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 ( 1ملحق رقم )
 املعالي صاحب إىل املوجه السؤال

 سعادة من املقدم النفط، وزير

 إمساعيل بسام الدكتور العضو

 وأنواع كمية بشأن البنمحمد

 مملكة يف املتوافرة املعادن

 .عليه الوزير سعادة ورد البحرين،
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 ( 2ملحق رقم )
 

 والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 قانون مشروع خبصوص الوطين واألمن

 حكومة بني االتفاق أحكام تطبيق بشأن

 املتحدة األمم وبرنامج البحرين دولة

 رقم بقانون باملرسوم عليه املوافق اإلمنائي

 بني العالقة على م1979 لسنة( 7)

 لألمم املقيم واملنسق البحرين مملكة

 لسنة( 4) رقم للمرسوم املرافق املتحدة،

 (.االستعجال بصفة. )م2022
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  م2022مارس  29 :التاريخ

 ( 9الرقم: )
 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير
 مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تطبيق أحكام االتفاق بني خبصوص  

 حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم التحدة اإلمنائي الوافق عليه 
 م على العالقة بني 1979( لسنة  7بالرسوم بقانون رقم )

 مملكة البحرين والنسق القيم لألمم التحدة 
 م 2022( لسنة  4الرافق للمرسوم رقم )

 بصفة االستعجال( )
 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابع دور االنعقاد العادي ال
 

 مقدمـة: 
  

معالي السيد علي  استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب       

  ( المؤرخ في 4د  5ص ل خ أ/ ف/801مجلس الشورى رقم ) بن صالح الصالح رئيس 

مشروع قانون  ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2022مارس    23

رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تطبيق أحكام االتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج  

م على 1979( لسنة  7األمم المتحدة اإلنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم )

ال  المقيم لألمم  البحرين والمنسق  للمرسوم رقم  ،  متحدةالعالقة بين مملكة  المرافق 

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد  ،  بصفة االستعجال   ،م2022( لسنة  4)

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

 

القانون في    (1) اللجنة مشروع  المنعقد الاجتماعها  تدارست    مارس   28  بتاريخ   تاسع 

 . م2022

 

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

 والتي اشتملت على:    النظر،
 

 ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني.مشروع القانون،   -

 .البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائياالتفاق بين حكومة دولة   -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 .مذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل المستشار القانوني للجنة -

 وزارة الخارجية.رأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

 : حضر االجتماع كل منبدعوة من اللجنة  (3)

 المنصب  االسم

 اخلارجية وزارة 

 الشؤون القانونية  رئيس قطاع   السفير محمد عبدالرحمن الحيدان

 الشؤون القانونية قطاعبمستشار  أنس يوسف السيد

 الشؤون القانونية  قطاع الدكتور إسماعيل األمين

 الشؤون القانونية  قطاعب نيسكرتير ثا  محمد عيسى األنصاري

 والنواب وزارة شؤون جملسي الشورى 

 أخصائي شؤون برلمانية  رباب عبدهللا العالي 

 

 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -
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 المنصب  االسم 

 هيئة الستشارين القانونيني
 مستشار قانوني   د. ميادة مجيد معارج 

 مستشار قانوني  أحمد محمد  د. إسالم

 أول  باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 شؤون اللجان  إدارة

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 أمين سر لجنة  زينب يوسف خليل 

   اإلعالمإدارة العالقات و
 أخصائي إعالم وتواصل أول  حسين ماجد 

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

سالمة مشروع القانون  رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى       

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

 

ا
ا
 :اخلارجيةوزارة  رأي -ثالثـــ

أكددت وزارة الخدارجيدة على أهميدة تعايا التعداون مع المنظمدات الددوليدة في 

سدبيل إنجا  برامجها التنموية، بما يحقق االسدتفادة التامة من هذا البرامج، األمر الذي  

ا فاعالًل في  يعكس الدور المهم والكبير الذي تقوم به مملكدة البحرين باعتبدارها عضددددوًل

 األمم المتحدة.  

ا مع برندامج األمم    1979ة أن مملكدة البحرين وقعدت عدام  وأفدادت الوزار اتفداقدًل

في  المتحدددة اإلنمددائي  األمم  المملكددة وبرنددامج  العالقددة بين  ينظم  المتحدددة اإلنمددائي، 

مجاالت التعاون حول البرامج التنموية، وينص على إنشدددداء مكتن لمنصددددن المم ل  

أنشطة برنامج األمم المتحدة  المقيم لألمم المتحدة في مملكة البحرين الذي يشرف على 

قرار   2018اإلنمدائي في المملكدة، وقدد صدددددر عن الجمعيدة العدامدة لألمم المتحددة عدام  
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باسددتحدام منصددن المنسددق المقيم، ومنحه مهام تختلف عن تل  التي يقوم بها المم ل  

  المقيم الذي يشدرف على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ويتولى المنسدق المقيم التنسديق 

بين كدافدة مكداتدن المنظمدات والوكداالت التدابعدة لألمم المتحددة في مملكدة البحرين، ولده 

سددددلطدة اإلشددددراف األعلى عليهدا بداعتبدارا أعلى رتبدة تم دل األمم المتحددة في مملكدة  

 البحرين، بل يعتبر أعلى رتبة من المم ل المقيم.

ا من مملكة البحرين على االلتاام بقرا رات الجمعية  وبينت الوزارة أنه حرصدددًل

العامة لألمم المتحدة، وتأكيدًلا منها على تنمية التعاون المشددترو وتعايا الشددراكة مع  

األمم المتحدة في البرامج التنموية، وفي سبيل تقديم التسهيالت الممكنة وفقًلا لتشريعات  

ا إيجداد تنظيم قدانوني ينظ  م  مملكدة البحرين الوطنيدة، واالتفداقيدات الددوليدةك فقدد كدان لاامدًل

عمدل المنسددددق المقيم، والمكتدن التدابع لده في مملكدة البحرين. ولمدا كدان االتفداق الموقع 

بين مملكة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مضددمونه يتفق مع    1979عام 

المهدام المنوطدة بدالمنسددددق المقيم والتي أقرتهدا لده الجمعيدة العدامدة لألمم المتحددة في 

، وبنداء على طلدن األمم المتحددة من مملكدة البحرين في 2018قرارهدا الصددددادر عدام  

جعل االتفاق آنف الذكر يسددري على تنظيم العالقة مع المنسددق المقيم وأعضدداء مكتبه  

في المملكة، عالوة على كونه يسدري على المم ل المقيم، وحي  إن اسدتحدام منصدن  

ا إلى أن المنسددددق المقيم في حقيقتده تعدديدل على الهيكدل الدداالي لألمم الم تحددة، ونظرًل

االتفاق سابق الذكر يحقق الغاية المطلوبة في تنظيم العالقة مع المنسق المقيم وأعضاء 

مكتبده بدالمملكدة، ور بدة في كسدددددن الوقدت من االل تطبيق هدذا االتفداق بددالًل من  

التفداو  حول اتفداق جدديدد قدد يتطلدن اعتمدادا لددى األمم المتحددة إلى إجراءات من  

بين مملكة    1979ول، فقد كان من المناسدددن اعتماد االتفاق الموقع عام الممكن أن تط

البحرين وبرندامج األمم المتحددة اإلنمدائي ليكون سدددداريدًلا في الوقدت نفسدددده بين مملكدة  

 البحرين والمنسق المقيم وأعضاء مكتبه بالمملكة.
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ارابع
ا
 رأي اللجنــة: -ـــ

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تطبيق أحكام االتفاق بين  تدارست اللجنة      

الموافق عليه بالمرسوم بقانون    حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

( لسنة  7رقم  لألمم  1979(  المقيم  والمنسق  البحرين  مملكة  بين  العالقة  على  م 

)،  المتحدة رقم  للمرسوم  لسنة  4المرافق  االستعجالبصف  ،م2022(  مم لي   ،ة    مع 

الخارجية  لجنة  للجنة،    ينالقانوني  ينوالمستشار  ،وزارة  رأي  على  اللجنة  واطلعت 

لسالمة   مؤكدًلا  جاء  والذي  الشورى  بمجلس  والقانونية  التشريعية  مشروع  الشؤون 

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

القانون مشروع  بشأن  وبرنامج    ،ومرفقاته  البحرين  دولة  حكومة  بين  االتفاق  وعلى 

 . األمم المتحدة اإلنمائي

 
 

  المادة األولىتضمنت  من مادتين،    -فضالًل عن الديباجة -يتألف مشروع القانون  

تطبيق أحكام االتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق  

م، على العالقة بين مملكة البحرين والمنسق  1979( لسنة  7بقانون رقم )  عليه بالمرسوم

 تنفيذية.  المادة الثانية ، وأعضاء مكتبه في المملكة، فيما جاءت المقيم لألمم المتحدة

نطاق هذا   المادة األولى  االتفاق من ديباجة وثالم عشرة مادة، حددتويتألف  

أشكال المساعدة التي يمكن أن يضعها البرنامج اإلنمائي  المادة الثانية  بينت ، و االتفاق

الحكومة  تصرف  الثالثة    تناولتو   ، تحت  المشاريع المادة  و تنفيذ  المادة   أوضحت، 

اإلنمائ الرابعة   والبرنامج  الحكومة  بالمشاريعالتاام  المتعلقة  المعلومات  بتبادل  ،  ي 

الخامسة    بينتو  المشروعالمادة  تنفيذ  في  واشتراكها  الحكومة  مساهمة    ، قواعد 

السادسة    أفصحتو  بالعملة  المادة  دفعها  المفرو   التقديرية  البرامج  تكاليف  عن 

وبين المحلية والثامنة  ت  ،  السابعة  مصادرالمادتان  من  المقدمة  بالمساعدة    العالقة 

المساعدة  ،أارى استخدام  أما  وعن  التاسعة  ،  االمتيازات  منتضف المادة  بيان  ت 

التسهيالت الواجبة التقديم لتنفيذ مساعدة البرنامج  العاشرة    ةالماد، وتناولت  والحصانات

، فيما  شروط وقواعد وقف المساعدة أو إنهائها  الحادية عشرةالمادة  ، وبينت  اإلنمائي
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عشرة    أوضحت الثانية  المنازعاتالمادة  تسوية  وأسالين  وطرق  المادة    تضمنت ، 

 أحكام عامة.الثالثة عشرة 

 

اللجنة أن التشريعي    ورأت  تتم ل في تنظيم اإلطار  القانون  مبررات مشروع 

المتحدة   األمم  قرار  في ضوء  البحرين  مملكة  في  المتحدة  لألمم  المقيم  المنسق  لعمل 

بفصل مهام المنسق المقيم لألمم المتحدة عن مهام المم ل المقيم لبرنامج األمم المتحدة  

ن حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم  اإلنمائي، وذل  من االل تطبيق أحكام االتفاق بي 

م، على العالقة 1979( لسنة  7بقانون رقم )  المتحدة اإلنمائي الموافق عليه بالمرسوم

، لحين التوصل إلى ترتين منفصل  بين مملكة البحرين والمنسق المقيم لألمم المتحدة 

 حكم العالقة بين الطرفين.ي 

 

 

مشروع قانون  من حي  المبدأ على  توصي بالموافقة  فإن اللجنة    ،على ما تقدم  وبناءًل     

رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تطبيق أحكام االتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج  

م على 1979( لسنة  7الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم )  األمم المتحدة اإلنمائي 

المت المقيم لألمم  البحرين والمنسق  للمرسوم رقم  ،  حدةالعالقة بين مملكة  المرافق 

لسنة  4) االستعجال  ،م2022(  الجدول  ،  بصفة  وفق  موادا  والموافقة على نصوص 

 المرفق.

 

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: -خامســ

( من الالئحة الداالية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالًل لنص المادة )      

 ااتيار كل من: 

ا.  األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا.  ي عبـداهلل العـراديـعل األستاذسعادة  -
ا
ا احتياطيـ

ا
 مقرر
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ا
ا
 توصيـة اللجنـة: -سادسـ

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

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بشأن تطبيق  على  ن حيث المبدأ  الموافقة م -

الموافق    أحكام االتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

م على العالقة بين مملكة البحرين  1979( لسنة  7عليه بالمرسوم بقانون رقم )

 .م2022( لسنة 4المرافق للمرسوم رقم )، والمنسق المقيم لألمم المتحدة

 

كما وردت تفصووويالي في الجدول   الموافقة على نصووووو مواد مشوووروع القانون -

 .المرفق

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 فيصل راشد النعيمي                                        يوسف أمحد الغتم     
  رئيس اللجنة                                                نائب رئيس اللجنة     
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 لسنة )  ( بشأن تطبيق أحكام االتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مشروع قانون رقم ) ( 

 م على العالقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم لألمم المتحدة  1979( لسنة 7الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم ) 

  م2022( لسنة 4المرافق للمرسوم رقم ) 

 االستعجال( ) بصفة 

نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المسمى 

 

لسنة ) (   مشروع قانون رقم ) ( 

بشأن تطبيق أحكام االتفاق بين  

حكومة دولة البحرين وبرنامج  

األمم المتحدة اإلنمائي الموافق  

(  7عليه بالمرسوم بقانون رقم )

م على العالقة بين  1979لسنة 

مملكة البحرين والمنسق المقيم  

 لألمم المتحدة

 المسمى 

 

ى كمددا   المسددددم  الموافقددة على 

 ورد في مشروع القانون.

 ى المسم

 

ى كما ورد في   الموافقة على المسدددم 

 مشروع القانون.

 المسمى 

 

لسنة ) (   مشروع قانون رقم ) ( 

بشأن تطبيق أحكام االتفاق بين  

حكومة دولة البحرين وبرنامج  

األمم المتحدة اإلنمائي الموافق  

(  7عليه بالمرسوم بقانون رقم )

م على العالقة بين  1979لسنة 

مملكة البحرين والمنسق المقيم  

      لألمم المتحدة
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نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 الديباجة 

نحن حمود بن عيسووووى يل خليفوة        

 البحرين.ملك مملكة  

 بعد االطالع على الدستور،

(  7رسدددوم بقانون رقم )موعلى ال

على    1979سددددنددة  ل بددالموافقددة 

االتفداق بين حكومدة دولدة البحرين  

   وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

ومجلس   الشورى  مجلس  أقر 

وقد   نصه،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدَّقنا عليه وأصدرناا: 

 

 الديباجة 

الدديبدداجدة  الموافقددة على نص  

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة 

الموافقة على نص الديباجة كما ورد  

 في مشروع القانون.

 

 الديباجة 

نحن حمود بن عيسووووى يل خليفوة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

(  7رسددددوم بقدانون رقم )موعلى ال

بالموافقة على االتفاق    1979سدنة ل

دولدة البحرين وبرندامج  بين حكومدة  

   األمم المتحدة اإلنمائي،

ومدجدلدس   الشدددددورى  مدجدلدس  أقدر 

النواب القدانون اآلتي نصدددده، وقدد 

 صدَّقنا عليه وأصدرناا:
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نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المادة األولى 

حكومة   بين  االتفاق  أحكام  تطبق 

األمم   وبرنامج  البحرين  دولة 

عليه   الموافق  اإلنمائي  المتحدة 

 ( رقم  بقانون  لسنة 7بالمرسوم   )

مملكة  1979 بين  العالقة  على   ،

لألمم   المقيم  والمنسق  البحرين 

في مملكة    ه المتحدة وأعضاء مكتب 

 البحرين. 

 المادة األولى  

كما    مادةالنص  الموافقة على  

 ورد في مشروع القانون.

 المادة األولى 

كما ورد   مادةالنص الموافقة على 

 في مشروع القانون. 

 المادة األولى 

أحكام   حكومة  تطبق  بين  االتفاق 

األمم   وبرنامج  البحرين  دولة 

عليه   الموافق  اإلنمائي  المتحدة 

( رقم  بقانون  لسنة  7بالمرسوم   )

مملكة  1979 بين  العالقة  على   ،

لألمم   المقيم  والمنسق  البحرين 

مكتب  وأعضاء  مملكة    ه المتحدة  في 

 البحرين. 

 نية المادة الثا

الدوزراء  مدجدلدس  رئديدس  عدلدى 

  –كدل  فيمدا يخصددددده  –والوزراء  

 نية المادة الثا

الموافقدة على نص المدادة كمدا  

 ورد في مشروع القانون.

 نية  المادة الثا

الموافقدة على نص المدادة كمدا ورد  

 نون.في مشروع القا

   نيةالمادة الثا

الددوزراء  مددجددلددس  رئدديددس  عددلددى 

تنفيذ    –كل  فيما يخصده –والوزراء  
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نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

تنفيدذ أحكدام هدذا القدانون، وي عمدل  

به من اليوم التالي لتاريخ نشددددرا  

 في الجريدة الرسمية.

 
أحكدام هدذا القدانون، وي عمدل بده من   

فدي   نشددددرا  لدتدداريدخ  الدتددالدي  الديدوم 

 الجريدة الرسمية.
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 م 2022مارس   23 التاريخ: 

 

 

 احملرتم       فيصل راشد النعيمي سعادة األستاذ/  

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  

 
لسووووونة ) ( بشوووووأن تطبيوووووق أحكوووووام  مشوووووروع قوووووانون رقوووووم ) (الموضوووووع: 

االتفوووواق بووووين حكومووووة دولووووة البحوووورين وبرنووووامج األمووووم المتحوووودة اإلنمووووائي 

م علووووووى 1979( لسوووووونة 7الموافووووووق عليووووووه بالمرسوووووووم بقووووووانون رقووووووم )

العالقووووووة بووووووين مملكووووووة البحوووووورين والمنسووووووق المقوووووويم لألمووووووم المتحوووووودة، 

 م. )بصفة االستعجال(.2022( لسنة  4المرافق للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

معووووالي السوووويد علووووي بوووون صووووال  أرفددددق م، 2022 مددددارس 23بتدددداريخ      

 5ل ت ق/ ف  ص 802م )، ضدددددمن كتابددددده رقددددد الصوووووال  رئووووويس المجلوووووس

مشوووووروع قوووووانون رقوووووم ) ( لسووووونة ) ( بشوووووأن تطبيوووووق نسدددددخة مدددددن ، (4د 

أحكووووام االتفوووواق بووووين حكومووووة دولووووة البحوووورين وبرنووووامج األمووووم المتحوووودة 

م 1979( لسووووونة 7الموافوووووق عليوووووه بالمرسووووووم بقوووووانون رقوووووم )اإلنموووووائي 

علووووى العالقووووة بووووين مملكووووة البحوووورين والمنسووووق المقوووويم لألمووووم المتحوووودة، 

 ىإلددددد  ،م. )بصووووفة االسووووتعجال(2022( لسوووونة 4المرافووووق للمرسوووووم رقووووم )
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ته وإبدددددددداء لجندددددددة الشدددددددؤون التشدددددددريعية والقانونيدددددددة، وذلددددددد  لمناقشددددددد 

 .الخارجية والدفاع واألمن الوطنيللجنة الشؤون  عليه  المالحظات  

 

عقدت لجنة الشؤؤنون التشؤؤريوية والقانونية اجتماع ا    م2022مارس   23وبتاريخ      

، واالتفاقية، وقرار المذكور القانون  مشؤؤؤروع  ، حيث اطلوت علىالثاني والعشرررري 

 .مجلس النواب بشأنه

لمبادئ   مخالفة مشؤؤروع القانونإلى عدم  –بود المداولة والنقاش   –وانت ت اللجنة        

 وأحكام الدستور.  

     

 رأي اللجنة:

لسنة ) ( بشأ  تطبيق أحكام االتفاق    مشروع قانو  رقم ) (   ترى اللجنة سالمة     

بي  حكومة دولة البحري  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الموافق عليه بالمرسوم  

المقيم  1979( لسنة  7بقانو  رقم ) البحري  والمنسق  العالقة بي  مملكة  م على 

من    ،م. )بصفة االستعجال(2022( لسنة  4لألمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم )

  .ناحيتين الدستورية والقانونيةال

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 3ملحق رقم )

 خبصوص اخلدمات جلنةتقرير 

 األعلى اجمللس بإنشاء قانون مشروع

 ضوء يف املعد) الطبية، للدراسات

 جملس من املقدم بقانون االقرتاح

 (.الشورى
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 م 2022مارس   28التاريخ: 

 

 ( 17التقرير رقم )

 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

مشروع قانو  بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبية )المعد في ضوء  حول 

 الشورى( االقتراح بقانو  المقدم م  مجلس 

 الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الرابع 

 

 مقدمووة: 

 

  5ص ل خ ت / ف    788الخطاب رقم )م، وبموجب  2022مارس    16بتاريخ   

الشورى  4د   الصالح رئيس مجلس  بن صالح  السيد علي  الموالي  أحال صاحب   ،)

الخدمات   لجنة  إلى  الطبية  الموقر  للدراسات  األعلى  المجلس  بإنشاء  قانون  مشروع 

الشورى(  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  ودراسته  )المود  لمناقشته   ،

 أنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بش
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 إجراءات اللجنة:-أوالا 

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعين اآلتيين:  (1)

 التاريخ  االجتماع

 م 2022مارس    22 26

 م 2022مارس    28 28
 

اطلعت اللجنة أثناء دراسددتها على الوثائق المتعلقة بمشددروع القانون موضددوع    (2)

 البح  والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

مشؤؤؤؤؤروع القؤانون المؤذكور، ومؤذكرتؤا الحكومؤة وييئؤة التشؤؤؤؤؤريي والرأي القؤانوني.    -

 )مرفق(

بإنشؤؤؤؤاء وتشؤؤؤؤكيل المجلس البحريني    2022( لسؤؤؤؤنة 13المرسؤؤؤؤوم بقانون رقم ) -

 )مرفق(للدراسات والتخصصات الصحية. 

 )مرفق(رأي لجنة الشنون التشريوية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق(  قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته. -

 شارو في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •
 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشاري  القانونيي  

 مستشار قانوني  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني أول  محسن علي الغريري 

 باحث سياسي  محمد عادل العجيمي 

 إدارة شؤو  اللجا 

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 إدارة العالقات واإلعالم
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 أخصائي إعالم وتواصل  صادق جعفر الحلواجي 
 

ا
ا
 التشريعية والقانونية: رأي جلنة الشؤون  -ثانيــ

رأت لجنة الشؤؤنون التشؤؤريوية والقانونية بمجلس الشؤؤورى سؤؤالمة مشؤؤروع  

 القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

ا 
ا
 رأي اللجنة:  -ثالثـ

مشروع قانون بإنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبية )المود  تدارست اللجنة 

واستورضت وج ات النظر  س الشورى(،  في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجل 

التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، وقد اطلوت اللجنة على  

رأي لجنة الشنون التشريوية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء منكًدا لسالمة  

 مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

يباجة وإحدى عشرة مادة، حيث نصت المادة األولى  يتألف مشروع القانون من د

الوام(   و)األمين  و)المجلس(  و)الوزير(  )الوزارة(  من  كالً  توريف  على  منه 

الشخصية  ومنحه  وتسميته  المجلس  إنشاء  على  الثانية  المادة  ونصت  و)الطبيب(، 

مقره،    االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري مي خضوعه لرقابة الوزير كما تم تحديد

الرابوة على   المادة  ومدة عضويته، ونصت  المجلس  تشكيل  الثالثة  المادة  وتضمنت 

مي   بالتواون  الطبية  الفروع  مختلف  في  تحقيق ا  إلى  المجلس  يسوى  التي  األيداف 

على   الخامسة  المادة  ونصت  المناسبة،  الوسائل  بجميي  المونية  التوليمية  المنسسات 

المجلس   يمارس ا  التي  السادسة  الصالحيات  المادة  أيدافه، ونصت  تحقيق  في سبيل 

على أن يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عام وج از تنفيذي يوين الواملون  

فيه بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح األمين الوام، ونظمت المادة السابوة 

، أما المادة  اجتماعات المجلس وإجراءات ومواعيد انوقاده وإجراءات إصدار قراراته



 

105 
 

General  -  عام 

المجلس بإلحاق المتدرب  إلزام  الثامنة فتناولت موازنة المجلس، وتناولت المادة التاسوة  

التدريب   مدة  طيلة  ش رية  مكافأة  ومنحه  التدريب  لغاية  الصحية  المنسسات  بإحدى 

مقابل التزامه وفقؤًا للشروط التي يضو ا المجلس، ونصت المادة الواشرة على تمتي  

باإلعف وال يئات  المجلس  والمنسسات  الوزارات  ب ا  تتمتي  التي  والتس يالت  اءات 

 الحكومية، أما المادة األخيرة فقد جاءت تنفيذية. 

 

لتحسين   الطبية  للدراسات  أعلى  مجلس  إنشاء  إلى  القانون  مشروع  ي دف 

في   الواملين  لألطباء  والوملي  الولمي  المستوى  ورفي  المملكة،  في  الطبية  الخدمات 

الطبية، وذلك عبر توفير اإلعداد الفني الولمي والوملي لخريجي الطب   مختلف الفروع

الطبي   التقدم  لمواكبة  التدريب  وتطوير  المونية،  التوليمية  المنسسات  مي  بالتواون 

 وضمان أعلى مستوى علمي وفني لألطباء.

 

وبود تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السوادة رئيس  

بعدم الموافقة على  ة والمستشار القانوني، َخلَُصت اللجنة إلى التوصية وأعضاء اللجن 

المبدأ القانو  م  حيث  أن صدور  مشروع  إذ   ،( رقم  لسنة  13المرسوم   )2022  

بتاريخ   الصحية  والتخصصات  للدراسات  البحريني  المجلس  وتشكيل    17بإنشاء 

( من الدستور والتي  39والذي جاء انسجاًما مي الفقرة )ب( من المادة ) 2022مارس  

لوائح الضبط واللوائح   ،يضع بمراسيم تنص على أن  جاللة الملك حفظه هللا ورعاه   

، قد شكل تحقيقًا لكافة الغايات المنشودة من  الالزمة لترتيب المصالح واإلدارات العامة

القانون، المال  مشروع  لكافة  تداخل  ودفوًا  حيث  من  سواًء  به  المتولقة  حظات 

اختصاصات المجلس المشار إليه في مشروع القانون في مجال التدريب مي المجلس  

( من مشروع القانون على  4األعلى للصحة أو اقتصار نطاق أيدافه بحسب المادة )

الدراسات   شمول  ودون  األخرى،  الصحية  الم ن  شمول  أو  موالجة  دون  األطباء 

الدولة،  الصحية، فض إنشائه على خزينة  تترتب عن  قد  التي  المالية  الً على األعباء 

 على اآلتي:    2022( لسنة 13(  من المرسوم رقم ) 5حيث نص المادة )
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الوطنية  "   االعتماد  لمعايير  االمتثال  لضما   يلزم  بما  بالقيام  المجلس  يختص 

التدريب   نتائج  وتحسي   الصحي،  التدريب  بشأ   وتطوير والدولية  إعداد  بهدف 

وتأهيل العاملي  في القطاع الصحي مع رفع كفاءتهم وتحسي  أدائهم المهني بما  

يحقق التطور الشامل للخدمات الطبية والصحية بالمملكة، وله في سبيل ذلك القيام  

 بما يأتي: 

اإلشراف على إنشاء ومتابعة وتقويم برامج التدريب وإعدادها للحصول على    -1

 دولي.االعتراف ال

الصحية   -2 والبرامج  التخصصات  م   كل  في  الشهادات  إلصدار  آلية  وضع 

 الوطنية. 

التدريبية    -3 البرامج  قبل  م   الممنوحة  المهنية  الشهادات  وتقويم  معادلة 

 المختلفة. 

اقتراح مصادر التمويل للبرامج التدريبية المندرجة تحت الرعاية الصحية   -4

 بالمملكة. 

ة تفي باحتياجات المملكة بناًء على االحتياجات م  القوى  إنشاء برامج تدريبي  -5

طبقً  دوري  بشكل  الصحية  الصحي العاملة  التخطيط  لجنة  لتقارير  ا 

 ا للتغطية الصحية الشاملة. االستراتيجي تحقيقً 

أو صحي   -6 اختصاص طبي  لكل  التخصصية  الفرعية  العلمية  اللجا   تشكيل 

 لوضع البرامج التدريبية لكل اختصاص. 

 إنشاء البرامج التدريبية المتخصصة والقيام بالمهام لكل برنامج.  -7

 تشكيل فرق عمل للقيام بمهام ودراسات متخصصة. -8

على    -9 واإلشراف  التدريبية  للبرامج  والتقويم  المتابعة  ومعايير  آلية  إعداد 

 ."عمليات المتابعة والتقويم
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يومل المجلس على إنشاء البرامج ( من المرسوم على اآلتي : "  6كما نصت المادة )

برنامج    - أوالً    التدريبية التي تسايم في تحقيق أيدافه، وعلى األخص البرامج اآلتية:

تأسيس البورد البحريني وتطوير    - 1:  ش ادة االختصاص الطبية )اإلقامة وطب الوائلة(

االختصا ش ادة  تدريب  المحلية  برامج  الصحية  والج ات  ال يئات  مي  بالتنسيق  ص 

المونية   الدولية  للصحةوال يئات  األعلى  للمجلس  المقترح  برنامج    ا:ثانًي ...  ورفي 

الدقيقة األسناناثالثً   ...الزماالت  برنامج طب وجراحة  التمريض  ارابوً   ...:  برنامج   :

المساندةاخامسً ...  والقبالة الصحية  الم ن  برنامج  الطبي  اسادسً   ...:  التوليم  برنامج   :

 ...".   (CMEالمستمر )

 

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -رابعـ

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

 على اختيار كل من:

ا أصليويا.   الدكتوورة ابتسووام محموود صالوو  الدالل  سعادة  .1  مقرري

ا احتياطييا.   المنصور  عبدالحسن  عبدالوهابسعادة األستاذ  .2  مقرري
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ا
ا
 توصية اللجنة:  -خامسـ

في ضؤوء ما دار من مناقشؤات وما أبدي من اراء أثناء دراسؤة مشؤروع القانون،      

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

مشوووروع قانون بانشووواء المجلس األعلى  عدم الموافقة من حيث المبدأ على -

للودراسوووووات الطبيوة )المعود في ضوووووء االقتراق بقوانون المقودم من مجلس 

 .الشورى(

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 الدكتورة جهــاد عبداهلل الفاضــل            األستـاذة هالــة رمــزي فايــز        

 رئيس جلنة اخلدمـات                                 نائب رئيس جلنة اخلدمات     
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 م 2022 مارس 21  التاريخ:

 

 

 احملرتمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل الفاضل 

 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
مشروع قانون بانشاء المجلس األعلى للدراسات الطبية )المعد في ضوء  الموضوع:  

 االقتراق بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

أرفق  2022  مارس  16بتاريخ        بن  م  علي  السيد  رئيس  معالي  الصال   صال  

مشروع قانون  ، نسخة من  ( 4د    5ص ل ت ق/ ف    789م )، ضمن كتابه رق المجلس

بانشاء المجلس األعلى للدراسات الطبية )المعد في ضوء االقتراق بقانون المقدم من  

الشورى(  وإبداء  ،  مجلس  لمناقشته  وذل   والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 . للجنة الخدماتالمالحظات عليه 
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اجتماعها   م2022  مارس  21  وبتاريخ     والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

، وقرار مجلس النواب  القانون المذكور  مشروع   ، حي  اطلعت على ينعشروال  دياحال

، والمستشار القانوني  كما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني ،  بشأنه

 . بشأنهعواد جموة، المتدربة ب يئة المستشارين القانونيين    ، واآلنسة وعدللجنة  المساعد

 

لمبادئ  القانون   مشددددروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

 .رالدستو وأحكام  

       

 رأي اللجنة:

سالمة         اللجنة  األعلى  ترى  المجلس  بانشاء  قانون  الطبية  مشروع  للدراسات 

الشورى(  مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراق  ضوء  في  الناحيتين  ،  )المعد  من 

  .الدستورية والقانونية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 4ملحق رقم )

 املالية الشؤون جلنـة تقرير

 مشروع خبصوص واالقتصادية

 من( 345) املادة بتعديل قانون

 الصادر التجارية الشركات قانون

 لسنة( 21) رقم بقانون باملرسوم

 االقرتاح ضوء يف املعدم، )2001

(.النواب جملس من املقدم بقانون  
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 2022مارس  27التاريخ: 

 ( 19التقرير: )

 

 

 الشؤون الالية واالقتصادية   تقرير جلنة

( من قانون الشركات التجارية 345مشروع قانون بتعديل الادة ) حول 
االقرتاح  )العد يف ضوء    2001( لسنة 21الصادر بالرسوم بقانون رقم ) 

 بقانون القدم من جملس النواب( 
 

 الفصل التشريعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

د    5ص ل م ق / ف    784، وبموجن الخطاب رقم )2022  مارس   16بتاريخ  

الصال   أحال    (،4 بن صال   علي  السيد  الشوورى  معالي  مجلوس  لجنة  رئيس  إلى 

( من قانون الشركات  345مشروع قانون بتعديل المادة )الشؤون المالية واالقتصادية  

)المعد في ضوء االقتراق  2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

النواب( المقدم من مجلس  وإعداد  ،  بقانون  المالحظات  وإبداء  دراسته  تتم  أن  على 

 شأنه ليتم عرضه على المجلس.  تقرير يتضمن رأي اللجنة ب 
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعالا قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : يناآلتي ينالمذكور في االجتماع  مشروع القانونتدارست اللجنة  (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2022مارس  20 ال اني والعشرين 

 2022مارس  27 ال ال  والعشرين

 

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

 اشتملت على ما يلي: 

 مشروع القانون. ▪

 مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون. ▪

 مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. ▪

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪

 .القانونيمذكرة الرأي  ▪

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. ▪

  مم لون   2022مارس    20( المنعقد بتاريخ  22جتماع رقم )االحضر  بدعوة من اللجنة،   •

 :عن

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني 

 الصناعة والتجارة والسياحة وكيل وزارة  السيدة إيمان أحمد الدوسري

 مستشار خبير الشؤون القانونية  السيد محمد عبدالمنعم العيد

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 شؤون برلمانيةأخصائي  السيدة سوسن محمد القناو 
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 اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  حضر •

 هيئة المستشارين القانونيين 

 نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين  حسن الطوالبة الدكتور علي 

 المستشار القانوني  الدكتور إسالم أحمد علي 

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني أول  السيدة أمينة علي ربيع 

 باحث اقتصادي  السيد مشعل إبراهيم المالكي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  مهدي محفوظالسيد جواد 

 أمين سر لجنة مساعد  السيدة مريم أحمد الريس

 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل  مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي

 

 ثا
ا
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي  -اني

مشووروع رأت لجنة الشددؤون التشددريعية والقانونية بمجلس الشددورى سددالمة 

( من قانون الشوركات التجارية الصوادر بالمرسووم بقانون  345قانون بتعديل المادة )

؛  )المعد في ضوء االقتراق بقانون المقدم من مجلس النواب(   2001( لسنة 21رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 
ا
 : الصناعة والتجارة والسياحة رأي وزارة -اثالث

اتفاق  ب   –االل اجتماع اللجنة    –أفاد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة  

الوزارة مع المالحظات التي أوردتها الحكومة الموقرة في مذكرتها اإليضاحية المتعلقة  

أس مال  بوضع حد أدنى لر   –بمشروع القانون محل النظرك حي  إن التعديل المقتر   

فيه تقييد للسياسة   –ألف دينار بحريني    350الشركة المملوكة لغير البحرينيين بمقدار  

التشريعية في هذا الشأن، وفيه انتقاص من حجم التعامالت المالية التي يمكن للمؤسسات 



 

115 
 

General  -  عام 

المالية والشركات البحرينية ذات رأس المال المحلي أن تجريها مع تل  الشركات، بما  

المالية بطريق  ير مباشر. كما سيترتن على هذا  يؤثر سلبًلا   الخدمات  على صناعة 

الرؤية   مع  يتنافى  ما  وهو  البحرين،  بمملكة  األجنبية  االست مارات  من  الحد  التعديل 

والتي ترتكا على جذب االست مارات األجنبية للمساهمة في    2030االقتصادية للمملكة  

ال  االقتصادي المنشود، وعدم تلبية  مشروعات التنمية، ويتعار  مع متطلبات اإلص 

 احتياجات المرحلة القادمة في ضوء المتغيرات االقتصادية والتجارية. 

وبناءًل على ذل ، دعت الوزارة إلى إعادة النظر في مشروع القانون لألسباب المشار  

 إليها أعالا.

 

 
ا
 رأي اللجنة:  -ارابع

اللجنة   المادة  تدارست  بتعديل  قانون  الشركات  345) مشروع  قانون  من   )

)المعد في ضوء االقتراق  2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

النواب(  مجلس  من  المقدم  التشريعية  ،  بقانون  الشؤون  لجنة  رأي  على  واطلعت 

سالمة   إلى  انتهى  والذي  الشورى  بمجلس  الناحيتين  مشروع  والقانونية  من  القانون 

  ينواطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشار،  والقانونيةالدستورية 

بخصوص  للجنة،    ينالقانوني النواب  مجلس  قرار  على  اللجنة  اطلعت  مشروع  كما 

 .وممثلي الوزارة الصناعة والتجارة والسياحة سوادة وزير واستموت لرأيالقانون،  

  المادة األولى   استبدلتمن مادتين،    -فضالًل عن الديباجة    -مشروع القانون    يتألف

من  بنص   و)د(  )أ(  )الفقرتين  الصادر 345المادة  التجارية  الشركات  قانون  من   )

 : يناآلتي  ين ، النص2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

( من  4المادة )است ناء من أحكام أي قانون آار، ومع مراعاة حكم الفقرة ال ال ة من   (أ

المؤسسات  يخص  فيما  المركاي  المصرف  قانون  أحكام  ومراعاة  القانون  هذا 

تكون   القانون  في هذا  ي نص  عليه  مما  بتأسيس شركات  الترايص  يجوز  المالية، 

جائيًل كليًل   - مملوكة   أو  يقتصر    -ا  ا  مما  أنشطة  لمااولة  بحرينيين  لشركاء  ير 
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التي ال يجوز لغير البحريني مااولتها دون  الترايص بمااولتها على البحرينيين أو  

شري  بحريني يمل   البية الحصص في الشركة، أو لمااولة أي من تل  األنشطة  

وفي  ا لممارسة أعمالها،  ا لمقدار رأسمال الشركة أو المناطق التي تتخذها مقرًل تبعًل 

دينار  ألف    350جميع األحوال يجب أن ال يقل الحد األدنى لرأس مال الشركة عن  

 بحريني.
 

 
 

وجمعياتها العامة العادية    إدارة الشركات ذات رأس المال األجنبي  يجوز لمجالس (د

شأن   في  تلتام  أن  على  البحرين،  مملكة  اارج  اجتماعاتها  عقد  العادية  و ير 

 اجتماعاتها بكافة األحكام الواردة في هذا القانون. 

    تنفيذية.  المادة الثانية وجاءت 

القانون  بعد دراسة   انتهت  مشروع  النظر بشأنه،  النظر وتبادل وجهات  محل 

 الموافقة عليه لألسباب اآلتية: عدم اللجنة إلى التوصية ب

(  345)  المادة  من (  د)و(  أ)  البندين   على  اقتصر   القانون  مشروع   في   التعديل   حي  إن -1

  من(  أ)  الفقرة  نهاية  إلى  تيةاآل  العبارة  ضافةإ  تمت، إذ  التجارية  الشركات  قانون  من

وفي جميع األحوال يجب أن ال يقل الحد األدنى  "  :القانون  مشروع  من(  345)  المادة

وكذل  تم تعديل مقدمة الفقرة    ، "ألف دينار بحريني.  350لرأس مال الشركة عن  

لكي تتناسن مع التعديل وذل  بحذف عبارة "ويجوز للوزير  نفسها  )د( من المادة  

التجارة أن يعفي شركات ذات رأسمال أجنبي من الحد األدنى لرأس  المعني بشئون 

  مع  يتنافىوك وذل   المال المقرر وفقًلا ألحكام هذا القانون"، وظل باقي الفقرة كما ه

البحرين  تنتهجها  التي  االستراتيجية   حي    األجنبية،  األموال  رؤوس  لجذب   مملكة 

ا  ذل   يشكل مع    المنشودة،  االقتصادية  التنمية  متطلبات  مع   تعارضًل تتوافق  وال 

  رؤية   لتحقيق  والتجارية االقتصادية  المتغيرات  ضوء  في  القادمة  المرحلة  احتياجات

 .2030 البحرين مملكة 
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  إليه   دعت  إذا  إال   تشريعي   تعديل  أي  إجراء   على عدم   استقرار التشريعات   فلسفة  تقوم  -2

وتبعاته، ويالحظ أن نص    تطبيقه  آثار  بيان  مع  إلجرائه  ملحة  ظروف  ضرورة أو 

نون القا  بموجن  قريبة  فترة  قد تم تعديلها بالفعل منذ  تعديلها  المقتر (  345)  المادة

( التجارية  2018  لسنة  (1رقم  الشركات  قانون  أحكام  بوض  الصادر    بتوديل 

  على (  د)  الفقرة  تعديل  على  نص  حي    ،2001( لسنة  21بالمرسوم بقانون رقم ) 

  رأسمال  ذات  شركات  يعفي    أن  التجارة  بشئون  المعنِي   للوزير  يجوز: " اآلتي  النحو 

ر  المال  لرأس  األدنى  الحد  من  أجنبي ويجوز لمجالس    القانون،  هذا  ألحكام  وفقًلا  المقرَّ

إدارة هذا الشركات وجمعياتها العامة العادية و ير العادية عقد اجتماعاتها اارج 

أن اجتماعاتها بكافة األحكام الواردة في هذا مملكة البحرين، على أن تلتام في ش

مشروع القانون المذكور فقد ألغي في    . وبموجن التعديل المقتر  الحالي  القانون"

  المال   رأس  ذات   الشركات  إدارة  لمجالس   يجوز"هذا اإلعفاء بحي  أصبح النص:  

  مملكة   اارج  اجتماعاتها  عقد  العادية  و ير  العادية  العامة  وجمعياتها  األجنبي

 ".  القانون  هذا  في  الواردة  األحكام  بكافة  اجتماعاتها  شأن  في  تلتام  أن  على  البحرين،

 
 

)إ -3 المادة  نص  مع  يتنافى  المطرو   القانون  مشروع  مكررًل 21ن  قانون    ا(  من 

 : ما يلي  الشركات التجارية، والتي نصت على

ا بتحديد حد أدنى لرأسمال  يصدر قرارًل أ( يجوز للوزير المعني بشئون التجارة أن  ")

 .  ا ألحكام هذا القانونأي نوع من أنواع الشركات التي تؤسس وفقًل 

ا بتحديد حد أدنى لرأسمال ب( يجوز للوزير المعني بشئون التجارة أن يصدر قرارًل 

الشركات التي تباشر أعماالًل في قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة، وذل  بعد  

 " الجهة المعنية باإلشراف على ذل  القطاع أو النشاط االقتصادي.التشاور مع 

كون متناسبًلا مع التعديل المقتر ، وإال  ل حذف هذا النصك ليحي  لم يطلن التعدي

  ةمع تل  المادة، وكان التعديل بالحذف المقرر في بداية الفقر  اجاء التعديل متناقضًل 

 )د( من المادة المذكورة بال جدوى. 
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ي،  مصرالقانون ال  ى التشريعات العربية الخاصة بتشجيع االست مار م ل:بالرجوع إل -4

ا  نها جميعًل أاإلمارات العربية المتحدة، نجد  األردني، والتونسي، وسلطنة عمان، و و 

تحديد حد   تنص على  التي    لم  األجنبي  المال  ذات رأس  الشركات  لرأس مال  أدنى 

لديها  تتمتع جميع االست مارات المقامة  أن  بل نجدها نصت على    يراص بتأسيسها.

وتكفل الدولة للمست مر األجنبي معاملة مماثلة لتل  التي   المعاملة العادلة والمنصفة.ب 

س الوزراء تقرير معاملة  ست ناء بقرار من مجلاالويجوز    تمنحها للمست مر الوطني.

ل، كما تسعى هذا التشريعات  ا لمبدأ المعاملة بالم  تفضيلية للمست مرين األجانن تطبيقًل 

الحق في إنشاء وإقامة المشروع االست ماري    األجنبي   لمست مرفي  البيتها إلى منح ا

ه،  وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة األجنبية، كما يكون من حقه تملك

وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية  

المشروع، وتحويل ناتج هذا التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذل  دون اإلاالل  

  بحقوق الغير. 

تفاقية لتشجيع وحماية االست مارات،  ا(  34قد وقعت مملكة البحرين وصادقت على )ل -5

ا على أن: "يلتام كل من الطرفين المتعاقدين بمنح است مارات  وقد نصت في  البيته

المتعاقد اآل الطرف  تقل  إار في  أو عائدات مست مري  عن    امتيازًل اقليمه معاملة ال 

المعاملة الممنوحة الست مارات أو عائدات رعاياا أو لرعايا أي دولة ثال ة". مما يشير  

المست مر األإ امتيازًل لى ضرورة تشجيع االست مار ومنح  تقل  ا عن  جنبي معاملة ال 

الهدف والغاية    عن ما جاء في مشروع القانون قد يتنافى مإالمست مر الوطني، لذا ف

 هذا االتفاقيات.  على  توقيعالالمتوااة من 
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لجنة     أن  إلى  اإلشارة  النواب  الشؤون  وتجدر  مجلس  في  واالقتصادية  المالية 

الحاضرين مشروع القانون   األعضاءجميع    رفضنتهت في توصيتها إلى: االموقر قد 

اآلتي:الماثل   للمبرر  وفقًلا  وذل   المبدأ،  حي   مشروع    من  وأهداف  مبررات  توافق 

القانون المشار إليه أعالا مع مبررات وأهداف مشروع القانون بشأن تشجيع وحماية  

مجلس  ا من  المقدم  المعدلة"  "بصيغته  بقانون  االقترا   ضوء  في  )المعد  الست مار 

وتنظيم   تشجيع  إلى  يهدف  والذي  حاليًلا،  دراسته  اللجنة على  تعكف  الذي  الشورى(، 

 االست مار بشكل أشمل وأك ر تكامالًل وتفصيالًل. 

 

لى  وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد أيدت هذا االتجاا، وأشارت إ

ا لشمولي نفس المبرر     اقترحتوكذل   .  مشروع قانون تشجيع وحماية االست مارة  نظرًل

( من 345بتعديل المادة )    رفة تجارة وصناعة البحرين دمج أهداف مشروع القانون

المشار    قانونالضمن توصيات اللجنة بشأن مواد مشروع    قانون الشركات التجارية 

لشموليته   إليه ا  قد  ،  نظرًل الموقر  النواب  مجلس  أن  القانون    وافق إال  مشروع  على 

 المعرو . 

اخام
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -س

( من الالئحة الداالية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة  39إعماالًل لنص المادة )

 على ااتيار كل من: 

ا أصليويا.  األستاذ درويش أحمد المناعي  سعادة .1  مقرري

ا احتياطييا.  األستاذ صادق عيد يل رحمة سعادة .2  مقرري
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 سا
ا
 توصية اللجنة:  -ادس

عدم  في ضدددوء ما دار من مناقشدددات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصدددي ب           

( من قانون الشووووركات التجارية  345مشووووروع قانون بتعديل المادة )الموافقة على  

)المعد في ضووء االقتراق بقانون    2001( لسونة  21الصوادر بالمرسووم بقانون رقم )

 .المقدم من مجلس النواب(

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسني السقطي                                                 رضا عبداهلل فرج                 

 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م  2022 مارس 21 التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية   
 

)  الموضوع: المادة  بتعديل  قانون  قانون  345مشروع  من  التجارية  (  الشركات 

)المعد في ضوء االقتراق بقانون    2001( لسنة  21الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 المقدم من مجلس النواب(. 

 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 

أرفق  م2022  مارس  16بتاريخ        السيد علي بن صال  الصال  رئيس  ،  معالي 

مشروع قانون  من  (، نسخة  4د    5ل ت ق / ف    ص  785، ضمن كتابه رقم )المجلس

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  345بتعديل المادة ) ( من قانون الشركات 

إلى    ،)المعد في ضوء االقتراق بقانون المقدم من مجلس النواب(   2001( لسنة  21)

عليه   المالحظات  وإبداء  لمناقشته  وذل   والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  للجنة 

 . الشؤون المالية واالقتصادية
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التشريعية والقانونية اجتماعها    م2022  مارس  21  وبتاريخ       عقدت لجنة الشؤون 

وقرار مجلس النواب    ، رالقانون المذكو   مشروع   حي  اطلعت على   ، دي والعشريناحال

والمستشار القانوني  ، كما استورضت المذكرة المودة من قبل المستشار القانوني،  بشأنه

 . المساعد للجنة، واآلنسة وعد جموة، المتدربة ب يئة المستشارين القانونيين بشأنه

لمبادئ  القانون   مشددروع إلى عدم مخالفة –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة    

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

 

( من قانون الشووركات  345)مشووروع قانون بتعديل المادة   ترى اللجنة سؤؤالمة      

)المعد في ضوووووء    2001( لسوووونة  21التجارية الصووووادر بالمرسوووووم بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.  ،االقتراق بقانون المقدم من مجلس النواب(

 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 5ملحق رقم )

 
 املالية الشؤون جلنة تقرير

 البيانات خبصوص واالقتصادية

 للسنة الشورى جمللس املدققة املالية

 ديسمرب 31 يف املنتهية املالية

 قبل من تدقيقها مت واليت م،2020

 .واإلدارية املالية الرقابة ديوان
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 2022مارس  27التاريخ: 

 ( 20التقرير: )

 

 

 الشؤون الالية واالقتصادية   تقرير جلنة
 البيانات الالية الدققة جمللس الشورى للسنة الالية النتهية يف  حول

، والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة الالية م2020ديسمرب  31  
 واإلدارية 

 الفصل التشريعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د    5ل م ق / ف    ص   795، وبموجن الخطاب رقم )2022  مارس   17بتاريخ  

الصال   أحال    (،4 بن صال   علي  السيد  الشوورى  معالي  مجلوس  لجنة  رئيس  إلى 

البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية    الشؤون المالية واالقتصادية

المالية  م2020ديسمبر    31المنتهية في   الرقابة  تدقيقها من قبل ديوان  ، والتي تم 

متضمنؤًا رأي اللجنة لورضه على    اتقرير بشأن وإعداد  ا  ودراست   المناقشت ،  واإلدارية

 المجلس الموقر. 
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 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعالا قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : يناآلتي  عينفي االجتما ةالمذكور البيانات الماليةتدارست اللجنة  (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2022مارس  20 ال اني والعشرين 

 2022مارس  27 ال ال  والعشرين
 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها للبيانات المالية موضوع البح  والدراسة على الوثائق    (2)

 المتعلقة بها والتي اشتملت على ما يأتي: 

في   - المنتهية  المالية  للسنة  الشورى  لمجلس  المدققة  المالية  ديسمبر    31البيانات 

 )مرفق(   .بة المالية واإلداريةتدقيقها من قبل ديوان الرقام، والتي تم 2020

 مذكرة بالرأي القانوني. )مرفق(  -

 عر  توضيحي بشأن البيانات المالية للمجلس مقدم من األمانة العامة. )مرفق(  -

 

من   2022مارس    27المنعقد بتاريخ    (23رقم )  االجتماع  حضربدعوة من اللجنة   •

   لعامة لمجلس الشورى كل من: ااألمانة 

 األمانة العامة لمجلس الشورى

 األمين العام لمجلس الشورى سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور

 مدير الموارد البشرية والمالية  السيد محمد عادل جميل 

 واإلعالم مدير العالقات   السيد يوسف يعقوب مرهون 

 ألمانة العامة لقانوني لمستشار اال  السيد محمد أحمد عبدهللا 

 المالية  مواردرئيس ال السيد حسين علي الحايكي
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 من األمانة العامة بالمجلس:فريق الدعم حضر اجتماعات اللجنة  •

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشارين القانونيين هيئة نائب رئيس  الدكتور علي حسن الطوالبة 

 المستشار القانوني  الدكتور إسالم أحمد علي 

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني أول  السيدة أمينة علي ربيع 

 باحث اقتصادي  السيد مشعل إبراهيم المالكي

 إدارة شؤون اللجان 

 اللجان مشرف شؤون  السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد  السيدة مريم أحمد الريس

 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي

 

ا: الواد القانونية ذات الصلة بالبيانات الالية للمجلس: 
ا
 ثاني

بشأن مجلسي الشورى   2002( لسنة  15( من المرسوم بقانون رقم )43تنص المادة ) ❖

يستقل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته، وتدرج  على أن "   والنواب

له رقمًل  المخصصة  الداالية   اواحدًل   ااالعتمادات  الالئحة  الدولة. وتبين  في مياانية 

وإقرارا،  وبح ه  السنوية  المجلس  إعداد مشروع موازنة  المجلسين كيفية  لكل من 

يفية إعداد الحساب الختامي السنوي  وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها، وك 

 واعتمادا، وذل  دون التقيد بالقواعد الحكومية". 

)تنص   ❖ ) 176المادة  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  55(  الالئحة    2002(  بشأن 

المخصصة   االعتمادات  "تدرج  أنه  على  وتعديالته،  الشورى  لمجلس  الداالية 

لة ويقر المجلس مياانيته السنوية في  في مياانية الدو   اواحدًل   المياانية المجلس رقمًل 

 حدود االعتماد المدرج بهذا الخصوص في مياانية الدولة باالتفاق مع الحكومة. 

الدولة، وتسري في شأنها   العامة  بالمياانية  بقانون، ملحقة  المجلس  وتصدر مياانية 

 األحكام الخاصة بالمياانية العامة للدولة". 
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على أن "يضع مكتن المجلس القواعد ذكور  من المرسوم الم(  178تنص المادة ) ❖

الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد و ير ذل  من الشئون  

 المالية".

على أن "تعد األمانة العامة للمجلس الحساب   من المرسوم ذاته   (180تنص المادة ) ❖

السنة انتهاء  ا من  إلى مكتن  المالية، ويحيله   الختامي له االل ثالثين يومًل الرئيس 

لمناقشته المجلس  للنظر فيه قبل عرضه على  المجلس   المجلس  وإقرارا. ولمكتن 

لبح ه وتقديم تقرير   إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

الختامي   عنه يعر  على المجلس في أول جلسة تالية. وتتبع في إقرار الحساب

 في إقرار مياانية المجلس وإصدارها".وإصدارا اإلجراءات المتبعة 

على أن " يكون لرئيس المجلس السلطات   المرسوم( من ذات  184تنص المادة ) ❖

المنصوص  الوطني  المالية واالقتصاد  ووزير  للوزير  القوانين   المخولة  في  عليها 

يصدر بها   واللوائح، ويكون لمكتن المجلس االاتصاص في المسائل التي يجن أن 

واللوائح   مجلس الوزراء، وكذل  المسائل التي تقضي فيها القوانين قرار من رئيس 

المدنية، أو   بأاذ رأي أو موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة

 . "أي جهة أارى حسن األحوال 

إعداد الحساب الختامي    "يتم   ( من الالئحة المالية للمجلس على أن 313ادة )تنص الم ❖

ا بموجن  مجلس  للمجلس  قبل  من  المعلنة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  لمعايير 

 المعايير المحاسبية الدولية". 

أن   ❖ بالذكر  من  جدير  و)335)المادتين  كالًل  لمجلس    (336(  المالية  الالئحة  من 

ي  لت دور قسم الشؤون المالية بالمجلس في إعداد الحساب الختامالشورى قد فص  

ف توافرها  الواجن  المادة  والبيانات  يقوم  (  337)يه، في حين نصت  أن  منها على 

 . ديوان الرقابة المالية واإلدارية بالتدقيق الخارجي للحساب الختامي
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ا:  
ا
 مرئيات األمانة العامة جمللس الشورى: ثالث

للمجلس    أكد العامة  األمانة  ووفد  العام  األمين  العامة  على  سعادة  األمانة  التاام 

،  مالحظات جوهرية  ةمن أي ديوان الرقابة المالية واإلدارية  بمعايير التدقيق والو تقرير  

مؤكدين ما انتهى إليه الرأي المهني للديوان من أن البيانات المالية لمجلس الشورى  

 31تظهر بصورة عادلة من كل الجوانن الجوهرية المركا المالي للمجلس كما في  

ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات م  2021سمبر  دي   31وكما في    2020ديسمبر  

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    وفقًلا  2021و   2020الماليتين    تينالنقدية للسن 

 جلس. المالية للمالئحة الومتطلبات 

كما أوضح مم لو األمانة العامة أن المجلس قد التام ببنود ومواد لوائحه الداالية  

المال حدوم  )الالئحة  يظهر  لم  الديوان  تقرير  وأن  الموظفين(،  شؤون  والئحة  ية 

التأكيد على تجاوب األمانة   للمجلس، مع  المالي  تجاوزات أثرت على صحة الوضع 

لجنة الشؤون    وتوصيات  العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان، ومالحظات 

الية ورقابة االلتاام، كما تم  المالية واالقتصاديةك من أجل تحسين أنظمة الرقابة الدا

توجيهات   وفق  والعمل  المياانية،  أرقام  رصدت  ضوئها  في  التي  األهداف  توضيح 

والو البيانات    المالية  ر التقاري ا على  بًل معالي رئيس المجلس، األمر الذي انعكس إيجا

ق  المالية من أي مالحظات بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية والمدق

 الداالي.

ا لتعامل األمانة العامة للمجلس مع المتغيرات وتلبية االحتياجات الجديدة،   وتوضيحًل

الشأن منها على سبيل   هذا  الخطط في  تنفيذ عدد من  إلى  العامة  األمانة  أشار مم لو 

( السنوات  وتطويرا االل  الوظيفي  الهيكل  دراسة  و 2021-2019اإليجاز:  إدارة (، 

عملية  تنفيذ  الكوادر البشرية في األمانة العامة بما يحقق األهداف والتطلعات من االل  

ونقل بعض الموظفين للعمل في األقسام التي تتناسن وتخصصاتهم ومهاراتهم    تدوير

التي  وقدراتهم،   الوظائف  بعض  وإلغاء  وتطويرها  الحالية  الوظائف  دراسة  وإعادة 

واعتماد مفهوم  ل الرقمي واستحدام وظائف أارى مطورة  انتهت أعمالها بسبن التحو 
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من اارج المجلس. إضافة إلى ذل ،  الوظيفية  كفاءات  الالموظف الشامل، واستقطاب  

  واألنظمة اإلدارية والتقنية  فإن األمانة العامة تقوم دوريًلا بدراسة تقييم بعض المشاريع

 من حي  التكلفة والمخرجات المرجوة.   

التد  مجال  فيروس  وفي  جائحة  ظل  في  أنه  العامة  األمانة  مم لو  أوضح  رين، 

( تم التحول إلى التدرين اإللكتروني الرقمي )التدرين  19  –)كوفيد   كورونا المستجد

باستخدام تقنية االتصال المرئي(، حي  استمرت البرامج التدريبية دون توقف، األمر  

لنتائج واألهداف المرجوة. كما  بشكل إيجابي على إنتاجية العمل وتحقيق ا الذي انعكس

انتقل قسم تنمية األداء البرلماني من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير، واالستمرار  

وتبادل   البرلماني،  الدعم  برامج  الم ال:  سبيل  على  ومنها  النوعية  البرامج  تقديم  في 

)التو جديدة:  نوعية  برامج  وتطبيق  الشقيقة،  التشريعية  المجالس  مع  جيه  الخبرات 

 الفردي، ابير في موقع العمل، وقراءة في كتاب(.

وفي الجانن اإلعالمي، تم التأكيد على وجود اطط وبرامج إعالمية لدى األمانة  

الظهور   لقياس  بمؤشرات  والبرامج  الخطط  تل   وربط  التطورات  لمواكبة  العامة 

 اإلعالمي ألصحاب السعادة وإبراز دور المجلس في مختلف وسائل اإلعالم.

وفيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، تمت اإلشارة إلى أن األمانة العامة تقوم بدعم  

الجهود المبذولة في هذا الجانن من االل التحضير وتقديم الدعم اإلعالمي والبح ي  

 لجميع المشاركات الخارجية. 

التي   تفصيلية عن جميع االستفسارات  للمجلس أجوبة  العامة  وقدم مم لو األمانة 

ت بها اللجنة حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية  تقدم

حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة  وكذل     ،م2020ديسمبر    31في  

 (3 )مرفق م.2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 
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ا: 
ا
 جمللس الشورى:  البيانات الاليةمالحظات عامة حول رابع

 144:  2019)  2020ديسمبر    31وظفًلا كما في  م  156يعمل لدى مجلس الشورى   •

 موظفًلا(. 

تم إعداد البيانات المالية وفقًلا للمعايير المالية المعلنة إلعداد التقارير المالية من قبل   •

 مجلس المعايير المحاسبية الدولية. 

ألساس   • وفقًلا  المالية  البيانات  إعداد  التكتم  لمبدأ  ووفقًلا  المحاسبي  لفة االستحقاق 

 معدالًل لتقييم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية.التاريخية 

وأية اسارة   • المتراكم  ا منها االستهالو  بالتكلفة مطروحًل ال ابتة  الموجودات  تسجل 

 ناتجة عن انخفا  قيمة هذا الموجودات. 

تهالو موجوداته ال ابتة على فترة عمرها  يتبع المجلس طريقة القسط ال ابت في اس •

 االستهالكي المتوقع. 

  بشأن البيانات المالية لمجلس الشورىديوان الرقابة المالية واإلدارية تقريرا  أصدر   •

ن البيانات أمما يعني    ،دون أي تحفظات  2020ديسمبر    31في  المنتهية  للسنة المالية  

تظهر   الختامي  الحساب  في  الواردة  الجوانن  المالية  كل  من  عادلة،  بصورة 

م وإيرادات  2020ديسمبر    31الجوهرية، المركا المالي لمجلس الشورى كما في  

مصروفات المجلس والتغييرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذل   و 

 . التاريخ

 

  :  : 2020 جمللس الشورى لسنةالبيانات الالية ملخص خامساا

 اإليرادات والمصروفات: بيان  (1

 

 إجمالي اإليرادات:  -أ

في  لمياانية مجلس الشورى    ةالمخصص  اتعتمادم ل االوهي ت السنة:    داتاعتما -

لى حساب المجلس من قبل وزارة المالية  إها  تتم إحالتحي     ،المياانية العامة للدولة

 . قتصاد الوطني على أقساط شهريةواال
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  ا يقارب بلغ م  2020اإليرادات الفعلية للعام  تبين أن هناو ارتفاعًلا في مجموع   -

مليون    8.900ليون دينار عن المياانية المعتمدة والتي قدرت بما يقارب  م  9.100

إضافية   إيرادات  إدراج  بسبن  وذل   يقارب  أدينار،  ما  بلغت  ألف    145ارى 

 دينار، كما هو موضح بالجدول أدناا: 
 )بالدينار(      

 2019الفعلي  2020الفعلي  2020الميزانية  البيان 

 9,427,000 8,945,800 8,945,800 اعتمادات السنة 

 165,378 144,706 - إيرادات أارى 

 9,592,378 9,090,506 8,945,800 مجموع اإليرادات

 

 إجمالي المصروفات:  -ب

 فيما يلي بعض المالحظات على بيان المصروفات:

  ، ن المصروف الفعلي للقوى العاملة مطابق لما تم تخصيصه في مياانية السنةإ -

ظفين  يم ل األجور والرواتن للبحرينيين و ير البحرينيين وتدرين الموهو ما  و 

إضافة   البحرين،  واارج  للموظفين،  إ داال  العينية  الفوائد  نسبة  لى  بلغت  وقد 

وهي ذات النسبة    ،% من مجموع المصروفات المتكررة67مساهمة هذا البند  

 .2019عام التي بلغت في ال

 

% من مجموع المصروفات 22حوالي    بند مصروفات الخدماتبلغت مساهمة   -

ا   ، المتكررة  . مطابقة لما تم تخصيصه في المياانيةوهي أيضًل
 

  ، دينار  411,017ستهالو الموجودات ال ابتة االل السنة  المجموع الكلي ال  بلغ -

ايادة في استهالو  ال  وذل  نتيجة   ،% عن السنة السابقة25.4  نسبتهاأي بايادة  

  98,266  والتي بلغت  مقارنة بالعام الماضييقية  برامج التشغيل والبرامج التطب

 ينار. د

 

، أي  دينار  58,713  بمقدار  ن المصروفات الفعلية للصيانة ارتفعتأمن المالحظ   -

ايادة في صيانة  ال  نتيجةرتفاع  هذا اال يرجع  و ،  السابق  عامعن ال  %35.4  بنسبة

ايادة في صيانة أجهاة الحاسوب  الو   ينار،د  16,831  والمقدرة بحوالي المباني  

ايادة في رصيد الصيانات المتنوعة  كذل  الو دينار،    20,906  والمقدرة بحوالي 

 دينار.  19,848 والمقدرة بحوالي
 

المبالغ الفعلية لمكافآت وعالوات أعضاء المجلس مطابقة لما تم تخصيصه  إن   -

 . في المياانية
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بمقدار    انخفض - السنة  السابق،  %  37.6فائض  بالعام  قدرا  أيمقارنة   بمبلغ 

ن  ينار د  487,405 عتمادات المالية المخصصة للمجلس  اال    نخفاا  تيجة وذل  

 ينار. د 481,200مياانية الدولة بمبلغ    من

 

   : 2019مقارنة بالعام    2020الجدول أدناا تفاصيل مصروفات المجلس للعام  يبين  و 

 )بالدينار( 

 2019الفعلي  2020الفعلي  2020الميزانية  البيان 

 المصروفات المتكررة 

 4,047,953 4,025,925 4,026,800 القوى العاملة 

 1,426,389 1,334,800 1,355,900 الخدمات

 50,123 27,854 28,400 االستهالكية السلع 

 327,645 411,017 - استهالو الموجودات ال ابتة 

 165,905 224,618 255,400 الصيانة 

 6,018,015 6,024,214 5,616,500 مجموع المصروفات المتكررة 

 2,275,223 2,257,976 2,258,000 مكافآت وعالوات أعضاء المجلس

 3,419 - - ثابتةاسارة استبعاد موجودات 

 8,296,657 8,282,190 7,874,500 مجموع المصروفات 

 1,295,721 808,316 1,071,300 فائض السنة 

 
 )بالدينار(       جدول مصروفات القوى العاملة    

 2019الفعلي  2020الفعلي  2020الميزانية  البيان 

 3,233,719 3,225,268 3,225,700 وظائف البحرينيين 

 126,290 231,825 232,000  ير البحرينيينوظائف 

 35,306 28,349 28,400 تدرين الموظفين داال البحرين 

 85,491 1,906 2,000 تدرين الموظفين اارج البحرين

 567,147 538,577 538,700 الفوائد النقدية والعينية للموظفين 

 4,047,953 4,025,925 4,026,800 المجموع

 

دينار،    30,255مصروف التدرين الداالي والخارجي ما يعادل  بلغ مجموع  

% من مجموع مصروفات القوى العاملة للمجلس  0.75وهو يشكل ما نسبته  

فقط. وتعد هذا النسبة أقل من معدل مصروفات التدرين المخصصة في مياانية  

% من مجموع مصروفات القوى  1.9الحكومة لموظفي الحكومة والتي بلغت  

 العاملة.

 

 االحتياطي المالي:  (2

ر العام  ارتفع  نهاية  في  المالي  االحتياطي  إجمالي  نتيجة  2020صيد  وذل    ،

 دينار. 808,316فائض السنة والمقدر بما يعادل 

 )بالدينار(                 
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 2019المبلغ  2020المبلغ  البيان 

 1,295,721 808,316 فائض السنة 

 10,955,651 12,324,931 االحتياطي المتراكم 

 73,559 - تسويات سنوات سابقة

 12,324,931 13,133,247 جمالي االحتياطي الماليإ

 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى: (3

يعادل   بما  األارى  المدينة  واألرصدة  المدينين  رصيد  ينار  د  34,891ارتفع 

العامين   بين  الممنوحة  2019و   2020مقارنة  القرو   ارتفاع  ك وذل  بسبن 

 للموظفين والفوائد البنكية المستحقة، كما يبين الجدول التالي: 
      

 )بالدينار( 

 2019ديسمبر  31المبلغ في  2020ديسمبر  31المبلغ في  البيان 

 52,316 59,782 مدفوعات مقدمة

 710,306 729,955 القرو  الممنوحة للموظفين

 21,606 30,839 ة قفوائد بنكية مستح

 1,583 126 أارى أرصدة مدينة 

 785,811 820,702 المجموع

 

 وديعة قصيرة األجل: (4

، أي  2020ماليين دينار في العام    7ارتفع رصيد الوديعة قصيرة األجل إلى  

أشهر وبمعدل فائدة   6% في قيمة الودائع المستحقة االل  47.8بارتفاع نسبته  

 . 2019أقل من معدل الفائدة في العام 
   

)بالد

 ينار( 

 2019ديسمبر  31المبلغ في  2020ديسمبر  31المبلغ في  البيان 

 4,736,957 7,000,000 وديعة قصيرة األجل "بن  البحرين الوطني" 
 %(،  3.75% إلى 2.70: 2019% ) 2.60% إلى 2.00الوديعة بالدينار بمعدل فائدة خالل السنة يتراوق بين  ❖

 أشهر.  6وتستحق خالل 

 

 نقدية بالصندوق ولدى البنوك:  (5

%، وذل  نتيجة تحويل  27.4انخفض بند النقدية بالصندوق ولدى البنوو بنسبة  

 جاء من المبلغ إلى الودائع ال ابتة. 
      

)بالد

 ينار( 

 2019ديسمبر  31المبلغ في  2020ديسمبر  31المبلغ في  البيان 

 500 800 نقدية بالصندوق 

 4,239,161 3,074,819 حساب بن  البحرين الوطني 

 364 201 حساب بطاقة التعبئة "بن  البحرين الوطني" 

 4,240,025 3,075,820 مجموع النقدية بالصندوق ولدى البنوك 
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 االلتزامات المالية:  (6

تتم ل االلتاامات المالية بمبالغ أوامر شراء صادرة لم تستلم ادمتها االل العام  

دينار، ومبالغ ااصة بمشاريع تم االلتاام بتنفيذها ولم   118,248بمبلغ  2020

 يتم اكتمالها، وفيما يلي بيان بتل  المشاريع: 

      

)بالد

 ينار( 

 2019المبلغ  2020 المبلغ البيان 

 4,774,398 4,774,398 مشروع إنشاء مبنى لمواقف السيارات

 1,300,000 1,300,000 مشروع تحويل المبنى اإلداري القديم إلى متحف برلماني 

 317,000 317,000 مشروع استبدال النظام اإللكتروني للموارد البشرية والمالية 

والضيافة بالطابق ال اني من  قاعة متعددة االستخدامات للبوفيه مشروع إنشاء

 المبنى اإلداري

- 49,246 

 50,000 500,000 مشروع الكاميرات األمنية

 600,000 - مشروع تعديل وتطوير المبنى الرئيسي 

 - 400,000 مشاريع الذكاء االصطناعي

 - 1,600,000 مشروع تعديل وتطوير جميع مباني ومرافق مجلس الشورى

 7,090,644 8,441,398 المجموع

 

بعض المشاريع اإلنشائية في المجلس م ل  دراج مصاريف لإأنه تم  من المالحظ   -

إعادة النظر    أن تتميجن    في الوقت الذيمشروع المتحف البرلماني، و يرها.  

المجلس  مبنى  إنشاء  مشروع  أن  ااصةًل  للمشاريع  كبيرة  مياانية  رصد  في 

العام   االنتهاء منه في  المتوقع  الجديد في طور اإلنشاء ومن  . 2023الوطني 

 هذا المشاريع في الوقت الحالي. جدوى وعليه، يجن أن تتم دراسة 

 

ا: رأي اللجنة: 
ا
 سادس

المواليوة المودققوة لمجلس الشووووورى للسوووونوة الموالية  البيوانات  تدارسددددت اللجندة 

، والتي تم تودقيقهوا من قبول ديوان الرقوابوة المواليوة  م2020ديسوووومبر    31المنتهيوة في 

  ، وبعد اسدتعرا  وجهات النظر التي دارت بشدأنها من قبل أعضداء اللجنة  ،واإلدارية

طالع على وبعدد اال  ،االسددددتمداع لمم لي األمداندة العدامدة للمجلس حول هدذا البيدانداتو 

العر  التوضديحي المقدم بخصدوصدها، واالطالع على رأي كل من المسدتشدار المالي 

 واالقتصادي والمستشارين القانونيين للجنةك تشير اللجنة إلى المالحظات اآلتية:
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لمالية إن األمانة العامة للمجلس قد التامت عند إعدادها للبيانات المالية للسددنة ا -1

( من المرسدوم بقانون رقم 180بأحكام المادة ) ك2020  ديسدمبر  31المنتهية في  

بشددأن الالئحة الداالية لمجلس الشددورى، وتعديالته، ومواد    2002( لسددنة  55)

الالئحة المالية للمجلس، كما التامت بصدورة مهنية بالمعايير المحاسدبية الدولية 

 المعتمدة في هذا الشأن.

أعمال الرقابة على حسابات المجلس للسنة ب   ديوان الرقابة المالية واإلدارية قام   -2

( 16، وذل  بموجن المرسوم بقانون رقم )2020ديسمبر    31مالية المنتهية في  ال

م بشأن ديوان الرقابة المالية واإلدارية وتعديالته، بهدف إبداء الرأي 2002لسنة  

المهني حول الحساب الختامي للمجلس، وأصدر تقريرا عن أعمال الرقابة دون  

ي تحفظات، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر  أ

بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. وقد توصل الديوان إلى رأيه "أن  

الجوانن   كل  من  عادلة،  بصورة  تظهر  أعالا  إليها  المشار  المالية  البيانات 

م ونتائج  2020بر  ديسم  31جلس الشورى كما في  الجوهرية، المركا المالي لم

 عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذل  التاريخ".  

وأضدددداف الدديوان في تقريرا المهني أن "البيداندات المداليدة ت ظهر المركا المدالي 

ا للمعدايير الددوليدة إلعدداد التقدارير المداليدة ومتطلبدات الئحدة المجلس   للمجلس وفقدًل

 المالية".

 لمجلس الشددددورى األمانة العامةبالتاام اللجنة  هذا الخصددددوص، تشدددديد    وفي

حول    بأفضدددل المعايير المحاسدددبية والو  تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية

من أي تحفظدات وأادذهدا بدالمالحظدات الواردة في   2020البيداندات المداليدة للعدام  

لى االسددتمرار بتطوير  التقارير السددابقة، وكذل  تشددجع اللجنة األمانة العامة ع

 أدائها على مختلف األصعدة.

بعدد تددقيقهدا من قبدل ديوان الرقدابدة المداليدة    محدل النظر  إحدالدة البيداندات المداليدة  تتمد  -3

حوالي    الشدؤون المالية واالقتصدادية بمجلس الشدورى، بعدجنة  للى إواإلدارية  

ا بأنه قد تم تنفيذ معظم توصيات اللجنة في   ،سنة كاملة   .2021العام علمًل
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من المالحظ أنه تم إدراج مصاريف لبعض من المشاريع اإلنشائية في المجلس   -4

البرلماني، و يرها.   المتحف  الذيم ل مشروع  الوقت  تتم يجن    في  إعادة    أن 

النظر في رصد مياانية كبيرة للمشاريع ااصةًل أن مشروع إنشاء مبنى المجلس  

أو    2023ع االنتهاء منه في العام  الوطني الجديد في طور اإلنشاء ومن المتوق

هذا المشاريع في الوقت    جدوى. وعليه، يجن أن تتم دراسة  2024بداية العام  

 الحالي.

والعدائدد عليهدا  ير    يندارد  7,000,000بلغ مجموع الودائع القصدددديرة حوالي   -5

و جاء منه لتحقيق  أسدددتفادة من هذا المبلغ مراجعة كيفية االيلام  ا، فنسدددبيًل   مجا  

 .فضلأعائد  

  يندار، د  30,255بلغدت مصددددروفدات تددريدن الموظفين داادل وادارج البحرين   -6

  ، % فقط من مجموع مصدددروفات القوى العاملة  للمجلس0.75يشدددكل   و ماوه

 ىلقو اصددروفات التدرين كنسددبة من مصددروفات  وهي نسددبة أقل من معدل م

  حي  لحكومة ككل في المياانية العامة للدولة في ذات السدنة المالية في االعاملة 

%، وعليه ترى اللجنة أنه يسددتحسددن مراجعة مخصددصددات التدرين  1.9بلغت  

وأن يتم إعداد برامج    ،للموظفين لتتماشددى مع سددياسددة الحكومة في هذا الجانن

رات تدرين تخصدصدية لمنتسدبي األمانة العامة، ومشداركتهم في الندوات والدو 

والبرامج التددريبيدة والايدارات االسددددتطالعيدة لمختلف المجدالس البرلمدانيدة في 

العالمك وذل  من أجل تحسدين الكفاءة واألداء والتطوير المهني بما ينعكس على 

 أداء المجلس.

لة الاتيار أفضل السبل لالستفادة من فائض   -7 توصي اللجنة بإجراء دراسة مفص 

 ية المتراكمة، بما يعود بالفائدة على المجلس. والفوائض السنو  2019السنة في 
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ا: 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:سابع

( من الالئحدة الددااليدة لمجلس الشددددورى، اتفقدت اللجندة على 39إعمداالًل لنص المدادة )

 ااتيار كل من:

ا أصليووووويا.  األستاذ ياسر إبراهيم حميدان سعادة .1  مقرري

ا احتياطيويا.       األستاذ رضا عبدهللا فرج سعادة .2  مقرري

 

 

ا:
ا
 توصية اللجنة: ثامن

بالموافقة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي  

  31البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في  على إقرار  

 . قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، والتي تم تدقيقها من م2020ديسمبر 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 

 

 

 خالد حسني السقطي                                             رضا عبداهلل فرج                   
 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 ( 6ملحق رقم )

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 املالية البيانات خبصوص واالقتصادية

 املالية للسنة الشورى جمللس املدققة

 م،2021 ديسمرب 31 يف املنتهية

 ديوان قبل من تدقيقها مت واليت

 .واإلداري املالية الرقابة
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 2022مارس  27التاريخ: 

 ( 21التقرير: )

 

 

 الشؤون الالية واالقتصادية   تقرير جلنة
 الالية الدققة جمللس الشورى للسنة الالية النتهية البيانات   حول

والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة الالية   م،2021ديسمرب  31يف  
 واإلدارية 

 

 الفصل التشريعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د    5ل م ق / ف    ص   796)  بموجن الخطاب رقم، و 2022  مارس   17ريخ  بتا

الصال   أحال    (،4 بن صال   علي  السيد  الشوورى  معالي  مجلوس  لجنة  رئيس  إلى 

البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية    الشؤون المالية واالقتصادية

المالية  م،  2021ديسمبر    31المنتهية في   الرقابة  تدقيقها من قبل ديوان  والتي تم 

متضمنؤًا رأي اللجنة لورضه على    اوإعداد تقرير بشأن ا  ودراست   المناقشت   واإلدارية،

 المجلس الموقر. 
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 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعالا قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : يناآلتي ين في االجتماع ةالمذكور البيانات الماليةتدارست اللجنة  (2)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2022مارس  20 ال اني والعشرين 

 2022مارس  27 ال ال  والعشرين
 

 

دراستها للبيانات المالية موضوع البح  والدراسة على الوثائق  اطلعت اللجنة أثناء    (2)

 المتعلقة بها والتي اشتملت على ما يأتي: 

في    - المنتهية  المالية  للسنة  الشورى  لمجلس  المدققة  المالية  ديسمبر    31البيانات 

 )مرفق(   .يوان الرقابة المالية واإلداريةم، والتي تم تدقيقها من قبل د 2021

 مذكرة بالرأي القانوني. )مرفق(  -

 عر  توضيحي بشأن البيانات المالية للمجلس مقدم من األمانة العامة. )مرفق(  -

 من  2022مارس    27المنعقد بتاريخ    (23رقم )  االجتماع  حضربدعوة من اللجنة   •

   لعامة لمجلس الشورى كل من: ا األمانة

 األمانة العامة لمجلس الشورى

 األمين العام لمجلس الشورى المستشار أسامة أحمد العصفورسعادة 

 مدير الموارد البشرية والمالية  السيد محمد عادل جميل 

 مدير العالقات واإلعالم  السيد يوسف يعقوب مرهون 

 ألمانة العامة لقانوني لمستشار اال  السيد محمد أحمد عبدهللا 

 المالية  مواردرئيس ال السيد حسين علي الحايكي

 

 من األمانة العامة بالمجلس:فريق الدعم حضر اجتماعات اللجنة    •
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 هيئة المستشارين القانونيين 

 هيئة المستشارين القانونيين نائب رئيس  الدكتور علي حسن الطوالبة 

 المستشار القانوني  الدكتور إسالم أحمد علي 

 واالقتصاديالمستشار المالي  السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني أول  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 الريس

 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي

 

ا: الواد القانونية ذات الصلة بالبيانات الالية للمجلس: 
ا
 ثاني

بشأن مجلسي    2002( لسنة  15( من المرسوم بقانون رقم )43تنص المادة ) ❖

والنواب "  الشورى  أن  النواب  على  ومجلس  الشورى  مجلس  من  كل  يستقل 

رقمًل  له  المخصصة  االعتمادات  وتدرج  الدولة.   اواحدًل   ابموازنته،  مياانية  في 

وتبين الالئحة الداالية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس 

وكيفية   وتنظيمها،  المجلس  حسابات  إعداد  وطريقة  وإقرارا،  وبح ه  السنوية 

 إعداد الحساب الختامي السنوي واعتمادا، وذل  دون التقيد بالقواعد الحكومية". 

بشأن الالئحة    2002( لسنة  55من المرسوم بقانون رقم )(  176المادة )تنص   ❖

الداالية لمجلس الشورى وتعديالته، على أنه "تدرج االعتمادات المخصصة 

في مياانية الدولة ويقر المجلس مياانيته السنوية    اواحدًل   المياانية المجلس رقمًل 

م باالتفاق  الدولة  مياانية  في  الخصوص  بهذا  المدرج  االعتماد  حدود  ع  في 

 الحكومة. 

وتصدر مياانية المجلس بقانون، ملحقة بالمياانية العامة الدولة، وتسري في  

 شأنها األحكام الخاصة بالمياانية العامة للدولة". 
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❖ ( المادة  المذكور  (  178تنص  المرسوم  المجلس  من  مكتن  "يضع  أن  على 

القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف والجرد و ير ذل  

 الشئون المالية".  من

❖ ( المادة  ذاته  (180تنص  المرسوم  للمجلس   من  العامة  األمانة  "تعد  أن  على 

ا من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس   الحساب الختامي له االل ثالثين يومًل

لمناقشته المجلس  على  عرضه  قبل  فيه  للنظر  المجلس  مكتن  وإقرارا.  إلى 

 مي إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصاديةولمكتن المجلس إحالة الحساب الختا

لبح ه وتقديم تقرير عنه يعر  على المجلس في أول جلسة تالية. وتتبع في  

الختامي وإصدارا اإلجراءات المتبعة في إقرار مياانية المجلس   إقرار الحساب

 وإصدارها".

على أن " يكون لرئيس المجلس السلطات   المرسوم ( من ذات  184تنص المادة ) ❖

عليها في القوانين   المخولة للوزير ووزير المالية واالقتصاد الوطني المنصوص

يصدر   واللوائح، ويكون لمكتن المجلس االاتصاص في المسائل التي يجن أن

 بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذل  المسائل التي تقضي فيها القوانين 

 رأي أو موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة  واللوائح بأاذ

 . "المدنية، أو أي جهة أارى حسن األحوال

الم ❖ للمجلس على أن313ادة )تنص  المالية  الالئحة  الحساب   "يتم   ( من  إعداد 

الختامي للمجلس بموجن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعلنة من قبل  

 ير المحاسبية الدولية". مجلس المعاي

من الالئحة المالية لمجلس   (336( و)335)المادتين  كالًل من  جدير بالذكر أن   ❖

فص   قد  الحساب الشورى  إعداد  في  بالمجلس  المالية  الشؤون  قسم  دور  لت 

منها على  (  337)ي والبيانات الواجن توافرها فيه، في حين نصت المادة  الختام

 . أن يقوم ديوان الرقابة المالية واإلدارية بالتدقيق الخارجي للحساب الختامي
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ا:  
ا
 مرئيات األمانة العامة جمللس الشورى: ثالث

للمجلس    أكد العامة  األمانة  ووفد  العام  األمين  العامة  على  سعادة  األمانة  التاام 

،  مالحظات جوهرية  ةمن أي ديوان الرقابة المالية واإلدارية  بمعايير التدقيق والو تقرير  

مؤكدين ما انتهى إليه الرأي المهني للديوان من أن البيانات المالية لمجلس الشورى  

 31الجوانن الجوهرية المركا المالي للمجلس كما في  تظهر بصورة عادلة من كل  

ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات م  2021ديسمبر    31وكما في    2020ديسمبر  

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    وفقًلا  2021و   2020الماليتين    تينالنقدية للسن 

 جلس. المالية للمالئحة الومتطلبات 

مانة العامة أن المجلس قد التام ببنود ومواد لوائحه الداالية  كما أوضح مم لو األ

حدوم   يظهر  لم  الديوان  تقرير  وأن  الموظفين(،  شؤون  والئحة  المالية  )الالئحة 

التأكيد على تجاوب األمانة   للمجلس، مع  المالي  تجاوزات أثرت على صحة الوضع 

لجنة الشؤون    وتوصيات  العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان، ومالحظات 

المالية واالقتصاديةك من أجل تحسين أنظمة الرقابة الداالية ورقابة االلتاام، كما تم  

توجيهات   وفق  والعمل  المياانية،  أرقام  رصدت  ضوئها  في  التي  األهداف  توضيح 

والو البيانات    المالية  ر التقاري ا على  بًل معالي رئيس المجلس، األمر الذي انعكس إيجا

ة من أي مالحظات بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية والمدقق  المالي 

 الداالي.

ا لتعامل األمانة العامة للمجلس مع المتغيرات وتلبية االحتياجات الجديدة،   وتوضيحًل

الشأن منها على سبيل   هذا  الخطط في  تنفيذ عدد من  إلى  العامة  األمانة  أشار مم لو 

اله  دراسة  )اإليجاز:  السنوات  وتطويرا االل  الوظيفي  و 2021-2019يكل  إدارة (، 

عملية  تنفيذ  الكوادر البشرية في األمانة العامة بما يحقق األهداف والتطلعات من االل  

ونقل بعض الموظفين للعمل في األقسام التي تتناسن وتخصصاتهم ومهاراتهم    تدوير
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و وقدراتهم،   وتطويرها  الحالية  الوظائف  دراسة  التي  وإعادة  الوظائف  بعض  إلغاء 

واعتماد مفهوم  انتهت أعمالها بسبن التحول الرقمي واستحدام وظائف أارى مطورة  

من اارج المجلس. إضافة إلى ذل ،  الوظيفية  كفاءات  الالموظف الشامل، واستقطاب  

  واألنظمة اإلدارية والتقنية  فإن األمانة العامة تقوم دوريًلا بدراسة تقييم بعض المشاريع

 حي  التكلفة والمخرجات المرجوة.   من  

فيروس    جائحة  ظل  في  أنه  العامة  األمانة  مم لو  أوضح  التدرين،  مجال  وفي 

( تم التحول إلى التدرين اإللكتروني الرقمي )التدرين  19  –)كوفيد   كورونا المستجد

باستخدام تقنية االتصال المرئي(، حي  استمرت البرامج التدريبية دون توقف، األمر  

بشكل إيجابي على إنتاجية العمل وتحقيق النتائج واألهداف المرجوة. كما   ذي انعكسال

انتقل قسم تنمية األداء البرلماني من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير، واالستمرار  

وتبادل   البرلماني،  الدعم  برامج  الم ال:  سبيل  على  ومنها  النوعية  البرامج  تقديم  في 

مع   )التوجيه  الخبرات  جديدة:  نوعية  برامج  وتطبيق  الشقيقة،  التشريعية  المجالس 

 الفردي، ابير في موقع العمل، وقراءة في كتاب(.

وفي الجانن اإلعالمي، تم التأكيد على وجود اطط وبرامج إعالمية لدى األمانة  

الظهور   لقياس  بمؤشرات  والبرامج  الخطط  تل   وربط  التطورات  لمواكبة  العامة 

 ألصحاب السعادة وإبراز دور المجلس في مختلف وسائل اإلعالم. اإلعالمي 

وفيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، تمت اإلشارة إلى أن األمانة العامة تقوم بدعم  

الجهود المبذولة في هذا الجانن من االل التحضير وتقديم الدعم اإلعالمي والبح ي  

 لجميع المشاركات الخارجية. 

التي    وقدم مم لو األمانة تفصيلية عن جميع االستفسارات  للمجلس أجوبة  العامة 

تقدمت بها اللجنة حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية  

حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة  وكذل     ،م2020ديسمبر    31في  

 (3 )مرفق م.2021ديسمبر  31المالية المنتهية في 
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ا: 
ا
 جمللس الشورى:  البيانات الاليةمالحظات عامة حول رابع

 156:  2020)  2021ديسمبر    31موظفًلا كما في    152يعمل لدى مجلس الشورى   •

 موظفًلا(. 

تم إعداد البيانات المالية وفقًلا للمعايير المالية المعلنة إلعداد التقارير المالية من قبل   •

 الدولية. مجلس المعايير المحاسبية 

التكلفة  • لمبدأ  ووفقًلا  المحاسبي  االستحقاق  ألساس  وفقًلا  المالية  البيانات  إعداد  تم 

 التاريخية معدالًل لتقييم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية.

وأية اسارة   • المتراكم  ا منها االستهالو  بالتكلفة مطروحًل ال ابتة  الموجودات  تسجل 

 الموجودات. ناتجة عن انخفا  قيمة هذا 

يتبع المجلس طريقة القسط ال ابت في استهالو موجوداته ال ابتة على فترة عمرها   •

 االستهالكي المتوقع. 

  بشأن البيانات المالية لمجلس الشورىديوان الرقابة المالية واإلدارية تقريرا  أصدر   •

ن البيانات أمما يعني    ،دون أي تحفظات  2021ديسمبر    31في  المنتهية  للسنة المالية  

الجوانن   كل  من  عادلة،  بصورة  تظهر  الختامي  الحساب  في  الواردة  المالية 

م وإيرادات  2021ديسمبر    31الجوهرية، المركا المالي لمجلس الشورى كما في  

مصروفات المجلس والتغييرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذل   و 

 . التاريخ

 

ا: 
ا
 :2021 جمللس الشورى لسنةالبيانات الالية  ملخص خامس

 بيان اإليرادات والمصروفات:  (1

 إجمالي اإليرادات:  -أ
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في  لمياانية مجلس الشورى    ةالمخصص  اتعتمادم ل االوهي ت السنة:    داتاعتما -

لى حساب المجلس من قبل وزارة المالية  إها  تتم إحالتحي     ،المياانية العامة للدولة

 . الوطني على أقساط شهريةقتصاد واال

 

 

  ا يقارب بلغ م  2021تبين أن هناو ارتفاعًلا في مجموع اإليرادات الفعلية للعام   -

مليون    8.900ليون دينار عن المياانية المعتمدة والتي قدرت بما يقارب  م  9.100

إضافية   إيرادات  إدراج  بسبن  وذل   يقارب  أدينار،  ما  بلغت  ألف    140ارى 

 دينار، كما هو موضح بالجدول أدناا: 
 )بالدينار(      

 2020الفعلي  2021الفعلي  2021الميزانية  البيان 

 8,945,800 8,946,000 8,946,000 اعتمادات السنة 

 144,706 140,105 - إيرادات أارى 

 9,090,506 9,086,105 8,946,000 مجموع اإليرادات

 

 إجمالي المصروفات:  .ب

عام،   في بشكل  ا  انخفاضًل سجلت  المتكررة  المصروفات  بنود  جميع  أن  لوحظ 

مقارنة بالمياانية المعتمدة لذات العام،   2021الحسابات الفعلية المنتهية في العام  

 كما هو مفصل أدناا:  

عام قل من ما تم تخصيصه في مياانية الأللقوى العاملة    ةالفعلي   اتمصروفال  سجلت -

وذل دينار151,578   بفارق  أي  ،2021 وظائف    ،  مصاريف  انخفا   بسبن 

مصاريف التدرين   دينار وانخفا     127,928  بمبلغ   البحرينيين و ير البحرينيين 

هذا البند حوالي    قد م ل دينار، و   19,531للموظفين داال واارج البحرين بمبلغ  

 .2020عام لمن مجموع المصروفات المتكررة وهي ذات النسبة ل  67%

، أي  2021ما تم تخصيصه في مياانية العام  قل م أسجلت مصروفات الخدمات   -

% 21وقد م ل هذا البند حوالي  %.  16.2  هادينار وبنسبة قدر  258,945بفارق  

المتكررة. المصروفات  مجموع  ا  ع وترج   من  المصروفات الأسباب  في  نخفا  

بالمقارنة   إلى  لالفعلية  بنود مصروفات  اال لمياانية المخصصة  نخفا  في جميع 

ومصروفات   الرسمية،  والمهمات  المؤتمرات  مصروفات  تشمل  والتي  الخدمات 

اإليجارات،   ومصروفات  العامة،  المنافع  تكاليف  ومصروفات  االتصاالت، 
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والتنظي  والنقل  التأمين  واالوتكاليف  والطباعة  اإلعالن  وتكاليف  شتراكات،  ف، 

 وفات ضيافة الجلسات. ومصروفات الخدمات المتنوعة، ومصر 

ما تم تخصيصه في المياانية بحوالي  قل م ستهالكية أسجلت مصروفات السلع اال -

 دينار. 37,603ا بفارق قدر أي%، 60.7

 ، 2021دينار في العام     410,992ستهالو الموجودات ال ابتة  المجموع الكلي ال  بلغ -

   نفس االستهالو في العام الماضي. اوهو ما يساوي تقريبًل 

أ - للصيانة  الفعلية  المصروفات  بحوالي  قل مسجلت  المياانية  في  تخصيصه  تم  ما 

 دينار، كما هو مبين في الجدول أدناا: 100,000%، أي ما يقارب  24.8
 )بالدينار( 

 2020الفعلي  الفرق  2021الفعلي  2021الميزانية  البيان 

 51,362 5,363 47,637 53,000 صيانة المباني

 290 1,000 - 1,000 صيانة المركبات واآلليات بأنواعها

 90,675 63,956 142,044 206,000 صيانة أجهاة الحاسوب

 36,781 17,456 52,544 70,000 صيانة األجهاة المتنوعة

 45,510 8,609 49,391 58,000 صيانة متنوعة

 244,618 96,384 291,616 388,000 المجموع

 

أن مصاريف الصيانة الفعلية قد ارتفعت عما كانت عليه في العام  اوقد لوحظ أيضًل  -

ويرجع معظم هذا االرتفاع    ،دينار  66,998، أي بما يساوي  %29.8بمقدار    2020

 الحاسوب عما كانت عليه في السنة السابقة.  أجهاةلى الايادة في صيانة إ

ما تم تخصيصه في المجلس مع  أعضاءالمبالغ الفعلية لمكافآت وعالوات تطابقت  -

 المياانية وهي بنفس المستوى التي كانت عليه في السنة السابقة.

نار،  ي د  304,321وبمقدار  السنة السابقة  ما كان عليه في  قل م أفائض السنة    سجل -

ايادة في مجموع المصروفات المتكررة بمبلغ  تيجة الوذل  ن،  %37.6  نسبةب أي  

السابقة  ينار د  298,268 السنة  في  عليه  كانت  في تعتبر  و   .عما  الايادة  هذا 

  ما يساويالمصروفات المتكررة ناتجة عن زيادة في مصروفات القوى العاملة ب 

مقارنة    ار ين د  66,998  مقدارزيادة في مصروفات الصيانة ب، و دينار  233,497

 . 2020 بالعام
 

العام   في  المجلس  تفاصيل مصروفات  أدناا  الجدول  بالعام    2021ويبين  مقارنة 

2020  : 
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 )بالدينار(   

الميزانية  البيان 

2021 

 2020الفعلي  2021الفعلي 

 المصروفات المتكررة 

 4,025,925 4,259,422 4,411,000 القوى العاملة 

 1,334,800 1,336,055 1,595,000 الخدمات

 27,854 24,397 62,000 السلع االستهالكية 

 411,017 410,992 - استهالو الموجودات ال ابتة 

 224,618 291,616 388,000 الصيانة 

 6,024,214 6,322,482 6,456,000 مجموع المصروفات المتكررة 

 2,257,976 2,259,628 2,260,000 مكافآت وعالوات أعضاء المجلس

 8,282,190 8,582,110 8,716,000 المصروفات مجموع 

 808,316 503,995 230,000 فائض السنة 

 

 االحتياطي المالي:  (2

العام   نهاية  في  المالي  االحتياطي  إجمالي  رصيد  نتيجة  2021انخفض  وذل    ،

وكذل   مقارنة ما بين العامين،  دينار    304,321انخفا  فائض السنة بما يساوي  

العام   نهاية  في  المتراكم  االحتياطي  قدرا    2021النخفا   مبلغ   7وذل  إلحالة 

 .ماليين دينار إلى وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

 )بالدينار(                 

 2020المبلغ  2021المبلغ  البيان 

 808,316 503,995 فائض السنة 

 12,324,931 6,133,247 االحتياطي المتراكم 

 - 17,333 تسويات سنوات سابقة

 13,133,247 6,654,575 مالي االحتياطي الماليإج

 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى: (3

رصيد   يعادل  انخفض  بما  األارى  المدينة  واألرصدة  دينار    59,321المدينين 

، وذل  بسبن انخفا  قيمة المدفوعات المقدمة  2020و   2021مقارنة بين العامين  

 والفوائد البنكية المستحقة بشكل ملحوظ. 
    

 )بالدينار(   

 2020ديسمبر  31المبلغ في  2021ديسمبر  31المبلغ في  البيان 

 59,782 27,818 مقدمةمدفوعات 

 729,955 729,036 القرو  الممنوحة للموظفين

 30,839 4,167 ة قفوائد بنكية مستح

 126 360 أرصدة مدينة أارى 

 820,702 761,381 المجموع
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 وديعة قصيرة األجل: (4

مليون دينار    2هناو انخفا  كبير في رصيد الوديعة قصيرة األجل، حي  بلغت  

ماليين دينار،    7حي  بلغت    2020مقارنة مما كانت عليه في العام    2021في العام  

أشهر وبمعدل    6في قيمة الودائع المستحقة االل    %71.43أي بانخفا  نسبته  

وذل  نتيجة إحالة جاء من المبلغ إلى    ك2020فائدة أقل من معدل الفائدة في العام  

 حساب وزارة المالية واالقتصاد الوطني. 
   

)بالد

 ينار( 

 2020ديسمبر  31المبلغ في  2021ديسمبر  31المبلغ في  البيان 

 7,000,000 2,000,000 وديعة قصيرة األجل "بن  البحرين الوطني" 
 %(، 2.6% إلى 2.0: 2020% ) 1.35% إلى 1.25الوديعة بالدينار بمعدل فائدة خالل السنة يتراوق بين  ❖

 أشهر.  6وتستحق خالل 

 

 نقدية بالصندوق ولدى البنوك:  (5

%، وذل  نتيجة إحالة جاء  25.9انخفض بند النقدية بالصندوق ولدى البنوو بنسبة  

 واالقتصاد الوطني. من المبلغ إلى حساب وزارة المالية 
      

)بالد

 ينار( 

 2020ديسمبر  31المبلغ في  2021ديسمبر  31المبلغ في  البيان 

 800 800 نقدية بالصندوق 

 3,074,819 2,278,814 حساب بن  البحرين الوطني 

 201 160 حساب بطاقة التعبئة "بن  البحرين الوطني" 

 3,075,820 2,279,774 مجموع النقدية بالصندوق ولدى البنوك 

 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى: (6

دينار نتيجة    216,959هناو ارتفاع في رصيد الدائنين واألرصدة األارى يساوي  

دينار وبند نهاية الخدمة ألعضاء   168,653زيادة في بند الذمم الدائنة بما يساوي  

دينار، وبالمقابل هناو انخفا  في الحساب   137,500مجلس الشورى بما يساوي  

ار وانخفا  المصاريف المستحقة  دين  33,798بما يعادل لمجلس النواب الجاري 

 دينار.  62,930بمبلغ 

 

 االلتزامات المالية:  (7

تتم ل االلتاامات المالية بمبالغ أوامر شراء صادرة لم تستلم ادمتها االل العام  

دينار، ومبالغ ااصة بمشاريع تم االلتاام بتنفيذها ولم يتم    92,077بمبلغ    2021

 ، وفيما يلي بيان بتل  المشاريع: إنجازها
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)بالد

 ينار( 

 2020المبلغ  2021 المبلغ البيان 

 4,774,398 - مشروع إنشاء مبنى لمواقف السيارات

 1,300,000 - مشروع تحويل المبنى اإلداري القديم إلى متحف برلماني 

 317,000 400,000 مشروع استبدال النظام اإللكتروني للموارد البشرية والمالية 

 50,000 150,000 مشروع الكاميرات األمنية

 400,000 150,000 مشاريع الذكاء االصطناعي

 1,600,000 1,100,000 مشروع تعديل وتطوير جميع مباني ومرافق مجلس الشورى

الكبرى الرقمية الجتماعات كبار الشخصيات وقاعات قاعة  المشروع إنشاء  

 متعددة االستخدام

200,000 - 

 - 175,000 مشروع أجهاة مراقبة وفحص المركبات أمنيًلا عند البوابات  

 - 150,000 تحويل المكتبة البرلمانية إلى مكتبة برلمانية رقميةمشروع 

محمولة  أجهاة  وتوفير  األعضاء  للسادة  اآليباد  أجهاة  استبدال  مشروع 

 للموظفين استعدادًلا للفصل التشريعي السادس ومواكبة التحول الرقمي

52,600 - 

 - 50,000 مشروع تطوير النظام الداالي )نظام المتابعة والتكليف( 

 - 50,000 مشروع إعادة تصميم حديقة المجلس

 8,441,398 2,477,600 المجموع

  

الم تخص  من  التي  المالية  االلتاامات  ومراجعة  دراسة  إعادة  تمت  أنه  الحظ 

األولوية تصنيفها حسن  وتم  السابق  المشاريع  العام  في  عليه  كانت  وإلغاء  عما   ،

لحين   اآلار  البعض  تأجيل  وتم  الحالي  الوقت  في  الجدوى  ذات  المشاريع  ير 

 المجلس الوطني الجديد. االنتهاء من مبنى 

 

 

ا: رأي اللجنة: 
ا
 سادس

البيوانات المواليوة المودققوة لمجلس الشووووورى للسوووونوة الموالية  تدارسددددت اللجندة 

ديوان الرقوابوة المواليوة  م، والتي تم تودقيقهوا من قبول  2021ديسوووومبر    31المنتهيوة في 

  ، ةوبعد اسدتعرا  وجهات النظر التي دارت بشدأنها من قبل أعضداء اللجن  .واإلدارية

االطالع على العر   ، و االسددتماع لمم لي األمانة العامة للمجلس حول هذا البياناتو 

التوضددديحي المقدم بخصدددوصدددها، واالطالع على رأي كل من المسدددتشدددار المالي 

 واالقتصادي والمستشارين القانونيين للجنةك تشير اللجنة إلى المالحظات اآلتية:
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لمالية التامت عند إعدادها للبيانات المالية للسددنة اإن األمانة العامة للمجلس قد  -8

( من المرسدوم بقانون رقم 180بأحكام المادة ) ك2021  ديسدمبر  31المنتهية في  

بشددأن الالئحة الداالية لمجلس الشددورى، وتعديالته، ومواد    2002( لسددنة  55)

لدولية الالئحة المالية للمجلس، كما التامت بصدورة مهنية بالمعايير المحاسدبية ا

 المعتمدة في هذا الشأن.

المجلس   -9 حسابات  على  الرقابة  بأعمال  قام  واإلدارية  المالية  الرقابة  ديوان  إن 

ال المنتهية في  للسنة  بقانون  2021ديسمبر    31مالية  المرسوم  ، وذل  بموجن 

م بشأن ديوان الرقابة المالية واإلدارية وتعديالته، بهدف  2002( لسنة 16رقم )

لمهني حول الحساب الختامي للمجلس، وأصدر تقريرا عن أعمال  إبداء الرأي ا

الحساب  في  الواردة  المالية  البيانات  أن  يعني  مما  تحفظات،  أي  دون  الرقابة 

الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. وقد توصل الديوان  

ة، من كل  إلى رأيه "أن البيانات المالية المشار إليها أعالا تظهر بصورة عادل

م  2021ديسمبر    31جلس الشورى كما في  الجوانن الجوهرية، المركا المالي لم 

ذل    في  المنتهية  المالية  للسنة  النقدية  التدفقات  في  والتغيرات  عملياته  ونتائج 

 التاريخ".  

وأضدددداف الدديوان في تقريرا المهني أن "البيداندات المداليدة ت ظهر المركا المدالي 

ا للمعدايير الددوليدة إلعدداد التقدارير المداليدة ومتطلبدات الئحدة المجلس    للمجلس وفقدًل

 المالية".

 لمجلس الشددددورى األمانة العامةبالتاام اللجنة  وفي هذا الخصددددوص، تشدددديد  

حول    بأفضدددل المعايير المحاسدددبية والو  تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية

من أي تحفظدات وأادذهدا بدالمالحظدات الواردة في   2020البيداندات المداليدة للعدام  

التقارير السددابقة، وكذل  تشددجع اللجنة األمانة العامة على االسددتمرار بتطوير  

 أدائها على مختلف األصعدة.

إعادة دراسة أهداف المشاريع التي التاال قيد التنفيذ وتل     تمت  من المالحظ أنه -10

لم يتم المباشرة فيها، ومراجعة مدى االستفادة المستقبلية مما تم صرفه عليها  التي  
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المشاريع  على ذات  قدر اإلمكان  ب   بقاءاإل   منمع التأكد    من مبالغ منذ سنوات،

الحالي دمة المجلس في الوقت  التي تصن في ا المستقبلية  ذات األولوية واألهمية  

وعليه تشيد اللجنة بهذا التوجه الجيد وتدعو إلى االستمرار فيه    .وفي المستقبل

 بصورة منتظمة. 

ما   2021شكلت مصروفات تدرين الموظفين داال واارج البحرين في العام  -11

% عما كانت عليه في العام 96.6دينار، أي بايادة نسدددبتها    59,469يسددداوي  

كلت مصدداريف التدرين بالنسددبة لمصدداريف القوى العاملة ما . وقد شدد 2020

% فقط.  0.75حي   شدكلت    2020مقارنة بالعام   2021% في العام  1.4نسدبته  

هذا الجهود وتتمنى مواصددلتها وتك يفها، بما يعكس أثرها اللجنة   شددكرت وعليه،  

   على تحسين أداء المجلس وتطويرا.

مع قرب انتهاء الفصددل التشددريعي الخامس وبدء الفصددل التشددريعي السددادس،   -12

  لالحتياجات في المياانيدة القادمة ااصددددة تخصدددديص بندد  اللجندة أن يتم    قتر ت 

المجلس من النواحي الخطدابيدة،  ألعضددددداء  التددريبيدة والمهداراتيدة بدالنسددددبدة  

يتعلق بعمدل    القدانوني، و ير ذلد  ممدا  واإللمدامواإلعالميدة، والتحليدل المدالي،  

 السلطة التشريعية.

 

ا: 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:سابع

( من الالئحة الداالية لمجلس الشدددورى، اتفقت اللجنة 39إعماالًل لنص المادة )

 على ااتيار كل من:

ا أصليووووويا. األستاذ ياسر إبراهيم حميدان سعادة (1  مقرري

ا احتياطيويا.       األستاذ رضا عبدهللا فرج سعادة (2  مقرري
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ا:
ا
 توصية اللجنة: ثامن

بالموافقة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي  

  31البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في  على إقرار  

 . المالية واإلداريةديوان الرقابة م، والتي تم تدقيقها من قبل 2021ديسمبر 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 خالد حسني السقطي                                                 رضا عبداهلل فرج                   
 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة

 

 


