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  )١(ملحق رقم 
  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
حـــول مشروع قانون باملوافقة على حـــول مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتاج اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتاج 

))EEPPSSAA ( ( يف القطاع رقم يف القطاع رقم))من املياه من املياه ) ) ١١
املغمورة بني حكومة مملكة البحرين املغمورة بني حكومة مملكة البحرين 

مريكية، املرافق مريكية، املرافق وشركة أوكسيدنتال األوشركة أوكسيدنتال األ
لسنة لسنة ) ) ٩٥٩٥((للمرسوم امللكي رقم للمرسوم امللكي رقم 
  ..مم٢٠٠٨٢٠٠٨
  
  
  
  



 ٨٩

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  ينايريناير  ٥٥: : التاريخالتاريخ
  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
باملوافقة على اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتاج باملوافقة على اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتاج مشروع قانون مشروع قانون   حـــولحـــول

))EEPPSSAA ( ( يف القطاع رقم يف القطاع رقم))البحرين  البحرين من املياه املغمورة بني حكومة مملكةمن املياه املغمورة بني حكومة مملكة) ) ١١ 
لسنة لسنة ) ) ٩٥٩٥((وشركة أوكسيدنتال األمريكية، املرافق للمرسوم امللكي رقم وشركة أوكسيدنتال األمريكية، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  ..مم٢٠٠٨٢٠٠٨
   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  الثالثالثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 

  
  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

  

 -١٠/ ص ل م ق  / ٢٧٨(م، وبموج  ب الخط  اب رق  م ٢٠٠٨ دی  سمبر ٣١بت  اریخ 

 رئ یس المجل س إل ى    لحلحاألستاذ علي بن صالح الصااألستاذ علي بن صالح الصا، أرسل صاحب المعالي  )٢٠٠٨ -١٢

م   شروع ق   انون بالموافق   ة عل   ى اتفاقی   ة  لجن   ة ال   شؤون المالی   ة واالقت   صادیة ن   سخة م   ن   

م  ن المی  اه المغم  ورة ) ١(ف  ي القط  اع رق م  ) EPSA(االستك شاف والم  شاركة ف  ي اإلنت اج   

بین حكومة مملكة البحرین وشركة أوكسیدنتال األمریكیة، المرافق للمرس وم الملك ي رق م          

لمناق   شتھ ودراس   تھ وإع   داد تقری   ر ب   شأنھ مت   ضمنـًا رأي اللجن   ة      ؛ م٢٠٠٨ ل   سنة) ٩٥(

  .لعرضھ على المجلس الموقر

  :  إجراءات اللجنة-أوًال

  
  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

  

 ین  ایر ٥ھ  ا المنعق  د بت  اریخ   اجتماعف  ي  الم  ذكور م  شروع الق  انون تدارس  ت اللجن  ة   )١(

  .م٢٠٠٩



 ٩٠

 

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

 :الوثائق المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي
 

 .   مشروع قانون موضوع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیة - 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ - 

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

  .  مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

  

وكان  ت اللجن  ة ق  د عق  دت اجتماًع  ا تمھی  دًیا موس  ًعا م  ع س  عادة وزی  ر ش  ؤون ال  نفط والغ  از   

م ع ع دد م ن الم سئولین     ال دكتور عبدالح سین ب ن عل ي می رزا       ورئیس الھیئة الوطنیة للنفط والغاز      

  :حیث حضر معھ كل من

  

الرئیس التنفیذي لشركة نفط البحرین   كریم جعفر السید السید عبدال -١

 ).بابكو(

نائب الرئیس التنفیذي لإلنتاج   المھندس فیصل محمد المحروس -٢

 ).شركة بابكو(

مدیر عام االستكشاف وھندسة   السید أنور سلمان خلف  -٣

 .البترول

 .المستشار القانوني للھیئة  الدكتور محمود سالمة جبر  -٤

  
ون المست شــار       ن مجلس الشورىكما حضر االجتماع م   • د مرھـــ  اذ مح ســــن حمیـــ  األستـــ 

 .القانوني لشؤون اللجان
 

  

  .محمد السید محمد رضير اللجنة ــوتولى أمانة س •
  



 ٩١

  : رأي الجھات المعنیة–ثانیا 
  
  

  :الھیئة الوطنیة للنفط والغاز
  

ف  ي  لغ  از رئ  یس الھیئ  ة الوطنی  ة لل  نفط وا   وزی  ر ش  ئون ال  نفط والغ  از   س  عادة أش  ار   

بالتنقی ب   أن تق وم ش ركة أوك سیدنتال     ىعل   إلى أن ھذه االتفاقیة تنص    االجتماع المشار إلیھ    

 وأشار إلى أن ھذه االتفاقیة قد احتوت عل ى ن صوص خاص ة    في القواطع البحریة للمملكة،   

أن  كم ا أك د   .العمالة الوطنیة البحرینیة باإلضافة إلى الحقوق الخاصة بحمایة البیئ ة           لحمایة

الم ذكورة تع د ح دثًا تاریخًی ا وعالم ة       ف ي اإلنت اج   والم شاركة  االستك شاف ت وقی ع اتفاقی ا  ت

وب اكورًة للم شاریع األخ رى الم ستقبلیة ف ي       فارقة في عملیة تط ویر م صادر ال نفط والغ از       

شیًا مع توجھات المشروع اإلص الحي لجالل ة   اتم ھذا المجال، مضیفًا أن ھذه الخطوة تأتي

المف  دى الرامی  ة إل  ى زی  ادة م  صادر ال  دخل    آل خلیف  ة عاھ  ل ال  بالد المل  ك حم  د ب  ن عی  سى 

   .المواطنین القومي وتنوعھا من أجل االرتقاء بمستوى معیشة

وم  ضنیة ب  ذلتھا  كم  ا اس  تطرد س  عادتھ إل  ى أن ھ  ذه االتفاقی  ات ج  اءت ثم  رة لجھ  ود حثیث  ة   

مجل   س و) ب   ابكو(جھ   ات ع   دة كالھیئ   ة الوطنی   ة ال   نفط والغ   از وش   ركة نف   ط البح   رین      

 دورًا كبی رًا  ا لعب   الل ذین مجل س الن واب ومجل س ال شورى    كما أك د عل ى دور      المناقصات ،   

ی  دل عل  ى م  دى التع  اون الق  ائم ب  ین    مم  االمماثل  ة ال  سابقة ف  ي الم  صادقة عل  ى االتفاقی  ات  

  . مصلحة الوطن والمواطن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بالمملكة لما فیھ

طنیة للنفط والغاز عرًضا توضیحًیا یبین مراحل عملی ات الت رویج   كما قدم ممثلو الھیئة الو   

للقواطع كما تم استعراض آلی ة وخط وات س یر عملی ة مناق صة القواط ع إل ى أن ت م إرس اء             

العطاء على شركة أوكسیدنتال، حیث كان اختیار الشركة من بین أف ضل الع روض وذل ك         

یة، باإلض  افة إل  ى اس  تعراض أھ  م بع  د االس  تعانة بفری  ق التقی  یم م  ن ع  دة ش  ركات است  شار 

  ..بنود االتفاقیة 

    



 ٩٢

  : جنةلـــــ رأي ال-لثــًاثا
  
 

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

 حول  ھ م  ن قب  ل أع  ضاء اللجن  ة وم  ن قب  ل ممثل  ي الھیئ  ة الوطنی  ة لل  نفط والغ  از ، وتأك  دت     

احیتین الدس توریة والقانونی ة وفقـ ـًا ل رأي لجن ة       اللجنة م ن س المة م شروع الق انون م ن الن             

  . الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى

بالموافق   ة عل   ى اتفاقی   ة االستك   شاف    وق   د استعرض   ت اللجن   ة م   شروع الق   انون     

م ن المی اه المغم ورة ب ین حكوم ة      ) ١(ف ي القط اع رق م      ) EPSA(والمشاركة ف ي اإلنت اج      

ل سنة  ) ٩٥(تال األمریكی ة المراف ق للمرس وم الملك ي رق م       شركة أوكسیدن ومملكة البحرین   

م، وكذلك عرض كافة الجوانب والتط ورات المتعلق ة بجھ ود الھیئ ة الوطنی ة لل نفط                ٢٠٠٨

  . النفطیةوالغاز في تنفیذ إستراتیجیة تطویر قطاع النفط والغاز وزیادة موارد البالد

الملكی   ة االقت   صادیة كم  ا استعرض   ت بن   ود االتفاقی  ة ووج   دت أنھ   ا ت  ضمن حق   وق      

والمالیة وتضمن إشرافھا المباشر على استغالل واستثمار ثروتھ ا النفطی ة وت ضمن تحم ل       

  .الشركة كلفة عملیات االستكشاف والتنقیب في حال فشل عملیات االستكشاف

ف  ي س  بیل الح  صول عل  ى     بالنج  احالجھ  ود  تتكل  ل ب  أن ا أملھ  وتع  رب اللجن  ة ع  ن    

م  ن أج  ل تلبی  ة احتیاج  ات    وزی  ادة الم  وارد النفطی  ة،قواط  عاكت  شافات نفطی  ة مھم  ة م  ن ال

االتفاقی ة ب اكورة خی ر وعط اء       أن تك ون ھ ذه  متمنی ة المملكة ومن أجل التنمی ة الم ستدامة،   

 .لمزید من االستكشافات البترولیة

  
  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-ــًارابع

    

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

  :اختیار كل من
  

 مقرًرا أصلیـــــًا      األستاذ محمد حسن باقر رضي -١

  مقرًرا احتیاطًیـا      األستاذ خالد عبدالرحمن المؤید -٢



 ٩٣

  :توصیة اللجنة -خامًسا

  

م  شروع ق  انون بالموافق  ة عل  ى اتفاقی  ة االستك  شاف والم  شاركة ف  ي  م  شروع ق  انون بالموافق  ة عل  ى اتفاقی  ة االستك  شاف والم  شاركة ف  ي  الموافق  ة عل  ى  . ١

م  ن المی  اه المغم  ورة ب  ین حكوم  ة مملك  ة  م  ن المی  اه المغم  ورة ب  ین حكوم  ة مملك  ة  ) ) ١١((ف  ي القط  اع رق  م ف  ي القط  اع رق  م ) ) EEPPSSAA((اإلنت  اج اإلنت  اج 

ل سنة  ل سنة  ) ) ٩٥٩٥((البحرین وشركة أوكسیدنتال األمریكیة المرافق للمرس وم الملك ي رق م        البحرین وشركة أوكسیدنتال األمریكیة المرافق للمرس وم الملك ي رق م        

 . من حیث المبدأ،،مم٢٠٠٨٢٠٠٨

 

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

  ،،،،ذ الالزم،ذ الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاواألمر معروض على المجلس الموقر التخا

  
                       خالد حسيـن املسـقطي                      خالد حسيـن املسـقطي                    مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك

  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٤

من ) ١(يف القطاع رقم ) EPSA(مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتاج 
املياه املغمورة بني حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال األمريكية، املرافق للمرسوم امللكي 

  م٢٠٠٨لسنة ) ٩٥(رقم 
   مشروع القانون موادنصوص

 كما وردت من الحكومة
  نصوص المواد

 كما أقرھا مجلس النواب
  لجنة الشؤونتوصیة 

 ادیةالمالیـــة واالقتصـــ
  نصوص المواد

 كما أقرتھا اللجنة
  

م    شروع ق     انون بالموافق     ة عل     ى  

اتفاقی  ة االستك  شاف والم  شاركة ف  ي 

ف  ي القط  اع رق  م   ) EPSA(اإلنت  اج 

م     ن المی     اه المغم     ورة ب     ین    ) ١(

حكوم    ة مملك    ة البح    رین وش    ركة  

أوك     سیدنتال األمریكی     ة، المراف     ق 

ل   سنة ) ٩٥(للمرس  وم الملك  ي رق  م    

  .م٢٠٠٨

  

  
م    شروع ق     انون بالموافق     ة عل     ى  

اتفاقی  ة االستك  شاف والم  شاركة ف  ي 

ط  اع رق  م  ف  ي الق) EPSA(اإلنت  اج 

م     ن المی     اه المغم     ورة ب     ین    ) ١(

حكوم    ة مملك    ة البح    رین وش    ركة  

أوك     سیدنتال األمریكی     ة، المراف     ق 

ل   سنة ) ٩٥(للمرس  وم الملك  ي رق  م    

  .م٢٠٠٨

  

  
م    شروع ق     انون بالموافق     ة عل     ى  

اتفاقی  ة االستك  شاف والم  شاركة ف  ي 

ف  ي القط  اع رق  م   ) EPSA(اإلنت  اج 

م     ن المی     اه المغم     ورة ب     ین    ) ١(

حكوم    ة مملك    ة البح    رین وش    ركة  

أوك     سیدنتال األمریكی     ة، المراف     ق 

ل   سنة ) ٩٥(للمرس  وم الملك  ي رق  م    

  .م٢٠٠٨

  

  
م    شروع ق     انون بالموافق     ة عل     ى  

اتفاقی  ة االستك  شاف والم  شاركة ف  ي 

ف  ي القط  اع رق  م   ) EPSA(اإلنت  اج 

م     ن المی     اه المغم     ورة ب        ) ١(

حكوم    ة مملك    ة البح    رین وش    ركة  

أوك     سیدنتال األمریكی     ة، المراف     ق 

ل   سنة ) ٩٥(للمرس  وم الملك  ي رق  م    

  .م٢٠٠٨

  



 ٩٥

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 ادیةالمالیـــة واالقتصـــ

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  الدیباجة
  

   حم    د ب    ن عی    سى آل خلیف    ة نح    ن

  .ملك مملكة البحرین

  بعد االطالع على الدستور،

ل    سنة ) ١٠(الق    انون رق    م  وعل    ى 

 ب   شأن مھ   ام واخت   صاصات   ٢٠٠٦

الھیئة الوطنیة للنفط والغ از وتع دیل       

بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م   

 بإن  شاء ش  ركة   ١٩٩٩ل  سنة  ) ٤٢(

  نفط البحرین،

ل   سنة ) ٦٣(المرس   وم رق   م  وعل   ى 

ن      شاء الھیئ      ة الوطنی      ة  بإ٢٠٠٥

  للنفط والغاز،

  الدیباجة
  

  دون تعديل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الدیباجة
  

  دون تعديل

  

  

  

  

  

  

  الدیباجة
  

نح    ن حم    د ب    ن عی    سى آل خلیف    ة  

  .ملك مملكة البحرین

  بعد االطالع على الدستور،

ل    سنة ) ١٠(الق    انون رق    م  وعل    ى 

 ب   شأن مھ   ام واخت   صاصات   ٢٠٠٦

تع دیل  الھیئة الوطنیة للنفط والغ از و     

بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م   

 بإن  شاء ش  ركة   ١٩٩٩ل  سنة  ) ٤٢(

  نفط البحرین،

ل   سنة ) ٦٣(المرس   وم رق   م  وعل   ى 

 بإن      شاء الھیئ      ة الوطنی      ة ٢٠٠٥

  للنفط والغاز،



 ٩٦

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 ادیةالمالیـــة واالقتصـــ

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  ) ٧٨(وعل         ى المرس         وم رق         م  

بت  شكیل مجل  س إدارة   ٢٠٠٥ل  سنة 

الھیئة الوطنیة للنفط والغ از وتحدی د     

  أغراضھا واختصاصاتھا وتعدیالتھ،

ل   سنة ) ٧٧(المرس   وم رق   م  وعل   ى 

 بتأس   یس ال   شركة القاب   ضة  ٢٠٠٧

  للنفط والغاز،

اتفاقی          ة االستك          شاف وعل          ى 

) EPSA(إلنت   اج والم   شاركة ف   ي ا

م    ن المی    اه ) ١(ف    ي القط    اع رق    م 

المغم     ورة ب      ین حكوم      ة مملك      ة  

البح       رین وش       ركة أوك       سیدنتال   

  األمریكیة،

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

٧٨(وعل         ى المرس         وم رق         م  

بت  شكیل مجل  س إدارة   ٢٠٠٥ل  سنة 

الھیئة الوطنیة للنفط والغ از وتحدی د     

تھ،أغراضھا واختصاصاتھا وتعدیال

ل   سنة ) ٧٧(المرس   وم رق   م  وعل   ى 

 بتأس   یس ال   شركة القاب   ضة  ٢٠٠٧

  للنفط والغاز،

اتفاقی          ة االستك          شاف وعل          ى 

EPSA(والم   شاركة ف   ي اإلنت   اج  

م    ن المی    اه ) ١(ف    ي القط    اع رق    م 

المغم     ورة ب      ین حكوم      ة مملك      ة  

البح       رین وش       ركة أوك       سیدنتال   

  األمریكیة،

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س    



 ٩٧

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 ادیةالمالیـــة واالقتصـــ

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د     

  :صدقنا علیھ وأصدرناه

صھ ، وق  د  الن  واب الق  انون اآلت  ي ن     

  :صدقنا علیھ وأصدرناه

  المادة األولى
  

ووف    ق عل    ى اتفاقی    ة االستك    شاف   

) EPSA(والم   شاركة ف   ي اإلنت   اج  

م    ن المی    اه ) ١(ف    ي القط    اع رق    م 

المغم     ورة ب      ین حكوم      ة مملك      ة  

البح       رین وش       ركة أوك       سیدنتال   

  .األمریكیة، المرافق لھذا القانون

  

  

  المادة األولى
  

  دون تعديل

  
  

  المادة األولى
  

  دون تعديل

  

  المادة األولى
  

ووف    ق عل    ى اتفاقی    ة االستك    شاف   

EPSA(والم   شاركة ف   ي اإلنت   اج  

م    ن المی    اه ) ١(ف    ي القط    اع رق    م 

المغم     ورة ب      ین حكوم      ة مملك      ة  

البح       رین وش       ركة أوك       سیدنتال   

.األمریكیة، المرافق لھذا القانون

  الثانیةالمادة 
عل      ى رئ      یس مجل      س ال      وزراء   

  الثانیةالمادة 

  دون تعديل
  الثانیةالمادة 

  دون تعديل
  الثانیةالمادة 

عل      ى رئ      یس مجل      س ال      وزراء   



 ٩٨

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 ادیةالمالیـــة واالقتصـــ

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

فی  ذ  تن- ك  ل فیم  ا یخ  صھ –وال  وزراء

ھ  ذا الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم   

الت   الي لت   اریخ ن   شره ف   ي الجری   دة   

  .الرسمیة

  

 تنفی  ذ - ك  ل فیم  ا یخ  صھ –وال  وزراء    

ھ  ذا الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم   

الت   الي لت   اریخ ن   شره ف   ي الجری   دة  

  .الرسمیة

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 )٩٩( 

 

  م٢٠٠٩ يناير ٥: التاريخ 
  
  

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

  
 )EPSA(مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية االستكشاف واملشاركة يف اإلنتاج : املوضوع 

ــم  ــاع رق ــورة) ١(يف القط ــاه املغم ــركة مــن املي ــرين وش ــة البح ــة مملك ــني حكوم  ب
 .م٢٠٠٨لسنة ) ٩٥(أوكسيدنتال األمريكية، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

.  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،
  

 ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح    م، أرف  ق مع  الي  ٢٠٠٨ دی  سمبر ٣١بت  اریخ 

، ن  سخة )٢٠٠٨ -١٢ -٣/  ص ل ت ق٢٧٨(رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ رق  م   

) EPSA(م  شروع ق  انون بالموافق  ة عل  ى اتفاقی  ة االستك  شاف والم  شاركة ف  ي اإلنت  اج    ن م  

م  ن المی  اه المغم  ورة ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین وش  ركة أوك  سیدنتال  ) ١(ف  ي القط  اع رق  م 

م، ومذكرت     ھ ٢٠٠٨ل     سنة ) ٩٥(رس     وم الملك     ي رق     م ، المراف     ق للماألمریكی     ة

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

  .المالحظات علیھ للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة
  

م، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة   ٢٠٠٩ ین    ایر ٥وبت    اریخ   

اجتماعھ   ا العاش   ر، حی   ث اطلع   ت عل   ى م   شروع الق   انون الم   ذكور ومذكرت   ھ  

  .ن بالمجلساإلیضاحیة، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیی
  



 )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 بالموافق  ة عل  ى اتفاقی  ة االستك  شاف   ت  رى اللجن  ة س  المة  

م ن المی اه المغم ورة ب ین     ) ١(في القطاع رق م  ) EPSA(والمشاركة في اإلنتاج   

رس   وم مملك   ة البح   رین وش   ركة أوك   سیدنتال األمریكی   ة، المراف   ق للم حكوم   ة 

  .م؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة٢٠٠٨لسنة ) ٩٥(الملكي رقم 

  

  

  

                                        حممـد هــادي احللواجـي
                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٠١( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )٢(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
لقانون خبصوص مشروع قانون بتعديل ا

م باعتماد ٢٠٠٦لسنة ) ٣١(رقم 
 نيامليزانية العامة للدولة للسنتني املاليت

م املرافق للمرسوم ٢٠٠٨م و٢٠٠٧
  .  م٢٠٠٨لسنة ) ١١١(امللكي رقم 

  
  
  
  
  
  



 )١٠٢( 

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  ينايريناير  ٥٥: : التاريخالتاريخ
  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

م باعتماد م باعتماد ٢٠٠٦٢٠٠٦لسنة لسنة ) ) ٣١٣١((بتعديل القانون رقم بتعديل القانون رقم مشروع قانون مشروع قانون   حـــولحـــول
م املرافق للمرسوم م املرافق للمرسوم ٢٠٠٨٢٠٠٨م وم و٢٠٠٧٢٠٠٧امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني 

  مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ١١١١١١((امللكي رقم امللكي رقم 
   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  الثالثالثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 

  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة
  

 -٣/ ص ل م ق  / ٢٨٩(م، وبموج  ب الخط   اب رق   م  ٢٠٠٨ دی   سمبر ٣١بت  اریخ  

 رئیس المجل س إل ى   األستاذ علي بن صالح الصالح    األستاذ علي بن صالح الصالح    ، أرسل صاحب المعالي     )٢٠٠٨ -١٢

) ٣١(ق  انون رق  م م  شروع ق  انون بتع  دیل اللجن  ة ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة ن  سخة م  ن  

م ٢٠٠٨م و٢٠٠٧م باعتم    اد المیزانی    ة العام    ة للدول    ة لل    سنتین الم    الیتین   ٢٠٠٦ل    سنة 

لمناق  شتھ ودراس  تھ وإع  داد تقری  ر    م٢٠٠٨ل  سنة ) ١١١(المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  .بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر

  

  

  :  إجراءات اللجنة-أوًال
  

  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،المذكور أعالهلتنفیذ التكلیف 
  

 ین  ایر ٥ھ  ا المنعق  د بت  اریخ   اجتماعف  ي  الم  ذكور م  شروع الق  انون تدارس  ت اللجن  ة   )٣(

 .م٢٠٠٩

اطلع  ت اللجن  ة أثن  اء دراس  تھا لم  شروع الق  انون موض  وع البح  ث والدراس  ة عل  ى          )٤(

 :الوثائق المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي

 .  وع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیةمشروع القانون موض - 



 )١٠٣( 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ - 

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

  .  مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

 : كل منحضر االجتماع من مجلس الشورى •
 

 .    المســـــــتشار القانــــوني للمجلـــــس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١
  

  .السید محمد رضير اللجنة ــوتولى أمانة س •

  
  : جنةلـــــ رأي ال-نیــًاثا
  
 

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

ین ، وتأك دت اللجن ة م ن س المة م شروع الق انون م ن الن احیت        حولھ من قب ل أع ضاء اللجن ة      

 . الدستوریة والقانونیة وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى
  

وقد تبین ألعضاء اللجن ة أن م شروع الق انون یت ضمن تع دیًال عل ى میزانی ة الدول ة               

م وذل  ك بحج  ز الوف  ورات ف  ي ع  دد م  ن الم  شاریع الحكومی  ة والبالغ  ة  ٢٠٠٨لل  سنة المالی  ة 

ر لتغطیة جزء من العجز ف ي میزانی ة م شروعات الط رق، ویتك ون            ملیون دینا  ٣٠قیمتھا  

مشروع القانون من ثالث مواد، جاءت المادة األولى مبینة حكًما متضمًنا نق ل مب الغ مالی ة     

من المبلغ المرصود لتنفیذ مشروعي مطار البحرین الدولي ومبن ى المجل س ال وطني؛ إل ى      

یة تفویض وزی ر المالی ة بإص دار التعلیم ات     میزانیة مشاریع الطرق، وتضمنت المادة الثان    

الالزم  ة لتنفی   ذ الق   انون المزم  ع إص   داره، وج   اءت الم   ادة الثالث  ة مبین   ة إج   راءات تنفی   ذ     

  .القانون

  
  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-ثالًثا

    



 )١٠٤( 

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

  :اختیار كل من
  

 مقرًرا أصلیـــــًا      الدكــتورة نــدى عباس حفـــاظ -٣

  مقرًرا احتیاطًیـا      األستاذ محمد حسن باقر رضي -٤

  

  :توصیة اللجنة -رابًعا

  

م باعتم  اد م باعتم  اد ٢٠٠٢٠٠٦٦ل  سنة ل  سنة ) ) ٣١٣١((م  شروع ق  انون بتع  دیل الق  انون رق  م   م  شروع ق  انون بتع  دیل الق  انون رق  م   الموافق  ة عل  ى  . ٣

م المراف  ق للمرس  وم م المراف  ق للمرس  وم ٢٠٢٠٠٨٠٨م وم و٢٠٠٧٢٠٠٧المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنتین الم  الیتین  المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنتین الم  الیتین  

 . من حیث المبدأ،، مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ١١١١١١((الملكي رقم الملكي رقم 

 

 .الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفق . ٤
  

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

  
  ي ي                      خالد حسيـن املسـقط                     خالد حسيـن املسـقط                   مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك

  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
  

  
  
  
  



 ١٠٥

م باعتماد امليزانية العامة للدولة للسنتني املاليتني ٢٠٠٦لسنة ) ٣١(مشروع قانون بتعديل القانون رقم 
  م٢٠٠٨لسنة ) ١١١(م املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠٠٨م و٢٠٠٧

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  
مشروع ق انون بتع دیل الق انون رق م      

م باعتم         اد ٢٠٠٦ل         سنة ) ٣١(

المیزانی   ة العام   ة للدول   ة لل   سنتین   

م ٢٠٠٨م و٢٠٠٧الم                   الیتین 

المراف     ق للمرس     وم الملك     ي رق     م 

   .م٢٠٠٨لسنة ) ١١١(

  الدیباجة
  

  نح    ن حم    د ب    ن عی    سى آل خلیف    ة 

  .ملك مملكة البحرین

  
مشروع ق انون بتع دیل الق انون رق م      

م باعتم         اد ٢٠٠٦ل         سنة ) ٣١(

المیزانی   ة العام   ة للدول   ة لل   سنتین   

م ٢٠٠٨م و٢٠٠٧الم                   الیتین 

المراف     ق للمرس     وم الملك     ي رق     م 

   .م٢٠٠٨لسنة ) ١١١(

  الدیباجة
  

  دون تعديل

  

  
مشروع ق انون بتع دیل الق انون رق م      

م باعتم         اد ٢٠٠٦ل         سنة ) ٣١(

المیزانی   ة العام   ة للدول   ة لل   سنتین   

م ٢٠٠٨م و٢٠٠٧الم                   الیتین 

المراف     ق للمرس     وم الملك     ي رق     م 

   .م٢٠٠٨لسنة ) ١١١(

  الدیباجة
  

  ون تعديلد

  

  
مشروع ق انون بتع دیل الق انون رق م      

م باعتم         اد ٢٠٠٦ل         سنة ) ٣١(

المیزانی   ة العام   ة للدول   ة لل   سنتین   

م ٢٠٠٨م و٢٠٠٧الم                   الیتین 

المراف     ق للمرس     وم الملك     ي رق     م 

   .م٢٠٠٨لسنة ) ١١١(

  الدیباجة
  

  نح    ن حم    د ب    ن عی    سى آل خلیف    ة 

  .ملك مملكة البحرین



 ١٠٦

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  بعد االطالع على الدستور،

) ٣٩ (المرس  وم بق  انون رق  موعل  ى 

بشأن المیزانیة العامة، ٢٠٠٢لسنة 

ل    سنة ) ٣(المع    دل بالق    انون رق    م  

٢٠٠٧،  

ل    سنة ) ٣١(رق    م الق    انون وعل    ى 

باعتم    اد المیزانی    ة العام    ة   ٢٠٠٦

 ٢٠٠٧للدول   ة لل   سنتین الم   الیتین   

  ،٢٠٠٨و

  ) ٢٠(وعل  ى المرس  وم بق  انون رق  م 

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٧ل  سنة 

في المیزانیة العامة للدولة لل سنتین     

  ،٢٠٠٨ و٢٠٠٧المالیتین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بعد االطالع على الدستور،

) ٣٩ (المرس  وم بق  انون رق  موعل  ى 

بشأن المیزانیة العامة، ٢٠٠٢لسنة 

ل    سنة ) ٣(المع    دل بالق    انون رق    م  

٢٠٠٧،  

ل    سنة ) ٣١(رق    م الق    انون وعل    ى 

باعتم    اد المیزانی    ة العام    ة   ٢٠٠٦

 ٢٠٠٧للدول   ة لل   سنتین الم   الیتین   

  ،٢٠٠٨و

  ) ٢٠(وعل  ى المرس  وم بق  انون رق  م 

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٧ل  سنة 

لعامة للدولة لل سنتین   في المیزانیة ا  

  ،٢٠٠٨ و٢٠٠٧المالیتین 



 ١٠٧

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  ) ٧(وعل           ى الق           انون رق           م    

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٨ل  سنة 

سنة ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل   

  ،٢٠٠٨المالیة 

  ) ١٥(وعل          ى الق          انون رق          م  

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٨ل  سنة 

ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة  

  ،٢٠٠٨المالیة 

  ) ١٦(وعل          ى الق          انون رق          م  

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٨ل  سنة 

في المیزانیة العامة للدولة لل سنتین     

  ،٢٠٠٨ و٢٠٠٧المالیتین 

  ) ٢١( رق  م المرس  وم بق  انونوعل  ى 

  

  

  

  

  
  

  ) ٧(وعل           ى الق           انون رق           م    

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٨ل  سنة 

ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة  

  ،٢٠٠٨المالیة 

  ) ١٥(وعل          ى الق          انون رق          م  

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٨ل  سنة 

ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة  

  ،٢٠٠٨المالیة 

  ) ١٦(وعل          ى الق          انون رق          م  

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٨ل  سنة 

في المیزانیة العامة للدولة لل سنتین     

  ،٢٠٠٨ و٢٠٠٧المالیتین 

  ) ٢١( رق  م المرس  وم بق  انونوعل  ى 



 ١٠٨

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٨نة ل  س

ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة  

  ،٢٠٠٨المالیة 

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س   

الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د    

  :صدقنا علیھ وأصدرناه

بف  تح اعتم  اد إض  افي   ٢٠٠٨ل  سنة 

ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة  

  ،٢٠٠٨المالیة 

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س   

الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د    

  :یھ وأصدرناهصدقنا عل

  المادة األولى
  

ینق   ل ف   ي المیزانی   ة العام   ة لل   سنة   

مبل       غ وق       دره  : ٢٠٠٨المالی       ة 

ع    شرون  ( دین    ار  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

من المبالغ المرصودة ) ملیون دینار

لم   شروع توس   عة مط   ار البح   رین    

ال    دولي ب    شئون الطی    ران الم    دني  

  المادة األولى
  

  دون تعديل

  
  

  المادة األولى
  

  دون تعديل

  

  المادة األولى
  

ینق   ل ف   ي المیزانی   ة العام   ة لل   سنة   

مبل       غ وق       دره  : ٢٠٠٨ی       ة المال

ع    شرون  ( دین    ار  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

من المبالغ المرصودة ) ملیون دینار

لم   شروع توس   عة مط   ار البح   رین    

ال    دولي ب    شئون الطی    ران الم    دني  



 ١٠٩

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ومبل        غ وق        دره 

م  ن المب  الغ ) ع  شرة مالی  ین دین  ار (

دة لمشروع مبن ى المجل س       المرصو

الوطني إلى میزانیة مشاریع الطرق 

ب    وزارة األش    غال، وذل    ك لتغطی    ة    

جان    ب م    ن العج    ز الحاص    ل ف    ي     

میزانیة مشاریع الطرق خالل السنة   

  .٢٠٠٨المالیة 

 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ومبل        غ وق        دره 

م  ن المب  الغ ) ع  شرة مالی  ین دین  ار (

المرصودة لمشروع مبن ى المجل س       

الوطني إلى میزانیة مشاریع الطرق 

غال، وذل    ك لتغطی    ة  ب    وزارة األش     

جان    ب م    ن العج    ز الحاص    ل ف    ي     

میزانیة مشاریع الطرق خالل السنة   

  .٢٠٠٨المالیة 

  المادة الثانیة
ی    صدر وزی     ر المالی     ة التعلیم     ات  

الالزم   ة لتنفی   ذ إج   راءا المن   اقالت    

والتع   دیالت ف   ي المیزانی   ة العام   ة     

  .٢٠٠٨للدولة للسنة المالیة 

  المادة الثانیة

  دون تعديل

  

  ثانیةالمادة ال

  دون تعديل

  

  المادة الثانیة
ی    صدر وزی     ر المالی     ة التعلیم     ات  

الالزم   ة لتنفی   ذ إج   راءا المن   اقالت    

والتع   دیالت ف   ي المیزانی   ة العام   ة     

  .٢٠٠٨للدولة للسنة المالیة 



 ١١٠

   مشروع القانون موادنصوص
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  المادة الثالثة
عل      ى رئ      یس مجل      س ال      وزراء  

 تنفی  ذ - ك  ل فیم  ا یخ  صھ –وال  وزراء

ھ  ذا الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم 

 لت   اریخ ن   شره ف   ي الجری   دة  الت   الي

  .الرسمیة

  

  المادة الثالثة

  دون تعديل

  

  المادة الثالثة

  دون تعديل

  

  المادة الثالثة
عل      ى رئ      یس مجل      س ال      وزراء  

 تنفی  ذ - ك  ل فیم  ا یخ  صھ –وال  وزراء

ھ  ذا الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم 

الت   الي لت   اریخ ن   شره ف   ي الجری   دة  

  .الرسمیة

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١١١( 

  م٢٠٠٩  يناير٥: التاريخ 
  

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

  

م باعتماد امليزانيـة العامـة ٢٠٠٦لسنة ) ٣١(بتعديل القانون رقم مشروع قانون : املوضوع 
ـــــاليتني  ـــــسنتني امل ـــــة لل ـــــي٢٠٠٨م و٢٠٠٧للدول ـــــوم امللك ـــــق للمرس   م املراف

 .م٢٠٠٨لسنة ) ١١١(رقم 
.  

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،

  

 رئ یس  ال سید عل ي ب ن ص الح ال صالح     م، أرفق مع الي  ٢٠٠٨ دیسمبر  ٣١بتاریخ  
م شروع  ، ن سخة م ن   )٢٠٠٨ -١٢ -٣/  ص ل ت ق٢٩٠(المجلس، ضمن كتابھ رق م      
م باعتماد المیزانیة العامة للدول ة لل سنتین   ٢٠٠٦لسنة ) ٣١(قانون بتعدیل القانون رقم  

، م٢٠٠٨ل   سنة ) ١١١(م المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م ٢٠٠٨م و٢٠٠٧م   الیتین ال
ومذكرت ھ اإلی ضاحیة إل  ى لجن ة ال  شؤون الت شریعیة والقانونی ة، وذل  ك لمناق شتھ وإب  داء       

  .المالحظات علیھ للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة
  

جتماعھ  ا م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة ا ٢٠٠٩ ین  ایر ٥وبت  اریخ   
العاشر، حیث اطلع ت عل ى م شروع الق انون الم ذكور ومذكرت ھ اإلی ضاحیة، وذل ك             

  .بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

 إل ى ع دم مخالف ة م شروع الق انون      – بع د المداول ة والنق اش    –وانتھت اللجنة  
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 
  

م ٢٠٠٦ل سنة  ) ٣١(ع ق انون بتع دیل الق انون رق م       م شرو ترى اللجنة س المة     
م المراف   ق ٢٠٠٨م و٢٠٠٧باعتم   اد المیزانی   ة العام   ة للدول   ة لل   سنتین الم   الیتین      

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٨لسنة ) ١١١(للمرسوم الملكي رقم 
  

                                        حممـد هــادي احللواجـي
                      رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية         

  



 )١١٢( 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص 
من ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة 

 م١٩٧٦لسنة ) ١٠(املرسوم بقانون رقم
  .  يف شأن اإلسكان

  
  
  
  
  
  
  
  



 )١١٣( 

  م ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١: التاريخ

  جنة املرافق العامة والبيئةل ل الثاينتقريرال
 يف شأن ١٩٧٦لسنة ) ١٠(من املرسوم بقانون رقم ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة  بشأن

  اإلسكان
  

  :مقدمـة

                   ت جلنة املرافـق العامـة والبيئـة كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى                  استلم
، والذي مت مبوجبـه   م٢٠٠٨ نوفمرب   ٣املؤرخ يف   ) ٢٠٠٨-١١ – ٣/  ص ل م ب      ٢٤١( رقم  

) ١٠(من املرسوم بقانون رقـم      ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة     تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة     
، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتـضمن           ،  سكاناإل يف شأن    ١٩٧٦لسنة  

  . السرأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 
  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
 :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 

  

 :قانون يف االجتماعات التالية ال مشروعتدارست اللجنة  )١(
 

  .م٢٠٠٨ نوفمرب ٩بتاريخ        اخلامـس االجتمــاع-
  .م٢٠٠٨ نوفمرب ١٦بتاريخ        االجتمـاع الســادس-
  .م٢٠٠٨ نوفمرب ٢٦بتاريخ        االجتمـاع السـابــع-
  .م٢٠٠٨ ديسمرب ٢٤بتاريخ        االجتمـاع الثامـــن-
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضـوع البحـث              )٢(

 :راسة واليت اشتملت على مايليوالد
 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -



 )١١٤( 

 . رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى -
 . مذكرة املستشار املايل واالقتصادي مبجلس الشورى -
 . مرئيات وزارة املالية حول مشروع القانون -
 . قرار جملس النواب ومرفقاته -
 . مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة و دائرة الشؤون القانونية بشأنه -

  
  : وزارة اإلسكاندس من اسوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ال )٣(
  

  .مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية باإلنابة   ر حممـود العنيسـالسيد ماه. ١
  

• لس كل منكما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة با: 
 

 .املستشار القانوين لشؤون اللجان    األستـاذ حمسـن محيـد مـرهون  .١
 .الدكتـور حممـد عبداهللا الدليمـي          املستشار القانوين لشؤون اللجان .٢

  

  .م والسيد حممد رضي حممد هاش حسنةخول السيدةوتوىل أمانة سـر اللجنة  •
  

ـًا   : آراء اجلهات املعنية-ثانيـ
  

  

  : إلسكانوزارة ا •
أن مشروع القانون موضع النقاش ميثل أمهية لدى شرحية كبرية مـن            أكدت وزارة اإلسكان    

 ولكنها رأت أن  أن جلّ اهتمام الوزارة هو حصوهلم على ما يضمن هلم احلياة الكرمية،             واملواطنني  
ة طلبام  حبق املواطنني اآلخرين الذين ينتظرون تلبي     منح خدمتني إسكانيتني للمواطن فيه إجحاف       

املواطنني من خدمتني إسكانيتني يف آن واحد، وسيتسبب يف الـضغط   اإلسكانية، إذ يتيح استفادة
 حيث إن الوزارة تقوم حالياً ببناء البيوت وتوزيعها على املتقدمني لطلبات اإلسكانية ةعلى املوازن



 )١١٥( 

 وأعـوام االنتظـار   زيادة عدد الطلباتالوحدات السكنية وإن إقرار مشروع القانون سيؤدي إىل   
  .  املواطنني للخدمات اإلسكانية من ِقبل

وقد قامت اللجنة مبخاطبة وزارة اإلسكان من أجل احلصول على دراسة مفصلة حول مـشروع               
  . تستلم مرئيات الوزارة حىت وقت إعداد التقريرالقانون، إال أن اللجنة مل

  

 : وزارة املالية •
ليت أشارت إىل أن هذا املوضوع ليس من اختصاصها، إذ          استلمت اللجنة رأي وزارة املالية وا       

  . ر على جانب التمويل فقطأن دورها يقتص

ـًا   :رأي اللجنة  -ثالث
قانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنـة           مشروع ال تدارست اللجنة       

لتـشريعية والقانونيـة    ومن قبل املستشارين القانونيني، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون ا          
 واطلعت   من الناحيتني الدستورية والقانونية،    املشروعمبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة       

كما استأنست بـرأي     كذلك على مذكرة املستشار املايل واالقتصادي  لشؤون اللجان بالس،         
لتوصية باملوافقة علـى    ، واقتنعت اللجنة يف ضوء املناقشات بأمهية ا       وزارة اإلسكان ذا اخلصوص   

مـن  مشروع القانون ملا له من أمهية يف ختفيف العبء عن املواطنني من ذوي الـدخل احملـدود                  
، مستخدمي اخلدمات اإلسكانية حيث ان قدرام املادية ال تؤهلهم على حتمل تكـاليف البنـاء              

قدمها الدولة والذين ولضرورة مساوام مع نظائرهم املستفيدين من خدمة البيوت اإلسكانية اليت ت        
يقومون بالتسديد لقيمة بناء البيت فقط يف حني ال تشترط عليهم وزارة اإلسـكان دفـع قيمـة        

  . األرض واليت تقدم كمنحة هلم
  

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع
  

لى اختيار كـل    من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة ع        ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :من 



 )١١٦( 

ـًا  مالسيـد عبدالرمحـن حممـد الغتـ  .١   مقررا أصليـ
ـًا   يــاجد احلالسيـد فـؤاد أمحــ .٢   مقررا احتياطي

  
ـًا   : توصية اللجنة - خامس

  

قانون، فإن اللجنة توصـي  ال مشروعيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     
  :مبا يلي 

  

لـسنة  ) ١٠(من املرسوم بقانون رقـم      ) ٥( قانون بتعديل املادة     مشروعاملوافقة على    -
 . من حيث املبدأاإلسكان يف شأن ١٩٧٦

 .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال يف اجلدول املرفق -
  
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  

  بدالكريـم الشهابـي صـادق ع           عبدالرمحـن حممـد الغتـم     
     رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  
  
  
  
  
  



 )١١٧( 

  ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة 
    يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(من املرسوم بقانون رقم 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 جملس النوابكما أقرها 

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
من ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة 

لسنة ) ١٠(املرسوم بقانون رقم 
   يف شأن االسكان١٩٧٦

  

  الديباجة

  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة         
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور،
  ) ١٠(ون رقـم    وعلى املرسوم بقـان   

   ، يف شأن اإلسكان ١٩٧٦لسنة 
أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      

من ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة 
لسنة ) ١٠(املرسوم بقانون رقم 

   يف شأن االسكان١٩٧٦
  

  الديباجة

  دون تعديل

  

  

  

من ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة 
لسنة ) ١٠(رسوم بقانون رقم امل

   يف شأن االسكان١٩٧٦

  
  الديباجة

 املوافقة على نص الديباجـة كمـا        -
  .وردت من احلكومة املوقرة

  
  

  

من ) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة 
لسنة ) ١٠(املرسوم بقانون رقم 

   يف شأن االسكان١٩٧٦

  
  الديباجة

حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة         
  .ملك مملكة البحرين

  اإلطالع على الدستور،بعد 
) ١٠(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       

   ، يف شأن اإلسكان ١٩٧٦لسنة 
أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      



 )١١٨( 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 جملس النوابكما أقرها 

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه       

  :وأصدرناه
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه         

  :وأصدرناه
  املادة األوىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة األوىل

مـن   ) األشـغال (  حذف كلمة    -
، )أ(مسمى الوزير املختص يف البندين      

  ).ب(
  :على النحو التايل) ب( تعديل البند -
 حيق ملن حصل على قطعة أرض       -ب

طبقاً لنظام القسائم السكنية أن يتقدم      
ـ       اء بطلب للحصول على قـرض للبن

عليها على الوجه الذي حيدده وزيـر       
اإلسكان يف قراره الذي يصدره طبقاً      

  .للفقرة السابقة
  

  املادة األوىل
  

ــس   - ــرار جمل ــى ق ــة عل   املوافق
  .النواب

  
ــس   - ــرار جمل ــى ق ــة عل   املوافق

  .النواب

  املادة األوىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١١٩( 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 جملس النوابكما أقرها 

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  

من املرسـوم   ) ٥(يستبدل بنص املادة    
 يف  ١٩٧٦لـسنة   ) ١٠(بقانون رقم   

  :النص التايلشأن اإلسكان 
يصدر وزير األشغال واإلسـكان      -أ

قراراً بتنظيم إقراض املواطنني لغـرض      
بناء مـساكن جديـدة أو شـراء أو         

  .إصالح أو حتسني مساكن قدمية
 حيق ملن منحته الدولـة قـسيمة        -ب

سكنية أن يتقدم بطلب للحصول على      
قرض للبناء عليها على الوجه الـذي       

وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد      
  :التعديل

  
من املرسـوم   ) ٥(يستبدل بنص املادة    

 يف  ١٩٧٦لـسنة   ) ١٠(بقانون رقم   
  :شأن اإلسكان النص التايل

 قراراً بتنظيم   وزير اإلسكان يصدر   -أ
اطنني لغرض بناء مـساكن     إقراض املو 

جديدة أو شراء أو إصالح أو حتسني       
  .مساكن قدمية

حيق ملن حصل على قطعة أرض       -ب
طبقاً لنظام القسائم السكنية أن يتقدم  
بطلب للحصول على قرض للبنـاء      
عليها على الوجه الذي حيدده وزير      

  
  
  

من املرسـوم   ) ٥(يستبدل بنص املادة    
 يف  ١٩٧٦لـسنة   ) ١٠(بقانون رقم   

  :شأن اإلسكان النص التايل
 قراراً بتنظيم   وزير اإلسكان يصدر   -أ

إقراض املواطنني لغرض بناء مـساكن      
ة أو شراء أو إصالح أو حتسني       جديد

  .مساكن قدمية
حيق ملن حصل على قطعة أرض       -ب

طبقاً لنظام القسائم السكنية أن يتقدم  
بطلب للحصول على قرض للبنـاء      
عليها على الوجه الذي حيدده وزير      



 )١٢٠( 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 جملس النوابكما أقرها 

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
 حيدده وزير األشغال واإلسـكان يف     

من ) أ(قراره الذي يصدره طبقاً للفقرة   
  .هذه املادة

اإلسكان يف قراره الذي يصدره طبقاً      
  .للفقرة السابقة

  

اإلسكان يف قراره الذي يصدره طبقاً      
  .للفقرة السابقة

  املادة الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  

واإلسكان تنفيـذ   على وزير األشغال    
هذا القانون، ويعمل به من اليوم التايل       

  املادة الثانية

  جملـس على رئيس(  إحالل عبارة   -
علـى  ( بدال من   ) الوزراء والوزراء   

الـواردة  ) وزير األشغال واإلسكان    
  .يف السطر األول من املادة

  
وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد      

  :لالتعدي
  

 جملس الوزراء والـوزراء  على رئيس 

  املادة الثانية
  

ــس   - ــرار جمل ــى ق ــة عل   املوافق
  .النواب

  

  املادة الثانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جملس الوزراء والـوزراء  على رئيس 



 )١٢١( 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 جملس النوابكما أقرها 

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
 تنفيـذ هـذا     - كل فيما خيـصه    –  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

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

ـ    - كل فيما خيـصه    – ذا  تنفيـذ ه
القانون، ويعمل به من اليـوم التـايل        

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 )١٢٢(

  م٢٠٠٨ نوفمرب ١٢التاريخ 
  احملرتم  صادق عبدالكريم الشهابي/ سعادة األستاذ الفاضل 

  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
  

  )١٠(قـم من املرسوم بقـانون ر) ٥(مشروع قانون بتعديل املادة  : املوضوع 
  .م يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة 

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 ال   سید عل   ي ب   ن ص   الح ال   صالح م، أرف   ق مع   الي ٢٠٠٨ ن   وفمبر ٣بت   اریخ 
، ن سخة  )٢٠٠٨ -١١ -٣/  ص ل ت ق   ٢٤٢(رئیس المجلس، ضمن كتابھ رقم      

ل  سنة  )١٠(م  ن المرس  وم بق  انون رق  م   ) ٥(بتع  دیل الم  ادة  م  شروع ق  انون  م  ن 
، ومذكرت ھ اإلی ضاحیة إل ى لجن ة ال شؤون الت شریعیة       م في ش أن اإلس كان     ١٩٧٦

والقانونی   ة، وذل   ك لمناق   شتھ وإب   داء المالحظ   ات علی   ھ للجن   ة المراف   ق العام   ة    
  .والبیئة

، عقدت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة        م٢٠٠٨ نوفمبر   ١٢وبتاریخ  
 ومذكرت   ھ الم   ذكورم   شروع الق   انون ، حی   ث اطلع   ت عل   ى  الثال   ثاجتماعھ   ا 

، وذل    ك بح    ضور المست    شارین    وق    رار مجل    س الن    واب ب    شأنھ   اإلی    ضاحیة
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  

 إل   ى ع   دم مخالف   ة م   شروع – بع   د المداول   ة والنق   اش –وانتھ   ت اللجن   ة 
  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  : اللجنة رأي
  

لمرس  وم  م  ن ا) ٥(بتع  دیل الم  ادة  م  شروع ق  انون  ت  رى اللجن  ة س  المة   

 ؛ م  ن الن  احیتین الدس  توریة م ف  ي ش  أن اإلس  كان١٩٧٦ل  سنة  )١٠(بق  انون رق  م 

  .والقانونیة

  حممـد هـادي احللواجـي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  



 ١٢٣

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
من القانون رقم ) ٦(قانون بتعديل املادة 

م بشأن رعاية وتأهيل ٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(
  .  وتشغيل املعاقني

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٤

  م٢٠٠٨ ديسمرب ٣١: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   الفصل التشريعي الثاين منالثالث العادي ددور االنعقا

   )٦(املادة بتعديل (  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون  بشأن
  بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقنيم٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(القانون رقم من 

  
  

  :مقدمــة
  

  -ص ل خ ت   / ٢١٢(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقـم           
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنـة بدراسـة      م٢٠٠٨ مايو   ٢٢ املؤرخ يف    )٢٠٠٨-٥-٣

لسنة ) ٧٤(القانون رقم   من   )٦(املادة  بتعديل  (  ) لسنة  ( ) رقم  ومناقشة مشروع قانون    
، على أن تتم دراسته وإبـداء املالحظـات          بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني     م٢٠٠٦

  . السوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على 
    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  
 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية  )٥(

 

  االجتماع األربعون من دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثـاين بتـاريخ             -
 .م٢٠٠٨ سبتمرب ٨ 

   الثاين من دور االنعقاد الثالث من الفصل التـشريعي الثـاين بتـاريخ             االجتماع -
 .م ٢٠٠٨ نوفمرب ٩ 

  من دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثـاين بتـاريخ           االجتماع السابع  -
 .م ٢٠٠٨ نوفمرب ٣٠ 



 ١٢٥

من دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاين بتاريخ          االجتماع احلادي عشر   -
 .م ٢٠٠٨ ديسمرب ٢٨

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

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
  

 . ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -
 .  والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون التشريعية -
 . تأهيل وتشغيل املعاقني بشأن رعاية و٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(قانون رقم  -
 . وزارة التنمية االجتماعيةمرئيات ومالحظات  -
 مرئيات ومالحظات غرفة جتارة وصناعة البحرين  -
 .ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -

  
من الدور الثـاين مـن الفـصل          األربعني وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع      )٧(

الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث كل       الثاين من    التشريعي الثاين واالجتماع  
 :من

  

     : عن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي نيممثل •

  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمني  الشيخ حممد بن عيسى آل خليفة -
  .االجتماعي   

  .ملدير العام املساعد لشئون التقاعدا اين     ـ الزي أمحد عبداللطيف السيد -
  .إدارة اإليرادات واالشتراكاتمدير       ومـداهللا غلـور عبــنالسيد أ -
  .يـونـار القانــملستشال         ـفضالح ـد الريـأمحالسيد  -
  
  : عن وزارة التنمية االجتماعيةلنيممث •

  

  .الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل            السيدة بدرية يوسف اجليب -



 ١٢٦

  .يـونـث قانــباح              اطـام اخليـدة إهلـالسي -
  .ئيس قسم الشئون القانونيةر      اجلـودرداهللاـعبالسيـد  -
  .ةـــار اإلعاقمستشــسلمان منصور درباس           السيد  -

  

     :ممثل عن غرفة جتارة وصناعة البحرين •

   .ميمدير الشؤون القانونية والتحكعصام كمور               السيد حممد  -
  

 الدليمـيالدكتور حممد عبداهللا  من األمانة العامة بالس     يف االجتماع كما شارك    •
 .املستشـار القانوين لشؤون اللجان 

 
 . صاحل فـر عبداللطيـ سهيالسيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •

  

ـًاثا   :رأي اجلهات املدعوة -ني
  

 :اهليئة العامة للتأمني االجتماعي .١
  

) ٦(أن النص احلايل واملقتـرح للمـادة        يف   االجتماعي   متثل رأي اهليئة العامة للتأمني         
ن اهليئة ترفض  وأ ،تشوبه خمالفة دستورية تتمثل يف اإلخالل مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة          

أن قائمة أعداد املعاقني اليت زودت ا       و ،مولةاملبأن تتحمل تكلفة زيادة االشتراكات غري       
اعية مل تكن شاملة ألمساء وأعمار ودرجات املعـاقني،         اهليئة من قبل وزارة التنمية االجتم     

  . األمر الذي جعل الدراسة اليت قامت ا اهليئة افتراضية وغري دقيقة
  

 :وزارة التنمية االجتماعية .٢
 

  وزارة التنمية االجتماعية أن الوزارة سترفع للهيئة العامة للتـأمني االجتمـاعي                 بينت
 يف القطاع األهلـي      منهم  أعداد العاملني  و عاقني وأعمارهم مساء مجيع امل  قوائم إحصائية بأ  

  .اخلمس التالية سنواتالواحلكومي والباحثني عن العمل والنسبة املقدرة للمعاقني خالل 
 :غرفة جتارة وصناعة البحرين .٣

  



 ١٢٧

من أجل التطبيق الفعلي هلذا املشروع وضـمان       أنه  بينت غرفة جتارة وصناعة البحرين      
 ضرورة إعداد دراسة حول تأثري تطبيق مشروع القانون على          لغرفة ترى فإن ا ،  هاستمراريت

  يف ظل نسبة املعاقني     وصندوق التقاعد  لهيئة العامة للتأمني االجتماعي   لالتوازن االكتواري   
 يف كل من القطاع اخلاص والقطاع احلكومي الذين سيـستفيدون مـن املعـاش     العاملني

  . التقاعدي
  

ـًا    :ةـ رأي اللجن-ثالث

 مت  كمـا ومتّ استعراض قرار جملس النـواب بـشأنه،          دارست اللجنة مشروع القانون   ت
اهليئـة   : كل من  استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي          

  ووزارة التنمية االجتماعية، وغرفة جتارة وصـناعة البحـرين،         ،العامة للتأمني االجتماعي  
اليت قامت ا وزارة التنمية االجتماعيـة حـول أعـداد      واطلعت اللجنة على اإلحصائية     

 اطلعت اللجنة كذلك على رأي      املعاقني العاملني وأعداد املعاقني الباحثني عن عمل، كما       
متثل يف أن مـشروع القـانون       جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي        

 ،من الدستور ) ١٨(واة الوارد يف املادة     تشوبه خمالفة دستورية تتمثل يف اإلخالل مببدأ املسا       
إذ أن األخذ بالتعديل املقترح يعد متييزا على أساس النوع دون مقتضى بالرغم من وحدة               

وذلـك   ،)٦(املراكز القانونية، ويف ضوء تلك املعطيات رأت اللجنة إعادة صياغة املـادة     
، كمـا أن    املعاق واملرأة املعاقة   ولتحقيق مبدأ املساواة بني الرجل       ةملعاجلة الشبهة الدستوري  

إعادة صياغة املادة املذكورة سوف حيصر تطبيقها على احلاالت اليت توصي فيها اللجنـة              
الطبية املختصة بعدم قدرة املعاق على العمل وضرورة إحالته على التقاعد، وـذا فـإن               

ـ             دأ دمـج املعـاق     املعاق ال حيال على التقاعد مادام قادرا على العمل، وذلك تأكيدا ملب
  .وتشجيعه على اإلنتاج والعمل

  

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًارابع
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار        ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  : كل من
  



 ١٢٨

ـًا    الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. د .١  .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا   هيم عبدالسالمالشيخ عبدالرمحن إبرا  .٢

  
  :توصية اللجنة:  ـًاخامس

  

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

  

القانون رقـم   من   )٦(املادة  بتعديل  (  ) لسنة  (  )  مشروع قانون رقم     املوافقة على  -
  . من حيث املبدأ ية وتأهيل وتشغيل املعاقني بشأن رعام٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(

 . املوافقة على تعديالت اللجنة املوضحة يف اجلدول املرفق -
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  

  

  يـة جواد اجلشـي.       د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة  
 
  
  
  
  
  



  ١٢٩

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
   بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(من القانون رقم ) ٦(بتعديل املادة 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الديباجة
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراإلطالعبعد 
لـسنة  ) ١٣(وعلى القانون رقـم     

 بشأن تنظـيم معاشـات      ١٩٧٥
ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة    

  وتعديالته، 
وعلى قـانون تنظـيم معاشـات       
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد     
قوة دفاع البحرين واألمـن العـام       

  الديباجة
  

املوافقة علـى الديباجـة دون       −
  .تعديل

 

  الديباجة
املوافقة علـى الديباجـة دون       −

 .تعديل

  الديباجة
  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        

  .ملك مملكة البحرين
  ، على الدستوراإلطالعبعد 

لـسنة  ) ١٣(وعلى القانون رقـم     
 بشأن تنظـيم معاشـات      ١٩٧٥

ة ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكوم   
  وتعديالته، 

وعلى قـانون تنظـيم معاشـات       
ومكافآت التقاعد لضباط وأفـراد     
قوة دفاع البحرين واألمـن العـام       



  ١٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

) ١١(ملرسوم بقانون رقم    الصادر با 
   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 

وعلى قانون التـأمني االجتمـاعي      
) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
لـسنة  ) ٧٤(وعلى القانون رقـم     

 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ٢٠٠٦
 املعاقني، 

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

  :وأصدرناه
 

) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 

وعلى قانون التـأمني االجتمـاعي      
) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم     

   وتعديالته،١٩٧٦لسنة 
نة لـس ) ٧٤(وعلى القانون رقـم     

 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ٢٠٠٦
 املعاقني، 

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

  :وأصدرناه
  
 



  ١٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  املادة األوىل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

من القانون  ) ٦(يستبدل بنص املادة    
 بـشأن   ٢٠٠٧لـسنة   ) ٧٤(رقم  

رعاية وتأهيل وتـشغيل املعـاقني،      
  : النص اآليت

  املادة األوىل 
  

 املوافقة على املـادة كمـا       −
وردت يف املشروع بقانون، مـع      

طبعي التنويه إىل تصويب اخلطأ امل     
إىل ) ٢٠٠٧(بتغيري رقم السنة من     

يف السطر األول مـن     ) ٢٠٠٦(
 .املادة

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     
  :التعديل

من القانون  ) ٦(يستبدل بنص املادة    
 بـشأن   ٢٠٠٦لـسنة   ) ٧٤(رقم  

رعاية وتأهيل وتـشغيل املعـاقني،      
  : النص اآليت

  املادة األوىل

 املوافقة على قرار جملس النـواب      
بتصحيح اخلطأ املطبعي، مع إعـادة      

 :صياغة نص املادة على النحو التايل     
انني معاشات  استثناء من أحكام قو   "

ــآت التقاعــد للمــدنيني  ومكاف
والعسكريني والتأمني االجتماعي،   
يستحق املؤمن عليه املعاق الـذي      
تقرر اللجنة الطبية عدم قدرته على  
مزاولة العمل معاشا تقاعـديا إذا      
بلغت مدة خدمتـه احملـسوبة يف       
املعاش مخس عشرة سنة على األقل      
إذا كان ال يستحق معاشا وفقًـا       

  املادة األوىل
  
  
  
  
  
  

  

من القانون  ) ٦(يستبدل بنص املادة    
 بـشأن   ٢٠٠٦لـسنة   ) ٧٤(رقم  

رعاية وتأهيل وتـشغيل املعـاقني،      
  : النص اآليت



  ١٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أحكام قوانني معاشات   إستثناء من   "
ــدنيني  ــد للم ــآت التقاع ومكاف
والعسكريني والتأمني االجتمـاعي،    
يستحق املوظف أو الضابط أو الفرد      
أو املؤمن عليه الذي تقرر اللجنـة       
الطبية أنه معاق معاشا تقاعـديا إذا       
بلغت مدة اخلدمة احملسوبة يف املعاش   
مخس عشرة سنة على األقل بالنسبة      

ت بالنـسبة   للذكور وعشر سـنوا   
لإلنـاث، إذا كـان أي منــهم ال   
يستحق معاشاً وفقا ألحكام القوانني   
املشار إليها، وحيسب املعاش يف هذه      
احلالة على أساس مدة خدمتـه أو       

إستثناء من أحكام قوانني معاشات     "
ــد  ــآت التقاع ــدنيني ومكاف للم

والعسكريني والتأمني االجتمـاعي،    
يستحق املوظف أو الضابط أو الفرد      
أو املؤمن عليه الذي تقرر اللجنـة       
الطبية أنه معاق معاشا تقاعـديا إذا       
بلغت مدة اخلدمة احملسوبة يف املعاش   
مخس عشرة سنة على األقل بالنسبة      
للذكور وعشر سـنوات بالنـسبة      
 لإلنـاث، إذا كـان أي منــهم ال  

يستحق معاشاً وفقا ألحكام القوانني   
املشار إليها، وحيسب املعاش يف هذه      
احلالة على أساس مدة خدمتـه أو       

م القوانني املـشار إليهـا،      ألحكا
وحيتسب املعاش يف هذه احلالة على      
أساس مـدة خدمتـه أو مخـس        

، وذلك  "وعشرين سنة أيهما أكرب   
ملعاجلة الشبهة الدستورية ولتحقيـق   
مبدأ املساواة بني الرجـل املعـاق       
واملرأة املعاقة، كما أن إعادة صياغة      
املادة املذكورة سوف حيصر تطبيقها     

 توصي فيها اللجنة    على احلاالت اليت  
الطبية املختصة بعدم قدرة املعـاق      
على العمل وضرورة إحالته علـى      
التقاعد، وال تطبق على املعاق الذي      

 .ما زال قادرا على العمل

 استثناء مـن أحكـام قـوانني        "
ــآت التقاعــد  معاشــات ومكاف
للمدنيني والعـسكريني والتـأمني     
االجتماعي، يستحق املؤمن عليـه     
املعاق الذي تقرر اللجنة الطبيـة      
عدم قدرته على مزاولـة العمـل       
معاشا تقاعديا إذا بلغـت مـدة       
خدمته احملسوبة يف املعاش مخـس      
 عشرة سنة على األقل إذا كان ال      
يستحق معاشـا وفقًـا ألحكـام       
القوانني املشار إليهـا، وحيتـسب      
املعاش يف هذه احلالة على أسـاس       
مدة خدمته أو مخس وعشرين سنة      



  ١٣٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 ."أيهما أكرب   ."مخس وعشرين سنة أيهما أكرب  ."مخس وعشرين سنة أيهما أكرب
  

  املادة الثانية
  

  
  
  
  
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به مـن       
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

  .الرمسية

  

  املادة الثانية
  

رئـيس جملـس     (إضافة عبارة  −
) علـى (بعد كلمة   ) الوزراء و 

 .الواردة يف صدر املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد     

  :التعديل
الوزراء رئيس جملس الوزراء و   على  

 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –
القانون، ويعمل به من اليوم التـايل       

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  الثانيةاملادة 
 .املوافقة على قرار جملس النواب −

  املادة الثانية
  
  
  
  

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

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

 
  
  



 ١٣٤

  

  م٢٠٠٨ مايو ٢٩: التاريخ 
  

     احملرتمةبهيـة جـواد اجلشـي/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

  م٢٠٠٦ لسنة) ٧٤(من القانون رقم ) ٦(مشروع قانون بتعديل املادة : املوضوع 
  .بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني

  
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئیس المجلس، السید علي بن صالح الصالح، أرفق معالي  ٢٠٠٨ مایو   ٢٢بتاریخ    
م  شروع ق  انون ، ن  سخة م  ن )٢٠٠٨ -٥ -٣/  ص ل ت ق٢١٣(ض  من كتاب  ھ رق  م 

م ب   شأن رعای   ة وتأھی   ل ٢٠٠٦ل   سنة ) ٧٤(م   ن الق   انون رق   م ) ٦(بتع   دیل الم   ادة 
إل  ى لجن  ة ، وق  رار مجل  س الن  واب ب  شأنھ  ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة، وت  شغیل المع  اقین

 علی   ھ للجن   ة ال  شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة، وذل   ك لمناق   شتھ وإب   داء المالحظ   ات 
  .الخدمات

  

اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة     م٢٠٠٨ مایو   ٢٩وبتاریخ    
، ومذكرت   ھ  الم   ذكورم   شروع الق   انون ، حی   ث اطلع   ت عل   ى  ال   سادس والثالث   ین 

  وذل     ك بح     ضور المست     شارین اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ،  
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  

 إل  ى مخالف  ة م  شروع الق  انون    – بع  د المداول  ة والنق  اش   –للجن  ة وانتھ  ت ا
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  :توصية اللجنة 
  

  م     ن الق     انون ) ٦(ق     انون بتع     دیل الم     ادة  الم     شروع ت     رى اللجن     ة أن  
 ت  شوبھ مخالف  ة  ب  شأن رعای  ة وتأھی  ل وت  شغیل المع  اقین    م٢٠٠٦ل  سنة ) ٧٤(رق  م 

من الدس تور، إذ  ) ١٨(واة الوارد في المادة   دستوریة تتمثل في اإلخالل بمبدأ المسا     
أن األخذ بالتعدیل المقت رح یع د تمیی ًزا عل ى أس اس الن وع دون مق تض ب الرغم م ن             

  .وحدة المراكز القانونیة
                                          حممـد هــادي احللواجـي

  شريعية والقانونية                                     رئيس جلنة الشؤون الت
  


