عن بشتتأن زيادة الرستتوم الدراستتية أو التدريبية، والتزامما بالرستتوم المعتمدة من الوزا

عدم جواز تعديلما بالزيادة إال بعد مرور ثالث ستنوات دراستية من تاريخ فرضتما أو زيادتما بما 

ًما بأن قرار مجلس النواب %5ال يزيد عن ) ( باشتتتتتتتتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة، عل

 (.%3تضمن تعديل تلك النسبة لتصبح )

 التمستتتتتك بتوصتتتتتية اللجنة ) الستتتتتابقة (إلى وبعد تدارس مشتتتتتروع القانون، انتمت اللجنة 

كما وردت تفصتتتتتتتيالً في  ) هموادعلى إجراء بعض التعديالت مع  من حيل المبدأعليه  بالموافقة

 وذلك لالعتبارات اآلتية: (،الجدول المرف 

 

تؤكد  اللجنة على أهمية فرض قيود وضتتوابط على الرستتوم التعليمية والتدريبية، لكن ترى  -أوالا 

أن هذه القيود والضتتوابط  ينبغي أن تتصتتف بالعدالة والموضتتوعية والمرونة بالنستتبة لجميع 

األطراف بصتتتتتتتورة تكفل تعزيز دور الدولة في اإلشتتتتتتتراف على قطاعي الخدمات التعليمية 

دور تلك القطاعات المستتتتتتتاند لدور الدولة في مجالي التعليم والتدريب والتدريبية، وتراعي 

 وتساهم في تشجيع وتعزيز االستثمار، وتنسجم مع اآلتي:

لدستتتتتتتتور والتي تنص على أنه :"  7المادة )   -1 يجوز لألفراد والميئات إنشتتتتتتتاء /ج( من ا

ا للقانونالمدارس والجامعات الخاصة  ًًًا "، وتنسجم مع ما ورد بإشراف من الدولة، ووفقـ

 على( من ميثاق العمل الوطني من تأكيد ثامنًا: التعليم والثقافة والعلومفي )الفصل األول / 

قافية للمواطنينأن الدولة " " كأحد المقومات األستتتتتتتاستتتتتتتية تكفل الخدمات التعليمية والث

 .للمجتمع البعريني 

اد الوطني أستتتتاستتتته العدالة أ( من الدستتتتتور والتي تنص على أن: " االقتصتتتت/10المادة )  -2

، وهدفه التنمية ، وقوامه التعاون العادل بين النشًًًًًاا العام والنشًًًًًاا الخاصاالجتماعية

ا لخطة مرستتتتتتومة، وتعقي  الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود  االقتصتتتتتتادية وفقـتتتتتتتتتتتتً

 القانون".
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الوطني والذي  ( من الفصتتتتل الثالل من الميثاقالحرية االقتصًًًًاديةبعنوان )  (أوالا البند )  -3

ينص على أن النظام االقتصتتتتتادي في مملكة البعرين يقوم على " المبادرة الفردية وحرية 

دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد رأس المال في االستتتتتتثمار والتنقل مع 

 ".وتنشيط الحركة االقتصادية

 

) سواًء بصورته األصلية  مشروع القانونالغاية من تتف  التعديالت التي أجرتما اللجنة مع  -ـااثاني

المشروع والمتمثلة  لكن ترى اللجنة أن الوسيلة التي تضمنهاأو كما أقرها مجلس النواب(، 

( لنسبة تعديل الرسوم التعليمية والتدريبية %3أو  %5في وضع  سقف أعلى إفتراضي )

سنوات على آخر زيادة(  يرافقه مدة إفتراضية يتم خاللما تثبيت الرسوم  وهي ) مرور ثالث

 لم تستند إلى أسس علمية أو مؤشرات اقتصادية واقعية.
 

إذ أن الظروف االقتصادية واالجتماعية )كالتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف  

المعيشة، ومعدل العائد على االستثمار، والقدرة على التنافسية والتكاليف التي تتعملما تلك 

اة اعتبارات الجودة ومعدالت أجور األيدي العاملة وتأهيلما وجذب المؤسسات لمراع

الكفاءات( ال تتصف بالثبات، و ال تقتصر في تأثيرها على متلقي الخدمة التعليمية والتدريبية، 

وإنما تؤثر أيًضا على المؤسسات التعليمية والتدريبية، لذا فإن عدالة وموضوعية الضوابط 

تما يجب أن تنطل  من مجموعة من المؤشرات التي تستخدم في والقيود التي ينبغي مراعا

قياس األوضاع االقتصادية واالجتماعية كمعدالت التضخم ومؤشرات أسعار المستملكين مع 

وبشرط موافقة الوزارة المعنية )وزارة  مراعاة جودة الخدمة المقدمة وما يرافقما من كلفة

 االجتماعية(.  التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية

 

ا  تتف  التعديالت التي أجرتما اللجنة على مشتتتتتتتروع القانون مع وثيقة الرؤية االقتصتتتتتتتادية  -ثالثا

، والتي تقوم على ثالثة مبادئ متوازنة ومتكاملة وهي )التنافستتتتتية 2030للبعرين حتى عام  

تصتتتتتتتاد والعدالة واالستتتتتتتتدامة( ، بعيل ال يطغى مبدأ على آخر، ومن ثم فإن تشتتتتتتتجيع االق
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ا  جنب مع  تعقي  العدالة ووضع القيود  إلىواالستثمار في مجال التعليم والتدريب يتم جنبـتتتتتتتً

 والضوابط على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية بما يكفل االرتقاء بما.

وأكدت وثيقة الرؤية االقتصتتتادية ضتتتمن  عنوان "الطموحات على مستتتتوى المجتمع"  على  

جة إلى :" تطوير عا ناستتتتتتتتب مع  ال كل مواطن الفرص التعليمية التي تت ظام تعليمي يتيح ل ن

شارت  وقدراتهاحتياجاته الفردية وطموحاته  ًضا أ وتلبي احتياجات البعرين واقتصادها" وأي

 إلى أهمية "المراجعة  المنظمة ألداء مؤسساتنا التعليمية والتدريبية".

 

ا  تستتاهم التعديالت التي أجرتما اللجنة على مشتتروع القانون في ستتد الفرار التشتتريعي في  -رابعا

مجال القيود التشتتتريعية التي تكفل تعقي  الرقابة الموضتتتوعية العادلة على تناستتتب الرستتتوم 

الدراستتتتتتتية والتدريبية مع أوجه وفروف االستتتتتتتتثمار واحتياجات وواقع المجتمع البعريني 

رهاق متلقي الخدمة على حساب احتياجات األسرة والمجتمع األخرى، إ إلىبصورة ال تؤدي 

قدم المعرفي والتطور الممني في المجالين  يل العلمي والت وبما يكفل استتتتتتتتمرارية التعصتتتتتتت

 التعليمي والتدريبي.
 

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثامنـ

لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار ( من الالئعة الداخلية 39إعماالً لنص المادة )  

   كل من:

ا أصليـاا.  األستاذة هـــالة رمـــــــزي فايــــــز سعادة .1  مقررا

ا احتيااياا.  سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل .2  مقررا
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ا
ا
 توصية اللجنة: :تاسعـ

 بما يلي:، فإن اللجنة توصي ي من آراءفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبد  

مشروع قانون بتعديل بالموافقة من حيث المبدأ على  ) السابقة ( اللجنةالتمسك بتوصية   -

م، بشأن المؤسسات التعليمية 1998( لسنة 25( من المرسوم بقانون رقم )16المادة )

والتدريبية الخاصًًًًًًة )المعد في قًًًًًًوء االقتراي بقانون دبصًًًًًًيغته المعدلةد المقدم من 

 .مجلس النواب(

 ما وردت تفصيالا في الجدول المرفق.كمواد مشروع القانون  الموافقة على -
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
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ا  ج ال
 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 



 ۱ 

  خاصةيبية اليمية والتدرتعلبشأن المؤسسات ال ١٩٩٨) لسنة ٢٥) من المرسوم بقانون رقم (١٦بتعديل المادة (قانون مشروع 
 االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) في ضوء(المعد 

 

 فذالنص النا
ن نصوص مواد مشروع القانو 

 ومةا وردت من احلككم
 النص بعد التعديل ة اللجنةصيوت  قرار جملس النواب

 مسمى مشروع القانون 
 لسنة ) (مشروع قانون رقم

) من  ١٦بتعديل المادة ( 

) ٢٥المرسوم بقانون رقم (

بشأن    ١٩٩٨لسنة 

يمية  المؤسسات التعل

 يبية الخاصة والتدر

 

 
 

 مسمى مشروع القانون
ى كما الموافقة على المسم -

 .قانونالمشروع في ورد 

 نو مسمى مشروع القان 
المسمى كمــا  على الموافقة -

 .ورد في مشروع القانون

 مسمى مشروع القانون
  لسنة ) ( مشروع قانون رقم

) من  ١٦بتعديل المادة ( 

) ٢٥المرسوم بقانون رقم (

بشأن    ١٩٩٨لسنة 

يمية  المؤسسات التعل

 يبية الخاصة والتدر



 ۲ 

 فذالنص النا
ن نصوص مواد مشروع القانو 

 ومةا وردت من احلككم
 النص بعد التعديل ة اللجنةصيوت  قرار جملس النواب

 جةالديبا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جةابديال
وعلـى  إضافة عبــارة" -

 ) لسـنة١٧قـم (ر القانون
ــدريب  ٢٠٠٧ ــأن الت بش

، المعـدل بموجـب نيلمها
) ٣٣سوم بقانون رقم (المر

ــنة  ــل  ٢٠١٥لسـ بنقـ
اختصاصات ومهام المجلس 

دريب المهني إلى األعلى للت
   "،صندوق العمل

 
 
 

 :عديلنص الديباجة بعد الت

 جةابديال
جلس الموافقة على قرار م -

وعلى " إضافة عبارةب  النواب
 ) لسـنة١٧قـم (ر القانون
بشــأن التــدريب  ٢٠٠٧

المهنــي، المعــدل بموجــب 
) ٣٣المرسوم بقانون رقـم (

بنقـــل  ٢٠١٥لســـنة 
اختصاصات ومهام المجلـس 

إلـى دريب المهني األعلى للت
 "،عملصندوق ال

 جةابديلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۳ 

 فذالنص النا
ن نصوص مواد مشروع القانو 

 ومةا وردت من احلككم
 النص بعد التعديل ة اللجنةصيوت  قرار جملس النواب

نحن حمد بن عيســى آل 
ملــك مملكــة خليفة    

 .رينالبح 
ــى  ــالع عل ــد االط بع

 الدستور،  
بقــانون لمرسوم وعلى ا

 ١٩٩٨) لســنة ٢٥رقم (
بشأن المؤسسات التعليمية 

 ،خاصةدريبية الوالت 
ورى لــس الشــ أقــر مج 

اب القــانون ومجلس النو 
تي نصه، وقد صــدقنا اآل

 عليه وأصدرناه:

نحن حمد بــن عيســى آل 
ــك ممخل ــة    مل ة كــ ليف
 رين.ح الب 

 بعد االطالع على الدستور،
  

 ن رقمبقانو لمرسوم وعلى ا
بشــأن  ١٩٩٨ة ) لســن ٢٥(

ــا ت التعليميـــة المؤسسـ
 ،خاصةدريبية الوالت 

) ١٧القانون ر قـم (وعلى 
بشأن التدريب  ٢٠٠٧ لسنة

المهني، المعـدل بموجـب 
) ٣٣المرسوم بقانون رقم (

نحن حمد بــن عيســى آل 
ــك ممخل ــة    مل ة كــ ليف
 رين.ح الب 

 بعد االطالع على الدستور،  
بقانون رقم لمرسوم وعلى ا

بشــأن  ١٩٩٨) لسنة ٢٥(
المؤسســات التعليميــة 

 ،خاصةدريبية الوالت 
) ١٧القانون ر قم (وعلى 

بشـــأن  ٢٠٠٧ لســـنة
ل التدريب المهني، المعـد

 نوقـانبموجب المرسوم ب
 ٢٠١٥نة لـس ) ٣٣رقم (



 ٤ 

 فذالنص النا
ن نصوص مواد مشروع القانو 

 ومةا وردت من احلككم
 النص بعد التعديل ة اللجنةصيوت  قرار جملس النواب

ــ  ــل  ٢٠١٥نة لـس بنقـ
 اختصاصات ومهام المجلس

هني إلى الم دريبتللاألعلى 
 ،صندوق العمل

ورى ومجلس لس الشأقر مج 
نصه،  تيون اآللنواب القان ا

 د صدقنا عليه وأصدرناه:وق

بنقل اختصاصات ومهـام 
 دريبـت للاألعلى  المجلس

ــندوق الم ــى ص ــي إل هن
 ،العمل

ــر مج  ــس الشــ أق ورى ل
ومجلس النــواب القــانون 
اآلتي نصه، وقــد صــدقنا 

 عليه وأصدرناه:
 املادة األوىل  

 
 
 
 
 

 املادة األوىل  
 
 
 
 
 

 دة األوىل  املا
 

 أتي:ما ي قرر المجلس  -

 ين)(المعتمـدتغيير كلمة  -
 ة).(المعتمدإلى 

وام (ثالثة أعتغيير عبارة  -
الث (ثــ إلــى  دراســية)

 دة األوىل  املا
 "المعتمـدة" كلمةتُـستبدل  -

تُـستبدل و  ،"المعتمدين" بكلمة

موافقة الـوزارة  بعد إال" عبارة 

بناء على تـوافر مجموعـة مـن 

 دة األوىل  املا
 
 
 
 
 
 



 ٥ 

 فذالنص النا
ن نصوص مواد مشروع القانو 

 ومةا وردت من احلككم
 النص بعد التعديل ة اللجنةصيوت  قرار جملس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنوات).
إلــى  )٪٥(غيير نســبة ت  -

)٣٪(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ة بعد التعديلص المادن

ــى  ــود، وعلــ ــوابط والقیــ الضــ

ــودة  ــة بج ــك المتعلق األخــص تل

ــةلا ــخم  خدمــ ــدالت التضــ ومعــ

ومؤشــرات أســعار المســتھلك، 

ـــً وف ـ ــل ـق ــات ا ألفضــ الممارســ

بعبارة  ".ـًاالمتعارف علیھا دولی

بالزيادة إال بعد مرور مـا ال "

يقل عن ثالثة أعوام دراسـية 

من آخر زيادة، وبما ال يزيـد 

موافقـة وبشـرط  ،٪٥على 

  ".الوزارة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٦ 

 فذالنص النا
ن نصوص مواد مشروع القانو 

 ومةا وردت من احلككم
 النص بعد التعديل ة اللجنةصيوت  قرار جملس النواب

) من ١٦ص المادة (ن
المرسوم بقانون رقـم 

 ١٩٩٨) لســنة ٢٥(
ــأن  ــاالمؤبش ت سس

يـة دريبلتة واالتعليمي
 الخاصة:

م المؤسســـة تلتــز"
التدريبيــة  ة أو التعليمي 

ــة بالرســ ا وم لخاص
لبة أو المقررة على الط

عتمدة من بين المالمتدر
، وال يجــوز الــوزارة

تعديلها إال بعد موافقــة 

) ١٦دل بنص المادة (تب سي 
بقانون رقم م و مرسمن ال

بشأن  ١٩٩٨) لسنة ٢٥(
ــات الت  ــة المؤسس عليمي

ــة الخ والتدر ــةيبي ، اص
 :النص اآلتي

"تلتـــزم المؤسســـات 
ــة  ــة والتدريبي التعليمي

بالرسوم المقررة  الخاصة
ن على الطلبة أو المتدربي 
، المعتمدين من الــوزارة

ها بالزيادة يجوز تعديلال و 
إال بعد مرور ما ال يقــل 

) ١٦( لمــادةا صبن  دلب ست ي 
مرسوم بقــانون رقــم من ال

بشــأن  ١٩٩٨) لســنة ٢٥(
يـــة المؤسســـات التعليم

ص الــن ، يبية الخاصةوالتدر
 :اآلتي

"تلتزم المؤسسات التعليميــة 
بالرسوم  والتدريبية الخاصة

لــى الطلبــة أو عالمقررة 
مــن  ةالمعتمـدن المتدربي 
ها جوز تعديل، وال ي الوزارة

 الما بالزيادة إال بعد مرور 
مــن  سنوات الثثعن  قلي 

 
 
 
 

 

) ١٦بنص المادة ( دلتب سي 
مرسوم بقانون رقــم من ال

بشــأن  ١٩٩٨) لسنة ٢٥(
يــة المؤسســات التعليم

ص الن ، يبية الخاصةوالتدر
 :اآلتي

 

"تلتزم المؤسسات التعليمية 
لرسوم با اصةخ والتدريبية ال

لــى الطلبــة أو عالمقررة 
مــن  ةالمعتمـدن المتدربي 

ها وز تعديلج ، وال ي رةزاو ال
رة زاإال بعد موافقـة الـو

ناًء على توافر مجموعـة ب
من الضـوابط والقيـود، 



 ۷ 

 فذالنص النا
ن نصوص مواد مشروع القانو 

 ومةا وردت من احلككم
 النص بعد التعديل ة اللجنةصيوت  قرار جملس النواب

ة ســي ادر عن ثالثة أعوام ".يةن زارة المعالو 
من آخر زيادة، وبمــا ال 

، وبشــرط ٪٥زيد على ي 
 ".موافقة الوزارة

زيــد آخر زيادة، وبمــا ال ي 
وافقــة وبشرط م ،٪٣على 

 ".الوزارة

وعلى األخص تلك المتعلقة 
ومعـدالت دمـة بجودة الخ

التضــخم ومؤشــرات أســعار 
ـــً المســـتھلك، وف ا ألفضـــل ـق

الممارســــــات المتعــــــارف 
 ".ـًالیھا دولیع

 نيةة الثااملاد 
ــس  ــيس مجل ــى رئ عل

كل  –ء لوزراالوزراء وا
م يذ أحكاتنف –ه فيما يخص

يعمل بــه و ون، ان القهذا 
وم التالي لتاريخ  من الي

ــره  ــينش ــدة  ف الجري
 رسمية.ال

 نيةاملادة الثا
الموافقة على نص المادة  -

كما ورد فــي مشــروع 
 قانون.ال

 نيةاملادة الثا
دة نــص المــاعلى الموافقة  -

ــروع  ــي مش ــا ورد ف كم
 القانون.

 نيةاملادة الثا
على رئيس مجلس الوزراء 

ــوزراوا ــل في  –ء ل ــا ك م
هــذا كام يذ أح فتن  – يخصه

يعمل بــه مــن انون، و الق
اريخ نشــره ت ل اليوم التالي

 في الجريدة الرسمية.
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  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 








































































































































































































































































































































































































































































	1
	جدول ملخص تقرير اللجنة
	مرفق (1): تقرير اللجنة
	مرفق (2): جدول مواد مشروع القانون
	مرفق (3): تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته بتاريخ 12 مارس 2020م
	جدول ملخص تقرير اللجنة السابقة
	مرفق (1): تقرير اللجنة السابقة
	مرفق (2): جدول مواد مشروع القانون
	مرفق (3): خطاب سعادة العضو السيد درويش أحمد المناعي
	مرفق (4): مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
	مرفق (5): مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين
	مرفق (6): مرئيات مدرسة المعارف الحديثة
	مرفق (7): مضبطة الجلسة رقم (14) المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2020 والتي نوقش فيها التقرير السابق
	مرفق (8): تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته بتاريخ 6 يناير 2020م
	جدول ملخص تقرير اللجنة السابقة
	مرفق (1): تقرير اللجنة السابقة
	مرفق (2): جدول مواد مشروع القانون
	مرفق (3): رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
	مرفق (4): رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
	مرفق (5): المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
	مرفق (6): قرار مجلس النواب ومرفقاته
	جدول ملخص لتقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب
	تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب
	مرفق (1): رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ومذكرة المستشار القانوني
	مرفق (2): رأي وزارة التربية والتعليم
	مرفق (3): رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
	مرفق (4): خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتضمن الرد على استفسارات اللجنة
	مرفق (5): نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ونص المادة الثانية من القاناون رقم  (17) بشأن التدريب المهني.
	مرفق (6): مذكرة قانونية من سعادة المستشار القانوني بمجلس النواب
	مرفق (7): دراسة قانونية من قسم البحوث بمجلس النواب
	مرفق (8): خطاب إحالة المشروع بقانون
	مذكرة برأي الحكومة
	مشروع القانون
	مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني



