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 ( 1ملحق رقم )
 

 صاحب إىل املوجهالسؤال 

مجيل بن حممد  السيد السعادة

 والتنمية العمل وزيرمحيدان 

 سعادة من املقّدم االجتماعية،

 الدوسري سامل صباح العضو

 الوطين املرصد مشروع خبصوص

 الوزير سعادة ورد العمل، لسوق

 عليه
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 ( 2ملحق رقم )
 

 السعادة صاحبة إىل املوجه السؤال

فائقة بنت سعيد الصاحل  السيدة

 سعادة من املقّدم الصحة، وزيرة

 خبصوص املؤيد يوسف منى العضو

 وتوظيف لتدريب الوزارة خطة

 األطباء، من والعاطلني اخلرجيني

 عليه الوزيرة سعادة ورد
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 ( 3ملحق رقم )
 

 والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 املرسوم خبصوص الوطين واألمن

 بتعديل م2020 لسنة( 29) رقم بقانون

( 4) رقم بقانون املرسوم أحكام بعض

 ومكافحة حظر بشأن م2001 لسنة

 اإلرهاب ومتويل األموال غسل
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 م. 2021أبريل   28التاريخ: 

 ( 13الرقم: )

 

 الوطني تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن  
بتعديل بعض أحكام   2020( لسنة  29رسوم بقانون رقم )خبصوص ال

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال   2001( لسنة  4الرسوم بقانون رقم ) 
 ومتويل اإلرهاب 

 

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الثالث  

 

 مقدمــة: 
صاحب المعالي  استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب  

د   5ص ل خ أ / ف    627رقـم )  السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 2021أبريل    21( المؤرخ في  3

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم    2020( لسنة  29مرسوم بقانون رقم ) ال

على أن تتم    ،بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   2001( لسنة  4)

أي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على  دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن ر

 المجلس.  
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

بقانون   (1) المرسوم  اللجنة  الذكر    –تدارست  عشر   –آنف  الحادي  اجتماعها  في 

 م.2021أبريل  26المنعقد بتاريخ  

 
 

ــوع  اطلعت اللجنة أثناء   (2) ــوم بقانون موضـ ــتها على الوثاال المتعلقة بالمرسـ دراسـ

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:
 

 نص المرسوم بقانون المذكور. -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 .جدول مقارنة بشأن المرسوم بقانون المذكور -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.   -

 

 :بدعوة من اللجنة حضر االجتماع كل من 

 

 المنصب  االسم

 وزارة الداخلية 

 الرائد محمد يونس الهرمي
رئيس شعبة اللجان الوزارية_ إدارة  

 الشؤون القانونية 

 إدارة الشؤون القانونية  النقيب فيصل عبدالعزيز النجار

 إدارة التحريات المالية  السيدة مها غازي المسلم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 مستشار قانوني إسماعيل أحمد العصفور 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائي عالقات عامة  عبدالمحسن الظهراني 
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 حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:  •

 

 المنصب  االسم

 هيئة الستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة   د. علي حسن الطوالبة 

 باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 أمين سر لجنة  زينب يوسف خليل 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ا
 ثاني

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى سالمة المرسوم  

 بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. 
 

: رأي وزارة الداخلية:  ثالثاا

تؤكد وزارة الداخلية على أنه تماشًيا مع التزام مملكة البحرين برفع تقرير متابعة    

ألزمت   والتي  )فاتف(  المالي  العمل  بتوصيات مجموعة  المملكة  التزام  لتقييم  سنوي 

الدول بإصدار تشريعات تتالءم مع توصياتها، وذلك سعًيا منها إلحكام كفاءة منظومة  

مد وقياس  الوطنية،  غسل  التشريعات  جراام  ومكافحة  وحظر  للتصدي  فعاليتها  ى 

األموال وتمويل اإلرهاب، فقد استوجب ذلك إصدار التعديالت  الواردة في المرسوم  

( رقم  لسنة  29بقانون  مملكة  2020(  رغبة  مدى  على  مؤشًرا  يعد  ذلك  إن  حيث   ،

إلى مرحلة  البحرين في رفع   المعززة  المتابعة  للخروج من مرحلة  التزامها  درجة 
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المتابعة العادية، وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة غسل  

 األموال وتمويل اإلرهاب. 

 

: رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:   رابعاا
 

 بينت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف اآلتي: 

األموال وتمويل  جاءت التعديالت المقترحة على قانون حظر ومكافحة غسل   -1

المالي  العمل  لمجموعة  األربعين  التوصيات  تنفيذ  في مسار  لتصب  اإلرهاب 

 )الفاتف(، وااللتزام بتطبيقها. 

إن هذه التعديالت المقترحة على قانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل   -2

الجهود الدولية الرامية  اإلرهاب تؤكد استمرار مملكة البحرين بااللتزام بمواكبة  

أسلحة  إل انتشار  ووقف  اإلرهاب،  وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة  حظر  ى 

الدمار الشامل وتمويلها، وذلك عبر معالجة أوجه القصور والفراغ التشريعي  

 والقانوني لتلك الظاهرة. 

 
ا: رأي اللجنة: خامس
ا
 ـ

 

اللجنة    )التدارست  رقم  بقانون  لسنة  29مرسوم  أحكام    2020(  بعض  بتعديل 

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل    2001( لسنة  4بقانون رقم )المرسوم  

العدل والشؤون اإلسالمية  ، بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة  اإلرهاب

النواب    واألوقاف،  مجلس  قرار  على  اللجنة  واطلعت  للجنة،  القانوني  والمستشار 

لسالمة   مؤكدًا  جاء  والذي  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  وعلى رأي  ومرفقاته، 

 المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.  

لمواد  )امن خمس مواد، تضمنت    –فضالً عن الديباجة    -ويتألف المرسوم بقانون    

والثالثة( والثانية  في    األولى  والتوسع  اإلرهاب(،  )أموال،  كلمتي  تعريف  استبدال 

تجريم غسل األموال المتحصلة من الجراام، بحيث تشمل أي نشاط إجرامي وارد في  
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قانون العقوبات البحريني أو القوانين األخرى أو االتفاقيات الدولية التي تكون مملكة  

وأصبحت طرفًا فيها، وإضافة عقوبات تكميلية للعقوبات    البحرين قد صادقت عليها

األصلية، وتغليظ العقوبات المقررة جراء مخالفة اللوااح والقرارات المنظمة للقانون،  

المخالفة المؤسسات  إدارية على  المختصة صالحية فرض غرامات  الجهات    ومنح 

يع داارة االلتزامات  ألحكام اللوااح أو القرارات الصادرة بموجب هذه القانون، وتوس 

وتمويل   األموال  غسل  ومكافحة  حظر  جراام  لمكافحة  المؤسسات  على  المفروضة 

الدمار   أسلحة  انتشار  ووقف  الحدود،  عبر  لألموال  المشروع  غير  والنقل  اإلرهاب 

الشامل وتمويلها، وتطوير عمل )لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل األموال(  

بالتنسيل مع  بمنحها اختصاصات أكثر شمولية  المختصة  الجهات  ، وتوسيع سلطات 

غسل   ومكافحة  حظر  إجراءات  بشأن  الالزمة  القرارات  إصدار  في  المنفذة  الوحدة 

األموال وتمويل اإلرهاب والنقل غير المشروع لألموال عبر الحدود، وإلزام الوحدة 

يات مشتبه  المنفذة بإجابة طلب الدول األجنبية التي تطلب معلومات محددة تتعلل بعمل

فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تلك العمليات أو إبالغ هذه الدول باألسباب  

والنيابة   المختصة  للمحاكم  صالحية  إعطاء  أو  لطلبها،  االستجابة  دون  تحول  التي 

المتحفظ عليها في قضايا غسل األموال وتمويل   بتعيين مدير إلدارة األموال  العامة 

األ وإلزام  عن اإلرهاب،  الصادرة  القرارات  بتنفيذ  واالعتباريين  الطبيعيين  شخاص 

وقمع   منع  بشأن  المتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  تحت  الدولي  األمن  مجلس 

مجلس   عن  الصادرة  التنفيذية  واإلجراءات  اآلليات  على  بناء  وتمويله،  اإلرهاب 

جمركية( من البند  على حذف عبارة )الرسوم ال  المادة الرابعةالوزراء. فيما نصت  

بشأن   2001( لسنة  4( من المرسوم بقانون رقم )2( من المادة )2-1)ي( من الفقرة )

جاءت   حين  في  اإلرهاب.  وتمويل  األموال  غسل  ومكافحة  الخامسة حظر    المادة 

 تنفيذية. 

 

إلى تعزيز إجراءات     الهادفة  الدولية  الجهود  إلى مواكبة  بقانون  المرسوم  ويهدف 

ومكافحة   لألموال  حظر  المشروع  غير  والنقل  اإلرهاب،   وتمويل  األموال،  غسل 
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مملكة   تصنيف  ورفع  وتمويلها،  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  ووقف  عبرالحدود، 

البحرين من خالل مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجاالت،  

( بشأن مكافحة غسل  وتطبيل التوصيات األربعين لمجموعة العمل المالي )مينافاتف

 م(. 2018األموال التي تم إقرارها في )يونيو 

 

أنه تم إصدار المرسوم بقانون تماشًيا مع التزام مملكة البحرين برفع   ورأت اللجنة  

تقرير متابعة سنوي لتقييم التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(، والتي  

صياتها؛ سعًيا إلحكام كفاءة منظومة  أُلزمت الدول بإصدار تشريعات تتالءم مع تو

غسل   جرائم  ومكافحة  وحظر  للتصدي  فعاليتها  مدى  وقياس  الوطنية  التشريعات 

األموال وتمويل اإلرهاب، كما يعد إصدار المرسوم بقانون مؤشًرا على رغبة مملكة  

إلى مرحلة  المعززة  المتابعة  للخروج من مرحلة  التزامها  البحرين في رفع درجة 

العادية، وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة غسل    المتابعة

( من الدستور منحت الحل لصاحب  38ولما كانت المادة )األموال وتمويل اإلرهاب.  

الجاللة الملك المفدى، بأن يصدر فيما بين أدوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب، أو  

تكون   مراسيم  النواب،  مجلس  حل  فترة  يرى  في  التي  األمور  في  القانون  قوة  لها 

اإلسراع في إنفاذ تدابير ال تحتمل التأخير بشأنها، وبالتالي فإن تقدير حالة االستعجال  

 بشأن إصدار المراسيم هي سلطة دستورية لجاللته.

  

وتماشًيا مع ما تقدم، ونظًرا لصدور المرسوم بقانون في فترة غياب البرلمان 

االنعقادين العاديين الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس، وأخذًا في  بين دوري  

االعتبار ظروف االستعجال التي استوجبت إصدار األداة القانونية الالزمة، حيث إن  

للمادة ) استنادًا  بقانون صدر  تتفل مع  38المرسوم  اللجنة  فإن  الدستور؛ وعليه  ( من 

 ترى أهمية التوصية بالموافقة عليه. أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، و 
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ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: 

ا
 سادســ

 
ادة )      االً لنص الـم ة على  39إعـم ت اللجـن ــورى، اتفـق ة لمجلس الشــ داخلـي ة اـل ( من الالاـح

 اختيار كل من:

ا.     سعادة األستاذ علي عبداهلل العرادي  .1
ا
ا أصلي

ا
 مقرر

ا.   مبارك النعيمي سعادة األستاذ محد  .2
ا
ا احتياطي

ا
 مقرر

 

ا: توصية اللجنة: 
ا
 سابعــ

 
في ضــوء ما دار من مناقشــات وما أبدي من آراء أثناء دراســة المرســوم بقانون،       

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

على     -  )الالموافقة  رقم  بقانون  لسنة  29مرسوم  أحكام    2020(  بعض  بتعديل 

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل    2001لسنة  (  4المرسوم بقانون رقم )

 . اإلرهاب

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 يوسف أمحد حسن الغتم                                 فيصل راشد علي النعيمي    
     رئيس اللجنة                                                    نائب رئيس اللجنة       
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 م 2021أبريل   22  التاريخ: 

 

 

 

 احملرتم   يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  

 
بتعديل بعض أحكام المرسوم    2020( لسنة  29المرسوم بقانون رقم ) الموضوع:  

 . بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  2001( لسنة 4بقانون رقم )

 

 

الصالح رئيس  معالي السيد علي بن صالح  أرفق  م،  2021أبريل    21بتاريخ       

المرسوم  نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    628م )، ضمن كتابه رقالمجلس

( لسنة  4بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2020( لسنة 29بقانون رقم )

اإلرهاب  2001 وتمويل  األموال  ومكافحة غسل  الشؤون    ىإل   ،بشأن حظر  لجنة 

عليه للجنة الشؤون الخارجية  ته وإبداء المالحظات  التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 والدفاع واألمن الوطني. 
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها    م2021أبريل   22وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب ،  المذكور  المرسؤوم بقانون، حيث اطلعت على الرابع والثالثين

 .بشأنه، كما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة

 

لمبادئ    قانونالمرسؤؤوم ب إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

   .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام    2020( لسنة  29المرسوم بقانون رقم )   ترى اللجنة سالمة     

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل   2001( لسنة  4المرسوم بقانون رقم )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية   ،اإلرهاب

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 4ملحق رقم )
 املالية الشؤون جلنة تقرير

 املرسوم خبصوص واالقتصادية

 م2020 لسنة( 28) رقم بقانون

 قانون أحكام بعض بتعديل

 باملرسوم الصادر التجارية الشركات

 م2001 لسنة( 21) رقم بقانون
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 2021 أبريل 29التاريخ:  

 ( 19التقرير: ) 

 

 

 الشؤون الالية واالقتصادية   تقرير جلنة

بتعديل بعض أحكام قانون   2020( لسنة  28الرسوم بقانون رقم )شأن  ب
 2001( لسنة  21) الصادر بالرسوم بقانون رقم    الشركات التجارية

 
 الفصل التشريعي الخامس  – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د   5ق / ف    مص ل    504) م وبموجب الخطاب رقم  2021يناير    5بتاريخ  

أحال ( 3 الصالح  معؤالي    ،  بن صالح  علي  الشؤورى  السيد  لجنة    إلىرئيس مجلؤس 

بتعديل بعض    2020( لسنة  28)المرسوم بقانون رقم    المالية واالقتصاديةالشؤون  

،  2001( لسنة  21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )  أحكام قانون الشركات التجارية

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم  

 عرضه على المجلس.  
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 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 اللجنة باإلجراءات اآلتية: لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت 

 : تيةفي االجتماعات اآل المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة   (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 قبل ورود قرار مجلس النواب 

 2020ديسمبر   2 الثامن

 بعد ورود قرار مجلس النواب 

 2021يناير   6 الثاني عشر  

 2021مارس  3 العشرين

 2021مارس    17 والعشرين الثاني 

 2021مارس    31 الرابع والعشرين 

 2021أبريل  21 السابع والعشرين

 2021أبريل  28 الثامن والعشرين 

 

 

 

المتعلقة  ( 2) الوثاال  المذكور على  بقانون  للمرسوم  أثناء دراستها  اللجنة  به    اطلعت 

 والتي اشتملت على ما يلي: 

 المرسوم بقانون المذكور. ▪

المقارنة بين نصـــوص مواد القانون األصـــلي ونصـــوص مواد    جدول ▪

 .المرسوم بقانون النافذ

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪
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 .مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة ▪

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. ▪

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  اتشارك في اجتماع

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السيد خالد نجاح محمد  

 السيد علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان /  

 مدير إدارة البحوث والدراسات 

 واالقتصاديالمستشار المالي  السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني   السيدة أمينة علي ربيع 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد   السيدة مريم أحمد الريّس

 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم   السيد علي عباس العرادي

 

 

 
ا
 : التشريعية والقانونية مبجلس الشورى جلنة الشؤون  رأي  -اثاني

رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤورى سؤؤالمة المرسؤؤوم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.بقانون  
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ا
 رأي اللجنة: -اثالث

بتعديل بعض أحكام   2020( لسنة  28المرسوم بقانون رقم )  تدارست اللجنة

واطلعت    ،2001( لسنة  21وم بقانون رقم )التجارية الصادر بالمرسقانون الشركات  

ال الشؤون  النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة  والقانونية  على قرار مجلس  تشريعية 

الناحيتين الدستورية  بمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة المرسوم بقانون من  

من قبل المستشارين بشأنه  المعدة    ، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانونيوالقانونية

للجنة،   تبادلالقانونيين  حول  وتم  النظر  أعضاء  ه  وجهات  السعادة  أصحاب  قبل  من 

 والمستشار المالي واالقتصادي للجنة.    ينالقانونيين والمستشار ،اللجنة

المادة ، نصؤؤت  من سؤؤت مواد -عن الديباجة   فضؤؤالً  -بقانون   يتألف المرسؤؤوم

( الفقرة )أ(،  2( الفقرة الثانية، و)1منه على أن يُسؤؤؤؤتبدل بنصؤؤؤؤوص المواد ) األولى

الفقرة )أ(، و)44(، و)30( صؤؤؤؤؤؤدر الفقرة )أ(، و)امكررً   18و) الفقرة )أ(،  45(   )

(  168(، و)131( الفقرة )أ(، و)128(، و)126(، و)111( الفقرة األولى، و)53و)

الفقرة )أامكررً   184(، و)183الفقرة )و(، و) الفقرة )ب(، و)187(، و)(   )188  ،)

(  215( الفقرة الثؤانيؤة، و)212(، و)201( الفقرة )أ(، و)199( الفقرة )د(، و)189و)

الفقرة )ج(، و)مكررً   215الفقرة )ب(، و) الفقرة الثؤؤالثؤؤة، و)224ا(  الفقرة  261(   )

و)268األولى، و) الفقرة األولى، )269(،  و)271(  و)272(،  الفقرة )أ(،  285(،   )

،  2001( لسؤؤؤنة 21)قانون الشؤؤؤركات التجارية الصؤؤؤادر بالمرسؤؤؤوم بقانون رقم  من  

 .جديدة  نصوص  

ذاته ون على أن تضؤؤاف إلى القان   المرسؤؤوم بقانون  من  المادة الثانيةونصؤؤت  

(،  امكررً   216(، و)174(، و)1ا  مكررً   127(، و)امكررً   127مواد جؤديؤدة بؤأرقؤام )

  362(، و)1ا  مكررً   319ا(، و)مكررً   319(، و)امكررً   239(، و)1  امكررً   236و)

(، وفقرة جؤديؤدة برقم )ج( إلى 204(، كمؤا تضؤؤؤؤؤاف فقرة ثؤانيؤة إلى المؤادة )1  امكررً 

 (.  362(، وفقرة جديدة برقم )ل( إلى المادة )312المادة )
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  تحت عنوان   اهو الباب التاسؤؤؤؤع مكررً   اجديدً  اباًب   المادة الثالثةأضؤؤؤؤافت    كما

(،  1ا  مكررً   304)و ا(،  مكررً   304"الشؤركة غير الهادفة للربح"، ت درج تحته المواد )

 (.  5مكررا    304)و (،  4مكررا    304)و (،  3مكررا    304)و (،  2ا  مكررً   304)و 

على أن يُلغى الباب الثامن من القانون المذكور،    الماادة الرابعاة بينمؤا نصؤؤؤؤؤت

( والبنؤد )ج( من الفقرة األولى من المؤادة  امكررً   23تُلغى الفقرة )ب( من المؤادة )  كمؤا

 ( من ذات القانون. ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المذكور.  299)

على أن تكون كل شركة شخص واحد تم تأسيسها   المادة الخامسةفيما نصؤت  

قبل العمل بأحكام هذا القانون في حكم الشؤؤؤؤركة ذات المسؤؤؤؤئولية المحدودة، ويتعين  

 يق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به. عليها توف

 تنفيذية.  المادة السادسةوجاءت  

 

وم بقانون   كما هو وارد في مرئيات وزارة الصؤناعة والتجارة   –يهدف المرـس

إلى تطوير عمل الشؤركات التجارية بكافة   –والسؤياحة والمرفقة بقرار مجلس النواب 

ا في ظل الظروف  مملكة البحرين خصؤؤوصؤؤً ب وتعزيز المناخ االسؤؤتثماري  أشؤؤكالها  

لالسؤتثمار وزيادة دخل  االقتصؤادية الصؤعبة الحالية، وذلك بمنح المزيد من الخيارات  

الواقع العملي، وتعزيز حقوق  في سؤؤهيل اإلجراءات وإزالة الصؤؤعوبات  الشؤؤركة، وت 

المسؤؤؤتثمرين األقلية لمواكبة التطورات العالمية، واسؤؤؤتحداث الشؤؤؤركات غير الهادفة  

للربح، وكذلك استحداث مواد خاصة باالندماج واالستحواذ، واستحداث مبدأ التصالح  

ض المخالفات والجرائم. وذلك كله بغرض تحقيق المصؤؤؤلحة العامة بهدف معالجة بع

األجنبية. كما يعد المرسؤؤؤوم بقانون أحد لمملكة البحرين واسؤؤؤتقطاب االسؤؤؤتثمارات  

 متطلبات البنك الدولي لتحسين التصنيف الدولي لمملكة البحرين.

  مؤادة مؤادة،  محؤل الرأيوقؤد بحثؤت اللجنؤة نصؤؤؤؤؤوص مواد المرسؤؤؤؤؤوم بقؤانون  

بؤالمقؤارنؤة مع نصؤؤؤؤؤوص مواد القؤانون   األحكؤام التي أتؤت بهؤا التعؤديالت  ت علىواطلعؤ 
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األصؤؤؤلي. وانتهت إلى توصؤؤؤيتها بالموافقة على المرسؤؤؤوم بقانون تحقيقًا للمبررات  

والغايات المرجوة منه من تعزيز مبدأ الشؤؤؤفافية وحماية حقوق المسؤؤؤتثمرين وزيادة  

 أنواع الشركات؛ بما من شأنه تحديث القانون.

بعض التعؤديالت التي وترى اللجنؤة لزامًؤا عليهؤا بيؤان مالحظؤاتهؤا فيمؤا يخص   

 :، وذلك على النحو اآلتيبها المرسوم بقانون جاء

شكل الشركة القابضة من بين األشكال التي يجب أن تتخذها  النص على  حذف  م  ت   -1

وذلك بموجب التعديل الذي أجري   –الشركة التجارية التي تؤسس في مملكة البحرين  

ا للفقرة  وإال كانت باطلة وفقً   –( من قانون الشركات  2على نص الفقرة )أ( من المادة )

الباب التاسع من قانون الشركات )ب( من ذات المادة، على الرغم من اإلبقاء على  

نظمت   بلغ عددها سبع مواد  تحته من مواد  يندرج  بما  القابضة"  "الشركة  المعنون 

( المادة  سيما  ال  القابضة،  الشركات  "شركة  299أحكام  عبارة  ذكر  أوجبت  التي   )

  .قابضة" في جميع األوراق واإلعالنات والمراسالت إلى جانب االسم التجاري لها

التي تتناول ُطرق زيادة رأس مال و   (126ق بنص البند )ج( من المادة )تعل فيما ي   -2

 في عبارة "تحويل دين على الشركة "المدين"كلمة   بإيرادخطأ    وقعشركة المساهمة، 

. وهذا المعنى مستفاد من حكم الفقرة "الدائنه كلمة "إلى أسهم لصالح المدين"، وصحت 

هي المدينة، كما أنه مستفاد من صياغة المادة  ذاتها التي تتحدث عن حالة كون الشركة  

محل الرأي. بقانون  المرسوم  من    الثانيةالمادة  ( التي أضيفت بموجب  1ا  مكررً   127)

 لتدارك هذا الخطأ. وهو ما يستوجب تقديم اقتراح بقانون

( من قانون الشركات التجارية  188يأتي التعديل الوارد في المرسوم بقانون للمادة )  -3

من الشفافية والوضوح، وتعزيز مبادئ الحوكمة، بغرض حماية حقوق    احقق مزيدً بما ي

كما أنه يأتي تحقيقًا لتحسين مستوى تصنيف مملكة    ،همصغار  وبخاصة  المساهمين،  

 وعليه، فإن اللجنة تبدي تأييدها لهذا التعديل.    .البحرين

ر مساءلة  مجلس  ص  ( بق  189المادة )الفقرة )د( من  عجز    تعديلل   تأييدها  اللجنة  كد تؤ   -4

ا، بالتضامن مع صاحب المصلحة، حالة موافقتهم على العقد أو  مدنًي والمدراء اإلدارة 
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إذا كان    –به    ا للنص الذي كان معموالً وفقً   –  والً ؤمنهم مس  التصرف، بعد أن كان أي  

بها، أي أن مس يعلم  يعلم أو من شأنه أن  بالمخالفة أو كان  وليتهم كانت  ؤ قد صرح 

يتنافى وقواعد العدالة وما اتجهت    مفترضة بمجرد العلم أو استطاعة العلم، وهو ما

ولية المفترضة، كما  ؤ إليه التشريعات المقارنة من الحد بصورة كبيرة من حاالت المس

ولية التقصيرية  ؤيتعارض مع ما استقرت عليه أحكام المحاكم فيما يتعلق بقواعد المس

خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما، وال يمكن اعتبار علم أو إمكان  من ضرورة وجود  

 ا في وقوع الضرر.  ا مباشرً علم مجلس اإلدارة أو المدراء سبًب 

المادة )كان    -5 يقتضي حذف  التشريعية  الصياغة  تعديل نصها 272حسن  ( وليس 

العامة من القواعد    امستفادً   اواإلبقاء على فقرة واحدة من النص السابق تضمنت حكمً 

ولية  ؤ في القانون، فطالما تم حذف شرط عدم زيادة الشركاء في الشركات ذات المس

الحاجة إلى الضوابط التي كانت    تبعًا لذلكفقد انتفت    ؛االمحدودة على خمسين شريكً 

( فيما يتعلق بانتقال الحصص إلى الورثة أو الموصى لهم  272تنص عليها المادة )

األمر للقواعد العامة في القانون، حيث إن النص الحالي بها، ومن ثم كان يتعين ترك 

 . بجديد لم يأت   – بصيغته المعدلة –

 

من المادة   حسن الصياغة التشريعية يستوجب تعديل نص الفقرة األولى كامالً كان    -6

تنص على   –  بعد التعديل – ، ذلك أن الفقرة األولى فقط  ( وليس البند )ج( منها299)

.." الشأن  وتتخذ  اآلتي .  األشكال  أحد  القابضة  "أحد  ةركات  عبارة  أن  وواضح   ،"

)ج(    األشكال" تستخدم للجمع وليس للمثنى، وقد أصبحنا بصدد مثنى بعد حذف البند

 .من الفقرة األولى المذكورة

 

المرسوم   دراسة  سلفًابقانون  وبعد  المذكورة  المالحظات  وتبادل ،  وعرض 

انتهت   بشأنه،  النظر  األهداف  وجهات  مع  توافقًا  عليه  بالموافقة  التوصية  الى  اللجنة 

 والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات القانونية على النحو اآلتي: 
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أوجبته  أوالً: ما  المعروض  بقانون  المرسوم  إصدار  في  )  روعي  من  38المادة   )

ثالثين يوًما   من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خالل  الدستور

  13صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ  يث  ح من تاريخ صدورها،  

 .2020يوليو  16، وتم عرضه عليهما بتاريخ 2020يوليو 

 

سراع في اتخاذ  حالة االستعجال التي توجب اإلتوافرت بشأن المرسوم بقانون    ثانيًا:

إعماالً  التأخير  تحتمل  ال  عاجلة  )نص  ل  تدابير  وه38المادة  الدستور،  من  حالة    ي ( 

الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين  هذه الن مدى توافر  إإذ  ،  يقدرها جاللة الملك حالة 

/أ( من  33يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة )

لحالة االستعجال  أن جاللة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جاللته  من  الدستور  

 . لها ما يبررها

النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر،    الماثل وإذ راعى المرسوم بقانون      

مستوفًي إف صدر  قد  يكون  شروط  نه  )  ا  النصوص  38المادة  وباقي  الدستور  من   )

الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره ونفاذه  

 على نحو ما سلف بيانه. 

بقانون ومبرراته،    أهداف المرسوم  معتتفل  وتأسيًسا على ما تقدم، فإن اللجنة  

 . يه بالموافقة عل  وصيتو 

 

 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -ارابع

( من الالئحؤة الؤداخليؤة لمجلس الشؤؤؤؤؤورى، اتفقؤت اللجنؤة 39إعمؤاالً لنص المؤادة )     

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.   ب الخياطيجواد حباألستاذ  سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.  ياسر إبراهيم حميدان األستاذ سعادة  .2
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 خام
ا
 توصية اللجنة:  -اس

في ضؤؤؤوء ما دار من مناقشؤؤؤات وما أبدي من ثراء أثناء دراسؤؤؤة المرسؤؤؤوم          

  2020( لساانة  28المرسااوم بقانون رقم ) توصؤؤي بالموافقة علىبقانون، فإن اللجنة  

(  21انون رقم )بتعديل بعض أحكام قانون الشاركات التجارية الصاادر بالمرساوم بق

 .2001لسنة  

 

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، واألمر 

 

 
 

 خالد حسني السقطي                                                رضا عبداهلل فرج                   

 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م   2021يناير   6  التاريخ:

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية       

 
)الموضوع:   رقم  بقانون  لسنة  28المرسوم  قانون    2020(  أحكام  بعض  بتعديل 

 . 2001  ( لسنة21الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 

أرفل  م2021يناير    5بتاريخ        رئيس  ،  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

المرسوم بقانون    (، نسخة من3د    5ص ل ت ق / ف    505، ضمن كتابه رقم )المجلس

( لسنة  28رقم  الصادر    2020(  التجارية  الشركات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

 ( رقم  بقانون  والقانونية،    ،2001( لسنة  21بالمرسوم  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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ــريعـية والـقانونـية اجتـماعـها    م2021يـناير   6وبـتاريخ        ــؤون التشــ عـقدت لجـنة الشــ

ــر ــوم بقانونالخامس عشـ قرار مجلس النواب المذكور، و   ، حيث اطلعت على المرسـ

 .كما ناقشت الرأي القانوني المعد من قبل المستشار القانوني للجنة  نه،بشأ

 

ــوم بقانون –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة     لمبادئ    إلى عدم مخالفة المرس

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

بتعديل بعض أحكام   2020( لسـنة  28المرسـوم بقانون رقم )  ترى اللجنة سؤالمة 

من    ،2001( لســـنة  21الشـــركات التجارية الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم )قانون  

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 5ملحق رقم )

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 انضمام على باملوافقة قانون مشروع

 اتفاقية إىل البحرين مملكة

 املرافق الزئبق، بشأن ميناماتا

 م2020 لسنة( 74) رقم للمرسوم
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 م. 2021أبريل  7 التاريخ :

 (12الرقم: )

 

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير
 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( بالوافقة على  خبصوص  

 انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق 
 م 2020( لسنة  74الرافق للمرسوم رقم )  

 

 خلامس دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 

 

 

 

 

 مقدمـة: 
  

واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي  استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع       

  ( المؤرخ في 3د  5ص ل خ أ/ ف/613بن صالح الصالح رايس مجلس الشورى رقم )

مشروع قانون  ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2021مارس    30

ميناماتا بشأن  رقم )  ( لسنة )    ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية  

)  ، الزئبق رقم  للمرسوم  لسنة  74المرافق  وإبداء  م2020(  دراسته  تتم  أن  على   ،

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 

 

اجتماعها    (1) في  القانون  مشروع  اللجنة  بتاريخ  العاشرتدارست  أبريل    5    المنعقد 

 . م2021

 

  تعلقة بمشروع القانون موضوع النظر اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثاال الم  (2)

 والتي اشتملت على:  

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

 الزابل.اتفاقية ميناماتا بشأن   -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 .رأي وزارة الخارجية -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

 : دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب  (3)
 

 

 المنصب  االسم

  اجمللس األعلى للبيئة -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  

 دينهسعادة الدكتور محمد بن 
رئيس   -المبعوث الخاص لشؤون المناخ

 المجلس األعلى للبيئة

 مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية لمى عباس المحروس 

 المستشار القانوني  حسن سليس العتيبي 

 وزارة اخلارجية 

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية أنس يوسف السيد

 بإدارة الشؤون القانونية سكرتير ثالث  مبارك عبدهللا الرميحي 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون الجلسات  حمد محمد الطائي 
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 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -

  
 المنصب  االسم

 هيئة الستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة   د. علي حسن الطوالبة 

 باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 أمين سر لجنة  زينب يوسف خليل 

 اإلعالم العالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل 

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

الشورى سالمة مشروع القانون  رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس       

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

 

اثالث
ا
 :يةوزارة اخلارجرأي  -ـــ

 اآلتي:  خارجيةوزارة البينت  

بشـأن الزابل في إطار سـعيها    االبحرين إلى اتفاقية مينامات   يأتي انضـمام مملكة -1

إلى المســــاهمة في اإلجراءات الدولية المتخذة إلدارة الزابل على نحو يتســــم  

ــامل يتتبع الزابل ويعالجه طوال    ،بالكفاءة والفاعلية، من خالل نهج مبتكر وشـ

دورة حياته، من تعدينه إلى إدارة نفاياته، حيث تسـعى هذه االتفاقية إلى اعتماد  

تتراوح بين تقييد ســبل    ،تدابير أكثر أماًنا للتعامل مع الزابل  ممارســات واتخاذ

ــول علـيه من الـبداـية ــاهم في خف     ومراقـبة ـتداوـله وحركـته، بـما  ،الحصــ يســ

 مخاطر الزابل على صحة اإلنسان والبيئة.



181 
 

اقـية اـلدول األطراف على التـعاون من أـجل بـناء الـقدرات وتـقديم   -2 ــجع االتـف تشــ

ل مع الزابل، وذلك فيما يتعلل بعمليات االســتخدام  المســاعدة التقنية في التعام

والـتداول والتخزين، األمر الذي يكـفل تنفـيذ بنود االتـفاقـية على النحو المطلوب،  

 وبما يحقل أهدافها.

 

ة )وصـــــادق على  ع  وق   -3 اقـي دول  128االتـف اون ـل ة، ومن دول مجلس التـع ( دوـل

ــعودـية، عـمان، قطر(، ومن اـلدول الخليج العربـية: )الكوـيت، اإلـمارات،   الســ

العربية: )األردن، تونس، العراق، ليبيا، المغرب، الســـودان، ســـوريا، اليمن،  

 لبنان، فلسطين(.

 

 
ا
 :اجمللس األعلى للبيئةرأي  -ا رابعــ

مشــروع القانون، وذلك ألن مشــروع  على   أبدى المجلس األعلى للبيئة موافقته

ــامي  الـقانون يتوافل مع   المتطلـبات البيئـية، كـما أن ـهذه االتـفاقـية تلتقي مع الـهدف الســ

ــان والبيـئة من االنبعاثات   ـــحة اإلنســ ــ  من أجـله المجلس، وهو حـماية صــ الذي أنشــ

 .واإلطالقات البشرية المنشأ، وخطورة الزابل ومركباته على حياة اإلنسان والبيئة

 

ا
ا
 رأي اللجنــة: -خامس

 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالموافقة على انضمام مملكة  تدارست اللجنة       

 ،م2020( لسنة  74البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المرافق للمرسوم رقم )

ممثلي من:  مع  للبيئة،    ، يةالخارج وزارة    كل  األعلى  القانوني  والمجلس  والمستشار 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى  للجنة،  

لسالمة   مؤكدًا  جاء  الوالذي  والقانونية مشروع  الدستورية  الناحيتين  من  كما  قانون   ،

اتفاقية  وعلى   ،على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانوناللجنة  اطلعت  

 . بشأن الزابل ميناماتا 
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الموافقة   المادة األولىتضمنت  ،  مشروع القانون من ديباجة وثالث مواد  يتألف

إلى   االنضمام  بتاريخ  على  كوماموتو  في  الموقعة  الزابل  بشأن  ميناماتا   10اتفاقية 

وهي  2013أكتوبر   االنبعاثات  ،  من  والبيئة  اإلنسان  صحة  لحماية  عالمية  معاهدة 

م، 2017أغسطس    17يز النفاذ في  ودخلت ح   ه،إطالقات الزابل ومركبات البشرية ومن  

اإلعالن    المادة الثانيةوتضمنت    .هود برنامج األمم المتحدة للبيئةنتيجة ج   قد جاءتو 

بالنسبة لمملكة  لى أي من مرفقات هذه االتفاقيبأن أي تعديل ع النفاذ  ة ال يدخل حيز 

بوله أو إقراره أو االنضمام  أو ق  ، لتعديلصك تصديل هذا االبحرين إال عند إيداعها  

 تنفيذية.  المادة الثالثة فيما جاءت  إليه.

 

 

حيث  ،  ( مادة، و خمسة مرافق35)من    -االتفاقية فضالً عن الديباجة   تتألفو 

والبيئة من االنبعاثات    هدف االتفاقية المتمثل في حماية صحة اإلنسان(  1)المادة    بينت

ومركباته،  للزابل  المنشأة  البشرية  فت    واإلطالقات  )وعر  المصطلحات    (2المادة 

المت   (3)المادة  ونظ مت    المستخدمة ألغراض تطبيل االتفاقية، علقة بمصادر  األحكام 

تصنيع واستيراد وتصدير المنتجات    ( 4المادة )ت  اإلمداد بالزابل والتجارة فيه، وحظر

إليها الزابل المدرجة بالجزء األول من المرفل )أ(، وذلك بعد انقضاء الموعد  المضاف  

وتناولت   المنتجات،  تلك  التدريجي من  للتخلص  التصنيع  (  5المادة )المحدد  عمليات 

– حصول أطراف االتفاقية  ( 6المادة )وأجازت ،  ستخدم فيها الزابل أو مركباتهالتي يُ 

على إعفاء أو أكثر من تواريخ اإلنهاء التدريجي المدرجة في المرفقين )أ(    -عند الطلب

بع  التدابير للحد من استخدام الزابل ومركباته    (8( و)7)  المادتان و)ب(،  وأقرت  

وتخفي    إلى ضبط  باإلضافة  النطاق،  والضي ل  الحرفي  الذهب  تعدين  عمليات  في 

هت  انبعاثات الزابل ومركباته في الغ أطراف االتفاقية    (9المادة )الف الجوي، ووج 

إلى اتخاذ تدابير للحد من إطالقات الزابل ومركباته في األراضي والمياه من مصادر  

األطراف إلى التخزين    ( 10المادة )ثابتة لم تتناولها أحكام أخرى من االتفاقية، ودعت  

المؤقت السليم بيئًيا للزابل ومركباته المخصصة الستخدام مسموح به بموجب االتفاقية،  
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تناولت   حين  في  األطراف،  مؤتمر  يقرها  التي  التوجيهية  للمبادئ  )وفقًا    (11المادة 

وحث ت   الزابل،  بنفايات  المتعلقة  )األحكام  لوضع    (12المادة  السعي  على  األطراف 

ونظ مت  استرا بالزابل،  الملوثة  المواقع  وتقييم  لتحديد  مناسبة  )تيجيات    (13المادة 

توفيرها،   وآلية  االتفاقية  هذه  أحكام  لتنفيذ  الالزمة  المالية  بالموارد  المتعلقة  األحكام 

عت   أطراف االتفاقية على التعاون فيما بينها من أجل بناء القدرات    (14المادة )وشج 

على    (15المادة )اء بااللتزامات الواردة في االتفاقية، ونص ت  والمساعدة التقنية للوف

المادة  إنشاء لجنة التنفيذ واالمتثال، كما نظ مت هذه المادة تشكيل اللجنة وآلية عملها، أما  

فقد حث ت أطراف االتفاقية على وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات صحية ووقااية    (16)

أو مركب  للزابل  التعرض  تسهيل    (17المادة )اته، ودعت  للحماية من  إلى  األطراف 

هت   وج  حين  في  ومركباته،  بالزابل  المتعلقة  المعلومات  تبادل  )وتيسير    (18المادة 

الصحية  وآثارها  ومركباته  الزابل  بمضار  الجمهور  وتوعية  تثقيف  إلى  األطراف 

ها من قبل  اإلجراءات الواجب اتخاذ (  19المادة )والبيئية وبداالها المتاحة، فيما بينت  

ودعت   ومركباته،  الزابل  بشأن  والتقييم  والرصد  البحث  عمليات  لتطوير  األطراف 

األطراف إلى وضع وتطبيل خطة وطنية لتنفيذ االلتزامات المترتبة على   (20المادة )

فأوجبت على األطراف تقديم تقارير عن طريل األمانة العامة    ( 21المادة )االتفاقية، أما  

المادة عن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام االتفاقية، في حين أوكلت    إلى مؤتمر األطراف

على إنشاء   ( 23المادة )عملية تقييم فعالية االتفاقية إلى مؤتمر األطراف، ونص ت    (22)

نص ت   كما  ومهامه،  عمله  وآلية  المؤتمر  )هذا  تختص  (  24المادة  أمانة  إنشاء  على 

ف، وتيسير تقديم المساعدات لألطراف في  بوضع الترتيبات الجتماعات مؤتمر األطرا

فقد تناولت آلية تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير    (25المادة )تنفيذ أحكام االتفاقية، أما  

األحكام المتعلقة بتعديل االتفاقية    (27( و) 26المادتان )وتنفيذ االتفاقية، في حين تناولت  

على أن يكون لكل طرف في    (28)  المادةومرفقاتها، واعتماد هذه التعديالت، ونص ت  

االتفاقية صوت واحد، وأما المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي فإنها تمارس حقها  

(  29المواد من )في التصويت بشأن المساال التي تدخل في نطاق اختصاصها، أما  

إقرارها  فقد تناولت األحكام المتعلقة بتوقيع االتفاقية، وتصديقها أو قبولها أو    (32حتى )
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والتحفظ على  أو االنضمام إليها، وبدء نفاذها، ونفاذ التعديالت عليها وعلى مرافقها،  

( ألي طرف أن يعلن في صك تصديقه  30( من المادة )5نصوصها، إذ أجازت الفقرة )

أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أن أي تعديل لمرفل ما ال يدخل حيز النفاذ بالنسبة له 

ك تصديقه أو قبوله أو انضمامه المتعلل بذلك التعديل، في حين حظرت  إال عند إيداع ص

( وأجازت    (32المادة  االتفاقية،  نصوص  على  )التحفظ  من    (33المادة  االنسحاب 

للطرف    االتفاقية في بالنسبة  نفاذها  تاريخ  في أي وقت بعد مضي ثالث سنوات من 

األمين العام لألمم المتحدة وديعًا لالتفاقية،    (34المادة )الراغب في االنسحاب، وعينت  

)أما   اإلسبانية    ( 35المادة  هي:  لغات،  ست  من  أعدت  قد  االتفاقية  أن  بينت  فقد 

 لفرنسية ولجميعها ذات الحجية.واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية وا

 

 

والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ منها وفقًا   االتفاقيةب  أما المرفقات الخمسة الملحقة

 فهي:  (،27للمادة )

 المرفل )أ( يتعلل بالمنتجات المضاف إليها الزابل. -

المرفل )ب( يتعلل بعمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزابل، أو مركبات  -

 الزابل. 

 المرفل )ج( يتعلل بتعدين الذهب الحرفي والضيل النطاق.  -

الغالف  - في  ومركباته  الزابل  النبعاثات  الثابتة  المصادر  حدد   )د(  المرفل 

 الجوي. 

 المرفل )هـ( يتعلل بإجراءات التحكيم والتوفيل.  -

 

 

أحكام الدستور، وأنه يلزم أحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعارض مع  وباستعراض  

( من الدستور. وبناء  37لحكم الفقرة الثانية من المادة )  تصدر بقانون، إعمااًل أن    النفاذه

نوني بإعداد مشروع قانون بالموافقة على  على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القا

لزابل، وذلك في إطار سعيها  اتفاقية ميناماتا بشأن ااتفاقية  انضمام مملكة البحرين إلى
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بالكفاءة  يتسم  نحو  الزابل على  المتخذة إلدارة  الدولية  اإلجراءات  في  المساهمة  إلى 

والفاعلية، من خالل نهج مبتكر وشامل يتتبع الزابل ويعالجه طوال دورة حياته من  

 تعدينه إلى إدارة نفاياته.  

 

 

بشأن الزابل، وذلك أن هذه   ورأت اللجنة أهمية االنضمام إلى اتفاقية ميناماتا 

الزابل،   مع  للتعامل  أماًنا  أكثر  تدابير  واتخاذ  ممارسات  اعتماد  إلى  تسعى  االتفاقية 

تتراوح بين تقييد سبل الحصول عليه من البداية ومراقبة تداوله وحركته، بما يساهم  

 في خف  مخاطر الزابل على صحة اإلنسان والبيئة. 

 

 

ت التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء وبعد تدارس اآلراء والمالحظا

، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث  مشروع القانون اللجنة، ونظًرا ألهمية  

 وفل الجدول المرفل.،  ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع المبدأ على 

 

 

اسادس
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

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

 اختيار كل من: 

ا. النعيمي  فيصل راشد  األستاذ  سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا. محد مبارك النعيمي  األستاذسعادة   -
ا
ا احتياطيـ

ا
 مقرر
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اسابع
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن  في ضوء ما دار من  

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( بالموافقة على   -

انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق المرافق للمرسوم رقم 

 م.2020( لسنة 74)

نصـــوص مواد مشـــروع القانون كما وردت تفصـــيالً في الجدول الموافقة على   -

 .المرفق
 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 يوسف أمحد الغتم                                      فيصل راشد النعيمي      
   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     
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 اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى  (    )( لسنة   مشروع قانون رقم )

 م 2020( لسنة 74المرافق للمرسوم رقم ) 
 

مشروع القانون كما  نصوص مواد 

 وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المسمى 

 
بالموافقة على مشروع قانون 

اتفاقية  انضمام مملكة البحرين إلى 

 ميناماتا بشأن الزئبق 

 

  

 المسمى 

 

ى كما ورد   الموافقة على المسؤؤم 

 القانون.في مشروع  

 المسمى 

 

ى كما ورد   الموافقة على المسؤؤم 

 في مشروع القانون.

 المسمى 

 

بالموافقة على مشروع قانون 

اتفاقية  انضمام مملكة البحرين إلى 

 ميناماتا بشأن الزئبق 

  

 الديباجة 

خليفااة         ةل  عيساااااى  بن  حمااد  نحن 

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة 
 

الؤديبؤاجؤة كمؤا  نص  الموافقؤة على  

 ورد في مشروع القانون.

 الديباجة 
 

الؤديبؤاجؤة كمؤا  نص  الموافقؤة على  

 ورد في مشروع القانون.

 الديباجة 

نحن حمااد بن عيساااااى ةل خليفااة        

 .ملك مملكة البحرين
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مشروع القانون كما  نصوص مواد 

 وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 على الدستور،  االطالع  بعد

(  11المرسؤؤؤؤؤوم بقؤانون رقم )وعلى  

بالتصؤؤديق على اتفاقية   1992لسؤؤنة 

بؤازل بشؤؤؤؤؤأن التحكم في نقؤل النفؤايؤات 

الخطرة والتخلص منهؤا عبر الحؤدود 

 ،1989لعام 

  2005( لسؤؤنة  8وعلى القانون رقم )

بؤالتصؤؤؤؤؤديق على تعؤديؤل اتفؤاقيؤة بؤازل  

بشؤأن التحكم في نقل النفايات الخطرة 

لعؤؤام الحؤؤدود  عبر  منهؤؤا    والتخلص 

1989، 

 
 على الدستور،  االطالع  بعد 

(  11المرسؤؤؤوم بقانون رقم )وعلى  

بالتصؤديق على اتفاقية   1992لسؤنة 

بازل بشؤؤأن التحكم في نقل النفايات 

الخطرة والتخلص منها عبر الحدود  

 ،1989لعام 

( رقم  القؤؤانون  لسؤؤؤؤؤنؤؤة 8وعلى   )

بؤالتصؤؤؤؤؤديق على تعؤديؤل    2005

اتفاقية بازل بشؤؤؤؤؤأن التحكم في نقل  

منهؤؤا   والتخلص  الخطرة  النفؤؤايؤؤات 

 ،1989عبر الحدود لعام 
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مشروع القانون كما  نصوص مواد 

 وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

وعلى اتفؤاقيؤة مينؤامؤاتؤا بشؤؤؤؤؤأن الزئبق  

بتؤؤاريخ   في كومؤؤاموتو   10الموقعؤؤة 

 ،2013أكتوبر  

 

أقر مجلس الشؤؤؤورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصؤه، وقد صؤدقنا عليه 

 وأصدرناه:

وعلى اتفاقية ميناماتا بشؤؤؤأن الزئبق  

 10الموقعؤة في كومؤاموتو بتؤاريخ  

 ،2013أكتوبر  

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

تي نصؤؤؤؤه، وقد صؤؤؤؤدقنا القانون اآل

 عليه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

البحرين   مملكة  انضمام  على  ُووف ق  

الزئبق   بشأن  ميناماتا  اتفاقية  إلى 

بتاريخ   كوماموتو  في    10الموقعة 

 األولىمادة ال

المؤؤادة كمؤؤا  نص  الموافقؤؤة على  

 ورد في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال

المؤؤادة كمؤؤا  نص  الموافقؤؤة على  

 ورد في مشروع القانون.

 

 األولىمادة ال

ُووف ق  على انضمام مملكة البحرين  

الزئبق  بشأن  ميناماتا  اتفاقية  إلى 

بتاريخ   كوماموتو  في    10الموقعة 
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مشروع القانون كما  نصوص مواد 

 وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

لهذا 2013أكتوبر   والمرافقة   ،

 القانون.

لهذا 2013أكتوبر   والمرافقة   ،

 القانون.

 الثانية مادة ال

البحرين   مملكة  للفقرة   – تعلن  وفقًا 

(5( المادة  من  اتفاقية 30(  من   )

أن أي تعديل    –ميناماتا بشأن الزئبق  

ن مرفقات هذه االتفاقية ال على أي م

عند   إال  لها  بالنسبة  النفاذ  حيز  يدخل 

إيداعها لصك تصديق هذا التعديل أو  

 قبوله أو إقراره أو االنضمام إليه.

 

 الثانية مادة ال

على   كما نص  الموافقة  المادة 

 .ورد في مشروع القانون 

 الثانية مادة ال

على   كما نص  الموافقة  المادة 

 .القانون ورد في مشروع 

 الثانية مادة ال

البحرين   للفقرة    –تعلن مملكة  وفقًا 

(5( المادة  من  اتفاقية  30(  من   )

أن أي تعديل    –ميناماتا بشأن الزئبق  

على أي من مرفقات هذه االتفاقية ال  

يدخل حيز النفاذ بالنسبة لها إال عند  

التعديل   هذا  تصديق  لصك  إيداعها 

 أو قبوله أو إقراره أو االنضمام إليه.
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مشروع القانون كما  نصوص مواد 

 وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 الثالثة  مادة ال

 

رئيس مجلس الوزراء والوزراء  على

تنفيذ أحكام هذا   –كل  فيما يخصه    –

التالي  اليوم  من  به  ويُعمل  القانون، 

 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 الثالثة  مادة ال

المؤؤادة كمؤؤا  نص  الموافقؤؤة على  

 ورد في مشروع القانون.

 

 الثالثة  مادة ال

المؤؤادة كمؤؤا  نص  الموافقؤؤة على  

 ورد في مشروع القانون.

 

 الثالثة مادة ال

الوزراء   على مجلس  رئيس 

تنفيذ    –كل  فيما يخصه    –والوزراء  

من   به  ويُعمل  القانون،  هذا  أحكام 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة  

 الرسمية.
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 م 2021مارس   31  التاريخ: 

 

 

 

 احملرتم   يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  

 
اتفاقية  الموضوع:   إلى  البحرين  مملكة  انضمام  على  بالموافقة  قانون  مشروع 

 م. 2020( لسنة  74ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم ) 

 

 

السيد علي بن صالح الصالح رئيس  معالي  أرفق  م،  2021مارس    30بتاريخ       

مشروع قانون  نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    614م )، ضمن كتابه رق المجلس

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق 

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك    ىإل  ،م 2020( لسنة  74للمرسوم رقم )

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. ته وإبداء المالحظات لمناقش
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عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماعها    م2021مارس   30وبتاريخ      

وقرار   واالتفؤاقيؤة،،  المؤذكور  مشؤؤؤؤؤروع القؤانون، حيؤث اطلعؤت على الحاادي والثالثين

 .مجلس النواب بشأنه

 

لمبادئ   قانونمشؤؤروع الإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة        

   .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى    ترى اللجنة سالمة     

بشأن   ميناماتا  )اتفاقية  رقم  للمرسوم  المرافق  لسنة  74الزئبق،  من    ،م2020( 

  .الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 6ملحق رقم )

 اخلارجية الشؤون جلنة  تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 انضمام على باملوافقة قانون مشروع

 تسجيل اتفاقية إىل البحرين مملكة

 الفضاء يف املطلقة األجسام

( 1) رقم للمرسوم املرافق اخلارجي،

  م2010 لسنة
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 م. 2021أبريل  28 التاريخ :

 (14الرقم: )

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير
 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالوافقة على انضمام خبصوص  

 جسام الطلقة يف الفضاء اخلارجي مملكة البحرين إىل اتفاقية تسجيل األ 
 2021( لسنة  1الرافق للمرسوم رقم )

 

 خلامس دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 
 

 مقدمـة: 
  

الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي  استلمت لجنة الشؤون       

  ( المؤرخ في 3د  5ص ل خ أ/ ف/625بن صالح الصالح رايس مجلس الشورى رقم )

مشروع قانون  ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2021أبريل    21

اتفاقية تسجيل األجسام  مملكة البحرين إلى    على انضمام  رقم )  ( لسنة )   ( بالموافقة

، على أن تتم  2021( لسنة  1المرافق للمرسوم رقم ) المطلقة في الفضاء الخارجي،

 دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه. 
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 

 

  26    المنعقد بتاريخ  الحادي عشر تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها    (4)

 .م2021أبريل 

 

  تعلقة بمشروع القانون موضوع النظر، اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثاال الم (5)

 والتي اشتملت على:  

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

 .األجسام المطلقة في الفضاء الخارجياتفاقية تسجيل   -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 . الهيئة الوطنية لعلوم الفضاءرأي  -

 .رأي وزارة الخارجية -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

 : دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب  (6)
 

 

 المنصب  االسم

   اهليئة الوطنية لعلوم الفضاء –وزارة الواصالت واالتصاالت  
 الرئيس التنفيذي محمد إبراهيم العسيريسعادة الدكتور 

 مستشار الهيئة  الدكتور محمد جاسم العثمان

 وزارة اخلارجية 

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية أنس يوسف السيد

 بإدارة الشؤون القانونية سكرتير ثالث  مبارك عبدهللا الرميحي 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائي تنسيق ومتابعة أول  رباب عبدهللا العالي  
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 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -

 المنصب  االسم 

 هيئة الستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة   د. علي حسن الطوالبة 

 باحث قانوني  الذواديفاطمة غانم 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 أمين سر لجنة  زينب يوسف خليل 

 اإلعالم العالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل 

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون  رأت لجنة الشؤون التشريعية       

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

 

اثالث
ا
 :اهليئة الوطنية لعلوم الفضاء -التاوزارة الواصالت واالتصرأي  -ـــ

إلى اتفاقية تسـجيل  بدت الهيئة الوطنية لعلوم الفضـاء موافقتها على االنضـمام  أ

، مبينة أن هذه االتفاقية ســــتســــهم في دعم األجســــام المطلقة في الفضــــاء الخارجي

المســــاعي الحثيثة للهيئة والمتمثلة في تحقيل رحية حضــــرة صــــاحب الجاللة الملك 

لكة البحرين في مصـاف الدول التي المفدى حفظه هللا ورعاه، من خالل وضـع اـسم مم

ــاعيها إلطالق   ــتدامة، ومن ذلك مس ــاء الخارجي ألغراض التنمية المس ــتغل الفض تس

أقمار صناعية، والمشاركة في مشاريع دولية تعنى بدراسة الفضاء، وتشجيع األبحاث  

العلمية المتعلقة بالفضـــاء، وأوضـــحت الهيئة أنه ال يترتب على االنضـــمام إلى هذه 

 قية أية التزامات مالية.االتفا
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ا
ا
 :يةوزارة اخلارجرأي  -رابعــ

 اآلتي:  خارجيةوزارة البينت  

اء ـبااللتزاـمات اـلدولـية وتحقيل   -4 أ من حرص وزارة الـخارجـية على الوـف انطالقـً

المزيد من التعاون بين الدول في المـساال ذات الطابع الدولي، بما فيها المتعلل  

ــاء الخارجي، وتنفيذًا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والوثاال الدولية التي  بالفضــ

تســـجيل  البحرين إلى اتفاقية   مملكة  يأتي انضـــمامالتزمت بها مملكة البحرين؛  

ــام المطلقة في الفضــاء الخارجي، وذلك تنفيذًا لرحية حضــرة صــاحب   األجس

ة البحرين في  ــم مملـك ل اســ اه، في جـع دى حفظـه هللا ورـع ك المـف ة المـل الجالـل

مصـاف الدول التي تسـتغل الفضـاء الخارجي ألغراض التنمية المسـتدامة، من  

، والمشـاركة في مشـاريع دولية تعنى بدراسـة  خالل إطالق األقمار الصـناعية

 .الفضاء، وتشجيع األبحاث العلمية المتعلقة بالفضاء

 

إلى توفير اإلطار القانوني األممي الذي يساهم في تعزيز جهود  االتفاقية   هدفت  -5

مملكة البحرين لالســتفادة من التطورات الحاصــلة في مجال الفضــاء، وتنظيم  

، من خالل وضع قواعد منظ مة تلتزم بها كافة حسن استغالل الفضاء الخارجي

الدول المنضــــوية تحت مظلة األمم المتحدة، إضــــافة إلى تعزيز مبدأ التعاون  

 .وااللتزام الدولي بين مملكة البحرين وساار دول العالم المنضمة لالتفاقية

 

ــمة إلى  -6 ( دولة، ومن دول مجلس  69االتفاقية )بلغ عدد الدول الموقعة والمنضـ

 اإلماراتدولة  السـعودية،  المملكة العربية  : )، هيالتعاون لدول الخليج العربية

المتحــدة ــة  ــة  ،  العربي ــة  الكويــت،دول ــة  دول العربي ــدول  ال ومن  :  ، هيقطر(، 

ة، المملـكة  ) ــعبـي ة الشــ ديمقراطـي ة اـل ة الجزاارـي انـية، الجمهورـي ة اللبـن الجمهورـي

 (.المغربية، الجمهورية الليبية
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ا
ا
 جنــة:رأي الل -خامس

 

مملكة    على انضمام  مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالموافقةتدارست اللجنة       

المرافق للمرسوم    البحرين إلى اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي،

( لسنة  1رقم  ممثلي  ،2021(  واالتص  كل من:  مع  المواصالت  الهيئة    -التا وزارة 

واطلعت اللجنة  والمستشار القانوني للجنة، ،  يةالخارجوزارة و  ،الفضاءالوطنية لعلوم 

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

ال والقانونية مشروع  الدستورية  الناحيتين  من  اطلعت  قانون  كما  قرار  اللجنة  ،  على 

اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة وعلى    ،ن مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانو 

 . في الفضاء الخارجي

 

مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة األولى الموافقة على    يتألف

انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي التي  

( المؤرخ  29-( )د3235اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم )

 تنفيذية.  ة الثانية المادفيما جاءت  م.1974نوفمبر  12في 

 

الديباجة  تتألفو  األولى  المادة    تضمنت( مادة،  12)من    -االتفاقية فضالً عن 

االتفاقية في  الواردة  المصطلحات  ألهم  الثانيةوألزمت    ،تعريفات  الدول    المادة 

األطراف المطلقة ألي أجسام فضااية بتسجيلها وقيدها في سجل مناسب تتكفل بحفظه،  

الثالثة    المواد منوحثت    وبإبالغ األمين العام لألمم المتحدة  بإنشااها لمثل هذا السجل،

الخامسة بالمعلومات    حتى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  تزويد  على  المسجلة  الدول 

وبأي معلومات إضافية   - على النحو المحدد باالتفاقية- جسم فضااي  المتعلقة بإطالق  

عن أي جسم فضااي مقيد في سجلها، وعن أي أجسام فضااية سبل لها أن أرسلت إليه  

معلومات عنها، وكانت في مدار أرضي ولكنها لم تعد فيه، حيث يحفظ األمين العام  

ل يكون متاًحا  إليه في سجل  والمقدمة  المعلومات  العام، وأوجبت كافة  المادة    الطالع 

األطراف    السادسة الدول  األحداث  - على  رصد  وساال  تملك  التي  الدول  السيما 
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أن تستجيب إلى أقصى مدى ممكن للطلب المقدم من أي دولة طرف    -الفضااية وتقف يها

بأي من   أو  األخيرة أضراًرا  بهذه  ألحل  الذي  الفضااي  الجسم  لالستدالل عن  أخرى 

المادة السابعة  أشخاصها الطبيعيين، أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية، ونصت  

االتفاقية   المتعلقة  باستثن   -على سريان أحكام  الثانية عشرة  الثامنة حتى  المواد من  اء 

على أي منظمة حكومية    -بآليات توقيع االتفاقية وتصديقها وتعديلها واالنسحاب منها

دولية تمارس أنشطة فضااية إذا أعلنت قبولها الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها  

ه االتفاقية، وفي معاهدة  في االتفاقية، وكانت أغلب الدول األعضاء فيها أطرافًا في هذ

المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما  

األخرى  السماوية  واألجرام  القمر  ذلك  الثانية  ونظمت  ،  في  حتى  الثامنة  المواد من 

،  األحكام الختامية لالتفاقية المتعلقة بالتوقيع عليها، وتصديقها، واالنضمام إليها  عشر

 وتعديلها، واالنسحاب منها، ولغاتها الرسمية. 

 

 

اتفاقية الخارجي  وتهدف  الفضاء  في  المطلقة  األجسام  استكمال    تسجيل  إلى 

منظومة القانون الدولي المنظم الستكشاف واستخدام الفضاء، من خالل وجود سجل  

مركزي لألجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ بشكل إلزامي من قبل  

 ألمين العام لألمم المتحدة، بهدف االستدالل على هذه األجسام. ا

 

 

أحكام الدستور، وأنه يلزم أحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعارض مع  وباستعراض  

 ( من الدستور.  37لحكم الفقرة الثانية من المادة ) تصدر بقانون، إعمااًل أن  النفاذه

 

 

بالموافقة من حيث  هذه االتفاقية؛  ونظًرا ألهمية    إلى توصيتها  اللجنة  خلصت 

 وفل الجدول المرفل.،  ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع المبدأ على 
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اسادس
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

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

 اختيار كل من: 

ا.  النعيمي علي فيصل راشد  األستاذ  سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا. الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمانسعادة  -
ا
ا احتياطيـ

ا
 مقرر

 

 

اسابع
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن  في ضوء ما دار  

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

على   مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالموافقةالموافقة من حيث المبدأ على  -

الفضاء    انضمام في  المطلقة  األجسام  تسجيل  اتفاقية  إلى  البحرين  مملكة 

 .2021 ( لسنة1المرافق للمرسوم رقم ) الخارجي،

الموافقة على نصـــوص مواد مشـــروع القانون كما وردت تفصـــيالً في الجدول  -

 .المرفق
 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 يوسف أمحد الغتم                                      فيصل راشد النعيمي      
   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  

 2021( لسنة 1إلى اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم )

نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المسمى 

 

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة  

)    ( بالموافقة على انضمام  

مملكة البحرين إلى اتفاقية  

تسجيل األجسام المطلقة في 

 الفضاء الخارجي 

 

 

 

 المسمى 

 

ا ورد   ى كـم ــم  ة على المســ الموافـق

 في مشروع القانون.

 المسمى 

 

ى كما ورد في   الموافقة على المسم 

 مشروع القانون. 

 

 المسمى 

 

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة   

)    ( بالموافقة على انضمام  

مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل  

األجسام المطلقة في الفضاء  

 الخارجي
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نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 الديباجة 

ــى يل خليفـة          نحن حمـد بن عيســ

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالع  بعد

ــام  ــجـيل األجســ وعلى اتـفاقـية تســ

ة في   ــاء الخـارجي،  المطلـق الفضـــ

التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم 

قرارهــا   بموجــب    3235المتحــدة 

الــمــؤرخ  29-)د ــريــن    12(  تشـــ

 ، 1974نوفمبر    /الثاني

 

 الديباجة 

ا   اجـة كـم ديـب ة على نص اـل الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة 

اجـة كمـا   ديـب ة على نص اـل الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 الديباجة 

يل خليفــة          ــى  نحن حمــد بن عيســ

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالع  بعد

ل األجســـــام  ــجـي ة تســ اقـي وعلى اتـف

المطلقة في الفضــاء الخارجي، التي 

لألمم  ــة  ــام الع ــة  الجمعي ــا  ــدته اعتم

- )د  3235قرارـها  المتـحدة بموـجب  

الثـاني  12( المؤرخ  29 ــرين    / تشــ

 ، 1974نوفمبر  
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نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

س   ـل ـج وـم الشـــــورى  س  ـل ـج ـم ر  أـق

ــه، وـقد  النواب الـقانون اآلتي نصــ

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

أقر مجلس الـشورى ومجلس النواب 

ــدقنا  ــه، وقد صــ القانون اآلتي نصــ

 عليه وأصدرناه:

 المادة األولى 

وُوفل على انضمام مملكة البحرين  

إلى اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة  

التي   الخارجي،  الفضاء  في 

لألمم   العامة  الجمعية  اعتمدتها 

-)د  3235المتحدة بموجب قرارها  

المؤرخ  29 الثاني/    12(  تشرين 

 المادة األولى 

د  الموافـقة على نص الـمادة كـما ور

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى 

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى 

البحرين   انضمام مملكة  وُوفل على 

المطلقة  تسجيل األجسام  اتفاقية  إلى 

في الفضاء الخارجي، التي اعتمدتها  

المتحدة   لألمم  العامة  الجمعية 

قرارها   (  29-)د  3235بموجب 

نوفمبر    12خ  المؤر الثاني/  تشرين 

 ، والمرافقة لهذا القانون. 1974
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نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

لهذا 1974نوفمبر   والمرافقة   ،

 القانون.

 المادة الثانية 

الــوزراء  مــجــلــس  راــيــس  عــلــى 

ا يخصـــــه    –والوزراء   ل  فيـم  –ـك

تنفـيذ أحـكام ـهذا الـقانون، ويعـمل ـبه 

ــره في  من اليوم الـتالي لـتاريخ نشــ

 الجريدة الرسمية.

 

 

 المادة الثانية 

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 مشروع القانون.في 

 

 المادة الثانية 

الموافـقة على نص الـمادة كـما ورد  

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانية 

ــوزراء  ال مــجــلــس  ــيــس  را ــى  عــل

تنفيذ   –كل  فيما يخصـه   –والوزراء  

ه من   انون، ويعمـل ـب أحكـام هـذا الـق

ـفي   ــره  نشــ ــارـيخ  ت ـل ــاـلي  ت اـل اـلـيوم 

 الجريدة الرسمية.
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 م 2021أبريل   22  التاريخ: 

 

 

 احملرتم   يوسف أمحد حسن الغتم     األستاذ/سعادة 

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  
 

 

اتفاقية  الموضوع:   إلى  البحرين  مملكة  انضمام  على  بالموافقة  قانون  مشروع 

الخارجي، المرافق للمرسوم رقم )تسجيل األجسام   ( لسنة  1المطلقة في الفضاء 

 م. 2021

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس  أرفق  م،  2021أبريل    21بتاريخ       

مشروع قانون  نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    626م )، ضمن كتابه رق المجلس

اتفاقية   إلى  البحرين  مملكة  انضمام  على  في  بالموافقة  المطلقة  األجسام  تسجيل 

للمرسوم رقم )  المرافق  الخارجي،  لسنة  1الفضاء  الشؤون    ىإل  ،م 2021(  لجنة 

عليه للجنة الشؤون الخارجية  ته وإبداء المالحظات  التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 والدفاع واألمن الوطني. 
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها    م2021أبريل   22وبتاريخ      

وقرار   واالتفؤاقيؤة،،  المؤذكور  مشؤؤؤؤؤروع القؤانون، حيؤث اطلعؤت على  الرابع والثالثين

مجلس النواب بشؤؤأنه، كما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المسؤؤتشؤؤار القانوني  

 .للجنة

 

لمبادئ   قانونمشؤؤروع الالفة  إلى عدم مخ  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة        

   .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى    ترى اللجنة سالمة     

(  1اتفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، المرافق للمرسوم رقم )

  .والقانونية من الناحيتين الدستورية   ،م 2021لسنة  

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 7ملحق رقم )
 واالقتصادية املالية الشؤون جلنة تقرير

 املوحد اخلتامي احلساب خبصوص

 ديسمرب 31 يف املنتهية املالية للسنة للدولة

 امليزانية تنفيذ أداء وتقرير م،2016

 م،2016 املالية للسنة للدولة العامة

 تقديرات حساب من املناقالت وكشف

 احلكومية واجلهات للوزارات أخرى

 وزارة قبل من املعد م،2016 املالية للسنة

  املالية
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 2021 أبريل  20التاريخ: 

 ( 16التقرير: )

 

 

 تقرير جلنة الشؤون الالية واالقتصادية 
  ديسمب  31بشأن احلساب اخلتامي الوحد للدولة للسنة الالية النتهية يف 

وكشف   ،2016لعامة للدولة للسنة الالية وتقرير أداء تنفيذ اليزانية ا ،2016
هات احلكومية للسنة أخرى للوزارات واجلالناقالت من حساب تقديرات 

 ، والعد من قبل وزارة الالية 2016الالية 

 

 الفصل التشريعي الخامس  –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة: 

ق / ف ص ل م    604م وبموجؤب الخطؤاب رقم )2021مؤارس    23بتؤاريخ   

(، أحال معؤؤؤالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلؤؤؤس الشؤؤؤورى إلى 3د   5

الحسااب الختامي الموحد للدولة للسانة المالية  لجنة الشؤؤون المالية واالقتصؤادية  

، وتقرير أداء تنفيا  الميزانياة العااماة للادولاة  2016ديسااااامبر    31المنتهياة في  

، وكشاااف المناقالت من حسااااب تقديرات أخرا للوزارات  2016سااانة المالية  لل

، على أن ، والمعد من قبل وزارة المالية2016والجهات الحكومية للسانة المالية  

تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه 

 على المجلس.



210 
 

 أوالا: إجراءات اللجنة: 

 ليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: لتنفيذ التك

 : ةا اآلتي هات ر في اجتماعتدارست اللجنة الحساب الختامي المذكو   (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2021مارس    24 الثالث والعشرين

 2021أبريل   7 الخامس والعشرين 

 2021أبريل  14 السادس والعشرين

 

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها للحساب الختامي المذكور موضوع البحث والدراسة    (2)

 به والتي اشتملت على ما يأتي:  على الوثائق المتعلقة

،  2016ديسمبر    31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في    -

، وكشف المناقالت 2016المالية  وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة  

،  2016من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية  

 .والمعد من قبل وزارة المالية

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.   -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين للجنة.  -
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 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السيد خالد نجاح محمد  

 السيد علي عبدهللا العرادي
اللجان /  المستشار القانوني لشؤون 

 مدير إدارة البحوث والدراسات 

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني   السيدة أمينة علي ربيع 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد   السيدة مريم أحمد الريّس

 واإلعالمإدارة العالقات 

 مشرف إعالم   السيد علي عباس العرادي

 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
ا
 ثاني

الحسؤؤاب رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤورى سؤؤالمة  

، وتقرير أداء  2016ديسؤمبر    31الختامي الموحد للدولة للسؤنة المالية المنتهية في 

، وكشؤؤف المناقالت من حسؤؤاب 2016تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسؤؤنة المالية  

، والمعؤد من  2016تقؤديرات أخرى للوزارات والجهؤات الحكوميؤة للسؤؤؤؤؤنؤة المؤاليؤة 

 الدستورية والقانونية.  الناحيتين  وزارة المالية؛ منقبل  
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ا: الواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي الوحد للدولة، وتقرير  
ا
ثالث

 أداء تنفيذ اليزانية العامة:

"الحساب الختامي للشؤون المالية  أن ( من الدستور على113نصت المادة ) ❖

ل األشهر الخمسة للدولة عن العام المنقضي يقدم أوالً إلى مجلس النواب خال 

التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس  

 الشورى ومجلس النواب مشفوعؤؤًا بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". 

بشأن الالئحة    2002( لسنة  55( من المرسوم بقانون رقم ) 144نصت المادة ) ❖

دم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة الداخلية لمجلس الشورى على أن "يق

عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أوالً خالل الخمسة األشهر التالية النتهاء 

السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى 

مشفوعؤؤًا   المجلسين  من  بقرار  اعتماده  ويكون  الشورى،  مجلس  رئيس 

 ينشر في الجريدة الرسمية". بمالحظاتهما، و

( من ذات الالئحة على أن "تسري األحكام الخاصة بمناقشة 145نصت المادة ) ❖

اإلضافية  واالعتمادات  الختامي  الحساب  على  وإصدارها  العامة  الميزانية 

الميزانية، كما تسري هذه األحكام على  أبواب  إلى ثخر من  باب  والنقل من 

والملحقة   المستقلة  من  الميزانيات  والنقل  بها  المتعلقة  واالعتمادات اإلضافية 

 باب إلى ثخر من أبوابها وحساباتها الختامية". 

المادة ) ❖ فت  بقانون رقم 1عر  بالمرسوم  العامة الصادر  الميزانية  قانون  ( من 

م الحساب الختامي بأنه "البيانات المالية السنوية لكل وزارة 2002( لعام  39)

البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل،  أو جهة حكومية على حدة، أو  

 في نهاية السنة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات التالية:

 الميزانية العمومية.  -أ

 بيان اإليرادات والمصروفات. -ب
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 التدفق النقدي.  -ج

أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب  -د

 عليها." المعايير المحاسبية المتعارف 

( من قانون الميزانية العامة على أن "يعد الوزير بيانات مالية 49نصت المادة ) ❖

موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي  

وفقؤًا  البيانات  هذه  وتعد   ، المنقضية  المالية  السنة  عن  الختامي  الحساب  تمثل 

المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها للمعايير المحاسبية  

إلى مجلس النواب خالل خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون  

اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى  

ل نهاية السنة المالية  مشفوعؤؤًا بمالحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك قب 

 الالحقة".

 ( من قانون الميزانية العامة على أن:50نصت المادة ) ❖

يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خالل خمسة أشهر من تاريخ    -"أ

 إقفال الحسابات السنوية، تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية.

ميزانية الوارد بالبند السابق ملخصؤؤًا لميزانية البرامج  يتضمن تقرير أداء تنفيذ ال  -ب

المالية   العام ومحتوياته والموجودات  الدين  للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي 

وااللتزامات الطارئة واإلعفاءات الضريبية واألنشطة شبه الحكومية، والنتائج المحققة  

 ئيسية وأية مؤشرات أداء أخرى". مقارنة باألهداف المرصودة لميزانية البرامج الر 

 ( من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية على أن: 19نصت المادة ) ❖

"يعد رئيس الديوان تقريًرا سنويؤؤًا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات  

الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، يبين فيها المالحظات وأوجه أي خالف يقع بين  

و  الوزراء  الديوان  الملك ومجلس  إلى  التقرير  هذا  ويقدم  لرقابته.  الخاضعة  الجهات 

ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر العتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به  

التي تناقش   الديوان لحضور جلساته  النواب أن يدعو رئيس  التقرير. ولمجلس  ذلك 
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دالء بوجهة نظره في المسائل محل  فيها تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث واإل

 المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها". 

 

 

ا
ا
عن  :  رابع يف  ملخص  النتهية  الالية  للسنة  للدولة  الوحد  اخلتامي    31احلساب 

، وكشف  2016، وتقرير أداء تنفيذ اليزانية العامة للدولة للسنة الالية  2016ديسمب  
، 2016الناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة الالية  

 :والعد من قبل وزارة الالية

 

قامت وزارة المالية بإعداد الحساب الختامي الموحد للدولة وفقا للقوانين والنظم   (1

الصادرة وتضمن كافة البيانات المالية وفقًا لالعتمادات المالية المخصصة في  

 .2016ديسمبر  31مالية المنتهية في  لميزانية العامة للدولة للسنة الا

قام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بالتدقيل على الحساب الختامي الموحد للدولة   (2

الم للسنة  للدولة  الموحد  والمصروفات  اإليرادات  بيانات  يتضمن  الية  والذي 

في   المكونة  2016ديسمبر    31المنتهية  السياسات   واإليضاحات  أهم  من 

 . المحاسبية والمعلومات واإليضاحات األخرى

بيان   (3 يتضمن  والذي  الختامي  الحساب  على  متحفظ  غير  رأًيا  الديوان  أصدر 

ديسمبر    31اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  

وأهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى، مؤكدًا أن    2016

الحساب الختامي يظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، إيرادات 

 .2016ديسمبر  31ومصروفات الدولة للسنة المالية المنتهية في 

أساس   يرى الديوان أن أدلة الرقابة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لتكوين (4

  الرأي الذي تم التوصل إليه. 
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قام الديوان بتدقيل البيانات المالية وفقًا ألحكام قانون الرقابة المالية واإلدارية   (5

المالية   للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  المنظمة  عن  الصادرة  الرقابة  ومعايير 

)االنتوساي(    The International Organization ofوالمحاسبية 

Supreme Audit Institutions “INTOSAI” وتعتبر منظمة مستقلة  ،

وذات سيادة غير سياسية، تتمثل أهدافها األساسية في تبادل اآلراء والخبرات 

والممتلكات  األموال  على  الرقابة  مجال  في  الرقابية  األجهزة  بين  والتجارب 

تطوير   إلى  إضافة  والمساءلة،  واإلفصاح  الشفافية  مبادئ  وترسيخ  العامة، 

لخبرات الفنية والعلمية لألجهزة العليا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة  ا

على أساس تطبيل الشعار القاال *إن تبادل الخبرات يستفيد منه الجميع*، حيث  

إن تبادل التجارب والخبرات واآلراء بين أعضاء االنتوساي في هذه المجاالت  

للرقابة المستمر  التطوير  لمواصلة  ضماًنا  منظمة    يمثل  وتتخذ  الحكومية. 

في   وتضم  العامة،  ألمانتها  مقًرا  فين ا  النمساوية  العاصمة  من  االنتوساي 

( حالًيا  األموال  189عضويتها  على  والمحاسبية  المالية  للرقابة  جهاًزا   )

 والممتلكات العامة. 

إن تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، كجزء من أعمال الرقابة، يؤكد على  (6

أو   االحتيال  ناتجة عن  المالية سواء كانت  البيانات  المخاطر بخصوص  تقييم 

الرأي  أساس  لتوفير  أدلة رقابية كافية ومناسبة  الديوان على  الخطأ وحصول 

وعدم اكتشاف أية معلومات جوهرية ناتجة عن الخطأ في البيانات المالية، وأن  

عرًضا تحقل  بطريقة  المعامالت  تمثل  المالية  البيانات،    البيانات  لهذه  عادال 

إضافة إلى حصول الديوان على جميع البيانات واإليضاحات المطلوبة ألعمال  

 التدقيل، وأن البيانات المالية مطابقة للسجالت المحاسبية المنتظمة. 

  مايو  18  تم إنجاز عمليات التدقيل من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية في (7

ال  2017 قبل  من  إحالتها  بتاريخ  وتمت  التنفيذية  إلى    2017مايو    31سلطة 

   السلطة التشريعية. 
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( من دور االنعقاد السنوي العادي  225أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم ) (8

 16الثالث من الفصل التشريعي الخامس في الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ  

مالية المنتهية  الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة البعدم اعتماد    2021مارس  

، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016ديسمبر    31في  

والجهات  2016 للوزارات  أخرى  تقديرات  حساب  من  المناقالت  وكشف   ،

المالية   للسنة  المالية2016الحكومية  وزارة  قبل  من  والمعد  مشفوًعا    ،، 

 بمالحظات المجلس. 

 

 
ا
ديسمب    31احلساب اخلتامي الوحد للدولة للسنة الالية النتهية يف  ا: حتليل  خامس
، وكشف الناقالت  2016، وتقرير أداء تنفيذ اليزانية العامة للدولة للسنة الالية  2016

، والعد  2016من حساب تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة الالية  
 : من قبل وزارة الالية

 

 

 2016لعام لاألداء المالي واالقتصادي 

 

 من جزئين: حليليتكون الت

المنتهية في   المالية  للسنة  للدولة  الموحد  بيان اإليرادات والمصروفات  الجزء األول: 

 .2016ديسمبر  31

باإلضافة إلى   ،مقدم من وزارة المالية  2016الجزء الثاني: تقرير أداء تنفيذ الميزانية  

 المالحل. 
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مع نسبة التنفيذ    2016ويبين الجدول أدناه ملخص أداء الميزانية العامة للدوله للعام  

 )بالدينار البحريني(: 

 

 معدل   2016 2015 البيان 

 النمو % 

 نسبة  2016

 التنفيذ 

% 
 اعتماد  فعلي  فعلي 

 87.2 2,177,534,000 ( 7.1) 1,897,777,453 2,042,156,454 إجمالي اإليرادات العامة 

 94.4 3,741,550,000 ( 0.8) 3,532,296,051 3,559,415,404 إجمالي المصروفات العامة 

 104.5 1,564,016,000 7.7 1,634,518,598 1,517,258,950 العجز المالي للسنة 

 

 : أوالً: اإليرادات العامة

 

 :جمالي اإليرادات العامة إ

  2,177,534,000حوالي    2016إجمالي اإليرادات العامة المعتمدة للعام  بلغ   -

دينار    1,897,777,453دينار بحريني، بينما سجلت اإليرادات العامة الفعلية  

نخفاض بنسبة  ا% عن الميزانية المعتمدة، وب 12.8نخفاض بلغ  ابحريني، أي ب 

 .2015% مقارنة بالنتااج الفعلية للعام 7

عن الميزانية المعتمدة    2016نسبة التحصيل للسنة المالية  نخفاض  ايرجع سبب   -

عتماد والتنفيذ للميزانية، حيث اعتمدت  إلى التغير في أسعار النفط بين فترتي اال

لبرميل النفط الخام، فيما بلغ متوسط سعر    ادوالرً   60الميزانية على أساس سعر  

 للبرميل.  ادوالرً  22نخفاض قدرة ا ، أي ب ادوالرً  38البرميل أثناء التنفيذ 

نسبة   - النفطية  اإليرادات  المالية  76شكلت  للسنة  اإليرادات  إجمالي  من   %

. وبلغت  2015% في السنة المالية  78.2مقابل    2016ديسمبر    31المنتهية في  

 %. 10نخفاض بلغ ا%، أي ب 82نسبة التحصيل مقارنة بالميزانية 

اال  - الحد من  في  النفطية  اإليرادات غير  اإليرادات،  ساهمت  نخفاض إلجمالي 

بنسبة   المحصلة  النفطية  غير  الفعلية  اإليرادات  ارتفعت  عن  10حيث   %

% مقارنة بالنتااج الفعلية  3.1وبنسبة    ،2016الميزانية المعتمدة للسنة المالية  
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المالية   بالميزانية  2015للسنة  مقارنة  التحصيل  نسبة  وبلغت  أي  110.    ،%

 %. 3رتفاع بلغ اب 

ا - نسبة  إلى  بلغت  العامة  اإلجمالي 15.8إليرادات  المحلي  بالناتج  مقارنة   %

% من الناتج المحلي اإلجمالي 17.4، مقابل  2016باألسعار الجارية في العام  

 مليون دينار.  11,703والبالغ  2015باألسعار الجارية للسنة المالية 

اجهة  تم تطبيل مجموعة من المبادرات التي تساهم في تعزيز الوضع المالي ومو  -

 التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وذلك على النحو التالي:

الخدمات   ▪ رسوم  تكلفة  دراسة  خالل  من  الكلفة  استرداد  مبدأ  تكريس 

 الحكومية. 

المالية   ▪ التغيرات  مع  يتناسب  بما  النفطية  غير  اإليرادات  تطوير 

 واالقتصادية العالمية وتحقيل االستدامة المالية. 

 على تأمين تحصيل جميع إيرادات الدولة.  العمل ▪

 : 2016ويبين الجدول أدناه نسبة التنفيذ ألبواب اإليرادات العامة للعام 

 

 البيان 
2016  

 نسبة التنفيذ 

  اعتماد  فعلي 

 81.7 1,757,613,000 1,436,462,053 النفط والغاز الطبيعي

 121.6 195,321,218 237,568,219 الضرااب والرسوم 

 119.1 70,401,212 83,868,836 المنتجات الخدمية والسلعية 

 53.9 93,386,210 50,362,940 ستثمارات وأمالك الحكومة اال

 100.6 28,200,000 28,356,558 اإلعانات

 154.1 398,320 613,885 مبيعات األصول الرأسمالية 

 187.9 32,214,040 60,544,962 الغرامات والجزاءات واإليرادات المتنوعة

 87.2 2,177,534,000 1,897,777,453 إجمالي اإليرادات العامة 

 

وتشير المقارنة الواردة في المالحظات أدناه إلى األرقام المعتمدة في الميزانية واألرقام  

 : 2015مع األرقام الفعلية لسنة  2016ديسمبر  31الفعلية للسنة المالية المنتهية في 

 اإليرادات النفطية:  (أ
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ال زالت اإليرادات النفطية تشكل النسبة األكبر من إجمالي اإليرادات العامة   -

النسبة   بلغت  العام  75.7حيث  في  العام  %2016  عن  انخفضت  ولكنها   ،

 % من إجمالي اإليرادات العامة. 78.1حيث بلغت نسبتها  2015

الميزانية المعتمدة للعام % من  18.3انخفضت اإليرادات النفطية الفعلية بنسبة   -

بلغت  2016 انخفاض  وبنسبة  السنة 9.9،  في  الفعلي  بمستواها  مقارنة   %

 . 2015المالية 

 

اإليرادات  في  الطبيعي  والغاز  النفط  قطاع  مساهمة  نسبة  يبين  أدناه  والجدول 

 النفطية: 

 ألف دينار بحريني 

   2016 البيان 

 الفعلي 

   2015 المساهمة 

 الفعلي 

 النمو  المساهمة 

 20.8 14.5 230,724 19.4 278,643 ة صافي إيرادات النفط حقل البحرين والمصفا

 ( 24.5) 59.0 940,299 49.4 709,614 صافي إيرادات حقل أبوسعفة 

 7.7 25.8 411,785 30.8 443,341 صافي إيرادات الغاز الطبيعي

 ( 59.0) 0.7 11,862 0.3 4,863 الضرااب والرسوم النفطية 

 ( 9.9) 100 1,594,672 100 1,436,462 صافي إيرادات النفط والغاز الطبيعي

 

 

 : إنتاج حقل البحرين وحقل أبو سعفة

  205,677برميل يومياً ليصل إلى    200,000تجاوز إنتاج النفط في البحرين   -

أبو سعفة  2016برميل يومياً خالل عام   إنتاج حقل  الجارية زاد  السنة  ، وخالل 

 %. 4برميل  156,925  ـاإلنتاجية إلى متوسط يومي يقدر ب  ه لتصل طاقت 

%، ويعد إنتاج النفط  3.6برميل    48,753انخف  اإلنتاج من حقل البحرين إلى   -

 .2015 العام% مقارنة ب 2.1أعلى بنسبة  2016عام الالكلي في البحرين في 

 

 : مبيعات النفط

في مبيعات النفط،    2016تركزت إيرادات النفط والغاز المحصلة خالل العام   -

نسبته   ما  شكلت  مقابل  68.8حيث  الفعلية،  والغاز  النفط  إيرادات  إجمالي  من   %
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العام  73.4 في  نسبته  امحققة     ،%2015  بلغت  الميزانية  18.3نخفاض  عن   %

وذلك نتيجة    2015  % عن مستواها الفعلي في سنة9.9المعتمدة، وانخفاض بنسبة  

 نخفاض أسعار النفط العالمية. ال

% من إجمالي  49.4شكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبو سعفة ما نسبته   -

، أما بالنسبة لإليرادات المحصلة من حقل البحرين  2016مبيعات النفط للسنة المالية  

لحساب   2016ية  %. وبلغت المبالغ المحولة خالل السنة المال19.3لغت نسبتها  ب فقد  

ألف دينار في السنة    17,105ألف دينار مقابل    14,056احتياطي األجيال القادمة  

 %. 17.82، مسجلة بذلك نسبة انخفاض بلغت  2015المالية 

 

 : مبيعات الغاز 

بنسبة   - الغاز  المالية  5.6انخفضت مبيعات  للسنة  المعتمدة  بالميزانية  % مقارنة 

قدرها  2016 انخفاض  وبنسبة  المالية  % ع7.6،  السنة  في  الفعلي  مستواها  ن 

% من  30.8ما نسبته  2016، وقد شكلت مبيعات الغاز في السنة المالية 2015

 .2015% في السنة المالية 27.8جمالي اإليرادات النفطية، مقابل إ

 

 اإليرادات غير النفطية:  (ب

العامة في  % من إجمالي اإليرادات  22.8شكلت اإليرادات غير النفطية نسبة   -

 .2016العام 

جمالي التقديرات المعتمدة  إ% عن 10.5ارتفعت اإليرادات غير النفطية بنسبه  -

% عن مستواها الفعلي في السنة المالية  3.2، وارتفعت بنسبة  2016لها للسنة المالية  

2015 . 

 

إلى   2016ويرجع أسباب ارتفاع اإليرادات غير النفطية الفعلية خالل السنة المالية  

 و القطاعات التالية:نم 

 : الضرائب والرسوم 
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% من  54.8استحوذت إيرادات الضرااب والرسوم على النسبة األكبر والبالغة  -

بلغت   بنسبة  مرتفعة  النفطية،  غير  المعتمدة  21.6اإليرادات  الميزانية  عن   %

 .2015% للسنة المالية 53.5مقابل 

الضرااب   - إليرادات  الفعلية  التحصيل  نسبة  من  121.6والرسوم  بلغت   %

المالية   للسنة  لها  المعتمدة  قدرها  2016التقديرات  ارتفاع  وبنسبة  عن  5.8،   %

 . 2015مستواها الفعلي في السنة المالية 

 

 : المنتجات الخدمية والسلعية

نسبتها   - بلغت  التي  الحكومية  والسلعية  الخدمية  المنتجات  من  19.3تلتها   %

المحص النفطية  غير  اإليرادات  مقابل  إجمالي  المعتمدة  بالميزانية  مقارنة  لة 

المالية  17.8 السنة  في  بنسبة  %2015  وارتفعت  بمستواها 12.2،  مقارنة   %

 .2015الفعلي للسنة المالية 

تعود أهم أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع إيرادات رسوم الرعاية الصحية األولوية   -

 .2015مقارنة بنسبة  2016% في العام  30.2بنسبة 

 

 : الغرامات والجزاءات

% من  13.9وتال ذلك، الغرامات والجزاءات واإليرادات المتنوعة حيث شكلت   -

، مرتفعاً  2015% في السنة المالية  8.6إجمالي اإليرادات غير النفطية مقابل  

 % عن الميزانية المعتمدة. 87.9بنسبة 

المتنوع - الغرامات والجزاءات واإليرادات  المحصلة من  ة ما بلغت اإليرادات 

المالية  187.9نسبته   للسنة  لها  المعتمدة  التقديرات  من  وبمعدل  %2016   ،

 . 2015% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 68.5ارتفاع نسبته 

رتفاع إلى تسجيل غرامة شركة أوكسيدينتال في اإليرادات ترجع أسباب هذا اال -

سجيل فواا  تابعة لهيئة  مليون دينار، باإلضافة إلى ت   16.9العامة والتي بلغت  

 %. 94.6بمعدل ارتفاع نسبته  2015تصاالت تزيد عن سنة تنظيم اال



222 
 

 

 : ستثمارات واألمالك الحكوميةاال

اال  - باب  إيرادات  الحكومية  شكلت  واألمالك  إجمالي  11.6ستثمارات  من   %

النفطية مقابل   المالية  19.9اإليرادات غير  السنة  ، ناقصة بنسبة  2015% في 

 % عن الميزانية المعتمدة. 46بلغت 

نسبته   - ما  الحكومية  واألمالك  االستثمارات  من  المحصلة  اإليرادات  بلغت 

بلغت  53.9 بنسبة  بذلك  لها، منخفضة  المعتمدة  بالميزانية  مقارنة   %46.1 %

المالية   للسنة  لها  المعتمدة  بالتقديرات  وبمعدل  2016مقارنة  بلغ  ا،  نخفاض 

 . 2015في العام  % مقارنة بمستواها الفعلي39.7

 

 : مبيعات األصول الرأسمالية

بنسبة   - الرأسمالية  األصول  مبيعات  إيرادات  إجمالي  0.1شكلت  من  فقط   %

العام   في  النسبة  نفس  مقابل  النفطية  غير  اإليرادات  ومرتفع2015ميزانية    ةً ، 

 % عن الميزانية المعتمدة. 54بنسبة بلغت 

الرأسمال - األصول  من  المحصلة  اإليرادات  نسبته  بلغت  ما  من  154.1ية   %

% مقارنة بمستواها  8.8، وبنسبة ارتفاع بلغت  2016الميزانية المعتمدة لسنة  

 .2015الفعلي في عام 

 

 :  اإلعانات 

  2015حافظت اإلعانات على مستواها مقارنة مع اإليراد الفعلي للسنة المالية   -

نسبته   ما  اإلعانات  بإجمالي  1.49وتعادل  مقارنة  لسنة %  الفعلية  اإليرادات 

2016 . 
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 : ثانيًا: المصروفات العامة

 

 : إجمالي المصروفات العامة

العامة  - للمصروفات  المعتمدة  بالميزانية  مقارنة  الفعلي  الصرف  إجمالي  بلغ 

المالية   للسنة  نسبته    2016)المتكررة والمشاريع(   نسبته  96ما  بلغ  وبفارق   ،%

الميزانية  6 عن  وب %  نسبته  االمعتمدة،  بلغت  بمستوى  0.8نخفاض  مقارنة   %

 . 2015الصرف الفعلي في السنة المالية 

المشاريع   - ومصروفات  المتكررة  المصروفات  مساهمة  نسبة  % 88.4شكلت 

% 12.5% و 87.5% على التوالي من إجمالي المصروفات العامة، مقابل  11.6و 

 . 2015على التوالي في السنة المالية 

المالية  شكلت   - السنة  العامة في  نسبته    2016المصروفات  الناتج  29.5ما  % من 

% في  30.4مقابل    2016المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية  

 .2015السنة المالية 

 % من إجمالي المصروفات العامة.19بلغت مصروفات الدعم الحكومي المباشر  -
 

مع نسبة التنفيذ مقارنة    2016صروفات العامة للعام  الي المويبين الجدول أدناه إجم

 : 2015بالعام 

 

ما   2016بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية   -

بلغ  97.9نسبته   نمو  معدل  وحققت  المعتمدة،  الميزانية  إجمالي  من   %

 . 2015المالية % مقارنة بمستواها الفعلي في السنة 0.2

 2016 البيان 

 فعلي 

2016 

 اعتماد 

 2015 نسبة التنفيذ 

 فعلي 

 3,115,736,291 97.9 3,188,550,000 3,121,413,053 المصروفات المتكررة 

 443,679,113 74.3 553,000,000 410,882,998 مصروفات المشاريع 

 3,559,415,404 94.4 3,741,550,051 3,532,296,051 المصروفات العامة إجمالي 

 المصروفات المتكررة: (أ
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% من إجمالي المصروفات  88.4شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته  -

% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية المقدر  26العامة، وبنسبة  

% على التوالي في السنة 26.6% و  87.5، مقابل  2016للسنة المالية  

 . 2015المالية 

لمصروفات المتكررة من إجمالي  ويبين الجدول التالي نسبة مساهمة أبواب ا

 المصروفات العامة:

 ألف دينار بحريني 

 2016 البيان 

 فعلي 

% 2016 

 اعتماد 

% 2015 

 فعلي 

% 

 45.9 1,429,501 45.1 1,438,476 45.79 1,429,143 نفقات القوى العاملة 

 7.7 238,421 6.2 198,397 6.98 217,876 نفقات الخدمات 

 4.2 131,181 3.9 123,847 4.29 133,774 ستهالكيةنفقات السلع اال

 1.0 30,313 0.8 26,445 0.94 29,406 نفقات السلع الرأسمالية 

 1.9 59,986 1.8 57,587 2.14 66,748 نفقات الصيانة

 21.5 668,488 20.9 666,394 19.59 611,362 نفقات تحويلية

 17.9 557,846 21.2 677,401 0.3 633,099 اإلعانات وتسديد فوااد القروض 

 100 3,115,736 100 3,188,550 100 3,121,413 إجمالي المصروفات العامة 

 

 : نفقات القوى العاملة

ما نسبته    2016بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات القوى العاملة للسنة المالية   -

الفعلي   99.4 مستواها  عن  ثبات  وبمعدل  المعتمدة،  الميزانية  من  للسنة  % 

 . 2015المالية 

% من إجمالي المصروفات المتكررة للسنة  45.8شكلت هذه النفقات ما نسبته   -

 .2015% في السنة المالية 45.9مقابل  2016المالية 

% 11.9% من إجمالي المصروفات العامة و 40.5بلغت نسبة القوى العاملة   -

في السنة  % على التوالي  12.2% و 40.2من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  

 . 2015المالية 
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 : نفقات الخدمات

% من الميزانية المعتمدة 109.8بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات الخدمات   -

% مقارنة بمستواها 8.6، فيما حققت معدل انخفاض بلغ  2016للسنة المالية  

 . 2015الفعلي في السنة المالية 

اال - أسباب  نفقات  ترجع  من  كل  انخفاض  إلى  والطباعة نخفاض  اإلعالن 

%، ونفقات إقامة المؤتمرات والمهمات الرسمية 14.4واالشتراكات بنسبة  

بنسبة   التدريبية  والدورات  المعتمدة 1.8والمعارض  بالميزانية  مقارنة   ،%

% من إجمالي  7.0. وشكلت نفقات الخدمات ما نسبته  2016في السنة المالية  

% للسنة المالية 7.7يما بلغت  ، ف2016المصروفات المتكررة للسنة المالية  

2015 . 

 

 : نفقات السلع االستهالكية

المستهلكة   - السلع  لنفقات  الفعلي  الصرف  نسبة  الميزانية  108بلغت  من   %

% عن مستواها الفعلي للسنة المالية  2.0المعتمدة، فيما حققت معدل نمو بلغ  

2015 . 

د الطبية بنسبة  ترجع أسباب الزيادة إلى ارتفاع كل من نفقات األدوية والموا -

% مقارنة بالميزانية المعتمدة في  21.3%، ومؤن ومواد وأدوات بنسبة  5.4

 .2016السنة المالية 

نسبته   - ما  المستهلكة  السلع  نفقات  المصروفات 4.3شكلت  إجمالي  من   %

 . 2015% في السنة المالية 4.2، مقابل 2016المتكررة للسنة المالية 
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 :الرأسمالية نفقات السلع 

% من الميزانية  111.2بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات السلع الرأسمالية   -

نسبته   بلغت  انخفاض  فيما حققت  الفعلي 3.0المعتمدة،  بمستواها  % مقارنة 

 .2015للسنة المالية 

السلع  - لنفقات  المعتمدة  الميزانية  عن  الفعلي  الصرف  في  الفرق  يرجع 

صر نسبة  انخفاض  إلى  للمركبات الرأسمالية  البديلة  األصول  من  كل  ف 

بنسبة   والطاارات  والسفن  البديلة 88.3واآلليات  األصول  ومصروفات   %

بنسبة   المتنوعة  والمضافة 58.2لألجهزة  الجديدة  % ومصروفات األصول 

بنسبة   المتنوعة  المالية  13.6لألجهزة  للسنة  المعتمدة  بالميزانية  مقارنة   %

2016 . 

الرأسما - السلع  نفقات  نسبته  شكلت  ما  المصروفات 1.0لية  إجمالي  من   %

 . 2015% في السنة المالية 1.0، مقابل 2016المتكررة للسنة المالية 

 

 : نفقات الصيانة

% من الميزانية المعتمدة، 115.9بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات الصيانة   -

 . 2015% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 11.3وبمعدل نمو بلغ 

اال  يرجع  - صيانة أسباب  نفقات  ارتفاع  إلى  الفعلية  المصروفات  في  رتفاع 

بنسبة   والطاارات  والسفن  الحكومية  28.8المركبات  المباني  وصيانة   ،%

% مقارنة باإلعتمادات 19.6%، ونفقات الصيانة المتنوعة بنسبة  1.7بنسبة  

 .2016للسنة المالية 

نسبته   - ما  الصيانة  نفقات  من  1.9شكلت  المتكررة %  المصروفات  إجمالي 

 .2015% للسنة المالية 1.9، و 2016للسنة المالية 
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 : النفقات التحويلية 

% من الميزانية المعتمدة، 91.7بلغت نسبة الصرف الفعلي للنفقات التحويلية   -

 .2015% مقارنة بمستواها الفعلي في السنة 8.5وانخفضت بنسبة بلغت  

ا - الميزانية  بين  الفارق  سبب  تراجع  يرجع  إلى  الفعلي  والصرف  لمعتمدة 

 % عن الميزانية المعتمدة.8.2مصروفات النفقات التحويلية المحلية بنسبة 

% من إجمالي المصروفات المتكررة 19.6شكلت النفقات التحويلية ما نسبته   -

 .2015% للسنة المالية 21.5، مقابل 2016لسنة 

 

 : مصروفات اإلعانات وتسديد فوائد القروض -

% 93.5بلغت نسبة الصرف الفعلي لنفقات اإلعانات وتسديد فوااد القروض  -

% مقارنة بمستواها الفعلي  13.5من الميزانية المعتمدة، وارتفعت بنسبة بلغت  

 . 2015في السنة 

ارتفاع  - إلى  الفعلي  والصرف  المعتمدة  الميزانية  بين  الفارق  سبب  يرجع 

اخلية مقارنة بالميزانية  % للقروض الد42مصروفات فوااد القروض بنسبة  

 المعتمدة. 

المالية   - السنة  في  القروض  فوااد  وتسديد  اإلعانات  نفقات  ما   2016شكلت 

% في السنة 17.9% من إجمالي المصروفات المتكررة، مقابل  20.3نسبته  

 . 2015المالية 

 

 

 مصروفات المشاريع:   (ب

مليون دينار   553بلغت الميزانية المعتمدة لمصروفات المشاريع مبلغاً بمقدار   -

العام   في  بمقدار 2016بحريني  الفعلية  المصروفات  بلغت  حين  في   ،

 %. 74.3ألف دينار بحريني، وبنسبة تنفيذ بلغت  410,883
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نسبته   - ما  المشاريع  مصروفات  المصروفات 11.6شكلت  إجمالي  من   %

% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية المقدر  3.7  ه العامة، وما نسبت 

% على التوالي في السنة المالية  3.5% و  12.6لنفس السنة المالية، مقابل  

2015 . 

 

 : ثالثًا: المبالغ المدورة

لتغطية االلتزامات  - الميزانية  لم تصرف من هذه  التي  المبالغ  تدوير بع   تم 

فيها   ُمرحلالتي دخلت  مبالغ  تمثل  الحكومية، وهي  والجهات  إلى   ةالوزارات 

المالية   السنة  )2017ميزانية  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  وذلك  لسنة 6،   )

مبلغ    ،2017 بلغت  والتي  المشاريع  نصيب مصروفات  كلها من  كانت  حيث 

المالية   77,000وقدره   للسنة  المشاريع  مصروفات  ميزانية  من  دينار  ألف 

ة التدفقات النقدية للعديد من البرامج التي ستكون قيد التنفيذ خالل  لتغطي  2016

 .2017السنة المالية 

 

 : رابعاً: العجز المالي في الميزانية العامة

للعام   - للدولة  الختامي  الحساب  في  العجز  يساوي    2016بلغ  ما 

للعام    1,634,518,598 المالي  العجز  مع  بالمقارنة  بحريني،    2015دينار 

بلغ   بلغت    1,517,258,950والذي  بزيادة  أي  بحريني،  أما  8دينار    .%

فإن العجز المالي الفعلي    2016بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة للسنة المالية  

 %. 5كان أعلى من المتوقع في الميزانية لنفس العام وبزيادة بلغت 

عر النفط  مقارنة بس   384إلى    2016انخفاض متوسط سعر النفط خالل سنة    ىأد -

نخفاض في  دوالر، إلى اال  60والبالغ    2016المقدر في ميزانية السنة المالية  

المالية   للسنة  للدولة  المحصلة  اإليرادات  نسبتها    2016إجمالي  بلغت  والتي 

 % مقارنة بالميزانية المعتمدة. 12.8
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بلغت   - والتي  العام  الدين  فوااد  ارتفاع  مقارنة    361,958أدى  دينار  ألف 

ألف دينار، إلى ارتفاع    360,000ية األصلية المرصودة لها والبالغة  بالميزان

إلى   العجز ما نسبته    1,634,519العجز  % و  86.1ألف دينار، ويشكل هذا 

على  52.4 العامة  المصروفات  وإجمالي  العامة  اإليرادات  إجمالي  من   %

 التوالي.

الجارية للسنة % من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  13.6بلغ العجز المالي   -

 .2015% للسنة المالية 12.5المالية، مقابل 

 : خامًسا: الدين العام

% مقارنة على ما كان  22.6بمعدل    2016ارتفع الدين الحكومي للسنة المالية   -

ما يساوي    2016، حيث بلغ إجمالي القروض لسنة  2015عليه في السنة المالية  

ألف دينار بحريني للعام  7,229,415ألف دينار بحريني مقابل   8,866,360

2015 . 

% من إجمالي القروض، أما بالنسبة  47.6شكلت القروض الخارجية ما نسبته  -

مقابل    2016% للسنة المالية  52.4إلى القروض المحلية فقد شكلت ما نسبته  

 .2015% على التوالي للسنة المالية 57.3% و 42.7

ألف دينار مقابل الميزانية    361,958الحكومي  بلغت الفوااد المترتبة على الدين   -

بلغ    360,000األصلية لها والبالغة    92,500ألف دينار، وقد حققت ارتفاعاً 

يقارب   ما  أي  دينار  المالية 34.3ألف  السنة  في  الفعلي  بمستواها  مقارنة   %

 ألف دينار بحريني.  269,458والبالغة  2015

% من إجمالي اإليرادات 19.1ما نسبته    شكلت الفوااد المترتبة على الدين العام -

نسبته   وما  المالية 11.6المحصلة  للسنة  العامة  المصروفات  إجمالي  من   %

% من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  3.0وما نسبته    2016

% على التوالي في  2.2% و 7.6% و 13.2، مقابل  2016المقدرة للسنة المالية  

 .2015السنة المالية 
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% من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  72.2بلغت نسبة الدين العام   -

 . 2015% في السنة المالية 61.8، وبنسبة 2016المقدرة للسنة المالية 

 :2015مقارنة بالعام  2016ويبين الجدول أدناه بيانات القروض للعام 

 ألف دينار بحريني 

 2015 2016 البيان 

 4,143,128 4,650,000 الداخلية القروض 

 1,710,000 1,785,000 أذونات الخزنة 

 129,000 129,000 صكوك السلم اإلسالمية 

 1,066,000 866,000 صكوك التأجير اإلسالمية 

 3,128 -  قروض داخلية أخرى 

 1,235,000 1,870,000 سندات التنمية الحكومية المحلية 

 3,086,287 4,216,360 القروض الخارجية 

 282,000 821,560 صكوك التأجير اإلسالمية الدولية 

 2,632,000 3,233,600 سندات التنمية الحكومية الدولية 

 172,287 161,200 قروض صناديل التنمية

 7,229,415 8,866,360 إجمالي القروض 

 

 : خامًسا: اإلعانات والدعم الحكومي

 اإلعانات: 

ألف دينار    28,356بمبلغ    2016إيرادات اإلعانات للسنة المالية  تم تحصيل   -

% مقارنة بإجمالي اإليرادات الفعلية للسنة المالية  1.49وتبلغ اإلعانات ما نسبته  

2016 . 

 

 

 الدعم الحكومي: 

  652,889,000ما يساوي    2016بلغ إجمالي الدعم الحكومي المعتمد في العام   -

 في الجدول أدناه:دينار بحريني، كما هو مبين 

 2016 2016 البيان 

 اعتماد  فعلي 

 315,735,000 315,735,000 هيئة الكهرباء والماء

 43,823,000 43,823,000 جامعة البحرين 

 5,413,000 5,413,000 كلية المعلمين  
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 11,818,000 11,818,000 بوليتكنك البحرين 

 43,290,000 33,237,427 إعانة المواد الغذااية

 73,500,000 106,306,937 عالوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين 

 4,400,000 4,400,000 المؤسسة الخيرية الملكية 

 24,910,000 18,000,000 صندوق الضمان اإلجتماعي

 30,910,000 57,795,400 دعم برنامج اإلسكان )عالوة اإليجار( 

 4,000,000 األقساط اإلسكانية( دعم برنامج اإلسكان )تخفي  

 80,500,000 110,965,180 دعم األسر لمحدودة الدخل 

 14,700,000 15,616,200 الصندوق الوطني اإلجتماعي

 652,889,000 723,110,144 اإلجمالي 

 

مبالغ الدعم الحكومي المباشر إلى ارتفاع مستمر، مما قد يشكل ضغوطاً على    شيرت 

 الميزانية العامة في المستقبل. 

 

ا: رأي اللجنة: 
ا
 سادس

 31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  تدارست اللجنة  

المالية  2016ديسمبر   للسنة  للدولة  العامة  الميزانية  تنفيذ  أداء  وتقرير   ،2016 ،

للسنة   الحكومية  والجهات  للوزارات  أخرى  تقديرات  حساب  من  المناقالت  وكشف 

رار مجلس النواب بعدم  واطلعت على ق، والمعد من قبل وزارة المالية،  2016المالية  

  رأتاعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والتي  

القانوني   الرأي  مذكرة  اطلعت على  كما  والقانونية،  الدستورية  الناحيتين  من  سالمته 

من قبل المستشارين القانونيين للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله من  بشأنه  المقدمة  

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين للجنة والمستشار المالي قبل  

 واالقتصادي. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس 

بتاريخ   الموقر  الفصل   2017مايو    31النواب  الثالث من  العادي  االنعقاد  دور  في 

لس النواب قراره بعدم اعتماده في جلسته الرابعة  التشريعي الرابع، في حين أصدر مج 

في دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل   2021مارس    16والعشرين المنعقدة بتاريخ  



232 
 

المالية   الشؤون  لجنة  إلى  النواب  مجلس  قرار  إحالة  وتمت  الخامس.  التشريعي 

 . 2021مارس   23واالقتصادية بمجلس الشورى بتاريخ 

قامت بدورها المنوط بها دستورًيا وقانونًيا لدراسة الحساب وتؤكد اللجنة أنها  

( من الدستور والتي تنص على أن "الحساب  113الختامي المذكور، تطبيقًا للمادة )

الختامي للشؤون المالية عن العام المنقضي يقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشهر  

ماده بقرار يصدر عن كل من مجلس  الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعت

الشورى ومجلس النواب مشفوًعا بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية"، وتنفيذًا  

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تنص على أن "يقدم الحساب  144للمادة )

خالل  أوالً  النواب  مجلس  إلى  المنقضي  العام  عن  للدولة  المالية  للشؤون    الختامي 

الخمسة األشهر التالية النتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع  

المجلسين   من  بقرار  اعتماده  ويكون  الشورى،  مجلس  رئيس  إلى  تقريره  المجلس 

 مشفوًعا بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". 

اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل إلعداد الحساب الختا المذكور  وإذ تقدر  مي 

والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن اإليرادات والمصروفات والمؤشرات  

الحساب   احتواء  في  الملموس  التطور  اللجنة  الحظت  حيث  ألبوابها،  االقتصادية 

لة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه   الختامي على بيانات مفص 

في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إال أنها ترى   من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية 

 : يةتأنه التزال هناك بعض المالحظات على الحساب الختامي توجزها في النقاط اآل

 :  مالحظات اللجنة

 يشتمل الحساب الختامي على البيانات اآلتية:  .1

الرأي المهني حول الحسابات الختامية الموحد للدولة موقعًا من رايس ديوان    -أ

 الرقابة المالية واإلدارية. 

ديسمبر    31بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتهية في    -ب  

2016  . 
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إيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أهم السياسات   -جـ  

 .2016ة وتفاصيل اإليرادات والمصروفات مقارنة باالعتماد لسنة المالي 

وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما  

( من قانون  1ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة )

 .2002لسنة  39الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

إن األساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأِت بشكٍل موحد، حيث   .2

( 2- 1تم تسجيل إيرادات النفط والغاز واإليرادات الحكومية األخرى )إيضاح  

النقدي على   تم  2-2-1)إيضاح  األساس  حين  في  المستلمة(،  األموال  )أي   )

ضافة إلى ذلك فقد تم  ، إاألساس النقدي واالستحقاقتسجيل المصروفات على  

مما    أساس االستحقاق؛إعداد حسابات المؤسسات والشركات التابعة للدولة على  

المماثلة   بشأن مبدأ  يثير تساؤالً  اللجنة  (consistencyقد  تؤكد  (. ومن ثم 

 ضرورة توحيد األسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية. 

المؤشرات  .3 بع   في  تطور  من  البحريني  االقتصاد  حققه  بما  اللجنة  تشيد 

االقتصادية والمالية، إال أنه اليزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات 

بلغ معدل النمو الحقيقي   ، واليزال  2016% في العام  4.7غير النفطية حيث 

النفطي   القطاع  على  كبير  بشكل  يعتمد  االقتصادي  نسبة  النشاط  بلغت  )حيث 

 وصيوعليه، ت % من إجمالي اإليرادات العامة(.  76مساهمة القطاع النفطي  

وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة اإليرادات غير النفطية بوتيرة باللجنة  

أسرع، وتنويعها، لتقليل االعتماد على اإليرادات النفطية تفاديًا لمخاطر تقلبات  

 ت.أسعارها وانخفاض تلك اإليرادا

مع  دينار بحريني    1,429,143,000  والتي بلغت  نفقات القوى العاملة  تساوت .4

النفطيةا بلغت  إليرادات  بحريني  1,436,462,053  والتي  العام   دينار  في 

(، والتي  2016دوالر خالل العام    38هبوط أسعار النفط إلى  )بسبب  ،  2016

  وعليه ترى اللجنة أنه يجب % من الناتج المحلي اإلجمالي،  11.9بلغت أيًضا  



234 
 

نسبة   في  بجدية  الالنظر  المصروفات  المرتفعة  نفقات  هذه  إجمالي  من 

 . ؛ لما لها من يثار سلبية على الجوانب االقتصادية والماليةالمتكررة

تجاوزت   .5 التي  الحكومية  الجهات  بع   التقديرات هناك  فيها  المصروفات 

يراع   ولم  للدولة،  العامة  الميزانية  في  )  الواردة  المادة  حكم  من  32بشأنها   )

بشأن الميزانية العامة والتي تنص على    2002( لسنة  39المرسوم بقانون رقم )

ل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها  "ك  أن

 يكون بقانون. 

إال وال   لها  المعتمدة  المصروفات  تجاوز  أو جهة حكومية  يجوز ألية وزارة 

 بقانون. 

ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف يخر من نفس 

تمت المناقلة    قدو   .الباب أو من باب يخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية" 

الم التقارير  في  ذلك  إلى  اإلشارة  دون  الصرف  بنود  الحكومة  بين  من  قدمة 

 الموقرة.  

كما أن ترشيد اإلنفاق يعتبر من السياسات التي تتخذها الحكومة الموقرة ضمن  

هذا   في  تحقيقه  تم  ما  على  الوقوف  تستطع  لم  اللجنة  أن  إال  المالية،  سياستها 

وتوصي   المتكررة،  المصروفات  في  تجاوز  أنه مازال هناك  المجال، السيما 

الموقرة   الحكومة  الاللجنة  قانون  المتبمراعاة  والقرارات  العامة  علقة  ميزانية 

 ( 2016)مرفق أدناه: جدول بالجهات الحكومية التي تجاوزت الميزانية المعتمدة لها في العام بذلك. 

 )ألف دينار( 

 مبلغ التجاوز  المصروفات الفعلية  الميزانية المعتمدة  الجهة 

 7,415 334,558 327,143 وزارة التربية والتعليم

 2,766 18,480 15,714 ون الجمارك ؤش

 1,708 357,208 355,500 وزارة الداخلية 

 1,102 12,169 11,068 ون العدل( ؤون السالمية واألوقاف )ش ؤوزارة العدل والش 

 0.488 13,140 12,692 المجلس األعلى للقضاة 
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 0.404 13,419 13,014 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

 13,843 إجمالي مبلغ التجاوز 

 

للعام   .6 للدولة  الختامي  الحساب  أن  المالحظ  مساهمة    2016من  يتضمن  لم 

البحرين   شركة  ومنها  الدولة،  إيرادات  في  المساهمة  الحكومية  الشركات 

 ممتلكات القابضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز. 

ال يشمل الحساب الختامي الموحد للدولة األرقام الفعلية للديون المستحقة على   .7

ن حكومة مملكة البحرين  إالهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، حيث  

 تعتبر هي الضامن لهذه الديون. 

جهة بلغت نسبة تنفيذ المشاريع    25جهات ووزارات حكومية من أصل    8هناك   .8

وعليه، توصي اللجنة بأن  ذكر أي أسباب للتأخير،    % دون 50فيها أقل من  

ضيع  ت   حتى ال رقابة صارمة على تنفيذ المشاريع في مواعيدها،  يكون هناك  

 نتظار إلنجازها. الفرص على مشاريع أخرى في قائمة اال

مستحقة    مطلوباتٍ   2016لة في نهاية السنة المالية  سجل الحساب الختامي للدو  .9

 124,792,452ارات والجهات الحكومية بلغت  )ذمم داانة( على بع  الوز

دينار بحريني، وذلك للمعامالت المالية التي تم تسجيلها كمصروفات ولم يتم  

 دون ذكر أي أسباب.ادها حتى نهاية السنة المالية، سد

ن الجهد الحكومي المبذول في إعداد  وإذ تبدي اللجنة هذه المالحظات، فإنها تثم 

المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيالت وإحصاءات عن اإليرادات  الحساب الختامي  

السادة أعضاء   أبديت من قبل  التي  تدارس اآلراء والمالحظات  والمصروفات. وبعد 

 اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده.
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 سا
ا
 ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: بع

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

 اختيار كل من: 

 مقرًرا أصلياااااًا.    األستا  درويش أحمد المناعي سعادة .1

 مقرًرا احتياطياًا.  األستا  صادق عيد ةل رحمة سعادة .2

 

ا: توصية اللجنة: ثامن
ا
 ـ

  31للدولة للسانة المالية المنتهية في الحسااب الختامي الموحد  الموافقة على اعتماد

،  2016، وتقرير أداء تنفي  الميزانية العامة للدولة للسااانة المالية  2016ديسااامبر 

وكشااف المناقالت من حساااب تقديرات أخرا للوزارات والجهات الحكومية للساانة  

 بالمالحظات الواردة في هذا التقرير.  ،، والمعد من قبل وزارة المالية2016المالية  

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخا  الالزم،،، 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن السـقطي                                       رضا عبداهلل فرج        

 نائب رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية
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 م   2021  مارس 24  :التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية   
 

ديسمبر    31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  الموضوع:  

المالية  2016 للسنة  للدولة  العامة  الميزانية  تنفيذ  أداء  وتقرير  وكشف  2016،   ،

من  المالية    المناقالت  للسنة  الحكومية  والجهات  للوزارات  أخرى  تقديرات  حساب 

 ، والمعد من قبل وزارة المالية. 2016

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

أرفل  م2021مارس    23بتاريخ        السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ،  معالي 

رقم  المجلس كتابه  / ف    605)، ضمن  من3د    5ص ل ت ق  نسخة  الحساب    (، 

، وتقرير أداء  2016ديسمبر    31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  الختامي  

المالية   للسنة  للدولة  العامة  الميزانية  من حساب  2016تنفيذ  المناقالت  وكشف   ،

، والمعد من قبل  2016تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية  

المالية وإبداء    ،وزارة  لمناقشته  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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ــريعية والقانونية اجتماعها    م2021 مارس 24وبتاريخ        ــؤون التش عقدت لجنة الش

المالية الحسؤؤاب الختامي الموحد للدولة للسؤؤنة  على حيث اطلعت  ،  ينعشـروال  سـعاتال

، وتقرير أداء تنفيؤذ الميزانيؤة العؤامؤة للؤدولؤة  2016  ديسؤؤؤؤؤمبر  31           المنتهيؤة في

، وكشؤؤؤؤف المناقالت من حسؤؤؤؤاب تقديرات أخرى للوزارات 2016للسؤؤؤؤنة المالية  

، وقرار ، والمعؤد من قبؤل وزارة المؤاليؤة2016والجهؤات الحكوميؤة للسؤؤؤؤؤنؤة المؤاليؤة  

 .مجلس النواب بشأنه

 

الحساب الختامي الموحد  إلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش  –نة وانتهت اللج    

، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة 2016ديسمبر    31للدولة للسنة المالية المنتهية في 

، وكشــف المناقالت من حســاب تقديرات أخرى للوزارات 2016للدولة للســنة المالية 

ة   الـي ة الـم ـــن ة للســ ات الحكومـي ة،  2016والجـه الـي ل وزارة الـم د من قـب ادئ  ، والمـع لمـب

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

 

الحسـاب الختامي الموحد للدولة للسـنة المالية المنتهية في  ترى اللجنة سـالمة      

ــمبر    31 ـــنة الـمالـية  2016ديســ دوـلة للســ اـمة لـل ذ الميزانـية الـع ، وتقرير أداء تنفـي

تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية  ، وكشـف المناقالت من حسـاب  2016

ـــنة الـمالـية   ــتورـية    ، والمـعد من قـبل وزارة الـمالـية،2016للســ من الـناحيتين اـلدســ

 والقانونية.

 

 دالل جاسم الزايد                                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 8ملحق رقم )

 املالية الشؤون جلنة  تقرير

 احلساب خبصوص واالقتصادية

 القادمة األجيال الحتياطي اخلتامي

 ديسمرب 31 يف املنتهية املالية للسنة

 قبل من تدقيقه بعد م،2016

 واإلدارية املالية الرقابة ديوان
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 2021 أبريل  20التاريخ: 

 ( 17التقرير: )

 

 

 تقرير جلنة الشؤون الالية واالقتصادية 
بشأن احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة الالية 

بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة  ،2016ديسمب   31النتهية يف 
 الالية واإلدارية 

 

 

 الفصل التشريعي الخامس  –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة: 

ل م ق / ف   ص  600م وبموجؤب الخطؤاب رقم )2021مؤارس    23بتؤاريخ   

(، أحال معؤؤؤالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلؤؤؤس الشؤؤؤورى إلى 3د   5

الحسااااب الختامي الحتياطي األجيال القادمة  لجنة الشؤؤؤؤون المالية واالقتصؤؤؤادية  

بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة   ،2016ديسامبر   31للسانة المالية المنتهية في 

راسؤؤؤته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضؤؤؤمن  ، على أن تتم دالمالية واإلدارية

 رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.
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 أوالا: إجراءات اللجنة: 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : ةها اآلتي ات في اجتماع تدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور  (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2021مارس    24 الثالث والعشرين

 2021أبريل   7 الخامس والعشرين 

 2021أبريل  14 السادس والعشرين

 

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها للحساب الختامي المذكور موضوع البحث والدراسة    (2)

 به والتي اشتملت على ما يأتي:  على الوثائق المتعلقة

ديسمبر    31الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في    -

 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.  ،2016

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.   -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين للجنة.  -
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 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السيد خالد نجاح محمد  

 السيد علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان /  

 مدير إدارة البحوث والدراسات 

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني   السيدة أمينة علي ربيع 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد   السيدة مريم أحمد الريّس

 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم   السيد علي عباس العرادي

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ا
 ثاني

الحسؤؤاب رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤورى سؤؤالمة  

  ، 2016ديسؤؤمبر    31الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسؤؤنة المالية المنتهية في 

بعؤد تؤدقيقؤه من قبؤل ديوان الرقؤابؤة المؤاليؤة واإلداريؤة؛ من النؤاحيتين الؤدسؤؤؤؤؤتوريؤة 

 والقانونية.

 



243 
 

القانونية ذات  القادمة، والواد  ا: بيانات إنشاء وتطور حساب األجيال 
ا
ثالث

 الصلة: 

إنشاء   -1 )تم  رقم  القانون  بموجب  القادمة  األجيال  احتياطي  لسنة 28حساب   )

حيث نصت المادة   2006يوليو    17في    بشأن االحتياطي لألجيال القادمة  2006

يسمى  2) خاًصا  حساًبا  المالية  وزارة  "تفتح  أنه  على  المذكور  القانون  من   )

المنصوص عليها   فيه األموال  القادمة" ترصد  احتياطي األجيال  في  "حساب 

( من هذا القانون وعوااد استثماراتها"، وترصد فيه المبالغ المقتطعة  1المادة )

 من تصدير النفط وعوااد استثمارها. 

نظام عمل مجلس احتياطي األجيال وتحديد    2008لسنة    25ينظم المرسوم رقم   -2

اختصاصاته، وإعداد الحساب الختامي للحساب لكل سنة مالية، وعرضه على 

وقيام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بمراقبة وتدقيل الميزانية  مجلس الوزراء،  

 والحساب الختامي للحساب.

 1بدأ الخصم الفعلي من اإليرادات الواردة من تصدير النفط الخام اعتباًرا من   -3

 للمرسوم. اوفقً  2007يناير 

يعتمد دخل الحساب أساًسا على خصم دوالر أمريكي واحد عن كل برميل من   -4

دوالًرا،    40الخام المصدر خارج البحرين عندما يتجاوز سعر النفط الخام    النفط

)حيث   المادة  )1تنص  رقم  القانون  من  لسنة  28(  االحتياطي    2006(  بشأن 

لألجيال القادمة على أنه "يُقتطع دوالر أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط  

بحرين اعتباًرا دوالًرا ويتم تصديره خارج مملكة ال  40خام يزيد سعره على  

التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى   من أول السنة المالية 

أو  " زيادته  أو  المقتطع  المبلغ  خف   يجوز  وال  القادمة"  األجيال  احتياطي 

 .التصرف بأموال االحتياطي لغير العمليات االستثمارية إال بقانون"

بشأن االحتياطي لألجيال    2006  ( لسنة28( من القانون رقم )5تنص المادة ) -5

األجيال   احتياطي  لحساب  الختامي  الحساب  الحكومة  "تقدم  أن  على  القادمة 
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القادمة المدقل من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خالل األشهر  

الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة 

م كل  عن  بمالحظاتهما،  تصدر  مشفوًعا  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  ن 

 وينشر في الجريدة الرسمية". 

بتاريخ   -6 الحكومة  أحالت  أعاله  المذكورة  المادة  بأحكام    2017مايو    31عمالً 

في   المنتهية  المالية  للسنة  القادمة  األجيال  الحتياطي  الختامي   31الحساب 

الرقابة  2016ديسمبر   ديوان  قبل  من  تدقيقه  لغرض    بعد  واإلدارية،  المالية 

 اعتماده وبيان المالحظات حوله.  

المالية   -7 البيانات  على  الرقابة  مارس  قد  واإلدارية  المالية  الرقابة  ديوان  إن 

الحتياطي األجيال القادمة، ولم يسجل أية مالحظات جوهرية عليه، حيث ذهب 

كز  المالي إلى أن البيانات تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المر

ونتااج عملياته والتغيرات   2016ديسمبر    31الحتياطي األجيال القادمة كما في  

إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  في 

 التقارير المالية.

في  -8 الشورى  بمجلس  واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  اختصاص  ينحصر 

القادمة مراجعة   األجيال  الحتياطي  الختامي  للحساب  المدققة  المالية  البيانات 

في   المنتهية  المالية  بيان  2016ديسمبر    31للسنة  مع  باعتماده  والتوصية   ،

المالحظات عليه، وخاصة فيما يتعلل باستثمارات أموال الحساب، وضرورة  

ال ترشيد  ضرورة  وكذلك  مجزًيا،  اقتصادًيا  استثماًرا  مصروفات استثمارها 

 المتكررة غير الجوهرية. 
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ا: احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة الالية النتهية 
ا
رابع
 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة الالية واإلدارية:   ، 2016ديسمب  31يف  

الختامي الحتياطي   .1 بالتدقيل على الحساب  المالية واإلدارية  الرقابة  قام ديوان 

والخساار  األرباح  وبيان  المالي  المركز  بيان  يتضمن  والذي  القادمة  األجيال 

المحاسبية   السياسات  وأهم  النقدية  التدفقات  وبيان  اآلخر  الشامل  والدخل 

، وذلك وفقًا 2016ديسمبر    31واإليضاحات األخرى للسنة المالية المنتهية في  

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

يوان الرقابة المالية واإلدارية رأًيا غير متحفظ على البيانات المالية،  أصدر د .2

مؤكدًا أن البيانات تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز  

، ونتااج عملياته 2016ديسمبر    31المالي الحتياطي األجيال القادمة كما في  

 التاريخ.  والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك 

قام الديوان بتدقيل البيانات المالية وفقًا ألحكام قانون الرقابة المالية واإلدارية   .3

المالية   للرقابة  العليا  لألجهزة  الدولية  المنظمة  عن  الصادرة  الرقابة  ومعايير 

)االنتوساي(    The International Organization ofوالمحاسبية 

Supreme Audit Institutions “INTOSAI” وتعتبر منظمة مستقلة  ،

غير سياسية، تتمثل أهدافها األساسية في تبادل اآلراء والخبرات والتجارب بين  

األجهزة الرقابية في مجال الرقابة على األموال والممتلكات العامة، وترسيخ  

الفنية   الخبرات  تطوير  إلى  إضافة  والمساءلة،  واإلفصاح  الشفافية  مبادئ 

يا للرقابة في كل دولة من دول المنظمة على أساس تطبيل  والعلمية لألجهزة العل

الشعار القاال *إن تبادل الخبرات يستفيد منه الجميع*، حيث إن تبادل التجارب  

ضماًنا   يمثل  المجاالت  هذه  في  االنتوساي  أعضاء  بين  واآلراء  والخبرات 

من  االنتوساي  منظمة  وتتخذ  الحكومية.  للرقابة  المستمر  التطوير    لمواصلة 

( 189العاصمة النمساوية فين ا مقًرا ألمانتها العامة، وتضم في عضويتها حالًيا )

 جهاًزا للرقابة المالية والمحاسبية على األموال والممتلكات العامة. 
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يرى الديوان أن أدلة الرقابة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس  .4

  الرأي الذي تم التوصل إليه. 

 

مايو    18مليات التدقيل من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية في  تم إنجاز ع  .5

التنفيذية  2017 السلطة  قبل  من  إحالتها  وتمت  إلى   2017مايو    31بتاريخ  ، 

 السلطة التشريعية.  

 

المالية   .6 البيانات  إعداد  عن  مسؤول  القادمة  األجيال  احتياطي  مجلس  إن 

الدولية إلعداد التقارير المالية.  لالحتياطي وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير

مناسبة   داخلية  رقابة  أنظمة  واتباع  وتنفيذ  تصميم  تتضمن  المسؤولية  هذه  إن 

إلعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية  

 خاطئة. 

 

( من دور االنعقاد السنوي العادي  227أصدر مجلس النواب الموقر قراره رقم ) .7

 16الثالث من الفصل التشريعي الخامس في الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ  

باعتماد الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية   2021مارس  

في   المالية    2016ديسمبر    31المنتهية  الرقابة  ديوان  قبل  من  تدقيقه  بعد 

 واإلدارية، مشفوًعا بمالحظات المجلس. 

 

ا: حتل
ا
حتياطي األجيال القادمة للسنة الالية ال يل احلساب اخلتامي  خامس

بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة الالية   ، 2016ديسمب    31النتهية يف  
 واإلدارية: 
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 الموجودات:  (1

 دوالر أمريكي     

 2015 2016 البيان 

 الموجودات 

 الموجودات غير المتداولة

 21,336,305 21,740,345 استثمارات عقارية 

 359,550,166 402,350,153 استثمارات متاحة للبيع

 380,886,471 424,090,498 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 الموجودات المتداولة 

 3,539,890 7,096,308 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 96,814,956 165,870,722 ودائع ثابتة

 72,714,284 18,016,679 النقد وما في حكمه 

 173,069,130 190,983,709 إجمالي الموجودات المتداولة 

 553,955,601 615,074,207 إجمالي الموجودات 

 

ا  موجودات  حجم  العام    الحتياطي ارتفع  في  ملحوظ  بالعام    2016بشكل  مقارنة 

حوالي  2015 الزيادة  بلغت  حيث  إلى  11.03،  ذلك  ويرجع  قيمة  ا%.  رتفاع 

من   للبيع(  متاحة  واستثمارات  عقارية  )استثمارات  المتداولة  غير  الموجودات 

العام    380.886 العام    424.090إلى    2015مليون دوالر في  مليون دوالر في 

ارتفعت  2016 كما  بنسبة  .  المتداولة  العامين  10.35الموجودات  بين   %2015  

 .2016و 

 

 االحتياطي المتراكم:  (2

الم - االحتياطي  حوالي   530.874من    تراكمارتفع  إلى  دوالر  مليون 

بلغت    576.642 بزيادة  أي  دوالر،  العامين  8.62مليون  بين   %2015 

 . كما يتضح من الجدول أدناه: 2016و 

 دوالر أمريكي 

معدل النمو بين   2015 2016 البيان 
 العاميين 

 % 11 478,012,780 530,685,364 رصيد اإلحتياطي في بداية السنة 

 % 19.4 7,179,912 8,572,524 أرباح السنة 

 %( 17.8) 45,492,672 37,384,220 األموال المستلمة من وزارة المالية 

 8.7 530,685,364 576,642,108 الرصيد في نهاية السنة 
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العام  ترجع   - في  التراكمي  االحتياطي  إلى زيادة   2016الزيادة في رصيد 

بمعدل   السنة  السنة 19.4أرباح  بداية  في  االحتياطي  رصيد  وزيادة   ،%

 %. 11بمقدار نمو 

- ( بمعدل  المالية  وزارة  من  المستلمة  األموال  وذلك 17.8انخفاض   ،)%

 لبرميل. دوالر ل  40إلى ما دون من    2016نخفاض أسعار النفط في العام  ال

 

ستثمارات العقارية ورصيد قيمة االستثمارات المتاحة للبيع  ارتفع رصيد كل من اال (3

على التوالي، كما يتضح من    2016و   2015% بين العامين  12% و 2بنسبة بلغت  

 الجدول أدناه: 

 

 دوالر أمريكي 

 2015 2016 البيان 

 استثمارات عقارية 

 - 21,336,305 السنة رصيد االستثمارات العقارية في بداية 

 20,702,952 - تحويالت من رصيد العقارات 

 183,359 404,040 اإلضافات خالل السنة 

 449,994 - ربح من إعادة تقييم االستثمارات العقارية

 21,336,305 21,740,345 اإلجمالي 
 

 

 

 دوالر أمريكي

 2015 2016 البيان 

 استثمارات متاحة للبيع 

 246,618,694 359,550,166 السنة الرصيد في بداية 

 115,703,971 28,725,594 اإلضافات 

 - ( 55,309) االستبعادات

تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من إعادة  
 تقييم االستثمارات المتاحة للبيع

16,777,297 3,387,849 

محققة   غير  أجنبية  عمالت  تحويل  فروقات 
 النقديةلالستثمارات المتاحة للبيع غير 

(1,285,674 ) (4,768,842 ) 

االستثمارية  للمحافظ  اإلدارية  الرسوم 
 المخصومة مباشرة من المحافظ 

(1,361,921 ) (1,391,506 ) 

 359,550,166 402,350,153 الرصيد في نهاية السنة 
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 الودائع الثابتة:  (4

مليون دوالر    165.870لتبلغ    واادلي الودااع الثابتة التي تدر عارتفع إجما (أ

مليون دوالر. في   96.814حيث بلغت    2015مقارنة بالعام    2016في عام  

 22.714حين انخفضت قيمة الحسابات الجارية ذات العااد الصفري من  

، 2016مليون دوالر فقط في العام    3.016إلى    2015مليون دينار في العام  

بلغت   انخفاض  بنسبة  يعني     %.86.7أي  األموال مما  زيادة  تمت  أنه 

در تال  التي    ةجاري ال  اتحسابالالمستثمرة بشكل أكبر بدالً من تجميدها في  

 حتياطي. لتعزيز أداء االوهو ما تشيد به اللجنة   حتياطياالأي عائد على 

 

 دوالر أمريكي 

 2015 2016 البيان 

National Bank of Bahrain 40,000,000 5,173,323 

Ahli United Bank 37,584,259 20,266,272 

Al Salam Bank 25,196,000 25,023,580 

Bahrain Islamic Bank 19,093,334 19,296,910 

Arab Bank 19,000,000 - 

BBK 15,392,629 17,556,887 

BMI Bank 9,604,500 9,497,984 

 96,814,956 165,870,722 اإلجمالي 
 

 

 

 دوالر أمريكي 

 2015 2016 البيان 

 حسابات جارية بالبنوك 

Gulf International Bank 3,016,679 22,714,284 

 22,714,284 3,016,679 إجمالي الحسابات الجارية بالبنوك 
 

 

 

 

إيرا ارتفاع  سبق،  ما  على  ترتب  بلغت    الحتياطيادات  وقد  بين  27.91بنسبة   %

أرباح  2016و   2015العامين   في  كبير  نمو  هناك  كان  كما  ال  الحتياطيا.  عام في 



250 
 

، كما هو مبين  2015% مقارنة بالعام  315، حيث بلغت نسبة النمو حوالي  2016

 في الجدول أدناه: 

 

دوالر  

 أمريكي

 نسبة النمو  2015 2016 البيان 

 اإليرادات 

 17.4 4,830,925 5,671,700 االستثماراتإيرادات 

 40.5 2,096,394 2,945,100 إيرادات الودائع الثابتة

 34.8 3,546,132 4,780,041 دعم المصروفات التشغيلية من الدولة 

 27.9 10,473,451 13,396,841 إجمالي اإليرادات 

 46.5 إجمالي المصروفات 

 - ( 3,546,132) ( 4,780,041) المصروفات التشغيلية لالحتياطي 

 - ( 205,254) ( 44,079) خسائر تحويل العمالت األجنبية

 - ( 346) ( 197) رسوم بنكية 

 إيرادات أخرا 

 - 449,994 0 أرباح من إعادة تقييم االستثمارات العقارية

 - 8,199 0 إيرادات أخرى 

 19.4 7,179,912 8,872,524 أرباح السنة المحولة إلى االحتياطي المتراكم 

 % 315 5,798,919 24,064,147 مجموع أرباح السنة والدخل الشامل 

بين العامين    % مقارنة17.4ستثمارات بنسبة  اليرادات اإارتفع معدل نمو   -

 .2016و  2015

% مقارنة 40.5وقد حققت إيرادات الودااع الثابتة معدل نمو أعلى بنسبة   -

 .2016و  2015بين العامين 

بمعدل   - الدولة  التشغيلية من  المصروفات  دعم  بين 34.8ارتفع  مقارنة   %

 .2016و  2015العامين 

أعاله،   - الجدول  من  هي  تبين  اإليرادات  في  ساهمت  التي  األكبر  النسبة  أن 

وبنسبة   الثابتة  الودااع  والتي  40.5إيرادات  االستثمارات  إيرادات  وليست   %

لالحتياطي    وهي%،  17.4بلغت   التشغيلية  المصروفات  دعم  من  حيث  أقل 

إلى ضرورة  %،  34.8  وصلت  هناك  أن  يعني    ة لسياسامراجعة  لمما 

 ستثمارات. البة المنخفضة من ااالستثمارية لتحسين هذه النس
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 حتياطي: المصروفات التشغيلية لال (5

  لحساب احتياطي األجيال القادمةقدم كدعم  حتياطي تُ الالمصروفات التشغيلية ل

المادة ) المرسوم رقم )13بناًء على نص  لسنة  25( من  بشأن نظام    2008( 

تدرج أن  القادمة على  األجيال  احتياطي  المالية  اال   هذه  عمل مجلس  عتمادات 

 الالزمة ألداء أعمال المجلس في الميزانية العامة للدولة.

 نسبة النمو  2015 نسبة المساهمة  2016 البيان 

 23.3 2,387,677 61.6 2,943,355 ستثمارية للمحافظ االالرسوم اإلدارية 

 144.3 558,313 28.5 1,363,770 ستشارية رسوم الخدمات اال

 ( 7.7) 261,076 5.0 240,848 حتياطي رواتب القائمين على حساب اال 

 - 288,636 3.1 148,936 حتياطي* مكافآت أعضاء مجلس اال

 - 13,298 0.3 13,298 أتعاب مدققي الحسابات 

 88.1 37,132 1.5 69,834 مصروفات أخرى 

 34.8 3,546,132 100 4,780,041 اإلجمالي 

لم تدفع حتى تاريخه نظراً لتجميد صرف المكافآت وفقاً لقرار مجلس   2016،  2015،  2014مكافآت أعضاء المجلس لألعوام    *

المجالس واللجان والشركات الحكومية لمدة دورتي ميزانية  ( بشأن تجميد صرف مكافآت رؤساء وأعضاء  5-2334الوزراء رقم )

 . 2018-2017ودورة الميزانية   2016-2015تشمل الميزانية الحالية  

%، وترجع  34.8بقدر    اجمالي المصروفات التشغيلية لالحتياطي ارتفاعً إشهد   -

اال  الخدمات  رسوم  زيادة  إلى  االرتفاع  بنسبة  نسبة  %،  144.3ستشارية 

ستثمارية  %، والرسوم اإلدارية للمحافظ اال88.1والمصروفات األخرى بنسبة  

 %. 23.3بنسبة 

 

ا: رأي اللجنة: 
ا
 سادس

        

الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية  تدارست اللجنة  

واطلعت  بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية،    ،2016ديسمبر    31في  

والقانونية   التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي  وعلى  باعتماده،  النواب  قرار مجلس  على 

حيث رأت سالمته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت    بمجلس الشورى

وتم تبادل    القانونيين للجنة. على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من قبل المستشارين  



252 
 

المستشارين القانونيين  وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة و 

 المستشار المالي واالقتصادي. و للجنة 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس  

بتاريخ   الموقر  دور    2017مايو    31النواب  الفصل  في  الثالث من  العادي  االنعقاد 

مارس    16التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره باعتماده بتاريخ  

ا  2021 التشريعي  الفصل  الثالث من  العادي  وتمت إحالة   لخامس. في دور االنعقاد 

بتاريخ   الشورى  المالية واالقتصادية بمجلس  الشؤون  إلى لجنة  النواب  قرار مجلس 

 . 2021مارس    23

 

وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي األجيال القادمة  

باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان 

من ضرورة  ذلك  يستتبعه  بما  ثمن،  ومستقبل  كريمة  حياة  في  القادمة  األجيال  حق 

 ستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي المالحظات اآلتية: وا  حتياطيالحفاظ على أموال اال 

 مالحظات اللجنة:  

 

حيث بلغت   2016انخفاض األموال المستلمة من وزارة المالية في العام   (ب

بالعام    37,384,220 مقارنة  بلغت    2015دوالر   45,492,672والتي 

%(، وذلك لتراجع 17.8، أي بنسبة انخفاض بلغت )2016دوالر في العام  

وتأمل اللجنة للبرميل.    ادوالرً   40إلى أقل من    2016أسعار النفط في العام  

 زيادة عوائد االستثمارات. على  االحتياطيأن يعمل 

 

مليون دوالر    165.870ااد لتبلغ  و ارتفع إجمالي الودااع الثابتة التي تدر ع (ت

مليون دوالر.   96.814حيث بلغت    2015مقارنة بالعام    2016عام  الفي  
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 22.714انخفضت قيمة الحسابات الجارية ذات العااد الصفري من    في حين

، 2016مليون دوالر فقط في العام    3.016إلى    2015مليون دينار في العام  

بلغت   انخفاض  بنسبة  األموال .   (%86.7)أي  زيادة  تمت  أنه  يعني  مما 

ال تدر   يالمستثمرة بشكل أكبر بدالً من تجميدها في الحسابات الجارية الت

 . الحتياطياوهو ما تشيد به اللجنة لتعزيز أداء  ،الحتياطياأي عائد على 

 

ي إيرادات ه  الحتياطي الوحظ أن النسبة األكبر التي ساهمت في إيرادات   (ج

بلغت   والتي  الثابتة  والتي 40.5الودااع  االستثمارات  إيرادات  وليست   %

أقل من الدعم المقدم من وزارة المالية للمصروفات وهي  %،  17.4بلغت  

لمراجعة  مما يعني أن هناك ضرورة  %،  34.8وصلت إلى    التي التشغيلية و 

النسبة  الا  ةلسياسا هذه  لتحسين  أفضل  بشكل  العوستثمارية  ائد من 

 ستثمارات. الالمنخفضة من ا

 

%، إال أنه ال تزال العوااد  19.4على الرغم من ارتفاع أرباح السنة بنسبة   (د

اال الموجودات على  وإجمالي  الثابتة،  والودااع  للبيع،  المتاحة    ؛ستثمارات 

ومن جانب آخر،    من جانب.  ، هذا% 2منخفضة بشكل ملحوظ ال تتجاوز  

ستشارية من المصروفات التشغيلية الفقد شكلت مساهمة رسوم الخدمات ا

كان من المتوقع   هإال أن اللجنة ترى أن%،  144.3النسبة األكبر حيث بلغت  

اا للخدمات  المدفوعة  الكبيرة  المبالغ  أداء  النعكاس  على  ستشارية 

 عليه. ما هو  بشكل أفضل م 2016في العام  حتياطياال

 

جمالي المصروفات التشغيلية لالحتياطي  إلوحظ أن هناك زيادة مستمرة في   (ه

ما يقدر بمبلغ    2016جمالي المصروفات في العام  إا بعد عام، فقد بلغ  عامً 

بالعام    4.780 مقارنة  دوالر  بلغت    2015مليون  مليون   3.546حيث 

قدره   بارتفاع  أي  التشغيلي 34.8دوالر،  المصروفات  إجمالي  من  ة،  % 
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إدارة االحتياطي بترشيد النفقات إلى الحد الذي ال اللجنة    صيوعليه تو

 يؤثر على أداء وجودة عمل االحتياطي. 

 

ترى اللجنة أهمية اطالع المواطنين على أداء احتياطي األجيال القادمة، وذلك  و 

من باب الشفافية، وقد يتم ذلك من خالل نشر البيانات المالية بصورة دورية في  

الموقع اإللكتروني لوزارة المالية واالقتصاد الوطني، بما يعكس أداء مجلس إدارة 

 . حتياطياحتياطي األجيال القادمة وفاعلية إدارته لال

 

 

استثمارات كما   نتائج  تقييم  في  يسهم  البيانات  هذه  مثل  نشر  أن  اللجنة  ترى 

مجل يحفز  مما  أدائه،  من  بي نة  على  المواطنين  جميع  ويضع  إدارة الحساب  س 

احتياطي األجيال القادمة دوًما على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد  

اللجنة على أن نشر اعتماد الحساب الختامي من قبل مجلسي الشورى والنواب في  

ال يحول دون    ؛الجريدة الرسمية، باعتباره من اإلجراءات التي نص عليها القانون

العامة   أداءاطالع  نتائج  المطلوب  الحساب، ال سيما    على  القانوني  اإلجراء  أن 

العتماد حساب االحتياطي لألجيال القادمة قد يتأخر كثيًرا كما هو الحال في مناقشة 

 الحساب محل النظر. 

  

ن الجهد المبذول في إعداد الحساب  وإذ تبدي اللجنة هذه المالحظات، فإنها تثم 

والمالحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء الختامي المذكور. وبعد تدارس اآلراء  

 اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده.

 

: اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  سابعاا
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المادة ) لنص  اللجنة على 39إعماالً  اتفقت  الشورى،  لمجلس  الداخلية  الالئحة  ( من 

 اختيار كل من: 

 مقرًرا أصلياااااًا.  عبدالعزيز حسن أبلالدكتور سعادة  .3

 مقرًرا احتياطياًا.   األستا  جواد حبيب الخياط سعادة  .4

ا: توصية اللجنة:
ا
 ثامنـ

الحسااااااب الختاامي الحتيااطي األجياال القاادماة للساااااناة الماالياة    الموافقؤة على اعتمؤاد

بعاد تادقيقاه من قبال ديوان الرقااباة الماالياة    ،2016ديسااااامبر    31المنتهياة في  

 بالمالحظات الواردة في هذا التقرير.إلدارية، وا

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخا  الالزم،،، 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن السـقطي                                   رضا عبداهلل فرج        

 الالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون 
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 م   2021  مارس 24  :التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية   
 

الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في  الموضوع:  

 . ديوان الرقابة المالية واإلدارية، بعد تدقيقه من قبل 2016ديسمبر  31

 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 

أرفل  م2021مارس    23بتاريخ        السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ،  معالي 

رقم  المجلس كتابه  / ف    605)، ضمن  من3د    5ص ل ت ق  نسخة  الحساب    (، 

، 2016ديسمبر    31الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في  

واإلدارية المالية  الرقابة  ديوان  قبل  من  تدقيقه  التشريعية    ،بعد  الشؤون  لجنة  إلى 

 والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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ــريعية والقانونية اجتماعها    م2021 مارس 24وبتاريخ        ــؤون التش عقدت لجنة الش

القادمة الحسؤؤاب الختامي الحتياطي األجيال  على حيث اطلعت  ،  ينعشــروال  ســعاتال

، بعؤد تؤدقيقؤه من قبؤل ديوان الرقؤابؤة  2016ديسؤؤؤؤؤمبر    31للسؤؤؤؤؤنؤة المؤاليؤة المنتهيؤة في  

 .، وقرار مجلس النواب بشأنهالمالية واإلدارية

 

 

ة      ت اللجـن اش    –وانتـه ة والنـق داوـل د الـم ة    –بـع الـف دم مـخ الحسؤؤؤؤؤاب الختؤامي  إلى ـع

، بعد تدقيقه  2016ديسؤؤمبر    31الحتياطي األجيال القادمة للسؤؤنة المالية المنتهية في 

 لمبادئ وأحكام الدستور.  ،من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 

 رأي اللجنة:

 

الحســاب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للســنة المالية    ترى اللجنة ســالمة      

ــمبر    31المنتهيـة في   ، بعـد تـدقيقـه من قبـل ديوان الرقـابـة المـاليـة  2016ديســ

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.  واإلدارية،

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 9ملحق رقم )

 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 أحكام بعض بتعديل قانون مشروع

 بشأن م2009 لسنة( 8) رقم القانون

 بأنواعه، والتبغ التدخني مكافحة

 لسنة( 74) رقم للمرسوم املرافق

 م2017
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 م2021أبريل  29التاريخ: 

 ( 26رقم )التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

بشأن   2009( لسنة 8مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )حول 

 2017( لسنة 74للمرسوم رقم )رافق مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، الم

 

 الفصل التشريعي الخامس   -دور االنعقاد الثالث  
 

 مقدمــة: 

 

ص ل خ ت / ف   608، وبموجب الخطاب رقم )م2021مارس    23بتاريخ   

(، أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى 3د    5

( لسنة 8مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )الموقر إلى لجنة الخدمات  

الم  2009 بأنواعه،  والتبغ  التدخين  مكافحة  ) بشأن  رقم  للمرسوم  لسنة  74رافق   )

لجنة بشأنه ليتم عرضه على لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي ال،  2017

 . المجلس الموقر
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 إجراءات اللجنة: - أوالا 

 لتنفي  التكليف الم كور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 مشروع القانون المذكور في االجتماعات اآلتية: تدارست اللجنة  (3)

 التاريخ  االجتماع

 م 2021أبريل  27 24

 م 2021أبريل  28 25

 

موضــوع البحث    بمشــروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراســتها على الوثاال المتعلقة   (4)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

.  مشؤؤؤؤؤروع القؤانون المؤذكور، ومؤذكرتؤا الحكومؤة وهيئؤة التشؤؤؤؤؤريع والرأي القؤانوني  -

 )مرفق(

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

 . ) مرفق (رأي جمعية مكافحة التدخين  -

منتجاات  بشاااااأن  ،  UAE.S 5030اإللزاميؤة رقم  اإلمؤاراتيؤة  المواصؤؤؤؤؤفؤة القيؤاسؤؤؤؤؤيؤة    -

وقرار مجلس الوزراء   ،النيكوتين اإللكترونياة ) نظاائر منتجاات التبغ التقليادياة(

 .) مرفق(بشأنها  2019( لسنة 5لدولة االمارات العربية المتحدة رقم )

المواصؤؤفة بشؤؤأن اعتماد   2019( لسؤؤنة  117رقم )  الجمركيةتعليمات  النسؤؤخة عن   -

 )مرفق(دولة الكويت.  -مؤقتا  اإللزاميةاإلماراتية  القياسية 

 )مرفق(  .قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته -
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 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع الرابع والعشرين كل من: •

 

 المنصب  االسم

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

صاحب السعادة السيد زايد بن راشد  

 الزياني
 وزير الصناعة والتجارة والسياحة 

 إيمان أحمد حسن الدوسري
وكيل وزارة الصناعة والتجارة 

 والسياحة 

 مستشار قانوني محمد عبدالمنعم العيد 

 وزارة الصحة 

الدكتورة مريم إبراهيم الهرمسي  

 الهاجري
 الوكيل المساعد للصحة العامة 

 مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة محمد أبوالفتح 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 دينا أحمد الفايز      

 

الوكيل المساعد لشؤون مجلسي  

 الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون جلسات  حمد محمد الطائي 

 
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 إدارة البحوث والدراسات 
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 مشرف بحوث                     منى ابراهيم العيد       

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

مشؤؤروع  رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤورى سؤؤالمة 

 والقانونية.  الدستوريةتين  من الناحي  القانون

ا 
ا
 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:  -ثالثـ

 

مشؤؤروع القانون، وقد توافقهم مع   ممثلو وزارة الصؤؤناعة والتجارة والسؤؤياحةبي ن  

أشار صاحب السعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة  

فت في الماضؤؤؤي صؤؤؤناعة التبغ بأنواعه ومن أشؤؤؤهرها   ،إلى أن مملكة البحرين ع ر 

ا باسؤؤؤتيراده من الدول المصؤؤؤنعة له  المعسؤؤؤل البحريني الذي تقوم المملكة حاليؤؤؤؤؤؤؤؤً

لمتحؤدة ومصؤؤؤؤؤر واألردن، حيؤث يبؤاع في جميع أنحؤاء العؤالم، كؤاإلمؤارات العربيؤة ا

بطلب إنشؤؤؤاء  -من داخل وخارج البحرين    –مشؤؤؤيًرا إلى تقدم  بعض المسؤؤؤتثمرين  

مصؤؤؤؤؤانع للتبغ في المملكؤة، األمر الؤذي من شؤؤؤؤؤأنؤه أن يسؤؤؤؤؤهم في إيجؤاد صؤؤؤؤؤنؤاعؤة  

ما  مليون دوالر( باإلضافة إلى خلق فرص عمل ب   300) واستثمارات جديدة تقدر بؤؤؤؤ 

، وأكد  أنه في حال تطبيق مشروع القانون فإنه سيعود بالنفع  ( وظيفة400الؤ ) يقارب

 على العديد من القطاعات بالمملكة، كالقطاع اللوجستي، والشحن وغيرها الكثير.

ا على وأضؤاف سؤعادته  أن السؤماح باالسؤتثمار في هذا المجال سؤيعود بالنفع حتمؤؤؤؤؤؤً

% من العمالة في المشؤروع  98مملكة البحرين من حيث تخصؤيص نسؤبة تزيد على 

للمواطنين البحرينيين باإلضؤؤافة إلى اسؤؤتثمار رأس المال في تأسؤؤيس المشؤؤروع وما  
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سؤؤتثمار عند تأسؤؤيسؤؤه يرافقه من نفع لمختلف القطاعات الوطنية، فضؤؤالً على ثثار اال

على مختلف القطاعات اللوجستية المساندة، كالكهرباء وغيرها، األمر الذي من شأنه 

 أن يصب في صالح اقتصاد المملكة.

 

ا: رأي 
ا
 : وزارة الصحة رابعـ

وافقهم مع مشؤؤؤروع القانون، مشؤؤؤيرين إلى أن سؤؤؤوائل ت  مثلو وزارة الصؤؤؤحةأكد  م

ا لتعريف تلك   الشؤؤيشؤؤة والسؤؤيجارة اإللكترونية ال تعد من قبيل منتجات التبغ طبقؤؤؤؤؤؤؤً

المنتجؤات في اتفؤاقيؤة منظمؤة الصؤؤؤؤؤحؤة العؤالميؤة اإلطؤاريؤة بشؤؤؤؤؤأن مكؤافحؤة التبغ والتي  

، وعليه فال تملك  2006( لسؤنة  26انضؤمت لها مملكة البحرين بموجب القانون رقم )

من ناحية  تقوم الوزارة باتخؤاذ التدابير الالزمة وزارة الصؤؤؤؤؤحؤة الرقابة عليهؤا، ولكن  

الرقابة والتفتيش على المطاعم والمقاهي بحسؤب اشؤتراطات الترخيص، وتعمل على 

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة في حال وجود مخالفات وإحالتها للنيابة العامة.

 رأي مجعية مكافحة التدخني البحرينية خامساا : 

عن موقفهؤا الرافض لمشؤؤؤؤؤروع    مكؤافحؤة التؤدخين البحرينيؤةعبرت  جمعيؤة  

 القانون استناًدا إلى عدة اعتبارات منها:

أن الســـماح بصـــناعة التبغ وإعادة تصـــنيعه في مملكة البحرين من شـــأنه  -1

ــار تدخين   ــبة انتش ــة وأن نس ــيش ــار تدخين الش ــبة المدخنين وانتش زيادة نس

 .%28الشيشة وغيرها من أنواع التبغ األخرى بين البحرينيين بلغت  

ــحية  زيادة -2 ــبب في زيادة تكاليف الرعاية الصـ ــوف تتسـ أعداد المدخنين سـ

أضـعافًا مضـاعفة عما سـيتم اسـتثماره في تصـنيع التبغ أو إعادة تصـنيعه،  

ة   دخين البحرينـي ة الـت افـح ة مـك ة جميـع ــتراتيجـي داف واســ ارض مع أـه ويتـع

واـستراتيجية وزارة الـصحة لمكافحة األمراض المزمنة والذي يعد التدخين  

 باتها.أخطر مسب 
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إن هناك فرص كثيرة آمنة لتطوير االـستثمار من خالل المـشاريع الـصغيرة  -3

ــاريع التي تقوم بـها بع  القـطاـعات المختلـفة في مملـكة البحرين   أو المشــ

ــحية وتحقل الغاية المرجوة   بحيث ال تؤدي إلى زيادة تكاليف الرعاية الصـ

 منها أكثر من الفرص المزعومة.

ض مع ما جاء في اتفاقية منظمة الصـحة العالمية إن التعديل المقترح يتعار -4

اإلطارية بشـــأن مكافحة التبغ، و يتمثل الغرض المنشـــود من هذه االتفاقية  

ــحـية   وبروتوكوالتـها في حـماـية األجـيال الـحالـية والمقبـلة من العواـقب الصــ

اجـمة عن تـعاطي التبغ والتعرض   اعـية والبيئـية واالقتصــــادـية الـن واالجتـم

 لدخانه.

ألمراض الخطيرة التي يـسببها التدخين للقاـصي والداني، واآلثار  اتـضحت ا -5

التي تترتب عليه ـسواء من الناحية الـصحية أو االجتماعية أو االقتـصادية و  

ــبة التدخين في األماكن العامة ــعي لتقليل نسـ ــبح االتجاه اآلن هو السـ  .أصـ

 )مرفق(

 

 

 رأي اللجنة:  -سادساا  

 2009( لسنة  8مشروع قانون بتعديل بع  أحكام القانون رقم )تدارست اللجنة       

الم بأنواعه،  والتبغ  التدخين  مكافحة  )بشأن  رقم  للمرسوم  لسنة  74رافل   )2017  ،

وزارة  ممثلي  و   واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة 

لمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد  وا  الصحةالصناعة والتجارة والسياحة ووزارة  

الشورى والذي   بمجلس  التشريعية والقانونية  الشؤون  لجنة  اللجنة على رأي  اطلعت 

 والقانونية.   الدستورية تينمن الناحي   مشروع القانونجاء مؤكدًا لسالمة 
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المادة   تضمنت  مواد،  ثالث  من  الديباجة  عن  فضالً  القانون  مشروع  يتألف 

بشأن مكافحة   2009( لسنة  8( من القانون رقم )2عديالً باستبدال نص المادة )األولى ت 

التبغ وصناعته وإعادة تصنيعه بجميع   مفادها حظر زراعة  بأنواعه  والتبغ  التدخين 

أنواعه في مملكة البحرين، إال بعد الحصول على ترخيص لذلك من الجهات المختصة  

سم المقرر إلصدار الترخيص وتجديده والذي وفقؤًا للشروط التي تضعها وبعد أداء الر

بإضافة   الثانية  المادة  الوزراء، وجاءت  المختص وبعد موافقة مجلس  الوزير  يحدده 

 ( المادة  إلى  واستيراد  11فقرة جديدة  بتصنيع  الترخيص  النص على جواز  مفادها   )

  ( اإللكترونية  التبغ  بدائل  اإللك وتوزيع  والشيش ة  اإللكترونية  ة  ار  يج  فيما ترونيةالس   ،)

 جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

مشروع القانون إلى إعادة السماح بتصنيع التبغ والمعسل البحريني الذي    يهدف

واستيراد   بتصنيع  السماح  وكذلك  العالم،  مستوى  على  طيبة  وسمعة  شهرة  اكتسب 

ة اإللكترونية والشيش ة اإللكتروتداول بدائل التبغ اإللكترونية )   ار  يج  ( في مملكة  ونيةالس 

 البحرين.  

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء  

 الموافقةوصؤؤية ب ت اللجنة إلى الت صؤؤ  لُ اللجان، خ   اللجنة والمسؤؤتشؤؤار القانوني لشؤؤؤون

مع تعديل نصؤؤوصؤؤه بصؤؤورة تكفل اسؤؤتبعاد   من حيث المبدأ على مشؤؤروع القانون

ا في مملكة   ا محظوًرا ال يجوز ممارسؤته مطلقؤؤؤؤؤؤً زراعة التبغ بحيث تبقى نشؤاطؤؤؤؤؤؤً

على   بدائل التبغ اإللكترونيةالبحرين، و قصر جواز التصنيع سواء لمنتجات التبغ أو  
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ن عة السؤؤوق المحلية،   غرض التصؤؤدير فقط دون السؤؤماح بدخول تلك المنتجات الُمصؤؤ 

كما وردت تفصؤيالً    مشؤروع القانون،  موادعلى إجراء بعض التعديالت  مما اقتضؤى 

 وذلك لالعتبارات اآلتية:بهذا التقرير،   في الجدول المرفق

تفق مشروع القانون بصيغته المعدلة مع وثيقة الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين حتى  ي   -أوالً 

نة ومتكاملة وهي )التنافسية والعدالة ، والتي تقوم على ثالثة مبادئ متواز 2030عام   

سوف تعمل  واالستدامة(، بحيث ال يطغى مبدأ على ثخر، حيث نصت على أنه : "  

من   النفطية  غير  القطاعات  في  اقتصادية  فرص  إيجاد  على  تشجيع     :خاللالمملكة 

النمو    االستثمار مصادر  لتنويع  المالي  القطاع  إلى  إضافة  اقتصادية  قطاعات  في 

وخدمات    االقتصادي السياحي  كالقطاع  النفطي  والقطاع    عمال األ غير  والصناعة 

هذه   في  النمو  تطوير  من  تمكنها  ومزايا  فرص  من  البحرين  تمتلكه  لما  اللوجيستي 

من   و ...  القطاعات التصدير  قطاعات  م  خالل  تشجيع  الشركات التأكد  مواكبة  ن 

 االستثماراتفي اجتذاب    االستمرارو ...  البحرينية للسوق العالمية للمنتجات والخدمات

 ". األجنبية 

اتفاقية منظمة الصحة العالمية  إن مشروع القانون بصيغته المعدلة يتوافق مع نصوص    -ثانياًا

التبغ بشأن مكافحة  إليه  اإلطارية  المملكة على االنضمام  وافقت  ب والتي  القانون رقم  ا 

إذ أن بدائل التبغ المستخدمة في )السيجارة اإللكترونية و الشيشة   2006( لسنة  26)

اإللكترونية وما ماثلها من أجهزة(، ال تندرج ضمن مفهوم )منتجات التبغ( التي نظمتها   

المنتجات  ( هي : "  1تلك االتفاقية حيث أن منتجات التبغ وفقؤًا للفقرة )و( من المادة )
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التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض االستخدام   مؤن أوراق  ؤًاأو جزئيؤًا  لتي تتكون كلي ا

"، كما أن االتفاقية لم تحظر تصنيع  مضغها أو تنشقها    سؤواء بتؤدخينها أوامتؤصاصها أو 

 وإعادة تصنيع التبغ ويدعم ذلك النصوص التالية:

ـًا  يتخذ كل طرف وينفذ، وفق: "  على ما يلي( من االتفاقية والتي تنص  10المادة ) -أ

أو تنفيذية  أو  تشريعية  تدابير  الوطنية،  التدابير    لتشريعاته  من  غيرها  أو  إدارية 

لحمل   ومستورديهاالفعالة  التبغ  منتجات  أن  صانعي  للسلطات   على  يكشفوا 

تدابير فعالة    الحكومية عن محتويات التبغ وانبعاثاتها. كما يتخذ كل طرف وينفـذ

ال أجل  لمنتجـاتمن  السامة  بالمكونات  الخاصة  للمعلومات  العلني  التبغ      كشف 

 . "واالنبعاثات التي قد تنجم عنها

يعمل كل طرف  ( من االتفاقية والتي تنص على ما يلي: "  7( الفقرة )15المادة ) -ب

من أجل    االقتضاء،   منح التراخيص، عندعلى اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل  

تنظيم   أو  التبغإنتامراقبة  منتجات  منـع  ج  أجـل  مـن  غير    وتوزيعها  االتجار 

 . " المشروع

لكترونية والشيشة المواد المستخدمة في السيجارة اإل  أيلكترونية )بدائل التبغ اإلإن    -   ثالثاًا

التي عرفها    منتجات التبغال تندرج ضمن مفهوم    ( لكترونية وما ماثلها من أجهزةاإل

(  1في المادة )  بأنواعه  بشأن مكافحة التدخين والتبغ   2009( لسنة  8قانون رقم ) ال

 :  على النحو التالي 
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من أوراق التبغ كمادة    ؤًاأو جزئي   ؤًاالمنتجات التي تتكون كلي منتجات التبغ :    -4"  

خام، والتي تصنع لغرض االستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو  

 ."استنشاقها

الدول كدولة اإلمارات   -  رابعاًا بها في عدد من  المرخص  التبغ من األنشطة  إن تصنيع 

وبالنسبة   الهاشمية،  األردنية  والمملكة  العربية  المتحدة وجمهورية مصر  العربية 

لبدائل التبغ اإللكترونية فإن التوجه الحالي لدى العديد من الدول هو تنظيمها وليس  

المواصفة القياسية عربية المتحدة مؤخًرا  حظرها حيث أصدرت دولة اإلمارات ال

نظائر منتجات التبغ  منتجات النيكوتين اإللكترونية )   :UAE.S 5030اإللزامية رقم  

الدولةكالتقليدية(   مستوى  على  التطبيق  إلزامية  إماراتية  قياسية  لتنظيم    مواصفة 

إلى   11/2019/ 19وبادرت دولة الكويت بتاريخ  المنتجات،    تلك  تداول  استيراد و 

نتيجة اتفاق وزارة الصحة   2019( لسنة  117إصدار التعليمات الجمركية رقم ) 

للصناعة  العامة  الهيئة  قرار  على  المبني  والصناعة  التجارة  ووزارة  الكويتية  

باعتماد المواصفات اإلماراتية مؤقتؤًا لحين وضع مواصفات محلية منعؤًا للتداول 

هيئ  كما وضعت  المنتجات،  لتلك  لدول العشوائي  التعاون  لدول مجلس  التقييس  ة 

( بشأن GSO 05 FDS 1415: 2017الخليج العربية مشروع المواصفة الفنية )  

 التبغ المعسل. 
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إن منتجات التبغ المستوردة ال تختلف من حيث أثرها ومحتوياتها عن تلك الُمصن عة     -خامساًا  

وع القانون حيث لم  محليؤًا بغرض التصدير في حال السماح بتصنيعها وفقؤًا لمشر

المادة   فقد نصت  التبغ ومنتجاته  استيراد  المطبق حاليؤًا  القانون  من    (10)يحظر 

)القانون   لسنة  8رقم  والتبغ  2009(  التدخين  مكافحة  جواز    بشأن  على  بأنواعه 

خدمات  تقديم  أو  التجارية  المحالت  في  بأنواعه  التبغ  بيع  أو  توزيع  أو  استيراد 

بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة  وذلك  الشيشة في المحالت العامة  

الترخيص   إلصدار  المقرر  الرسم  أداء  وبعد  لذلك  تضعها  التي  للشروط  وفقؤؤًا 

اأن  وتجديده و  الرسوم قرار من  فئات  بتحديد  بعد موافقة يصدر  المختص  لوزير 

الوزراء  إخراج عملة مجلس  إلى  يؤدي  ومنتجاته  التبغ  استيراد  أن  من  بالرغم   ،

الوطني   اإلنتاج  تعزيز  من  بدالً  المدفوعات  ميزان  على  سلبؤًا  يؤثر  مما  صعبة 

وتشجيع التصدير، ومشروع القانون بصيغته المعدلة ينص على التصنيع بغرض  

بدخ يسمح  فقط مما  الصادرات  التصدير  تلك  قيمة  تمثل  للمملكة  ول عملة صعبة 

 وبالنتيجة التأثير إيجابؤًا على ميزان المدفوعات والميزان التجاري للمملكة.

إن ما ينفق على مكافحة التدخين والتبغ يرتبط بشكل أساسي باستهالك التبغ ومنتجاته    -سادساًا  

أم أجنبيؤًا، و  أكان وطنيؤًا  التصنيع سواء  التبغ  وليس بمكان  المستهلك نحو  سلوك 

ومنتجاته كسلعة متوفرة ومرخص بها في السوق المحلية وفقؤًا للقانون الحالي لن 

يمس به  تصنيع تلك السلعة محليؤًا بغرض التصدير حيث أنها لن تدخل السوق  

 المحلية. 
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على  إن السماح بالتصنيع المحلي بغرض التصدير فقط  ليس من شأنه التأثير سلبؤًا    -سابعاًا 

اإليرادات الجمركية خاصة أن منتجات التبغ تخضع للضريبة االنتقائية فضالً على 

المنافع االقتصادية المتحققة من خلق فرص عمل للمواطنين البحرينيين وتأثيرها  

اإليجابي على سالسل اإلنتاج المرتبطة بها من خدمات النقل والتغليف وغيرها من  

إد في  والمساهمة  مساندة،   التصدير قطاعات  خالل  من  األجنبية  العمالت  خال 

وجذب واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر  مما ينعكس إيجابؤًا على االقتصاد 

 الوطني وسعر صرف الدينار.    

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -سابعـ

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشؤؤؤورى، اتفقت اللجنة   39إعماالً لنص المادة )       

 على اختيار كل من :

ــ  .1  مقرًرا أصليـًا.        ريــسعادة األستــــــاذ صبــــاح سالــم الدوس

 مقرًرا احتياطيًا.   ان ــسعادة الدكتور منصــور محمـد ســـــــــرح .2

 

ا
ا
 توصية اللجنة:  -ثامنـ

في ضؤوء ما دار من مناقشؤات وما أبدي من ثراء أثناء دراسؤة مشؤروع القانون،      

 فإن اللجنة  توصي بما يلي:



271 
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  الموافقة من حيث المبدأ على   -

بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم  2009( لسنة  8)

 . 2017( لسنة  74)

 

استبعاد    )بعد تعديل مضمونها( بما يكفل    الموافقة على مواد مشروع القانون -

ا في  اً ا ال يجوز ممارسته مطلقمحظورً   اًا سألة زراعة التبغ بحيث تبقى نشاطم

و البحرين،  التبغ  مملكة  بدائل  أو  التبغ  لمنتجات  سواء  التصنيع  جواز  قصر 

بدخول السماح  دون  فقط  التصدير  غرض  على  المنتجات    اإللكترونية  تلك 

بالصورة التي أوصت اللجنة بها وأوردتها ، و لك  السوق المحليةإلى  المصنعة  

 تفصيالً في الجدول المرفق تحت عنوان )توصية اللجنة(. 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخا  الالزم،،، 

 

 

 لــاد عبداهلل الفاض ــورة جهــالدكت       األستــاذة هالــة رمــزي فايــز                  

 رئيس جلنة اخلدمـات                       نائب رئيس جلنة اخلدمات            
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 ن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه بشأ 2009( لسنة 8قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )مشروع 

 2017( لسنة 74رافق للمرسوم رقم )الم 

 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة 

نصوص املواد كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب   أقرها

 المسمى 
 

 

 

بتعديل   رقم ) ( لسنة مشروع قانون

( لسنة  8القانون رقم )بعض أحكام 

بشأن مكافحة التدخين  2009

 والتبغ بأنواعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رفض مشروع  

القانون من حيث  

 المبدأ

 المسمى 
 

 

 

في  - ورد  كما  المسمى  على    الموافقة 

 مشروع القانون. 

 المسمى 

 
 

 قانون رقم )   ( لسنة  مشروع

(  8بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

التدخين بشأن مكافحة  2009لسنة 

 والتبغ بأنواعه 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة 

نصوص املواد كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب   أقرها

 الديباجة 

خليفااة         ةل  عيساااااى  بن  حمااد  نحن 

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالع  بعد

  2009( لسؤؤنة 8القانون رقم )وعلى  

 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه،

أقر مجلس الشؤؤؤورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصؤه، وقد صؤدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 

 

 

 
 الديباجة 

 كمؤا ورد  ن ص الؤديبؤاجؤة  الموافقؤة على   -

 مشروع القانون. في

 الديباجة 

خالايافاااة                                 ةل  عايساااااى  بان  حاماااد  ناحان 

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور،

( رقم  القانون  لسنة  8وعلى   )2009  

 بأنواعه، بشأن مكافحة التدخين والتبغ 

النواب   ومجلس  الشورى  مجلس  أقر 

عليه  وقد صدقنا  نصه،  اآلتي  القانون 

 وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة 

نصوص املواد كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب   أقرها

 األولىمادة ال

( من القانون 2يُسؤؤؤتبدل بنص المادة )

بشؤؤأن مكافحة   2009( لسؤؤنة 8رقم )

 التدخين والتبغ بأنواعه، النص اآلتي:

 (:  2مادة )

تحظر زراعة التبغ وصؤناعته وإعادة 

تصؤؤؤؤؤنيعؤه بجميع أنواعؤه في مملكؤة  

علؤى   الحصؤؤؤؤؤول  بعؤؤؤد  إال  البؤحؤرين، 

ترخيص من الجهات المختصؤؤؤة وفقًا 

للشؤروط التي تضؤعها لذلك وبعد أداء  

الرسؤؤؤؤم المقرر إلصؤؤؤؤدار الترخيص  

 األولىمادة ال 

 

 

نص مقؤدمؤة المؤادة كمؤا  الموافقؤة على   -

 مشروع القانون.ورد في 

من القانون  (  2نص المادة )ب سؤؤؤؤتبدل  ي  -

بشــأن مكافحة    2009( لســنة  8رقم )

 النص التالي:  ،    التدخين والتبغ بأنواعه

ر زراـعة التبغ بجميع أنواـعه في  حظ  ت   -أ

 المملكة.

اـعحظ  ت   -ب ـــن ــنيع      ةر صــ أو إـعادة تصــ

  أو أي مواد ـبديـلة عنـها   التبغمنتـجات  

إال بغرض التصــدير وبعد   في المملكة

ــول على ترخيص من الجهات   الحصــ

 المادة األولى

 

( المادة  بنص  القانون  2يُستبدل  من   )

( لسنة  8رقم  مكافحة     2009(  بشأن 

 النص اآلتي:   التدخين والتبغ بأنواعه،

 

 ( :  2مادة )

 

ر زراـعة التبغ بجميع أنواـعه  حظ  ت   -أ

 في المملكة.

ــناعحظ  ت   -ب ــنيع    ةر صـ أو إعادة تصـ

  أو أي مواد ـبديـلة عنـها  التبغمنتـجات  

وبعد  إال بغرض التصـدير    في المملكة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة 

نصوص املواد كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب   أقرها

فئؤات  وتجؤديؤده، ويصؤؤؤؤؤدر بتحؤديؤد 

الرسؤؤؤؤؤوم قرار من الوزير المختص  

 راء.بعد موافقة مجلس الوز

ا للشروط التي تضعها ـًــ المختصة وفق

لذلك وبعد أداء الرـسم المقرر إلـصدار  

الترخيص و تجديده، ويصــدر بتحديد 

ر   وزـي اـل ن  ـم رار  ـق رســـــوم  اـل ئــات  ـف

 جلس الوزراء.المختص بعد موافقة م

الحصـــول على ترخيص من الجهات  

للشروط التي تضعها  ا  ًــ وفقالمختصة  

لذلك وبعد أداء الرسم المقرر إلصدار  

الترخيص و تجديده، ويصــدر بتحديد 

ر  وزـي اـل ـمن  رار  ـق رســـــوم  اـل ئــات  ـف

مـجـلـس  مـوافـقــة  عــد  ـب مـخـتـص  اـل

 الوزراء.

 

 الثانية مادة ال

( المادة  إلى  القانون  11تُضاف  من   )

( لسنة  8رقم  بشأن مكافحة    2009( 

 

 الثانية مادة ال

نص مقؤدمؤة المؤادة كمؤا الموافقؤة على    -

 في  مشروع القانون.  ورد

بعؤؤد كلمؤؤة   )وبيع(إضؤؤؤؤؤؤافؤؤة عبؤؤارة   -

 الواردة في الفقرة المضافة.  )توزيع (

 

 الثانية مادة ال

( المادة  إلى  القانون   من  (11تُضاف 

( لسنة  8رقم  مكافحة     2009(  بشأن 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة 

نصوص املواد كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب   أقرها

جديدة،   فقرة  بأنواعة  والتبغ  التدخين 

 نصها اآلتي: 

 

 

 ( فقرة ثانية:11مادة )

واسؤؤؤؤتثناًء من حكم الفقرة السؤؤؤؤابقة، 

يجوز الترخيص بتصؤؤؤنيع واسؤؤؤتيراد  

اإللؤكؤتؤرونؤيؤؤؤة   الؤتؤبؤغ  بؤؤؤدائؤؤؤل  وتؤوزيؤع 

والشؤؤؤؤيشؤؤؤؤة   )السؤؤؤؤيجارة اإللكترونية

 اإللكترونية(.

 ) بتصنيع و(.حذف عبارة  -

، وتشاااامل المواد اسؤؤؤؤتبدال عبارة "   -

ة  المساتخدمة في   ارا يجا اإللكترونية الساي

ة اإللكترونيةشااوال وما ماثلها من   يشااا

"  أجاهازة بؤعؤبؤؤؤارة   )الساااااياجاااارة  " 

 ."اإللكترونية والشيشة اإللكترونية(

  ( فقرة ثانية 11) مادةالاسؤؤتبدال نص   -

 ليصبح على النحو التالي:

واساتثناًء من حكم الفقرة الساابقة، يجوز  

باساااتيراد وتوزيع وبيع بدائل   الترخيص

المواد  وتشااااامااال   اإللكترونياااة،  التبغ 

ة اإللكترونية المساااتخدمة في  ارا يجا الساااي

جديدة  فقرة  بأنواعه  والتبغ  التدخين 

 نصها اآلتي: 

 

 

 

 ( فقرة ثانية: 11مادة )
 

 واسؤؤؤؤؤتثنؤاًء من حكم الفقرة السؤؤؤؤؤابقؤة، 

بااساااااتيراد وتوزيع    يجوز الترخيص

وبيع بدائل التبغ اإللكترونية، وتشامل  

ة المواد المساااااتخادماة في   ارا يجاا الساااااي

ة اإللكترونيةشالاإللكترونية وا وما    يشاا

 .ماثلها من أجهزة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت من 
 احلكومة 

نصوص املواد كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب   أقرها

ة اإللكترونيةشااااوال وما ماثلها من   يشااااا

 .أجهزة
 

 لثالثة امادة ال

رئيس مجلس الوزراء والوزراء  على

تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما يخصؤؤه   –

بؤه من اليوم التؤالي  القؤانون، ويُعمؤل 

 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 لثالثة امادة ال

في    الموافقؤة على نص المؤادة كمؤا ورد -

 مشروع القانون.

 

 لثالثة امادة ال

رئيس مجلس الوزراء والوزراء   على

تنفيذ أحكام هذا    –كل فيما يخصؤؤؤه   –

التؤؤالي   اليوم  بؤؤه من  القؤؤانون، ويُعمؤؤل 

 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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 م 2021مارس  31 التاريخ: 
 

 

 احملرتمة  سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل حممد الفاضل  
 رئيــس جلنة اخلدمات   

 
 

 
بشأن   2009( لسنة  8أحكام القانون رقم )مشروع قانون بتعديل بعض  الموضوع:  

 .2017( لسنة 74مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم )

 

 

رئيس  أرفل  م،  2021مارس    23بتاريخ        الصالح  بن صالح  علي  السيد  معالي 

مشروع قانون  نسخة من  ،  ( 3د    5ص ل ت ق/ ف    609م )، ضمن كتابه رق المجلس

بعض   )بتعديل  رقم  القانون  لسنة  8أحكام  والتبغ    2009(  التدخين  مكافحة  بشأن 

الم )بأنواعه،  رقم  للمرسوم  لسنة  74رافق  التشريعية    ىإل،  2017(  الشؤون  لجنة 

 للجنة الخدمات. ته وإبداء المالحظات عليه والقانونية، وذلك لمناقش

 

عقدت لجنة الشـــؤون التشـــريعية والقانونية اجتماعها  م  2021مارس  29وبتاريخ      

،  ، وقرار مجلس النواب بشــأنهالمذكور ، حيث اطلعت على مشــروع القانونالثالثين

 للجنة.  يكما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانون 

 

لمبادئ   قانونمشــــروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

   .وأحكام الدستور
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 رأي اللجنة:

اللجنة سالمة      )  ترى  رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  لسنة  8مشروع   )

الم  2009 بأنواعه،  والتبغ  التدخين  مكافحة  ) بشأن  رقم  للمرسوم  لسنة  74رافق   )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، 2017

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 10ملحق رقم )
 املرافق للجنة التكميلي التقرير

 املواد خبصوص والبيئة العامة

( 84)و( 69)و( 17) أرقام

 من اللجنة إىل املعادة( 116)و

 البيئة، بشأن قانون مشروع

 لسنة( 65) رقم للمرسوم املرافق

 م2019

 

 

 

 



281 
 

 م  2021 أبريل 21التاريخ: 

 (20الرقم )

 

(  84( و)69) و  ( 17)  الواد أرقامالتقرير التكميلي للجنة الرافق العامة والبيئة بشأن 
بشأن البيئة، الرافق للمرسوم رقم  لجنة من مشروع قانون إىل الالعادة  ( 116و)

 . م2019لسنة ( 65)
 

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 
 
 :مــــــةمقد

الخطــاب رقم )2021  أبريــل  05بتــاريخ   / ص ل م ب /   616م، وبموجــب 

  04المنعقدة بتاريخ    الخامـسة والعـشرين(، وبناًء على قرار المجلس في جلـسته  3د5ف

ل ك  م،  2021  أبرـي ذـل اريخ  وـك ل  14بـت /   618م، وبموـجب الخطـاب رقم )2021  أبرـي

ــته  3د5ص ل م ب / ف ــرين (، وبناًء على قرار المجلس في جلسـ ــة والعشـ ــادسـ   السـ

ــاحب  أعاد م،2021  أبريل  11قدة بتاريخ  المنع ــالح    صـ ــالح الصـ المعالي علي بن صـ

ــورى  (17)  المواد أرـقام  والبيـئة  إلى لجـنة المرافل الـعاـمة  الموقر  رئيس مجلس الشــ

ــوم رقم   (116( و)84( و)69)و ــأن البيئة، المرافق للمرسـ ــروع قانون بشـ من مشـ

ا رأي اللجنة   ،م2019( لسنة  65) لمناقشتها ودراستها وإعداد تقرير بشأنها متضمنـــــً

 لعرضه على المجلس الموقر.
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 أوالا: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مشـروع  من    (116( و)84( و)69)و  (17) أرقامالمواد المعادة  تدارسـت اللجنة  (5)

 التالية:ها  ات اجتماعفي القانون المذكور  

 الفصل الدور التاريخ  االجتماعرقم 

 5 3 م2021 أبريل 12 27

 5 3 م2021أبريل  19 28

 

 

ــتهــا   (6) أثنــاء دراســ اللجنــة  أرقــاماطلعــت   (116( و)84( و)69)و   (17)  المواد 

 ةالمنعقد  الخامسـة والعشـرينالجلسـة    تيمضـبط  موضـوع البحث والدراسـة على

  11بتاريخ    ةالمنعقد  والجلســـة الســـادســـة والعشـــرين  م2021  أبريل 04بتاريخ  

 م.2021أبريل  

 

ـــعادة أعضــــاء المجلس 28دـعت اللجـنة إلى اجتـماعـها رقم ) (7) ـــحاب الســ ( أصــ

  الموقرين:

 الحضور الّصفــــــة  م ــــــــــــــاالس

 األستاذ جمال محمد فخرو
النااب األول لرايس مجلس  

 الشورى.
 حضر 

 سلماناألستاذة جميلة علي 
النااب الثاني لرايس مجلس  

 الشورى.
 حضر 

 األستاذة دالل جاسم الزايــد 
رايس لجنة الشؤون التشريعية  

 والقانونية. 

اعتذرت لظروف  

 خاصة.

األستاذ علي عبدهللا  

 العرادي
 حضر  عضو مجلس الشورى. 
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 مجلس الشورى كل من:موظفي األمانة العامة ب حضر االجتماع من   (8)

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني  األستاذ عبـدالرحيـم علـي عـمر 

 باحث قانوني  السيد علي نادر السلوم

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السـيد أيوب علي طريف 

 أمين سر لجنة  السيدة دانة إبراهيم حمد الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصااي إعالم  صادق جعفر  الحلواجي السيد 

 البحوث والدراسات  قسم

 أخصااي بحث وتحليل أول  السيد علي جواد القطان 

 

ا: رأي أصحاب السعادة أعضاء اجمللس
ا
 :ثاني

 ( 116( و)84( و)69)و  (17)  المواد أرقاماألعضاء    ناقش أصحاب السعادة

بيالمعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن البيئة،   نوا رأيهم واقتراحاتهم في  حيث 

بع  المواد، فيما اتفقوا في مواد أخرى مع الصياغة المقترحة من اللجنة، على نحو  

 ما هو ثابت بمحضر اجتماع اللجنة. 
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ا: 
ا
 رأي اللـــــجنة:ثالث

( من مشروع قانون  116( و)84( و)69)و   (17)  تدارست اللجنة المواد أرقام

وتم تداول وتبادل وجهات النظر  ،  2019لسنة    (65رافل للمرسوم رقم )البيئة المبشأن  

بشأنها بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر  

ارة بآرااهم وأفكارهم، وبعد مطالعة مضبطة الجلسة الخامسة ن الذين تم دعوتهم لالست و 

م، 2021ريل  أب   04السادسة والعشرين المنعقدتين بتاريخ  مضبطة الجلسة  والعشرين و 

برأي  2021أبريل    11و  واالستئناس  األعضاء،  السعادة  أصحاب  ومداخالت  م 

 المستشار القانوني للجنة، انتهت اللجنة إلى اآلتي: 

 ( من المشروع: 17أوالً: المادة )

د بالمقاييس والمعايير البيئية، وأن  الحظت اللجنة أن هذه المادة أجازت عدم التقي  

ت ومناطل العمل وهو األمر الذي يتعين  آيمتد ليشمل جميع المنشيل المادة  نطاق تطب

واإلجراءات  الضوابط واالشتراطات،  للبيئة وضع بع   األعلى  المجلس  معه على 

( كما وردت في مشروع  17بقاء على نص المادة )رتأت اللجنة اإلا  المنظمة لذلك، ولذا

"وتحدد الالاحة التنفيذية لهذا  ي:  القانون مع إضافة فقرة ثانية إلى هذه المادة نصها اآلت 

 .القانون الضوابط واالشتراطات واإلجراءات الالزمة في هذا الشأن"

 

 

 ( من مشروع القانون: 69: المادة )ثانيًا 

الحظت اللجنة أن الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلص من المخلفات 

المخل فات والتخلص منها،  الصحية تنصب على عملية إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة تلك  

وليس على كيفية تنظيمها، ولذا ارتأت اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في  

 مشروع القانون. 
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 ( من مشروع القانون: 84: المادة )ثالثًا 

 لألسباب اآلتية:   بقرار مجلس النواب الموقر  المادة كما وردجنة على نص  وافقت الل

المشر   .1 دخول  أن  أحاط  للسكن ع  المخصصة  األماكن  من    ىوتفتيش  بسياج 

( من  25شترطت المادة )حيث ا  ، ا على حرمة هذه المساكنـً ت حفاظالضمانا

نون وبالكيفية  نها القايكون ذلك في حالة الضرورة القصوى التي يعي    أنالدستور  

 . المنصوص عليها فيه

 

صدار إب   2002( لسنة  46سوم بقانون رقم )( من المر90)و  (67ن )ي أن المادت  .2

هم وهي توجيه  ل المت  لتفتيش منز ضوابط    اقانون اإلجراءات الجنااية قد وضعت 

رتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثالثة  ااتهام إليه ب 

، كما اشترطتا القيام به من أحد مأموري الضبط  و باشتراكه في ارتكابهاأأشهر  

في   عليهم  المنصوص  المختصين  )القضااي  بقانون  45المادة  المرسوم  من   )

 .سالف الذكر

 

 

مأموري   .3 من  إال  به  القيام  يجوز  ال  التحقيل  أعمال  من  يعد عمالً  التفتيش  أن 

( لسنة  46( من المرسوم بقانون رقم )85/1)الضبط القضااي عمالً بنص المادة  

لعضو النيابة  ءات الجنااية التي تنص على أنه "بإصدار قانون اإلجرا  2002

ر من  القضااي للقيام بعمل معين أو أكث العامة أن يندب أحد مأموري الضبط  

ال المتهم" وأيضً أعمال  الرابع من    اتحقيل عدا استجواب  الفصل  بأحكام  عمالً 

 الباب األول من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون المذكور. 
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طبقًا  ( 84( من المادة )عجز الفقرة )ج  الواردة في  "إذن"كلمة  رأت اللجنة أن   .4

( من المرسوم  93)و (  92أحكام المادتين )تتفل مع    لقرار مجلس النواب الموقر،

 سالف اإلشارة إليه. 2002( لسنة 46بقانون رقم )

 

 

 : من المشروع( 116: المادة )ارابعً 

 ت اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد في قرار مجلس النواب الموقر. رأ

 (17)  أرقاموعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على نصوص المواد  

على نحو ما هو وارد بالجدول    من مشروع القانون المذكور   (116( و)84( و)69)و 

  . بتقرير اللجنة المرفل

 

ا
ا
 رابع

 
 ري الوضوع األصلي واالحتياطي:: اختيار مقر

( من الالئحؤة الؤداخليؤة لمجلس الشؤؤؤؤؤورى، اتفقؤت اللجنؤة على 39إعمؤاالً لنص المؤادة )

 اختيار كل من:

 .مقرًرا أصليًا  األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -1
  . احتياطيًامقرًرا   األستاذة منى يوسف خليل المؤيــد -2
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ا
 ا: توصية اللجنة:خامس

أثناء دراسة    على  أبديت  التي  المناقشات واآلراء  (،  17أرقام )المواد  ضوء 

 : باآلتيفإن اللجنة توصي  ، (116)(، 84(، )69)

أرقام ) - المواد  إلى 116(، )84(، )69(، )17الموافقة على نصوص  المعادة   )

( رقم  للمرسوم  المرافق  البيئة،  بشأن  قانون  مشروع  من  لسنة  65اللجنة   )

 المرفق.في الجدول كما وردت تفصياًل م، 2019

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي      الكعبي مجعة مجعة حممد                 

 رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة        نائب رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة         
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 2019( لسنة 65، الرافق للمرسوم رقم )مشروع قانون رقم ) ( لسنة بشأن البيئةمن  (116( و)84( و)69( و)17)أرقام جدول الواد العادة  

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

 (17مادة )

التقيد   عدم  الضرورة  عند  يجوز 

تصدر   التي  والمعايير  بالمقاييس 

إذا   القانون  هذا  ألحكام  بالتطبيل 

حماية  كان   هو  ذلك  من  الهدف 

األرواح أو ضمان وتأمين سالمة  

ويجب   العمل،  منطقة  أو  المنشأة 

اإلدارة  إخطار  الحالة  هذه  في 

 المختصة والجهات المعنية. 

 (17مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 في مشروع القانون. 

 (17مادة )

ة    - اـي ة إلى نـه انـي ة فقرة ـث إضـــــاـف

 المادة نصها اآلتي:

ة لهـذا  "وتحـدد الالئحـة التنفيـذـي

ــتراطات   الضــوابطالقانون   واالش

هــذا  فـي  الـالزمــة  واإلجـراءات 

 الشأن".

 (17مادة )

ــرورة عدم التقـيد  يجوز عـند الضــ

بالمقاييس والمعايير التي تصـــدر 

انون، إذا   ذا الـق ام ـه التطبيل ألحـك ـب

كـان الهـدف من ذلـك هو حمـايـة  

األرواح أو ضـمان وتأمين ـسالمة 

ــأة أو منطقة العمل، ويجب   المنشــ

اإلدارة  إخطــار  ــة  الحــال هــذه  في 

 المختصة والجهات المعنية.

لهــذا  التنفيــذيــة  الالئحــة  وتحــدد 

ــتراطات   الضــوابطالقانون   واالش
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هــذا  فـي  الـالزمــة  واإلجـراءات 

 الشأن.

 (69مادة )

 

 

 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير  

من   التخلص  بشأن  تصدر  التي 

أنشطة   عن  الناتجة  المخلفات 

الرعاية الصحية على عملية إنتاج  

تلك   ومعالجة  ونقل  وتخزين 

بهدف   منها،  والتخلص  المخلفات 

المخلفات  هذه  على  السيطرة 

 (69مادة )

( عبارة  تنظيمإضافة  بعد  كيفية   )

 عبارة )الرعاية الصحية على(. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

يجب أن تشمل الشروط والمعايير  

من   التخلص  بشأن  تصدر  التي 

أنشطة   عن  الناتجة  المخلفات 

  كيفية تنظيم الرعاية الصحية على  

ونقل   وتخزين  إنتاج  عملية 

ومعالجة تلك المخلفات والتخلص  

هذه   على  السيطرة  بهدف  منها، 

 (69مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

القانون،   مشروع  أن  في  حيث 

إليها  المشار  والمعايير  الشروط 

عملي  على  تنصب  المادة    ة بصدر 

ومعالجة   ونقل  وتخزين  إنتاج 

وليس  المخل   منها،  والتخلص  فات 

 تنظيمها.  كيفية على 

 (69مادة )

 

 

 

يجب أن تشمل الشروط والمعايير  

من   التخلص  بشأن  تصدر  التي 

أنشطة   عن  الناتجة  المخلفات 

الرعاية الصحية على عملية إنتاج  

تلك   ومعالجة  ونقل  وتخزين 

بهدف   منها،  والتخلص  المخلفات 

المخلفات  هذه  على  السيطرة 
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آثارها  انتشار  دون  والحيلولة 

يتم   والبيئة حتى  بالصحة  الضارة 

ا بالطرق السليمة بيئياً  التخلص منه

 وصحياً. 

انتشار   دون  والحيلولة  المخلفات 

والبيئة   بالصحة  الضارة  آثارها 

يت  بالطرق  حتى  منها  التخلص  م 

 السليمة بيئياً وصحياً. 

آثارها  انتشار  دون  والحيلولة 

يتم   والبيئة حتى  بالصحة  الضارة 

ا بالطرق السليمة بيئياً  التخلص منه

 وصحياً. 

 (84مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (84مادة )

( بعد  ،البند )أ(: إضافة فاصلة ) •

 العمل(. عبارة )أوقات 

كلمة   • تصويب  )ب(:  البند 

 (. إثبات )اثبات( إلى )

 البند )ج(:  •

تغيير عبارة )للمفتشين( الواردة  -

( إلى  البند  صدر  لمأموري  في 

 (. الضبط القضائي

 (84مادة )

كما    - المادة  نص  على  الموافقة 

 ورد بقرار مجلس النواب الموقر، 

ذلك أن دخول األماكن المخصصة  

مأموري   على  قاصر  للسكنى 

الضبط القضائي المشار إليهم في 

من   عمال  ي عد  ألنه  )ب(،  الفقرة 

عمال   الجنائي  التحقيق  أعمال 

( المادة  من  85/1بنص   )

 (84مادة )
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رايس   .أ يندبهم  الذين  للمفتشين 

المجلس   المجلس من بين موظفي 

من   المختصين  أخرى أو    جهات 

اتخاذ   التفتيش  بأعمال  للقيام 

من   للتحقل  الالزمة  اإلجراءات 

والاحته  القانون  هذا  أحكام    تنفيذ 

الصادرة  والقرارات  التنفيذية 

الفقرتين   - من  )أي  عبارة  تغيير 

 (. الفقرة )ب()أ( و)ب(( إلى )

-  ( كلمة  إلى تصريح تغيير   )

 (. إذن)

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

رايس   .أ يندبهم  الذين  للمفتشين 

المجلس   بين موظفي  المجلس من 

أخرى   جهات  من  المختصين  أو 

اتخاذ  التفتيش  بأعمال  للقيام 

من   للتحقل  الالزمة  اإلجراءات 

والاحته  القانون  هذا  أحكام    تنفيذ 

الصادرة  والقرارات  التنفيذية 

دخول   األخص  وعلى  له،  تنفيذاً 

( لسنة  46المرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون اإلجراءات    2002

إال   به  القيام  يجوز  وال  الجنائية، 

مأمو القضائيمن  الضبط  - ري 

غيرهم دون  ما   - وحدهم  إذا 

توافرت الشروط المبررة للتفتيش  

(  90( و)67عمال بنص المادتين )

( رقم  بقانون  المرسوم  ( 46من 

الذكر، فضال    2002لسنة   سالف 

حالة   في  إال  يكون  ال  أنه  عن 

يعينها   التي  القصوى  الضرورة 

المنصوص   وبالكيفية  القانون 

( 25ادة )عليها فيه عمال بنص الم 

 

 

 

 

 

 

رايس   .أ يندبهم  الذين  للمفتشين 

المجلس   بين موظفي  المجلس من 

أخرى   جهات  من  المختصين  أو 

اتخاذ  التفتيش  بأعمال  للقيام 

الالزمة   من  اإلجراءات  للتحقل 

والاحته  القانون  هذا  أحكام    تنفيذ 

الصادرة  والقرارات  التنفيذية 



292 
 

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

دخول   األخص  وعلى  له،  تنفيذاً 

أحكام لتطبيل  الخاضعة    األماكن 

أوقات  في  وذلك  القانون،  هذا 

المعلومات   طلب  ولهم  العمل 

األشخاص  وعلى    الالزمة، 

عن  والمشروع إعاقتهم  عدم  ات 

بما   وتزويدهم  مهامهم،  أداء 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

لموظفي المجلس الذين يخولهم   .ب

العدل   بشئون  المعني  الوزير 

المجلس صفة    باالتفاق مع رايس 

مأموري الضبط القضااي بالنسبة  

للجراام المنصوص عليها في هذا 

أحكام  لتطبيل  الخاضعة    األماكن 

أوقات  هذا   في  وذلك  القانون، 

المعلومات    ،العمل طلب  ولهم 

األشخاص  وعلى    الالزمة، 

عن   إعاقتهم  عدم  والمشروعات 

بما   وتزويدهم  مهامهم،  أداء 

 يطلبونه خالل مدة معقولة.

لموظفي المجلس الذين يخولهم   .ب

العدل   بشئون  المعني  الوزير 

المجلس صفة    باالتفاق مع رايس 

ة  مأموري الضبط القضااي بالنسب 

للجراام المنصوص عليها في هذا 

في تقع  والتي  دواار    القانون، 

اللجنة   ارتأت  ولذا  الدستور،  من 

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 بقرار مجلس النواب الموقر.

دخول   األخص  وعلى  له،  تنفيذاً 

أحكام  لتطبيل  الخاضعة    األماكن 

أوقات   في  وذلك  القانون،  هذا 

المعلومات    ،العمل طلب  ولهم 

األشخاص  وعلى    الالزمة، 

عن   إعاقتهم  عدم  والمشروعات 

بما   وتزويدهم  مهامهم،  أداء 

 لبونه خالل مدة معقولة.يط

لموظفي المجلس الذين يخولهم   .ب

العدل   بشئون  المعني  الوزير 

المجلس صفة    باالتفاق مع رايس 

مأموري الضبط القضااي بالنسبة  

للجراام المنصوص عليها في هذا 
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في تقع  والتي  دواار    القانون، 

متعلقة   وتكون  اختصاصهم 

  اثبات بأعمال وظاافهم، الحل في  

حل  ولهم  الجراام،  التفتيش    تلك 

وضبط   االستدالالت  وجمع 

وتحرير   المخالفة  الحاالت 

هذه   وتحال  الالزمة،  المحاضر 

ابة العامة بقرار  المحاضر إلى الني 

 من رايس المجلس أو من يفوضه. 

ال يجوز للمفتشين المشار إليهم   .ج

في أي من الفقرتين )أ( و)ب( من  

األماكن  دخول  المادة    هذه 

المخصصة للسكنى دون الحصول  

متعلقة   وتكون  اختصاصهم 

  إثبات بأعمال وظاافهم، الحل في  

حل  ولهم  الجراام،  التفتيش    تلك 

وضبط   االستدالالت  وجمع 

وتحرير   المخالفة  الحاالت 

هذه   وتحال  الالزمة،  المحاضر 

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار  

 مجلس أو من يفوضه. من رايس ال

يجوز   .ج الضبط ال  لمأموري 

في    القضائي إليهم  الفقرة  المشار 

  من هذه المادة دخول األماكن   )ب( 

المخصصة للسكنى دون الحصول  

 بذلك من النيابة العامة.  إذنعلى 

في تقع  والتي  دواار    القانون، 

متعلقة   وتكون  اختصاصهم 

  إثبات بأعمال وظاافهم، الحل في  

و  الجراام،  حل تلك  التفتيش    لهم 

وضبط   االستدالالت  وجمع 

وتحرير   المخالفة  الحاالت 

هذه   وتحال  الالزمة،  المحاضر 

المحاضر إلى النيابة العامة بقرار  

 من رايس المجلس أو من يفوضه. 

يجوز    ج. الضبط  ال  لمأموري 

الفقرة   القضااي في  إليهم  المشار 

  مادة دخول األماكن )ب( من هذه ال
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النيابة    تصريحعلى   من  بذلك 

 العامة.

دون الحصول  المخصصة للسكنى  

 بذلك من النيابة العامة.  إذن على

 

 (116مادة )

 

 

 

معنية   جمعية  أو  مواطن  لكل 

بحماية البيئة تبليغ المجلس عن أية  

 مخالفة ألحكام هذا القانون.

 (116مادة )

النحو   على  المادة  صوغ  إعادة 

 المبين في النص بعد التعديل. 

ص بعد التعديل  : الـنَـّ

وقوع   عن  علم  شخص  أية  لكل 

مخالفة ألحكام هذا القانون تبليغ  

 المجلس. 

 (116مادة )

الموافقة على نص المادة كما ورد  

 .بقرار مجلس النواب الموقر

  

 (116مادة )

 

 

 

أية   وقوع  عن  علم  شخص  لكل 

تبليغ   القانون  هذا  ألحكام  مخالفة 

 . المجلس

 


