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 ( 1ملحق رقم )
 

املوجه إىل صاحبة السعادة السؤال 

وزيرة الصحة، واملقدم من سعادة 

عبداهلل  العضو الدكتور عبدالعزيز

العجمان بشأن خطة وزارة الصحة 

احلالية واملستقبلية لتوظيف 

البحرينيني من أصحاب 

االختصاصات الطبية والصحية يف 

املستشفيات احلكومية واخلاصة، 

 .ورد سعادة الوزيرة عليه
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 ( 2ملحق رقم )

 

 السعادة صاحب اىل املوجه السؤال

 من واملقدم والتعليم، الرتبية وزير

 علي حممد الدكتور العضو سعادة

 التعليمي املستوى بشأنعلي  حسن

 ورد املدارس، إليه وصلت الذي

 .عليه الوزير سعادة
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 ( 3ملحق رقم )

 
الشؤون املالية جلنة الشؤون  تقرير

مشروع  خبصوصواالقتصادية 

قانون بتعديل بعض أحكام عقد 

التأسيس والنظام األساسي لشركة 

اخلليج لصناعة البرتوكيماويات 

املنشأة مبوجب املرسوم بقانون رقم 

 .م1979( لسنة 18)
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 2021ديسمبر   14التاريخ:  

 ( 9التقرير: ) 

 
 

بتعديل بعض  مشروع قانونحول  الشؤون الالية واالقتصادية   تقرير جلنة
أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة اخلليج لصناعة 

  1979( لسنة 18البرتوكيماويات النشأة مبوجب الرسوم بقانون رقم ) 
 

 الفصل التشريعي الخامس  – رابعالدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د    5ف ص ل م ق /    687وبموجب الخطاب رقم )،  2021ديسمبر    6بتاريخ  

لجنة   إلىرئيس مجلـس الشـورى  السيد علي بن صالح الصالح  معـالي    أحال  (،4

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام    المالية واالقتصاديةالشؤون  

المرسوم بقانون  األساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب  

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن  ،  1979( لسنة  18رقم )

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

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : في االجتماع اآلتي المذكورقانون مشروع التدارست اللجنة   (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2021ديسمبر  12 الحادي عشر

اللجنة    (2) القانون  اطلعت  المتعلقةأثناء دراستها مشروع  الوثائق  به    المذكور على 

 والتي اشتملت على ما يلي: 

 مشروع القانون. ▪

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪

 .الرأي القانوني المعد من قبل المستشار القانوني للجنةمذكرة   ▪

 قرار مجلس النواب ومرفقاته، حيث اشتمل على مرئيات كٍل من: ▪

 .وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف .1

 .وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  .2

   .وزارة النفط )الهيئة الوطنية للنفط والغاز( .3

 .الشركة القابضة للنفط والغاز .4

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 هيئة المستشارين القانونيين 

 هيئة المستشارين القانونيين نائب رئيس   الدكتور علي حسن الطوالبة 

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

   أول باحث قانوني السيدة أمينة علي ربيع 

 باحث اقتصادي إبراهيم المالكي السيد مشعل 
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 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 إدارة العالقات واإلعالم

  أخصائي إعالم وتواصل السيد صادق جعفر الحلواجي

 

 
ا
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي  -اثاني

شــروع موالقانونية بمجلس الشؤؤورس سؤؤالمة   رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤري ية

قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأـسيس والنظام األـساـسي لـشركة الخليج لـصناعة  

ــوم بقانون رقم ) ــأة بموجب المرسـ ــنة 18البتروكيماويات المنشـ ن  م  ،1979( لسـ

 .والقانونية  الدستورية  تينالناحي 

 
ا
 رأي اللجنة:  -اثالث

اللجنة والنظام شروع  م  تدارست  التأسيس  عقد  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 

األساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون  

بمجلس    واطل ت على رأي لجنة الشؤون التشري ية والقانونية  ،1979( لسنة  18رقم )

  ، القانونية و   الدستورية  تينالناحي  قانون منالذي انتهى إلى سالمة مشروع الو   الشورس

للجنة، القانوني  المستشار  قبل  من  الم دة  القانوني  الرأي  مذكرة  كما    واطل ت على 

القانون، واطل ت على    اطل ت النواب بخصوص مشروع  اللجنة على قرار مجلس 

الصناعة  ووزارة  واألوقاف،  اإلسالمية  والشؤون  ال دل  وزارة  من  كٍل  مرئيات 

والتجارة والسياحة، ووزارة النفط )الهيئة الوطنية للنفط والغاز(، والشركة القابضة  

كدت اتفاقها التام مع رأي الحكومة  للنفط والغاز، والمرفقة بقرار مجلس النواب، حيث أ

 الموقرة بخصوص مشروع القانون. 
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إدخال الت ديالت التي أقرتها الجم ية ال امة غير  يهدف مشروع القانون إلى  

الشركة   أسهم  ملكية  بنقل  وذلك  البتروكيماويات،  لصناعة  الخليج  لشركة  ال ادية 

سابك شركة  إلى  )سابك(  األساسية  للصناعات  المغذيات  الست  الس ودية  ثمارات 

الموانئ   في  والتفريغ  الشحن  )خدمات  البضائع  مناولة  نشاط  وإضافة  الزراعية، 

 البحرية( إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. 

أن إلى  اإلشارة  تأسيس    تجدر  البتروكيماويات، عقد  لصناعة  الخليج  شركة 

، وذلك مرفق بمشروع القانون على النحو القد أُجري ت ديل عليه  والنظام األساسي لها  

و  البحرين  دولة  حكومة  بين  الت اون  لوثيقة  مجال  حكومة  تنفيذًا  في  الكويت  دولة 

في      استغالل الغازات المتوفرة في البحرين إلنتاج مادتي األمونيا والميثانول المؤرخة 

، حيث إن المساهمين قد قرروا في اجتماع الجم ية ال امة غير ال ادية  1979مايو    9

بتاريخ   الصادر  الشركة  )الشركة 2019مارس    21لمساهمي  المساهم  خروج  م 

ودخول مساهم جديد في الشركة وهو الطرف  ،  ( الس ودية للصناعات األساسية "سابك"

ال قد في  الزراعية)  الثالث  المغذيات  الستثمارات  سابك  أهم ،  ( شركة  تمثلت  وقد 

 الت ديالت في اآلتي: 

 تعديل اسم الشركة.  (: 1مادة ) .1

 تحديد األغراض التي أسست من أجلها الشركة. (: 2مادة ) .2

 تحديد مركز الشركة، ومحلها القانوني.  (: 3مادة ) .3

 المدة المحددة للشركة. (: 4مادة ) .4

 سمية لكل سهم.تحديد رأسمال الشركة، وعدد األسهم، والقيمة اال (: 5مادة ) .5

 أوجه اكتتاب المؤسسين الموقعين على العقد. (: 6مادة ) .6

اعتبار المصروفات والنفقات والتكاليف التي تلتزم بها الشركة،    (:7مادة ) .7

 ضمن المصروفات العمومية. 

للعقد جزًءا ال    (:8مادة ) .8 المرافقين  والنظام األساسي  التعاون  اعتبار وثيقة 

 يتجزأ منه. 
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ي عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة  وحيث إنه يلزم لنفاذ األحكام الواردة ف

التشريع  هيئة  أعدت  فقد  قانونية،  بأداة  تصدر  أن  البتروكيماويات  لصناعة  الخليج 

والرأي القانوني مشروع قانون بت ديل ب ض أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي 

البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم ) (  18لشركة الخليج لصناعة 

 المادة األولى من مادتين، نصت    –عن الديباجة    فضالً   –، والذي يتألف  1979لسنة  

لصناعة  الخليج  لشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  ي دل  أن  على  منه 

لمشروع المرافق  النحو  على  )ش.م.ب(  المادة    جاءتو،  القانون   البتروكيماويات 

 تنفيذية.   الثانية

 

القانوني    أرفقتكما    والرأي  التشريع  األحكام  بهيئة  كافة  القانون  مشروع 

البتروكيماويات   لصناعة  الخليج  لشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  في عقد  الواردة 

ون اإلسالمية واألوقاف دون المساس بالمضمون،  ؤ الموثقين لدس وزارة ال دل والش

نسخة عقد    حيث إن،  كافة  افباعتبار أنه تم توثيقهما والتوقيع عليهما من قبل األطر

ب د التصديق    –  ن سيتم نشرهما في الجريدة الرسميةي التأسيس والنظام األساسي اللذ

ينبغي أن تكون مطابقة للنسخ الموق ة والموثقة لدس وزارة   –   على مشروع القانون

 ون اإلسالمية واألوقاف. ؤ ال دل والش

بمشروع القانون نسخة من عقد التأسيس الم دل لشركة الخليج    توقد أُرفق  ،ذاه

لصناعة البتروكيماويات، ونسخة من النظام األساسي الم دل للشركة، ونسخة من عقد  

 التأسيس الموثق في وزارة ال دل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

إ  وبناء وحيث  تقدم،  ما  األساسي على  النظام  على  أجريت  التي  الت ديالت  ن 

من عقد التأسيس، وفي حدود االختصاصات (  43)ت متوافقة مع مضمون المادة  جاء

يالت  الت د  ، وبما أنبصفة غير عادية   التي خولتها هذه المادة للجم ية ال امة المن قدة

صادر  قانون الشركات التجارية ال تت ارض مع نصوصال  المرافقة لمشروع القانون 
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نتهت اللجنة إلى الموافقة على ؛ اوت ديالته  2001لسنة  (  21) بالمرسوم بقانون رقم  

 مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب الموقر.  

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -رابع

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

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.    األستاذ رضا عبدهللا فرج  سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.   األستاذ صادق عيد آل رحمة سعادة .2

 
ا
 توصية اللجنة:  -اخامس

أبدي من آراء، فإن اللجنة توصؤؤؤي بما  في ضؤؤؤوء ما دار من مناقشؤؤؤات وما           

 يلي:

مشررع  ااون  تتعدل  تع  ححاا  عقد اتتسسري    الموافقة، من حيث المبدأ، على -

عاتنظا  األسررراسرررة تشرررر ة اتعةيا تترررناعة اتبترع يماعلاو اتمنشرررسة تمن    

 .1979( تسنة  18اتمرسن  تقاون  رام )

فصووويالً في الجدول  الموافقة على نصووووو مواد مشوووروع القانون كما وردت ت  -

 المرفق.

 

 

 عاألمر معرعض عةى اتمجة  اتمنار التعاذ اتالز ،،، 

 

 

 خالد حسني السقطي                                           رضا عبداهلل فرج                   

 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنةالشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات        رام )  ( تسنةقانون مشروع 

   1979( لسنة 18المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم )

 
 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون

 المسمى 
 

 

 

  رقم )  ( لسنة قانون مشروع

بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس  

  لشركة الخليج والنظام األساسي

البتروكيماويات المنشأة   لصناعة

بموجب المرسوم بقانون رقم 

   1979( لسنة 18)

 

 

 

 المسمى 

 
الموافقة على المسمى كما ورد    -

 في مشروع القانون. 

 المسمى 
 

 

 

الموافقة على المسمى كما ورد   -

 مشروع القانون.  في

 المسمى 

 
 

 

  رقم )  ( لسنة قانون مشروع

بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس  

  لشركة الخليج والنظام األساسي

البتروكيماويات المنشأة   لصناعة

بموجب المرسوم بقانون رقم 

   1979( لسنة 18)
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون

 الديباجة 

نحن حمـد بن عيســـــى فل خليفـة        

 .ملك مملكة البحرين

 الدستور،على    االطالع  ب د

(  18وعلى المرسؤؤوم بقانون رقم )

بإنشؤؤؤؤؤاء شؤؤؤؤؤركة   1979لسؤؤؤؤؤنؤة  

بحرينية باسؤؤؤم الشؤؤؤركة  مسؤؤؤاهمة 

   الؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤة 

الكويتية لصؤؤناعة البتروكيماويات،  

 وت ديالته،

وعلى قؤانون الشؤؤؤؤؤركؤات التجؤاريؤة  

الصؤؤؤؤادر بالمرسؤؤؤؤوم بقانون رقم 

 ، وت ديالته،2001 لسنة  (21)

 الديباجة 

الؤؤديبؤؤاجؤؤة  الموافقؤؤة على    - نص 

 مشروع القانون. في  ورد  كما

 الديباجة 

  نص الؤديبؤاجؤة كمؤا الموافقؤة على    -

 القانون.مشروع   في  ورد

 الديباجة 

ة         د بن عيســـــى فل خليـف نحن حـم

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالع  ب د

(  18وعلى المرسؤؤوم بقانون رقم )

بإنشؤؤؤؤاء شؤؤؤؤركة    1979لسؤؤؤؤنة 

بحرينية باسؤؤؤم الشؤؤؤركة مسؤؤؤاهمة  

   الؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤة

الكويتية لصؤناعة البتروكيماويات،  

 وت ديالته،

التجؤاريؤة  وعلى قؤانون الشؤؤؤؤؤركؤات  

الصؤؤؤؤادر بالمرسؤؤؤؤوم بقانون رقم 

 ، وت ديالته،2001 لسنة  (21)
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون
الشؤؤؤؤؤركؤؤة  تؤؤأسؤؤؤؤؤيس  وعلى عقؤؤد 

لصؤؤؤؤؤنؤؤاعؤؤة   الكويتيؤؤة  البحرينيؤؤة 

ونؤظؤؤؤامؤهؤؤؤا             الؤبؤتؤروكؤيؤمؤؤؤاويؤؤؤات 

األسؤؤاسؤؤي الموق ين بمدينة المنامة  

ذي الق دة  1بدولة البحرين بتاريخ  

الؤمؤوافؤق  1399             سؤؤؤؤؤبؤتؤمؤبؤر    22م 

 م،1979

ال ؤامؤة غير   وعلى قرار الجم يؤة 

ال ادية لشؤؤؤؤركة الخليج لصؤؤؤؤناعة 

     ت الصؤؤؤؤؤادر بتؤاريخ  اويؤاالبتروكيمؤ 

بت ؤديؤل ب ض    2008مؤارس    26

والنظؤؤام  التؤؤأسؤؤؤؤؤيس  أحكؤؤام عقؤؤد 

األسؤاسؤي لشؤركة الخليج لصؤناعة 

 البتروكيماويات،                     

الشؤؤؤؤؤركؤؤة  تؤؤأسؤؤؤؤؤيس  وعلى عقؤؤد 

لصؤؤؤؤؤنؤؤاعؤؤة  الكويتيؤؤة  البحرينيؤؤة 

ونؤظؤؤؤامؤهؤؤؤا             الؤبؤتؤروكؤيؤمؤؤؤاويؤؤؤات 

األسؤؤاسؤؤي الموق ين بمدينة المنامة  

ذي الق دة   1بدولة البحرين بتاريخ  

الؤمؤوافؤق  1399             سؤؤؤؤؤبؤتؤمؤبؤر    22م 

 م،1979

ال ؤامؤة غير  وعل ى قرار الجم يؤة 

ال ادية لشؤؤؤؤركة الخليج لصؤؤؤؤناعة 

     ت الصؤؤؤؤؤادر بتؤاريخ  البتروكيمؤاويؤا

بت ؤديؤل ب ض    2008مؤارس    26

التؤؤأسؤؤؤؤؤيس والنظؤؤام   أحكؤؤام عقؤؤد 

األسؤاسؤي لشؤركة الخليج لصؤناعة 

 البتروكيماويات،                     
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون
ال ؤامؤة غير   وعلى قرار الجم يؤة 

مارس   21ال ادية الصؤادر بتاريخ  

بت ؤديؤل ب ض أحكؤام عقؤد   2019

التأسؤيس والنظام األسؤاسؤي لشؤركة 

لصؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤاعؤؤؤؤة                  ا لؤؤؤؤخؤؤؤؤلؤؤؤؤيؤؤؤؤج 

 البتروكيماويات،

أقؤؤؤؤؤؤؤؤرا مجلس الشؤؤؤورس ومجلس  

ؤؤؤه، وقد  النواب القانون اآلتؤؤؤين نصه

   وأصؤؤؤؤدرناه:  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداقنا عليه

 

ال ؤامؤة غير   وعلى قرار الجم يؤة 

مارس   21ال ادية الصؤادر بتاريخ  

بت ؤديؤل ب ض أحكؤام عقؤد    2019

التأسؤيس والنظام األسؤاسؤي لشؤركة  

لصؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤاعؤؤؤؤة                   الؤؤؤؤخؤؤؤؤلؤؤؤؤيؤؤؤؤج 

 البتروكيماويات،

أقؤؤؤؤؤؤؤؤرا مجلس الشؤؤؤورس ومجلس  

ؤؤؤه، وقد   النواب القانون اآلتؤؤؤين نصه

   وأصدرناه: صؤداقنا عليه

 األولىمادة ال

 

والنظؤؤام   التؤؤأسؤؤؤؤؤيس  عقؤؤد  يُ ؤؤدل 

الخليج لصؤناعة األسؤاسؤي لشؤركة 

 األولىمادة ال

 

النص كمؤا ورد  الموافقؤة على   -

 مشروع القانون.في 

 األولىمادة ال

 

 

الموافقؤة على النص كمؤا ورد   -

 في مشروع القانون.

 

 المادة األولى

 

والنظؤؤام   التؤؤأسؤؤؤؤؤيس  عقؤؤد  يُ ؤؤدل 

الخليج لصؤناعة األسؤاسؤي لشؤركة 
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون
على  )ش.م.ب(  البتروكيمؤؤاويؤؤات 

 النحو المرافق لهذا القانون.
 

 

 

على   )ش.م.ب(  البتروكيمؤؤاويؤؤات 

 النحو المرافق لهذا القانون.

 )مادة مستحدثة(:  

عؤلؤى    - الؤمؤوافؤقؤؤؤة  الؤمؤجؤلؤس  قؤرر 

 النص كالتالي:

 مستحدثة( المادة نص ال )

 المادة الثانية 

عبؤؤارة   البحرين)تحؤؤل  ــة   (مملك

عبؤؤارة   البحرين(محؤؤل  ــة   )دول

 )مادة مستحدثة(: 

قرار مجلس الموافقة على  -

 النواب باستحداث المادة اآلتية: 

 )نص المادة المستحدثة( 

 المادة الثانية 

عبؤؤؤارة   الـبـحرين(تحؤؤؤل   )مـمـلكـــة 

الؤبؤحؤريؤن(   )دولؤؤؤة  عؤبؤؤؤارة   مؤحؤؤؤل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص المادة المستحدثة( 

 المادة الثانية 

 

عبؤؤؤارة   البحرين)تحؤؤؤل    ( مملكـــة 

( عؤبؤؤؤارة  اـلـبـحرـينمؤحؤؤؤل   (  دولـــة 



130 
 

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون
أينمؤا وردت في عقؤد التؤأسؤؤؤؤؤيس 

والنظام األسؤاسؤي لشؤركة الخليج 

البتروكيمؤؤاويؤؤات   لصؤؤؤؤؤنؤؤاعؤؤة 

 )ش.م.ب(.

 

أينمؤا وردت في عقؤد التؤأسؤؤؤؤؤيس 

والنظام األسؤؤاسؤؤي لشؤؤركة الخليج 

الؤبؤتؤروكؤيؤمؤؤؤاويؤؤؤات   لصؤؤؤؤؤنؤؤؤاعؤؤؤة 

 )ش.م.ب(.

أينمؤا وردت في عقؤد التؤأسؤؤؤؤؤيس  

األسؤؤاسؤؤي لشؤؤركة الخليج والنظام  

الؤبؤتؤروكؤيؤمؤؤؤاويؤؤؤات   لصؤؤؤؤؤنؤؤؤاعؤؤؤة 

 )ش.م.ب(.
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة  توصية اللجنة  جملس النواب  قرار نصوص مواد مشروع القانون

 الثانية مادة ال

 

الؤؤوزراء   عؤؤلؤؤى مؤؤجؤؤلؤؤس  رئؤؤيؤؤس 

 –كؤل  فيمؤا يخصؤؤؤؤؤه    –والوزراء  

تنفيؤذ أحكؤام هؤذا القؤانون، ويُ مؤل بؤه  

من اليوم التؤالي لتؤاريخ نشؤؤؤؤؤره في 

 الجريدة الرسمية.

 

 

 

الثانية )المادة الثالثة بعد  مادة ال

 إعادة الترقيم(

 

الموافقؤة على نص المؤادة كمؤا  -

 في مشروع القانون.  ورد

 

المادة الثانية )المادة الثالثة بعد  

 إعادة الترقيم(

نص المادة كما  الموافقة على  -

 ورد في مشروع القانون.

 

المادة الثانية )المادة الثالثة بعد  

 إعادة الترقيم(

الؤؤوزراء  مؤؤجؤؤلؤؤس  رئؤؤيؤؤس  عؤؤلؤؤى 

 –فيمؤا يخصؤؤؤؤؤه    كؤل    –والوزراء  

تنفيؤذ أحكؤام هؤذا القؤانون، ويُ مؤل بؤه  

من اليوم التالي لتاريخ نشؤؤؤؤره في 

 الجريدة الرسمية.
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 م   2021ديسمبر   8  :التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 واالقتصادية رئيــس جلنــة الشؤون الالية    
 

األساسة    اتمنضن :  عاتنظا   اتتسسي   عقد  ححاا   تع   تتعدل   ااون   مشرع  

(  18تشر ة اتعةيا تتناعة اتبترع يماعلاو اتمنشسة تمن   اتمرسن  تقاون  رام )

 . 2021( تسنة 9، اتمرافق تةمرسن  رام )1979تسنة 

 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 

أرفق   2021دلسمبر    6بتاريخ        رئي   ،  اتتاتح  تن صاتح  اتسيد عةة  معاتة 

مشرع  ااون   من  (، نسخة  4د    5ل ت ق / ف    و  688، ضمن كتابه رقم )اتمجة 

تتناعة   اتعةيا  تشر ة  األساسة  عاتنظا   اتتسسي   عقد  ححاا   تع   تتعدل  

، اتمرافق  1979( تسنة  18اتبترع يماعلاو اتمنشسة تمن   اتمرسن  تقاون  رام )

ر )تةمرسن   تسنة  9ام  وذلك    ،2021(  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية. 
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اجتماعها      2021  مبردلس   8  وبتاريخ       والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

كما  ،  مجلس النواب بشأنه وقرار  ، مشروع القانون المذكورعلى حيث اطلعت   ،ثامن ات

است رضت المذكرة الم دة من قبل المستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد 

 .للجنة بشأنه

 

لمبادئ  قانون ال  مشووروع إلى عدم مخالفة –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة    

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

 

مشرررع  ااون  تتعدل  تع  ححاا  عقد اتتسسرري  عاتنظا    ترى اللجنة سووالمة      

األسراسرة تشرر ة اتعةيا تترناعة اتبترع يماعلاو اتمنشرسة تمن   اتمرسرن  تقاون   

من الناحيتين   ،2021( تسرررنة  9، اتمرافق تةمرسرررن  رام )1979( تسرررنة  18رام )

 الدستورية والقانونية.

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 4ملحق رقم )

 
جلنة املرافق العامة والبيئة  تقرير

خبصوص مشروع قانون بإضافة 

( مكرًرا إىل 11مادة جديدة برقم )

قانون البلديات الصادر باملرسوم 

 م،2001( لسنة 35بقانون رقم )

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 

   .من جملس النواب(
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  2021دلسمبر  7اتتارلخ: 

   (6: )رام اتتقرلر

 تقرير جلنة الرافق العامة والبيئة 

ا إىل قانون البلديات  11مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ) بشأن  
ا
( مكرر

)العد يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من   2001( لسنة 35الصادر بالرسوم بقانون رقم ) 
 جملس النواب( 

 اتفت  اتتشرلعة اتعام  –  اتراتعدعر االوعقاد اتعادي 

 مقدمة: 

أكتوبر  17الثواني المنعقود بتواريخ   اجتمواعوهبنواء على قرار مكتوا المجلس في 

صووواحا المعالي علي بن صوووالل الصوووالل رئيس مجلس  فقد طلا 2021

لجنوة   من(  4د  5و ل م ب / ف    650الشووووورى بموجوا الخقواب رقم )

مشررع  ااون  تضضرافة مادة  دلدة مواصولة دراسوة   المرافق العامة والبيئة

( 35( مارًرا إتى ااون  اتبةدلاو، اتتادر تاتمرسن  تقاون  رام )11)ترام  

؛  )اتمعد فة ضرن  االاترا  تقاون  اتمقد  من مجة  اتننا((  2001تسرنة  

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه لعرضه على المجلس.

 

 

 



136 
 

 : إجراءات اللجنة: أوالا 

 االجتماعات التالية:في   –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  (1)

رام 

 اال تما 
 اتفت  اتدعر تارلخ اال تما  

 5 3 م2021 أبريل 12 27

 5 3 2021سبتمبر  27 30

 5 4 م2021نوفمبر  1 4

 

به والتي اشتملت  اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون على الوثائق المتعلقة (2)

 على:

 )مرفق(   في مشروع القانون.  والقانونية بالمجلسرأي لجنة الشؤون التشريعية   .ح

 )مرفق(  رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في التعديل الذي اقترحته اللجنة. . (

 )مرفق(   .مذكرة المستشار القانوني باللجنة، المتضمنة للرأي القانوني  .ج

 )مرفق( رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخقيط العمراني.  .د

 )مرفق( رأي مجلس أمانة العاصمة.   .ه

 )مرفق(  رأي المجلس البلدي للمنققة الجنوبية.  .ع

 )مرفق(  .الشماليةرأي المجلس البلدي للمنققة  .ز

 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرفقاته.  . 

من اتفتررررر    اتراتعتردعر االوعقراد  (  4رام )  هرامن اتةجنرة حرررررر ا تمراععتردعنة   (3)

    من:اتتشرلعة اتعام   

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 وزير األشغال وشؤون البلديات والتخقيط العمراني  سعادة السيد عصام بن عبدهللا خلف

 وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية  د. نبيل محمد أبو الفتل 

 وكيل الوزارة لشؤون األشغال م. أحمد عبدالعزيز الخياط 

 الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشركة م. شوقية إبراهيم حميدان 
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 مدير إدارة الرقابة البحرية  خالد عبدهلل الشيراوي 

 لفة تقدير رسوم البنية التحتية رئيس لجنة ك المهندس خالد أحمد األنصاري 

 المستشار القانوني بشؤون البلديات  حلمي الصالحي  عبدالفتاح

 المستشار القانوني بشؤون الزراعة والثروة البحرية  محمد األمين حسن الصادق 

 شؤون جملسي الشورى والنوابوزارة 

 أخصائي تنسيق ومتابعة أول  السيدة رباب عبدهللا العالي 

 

 من األماوة اتعامة تمجة  اتشنرى:  ا تماعاو اتةجنة  حرر ع (4)

 هيئة الستشارين القانونيني 

 .المستشار القانوني األستاذ عبدالرحيم علي عمر 

 أول. باحث قانوني السيد علي نادر الوسلوم 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان.  السيد أيوب علي طريف 

 . مشرف شؤون اللجانالمكلف بأعمال  علي جواد الققان السويد 

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل   أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

 وتواصل   أخصائي إعالم عبدالجليل  ءالسيدة سما

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ث
ا
 اني

لجنة   -أ مشروع انتهت  مخالفة  عدم  إلى  والقانونية  التشريعية  الشؤون 

من ناحية المالءمة القانونية أوصت  ولمبادئ وأحكام الدستور،    القانون

مذكرتي   في  الواردة  القانونية  والمالحظات  باالعتبارات  األخذ  اللجنة 

 )مرفق(  الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني.

نص    -ب تعديل  رأت  قد  اللجنة  )وكانت  الواردة   11المادة  مكرًرا( 

( النافذ من قانون البلديات،  6بمشروع القانون، وكذلك تعديل نص المادة )

بما يسمل للموظف الفائز في االنتخابات بالعودة إلى وظيفته واستمراره 
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فيها إلى حين حلف اليمين، وتم استقالع رأي لجنة الشؤون التشريعية  

تفاق مع التعديل المقترح لألسباب  والقانونية في ذلك حيث رأت عدم اال

 التي أوردتها برأيها )المرفق(. 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: )مرفق( 
ا
 ثالث

تؤيد     الوزارة  بأن  العمراني  والتخقيط  البلديات  األشغال وشؤون  أفادت وزارة 

 وقرة بشأن مشروع القانون. المالحظات القانونية والرأي الذي انتهت إليه الحكومة الم

 
ا
عند  ا:  رابع العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال  بوزارة  الختصني  رأي 

 . م 2021نوفمرب  1حضورهم اجتماع اللجنة الرابع بتاريخ  

في حال تقبيق هذا المشروع ستصبل هناك ازدواجية في أوضحت الوزارة أنه  

إذ ستصرف لعضوين في وقت واحد هما عضو المجلس البلدي القديم    ة،أالمكافصرف  

انتهاء صرف   أن  باعتبار  الجديد،  المنتخا  وانتهاء  ة  أالمكافوالعضو  القديم،  للعضو 

ما   الجديد،  للعضو  القسم  أداء  وقت  هو  بلدي،  كعضو  من  واجباته  وينتقص  سيؤثر 

ميزانية الدولة، فضاًل عن أن تنفيذ هذا المشروع يتعارض مع جوانا في المادة رقم  

 ( من القانون النافذ.12( و)9)

أن خدمات العضو البلدي الحالي تستمر بكامل صالحياته في    ت الوزارةوبيَّن 

لس الجديد،  المجلس لحين وقت أداء العضو البلدي المنتخا للقسم في بداية دورة المج 

الجديد على كافة األحوال سيستلم مكاف العضو  هذا  كاملة،  أوأن  أربع سنوات  ته عن 

 ثمانية وأربعين شهًرا، حتى استالم العضو التالي له لمهامه بأدائه للقسم.

ي تقضي بعدم  ت مشروع القانون يتعارض مع أحكام القانون العام الوأضافت أن  

ة هي ممارسة  أأن العبرة في استحقاق المكافو ،  جواز الجمع بين راتبين من الحكومة 

عضو المجلس البلدي لعمله، ومن ثّم يكون استحقاقه للمكافأة المقررة من تاريخ تشكيل  
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ة إنما تقررت  أالمجلس البلدي الجديد، وليس من تاريخ اكتساب العضوية، إذ أن المكاف

 مقابل خدمة واقعية يقدمها العضو البلدي.

الوزارة  وأوضح  )ه  أن ت  المادة  على نص  القياس  يمكن  المرسوم  40ال  ( من 

بشأن مجلسي الشورى والنواب، بسبا تغاير الوضع   2002( لسنة  15بقانون رقم )

القانوني لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب عن المجالس البلدية، إذ يعدّ عضو  

رقابة، وغايته  مجلس النواب نائًبا عن الشعا بأكمله، مهامه الرئيسية هي التشريع وال

األساسية هي خدمة الوطن، كامل الوطن، في حين أّن عضو المجلس البلدي ال يكتسا  

 هذه الصفة، وينحصر نقاق عمله في الدائرة أو المنققة المنتخا فيها دون سواها.

ا 
ا
 : )مرفق( جملس أمانة العاصمة واجملالس البلدية: رأي  خامس

مشروع القانون المذكور، على أن يكون بين مجلس أمانة العاصمة موافقته على  

( "تستحق مكافأة أعضاء مجلس أمانة العاصمة من تاريخ صدور مرسوم  11نص المادة )

لالنتخابات"، وذلك   العامة  النتيجة  إعالن  تاريخ  البلدية من  المجالس  التعيين، وأعضاء 

وكذلك حفظ لتحقيق األهداف المرجوة من المشروع وهي: تفعيل الدور الرقابي للمجلس،  

حقوق مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية. كما أبدت المجالس البلدية رأيها بالموافقة 

 على مشروع القانون المعروض.

ا
ا
 : رأي اللجنة: سادس

ااون  اتةجنة مشرع   )  تدارست  برقم  مادة جديدة  قانون  11بإضافة  إلى  ( مكرًرا 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون   2001( لسنة  35البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  اتمادة األعتى المقدم من مجلس النواب(، الذي يتألف فضاًل عن الديباجة من مادتين، نصت  

( برقم  مادة جديدة  إضافة  "تستحق  11منه على  اآلتي:  نصها  البلديات  قانون  إلى  ( مكرر 

أما   العضوية"،  اكتساب  تاريخ  من  البلدية  المجالس  أعضاء  اتثاويةمكافأة  فجاءت   اتمادة 

 تنفيذية. 
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البلدية المكافأة المقررة لهم من   لهدف مشرع  اتقاون  إتى منل أعضاء المجالس 

بالمقعد  ،  عضويةتاريخ اكتساب ال الفائز  أي من تاريخ إرسال شهادة العضوية إلى العضو 

( من  40النواب بنص المادة )الشورى و يكما هو معمول به بالنسبة ألعضاء مجلس، البلدي

بشأن مجلسي الشورى والنواب، وليس من تاريخ    2002( لسنة  15المرسوم بقانون رقم ) 

المجال أعضاء  مع  جاٍر  هو  كما  القسم  ما،  أداء  لسبا  القسم  موعد  يتأخر  قد  إذ  البلدية.  س 

وبالتالي ال يكون لهذا العضو دخل يعوله هو وأسرته خالل الفترة ما بين إعالن النتيجة وحتى  

 تاريخ أداء القسم.

القانون وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته حيث  طةعت اتةجنة عةى مناد مشرع ا

بإ المشروع  األولى من  المادة  العامة أعاد صياغة  النتيجة  إعالن  تاريخ  عبارة "من  حالل 

رأي   على  اللجنة  أطلعت  كما  العضوية"،  اكتساب  تاريخ  "من  عبارة  محل  لالنتخابات" 

الذي جاء مؤكدًا   ،ون التشريعية والقانونية بالمجلس ؤالجهات المعنية، وعلى رأي لجنة الش

الدستورية  الناحية  من  القانون  مشروع  سالمة  باال  على  األخذ  والمالحظات مع  عتبارات 

، وبعد تداول وتبادل القانونية الواردة في مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني

الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول مشروع القانون واالستئناس برأي المستشار  

 القانوني انتهت اللجنة إلى المالحظات اآلتية: 

مجلس النواب    بقراررًرا كما ورد بمشروع القانون، وكما ورد  ( مك11أن نص المادة )   حعاًل:

( 35المرسوم بقانون رقم )قانون البلديات الصادر ب  ( من9الموقر يتعارض مع نص المادة )

والتي تنص على أنه "مدة كل مجلس   2006( لسنة  38، المعدل بالقانون رقم )2001لسنة  

من اليوم التالي لتاريخ إعالن النتيجة العامة   من المجالس البلدية أربع سنوات ميالدية تبدأ

تشكيل  اتمام  حين  إلى  مهامها  مباشرة  في  القائمة  البلدية  المجالس  وتستمر   ... لالنتخابات 

 المجالس البلدية الجديدة".

ومفاد ذلك أن مدة المجالس البلدية أربع سنوات، وتعتبر المجالس قائمة ومستمرة في 

 م تشكيل المجالس البلدية الجديدة. مباشرة مهامها إلى حين تما

ولما كان تشكيل المجالس البلدية ال يتم إال بعد أداء األعضاء المنتخبين الجدد للقسم  

البلديات الصادر ب( من  10المنصوو عليه في المادة ) (  35المرسوم بقانون رقم )قانون 
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بالمشروع يجعل استحقاق المكافأة من  2001لسنة   تاريخ اكتساب ، حال أن النص الوارد 

حسا قرار مجلس النواب الموقر،  ،  العضوية، أو من تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات

( النافذ سالف الذكر، فضاًل عن أنه يؤدي إلى 9وهذا ما يتعارض صراحة مع نص المادة )

د في يالجدالبلدي  ازدواج صرف المكافأة ألعضاء المجلس البلدي القديم وألعضاء المجلس  

أو من تاريخ إعالن النتيجة العامة  )وقت واحد، خالل الفترة من تاريخ اكتساب العضوية  

الجديد  (لالنتخابات المجلس  تشكيل  تاريخ  المعروض  حتى  القانون  فإن مشروع  ثم  ومن   ،

 . سوف يرتا أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة

  2001( لسنة  35المرسوم بقانون رقم )ادر ب الص ( من قانون البلديات  11تنص المادة )  ثاويًا:

وأعضاء  ونائبه  الرئيس  مكافأة  الوزراء  مجلس  رئيس  من  يصدر  بقرار  "تحدد  أنه  على 

القرار رقم ) الوزراء  السمو رئيس مجلس  البلدي". ولذا فقد أصدر صاحا  (  21المجلس 

األولى منه   بشأن تحديد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وتضمنت المادة  2002لسنة  

 تحديد هذه المكافأة اعتباًرا من تاريخ أداء األعضاء اليمين الالزمة لممارسة أعمالهم.

يستحق  وإنما  أجًرا  أو  راتبًا  يستحق  البلدي ال  المجلس  فإن عضو  ذلك  إلى  أضف 

سالف الذكر، ومن ثم فإن المكافأة ترتبط  قانون البلديات  ( من  11بصريل نص المادة )  مكافأةً 

 العمل، وهذا ال يتأتى إال بأداء القسم، وهو ما يتفق مع النص النافذ. بتأدية

البلدي تستحق مقابل العمل الذي يؤديه وتدور   ثاتثًا: أن المكافأة المستحقة لعضو المجلس 

معه وجودًا وعدًما، استنادًا إلى القاعدة القانونية المستقرة وهي قاعدة "األجر مقابل العمل"، 

تمييز بمملكة البحرين بأن "مناط استحقاق األجر... هو القيام بالعمل..."  حيث قضت محكمة ال

 (.696و 14، السنة 2003ديسمبر  01/ جلسة 2002لسنة  444)القعن رقم 

ومن حيث أن عضو المجلس البلدي في الفترة من تاريخ إعالن النتيجة ثم اكتساب 

مجلس البلدي، لذلك فإنه ال يستحق  العضوية وحتى تاريخ تأدية القسم ال يباشر ثمة أعمال لل

 أية مكافأة خالل هذه الفترة.

أضف إلى ذلك فإن عضو المجلس البلدي في دولة الكويت يستحق المكافأة اعتباًرا  

من تاريخ انعقاد المجلس، وفي دول ققر اعتباًرا من تاريخ حلف اليمين، أما في جمهورية  
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لمحلي أية مكافآت نظير تأديته لعمله في مصر العربية فال يتقاضى عضو المجلس الشعبي ا

 المجلس.

تاريخ    راتعًا: للمكافأة من  البلدي  المجلس  باستحقاق عضو  الموقر  النواب  أن قرار مجلس 

إعالن النتيجة العامة لالنتخابات، يجعله في مركز قانوني متميز عن عضو السلقة التشريعية 

حيث يستحق أعضاء مجلسي الشورى والنواب المكافأة اعتبارا من تاريخ اكتساب العضوية 

بشأن مجلسي الشورى    2002( لسنة  15من المرسوم بقانون رقم )(  40عمال بنص المادة )

 والنواب.

 

ال محل لقياس تاريخ استحقاق عضو المجلس البلدي للمكافأة، على مكافأة أعضاء    :خامًسا

( 15( من المرسوم بقانون رقم )40مجلسي الشورى والنواب المنصوو عليها بالمادة )

والنواب    2002لسنة   الشورى  مجلسي  القانونية  بشأن  المراكز  طبيعة  لتغاير  باختالف 

عمل  منه  ونقاق  يمثلمكل  والنواب  الشورى  مجلسي  أعضاء  أن  حيث  السلقة    ون، 

المنصوو عليها في الفصل الثالث من ،  التشريعية التي هي إحدى السلقات في المملكة

من  مستقلة  ( في حين أن المجلس البلدي ال يعد سلقة  103  –  51الدستور )المواد من  

، ومن ناحية  التي هي جزء من السلقة التنفيذية  سلقات الدولة، بل هو فرع تابع للبلدية

قابة وبالتالي  أخرى فإن عضو السلقة التشريعية يمثل الشعا بأكمله في مهام التشريع والر

فإنه يقدم خدمة عامة تخص الوطن بأكمله، في حين أن عضو المجلس البلدي ينحصر  

عمله في الدائرة أو المنققة التي ينتخا فيها دون سواها، ومن ثم فال وجه للقياس الختالف  

 المراكز القانونية بين كل منهما.

 

أو عبارة "من   ،روع القانونأن عبارة "تاريخ اكتساب العضوية" الواردة في مش   :سادًسا

تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات" الواردة بقرار مجلس النواب الموقر هي عبارة  

غير محددة الداللة، في ظل أحقية غير الفائز في االنتخابات في القعن على النتيجة، فهل  

ت مواعيد القعن تنصرف كلتا العبارتين إلى تاريخ إعالن النتيجة العامة لالنتخابات وفوا
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النهائي في القعن ببقالن فوز   عليها دون طعن، أم تنصرف إلى تاريخ صدور الحكم 

العضو المقعون في صحة انتخابه وبفوز العضو المرشل الذي يليه في عدد األصوات،  

، ومن  خاصة وأنه قد ترى المحكمة من أسباب القعن ومالبساته الحكم بإعادة االنتخابات

ال معيار  فإن  أو صحة  ثم  العضوية  ثبوت  على  قاطعًا  دلياًل  يُعد  ال  االنتخابات  في  فوز 

 اكتسابها. 

 

ومما هو جدير بالذكر أن اللجنة وفي سبيل تحقيق أهداف مشروع القانون كانت    :ساتًعا

قد رأت تعديل بعض النصوو النافذة واستقلعت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  

أوردتها برأيها  لألسباب التي    المعروضمع التعديل  م االتفاق  في ذلك، التي انتهت إلى عد

 )المرفق(.

 

وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصووي بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشووروع  

 القانون المعروض.  

 

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:: سابع

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشوووورى، اتفقت اللجنة 39لنص المادة )  إعمااًل 

 على اختيار كل من:

 مقرًرا حصةيررررررًرا.   األستاذة منى لنسف خةي  اتمؤلررررد  -1

 . ـًاــ مقرًرا احتياطي  األستاذ عبدهللا خةف راشد اتدعسري -2
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ا
ا
 توصية اللجنة:  : ثامن

مشروع   دراسة  أثناء  أبديت  التي  واآلراء  المناقشات  فإن    ، قانونالفي ضوء 

 اللجنة توصي بما يلي: 

(  11من حيث اتمبدح، عةى مشرع  ااون  تضضافة مادة  دلدة ترام )عد  اتمنافقة،   -

)اتمعد   2001( تسنة  35مارًرا إتى ااون  اتبةدلاو، اتتادر تاتمرسن  تقاون  رام )

 قاون  اتمقد  من مجة  اتننا((. فة ضن  االاترا  ت

 اتالز ،عاألمر معرعض عةى اتمجة  اتمنار التعاذ 
 

 
 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي 
نائب رئيس جلنة الرافق العامة  

 والبيئة

 الدكتور حممد علي حسن علي 
 رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة
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 م 2021 مارس 10التاريخ:  

 

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم 

 رئيــس جلنة الرافق العامة والبيئة   

 
اتبةدلاو  ( مارًرا إتى ااون   11مشرع  ااون  تضضافة مادة  دلدة ترام )اتمنضن :  

)اتمعد فة ضن  االاترا  تقاون     2001( تسنة  35اتتادر تاتمرسن  تقاون  رام )

 اتمقد  من مجة  اتننا((. 

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

أرفق  2021مارس    8  بتاريخ       رئي   م،  اتتاتح  صاتح  تن  عةة  اتسيد  معاتة 

ااون   مشرع    ، نسخة من(3د    5و ل ت ق/ ف    585)م  ، ضمن كتابه رق اتمجة 

( مارًرا إتى ااون  اتبةدلاو اتتادر تاتمرسن  تقاون   11تضضافة مادة  دلدة ترام )

،  )اتمعد فة ضن  االاترا  تقاون  اتمقد  من مجة  اتننا((   2001( تسنة  35رام )

لجنة  لعليه  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  

   ئة.والبيالمرافق العامة 
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عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤري ية والقانونية اجتماعها    م2021مارس   10وبتاريخ      

ــابع والعشــــرين ، وقرار مجلس  مشؤؤؤؤروع القانون المذكور  ، حيث اطل ت علىالســ

 ، كما اطل ت على مذكرة م دة من قبل المستشار القانوني للجنة.بشأنهالنواب 

 

لمبادئ  مشروع القانون  إلى عدم مخالفة    –ب د المداولة والنقاش    –وانتهت اللجنة       

، كما توصي اللجنة باألخذ باالعتبار المالحظات القانونية الواردة في  وأحكام الدستور 

 مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني.

  

 

 رأي اللجنة:

اللجنة       تضضافةسالمة    ترى  ااون   )  مشرع   ترام  إتى  11مادة  دلدة  مارًرا   )

)اتمعد فة ضن     2001( تسنة  35ااون  اتبةدلاو اتتادر تاتمرسن  تقاون  رام )

  .من الناحية الدستورية،  االاترا  تقاون  اتمقد  من مجة  اتننا((

 

 

  دالل جاسم الزايد                                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 5ملحق رقم )

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير

االقرتاح بقانون بإضافة مادة  خبصوص

مكرًرا( إىل القانون رقم  6جديدة برقم )

بشأن اهليئة العامة  م2008( لسنة 3)

للتأمني االجتماعي، واملقدم من أصحاب 

السعادة األعضاء: درويش أمحد املناعي، 

الدكتور حممد ورضا عبداهلل فرج، و

دالل جاسم الزايد، وعلي حسن علي، 

 .د سرحانالدكتور منصور حممو
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 2021ديسمبر  7التاريخ:  

 ( 7التقرير: ) 

 

 الشؤون الالية واالقتصادية   تقرير جلنة
ا( إىل القانون رقم  6قرتاح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ) االبشأن  

ا
مكرر

بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، والقدم من  2008( لسنة 3)
أصحاب السعادة األعضاء: درويش أمحد الناعي، رضا عبداهلل فرج، 

الدكتور حممد علي حسن، دالل جاسم الزايد، الدكتور منصور حممد 
 سرحان 

 الفصل التشريعي الخامس  – رابعالاالنعقاد العادي دور 

 

 مقدمة:

د    5ف ص ل م ق /    620، وبموجب الخطاب رقم )2021أبريل   21بتاريخ  

لجنة   إلىرئيس مجلـس الشـورى  السيد علي بن صالح الصالح  معـالي    أحال  (،3

مكرًرا( إلى   6االقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم )  المالية واالقتصاديةالشؤون  

بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، والمقدم من    2008( لسنة  3القانون رقم )

أصحاب السعادة األعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدهللا فرج، الدكتور محمد 

، على أن تتم دراسته  علي حسن، دالل جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان

 قرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  وإبداء المالحظات وإعداد ت 
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  لجنة الشؤؤؤؤون المالية واالقتصؤؤؤادية   اسؤؤؤتلمتم  2021  أكتوبر  17  بتاريخو  

، والؤذي تم بموجبؤه تكليف اللجنؤة (4د  5ق / ف  ص ل م    649رقم )  كتؤاب م ؤاليؤه

ليتم عرضؤؤها على التي مازالت قيد الدراسؤؤة،    بالمواضؤؤيعبإعداد التقارير المت لقة  

 .المجلس الموقر في إحدس جلساته

 إجراءات اللجنة:  -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : تيةفي االجتماعات اآل بقانوناالقتراح تدارست اللجنة   (1)

 دور االنعقاد التاريخ  االجتماع   الرقم

 3 2021أبريل  28 الثامن وال شرين   .1

 3 2021مايو   26 التاسع وال شرين  .2

 3 2021يونيو  2 الثالثين   .3

 3 2021يونيو    16 الحادي والثالثين   .4

 3 2021يونيو    30 الثاني والثالثين   .5

 3 2021يوليو    28 الثالث والثالثين   .6

 3 2021سبتمبر  8 الرابع والثالثين   .7

 4 2021أكتوبر   24 الثاني  .8

 4 2021ديسمبر   5 التاسع   .9

 

 

به والتي اشتملت    على الوثائق المتعلقة أثناء دراستها االقتراح بقانون  اطلعت اللجنة    ( 2)

 على ما يلي: 
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 )مرفق( االقتراح بقانون بصيغته المعدلة. ▪

 )مرفق(ومذكرته اإليضاحية.  األصلي  االقتراح بقانون   ▪

  . ي، وتعديالته بشوووأن الهيئة العامة للتأمين االجتماع  2008( لسووونة 3القانون رقم ) ▪

 )مرفق(

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

 ()مرفق  القانونيين للجنة.مذكرة الرأي القانوني مقدمة من المستشارين   ▪

 )مرفق(  مذكرة قانونية تكميلية. ▪

 )مرفق(  .الهيئة العامة للتأمين االجتماعي  مرئيات ▪

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 هيئة المستشارين القانونيين 

 هيئة المستشارين القانونيين نائب رئيس   الدكتور علي حسن الطوالبة 

 سابقًا   - المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد خالد نجاح محمد  

   سابقًا  - المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد علي عبدهللا العرادي

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 قانوني باحث  السيدة أمينة علي ربيع 

 باحث اقتصادي السيد مشعل إبراهيم المالكي 

 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

  وتواصلأخصائي إعالم  السيد صادق جعفر الحلواجي
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ا
 : لتشريعية والقانونيةجلنة الشؤون ارأي  -اثاني

رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤري ية والقانونية بمجلس الشؤؤورس سؤؤالمة االقتراح 

 .والقانونية  الدستورية  تينمن الناحي بقانون  

 
ا
 رد اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:  -اثالث

المرسؤؤؤؤؤل إلى اللجنؤة    –في ردهؤا الكتؤابي أفؤادت الهيئؤة ال ؤامؤة للتؤأمين االجتمؤاعي 

بشؤؤؤأن الهيئة ال امة للتأمين    2008( لسؤؤؤنة 3أنه بموجب أحكام القانون رقم )ب  –السؤؤؤابقة  

زير المؤاليؤة، كمؤا يتم تؤدقيق حسؤؤؤؤؤابؤاتهؤا ومركزهؤا  لرقؤابؤة وتخضؤؤؤؤؤع الهيئؤة فؤإن  االجتمؤاعي 

رقابة لإلى خضؤؤوع الهيئة    باإلضؤؤافة، ت داخلي وآخر خارجيل مدقق حسؤؤاباالمالي من قب

ديوان الرقؤابؤة المؤاليؤة واإلداريؤة، وقؤد نص القؤانون آنف الؤذكر على أن يرفع مجلس اإلدارة 

ونها تقارير دورية إلى وزير المالية  ؤبصؤفته السؤلطة ال ليا للهيئة والذي يتولى تصؤريف شؤ 

نجازه، كما أجاز القانون للوزير طلب إوما تم بشؤؤأن نشؤؤاط الهيئة ال امة وسؤؤير ال مل بها 

تزويؤده بؤأيؤة بيؤانؤات أو م لومؤات أو تقؤارير الزمؤة لقيؤامؤه بؤالرقؤابؤة على أعمؤال الهيئؤة، وذلؤك 

  المالية للهيئة.  باألوضؤؤاعللتثبت من التزام الهيئة بالسؤؤياسؤؤة ال امة للدولة وعدم المسؤؤاس 

يرية والحسؤؤؤاب الختامي والوضؤؤؤع المالي  األمر الذي يتضؤؤؤع م ه أن إقرار الميزانية التقد

لحساب الهيئة يتم من قبل مجلس اإلدارة الذي يتكون من ممثلين عن كافة الفئات المساهمة 

إلى وجود ممثلين مسؤؤتقلين من ذوي الخبرة واالختصؤؤاص في   باإلضؤؤافة  ،في الصؤؤندوق

يئة ب د إقرارها في ون المالية والتأمينية، ويتم نشؤؤر البيانات المالية واإلحصؤؤائية للهؤالشؤؤ 

  موق ها اإللكتروني الرسمي.

وانتهؤت الهيئؤة إلى القول بؤأن جميع سؤؤؤؤؤبؤل الرقؤابؤة والتؤدقيق على الهيئؤة وعلى  

صؤندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية مكتملة ومتحققة بموجب أحكام القانون، لذا توصؤي  

 )مرفق(. ت المبينة أعالها للمبرراوفقً  بقانون حقتراالهيئة ال امة بإعادة النظر في اال
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ا
ا
 رأي اللجنة:  -رابع

اللجنة )  تدارست  برقم  جديدة  مادة  بإضافة  بقانون  إلى   6االقتراح  مكرًرا( 

بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، والمقدم من    2008( لسنة  3القانون رقم )

الدكتور محمد أصحاب السعادة األعضاء: درويش أحمد المناعي، رضا عبدهللا فرج،  

واطل ت على رأي   ،علي حسن، دالل جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان

من   بقانون  االقتراح  سالمة  إلى  انتهى  والذي  والقانونية  التشري ية  الشؤون  لجنة 

للتأمين االجتماعي واطل ت على  ،  والقانونية  الدستورية  تينالناحي  ال امة  الهيئة  ،  رد 

النظر حوله من قبل أصحاب الس ادة أعضاء اللجنة والمستشارين  وتم تبادل وجهات  

 القانونيين والمستشار المالي واالقتصادي.

بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على يهدف االقتراح بقانون محل النظر إلى  

الحساب الختامي  والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض  المال ال ام لضمان حسن إدارته  

  – مين االجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية التابع لها  للهيئة ال امة للتأ

( رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  لسنة  21المنشأ  وم اشات   2020(  صناديق  بشأن 

والتأمينية   التقاعدية  واألنظمة  القوانين  في  ثم مجلس    –التقاعد  النواب  على مجلس 

يصدر من مجلس الشورس   الشورس، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار

وينشر في الجريدة الرسمية. ذلك أن الرقابة  ومجلس النواب مشفوًعا بمالحظاتهما،  

على المال ال ام والمساءلة عن كيفية التصرف ت د من أهم األسس التي يقوم عليها 

أي نظام سياسي ديمقراطي. وقد أصبحت المساءلة وإطالع الرأي ال ام على كيفية  

حقًا من حقوق المواطن والمجتمع،  لمال ال ام  في اال امة  و الهيئات  تصرف الدولة أ

الحفاظ على  تنفيذ توجهات  للتأكد من سالمة  المختصة    السلطاتوظيفة  كما ت د الرقابة  

 األموال ال امة وحسن إدارتها. 
 

 

بشؤؤؤأن االقتراح بقانون    الهيئة ال امة للتأمين االجتماعي ب د االطالع على رد

 :تبّين مالحظاتها اآلتية محل النظر، تود اللجنة أن
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لسؤنة   (3)أحكام نصؤوص القانون رقم   بيانمرئيات الهيئة على  اقتصؤرت  -1

بشؤؤأن الهيئة ال امة للتأمين االجتماعي وما أوجبته من خضؤؤوع الهيئة لرقابة   2008

وزير المالية، وتدقيق حسؤاباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسؤابات داخلي وآخر  

خارجي، باإلضؤؤؤافة إلى خضؤؤؤوع الهيئة والصؤؤؤندوق التابع لها لرقابة ديوان الرقابة  

مجلس اإلدارة ا أوجبه القانون آنف الذكر من أن يرفع  عم المؤاليؤة واإلدارية، فضؤؤؤؤؤالً 

رية إلى وزير  تقارير دو بصؤفته السؤلطة ال ليا للهيئة والذي يتولى تصؤريف شؤؤونها  

  .المالية بشأن نشاط الهيئة وسير ال مل بها وما تم إنجازه

مؤا سؤؤؤؤؤلف ذكره لم يكن غؤائبًؤا عن نظر مقؤدمي االقتراح   ترس اللجنؤة أن  و 

النيل من سؤؤالمة االقتراح بقانون ووجاهته، أو من األهداف  من شؤؤأنه  بقانون، وليس

اإليضؤؤاحية لالقتراح بقانون أنه يهدف   التي يسؤؤ ى إلى تحقيقها، فقد أوردت المذكرة

على المال ال ام لضؤمان حسؤن إدارته والحفاظ    الرقابة البرلمانيةإلى بسؤط مزيد من  

لصؤندوق التابع لها، لذات اإلجراءات وهو ما ي ني اسؤتمرار خضؤوع الهيئة، وا  ،عليه

المتب ة في القانون المذكور من حيث إقرار الحساب الختامي للهيئة والصندوق التابع 

مؤدقق  ، ثم تؤدقيقؤه من قبؤل  الم ني  دارة تحؤت رقؤابؤة الوزيرلهؤا من قبؤل مجلس اإل

كل من مجلس النواب   يصؤؤدر عن، ومن ثم اعتماد الحسؤؤاب الختامي بقرار خارجي

الجريدة الرسؤمية، وهو   ا بمالحظات كل منهما، وينشؤر فيالشؤورس مشؤفوعً   ومجلس

ل ؤام لم ا  يؤه االقتراح بقؤانون المؤاثؤل. ذلؤك أن الهؤدف من الرقؤابؤة على المؤالنص علمؤا  

والتأكد   إلهدارتبذير واا في الوقت الراهن على حماية المال ال ام من الي د مقصؤؤؤؤورً 

بل ارتقت    ،بقًا لما تم اعتماده في الميزانيةمن أن ما تم صؤؤؤرفه من األموال كان مطا

فق  وااألداء المت ا لمؤشؤرات وفقً الرقابة لتشؤمل بلو  األهداف االقتصؤادية واالجتماعية  

والتحقق من إنجازها ومالحظة مسؤؤؤؤتوس األداء في األجهزة الحكومية ومدس  ،  عليها

ول ل من أهم وأجدس وأنفع صؤور الرقابة التي   .التزامها بنصؤوص الدسؤتور والقانون

تُمارس على األموال ال امة هي تلك التي تقوم بها السؤؤلطة التشؤؤري ية بما تملكه من  

القانونية، باعتبار األموال ال امة الدسؤتورية و النصؤوص   تخولهاوصؤالحيات  سؤلطات 

 السياسة ال امة للدولة. لتنفيذ   أساسية أدواتوالرقابة عليها 
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رس اللجنة أنه طبقًا للوضؤؤع القائم، فإن مجلس إدارة الهيئة ال امة للتأمين  ت   -2

وإعداد البيانات سؤتثمارية والمحاسؤبية  االجتماعي هو الذي يتولى وضؤع السؤياسؤة اال

، فضؤالً عن اختصؤاصؤه بالتصؤديق  التأمينات االجتماعية  لصؤناديقالمالية والميزانيات  

وذلؤك مخؤالف لرعراف ،  ات االجتمؤاعيؤةالتؤأمينؤ   على الحسؤؤؤؤؤاب الختؤامي لصؤؤؤؤؤنؤاديق

المحاسؤؤبية والرقابية واإلدارية وقواعد الحوكمة الم تمدة دولًيا، إذ ال يجوز أن تنفرد  

( لسؤؤنة 3القانون رقم )جهة واحدة بكل هذه المهام. وال يغير من هذا النظر ما أوجبه  

 ر المالية،لرقابة وزي من خضؤؤؤؤوعها  بشؤؤؤؤأن الهيئة ال امة للتأمين االجتماعي    2008

تؤدقيق حسؤؤؤؤؤابؤاتهؤا ومركزهؤا المؤالي من قبؤل مؤدقق حسؤؤؤؤؤابؤات داخلي وآخر  وكؤذلؤك  

حيؤث يظؤل األمر مرده لمجلس إدارة الهيئؤة ال ؤامؤة للتؤأمين االجتمؤاعي في   خؤارجي،

سؤؤؤؤؤلطؤؤة   التقؤؤارير، دون وجود  تلؤؤك  األداء اعتمؤؤاد  تقييم  تتولى  برلمؤؤانيؤؤة  رقؤؤابؤؤة 

دارة المماثلة وقياس ال ائد على االسؤؤؤتثمار ونظم اإللمؤسؤؤؤسؤؤؤات  بابم اييرالمقارنة  

مالحظات تخص  ر، أو لوضؤؤؤع  طواالسؤؤؤتشؤؤؤارة المالية المتب ة وسؤؤؤبل تجنب المخا

دف حماية  به -إن وجدت    -السؤياسؤة االسؤتثمارية أو النهج المحاسؤبي واإلداري المتبع  

 . دف إليه االقتراح بقانون الماثلالحساب وديمومته، وهو ما يه  أموال

 

س  ال    -3 الُمكرا ال ؤؤامؤؤة  الهيئؤؤات  اسؤؤؤؤؤتقالل  بقؤؤانون مع  االقتراح  يت ؤؤارض 

  توجه "أن ( من الدسؤؤؤتور تنص على 50( من المادة )بذلك أن الفقرة )  ؛ادسؤؤؤتورًي 

ــة العامة للدولة   ــياس ــات اات النفع العام بما يتفق والس ــس ــلحة  الدولة المؤس ومص

   ."المواطنين

والنص المتقدم قاطع الداللة في خضؤؤؤوع الهيئات ال امة، التي تنشؤؤؤأ بموجب  

عن البيان أن مصؤؤؤطلع الدولة ينصؤؤؤرف إلى سؤؤؤلطات   قانون، لرقابة الدولة. وغني  

شؤؤؤمول النص الدسؤؤؤتوري  هنفيذية فقط، بما مؤداالدولة الثالث وليس إلى السؤؤؤلطة الت 

على الهيئة ال امة   -  حدس سؤؤؤؤلطات الدولةإباعتبارها   -لرقابة السؤؤؤؤلطة التشؤؤؤؤري ية  

  2008( لسؤنة 3( من القانون رقم )1للتأمين االجتماعي التي أنشؤئت بموجب المادة )

لشؤؤخصؤؤية  تكون لها او التي نصؤؤت على أن تُنشؤؤأ الهيئة ال امة للتأمين االجتماعي،  
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 االعتبارية وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري وتخضع لرقابة وزير المالية.

تحدد  أن للهيئات ال امة يقصؤؤؤد به  أو المالي  الوظيفي  فاالسؤؤؤتقالل اإلداري أو 

ت يين أعضؤؤؤؤؤاء اإلدارة القوانين   وظؤائف هؤذه الهيئؤات، وصؤؤؤؤؤالحيؤاتهؤا، وكيفيؤة 

، وكيفية تمويل الهيئة. كما تنظم  والموظفين، ومدة شؤؤغل مناصؤؤبهم وشؤؤروط عزلهم

الهيئة والسؤؤؤلطتين التنفيذية والتشؤؤؤري ية. وهذه الخصؤؤؤائص من  القوانين ال القة بين  

ال تمنع تنظيم  اإلدارية و شؤؤؤأنها أن تضؤؤؤمن اسؤؤؤتقالل الهيئة من الناحية التنظيمية أو 

 .الدولة ال القة بين الهيئة وسلطات 

تسؤؤؤتطيع الهيئات ال امة تكوين مواردها  أما االسؤؤؤتقالل المالي فيقصؤؤؤد به أن 

المالية، ومن ثم اختيار األسلوب الذي يالئم استقاللها. وأول مظاهر االستقالل المالي 

للهيئات ال امة أن تكون لها حسؤؤؤابات خاصؤؤؤة متميزة عن حسؤؤؤابات الدولة، وكذلك  

هذا االسؤتثناء  ميزانية منفصؤلة عن الميزانية ال امة اسؤتثناًء من مبدأ وحدة الميزانية. و 

يجد تبريره في مقتضيات االستقالل الذي تتمتع به الهيئات ال امة وتمت ها بالشخصية  

 الم نوية.

غير أن االسؤؤتقالل المالي واإلداري للمؤسؤؤسؤؤات ال امة لم يجر به الدسؤؤتور 

الدسؤؤتورية تسؤؤتلزم  ورقابتها، ذلك أن الشؤؤرعية  على إطالقه وإنما حدهه توجيهُ الدولة  

يئات ال امة للرقابة البرلمانية والرقابة القضؤائية، وذلك ال يمس بأي حال  خضؤوع اله

من األحوال باسؤتقالليتها. فالبرلمان بوصؤفه الم بر عن إرادة الشؤ ب يراقب السؤلطة 

التنفيذية، والهيئات ال امة بوصؤؤفها سؤؤلطة إدارية ال تسؤؤتثنى من هذا المبدأ، كما أنها 

القانونية األخرس تب ًا لمبدأ ذلك حال األشؤؤخاص  حالها فيتخضؤؤع للرقابة القضؤؤائية  

الوالية ال امة للقضؤؤاء. لذا فإن الرقابة البرلمانية والقضؤؤائية ي د أمًرا مسؤؤلًما به في 

النظم الدستورية الحديثة طالما كانت الرقابة على المال ال ام هي الدافع، إذ يمثل ذلك 

 .من دعائم مبدأ المشروعية ودولة القانون 

للتأمين االجتماعي  الهيئة ال امة صؤؤؤناديق خضؤؤؤوع  ة القول،  فإن  وخالصؤؤؤ 

ا  لرقابة السؤلطة التشؤري ية ال يؤثر على اسؤتقاللها المالي واإلداري المكّرس دسؤتوريً 
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ا  ( من الدسؤؤتور، بحسؤؤبان أن تلك الرقابة مكّرسؤؤة دسؤؤتوريً 50بموجب نص المادة )

ا لم يقل بأن عن أن أحدً  ضؤؤالً ا بموجب المادة نفسؤؤها على نحو ما سؤؤلف بيانه، فأيضؤؤً 

  2008لسؤؤنة   (3)ولى من القانون رقم ا للمادة األخضؤؤوعها لرقابة وزير المالية طبقً 

ما نصؤؤت عليه المادة    ذلك  يؤكدو واإلداري. فقدها اسؤؤتقاللها المالي أسؤؤالفة الذكر، قد 

بالميزانيات  "يضــع القانون األحكام الخاصــة   أن  إذ تنص على( من الدسؤؤتور 114)

العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها األحكام الخاصة  

بميزانية الدولة وحـسابها الختامي. كما يـضع أحكام الميزانيات والحـسابات الختامية  

 ."الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية

 

شؤروط الدسؤتورية والقانونية  أن االقتراح بقانون قد اسؤتجمع ال ترس اللجنة  -4

الشؤؤؤؤورس الموقر مجلس   صؤؤؤؤالحياتنظره من  لتقديمه، وتبقى الموافقة على جواز  

ع بتقديرها دون  باعتبار أن ذلك من قبيل السؤؤياسؤؤات التشؤؤري ية التي يسؤؤتقل المشؤؤرّ 

"جرس قضؤؤؤؤؤاء هؤذه  لمحكمؤة الؤدسؤؤؤؤؤتوريؤة بمملكؤة البحرين:  وفي ذلؤك تقول ا،  بم قؤ 

الرقابة التي تباشؤؤؤرها على دسؤؤؤتورية التشؤؤؤري ات، مناطها مخالفة  المحكمة على أن 

التشؤؤريع لنص في الدسؤؤتور، فال شؤؤأن للمحكمة بالسؤؤياسؤؤة التشؤؤري ية التي ينتهجها  

ع أو النظر في مدس مالءمة التشؤؤؤريع أو ضؤؤؤرورته، أو التنقيب عن بواعث  المشؤؤؤرّ 

ص أصؤالً عنها. فرقابة إصؤداره أو تقدير آثار تطبيقه وتب اته، النحسؤار هذا االختصؤا

مجرد وإنما بالنظر إلى أنه ت بير عن سؤياسؤة    الدسؤتورية ال تتناول القانون من مفهومٍ 

 ا بالنصؤوص التي تضؤمنها تحقيق أغراٍض محددة أنشؤأتها أوضؤاع لها مشؤكالتها، يتغّي 

 ."تها من خالل الوسائل التي حددها.بذا

البحرينيؤؤة  الؤؤدسؤؤؤؤؤتوريؤؤة  ب المقيؤؤد برقم )ط.  حكمهؤؤا في الطلؤؤ   -  "المحكمؤؤة 

   ".2016/   1/   27( ق ؤ جلسة 13) ( لسنة2015/1ش/
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الهيئة ال امة للتأمين  ب د دراسؤؤة اللجنة لالقتراح بقانون، واالطالع على رأي  

، وب ؤد االسؤؤؤؤؤتمؤاع لرأي مقؤدميؤه وبؤاالتفؤاق م هم؛ تمؤت إعؤادة صؤؤؤؤؤيؤاغؤة االجتمؤاعي

المادة مادتين، نصؤؤؤؤت    من –الديباجة  عن  فضؤؤؤؤالً  –  يتألف والذي  ،االقتراح بقانون

( لسؤؤنة 3على إضؤؤافة مادة جديدة برقم )السؤؤادسؤؤة مكرًرا( إلى القانون رقم ) األولى

"تقدم الحكومة الحـساب  بشؤأن الهيئة ال امة للتأمين االجتماعي، نصؤها اآلتي:    2008

مدقق  الالختامي للهيئة وصـندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية بعد تدقيقه من قبل 

إلى مجلس النواب خالل األشــهر الخمســة التالية النتهاء الســنة المالية،   ،الخارجي

صـدر عن كل من مجلس الشـورى ومجلس  قرار يويكون اعتماد الحسـاب الختامي ب

 النواب مشفوًعا بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".

 تنفيذية.  الثانية  المادةبينما جاءت 

 

ما   على  بها  ،  تقدم وبناء  اقتن ت  والتي  عليها  بؤُنين  التي  المذكورة  ولرسباب 

جواز    ؛اللجنة إلى  و و   ،ه نظرانتهت  الداخلية  92)  المادة  لحكم  فقًاذلك  الالئحة  من   )

 . م2002( لسنة 55بالمرسوم بقانون رقم )  ةلمجلس الشورى الصادر

 

 

 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -اخامس

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

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.    األستاذ رضا عبدهللا فرج  سعادة .3

 مقرًرا احتياطيًا.   األستاذ درعلش ححمد اتمناعة  سعادة .4
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ا
 توصية اللجنة:  -اسادس

بجواز    توصؤي، فإن اللجنة دار من مناقشؤات وما أبدي من آراءفي ضؤوء ما          

مكرًرا( إلى القانون رقم  الســادســةاالقتراح بقانون بإضــافة مادة جديدة برقم )  نظر

،  )بصــــياته المعدلة(  االجتماعيبشــــأن الهيئة العامة للتأمين    2008( لســــنة  3)

من أـصحاب الـسعادة األعـضاء: درويش أحمد المناعي، رـضا عبدهللا فرج، والمقدم  

 .الدكتور محمد علي حسن، دالل جاسم الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان

 

 عاألمر معرعض عةى اتمجة  اتمنار التعاذ اتالز ،،، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسني السقطي                                         رضا عبداهلل فرج                   

 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م   2021ديسمبر   1  :التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية   
 

رام  مارًرا( إتى اتقاون     6تضضافة مادة  دلدة ترام )االاترا  تقاون   اتمنضن :  

تسنة  3) اال تماعة،    2008(  تةتسمين  اتعامة  اتهيئة  حصحا(  تشس   من  عاتمقد  

: درعلش ححمد اتمناعة، رضا عبدهللا فرج، اتد تنر محمد عةة اتسعادة األعرا 

 .اتد تنر منتنر محمد سرحا دالل  اسم اتزالد، حسن، 

 

 وبعد، تحية طيبة  

 

أرفق   2021حترل     21بتاريخ        رئي   ،  اتتاتح  تن صاتح  عةة  اتسيد  معاتة 

االاترا  تقاون     (، نسخة من 3د    5و ل ت ق / ف    621، ضمن كتابه رقم )اتمجة 

تشس  اتهيئة    2008( تسنة  3رام )مارًرا( إتى اتقاون     6تضضافة مادة  دلدة ترام )

اال تماعة،   تةتسمين  اتسعادة األعرا اتعامة  ححمد عاتمقد  من حصحا(  : درعلش 

اتد تنر  دالل  اسم اتزالد،  اتمناعة، رضا عبدهللا فرج، اتد تنر محمد عةة حسن،  

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء    ،منتنر محمد سرحا 

 جنة الشؤون المالية واالقتصادية.المالحظات عليه لل
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عقودت لجنوة الشووووؤون التشووووريعيوة والقوانونيوة     2021  حترلر   28ع 21  يوبتواريخ      

عاتعرام  عاتثالثين من دعر االوعقراد اتثراترث من اتفترررر    ينثالثعات  ترثاثراتهوا  ي اجتمواع

  ها ات عقدت اللجنة اجتماع   2021ونفمبر   30ع 16ع 3وبتواريخ    ،اتتشررلعة اتعام 

  من دعر االوعقاد اتراتع من اتفترر  اتتشرررلعة اتعام ،  عاتعام  عاتسرراد   اتثاتث

اإليضؤؤاحية، كما اسؤؤت رضؤؤت  المذكور، ومذكرته  قانون  االقتراح ب حيث اطلعت على  

المذكرة الم دة من قبل المسؤؤؤتشؤؤؤار القانوني للجنة بشؤؤؤأنه، واطل ت على رأي هيئة  

المسؤؤتشؤؤارين القانونيين بالمجلس بشؤؤأن االقتراح بقانون، الم د بناًء على طلب لجنة  

 .الشؤون التشري ية والقانونية

لمبوادئ  قؤانون  االقتراح ب إلى عودم مخوالفوة    –بعود الموداولوة والنقواش    –وانتهوت اللجنوة     

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

 

مارًرا( إتى    6تضضرررافة مادة  دلدة ترام )االاترا  تقاون     اللجنة سوووالمةترى        

عاتمقد  من  تشرس  اتهيئة اتعامة تةتسمين اال تماعة،    2008( تسرنة  3رام )اتقاون   

: درعلش ححمد اتمناعة، رضررا عبدهللا فرج، اتد تنر  حصررحا( اتسررعادة األعرررا 

من الناحيتين    ،اتد تنر منترنر محمد سررحا دالل  اسرم اتزالد، محمد عةة حسرن،  

 الدستورية والقانونية.

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 


