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 (1ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 مشروع خبصوص واالقتصادية

 من( 10) املادة بتعديل قانون

 لسنة( 39) رقم بقانون املرسوم

 العامة، امليزانية بشأن م2002

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 (.النواب جملس من املقدم
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 م2018ديسمبر  31التاريخ: 

 (1التقرير رقم: )

 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة( بشأن الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
( لسنة 39من املرسوم بقانون رقم ) (10مشروع قانون بتعديل املادة )

 بشأن امليزانية العامة )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 2002
 املقدم من جملس النواب املوقر( 

 اخلامسالفصل التشريعي - األولدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

 5ص ل م ق / ف 8م، وبموجب الخطاب رقم )2018ديسمبر  24بتاريخ 

ديسمبر  23مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ (، وبناًء على قرار 1د

بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أُعدت  ، 2018

تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 

 الشورى  مجلس لح الصالح رئيسالرابع؛ فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صا

تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية السابقة  المالية واالقتصاديةإلى لجنة الشؤون 

( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )10مشروع قانون بتعديل المادة )بشأن 

بشأن الميزانية العامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس  2002
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وا عداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه  لمناقشته ودراسته ،الموقر(النواب 

 على المجلس الموقر.

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 30( بت ريخ 2في اال تو ن ) –آمف انذكر  –تدارستتتل انة مش وعتتتران ان  ما   -1

 م.2018ديسوبر 

ااندراستتش ىة  اطةعل انة مش أثم ء دراستتت   نوعتتران ان  ما  وااتتان انب    -2

 ب   اانتي اعتوةل ىة  و  يةي: اناث ئق انوتعة ش

 ت رير ن مش انعؤا  انو نيش ااالقتص ديش انس ب ش )ورفق( اانوتاو : -

 .رأي ن مش انعؤا  انتعريعيش اان  ماميش ب نو ةس 

  وعران ان  ما وذكرة ب نرأي ان  مامي بخصاص . 

  .قرار و ةس انمااب اورف  ته 

 

  كل من:  األمانة العامة لمجلس الشورىحضر االجتماع من 

 .لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال السيد خالـــــــد نجــــــاح محمـــــــــد .1

 المستشار القانوني المساعد. السيد علـــــــي عــــــبدهللا العـــرادي .2

 .أول أخصائي إعالم السيد علـــــــي عبـــــــاس العـــرادي .3

 باحث قانوني. السيدة أميــــنة علــــــــــي ربيــــــــع .4

 

سهيرا عبداللطيف  الدكتورةا السيد أيوب علي طريفاتان  أو مش ســر انة مش 

 أويم  سر انة مش. محمد
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ا
ا
 رأي اللجنة: -ثاني

تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 

بشأن الميزانية العامة )المعد في  2002( لسنة 39انون رقم )( من المرسوم بق10)

بعد إعادته إلى اللجنة بناًء  ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر(،

 ،2018ديسمبر  23المنعقد بتاريخ  ،قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثانيعلى 

بقوانين والتي أعدت تقاريرها بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم 

 الرابع. الفصل التشريعي  دور االنعقاد العادي الرابع من من قبل اللجنة السابقة خالل

فضاًل عن الديباجة من ثالث مواد، تضمنت المادة  ويتألف مشروع القانون 

 2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )10األولى إضافة فقرة جديدة إلى المادة )

تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع  -الميزانية العامة، نصها اآلتي: "ج بشأن

الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع األرباح الصافية المتحققة للدولة من 

الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات األخرى 

وال يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو بعد تجنيب االحتياطي القانوني، 

شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها"، ونصت المادة الثانية منه على أن ُيلغى كل 

 نص يخالف أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
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 ؛ انتهت اللجنة إلى ما يلي:مشروع القانون المذكوروبعد دراسة 

 
في المرسوم  الواردةنصوص التعارض مع ي أن التعديل الوارد ضمن مشروع القانون   (1

وباألخص تعريف "الحساب  بشأن الميزانية العامة 2002( لسنة 39بقانون رقم )

( منه، حيث إنه لم يلزم الجهات المستثناة بموجب 1العمومي" الوارد في المادة )

منها إلى الحساب العمومي. كذلك فإنه قوانينها الخاصة بتوريد األموال المحصلة 

( من المرسوم بقانون، بشأن تحديد نطاق تطبيق 3يتعارض مع أحكام المادة )

قانون الميزانية العامة، والتي قررت سريان أحكامه على كافة الوزارات والجهات 

الحكومية وعلى الميزانيات العامة المستقلة والملحقة بيانتها المالية، دون أن يخل 

 لك بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة ألي منها.ذ

أة المنش الهيئات والمؤسسات العامة للدولةبعض استقالل  مشروع القانون يعيق   (2

، فضاًل عن ذلك، فإن مشروع القانون يتعارض مع النظام القانوني بموجب قوانينها

الذي تخضع له الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في رأسمالها، كما أن 

النظام األساسي لشركة ممتلكات البحرين المملوكة للدولة قد نص على تخصيص 

ق الى اإليرادات المحصلة جزء من األرباح الصافية للميزانية العامة للدولة، ولم يتطر 

  وهذا فرق كبير ينبغي مراعاته. 

إن أيلولة إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع األرباح الصافية   (3

نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات بالمتحققة للشركات المملوكة للدولة بالكامل أو 
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ات من النمو والتطور، يؤدي إلى إعاقة هذه الشرك ؛إلى الحساب العمومي األخرى 

المبالغ  كونه يحد من حرية عمل اإلدارات التنفيذية في الشركات وحرمانها من

تعامالتها في  متطلباتلدعم أنشطتها وتسديد  في الوقت المناسب الالزمة والكافية

 .السوق 

يتطلب تخصيص االعتمادات الالزمة للشركات المملوكة للدولة  تعديلإقرار هذا ال  (4

الميزانية العامة للدولة، مقابل ما سيعود إلى اعتماد ساهم فيها، في قانون والتي ت

الميزانية العامة للدولة من إيرادات وأرباح هذه الشركات، كما أنه قد يحمل الميزانية 

 الخسائر التي قد تتعرض لها بعض تلك الشركات.  عبءالعامة 

ديل عليها بدل ذكره بشكل كان من األجدى تحديد الجهة المراد تطبيق هذا التع  (5

عام في قانون الميزانية العامة دون أن يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة؛ 

الغاية المرجوة منه، حيث إن قانون  معه مشروع القانون  يحققاألمر الذي ال 

، وذلك دون العام ( منه هو القانون المالي3الميزانية العامة يعتبر وفقًا للمادة )

لخاصة في التشريعات الخاصة المنظمة ألي من الجهات إخالل بالنصوص ا

الحكومية، ولذلك عند التعارض بين األحكام الواردة في هذا القانون العام مع 

القوانين الخاصة، فإن األولوية في التطبيق تكون لألحكام الواردة في التشريع 

 الخاص، وفقًا لقاعدة "الخاص يقيد العام".
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مشروع  بعدم الموافقة من حيث المبدأ على تاصيفإ  انة مش  ابم ء ىة  و  ت دم، 

بشأن  2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )10قانون بتعديل المادة )

 .الميزانية العامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر(

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( و  انالئ ش انداخةيش نو ةس انعارى ، اتف ل انة مش ىة   39نمص انو دة ) إىو الً 

 اختي ر كل و :

 مقرًرا أصليــــــًـا.  بسام إسماعيل البنمحمداألستاذ  -1
 مقرًرا احتياطيـــًا.  صادق عيد حسين آل رحمةاألستاذ  -2

ا
ا
 توصية اللجنة: -رابع

فإ  انة مش   ما  انوعران في ااء انوم قع ل ااآلراء انتي أبديل أثم ء دراسش 

الموافقة  بتوصية لجنة الشؤون المالية واالقتصادية السابقة بعدملتمسك باتاصي؛ 

( من المرسوم بقانون رقم 10مشروع قانون بتعديل المادة )من حيث المبدأ على 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم بشأن الميزانية العامة  2002( لسنة 39)

 من مجلس النواب الموقر(.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

          
 خالد حسيـن املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

 واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية    رئيس جلنة الشؤون املالية 
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  م2018مارس  21 التاريخ:

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

قانون المرسوم ب( من 10مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )الموضوع: 

 قتراح بقانونالاالمعد بناًء على )بشأن الميزانية العامة  م2002( لسنة 39رقم )

  مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة(

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2018مارس  21بتاريخ      

مشروع قانون رقم (، نسخة 4د  4ص ل ت ق / ف  702، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن  م2002( لسنة 39قانون رقم )المرسوم ب( من 10) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

مقدم من مجلس ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانونالاالمعد بناءً على )الميزانية العامة 

لقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات إلى لجنة الشؤون التشريعية وا، النواب(

 عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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ت ريخ      يش م2018 مارس 21 اب ، ى دل ن مش انعتتتتتتتؤا  انتعتتتتتتتريعيش اان  مام

، اقرار و ةس ،  ي  اطةعل ىة  وعتتتران ان  ما  انوذكارالثالث عشررررا تو ى   

 .ان  مامي نعؤا  انة   انمااب بعأمه، اذنك ب اار انوستع ر 

نوب دئ  إن  ىدم وخ نفش وعتتتران ان  ما  –بعد انوداانش اانم  ش  –اامت ل انة مش       

 اأ ك م اندستار.

 

 رأي اللجنة:

( من 10مشررررروع قانون رقم ) ( لسررررنة ) ( بتعديل المادة )ترى انة مش ستتتتالوش   

المعد بناًء على )بشرررأن الميزانية العامة  م2002( لسرررنة 39قانون رقم )المرسررروم ب

و  انمتتت  يتتتش ، مقررردم من مجلس النواب(ال )بصرررررريغتررره المعررردلررة( قتراح بقرررانونالا

 .اندستاريش

 

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                        
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 (2رقم )ملحق 
 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 جملس قرار خبصوص واالقتصادية

 الشورى جملس قرار حول النواب

( 4) املادة بتعديل قانون مشروع بشأن

 م2006 لسنة( 28) رقم القانون من

 القادمة، لألجيال االحتياطي بشأن

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 جملس من املقدم <املعدلة بصيغته>

 .(النواب
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 م2018ديسمبر  31التاريخ: 

 (3: )رقم التقرير

 

حول بشأن تقرير اللجنة )السابقة( الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
مشروع قانون  الشورى بشأنقرار جملس النواب خبصوص قرار جملس 

م بشأن االحتياطي 2006( لسنة 28( من القانون رقم )4بتعديل املادة )
 لألجيال القادمة

 (.النواب جملس من املقدم-املعدلة  بصيغته–)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  

 اخلامسالفصل التشريعي - األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 5فق /  مص ل  8، ابوا ب انخط ب رقم )م2018ديستتوبر  24بت ريخ  

 23ابمتت ًء ىة  قرار وكتتتب انو ةس في ا توتت ىتته انثتت مي انومع تتد بتتت ريخ  (،1د

، بخصاص إى دة انمظر في وعراى ل ان اامي  اانوراسيم ب اامي  2018ديسوبر 

اانتي أُىدل ت  ريره  و  قبل انة مش انستت ب ش خالل دار االمع  د انع دي انرابم و  

المعالي السيد علي بن صالح الصالح ل انتعريعي انرابم؛ ف د أرسل ص  ب انفص

ت رير ن مش انعؤا   انو نيش ااالقتص ديشإن  ن مش انعؤا   الشورى مجلس رئيس

قرار مجلس النواب بخصرررروا قرار مجلس  انو نيش ااالقتصتتتت ديش انستتتت ب ش بعتتتتأ 

( لسرررنة 28( من القانون رقم )4مشرررروع قانون بتعديل المادة ) الشرررورى بشرررأن

–م بشرررررأن االحتياطي ل جيال القادمة )المعد في ضررررروء االقتراح بقانون 2006
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اإىداد ت رير  نوم قعتتتتته ادراستتتتته ،(النواب مجلس من المقدم-المعدلة  بصرررري ت 

 بعأمه وتاومـً  رأي انة مش نعراه ىة  انو ةس انواقر.

 ات اللجنة:إجراء -أوالا 

 قرار و ةس انمااب بخصتتتتاص قرار و ةس انعتتتتارى بعتتتتأ تدارستتتتل انة مش  -3

ديستتتتتتتوبر  30( بتتت ريخ 2في اال توتت ن ) –آمف انتتذكر  –وعتتتتتتتران ان تت ما  

 م.2018

 رار و ةس انمااب بخصتتتتتتتاص قرار و ةس ناطةعل انة مش أثم ء دراستتتتتتتت    -4

ن مش ت رير وعتتتران ان  ما  وااتتتان انب   ااندراستتتش ىة   انعتتتارى بعتتتأ 

 انعؤا  انو نيش ااالقتص ديش انس ب ش اانوتاو  قرار و ةس انمااب اورف  ته.

 

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من 

  كل من:  األمانة العامة لمجلس الشورىحضر االجتماع من 

 .لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال السيد خالـــــــد نجــــــاح محمـــــــــد .5

 المستشار القانوني المساعد. عــــــبدهللا العـــراديالسيد علـــــــي  .6

 .أول أخصائي إعالم السيد علـــــــي عبـــــــاس العـــرادي .7

 باحث قانوني. السيدة أميــــنة علــــــــــي ربيــــــــع .8

 

ة سهيرا عبداللطيف الدكتورا السيد أيوب علي طريفاتان  أو مش ســر انة مش 

 أويم  سر انة مش. محمد
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ا
ا
 رأي اللجنة: -ثاني

قرار مجلس النواب بخصوا قرار   الت رير انة مش انس ب ش  تدارسل انة مش 

( لسنة 28( من القانون رقم )4مشروع قانون بتعديل المادة ) مجلس الشورى بشأن

 بصي ت –م بشأن االحتياطي ل جيال القادمة )المعد في ضوء االقتراح بقانون 2006

بعد إى دته إن  انة مش بم ًء ىة  قرار وكتب  ،(النواب مجلس من المقدم-المعدلة 

بخصاص إى دة ، 2018ديسوبر  23انو ةس في ا تو ىه انث مي انومع د بت ريخ 

انمظر في وعراى ل ان اامي  اانوراسيم ب اامي  اانتي أىدل ت  ريره  و  قبل انة مش 

 انرابم.انفصل انتعريعي  رابم و دار االمع  د انع دي ان انس ب ش خالل

ىة   المادة األولىيتأنف وعران ان  ما  فاالً ى  انديب  ش و  و دتي ، مصل ا 

بعأ  اال تي طي نأل ي ل  2006( نسمش 28( و  ان  ما  رقم )4استبدال مص انو دة )

م ان  دوش، اانتي تروي إن  تعديل تعكيل و ةس ا تي طي األ ي ل ان  دوش بو  يتالءم و

انو  م انتي ي ام ب   انو ةس اانوتوثةش في اام انسي سش االستثو ريش نة س ب 

اتاظيف أواانه في ىوةي ل استثو ريش آومش اورب ش تزيد و  واارده، فاالً ى  

تاظيف أواال صمداق ا تي طي األ ي ل ان  دوش في انعوةي ل االستثو ريش، ااام 

ي  ، فاالً ى  وت بعش تمفيذ براوج انسي سش االستثو ريش نةصمداق ااإلعراف ىة

 تمفيذيش. المادة الثانيةاالستثو ر ات ييم مت ئ ه بصارة داريش. ا  ءل 

 

ابعد تدارس اآلراء اانوال ظ ل انتي أبديل و  قبل أص  ب انسع دة أىا ء 

بالتمسك خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إلي  اللجنة السابقة بالتوصية انة مش؛ 

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع والقاضي بالسابق  الشورى بقرار مجلس

م بشأن االحتياطي 2006( لسنة 28( من القانون رقم )4قانون بتعديل المادة )

 من المقدم-المعدلة  بصي ت –ل جيال القادمة )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 العتبارات اآلتية:وذلك لوبالتعديالت التي أقرها المجلس علي ، ، (النواب مجلس
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مشرررررروا القانون فد إعادي تشرررررحيي مجلا احتيا د ا  يال مبدأ تتفق اللجنة مع  -1

 القادمة.

يسرررعى التعديي الأج أ رته لجنة الشرررؤون المالية واالقتصرررادية بمجلا الشرررور   -2

وأقره المجلا إلى تحقيق التوازن فد اختيار أعضررررررراء مجلا احتيا د ا  يال 

الجهاز الححومد وا عضرررررراء من القخاا الخاص من  القادمة بين ا عضرررررراء من

أصررحاا الخبري والحفاءي فد مجال االثررت مار وإداري ا صررول لتحقيق أكبر عا د 

ممحن وبما يضرمن المحافظة على أصرول حسراا االحتيا د، وصروالى إلى تحقيق 

 الهدف من إنشاء حساا االحتيا د والمحافظة عليه وتنمية إيراداته.

ل -3 أج أقره مجلا الشررررررور  بتحديد عدد أعضررررررراء مجلا احتيا د إن التعديي ا

ا مع  ا  يال القادمة بسرررربعة أعضرررراء من بينهم الر يام يعتبر مناثرررربىا ومنسررررجمى

 . بيعة عمي المجلا، واالختصاصات المنو ة به

 نتوسك ب ن رار انس بق نو ةس انعارى ب تاصيابم ء ىة  و  ت دم، فإ  انة مش  

م 2006( لسنة 28( من القانون رقم )4قانون بتعديل المادة )مشروع ىة  ب نوااف ش 

بصي ت  المعدلة –بشأن االحتياطي ل جيال القادمة )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 اب نصي غش انتي قرره  انو ةس. المقدم من مجلس النواب( -

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

، اتف ل انة مش ىة    انالئ ش انداخةيش نو ةس انعتتتتتتتارىو (39)إىو الً نمص انو دة 

 اختي ر كل و :

 مقرًرا أصليــــــًـا.  درويش أحمد عبدهللا المناعياألستاذ  -3
 مقرًرا احتياطيـــًا.  بسام إسماعيل البنمحمداألستاذ  -4
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ا
ا
 توصية اللجنة: -رابع

فإ  انة مش   ما  انوعران في ااء انوم قع ل ااآلراء انتي أبديل أثم ء دراسش 

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بالسابق  المجلسلتمسك بقرار باتاصي؛ 

م بشأن االحتياطي 2006( لسنة 28( من القانون رقم )4قانون بتعديل المادة )

 من المقدم-المعدلة  بصي ت –ل جيال القادمة )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 اب نصي غش انتي قرره  انو ةس. (النواب مجلس

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 خالد حسني املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية   رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 (3ملحق رقم )
 للجنة األول التكميلي التقرير

 قانون مشروع بشأن اخلدمات

 املرسوم من( 14) املادة بتعديل

 م2015 لسنة( 21) رقم بقانون

 اخلاصة، الصحية املؤسسات بشأن

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 من املقدم < املعدلة بصيغته>

 .النواب جملس
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 م2019يناير  13التاريخ : 

 

 اخلدمات للجنة  التكميلي األولالتقرير 

( من املرسوم بقانون 14( لسنة )   ( بتعديل املادة )   مشروع قانون رقم ) خبصوص 
 م، بشأن املؤسسات الصحية اخلاصة،2015( لسنة 21رقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب( 

 

 اخلامسمن الفصل التشريعي  األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة :

م أرسل ص  ب انوع ني انسيد ىةي ب  ص نح 2018 ديسوبر  31بت ريخ

( إن  ن مش 1د 5ص ل خ ل / ف 16انص نح رئيس و ةس انعارى خط بً  برقم )

انخدو ل، بم ًء ىة  قرار انو ةس في  ةسته انث نثش و  دار االمع  د انع دي األال و  

ة  إى دة م، ب نوااف ش ى2018ديسوبر  30انفصل انتعريعي انخ وس اانومع دة بت ريخ 

( 21( و  انورسام ب  ما  رقم )14وعران ق ما  رقم ) ( نسمش ) ( بتعديل انو دة )

م، بعأ  انوؤسس ل انص يش انخ صش، )انوعد في ااء االقتراح ب  ما  2015نسمش 

"بصيغته انوعدنش" انو دم و  و ةس انمااب( إن  انة مش ىة  أ  تتم دراسته اإىداد 

 ت ريره  بعأمه.
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

يناير  8تدارسررررررت اللجنة مواد مشررررررروع القانون في اجتماعها الثالث بتاريخ  (1)

 م.2019يناير  13، واجتماعها الرابع بتاريخ م2019
 

 ( وبدعوة من اللجنة، شارك في اجتماعها كل من:2) 

، حيث (والخدمات الصحية صحة )الهيئة الوطنية لتنظيم المهناألعلى للالمجلس  -

  حضر:

 

 ظيم انورافق انص يش .تماندكتارة و   ىةي انكااري      رئيس قسم  .1

 انسيدة ر  ب أ ود انرف ىي     وستع ر ق مامي. .2

 

 ، حيث حضر: والتنمية االجتماعية وزارة العمل -

 انعول. نعؤا مص ري       اناكيل انوس ىد اندكتار و ود ىةي األ .1

 انسيد  سي  ىةي انع وي           ودير إدارة انتاظيف. .2

 انسيد سيد ىبدان ب ر سةو           ومسق إداري. .3

 

 (، حيث حضر:العمل والتنمية االجتماعية )هيئة تنظيم سوق وزارة العمل -

 وةي ل.م ئب رئيس قط ن انع          انسيد ىةي و ود انكاه ي .1

 وستع ر ق مامي.         انسيد و ود أ ود انباسويط .2
 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:( 3)

 انوستع ر ان  مامي نعؤا  انة   .  اندكتار و ود ىبدهللا اندنيوي  .1

 ب    ق مامي.  و س  ىةي انغريريانسيد   .2

 ىالم.إأخص ئي   انسيد ىةي ىب س انعرادي  .3
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السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة، والسيدة دانة  اتان  أو مش سر انة مش

 ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المساعد.

 

 الجهات المعنية:رأي  ثانيـاا:

 (مرفقاناارد في وعران ان  ما . )تااف    وم انتعديل ان   ل انوعميش أكّدل 

 

 رأي اللجنة: :ثالثـاا

( و  14تدارسل انة مش وااد وعران ق ما  رقم ) ( نسمش )   ( بتعديل انو دة )  

)انوعد  م، بعأ  انوؤسس ل انص يش انخ صش2015( نسمش 21انورسام ب  ما  رقم )

في ااء االقتراح ب  ما  "بصيغته انوعدنش" انو دم و  و ةس انمااب( وم ووثةي 

، طميش نتمظيم انو   اانخدو ل انص يشان يئش اناانو ةس األىة  نةص ش ووثالً في 

، اذنك ب اار اانتمويش اال تو ىيش، اهيئش تمظيم ساق انعول  ازارة انعولا

انوستع ر ان  مامي نعؤا  انة    ب نو ةس، اب ثل انة مش أا ه انوال ظ ل انتي تم 

كو   إبداؤه  و  قبل أص  ب انسع دة أىا ء انو ةس أثم ء وم قعش وعران ان  ما ،

اطةعل ىة  و ترح األست ذة دالل انزايد بعأ  تعديل انف رة انث ميش و  انبمد )أ( و  

انوااف ش ىة  اامت ل إن   ،ب ذف كةوش )انخبرة( و  انف رة انوذكارة (14انو دة )

 مصاص وااد وعران ان  ما  كو  اردل و  ان كاوش اذنك نالىتب رال اآلتيش:

 قرتين )أ( و)ا( على أن:( من الدثتور فد الف13تنص المادي ) -1

العمي وا ب على كي موا ن، تقتضيه الحرامة ويستو به الخير العام،  (أ

 ولحي موا ن الحق فد العمي وفد اختيار نوعه وفقا للنظام العام واآلداا.

 تحفي الدولة توفير فرص العمي للموا نين وعدالة شرو ه.  (ا
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نون الخدمة يتسق مشروا القانون مع نصوص دثتور مملحة البحرين وقا -2

المدنية بشأن أولوية تولد البحرينيين للوظا ف العامة فد الوزارات والهيئات 

 ( من الدثتور على:16والمؤثسات الححومية، حيث نصت المادي )

الوظا ف العامة خدمة و نية تنا  بالقا مين بها، ويستهدف موظفو الدولة فد  -أ

الوظا ف العامة إال فد أداء وظا فهم المصلحة العامة، وال يُولى ا  انب 

 ا حوال التد يبينها القانون.

 الموا نون ثواء فد تولد الوظا ف العامة وفقـىا للشرو  التد يقررها القانون. -ا

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرثوم بقانون 11وكألك نصت المادي )     

الوظا ف التد تسرج على أنه )يُشتر  فيمن يعين فد إحد   2010( لسنة 48رقم )

 عليها أححام هأا القانون أن يحون متمتعـىا بالجنسية البحرينية(.

الخاصة  بالمؤثسات الصحيةإن مشروا القانون بإعخا ه ا ولوية فد التوظيف  -3

لأل باء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهالت والخبري 

ناتج عن إلغاء المرثوم بقانون رقم الالزمة، يؤدج إلى ثد الفراغ التشريعد ال

( منه 16بشأن المستشفيات الخاصة والأج نص فد المادي ) 1986( لسنة 23)

عخى ا ولوية فد توظيف العاملين بالمستشفى الخاص لأل باء والفنيين على أن " تُ 

البحرينيين الحاصلين على المؤهالت والخبري الالزمة لشغي مختلف الوظا ف 

كان ذلك ممحنا. ويست نى مما تقدم الحاالت الخاصة التد تحتاج  بالمستشفى كلما

 إلى خبري تخصصية نادري وغير متوفري لد  ا  باء والفنيين البحرينيين".

إن مشروا القانون يتوافق مع السياثة العامة للدولة الساعية نحو تمحين الموا ن  -4

الما توافرت عنده ومنحه ا ولوية فد التعيين فد الوظا ف العامة والخاصة  

 شرو  شغي الوظيفة.
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فد اثتيعاا ا عداد المتزايدي من  -فد حال إقراره  -يساهم مشروا القانون  -5

فد التخصصات الخبية والتمريضية والفنية فد الوظا ف  نالخريجين البحرينيي

 التد يوفرها القخاا الخاص فد المجال الصحد.

الجهات ذات العالقة على أهمية مشروا القانون باعتباره مشروعـىا  أ معت -6

و نيـىا لمعالجة مشحلة بخالة ا  باء والفنيين والممرضين البحرينيين من خالل 

 اعخا هم ا ولوية فد التعيين فد المؤثسات الصحية الخاصة.

ة من البند فيما يتعلق باشترا  و ود الخبري الالزمة فيما ورد فد الفقري ال اني -7

( والمقترح حأفها بحيث ال تعيق توظيف ا  باء البحرينيين، 14)أ( من المادي )

فقد اثتأنست  اللجنة برأج الجهات المعنية فد وزاري العمي والتنمية اال تماعية 

وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وهيئة تنظيم ثوق العمي، والتد أفادت بأنه 

الجهات باتخاذ القرارات التنفيأية الالزمة لتسهيي تنفيأ  ثوف يتم التنسيق بين هأه

هأا القانون فد حال اصداره وبالتوافق مع المؤثسات الصحية الخاصة، وذلك دون 

االضرار بمصالح المنتفعين من هأه المؤثسات، وبما يحقق أفضي النتا ح فد 

على نوعية  تشغيي ا  باء والفنيين والممرضين البحرينيين من  هة وفد الحفاظ

 الخدمة الصحية التد تقدمها هأه المؤثسات من  هة أخر .

إن إعخاء ا  باء والفنيين والممرضين البحرينيين الفرصة فد العمي فد  -8

المؤثسات الصحية الخاصة ثوف يحسبهم الخبري من خالل اال الا على مختلف 

واله الحوادر الحاالت المرضية، وكألك من خالل اإلشراف والتو يه الأج ثوف تت

 الخبية والفنية العاملة فد المؤثسات الصحية الخاصة.

تر  اللجنة أهمية الموافقة على مشروا القانون لموا هة مشحلة البخالة التد  -9

توا ه ا  باء والفنيين والممرضين البحرينيين، حيث إن أعدادهم فد تزايد 

إلى و ود أك ر من  مستمر، وإن اإلحصا يات التد قدمتها الجهات المعنية تشير
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 بيب وفند وممرض عا ي عن العمي من الحاصلين على التدريب  500

 والترخيص بممارثة المهنة من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.

 : اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي :رابعـاأ

و دة )  يش نو ةس انعتتتتتتتارى، اتف ل  39إىو الً نمص ان نداخة ( و  انالئ ش ا

 ة مش ىة  اختي ر كل و :ان

 

ا أصلياا. سعادة الدكتور منصور محمد سرحان .1  مقررا

ا احتياطياا.  سعادة األستـاذ نـوار علي المحمـود .2  مقررا

 

 :  توصية اللجنة:خامسـاا

في اتتتتتاء و  دار و  وم قعتتتتت ل او  أبدي و  آراء أثم ء دراستتتتتش وعتتتتتران 

 ان  ما ، فإ  انة مش تاصي بو  يةي:

 

مشرررررروع قانون رقم ) ( لسرررررنة )   ( بتعديل نصررررروا مواد الموافقة على  -

م، بشرررررررأن 2015( لسرررررررنة 21( من المرسررررررروم بقانون رقم )14المادة )

المؤسررسررات الصررحية الخاصررة، )المعد في ضرروء االقتراح بقانون  بصرري ت  

وذلك بالتفصررررررريل الوارد في الجدول ، المعدلة  المقدم من مجلس النواب(

 المرفق.

 المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،واألمر معروض على 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                       ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة2015( لسنة 21المرسوم بقانون رقم )( من 14بتعديل المادة )قانون مشروع 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون نص القانون النافذ

 الديباجة 

 نحن حمد بن عيسى 
ملك            آل خليفة

 مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

مرسوم بقانون رقم وعلى ال
بشأن  2015( لسنة 21)

الصحية  المؤسسات
 ،الخاصة

 الديباجة

افقة على الديباجة كما المو 
 قانون.المشروع وردت في 

 الديباجة

 

 الديباجة

 

 

 



109 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون نص القانون النافذ

أقر مجلس الشورى ومجلس 
النواب القانون اآلتي نصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 املادة األوىل

نص الفقرة )أ( من 
  :(14)المادة 

 

يجب أن يتوفر في 
المؤسسة الصحية 
الخاصة العدد الكافي 
من الطواقم الطبية 

 املادة األوىل
 

 

 

البند إلى ثانية ُتضاف فقرة 
( من 14من المادة ))أ( 

( 21مرسوم بقانون رقم )ال

 املادة األوىل
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 

 املادة األوىل
 

 املادة األوىل
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والفنية والتمريضية 
وذلك بحسب تصنيفها 
والخدمات الصحية 
التي توفرها وبما 

وطاقتها  يتناسب
االستيعابية لعالج 

 المرضى.

بشأن  2015لسنة 
المؤسسات الصحية 

 ، نصها اآلتي:الخاصة

( بند )أ( فقرة 14مادة )
 ثانية:

 

"وتكون األولوية في توظيف 
العاملين في المؤسسات 
الصحية الخاصة لألطباء 
والفنيين والممرضين 
البحرينيين الحاصلين على 
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المؤهالت والخبرة الالزمة، 
الوظائف  ستثنى من ذلكويُ 

خبرة تخصصية  التي تتطلب
 نادرة وغير متوفرة".

 املادة الثانية  
 

علـــــــى المؤسســـــــة الصـــــــحية 
الخاصـــــة توفيـــــق أوضـــــاعها 
ــــًا ألحكــــام هــــذا القــــانون  طبق
بعـــــــــــــــــد انتهـــــــــــــــــاء العقـــــــــــــــــود 
المبرمـــــــــــــة مـــــــــــــع األطبـــــــــــــاء 

 املادة الثانية 
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 املادة الثانية 
 

 املادة الثانية 
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والفنيـــــين والممرضـــــين غيـــــر 
 البحرينيين.

 املادة الثالثة 
على رئيس مجلس الوزراء 

 ل فيما كُ  –والوزراء 
هذا أحكام تنفيذ  - يخصه
اليوم  وُيعمل به من، القانون 
لتاريخ نشره في  التالي

 الجريدة الرسمية.

 املادة الثالثة
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 املادة الثالثة
 

 املادة الثالثة
 

 
 

 

 


