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 ٦٢

  

  )١(ملحق رقم 
ص مرسوم تقرير جلنة اخلدمات خبصو

م بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٧٨(بقانون رقم 
التأمني ضد التعطل ، والصادر بتاريخ 

  م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢
 



 ٦٣

  
  م٢٠٠٧ مارس ٢٥: التاريخ

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  بشأن

  م  ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٨( مرسوم بقانون رقم 
  بشأن التأمني ضد التعطل

  
  :مقدمــة

  

  - ص ل م ق    ٤٤استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنـة بدراسـة         ٢٠٠٧ مارس   ١٣ املؤرخ يف    ٢٠٠٧-٣-٣

، على أن تتم    م  بشأن التأمني ضد التعطل     ٢٠٠٦لسنة   ) ٧٨( رقم  ومناقشة املرسوم بقانون    
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه علـى           دراسته وإبداء املالحظات بشأنه   

  . الس، وذلك خالل موعد أقصاه عشرة أيام من تارخيه 
    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 
  

  :تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور يف االجتماعات التالية  )١(
 

  .م ٢٠٠٧ مـارس ١٨بتاريخ     االجتماع اخلامس عشر -
 .م ٢٠٠٧ مـارس ٢٠بتاريخ     االجتماع السادس عشر -

 .م ٢٠٠٧ مارس   ٢٥ السابع عشر                بتاريخ   االجتماع-      
  
اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحـث             )٢(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
 

 )مرفق. (قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون -



 ٦٤

 . مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  -
 . مالحظات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى -
 . املرسوم بقانون املذكور -

  
 النائب الثـاين لـرئيس      أليس توماس مسعان  حضرت اجتماعات اللجنة سعادة األستاذة       •

 .الس 
 

 :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
 

 .اب الربزجني       املستشار القانوين عصام عبدالوه. د .١
 .        املستشار القانوين لشؤون اللجان   األستاذ حمسن محيد مرهون .٢

  
 . سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •

 
ـًا   : رأي اللجنة-ثاني

  
تدارست اللجنة املرسوم بقانون والذي صدر بني الفصلني التـشريعيني األول والثـاين،              -

من الدستور ، اليت جتيز جلاللة امللك أن يصدر مراسيم تكون           ) ٣٨(تنادا للمادة   وذلك اس 
هلا قوة القانون، إذا حدث بني أدوار انعقاد كل من جملس الشورى وجملس النواب، أو يف                
فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري، على أال تكون      

  .خمالفة للدستور
 
 استعراض وجهات النظر اليت دارت حول املرسوم بقانون من قبل أعضاء اللجنة، ومن              مت -

قبل املستشارين القانونيني، ومتّ استعراض قرار جملس النواب وتقرير اللجنة املشتركة مـن             
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية وجلنة اخلدمات مبجلس النواب بشأنه، كما اطلعت علـى       

اهليئـة العامـة للتأمينـات      (تصتني املرفقني بقرار جملس النواب ومهـا        رأيي اجلهتني املخ  
، وتأكدت اللجنة من سالمة مـشروع       )االجتماعية واالحتاد العام لنقابات عمال البحرين     



 ٦٥

القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية استنادا لرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية           
لجنة باالطالع على رأيي اجلهتني املختـصتني ومهـا         مبجلس الشورى، حيث اكتفت ال    

اليت استأنست برأيهما جلنـة الـشؤون   ) وزارة العمل واهليئة العامة للتأمينات االجتماعية  (
كما اطلعت اللجنة على مرئيات ومالحظات جلنة الشؤون        . التشريعية والقانونية بالس    

قانون؛ واقتنعت اللجنة يف ضوء كـل       املالية واالقتصادية مبجلس الشورى بشأن املرسوم ب      
تلك املعطيات بأمهية التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون؛ إذ أن هذا القانون من شأنه أن           
يبعد فئة كبرية من العاطلني عن الوقوع حتت وطأة احلاجة و العوز نتيجة فقدان العمـل،                

ـًا تدفع ل          لمستفيدين مما يـستدعي    باإلضافة إىل أن هناك اشتراكات يتم حتصيلها وحقوق
وجود جهاز إداري خاص لن يكون إال بصدور هذا القانون ، وأن تقدمي هـذا القـانون          
بشكل مشروع قانون سيؤخر صدوره مدة طويلة مما ستترتب عليه نتائج سلبية ستطال فئة            

علماً بأن العمل على حتصيل االشتراكات ودفع احلقوق وتوفري اجلهاز اإلداري           . العاطلني  
مع األخذ بعني االعتبار أن التأمني ضد التعطل سيعزز السلم          .  يتحقق إال بسند قانوين      ال

االجتماعي يف اتمع كما نص عليه ميثاق العمل الوطين والدستور واالتفاقيات الدوليـة             
ظمة العمـل العربيـة    املعنية حبقوق االنسان وخصوصا اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن        

كما يعترب هذا املرسوم بقانون األول من نوعه على مستوى دول جملس   . لشأن  ااملعنية ذا   
التعاون اخلليجي، مما يؤكد أسبقية اململكة يف تشريع القوانني املعنية بالعمل والعمال، حبيث       
ـًا يف الوقـت              تساهم  يف خفض نسبة البطالة اليت تعد من أهم املشاكل املتفاقمة اجتماعي

 هذا املرسوم بقانون سيوفر العيش الكرمي للعـاطلني حـىت يـتم             الراهن، وخصوصا أن  
 .إدماجهم يف سوق العمل 

  
ـًا   : اختيار مقرري املرسوم بقانون األصلي واالحتياطي -ثالثـ

  
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار    ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  :كل من 
  



 ٦٦

ـًا   األستاذ فيصل حسن فوالذ .١           مقررا أصلي
  مقررا احتياطيا    الدكتور محد علي السليطي .٢

  
 

ـًا   :توصية اللجنة :  رابعـ
  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون، فـإن اللجنـة          
  :توصي مبا يلي

  
  

   .د التعطلبشأن التأمني ضم ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٨( املوافقة على املرسوم بقانون رقم  -
  

 
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،
  
  
  

  ية جواد اجلشي.                           د          عائشة سامل مبارك
                   رئيس جلنة اخلدمـات          نائب رئيس جلنة اخلدمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٧

  مم٢٠٠٧٢٠٠٧ مارس  مارس ١٨١٨: : التاريخ التاريخ 
  
  
  

     احملترمةالدكتورة ية جواد اجلشيالدكتورة ية جواد اجلشي/ اضلة سعادة السيدة الف
                       رئيــــس جلنة اخلدمـــــات

  
  

   م بـشأن التـأمني     ٢٠٠٦لسنة   ) ٧٨( مرسوم بقانون رقم    : املوضــوع  
  . م ٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢ضد التعطل ، والصادر بتاريخ 

  
  

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،
  

    م ، أرفق معايل رئيس الس ، ضمن كتابـه رقـم            ٢٠٠٧ مارس   ١٣بتاريخ  
 ) ٧٨( ، نسخة من مرسوم بقانون رقم        ) ٢٠٠٧ - ٣ - ٣/ ص ل م ق      / ٤٣( 

،   م ٢٠٠٦ نوفمرب   ٢٢ م بشأن التأمني ضد التعطل ، والصادر بتاريخ          ٢٠٠٦لسنة  
عليه للجنة  إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ، وذلك ملناقشته وإبداء املالحظات           

  .اخلدمات
  

م ، عقـدت جلنـة الـشؤون التـشريعية     ٢٠٠٧ مارس ١٨ و ١٤وبتارخيي  
الثاين عشر والثالث عشر من دور االنعقاد العـادي األول مـن      والقانونية اجتماعيها 

الفصل التشريعي الثاين، حيث اطلعت على املرسوم بقانون املذكور، وقـرار جملـس        
ؤون التشريعية والقانونية فيـه ، وذلـك حبـضور          النواب بشأنه ، وتقرير جلنة الش     

املستشارين واالختصاصيني القانونيني بالس ؛ كما اجتمعت مبمثلي وزارة العمـل           
  .واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية واستمعت إىل مرئيام يف هذه الشأن 

  



 ٦٨

ـ             ان وانتهت اللجنة إىل أن صدور املرسوم بقانون بشأن التأمني ضد التعطل ك
ـًـا مع شروط وأحكام املادة    .من الدستور) ٣٨(متفقـ

  
  ::رأي اللجنة رأي اللجنة 

  
 م بشأن التـأمني  ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٨( ترى اللجنة سالمة املرسوم بقانون رقم       

؛ مـن النـاحيتني الدسـتورية      م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢ضد التعطل ، والصادر بتاريخ      
  .والقانونية

  

  

  

  

  

  

    حممد هادي احللواجيحممد هادي احللواجي           
        رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية      رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٩

  م٢٠٠٧مارس  ٢٢: التاريخ 
  مالحظات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  م ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٨( على مرسوم بقانون رقم 
  بشأن التأمني ضد التعطل

  

أمني ضد التعطل، م بشأن الت ٢٠٠٦لسنة   ) ٧٨( ناقشت اللجنة املرسوم بقانون رقم      :  أوالً
م، ورأت أمهية هـذا     ٢٠٠٧مارس ٢١وذلك يف اجتماعها السابع الذي عقد بتاريخ      

القانون، الذي من شأنه أن يبعد فئة كبرية من العاطلني عن الوقوع حتـت وطـأة                
احلاجة و العوز نتيجة فقدان العمل، باإلضافة إىل أن هناك فعالً اشـتراكات يـتم               

ـًا تدفع للمست    فيدين مما يستدعي وجود جهاز إداري خاص لـن         حتصيلها وحقوق
يكون إال بصدور هذا القانون ، وأن تقدمي هذا القانون بشكل مـشروع قـانون               
سيؤخر صدوره مدة طويلة ، علماً بأن العمل على حتـصيل االشـتراكات ودفـع         

مع األخذ بعني االعتبار    . احلقوق وتوفري اجلهاز اإلداري ال يتحقق إال بسند قانوين          
التأمني ضد التعطل هو أحد اآلليات اليت تساهم  يف ختفيض مدة البطالة اليت هي               أن  

ـًا يف الوقت الراهن   .من أهم املشاكل املتفاقمة اجتماعي
  

بعد االطالع على املذكرة املقدمة من قبل األستاذ حمسن محيد مرهـون املستـشار                :ثانيا
رتأت اللجنة املوافقة على ما انتهى      القانوين للجان بالس، وبعد البحث واملداولة، ا      

م بشأن التأمني   ٢٠٠٦لسنة   ) ٧٨(  إليه جملس النواب خبصوص مرسوم بقانون رقم      
  .ضد التعطل

  

ـًا يف هذا الشأن   .وبذلك تقدم اللجنة رأيها إىل جلنتكم املوقرة الختاذ ما تراه مناسب
  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،،    

  
  

  ـني املسـقطيخالـد حس      
  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                                  
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  )٢(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية 

خبصوص احلساب اخلتامي املوحد للدولة 
 ديسمرب ٣١للسنة املالية املنتهية يف 
  . م ٢٠٠٣

 



  
  
  
 

٧١

  
  م٢٠٠٧ مارس ٢٧: التاریخ 

  
  
  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
  م٢٠٠٣بشــــأن احلســاب اخلتــامي املوحد للدولة للسنة املــالية 

  
  :مقدمــــــة

  

  استلمت لجنة الشؤون المالیة واالقت صادیة كت اب مع الي رئ یس مجل س ال شورى       

م، والذي تم بموجب ھ تكلی ف اللجن ة       ٢٠٠٧ ینایر   ١٠المؤرخ في   ) ٢٠٠٧ -١/ ٢٥(رقم  

م، وإع داد تقری ر   ٢٠٠٣بدراسة ومناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة لل سنة المالی ة          

  .بشأن ذلك لعرضھ على المجلسیتضمن رأي اللجنة 
  

  : إجراءات لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة -أوالً  
  
 :إجراءات اللجنة المالیة السابقة  )أ (
  

تجدر اإلشارة إلى أن لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة السابقة بمجلس الشورى ق د      

ول تدارست الحساب الخت امي الم ذكور ف ي ال دور الراب ع م ن الف صل الت شریعي األ            

  :وذلك وفقــًا لإلجراءات التالیة
 

 : عقدت اللجنة االجتماعات التالیة لبحث ودراسة التقریر )١(

 .م٢٠٠٦ مارس ٢٥بتاریخ     االجتماع الحــــــادي عشر -

 .م٢٠٠٦ یونـیـــو ٧بتاریخ     االجتماع الثاني والعشرون -

 .م٢٠٠٦ یونیـو ١٧بتاریخ     االجتماع الثالث والعشرون -

ثناء دراستھا، على الوث ائق المتعلق ة ب التقریر موض وع البح ث             اطلعت اللجنة، أ   )٢(

 :والدراسة والتي اشتملت على ما یلي
 



  
  
  
 

٧٢

 .   قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

. ٢٠٠٣ دی  سمبر ٣١الح  ساب الخت  امي الموح  د للدول  ة لل  سنة المالی  ة المنتھی  ة ف  ي   -

  . بشأن المیزانیة العامة٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(مرسوم بقانون رقم 

  .٢٠٠٣ لعام  لسنوي لدیوان الرقابة المالیةالتقریر ا -

الم  واد ذات ال  صلة بالمالی  ة ومیزانی  ة الحكوم  ة ف  ي دس  اتیر ول  وائح دول مجل  س       -

  .التعاون 
  

 وب  دعوة م  ن اللجن  ة ش  ارك ف  ي بع  ض اجتماعاتھ  ا ع  دد م  ن م  سؤولي وممثل  ي       )٣(

  :الجھات ذات العالقة حیث حضر عن كل من
 

  :وزارة المالیـــة  •
 

 .     وزیــر الــمــالــیــة  لشیخ أحمد بن محمد آل خلیفة  صاحب المعالي ا -١

 .     وكیل وزارة المالیة   سعادة الشیخ إبــراھـیـم بن خلیــــفة آل خلیفــة  -٢

 .     الوكیل المساعد للشؤون الـمـالیة   سعادة األستاذ عـــارف صـــــالــــــح خـمـیـــس  -٣

 .     مدیر إدارة الخــزانـة    وي  األســـتاذ نبیــــل جمعــــة الـــد -٤

 .     مدیر إدارة المیزانیة     األستاذ أحمــــــد جاســــــم فـــراج  -٥

 .     مدیر إدارة المشاریع      األســتاذ فـــــواز محمـــد مطـــــــر -٦

 . مدیر إدارة الحسابات               األستاذ إسماعیل عبدالنبي مرھون -٧

 .      مدیر إدارة الرقابة المالیة بالوكالة    ــي األنصــاري  األســـتاذ أنـــور عل -٨

 .     رئیس قسم المحـاسـبـة الـمـالـیــة     األستاذ عیـسـى رضـــي الـعــــرادي -٩

  .        رئیس قسم األنظمة المالیة    األسـتاذ محمــــد أحمـــــد محمـــد  -١٠

 .     والمعاییر المحاسبیة               

 .   رئیس اإلعالم االقتصادي والمالي      لكریم محمد بـوعالي األستاذ عبدا -١١

 

 :دائرة الشؤون القانونیة بوزارة  شؤون مجلس الوزراء •
 

 . مســـتشار قانونــي      األســــتاذ فھـــد الباجــــوري  -



  
  
  
 

٧٣

 

  : وزارة مجلسي الشورى والنواب •
 

 .رئیسة شؤون الشورى      الدكتورة وداد محمد الجودر -١

 .أخصـائي شــؤون لجان       إبراھیم الصباغاألسـتاذ علي -٢

  

أع  دت اللجن  ة تقریرھ  ا ورفعت  ھ إل  ى مع  الي ال  رئیس ال  سابق للمجل  س حی  ث ت  م       )٤(

 في الدور الرابع من –إدراجھ ضمن جدول أعمال الجلسة الثانیة والثالثین للمجلس 

 .م٢٠٠٦ یونیو ٣ والتي عقدت بتاریخ –الفصل التشریعي األول 
  

 أثناء مناقشتھم للتقریر عدًدا من المالحظات تمثل أھمھا فیما وأبدى أعضاء المجلس

  :یلي
  

 الحكوم  ة ف  ي تق  دیم المعلوم  ات التف  صیلیة؛ األم  ر ال  ذي ت  سبب ف  ي  ع  دم تج  اوب .١

 .تأخیر اعتماد الحسابات الختامیة
  

 تفاص   یل الق   روض الحكومی   ة وكیفی   ة ت   سدیدھا وم   صدرھا واألداة ع   دم إی   راد .٢

علیھ  ا والغ  رض م  ن ك  ل ق  رض عل  ى ح  دة     القانونی  ة الت  ي ص  درت للح  صول   

 .ومقدار الفائدة علیھ والمبالغ التي تم تسدیدھا من تلك القروض
 

   وبی  ان الت  دفق الم  الي  Balance الح  ساب الخت  امي م  ن المیزانی  ة العام  ة     خل  و .٣

Cash flowواقتصاره على بیان اإلیرادات والمصروفات . 
 

العتم  ادات المرص  ودة   المن  اقالت ب  ین ال  وزارات والمؤس  سات وتج  اوز ا  كث  رة .٤

لل صرف وت دویر االعتم ادات ل سنوات الحق  ة وع دم ال صرف عل ى م  شروعات        

بنیویة خاضعة للمیزانیة مما یعني ضعف البرامج واألھداف والسیاسات ویعن ي       

 .قصوًرا من ناحیة التخطیط االستراتیجي والمرحلي
 



  
  
  
 

٧٤

ن سیاس ة   ملیون دینار مما یعني أ٦٦ الضرائب والرسوم التي تبلغ  عدم تحصیل  .٥

المتابعة وضبط المال العام وتحصیل حقوق الدول ة ھ ي سیاس ة قاص رة أو غی ر             

 .صارمة
 

 باإلنفاق والصرف على المشروعات التنمویة وتأخیر تنفیذ بعضھا        عدم االلتزام  .٦

 .والتراجع في تنفیذ المشروعات المتعلقة بالبنیة التحتیة
 

ة بإج ازة المن اقالت ف ي     إل ى ق انون ص ادر م ن المؤس سة الت شریعی      عدم االستناد  .٧

االعتمادات والمصروفات المتكررة وزیادة المصروفات؛ مما یعني مخالفة ھ ذا         

م ن ق انون المیزانی ة، وبالت الي ف إن م ن        ) ٣٢(اإلجراء ل نص ص ریح ف ي الم ادة          

 .حق المجلس أن یتساءل عن مدى دستوریة ھذه اإلجراءات
 

 . من الدستور١١٣ تقدیم الحساب الختامي خالفــًا للمادة تأخیر .٨
  

وتركزت مناقشات األعضاء في تلك الجلسة حول مطالبة اللجنة بضرورة إطالعھا    

 ملیون دینار وتساؤلھا ٣٥٠ ملیار وىعلى حساب القروض الحكومیة والبالغة حوال     

م؛ ٢٠٠٣حول مصدر ھذه القروض والكیفیة التي تم بھا تسدید ج زٍء منھ ا ف ي ع ام       

عل  ى م  صادر األم  وال الت  ي ُس  ّددت منھ  ا تل  ك     وحی  ث إن  ھ ل  م ی  تم إط  الع المجل  س    

القروض، فقد طلبت اللجنة من المجلس التریث وعدم االستعجال في إقرار الحساب 

الخت  امي، كم  ا طلب  ت من  ھ الموافق  ة عل  ى اقتراحھ  ا بتأجی  ل ذل  ك األم  ر إل  ى ح  ین           

حصولھا على المعلومات الوافیة من وزارة المالیة، وقد بین مع الي رئ یس المجل س        

 ٣( لألعضاء بأنھ لم یتم استالم المعلومات المطلوبة إال صباح ذلك الیوم –نذاك   آ –

أن م  ن م  سؤولیة   – ف  ي ذل  ك الح  ین  –؛ وأك  د س  عادة مق  رر اللجن  ة   )م٢٠٠٦یولی  و 

 من ھ والت ي تل زم ھ ذا المجل س      ١١٣المجلس االلت زام ب نص الدس تور وب نص الم ادة         

عیة ب أن تعتم د الح ساب الخت امي،     بمناقشة الح ساب الخت امي، وتل زم ال سلطة الت شری      

 بمالحظات المجلسین في الجریدة الرسمیة وذلك وأن ینشر قرار اعتمادھا مشفوعــًا

إلطالع جمھور المواطنین على عمل السلطة الرقابیة على أعمال الحكوم ة، م شدًِّدا    



  
  
  
 

٧٥

أن من الواجب على ھذا المجلس أن یؤدي عملھ كما تقتضي المادة الدس توریة       على  

  .خلیةائحة الدوالال
  

وفیم ا یتعل  ق بموض  وع الق  روض، فق  د ب  ین مق رر اللجن  ة حینھ  ا بأن  ھ موض  وع مھ  م    

 قبل أن ترفع تقریرھا بالمعلومات كافة ً  وبأن اللجنة مصممة على ضرورة موافاتھا       

العتماده من قبل ھذا المجلس مؤك ًدا بالت الي إص رار اللجن ة عل ى تأجی ل الت صویت                 

الختامي لحین حصولھا على حركة القروض، وانتھت على توصیتھا بشأن الحساب 

   وم ن ث ّم   .المناقشة إلى موافقة المجلس على تأجیل الت صویت عل ى توص یة اللجن ة     

م إل  ى اللجن  ة وفقـ  ـًا  ٢٠٠٣تّم  ت إع  ادة الح  ساب الخت  امي للدول  ة لل  سنة المالی  ة   

الموجھ م ن مع الي ال رئیس ال سابق للمجل س          ) م٢٠٠٦-٧-٥/ ٥٤٧(للكتاب رقم   

  .م٢٠٠٦ یونیو ٤ى لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بتاریخ إل

  

 : اللجنة المالیة الحالیةاتإجراء  )ب (
 

 للتكلی  ف ال  صادر للجن  ة م  ن قب  ل مع  الي رئ  یس المجل  س والم  شار إلی  ھ ف  ي  ذً اتنفی  

 :مقدمة ھذا التقریر، قامت اللجنة باإلجراءات التالیة
  

 :عقدت اللجنة االجتماعین التالیین )١(

  .م٢٠٠٧ ینایر ١٦بتاریخ     ع الثالث  االجتما-  

  .م٢٠٠٧ مارس ٧بتاریخ     االجتماع السادس-  
  

اطلع  ت اللجن  ة، أثن  اء دراس  تھا، عل  ى الوث  ائق ذات ال  صلة بموض  وع البح  ث      )٢(

 :والتي اشتملت على ما یلي
  

قرار مجلس النواب السابق ومرفقاتھ المحال إلى مجلس الشورى ف ي ال دور           -١

 . األولالرابع من الفصل التشریعي 
 



  
  
  
 

٧٦

 دی   سمبر ٣١ي  الح   ساب الخت   امي الموح   د للدول   ة لل   سنة المالی   ة المنتھی   ة     -٢

٢٠٠٣ . 
 

تقریر اللجنة المالیة السابقة المرفوع إلى معالي الرئیس ال سابق للمجل س ف ي      -٣

 .الدور الرابع من الفصل التشریعي األول حول الحساب الختامي المذكور
 

 یولی و  ٧ت اریخ   ل شورى المنعق دة  م ضبطة الجل سة الثانی ة والثالث ین لمجل س ا      -٤

 –الف   صل الت   شریعي األول  /  م   ن دور االنعق   اد الع   ادي الراب   ع    – ٢٠٠٦

الج  زء المتعل  ق بمناق  شة األع  ضاء لتقری  ر اللجن  ة المالی  ة ح  ول الح  ساب         (

 ). الختامي
  

لجنة ال شؤون المالی ة    من وزارة المالیة حول استفسارات      المعلومات الواردة  -٥

  . واالقتصادیة
  

اللجنة خطابًا لمعالي وزیر المالیة تطلب فیھ موافاتھا بمعلوم ات وافی ة          وجھت   )٣(

بشأن الفتوى القانونیة الصادرة عن إدارة الشؤون القانونیة حول جواز إجراء       

المناقالت بین ال وزارات، باإلض افة إل ى تفاص یل الق روض الحكومی ة وكیفی ة              

 . تسدیدھا
  

ون م ن وزارة المالی ة التالی ة    وبدعوة م ن اللجن ة ش ارك ف ي اجتماعیھ ا م سؤول        )٤(

  :أسماؤھم
 .وزیــــر المالیــــــة  صاحب المعالي الشیخ أحمد بن محمد آل خلیفة  -١

 .وكیل وزارة المالیة   سعادة الشیخ إبــراھـیـم بن خلیــــفة آل خلیفــة  -٢

 .مدیر إدارة الخــزانـة   األستاذ نـبیـل جمعــة الـــدوي  -٣

 .مدیر إدارة المیزانیة  ـراج  األستاذ أحمـــد جاســـم فـ -٤

 .مدیر إدارة الحسابات بالنیابة  األسـتاذ محمــد أحمـــــد محمـد  -٥

 مدیر إدارة الرقابة المالیة   األســـتاذ أنـــور علــي األنصــاري  -٦

 . بالوكالــــة    



  
  
  
 

٧٧

 رئیس اإلعالم االقتصادي   األستاذ عبدالكریم مـحـمد بــوعالي  -٧

 .والمالــــي  

 

  :عي اللجنة من مجلس الشورى كل منحضر اجتما •
  

  المسـتشار القانـوني للمجلس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي  -١

  المستشار القانوني لشؤون اللجان     األســـتاذ محســــن حمیــــد مرھــون -٢

 أخصـــــائي قانـــــــوني     اآلنســـــــة میادة مجـــــید معــــــارج -٣

  
 .، والسیـدة خولــة ھاشــــمـرةاألسـتاذة فھیــمة الزیـــــر اللجنـــــة وتولـــى أمانـــة ســ •

  

  : رأي اللجنة المالیة ومالحظاتھا في صورتھا المعّدلة–ثانیــًا 
  

م ا  والسیــ ـما  في ضوء دراسة اللجنة للرد الوارد من وزارة المالیة حول استفساراتھا،        

مرف ق  (ھا على م ا ق دم لھ ا م ن معلوم ات        فإن اللجنة وبعد اطالع   یتعلق منھا بالقروض،    

ترى بأن الجدول المرفق یظھر الحركة التي تمت عل ى ح سابات الق روض      ) نسخة منھا 

  م وأن ھ      ذه المعلوم      ات تمث      ل م      ا طلب      ھ المجل      س ال      سابق ٢٠٠٣خ      الل ع      ام 

من وزارة المالیة، وعلى ضوء ذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة على الحساب الخت امي      

  . فقوالتقریر المر

  
   

 :مقدمة التقریر )١(
   

ون المالی ة  ؤالحساب الختامي لل ش "  أن  من الدستور على)١١٣(نصت المادة 

 مجل س الن واب خ الل األش ھر الخم سة      ى إلً للدولة عن العام المنقضي یقدم أوال    

، و یكون اعتماده بقرار ی صدر ع ن ك ل م ن مجل س       التالیة النتھاء السنة المالیة 

ا بمالحظاتھم   ا ، و ین   شر ف   ي الجری   دة   ــًم   شفوعال   شورى و مجل   س الن   واب   

  ".الرسمیة



  
  
  
 

٧٨

  

یقدم الحساب "   للمجلس على أن من الالئحة الداخلیة)١٤٤(كما نصت المادة   

 الً  مجل  س الن  واب أوىون المالی  ة للدول  ة ع  ن الع  ام المنق  ضي إل   ؤالخت  امي لل  ش

مجل  س خ  الل الخم  سة األش  ھر التالی  ة النتھ  اء ال  سنة المالی  ة ، و یحیل  ھ رئ  یس      

 رئ  یس مجل  س ال  شورى، و یك  ون   ىالن  واب بع  د أن ی  ضع المجل  س تقری  ره إل      

ا بمالحظاتھم  ا، و ین  شر ف  ي الجری  دة    ــًاعتم  اده بق  رار م  ن المجل  سین م  شفوع    

  ".الرسمیة
  

حك  ام  ألت  سري ا  "  م  ن الالئح  ة الداخلی  ة عل  ى أن   )١٤٥(كم  ا ن  صت الم  ادة   

اب الخت     امي الخاص    ة بمناق    شة المیزانی     ة العام    ة وإص    دارھا عل     ى الح    س     

لمیزانیة، كما تسري اب ا آخر من أبوىواالعتمادات اإلضافیة والنقل من باب إل

االعتم ادات اإلض افیة المتعلق ة       المیزانیات الم ستقلة والملحق ة و      علىھذه األحكام 

  ". آخر من أبوابھا وحساباتھا الختامیةىبھا والنقل من باب إل
  

   ال صادر بالمرس وم بق انون      العام ة  م ن ق انون المیزانی ة     ) ١(فت المادة   وقد عرَّ 

البیان ات المالی ة ال  سنویة   "   الح ساب الخت امي عل  ى أن ھ   م٢٠٠٢ لع ام  )٣٩(رق م  

 البیان  ات المالی  ة ال  سنویة الموح  دة   أو،  جھ  ة حكومی  ة عل  ى ح  دة أولك  ل وزارة 

  :للدولة ككل، في نھایة السنة المالیة المنقضیة، وتتضمن البیانات التالیة

  .ومیةالمیزانیة العم  -أ 

 .بیان اإلیرادات و المصروفات -ب 

 .التدفق النقدي -ج 

فصاحات مالیة أخرى یحددھا الوزیر، أو تطلب بموج ب المع اییر       إأیة بیانات أو     - د 

 ".المحاسبیة المتعارف علیھا

  

 یعد الوزیر بیانات " : من قانون المیزانیة العامة على أن)٤٩(و نصت المادة 

ن   ات لجمی   ع ال   وزارات والجھ   ات   تت   ضمن بیاأنمالی   ة موح   دة ومدقق   ة عل   ى  
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التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالی ة المنق ضیة، وتع د ھ ذه       و،  الحكومیة

 مجل س ال وزراء   ىتق دم إل   اییر المحاس بیة المتع ارف علیھ ا و      ا للمع   ـًالبیانات وفق   

م  ن ت  اریخ إقف  ال  مجل  س الن  واب خ  الل خم  سة أش  ھر  ىللنظ  ر فیھ  ا وإحالتھ  ا إل  

ویكون اعتماد البیانات المالیة الموحدة بقرار یصدر عن كل ، الحسابات السنویة

ین  شر ف  ي الجری   دة   ا بمالحظاتھم  ا و ــًم  ن مجل  سي الن  واب وال  شورى م   شفوع    

  ".، وذلك قبل نھایة السنة المالیة الالحقةالرسمیة
  

  : أن من قانون المیزانیة العامة على)٥٠(و نصت المادة 

  سة أش  ھروال  شورى خ  الل خم    مجل  سي الن  واب ىیق  دم مجل  س ال  وزراء إل   "   - أ 

، تقری ر أداء تنفی ذ المیزانی ة لل سنة المالی  ة     م ن ت اریخ إقف ال الح سابات ال  سنویة    

 .المنقضیة

  

ا لمیزانی  ة ــًیت  ضمن تقری  ر أداء تنفی  ذ المیزانی  ة ال  وارد بالبن  د ال  سابق ملخ  ص       -ب 

الب رامج لل وزارات و الجھ ات الحكومی ة، وإجم الي ال دین الع ام و محتویات  ھ و        

ات المالیة و االلتزام ات الطارئ ة و اإلعف اءات ال ضریبیة و األن شطة           الموجود

ش   بھ الحكومی   ة ، والنت   ائج المحقق   ة مقارن   ة باألھ   داف المرص   ودة لمیزانی   ة    

  ".البرامج الرئیسیة و أیة مؤشرات أداء أخرى

  

یعد رئیس الدیوان  " من قانون دیوان الرقابة المالیة على أن) ١٩(و نصت المادة 

ا ع ن ك ل م ن الح ساب الخت امي للدول ة والح سابات الختامی ة للجھ ات          ـ ًـ نویا س تقریًر

الجھات الخاضعة لرقابتھ، یبین فیھا المالحظات وأوجھ أي خالف یقع بین الدیوان و

مجل س الن واب،    الملك ومجلس ال وزراء و ىیقدم ھذا التقریر إل   و  .الخاضعة لرقابتھ 

 . امي ال ذي یتعل ق ب ھ ذل ك التقری ر     وذلك قب ل الموع د المق رر العتم اد الح ساب الخت             

لت ي تن اقش فیھ ا تقری ر     لمجلس النواب أن ی دعو رئ یس ال دیوان لح ضور جل ساتھ ا       و



  
  
  
 

٨٠

ف ي الم سائل مح ل المناق شة      الدیوان، وأن ی ؤذن ل ھ بالتح دث واإلدالء بوجھ ة نظ ره       

  ".وما تقدمھ الحكومة من إجابات أو بیانات متعلقة بھا
  

ی ضع   " ن ق انون دی وان الرقاب ة المالی ة عل ى أن       م )٢٢( فقد نصت المادة     وأخیرًا

 الجھ ات المخت صة ع ن    ىتفتیشھ في شكل مالحظات یبلغھ ا إل   الدیوان نتائج تدقیقھ و  

عل  ى ھ  ذه الجھ  ات مواف  اة ال  دیوان    راء ال  ذین تت  بعھم تل  ك الجھ  ات، و   طری  ق ال  وز 

أن تتخ  ذ اإلج  راءات ظ  ات و أن تلب  ي طلب  ات ال  دیوان، و بردودھ  ا عل  ى تل  ك المالح

ي صرفت بغیر حق أو التي استحقت وأھمل لالزمة لتحصیل المبالغ الضائعة أو التا

  ".، وذلك خالل شھر من تاریخ إبالغھا بذلكفي تحصیلھا
  

  : التفصیلیةمالحظات اللجنة )٢(

 ض  وء الح  ساب  ف  يت  م وض  ع مالحظ  ات اللجن  ة عل  ى الح  ساب الخت  امي للدول  ة     

 المعلوم ات و   ف ي ض وء  اــً أی ض  الختامي المدقق م ن قب ل دی وان الرقاب ة المالی ة و            

التقاریر األخرى التي تم تضمینھا في تقریر دیوان الرقابة المالی ة ، و تقری ر أداء            

  .تنفیذ المیزانیة
  

  ھ دی   وان الرقاب   ة المالی   ة للرقاب   ة  الحظ   ت اللجن   ة ال   دور الب   ارز ال   ذي ق   ام ب        .١

 إع داد  تق در ل ھ المھنی ة العالی ة ف ي      و،٢٠٠٣على الحساب الخت امي للدول ة لع ام        

التقریر الذي صدر بعد عام واحد من تأسیس الدیوان ، كما  تقدر للدیوان الجھد          

الكبیر ف ي القی ام ب بعض المھم ات الخاص ة الت ي اس تطاع م ن خاللھ ا أن یك شف            

 وضعف األداء في بع ض  ، الرقابة الداخلیة أنظمةالعدید من حاالت الضعف في    

ل  ة ، والتوص  یات الت  ي خ  رج بھ  ا    الھیئ  ات و اإلدارات التابع  ة للدو وال  وزارات 

كم ا تق در اللجن ة لل دیوان جھ ده       . لتحسین أنظمة الرقابة الداخلیة و تطویر األداء      

لق د  .  خ الل الم دة الت ي ح ددھا ل ھ الدســ ـتور والق انون       في إعداد تقریره ال سنوي  

اسـتندت اللجنة إلى ما جاء ف ي تقری ر ال دیوان إلب داء مالحظاتھ ا عل ى الح ساب          



  
  
  
 

٨١

 باإلض افة إل  ى م ا ب  دا لھ ا م  ن مالحظ ات أثن  اء دراس ة مختل  ف      ،لدول  ةالخت امي ل 

 .التقاریر األخرى

  

صدر رأیھ المھني حول الحساب الختامي الموحد أن الدیوان قد  أالحظت اللجنة    .٢

ن الح  ساب الخت  امي الموح  د للدول  ة یظھ  ر   أ مم  ا یعن  ي  ؛للدول  ة ب  دون تحفظ  ات 

رادات و م  صروفات الدول  ة    إی  -  ف  ي ك  ل الجوان  ب الجوھری  ة-ب  صورة عادل  ة 

و قد الحظت اللجنة بقلق صدور  . ٢٠٠٣ دیسمبر ٣١للسنة المالیة المنتھیة في    

ھیئ  ات حكومی  ة م  ن بینھ  ا   وزارات وس  تال  رأي المھن  ي ب  تحفظ عل  ى ح  سابات  

یمك ن  و   ).المالیة واالقت صاد ال وطني    الداخلیة والدفاع و  (ات سیادیة   ثالث وزار 

 الح  ساب ف  يعل  ى ھ  ذه الح  سابات وت  أثیر ذل  ك   تلخ  یص أس  باب تحف  ظ ال  دیوان   

 :الختامي على النحو التالي

   بم   صاریف بلغ   ت ٢٠٠٣ع   دم قی   ام وزارة ال   دفاع بتحمی   ل ح   سابات ع   ام     -

ك  ذلك  . ٢٠٠٤ع  ام  م  صروفات  و حملتھ  ا عل  ى، تقریب  ـًا)دین  ار مالی  ین ٦ (

م صروفات المست شفى   ین ح ساباتھا إی رادات و   بت ضم ھاعدم قیام الوزارة نف س  

 . على التواليتقریبـًا)   دینارملیون ٢٫٨ ومالیین ٣٫٤ (كري البالغةالعس

 

 (  بمصاریف بلغت٢٠٠٣ عام مصروفاتعدم قیام وزارة الخارجیة بتحمیل  -

 .٢٠٠٤ عام  مصروفات وحملتھا علىتقریبـًا ) دینار ١٠٣٫٠٠٠

 

  بم  صاریف بلغ  ت٢٠٠٣ ع  ام م  صروفاتع  دم قی  ام وزارة ال  صحة بتحمی  ل  -

 .٢٠٠٤عام مصروفات  وحملتھا على  تقریبـًا)ینار دمالیین ٥٫٧(

 

 بمصاریف ٢٠٠٣ عام مصروفات بتحمیل  والتعلیمعدم قیام وزارة التربیة -

 .٢٠٠٤عام مصروفات  وحملتھا على  تقریبـًا) دیناريملیون (بلغت

 



  
  
  
 

٨٢

 ٢٠٠٣ ع ام  م صروفات عدم قیام مركز الشیخ محمد بن خلیفة للقلب بتحمی ل      -

  م صروفات ع ام   وحملتھ ا عل ى  تقریبـًا)  دینار ٦١٠٫٠٠٠ ( بمصاریف بلغت 

 )دین  ار ملی  ون ١٫٣ ( وك  ذلك ع  دم ت  ضمین إی  رادات المرك  ز البالغ  ة  ،٢٠٠٤

 . للحساب الختاميتقریبـًا

 

الح ساب الخت امي   ف ي  إن ذلك یعني أن مصروفات ھذه الجھات الخمس ال واردة      

 إجم  الي بالت  الي انخف  ضت قیم  ة  و ،تقریب  ـًا) دین  ار ملی  ون ١٧٫٢١٣(تق  ل بمبل  غ 

 إی رادات  وأن،  ھنف س  المبلغب  الح ساب الخت امي     ف ي   مصروفات الحكومة الواردة    

 ، تقریبـًا)دینار یین مال٤٫٧ (قل من قیمتھا بمبلغأبعض ھذه الجھات قد أظھرت      

 المبلغب  الحساب الختامي في  وبالتالي انخفض إجمالي إیرادات الحكومة الواردة       

  تقریب ـًا ) ملی ون دین ار  ١٢٫٥١٣( الب الغ  تم إظھار صافي ھذا الف رق و    لوو. نفسھ

الم صروفات الموح  د لن تج عن ھ انخف اض ص افي ال  وفر      ف ي ح ساب اإلی رادات و   

  تقریب ـًا )دین ار ملی ون   ١٣٫٥٧٧ ( االحتی اطي الع ام بع د الت دویر م ن          ىالمحول إل   

 . تقریبـًا) ملیون دینار١٫٠٦٤ (ىإل
 

ة واالقت صاد ال وطني    ذل ك فق د تحف ظ م دقق ح سابات وزارة المالی            ىباإلضافة إل 

ن قائمة الممتلكات الحكومیة المع دة  أ لعدم تمكنھم من التحقق من    ؛على حساباتھا 

ني ، إن ھذا التحفظ یع قسم األمالك الحكومیة تضم جمیع ممتلكات الدولة قبلمن

 و بالت  الي ف  إن   ،ن س  جالت ال  وزارة ربم  ا ال تت  ضمن ك  ل األم  الك الحكومی  ة      أ

ومیة ربما ال تعبر عن اإلیرادات الحقیقیة التي یجب  اإلیرادات من األمالك الحك   

إض  افة إل  ى م  ا ی  ستتبع ذل  ك م  ن احتم  ال    . أن تح  صلھا ال  وزارة لح  ساب الدول  ة 

تدعو اللجنة الحكومة الموقرة علیھ و. التصرف في أمالك الدولة لغیر مصلحتھا    

 الحكومی  ة والتأك  د م  ن ح  صرھا وم  ن إل ى ض  رورة االھتم  ام ب  سجالت األم  الك 

 .ا للدولة وتضمین إیراداتھا للحساب الختاميملكیتھ
 



  
  
  
 

٨٣

 وزارة المالی ة و االقت صاد ال وطني عل ى إج راء من اقالت         موافقةالحظت اللجنة    .٣

 وبعض الحسابات التي تقع تحت إدارة وزارة المالی ة كمخ صص       بین الوزارات 

 ملی  ون ٢٢( م  ن إجم  الي ) دین  ارملی      ون١٦٫٣ ( بلغ  ت، وق  دخدم  ة ال  دین الع  ام

ن الرقاب  ة كم  ا الحظ  ت اللجن  ة رأي دی  وا  . تھ  ي جمل  ة المن  اقال  ـًا تقریب  )دین  ار

الذي یؤكد أن ھذا اإلجراء یعد مخالف ة ص ریحة للم ادة         المالیة بھذا الخصوص و   

"  بشأن المیزانیة العامة الت ي ت نص عل ى      )٣٩ ( رقم من المرسوم بقانون  )  ٣٢(

الیة المعتمدة كل مصروف غیر وارد في المیزانیة أو زائد عن التقدیرات اإلجم

 وی ضع ال وزیر الل وائح والق رارات      .لكل وزارة أو جھة حكومیة یكون بقانون      

   ". أكثر من أبواب المیزانیةىوالتعلیمات المنظمة لنقل االعتمادات من باب إل
  

 وتدعو ، الخصوصفي ھذا ا مع رأي دیوان الرقابة المالیة  ـًإن اللجنة تتفق تمام   

م ن  ) ١١٠ (حكام المادةأا ــًحكام تلك المادة و أیض    أ ب  التقید ىالحكومة الموقرة إل  

كل مصروف غیر وارد في المیزانی ة أو زائ د عل ى      " الدستور التي تنص  على    

 ."التقدیرات الواردة فیھا یجب أن یكون بقانون
 

ن أم ن ق انون المیزانی ة    )  ١  (جاء في تعریف الحساب الخت امي ف ي الم ادة رق م       .٤

 جھ  ة أوالبیان  ات المالی  ة ال  سنویة لك  ل وزارة   : " المق  صود بالح  ساب الخت  امي  

 البیان ات المالی ة ال سنویة الموح دة للدول ة كك ل، ف ي نھای ة               أو حكومیة على حدة،  

  :، و تتضمن البیانات التالیة  السنة المالیة المنقضیة

  .المیزانیة العمومیة  -أ 

 .بیان اإلیرادات و المصروفات  -ب 

 .التدفق النقدي  -ج 

مالی  ة أخ  رى یح  ددھا ال  وزیر ، أو تطل  ب بموج  ب   إف  صاحاتأی  ة بیان  ات أو   - د 

  ".المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا



  
  
  
 

٨٤

ن الح  ساب الخت امي الموح د للدول ة  ق  د خ ال م ن ك ل م  ن       أ ت اللجن ة  وق د الحظ   

 أن ھ یتوج ب عل ى    وعلیھ ت رى اللجن ة  المیزانیة العمومیة و بیان التدفق النقدي ،      

ب الخت  امي للدول  ة  ورین ض  من الح  سا الحكوم  ة االلت  زام بتق  دیم البی  انین الم  ذك    

ا بأحكام ق انون  ــً قیامھا بذلك في السنوات القادمة التزام  ىتطلع إل تألھمیتھما ، و    

  .المیزانیة
  

ن غیاب بی ان الت دفقات النقدی ة یعن ي ع دم إمكانی ة       أ ىشیر إلت ھنا أن  اللجنة ودتو

. ات ھذه األم وال معرفة مقدار األموال النقدیة التي استلمتھا الحكومة و استخدام   

 الق روض الت ي ح صلت    یظھ ر قیم ة  ن الح ساب الخت امي ال   إفعلى سبیل المثال ف    

المقاب ل ل م   ف ي   و الق روض،  واألغ راض الت ي اس تخدمت فیھ ا ھ ذه         علیھا الدولة   

ة و الح ساب   من أقساط الق روض الم ستحق   الحساب الختامي المدفوعات   یتضمن

الح  ساب الخت  امي لح  ساب   ، إن ع  دم ت  ضمین   ال  ذي س  ددت من  ھ ھ  ذه األق  ساط   

ى ھ ذا الجان ب الھ ام    ا عل   مالحظاتھ   من إبداء القروض بالتفصیل ال یمكن اللجنة    

 وی ضعف م ن ال سلطة الرقابی ة الت ي تفرض ھا       ،مطلوبات الدول ة  من موجودات و  

  .السلطة التشریعیة على أعمال الحكومة، وتجعل ھذا الحساب بمنأى عن الرقابة
  

انی  ة العمومی ة ض  من الح  ساب الخت  امي  ال یمك  ن  وبالمث ل ف  إن ع  دم إدراج المیز 

المطلع عل ى الح ساب الخت امي م ن معرف ة موج ودات ومطلوب ات الحكوم ة ف ي                 

  .نھایة السنة المالیة
  

وإذا كانت وزارة المالیة قد قدمت م ؤخًرا معلوم ات وافی ة ع ن قیم ة الق روض        "

ق  دیم ومعلوم ات ع ن الم دفوعات م ن أق  ساط الق روض الم ستحقة مم ا أدى إل ى ت        

اللجنة توصیتھا باعتم اد الح ساب الخت امي، فإنھ ا تأم ل ف ي ال سنوات القادم ة أن               

یتضمن الحساب الختامي المیزانیة العمومیة وبیان التدفق النقدي التزامـًا بأحكام  

  ."قانون المیزانیة العامة



  
  
  
 

٨٥

 لبعض الوزارات ٍ ن وزارة المالیة قد وافقت على استئجار مبانأالحظت اللجنة  .٥

تل ك   نك ّـ ولكنھ ا ل م تم  ،  ٢٠٠٣ھات الحكومیة وسددت إیجاراتھ ا ع ن ع ام          و الج 

 مبانیھ ا ب سبب ع دم تخ صیص     ىالوزارات و الجھ ات الحكومی ة م ن االنتق ال إل           

وق د ت سبب ذل ك ف ي ض یاع أم وال عل ى الدول ة تق در           . مبالغ لتأثی ث ھ ذه المب اني      

ة ذل ك ف ي   إن اللجن ة ت رى ض رورة مراع ا    . ببضع مئات من اآلالف من ال دنانیر  

  .السنوات القادمة و عدم تكراره

 

                       ن إی      رادات ال      نفط و الغ      از الفعلی      ة ق      د زادت بمبل      غ أالحظ      ت اللجن      ة  .٦

م   ن % ٧٠أي بزی  ادة تع  ادل   (   ع  ن تق   دیرات الموازن  ة  ) ملی  ون دین  ار  ٣٤٦ (

الفعلیة الفروقات الكبیرة بین تقدیرات الموازنة و المبالغ   و مثل ھذه،)التقدیرات

المستلمة قد یعني أن األسس التي تتبعھا الحكومة ف ي تق دیر إیراداتھ ا بعی دة ع ن        

أن  ھ یتوج  ب عل  ى   ل  ذلك ت  رى اللجن  ة  ؛الواق  ع وال تعك  س أی  ة توقع  ات مدروس  ة  

كبر بحیث تتمكن  من وضع برنامجھا أالحكومة إعداد تقدیرات  اإلیرادات بدقة   

  .لموارد المتاحة لمثل بشكل أفضل قائم على االستغالل األ

 

  بح     والي ن إجم     الي الم    صروفات الفعلی    ة للحكوم     ة ق    لّ   أالحظ    ت اللجن    ة    .٧

 تود اللجنة أن تعب ر  لذا ،)%١قل من أ( عن تقدیرات الموازنة  ) مالیین دینار  ٧(

عن تقدیرھا للحكومة على دقة التقدیرات اإلجمالیة لمصروفاتھا و التزامھا بعدم 

 لمالمصروفات الفعلیة   أن- األولف الباب  بخال-كما الحظت اللجنة  . تجاوزھا

  %) .٠٫٥قل من أ(تتجاوز المصروفات التقدیریة 

 

ن الحكوم   ة ل   م ت   تمكن م   ن اس   تغالل المیزانی   ة المخص   صة    أالحظ   ت اللجن   ة   .٨

ا خ الل  ـًن المن صرف فعلی   أ األمث ل ، حی ث الحظ ت اللجن ة         غاللللمشاریع االست 

   و بم   ا یق   ل بمبل   غ )دین   ار ملی   ون ٢٥٩ ( لموازن   ة الم   شاریع بل   غ ٢٠٠٣ع   ام 

كما الحظت اللجنة أنھ و بالرغم من .  عن المیزانیة التقدیریة ) ملیون دینار٧١(



  
  
  
 

٨٦

  ٢٠٠٣ الحكوم  ة للم  شاریع ف  ي میزانی  ة ع  ام     خّص  صتھاالزی  ادة الكبی  رة الت  ي   

 عندما ٢٠٠٢إال أنھا قد عجزت عن أن تصرف منھا أكثر مما صرفت في عام        

حیث الحظ ت أن م ا ص رف      . ٢٠٠٣ن عام  قل م أكانت مخصصات المیزانیة    

 ف  ي ح ین م  ا ص  رف  ) ملی ون دین  ار ٢٩١ ( ك  ان٢٠٠٢عل ى الم  شاریع ف ي ع  ام   

ثر أإن عدم صرف ھذه المبالغ قد   . ) ملیون دینار٢٥٩ ( كان٢٠٠٣علیھا عام 

 التحتی  ة والم  شاریع اإلس  كانیة الت  ي كان  ت والزال  ت      ى م  شاریع البن   ف  يا ـ  ـًسلب

م ة احتیاج ات االقت صاد ال وطني واھتمام ات  الم واطن        الموضوع األھم على قائ   

 لت ذلیل أی ة عقب ات     أن تعم ل الحكوم ة بكام ل إمكانیاتھ ا     ىإننا نتطلع إل  . البحریني

تعترض سھولة استخدام األموال المخصصة للمشاریع بم ا ف ي ذل ك  النظ ر ف ي          

ن أ و،إعادة ھندسة اإلجراءات الحكومیة لتبسیطھا و تسھیل عملیة اتخ اذ الق رار        

تستعین باإلمكانیات المتاحة لدى القطاع الخاص لمساعدتھا على تحقیق أھ دافھا           

 و استغالل میزانیة المشاریع االس تغالل األمث ل لم ا ف ي ذل ك م ن منفع ة            التنمویة

  .المواطن البحریني ولالقتصاد الوطني

 

   للم  شاریع) ملی  ون دین  ار٤٥  (ن الحكوم  ة قام  ت بت  دویر مبل  غأالحظ  ت اللجن  ة  .٩

        الم  ادة رق  مىا إل   وذل  ك اس  تناًد، للم  صروفات المتك  ررة) دین  ارمالی  ین ٦٫٥(و 

 ٣٥مع عدم اإلخالل بأحكام الم واد  "من قانون المیزانیة التي تنص على   ) ٣٩(

 من ھذا القانون، یبط ل العم ل بك ل اعتم اد ل م ی صرف أو یلت زم ب ھ             ٤٣ و ٣٧و

وزیر ت دویر االعتم ادات   ن ھ یج وز لل     أعلى  .خالل السنة التي ربط للصرف فیھا     

المتبقیة أو جزء منھا للسنة المالیة المقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،     

 م ن تقری ر دی وان    ت اللجن ة  لق د الحظ    ". على أن یبلغ األمر لمجل س ال وزراء     

 ٤٥(لـ ـ  رت مبل غ  عن دما دوّ  واالقت صاد ال وطني   ن وزارة المالیة أالرقابة المالیة   

رت  ھ ب  شكل إجم  الي دون أن تح  دد م  شاریع مح  ددة لھ  ذا       دّو إنم  ا)ملی  ون دین  ار 

ن التدویر ربما كان الغ رض من ھ االس تفادة مم ا     أا بــًالتدویر ، مما یعطي انطباع 

تمنح  ھ الم  ادة القانونی  ة م  ن س  لطات ل  وزیر المالی  ة دون أن یك  ون ھن  اك مب  رر      
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  وھ      و م      ا یفھ      م م      ن ق      رار وزی      ر المالی      ة        مف      صل لھ      ذا الت      دویر،   

 ال  ذي ص در فی  ھ  ھ وھ و الت  اریخ نف س  )٢٠٠٤ م  ایو ٢٦در بت اریخ   ال  صا٧رق م  (

   أی  ام م  ن تحوی  ل البیان  ات المالی  ة     خم  سة وقب  ل  ، تقری  ر دی  وان الرقاب  ة المالی  ة    

المستقبل عندما إن اللجنة ترى أنھ یتوجب على الوزارة في  .  مجلس النوابىإل

س ة وافی ة    مب الغ م ن ف وائض المیزانی ة أن تق وم بإع داد درا        ترغب في تدویر أي   

 وذل ك لك ل م شروع عل ى       ھالمنفعة المترتبة علی    الغرض منھ و  ألسباب التدویر و  

 للمصروفات ) دینارمالیین ٦٫٥ (ظت اللجنة قیام الوزارة بتدويكما الح  . حدة

ن مب ررات الت دویر كان ت    إنھ بحسب تقریر دیوان الرقابة المالی ة ف       أ و ،المتكررة

 :تتلخص في

  .٢٠٠٤ز متوقع في رواتب عام  عجتدویر اعتمادات لمواجھة  -أ 

  .تدویر مبالغ لتوظیف قوى عاملة تأخر توظیفھا  -ب 

  .٢٠٠٣وجود فائض في میزانیة   -ج 

  .تدویر تم بدون ذكر أسباب  - د 

  

 أن یتم تخصیص مبالغ ىن مثل ھذه المبررات ال ترتقي إل    أإن اللجنة تعتقد ب   

غ ن  ھ ك  ان عل  ى ال  وزارة أن تح  ول ھ  ذه المب  ال أ و ،لھ  ا م  ن ف  وائض المیزانی  ة

 ح  سب ٢٠٠٤ل عل  ى میزانی  ة   و أن تق  وم بطل  ب تع  دی  ،لف  وائض المیزانی  ة 

  . حسب متطلبات القانوناألصول و
  

                                تبل  غ٢٠٠٣ دی  سمبر ٣١ن ال دیون الم  ستحقة للحكوم  ة حت ى   أالحظ ت اللجن  ة   .١٠

    ى ھ ي لم دة تزی د عل     ) ملیونـ ـًا  ٤٥(ن معظ م ھ ذه ال دیون    أ و ،) ملیون دین ار   ٦٦(

إن ). ربما لع دة س نوات  ( تزید عن السنة   )ـًا ملیون ٢٧ (ن من بینھا  أو) اـً یوم ٩٠(

 بمختل ف  السعي لتحصیل تلك الدیون    كافة  على الوزارات  ینبغياللجنة ترى أنھ    

 إن ھ ذه المب الغ و    . الق ضاء إذا تطل ب األم ر ذل ك    ىالوسائل من بینھ ا اللج وء إل     
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یزانی ة لھ ا امتی از عل ى أی ة دی ون أخ رى        من ق انون الم  ) ١٧ (بحسب نص المادة  

كما إن اللجن ة  .  على باقي الدیونن تحصیلھا لھ األولویة إعلى المدین و بالتالي ف    

 التحق  ق م  ن  واالقت  صاد ال  وطنيت  رى أن م  ن ص  لب م  سؤولیات وزارة المالی  ة   

ن ح سن اإلدارة یتطل ب تح صیل أم وال الدول ة  ح ین          إ، و حسن إدارة اإلی رادات   

 .  استحقاقھا

 

ا ف ي متابع  ة  ـ ًـ الحظ ت اللجن ة ف ي تقری ر دی وان الرقاب  ة المالی ة أن ھن اك ضعف        .١١

 وش   ركة نف   ط  واالقت   صاد ال  وطني ت  سویة المب   الغ ال  شھریة ب   ین وزارة المالی  ة   

 تقری  ر دی  وان الرقاب  ة المالی  ة عل  ى   م  ا ج  اء ف  ي  إن اللجن  ة تتف  ق م  ع . البح  رین 

 ؛وزارة وش  ركة ال  نفطض  رورة أن ت  تم الت  سویات والم  صادقات ال  شھریة ب  ین ال   

ا لح دوث أی ة أخط اء ف ي احت ساب إی رادات ال نفط الت ي ش كلت خ الل                  ـًوذلك منع 

 . من إیرادات الدولة) % ٧٠ (العام الحالي أكثر من

  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي- ثالثــًا
  

ة على من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجن) ٣٩( لنص المادة إعماالً 

  :اختیار كل من
  

 مقرًرا أصلیـــــًا    األســـتاذ جمیـل علـي المتـروك .١

  مقرًرا احتیاطیـًا    األســـتاذ عصام یوسف جناحي .٢

  

  :ةـــة اللجنــتوصی –رابعــًا 

في ضوء مادار من نقاش وم ا أب دي م ن مالحظ ات اثن اء دراس ة الح ساب الخت امي           

بم ا  توص ي   ،ف إن اللجن ة     ٢٠٠٣دی سمبر ٣١ الموحد للدولة للسنة المالی ة المنتھی ة ف ي        

  :یلي
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  ھی       ةت المن المالی       ة للدول       ة لل       سنة  الموح       د الح       ساب الخت       امي الم       دقق  اعتم       اد -١

 .٢٠٠٣دیسمبر  ٣١في 

   اللجن   ة المرفق   ة عل  ى الح   ساب الخت   امي لل   سنة المالی   ة المنتھی   ة  الموافق  ة عل   ى مالحظ   ات  -٢

 .م٢٠٠٣ دیسمبر ٣١في 

  

  

  خـالد حســین المسقطي                         جمیل علي المتروك
        رئیس لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة  نائب رئیس لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة
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  )٣(ملحق رقم 

لي للجنة اخلدمات التقرير التكمي
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر 
لسنة ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم 

تعديل أنصبة املعاش على (م ١٩٧٦
  ) . املستحقني

 



  
  
  
 

٩١

  
 
  

  م٢٠٠٧ أبريل ٥ :التاريخ 

  
  بشأنالتقرير التكميلي األول للجنة اخلدمات 

   املادة األوىل منمن) ٧٥(املادة 
بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتماعي (  ) لسنة ( ) انون رقم مشروع ق

   ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
 )تعديل أنصبة املعاش على املستحقني(

  
  :مقدمــة

  

رئـيس  السيد علي بن صاحل الصاحل  صاحب املعايل أرسلم    ٢٠٠٧ أبريل   ٣بتاريخ    
ـًا برقم   جملس الشورى    إىل جلنة اخلـدمات     ) ٢٠٠٧-٤ -٤/  ل خ ت     ص /٨١( خطاب

م ، بإعـادة  ٢٠٠٧ أبريـل   ٢بناء على قرار الس يف جلسته الرابعة عشرة املنعقدة بتاريخ           
 بتعديل بعض   )( لسنة  ( ) مشروع قانون رقم    من املادة األوىل من     ) ٧٥(دراسة املادة رقم    

تعـديل  ( ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(قم  الصادر باملرسوم بقانون ر    أحكام قانون التأمني االجتماعي   
    .  ليعرض على السبشأاعداد تقرير  ، وإ)أنصبة املعاش على املستحقني

  
  :إجــراءات اللجنــة: أوالً

  املعادة من املادة األوىل من مـشروع القـانون يف          ) ٧٥(ناقشت اللجنة املادة رقم      )١(
 .م ٢٠٠٧ أبريل ٣ االجتماع الثامن عشر املنعقد بتاريخ  

  



  
  
  
 

٩٢

يف االجتماع الثامن عشر ممثلو اهليئـة العامـة للتأمينـات    وة من اللجنة، شارك    وبدع )٢(
 :، حيث حضر كل من االجتماعية

  

 .                مستشـار قانـوين  األستاذ أمحد اهلرمسي اهلاجري .١
                 . األستاذ يعقوب يوسف املاجـد                مستشـار قانـوين  .٢

                  
                                        

   النائـب الثـاين لـرئيس    أليس توماس مسعان األستاذة سعادة اللجنة   حضر اجتماع  •
 .الس 

  

ار القانوين  ـاملستش الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني    شارك يف اجتماع اللجنة      •
 . لمجلسل

 

 .سهري عبداللطيف توىل أمانة سر اللجنة السيدة  •

 

   :اهليئة العامة للتأمينات االجتماعيةرأي : ـًايثان
  

 :األرملة أو األرامل أو الزوج العاجز ) : ١(بالنسبة للبند  -
من املشروع جاءت لتحدد املستحقني للمعاش بعد وفاة  ) ٧٥(املادة  ن  أ اهليئة العامة    ترى

ـًا حلكم املادة   -وحيث إن الزوج العاجز     . املؤمن عليه أو صاحب املعاش       ) ٨٦ ( وفق
 يعترب من املستحقني لنصيب     -من قانون التأمني االجتماعي واملعدلة باملشروع املشار إليه       

ضمن فئة األرملة أو األرامل حيث إنـه  " الزوج العاجز"يف معاش زوجته لذا مت إدخال     
ـًا ألنـصبة                سيستفيد من املعاش بالنسب ذاا اليت تستفيد منها األرملة وذلـك وفقـ

 .املرافق للمشروع ) ٧(دة باجلدول رقم املستحقني احملد
وفيما يتعلق باقتصار االستفادة من معاش الزوجة على الزوج العاجز، فإن الـسبب يف              
  ذلك أن الرجل يف األصل هو املسؤول عن إعالة األسرة وال يعتمد علـى زوجتـه يف                 

  .ذلك 
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ن العمل من   ولذلك فقد حرص قانون التأمني االجتماعي على استفادة الزوج العاجز ع          
  .معاش زوجته يف حالة وفاا 

أما فيما يتعلق بتعريف العجز هلذا الغرض فقد مت تعريف ذلك بشكل واضح يف املـادة                
  .من مشروع القانون ) ٨٦(
   

 :األوالد وهم األبناء والبنات غري املتزوجات ) : ٢(بالنسبة للبند  -
ـً  ا، ومن بـاب توضـيح ذلـك مت    تشمل هذه الفئة األوالد سواء كانوا ذكورا أو إناث

" غري املتزوجـات  "تعريفهم بأم األبناء والبنات، وبالنسبة للبنات فقد أضيفت كلميت          
للتأكيد على أن من يستفيد منهن من املعاش هن البنات غري املتزوجات، أمـا البنـات                
املتزوجات فليس هلن أي نصيب يف املعاش إذ تنتقل مسؤوليتهن يف هـذه احلالـة مـن      

 .هن إىل أزواجهن آبائ
ويف كل من حاليت األبناء والبنات، فإن القانون يشترط توافر بعض الشروط الستحقاق             

من قانون التـأمني االجتمـاعي   ) ٧٨(املعاش واالستمرار يف صرفه، كما ورد يف املادة       
من قانون التأمني االجتماعي واملعدلة يف هـذا املـشروع          ) ٧٩(بالنسبة لألبناء، واملادة    

  .سبة للبنات بالن
املشار إليها حتفظ حق البنت يف املعاش الذي مل تكن          ) ٧٩(وجتدر اإلشارة إىل أن املادة      

مستحقة له وقت وفاة والدها أو انقطع بعد ذلك بسبب زواجها أو عملها، حيث تنص               
  هذه املادة على صرف نصيبها يف املعاش إذا ما طلقت أو ترملـت أو انقطعـت عـن                  

  .  العمل 
 

 ) :٧٥(ة للفقرة األخرية من املادة بالنسب -
صـاحب  "اليت وردت يف هذه الفقرة فإن املقصود ـا          " املستفيد"فيما يتعلق بكلمة    

يعاد "، وأنه ال جمال لتأويلها بغري ذلك، إذ أن كلمة املستفيد جاءت قبل عبارة                "املعاش
  .، مما يفهم معه أن املقصود باملستفيد هو صاحب املعاش .."توزيع املعاش
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ـًا   :رأي اللجنة  : ثالث
  

من املادة األوىل من مشروع القانون املعادة ) ٧٥(     بعد أن درست اللجنة املادة رقم 
، اقتنعت اهليئة العامة للتأمينات االجتماعيةدراسة مستفيضة، واستمعت ملرئيات ومالحظات 
باب املبينة يف التقرير كما هي لألس) ٧٥(اللجنة ذه املرئيات، وعليه ترى أن تبقى املادة 

  .   ويف اجلدول املرفق 
  

  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  : ـًارابع
  

من الالئحة الداخلية للمجلس، اتفق أعضاء اللجنـة علـى         ) ٣٩(      إعماالً لنص املادة    
  :اختيار كل من

 

  .مقررا أصـليا    سعادة الدكتورة يـة جـواد اجلشي .١
  . مقررا احتياطيا    تاذ علي عبدالرضا العصفورسعادة األس .٢

  

توصية  اللجنـــة: اخامس  :  
  

     يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت يف الس واللجنة توصلت اللجنة 
  :إىل التوصية التالية

  

 .من املادة األوىل كما وردت يف اجلدول املرفق ) ٧٥(املوافقة على املادة  .١
 

  )ر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر، واختاذ ما ترونه مناسباواألم(
    

  الدكتورة ية جواد اجلشي                     الدكتورة عائشة سامل مبارك
 رئيس جلنة اخلدمات                            نائب رئيس جلنة اخلدمات
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  من املادة األوىل من) ٧٥(املادة 
  بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتماعي(  ) لسنة ) (  مشروع قانون رقم 

  )تعديل أنصبة املعاش على املستحقني (١٩٧٦لسنة ) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة  جملس النوابقرار
  

  -: )٧٥(مادة 
  

تقل احلق يف املعاش بعـد وفـاة        ين"
املؤمن عليه أو صاحب املعـاش إىل       

  : املستحقني عنه وهم
  

األرملة أو األرامل أو الـزوج       -١
  . العاجز

أبناء وبنات املـؤمن عليـه أو        -٢
صاحب املعاش، وأبناء وبنات    

  

  -: )٧٥(مادة 
  

األوالد وهم  (مت استبدال عبارة     -
) األبناء والبنات غري املتزوجات   

أبناء وبنات املؤمن عليه    (بعبارة  
أو صاحب املعـاش، وأبنـاء      
وبنات االبن املتوىف قبل وفـاة      
املؤمن عليه أو صاحب املعاش     
ــتحقاقه  ــد اس ــوىف بع أو املت

) ٢(الواردة يف البنـد     ) .املعاش

  

  -: )٧٥(مادة 
  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        -
ــباب  ــك لألس ــواب وذل   الن

 :التالية 
 

الزوج العـاجز هـو الـذي        -١
يستحق املعاش، أمـا املـرأة      

ق املعـاش يف مجيـع      فتستح
  األحوال وفـق مـا ينظمـه      

  

  -: )٧٥(مادة 
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   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة  جملس النوابقرار

األبن املتوىف قبل وفاة املـؤمن      
عليه أو صـاحب املعـاش أو       
 . املتوىف بعد استحقاقه للمعاش

ــوة األ -٣   ب واألم واألخـــ
 . واألخوات

  

ـًا     وتتحدد أنصبة املستحقني وفقـ
) ٧(لألنصبة الواردة باجلدول رقم     

  . املرافق
  

وإذا تويف املؤمن عليه أو صـاحب       
املعاش عن زوجة حامل أو أكثـر       
يعاد توزيع املعاش إذا ولد اجلـنني       
ـًا للجدول     ـًا وذلك وفقـ حيـ

  ".املشار إليه) ٧(رقم 

 .دة من املا
  

) املـستفيد (مت استبدال كلمـة      -
الواردة ) صاحب املعاش (بعبارة  

 .يف الفقرة األخرية من املادة 
  

جمددا بعـد   (مت استبدال عبارة     -
إذا ولد اجلنني   (بعبارة  ) الوالدة

الواردة يف الفقرة األخـرية     ) احي
 .من املادة 

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  : التعديل

  
  

 .القانون 

بالنسبة للبنات أضيفت عبارة     -٢
ألن " غــري املتزوجــات "

وليتهن ؤاملتزوجات تنتقل مس  
وعليه من اآلباء إىل األزواج،     

 .فليس هلن نصيب يف املعاش 

تعين " املستفيد"بالنسبة لكلمة    -٣
صاحب املعاش، ومل تر اللجنة     

مل  مادامت حت  اضرورة لتغيريه 
 وجاءت قبل عبارة    املعىن نفسه 

مما يفهم  ) يعاد توزيع املعاش  (
معه أن املقصود باملستفيد هو     

     .صاحب املعاش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عاش بعـد وفـاة     ينتقل احلق يف امل   
املؤمن عليه أو صاحب املعـاش إىل       

  : املستحقني عنه وهم
  

األرملة أو األرامل أو الـزوج       -١
 . العاجز

  
األوالد وهم األبناء والبنات     -٢

 . غري املتزوجات
 
ــوة  -٣ األب واألم واألخـــ

 . واألخوات
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينتقل احلق يف املعاش بعـد وفـاة        
املؤمن عليه أو صاحب املعـاش إىل       

  : املستحقني عنه وهم
  

و األرامل أو الـزوج     األرملة أ   -١
 . العاجز

  
األوالد وهم األبناء والبنـات      -٢

 . غري املتزوجات
 
  خـــــوة إلاألب واألم وا -٣

 . واألخوات
  

  
  



  ٩٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  

ـًا     وتتحدد أنصبة املستحقني وفقـ
) ٧(لألنصبة الواردة باجلدول رقم     

  . املرافق
  

  
 املـستفيد إذا تويف املؤمن عليه أو      و

عن زوجة حامل أو أكثر يعاد توزيع 
 وذلـك   جمددا بعد الوالدة  املعاش  

ـًا للجدول رقم     املشار ) ٧(وفقـ
  . إليه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ـًا     وتتحدد أنصبة املستحقني وفقـ
) ٧(لألنصبة الواردة باجلدول رقم     

  . املرافق
  
  
  
  

 املـستفيد وإذا تويف املؤمن عليه أو      
عن زوجة حامل أو أكثر يعاد توزيع 

 وذلـك   جمددا بعد الوالدة  ش  املعا
ـًا للجدول رقم     املشار ) ٧(وفقـ

  . إليه
 

 
  
  



  ٩٩

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٤(ملحق رقم 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمني 

) ٢٤(االجتماعي الصادر باملرسوم رقم 
  تعديل املادتني (م ١٩٧٦لسنة 

٣٦ ، ٣٥. (  
 



  ١٠٠

  م٢٠٠٧ مارس ٢٠: التاريخ
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  بشأن

   ٢٠٠٥لسنة (  ) رقم مشروع قانون 
   أحكام قانون التأمني االجتماعيبعض بتعديل

  )٣٦ و٣٥تعديل املادتني  (١٩٧٦لسنة ) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  

  :مقدمــة
  

  - ص ل خ ت    ٣١استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
 والذي مت مبوجبه تكليـف اللجنـة بدراسـة          م٢٠٠٧ فرباير   ٢١ املؤرخ يف    ٢٠٠٧-٢-٣

   أحكام قانون التـأمني االجتمـاعي    بتعديل بعض (  ) لسنة  ( ) رقم  ومناقشة مشروع قانون    
، على أن تـتم      )٣٦ و ٣٥تعديل املادتني    (١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(ادر باملرسوم بقانون رقم     الص

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم          دراسته وإبداء املالحظات بشأنه   
  وذلـك خـالل موعـد أقـصاه ثالثـة أسـابيع مـن تـاريخ                لـس ،    اعرضه على   

  . اإلحالة 
    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية  )٥(
 

 .م ٢٠٠٧ فرباير ٢٥بتاريخ     االجتماع العـاشـر -
 .م ٢٠٠٧ مـارس ٤بتاريخ      االجتماع الثاين عشر -
 .م ٢٠٠٧ مارس ١١بتاريخ     االجتماع الثالث عشر -
 .م ٢٠٠٧ مارس ١٨بتاريخ     االجتماع اخلامس عشر -



  ١٠١

 
اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحـث             )٦(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
 

 )مرفق. (قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون -
 )مرفق. (الشورىرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس  -
 )مرفق. (مالحظات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى -
  )مرفق. (مشروع القانون املذكور واملذكرة اإليضاحية -

 
ـ       ممثلـو  الثاين عشر وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع        )٧( ات اهليئـة العامـة للتأمين

 : حيث حضر كل مناالجتماعية
 

 .مدير عام اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية  الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة .١
  .مستشار قانوين    األستاذ أمحد اهلرمسي اهلاجري .٢
 .مستشار قانوين    األستاذ يعقوب يوسف املاجد .٣

 
 :وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع اخلامس عشر  )٨(
 

  . األمني العام للمجلس األعلى للمرأة   سعادة األستاذة لولوة صاحل العوضي .١
 
 : كل منات اللجنةشارك يف اجتماعكما  •
 

 . الشـورىلس انوينـار القـاملستش        عصام عبدالوهاب الربزجني.د. ١
        املستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس  األستاذ حمسن محيد مرهـون. ٢
  .        الشورى    
  

 .السيدة سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سر اللجنة  •



  ١٠٢

ـًثان   :نة رأي اللج-اي
  

بقانون تقدم بـه بعـض        الذي صيغ بناًء على اقتراح     تدارست اللجنة مشروع القانون    -
   .من قانون التأمني االجتماعي ) ٣٦ -٣٥( أعضاء جملس النواب بشأن تعديل املادتني 

مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبـل ممثلـي                 -
ستشارين القانونيني، ومتّ استعراض قرار جملـس النـواب   اجلهات املدعوة ، ومن قبل امل 

مـن سـالمة مـشروع     اللجنة تأكدت، و  مبجلس النواب بشأنه اخلدماتورأي جلنة   
ـ   استنادا من الناحيتني الدستورية والقانونية    القانون رأي جلنـة الـشؤون التـشريعية     ل

ت جلنة الشؤون    مبجلس الشورى، كما اطلعت اللجنة على مرئيات ومالحظا        والقانونية
؛ واقتنعت اللجنة يف ضوء كل تلـك  املالية واالقتصادية مبجلس الشورى بشأن املشروع   

 إذ أن هذه التعـديالت تـسد      املعطيات بأمهية التوصية باملوافقة على مشروع القانون؛        
بعض الثغرات الواردة يف نص القانون األصلي، ومواكبة املتغريات اليت حدثت مع مرور             

ظمة االشتراك يف صندوق التأمينات االجتماعية ، و ذلك بالنسبة للمـؤمن            الزمن يف أن  
) ٩٤-٩٣(عليهم الذين كانوا مشتركني يف النظم اخلاصة للتأمني واملوضحة يف املادتني            

 أن ما كان مفهوماً مـن النـصوص املقتـرح           حيث. من قانون التأمينات االجتماعية     
كانوا خاضعني لتلك األنظمة اخلاصة للتـأمني       تعديلها قبل التعديل أن املشتركني الذين       

ة ، يتقدمون بطلبـات االشـتراك يف أنظمـة التأمينـات            ـولنظام مكافأة اية اخلدم   
االجتماعية ،وبالتايل حتال إىل صندوق التأمينات االجتماعية مجيع حقوقهم املتراكمة هلم           

 أم ال يستفيدون مـن      من أنصبتهم يف النظم اخلاصة أو نظري مكافأة اية اخلدمة، إال          
ذلك إال يف جانب زيادة قيمة معاشهم التقاعدي دون أن تضم هلم سنوات خدمتـهم               
السابقة إىل اشتراكهم يف التأمينات االجتماعية مما يؤثر يف مستوى معاشـهم يف حالـة         
التقاعد أو الوفاة، مما يعترب إجحافاً يف حقهم ، وبالتايل اقتضى األمر سد هذه الثغـرات                

  .قاق حقوق هذه الفئة من املؤمننيإلح
  



  ١٠٣

ـًا   :  األصلي واالحتياطيشروع اختيار مقرري امل-ثالثـ
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا      الدكتور محـد عـلي السليـطي. ١  مقررا أصلي
  امقررا احتياطي        األستـاذة مسيـرة إبراهيم رجب .٢

  
ـًا   : توصية اللجنة:  رابعـ

  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة                 
  :توصي مبا يلي

  

 أحكـام   بتعديل بعض  ٢٠٠٥لسنة  (  ) على مشروع قانون رقم     من حيث املبدأ    املوافقة   -
تعديل املادتني  (١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(ادر باملرسوم بقانون رقم     قانون التأمني االجتماعي الص   

  ) .٣٦ و٣٥
  مواد املـشروع الـواردة تفـصيالً يف اجلـدول          توصيات اللجنة خبصوص    املوافقة على    -

 . املرفق
  

  ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  

  جواد اجلشيية .               د                      عائشة سامل مبارك
  اخلدمـاترئيس جلنة                            اخلدماتنائب رئيس جلنة 

 
  
  



  ١٠٤

   أحكام قانون التأمني االجتماعي بتعديل بعض٢٠٠٥لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  )٣٦ و٣٥تعديل املادتني  (١٩٧٦لسنة ) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  

لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون ٢٠٠٥

التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم 
             ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 

  )٣٦ و٣٥تعديل املادتني (
  

   حنن محد بن عيـسى آل خليفـة       
  . ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور ،
التـأمني االجتمـاعي    وعلى قانون   

) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

  

  
  
  
  
  
  

 دون تعديل

  
  
  
  
  
  
تدارك اخلطأ املطبعي باستبدال     -

بعبارة  )وجملس النواب (رة  عبا
  .)والنواب(

  

لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون ٢٠٠٥

التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم 
             ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 

  )٣٦ و٣٥تعديل املادتني (
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  . ملك مملكة البحرين

  ور ،طالع على الدستالبعد ا
التـأمني االجتمـاعي    وعلى قانون   

) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     



  ١٠٥

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
القانون  أقر جملس الشورى والنواب   

اآليت نصه ، وقـد صـدقنا عليـه         
  : وأصدرناه

 

   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
القانون  أقر جملس الشورى والنواب   

اآليت نصه ، وقـد صـدقنا عليـه         
  : وأصدرناه

 
  

  املادة األوىل
  

من قانون  ) ٣٦(يستبدل بنص املادة    
التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم    

 ١٩٧٦ لـسنة    )٢٤(بقانون رقم   
  : النص اآليت

  
  
  

  

  املادة األوىل
  

يـستبدل  (مت استبدال عبـارة        -
فقـرة  ) ٣٤( بنصوص املادة   

  ، واملـادة   )٣٥( أوىل، واملادة   
يستبدل بنص  ( بعبارة     ))٣٦( 

 الواردة يف مقدمة    ))٣٦( املادة  
  .املادة األوىل 

  املادة األوىل
  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        -
 .النواب 

  
  
  

  املادة األوىل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠٦

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النـصوص  (ل عبـارة    مت استبدا  -
 )الـنص اآليت  ( بعبـارة    )اآلتية

الواردة يف اية مقدمـة املـادة       
  . األوىل

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :  التعديل

  

فقرة ) ٣٤(يستبدل بنصوص املادة   
 )٣٦(، واملادة   )٣٥(أوىل، واملادة   

من قانون التأمني االجتماعي الصادر     
لـسنة  ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم    

  -: لنصوص اآلتيةا ١٩٧٦
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) ٣٤(يستبدل بنصوص املادة    
ــادة  ، )٣٥(فقــرة أوىل، وامل

 من قانون التأمني    )٣٦(واملادة  
االجتماعي الصادر باملرسـوم    

 ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(بقانون رقم   
  -: النصوص اآلتية

  



  ١٠٧

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -: فقرة أوىل) ٣٤(مادة 
  

أو مدة  ( رة   متت إضافة عبا   -
ــضمومة إىل مــدة  أو مــدداً م

  بعد عبـارة   )االشتراك يف التأمني  
 )سواًء كانت متصلة أو متقطعة    (
.  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل 

يستحق املؤمن عليه من اهليئة العامة      
ـًا ملـدد      معاش الشيخوخة وفقـ
اشتراكه يف التأمني سـواًء كانـت       

أو مددا   أو مدة متصلة أو متقطعة    
مضمومة إىل مـدة االشـتراك يف       

  -: فقرة أوىل) ٣٤(مادة 
  املوافقة علـى قـرار جملـس        -

 .النواب 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  -: فقرة أوىل) ٣٤(مادة 

  
  
  
  

  
يستحق املؤمن عليه من اهليئـة      
ــشيخوخة  ــاش ال العامــة مع
ـًا ملـدد اشـتراكه يف       وفقـ

تأمني سواًء كانت متـصلة أو      ال
أو مــددا  أو مــدةمتقطعــة 



  ١٠٨

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  يف احلاالت اآلتيةالتأمني
  : )٣٥(مادة 

  

ويف ( مت حذف الفقرة األخـرية       -
حالة رغبة املؤمن عليه عند انتـهاء       
خدمته يف تـسلم مـستحقاته، يف       
  النظم اخلاصة املشار إليها باملـادتني      

مــن هــذا القــانون ) ٩٤، ٩٣( 
تصرف له تلك املبالغ وال حتسب له       
أية خدمة لتقرير معاش الشيخوخة     
والعجز والوفاة للفترة اليت سـبقت      

  . مــن املــادة)تطبيــق القــانون
  

للمعــاش (ل عبــارة  مت اســتبدا-
من ) ٣٤( واملنصوص عليها باملادة    

  : )٣٥(مادة 
  املوافقة علـى قـرار جملـس        -

 .النواب 

  
  
  
  
  
  
  
  

مضمومة إىل مدة االشتراك يف     
  :  يف احلاالت اآلتيةالتأمني

  : )٣٥(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٩

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

للحصول على  (  بعبارة )هذا القانون 
  . اية املادة الواردة يف )املعاش

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل 

  

حيسب للمؤمن عليه الـذي كـان       
ـًا يف النظم اخلاصة املشار    مشتركـ

من هـذا   ) ٩٤،  ٩٣(إليها باملادتني   
القانون ضمن املادة احملسوبة لتقدير     
معاش الشيخوخة والعجز أو الوفاة     
مدد بالقدر الذي يسمح به نـصيبه       

ـًا    يف أموال هذه ا    لـنظم وفقــ
املرافق إذا رغب   ) ٤(للجدول رقم   

يف ذلك بناًء على طلب كتايب منـه        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حيسب للمؤمن عليه الـذي كـان       
ـًا يف النظم اخلاصة املشار    مشتركـ

من هـذا   ) ٩٤،  ٩٣(إليها باملادتني   
احملسوبة لتقدير  القانون ضمن املادة    

معاش الشيخوخة والعجز أو الوفاة     
مدد بالقدر الذي يسمح به نـصيبه       
ـًا        يف أموال هذه الـنظم وفقــ



  ١١٠

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إىل اهليئة العامة، وتعامل تلك املدد      
بذات النسب اليت حيـسب علـى       

  . أساسها معاش املؤمن عليه
  

كما حيسب للمؤمن عليـه ضـمن      
املـدة احملـسوبة لتقـدير معــاش    
الشيخوخة والعجز والوفـاة مـدة      

سمح به املبلغ املؤدى    بالقدر الذي ي  
عنه نظري مكافأة اية اخلدمة عـن       
ـًا      املدة السابقة على التأمني وفقـ

  . )٣٩(للمادة 
  

ـًا      وتقدر املدة املضمومة وفقــ
لسن املؤمن عليه وأجره وقت تطبيق      
القانون عليه واملبلغ املسدد حلسابه     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املرافق إذا رغب   ) ٤(للجدول رقم   
يف ذلك بناًء على طلب كتايب منـه        
إىل اهليئة العامة، وتعامل تلك املدد      
بذات النسب اليت حيـسب علـى       

  . أساسها معاش املؤمن عليه
  

ا حيسب للمؤمن عليـه ضـمن      كم
املـدة احملـسوبة لتقـدير معــاش    
الشيخوخة والعجز والوفـاة مـدة      
بالقدر الذي يسمح به املبلغ املؤدى      
عنه نظري مكافأة اية اخلدمة عـن       
ـًا      املدة السابقة على التأمني وفقـ

  . )٣٩(للمادة 
  

ـًا      وتقدر املدة املضمومة وفقــ



  ١١١

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ـًا       إىل اهليئة العامة وذلك وفقــ
  . املرافق) ٤(للجدول رقم 

  

ـًا    و تعترب املدة املـضمومة طبقــ
ألحكام الفقـرة الـسابقة ومـدة       
االشتراك يف هذا التأمني سواء كان      
ـًا أو   ــ ــتراك إلزاميــ االشـ
ـًا، مـددا متـصلة يف       اختياريـ

للمعـاش  حساب املـدد املؤهلـة      
من ) ٣٤(واملنصوص عليها باملادة    

  . هذا القانون
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

لسن املؤمن عليه وأجره وقت تطبيق      
قانون عليه واملبلغ املسدد حلسابه     ال

ـًا       إىل اهليئة العامة وذلك وفقــ
  . املرافق) ٤(للجدول رقم 

  

ـًا     وتعترب املدة املـضمومة طبقــ
ألحكام الفقـرة الـسابقة ومـدة       
االشتراك يف هذا التأمني سواء كان      
ـًا أو   ــ ــتراك إلزاميــ االشـ
ـًا، مـددا متـصلة يف       اختياريـ

 للمعـاش حساب املـدد املؤهلـة      
من ) ٣٤(واملنصوص عليها باملادة    

  . هذا القانون
  



  ١١٢

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  : )٣٦(املادة 
  

مع عدم اإلخالل بأحكام املـادة      "
من هذا القانون، جيوز للمؤمن     ) ٣(

عليه أن يطلب زيادة مدة اشـتراكه   
يف التأمني وذلك بـضم سـنوات       

قضيت واليت مل    مااخلدمة السابقة أين  
ـًا هلـذا        يكن خالهلـا خاضعــ
القانون أو بضم سنوات االشـتراك      
يف التأمني السابقة واليت تقاضى عنها      
من اهليئة العامة مستحقاته، مقابـل      
أداء مبلغ إضايف يؤديه للهيئة العامة      

ـًا للجدول رقـم       ) ٤(يقدر وفقـ
وحيدد املبلغ على أسـاس     .  املرافق

  
  
  

  : )٣٦(مادة 
  

 )قـضيت أينما  ( مت حذف عبارة     -
  .الواردة يف الفقرة األوىل من املادة

 )دفعة واحدة ( متت إضافة عبارة     -
 الـواردة يف    )مستحقاته(بعد كلمة   

  .الفقرة األوىل من املادة
توافق عليها  (  مت استبدال عبارة     -

   إليها فائـدة بواقـع     اهليئة مضافًا 
 سنويا حتـسب علـى       % )٥ ( 

ويـشترط أال   . الرصيد املتنـاقص  
ة التقسيط سن الستني    تتجاوز مد 

ــسة  ــيهم أو اخلام ــؤمن عل للم

  : )٣٦(مادة 
  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        -
 .النواب 

 
 

  
  
  
  

  : )٣٦(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٣

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

ة االشـتراك يف    األجر يف تاريخ بداي   
التأمني أو تاريخ تقدمي الطلـب إن       
كان بعد ذلك، ويؤدى املبلغ املشار      
إليه إما دفعة واحدة أو على أقساط       

ـًا للجدول رقم      ) ٥(شهرية وفقـ
  . املرافق

ـًا     وتعترب املدة املـضمومة طبقــ
ألحكام الفقـرة الـسابقة ومـدة       
االشتراك يف هذا التأمني سواء كان      

ــتراك إلزامي ـًا أو االشـ ــ ــ
ـًا، مـددا متـصلة يف       اختياريـ
حساب املدد املؤهلة للحصول على     

  . "املعاش

 بعبارة   )واخلمسني للمؤمن عليهن  
 املرافق   ))٥(  للجدول رقم    وفقًا(

الواردة يف اية الفقرة األوىل مـن       
  .  املادة

للمعـاش  ( مت استبدال عبـارة        -
من ) ٣٤( واملنصوص عليها باملادة    

للحصول (  بعبارة   .)هذا القانون   
  .لواردة يف اية املادة ا)على املعاش

  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل 

  

) ٣(مع عدم اإلخالل بأحكام املادة      
من هذا القانون، جيوز للمؤمن عليه      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) ٣(مع عدم اإلخالل بأحكام املادة      



  ١١٤

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

أن يطلب زيادة مدة اشـتراكه يف         
التأمني وذلك بضم سنوات اخلدمة     
السابقة والـيت مل يكـن خالهلـا        
ـًا هلذا القانون أو بـضم       خاضعـ

تراك يف التأمني السابقة    سنوات االش 
واليت تقاضى عنها من اهليئة العامـة       

، مقابل أداء   دفعة واحدة مستحقاته  
مبلغ إضايف يؤديه للهيئة العامة يقدر      

ـًا للجدول رقم     .  املرافق) ٤(وفقـ
وحيدد املبلغ على أساس األجـر يف       
تاريخ بداية االشتراك يف التأمني أو      
تاريخ تقدمي الطلب إن كان بعـد       

ك، ويؤدى املبلغ املشار إليه إمـا       ذل

من هذا القانون، جيوز للمؤمن عليه      
أن يطلب زيادة مدة اشـتراكه يف       
التأمني وذلك بضم سنوات اخلدمة     
السابقة والـيت مل يكـن خالهلـا        

ـًا هلذا القا   نون أو بـضم    خاضعـ
سنوات االشتراك يف التأمني السابقة     
 واليت تقاضى عنها من اهليئة العامـة      

، مقابل أداء   دفعة واحدة مستحقاته  
مبلغ إضايف يؤديه للهيئة العامة يقدر      

ـًا للجدول رقم     .  املرافق) ٤(وفقـ
وحيدد املبلغ على أساس األجـر يف       
تاريخ بداية االشتراك يف التأمني أو      

 الطلب إن كان بعـد      تاريخ تقدمي 



  ١١٥

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

دفعة واحدة أو على أقساط شهرية      
ـًا إليها      توافق عليها اهليئة مضافـ

ـًا  %) ٥(فائدة بواقع    سنويــ
.  حتسب على الرصـيد املتنـاقص     

ويشترط أال تتجاوز مدة التقسيط     
سن الستني للمـؤمن علـيهم أو       
  .اخلامسة واخلمسني للمؤمن عليهن

  
ـًا  وتعترب املدة املـضمو   مة طبقــ

ألحكام الفقـرة الـسابقة ومـدة       
االشتراك يف هذا التأمني سواء كان      
ـًا أو   ــ ــتراك إلزاميــ االشـ
ـًا، مـددا متـصلة يف       اختياريـ

ذلك، ويؤدى املبلغ املشار إليه إمـا       
دفعة واحدة أو على أقساط شهرية      
ـًا إليها      توافق عليها اهليئة مضافـ

ـًا  %) ٥(فائدة بواقع    سنويــ
.  حتسب على الرصـيد املتنـاقص     

ويشترط أال تتجاوز مدة التقسيط     
سن الستني للمـؤمن علـيهم أو       
  .اخلامسة واخلمسني للمؤمن عليهن

  
ـًا     وتعترب املدة املـضمومة طبقــ
ألحكام الفقـرة الـسابقة ومـدة       
االشتراك يف هذا التأمني سواء كان      
ـًا أو   ــ ــتراك إلزاميــ االشـ



  ١١٦

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

للمعـاش  حساب املـدد املؤهلـة      
من ) ٣٤(واملنصوص عليها باملادة    

  . هذا القانون
  

ـًا، مـددا متـصلة يف       اختياريـ
للمعـاش  حساب املـدد املؤهلـة      
من ) ٣٤(واملنصوص عليها باملادة    

  . هذا القانون
 

  

  املادة الثانية
  

 مـن   )٣٥(يضاف إىل نص املادة     
قانون التأمني االجتماعي الـصادر     

لـسنة  ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم    
  : فقرة قبل أخرية نصها اآليت١٩٧٦

  

ـًا     " وتعترب املدة املضمومة طبقــ
ألحكام الفقـرة الـسابقة ومـدة       

  )مستحدثة  ( املادة الثانية
  

مت إلغاء املادة الثانية من القـانون    -
  . األصلي

 حتت  التاليةادة  امل استحداث   قرر -
على أن  ) املادة الثانية   ( مسمى  

 . يتم إعادة ترقيم املواد اليت تليها
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

 :التعديل 

  

  )مستحدثة  ( املادة الثانية
  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        -
 .النواب 

  
 

  )مستحدثة  ( املادة الثانية

  
  
  
  
  
  
  



  ١١٧

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

االشتراك يف هذا التأمني سواء كان      
ـًا أو   ــ ــتراك إلزاميــ االشـ
ـًا، مـدداً متـصلة يف       اختياريـ

لة للحصول على   حساب املدد املؤه  
  . "املعاش

  
  

  :نص املادة املستحدثة 
  
بتحديد ) ٤(يستبدل اجلدول رقم   "

املبالغ املستحقة حلساب مدة سابقة     
ضمن مدة االشـتراك يف التـأمني     
ومبادئه امللحقة به، املرافق هلـذا      

ــم  ــانون، باجلــدول رق ) ٤(الق
بتحديد املبالغ املستحقة حلـساب     
مدة سابقة ضمن مدة االشتراك يف      
التأمني املرافق لقـانون التـأمني      

ر باملرسوم بقانون االجتماعي الصاد 
  ." م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(رقم 

  

  
  
بتحديد ) ٤(يستبدل اجلدول رقم   "

املبالغ املستحقة حلساب مدة سابقة     
ضمن مدة االشـتراك يف التـأمني     

املرافق هلـذا   ومبادئه امللحقة به،    
ــم  ) ٤(القــانون، باجلــدول رق

بتحديد املبالغ املستحقة حلـساب     
مدة سابقة ضمن مدة االشتراك يف      
التأمني املرافق لقـانون التـأمني      
االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون  

  ." م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(رقم 
 



  ١١٨

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  )مستحدثة  ( ةلثاملادة الثا

قرر استحداث مادة جديدة حتت      -
علـى أن   ) ملادة الثالثة ا(مسمى  

  .إعادة ترقيم املواد اليت تليهايتم 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

 :التعديل 
 

 :نص املادة املستحدثة 
املرافـق  ) ٥(يلغي اجلدول رقم    "

  ."لقانون التأمني االجتماعي 
  
  
  

  

  )مستحدثة  ( ةلثاملادة الثا

  املوافقة علـى قـرار جملـس        -
 .النواب 

  

  )مستحدثة  ( ةلثاملادة الثا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

املرافق ) ٥(يلغي اجلدول رقم   "
  ."لقانون التأمني االجتماعي 



  ١١٩

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة 

  
  

  

  املادة الثالثة
  

على وزير العمل إصدار القـرارات      
  . الالزمة لتنفيذ هذا القانون

  

  

   )بعد إعادة الترقيم(املادة الرابعة 
  

  دون تعديل

  

  )بعد إعادة الترقيم(املادة الرابعة 
  

 دون تعديل

  ملادة الرابعةا
  

على وزير العمل إصدار القـرارات      
  . الالزمة لتنفيذ هذا القانون

 
  

  املادة الرابعة
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به إعتبارا من أول الـشهر التـايل        

   . لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
  

  

  )بعد إعادة الترقيم(امسة املادة اخل
  

  دون تعديل
  

  

  

  )بعد إعادة الترقيم(امسة املادة اخل
  

  دون تعديل
 

  

  امسةاملادة اخل

 كل فيما خيصه    –على الوزراء   
 تنفيذ أحكام هذا القـانون،      –

عتبارا من أول الشهر    اويعمل به   
التايل لتاريخ نشره يف اجلريـدة      

 . الرمسية



  ١٢٠

  
  
  
  
  

  م٢٠٠٧ فبرایر ٢٨:التاریخ 
  
  

  احملرتمة  بهية جواد اجلشي .د / سعادة السيدة الفاضلة
  رئيس جلنة اخلدمات

  
بتعديل بعض أحكام قانون (   ) لسنة (   ) مشروع قانون رقم  :املوضوع 

لسنة ) ٢٤(التأمني االجتماعي ، الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  . )٣٦ و ٣٥تعديل املادتني ( م ١٩٧٦

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

م، أرف ق مع الي رئ یس المجل س، ض من كتاب ھ رق م              ٢٠٠٧یر   فبرا ٢١بتاریخ  

 (   )ل سنة  (   )  ق انون رق م   م شروع ، نسخة من    )م٢٠٠٧-٢-٣- ص ل ت ق      ١٨(

 أحك  ام ق  انون الت  أمین االجتم  اعي، ال  صادر بالمرس  وم بق  انون رق  م       بع  ضبتع  دیل

 ، إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة  )٣٦ و ٣٥تع  دیل الم  ادتین ( م ١٩٧٦ل  سنة ) ٢٤(

  .والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الخدمات

  

م، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة  ٢٠٠٧ فبرای   ر ٢٨وبت   اریخ 

، حی ث   من دور االنعقاد العادي األول من الف صل الت شریعي الث اني    لثامنا اجتماعھا

رار مجل س الن واب   اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرتھ اإلی ضاحیة، وق        



  ١٢١

ب  شأنھ، وتقری  ر لجن  ة الخ  دمات فی  ھ، وذل  ك بح  ضور المست  شارین واالخت  صاصیین   

  .القانونیین بالمجلس

  .وانتھت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
  

 أحك ام   بع ض بتع دیل  (   )ل سنة  (   )  ق انون رق م     مشروعترى اللجنة سالمة    

م  ١٩٧٦ل  سنة  ) ٢٤( الت  أمین االجتم  اعي، ال  صادر بالمرس  وم بق  انون رق  م       ق  انون

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة)٣٦ و ٣٥تعدیل المادتین (

  

  

  

  

  

         حممد هادي احللواجي
      رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 
  
  
  
  



  ١٢٢

  
  

  م٢٠٠٧مارس  ١١: التاريخ 

  
  واالقتصاديةتقرير جلنة الشؤون املالية 

  (     )لسنة  (     ) بشأن مشروع قانون رقم 
  بتعديل بعض أحكام قانون التأمني االجتماعي الصادر

  )٣٦ و ٣٥(، تعديل املادتني ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم 
  
إن أصل مشروع القانون موضوع التقرير هو اقتراح بقانون تقـدم بـه بعـض      .١

مـن قـانون التـأمني      )  ٣٦ -٣٥( ل املادتني   أعضاء جملس النواب بشأن تعدي    
االجتماعي، مربرين سبب تقدمي هذا االقتراح بأن تطبيقات اهليئة العامة للتأمينات          

   عدم إدخال املـدد املـضمومة   تتمثل يف تني املذكور تنياالجتماعية بالنسبة للماد  
 شتراك بالقدر الذي يسمح به نصيب كل مؤمن عليـه         الالناجتة عن ضم مدد ا    ( 

ملدة ) ة اية اخلدمة عن املدة السابقة على التأمني         أيف النظم اخلاصة ونظري مكاف    
 و ،االشتراك يف التأمني ضمن املدد املؤهلة للحصول علـى املعـاش التقاعـدي        

 .يستفاد منها فقط من أجل زيادة قيمة املعاش
  

  ون جملـس الـوزراء    ؤيف خطابه املوجـه إىل سـعادة وزيـر الدولـة لـش             .٢
ويف معرض توضيح وجهة نظر اهليئة العامة للتأمينـات         ،  م٢٠٠٦مايو   ٣١ بتاريخ

 خالف مـا     وزير العمل   أكد سعادة الدكتور جميد العلوي     ،بشأن املقترح أعاله  
 موضحاً أن مواد القانون القائم وتطبيقاته بالنسبة ملـواد          ،ساقه مقدمو االقتراح  



  ١٢٣

انع يف األخذ بالتعديل    مت التعديل املقترح هي تطبيقات صحيحة ، إال أن اهليئة ال         
مع ضرورة األخذ بعدة مالحظـات أبـديت يف         . املقترح على سبيل التوضيح     

 .اخلطاب املذكور
 

 :شروع القانون مأهداف  .٣
 

 املشرع من هذه التعديالت هو سد بعض الثغرات الواردة يف نص يتغياهإن ما   
يف أنظمة االشتراك    ومواكبة املتغريات اليت حدثت مع مرور الزمن         ،القانون األصلي 

يف صندوق التأمينات االجتماعية ، و ذلك بالنسبة للمؤمن علـيهم الـذين كـانوا       
مـن قـانون    ) ٩٤-٩٣ (تنيمشتركني يف النظم اخلاصة للتأمني واملوضحة يف املـاد        

إذ أن ما كان مفهوماً من النصوص املقترح تعديلـها قبـل            . التأمينات االجتماعية   
 ولنظام     ذين كانوا خاضعني لتلك األنظمة اخلاصة للتأمني      التعديل أن املشتركني ال   

ة اية اخلدمة ، يتقدمون بطلبات االشتراك يف أنظمة التأمينـات االجتماعيـة         أمكاف
 حقوقهم املتراكمة هلـم مـن    مجيعصندوق التأمينات االجتماعية    إىل  وبالتايل حتال   ،

يستفيدون مـن   إال أم ال    ة،  ة اية اخلدم  أأنصبتهم يف النظم اخلاصة أو نظري مكاف      
ذلك إال يف جانب زيادة قيمة معاشهم التقاعدي دون أن تضم هلم سنوات خدمتهم              

 ة حال يف مستوى معاشهم    يفا يؤثر   ممىل اشتراكهم يف التأمينات االجتماعية      إالسابقة  
 سـد هـذه      األمـر  قتضىا ، وبالتايل  مما يعترب إجحافاً يف حقهم       ،التقاعد أو الوفاة  

  .ات إلحقاق حقوق هذه الفئة من املؤمننيالثغر
  
  

  



  ١٢٤

   :ما انتهى إليه جملس النواب .٤

 بعني االعتبـار،     كافة خذ جملس النواب مقترحات اهليئة العامة للتأمينات      ألقد  
  -: متام التوافق على النحو التايل اهليئةتوانتهى يف قراراته النهائية، متوافقاً مع مرئيا

  

  )٣٤( تعـديل يف املـادة   هليئة العامة بـإجراء   وافق جملس النواب على مقترح ا      .١
من القانون موضوع التعديل، األمر الذي مل يكن وارداً يف أصـل االقتـراح              

 ولتحقيق األغراض املبتغـاة مـن       ،بقانون، وذلك لتتسق النصوص مع بعضها     
 إىل مدة االشتراك يف ة أو مدداً مضمونةأو مد( التعديل، وذلك بإضافة عبارة  

 .)التأمني 
 

 

  :كالتايلفأصبحت الفقرة األوىل من هذه املادة 
 

يستحق املؤمن عليه من اهليئة العامة معاش الشيخوخة وفقاً ملـدد اشـتراكه يف              (( 
ة إىل مدة االشتراك    أو مدداً مضموم  ة  أو مد ة  طعقتالتأمني سواء كانت متصلة أو م     

   .....)).التأمنييف 
  

ا اقترحته اهليئة   مبلنواب على األخذ     من هذا التوافق فقد انتهى جملس ا       وانطالقاً
  .٣٦و  ٣٥ تنياملادعلى العامة من تعديالت 

  

املرافق لقانون  ) ٤(ريات قد استوجبت استبدال اجلدول رقم       ين هذه التغ  أكما  
 ؛املرافق للقـانون  ) ٥( وإلغاء اجلدول رقم     ،أيضاً) ٤(التأمني جبدول آخر حتت رقم      

وق التأمني مما تطلب استحداث مـاده       كتواري لصند إلوذلك لضرورات احلساب ا   
  ) .ةمستحدث(يف مشروع التعديل ) الثانية ( جديدة هلذا الغرض هي املادة 

  



  ١٢٥

  : املالية واالقتصادية الشؤونرأي جلنة
  

 

ناقشت اللجنة املشروع بتعديل بعض أحكام قـانون التـأمني االجتمـاعي              :أوالً
لك يف اجتماعها السادس    ، وذ ١٩٧٦ لسنة   )٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

  .م٢٠٠٧ مارس٧الذي عقد بتاريخ 
  

بعد االطالع على املذكرة املقدمة من قبل األستاذ حمـسن محيـد مرهـون                :ثانيا
 وبعد البحث واملداولة، ارتـأت اللجنـة        ،املستشار القانوين للجان بالس   

ل أحكام  املوافقة على ما انتهى إليه جملس النواب بشأن املشروع بقانون بتعدي          
  )٢٤(ي الــصادر باملرســوم بقــانون رقــم قــانون التــأمني االجتمــاع

يف جلسته االستثنائية الثامنة عـشرة      ) ٣٦،  ٣٥(تعديل املادتني   (م  ١٩٧٦لسنة  
  .م٢٠٠٦يوليو  ١٦ املنعقدة يوم األحد

  
  

ـًا يف هذا            وبذلك تقدم اللجنة رأيها إىل جلنتكم املوقرة الختاذ ما تراه مناسبـ
  .الشأن

  
  ،،،وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام    

  
  

  خالـد حسـني املسـقطي       
  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                                  



  ١٢٦

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )٥(ملحق رقم 
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
  .قانون بإنشاء صندوق الشفاء الوطين 

 



  ١٢٧

  م٢٠٠٧ مارس ٢٩: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  بشأن

  (  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون 
  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين

  

  :مقدمــة
  

  - ص ل خ ت    ٢٩استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
 والذي مت مبوجبه تكليـف اللجنـة بدراسـة          م٢٠٠٧ فرباير   ٢١ املؤرخ يف    ٢٠٠٧-٢-٣

ن تـتم   ، علـى أ   بإنشاء صندوق الشفاء الوطين     (  ) لسنة  ( ) رقم  ومناقشة مشروع قانون    
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم          دراسته وإبداء املالحظات بشأنه   

  . وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخ اإلحالة ، السعرضه على 
    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية تدارست  )٩(
 

 .م ٢٠٠٧ فرباير ٢٥بتاريخ     االجتماع العـاشـر -
 .م ٢٠٠٧ مارس ١١بتاريخ     االجتماع الثالث عشر -
 .م ٢٠٠٧ مارس ١٣بتاريخ     االجتمـاع الرابع عشر -
 .م ٢٠٠٧ مارس ٢٠بتاريخ     االجتماع السادس عشر -
 .م ٢٠٠٧ مارس ٢٥ريخ بتا    االجتماع السابـع عشر -

 



  ١٢٨

اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحـث    )١٠(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 )مرفق(. ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -
 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق. (ات وزارة الصحة خبصوص مشروع القانونمرئيات ومالحظ -
 )مرفق(. ون املذكور واملذكرة اإليضاحيةمشروع القان -

  
 وزارة   ممثلـو  الثالث عشر والسادس عـشر     نيوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع      )١١(

 : حيث حضر كل منالصحة 
 

o نائب رئيس أطباء جممع السلمانية الطيب    األنصاريالدكتور أمحد مال اهللا. 
o  قانوين مستشار   ـدوب حممـحيىي أياألستـاذ. 
o  الس   د جعفر حممد شربـسياألستاذمستشار شؤون ا. 

  
حيث حـضر   وزارة املالية   ممثلو السادس عشر وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع        )١٢(

 : كل من
 

 .ات ــر إدارة احلسـابــمدي  األستاذ إمساعيل عبدالنيب املرهون .١
 . رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل   يد بوعالاألستاذ عبدالكرمي حمم .٢

  
   النائـب الثـاين لـرئيس    أليس توماس مسعان حضرت اجتماعات اللجنة سعادة األستاذة       •

 .الس 
 :  كل من من األمانة العامة بالسكما شارك يف االجتماع •
 



  ١٢٩

 .  للمجلسوينـار القانـاملستش   يـ عصام عبدالوهاب الربزجن.د .٣
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان  ـرهونيد مـاألستاذ حمسن مح .٤

                  
  .  سهري عبداللطيفالسيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  
ـًثان   : ةـ رأي اللجن-اي

  

تدارست اللجنة مشروع القانون حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من              -
يني، ومتّ اسـتعراض قـرار   املستشارين القانونوممثلي اجلهات املدعوة   وقبل أعضاء اللجنة    

جملس النواب ورأي جلنة اخلدمات مبجلس النواب بشأنه ، واطلعت اللجنة كذلك علـى              
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جـاء مؤكـدا لـسالمة        
املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مرئيات ومالحظات      

 الصحة خبصوص مشروع القانون؛ واقتنعت اللجنة يف ضوء كل تلـك املعطيـات     وزارة
يرمي إىل سد حاجة     املشروع    هذا نأذلك  ؛  بأمهية التوصية باملوافقة على مشروع القانون     

جمتمعية باتت ضاغطة ومقلقة للمواطنني الذين ابتالهم اهللا بأمراض مستعصية وطارئـة أو    
ارج حدود الوطن، حيث تتضاعف الكلفـة وتتعـذر         نادرة مما يدفعهم لطلب العالج خ     

 حلكومـة بقانون سيوفر موارد مالية إضافة ملا توفره ا       كما أن املشروع    . مصادر التمويل   
لنفقات العالج يف اخلارج كاهلبات واإلعانات والتربعات واملنح اليت تقـدم للـصندوق،        

 امليزانية املخصـصة    واالستفادة من عائد استثمار الصندوق، وبذلك ميكن سد النقص يف         
 سيعزز ثقة املرضى يف وزارة الصحة من خالل نـصه      باإلضافة إىل أنه   ،للعالج يف اخلارج  

على تشكيل جملس أمناء خيتص بوضع وحتديد املعايري واالشتراطات الالزمـة الختيـار             
احلاالت املرضية اليت تستفيد من خدماته، وذلك عن طريق إدارات وأجهزة وجلان فنيـة              

 وقد أوصت اللجنـة بإدخـال   .ة يشكلها الس من ذوي اخلربة واالختصاص   متخصص



  ١٣٠

بعض التعديالت على مشروع القانون كما أوصت باستحداث مادة تكفل رقابة الـوزير     
 .كما هو موضح يف اجلدول املرفق 

 
ـًا   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ثالثـ

  

حة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار         من الالئ  ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا          األستـاذة مسرية إبراهيم رجب .١  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي    الدكتورة عائشـة سامل مـبارك .٢

 
ـًا   : توصية اللجنة:  رابعـ

  

 اللجنـة  يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن           
  : توصي مبا يلي

  

 من حيث   بإنشاء صندوق الشفاء الوطين   (  ) لسنة  (  ) املوافقة على مشروع قانون رقم       -
   .املبدأ

املوافقة على التعديالت اليت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف              -
  .اجلدول املرفق 

  
   ،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
  ية جواد اجلشي.               د                      عائشة سامل مبارك

  اخلدمـاترئيس جلنة                            اخلدماتنائب رئيس جلنة 



  ١٣١

  ( )لسنة (  ) روع قانون رقم مش
  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين

  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

( لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
(  

  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين
  

حنن محد بن عيسى آل خليفـة         
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،إلبعد ا
أقر جملـس الـشورى وجملـس      
النواب القانون اآليت نصه، وقـد     

  :صدقنا عليه وأصدرناه
  

  

  
  

  دون تعديل
  

  
  
  

  دون تعديل

( لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
(  

  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين
  

حنن محد بن عيسى آل خليفـة         
  .ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور،
أقر جملـس الـشورى وجملـس       
النواب القانون اآليت نصه، وقـد      

  :صدقنا عليه وأصدرناه
  



  ١٣٢

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  

  )١(مادة 
  

صـندوق  "يسمى  ينشأ صندوق   
تكـون لـه    " الشفاء الـوطين  

الشخصية االعتبارية، واالستقالل   
املــايل واإلداري، ويتبــع وزارة 
الصحة، ويشار إليه فيمـا بعـد       

  ".الصندوق"بكلمة 
  
  
  
  

  

  )١(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  )١(مادة 

  دون تعديل

  

  )١(مادة 
  

صـندوق  "ينشأ صندوق يسمى    
تكـون لـه    " الشفاء الـوطين  
بارية، واالستقالل  الشخصية االعت 

املــايل واإلداري، ويتبــع وزارة 
الصحة، ويشار إليه فيمـا بعـد       

  ".الصندوق"بكلمة 



  ١٣٣

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  

  )٢(مادة 
  

خيتص الصندوق، بالتنسيق مـع     
اجلهات املعنية، بتـوفري أفـضل      
طرق العالج للبحرينيني الـذين     
يعانون مـن حـاالت مرضـية      
مستعصية أو نادرة وال يقدرون     

 خارج  على تكلفة عالجها سواء   
اململكة أو داخلها، ودعم هـذه      
احلاالت والصرف عليها والعناية    
بكل ما يتعلق مبـسائل العـالج       

  . واالستشفاء هلذه احلاالت

  

  )٢(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  )٢(مادة 
  

وال يتوفر هلا   ( استبدال عبارة    -
ج لدى املؤسسات الصحية    عال

 بعبـارة   ) الصحة لوزارةالتابعة  
فـة  وال يقدرون علـى تكل    (

عالجها سواء خارج اململكة أو     
 عمالً بنص املادة    وذلك )داخلها

من الدستور واليت تـنص     ) ٨(
على حق كل مواطن يف الرعاية      
الصحية، باإلضافة إىل أن هـذا      
ـًا      اإلجراء هو املعمول به حالي

  

  )٢(مادة 
  

خيتص الصندوق، بالتنسيق مـع     
اجلهات املعنية، بتـوفري أفـضل      
طرق العالج للبحرينيني الـذين     
يعانون مـن حـاالت مرضـية       

وال يتوفر هلا   مستعصية أو نادرة    
عالج لدى املؤسسات الصحية    
  التابعــــــــــــة 

، ودعـم هـذه     لوزارة الصحة 
احلاالت والصرف عليها والعناية    
بكل ما يتعلق مبـسائل العـالج       



  ١٣٤

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  

  . يف وزارة الصحة
 
داخل اململكة  ( إضافة عبارة    -

  . يف اية الفقرة )أو خارجها
  

داخل  تشفاء هلذه احلاالت  واالس
  . اململكة أو خارجها

    

  )مستحدثة ( )٣(مادة 
   

التالية على  ادة  املمت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكون   

على أن يـتم    ) ٣( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :املستحدثة 

  

  )مستحدثة ( )٣(مادة 
  

 املوافقة على املادة املستحدثة     -
اليت أضافها جملس النواب، علما     

توافق بأن هذه اإلضافة متت بـال     
بني جملس النواب واحلكومـة،     
ــن   ــد م ــتحداثها يع ألن اس
ــصندوق  ــع ال ــضيات متت مقت

  

  )٣(مادة 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٥

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  

يكــون للــصندوق يف ســبيل 
ختصاصاته املنـصوص   مباشرة ا 

عليها يف هذا القـانون القيـام       
  : باآليت

  

متلك وحيازة األموال الثابتة     - أ
 .واملنقولة والتصرف فيها

  
ــود واختــاذ  -  ب ــرام العق إب

اإلجراءات القانونية مبـا يف     
ذلك حق التقاضي واللجوء    

 .إىل التحكيم 

بالشخصية االعتبارية املنصوص   
ليها يف املادة األوىل من هـذا       ع

  .القانون 
  
  
  
  
 ) .أ(املوافقة على نص البند  -
  
  
 ) .ب( املوافقة على نص البند -
  
  
  

  

دوق يف ســبيل يكـون للــصن 
مباشرة اختصاصاته املنـصوص    
عليها يف هذا القـانون القيـام       

  : باآليت
  

متلك وحيـازة األمـوال       - أ
الثابتة واملنقولة والتصرف   

 . فيها
  
إبـرام العقــود واختــاذ   -  ب

اإلجراءات القانونية مبا يف    
ذلك حق التقاضي واللجوء    

 . إىل التحكيم



  ١٣٦

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
 
 
 أن يطلب مـن اجلهـات       -ج

املعنية ما يشاء من بيانـات      
 وإحــصاءات وحبــوث 
ودراسات تكـون الزمـة     

  .لتحقيق أهدافه وأغراضه 
  

  
  
 )الطلـب ( استبدال كلمـة    -

مـن أجـل    ) أن يطلب  (بعبارة
  .حتقيق التناسق بني البنود 

) حيتاجـه  (استبدال كلمـة   -
  ) .يشاء (بكلمة

  
 
 من اجلهات املعنية    الطلب -ج

 بيانـات    مـن  حيتاجـه ما  
وإحــصاءات وحبــوث  
ودراسات تكـون الزمـة     

  . لتحقيق أهدافه وأغراضه
  

  
  

  )٣(مادة 
  

 تتكون املوارد املالية للصندوق من
:  
  

  

   بعد إعادة الترقيم)٤(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

   بعد إعادة الترقيم)٤(مادة 
  

مـن  ) ١(إعادة صياغة البند    -
 : كما يلي املادة

  

  )٤(ادة م
  

 تتكون املوارد املالية للصندوق من
:  



  ١٣٧

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 االعتمادات اليت ختصصها له     -١
الدولة، وتـسهم الدولـة     
مبيزانية أولية ال تقـل عـن       
مليون دينار حبريين كرأمسال    
للصندوق، ويتم دعمها عن    

ية ال تقل   طريق مسامهة سنو  
عن مليون دينار من ميزانية     

  . الدولة
  
  

 حصيلة اسـتثمار أمـوال      -٢
  . الصندوق

  

 اهلبات واإلعانات والتربعات    -٣
واملنح اليت يوافـق عليهـا      

االعتماد الذي ختصـصه    ( -١
 له ويدرج رقما واحدا     ةاحلكوم

، ) يف امليزانية العامـة للدولـة   
وذلك جتنبا للتقيد مببلغ معني مع      
احتماالت احلاجـة إىل مبـالغ      

 .تفوق ما مت حتديده يف املادة 
 
  

  .)٢(البند املوافقة على نص  - 
  
  

  ) .٣(املوافقة على نص البند  - 
  
  
  

  
االعتماد الـذي ختصـصه      -١

 له ويدرج رقمـا     ةاحلكوم
واحدا يف امليزانية العامـة     

  .للدولة 
  
  

  
  

 حصيلة اسـتثمار أمـوال      -٢
  . الصندوق

  

 اهلبات واإلعانات والتربعات    -٣
واملنح اليت يوافق عليهـا جملـس    

  . أمناء الصندوق



  ١٣٨

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

      . جملس أمناء الصندوق
  

    

د إعادة الترقيم          بع)٥(مادة 
  ) مستحدثة( 

  

التالية على  ادة  امل مت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكون   

على أن يـتم    ) ٥( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  
  
  
  
  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :املستحدثة 

  

 بعد إعادة الترقيم         )٥(مادة 
  )مستحدثة( 

  

 املوافقة على قـرار جملـس       -
ـ    ادة مـع   النواب باستحداث امل

اء بعض التعديالت، وذلك    إجر
ـًا مع التوجه لتعديل املادة      اتساق
السابقة، مع احلرص على ضمان     
نقل ما تبقى من ميزانية جلنـة       
الرعاية الـصحية الثالثيـة إىل      
الصندوق كونه سيتوىل مهمـة     
اللجنة املشار إليها حال صدور     

  

  )٥(مادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٩

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
يكون للصندوق ميزانية مستقلة    
تدرج رقماً واحـداً بامليزانيـة      

لعامة للدولة، وتبدأ السنة املالية    ا
للصندوق ببداية السنة املاليـة     

 ءللدولة وتنتهي بنهايتها، واستثنا   
من ذلك تبدأ السنة املالية األوىل      
للصندوق من تاريخ العمل ذا     
القانون وتنتهي يف آخر ديسمرب     

  .من العام التايل 

  
  
  
  
  
  
  
  

 .القانون 
 

ــارة - يكــون ( اســتبدال عب
للصندوق ميزانية مـستقلة يف     

 االعتماد الذي ختصصه    حدود
احلكومة له والتقديرات اخلاصة    
باملوارد األخـرى املنـصوص     

 بعبارة )عليها يف املادة السابقة   
يكون للـصندوق ميزانيـة     (

مستقلة وتدرج رقما واحـدا     
  ) .بامليزانية العامة للدولة

 

إضافة العبارة التالية يف ايـة       -
ويف هذه ( الفقرة األوىل من املادة

  
يكون للصندوق ميزانية مستقلة    
ــذي  يف حــدود االعتمــاد ال
ختصصه احلكومة له والتقديرات    
ــرى  ــاملوارد األخ ــة ب اخلاص

  يف املادة السابقة   املنصوص عليها 
وتبدأ السنة املالية للـصندوق  ،  

ببداية الـسنة املاليـة للدولـة      
 مـن   ءوتنتهي بنهايتها، واستثنا  

ذلك تبدأ السنة املاليـة األوىل      
للصندوق من تاريخ العمل ذا     
القانون وتنتهي يف آخر ديسمرب     

ويف هذه احلالة    ،من العام التايل  



  ١٤٠

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينقل من ميزانيـة وزارة     احلالة  
الصحة إىل ميزانية الـصندوق     
املتبقي من االعتماد املخـصص   
للجنة الرعاية الصحية الثالثية    
واملتبقي من اعتمادات الرواتب    
واألجور للمـوظفني الـذين     

 يف للعمل يف الصندوقسينقلون 
، تاريخ العمل ـذا القـانون     

وذلك كله دون اإلخالل مبـا      
سيخصص للصندوق للـسنة    
املالية األوىل لتغطيـة كامـل      
مصروفاته هلذه السنة سواء ما     
يتعلق مبصروفات العـالج أو     

ينقل من ميزانية وزارة الصحة     
 ميزانية الصندوق املتبقي من     إىل

االعتمــاد املخــصص للجنــة 
الرعاية الصحية الثالثية واملتبقي    
من اعتمادات الرواتب واألجور    

 للعمل  للموظفني الذين سينقلون  
 يف تاريخ العمـل     يف الصندوق 

ذا القانون، وذلك كلـه دون      
ــصص   ــا سيخ ــالل مب اإلخ
للصندوق للسنة املاليـة األوىل     

فاته هلـذه   لتغطية كامل مصرو  
السنة سواء ما يتعلق مبصروفات     

املصروفات اإلدارية   وأالعالج  



  ١٤١

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  
  

ح الداخلية القواعد   وتبني اللوائ 
واإلجراءات املاليـة الالزمـة     
الستثمار أمـوال الـصندوق     
والتصرف فيها، والدفاتر الـيت     
ميــسكها الــصندوق لــضبط 
عملياته وكيفية مراقبة حساباته    

.  
  
  
  
  

  

املصروفات اإلدارية الالزمـة    
 .للصندوق 

  
  

  

  

  .الالزمة للصندوق 
  
  

وتبني اللوائح الداخلية القواعد    
واإلجراءات املاليـة الالزمـة     
الستثمار أمـوال الـصندوق     
والتصرف فيها، والدفاتر الـيت     
ميــسكها الــصندوق لــضبط 
 عملياته وكيفية مراقبة حساباته   

.  
  



  ١٤٢

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٤(مادة 
  

يتوىل إدارة الصندوق جملس أمناء     
، يصدر بتشكيله وحتديد رئيسه،     
وتعيني أعضائه، وحتديـد مـدة      

  . عضويتهم ومكافآم مرسوم
  

ولس أمناء الصندوق أن يشكل     
من بني أعضائه، أو غريهم مـن       
ذوي اخلربة واالختصاص جلانـاً     

  . للقيام باملهام اليت حيددها
  

  يم  بعد إعادة الترق)٦(مادة 
  

  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   بعد إعادة الترقيم)٦(مادة 
  

  

قـرار مـن    (استبدال عبارة    -
   بكلمة  )رئيس جملس الوزراء  

 الـواردة يف ايـة      )مرسوم(
الفقرة األوىل؛ إذ ال يستدعي     
األمر اللجوء إىل هـذه األداة      

  .القانونية العليا يف هذا الشأن 

  )٦(مادة 
  

 أمناء  يتوىل إدارة الصندوق جملس   
، يصدر بتشكيله وحتديد رئيسه،     
وتعيني أعضائه، وحتديـد مـدة      

قرار مـن   عضويتهم ومكافآم   
  . رئيس جملس الوزراء

  

ولس أمناء الصندوق أن يشكل     
من بني أعضائه، أو غريهم مـن       
ذوي اخلربة واالختصاص جلانـاً     

  . للقيام باملهام اليت حيددها
  



  ١٤٣

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٥(مادة 
  

 خيتص جملس األمنـاء بوضـع     
وحتديد املعـايري واالشـتراطات     
الالزمة الختيار احلاالت املرضية    
اليت تستفيد من خدماته وذلـك      
عن طريق إدارات وأجهزة وجلان     
فنية متخصصة يشكلها جملـس     
ــربة   ــن ذوي اخل ــاء م األمن
واالختصاص، ووضـع خطـط     
تطوير وتنمية استثمارات موارد    

  . الصندوق

   بعد إعادة الترقيم )٧(مادة 
  

إعادة صياغة املادة علـى      متت   -
   .النحو املبني أدناه

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :بعد التعديل 

جملس أمناء الصندوق الـسلطة     
العليا اليت ختتص بإدارة شؤونه     
ورسم السياسة العامة اليت يسري     
عليها، وإقرار اخلطط اليت حتكم     
سري العمل به، ويتخذ جملـس      
األمناء ما يراه الزماً لتحقيـق      

غراض اليت أنشئ من أجلها     األ
طبقاً ألحكام هذا القـانون أو      

   بعد إعادة الترقيم)٧(مادة 
  

املوافقة على قـرار جملـس       -
النواب مع التعديالت التالية    

: 
  
  
خيتص جملس  ( استبدال عبارة  -

جملس أمنـاء    (بعبارة )األمناء
الصندوق السلطة العليا اليت    

  الــواردة يف بدايــة ) ختــتص
، وذلك بالعودة إىل النص     املادة

 األصلي كما ورد من احلكومة    
. 

  )٧(مادة 
  

  
  
  
  

 بـإدارة   خيتص جملس األمنـاء   
شؤونه ورسم السياسة العامـة     

سري عليها، وإقرار اخلطط    اليت ي 
اليت حتكم سري العمل به، ويتخذ      
جملس األمناء ما يـراه الزمـاً       
لتحقيق األغراض اليت أنشئ من     
أجلها طبقاً ألحكام هذا القانون     
ــوائح أو   ــة أو الل أو األنظم



  ١٤٤

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

األنظمة أو اللوائح أو القرارات     
الصادرة تنفيذاً له، وله علـى      

  :األخص 
  

  

وضع اللوائح الداخليـة     -١
املنظمة للـشؤون املاليـة     
واإلدارية والفنية للهيئـة،    
ورفعها إىل جملس الوزراء    

 . للنظر يف اعتمادها
  

 وضع اللوائح الداخليـة    -٢
املنظمة لتعـيني العـاملني     
ــام  ــصندوق وترقي بال

 
 )الـوزير ( كلمـة استبدال   -

الواردة  )جملس الوزراء( بعبارة
، من املـادة  ) ١،٢(يف البندين   

  ودجمهما مع إعـادة تـرقيم      
  :البنود على النحو التايل

  

وضع اللـوائح الداخليـة      -١
املنظمة للـشؤون املاليـة     

  إلدارية والفنية للهيئـة   وا
 وتعيني العاملني بالصندوق   
وترقيام ونقلهم وحتديـد    
رواتبــهم ومكافــآم  
 اومساءلتهم تأديبياً وكل م   

القرارات الصادرة تنفيذاً لـه،     
  : وله على األخص

  
  
  
  

وضع اللـوائح الداخليـة      -١
يـة  املنظمة للـشؤون املال   

  رية والفنية للهيئـة   واإلدا
تعيني العاملني بالصندوق   و 

وترقيام ونقلهم وحتديـد    
رواتبــهم ومكافــآم  

 ماومساءلتهم تأديبياً وكل    
يتعلق بشؤوم الوظيفيـة،    

 للنظر يف   الوزيرورفعها إىل   



  ١٤٥

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

ونقلهم وحتديد رواتبـهم    
ومكافــآم ومــساءلتهم 
تأديبياً وكل مـا يتعلـق      
بشؤوم الوظيفية، ورفعها   
إىل جملس الوزراء للنظـر     

 . يف اعتمادها
  

اعتماد مشروع امليزانيـة     -٣
الــسنوية للــصندوق  

 .واحلساب اخلتامي 
  

النظر يف التقارير الدورية     -٤
ليت تقدم عن سري العمـل   ا

بالصندوق وعـن نظامـه     

يتعلق بشؤوم الوظيفيـة،    
ورفعها إىل الوزير للنظر يف     

 .اعتمادها
  
  
  
  

  

  

 إعادة ترقيم البند ليـصبح      -٣
واملوافقة على نصه   ) ٢(رقم  

.  
  

  

البند ليـصبح   إعادة ترقيم    -٤

 .اعتمادها
  
  
  
 

  

اعتماد مشروع امليزانيـة     -٢
الــسنوية للـــصندوق  

 . واحلساب اخلتامي
  

 التقارير الدوريـة    النظر يف  -٣
اليت تقدم عن سري العمـل      
 بالصندوق وعن نظامه املايل   

.  
  



  ١٤٦

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 . املايل
  

وضع وحتديـد املعـايري      -٥
ــة  واالشــتراطات الالزم
لتحديد وترشيح واختيـار    
املستفيدين مـن خدماتـه    
وذلك عن طريق إدارات    
ــة  وأجهــزة وجلــان فني
متخصصة يشكلها جملس   
األمناء من ذوي اخلـربة     

 .واالختصاص 
 

وضع خطط تطوير وتنمية     -٦
ــتثمارات ــوارد اس    وم

واملوافقة على نصه   ) ٣(رقم  
. 

  
  

) وحتديـد  (حذف عبـارة   -٥
الواردة بعد كلمة وضع مع     
إعادة ترقيم البند ليصبح رقم     

)٤. ( 
  
  
  
  
  
 

وضع املعايري واالشتراطات    -٤
الالزمة لتحديد وترشـيح    
واختيار املـستفيدين مـن     
خدماته وذلك عن طريـق     
إدارات وأجهزة وجلان فنية    
متخصصة يشكلها جملـس    
األمناء مـن ذوي اخلـربة      

  . واالختصاص
 

ير وتنمية  وضع خطط تطو   -٥
ــوارد   ــتثمارات وم   اس

 . الصندوق
  

وللمجلس أن يفوض رئيـسه     



  ١٤٧

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 .الصندوق 
  

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو 
الرئيس التنفيذي للصندوق يف    

  . بعض اختصاصاته
  

 إعادة ترقيم البند ليـصبح      -٦
 .واملوافقة على نصه ) ٥(

  
  
  
  
  
  

أو الرئيس التنفيذي للصندوق    
  . يف بعض اختصاصاته

  

    

 بعد إعادة الترقيم )٨(مادة 
  ) مستحدثة(

  

التالية على  ادة  املمت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكون   

  

ترقيم  بعد إعادة ال)٨(مادة 
  ) مستحدثة(

  

 على املادة املستحدثة    ة املوافق -
اليت أضافها جملس النواب، علما     

  

  )٨(مادة 
   

  
  



  ١٤٨

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

على أن يـتم    ) ٨( مسمى مادة   
   .اليت تليهاإعادة ترقيم املواد 

  
  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :املستحدثة 

  

جيتمع جملس أمناء الـصندوق     
أربع مرات يف السنة، وكلمـا      
دعت احلاجة لذلك، بدعوة من     
الرئيس أو نائبـه، وال يكـون       
انعقــاد الــس صــحيحاً إال 
حبضور أغلبية األعضاء على أن     
يكون من بينـهم الـرئيس أو       

   لـس  نائبه، وتصدر قرارات ا

بأن هذه اإلضافة متت بـالتوافق      
، بني جملس النواب واحلكومـة    

وذلك الفتقار املشروع األصلي    
هلذا النص على الرغم من أمهيته      
يف تنظيم اجتماعـات وعمـل      

   .الصندوق

  
  
  
  
  

 أمناء الـصندوق    جيتمع جملس 
أربع مرات يف السنة، وكلمـا      
دعت احلاجة لذلك، بدعوة من     
الرئيس أو نائبـه، وال يكـون       
انعقـاد الـس صــحيحاً إال   
حبضور أغلبية األعضاء على أن     
يكون من بينـهم الـرئيس أو       
نائبه، وتصدر قرارات الـس     



  ١٤٩

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

بأغلبية أصـوات احلاضـرين،     
وعند التساوي يرجح اجلانـب     

  .الذي منه الرئيس 
وللمجلس أن يـدعو حلـضور      
جلــساته الــرئيس التنفيــذي 
للصندوق ومن يرى االسـتعانة     
خبربم دون أن يكـون هلـم       

  .صوت معدود 
  

ــس  ــشات ال ــدون مناق وت
وقراراته يف سجل يعـد هلـذا       

  .الغرض 
  

بأغلبية أصـوات احلاضـرين،     
وعند التساوي يرجح اجلانـب     

  . لرئيسالذي منه ا
وللمجلس أن يـدعو حلـضور     
جلــساته الــرئيس التنفيــذي 
للصندوق ومن يرى االسـتعانة     
خبربم دون أن يكـون هلـم       

  . صوت معدود
  

ــشات الــس  ــدون مناق وت
وقراراته يف سجل يعـد هلـذا       

  . الغرض
  



  ١٥٠

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  
  
  

    
  

  )مستحدثة( )٩(مادة 

  

مت استحداث مادة جديـدة       -
، وذلـك   )٩(حتت مسمى مادة    

لرقابة علـى الـصندوق     لتوفري ا 
والتأكد من سري العمل فيه نزوالً      
على مقتضيات تبعية الـصندوق     
لوزارة الصحة وتربيرا للمساءلة    

مع إعادة  . السياسية للوزير عنه    
ترقيم املواد اليت تليهـا، يكـون     

  )٩(مادة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



  ١٥١

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 : نصها التايل 
 أن يعـرض  األمناءعلى جملس  (

 تقارير دورية    الصحة على وزير 
ـ      ري عن نشاط الـصندوق وس

العمل به وما مت إجنازه، وحتديد      
معوقات األداء وما مت اعتماده     

 .  من حلول لتقاريرها
  

ويتوىل الوزير متابعة مدى التزام 
الصندوق بأحكام هذا القانون    
وبتوجيه الدولة يف جمال عمـل      
الصندوق ومدى قيامه بتحقيق    
أهدافه بكفـاءة وفاعليـة يف      
حــدود االعتمــادات املاليــة 

على جملس األمناء أن يعـرض      
على وزير الصحة تقارير دورية     
عن نشاط الـصندوق وسـري      

جنازه، وحتديد  العمل به وما مت إ    
معوقات األداء وما مت اعتمـاده   

 . من حلول لتقاريرها 
  

ويتوىل الوزير متابعة مدى التزام     
الصندوق بأحكام هذا القانون    
وبتوجيه الدولة يف جمال عمـل      
الصندوق ومدى قيامه بتحقيق    
أهدافه بكفاءة وفاعلية يف حدود   

.   االعتمادات املاليـة املتاحـة    
ـ     ود مـا   وإذا تبني للوزير وج



  ١٥٢

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 وإذا تـبني للـوزير      .  املتاحة
وجود ما يتعارض من أعمـال      
الصندوق وقراراته مع أحكـام     
هذا القانون أو عـدم حتقيـق       
الصندوق ألهدافـه بكفـاءة     
وفاعلية، كان لـه االعتـراض      
على ذلـك وإخطـار جملـس       
األمناء مبا يراه يف هذا الـشأن،      
فإذا أصر الس على رأيه أو مل       
جيب على اعتـراض الـوزير      

 مـن تـاريخ     خالل أسبوعني 
 عـرض   استالمه لالعتـراض،  

 الوزير األمر على جملس الوزراء    

يتعارض من أعمال الـصندوق     
وقراراته مع أحكام هذا القانون     
ــصندوق  ــق ال ــدم حتقي أو ع
ألهدافه بكفاءة وفاعلية، كان له    
االعتراض على ذلك وإخطـار     
جملس األمناء مبا يراه يف هـذا       
الشأن، فإذا أصر الس علـى      
رأيه أو مل جيب على اعتـراض       
الوزير خالل أسبوعني من تاريخ     

العتـراض، عـرض    استالمه ل 
الوزير األمر على جملس الوزراء     
ــوع  ــرارا يف موض ليتخــذ ق
اعتراض الوزير خالل عشرين    



  ١٥٣

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

ــرار  يف موضــوع اليتخــذ ق
عشرين اعتراض الوزير خالل    

  . ) من تاريخ رفع األمر إليهيوما

  .  يوما من تاريخ رفع األمر إليه

  
  
  
  

  )٦(مادة 
  

يكون للصندوق رئيس تنفيـذي     
يعني بقرار من جملـس أمنـاءه،       
وحيدد القرار مدة تعيينه، وخيتص     
الرئيس التنفيـذي للـصندوق     

ــور ــصريف أم ه ومباشــرة بت
اختصاصاته، وتنفيـذ قـرارات     
جملس األمناء وخيضع يف ذلـك      

  . لرقابته وإشرافه

   بعد إعادة الترقيم)٩(مادة 
  

  دون تعديل

  بعد إعادة الترقيم) ٩(مادة 
  

   إعادة ترقيم املـادة لتكـون       -
   .)١٠(مادة 

 

 تصحيح اخلطأ اإلمالئـي يف      -
   .)أمنائه( لتصبح أمناءهكلمة 

  

ديدة بعد كلمة    إضافة فقرة ج   -
ملدة ثالث سنوات قابلة    (أمنائه  

   .) متتاليتنيللتجديد ملرتني
  

 إضافة فقرة جديدة بعد كلمة      -

  )١٠(مادة 
  

يكون للصندوق رئيس تنفيـذي     
ملدة  أمنائهيعني بقرار من جملس     
لتجديـد  ثالث سنوات قابلة ل   

، وخيتص الرئيس   متتاليتني ملرتني
التنفيذي للـصندوق بتـصريف     
أموره ومباشـرة اختـصاصاته،     

يف وتنفيذ قرارات جملس األمنـاء    
حدود أحكام هـذا القـانون      
 والقوانني واألنظمة ذات العالقة   



  ١٥٤

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

يف حدود أحكام هـذا     (األمناء  
القانون والقـوانني واألنظمـة     

    .)ذات العالقة

  . وخيضع يف ذلك لرقابته وإشرافه
  

 بعد إعادة الترقيم )١٠(مادة   
  ) مستحدثة(

  

التالية على  ادة  املث   مت استحدا  -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكون   

على أن يتم   ) ١٠( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :املستحدثة 

  

يف حالة خلو منصب الـرئيس      

 بعد إعادة الترقيم )١٠(مادة 
  ) مستحدثة(

  

   إعادة ترقيم املـادة لتكـون       -
   . )١١(مادة 

 بكلمة )ةاملاد( استبدال كلمة   -
الواردة يف اية الفقرة  )الفقرة(

  .األوىل

  )١١(مادة 
  

  

   
  
  
  
  
  
  

يف حالة خلو منصب الـرئيس      



  ١٥٥

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

ــن  ــبب م ــذي ألي س التنفي
األسباب، يعني من حيـل حملـه       
بذات األداة والكيفية املـشار     

  .فقرة السابقة إليها يف ال
  

ويباشر أحد أعـضاء جملـس      
األمناء أو أي شخص مؤهـل      
لذلك خيتـاره الـس مهـام       
وصالحيات الرئيس التنفيـذي    
بصفة مؤقتة حلني تعيني رئـيس      

  .تنفيذي جديد 
  
  

ــن  ــبب م ــذي ألي س التنفي
األسباب، يعني من حيـل حملـه       
بذات األداة والكيفية املـشار     

  .  السابقةاملادةإليها يف 
  

ويباشر أحد أعـضاء جملـس      
األمناء أو أي شخص مؤهـل      

   لـس مهـام    لذلك خيتـاره ا
وصالحيات الرئيس التنفيـذي    
بصفة مؤقتة حلني تعيني رئـيس      

  . تنفيذي جديد
  

  



  ١٥٦

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  

  

   بعد إعادة الترقيم )١١(مادة   
  ) مستحدثة( 

  

التالية على  ادة  امل مت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكون   

على أن يتم   ) ١١( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  

ص املـادة   وعلى ذلك يكون ن   
  :املستحدثة 

  

يتوىل الرئيس التنفيذي ممارسـة     

   بعد إعادة الترقيم )١١(مادة 
  )مستحدثة( 

  

، املستحدثة   )١١( إلغاء مادة    -
املادة   يف لدمج بعض فقراا     نظرا

  .العاشرة بعد إعادة الترقيم 

  



  ١٥٧

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

صالحيات الصندوق يف حدود    
أحكام هذا القانون والقـوانني     
واألنظمة ذات العالقة، وخيضع    

  . يف ذلك لرقابة جملس األمناء
  

   بعد إعادة الترقيم )١٢(مادة   
  ) مستحدثة( 

  

  

التالية على  ادة  امل مت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكون   

على أن يتم   ) ١٢( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      

   بعد إعادة الترقيم)١٢(مادة 
  ) مستحدثة ( 

  
 على املادة املستحدثة    ة املوافق -

اليت أضافها جملس النواب، علما     
بأن هذه اإلضافة متت بـالتوافق      

  .ة بني جملس النواب واحلكوم
  

  )١٢(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥٨

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  :املستحدثة 
  

 الصندوق مـا    حيدد جملس أمناء  
يستحقه الرئيس التنفيذي مـن     
أجر، مبا يف ذلـك العـالوات       
  .واملزايا املالية أو العينية األخرى

    
  

حيدد جملس أمناء الصندوق مـا      
يستحقه الرئيس التنفيذي مـن     
أجر، مبا يف ذلـك العـالوات       
  .واملزايا املالية أو العينية األخرى

  

    

   بعد إعادة الترقيم )١٣(مادة 
  ) مستحدثة( 

  

التالية علـى   ادة  املمت استحداث   
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكون   

على أن يتم   ) ١٣ (مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  
  

  

  بعد إعادة الترقيم ) ١٣(مادة 
   ) مستحدثة( 

  

 املوافقة على املادة املستحدثة     -
اليت أضافها جملس النواب، علما     
بأن هذه اإلضافة متت بـالتوافق      

  .بني جملس النواب واحلكومة 

  

  )١٣(مادة 
  

  

 
  
  
  
  



  ١٥٩

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :املستحدثة 

  

للرئيس التنفيذي أن يستقيل من     
منصبه مبوجب طلـب كتـايب      
ــاء   ــس أمن ــه إىل جمل يقدم
الصندوق، وذلك قبل التـاريخ     
احملدد لالستقالة بثالثة أشـهر     

  .على األقل 
  

ويصدر بقبول االستقالة قـرار     
  .ن جملس األمناء م

  
  

    
  
  

  

للرئيس التنفيذي أن يستقيل من     
 منصبه مبوجب طلـب كتـايب     
ــاء   ــس أمن ــه إىل جمل يقدم
الصندوق، وذلك قبل التـاريخ     
احملدد لالستقالة بثالثة أشـهر     

  . على األقل
  

ويصدر بقبول االستقالة قـرار     
  . من جملس األمناء

  



  ١٦٠

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

    

 بعد إعادة الترقيم )١٤(مادة 
  ) مستحدثة(

  

التالية على  ادة  امل مت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكون   

على أن يتم   ) ١٤( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  

وعلى ذلك يكون نص املـادة      
  :املستحدثة 

  

جيوز بقرار من جملس أمنـاء       - أ
الصندوق بأغلبية أصـوات    
احلاضرين إعفـاء الـرئيس     

  

عادة الترقيم بعد إ) ١٤(مادة 
  )مستحدثة(

  

املوافقة على املادة املستحدثة     -
اليت أضافها جملس النواب، علما     
بأن هذه اإلضافة متت بـالتوافق      

  .بني جملس النواب واحلكومة 
  
  
 
 ) .أ( املوافقة على نص البند -
  
  

  

  )١٤(مادة 
  

  
  
  

  
  

  
  

من جملس أمناء   جيوز بقرار     - أ
الصندوق بأغلبية أصـوات    
احلاضرين إعفـاء الـرئيس     



  ١٦١

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

التنفيذي من منصبه بسبب    
إخالله مبمارسة اختصاصاته   
أو سوء سـلوكه أو عـدم       
الكفاءة يف إجناز مهامـه أو      

مانة أو عـدم    اإلخالل باأل 
مقدرته على القيام بواجبات    

 .وظيفته ألسباب صحية 
  
  

 

مينح الرئيس التنفيذي قبل     -  ب
إعفائه من منـصبه فرصـة      
للدفاع عن نفسه أمام جملس     
األمناء، ويستمر الـرئيس     
التنفيـــذي يف ممارســـة 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
 

 ) .ب( املوافقة على نص البند -
  
  
  
  

التنفيذي من منصبه بـسبب     
إخالله مبمارسة اختصاصاته    
أو سوء سـلوكه أو عـدم       
الكفاءة يف إجناز مهامـه أو      
اإلخالل باألمانـة أو عـدم      
مقدرته على القيام بواجبات    

 . وظيفته ألسباب صحية
  
  

مينح الرئيس التنفيـذي      -  ب
 مـن منـصبه     قبل إعفائه 

فرصة للدفاع عن نفـسه     
أمام جملس األمناء، ويستمر    
الرئيس التنفيذي يف ممارسة    



  ١٦٢

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

اختصاصاته حـىت تـاريخ     
اإلعفاء، ما مل يقرر جملـس      

 .األمناء خالف ذلك 
  

  
  
  
  

اختصاصاته حـىت تـاريخ     
اإلعفاء، ما مل يقرر جملـس      

 . األمناء خالف ذلك
  

  

  )٧(مادة 
  

يصدر وزير الصحة القـرارات     
 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون    

.  
  
  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٥(مادة 
  

  عديلدون ت
  
  
  
  
  
  
  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٥(مادة 
  

خـالل سـتة    ( إضافة عبارة    -
يف  نـشره أشهر مـن تـاريخ      

  .يف اية املادة ) اجلريدة الرمسية
  
  

  

  )١٥(مادة 
  

يصدر وزير الصحة القـرارات     
 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون    
خالل ستة أشهر مـن تـاريخ       

  . يف اجلريدة الرمسية نشره
  
  

  
  

        



  ١٦٣

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

لس نصوص املواد كما أقرها جم
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٨(مادة 
  

 – كل فيما خيصه  –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل    
به اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ      

  . نشره يف اجلريدة الرمسية
  

   بعد إعادة الترقيم)١٦(مادة 
  

  دون تعديل
  

  بعد إعادة الترقيم) ١٦(مادة 
  

  دون تعديل

  )١٦(مادة 
  
  

 – كل فيما خيصه    –على الوزراء   
حكام هذا القانون، ويعمل    تنفيذ أ 

به اعتباراً من اليوم التايل لتـاريخ   
  . نشره يف اجلريدة الرمسية

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٤ 

  
  م٢٠٠٧ فبرایر ٢٨:التاریخ 

  

  احملرتمة  بهية جواد اجلشي .د/ سعادة السيدة الفاضلة 
  رئيس جلنة اخلدمات

  

 الشفاء بإنشاء صندوق(   ) لسنة (   ) المشروع بقانون رقم : الموضوع 
  .الوطني 

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

م، أرف ق مع الي رئ یس المجل س، ض من كتاب ھ رق م             ٢٠٠٧ فبرایر   ٢١بتاریخ  
  الم         شروع بق        انون رق         م ، ن        سخة م        ن   )م٢٠٠٧-٢-٣- ص ل ت ق ٢٠(

، إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة    بإن  شاء ص  ندوق ال  شفاء ال  وطني   (   ) ل  سنة  (   ) 
  .لك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الخدماتوالقانونیة، وذ

  

م، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة  ٢٠٠٧ فبرای   ر ٢٨وبت   اریخ 
، حی ث   من دور االنعقاد العادي األول من الفصل الت شریعي الث اني           لثامنا اجتماعھا

 اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرتھ اإلی ضاحیة، وق رار مجل س الن واب        
ب  شأنھ، وتقری  ر لجن  ة الخ  دمات فی  ھ، وذل  ك بح  ضور المست  شارین واالخت  صاصیین   

  .القانونیین بالمجلس
  .وانتھت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
  

بإن  شاء ص  ندوق (   ) ل  سنة (   ) الم  شروع بق  انون رق  م  ت  رى اللجن  ة س  المة  
  .احیتین الدستوریة والقانونیة؛ من النالشفاء الوطني

  
            حممد هادي احللواجي

  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية   
 
  


