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  )١(ملحق رقم 
  

ادية الشئون املالية واالقتصتقرير جلنة 
خبصوص مشروع قانون بفتح اعتماد مايل 

 يف امليزانية العامة للدولة للسنة إضايف
م ، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠٠٨املالية 

  .م ٢٠٠٨لسنة ) ١٢(رقم 
  
  
  
  



 )٧٨( 

  
  

  مم٢٠٠٨٢٠٠٨ مارس  مارس ١٣١٣: : التاریخالتاریخ
  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
 بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية  بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية ٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة (  ) (  ) مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم   حـــولحـــول

  ))١٢١٢((، املرافق للمرسوم امللكي رقم ، املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠٠٨٢٠٠٨العامة للدولة للسنة املالية العامة للدولة للسنة املالية 
 مم٢٠٠٨٢٠٠٨ لسنة  لسنة 

   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––دور االنعقاد الثاني دور االنعقاد الثاني 
  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

 -٣ -٣/ ص ل م ق  / ١١٣(م، وبموج  ب الخط  اب رق  م   ٢٠٠٨ م  ارس ٥بت  اریخ 

 رئیس المجل س إل ى لجن ة    األستاذ علي بن صالح الصالحاألستاذ علي بن صالح الصالح، أرسل صاحب المعالي    )٢٠٠٨

 بف  تح ٢٠٠٨ل  سنة (  )  رق  م  م  شروع ق  انون ن  سخة م  ن ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة   

، المراف  ق للمرس  وم ٢٠٠٨اعتم  اد إض  افي ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة المالی  ة    

 لمناق شتھ ودراس تھ وإع داد تقری ر ب شأنھ مت ضمنـًا رأي       م٢٠٠٨ل سنة   ) ١٢(الملكي رق م    

جل ستھ القادم  ة الت ي س تعقد ی  وم االثن ین بت  اریخ      ف  ي رـاللجن ة لعرض ھ عل  ى المجل س الموق     

  .٢٠٠٨ مارس ١٠
  

  :  إجراءات اللجنة-أوًال
  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

ر المواف ق  ـیھ ا التاس ع والعاش    اجتماعف ي   ور  ـ المذك   روع الق انون  ـمشتدارست اللجنة    )١(

 .م ٢٠٠٨ مارس ١٢ – ٦

  



 )٧٩( 

 

دراس  ة عل  ى  اطلع  ت اللجن  ة أثن  اء دراس  تھا لم  شروع الق  انون موض  وع البح  ث وال        )٢(

 :الوثائق المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي
 

 .   مشروع القانون موضوع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیة - 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ - 

 والت  ي أك  دت س  المة رأي لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة بمجل  س ال  شورى  - 

   .مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

  

ك ل   مسؤولون وممثل ون ع ن   والعاشر   تاسعوبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع ال       )٣(

 :من

  :وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
 . الــــــــــوزیـــــــــر            سعادة األستاذ عبدالعزیز بن محمد الفاضل -١

 

  :وزارة المالیة
  

 . وكــیل المساعد للشؤون المالـــــیةال  الســــــــید عـــــــارف صالح خمیس            -١

 . بالوكالة     مدیر إدارة الرقابة والمتابعة الســــــــید أنـــــــور علي األنصاري           -٢

  

 : كل منكما حضر االجتماع من مجلس الشورى •
 

 .      المســتشار القانــــوني للمجلـــــس  الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

 .      المسـتشار القانوني لشـــــؤون اللجان  ـاذ محســن حمیـــــد مرھــوناألستــــ -٢

 .      المسـتشار القانوني لشـــــؤون اللجان  الـــدكتور محمــــد عـــبداهللا الدلـــیمي -٣

 
  

  .الســـید أیوب علـــي طـــریفر اللجنة ــوتولى أمانة س •



 )٨٠( 

  : رأي الجھات المعنیة–ثانیا 
  

  :لسي الشورى والنوابرأي وزارة مج
  

 س الن واب ل م تن اقش م شروع الق انون      ون المالیة واالقتصادیة في مجل    ؤلجنة الش إن  

 ٤٠ بمق دار  ٢٠٠٨الحكوم ة بف تح اعتم اد م الي إض افي ف ي موازن ة الع ام          المرف وع م ن  

، وأن تم التواف ق علی ھ ف ي اللجن ة الحكومی ة البرلمانی ة       دینار، وذلك على النحو الذي ملیون

  . تم االتفاق علیھ بین الحكومة والنواب أثبت في محاضر مسجلة لدیناكل ما

  
اإلج راءات التنفیذی ة     اتخاذ ك ل یجبقبل البت في مناقشة المخصص وصرفھ وأنھ 

بع  د ی  ستحقھا  نم   ھ  ذه الع  الوة وال  شروع ف  ي ص  رفھا ل  لح  صر الم  ؤھلین لالس  تفادة م  ن 

الخدم ة المدنی ة     من خالل سجالت دیوان بیاناتھم الالزمة التي تؤھلھم لھذه العالوةاستیفاء

ت  تم المباش  رة ف  ي  والھیئت  ین الع  امتین ل  صندوقي التقاع  د والتأمین  ات االجتماعی  ة، عل  ى أن

بیاناتھ ا ف ي    إقامة مكاتب تسجیل عامة لحصر المستحقین من أرب اب األس ر غی ر المدرج ة    

ن ى رات ب إل ى     ومن ث م ی تم ص رف المبل غ عل ى دفع ات م ن أد            .كشوفات الھیئات واألجھزة  

  .أعلى

  
  

  :وزارة المالیة رأي
  
  

م  ا انتھج  ھ مجل  س الن  واب ف  ي ت  سمیة  أوض  ح الوكی  ل الم  ساعد لل  شؤون المالی  ة أن  

ع  الوة (یخ  رج م  شروع الق  انون م  ن م  ساره المح  دد والمؤق  ت إل  ى  ) ع  الوة(ب ـ  ) اإلعان  ة(

یبة م ن غ الء   لھذه الفت رة الع ص  ) إعانة مؤقتة (تدخل في الراتب بشكل دائم بدًال من        ) دائمة

كب ل الحكوم ة   أی ًضا  التعدیل الذي أدخل ھ مجل س الن واب عل ى الم ادة األول ى         األسعار، وأن   

ة ب  ن ـیخ خلیف  ــوزراء ال  شـو رئ  یس ال   ـن اجتم  اع سم   ـم م  ـ بالرغ  ،اھا قی  وًدـع علی  ـووض  



 )٨١( 

س  لمان آل خلیف  ة ب  أعلى م  ستوى م  ن مجل  س الن  واب واالتف  اق عل  ى المبل  غ المح  دد ف  ي            

وأن تع دیالت مجل س الن واب غی ر دس توري ویوج ب إیج اد آلی ة لتوزی ع           مشروع القانون،   

المستحقات، كما أن النص في م شروع الق انون عل ى كیفی ة ص رف ع الوة غ الء المعی شة                  

بالطریقة المبینة في التعدیل فیھ نوع من تقلیل لكرامة الم واطنین وھ و م ا یخ الف م ا ن ص          

ع الق انون كم ا ورد م ن الحكوم ة دون     ا عل ى تم سك ال وزارة بم شرو     مؤك دً  علیھ الدستور، 

 لیم نح الن اس الع الوة ف ي وقتھ ا       وإنجاح ھ ا إلى اإلسراع في تمریر المشروع       داعًیوتعدیل،  

 م شیًرا إل  ى ض رورة إعط اء ك  ل ذي اخت صاص اخت صاصھ، وع  دم الت دخل فیم  ا       .المح دد 

  .یخص السلطة التنفیذیة

  
  
  : جنةلـــــ رأي ال-لثــًاثا
  

 اس  تعراض وجھ  ات النظ  ر الت  ي دارت   الق  انون حی  ث ت  مّ  ناق  شت اللجن  ة م  شروع   

وزارة المالی ة ، وتأك دت اللجن ة م ن س المة      حولھ من قبل أعضاء اللجنة وم ن قب ل ممثل ي       

 لجن ة ال شؤون الت شریعیة    مشروع القانون من الن احیتین الدس توریة والقانونی ة وفقـ ـًا ل رأي        

   .بمجلس الشورىوالقانونیة 
 

 إق  رارء عل  ى ال  سلطة الت  شریعیة س  رعة االنتھ  اء م  ن     تمن  ى مجل  س ال  وزرا  ولق  د   

 حت ى  ٢٠٠٨الدول ة للع ام     میزانی ة ف ي دین ار   ملی ون  )٤٠(ق انون باعتم اد مبل غ     م شروع 

ا لوص ول ع الوة   ض مانً و  .دالمح د   موع دھا ف ي تتمكن الحكومة من صرف عالوة الغ الء  

 الج اري م ارس   ١٥ ت م تحدی ده بح د أق صى     ال ذي  الوق ت  ف ي  م ستحقیھا  إل ى  غالء المعیشة

ناقشت اللجنة مشروع القانون بصفة االستعجال مؤجلة جمیع البن ود المت وفرة عل ى ج دول        

  .أعمالھا

  



 )٨٢( 

مب  ادرة س  مو رئ  یس ال  وزراء ال  شیخ خلیف  ة ب  ن س  لمان آل       وإن اللجن  ة ت  ثّمن عالًی  ا 

للم  واطنین وت  شكیل لجن  ة    ملی  ون دین  ار لتح  سین الوض  ع المعی  شي  )٤٠(   خلیف  ة تخ  صیص

 ص  احب ق  رارمؤك  دة أن  و   لبح  ث أوج  ھ ص  رف ھ  ذا المبل  غ، حكومی  ة برلمانی  ة    ،م  شتركة

موازن ة  ھ ذه ال السمو رئیس الوزراء الم وقر ال شیخ خلیف ة ب ن س لمان آل خلیف ة بتخ صیص               

یت أثرون بھ ا ب شكل       ب ات المواطن ون     غ الء األس عار الت ي      وب شكل عاج ل لمواجھ ة ظ اھرة    

 مح  ل تق  دیر وتثم  ین ع  ال م  ن جمی  ع  لھ  و ؛ للم  واطنین    ورف  ع الم  ستوى المعی  شي   واض  ح،

رعای  ة  وح  رص س  موه األكی  د عل  ى       تؤك  د حكم  ة س  موه البالغ  ة،   والت  ي   أع  ضاء اللجن  ة  

متطلب  ات الم  واطنین الیومی  ة ف  ي ظ  ل االرتف  اع الع  المي لألس  عار وخاص  ة أس  عار ال  سلع      

،  البح  رین  ن  اءرف  ع م  ستوى المعی  شة لجمی  ع أب   و  للم  واطن  الرفاھی  ةتحقی  ق  األساس  یة، و

ال ذي   بالمملك ة     ودع م الم شروع اإلص الحي    ةوت وفیر الحی اة الكریم       وتحقیق المكاسب لھ م 

  .یقوده جاللة الملك

وعلیھ ناقشت اللجن ة م شروع الق انون ب صفة االس تعجال مبدی ة أھمی ة كبی رة حول ھ              

تعراض  اس  لما لھ من أثر ف ي تح سین الم ستوى المعی شي ل رب األس رة البحرین ي حی ث ت مّ           

. وزارة المالی ة وجھات النظ ر الت ي دارت حول ھ م ن قب ل أع ضاء اللجن ة وم ن قب ل ممثل ي              

وف  ي الوق  ت ال  ذي تق  در فی  ھ اللجن  ة األھ   داف الت  ي توخاھ  ا مجل  س الن  واب الم  وقر م   ن            

التعدیالت الت ي أقرھ ا عل ى م شروع الق انون وم ن اس تحداث ع ّدة م واد أض افھا إل ى م واد               

ت رى أن معظ م ھ ذه التع دیالت واإلض افات ال تتف ق م ع القواع د            مشروع القانون، إال أنھ ا      

الخاصة بوضع المیزانیات العامة للدولة في عدم تضمینھا قواعد موضوعیة ألنھ ا بح سب    

األصل تقتصر على إدراج تقدیرات لإلیرادات والنفقات المقررة أساس ـًا ف ي ق وانین س ابقة            

قواعد وأحك ام تح صیلھا كم ا تب ین أوج ھ      ومستقلة وھي التي تبین مصادر ھذه اإلیرادات و    

  .صرف أو إنفاق ھذه اإلیرادات وتنظم إنفاقھا

    



 )٨٣( 

ال " م  ن الدس  تور إل  ى ھ  ذا المعن  ى حی  ث ن  صت عل  ى   ) ١١٢(وق  د أش  ارت الم  ادة   

یجوز أن یتضمن قانون المیزانیة أي نص م ن ش أنھ إن شاء ض ریبة جدی دة، أو الزی ادة ف ي                 

، أو تفادي إصدار قانون في أمٍر ن ّص ھ ذا الدس تور       ضریبة موجودة، أو تعدیل قانون قائم     

ی  نظم " م ن الدس تور ن  صت عل ى    ) ١١٩(، كم ا أن الم  ادة  "عل ى أن یك ون تنظیم  ھ بق انون   

القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعوی ضات واإلعان ات والمكاف آت الت ي تق رَّر عل ى           

  ".خزانة الدولة

دیالت واإلض افات الت ي أدخلھ ا عل ى     وإذا كان مجلس الن واب الم وقر أراد م ن التع         

م شروع الق  انون ض  مان تنفی  ذ الحكوم ة لالتف  اق ال  ذي توص  لت إلی ھ اللجن  ة الم  شتركة ب  ین     

المجلس وممثلي الحكومة فإن ذلك ال ینبغي أن یتم بالمخالفة للنصوص الدس توریة الم شار         

االتف اق علی ھ ف ي    إلیھا وإنما یمكن توفیر ھذه الضمانات من إعالن الحكومة التمسك بما تم    

كم  ا أن . اللجن  ة الم  شتركة، ب  أن ی  صدر م  ن مجل  س ال  وزراء ق  رار یت  ضمن تل  ك القواع  د     

التعلیمات التي سیصدرھا معالي وزیر المالی ة بموج ب الم ادة الثانی ة م ن م شروع الق انون         

  .یمكن أن تستوعب عناصر االتفاق الذي تم في اللجنة المشتركة

    

دراس  ة والنق  اش الموافق  ة عل  ى م  شروع الق  انون كم  ا  وعلی  ھ فق  د رأت اللجن  ة بع  د ال  

  .ورد من الحكومة مع بعض التعدیالت الضروریة كما ھو موضح في الجدول المرفق

  
  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-ــًارابع

    

، اتفق  ت اللجن  ة عل  ى   م  ن الالئح  ة الداخلی  ة لمجل  س ال  شورى   ) ٣٩( إعم  اًال ل  نص الم  ادة  

  :ل مناختیار ك
  

 مقرًرا أصلیـــــًا      األستاذ خالد حسین المسقطي -١

 اـمقرًرا احتیاطًی      األستاذ جمیل علـــي المتروك -٢

  



 )٨٤( 

  :توصیة اللجنة -خامًسا

  

 بف   تح اعتم  اد إض  افي ف   ي   ٢٠٠٨ل  سنة  (  ) م  شروع ق   انون رق  م   الموافق  ة عل  ى    . ١

ي رق   م ، المراف  ق للمرس  وم الملك     ٢٠٠٨المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة المالی   ة     

 .، من حیث المبدأم٢٠٠٨لسنة ) ١٢(

 

 .الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعدیالت الواردة تفصیًال في الجدول المرفق . ٢

  
  

  واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

  

  
  
  

                       خالد حسيـن املسـقطي                      خالد حسيـن املسـقطي                    مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك
   جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيسنائب رئيس

  

  

  

  
  
  



 )٨٥( 

  ، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠٠٨ بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة املالية ٢٠٠٨لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  م٢٠٠٨لسنة ) ١٢(رقم 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
 بفتح اعتماد إضايف يف ٢٠٠٨

امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠٠٨
  م٢٠٠٨لسنة ) ١٢(رقم 

  

  الديباجة
  
  
  
  

لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
 بفتح اعتماد إضايف يف ٢٠٠٨

امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠٠٨
  م٢٠٠٨لسنة ) ١٢(رقم 

  

  الديباجة
  

 بن محد   حنن سلمان  (تغيري عبارة  •
آل خليفة ملك مملكة البحرين     

ــة ــة ) بالنياب ــواردة يف بداي ال

لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
 بفتح اعتماد إضايف يف ٢٠٠٨

املالية امليزانية العامة للدولة للسنة 
، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠٠٨
  م٢٠٠٨لسنة ) ١٢(رقم 

  

  الديباجة
  
املوافقة علـى قـرار جملـس        •

حنـن   (تغيري عبـارة  بالنواب  
سلمان بن محد آل خليفة ملك      

لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
 بفتح اعتماد إضايف يف ٢٠٠٨

امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠٠٨
  م٢٠٠٨لسنة ) ١٢(رقم 

  

  الديباجة
  
  
  
  



 )٨٦( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حنن محد بن    (الديباجة إىل عبارة  
عيسى آل خليفة ملك مملكـة      

 ).البحرين
  
  
وعلى األخـص    (إضافة عبارة  •

ورقـم  ) ١١٠(املادتني رقـم    
 وذلك بعد عبارة   )منه) ١١٩(
) بعد االطالع على الدسـتور   (

 .الواردة يف ديباجة املشروع
  
  
  

الواردة ) مملكة البحرين بالنيابة  
حنن  (يف بداية الديباجة إىل عبارة    

محد بن عيسى آل خليفة ملك      
 ).مملكة البحرين

  
 جملـس  قراروافقة على  عدم امل  •

وعلـى   (إضافة عبارة  ب النواب
) ١١٠(األخص املادتني رقـم     

وذلك بعد   )منه) ١١٩(ورقم  
بعد االطـالع علـى      (عبارة

الواردة يف ديباجـة    ) الدستور
 .املشروع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٨٧( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   آل خليفـة    مان بن محـد   سلحنن  
  . بالنيابةملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
  

  
  
  
  
  
  
  

نص الديباجة كما ورد يف املشروع 
  :بقانون

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

وعلى ،  طالع على الدستور  بعد اال 
ورقم ) ١١٠(األخص املادتني رقم    

   وذلك ألن مشروع القانون له     
عالقة مبواد أكثـر ممـا ذكـر يف         
التعديل من ناحية، كما أن التعديل      

اختالف يف اإلشارة إىل    سيؤدي إىل   
املواد الدسـتورية بـني مرسـوم       
اإلحالة ومشروع القـانون مـن      

 . ناحية أخرى
  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ،طالع على الدستوربعد اال
  



 )٨٨( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن امليزانية العامة،    ٢٠٠٢لسنة  
لـسنة  ) ٣(املعدل بالقانون رقـم     

٢٠٠٧،  
لـسنة  ) ٣١(وعلى القانون رقـم     

 بإعتماد امليزانيـة العامـة      ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧للدولة للـسنتني املـاليتني      

  ،٢٠٠٨و
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

 :وأصدرناه

  منه،) ١١٩(
) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن امليزانية العامة،    ٢٠٠٢لسنة  
لـسنة  ) ٣(املعدل بالقانون رقـم     

٢٠٠٧،  
لـسنة  ) ٣١(وعلى القانون رقـم     

 بإعتماد امليزانيـة العامـة      ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧للدولة للـسنتني املـاليتني      

  ،٢٠٠٨و
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
 

  
) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن امليزانية العامة،    ٢٠٠٢لسنة  
لـسنة  ) ٣(املعدل بالقانون رقـم     

٢٠٠٧،  
لـسنة  ) ٣١(وعلى القانون رقـم     

 بإعتماد امليزانيـة العامـة      ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧يتني  للدولة للـسنتني املـال    

  ،٢٠٠٨و
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

 :وأصدرناه



 )٨٩( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  املادة األوىل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  املادة األوىل 

  

ــارة  • ــذف عب ــساب (ح حل
تقديرات أخـرى للـوزارات     

ـ   ة مبيزانيـة   واجلهات احلكومي
املصروفات املتكـررة للـسنة     
ــك  ــذكورة، وذل ــة امل املالي
لتخفيف أعباء املعيشية، وفقـا     

 )للجدول املرفق هلذا القـانون    
حلساب عالوة  (وإحالل عبارة   

غالء معيشة للـسنة املاليـة      
املذكورة، وال جيوز اسـتعمال     
هذا االعتمـاد يف غـري مـا        

  
  املادة األوىل 

  

عدم املوافقة على قرار جملـس     •
حلساب (ذف عبارة   حبالنواب  

تقديرات أخـرى للـوزارات     
واجلهات احلكوميـة مبيزانيـة     
املصروفات املتكـررة للـسنة     
ــك  ــذكورة، وذل ــة امل املالي
لتخفيف أعباء املعيشية، وفقـا     

 )للجدول املرفق هلذا القـانون    
حلساب عالوة  (وإحالل عبارة   

يشة للـسنة املاليـة     غالء مع 
املذكورة، وال جيوز اسـتعمال     

  
  املادة األوىل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٩٠( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . يف اية املادة)خصص له
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا االعتمـاد يف غـري مـا        
  . يف اية املادة)خصص له

وذلك ألن كـالً مـن احلـذف        
واإلحالل خيالف السياق الواجب    
إتباعه يف فتح اعتماد إضايف مـن       
حيث اإلشارة إىل احلساب املوجود     
يف امليزانية قيـد التنفيـذ الـذي        

  . اإلضايفسيضاف إليه االعتماد 
 
املوافقة على نص املادة كمـا       •

ـ  معورد من احلكومة     ها  تعديل
 :على النحو اآليت

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٩١( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
يفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة      

 مببلـغ   ٢٠٠٨للدولة للسنة املالية    
) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(إمجـايل قـدره   

، )أربعـون مليـون دينـار     (دينار  
صص هذا االعتمـاد اإلضـايف      وخي

حلساب تقديرات أخرى للوزارات    
ــة   ــة مبيزاني ــات احلكومي واجله
املصروفات املتكررة للسنة املاليـة     
املذكورة، وذلك لتخفيف أعبـاء     
ـًا للجدول املرافق هلذا      املعيشة، وفق

  .القانون

  :املادة بعد التعديلنص 
يفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة      

 مببلـغ   ٢٠٠٨للدولة للسنة املالية    
ــدره  ــار ) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(ق دين

، وخيـصص   )أربعون مليون دينار  (
حلـساب  هذا االعتماد اإلضـايف     

عالوة غالء معيشة للسنة املاليـة      
املذكورة، وال جيوز استعمال هذا     

  .االعتماد يف غري ما خصص له

  
 

يفتح اعتماد إضـايف يف امليزانيـة       "
 ٢٠٠٨العامة للدولة للسنة املاليـة      

ــدره    ــايل قـ ــغ إمجـ مببلـ
أربعـون  (دينار  ) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(

، وخيـصص هـذا     )مليون دينـار  
حلساب منفـصل   االعتماد اإلضايف   

ية املصروفات املتكررة للسنة    مبيزان
املالية املذكورة، ويـصرف نقـدا      
للمواطنني املـستحقني لتخفيـف     

 طبقًا للقواعد الـيت     أعباء املعيشة 
يصدر بتحديدها قرار من جملـس      

  .الوزراء

  
يفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة      

 مببلـغ   ٢٠٠٨للدولة للسنة املالية    
) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(إمجـايل قـدره   

، )أربعـون مليـون دينـار     (دينار  
وخيصص هذا االعتمـاد اإلضـايف      
حلساب منفصل مبيزانية املصروفات    
املتكررة للسنة املاليـة املـذكورة،      
ويصرف نقدا للمواطنني املستحقني    
لتخفيف أعباء املعيشة طبقًا للقواعد     
اليت يصدر بتحديدها قرار من جملس      

  .زراءالو



 )٩٢( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

   
استحداث مادة جديدة برقم  •

  :نصها) ٢(
يصرف االعتماد اإلضايف حلساب    
ـًا        عالوة غـالء املعيـشة وفقـ

  :للقواعد والشروط التالية فقط
يستحق كل رب أسرة حبرينية      -١

ال يزيد  ) ذكرا كان أم أنثى   (
 دينـار   ١٥٠٠دخله عـن    

حبريين عالوة غالء املعيـشة     
  .املقررة يف هذا القانون

الوة غالء املعيـشة    ال تقل ع   -٢
مخـسني  (دينـارا   ) ٥٠(عن  

 
ملوافقة على قرار جملس عدم ا •

النواب باستحداث مادة 
 ).٢(جديدة برقم 

وذلك ألـا تتـضمن قواعـد       
ــرف  ــيم ص ــوعية يف تنظ موض
االعتماد اإلضايف جيب أن يتضمنها     
قانون مستقل عن قانون امليزانيـة      
الذي يدرج تقديرات ملـصروفات    
مت تسميتها وتنظيم صرفها بقوانني     
سابقة، وذلـك عمـالً باملـادتني       

 .من الدستور) ١١٩(و ) ١١٢(
  

  



 )٩٣( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .شهريا) دينارا
تصرف عالوة غالء املعيـشة      -٣

، ٢٠٠٨ابتداء من شهر يناير    
وحىت شهر ديسمرب من نفس     

 .العام
تصرف عالوة غالء املعيـشة      -٤

املقررة يف هذا القانون مباشرة     
إىل احلساب املصريف الـذي     
حيدده املواطن املستحق هلذه     

  .العالوة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٩٤( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

   
استحداث مادة جديدة برقم  •

  :نصها) ٣(
تنظم اجلهات املختـصة وسـائل      
ميسرة متكن املواطنني من التسجيل  
بــسهولة ويــسر، ومبــا حيفــظ 
كرامتهم، ويسهل عليهم تقـدمي     
طلبات احلصول على عالوة غالء     

  .املعيشة املقررة يف هذا القانون

 
 على قرار جملس عدم املوافقة •

النواب باستحداث مادة 
 ).٣(جديدة برقم 

وذلك ألـا تتـضمن قواعـد       
ــرف  ــيم ص ــوعية يف تنظ موض
االعتماد اإلضايف جيب أن يتضمنها     
قانون مستقل عن قانون امليزانيـة      
الذي يدرج تقديرات ملـصروفات    
مت تسميتها وتنظيم صرفها بقوانني     
سابقة، وذلـك عمـالً باملـادتني       

  .من الدستور) ١١٩(و ) ١١٢(
  

  



 )٩٥( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

   
استحداث مادة جديدة بـرقم      •

  :نصها) ٤(
تشكل بقرار من وزير املالية، جلنة      
للتظلمات، تكون مـسئولة عـن      
البت يف كافـة طلبـات تظلـم        
املواطنني من تطبيق عالوة غـالء      

  .املعيشة املقررة يف هذا القانون

 
عدم املوافقة على قرار جملس  •

النواب باستحداث مادة 
 ).٤(قم جديدة بر

وذلك ألـا تتـضمن قواعـد       
ــرف  ــيم ص ــوعية يف تنظ موض
االعتماد اإلضايف جيب أن يتضمنها     
قانون مستقل عن قانون امليزانيـة      
الذي يدرج تقديرات ملـصروفات    
مت تسميتها وتنظيم صرفها بقوانني     
سابقة، وذلـك عمـالً باملـادتني       

  .من الدستور) ١١٩(و ) ١١٢(
  

  



 )٩٦( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  املادة الثانية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يصدر وزير املالية التعليمات الالزمة     

  
  )بعد التعديل(املادة اخلامسة 

  
  

وإجراء املناقالت  (حذف عبارة    •
الواردة بعد عبارة   ) التوالتعدي

يصدر وزير املالية التعليمات    (
ــاد  ــذ االعتم ــة لتنفي الالزم

مع تغيري رقم املادة إىل     ) اإلضايف
)٥.(  

  
  

  :املادة بعد التعديل
يصدر وزير املالية التعليمات الالزمة     

  
  املادة الثانية

  
عدم املوافقة على قرار جملـس     •

وإجراء (ذف عبارة    حب النواب
الواردة ) املناقالت والتعديالت 

يصدر وزير املاليـة   (بعد عبارة   
التعليمات الالزمـة لتنفيـذ     

مع تغيري رقم   ) االعتماد اإلضايف 
  ).٥(املادة إىل 

   
 
ص املادة كمـا    املوافقة على ن   •

 .ورد من احلكومة دون تعديل

  
  املادة الثانية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر املالية التعليمات الالزمة    يصدر وزي 
لتنفيذ االعتماد اإلضـايف وإجـراء      



 )٩٧( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لتنفيذ االعتماد اإلضـايف وإجـراء      
املناقالت والتعديالت يف امليزانيـة     

، ٢٠٠٨العامة للدولة للسنة املاليـة   
وذلك يف حدود القواعد املنصوص     

  .عليها يف هذا القانون
  

لتنفيذ االعتماد اإلضايف يف امليزانيـة    
، ٢٠٠٨العامة للدولة للسنة املاليـة   

القواعد املنصوص  وذلك يف حدود    
  .عليها يف هذا القانون

وذلك النسجامه مـع القواعـد      
اخلاصة بوضع امليزانيـة األصـلية     

كما أن هلذه التعليمات    . وتعديلها
اليت ستصدر استيعاب مـضامني      
املواد اليت استحدثها جملس النواب     
وأوصت اللجنة بعـدم املوافقـة      

  .عليها
  
  

املناقالت والتعديالت يف امليزانيـة     
، ٢٠٠٨العامة للدولة للسنة املاليـة   

وذلك يف حدود القواعد املنصوص     
  .عليها يف هذا القانون

  

  
  املادة الثالثة

  

  
  

  
  املادة السادسة 

  
  )تغيري رقم املادة الثالثةبعد (

  
  املادة الثالثة

  
عدم املوافقة على قرار جملـس     •

  
  ملادة الثالثةا

  

  
  



 )٩٨( 

   القانوننصوص مواد مشروع
 وردت من احلكومة كما 

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
عمل به مـن    تنفيذ هذا القانون، وي   

اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      
  .الرمسية

  
  

رئـيس جملـس    (إضافة عبارة    •
) الوزراء(قبل كلمة   ) الوزراء و 

  ).٦(مع تغيري رقم املادة إىل 
  

  :نص املادة بعد التعديل
الوزراء رئيس جملس الوزراء و   على  
 تنفيـذ هـذا     –ه   كل فيما خيص   –

القانون، ويعمل به من اليوم التـايل       
  . لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 بتغيري رقم املادة الثالثـة      النواب
 إىل السادسة

املوافقة علـى قـرار جملـس        •
رئـيس  ( بإضافة عبارة    النواب

قبل كلمـة   ) جملس الوزراء و  
  )الوزراء(

  
  
  
  
  
  
  

 الوزراء  رئيس جملس الوزراء و   على  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –

القانون، ويعمل به من اليوم التـايل       
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  
  



 )٩٩( 

  
  
  
  

  م٢٠٠٨ مارس ٦: التاریخ 
  
  

  خالد حسني املسقطي    احملرتم/ سعادة األستاذ 
   واالقتصادية      رئيس جلنة الشؤون املالية

  
مشروع قانون بفتح اعتماد مايل إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة : املوضوع 

  .٢٠٠٨لسنة ) ١٢(، املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠٠٨املالية 
    

  
  ،، السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
م، أرفق معالي ال سید عل ي ب ن ص الح ال صالح رئ یس       ٢٠٠٨ مارس ٥بتاریخ    

، ن   سخة م   ن )٢٠٠٨ -٣ -٣/  ص ل ت ق١١٢(ل   س، ض   من كتاب   ھ رق   م  المج

م  شروع ق  انون بف  تح اعتم  اد م  الي إض  افي ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة        

، ومذكرت  ھ ٢٠٠٨ل  سنة ) ١٢(، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   ٢٠٠٨المالی  ة 

اإلی  ضاحیة إل   ى لجن   ة ال  شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة، وذل  ك لمناق   شتھ وإب   داء    

لمالحظات علیھ للجنة الشؤون المالی ة واالقت صادیة ب صفة االس تعجال لعرض ھ         ا

  .م١٠/٣/٢٠٠٨على المجلس في جلستھ القادمة التي ستعقد یوم االثنین بتاریخ 

  

م، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة     ٢٠٠٨ م   ارس  ٦وبت   اریخ   

م  ذكور اجتماعھ  ا الح  ادي والع  شرین، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون ال      

ومذكرت ھ اإلی  ضاحیة، وذل ك بح  ضور المست شارین واالخت  صاصیین الق  انونیین    

  .بالمجلس



 )١٠٠( 

  

 إل  ى ع  دم مخالف  ة م  شروع    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –وانتھ  ت اللجن  ة  

  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 

  

م   شروع ق   انون بف   تح اعتم   اد م   الي إض   افي ف   ي   ت   رى اللجن   ة س   المة  

، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م    ٢٠٠٨عام  ة للدول  ة لل  سنة المالی  ة   المیزانی  ة ال

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة٢٠٠٨لسنة ) ١٢(

  

  

  

                                        حممـد هــادي احللواجـي
                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
 
 
 



 )١٠١( 

  
  م٢٠٠٨ مارس ٦
 

  سعادة السيد حممد هادي احللواجي احملرتم 
  رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية 

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ وبعد ، 

  
بناء على طلبكم بیان الرأي القانوني بخصوص مشروع قانون بفتح   

 المرافق ٢٠٠٨اعتماد إضافي في المیزانیة العامة للدولة للسنة المالیة 

  :  أرجو أن أبین لسعادتكم ما یلي ٢٠٠٨لسنة ) ١٢(سوم الملكي رقم للمر
  

من الدستور ، ) ١١٢(و) ١١٠(و ) ١٠٩(بعد االطالع على المواد   

 ٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(وعلى قانون المیزانیة العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

   ) ٣٣(و ) ٣٢( وعلى األخص المواد ٢٠٠٧لسنة ) ٣(المعدل بالقانون رقم 

 بشان الالئحة ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(منھ وعلى المرسوم بقانون رقم ) ٣٤(و

  . ٢٠٠٦لسنة ) ٩(الداخلیة لمجلس الشورى المعدل بالقانون رقم 

أن مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في المیزانیة العامة للدولة للسنة   

 سلیم من ٢٠٠٨لسنة ) ١٢( المرافق للمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨المالیة 

  . ناحیة الدستوریة والقانونیة ال
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  

  
  

  عصام الربزجني . د         
   املستشار القانوني لس الشورى



 )١٠٢( 

  
  
 
  م ٢٠٠٨ مارس ٩

  
  مذكرة 

 جملس النواب على مشروع قانون أدخلهاخبصوص التعديالت التي 
 ، ٢٠٠٨ملالية بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة للدولة للسنة ا

  ٢٠٠٨لسنة ) ١٢(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

طالع على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في المیزانیة العامة البعد ا  

 ، وبعد اإلطالع على التعدیالت التي ادخلھا مجلس النواب ٢٠٠٨للدولة للسنة 

  )١١٠(و ) ١٠٩(على مشروع القانون المذكور ، وبعد اإلطالع على المواد 

من المرسوم بقانون رقم ) ٣٤(و ) ٣٣(و ) ٣٢(من الدستور والمواد ) ١١٢(و

لسنة ) ٣( بشأن المیزانیة العامة ، المعدل بالقانون رقم ٢٠٠٢لسنة) ٣٩(

  : یمكن إیراد المالحظات التالیة  .... ٢٠٠٧

  

جلھ أ نص المادة األولى من مشروع القانون یفي بالغرض الذي من إن -١

قانون بفتح اعتماد إضافي في المیزانیة العامة للدولة وضع مشروع ال

 ، ویتفق مع بنود المیزانیة ومحتویاتھا المنصوص ٢٠٠٨للسنة المالیة 

من قانون المیزانیة ویتفق مع البنود الواردة في ) ٧(علیھا في المادة 

 ٢٠٠٧ باعتماد المیزانیة العامة للسنتین ٢٠٠٦لسنة ) ٣١(القانون رقم 

ك أن أي مشروع قانون باعتماد مصروف إضافي في ذل . ٢٠٠٨و



 )١٠٣( 

المیزانیة قید التنفیذ ، ھو تعدیل للتقدیرات المسماة للمصروفات الواردة 

فیھا وبالتالي البد من اإلشارة في مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي 

 دإلى مسمى التقدیر في المیزانیة قید التنفیذ الذي سیضاف إلیھ االعتما

 ،جلھ تمت إضافة ھذا االعتماد أیق الغرض الذي من اإلضافي لتحق

التالي لم یكن ھناك بو. وھذا ما نصت علیھ المادة األولى من المشروع 

مبرر لتعدیل المادة بالشكل الذي تم فیھ بحذف نص من الضرورة 

بمكان اإلبقاء علیھ في المادة المذكورة ، تماشیًا مع السیاق العام المقرر 

 األصلیة وما یصدر بشأنھا من تعدیالت أو  في وضع المیزانیة

إضافات ، تنفیذا لقانون المیزانیة العامة في كیفیة إعداد المیزانیة أو 

  . تعدیلھا 

استحداث مجلس النواب لمواد جدیدة في مشروع القانون تتضمن قواعد  -٢

وإحكاما في تنظیم صرف االعتماد اإلضافي ، تعتبر في طبیعتھا 

 یتضمنھا قانون مستقل ال قانون اعتماد أن موضوعیة یجب أحكاما

ذلك أن اعتماد المیزانیة وقانون تعدیلھ لیس . المیزانیة أو قانون تعدیلھا 

لھما من وصفھما بالقانون سوى موافقة السلطة التشریعیة على 

التقدیرات الواردة فیھا وفق الشكلیات المقررة لصدور القوانین  

ذه التقدیرات الواردة فیھا للحكومة  ، وذلك لتقریر إلزامیة ھاألخرى

 موضوعیة كما ھو أحكاماوعدم تجاوز حدودھا، وبالتالي ال یتضمن 

 بأنھومن ھنا جاء وصف قانون المیزانیة  . األخرىالحال في القوانین 

 لإلیرادات تقدیرات بإدراجفي حقیقتھ عمل إداري أو تنفیذي یتمثل 

 دون أخرىا بقوانین سابقة والمصروفات لمدة قادمة والمقررة مفرداتھ



 )١٠٤( 

 یتضمن قواعد عامة جدیدة تعترف للحكومة بسلطات لم تكن لھا أن

فھذه القوانین النافذة ھي التي تبین مصادر . بموجب القوانین النافذة 

 وقواعد وأحكام تحصیلھا كما تبین أوجھ صرف ھذه اإلیرادات

 .  وأحكام صرفھااإلیرادات

دستور إلى ھذا المعنى حیث من ال) ١١٢( المادة أشارتوقد 

 یتضمن قانون المیزانیة أي نص من شأنھ أنال یجوز ( نصت على 

 ضریبة جدیدة ، أو الزیادة في ضریبة موجودة ، أو تعدیل قانون إنشاء

 قانون في أمر ، نص ھذا الدستور على أن یكون إصدارقائم ، أو تفادي 

  ) . تنظیمھ بقانون 

ینظم ( من الدستور على ) ١١٩(وفي ھذا السیاق نصت المادة 

 والمكافآت واإلعاناتالقانون شئون المرتبات والمعاشات والتعویضات 

  ) .  الدولة خزانةالتي تقرر على 

 الغالء ، إعانةوحیث لم یصدر قانون سابق مستقل بتنظیم صرف 

 الحكومة عند موافقتھا على فتح اعتماد إضافي بمبلغ أعلنتومع ذلك 

ء عن التزامھا بالتوافق مع مجلس النواب حول كیفیة  الغالإلعانةمعین 

 یتم النص على قواعد ھذا أنصرف ھذا االعتماد ، إال أن ذلك ال یعني 

 في وإنما إضافي اعتماد في مشروع القانون بفتح – إذا ما تم –التوافق

ومع ذلك إذا لم یكن من المیسور في ظروف االستعجال . قانون مستقل 

النسبة لھذا الموضوع إصدار قانون مستقل ، فمن الممكن القائمة حالیًا ب

النص على ھذه القواعد في التعلیمات التي سیصدرھا وزیر المالیة لتنفیذ 

االعتماد اإلضافي بموجب المادة الثانیة من مشروع القانون ، أو 



 )١٠٥( 

ولكن یبدو من . االكتفاء باتفاق بین الحكومة ومجلس النواب على ذلك 

أوضحھا ممثل وزارة المالیة أمام لجنة الشئون المالیة البیانات التي 

 مجلس أضافھاواالقتصادیة بمجلس الشورى أن مضمون األحكام التي 

النواب على مشروع القانون المذكور لم تكن في كل تفاصیلھا محل 

اتفاق مع الحكومة ألنھا ستؤدي إلى تعدیل االعتماد اإلضافي بالزیادة 

  . لحكومة وھو ما ال توافق علیھ ا

من الدستور أوجبت أن یكون إدخال أي ) ١٠٩(وبما أن المادة 

تعدیل على المیزانیة باالتفاق مع الحكومة ، فیكون ما استحدثھ مجلس 

النواب من أحكام إضافیة على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي غیر 

من الدستور من ناحیة كما ) ١١٩(و ) ١١٢(متفق مع أحكام المادتین 

  . من الدستور من ناحیة أخرى ) ١٠٩( غیر متفق مع أحكام المادة أنھ

  

  

  

  عصام البرزنجي . د                                

   المستشار القانوني لمجلس الشورى                                   
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  )٢(ملحق رقم 
  

  اخلدمات تقرير جلنة 
  خبصوص مشروع قانون بإنشاء

  .صندوق الشفاء الوطين 



 )١٠٧( 

  
  م٢٠٠٨ مارس ١٣: التاريخ 

  
  قريـر جلنـة اخلدمـاتت
  (  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون بشأن 

  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين
  

  :مقدمــة
  

  - ص ل خ ت    -١٨٥(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الـشورى رقـم            
مـا   والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة        م،٢٠٠٨ فرباير   ١٧ املؤرخ يف    ٢٠٠٨-٢-٣

(  ) لسنة ( ) رقم مشروع قانون نواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص انتهى إليه جملس ال   
وإعداد تقريـر    ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات بشأنه       بإنشاء صندوق الشفاء الوطين     

وذلك خالل موعد أقصاه    ،  السيتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على          
   .ثالثة أسابيع من تاريخ اإلحالة 

    
  : إجراءات اللجنة-أوالً

  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية  )٤(
 

 .م ٢٠٠٨ مـارس ٤بتاريخ     االجتماع الثاين والعشرون -
 .م ٢٠٠٨ مارس ١١بتاريخ     االجتماع الثالث والعشرون -



 )١٠٨( 

اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحـث             )٥(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 . ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -
 .ون املذكور واملذكرة اإليضاحيةمشروع القان -
   

حيـث   وزارة الـصحة     و ممثل الثالث والعشرين وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع        )٦(
 : حضر كل من

 

 .وزارة ــل الــوكي  الدكتور عبدالعزيز يوسف محزة .١
 الوكيل املساعد للرعاية األولية والصحة    الدكتورة مرمي عذيب اجلالمهة .٢

 . العامة         
 .ي ـونـار قانـتشـمس  األستـاذ حيىي أيـوب حممـد .٣
 .تشار شؤون االس ـمس  األستاذ سيـد جعفر حممد شرب .٤

  

 :  كل من من األمانة العامة بالسكما شارك يف االجتماع •
 

 .  للمجلسوينـار القانــاملستش   يـ عصام عبدالوهاب الربزجن.د .١
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان   ـرهونن محيد مــاألستاذ حمس .٢
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان    الدكتور حممـد عبداهللا الدليمـي .٣
                  

  . صاحل فـر عبداللطيـ سهيالسيدة أمانة سر اللجنة وتوىل •
  
ـًثان   :وزارة الصحة  رأي -اي

  

ـًا للجنة مكتوبة  -   .وعدت وزارة الصحة بتسليم مرئياا الحق
  



 )١٠٩( 

ـًثا   : ةـ رأي اللجن-الث
  

حيـث مت اسـتعراض   بإنشاء صندوق الشفاء الـوطين    تدارست اللجنة مشروع القانون      -
املستـشارين القـانونيني    و  أعضاء اللجنة   السادة من قبل وجهات النظر اليت دارت حوله      

، ومتّ  وزارة الصحة اليت مل تصل مرئياا للجنة إىل حني إعـدادها هلـذا التقريـر              ممثلي  و
 القاضي بتمسكه بقراره السابق وهو املوافقة على املـشروع     استعراض قرار جملس النواب   

أعدت تقريرا سابقًا ضمنته العديـد  وقد سبق للجنة اخلدمات أن       بقانون من حيث املبدأ،   
من التعديالت اجلوهرية اليت مت على ضوئها تبين اللجنة ملشروع القانون، إال أن جملـس                
الشورى املوقر مل يوافق على املشروع يف حينه، األمر الذي أعاده إلينا من جملس النـواب         

على ذلك ولعـدم تـوفر      وبناًء  . بصيغته األصلية قبل التعديالت اليت أجرا اللجنة عليه       
إمكانية إجراء أي تعديل فإن اللجنة ترى أن املشروع بصيغته احلالية حيتوي على العديـد              
من الثغرات ومن أمهها أنه حيصر العالج يف املرضى غري القادرين خمالفًا بـذلك للـنص                
الدستوري الذي يساوي بني املواطنني، كما خيالف ما هو معمول بـه حاليـا يف وزارة                

تلك املعطيات إىل قرارها بعدم املوافقـة علـى          صحة، ولذلك توصلت اللجنة يف ضوء     ال
مشروع القانون من حيث املبدأ، ودعوة الس لإلصرار على قراره السابق القاضي برفض  

  . مشروع القانون من حيث املبدأ 
 

ـًارابع   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـ
  

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

  

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

 
  



 )١١٠( 

ـًاخامس   : توصية اللجنة:  ـ
شروع القانون، فإن اللجنة    يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة م            

  : توصي مبا يلي
  

  مـشروع قـانون رقـم       القاضي برفض  اإلصرار على القرار السابق لس الشورى      -
 .بإنشاء صندوق الشفاء الوطين من حيث املبدأ (  ) لسنة  (  ) 

  
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  
  

  ية جواد اجلشي.               د                      عائشة سامل مبارك
اخلدمـاترئيس جلنة                            اخلدماتنائب رئيس جلنة 



 )١١١( 

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

  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

 
  ) (لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين
  

حنن محد بن عيـسى آل خليفـة          
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،إلبعد ا
أقر جملس الشورى وجملس النـواب   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
  
  

  

  
  

  دون تعديل
  

  
  
  

  دون تعديل

 
  ( )لسنة (  ) قانون رقم مشروع 

  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين
  

حنن محد بن عيـسى آل خليفـة          
  .ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور،
أقر جملس الشورى وجملس النـواب   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

 :وأصدرناه
 
  



 )١١٢( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  

  )١(مادة 
  

صـندوق  "ينشأ صندوق يـسمى     
الشخصية تكون له   " الشفاء الوطين 

االعتباريــة، واالســتقالل املــايل 
واإلداري، ويتبع وزارة الـصحة،     
ويشار إليه فيمـا بعـد بكلمـة        

  ".الصندوق"
  
  
  
  
  

  

  )١(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  )١(مادة 

  

 خيـضع   ( عبـارة استبدال   -
  .)ويتبع (بكلمة )إلشراف

 وحيل حمـل    ( إضافة عبارة    -
جلنة الرعاية الصحية الثالثية    

بعد ) اخلارجومكتب العالج ب  
ع إلشـراف   ـخيـض (عبارة  

ــصحة ــك ،  )وزارة ال وذل
ـًا للبس   .للتوضيح ومنع

  

  )١(مادة 
  

صـندوق  "ينشأ صندوق يـسمى     
تكون له الشخصية   " الشفاء الوطين 

االعتباريــة، واالســتقالل املــايل 
 وزارة  خيضع إلشـراف  واإلداري،  

وحيل حمل جلنة الرعايـة     الصحة،  
الصحية الثالثية ومكتب العـالج     

ويشار إليه فيما بعد بكلمة     اخلارج  ب
 . "الصندوق"
 
 
 
  



 )١١٣( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٢(مادة 
  

خيتص الصندوق، بالتنـسيق مـع      
اجلهات املعنية، بتوفري أفضل طرق     
العالج للبحرينيني الذين يعانون من     
حاالت مرضية مستعصية أو نادرة     
وال يقدرون على تكلفة عالجهـا      
سواء خارج اململكة أو داخلـها،      

الصرف عليها  ودعم هذه احلاالت و   
والعناية بكل ما يتعلـق مبـسائل       

  . العالج واالستشفاء هلذه احلاالت
  
  

  )٢(مادة 
  

  دون تعديل
  

  )٢(مادة 
  

وال يتوفر  ( استبدال عبارة    -
ج لدى املؤسـسات    هلا عال 

 لــوزارةالــصحية التابعــة 
وال يقدرون  ( بعبارة   )الصحة

على تكلفة عالجها سـواء     
 )خارج اململكة أو داخلـها    

) ٨(مالً بنص املادة     ع وذلك
من الدستور واليت تنص على     
حق كل مواطن يف الرعايـة      
الصحية، باإلضافة إىل أن هذا     
ـًا  اإلجراء هو املعمول به حالي

  . يف وزارة الصحة

  )٢(مادة 
  

خيتص الصندوق، بالتنـسيق مـع      
ري أفضل طرق   اجلهات املعنية، بتوف  

العالج للبحرينيني الذين يعانون من     
حاالت مرضية مستعصية أو نادرة     
ــدى  ــوفر هلــا عــالج ل وال يت
ــة  ــصحية التابع ــسات ال   املؤس

، ودعـم هـذه     لوزارة الـصحة  
احلاالت والصرف عليها والعنايـة     
بكل ما يتعلـق مبـسائل العـالج        

داخـل   واالستشفاء هلذه احلاالت  
  . اململكة أو خارجها



 )١١٤( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

داخــل ( إضــافة عبــارة -
 يف اية   )اململكة أو خارجها  

  .الفقرة 
  )مستحدثة ( )٣(دة ما  

   

التاليـة  ادة  املمت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

علـى  ) ٣( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  
  

  )مستحدثة ( )٣(مادة 
  

ــادة  - ــى امل ــة عل  املوافق
املستحدثة اليت أضافها جملس    
النواب، علمـا بـأن هـذه       

توافق بـني   اإلضافة متت بـال   
جملس النواب واحلكومة، ألن    
استحداثها يعد من مقتضيات    
متتع الـصندوق بالشخـصية     
االعتبارية املنصوص عليها يف    

  .املادة األوىل من هذا القانون 

  )٣(مادة 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١١٥( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

يكون للـصندوق يف سـبيل    
مباشرة اختصاصاته املنصوص   
عليها يف هذا القانون القيـام      

  : يتباآل
  

متلك وحيـازة األمـوال      - أ
الثابتة واملنقولة والتصرف   

 .فيها
  
إبرام العقـود واختـاذ      -  ب

اإلجراءات القانونية مبا يف    
ذلــك حــق التقاضــي 

 .واللجوء إىل التحكيم 
  

  
  
  
  
  
 ) .أ(فقة على نص البند املوا -
  
  
  
  املوافقة على نـص البنـد       -
 ) .ب(

  
  
  

يكون للصندوق يف سبيل مباشرة     
اختصاصاته املنصوص عليهـا يف     

  :  القانون القيام باآليتهذا
  
  

متلك وحيازة األموال الثابتـة       - أ
 . واملنقولة والتصرف فيها

  
ــاذ   -  ب ــود واخت ــرام العق إب

اإلجراءات القانونية مبـا يف     
ذلك حق التقاضي واللجـوء     

 . إىل التحكيم
 
  



 )١١٦( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

 أن يطلب من اجلهـات      -ج
املعنية ما يشاء من بيانات     
ــوث  ــصاءات وحب وإح
ودراسات تكون الزمـة    
ــه  ــق أهدافـ  لتحقيـ

  .وأغراضه 
  

 )الطلـب ( استبدال كلمة   -
من أجـل   ) أن يطلب  (بعبارة

  .حتقيق التناسق بني البنود 
) حيتاجـه  (استبدال كلمة  -

  ) .يشاء (بكلمة

 من اجلهات املعنية ما     الطلب -ج
 من بيانات وإحصاءات    حيتاجه

وحبوث ودراسات تكون الزمة    
  .  أهدافه وأغراضهلتحقيق

  
  

  

  )٣(مادة 
  

  : من تتكون املوارد املاليـة للصندوق
  

 االعتمادات اليت ختصصها لـه      -١
الدولة، وتسهم الدولة مبيزانية    
أولية ال تقل عن مليون دينـار     

  

   بعد إعادة الترقيم)٤(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

   بعد إعادة الترقيم)٤(مادة 
  

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

االعتماد الذي ختصصه   ( -١
يـدرج رقمـا     له و  ةاحلكوم

  

  )٤(مادة 
  

  ة للـصندوق   ـتتكون املوارد املالي  
  : من
االعتمــاد الــذي ختصــصه  -١

 له ويـدرج رقمـا      ةاحلكوم



 )١١٧( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

حبريين كرأمسال للـصندوق،    
ويتم دعمها عن طريق مسامهة     
سنوية ال تقل عن مليون دينار      

  . من ميزانية الدولة
  

ــوال -٢ ــتثمار أم ــصيلة اس  ح
 . الصندوق

  
  

 اهلبات واإلعانات والتربعـات     -٣
واملنح اليت يوافق عليها جملس      

  . أمناء الصندوق

واحدا يف امليزانيـة العامـة      
، وذلك جتنبا للتقيد    ) للدولة

مببلغ معني مـع احتمـاالت      
احلاجة إىل مبالغ تفوق مـا مت       

 .حتديده يف املادة 
 
  

البنـد  املوافقة على نص     - 
)٢(.  
  
  

املوافقة على نص البنـد      - 
)٣. (  
 
  

واحدا يف امليزانيـة العامـة      
  .للدولة 

  
  

  
  
  
  

ــوال -٢ ــتثمار أم ــصيلة اس  ح
 . الصندوق

  
  

 اهلبات واإلعانات والتربعـات     -٣
واملنح اليت يوافق عليها جملس أمناء      

   . الصندوق
 



 )١١٨( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  
 بعد إعادة الترقيم         )٥(مادة   

  )مستحدثة( 
  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

علـى  ) ٥( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  
  
  
  
  

يكون نص املادة   وعلى ذلك   
  :املستحدثة 

  

دة الترقيم          بعد إعا)٥(مادة 
  )مستحدثة( 

 املوافقة على قرار جملـس      -
ادة مـع   النواب باستحداث امل  

إجراء بعـض التعـديالت،     
ـًا مع التوجـه      وذلك اتساق
لتعديل املادة الـسابقة، مـع      
احلرص على ضمان نقل مـا      
تبقى من ميزانية جلنة الرعايـة   
الصحية الثالثية إىل الصندوق    
كونه سيتوىل مهمة اللجنـة     

  القانون ملشار إليها حال صدور   ا
  

  )٥(مادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١١٩( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

يكون للـصندوق ميزانيـة     
مستقلة تدرج رقماً واحـداً     
بامليزانية العامة للدولة، وتبدأ    
السنة املالية للصندوق ببداية    
السنة املالية للدولة وتنتـهي     

 من ذلـك    ءبنهايتها، واستثنا 
تبـدأ الــسنة املاليــة األوىل  
للصندوق من تاريخ العمـل     

ي يف آخـر  ذا القانون وتنته 
  .ديسمرب من العام التايل 

  
  
  
  
  
  
  
  

يكـون  ( استبدال عبـارة   -
للصندوق ميزانية مستقلة يف    
ــذي  حــدود االعتمــاد ال
ــه   ــة ل ــصه احلكوم ختص
والتقديرات اخلاصة باملوارد   
األخرى املنصوص عليها يف    

يكون  (بعبارة )املادة السابقة 
للصندوق ميزانية مـستقلة    
وتدرج رقما واحدا بامليزانية    

  ) .لدولةالعامة ل
 

إضافة العبارة التالية يف اية      -
ويف ( الفقرة األوىل من املـادة    

هذه احلالة ينقل من ميزانيـة    

يكون للصندوق ميزانية مستقلة يف 
العتماد الـذي ختصـصه     حدود ا 

احلكومة له والتقديرات اخلاصـة     
باملوارد األخرى املنصوص عليهـا     

وتبدأ الـسنة    ،   يف املادة السابقة  
املالية للصندوق ببداية السنة املالية     

 ءللدولة وتنتهي بنهايتها، واسـتثنا  
من ذلك تبدأ السنة املاليـة األوىل      
للصندوق من تاريخ العمل ـذا      

يف آخر ديـسمرب    القانون وتنتهي   
ويف هذه احلالـة     ،من العام التايل  

ينقل من ميزانية وزارة الصحة إىل      
ميزانية الصندوق املتبقـي مـن      



 )١٢٠( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وزارة الـصحة إىل ميزانيـة   
ــن  ــي م ــصندوق املتبق ال
االعتماد املخصص للجنـة    
الرعاية الـصحية الثالثيـة     
واملتبقــي مــن اعتمــادات 
الرواتب واألجور للموظفني   

 للعمـل يف  الذين سينقلون   
 يف تاريخ العمـل     الصندوق

، وذلـك كلـه     ذا القانون 
دون اإلخالل مبا سيخصص    
للصندوق للسنة املالية األوىل    
لتغطية كامل مصروفاته هلذه    
السنة سـواء مـا يتعلـق       

االعتماد املخصص للجنة الرعاية    
الصحية الثالثية واملتبقـي مـن       
اعتمادات الرواتـب واألجـور     

 للعمـل   للموظفني الذين سينقلون  
 يف تاريخ العمل ذا     يف الصندوق 

 وذلك كله دون اإلخالل     القانون،
مبا سيخصص للصندوق للـسنة     
ــل   ــة كام ــة األوىل لتغطي املالي
مصروفاته هلذه السنة سـواء مـا     

 وأيتعلــق مبــصروفات العــالج 
املـصروفات اإلداريــة الالزمــة  

  .للصندوق 
  

  



 )١٢١( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

وتــبني اللــوائح الداخليــة 
القواعد واإلجراءات املاليـة    
الالزمة السـتثمار أمـوال     
الصندوق والتصرف فيهـا،    
ــسكها  ــيت مي ــدفاتر ال وال
الصندوق لـضبط عملياتـه     

  .وكيفية مراقبة حساباته 
  
  
  
  
  
  

  

ــالج أو   ــصروفات الع مب
املصروفات اإلدارية الالزمة   

 .للصندوق 
  
  

  

  

وتبني اللوائح الداخلية القواعـد     
ــة  ــة الالزم ــراءات املالي واإلج
ــصندوق  ــوال ال ــتثمار أم الس

ها، والـدفاتر الـيت     والتصرف في 
ميسكها الصندوق لضبط عملياته    

  . وكيفية مراقبة حساباته
  
  
  
  



 )١٢٢( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٤(مادة 
  

يتوىل إدارة الصندوق جملس أمناء ،      
شكيله وحتديـد رئيـسه،     يصدر بت 

وتعيني أعـضائه، وحتديـد مـدة       
  . عضويتهم ومكافآم مرسوم

  
ولس أمناء الصندوق أن يـشكل      
من بني أعضائه، أو غريهم من ذوي   
اخلربة واالختصاص جلانـاً للقيـام      

  . باملهام اليت حيددها
  

   بعد إعادة الترقيم )٦(مادة 
  

  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  عادة الترقيم بعد إ)٦(مادة 
  

  

قرار مـن   (استبدال عبارة    -
 )رئيس جملـس الـوزراء    

  بكلمــــــــــة 
 الواردة يف ايـة     )مرسوم(

ــرة األوىل؛ إذ ال  الفقــ
يستدعي األمر اللجـوء إىل     
هذه األداة القانونية العليا يف     

  .هذا الشأن 

  )٦(مادة 
  

يتوىل إدارة الصندوق جملس أمناء ،      
يصدر بتشكيله وحتديـد رئيـسه،      

ـ   ضائه، وحتديـد مـدة     وتعيني أع
قـرار مـن    عضويتهم ومكافآم   
  . رئيس جملس الوزراء

  

ولس أمناء الصندوق أن يـشكل      
من بني أعضائه، أو غريهم من ذوي   
اخلربة واالختصاص جلانـاً للقيـام      

  . باملهام اليت حيددها
  



 )١٢٣( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٥(مادة 
  

خيتص جملس األمناء بوضع وحتديد     
املعــايري واالشــتراطات الالزمــة 

احلـاالت املرضـية الـيت      الختيار  
تستفيد من خدماته وذلـك عـن       
طريق إدارات وأجهزة وجلان فنيـة      
متخصصة يشكلها جملس األمناء من     
ذوي اخلربة واالختصاص، ووضع    
خطط تطوير وتنمية اسـتثمارات     

  . موارد الصندوق

   بعد إعادة الترقيم )٧(مادة 
  

 متت إعادة صياغة املادة على      -
   .النحو املبني أدناه

على ذلك يكون نص املادة     و
  :بعد التعديل 

جملس أمناء الصندوق السلطة    
العليا الـيت ختـتص بـإدارة     
شؤونه ورسم السياسة العامة    
اليت يسري عليهـا، وإقـرار      
اخلطط اليت حتكم سري العمل     
به، ويتخذ جملس األمناء مـا      
يراه الزماً لتحقيق األغراض    
اليت أنشئ من أجلها طبقـاً      

   بعد إعادة الترقيم)٧(مادة 
  

املوافقة على قرار جملـس      -
النواب مـع التعـديالت     

 :التالية 
  
خيـتص  ( استبدال عبارة  -

 بعبـارة  )جملس األمنـاء  
جملس أمنـاء الـصندوق     (

) السلطة العليا اليت ختتص   
ــة   ــواردة يف بدايـ   الـ

، وذلك بـالعودة إىل     املادة
لنص األصلي كما ورد من     ا

  .احلكومة

  )٧(مادة 
  

  
  
  
  

 بإدارة شؤونه   خيتص جملس األمناء  
ورسم السياسة العامة اليت يـسري      
عليها، وإقرار اخلطط اليت حتكـم      

تخـذ جملـس    سري العمل به، وي   
األمناء ما يراه الزمـاً لتحقيـق       
األغراض اليت أنشئ من أجلـها      
  طبقاً ألحكام هـذا القـانون أو      

  



 )١٢٤( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

نون أو  ألحكام هـذا القـا    
ــوائح أو   ــة أو الل األنظم
القرارات الصادرة تنفيذاً له،    

  :وله على األخص 

  
  

وضــع اللــوائح   -١
الداخلية املنظمة للشؤون   
املالية واإلدارية والفنيـة     
للهيئة، ورفعها إىل جملـس     
ــر يف  ــوزراء للنظـ   الـ

 . اعتمادها
 وضــع اللــوائح  -٢

 )الـوزير ( كلمةاستبدال   -
 )جملـس الـوزراء   ( بعبارة

) ١،٢(الواردة يف البنـدين     
ودجمهما مع إعادة ، من املادة

البنود علـى النحـو     ترقيم  
  :التايل

وضع اللوائح الداخليـة     -١
املنظمة للشؤون املاليـة    
  واإلدارية والفنية للهيئة   
 وتعـــيني العـــاملني 

ــصندوق  ــام بال وترقي
ونقلهم وحتديد رواتبهم   
ومكافآم ومـساءلتهم   

 األنظمة أو اللوائح أو القرارات     
الصادرة تنفيذاً له، ولـه علـى       

  : األخص
  

  
  

  
وضــع اللــوائح الداخليــة  -١

ــة  ــشؤون املالي املنظمــة لل
  رية والفنيـة للهيئـة    واإلدا

ـ   و  صندوق تعيني العاملني بال
وترقيام ونقلـهم وحتديـد     
ــآم  ــهم ومكافـ رواتبـ

 مـا ومساءلتهم تأديبياً وكل    



 )١٢٥( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

الداخلية املنظمـة لتعـيني     
ــصندوق   ــاملني بال الع

نقلهم وحتديـد   وترقيام و 
ــآم   ــهم ومكاف رواتب
ومساءلتهم تأديبياً وكل ما    
يتعلق بشؤوم الوظيفية،   
ورفعها إىل جملس الوزراء    

 . للنظر يف اعتمادها
ــشروع  -٣ ــاد م اعتم

امليزانية السنوية للصندوق   
 .واحلساب اخلتامي 

  

ــارير  -٤ ــر يف التق النظ
الدورية اليت تقدم عن سري     

ـ     يتعلـق   اتأديبياً وكل م
ــة،  ــشؤوم الوظيفي ب
ورفعها إىل الوزير للنظر    

 .يف اعتمادها
  
  
  

  
  

 إعادة ترقيم البند ليصبح     -٣
واملوافقة علـى   ) ٢(رقم  
  .نصه 

  

إعادة ترقيم البند ليصبح     -٤
  نصه  علىواملوافقة ) ٣(رقم 

يتعلق بـشؤوم الوظيفيـة،     
 للنظـر يف    الوزيرورفعها إىل   

 .اعتمادها
  
  

  
  

  

اعتماد مـشروع امليزانيـة      -٢
السنوية للصندوق واحلساب   

 . اخلتامي
  

النظر يف التقارير الدورية اليت      -٣
تقــدم عــن ســري العمــل 



 )١٢٦( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

العمل بالصندوق وعـن     
 . نظامه املايل

  
  

وضع وحتديد املعايري    -٥
ــة  ــتراطات الالزم واالش
لتحديد وترشيح واختيـار    
املستفيدين مـن خدماتـه     
وذلك عن طريـق إدارات    
ــة  ــان فني ــزة وجل وأجه
متخصصة يشكلها جملـس   
األمناء من ذوي اخلـربة     

 .واالختصاص 
  

وضع خطط تطـوير     -٦

  
  
 
) وحتديـد  (ارةحذف عب  -٥

الواردة بعد كلمة وضـع     
مع إعادة تـرقيم البنـد      

 ) .٤(ليصبح رقم 
  
  
  
  
  
  
 

 إعادة ترقيم البند ليصبح     -٦

  . وق وعن نظامه املايلبالصند
  
  
  
  

وضع املعايري واالشـتراطات     -٤
الالزمة لتحديـد وترشـيح     
واختيــار املــستفيدين مــن 
خدماته وذلك عـن طريـق      
إدارات وأجهزة وجلان فنيـة     
متخصصة يـشكلها جملـس     
األمنــاء مــن ذوي اخلــربة 

  . واالختصاص
  

 

وضع خطط تطوير وتنميـة      -٥



 )١٢٧( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  وتنمية استثمارات وموارد   
 .الصندوق 

  

وللمجلس أن يفوض رئيسه    
ــذي  أو  ــرئيس التنفي ال

للـــصندوق يف بعـــض 
  . اختصاصاته

  

 .واملوافقة على نصه ) ٥(
  
  
  
  
  
  

ــوارد  ــتثمارات ومـ   اسـ
 . الصندوق

  

لس أن يفوض رئيسه أو     وللمج
الرئيس التنفيذي للـصندوق يف     

  . بعض اختصاصاته
  

    

 بعد إعادة الترقيم )٨(مادة 
  ) مستحدثة(

  

التاليـة  ادة  املمت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

علـى  ) ٨( حتت مسمى مادة    

  

 بعد إعادة الترقيم )٨(مادة 
  ) مستحدثة(

  

ــ- ــادة ة املوافق ــى امل  عل
تحدثة اليت أضافها جملس    املس

النواب، علمـا بـأن هـذه       

  

  )٨(مادة 
   

  
  
  



 )١٢٨( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       
   .تليها

  
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :حدثة املست

  

جيتمع جملس أمناء الصندوق    
أربع مرات يف السنة، وكلما     
دعت احلاجة لذلك، بـدعوة    
من الـرئيس أو نائبـه، وال       
يكون انعقاد الس صحيحاً    
إال حبضور أغلبية األعـضاء     
على أن يكون مـن بينـهم       
الرئيس أو نائبـه، وتـصدر      

اإلضافة متت بـالتوافق بـني      
، جملس النـواب واحلكومـة    

وذلــك الفتقــار املــشروع 
األصلي هلذا النص على الرغم     
من أمهيته يف تنظيم اجتماعات     

   .وعمل الصندوق

  
  
  
  
  

جيتمع جملس أمناء الصندوق أربع     
ـ       ت مرات يف السنة، وكلمـا دع

احلاجة لذلك، بدعوة من الرئيس     
أو نائبه، وال يكون انعقاد الس      
ــة  ــضور أغلبي ــحيحاً إال حب ص
األعضاء على أن يكون من بينهم      
الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات     
الس بأغلبية أصوات احلاضرين،    



 )١٢٩( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

قــرارات الــس بأغلبيــة 
أصوات احلاضرين، وعنـد    

 اجلانب الذي   التساوي يرجح 
  .منه الرئيس 

وللمجلس أن يدعو حلـضور   
جلساته الـرئيس التنفيـذي     
للصندوق ومن يرى االستعانة   
خبربم دون أن يكون هلـم      

  .صوت معدود 
وتدون مناقـشات الـس     
وقراراته يف سجل يعد هلـذا      

  .الغرض 
  

  

وعند التساوي يـرجح اجلانـب      
  . الذي منه الرئيس

وللمجلـس أن يــدعو حلــضور  
ــرئيس ــساته ال ــذي جل  التنفي

للصندوق ومن يـرى االسـتعانة      
خبربم دون أن يكون هلم صوت      

  . معدود
  
  
  

وتدون مناقشات الس وقراراته    
   . يف سجل يعد هلذا الغرض



 )١٣٠( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

    
  

  )مستحدثة( )٩(مادة 

  

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

لتوفري الرقابة على الـصندوق     
والتأكد من سري العمل فيـه      

زوالً على مقتضيات تبعيـة     ن
الصندوق لـوزارة الـصحة     
وتربيرا للمـساءلة الـسياسية     

مع إعادة تـرقيم    . للوزير عنه   
املواد اليت تليها، يكون نصها     

 : التايل 
 أن يعرض األمناءعلى جملس   (

 تقـارير    الـصحة  على وزير 

  )٩(مادة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

على جملس األمناء أن يعرض على      
وزير الصحة تقارير دورية عـن      



 )١٣١( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

دورية عن نشاط الـصندوق     
وسري العمل به وما مت إجنازه،      

اء وما مت   وحتديد معوقات األد  
ــول   ــن حل ــاده م   اعتم

 .  لتقاريرها
ويتوىل الوزير متابعة مـدى     
التزام الصندوق بأحكام هذا    
القانون وبتوجيه الدولـة يف     
جمال عمل الصندوق ومدى    
قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة    
ــدود   ــة يف حـ وفاعليـ

.   االعتمادات املالية املتاحـة   
وإذا تبني للوزير وجود مـا      

نشاط الصندوق وسري العمل بـه      
وما مت إجنازه، وحتديد معوقـات       

من حلـول   األداء وما مت اعتماده     
 . لتقاريرها 

  
  

ويتوىل الوزير متابعة مدى التـزام      
الصندوق بأحكام هذا القـانون     
وبتوجيه الدولة يف جمـال عمـل       
الصندوق ومدى قيامه بتحقيـق     
أهدافه بكفاءة وفاعلية يف حـدود    

وإذا .   االعتمادات املالية املتاحة  
تبني للوزير وجود ما يتعارض من      
أعمال الصندوق وقراراتـه مـع      



 )١٣٢( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

ندوق يتعارض من أعمال الص   
وقراراته مع أحكـام هـذا      
ــق  ــانون أو عــدم حتقي الق
الصندوق ألهدافه بكفـاءة    
وفاعلية، كان له االعتـراض     
على ذلك وإخطـار جملـس      
األمناء مبا يراه يف هذا الشأن،      
فإذا أصر الس على رأيه أو      
مل جيب على اعتراض الوزير     
خالل أسبوعني من تـاريخ     

 عـرض   استالمه لالعتراض، 
 علـى جملـس     الوزير األمر 

 يف  ا ليتخـذ قـرار    الوزراء

أحكام هذا القانون أو عدم حتقيق      
ــاءة  ــه بكف ــصندوق ألهداف ال
وفاعلية، كان له االعتراض علـى      
ذلك وإخطار جملس األمناء مبا يراه   
يف هذا الشأن، فإذا أصر الـس       
على رأيه أو مل جيب على اعتراض       
الوزير خالل أسبوعني من تـاريخ      
استالمه لالعتراض، عرض الوزير    

 ليتخـذ   األمر على جملس الوزراء   
قرارا يف موضوع اعتراض الوزير     
خالل عشرين يوما من تاريخ رفع      

  .  األمر إليه
  

  



 )١٣٣( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

موضوع اعتـراض الـوزير     
 من تاريخ   عشرين يوما خالل  

  . )رفع األمر إليه

  
  
  
  

  )٦(مادة 
  

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني   
بقرار من جملس أمنـاءه، وحيـدد       
القرار مدة تعيينه، وخيتص الـرئيس      
التنفيذي للصندوق بتصريف أموره    
ومباشرة اختـصاصاته، وتنفيـذ     

األمناء وخيـضع يف    قرارات جملس   
  . ذلك لرقابته وإشرافه

   بعد إعادة الترقيم)٩(مادة 
  

  دون تعديل

  بعد إعادة الترقيم) ٩(مادة 
  

   إعادة ترقيم املادة لتكـون      -
   .)١٠(مادة 

 

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف     -
   .)أمنائه( لتصبح أمناءهكلمة 

  

 إضافة فقرة جديـدة بعـد       -
ملـدة ثـالث    (كلمة أمنائه   

 بلة للتجديد ملرتني  سنوات قا 
   .)متتاليتني

  

  )١٠(مادة 
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني   

ملدة ثـالث    أمنائهبقرار من جملس    
 سنوات قابلة للتجديـد ملـرتني     

نفيذي ، وخيتص الرئيس الت   متتاليتني
للصندوق بتصريف أموره ومباشرة    
اختصاصاته، وتنفيذ قرارات جملس    

ــاء  ــام  األمن ــدود أحك   يف ح
هذا القانون والقوانني واألنظمـة     

 وخيـضع يف ذلـك      ذات العالقة 



 )١٣٤( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

 إضافة فقرة جديـدة بعـد       -
يف حـدود   (كلمة األمنـاء    

أحكام هذا القانون والقوانني    
    .)واألنظمة ذات العالقة

  . لرقابته وإشرافه
  

 بعد إعادة الترقيم )١٠(مادة   
  ) مستحدثة(

  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 لتكونعلى النحو املبني أدناه     

على ) ١٠( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  

  

 بعد إعادة الترقيم )١٠(مادة 
  ) مستحدثة(

  

   إعادة ترقيم املادة لتكـون      -
   . )١١(مادة 

 )املـادة ( استبدال كلمـة    -
الواردة يف   )الفقرة( بكلمة

  .وىلاية الفقرة األ

  )١١(مادة 
  

  

   
  
  
  
  
  
  



 )١٣٥( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

يف حالة خلو منصب الرئيس     
التنفيذي ألي سـبب مـن      
األسباب، يعني من حيل حملـه     
بذات األداة والكيفية املشار    

  .إليها يف الفقرة السابقة 
ويباشر أحد أعضاء جملـس     

مناء أو أي شخص مؤهل     األ
لذلك خيتاره الـس مهـام      
وصالحيات الرئيس التنفيذي   
بصفة مؤقتة حلني تعيني رئيس     

   .تنفيذي جديد 

يف حالة خلو منـصب الـرئيس       
التنفيذي ألي سبب من األسباب،     
يعني من حيل حمله بـذات األداة       

 املـادة والكيفية املشار إليهـا يف      
  . السابقة

  
  

ويباشر أحد أعضاء جملس األمناء     
أو أي شخص مؤهل لذلك خيتاره      
الس مهام وصالحيات الـرئيس   

 حلني تعـيني    التنفيذي بصفة مؤقتة  
   . رئيس تنفيذي جديد

  



 )١٣٦( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

   بعد إعادة الترقيم )١١(مادة   
  ) مستحدثة( 

  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

على ) ١١( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

 ممارسة  يتوىل الرئيس التنفيذي  
ــصندوق يف  ــالحيات ال ص
حدود أحكام هذا القـانون     

   بعد إعادة الترقيم )١١(مادة 
  )مستحدثة( 

  

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

املادة العاشرة بعد إعادة الترقيم   
.  

  



 )١٣٧( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

ــوانني واألنظمــة ذات  والق
العالقة، وخيـضع يف ذلـك      

  . لرقابة جملس األمناء
  

   بعد إعادة الترقيم )١٢(ة ماد  
  ) مستحدثة( 

  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

على ) ١٢( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
وعلى ذلك يكون نص املادة     

  :املستحدثة 
  

   بعد إعادة الترقيم)١٢(مادة 
  ) مستحدثة ( 

ــ- ــادة ة املوافق ــى امل  عل
املستحدثة اليت أضافها جملس    
النواب، علمـا بـأن هـذه       
اإلضافة متت بـالتوافق بـني      

  .جملس النواب واحلكومة 
  
  

  )١٢(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 )١٣٨( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

حيدد جملس أمناء الصندوق ما    
يستحقه الرئيس التنفيذي من    

ا يف ذلك العـالوات     أجر، مب 
واملزايــا املاليــة أو العينيــة 

  .األخرى

دوق مـا   حيدد جملس أمناء الـصن    
يستحقه الرئيس التنفيـذي مـن      
أجر، مبا يف ذلك العالوات واملزايا      

  .املالية أو العينية األخرى
  

    

   بعد إعادة الترقيم )١٣(مادة 
  ) مستحدثة( 

  

التالية على  ادة  املمت استحداث   
 حتت  النحو املبني أدناه لتكون   

علـى أن   ) ١٣( مسمى مادة   
  يتم إعادة ترقيم املـواد الـيت      

   . تليها
  

  

  م بعد إعادة الترقي) ١٣(مادة 
   ) مستحدثة( 

  

ــادة  - ــى امل ــة عل  املوافق
املستحدثة اليت أضافها جملس    
النواب، علمـا بـأن هـذه       
اإلضافة متت بـالتوافق بـني      

  .جملس النواب واحلكومة 

  

  )١٣(مادة 
  

  

 
  
  
  
  
  



 )١٣٩( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

للرئيس التنفيذي أن يستقيل    
من منصبه مبوجـب طلـب      
كتايب يقدمه إىل جملس أمنـاء      
الصندوق، وذلك قبل التاريخ    
احملدد لالستقالة بثالثة أشهر    

  .على األقل 
  

ويصدر بقبول االستقالة قرار    
  .من جملس األمناء 

  
  

    
  

  
  

للرئيس التنفيذي أن يستقيل مـن      
منصبه مبوجب طلب كتايب يقدمه     
إىل جملس أمناء الصندوق، وذلك     

خ احملدد لالستقالة بثالثة    قبل التاري 
  . أشهر على األقل

  

ويصدر بقبول االستقالة قرار من     
   . جملس األمناء

  
  



 )١٤٠( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

    

 بعد إعادة الترقيم )١٤(مادة 
  ) مستحدثة(

  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

على ) ١٤( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

جيوز بقرار من جملس أمناء      - أ
الصندوق بأغلبية أصوات   

  

بعد إعادة الترقيم ) ١٤(مادة 
  )مستحدثة(

  

ــادة  - ــى امل ــة عل  املوافق
املستحدثة اليت أضافها جملس    
النواب، علمـا بـأن هـذه       
اإلضافة متت بـالتوافق بـني      

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

  

  )١٤(مادة 
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

جيوز بقرار من جملس أمنـاء        - أ
الصندوق بأغلبيـة أصـوات     

ــرئيس احلا ــاء ال ضــرين إعف



 )١٤١( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

احلاضرين إعفاء الـرئيس    
التنفيذي مـن منـصبه     
بسبب إخالله مبمارسـة    
ــوء  ــصاصاته أو س اخت
سلوكه أو عدم الكفـاءة     
يف إجناز مهامه أو اإلخالل     
باألمانة أو عدم مقدرتـه     
على القيـام بواجبـات     

 . ألسباب صحية وظيفته
  

مينح الرئيس التنفيـذي     -  ب
قبل إعفائه مـن منـصبه      
فرصة للدفاع عن نفـسه     
ــاء،  أمــام جملــس األمن

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

   املوافقة على نـص البنـد       -
 ) .ب(

  
  

التنفيذي من منـصبه بـسبب      
إخالله مبمارسة اختصاصاته أو    
سوء سلوكه أو عدم الكفـاءة      
يف إجناز مهامـه أو اإلخـالل       
باألمانة أو عدم مقدرته علـى      
القيام بواجبات وظيفته ألسباب    

 . صحية
  
  
  
  
  

مينح الرئيس التنفيذي قبل      -  ب
إعفائه من منـصبه فرصـة      

لس للدفاع عن نفسه أمام جم    
األمناء، ويـستمر الـرئيس     



 )١٤٢( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

ويستمر الرئيس التنفيذي   
يف ممارسة اختصاصاته حىت    
تاريخ اإلعفاء، ما مل يقرر     
  جملس األمنـاء خـالف     

 .ذلك 
  

  
  
  
  
  
  

ــة  ــذي يف ممارسـ التنفيـ
اختــصاصاته حــىت تــاريخ 
اإلعفاء، ما مل يقـرر جملـس       

 . األمناء خالف ذلك
  

  

  )٧(مادة 
  

يصدر وزير الـصحة القـرارات      
  . الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

  
  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٥(مادة 
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  

  

  قيم بعد إعادة التر)١٥(مادة 
  

خالل سـتة   ( إضافة عبارة    -
يف  نـشره أشهر من تـاريخ     
  يف ايـة   ) اجلريدة الرمسيـة  

  .املادة 
  

  

  )١٥(مادة 
  

يصدر وزير الـصحة القـرارات      
 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القـانون     

 نشرهخالل ستة أشهر من تاريخ      
  . يف اجلريدة الرمسية

  
  
  



 )١٤٣( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  ا أقرا اللجنةكماد و املوصنص  توصية اللجنة

  

  )٨(مادة 
  

 – كل فيما خيـصه     –على الوزراء   
 أحكام هذا القانون، ويعمـل      تنفيذ

به اعتباراً من اليوم التـايل لتـاريخ    
  . نشره يف اجلريدة الرمسية

  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٦(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  بعد إعادة الترقيم) ١٦(مادة 
  

  دون تعديل

  

  )١٦(مادة 
  
  

 – كل فيما خيـصه     –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      

 اليوم التـايل لتـاريخ   به اعتباراً من 
  . نشره يف اجلريدة الرمسية

  
  



 )١٤٤( 

  
  
  

  م٢٠٠٧ فبرایر ٢٨:التاریخ 
  
  

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

  
  .بإنشاء صندوق الشفاء الوطني (   ) لسنة (   )  رقم املشروع بقانون: املوضوع 

  
  

  اتھالسالم علیكم ورحمة اهللا وبرك
  

م، أرفق معالي رئیس المجلس، ضمن كتابھ رقم     ٢٠٠٧ فبرایر ٢١بتاریخ 

(   ) لسنة (   ) المشروع بقانون رقم ، نسخة من )م٢٠٠٧- ٢- ٣-  ص ل ت ق ٢٠(

، إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ بإنشاء صندوق الشفاء الوطني

  .وإبداء المالحظات علیھ للجنة الخدمات

  

 م، عقدت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة اجتماعھا٢٠٠٧ فبرایر ٢٨وبتاریخ 

، حیث اطلعت على  من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشریعي الثانيلثامنا

مشروع القانون المذكور ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار مجلس النواب بشأنھ، وتقریر 

  .تشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلسلجنة الخدمات فیھ، وذلك بحضور المس

  .وانتھت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  



 )١٤٥( 

  : اللجنة رأي

بإن شاء ص ندوق ال شفاء    (   ) ل سنة  (   ) المشروع بق انون رق م     ترى اللجنة سالمة    

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةالوطني

  

  

  

    د هادي احللواجي حمم                
   رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية              

 
  


