
 

 

 2021 دیسمبر 7التاریخ: 
 
 

 صاحب املعـايل السيد / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 ،،، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
 

بقانون االقتراح    یسرني أن أرفع إلى معالیكم تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة حول

) برقم  جدیدة  مادة  (   6بإضافة  رقم  القانون  إلى  لسنة  3مكرًرا)  العامة    2008)  الھیئة  بشأن 

للتأمین االجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: درویش أحمد المناعي، رضا عبدهللا 

محمد سرحان منصور  الدكتور  الزاید،  جاسم  دالل  محمد علي حسن،  الدكتور  برجاء   ،فرج، 

 رم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.التك
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

            

 
 خالد حسيـن املسـقطي                      

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                     
 :المرفقات

 الدراسة لدى اللجنة. الشورى بخصوص المواضیع التي الزالت قیدمعالي رئیس مجلس خطاب  -
 .االقتراح بقانون إحالةمعالي رئیس مجلس الشورى بخصوص خطاب  -
 .اللجنة ملخص تقریر -

 تقریر اللجنة. .1
 .ومذكرتھ اإلیضاحیة)  بصیغتھ المعدلة( االقتراح بقانون  .2
 الشورى. رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس  .3
 مذكرة قانونیة تكمیلیة. +  مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین القانونیین لشؤون اللجان .4
 .مرئیات الھیئة العامة للتأمین االجتماعي .5
 ومذكرتھ اإلیضاحیة. (األصلي) بقانوناالقتراح  .6
 وتعدیالتھ. ، بشأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  2008) لسنة 3القانون رقم ( .7



 
 

 

4د  5ف  /م قص ل  649الرقــــم:   

م  2021أكتوبر  17التاريـخ:      

 

 

 احملرتم    خالد حسني املسقطي السيدسعادة  
 ية واالقتصاديةالشؤون املالرئيس جلنة  

 

   وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهلل 

 

           قاااااكتى املجاااااا تماعاااااا ي تملنعلداااااي ت  ااااال   تم   ااااا   نااااالى  إشااااالى  إ ااااا  
ت ااا  ا تت اااا ق ااا  ت ااا ى   تم تضااا  ا تصاااعر سىت ااار  ،  خصااا  م2021أكنااا  ك  17

   ى  ا نملم تم قك  ان سوى تا   لس ت سل ق.

، وىف هااااااال إ   ااااااال، تم تضااااااا   نعااااااا   كملااااااا  إدااااااا تس ت ن ااااااالى ك تمن ع ااااااار 
ملاااااااا توج أدعاااااااالج ملعساااااااال  تماعااااااااا ت  لسااااااااار ي إلسىتملهاااااااال دعاااااااا   تتعه اااااااا   

 ا د  أقصله ثالثر أ ل    ان تلى خي.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 

 
 علي بن صاحل الصاحل 

 رئيس جملس الشورى              
 

 

 ق   ت  ىت ر   ى ت عا ر.   لم تض  اكفق: كشف 
 



 
 

 

 
 

 املالية واالقتصاديةجلنة الشؤون  قيد الدراسة لدى املواضيعقائمة 
 

 تم ض ع تلى   تإلحل ر ت سل  ر  

23/03 /2021 
، وت ك ك 2019س سعرب    31ت حسلب ت خنلا  تم ح   ع و ر  عس ر تمل  ر تم نه ر ي  

، وكشف تم لقال  ان حسلب  2019أستء ت ف ذ تمزيت  ر ت  لار  ع و ر  عس ر تمل  ر  
 .2019 اهل  ت حمل ا ر  عس ر تمل  ر  ت   كت  أخكى  ع تتىت  وت

21 /04 /2021 

ت( إ   ت  ل  ن ىقم )  6تاقرتتح   ل  ن  إضلفر الس  مل      كقم )   2008(  س ر  3املكى 
تألدضلء:  ت س لس   أصحلب  ان  وتم  م  تاملنعلد ،  ت  لار  عنأاني  ت ه ئر   شأن 

، ساج ملل م  سىو ش أحع  تم لد ، ىضل دب تهلل فكج، ت  كن ى احع  دع  حسن
 ت زت  ، ت  كن ى ا ص ى احع   كحلن. 

21 /04 /2021 

ت( دع  تمك  م   ل  ن ىقم )  9تاقرتتح   ل  ن  إضلفر الس  مل      كقم ) (  78املكى 
 شأن ت نأاني ض  ت ن طل، وتم  م ان أصحلب ت س لس  تألدضلء: سىو ش   2006 س ر  

  حسن، ساج ملل م ت زت  ،  أحع  تم لد ، ىضل دب تهلل فكج، ت  كن ى احع  دع
 ت  كن ى ا ص ى احع   كحلن.

 



 

 

 

 3د 5ف /ل خ ت ص  620الرقـــم: 
 م  2021  أبريل 21التاريخ:

 

 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،  

 

ــ    ــاد    يــــ ــاا   ــــ ــا  ق ب  ــــ ــا  ب ــــ ــم اق ادــــ ــو لبــــ ــم أق أراــــ ــن لــــ يطيــــ
ــرقم   ــم   6بــــ ــا  ق رقــــ ــم ال ــــ اا قلــــ ــرر  ــ   3 بــــ ــ   2008ا لســــ ــ  ال ا ــــ ــيق اللعاــــ بشــــ

للتـــــــي ا ا، تاـــــــاأمح باا ـــــــ م  ـــــــش أ ـــــــ ا  الســـــــ اد  ا أ ـــــــا : دربيـــــــ  
أداـــــ  اا ـــــاأمح ر ـــــا أوـــــ اع اـــــردح الـــــ  ت ر   اـــــ  ألـــــم دســـــشح د،ل 

   ص ر   ا  سرداق.  اسم الزاي ح ال  ت ر
ــا ا   ــي ت  ت ـــــــ ــر بشـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــتتح بقأـــــــ ــتت بدراســـــــ ــا    اقشـــــــ بر ـــــــ
رأيبــــــم ل ر ــــــت ألــــــم اا لــــــا يــــــ ل   أــــــ  أقصــــــا     ــــــ  أســــــابع   ــــــش 

  اريخت.
     

 و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،، 
 

 علي بن صاحل الصاحل                
 رئيس جملس الشورى              
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

 العنوان

) 3مكرًرا) إلى القانون رقم ( 6االقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم (
بشأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي، والمقدم من أصحاب   2008لسنة 

الدكتور  السعادة األعضاء: درویش أحمد المناعي، رضا عبدهللا فرج، 
 محمد علي حسن، دالل جاسم الزاید، الدكتور منصور محمد سرحان

 مجلس الشورى القانوناقرتاح أصل 

 الفصل التشریعي الخامس - الثالثاالنعقاد دور  - 2021 أبریل 21 اإلحالة إىل اللجنة 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعلادور االنعقاد  - 2021 دیسمبر 5 انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ) 9( عدد االجتماعات  

 ---  العرض على اجللسة

 مضمونه 

یھدف االقتراح بقانون إلى بسط مزید من الرقابة البرلمانیة على المال العام 
لضمان حسن إدارتھ والحفاظ علیھ، حیث یوجب عرض الحساب الختامي  

التقاعد والتأمینات االجتماعیة للھیئة العامة للتأمین االجتماعي وصندوق  
بشأن    2020) لسنة  21المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (  –التابع لھا  

والتأمینیة   التقاعدیة  واألنظمة  القوانین  في  التقاعد    – صنادیق ومعاشات 
على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ویكون اعتماد الحساب الختامي  

الشورى   مجلس  من  یصدر  بقرار  مشفوًعا المذكور  النواب  ومجلس 
 بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة.

 مادتان دیباجة + بنيته 

رأي جلنة الشؤون التشريعية  

 والقانونية مبجلس الشورى
 . القانونیةو الدستوریة ینتسالمة االقتراح بقانون من الناحی

 خالصة آراء اجلهات املختصة  
 : االجتماعيالھیئة العامة للتأمین  •
بشأن الھیئة العامة للتأمین    2008) لسنة  3بموجب أحكام القانون رقم (  -

االجتماعي فإن الھیئة تخضع لرقابة وزیر المالیة، كما یتم تدقیق حساباتھا 
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ومركزھا المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، باإلضافة إلى 
الرقابة   دیوان  لرقابة  الھیئة  القانون  خضوع  وقد نص  واإلداریة،  المالیة 

یتولى   والذي  للھیئة  العلیا  السلطة  بصفتھ  اإلدارة  مجلس  یرفع  أن  على 
تصریف شؤونھا تقاریر دوریة إلى وزیر المالیة بشأن نشاط الھیئة العامة  
وسیر العمل بھا وما تم إنجازه، كما أجاز القانون للوزیر طلب تزویده بأیة  

أو   معلومات  أو  الھیئة،  بیانات  أعمال  على  بالرقابة  لقیامھ  الزمة  تقاریر 
المساس   وعدم  للدولة  العامة  بالسیاسة  الھیئة  التزام  من  للتثبت  وذلك 

 باألوضاع المالیة للھیئة. 

لحساب    - المالي  والوضع  الختامي  والحساب  التقدیریة  المیزانیة  إقرار 
افة الفئات الھیئة یتم من قبل مجلس اإلدارة الذي یتكون من ممثلین عن ك

ذوي   من  مستقلین  ممثلین  إلى وجود  باإلضافة  الصندوق،  في  المساھمة 
البیانات   نشر  ویتم  والتأمینیة،  المالیة  الشؤون  في  واالختصاص  الخبرة 

 المالیة واإلحصائیة للھیئة بعد إقرارھا في موقعھا اإللكتروني الرسمي. 

تقاعد والتأمینات  جمیع سبل الرقابة والتدقیق على الھیئة وعلى صندوق ال  -
 .االجتماعیة مكتملة ومتحققة بموجب أحكام القانون

المبینة  الھیئة  توصي    - للمبررات  النظر في االقتراح بقانون وفقًا  بإعادة 
 أعاله.

 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 االقتراح بقانون  جواز نظر الموافقة على 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 
 اللجنةتقریر 

 
 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 



 

 

 2021دیسمبر    7التاریخ: 
 )7التقریر: ( 

 

 

 الشؤون املالية واالقتصادية   تقرير جلنة 

ا) إىل القانون رقم ( 6قرتاح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ( االبشأن 
ً
)  3مكرر

بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، واملقدم من أصحاب السعادة  2008لسنة  

األعضاء: درويش أمحد املناعي، رضا عبداهللا فرج، الدكتور حممد علي حسن، دالل  

 جاسم الزايد، الدكتور منصور حممد سرحان

 

 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعال دور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال   )، 3د    5ف  ص ل م ق /    620، وبموجب الخطاب رقم (2021  أبریل  21بتاریخ  

الصالح  معـالي   صالح  بن  علي  الشـورى  السید  مجلـس  الشؤون    إلىرئیس  المالیة لجنة 

) لسنة  3مكرًرا) إلى القانون رقم (  6االقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم (   واالقتصادیة 

بشأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: درویش    2008

عبدهللا فرج، الدكتور محمد علي حسن، دالل جاسم الزاید، الدكتور منصور  أحمد المناعي، رضا  

، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ محمد سرحان

 لیتم عرضھ على المجلس.  
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  كتاب معالیھ  لجنة الشــؤون المالیة واالقتصــادیة اســتلمت م 2021 أكتوبر  17 بتاریخو 

ة  )4د  5ق / ف  ص ل م    649رقم ( اریر المتعلـق إـعداد التـق ة ـب ھ تكلیف اللجـن ذي تم بموجـب ، واـل

 .لیتم عرضھا على المجلس الموقر في إحدى جلساتھالتي مازالت قید الدراسة،  بالمواضیع

 
 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 باإلجراءات اآلتیة:لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة 

 :تیة في االجتماعات اآل االقتراح بقانونتدارست اللجنة  )1(

 دور االنعقاد  التاریخ  االجتماع  الرقم 
 3 2021أبریل   28 الثامن والعشرین  .1
 3 2021مایو  26 التاسع والعشرین   .2
 3 2021یونیو  2 الثالثین   .3
 3 2021یونیو  16 الحادي والثالثین   .4
 3 2021یونیو  30 والثالثینالثاني   .5
 3 2021یولیو  28 الثالث والثالثین  .6
 3 2021سبتمبر   8 الرابع والثالثین  .7
 4 2021أكتوبر   24 الثاني   .8
 4 2021دیسمبر   5 التاسع  .9

 

 

بھ والتي اشتملت على ما   على الوثائق المتعلقة  االقتراح بقانونأثناء دراستھا  اطلعت اللجنة    ) 2(

 یلي:

 .(مرفق) االقتراح بقانون بصیغتھ المعدلة 
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   (مرفق)ومذكرتھ اإلیضاحیة. األصلي االقتراح بقانون 

 ) (مرفق) .ي، وتعدیالتھبشأن الھیئة العامة للتأمین االجتماع 2008) لسنة 3القانون رقم 

 .(مرفق) رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

  مرفق   .للجنة القانونیینمذكرة الرأي القانوني مقدمة من المستشارین)( 

 .(مرفق) مذكرة قانونیة تكمیلیة 

  (مرفق)  .الھیئة العامة للتأمین االجتماعي مرئیات 
 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  ات شارك في اجتماع •

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 ھیئة المستشارین القانونیین نائب رئیس  الطوالبةالدكتور علي حسن 

 سابقًا  -  المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد  
   سابقًا  -  المستشار القانوني لشؤون اللجان السید علي عبدهللا العرادي 
 المستشار المالي واالقتصادي  السیدة زھرة یوسف رحمة 

 باحث قانوني السیدة أمینة علي ربیع
 باحث اقتصادي  السید مشعل إبراھیم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد   السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 

  إعالم وتواصلأخصائي   السید صادق جعفر الحلواجي 
 

 

 

 
ً
 :لتشريعية والقانونية جلنة الشؤون ارأي  -اثاني

ن م  االقتراح بقانونوالقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة  رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة

 .والقانونیة الدستوریة  تینالناحی
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ً
 :اهليئة العامة للتأمني االجتماعيرد  -اثالث

ــابقة    –  في ردھا الكتابيأفادت الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  ــل إلى اللجنة السـ أنھ ب –المرسـ

تخضــع الھیئة  فإن بشــأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  2008) لســنة  3بموجب أحكام القانون رقم (

ــاـباتـھا ومركزـھا الـمالي من قبـ لرـقاـبة و ــاـبازیر الـمالـیة، كـما یتم ـتدقیق حســ ت داخلي وآخر ل ـمدقق حســ

رقابة دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، وقد نص القانون آنف لإلى خضـــوع الھیئة   باإلضـــافة،  خارجي

ونھا تقاریر ؤالذكر على أن یرفع مجلس اإلدارة بصــفتھ الســلطة العلیا للھیئة والذي یتولى تصــریف شــ 

نجازه، كما أجاز القانون إوما تم دوریة إلى وزیر المالیة بشـــأن نشـــاط الھیئة العامة وســـیر العمل بھا 

للوزیر طـلب تزوـیده ـبأـیة بـیاـنات أو معلوـمات أو تـقاریر الزـمة لقـیاـمھ ـبالرـقاـبة على أعـمال الھیـئة، وذـلك 

األمر الذي    المالیة للھیئة.  باألوضـــاعللتثبت من التزام الھیئة بالســـیاســـة العامة للدولة وعدم المســـاس  

یریة والحسـاب الختامي والوضـع المالي لحسـاب الھیئة یتم من قبل یتضـح معھ أن إقرار المیزانیة التقد

ــندوق ــاھمة في الص ــافة  ،مجلس اإلدارة الذي یتكون من ممثلین عن كافة الفئات المس إلى وجود   باإلض

ون المالیة والتأمینیة، ویتم نـشر البیانات المالیة  ؤممثلین مـستقلین من ذوي الخبرة واالختـصاص في الشـ 

  یئة بعد إقرارھا في موقعھا اإللكتروني الرسمي.واإلحصائیة للھ

ــندوق التقاعد  ــبل الرقابة والتدقیق على الھیئة وعلى صــ وانتھت الھیئة إلى القول بأن جمیع ســ

ــي الھیـئة الـعاـمة ـبإـعادة النظر  والـتأمیـنات االجتـماعـیة مكتمـلة ومتحقـقة بموـجب أحـكام الـقانون، ـلذا توصــ

 (مرفق) .للمبررات المبینة أعالها وفقً  بقانون  حقترافي اال

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  -رابع

)  3مكرًرا) إلى القانون رقم (  6االقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم (  تدارست اللجنة

بشأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:   2008لسنة  

فرج، الدكتور محمد علي حسن، دالل جاسم الزاید، الدكتور  درویش أحمد المناعي، رضا عبدهللا  

الذي انتھى إلى واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة و  ،منصور محمد سرحان

الھیئة العامة للتأمین رد  واطلعت على  ،  ةوالقانونی  الدستوریة  تین الناحیمن    االقتراح بقانونسالمة  
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وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارین  ، وتم تبادل  االجتماعي

 القانونیین والمستشار المالي واالقتصادي.

بسط مزید من الرقابة البرلمانیة على المال العام یھدف االقتراح بقانون محل النظر إلى  

ة للتأمین الحساب الختامي للھیئة العاموالحفاظ علیھ، حیث یوجب عرض  لضمان حسن إدارتھ  

المنشأ بموجب المرسوم بقانون   –االجتماعي وصندوق التقاعد والتأمینات االجتماعیة التابع لھا  

 ) لسنة  21رقم  التقاعدیة   2020)  واألنظمة  القوانین  في  التقاعد  ومعاشات  صنادیق   بشأن 

المذكو   –والتأمینیة   الختامي  الحساب  اعتماد  الشورى، ویكون  ثم مجلس  النواب  ر  على مجلس 

بمالحظاتھما،   مشفوًعا  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  من  یصدر  الجریدة بقرار  في  وینشر 

الرسمیة. ذلك أن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كیفیة التصرف تعد من أھم األسس التي 

یقوم علیھا أي نظام سیاسي دیمقراطي. وقد أصبحت المساءلة وإطالع الرأي العام على كیفیة 

حقًا من حقوق المواطن والمجتمع، كما تعد الرقابة لمال العام  في االعامة  لدولة أو الھیئات  تصرف ا

توجھات  للتأكد من سالمة  المختصة    السلطات وظیفة   العامة وحسن تنفیذ  األموال  الحفاظ على 

 إدارتھا.
 
 

بشـأن االقتراح بقانون محل النظر،  الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  الطالع على ردبعد ا

 :اآلتیة  ھامالحظات بیّنت للجنة أنا تود

بشأن   2008لـسنة    )3(أحكام نـصوص القانون رقم  بیانمرئیات الھیئة على   اقتـصرت   -1

ــوع الھیـئة لرـقاـبة وزیر الـمالـیة، وـتدقیق  الھیـئة الـعاـمة للـتأمین االجتـماعي وـما أوجبـتھ من خضــ

حسـاباتھا ومركزھا المالي من قبل مدقق حسـابات داخلي وآخر خارجي، باإلضـافة إلى خضـوع 

ا أوجبھ القانون آنف عم الھیئة والـصندوق التابع لھا لرقابة دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، فـضالً 

للھیئة والذي یتولى تصــریف شــؤونھا  مجلس اإلدارة بصــفتھ الســلطة العلیاالذكر من أن یرفع  

  .ریة إلى وزیر المالیة بشأن نشاط الھیئة وسیر العمل بھا وما تم إنجازهتقاریر دو

لف ذكره لم یكن غائبًا عن نظر مقدمي االقتراح بقانون، ولیس اللجنة أن  ترىو من  ما ـس

النیل من ســالمة االقتراح بقانون ووجاھتھ، أو من األھداف التي یســعى إلى تحقیقھا، فقد  شــأنھ
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على   الرقابة البرلمانیةاإلیـضاحیة لالقتراح بقانون أنھ یھدف إلى بـسط مزید من   أوردت المذكرة

ــن إدارـتھ والحـفاظ علـیھ ـــمان حســ ــوع الھیـئة،    ،الـمال الـعام لضــ ــتمرار خضــ وھو ـما یعني اســ

ــاب وا ــندوق التابع لھا، لذات اإلجراءات المتبعة في القانون المذكور من حیث إقرار الحســ لصــ

، ثم تدقیقھ  المعني  دارة تحت رقابة الوزیرالختامي للھیئة والصـندوق التابع لھا من قبل مجلس اإل

كل من مجلس النواب   عنیصـدر  ، ومن ثم اعتماد الحـساب الختامي بقرار  مدقق خارجيمن قبل 

یھ  نص علالجریدة الرـسمیة، وھو ما  ا بمالحظات كل منھما، وینـشر فيومجلس الـشورى مـشفوعً 

ــورً ا  االقتراح بـقانون الـماـثل. ذـلك أن الـھدف من الرـقاـبة على الـمال ا في الوـقت  لـعام لم یـعد مقصــ

ــرفھ من األموال  إلھدارواتبذیر لعام من الالراھن على حمایة المال ا كان  والتأكد من أن ما تم ص

ابقًـ  اده في الما لمـط ا تم اعتـم ة    ،ةـینیزاـم داف االقتصـــــادـی ل بلوغ األـھ ـــم ة لتشــ اـب ت الرـق ل ارتـق ـب

ــرات  وفقًـ واالجتـماعـیة   ــتوى ،  فق علیـھاوااألداء المتا لمؤشــ والتحقق من إنـجازـھا ومالحـظة مســ

ولعل من أھم وأجدى    .الحكومیة ومدى التزامھا بنصــوص الدســتور والقانوناألداء في األجھزة 

ــریعیة  ــلطة التش ــور الرقابة التي تُمارس على األموال العامة ھي تلك التي تقوم بھا الس وأنفع ص

القانونیة، باعتبار األموال  الدســـتوریة والنصـــوص    تخولھاوصـــالحیات بما تملكھ من ســـلطات 

 السیاسة العامة للدولة. لتنفیذ  أساسیة  وات أدالعامة والرقابة علیھا 

ترى اللجنة أنھ طبقًا للوضــع القائم، فإن مجلس إدارة الھیئة العامة للتأمین االجتماعي    -2

وإعداد البیانات المالیة والمیزانیات  ســتثماریة والمحاســبیة  ھو الذي یتولى وضــع الســیاســة اال

 لصنادیق، فضالً عن اختصاصھ بالتصدیق على الحساب الختامي  التأمینات االجتماعیة  صنادیقل

ــبـیة والرـقابـیة واإلدارـیة وقواـعد الحوكـمة  وذـلك مـخالف لألعراف  ،  الـتأمیـنات االجتـماعـیة المـحاســ

ام ذه المـھ ل ـھ دة بـك ة واـح ا، إذ ال یجوز أن تنفرد جـھ دة دولیـً ا  المعتـم ذا النظر ـم . وال یغیر من ـھ

لرقابة ھا من خضـوعبشـأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  2008) لسـنة 3القانون رقم (ھ أوجب

ــاـبات داخلي وآخر وـكذـلك    وزیر الـمالـیة، ــاـباتـھا ومركزـھا الـمالي من قـبل ـمدقق حســ ـتدقیق حســ

اد تـلك  حـیث    ـخارجي، أمین االجتـماعي في اعتـم اـمة للـت ة الـع یـظل األمر مرده لمجلس إدارة الھیـئ

ــلـطة تـقاریرال ــات ـبااألداء بمـعاییرالمـقارـنة  تقییمتتولى  رـقاـبة برلـمانـیة ، دون وجود ســ ــســ لمؤســ
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ــتثمار ــارة  دارة ونظم اإل  المماثلة وقیاس العائد على االسـ ــتشـ المتبعة وســـبل تجنب    المالیةواالسـ

بي ، أو لوضـع رطالمخا تثماریة أو النھج المحاـس ة االـس یاـس واإلداري المتبع  مالحظات تخص الـس

  .دف إلیھ االقتراح بقانون الماثلالحساب ودیمومتھ، وھو ما یھ دف حمایة أموالبھ  -وجدت إن   -
 

ــتوریً ال   -3 س دسـ ــتقالل الھیئات العامة الُمكرَّ ذلك أن  ؛ایتعارض االقتراح بقانون مع اسـ

الدولة المؤســســات ذات النفع    توجھ"أن ) من الدســتور تنص على 50) من المادة (ب الفقرة (

  ."ومصلحة المواطنینالعام بما یتفق والسیاسة العامة للدولة 

أ بموجب قانون، لرقابة  والنص المتقدم قاطع الداللة في خضـوع الھیئات العامة، التي تنـش

ــلطات الدولة الثالث ولیس إلى  الدولة. وغنيٌّ  ــرف إلى ســ ــطلح الدولة ینصــ عن البیان أن مصــ

باعتبارھا  -شــمول النص الدســتوري لرقابة الســلطة التشــریعیة    هنفیذیة فقط، بما مؤداالســلطة الت

) من 1على الھیئة العامة للتأمین االجتماعي التي أنشـئت بموجب المادة ( - حدى سـلطات الدولةإ

تكون والتي نصـت على أن تُنشـأ الھیئة العامة للتأمین االجتماعي،  2008) لسـنة 3القانون رقم (

 لشخصیة االعتباریة وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري وتخضع لرقابة وزیر المالیة.لھا ا

ــتقالل اإلداري أو   ــد ـبھ  أو الـمالي  الوظیفي  ـفاالســ القوانین تـحدد  أن  للھیـئات الـعاـمة یقصــ

ـــغل  ــاء اإلدارة والموظفین، وـمدة شــ ــالحـیاتـھا، وكیفـیة تعیین أعضــ وـظائف ـھذه الھیـئات، وصــ

الھیئة والسـلطتین ، وكیفیة تمویل الھیئة. كما تنظم القوانین العالقة بین مناصـبھم وشـروط عزلھم

التنفیذیة والتـشریعیة. وھذه الخـصائص من ـشأنھا أن تـضمن اـستقالل الھیئة من الناحیة التنظیمیة  

 .الدولة  العالقة بین الھیئة وسلطات ال تمنع تنظیم اإلداریة وأو 

تـستطیع الھیئات العامة تكوین مواردھا المالیة، ومن ثم أما االـستقالل المالي فیقـصد بھ أن 

اختیار األـسلوب الذي یالئم اـستقاللھا. وأول مظاھر االـستقالل المالي للھیئات العامة أن تكون لھا 

حـسابات خاـصة متمیزة عن حـسابات الدولة، وكذلك میزانیة منفـصلة عن المیزانیة العامة اـستثناًء 

ھذا االســــتثناء یجد تبریره في مقتضــــیات االســــتقالل الذي تتمتع بھ من مبدأ وحدة المیزانیة. و

 الھیئات العامة وتمتعھا بالشخصیة المعنویة.

غیر أن االســتقالل المالي واإلداري للمؤســســات العامة لم یجر بھ الدســتور على إطالقھ  



8 
 

یئات العامة  خضــوع الھ  ســتلزمتالدســتوریة  ورقابتھا، ذلك أن الشــرعیة  وإنما حدُّه توجیھُ الدولة  

تقاللیتھا، وذلك ال للرقابة البرلمانیة والرقابة القضـائیة فالبرلمان   .یمس بأي حال من األحوال باـس

بوـصفھ المعبر عن إرادة الـشعب یراقب الـسلطة التنفیذیة، والھیئات العامة بوـصفھا ـسلطة إداریة 

ذلك حال األشــــخاص  حالھا فيتخضــــع للرقابة القضــــائیة أنھا  ال تســــتثنى من ھذا المبدأ، كما 

 ان الرقابة البرلمانیة والقضــائیة یعد أمرً إلذا ف .والیة العامة للقضــاءلمبدأ ال ااألخرى تبعً القانونیة  

ــلمً  ــتوریة الحدیثة ا بھمسـ ل ، إذ یمثكانت الرقابة على المال العام ھي الدافع طالما  في النظم الدسـ

 .دعائم مبدأ المشروعیة ودولة القانون  ذلك من 

للتأمین االجتماعي لرقابة الســلطة الھیئة العامة صــنادیق  خضــوع فإن    وخالصــة القول،  

)  50ا بموجب نص المادة (التشــریعیة ال یؤثر على اســتقاللھا المالي واإلداري المكّرس دســتوریً 

بموجب المادة نفسـھا على نحو ما  اا أیضًـ من الدسـتور، بحسـبان أن تلك الرقابة مكّرسـة دسـتوریً 

ولى من ا للمادة األا لم یقل بأن خضـوعھا لرقابة وزیر المالیة طبقً عن أن أحدً  سـلف بیانھ، فضـالً 

ما  ذلك  یؤكدو واإلداري.فقدھا اســتقاللھا المالي أســالفة الذكر، قد   2008لســنة    )3(القانون رقم  

"یضــــع القانون األحكام الخاصــــة   أن إذ تنص على) من الدســــتور  114نصــــت علیھ المادة (

بالمیزانیات العامة المســـتقلة والملحقة وبحســـاباتھا الختامیة، وتســـري في شـــأنھا األحكام  

الخاصــة بمیزانیة الدولة وحســابھا الختامي. كما یضــع أحكام المیزانیات والحســابات الختامیة  

 ."الخاصة بالبلدیات وبالمؤسسات العامة المحلیة

 

أن االقتراح بقانون قد اســـتجمع الشـــروط الدســـتوریة والقانونیة لتقدیمھ،  اللجنةترى   -4

ورى الموقر باعتبار أن ذلك من قبیل  مجلس   صـالحیات نظره من وتبقى الموافقة على جواز  الـش

لمحكمة  وفي ذلك تقول ا، ب ع بتقدیرھا دون معقالســـیاســـات التشـــریعیة التي یســـتقل المشـــرّ 

"جرى قضــــاء ھذه المحكمة على أن الرقابة التي تباشــــرھا على ن:  الدســــتوریة بمملكة البحری

دسـتوریة التشـریعات، مناطھا مخالفة التشـریع لنص في الدسـتور، فال شـأن للمحكمة بالسـیاسـة  

ع أو النظر في مدى مالءمة التـشریع أو ـضرورتھ، أو التنقیب عن التـشریعیة التي ینتھجھا المـشرّ 
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ــداره أو تقدیر آثار تطب ــالً عنھا. فرقابة بواعث إص ــاص أص ــار ھذا االختص یقھ وتبعاتھ، النحس

مجرد وإنما بالنظر إلى أنھ تعبیر عن ســـیاســـة محددة   الدســـتوریة ال تتناول القانون من مفھومٍ 

تھا من خالل بذا ا بالنصــوص التي تضــمنھا تحقیق أغراٍض أنشــأتھا أوضــاع لھا مشــكالتھا، یتغیّ 

 ."الوسائل التي حددھا.

 ) لســنة2015/1حكمھا في الطلب المقید برقم (ط. ش/ - "المحكمة الدســتوریة البحرینیة 

   ".2016/  1/  27) ق ـ جلسة 13(

   

،  الھیئة العامة للتأمین االجتماعيبعد دراـسة اللجنة لالقتراح بقانون، واالطالع على رأي  

 یتألف والذي  ،صــیاغة االقتراح بقانونوبعد االســتماع لرأي مقدمیھ وباالتفاق معھم؛ تمت إعادة  

 الـسادـسةعلى إـضافة مادة جدیدة برقم (  المادة األولىمادتین، نـصت  من  –عن الدیباجة   فـضالً   –

بشــأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي، نصــھا اآلتي:   2008) لســنة 3مكرًرا) إلى القانون رقم (

"تقدم الحكومة الحســـاب الختامي للھیئة وصـــندوق التقاعد والتأمینات االجتماعیة بعد تدقیقھ 

ــنة   ،المدقق الخارجيمن قبل  ــة التالیة النتھاء الســ ــھر الخمســ إلى مجلس النواب خالل األشــ

صـــدر عن كل من مجلس الشـــورى ومجلس  قرار ی الیة، ویكون اعتماد الحســـاب الختامي ب الم

 النواب مشفوًعا بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة".

 تنفیذیة. الثانیة المادةبینما جاءت  

 

 

انتھت   ؛ولألسباب المذكورة التي بـُنَي علیھا والتي اقتنعت بھا اللجنة،  وبناء على ما تقدم

الصادر92(  المادة  لحكم  فقًاذلك وو  ،هنظرإلى جواز   الشورى  لمجلس  الداخلیة  الالئحة    ة ) من 

 . م2002) لسنة  55بالمرسوم بقانون رقم (
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 خ
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اامس

ــورى، اتفـقت اللجـنة على اختـیار 39إعـماالً لنص الـمادة (       ) من الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.    األستاذ رضا عبدهللا فرج سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   أحمد المناعي درویشاألستاذ   سعادة  .2

 
 

 
ً
 توصية اللجنة: -اسادس

االقتراح    بجواز نظر  توصي، فإن اللجنة مناقشات وما أبدي من آراءدار من  في ضوء ما           

بشــأن   2008) لســنة 3مكرًرا) إلى القانون رقم (  الســادســةبقانون بإضــافة مادة جدیدة برقم (

من أصــحاب الســعادة األعضــاء:  ، والمقدم  (بصــیغتھ المعدلة)  االجتماعيالھیئة العامة للتأمین  

ــا   ــم الزاید،  درویش أحمد المناعي، رضــ ــن، دالل جاســ عبدهللا فرج، الدكتور محمد علي حســ

 .الدكتور منصور محمد سرحان

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 االقتراح بقانون بصیغتھ المعدلة

 ومذكرتھ اإلیضاحیة
 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل



  

) 3القانون رقم (إلى  )مكررا  السادسة(اقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم 
 (بصیغتھ المعدلة)    االجتماعيبشأن الھیئة العامة للتأمین  2008لسنة 

 
 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة      ملك مملكة البحرین 

 على الدستور،  االطالعبعد 

 بشأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي،  2008) لسنة 3رقم (  على القانونو

بشأن صنادیق ومعاشات التقاعد في القوانین  2020) لسنة 21المرسوم بقانون رقم ( وعلى
 واألنظمة التقاعدیة والتأمینیة،

 :أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه
 

 األولىالمادة 

بشأن الھیئة العامة    2008) لسنة  3رقم (  القانون  إلى  )مكررا  السادسة(تضاف مادة جدیدة برقم  
  :االتي، نصھا للتأمین االجتماعي

  ): مكررا السادسة(مادة  

 بعد تدقیقھ من قبل   للھیئة وصندوق التقاعد والتأمینات االجتماعیةالختامي    الحكومة الحساب تقدم  
السنة المالیة، ویكون   النتھاء، إلى مجلس النواب خالل األشھر الخمسة التالیة  المدقق الخارجي
الحساب   مشفوعا ی  بقرار  الختامي اعتماد  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  من  كل  عن  صدر 

 . وینشر في الجریدة الرسمیة بمالحظاتھما،

 

 المادة الثانیة

الوزراء والوزراء   فیما یخصھ    -على رئیس مجلس  بھ   -كل  القانون، ویعمل  ھذا  أحكام  تنفیذ 
 . اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 

 ملك مملكة البحرین                                                                                           

 حمد بن عیسى آل خلیفة  



  

 

المذكرة اإلیضاحیة لالقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم (السادسة   مكرًرا) إلى  القانون 

 رقم ( 3) لسنة 2008 بشأن الھیئة  العامة للتأمین االجتماعي (بصیغتھ المعدلة) 

 

) المادة  من  (ج)  الفقرة  "5تنص  أن  على  البحرین  مملكة  دستور  من  تحقیق  )  الدولة  تكفل 
الضمان االجتماعي الالزم للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو الیتم أو 

التأمین االجتماعي والرعایة الصحیة، وتعمل على وقایتھم الترمل أو البطالة، كما تؤّمن لھم خدمات  
 ".من براثن الجھل والخوف والفاقة

 ھ على أن: ) من9من المادة ( و(ب) (أ)  تان تنص الفقركما 

الدولة  المِ   -أ" لكیان  أساسیة  مقومات  اإلسالمیة،  العدالة  لمبادئ  وفقًا  والعمل،  المال  ورأس  لكیة 
 ھي جمیعًا حقوق فردیة ذات وظیفة اجتماعیة ینظمھا القانون.االجتماعي وللثروة الوطنیة، و

 ".لألموال العامة حرمة، وحمایتھا واجب على كل مواطن -ب

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم  92كما تنص المادة (

لسنة  55(  (2002" أن  على  إلم  المجلس  أعضاء  من  بقوانین  االقتراحات  رئیسھ مصاغة تقدم  ى 
ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقًا بھا مذكرة إیضاحیة تتضمن نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح 
والمبادئ األساسیة التي یقوم علیھا واألھداف التي یحققھا. وال یجوز أن یوقع االقتراح بقانون أكثر 

 ".من خمسة أعضاء

كیفیة إنفاقھ من أھم األسس التي یقوم علیھا  وحیث تعد الرقابة على المال العام والمساءلة عن  

أي نظام سیاسي دیمقراطي، فالمساءلة واطالع الرأي العام على كیفیة طرق استعمال الدولة أو الھیئات 

فالرقابة ھي الوظیفة التي تسعى بھا والمجتمع،    حقًا من حقوق المواطن   العامة للمال العام أصبح 



  

األجھزة المختصة للتأكد من سالمة تنفیذ توجیھات الحفاظ على األموال العامة والتأكد من حسن 

 إدارتھا.

بسط مزید من الرقابة البرلمانیة على المال العام لضمان وعلیھ یھدف االقتراح بقانون إلى  

للھیئة العامة للتأمین االجتماعي  اب الختامي  والحفاظ علیھ، حیث یوجب عرض الحسحسن إدارتھ  

لسنة    21المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم    -  وصندوق التقاعد والتأمینات االجتماعیة التابع لھا

بعد تدقیقھ   -  بشأن صنادیق ومعاشات التقاعد في القوانین واألنظمة التقاعدیة والتأمینیة   2020

الختامي   حساب الویكون اعتماد    ثم مجلس الشورى،  وابلنمجلس ا، على  من قبل المدقق الخارجي 

بمالحظاتھما  المذكور مشفوًعا  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  من  یصدر  في   بقرار  وینشر 

بما یستتبعھ ذلك من مرور الحساب المذكور على عین الُمراقب المتمثل في   الجریدة الرسمیة.

المتمثل في مجلس الشورى، ومن ثم إیراد ما یعن مجلس النواب، وكذلك عین الُممحص المرشد  

ألیھم أو  عمل    الھما  دیمومة  إلى  تھدف  مالحظات  وفقمن  وتوكید   الھیئة  واللوائح  القوانین 

ضرورة الحفاظ على المال العام وتنمیتھ عن طریق استثماره بأقل قدر من المخاطر. وذلك كلھ 

 بشأن احتیاطي األجیال القادمة. 2006سنة ) ل28على نحو ما انتھجھ المشرع في القانون رقم ( 

 

من مادتین، نصت األولى منھ على إضافة   -  فضال عن الدیباجة  -ویتكون االقتراح بقانون  

العامة للتأمین    ةبشأن الھیئ  2008) لسنة  3القانون رقم (مكررا) إلى    السادسةمادة جدیدة برقم (

 تنفیذیة.، في حین جاءت المادة الثانیة االجتماعي

 

 

 



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )3(املرفق 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة
 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل



 

1 

 

 

 م  2021مبر ديس 1 : التاريخ

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 
 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية   

 

( لسنة  3رقم )مكرًرا( إلى القانون    6بإضافة مادة جديدة برقم )االقتراح بقانون  الموضوع:  

: درويش  والمقدم من أصحاب السعادة األعضاءبشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي،    2008

الدكتور منصور  دالل جاسم الزايد،  أحمد المناعي، رضا عبدهللا فرج، الدكتور محمد علي حسن،  

 . محمد سرحان

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن  صالح الصالح رئيس المجلس معالي السيد علي بن  ، أرفق  م2021  أبريل  21بتاريخ       

بإضافة مادة جديدة برقم  االقتراح بقانون    (، نسخة من 3د    5ص ل ت ق / ف    621كتابه رقم )

والمقدم  بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي،    2008( لسنة  3رقم )مكرًرا( إلى القانون    6)

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

الزايد،  حسن،   جاسم  سرحاندالل  محمد  منصور  التشريعية    ،الدكتور  الشؤون  لجنة  إلى 

 والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية. 
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هاا  ي لجناة الشااااؤون التشااااريعياة والقاانونياة ا تمااع  عقادت  م2021  أبريلل 28و  21  يوبتااريخ      

  ، والخامس والثالثين من دور االنعقاد الثالث من الفصلللل التشلللريعي الخامس  ينثالثوال  لثاثال

 والخلامس والسللللاد   الثلاللث  هااات اللجناة ا تمااعا   تعقادم  2021نوفمبر    30و  16و  3اريخ  و وبت 

قاانون  قتراح ب االحيا  اللعاع على    ،من الفصللللل التشللللريعي الخلامس  بعارمن دور االنعقلاد ال

 المذكور، ومذكرته اإليضااحية، كما اتاتعرضاع المذكرل المعدل من قال المساتشاار القانوني للجنة

، المعد االقتراح بقانونرأي هيئة المسااتشااارين القانونيين بالمجلأ بشااهن اللعع على  ، و بشااهنه

 .لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةبناًء على للب 

 

 

لماااد  وأحااا   قاانون  االقتراح ب إلى عاد  مخاال اة    –بعاد الماداولاة والنقاا     –وانتهاع اللجناة     

 الدتتور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

رقم مكرًرا( إلى القانون   6بإضللافة مادة جديدة برقم )االقتراح بقانون   اللجنة تااالمةترى        

والمقدم من أصلللحاب السلللعادة بشلللأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي،    2008( لسلللنة  3)

دالل جاسلم  : درويش أحمد المناعي، رضلا عبدهللا فرج، الدكتور محمد علي حسلن، األعضلاء

 .والقانونية  توريةالدت  ن الناحيتينم  ،الدكتور منصور محمد سرحانالزايد،  

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                  
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 



 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

+ 
 مذكرة تكمیلیة

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل



 

 

 

 

 2021مايو    30التاري    خ   

ن المسقط   م سعادة السيد/ خالد حسي   المحتر

 واالقتصاديةرئيس لجنة الشئون المالية                                                         

 بركاته،،،السالم عليكم ورحمة هللا و 

 

  الموضوع: مذك
ن
اح بقانون  بإضافة مادة جديدة برقم )لال رة بالرأي القانون مكررا (  6قتر

ن االجتماع   2008(لسنة  3رقم ) إىل القانون  بشأن الهيئة العامة للتأمي 

 

ي بشأن 
أعاله، و  الموضوع المذكور بناًء عىل تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانون 

الالئحة  بشأن 2002لسنة ( 55عىل الدستور، وعىل المرسوم بقانون رقم ) االطالعبعد 

بشأن الهيئة  2008( لسنة  3رقم ) قانونالوعىل الداخلية لمجلس الشورى و تعديالته، 

، بشأن صناديق  2020لسنة  21وم بقانون رقم وعىل المرس العامة للتأمي   االجتماعي

ي القواني   واألنظمة 
 
اح وبعد دراسة اال ،التقاعدية والتأمينيةومعاشات التقاعد ف بقانون قتر

 : ي
 المذكور، نفيد سعادتكم باآلنر

اح بقانون   أوال: محتوى االقتر

، نصت    فضال عن الديباجةبقانون   ح ا قتر االيتألف  عىل إضافة منه  المادة األوىلمن مادتي  

الهيئة العامة للتأمي   بشأن  2008( لسنة 3مكرر إىل القانون رقم ) 6مادة جديدة برقم 

ي نصها  ،االجتماعي 
 تقدم الحكومة الحساب الختام  للهيئة وصندوق التقاعد "  :  اآلنر



 

 

 

 

والتأمينات االجتماعية بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية إىل مجلس 

الحساب النواب خالل األشهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد 

الختام  بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا 

  الجريدة الرسمية
ن
 تنفيذية.  المادة الثانيةبينما جاءت   "،بمالحظاتهما، و ينشر ف

  

احثانيا: أهداف   بقانون االقتر

اح بقانون   لمانية إىل بسط مزيد من يضاحية     حسبما ورد بمذكرته ال يهدف االقتر الرقابة التر

اح عرض  بقانون عىل المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه ، حيث يوجب االقتر

الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمي   االجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية 

ات صناديق ومعاشبشأن  2020لسنة  21التابع لها    المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 

ي القواني   واألنظمة التقاعدية والتأمينية
 
   بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية  التقاعد ف

والدارية، عىل مجلس النواب ، ويكون اعتماده بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس 

النواب مشفوعا بمالحظاتهما، بما يستتبعه ذلك من مرور الحساب الختامي المذكور عىل 

ي عي   الُمراق  
 
د المتمثل ف ص الُمرش  ي مجلس النواب ، وكذا عي   الخبت  الُممح 

 
ب المتمثل ف

مجلس الشورى ، ومن ثم إيراد ما يعّن لهما، أو أليهما، من مالحظات تهدف إىل ديمومة 

ورة الحفاظ عىل المال العام وتنميته عن  عمل الهيئة وفق القواني   واللوائح وتوكيد ض 

ي القانون طريق استثماره بأقل قدر م
 
ع ف ن المخاطر. وذلك كله عىل نحو ما انتهجه المشر

 بشأن االحتياطي لألجيال القادمة .  2006( لسنة 28رقم )

 

 



 

 

 

 

 لنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة: ثالثا: ا

( من دستور مملكة البحرين عىل أن: " تكفل الدولة تحقيق 5تنص الفقرة )ج( من المادة )

ي حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو الضمان االجتماعي 
 
الالزم للمواطني   ف

مل أو البطالة، كما تؤّمن لهم خدمات التأمي   االجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل  اليتم أو التر

 عىل وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة" . 

 ( منه عىل أن : 9تنص الفقرتان أ،ب من المادة ) و 

    -"أ 
 
ل  لمبادئ العدالة السالمية، مقومات أساسية الم 

ً
كية ورأس المال والعمل، وفقا

وة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية  لكيان الدولة االجتماعي وللتر

  . ينظمها القانون

 ". لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب عىل كل مواطن -ب

 عىل أن : من الدستور ( 50( من المادة )الفقرة )أ  وتنص 

ي ظل 
 
" ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل ف

توجيه الدولة ورقابتها ، وبما يكفل لهيئات الدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحىلي 

ي نطاقها والرقابة عليها"
 
ي تدخل ف

 التر

 :  أن نه عىل( م114المادة ) وتنص

انيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها  "يضع القانون األحكام الخاصة بالمت  

. كما يضع  انية الدولة وحسابها الختامي
ي شأنها األحكام الخاصة بمت  

 
الختامية، وتشي ف

انيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية" .   أحكام المت  

 



 

 

 

 

بشأن صناديق ومعاشات   2020لسنة  21سوم بقانون رقم من المر  المادة األوىل  وتنص 

ي القواني   واألنظمة التقاعدية والتأمينية
 
 عىل أن:  التقاعد ف

ي الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم )"
لٌّ من صندوق تقاعد موظف 

ُ
( لسنة 13ُيدَمج ك

ي الحك 1975
ومة، وصندوق التأمينات بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظف 

( 24االجتماعية المنشأ بموجب قانون التأمي   االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ي صندوق واحد ُينشأ لهذا الغرض يسىم )صندوق التقاعد والتأمينات 1976لسنة 
 
، ف

 االجتماعية(، وتتوىل الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي إدارة هذا الصندوق. 

اكات والمبالغ وتتكون موا رد صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية من جميع االشتر

ي الحكومة المنشأ بموجب القانون 
ى لصندوق تقاعد موظف 

َّ
ي تؤد

والرسوم والعانات التر

ي الحكومة،  1975( لسنة 13رقم )
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظف 

انون التأمي   االجتماعي الصادر بالمرسوم وصندوق التأمينات االجتماعية المنشأ بموجب ق

، وحصيلة استثمار أمواله والموارد األخرى الناتجة عن 1976( لسنة 24بقانون رقم )

 للقواني   ذات الصلة. 
ً
ى له طبقا

َّ
ر أو تؤد  "نشاطه، وأية مبالغ تقرَّ

ون رقم ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقان92كما تنص المادة )   

احات بقواني   من أعضاء المجلس إىل رئيسه 2002( لسنة 55) م عىل أن "تقدم االقتر

ا بها مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور 
ً
مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفق

ي يحققها. وال يجوز أن 
ي يقوم عليها واألهداف التر

اح والمبادئ األساسية التر المتعلقة باالقتر

اح ب  قانون أكتر من خمسة أعضاء". يوقع االقتر

 :  
 رابعا : الرأي القانونن

 : من الناحية الدستورية ـ  1



 

 

 

 

اح بقانون اىل  يستند     (  أ ( من الدستور سالفة الذكر  50نص الفقرة )أ( من المادة ) االقتر

ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الدارة البلدية بما يكفل لها والذي جرى بأن 

  ظل توجيه الدولة ورقابتهااالستقالل 
ن
مصطلح "الدولة" ينرصف إىل  ، بحسبان أن ف

النص الدستوري المذكور يشمل ف يس إىل السلطة التنفيذية فقط،سلطات الدولة الثالث ول

يعية    باعتبارها  بسط رقابة حدى سلطات الدولة    عىل المؤسسات والهيئات إالسلطة التشر

ي أنشئت بموجب المادة )
( من القانون 1العامة، ومنها الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي التر

، تكون لها  2008( لسنة 3رقم ) نشأ الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي
ُ
ي نصت عىل أن ت

التر

 رية وتتمتع باالستقالل الماىلي والداري وتخضع لرقابة وزير المالية. الشخصية االعتبا

ُ ، إذ يتعذر بموجب العقل  ي غت  أن االستقالل الماىلي والداري ليس مطلقا؛ وإنما نستر

ي النظام ال
 
ي عىل ذلك والمنطق القرار بوجود هيئات سائبة ف

ي للدولة ، وينبت 
ن خضوع أقانون 

ائية ال يمس بأي حال من األحوال لمانية والرقابة القضالهيئات العامة للرقابة التر 

لمان بوصفه المعتر عن إرادة الشعب يراقب السلطة التنفيذية، والهيئات  استقالليتها، فالتر

العامة بوصفها سلطة إدارية ال تستثت  من هذا المبدأ ، كما تخضع للرقابة القضائية حالها 

 لمبدأ 
ً
ي ذلك حال األشخاص األخرى تبعا

 
العامة للقضاء ، لذا فان تقرير الرقابة  الوالية ف

ي النظم الدستورية الحديثة، إذ يمثالن دعائم مبدأ 
 
 ف
ً
 مستقرا

ً
لمانية والقضائية يعد أمرا التر

وعية ودولة القانون .   المشر

ن خضوع الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي    والصندوق التابع لها إفواستنادا اىل ماتقدم،  

يعية ال يؤثر )بعد الدم استقاللها الماىلي والداري المكّرس   عىل ج(    لرقابة السلطة التشر

 ( من الدستور، بحسبان أن تلك الرقابة مكّرسة دستوريا 50دستوريا بموجب نص المادة )

 



 

 

 

 

أيضا بموجب المادة نفسها عىل نحو ما سلف بيانه. فضال عن أن أحدا لم يقل بأن خضوع 

 3للتأمي   االجتماعي لرقابة وزير المالية، طبقا للمادة األوىل من القانون رقم الهيئة العامة 

 سالفة الذكر، قد أفقدها استقاللها الماىلي والداري.  2008لسنة 

 

قد أنشئت بموجب القانون هي أموال عامة ، فالهيئة العامة للتأمي   االجتماعي أموال      (  ب

 ( منه عىل أن 2المادة ) وقد نصتصية االعتبارية، الذي منحها الشخ 2008( لسنة 3رقم )

بشأن تنظيم  1975( لسنة 13تتوىل الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم )

ي الحكومة، وقانون التأمي   االجتماعي الصادر بالمرسوم 
معاشات ومكافآت التقاعد لموظف 

بإنشاء صندوق  1991( لسنة 6، والمرسوم بقانون رقم )1976( لسنة 24بقانون رقم )

 .  التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيي   وغت  البحرينيي  

بشأن تنظيم  1975( لسنة 13( من المرسوم بقانون رقم ) 47وحيث إن المادة )       

ي الحكومة تنص عىل أن : "ينشأ صندوق للتقاعد 
معاشات ومكافآت التقاعد لموظف 

في   الخاضعي   ألحكام هذا القانون، ويعهد بإدارة الصندوق إىل الهيئة العامة لصندوق للموظ

 التقاعد. 

ي المادة )
 
اكات المنصوص عليها ف ( من هذا القانون وأية مبالغ 11وتؤدى إىل الصندوق االشتر

انية الدولة أو تؤدى له طبقا للقانون." .  ي مت  
 
 أخرى تقرر له ف

اكات تأمينية إىل الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي ) حصة وحيث إن الحكومة تدف       ع اشتر

انية العامة للدولة ، فان أموال  امها بتغطية عجز الصندوق من المت   الحكومة( ، فضال عن التر 

ي 
اكات التر الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي تكون أموال عامة، برصف النظر عن مبالغ االشتر

ي القطا 
 
، ال سيما بعد صدور المرسوم بقانون رقم )يؤديها العاملون ف  ( لسنة 21ع األهىلي



 

 

 

 

ي القواني   واألنظمة التقاعدية والتأمينية 2020
 
الذي  بشأن صناديق ومعاشات التقاعد ف

ي صندوق واحد يسىم عىل دنص 
 
 وق التقاعد والتأمينات االجتماعية. صندمج الصندوقي   ف

 

 ب ـ  من الناحية القانونية والموضوعية 

تتمتع ، و 2008( لسنة 3ت الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي بموجب القانون رقم )ئأنش -1

 .الهيئة باالستقالل الماىلي والداري وتخضع لرقابة وزير المالية

والتأمينات االجتماعية(، الذي تتكون موارده من  )صندوق التقاعدتتوىل الهيئة إدارة  -2

اكات والمبالغ والرسوم والع  ى لصندوقجميع االشتر
َّ
ي تؤد

ي  تقاعد انات التر
موظف 

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت  1975( لسنة 13الحكومة المنشأ بموجب القانون رقم )

ي الحكومة، وصندوق التأمينات االجتماعية المنشأ بموجب قانون  التقاعد
لموظف 

 ، وحصيلة استثمار 1976( لسنة 24التأمي   االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 للقواني   
ً
ى له طبقا

َّ
ر أو تؤد أمواله والموارد األخرى الناتجة عن نشاطه، وأية مبالغ تقرَّ

 ذات الصلة. 

تعد الرقابة عىل المال العام والمساءلة عن كيفية إنفاقه أهم األسس التر يقوم عليها أى    3

ل الدولة أو نظام سياىس ديمقراط، فالمساءلة واطالع الرأى العام عىل كيفية طرق استعما

للمال العام أصبح يعتتر حقا من حقوق النسان والمجتمع، فالرقابة ه  هيئات العامةال

الوظيفة التر تسىع بها األجهزة المختصة للتأكد من سالمة تنفيذ توجيهات الحفاظ عىل 

اح بقانون لبسط المزيد من ، حسن إدارتها التأكد من و  امةاألموال الع ي هذا االقتر
لذلك يأنر

 الرقابة عىل أموال صناديق التقاعد، من خالل عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمي   



 

 

 

 

االجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 

اعتماده بقرار يصدر من مجلس الشورى  المالية والدارية عىل مجلس النواب، ومن ثم يكون

ي ترمي إىل استدامه أموال هذه الصناديق والحفاظ 
ومجلس النواب مشفوعا بمالحظاتهما التر

هذه الصناديق رافد  اذ تعد  عليها وتنميتها عن طريق استثمارها بأقل قدر من المخاطر. 

ي لو  اقتصادي وتنموي نظرا لتكدس الفوائد واالحتياطات المالية واالصول
التكافلية والتر

ي وجه 
 
استخدمت وأديرت بالشكل الصحيح فأنها ستكون مظلة اجتماعية ومحفزا للتنمية ف

ي نشهدها اليوم، مما أستوجب من جميع الجهات السىعي من 
كافة التقلبات االقتصادية التر

 .أجل تحقيق اصالح واستدامة هذه الصناديق

 

اح بقانون الماثل أن يضمن4 وضع تقرير سنوي عن الحساب الختامي للهيئة    من شأن االقتر

دارية لمناسبة عرض الحساب الختامي المدقق عىل ن قبل ديوان الرقابة المالية وال م

 
ً
مما هو متبع حاليا من وضع ديوان الرقابة خطة  المجلسي   بعد نهاية كل سنة مالية ، بدل

ها ، مما ق ي مرور سنة مالية أو عمل سنوية تتضمن بعض الوزارات والهيئات دون غت 
د يعت 

 أكتر دون قيام الديوان بالتدقيق عىل حساب الهيئة . 

 

ح  5 ي جاء بها المقتر
ي حال رفض  بقانون، بالنظر إىل الصيغة التر

 
تب أي آثار قانونية ف ال تتر

عىل اعتبار أن مجلس النواب ، الحساب الختامي للهيئة اعتماد كالهما أحد المجلسي   أو  

لمانيةيملك أدوات  ها  رقابية كالسؤال واالستجواب وتشكيل لجان التحقيق التر ي  وغت 
التر

ي حال وجود تجاوزات. 
 
 يستطيع أن يلجأ إليها ف

 



 

 

 

 

وط الدستورية والقانونية لتقديمه ، وتبفر 6 اح بقانون قد استجمع الشر   نرى أن االقتر

ن ذلك من قبيل قات مجلس الشورى الموقر باعتبار أطاللموافقة عىل جواز نظره من إا

ع بتقديرها دون معقب .  ي يستقل المشر
يعية التر  السياسات التشر

 

ام،،،        هذا ما لزم بيانه، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحتر

 

 

 المستشار عل  عبدهللا العرادي                         المستشار خالد نجاح محمد    

  لشئون اللجان   
ن
  لشئون اللجان                      المستشار القانون

ن
 المستشار القانون
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General - عام General - عام 

 2021     التاري    خ  

ن المسقط   م سعادة السيد/ خالد حسي   المحتر

 واالقتصاديةرئيس لجنة الشئون المالية                                                         

 بركاته،،،السالم عليكم ورحمة هللا و 

 

  تكميلية الموضوع: مذكرة 
ن
ئة العامة لتعقيب عىل مرئيات الهيبشأن ا بالرأي القانون

ن االجتماع  بخصوص اح للتأمي  مكررا ( إىل  6بقانون  بإضافة مادة جديدة برقم ) االقتر

ن االجتماع   2008(لسنة  3القانون رقم )  بشأن الهيئة العامة للتأمي 

 

ي بشأن  تكميلية مذكرةبناًء عىل تكليف سعادتكم بتقديم 
 الموضوع المذكور بالرأي القانون 

 بشأن 2002لسنة ( 55عىل الدستور، وعىل المرسوم بقانون رقم ) االطالعأعاله، و بعد 

بشأن  2008( لسنة  3وعىل القانون رقم )الالئحة الداخلية لمجلس الشورى و تعديالته، 

، بشأن صناديق  2020لسنة  21وعىل المرسوم بقانون رقم  الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي

ي القواني   واألنظمة التقاعدية والتأمينية
 
اح االعىل و ، ومعاشات التقاعد ف بقانون قتر

اح بقانون المذكور المذكور،  وبعد دراسة مرئيات الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي بشأن االقتر

 : ي
 نفيد سعادتكم باآلنر

ي يسىع إنسبة بال   أوال: 
اح بقانون واألهداف التر ىل تحقيقها ، وكذا النصوص لمحتوى االقتر

اح بقانون من الناحيتي   الدستورية 
ي االقتر

 
الدستورية والقانونية ذات الصلة ، وكذا رأينا ف



 

2 
 

General - عام General - عام 

ي اجتماع والقانونية، نحيل بشأنها جميعا إ
 
ىل مذكرة رأينا السابق عرضها عىل اللجنة الموقرة ف

 ا عىل ثمي   وقت اللجنة الموقرة . ا للتكرار وحرص  ، وذلك منع  (31) اللجنة رقم

 مرئيات الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي    ثانيا : 

أفادت الهيئة العامة للتأمي     ،2021/  5/  25المؤرخ  sio  / 91 / 2021كتابها رقم   بموجب

العامة للتأمي   بشأن الهيئة  2008( لسنة 3حكام القانون رقم )أ ه بموجباالجتماعي أن

االجتماعي تخضع الهيئة العامة لرقابة وزير المالية، كما يتم تدقيق حساباتها ومركزها الماىلي 

ي ، وذل ك تنفيذا ألحكام القانون المشار إليه من قبل مدقق حسابات داخىلي وآخر خارج 

قد نص القانون ، و داريةرقابة ديوان الرقابة المالية وال ىل إ ىل خضوع الهيئةأعاله، باالضافة إ

توىل ترصيف دارة بصفته السلطة العليا للهيئة والذي يآنف الذكر عىل أن يرفع مجلس ال 

ىل وزير المالية بشأن نشاط الهيئة العامة وست  العمل بها وما تم انجازه شئونها تقارير دورية إ

زمة لقيامه بالرقابة ، كما أجاز القانون للوزير طلب تزويده بأية بيانات أو معلومات أو تقارير ال

ام الهيئة بالسياسة العامة للدولة وعدم المساس  عىل أعمال الهيئة، وذلك للتثبت من التر 

انية التقديرية والحساب  باالوضاع المالية للهيئة .األمر الذي يتضح معه أن إقرار المت  

ممثلي    دارة الذي يتكون منالهيئة يتم من قبل مجلس ال  الختامي والوضع الماىلي لحساب

ي الصندوق باالضافة إعن كافة الفئا
 
ىل وجود ممثلي   مستقلي   من ذوي ت المساهمة ف

ي الشئون المالية والتأمينية 
 
ة واالختصاص ف ، ويتم نشر البيانات المالية والحصائية الخت 

ي موقعها ال
 
ي الرسمي . للهيئة بعد إقرارها ف

ون   لكتر

رقابة والتدقيق عىل الهيئة وعىل صندوق التقاعد جميع سبل ال ىل القول بأنوانتهت الهيئة إ

قانون، لذا توصي الهيئة العامة والتأمينات االجتماعية مكتملة ومتحققة بموجب أحكام ال

رات ابإ ح وفقا للمت 
ي المقتر

 
 عاله. لمبينة أعادة النظر ف
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ن االجتماع  :   ثالثا : التعقيب عىل مرئيات الهيئة العامة للتأمي 

 

 2008لسنة  3اقتصار مرئيات الهيئة عىل ترديد أحكام نصوص القانون رقم تالحظ لنا -1

بشأن الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي وما أوجبته من خضوع الهيئة لرقابة وزير المالية، 

، بالضافة وتدقيق حساباتها ومركزها ال ي ماىلي من قبل مدقق حسابات داخىلي وآخر خارج 

دارية ، فضال ن الرقابة المالية وال ىل رقابة ديواإ (لها  تابع) والصندوق ال ىل خضوع الهيئةإ

ط الهيئة ىل وزير المالية بشأن نشاالذكر من أن يرفع تقارير دورية إ عما أوجبه القانون آنف

اح بقانون وست  العمل بها وما تم إ نجازه ، وهي كلها أمور لم تكن غائبة عن نظر مقدمي االقتر

اح بقانون و ، وليس من شأنها النيل  ي يسىع إىل من سالمة االقتر
وجاهته، أو من األهداف التر

اح بقانون أنه يهدف إ  بسط مزيد منىل تحقيقها، فقد أوردت المذكرة اليضاحية لالقتر

لمانية عىل المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه ي استمرار  . الرقابة الت 
وهو ما يعت 

ي القانون المذكور لذات ال  ها،ل والصندوق التابع ،خضوع الهيئة
 
حيث من  جراءات المتبعة ف

من قبل مجلس االدارة تحت رقابة الوزير والصندوق التابع لها  قرار الحساب الختامي للهيئةإ

ي مرحلة الحقة   ، ثم تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واالدارية ، ومن ثم 
 
اعتماد   وف

مجلس النواب ومجلس الشورى مشفوعا بمالحظات كل الحساب الختامي بقرار من كل من 

ي الجريدة الرسمية
 
اح بقانون الماثل . ، وهو ما يهدف إمنهما، وينشر ف  ذلك أن ليه االقتر

ي الوقت الراهن عىل حماية المال  مقصورا ىل المال عىل العام لم يعد الهدف من الرقابة ع
 
ف

تداءات عليه، بل ارتقت الرقابة لتشمل العام من التبذير والضياع وكشف االنحرافات واالع 

ي 
 
بلوغ األهداف االقتصادية واالجتماعية والتحقق من إنجازها ومالحظة مستوى األداء ف

امها بنصوص الدستور والقانون، ولعل من أهم وأجدى وأنفع  جهزةاأل  الحكومية ومدى التر 
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ي تقوم به
مارس عىل األموال العامة هي تلك التر

ُ
ي ت
يعية بما  ا السلطةصور الرقابة التر التشر

تملكه من سلطات وصالحيات تزودها بها النصوص القانونية، باعتبار األموال العامة 

  والرقابة عليها أدوات لتنفيذ السياسة العامة للدولة. 

 

 3من القانون رقم  6نه ليس ثمة تعارض بي   ما نصت عليه المادة إىل أ شارة  تجدر ال  2

ي المادة العامة للتأمي   االجتماعي وبي   الحكم ابشأن الهيئة  2008لسنة 
 
مكررا  6لوارد ف

اح الماثل . المزمع إضافتها إ قرار مجلس الدارة للحساب ذلك أن إىل القانون بموجب االقتر

ي موافقته عىل الحساب الذي أعدته الهيئة
توطئة لعرضه عىل ديوان الرقابة  الختامي يعت 

ا ٦) بعد إضافة المادة ويضىح، ، خاص بالهيئةوهو شأن داخىلي  المالية والدارية، ( مكرر 

اح بقانون إجراًء من ضمن الجراءات السابقة عىل اعتماد الحساب الختامي  ،بموجب االقتر

يعية بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والدارية. بحيث يكون  من السلطة التشر

يعي من لدنعتماد الحساب الختامي ا مرحلة تالية لقراره من قبل مجلس  و ة هالسلطة التشر

تتواتران وتتكامالن وال تتعارضان أو تتهادمان، بل يقوم بعضها  -من ثم  -، فالمرحلتان الدارة

اح  ، عىل هدي من االقتر ا، بلوغا لغاية األمر من كليهما. فالحساب الختامي لبعٍض سندا وظهت 

ق من قب
َ
ر من مجلس االدارة، ثم ُيدق

َ
ل ديوان الرقابة المالية واالدارية، ثم ُيعرض بقانون، ُيق

لمان بغرفتيه العتماده.  ي عن فه  حلقات متتابعة ال تداخل وال تعارض بينهاعىل الت 
. وغت 

يعية  يمكن أن يجلب مسؤولية وزير البيان أن عرض الحساب الختامي عىل السلطة التشر

يعية اعتماد الحساب.  فضال عن أن إيراد مالحظات  المالية سياسيا عن رفض السلطة التشر

يعية ي الجريدة الرسمية، السلطة التشر
 
ها ف ي المالحظات مستقبال وضبط  ونشر

 
يضمن تالف

اح بقانون. ، التابع لها  الصندوق، ومن ثم استدامة عمل الهيئة  وهو ما يهدف إليه االقتر
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اح بقانون مع استقالل الهيئات العامة الم       3  س دستوريا . ذلك أن كر  ال يتعارض االقتر

ينظم القانون المؤسسات العامة "  عىل أن : تنص من الدستور   (50)ادة الفقرة )أ( من الم

ي ظل 
 
، وبما يكفل  توجيه الدولة ورقابتهاوهيئات الدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل ف

ي 
 
ي تدخل ف

نطاقها والرقابة لهيئات الدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحىلي التر

 . "عليها

ي تنشأ بموجب قانون، لرقابة 
ي خضوع الهيئات العامة، التر

 
والنص المتقدم قاطع الداللة ف

ي عن البيان أن مصطلح الدولة 
وليس إىل  ىل سلطات الدولة الثالثإينرصف الدولة.  وغت 

يعية    رقابة السلطة ل ة التنفيذية فقط، بما مؤداة شمول النص الدستوريالسلط التشر

ي أنشئت بموجب 
باعتبارها أحدى سلطات الدولة    عىل الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي التر

نشأ 2008( لسنة 3( من القانون رقم )1المادة )
ُ
ي نصت عىل أن ت

 للتأمي    الهيئة العامة التر

،  خضعوالداري وت الماىلي  باالستقالل وتتمتع االعتبارية الشخصية لها تكون االجتماعي

 .المالية وزير لرقابة

ي للهيئات العامة يقصد به تحديد القواني   لوظائف هذه 
فاالستقالل الداري أو الوظيف 

، ومدة شغل مناصبهم  الهيئات، وصالحياتها ، وكيفية تعيي   أعضاء الدارة والموظفي  

ي كثت  من األحيان، 
 
، ف وط عزلهم، وكيفية تمويل الهيئة. كما تنظم الق واني   العالقة بي   وشر

يعية . وهذه الخصائص من شأنها أن تضمن استقالل  الهيئة والسلطتي   التنفيذية والتشر

الهيئة من الناحية التنظيمية أو الدارية وإقامة العالقة الحرة بي   الهيئة والسلطات 

 السياسية. 

ة ، ومن ثم أن تستطيع الهيئات العامة تكوين مواردها المالي أما االستقالل الماىلي فيقصد به

اختيار األسلوب الذي يالئم استقاللها . وأول مظاهر االستقالل الماىلي للهيئات العامة أن 
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انية  تكون لها حسابات خاصة انية منفصلة عن المت   ة عن حسابات الدولة، وكذلك مت   متمت  

ي مقتضيات اال 
 
يره ف انية . وهذا االستثناء يجد تت  ستقالل العامة استثناًء من مبدأ  وحدة المت  

 الذي تتمتع به الهيئات العامة وتمتعها بالشخصية المعنوية. 

ُ ،  غت  أن  ي إذ يتعذر بموجب العقل االستقالل الماىلي واالداري ليس مطلقا؛ وإنما نست 

  للدولة
ن
  النظام القانون

ن
ي عىل ذلك إن  والمنطق اإلقرار بوجود هيئات سائبة ف

، وينبت 

لمانية والرقابة القضائية ال يمس بأي حال من األحوال خضوع الهيئات العامة للرقابة الت  

لمان بوصفه المعت  عن إرادة الشعب يراقب السلطة التنفيذية، والهيئات  باستقالليتها، فالت 

، كما تخضع للرقابة القضائية حالها  العامة بوصفها سلطة إدارية ال تستثت  من هذا المبدأ

 لمبد
 
ي ذلك حال األشخاص األخرى تبعا

 
، لذا فان تقرير الرقابة  أ الوالية العامة للقضاءف

ي النظم الدستورية الحديثة، إذ يمثالن دعائم مبدأ 
 
 ف
 
 مستقرا

 
لمانية والقضائية يعد أمرا الت 

وعية ودولة القانون   . المشر

، فخضوع اله
 
،وإذا صندوق التابع لها، لرقابة السلطة واليئة العامة للتأمي   االجتماعي

يعية س دستوريا بموجب نص المادة ) التشر ( 50ال يؤثر عىل استقاللها الماىلي والداري  المكر 

سة دستوريا  أيضا بموجب المادة نفسها عىل نحو  من الدستور، بحسبان أن تلك الرقابة مكر 

ما سلف بيانه، فضال عن أن أحدا  لم يقل  بأن خضوعها لرقابة وزير المالية طبقا للمادة 

 سالفة الذكر، قد افقدها استقاللها الماىلي واالداري.  2008لسنة  3ون رقم االوىل من القان

 ( من الدستور من أن : 114يؤكد ما نقول ، ما نصت عليه المادة )

انيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها " يضع القانون األحكام الخاصة بالمت  

انية الالختامية،  ن   شأنها األحكام الخاصة بمت 
ن
. كما يضع دولة وحسابها الختام  وترسي ف

انيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية  . "أحكام المت  
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ي السابق عرضها عىل لجنتكم الموقرة  - 4
نؤكد عىل ما سبق أن أوردناه بمذكرة رأينا القانون 

اح بقانون الماثل أن يضمن وضع تقرير سنوي من أن عن الحساب الختامي  من شأن االقتر

للهيئة من قبل ديوان الرقابة المالية والدارية لمناسبة عرض الحساب الختامي المدقق عىل 

 مما هو متبع حاليا من وضع ديوان الرقابة خطة 
ً
المجلسي   بعد نهاية كل سنة مالية ، بدال

ي مرور سنة
ها ، مما قد يعت  مالية أو  عمل سنوية تتضمن بعض الوزارات والهيئات دون غت 

 أكتر دون قيام الديوان بالتدقيق عىل حساب الهيئة . 

 

وط الدستورية والقانونية لتقديمه ، وتبفر  -5 اح بقانون قد استجمع الشر نرى أن االقتر

ن ذلك من قبيل قات مجلس الشورى الموقر باعتبار أالموافقة عىل جواز نظره من اطال

ع بتق ي يستقل المشر
يعية التر ي ذلك تقول المحكمة  ديرها دون معقب . السياسات التشر

 
وف

ها عىل "الدستورية البحرينية :  "  ي تباشر
جرى قضاء هذه المحكمة عىل أن الرقابة التر

ي الدستور، فال شأن للمحكمة 
 
ي    ع لنص ف يعات، مناطها مخالفة التشر دستورية التشر

ي مدى مالءمة التشر 
 
ع أو النظر ف ي ينتهجها المشر

يعية التر ورته، أو بالسياسة التشر ي    ع أو ض 

 
ً
التنقيب عن بواعث إصداره أو تقدير آثار تطبيقه وتبعاته، النحسار هذا االختصاص أصال

عنها. فرقابة الدستورية ال تتناول القانون من مفهوم مجرد وإنما بالنظر إىل أنه تعبت  عن 

ي تضمنها تحقيق 
أغراض سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكالتها، يتغيأ بالنصوص التر

ي حددها. ويتعي   اتفاق النصوص القانونية، المطعون عليها، 
بذاتها من خالل الوسائل التر

ع منها، بل يكون  ي توخاها المشر
مع الدستور أال تنفصل هذه النصوص عن األغراض التر

وعيتها، بالوسائل المُ  اض مشر  ال اتصال هذه األغراض، وبافتر
 
 منطقيا

ً
فضية إليها، اتصاال
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 وال 
 
ي  واهيا

 
ها هذه المحكمة ف ي تباشر

 أن الرقابة القضائية التر
 
. وقد أضىح مقضيا

ً
منفصال

 
ً
 لبطال نصوص قانونية يحتمل مضمونها تأويال

 
عية الدستورية، ال تستقيم موطئا شأن الشر

يعات كافة هو  ي التشر
 
ي حمأة المخالفة الدستورية، بحسبان أن األصل ف

 
يجنبها الوقوع ف

 عىل وجه الجزم مطابقتها للدستور ما ل
 
م تنقض هذه القرينة بدليل قطىعي يكون بذاته نافيا

 ".دستورية النص المطعون فيه

ي  
 
 (2015/1برقم )ط. ش/  المقيد الطلب "المحكمة الدستورية البحرينية  حكمها ف

 ".   2016/  1/  27  جلسة  ( ق13)لسنة

 

ام،،،        هذا ما لزم بيانه، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحتر

 

 المستشار خالد نجاح محمد                                                                 

  لشئون اللجان                                                               
ن
 المستشار القانون

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )5(املرفق 
 

 مرئیات
 الھیئة العامة للتأمین االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امساخلالفصل التشريعي 
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١٥ يونيو ٢٠٢١م
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hassan
البريد الوارد









 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )6(املرفق 
 

 (األصلي) االقتراح بقانون
 ومذكرتھ اإلیضاحیة

 
 

 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امساخلالفصل التشريعي 



٢٢ مارس ٢٠٢١م

٤٠ ق  ف ٥ د ٣













 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )7(املرفق 
 

) لسنة 3القانون رقم (
بشأن الھیئة العامة  2008

 للتأمین االجتماعي، وتعدیالتھ

 

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امساخلالفصل التشريعي 
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7
العدد: 3171 - الخميس 28 أغسطس 2014

قانون رقم ) 33 ( ل�سنة 2014   

بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم )3( ل�سنة 2008

ب�ساأن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور,

 ,2002 ل�شنة   )33( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  العمالية  النقابات  قــانــون  وعلى 

وتعديالته,

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي,

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010,

وعلى المر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2012 ب�شاأن غرفة تجارة و�شناعة البحرين, 

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه, وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

ُي�شتبدل بن�س المادة الرابعة من القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمين 

الجتماعي, الن�س الآتي:  

التالي: النحو  على  ع�شوًا  ع�شر  واأربعة  رئي�س  من  ي�شكل  اإدارة  مجل�س  للهيئة  "يكون 
1- ثالثة اأع�شاء يمثلون الحكومة ب�شفتها �شاحب عمل يختارهم رئي�س مجل�س الوزراء.

و�شناعة  تجارة  غرفة  تر�شحهم  الأهلي  القطاع  في  العمل  اأ�شحاب  يمثلون  اأع�شاء  ثالثة   -2

البحرين.

اأع�شاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي ير�شحهم ديوان الخدمة المدنية على  3- ثالثة 

ل�شنة 1975  للقانون رقم )13(  التقاعدية وفقًا  ا�شتراكاتهم  الذين ي�شددون  اأن يكونوا من 

ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة.

لعمال  النقابية  التحادات  تر�شحهم  الأهلي  القطاع  في  العاملين  يمثلون  اأع�شاء  ثالثة   -4

بقانون  للمر�شوم  وفقًا  التقاعدية  ا�شتراكاتهم  ي�شددون  الذين  يكونوا من  اأن  على  البحرين 

رقم )24( ل�شنة 1976 باإ�شدار قانون التاأمين الجتماعي.

الوزير  ير�شحهم  والتاأمينية  المالية  ال�شئون  في  والخت�شا�س  الخبرة  ذوي  من  اثنان   -5

الم�شوؤول عن الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي.
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بتعيين  مر�شوم  وي�شدر  جهة,  كل  ممثلي  لختيار  الــوزراء  مجل�س  اإلى  التر�شيحات  وترفع 

رئي�س واأع�شاء المجل�س.

على  بناًء  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  �شنوات  اأربع  الإدارة  مجل�س  في  الع�شوية  مدة  وتكون 

موافقة الجهة المر�شحة.

المن�شو�س  �شالحياته  مبا�شرة  في  الإدارة  مجل�س  ي�شتمر  الع�شوية  مدة  انتهاء  حال  وفي 

عليها في القانون اإلى حين ت�شكيل المجل�س الجديد.

وتحدد مكافاآت رئي�س واأع�شاء المجل�س واأع�شاء اللجان التي ت�شكل طبقًا للمادة الخام�شة 

من غير اأع�شاء مجل�س الإدارة بقرار من رئي�س مجل�س الوزراء".

المادة الثانية

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه ـ تنفيذ اأحكام هذا القانون, وُيعمل به 

اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 11 �شـــــــوال 1435هـ

الموافق: 7 اأغ�شطــ�س 2014م
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