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  )١(ملحق رقم 
  

التقرير التكميلي للجنة اخلدمات 
خبصوص مشروع قانون بشأن اهليئة 
العامة للتأمني االجتماعي ، املرافق 

  ) ٩٨(للمرسوم امللكي رقم 
   .م ٢٠٠٦لسنة 

  
  



 ) ٦٨(

  م٢٠٠٧ نوفمرب ٢١: التاريخ 
  

  نـة اخلدمـات التكميلي األول للجتقريـرال
  ( ) لسنة ( ) من مشروع قانون رقم  ) ٦( املادة  من) ٨(خبصوص البند 

  بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي
  

  : مقدمــة
رئـيس جملـس    السيد علي بن صاحل الصاحل       صاحب املعايل    أرسلم    ٢٠٠٧   نوفمرب ١٣بتاريخ  

ـًا برقم   الشورى   إىل جلنة اخلدمات بناء على قرار الس        ) ٢٠٠٧-١١ -٣/  ص ل خ ت      ٢٩( خطاب
مـن  ) ٦(من املـادة    ) ٨(م ، بإعادة دراسة البند      ٢٠٠٧ نوفمرب   ١٢يف جلسته اخلامسة املنعقدة بتاريخ      

 ليعرض على بشأنهعداد تقرير  ، وإبشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي     )( لسنة   ) (مشروع قانون رقم    
  . الس

  
  :  إجراءات اللجنة-أوالً

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  
  

 :التاليةاالجتماعات املذكور يف من مشروع القانون  ) ٦(من املادة ) ٨(البند تدارست اللجنة  )١(
  .م٢٠٠٧ نوفمرب ١٨ بتاريخ       االجتماع اخلامس-
 .م٢٠٠٧ نوفمرب ٢٠ بتاريخ      االجتماع السادس-

  
 :شارك يف اجتماع اللجنة اخلامس كل من )٢(

  

  .عضو جملس الشورى  السيد مجيل علي املتروكسعادة  -
 .عضو جملس الشورى  السيد فيصل حسن فوالذسعادة  -

  



 ) ٦٩(

، حيـث    االجتماع اخلامس ممثلو اهليئة العامة للتأمينات االجتماعيـة        يفوبدعوة من اللجنة، شارك     ) ٣ (
 :حضر كل من

  .املدير العام للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية   الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة .١
  .مستشار اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية  ف املاجدـوب يوسـاألستاذ يعق. ٢
  .مستشار قانوين للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية  جريد اهلرمسي اهلاـاألستاذ أمح. ٣

 

 
 :  كل منكما شارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •
 

 .سـلمجللانوين ـار القـاملستش   الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان     ـرهوند مــاألستاذ حمسن محي .٢
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان      الدليمـيالدكتور حممـد عبداهللا .٣
 

 .خولــة هاشــم  السيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

ـًاثاني   :رأي اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية : ـ
  

تعيني مدقق حسابات داخلي وخـارجي      من املشروع جاء ل   ) ٦(من املادة   ) ٨(البند  ن  أ اهليئة العامة    ترى
 فوجود ؛)٦ ( املادةمن)  ٨( البندبقاء وعليه فانه ال ضري من   ،  اهليئة ومركزها املايل  يقوم بتدقيق حسابات    

وإن ، ومن مصلحة اهليئة أن يكون هناك مدقق خارجي على حساباا،             مستغربا املدقق اخلارجي ليس أمرا   
خارجي مبعرفة  تعيني مدقق حسابات    املعمول به اآلن هو وجود مدقق داخلي من اهليئة إضافة إىل            اإلجراء  

  .ديوان الرقابة املالية
  

  :رأي اللجنة: ـًارابعـ
  

يف دراسة مستفيـضة،     املذكور   من مشروع القانون  ) ٦(من املادة رقم    ) ٨(بعد أن درست اللجنة البند      
ضوء قرار جملس النواب وما جاء يف طلب إعادة املداولة يف البند املذكور ويف ضوء مناقـشات أعـضاء                   



 ) ٧٠(

هليئة العامة للتأمينات االجتماعية واملستشارين القانونيني، استقر رأي اللجنة على اإلبقاء           الس ومرئيات ا  
إىل بنود املادة السادسة من     ) ٨(على توصيتها السابقة باملوافقة على قرار جملس النواب املوقر بإضافة البند            
  :يةمشروع قانون بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي وذلك لألسباب التال

  

من قانون ديوان الرقابة املالية الذي يخضع اهليئة لرقابة الديوان ) ٤( إن اللجنة مل يغب عنها نص املادة   -١
إال أن نص املادة املـذكورة مل مينـع    . وأن نتائج هذه الرقابة هي املعتمدة كأساس للمساءلة والتقومي        
كمـا  . حسابات آخرين لتدقيق حساباا   اهليئات العامة اخلاضعة لرقابة الديوان من أن تكلف مدققي          

أن النص املذكور ال يصادر حق املشرع يف أن يضمن قوانني إنشاء اهليئات العامة بعد إنشاء ديـوان                  
ـًا يلزمها بتعيني مدققي حسابات خارجيني أو داخليني حبسب ما يتراءى له من            الرقابة املالية، نصوص

الفعل يف بعض القوانني احلديثة من النص على تعـيني          وهذا ما مت ب   . االعتبارات اليت تستوجب ذلك   
  .مدققني خارجيني

  

ـًا بكل تفاصيله وعناصره               -٢ ـًا سابق  إن مقدمي طلب إعادة املداولة يف البند املذكور يستعيدون نقاش
دار يف الس عند النظر يف مشروعات قوانني سابقة حول جدوى وصحة النص فيها علـى تعـيني                  

وقد انتهى هذا النقـاش يف      . ئات عامة رغم خضوعها لرقابة ديوان الرقابة املالية       مدققي حسابات هلي  
حينه لصاحل وجهة النظر اليت تذهب إىل عدم وجود ما مينع من النص يف هذه القوانني علـى تعـيني               
مدققي حسابات هلذه اهليئات رغم خضوعها لرقابة ديوان الرقابة املالية ملا لذلك من نتائج حممودة يف                

احل الشفافية وحماصرة التجاوزات املالية احملتملة، وهذا ما مت بالفعل من توافق السني على ذلـك                ص
وعلـى  . بالنسبة لقوانني بشأن صندوق العمل وبشأن تنظيم سوق العمل ومصرف البحرين املركزي           
               لس السابقة  ذلك ال ترى اللجنة أن هناك من املستجدات ما يدعوها إىل التوصية مبا يغاير قناعات ا

وترفق اللجنة مستنسخات من النصوص ذات العالقة من القوانني املشار إليها لتفضل            . يف هذا الشأن  
  .الس باالطالع عليها

  

  ترى اللجنة أنه مما يعزز االعتبارات اليت تدعو إىل تعيني مدقق خارجي إىل جانب رقابة ديوان الرقابة                 -٣
وتكون الرقابة اليت ( من قانون ديوان الرقابة املالية وهو             ) ٧( املادة   املالية هو نص الفقرة الثانية من     

ـًا للقواعد اليت تقررها خطة العمل اليت يـضعها                 يباشرها الديوان رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفق
  ).رئيس الديوان 



 ) ٧١(

ولة يف البند املذكور     ترى اللجنة يف حاالت التخوف والتداعيات السلبية اليت ساقها مقدمو طلب املدا            -٤
كنتائج لتطبيق هذا البند وذلك تربيرا لطلب إلغائه، أن فيها أمورا افتراضية ال ميكن التعويل عليهـا                 

  .كسبب كاف لتأييد الطلب بإلغاء البند املذكور
     

  

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاخامس
  

  : لداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل منمن الالئحة ا ) ٣٩( إعماالً لنص املادة 
  

ـًا            األستاذة مسرية إبراهيم رجب .١  مقررا أصلي
  امقررا احتياطي     الدكتور محـد علي السليطي .٢

  

  : توصية اللجنة:  ـًاسادس
       

  :نة إىل التوصية التاليةيف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت يف الس واللجنة توصلت اللج
  

من مشروع القانون كما ورد يف توصية اللجنة ) ٦(من املادة ) ٨(املوافقة على إضافة البند  .١
 .السابقة

  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  
  
  
  
  
  

  ية جواد اجلشي.              د                  عائشة سامل مبارك.   د
اخلدمـاترئيس جلنة                                   اخلدماتة نائب رئيس جلن



 ) ٧٢(

  بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي )    ( لسنة (  ) مشروع قانون رقم من )  ٦(املادة 
  

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  دة السادسةاملا
جملس إدارة اهليئة هو السلطة العليا       
اليت تتوىل تصريف شئوا، ووضع      
السياسة العامة اليت تسري عليها وله      
أن يتخذ من القرارات مـا يـراه        

ـًا   لتحقيق الغـرض الـذي     الزم
أنشئت من أجله، واإلشراف علـى      
ــة   ــتثمارية واملالي ــشئون االس ال
ــة   ــصفة خاص ــة، وب واإلداري

  : اليةالصالحيات الت
إنشاء شركة لالستثمار يعهـد      .١

إليها باستثمار أموال صـناديق     
 . التقاعد الثالثة

  املادة السادسة
 تعديل الصالحيات وذلك علـى      -

  : النحو التايل
إنشاء شـركة اسـتثمارية      .١

 إىل فريـق فـين      ايعهد بإدار 
متخصص يتمتع بكفاءة عاليـة     

يئة العامـة   يف استثمار أموال اهل   
للتأمني االجتماعي، وختضع يف    
رقابتها إىل مصرف البحـرين     
  . املركزي وديوان الرقابة املالية

إقرار امليزانيـة التقديريـة      .٢
 املايل  وحساا اخلتامي ومركزها  

 قبل رفعهـا لـس الـوزراء      

  

  املادة السادسة
  املوافقة علـى قـرار جملـس        -

) ١ (ينالنواب بتعـديل البنـد    
مـع  ) ٨(وإضافة البنـد    ) ٤(و

تعديله، وعدم املوافقـة علـى      
  . )٢(تعديل البند 

  
  
  
  
  
  
  

  املادة السادسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ) ٧٣(

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إقرار امليزانية التقديريـة للهيئـة       .٢
  وحساا اخلتـامي ومركزهـا     

 . املايل
دراسة تقارير املتابعة وتقييم أداء      .٣

اهليئة مـن خالهلـا وإصـدار       
القــرارات الالزمــة لتحــسني 

 . مستويات األداء
ات القـوانني   دراسة مـشروع   .٤

اخلاصة بتطوير نظام معاشـات     
ومكافـآت التقاعـد ملــوظفي   
احلكومة، وضباط وأفراد قـوة     

حرين واألمـن العـام،     لبدفاع ا 
والعاملني يف القطاع األهلـي،     
وذلك باالشتراك مع اجلهـات     

 . املعنية

ــدا  ــك متهي ــة؛ وذل للموافق
لتحويلها إىل جملسي الـشورى     

 . والنواب
نني دراسة مشروعات القوا   .٤

اخلاصة بتطوير نظام املعاشـات     
ومكافآت التقاعـد ملـوظفي     
احلكومة، وضباط وأفراد قـوة     

حرين واألمن العـام،    بدفاع ال 
والعاملني يف القطاع األهلـي،     
مبا يف ذلك مـشاريع قـوانني       
توحيد املزايا بني هذه القطاعات    
وفق أفضلها، وذلك باالشتراك    

  . مع اجلهات املعنية
ــمن    - ــضا ض ــضاف أي وي

 :الصالحيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ) ٧٤(

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

إصدار اللوائح واألنظمة املاليـة      .٥
واإلدارية والفنية  اخلاصة باهليئة،     

درجات ورواتب  وإقرار جداول   
املوظفني على ضـوء اهليكـل      

 . التنظيمي الذي يقره الس
تعيني خبري اكتواري كل ثالث      .٦

سنوات لفحص وحتديد املركـز     
 . املايل للهيئة

 ديـوان   دراسة ومناقشة تقريـر    .٧
الرقابة املاليـة بـشأن تـدقيق       
حسابات اهليئة والتقارير األخرى    

 الديوان املتعلقـة    اليت يصدرها   
مال التدقيق واختاذ مـا     بنتائج أع 
 .يلزم بشأا

  

تعيني مدقق حسابات داخلـي     .٨
وخارجي يقوم بتدقيق حسابات    
اهليئة ومركزها املايل علـى أال      
جيدد لألخري أكثـر مـن دورة      

  . واحدة
  
  

ــص   ــون ن ــك يك ــى ذل   وعل
  :املادة بعد التعديل 

جملس إدارة اهليئة هو السلطة العليا       
اليت تتوىل تصريف شئوا، ووضع      

ليها وله  السياسة العامة اليت تسري ع    
أن يتخذ من القرارات مـا يـراه        

ـًا  لتحقيق الغـرض الـذي      الزم
أنشئت من أجله، واإلشراف علـى      
ــة   ــتثمارية واملالي ــشئون االس ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

جملس إدارة اهليئة هو السلطة العليا       
اليت تتوىل تصريف شئوا، ووضع      
السياسة العامة اليت تسري عليها وله      
أن يتخذ من القرارات مـا يـراه        

ـًا  لتحقيق الغـرض الـذي      الزم
أنشئت من أجله، واإلشراف علـى      

ــة  ا ــتثمارية واملالي ــشئون االس ل



 ) ٧٥(

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

  
  
  
  

  

وميثل رئيس جملس اإلدارة اهليئة أمام      
  .  القضاء ويف صالا بالغري

ــة   ــصفة خاص ــة، وب واإلداري
  : الصالحيات التالية

إنشاء شركة استثمارية يعهـد     .١
إىل فريق فين متخصص     ابإدار 

يتمتع بكفاءة عالية يف استثمار     
ة العامـة للتـأمني     أموال اهليئ 

االجتماعي، وختضع يف رقابتها    
إىل مصرف البحرين املركـزي     

 . وديوان الرقابة املالية
  
إقرار امليزانية التقديرية وحساا    .٢

 املـايل قبـل     اخلتامي ومركزها 
 للموافقة؛  رفعها لس الوزراء  

وذلك متهيـدا لتحويلـها إىل      
 . جملسي الشورى والنواب

  
  

  املوافقة علـى قـرار جملـس        .١
 .النواب 

  
  
  
  
  
  

  
  
 

عدم املوافقة على قرار جملـس       .٢
النواب واملوافقة علـى الـنص      

 وذلك ألن   ؛الوارد من احلكومة  
ميزانيات اهليئات العامة ال حتال     

 .إىل السني بشكل منفرد 

ــة   ــصفة خاص ــة، وب واإلداري
  : الصالحيات التالية

إنشاء شـركة اسـتثمارية      .١
 إىل فريـق فـين      ايعهد بإدار 

متخصص يتمتع بكفاءة عالية يف     
استثمار أموال اهليئـة العامـة      
للتأمني االجتماعي، وختـضع يف     
رقابتها إىل مـصرف البحـرين      
 . املركزي وديوان الرقابة املالية

  
إقرار امليزانية التقديرية للهيئـة      .٢

  وحساا اخلتـامي ومركزهـا     
 . املايل

  
  



 ) ٧٦(

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
 
عة وتقييم أداء   دراسة تقارير املتاب   .٣

اهليئة مـن خالهلـا وإصـدار       
القــرارات الالزمــة لتحــسني 

 . مستويات األداء
  
دراسة مـشروعات القـوانني      .٤

اخلاصة بتطوير نظام املعاشـات     
ومكافآت التقاعـد ملـوظفي     
احلكومة، وضباط وأفراد قـوة     

حرين واألمن العـام،    لبدفاع ا 
والعاملني يف القطاع األهلـي،     

انني مبا يف ذلك مـشاريع قـو      
توحيد املزايا بني هذه القطاعات     
وفق أفضلها، وذلك باالشتراك    

  
  

 دون تعديل
  
  
  
 
ـ  . ٤   ى قـرار جملـس     املوافقة عل

 .النواب 
  
  
  
  
  
  
  

  
دراسة تقارير املتابعة وتقييم     .٣

أداء اهليئة من خالهلـا وإصـدار       
ــة لتحــسني  ــرارات الالزم الق
  مــــــــــستويات  

 . األداء
 

دراسة مشروعات القوانني    .٤
اخلاصة بتطوير نظام املعاشـات     
ومكافــآت التقاعــد ملــوظفي 

، وضباط وأفراد قـوة     احلكومة
حرين واألمن العـام،    لبدفاع ا 

والعاملني يف القطاع األهلي، مبا     
يف ذلك مشاريع قوانني توحيـد      
املزايا بني هذه القطاعات وفـق      
أفضلها، وذلك باالشتراك مـع     



 ) ٧٧(

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .مع اجلهات املعنية
  
  
  
 

إصدار اللوائح واألنظمة املاليـة      .٥
واإلدارية والفنية  اخلاصة باهليئة،     
وإقرار جداول درجات ورواتب    
املوظفني على ضـوء اهليكـل      

 . التنظيمي الذي يقره الس
  

ث تعيني خبري اكتواري كل ثال     .٦
سنوات لفحص وحتديد املركـز     

 . املايل للهيئة
  

 ديـوان   دراسة ومناقشة تقريـر    .٧
الرقابة املاليـة بـشأن تـدقيق       
حسابات اهليئة والتقارير األخرى    

  
  
  
 

 دون تعديل
  
  
  
  

  
  دون تعديل
  
  

  دون تعديل
  
 

  .اجلهات املعنية
  
  
  
  
  
 

إصدار اللوائح واألنظمـة     .٥
املالية واإلدارية والفنية  اخلاصـة      

جداول درجـات   باهليئة، وإقرار   
ورواتب املوظفني علـى ضـوء      
 اهليكل التنظيمي الذي يقره الس    

.  
 

 

تعيني خبري اكتواري كـل      .٦
ثالث سنوات لفحص وحتديـد     

 . املركز املايل للهيئة
  

 ديوان  دراسة ومناقشة تقرير   .٧
الرقابة املاليـة بـشأن تـدقيق       



 ) ٧٨(

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 الـديوان املتعلقـة     اليت يصدرها 
بنتائج أعمال التدقيق واختاذ مـا      

 .يلزم بشأا
  
 
تعيني مدقق حسابات داخلـي     .٨

وخارجي يقوم بتدقيق حسابات    
يئة ومركزها املايل علـى أال      اهل

جيدد لألخري أكثـر مـن دورة      
 . واحدة

  
  

 

وميثل رئيس جملس اإلدارة اهليئة أمام      
  . القضاء ويف صالا بالغري

  
  
  
  
  

املوافقة على قرار جملس النواب     . ٨
وذلك استنادا إىل   ) ٨(بإضافة البند   

التربيرات الواردة يف التقريـر مـع  
  :تعديله على النحو التايل 

بعـد  ) آخر( إضافة كلمة    -
مع اسـتبدال   ) داخلي و (عبارة  
 .) يقوم(بكلمة ) يقومان(كلمة 

حسابات اهليئة والتقارير األخرى    
  الـديوان املتعلقـة    اليت يصدرها   

بنتائج أعمال التدقيق واختاذ مـا      
 .يلزم بشأا

  
 داخلـي   تعيني مدقق حسابات  .٨

 بتـدقيق   ان خارجي يقوم  وآخر
حسابات اهليئة ومركزها املـايل     

 أكثر مـن    لألخريعلى أال جيدد    
 . دورة واحدة

  
  

وميثل رئيس جملس اإلدارة اهليئة     
 . أمام القضاء ويف صالا بالغري

  


