املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة
3122م بتعديل البند (هـ) من
املادة ( )23من القانون رقم
( )21لسنة 3112م ،بشأن
تنظيم سوق العمل.
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التاريخ  18 :ديسمبر 3102م
التقريـر احلادي عشر للجنـة اخلدمات
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  3111بتعديل البند (هـ) من
املادة ( )23من القانون رقم ( )11لسنة  3112بشأن تنظيم سوق العمل

دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمــة :
بتاريخ  92أكتوبر 9102م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم ( / 001ص ل خ ت  /ف2د )2إلى
لجنة الخدمات بخصوص تقرير لجنة الخدمات السابقة بشأن المرسوم بقانون رقم
( )23لسنة  3100بتعديل البند (هـ) من المادة ( )23من القانون رقم ()01
لسنة  3112بشأن تنظيم سوق العمل ،على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه
عشرة أيام من تاريخه.
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ا

أوال -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تد ارست اللجنة تقرير اللجنةة السةابقة بشةأن المرسةوم بقةانون المةيكور فةي دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث في االجتماعات التالية:
الرقم

رقم االجتماع

التاريـــــخ

0

الثاني

9102/01/21م

9

الثالث

9102/00/12م

2

الرابع

9102/00/01م

4

السابع

9102/09/00م

5

الثامن

9102/09/01م

( )2اطلعةةت اللجنةةة أثنةةاء دراسةةتما علةةى جميةةع الوثةةائس المتعلقةةة بمرسةةوم القةةانون
موضوع البحث والدراسة المدرجة بتقرير اللجنة السابقة.
( )3شارك اجتماع اللجنة السابع سعادة الدكتورة بهية جوواد الجشو النائةب الثةاني
لمعالي رئيس المجلس.
( )4وبدعوة من اللجنة إلى اجتمةاع مشةترك مةع لجنةة الشةلون الماليةة واالقتصةادية
بالمجلس حضر كل من:
-1األستاذ خالد حسين المسقطي

رئيس

لجنة

واالقتصادية.
-2األستاذ سيد حبيب مكي هاشم

نائب رئيس اللجنة.

-3الدكتورة عائشة سالم مبارك

عضو اللجنة.

-4الدكتورة ندى عباس حفاظ

عضو اللجنة.
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الشؤون

المالية

( )5شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس:
 -1الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 -2األستاذ محسن حميد مرهون

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

-3الدكتور جعفر محمد الصائغ

المستشار االقتصادي والمالي.

-4السيد علي عبدهللا العـرادي

الباحث القانوني.

 وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف أمين سر اللجنة .

ا
ثانيـا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرفق بتقرير
اللجنة السابقة والذي أكد على سالمة مرسوم القانون من الناحيتين الدستورية
والقانونية.
ثالثا :مالحظات سعادة الدكتورة بهية جواد اجلشي:
بينت سعادتها أ نها حضرت في اجتماع سابق للجنة بحضور "تمكين" ،حيث
آنداك تم تقديم عرض شيّق ومقنع من جانب تمكين عرضوا خالله منجزات وأعمال
تمكين.
كما بينت سعادتها أنه في حال سريان مرسوم القانون وتخفيض موارد تمكين
ستلغى جل مشاريع تمكين ،والتي تساعد المؤسسات المتوسطة والصغيرة
والحاضنات.
وقد أوصت سعادتها بأن تتجه تمكين للتدريب بدال من التوظيف لئال تتداخل
اختصاصاتها مع اختصاصات بعض الوزارات.
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ا
رابعـا :رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية:
أكد الحضور من اللجنة رئيسا وأعضاء على مرئياتهم التي تم تقديمها للجنة
الخدمات السابقة والمرفقة بتقرير اللجنة السابقة برفض اللجنة لمرسوم القانون لما
له من آثار سلبية لقرار خفض ميزانية صندوق العمل "تمكين" جراء تخفيض نسبة
إيراداتها من رسوم سوق العمل.
كما بينت اللجنة أن الدور الكبير الذي تقوم به تمكين في إعادة هيكلة رأس
المال البشري في البحرين من خالل دعم البحرينيين ودعم توجهاتهم االستثمارية
لهو أحد العوامل الرئيسية في نجاح العملية اإلصالحية في سوق العمل ،ونجاح
كثير من المؤسسات الصغيرة في البقاء ومواجهة االزمات بفضل مساعدات
وتوجيهات صندوق العمل "تمكين".
كما تساءلت اللجنة حول المبلغ المخصص للخزانة العامة ليس مفهومًا أين
سيتم صرف هذه المبالغ ،حيث ال يوجد ضمان بشأن صرف هذه المبالغ في مكان
محدد ،حيث أن رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم
سوق العمل من ) (20%إلى ) (50%يعني صرف هذه المبالغ في خزانة الدولة
أي صرفها في القطاع العام بدال من القطاع الخاص ،بالرغم من أن هذه اإليرادات
هي من القطاع الخاص في أغلبها.
كما أشارت اللجنة إلى أن لهذا المرسوم بقانون تأثيرات اقتصادية تعود
على خفض مستوى المبالغ المخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة ،ولدعم برامج
العمالة المحلية ودعم الشركات ،وخفض النفقات المخصصة لتعزيز االنتاجية
العامة في االقتصاد الوطني.
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إن سوق العمل وكذلك المؤسسات اإلنتاجية ال تزال بحاجة للدعم والتطوير،
حيث إن هذه المؤسسات والعمالة ستتأثر بشكل سلبي مباشر في حالة خفض
ميزانيتها ،خاصة وأن سوق العمل يعاني من اختالالت هيكلية عدة تجعله عرضة
لمشاكل معقدة ،تتعلق بانخفاض مهارات العمالة الوطنية إزاء ارتفاع عرض

المهارات الخارجية.

ا
خامسـا :رأي جملس النواب املوقر:
قرر مجلس النواب الموقر عدم الموافقة على المرسوم بقانون المذكور،

لكون النسبة المستقطعة لصالح الحساب العمومي للدولة تعتبر نوعا من الرسوم
التي تستقطع من أصحاب األعمال ،وال ترتبط بخدمات تقدّم إليهم أو تعود عليهم
بمنفعة مباشرة؛ كونها ال تصب في تمويل برامج التدريب كما هي الحال مع حصة
صندوق العمل "تمكين" من رسوم سوق العمل التي يتم توظيفها مباشرة لصالح
أصحاب األعمال من خالل البرامج التدريبية وغيرها ،وذلك ما يخل باألهداف
األساسية التي قام عليها مشروع صندوق العمل ،وال يتسق مع غايات رسوم سوق
العمل التي يجب أن تُحصّل من أصحاب األعمال لغرض تقديم الخدمات التدريبية
إلى قطاع األعمال ودعم التسويق والمشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة.
ا
سادسـا :رأي اللجنة:

ناقشت اللجنة خالل اجتماعاتها تقرير لجنة الخدمات السابقة بشأن المرسوم
بقانون رقم ( )23لسنة  3122بتعديل البند (هـ) من المادة ( )23من القانون رقم
( )21لسنة  3112بشأن تنظيم سوق العمل والذي يتألف من ديباجة ومادتين،
تنص المادة األولى منه على استبدال نص البند (هـ) من المادة ( )23من القانون
رقم ( )21لسنة  3112بشأن تنظيم سوق العمل بالنص التالي " :تستقطع الهيئة
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نسبة  %01من إجمالي الرسوم التي تحصلها ،وتودع المبلغ المستقطع في الحساب
العمومي للدولة طبقا لإلجراءات التي يتم االتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية".
وقد اطلعت اللجنة على جميع مرفقات اللجنة السابقة ،والتي تشتمل على
رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ،ورأي لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية بالمجلس ،ورأي غرفة تجارة وصناعة البحرين ،ووزارة المالية،
وهيئة تنظيم سوق العمل ،ومرئيات صندوق العمل (تمكين) ،وعلى قرار مجلس
النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها السابع الذي عقدته بتاريخ  22ديسمبر
 3122م لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والتي بدورها أوضحت للجنة تأكيدها
بتمسكها بمرئياتها التي قدمتها للجنة السابقة مؤكدة على أهمية بقاء موارد صندوق
العمل تمكين كما هي وذلك لدور تمكين الرائد في سوق العمل وخصوصا في
وقوفه مع كثير من المؤسسات الصغيرة وقت األزمة المالية واطالقه لكثير من
المشاريع التنموية التي خلقت فرص عمل كثيرة للمواطنين.
ومن خالل استعراض مشاريع "تمكين" المذكورة في تقرير اللجنة
السابقة(مرفق) ،فإن اللجنة استخلصت األهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها
وهي :المساهمة في تنمية وتعزيز االقتصاد الوطني ،والمساهمة في تطوير القطاع
الخاص لجعله محرك النمو االقتصادي في المملكة ،ورفع كفاءة العمال البحرينيين
ومقدرتهم االنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل ،وتهيئة البيئة المناسبة
لجعل العامل البحريني الخيار االفضل للتوظيف من قبل اصحاب العمل ،وتهيئة
البيئة المناسبة لزيادة ادماج المرأة البحرينية في سوق العمل ،وخلق فرص عمل
جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.
وحيث أن الصندوق قد أطلق مشروعات يصل بعضها إلى عشر سنوات أو
خمسة عشر سنة ،كالتمويل الميسر ،وأن مجموع التزامات الصندوق خالل
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السنوات القادمة ،من خالل المشاريع التي أطلقها الصندوق يبلغ ( 221مليون
دينار) ،وقد أُخذ في االعتبار حصول الصندوق على  %01من الرسوم التي
تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل ،وعدم تجميد الرسوم الشهرية خالل ( )22شهرًا
في العامين .3123-3122
وإن تجميد رسوم سوق العمل والبالغة ( 21دنانير) شهريًا عن كل عامل
منذ إبريل  ،3122إضافة إلى تقليص نسبة دخل «تمكين» من رسوم العمل من
 %01إلى  %01سيؤثر على الخطط والبرامج ،والمذكورة في تقرير اللجنة
السابقة ،التي يسعى صندوق العمل "تمكين" إلى تنفيذها ،والذي وجد معها الصندوق
قلّة موارده ،والتي سيضطر خاللها بالتقليل من خططه.
وترى اللجنة أن بقاء الصندوق أصبح أكثر ضرورة بالرغم من تعرضه
لبعض العثرات جرّاء األزمة المالية والسياسية ،إال أنه كان له الدور البارز في
إنقاذ الكثير من المؤسسات الصغيرة ومساعدتها على تجاوز األزمة المالية.
وترى اللجنة أن بقاء الصندوق أصبح أكثر ضرورة بالرغم من تعرضه
لبعض العثرات جرّاء األزمة التي مرت بها البالد ،وتعثر بعض المؤسسات،
وصدور قرار مجلس الوزراء رقم ( )21لسنة  3122بتعديل المادة األولى من
القرار رقم  32لسنة  3112بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل
الستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص االقامة ألفراد عائلة العامل وصاحب
العمل األجنبي من احتساب رسم مخفض مقداره خمسة دنانير شهريا عن أول
خمسة عمال لدى صاحب العمل.
ومع ذلك ترى اللجنة أن يقوم صندوق العمل بمراعاة الضوابط واالجراءات
اآلتية:
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 .1رفع مستوى التدريب من خالل التنسيق مع الجهات المعنية ،لتكون المخرجات
متوافقة مع خطة تمكين من أجل دعم االقتصاد الوطني.
 .2تقييم البرامج المطروحة في السوق لتالفي السلبيات المستقبلية ،والستمرارية
البرامج أو استبدالها.
 .3الترشيد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل مراعاة الجدوى
االقتصادية وااللتزام بالقواعد القانونية التي تحكم عمل الصندوق.
ولما كان جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدّى قد منح
للسلطة التشريعية حرّية البت في المراسيم بقوانين بما تراه مناسبًا في مصلحة
الوطن والمواطنين ،والحرية في تصحيح وضع ما يعرض على السلطة التشريعية
من مشاريع قوانين ومراسيم بقوانين وغيرها.
وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة أن استمرار سريان المرسوم بقانون موضوع
الدراسة والبحث سيؤثر على الخطط والبرامج المرصودة من قبل صندوق العمل
"تمكين" ،وعلى األهداف التي تسعى تمكين إلى تحقيقها ،وعليه ،رأت اللجنة
التوصية بعدم الموافقة على المرسوم بقانون رقم ( )32لسنة  2111بتعديل البند
(هـ) من المادة ( )42من القانون رقم ( )11لسنة  2112بشأن تنظيم سوق العمل.

ا
سابعا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعمةةاالً لةةنص المةةادة (  ) 22مةةن الالئحةةة الداخليةةة لمجلةةس الشةةورى ،اتفقةةت
اللجنة على اختيار كل من:
 .0سعادة األستاذ عبدالجليل عبدهللا العوينات
 .3سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضـــــــل
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مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتياط ًيا.
ً

ا
ثامنا -توصية اللجنة:
فةةي ضةةوء مةةا دار مةةن مناقشةةات ومةةا أبةةدي مةةن راء أثنةةاء دراسةةة المرسةةوم
بقانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:
 عدم الموافقوة علوا المرسووم بقوانون رقوم ( )23لسونة  3100بتعوديل البنود(هووـ) موون المووادة ( )23موون القووانون رقووم ( )01لسوونة  3112بشووأن تنظوويم
سوق العمل.
واألمر معروض علا المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم

خليل إبراهيم الذوادي

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ  25 :مارس 2112م

سعادة الشيخ  /عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم احملرتم
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع  :المرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  3100بتعديل البند (هـ) من
المادة ( )23من القانون رقم ( )01لسنة  3112بشأن تنظيم
سوق العمل.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  99مارس 9999م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 999ص ل ت ق  ،)9999 -9– 9 /نسخة
من المرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  3100بتعديل البند (هـ) من المادة
( )23من القانون رقم ( )01لسنة  3112بشأن تنظيم سوق العمل؛ إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
الخدمات.
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وبتاريخ  95مارس 9109م ،عقدت لجنة الشلون التشريعية والقانونية
اجتماعما الثاني والثالثين ،حيث اطلعت على المرسوم بقانون الميكور ،ويلك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانتمت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة المرسوم
بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة المرسوم بقانون رقم ( )23لسنة  3100بتعديل البند
(هـ) من المادة ( )23من القانون رقم ( )01لسنة  3112بشأن تنظيم سوق
العمل؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون باملوافقة
على قانون (نظام ) املستحضرات
البيطرية بدول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة
3122م.
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التاريخ  91 :ديسمرب 3192م
التقرير الثاين للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على قانون ( نظام ) املستحضرات
البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
املرافق للمرسوم رقم ( )54لسنة 3192

دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا معاار يسايل لال ال ا ي
يقم (  638ص ل م

 /ف 3د )4املؤيخ يف  6ديسمرب 3103م ،من دوي االنعقااد

العادي الرابع من الفصل الت ريعي الثالث والذي مت مب جبه تكليف اللجنة بدياسة م روع
قان ن يقم ( ) لسنة ( ) بامل افقة على قان ن ( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول لل
التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرس م يقم ( )44لسنة  ،3103علاى نن تاتم
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دياسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن يني اللجنة ب أنه؛ ليتم عرضاه علاى
اجمللل.
أوالً -إجراءات اللجنة :
 .1تدايست اللجنة م روع القان ن يف اجتماعهاا الثالاث امل افاق  03ديسامرب
3103م ،واجتماعها الرابع امل افق  06ديسمرب 3103م.
 .2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القـانون موضـوع
البحث والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 يني جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي ( .مرفق) مذكرة املست اي القان ين ل ؤون اللجان باجمللل ( .مرفق ) قراي لل الن ا ومرفقاته ( .مرفق ) حكم احملكمة الدست يية الصادي يف الدعجبلسة  ( .3103/4/34مرفق )

يقم د 3100/3/لسنة  9قضاسية

 تدايست اللجنة م روع القان ن يف اجتماعها الثالث امل افق  03ديسمرب 3103م،واجتماعها الرابع امل افق  06ديسمرب 3103م ( .مرفق )

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع الرابع ممثلو وزارة شـوون البلـديات
والتخطيط العمراين ،حيث حضر االجتماع الدكتور سلمان عبدالنيب اخلزاعي
الوكيل املساعد لشوون الزراعة.
 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة :
 األستااذ حمسان محياد مرها ن املست اي القاان ين ل اؤوناللجان.
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 وت ىل نمانة سار اللجنة السيدة خولة حسن هاشم ،والسيدة زينـ يوسـ
أمحد.

ثانيــًا  :رأي جلنة الشوون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على يني جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي والذي جاء
مؤكدًا لسالمة م روع القان ن من الناحيتني الدست يية والقان نية( .مرفق)
ثالثـًا  :رأي وزارة الداخلية:
اطلعت اللجنة على يد وزاية الداخلية ال ايد إىل جلنة ال ؤون اخلايجية والدفاع واألمن
ال طين مبجلل الن ا

امل قر ؛ واملتضمن عدم وج د ني مالحظات لديها خبص ص

امل روع بقان ن.
رابعًا :رأي وزارة شوون البلديات والتخطيط العمراين:
نفاد ممثل وزاية شؤون البلديات والتخطيط العمراين ،نن ال زاية نبدت م افقتها على كافة
التعديالت اليت قامت هبا اللجنة على م اد م روع القان ن.

خامسًا  -رأي اللجنة :
تدايست اللجنة م اد م روع القان ن والذي يتألف من سبع م اد فضالً عن الديباجة،
تناولت املادة األوىل منه امل افقة على ( نظام ) املستحضرات البيطرية بدول لل التعاون
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لدول اخلليج العربية ،فيما تناولت املادة الثانية والثالثة والرابعة حتديد املقص د بعباية اجلهة
املختصة يف تطبيق نحكام القان ن املرافق وال زير املختص بتحديد الرس م بعد م افقة
لل ال زياء وآلية التظلم من القرايات الصادية تنفيذاً ألحكام القان ن املرافق ،وتناولت
املادة اخلامسة حتديد العق بات األصلية والتكميلية لألفعال املنص ص عليها يف املادة 32
من القان ن املرافق ،فيما تناولت املادة السادسة حتديد ال زير املختص بإصداي القرايات
التنفيذية لتنفيذ نحكام القان ن ،نما املادة السابعة فهي تنفيذية ،وقد اطلعت اللجنة على
قان ن ( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول لل التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق
للمرس م يقم ( )44لسنة  ،3103وحبثت نوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل
نعضاء اللجنة ووزاية شؤون البلديات والتخطيط العمراين ،كما اطلعت اللجنة على يني
جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي والذي جاء مؤكدًا لسالمة م روع
القان ن من الناحيتني الدست يية والقان نية ،باإلضافة إىل مذكرة املست اي القان ين ل ؤون
اللجان باجمللل وحكم احملكمة الدست يية الصادي يف الدع

يقم د 3100/3/لسنة 9

قضاسية جبلسة .3103/4/34
و فيما يتعلق باملادة الثالثة من م روع القان ن فقد ف ضت هذه املادة ال زير املختص
ب ؤون الثروة احلي انية إصداي حتديد فئات الرس م املستحقة عن اخلدمات والتراخيص اليت
تقدم طبقًا ألحكام القان ن ( النظام ) املرافق امل روع القان ن.
وقد يثاي احتمال ويود خمالفة ألحكام الدست ي خاصة يف الفقرة ( ن ) من املادة ( ) 012
منه اليت تنص على إن اء الضراسب العامة وتعديلها وإلغاسها ال يك ن إال بالقان ن ،...وملا
نن نظام احلكم يف مملكة البحرين قاسم وفق نص املادة (  ) 033على نساس الفصل بني
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السلطات الت ريعية والتنفيذية والقضاسية وتعاوهنا ..وال جي ز ألي من السلطات الثالث
التنازل لغريها عن كل نو بعض اختصاصاهتا املنص ص عليها يف الدست ي.
وامنا جي ز التف يض الت ريعي احملدد بفترة معينة ومب ض ع نو م ض عات بالذات ،..وقد
تصدت احملكمة الدست يية إلشكالية عدم اتساق املادة الثالثة من م روع القان ن مع
نحكام املادتني (  ) 012و (  ) 033من الدست ي اليت يتضح يف نصها كما ل ننه افتئات
من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة الت ريعية ،حيث بينت احملكمة الدست يية
يف حكمها الصادي يف  34نبريل  3103يف الدع

املقيدة جبدول احملكمة الدست يية

برقم ( د  )3100 / 3/لسنة (  )9قضاسية ،حيث يجعت هذه احملكمة يف قضاسها
املذك ي اعاله على

ما افصحت عنه األعمال التحضريية لدست ي  ، 0923إذ ويد

مبحضر جلسة اجمللل التأسيسي الثالثة ع ر نن هناك فرق شاسع بني التكاليف العامة
والرس م وبني كلمة الضراسب ،فالضريبة ال تقر إال بقان ن بينما التكاليف العامة قد يف ض
الربملان احلك مة تف يضًا بأن تفرض هي يس مًا معينة.
وعليه فإن احملكمة الدست يية قد نكدت يف قضاسها السالف الذكر نن الدست ي قد ميز
بنص فقريت املادة (  )012بني الضراسب العامة وبني غريها من الفراسض املالية .فأوالمها ال
جي ز فرضها نو تعديلها نو إلغاؤها إال بقان ن ،وثانيهما فيج ز إن اؤها يف احلدود اليت
بيّنها القان ن ومن بينِها الرس م اليت تستأدي جربًا مقابل خدمة حمددة يقدمها ال خص
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العام ملن يطلبها ع ضًا عن تكلفتها ،ومبا نن نحكام احملكمة الدست يية واجبة النفاذ شأهنا
شأن الق انني ،فإن م روع القان ن املذك ي صحيح من الناحية الدست يية.

وحيث إن قان ن ( نظام ) املستحضرات الطبية يتضمن وضع الض ابط الالزمة لتسجيل
شركات املستحضرات البيطرية ومصانعها ومنتجاهتا والتأكد من تطبيقها ألسل املمايسة
اجليدة للتصنيع الدواسي ،ومراقبة املستحضرات قبل وبعد تس يقها وتلقي تقايير ج دة هذه
املستحضرات من املست فيات والعيادات البيطرية ،فضالً على نن م روع القان ن من
شأنه نن يعمل على امتام برامج التكامل االقتصادي لدول لل التعاون يف ض ء نهداف
االتفاقية االقتصادية امل حدة لدول اجمللل و سيسهم ب كل كبري يف تط ير الت ريعات
املنظمة للعمل الزياعي واحلي اين يف مملكة البحرين  ،فإن اللجنة ت صي بامل افقة من حيث
املبدن على م روع القان ن ،وامل افقة على م اده كما ويدت تفصيالً يف اجلدول املرفق.
سادسًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالسحة الداخلية جمللل ال ي  ،اتفقت اللجنة على اختياي
كل من :
 .9سعادة األستاذ حممـد حســن باقر رضي

مقررًا أصليــًا

 .3سعادة األستاذ فـواد أمحــد احلاجــي

مقررًا احتياطيـًا
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سابعًا  -توصية اللجنة :
يف ض ء ما داي من مناق ات وما نبدي من آياء نثناء دياسة م روع القان ن ،فإن اللجنة
ت صي مبا يلي :
 -املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على قانون

( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق

للمرسوم رقم ( )54لسنة .3192
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجعـة حممــد مجعــة الكعيب

األستـاذ فــواد أمحـد احلاجــي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائ رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على قانون ( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
املرافق للمرسوم رقم ( )54لسنة 3192
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيساى آل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدست ي،
وعلى قان ن العق بات الصاادي
باملرس م بقان ن يقم ( )04لسنة

توصية اللجنة
الديباجة
دون تعديل

دون تعديل

 ،0928وتعديالته،
وعلى املرس م بقان ن يقم ()06
لسنة  0992يف شأن تنظيم مهنة
الصيدلة واملراكز الصيدلية،
وعلى القان ن يقام ( )6لسانة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة
حنن محد بن عيساى آل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدست ي،
وعلى قان ن العق بات الصاادي
باملرس م بقان ن يقم ( )04لسنة
 ،0928وتعديالته،
وعلى املرس م بقان ن يقم ()06
لسنة  0992يف شأن تنظيم مهنة
الصيدلة واملراكز الصيدلية،
وعلى القان ن يقام ( )6لسانة
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 3113بامل افقة على نظام احلجر
البيطري يف دول لل التعااون
لدول اخلليج العربية،
وعلى قان ن (نظام) املستحضرات

 3113بامل افقة على نظام احلجر
البيطري يف دول لل التعااون
لدول اخلليج العربية،
وعلى قان ن (نظام) املستحضرات

البيطرية بدول لال التعااون
لدول اخلليج العربياة الصاادي
باعتماده ب كل إلزاماي قاراي
اجمللل األعلى جمللل التعاون لدول
اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة
والثالثني املنعقادة يف الريااض
باململكة العربية السع دية يا مي
االثاانني والثالثاااء 34-34
حمرم0433ها امل افق 31-09

البيطرية بدول لال التعااون
لدول اخلليج العربياة الصاادي
باعتماده ب كل إلزاماي قاراي
اجمللل األعلى جمللل التعاون لدول
اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة
والثالثني املنعقادة يف الريااض
باململكة العربية السع دية يا مي
االثاانني والثالثاااء 34-34
حمرم0433ها امل افق 31-09
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

ديسمرب3100م،
نقر لل ال ي و لل الن ا
القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه ونصديناه:

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
ديسمرب3100م،
نقر لل ال ي و لل الن ا
القان ن اآليت نصه ،وقد صدقنا
عليه ونصديناه:

مادة ()9

مادة ()9

مادة ()9

مادة ()9

اام)
اى قاان ن (نظا
ووفاق علا
املستحضرات البيطرياة بادول
لل التعاون لدول اخلليج العربية

دون تعديل

دون تعديل

اام)
اى قاان ن (نظا
ووفاق علا
املستحضرات البيطرياة بادول
لل التعاون لدول اخلليج العربية
الصادي باعتماده ب كل إلزاماي
قراي اجمللل األعلى جمللل التعاون
لدول اخلليج العربياة يف دويتاه
الثانية والثالثني املنعقدة يف الرياض
باململكة العربية السع دية يا مي

الصادي باعتماده ب كل إلزاماي
قراي اجمللل األعلى جمللل التعاون
لدول اخلليج العربياة يف دويتاه
الثانية والثالثني املنعقدة يف الرياض
باململكة العربية السع دية يا مي
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

االثنني والثالثاء  34-34حمارم
0433هااااا امل افااااق
31 – 09ديسااامرب 3100م،
املرافق هلذا القان ن.

مادة ()3

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
االثنني والثالثاء  34-34حمارم
0433هااااا امل افااااق
31 – 09ديسااامرب 3100م،
املرافق هلذا القان ن.

مادة ()3
مادة ()3
 إضافة عباية (  ،ويقصد بعبارة  -امل افقة على قراي لل الن ا"الوزير املختص" الوزير املعـ بإضافة عباية (  ،ويقصد بعبارة

بشوون الثروة احليوانية) يف هناية "الوزير املختص" الوزير املعـ
بشوون الثروة احليوانية) يف هناية
املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد املادة.
التعديل:
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مادة ()3

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

يف تطبيق نحكام القان ن (النظام)
املرافق يقصد بعباية جلاجلهة
املختصةجل اإلداية املعنية بالثروة
احلي انية واملستحضرات البيطرية

يف تطبيق نحكام القان ن (النظام)
املرافق يقصد بعباية جلاجلهة
املختصةجل اإلداية املعنية بالثروة
احلي انية واملستحضرات البيطرية

يف تطبيق نحكام القان ن (النظام)
املرافق يقصاد بعبااية جلاجلهاة
املختصةجل اإلداية املعنية باالثروة
احلي انية واملستحضرات البيطرية

يف ال زاية املختصة ب ئ ن الثروة يف ال زاية املختصة ب ئ ن الثروة
احلي انية.
احلي انية  ،ويقصد بعبارة "الوزير

يف ال زاية املختصة ب ئ ن الثروة

احلي انية  ،ويقصد بعبارة "الوزير

بشوون

املختص" الوزير املع بشـوون

املختص" الوزير املع

توصية اللجنة

الثروة احليوانية.
مادة ()2

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الثروة احليوانية.
مادة ()2

مادة ()2

ـا  -امل افقة علاى قاراي لال
ااية ( والئحتـ
اافة عبا
 إضاالتنفيةية) بعاد عبااية (طبقااً الناا ا  -بإضااافة عباااية
ألحكااام القااان ن ( النظااام) ( والئحتــا التنفيةيــة) بعااد
عباية (طبقاً ألحكاام القاان ن
املرافق).
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مادة ()2

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد ( النظام) املرافق)

يصدي بتحديد فئاات الرسا م
املسااتحقة عاان اخلاادمات
والتراخيص الايت تقادم طبقااً
ألحكام القان ن (النظام) املرافاق

يصدي بتحديد فئاات الرسا م
املسااتحقة عاان اخلاادمات
والتراخيص الايت تقادم طبقااً
ألحكااام القااان ن (النظااام)

يصدي بتحديد فئاات الرسا م
املسااتحقة عاان اخلاادمات
والتراخيص الايت تقادم طبقااً
ألحكام القان ن (النظام) املرافاق
قراي من ال زير املختص ب ائ ن املرافق والئحتا التنفيةية قاراي
الثروة احلي انية بعد م افقة لل من الا زير املخاتص ب ائ ن
ال زياء.
الثروة احلي انياة بعاد م افقاة
لل ال زياء.
مادة ()5

والئحتا التنفيةية قراي من ال زير
املختص ب ئ ن الثروة احلي انياة
بعد م افقة لل ال زياء.
مادة ()5

 إعادة صياغة املادة على النح  -امل افقة على قراي لل الن ا999

كما أقرهتا اللجنة

.

التعديل:

مادة ()5

نصوص املواد

مادة ()5

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

ال ايد ندناه.

بإعادة صياغة املادة ،مع استبدال

التعديل:

بعلم الوصول أو النشر يف

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد عباية (اخطاره خبطاب مسجل
اجلريدة الرمسية أيهما الحقًا)
بعباية ( إعالهنا أو نشرها)
ال ايدة يف الفقرة األوىل من املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

جي ز لصاحب ال أن نن يتظلم من
القرايات الصادية تنفيذاً ألحكام
القان ن (النظام) املرافق إىل ال زير
املختص ب ئ ن الثروة احلي انية

التعديل:

الشأن الـتظلم مـن

لصاح الشأن الـتظلم مـن لصاح الشأن الـتظلم مـن لصاح
ـةاً
ـادرة تنفيـ
ـرارات الصـ
ـةاً القـ
ـادرة تنفيـ
ـرارات الصـ
ـةاً القـ
ـادرة تنفيـ
ـرارات الصـ
القـ
ألحكام هةا القانون (النظـام) ألحكام هةا القانون (النظـام) ألحكام هةا القانون (النظـام)
املرافق والئحتـا التنفيةيـة إىل املرافق والئحتـا التنفيةيـة إىل املرافق والئحتـا التنفيةيـة إىل

خالل ثالثني ي ماً من تاييخ الوزير املختص خالل ثالثني يوماً الوزير املختص خالل ثالثني يوماً الوزير املختص خالل ثالثني يوماً
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

اإلخطاي ،ويعترب مروي ثالثني ي مًا من تاريخ إعالهنـا أو نشـرها ،من تـاريخ اخطـاره خبطـاب من تـاريخ اخطـاره خبطـاب
من تاييخ تقدمي التظلم دون يد وجي البتّ يف التظلم خـالل مسجل بعلم الوصول أو النشر مسجل بعلم الوصول أو النشر
عليه مبثابة يفض ضمين له ،وحيق ثالثني يوماً من تاريخ تقدميـا ،يف اجلريدة الرمسية أيهما الحقًا ،يف اجلريدة الرمسية أيهما الحقًا،
لصاحب ال أن نن يطعن على فإذا رفض الـتظلم وجـ أن وجي البتّ يف التظلم خـالل وجي البتّ يف التظلم خـالل

القراي الصادي برفض التظلم خالل يكون الرفض مسـبباً ،ويعتـرب ثالثني يوماً من تاريخ تقدميـا ،ثالثني يوماً من تاريخ تقدميـا،
ثالثني ي ماً من تاييخ إخطايه مرور ثالثني يوماً مـن تـاريخ فإذا رفض الـتظلم وجـ أن فإذا رفض الـتظلم وجـ أن
بالرفض نو اعتبايه مرف ضاً.
تقدميا دون رد مبثابـة رفـض يكون الرفض مسـبباً ،ويعتـرب يكون الرفض مسـبباً ،ويعتـرب
وال جي ز الطعن على ني من ضم لا ،وحيق لصاح الشأن مرور ثالثني يوماً مـن تـاريخ مرور ثالثني يوماً مـن تـاريخ
القرايات امل اي إليها مباشرة نمام الطعن على القرار الصادر برفض تقدميا دون رد مبثابـة رفـض تقدميا دون رد مبثابـة رفـض
احملكمة املختصة إال بعد التظلم التظلم خالل ثالثني يومـاً مـن ضم لا ،وحيق لصاح الشأن ضم لا ،وحيق لصاح الشأن
منها.
تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره الطعن على القرار الصادر برفض الطعن على القرار الصادر برفض
التظلم خالل ثالثني يومـاً مـن التظلم خالل ثالثني يومـاً مـن

مرفوضاً.

تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة
مرفوضاً.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مرفوضاً.

وال يُقبل الطعن علـى أي مـن
القرارات املشار إليها مباشـرة وال يُقبل الطعن علـى أي مـن وال يُقبل الطعن علـى أي مـن
أمام احملكمة املختصـة إال بعـد القرارات املشار إليها مباشـرة القرارات املشار إليها مباشـرة
التظلم منها.

مادة ()4

أمام احملكمة املختصـة إال بعـد أمام احملكمة املختصـة إال بعـد

التظلم منها.

مادة ()4

مادة ()4

 إعادة صياغة املادة على النح  -امل افقة على قراي لل الن ابإعادة صياغة املادة ،مع إجاراء
ال ايد ندناه.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد بعض التعديالت التالية:
 حذف عباية ( وال تزيد علىالتعديل:
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التظلم منها.

مادة ()4

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

ثالث سنوات ) ال ايدة يف البند
( أ ).
 إضااافة عباااية ( وفقًــالإلجراءات اليت حتددها الالئحة
التنفيةية هلةا القانون) يف هناياة

الفقرة األوىل من البند ( ج ).

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

يف تطبيااق نحكااام املااادتني ن) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة ن) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة
( )33(،)31من القان ن (النظام) أشد منصوص عليها يف قانون أشد منصوص عليها يف قانون
املرافق ،يعاقب على ايتكا ني
العقوبات أو أي قانون آخر ،العقوبات أو أي قانون آخر،
من األفعال املنص ص عليهاا يف
يعاق كل من ارتك أياً من يعاق كل من ارتك أياً من
املادة ( )32من هاذا القاان ن
األفعال املنصوص عليها يف املادة األفعال املنصوص عليها يف املادة
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ن) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة
أشد منصوص عليها يف قانون
العقوبات أو أي قانون آخر،
يعاق

كل من ارتك

أياً من

األفعال املنصوص عليها يف املادة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

(النظام) باحلبل مدة ال تقل عن ( )32من القانون (النظام) ( )32من القانون (النظام) ( )32من القانون (النظام)
ثالثة نشهر وال تزيد على ثاالث املرافق باحلبس مدة ال تقل عن املرافق باحلبس مدة ال تقل عن املرافق باحلبس مدة ال تقل عن
سن ات وبغرامة ال تقل عن مخسة ثالثة أشهر وال تزيد على ثالث ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن
آالف ديناي وال تتجاوز مخساني سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسة آالف دينار وال جتاوز

نلف ديناي نو بإحاد هااتني مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسني أل
العق بتني.
مخسني أل دينار أو بإحدى هايت العقوبتني.
اة احلكا
اة يف حالا
وللمحكما
ام هايت العقوبتني.
باإلدانة نن تقضي بإتالف امل اد نو
اآلالت املستخدمة يف ايتكاا ب) وللمحكمة يف حالة احلكم ب) وللمحكمة يف حالة احلكم
املخالفة نو مصااديهتا لصاا باإلدانة أن تقضي بإتالف املواد باإلدانة أن تقضي بإتالف املواد
اإلداية املعنية باالثروة احلي انياة ومصادرة اآلالت املستخدمة يف ومصادرة اآلالت املستخدمة يف
واملستحضرات البيطرية ،كما نن ارتكاب املخالفة لصاحل اإلدارة ارتكاب املخالفة لصاحل اإلدارة
هلا نن تقضي بإلغااء تارخيص املعنيــة بــالثروة احليوانيــة املعنيــة بــالثروة احليوانيــة

دينار أو بإحدى مخسني أل
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دينار أو بإحدى

هايت العقوبتني.

ب) وللمحكمة يف حالة احلكم
باإلدانة أن تقضي بإتالف املواد
ومصادرة اآلالت املستخدمة يف
ارتكاب املخالفة لصاحل اإلدارة

املعنيــة بــالثروة احليوانيــة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة
واملستحضرات البيطرية.

املصنع نو املست دع الذي ايتكبت واملستحضرات البيطرية.
فيه املخالفاة نو اغالقاه حلاني
تصحيح املخالفة.
ج) كما هلا أن تقضـي بإلغـاء ج) كما هلا أن تقضـي بإلغـاء
ولإلداية امل اي إليهاا احلاق يف ترخيص املصـنع أو املسـتودع ترخيص املصـنع أو املسـتودع
وقف ترخيص املصنع نو املست دع الةي ارتكبت فيا املخالفـة أو الةي ارتكبت فيا املخالفـة أو
إغالقا حلني تصحيح املخالفـة،
نو غلقه والتحفظ علاى املا اد إغالقا حلني تصحيح املخالفة.
واآلالت املستخدمة حىت يتم البت وتُضاع العقوبة حبديها األدىن وفقًا لإلجراءات اليت حتـددها
يف املخالفة.
واألعلى يف حالة تكرار ارتكاب الالئحة التنفيةية هلةا القانون.
وتضاعف العق بة حباديها األد املخالفة خالل سنة من تـاريخ وتُضاع العقوبة حبديها األدىن
واألعلى يف حالة تكراي ايتكا انقضاء العقوبـة أو سـقوطها واألعلى يف حالة تكرار ارتكاب
املخالفة خالل سنة من تـاريخ
املخالفة خالل سنة مان تااييخ بالتقادم.
النطق باحلكم.
انقضاء العقوبـة أو سـقوطها
بالتقادم.
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
واملستحضرات البيطرية.
ج) كما هلا أن تقضـي بإلغـاء
ترخيص املصـنع أو املسـتودع
الةي ارتكبت فيا املخالفـة أو
إغالقا حلني تصحيح املخالفـة،
وفقًا لإلجراءات اليت حتـددها
الالئحة التنفيةية هلةا القانون.
وتُضاع

العقوبة حبديها األدىن

واألعلى يف حالة تكرار ارتكاب
املخالفة خالل سنة من تـاريخ
انقضاء العقوبـة أو سـقوطها
بالتقادم.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

د) ولإلدارة املشار إليها احلق يف د) ولإلدارة املشار إليها احلق يف د) ولإلدارة املشار إليها احلق يف
وقــ تــرخيص املصــنع أو وقــ تــرخيص املصــنع أو وقــ تــرخيص املصــنع أو
املستودع أو غلقا والتحفظ على املستودع أو غلقا والتحفظ على املستودع أو غلقا والتحفظ على
املواد واآلالت املستخدمة حـ املواد واآلالت املستخدمة حـ املواد واآلالت املستخدمة حـ
يتم الفصل يف املخالفة.

يتم الفصل يف املخالفة.

مادة ()6
يصدي ال زير املختص ب ئ ن
الثروة احلي انية القرايات الالزمة
لتنفيذ نحكام هذا القان ن ،وإىل
نن يتم إصداي هذه القرايات
يستمر العمل بالل اسح والقرايات

يتم الفصل يف املخالفة.

مادة ()6

مادة ()6

مادة ()6

دون تعديل

دون تعديل

يصدي ال زير املخاتص ب ائ ن
الثروة احلي انية القرايات الالزمة
لتنفيذ نحكام هذا القاان ن ،وإىل
نن يتم إصداي هاذه القارايات
يستمر العمل بالل اسح والقرايات
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

املعم ل هبا حالياً فيما ال يتعايض
مع نحكام هذا القان ن.
مادة ()2
على يسيل لل ال زياء وال زياء
– كل فيما خيصه -تنفيذ هذا
القان ن ،ويُعمل به من الي م التار
لتاييخ ن ره يف اجلريدة الرمسية.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املعم ل هبا حالياً فيما ال يتعايض
مع نحكام هذا القان ن.

مادة ()2

مادة ()2

دون تعديل

دون تعديل

999

مادة ()2
على يسيل لل ال زياء وال زياء
– كل فيما خيصه -تنفيذ هاذا
القان ن ،ويُعمل به من الي م التار
لتاييخ ن ره يف اجلريدة الرمسية.

التاريخ  15 :ديسمبر 2113م

سعادة األستاذ  /مجعة حممد الكعبي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :مشروع قانون بالموافقة على قاانون ( نظاام ) المستحضارال البيطرياة
لدول مجلس التعاون لادول الللايا العربياة ،المرافام للمرساوم الملكاي رقام () 45
لسنة .2113

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاااريخ  6ديساامبر 9999م ،أرفااق معااالي الساايد علااي باان صااالح الصااالح رئاايس
المجلااس ،ضااامن كتاباااه رقاام ( 698ص ل ت ق  /ف  9د  ،)9نساااخة مااان مشاااروع
قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) المستحضرال البيطرية لادول مجلاس التعااون
لدول اللليا العربية ،المرافم للمرسوم الملكي رقم ( ) 45لسنة  ،2113إلاى لجناة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظاات علياه للجناة المرافاق
العامة والبيئة.
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وبتاااااريخ  99ديساااامبر 9999م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهااا المااامن ،حيااث اطلعاات مشااروع القااانون المااوكور ،وقاارار مجلاان النااوا
بشااأنه ،وذلااك بحضااور المستشااار القااانوني بااالمجلن ،وانتهاات اللجنااة  -بعااد المداولااة
والنقاش – إلى اآلتي:
 .9اضافة عبارة " على نفقة الملالف " بعد عبارة " ارتكا المخالفة " الاواردة فاي
الفقرة ( ) من المادة (  ) 9والمعدلة من قبل مجلن النوا  ،ليصبح نصها:
(  .وللمحكمااة فااي حالااة الحكاام با دانااة أن تقضااي بااصتالف المااواد ومصااادرة
اآلالت المستخدمة في ارتكا المخالفة على نفقة الملالف لصالح ا دارة المعنياة
بالمروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية) .
 .9المواءمة بين نص المادة ( ) 99الفقرة (  )9من النظام ،وناص الماادة ( ) 9الفقارة
( أ) فيما يتعلق بمبلغ الغرامة؛ وذلك لوجود اختالف فيما بينهما.

رأي اللجنة:
تاااارى اللجنااااة سااااالمة مشااااروع قااااانون بالموافقااااة علااااى قااااانون ( نظااااام )
المستحضاارال البيطريااة لاادول مجلااس التعاااون لاادول الللاايا العربيااة ،المرافاام
للمرسوم الملكي رقم ( ) 45لسنة  ،2113من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون باملوافقة
على قانون (نظام ) مزاولة املهن
الطبية البيطرية لدول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية،
املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )22لسنة 3122م.
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التاريخ  91 :ديسمرب 3192م
التقرير الثالث للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على قانون ( نظام ) مزاولة املهن
الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )56لسنة 3192
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمـة:
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا معاار يسايل لال ال ا ي
يقم (  636ص ل م

 /ف 3د )4املؤيخ يف  6ديسمرب 3103م ،من دوي االنعقااد

العادي الرابع من الفصل الت ريعي الثالث والذي مت مب جبه تكليف اللجنة بدياسة م روع
قان ن بامل افقة على قان ن ( نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول لل التعاون لدول
اخلليج العربية املرافق للمرس م امللكي يقم ( )48لسنة  ،3103على نن تتم دياسته وإبداء
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املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن يني اللجنة ب أنه؛ ليتم عرضه على اجمللل.
أوالً -إجراءات اللجنة :
 .3تدايست اللجنة م روع القان ن يف اجتماعهاا الثالاث امل افاق  03ديسامرب
3103م ،واجتماعها الرابع امل افق  06ديسمرب 3103م.
 .4اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القـانون موضـوع
البحث والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 يني جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي ( .مرفق) مذكرة املست اي القان ين ل ؤون اللجان باجمللل ( .مرفق )-

حكم احملكمة الدست يية الصادي يف الدع

يقم د 3100/3/لسنة  9قضاسية

جبلسة  ( .3103/4/34مرفق )
 قراي لل الن ا ومرفقاته ( .مرفق )-

م روع قان ن يقم ( ) لسنة ( ) بامل افقة على قان ن ( نظام ) مزاولة املهن الطبية
البيطرية لدول لل التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للمرس م امللكي يقم ()48
لسنة  ( .3103مرفق )
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 وبدع ة من اللجنة شايك يف االجتماع الرابع ممثل وزاية البلاديات والتخطايط
العمراين ،حيث حضر االجتماع الدكتور سلمان عبدالنيب اخلزاعـي الوكيـل
املساعد لشوون الزراعة.
 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة :
 -األستااذ حمسان محياد مرها ن املست اي القان ين ل ؤون اللجان.

 وت ىل نمانة سار اللجنة السيدة خولة حسن هاشم والسيدة زينـ يوسـ
أمحد.

ثانيــًا  :رأي جلنة الشوون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على يني جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي والذي جاء
مؤكدًا لسالمة م روع القان ن من الناحيتني الدست يية والقان نية( .مرفق)
ثالثـًا  :رأي وزارة الصحة:
اطلعت اللجنة على يد وزاية الصحة ال ايد إىل لل الن ا
اختصاصها بالنظر يف امل روع بقان ن.
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امل قر  ،واملتضمن عدم

رابعًا :رأي وزارة شوون البلديات والتخطيط العمراين:
نفاد ممثل وزاية شؤون البلديات والتخطيط العمراين ،نن ال زاية نبدت م افقتها على كافة
التعديالت اليت قامت هبا اللجنة على م اد م روع القان ن.
خامسًا - :رأي اللجنة :
تدايست اللجنة م روع القان ن والذي يتألف من مثان م اد فضالً عن الديباجة ،تناولت
املادة األوىل منه امل افقة على النظام املرفق والصادي ب أنه قراي من اجمللل األعلى جمللل
التعاون لدول اخلليج العربية ،وتناولت املادة الثانية تعريف للجهة املختصة يف تطبيق نحكام
هذا القان ن باإلضافة إىل تعريف ال زير ،نما املادة الثالثة فبينت الرس م املستحقة عن
اخلدمات والتراخيص اليت تقدم طبقاً ألحكام القان ن (النظام) املرافق ،وتضمنت املادة
الرابعة منه م ض ع التظلم من القرايات الصادية تنفيذاً ألحكامه وإجراءاته والبت فيه
والطعن على القرايات الصادية ب أنه ،كما تناولت املادتني اخلامسة والسادسة العق بات
ال اجب ت قيعها على كل من خيالف نحكام هذا القان ن والنظام املرافق ،وقد تضمنت
املادة السابعة منه نحقية ال زير املختص ب ؤون الثروة احلي انية يف إصداي القرايات الالزمة
لتنفيذ نحكام هذا القان ن ،نما املادة الثامنة فهي تنفيذية ،وقد تب دلت ب أنه وجهات
النظر من قبل نعضاء اللجنة ووزاية شؤون البلديات والتخطيط العمراين ،كما اطلعت
اللجنة على يني جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي والذي جاء مؤكدًا
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لسالمة م روع القان ن من الناحيتني الدست يية والقان نية ،باإلضافة إىل حكم احملكمة
الدست يية الصادي يف الدع

يقم د 3100/3/لسنة  9قضاسية جبلسة ،3103/4/34

وقد اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة املست اي القان ين ل ؤون اللجان.
و فيما يتعلق باملادة الثالثة من م روع القان ن فقد ف ضت هذه املادة ال زير املختص
ب ؤون الثروة احلي انية إصداي حتديد فئات الرس م املستحقة عن اخلدمات والتراخيص اليت
تقدم طبقًا ألحكام القان ن ( النظام ) املرافق امل روع القان ن.
وقد يثاي احتمال ويود خمالفة ألحكام الدست ي خاصة يف الفقرة ( ن ) من املادة ( ) 012
منه اليت تنص على إن اء الضراسب العامة وتعديلها وإلغاسها ال يك ن إال بالقان ن ،...وملا
نن نظام احلكم يف مملكة البحرين قاسم وفق نص املادة (  ) 033على نساس الفصل بني
السلطات الت ريعية والتنفيذية والقضاسية وتعاوهنا ..وال جي ز ألي من السلطات الثالث
التنازل لغريها عن كل نو بعض اختصاصاهتا املنص ص عليها يف الدست ي.
وامنا جي ز التف يض الت ريعي احملدد بفترة معينة ومب ض ع نو م ض عات بالذات ،..وقد
تصدت احملكمة الدست يية إلشكالية عدم اتساق املادة الثالثة من م روع القان ن مع
نحكام املادتني (  ) 012و (  ) 033من الدست ي اليت يتضح يف نصها كما ل ننه افتئات
من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة الت ريعية ،حيث بينت احملكمة الدست يية
يف حكمها الصادي يف  34نبريل  3103يف الدع
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املقيدة جبدول احملكمة الدست يية

برقم ( د  )3100 / 3/لسنة (  )9قضاسية ،حيث يجعت هذه احملكمة يف قضاسها
املذك ي اعاله على

ما افصحت عنه األعمال التحضريية لدست ي  ، 0923إذ ويد

مبحضر جلسة اجمللل التأسيسي الثالثة ع ر نن هناك فرق شاسع بني التكاليف العامة
والرس م وبني كلمة الضراسب ،فالضريبة ال تقر إال بقان ن بينما التكاليف العامة قد يف ض
الربملان احلك مة تف يضًا بأن تفرض هي يس مًا معينة.
وعليه فإن احملكمة الدست يية قد نكدت يف قضاسها السالف الذكر نن الدست ي قد ميز
بنص فقريت املادة (  )012بني الضراسب العامة وبني غريها من الفراسض املالية .فأوالمها ال
جي ز فرضها نو تعديلها نو إلغاؤها إال بقان ن ،وثانيهما فيج ز إن اؤها يف احلدود اليت
بيّنها القان ن ومن بينِها الرس م اليت تستأدي جربًا مقابل خدمة حمددة يقدمها ال خص
العام ملن يطلبها ع ضًا عن تكلفتها ،ومبا نن نحكام احملكمة الدست يية واجبة النفاذ شأهنا
شأن الق انني ،فإن م روع القان ن املذك ي صحيح من الناحية الدست يية.
وحيث إن قان ن ( نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية يعد من الق انني اهلامة واليت هلا
عالقة مباشرة بالرعاية الطبية احلي انية األمر الذي من شأنه نن يؤثر على صحة اإلنسان
واحلي ان ،كما ان الض ابط والتراخيص اليت حددها القان ن ستسهم ب كل كبري يف
تنظيم مهنة الطب البيطري ،فضالً على نن م روع القان ن سيعمل على حتقيق التكامل
لدول لل التعاون يف ض ء نهداف االتفاقية االقتصادية امل حدة لدول اجمللل ونظراً
ألمهية املهن الطبية البيطرية يف تعزيز الرعاية األولية ال قاسية ،فإن اللجنة ت صي بامل افقة من
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حيث املبدن على م روع القان ن ،وامل افقة على م اده كما ويدت تفصيالً يف اجلدول
املرفق.

سادسًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالسحة الداخلية جمللل ال ي  ،اتفقت اللجنة على اختياي
كل من :
 .9سعادة األستاذ حممـد حسـن باقر رضي
 .3سعادة األستاذ فـواد أمحد احلاجــي

مقررًا أصليــًا
مقررًا احتياطيـًا

سابعًا  -توصية اللجنة :

يف ض ء ما داي من مناق ات وما نبدي من آياء نثناء دياسة م روع القان ن ،فإن اللجنة
ت صي مبا يلي :
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على قانون( نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )56لسنة .3192
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجعـة حممــد مجعــة الكعيب

األستـاذ فــواد أمحـد احلاجــي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائ رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على قانون ( نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )56لسنة 3192
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة
الديباجة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

 إضافة عباية ( وعلى املرسوم  -امل افقة على قراي لل الن ابقانون رقم ( )2لسـنة  9191بإضافة عباية ( وعلى املرسـوم
بشأن مزاولـة مهنـة الطـ

البشري وط األسنان.) ،

بقانون رقم ( )2لسـنة 9191
بشأن مزاولـة مهنـة الطـ
البشري وط األسنان.) ،

وعلى ذلك يكون نص الديباجة
بعد التعديل:

حنن محد بن عيساى آل خليفاة حنن محد بن عيساى آل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدست ي،
بعد االطالع على الدست ي،
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حنن محد بن عيساى آل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدست ي،

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وعلى قان ن العق بات الصاادي وعلى قان ن العق بات الصاادي
باملرس م بقان ن يقم ( )04لسنة باملرس م بقان ن يقم ( )04لسنة
 ،0928وتعديالته،
 ،0928وتعديالته،

وعلى قان ن العق بات الصاادي
باملرس م بقان ن يقم ( )04لسنة
 ،0928وتعديالته،

لسنة  9191بشأن مزاولة مهنة

لسنة  9191بشأن مزاولة مهنة

الط البشري وط األسنان،

الط البشري وط األسنان،

وعلى املرسوم بقانون رقم ()2

وعلى املرس م بقان ن يقم ( )06وعلى املرس م بقان ن يقم ()06
لسنة  0992يف شأن تنظيم مهنة لسنة  0992يف شأن تنظيم مهنة
الصيدلة واملراكز الصيدلية،
الصيدلة واملراكز الصيدلية،
وعلى القان ن يقم ( )6لسانة وعلى القان ن يقم ( )6لسانة
 3113بامل افقة على نظام احلجر  3113بامل افقة على نظام احلجر
البيطري يف دول لل التعااون البيطري يف دول لل التعااون
لدول اخلليج العربية،
لدول اخلليج العربية،
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وعلى املرسوم بقانون رقم ()2

وعلى املرس م بقان ن يقم ()06
لسنة  0992يف شأن تنظيم مهنة
الصيدلة واملراكز الصيدلية،
وعلى القان ن يقم ( )6لسانة
 3113بامل افقة على نظام احلجر
البيطري يف دول لل التعااون
لدول اخلليج العربية،

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

وعلى قان ن (نظام) مزاولة املهن
الطبية البيطرياة لادول لال
التعاون لدول اخللايج العربياة
الصادي باعتماده ب كل إلزاماي

وعلى قان ن (نظام) مزاولة املهن
الطبية البيطرياة لادول لال
التعاون لدول اخللايج العربياة
الصادي باعتماده ب كل إلزاماي

وعلى قان ن (نظام) مزاولة املهن
الطبية البيطرياة لادول لال
التعاون لدول اخللايج العربياة
الصادي باعتماده ب كل إلزاماي

قراي من اجمللل األعلاى جمللال
التعاون لدول اخلليج العربياة يف
دويته الثانية والثالثني املنعقدة يف
الرياض باململكة العربية السع دية
ي مي االثنني والثالثااء 34،34
حمرم 0433ها امل افاق – 09
 31ديسمرب 3100م،
نقر لل ال ي و لل الن ا
القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا

قراي من اجمللل األعلاى جمللال
التعاون لدول اخلليج العربياة يف
دويته الثانية والثالثني املنعقدة يف
الرياض باململكة العربية السع دية
ي مي االثنني والثالثااء 34،34
حمرم 0433ها امل افاق – 09
 31ديسمرب 3100م،
نقر لل ال ي و لل الن ا
القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا

قراي من اجمللل األعلاى جمللال
التعاون لدول اخلليج العربياة يف
دويته الثانية والثالثني املنعقدة يف
الرياض باململكة العربية السع دية
ي مي االثنني والثالثااء 34،34
حمرم 0433ها امل افاق – 09
 31ديسمرب 3100م،
نقر لل ال ي و لل الن ا
القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

عليه ونصديناه:
مادة ()9
ووفق على قان ن (نظام) مزاولاة
املهن البيطرية لدول لل التعاون
لدول اخلليج العربياة الصاادي
باعتماده ب كل إلزامي قراي مان
اجمللل األعلى جمللل التعاون لدول
اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة
والثالثني املنعقادة يف الريااض
باململكة العربية السع دية يا مي
االثنني والثالثاء  34،34حمارم
0433هااا امل افااق 31-09

توصية اللجنة

عليه ونصديناه:

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
عليه ونصديناه:

مادة ()9

مادة ()9

دون تعديل

دون تعديل
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مادة ()9
ووفق على قان ن (نظام) مزاولاة
املهن البيطرية لدول لل التعاون
لدول اخلليج العربياة الصاادي
باعتماده ب كل إلزامي قراي مان
اجمللل األعلى جمللل التعاون لدول
اخلليج العربية يف دويتاه الثانياة
والثالثني املنعقادة يف الريااض
باململكة العربية السع دية يا مي
االثنني والثالثاء  34،34حمارم
0433هااا امل افااق 31-09

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

ديسمرب  ،3100املرافاق هلاذا
القان ن.
مادة ()3
يف تطبيق نحكام القان ن (النظام)
املرافق يقصاد بعبااية (اجلهاة
املختصة) اإلداية املعنية ب ائ ن
الثروة احلي انية واملستحضارات
البيطرية يف الا زاية املختصاة
ب ئ ن الثروة احلي انياة ،كماا
يقصد بعباية (الا زير) الا زير
املختص ب ئ ن الثروة احلي انية.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
ديسمرب  ،3100املرافاق هلاذا
القان ن.

مادة ()3

مادة ()3

دون تعديل

دون تعديل
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مادة ()3
يف تطبيق نحكام القان ن (النظام)
املرافق يقصاد بعبااية (اجلهاة
املختصة) اإلداية املعنية ب ائ ن
الثروة احلي انية واملستحضارات
البيطرية يف الا زاية املختصاة
ب ئ ن الثروة احلي انياة ،كماا
يقصد بعباية (الا زير) الا زير
املختص ب ئ ن الثروة احلي انية.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()2

مادة ()2

توصية اللجنة
مادة ()2

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ()2

ـا  -امل افقة على قراي لل الن ا
ااية ( والئحتـ
اافة عبا
 إضاالتنفيةية ) بعد عبااية (طبقااً بإضااافة عباااية ( والئحتــا

ألحكام القان ن (النظام) املرافق ) .التنفيةية ) بعد عبااية (طبقااً
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد ألحكام القان ن (النظام) املرافق ).
التعديل:

يصدي بتحديد فئاات الرسا م
املسااتحقة عاان اخلاادمات
والتراخيص الايت تقادم طبقااً
ألحكام القان ن (النظام) املرافاق

يصدي بتحديد فئاات الرسا م
املسااتحقة عاان اخلاادمات
والتراخيص الايت تقادم طبقااً
ألحكام القان ن (النظام) املرافاق

قراي من ال زير املختص ب ائ ن والئحتا التنفيةية قراي من ال زير
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يصدي بتحديد فئاات الرسا م
املسااتحقة عاان اخلاادمات
والتراخيص الايت تقادم طبقااً
ألحكام القان ن (النظام) املرافاق

والئحتا التنفيةية قراي من ال زير

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

الثروة احلي انية بعد م افقة لل املختص ب ئ ن الثروة احلي انياة
بعد م افقة لل ال زياء.
ال زياء.
مادة ()5

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املختص ب ئ ن الثروة احلي انياة
بعد م افقة لل ال زياء.

مادة ()5

مادة ()5

مادة ()5

 إعادة صياغة املادة على النح  -امل افقة على قراي لل الن ابإعادة صياغة املادة ،مع استبدال
ال ايد ندناه.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد عباية (اخطاره خبطاب مسجل

بعلم الوصول أو النشر يف

التعديل:

اجلريدة الرمسية أيهما الحقًا)
بعباية ( إعالهنا أو نشرها)
ال ايدة يف الفقرة األوىل من املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

التعديل:
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لصاح

الشأن الـتظلم مـن

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
الشأن الـتظلم مـن لصاح

توصية اللجنة

جي ز لصاحب ال أن نن يتظلم من لصاح
ـةاً
ـادرة تنفيـ
ـرارات الصـ
ـةاً القـ
ـادرة تنفيـ
ـرارات الصـ
القرايات الصادية تنفيذاً ألحكام القـ
القان ن (النظام) املرافق إىل ال زير ألحكام هةا القانون (النظـام) ألحكام هةا القانون (النظـام)
املختص ب ئ ن الثروة احلي انياة املرافق والئحتـا التنفيةيـة إىل املرافق والئحتـا التنفيةيـة إىل
خالل ثالثني ي ماً مان تااييخ الوزير املختص خالل ثالثني يوماً الوزير املختص خالل ثالثني يوماً
اإلخطاي ،ويعترب مروي ثالثني ي ماً من تاريخ إعالهنـا أو نشـرها ،من تـاريخ اخطـاره خبطـاب
من تاييخ تقدمي الاتظلم دون يد وجي البتّ يف التظلم خـالل مسجل بعلم الوصول أو النشر
عليه مبثابة يفض ضمين له ،وحيق ثالثني يوماً من تاريخ تقدميـا ،يف اجلريدة الرمسية أيهما الحقًا ،
لصاحب ال أن نن يطعن علاى فإذا رفض الـتظلم وجـ أن وجي البتّ يف التظلم خـالل
القراي الصادي برفض التظلم خالل يكون الرفض مسـبباً ،ويعتـرب ثالثني يوماً من تاريخ تقدميـا،
ثالثني ي ماً من تاييخ إخطاايه مرور ثالثني يوماً مـن تـاريخ فإذا رفض الـتظلم وجـ أن
بالرفض نو اعتبايه مرف ضاً.
تقدميا دون رد مبثابـة رفـض يكون الرفض مسـبباً ،ويعتـرب
وال جي ز الطعن علاى ني مان ضم لا ،وحيق لصاح الشأن مرور ثالثني يوماً مـن تـاريخ
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ـةاً
ـادرة تنفيـ
ـرارات الصـ
الشأن الـتظلم مـن القـ
ألحكام هةا القانون (النظـام)
املرافق والئحتـا التنفيةيـة إىل
الوزير املختص خالل ثالثني يوماً
من تـاريخ اخطـاره خبطـاب
مسجل بعلم الوصول أو النشر
يف اجلريدة الرمسية أيهما الحقًا ،
وجي

البتّ يف التظلم خـالل

ثالثني يوماً من تاريخ تقدميـا،
فإذا رفض الـتظلم وجـ

أن

يكون الرفض مسـبباً ،ويعتـرب
مرور ثالثني يوماً مـن تـاريخ
تقدميا دون رد مبثابـة رفـض

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الشأن

القرايات امل اي إليها مباشرة نمام الطعن على القرار الصادر برفض تقدميا دون رد مبثابـة رفـض ضم لا ،وحيق لصاح
احملكمة املختصة إال بعد الاتظلم التظلم خالل ثالثني يومـاً مـن ضم لا ،وحيق لصاح الشأن الطعن على القرار الصادر برفض
منها.
تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خالل ثالثني يومـاً مـن
التظلم خالل ثالثني يومـاً مـن تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره

مرفوضاً.

تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.

مرفوضاً.

وال يُقبل الطعن علـى أي مـن

وال يُقبل الطعن علـى أي مـن وال يُقبل الطعن على أي من القرارات املشار إليها مباشـرة
القرارات املشار إليها مباشـرة القرارات املشار إليها مباشرة أمام احملكمة املختصـة إال بعـد
أمام احملكمة املختصـة إال بعـد أمام احملكمة املختصة إال بعد التظلم منها.
التظلم منها.

التظلم منها.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()4

مادة ()4

توصية اللجنة
مادة ()4

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ()4

 إعادة صياغة املادة على النح  -امل افقة على قراي لل الن ابإعادة صياغة املادة ،مع استبدال
ال ايد ندناه.
كلمااة ( السااجن ) بكلمااة
( احلبل ) ال ايدة يف البند ( ن ).
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
التعديل:
ن -يعاقب باحلبل مدة ال تزياد أ -مع عدم اإلخالل بأية عقوبة
أ -مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أ -مع عدم اإلخالل بأية عقوبة
على مخل سن ات والغرامة الايت أشد منصوص عليها يف قـانون
أشد منصوص عليها يف قـانون أشد منصوص عليها يف قـانون
ال جتاوز نلف ديناي نو بإحاد العقوبات أو أي قانون آخـر،
العقوبات أو أي قانون آخـر ،العقوبات أو أي قانون آخـر،
هاتني العق بتني كل من يرتكاب يعاق باحلبس مدة ال تقل عـن
يعاق بالسجن مدة ال تقل عن يعاق بالسجن مدة ال تقل عن
سنة وال تزيد على مخس سنوات
نياً من املخالفات التالية:
سنة وال تزيد على مخس سنوات
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
وبغرامة ال تقل عن أل

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

دينـار سنة وال تزيد على مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن أل

وال جتاوز ثالثة آالف دينـار أو وبغرامة ال تقل عن أل

دينـار

دينـار وال جتاوز ثالثة آالف دينـار أو

بإحدى هايت العقوبتني كل مـن وال جتاوز ثالثة آالف دينـار أو بإحدى هايت العقوبتني كل مـن
يرتك أياً من املخالفات التالية :بإحدى هايت العقوبتني كل مـن يرتك أياً من املخالفات التالية:
 -0زاول مهنة الطب البيطري نو  -9زاول مهنة الط
بإحد املهن الطبياة البيطرياة أو إحدى املهن الطبية البيطريـة
املساعدة ،دون ترخيص بذلك من املساعدة ،دون ترخيص بـةلك
ائ ن الثا
اة ب ا
اإلداية املعنيا
اروة من اإلدارة املعنية بشوون الثروة
احلي انية واملستحضرات البيطرية .احليوانيــة واملستحضــرات
البيطري

البيطرية

يرتك أياً من املخالفات التالية:
 -9زاول مهنة الط

 -9زاول مهنة الط

البيطري أو إحدى املهن الطبية البيطريـة

أو إحدى املهن الطبية البيطريـة املساعدة ،دون ترخيص بـةلك
املساعدة ،دون ترخيص بـةلك من اإلدارة املعنية بشوون الثروة
من اإلدارة املعنية بشوون الثروة احليوانيــة واملستحضــرات
احليوانيــة واملستحضــرات البيطرية

.

البيطري

.

 -3قدم بيانات غري صحيحة نو  -3قدم بيانات غري صحيحة أو البيطرية
التجأ إىل طرق غاري م اروعة التجأ إىل طرق غـري مشـروعة  -3قدم بيانات غري صحيحة أو التجأ إىل طرق غـري مشـروعة
.
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 -3قدم بيانات غري صحيحة أو

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

عليها منحـا ترخيصـاً التجأ إىل طرق غـري مشـروعة ترت

ترتب عليها منحه ترخيصاً مبزاولة ترت
مهنة الطب البيطري نو إحاد مبزاولة مهنة الط البيطـري أو ترت عليها منحـا ترخيصـاً
املهن الطبية البيطرية املساعدة ،نو إحدى املهن الطبيـة البيطريـة مبزاولة مهنة الط البيطـري أو
ني من األعمال الايت ي اتر املساعدة ،أو أي من األعمـال إحدى املهن الطبيـة البيطريـة
القان ن (النظام) املرافق ترخيصااً اليت يشترط القانون (النظـام) املساعدة ،أو أي من األعمـال
ملزاولتها.
اليت يشترط القانون (النظـام)
املرافق ترخيصاً ملزاولتها.

عليها منحـا ترخيصـاً

مبزاولة مهنة الط البيطـري أو
إحدى املهن الطبيـة البيطريـة
املساعدة ،أو أي من األعمـال
اليت يشترط القانون (النظـام)

املرافق ترخيصاً ملزاولتها.

املرافق ترخيصاً ملزاولتها.

 -3انتحل صفة طبيب بيطاري  -2انتحل صفة طبي
دون نن يك ن مؤهالً لذلك.
أو إحدى املهن الطبية البيطريـة  -2انتحل صفة طبي
بيطري

 -2انتحل صفة طبي

بيطري

بيطري أو إحدى املهن الطبية البيطريـة

املساعدة دون أن يكون مـوهالً أو إحدى املهن الطبية البيطريـة املساعدة دون أن يكون مـوهالً
املساعدة دون أن يكون مـوهالً لةلك.

لةلك.

لةلك.
 -4كل من استعمل ن ارات نو  -5استعمل نشرات أو الفتات
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 -5استعمل نشرات أو الفتات

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الفتات نو ل حات من شاأهنا نن أو لوحات أو أي وسيلة أخرى  -5استعمل نشرات أو الفتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى
حتمل امل اطنني على االعتقاد بأن من شأهنا أن حتمل الغـري علـى أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من شأهنا أن حتمل الغـري علـى
له احلق يف مزاولة مهناة الطاب االعتقاد بأن لا احلق يف مزاولـة من شأهنا أن حتمل الغـري علـى االعتقاد بأن لا احلق يف مزاولـة
البيطري دون نن يك ن له احلاق مهنة الط البيطري أو إحـدى االعتقاد بأن لا احلق يف مزاولـة مهنة الط البيطري أو إحـدى
يف ذلك.

 -يعاقب بالغرامة اليت ال تقال

املهن الطبية البيطرية املسـاعدة مهنة الط

دون وجا حق.

البيطري أو إحـدى املهن الطبية البيطرية املسـاعدة

املهن الطبية البيطرية املسـاعدة دون وجا حق.

عن نلف ديناي وال تزياد علاى ب -وتكون العقوبة الغرامة اليت
مخسة نالف ديناي كل من خيالف ال تقل عن أل دينار وال تزيد
نحكام املاادتني يقماي ( ،)01على مخسة آالف دينار يف حالة
اان ن (النظا
ان القا
( )00ما
اام) إجراء الطبي البيطري جتـارب
املرافق.
أو حبوثاً على احليوانات أو قياما

دون وجا حق.

ب -وتكون العقوبة الغرامة اليت

ب -وتكون العقوبة الغرامة اليت ال تقل عن أل
ال تقل عن أل

دينار وال تزيد

دينار وال تزيد على مخسة آالف دينار يف حالة

على مخسة آالف دينار يف حالة إجراء الطبي البيطري جتـارب
إجراء الطبي البيطري جتـارب أو حبوثاً على احليوانات أو قياما

بإرسال أية عينات خمربية ختـص أو حبوثاً على احليوانات أو قياما بإرسال أية عينات خمربية ختـص
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الثروة احليوانية إىل خارج الدولة بإرسال أية عينات خمربية ختـص الثروة احليوانية إىل خارج الدولة
بدون موافقـة اإلدارة املعنيـة الثروة احليوانية إىل خارج الدولة بدون موافقـة اإلدارة املعنيـة
بشــوون الثــروة احليوانيــة بدون موافقـة اإلدارة املعنيـة بشــوون الثــروة احليوانيــة
بشــوون الثــروة احليوانيــة واملستحضرات البيطرية.

واملستحضرات البيطرية.

واملستحضرات البيطرية.
ج -للمحكمة يف حالة احلكام
باإلدانة نن تأمر بإلغاء التارخيص
نو وقفه وغلق ني من أة تقام نو
تداي بدون تارخيص نو خالفااً
للترخيص املعطى هلا.

ج -للمحكمة يف حالة احلكـم

ج -للمحكمة يف حالة احلكـم

باإلدانــة أن تقضــي بإلغــاء ج -للمحكمة يف حالة احلكـم باإلدانــة أن تقضــي بإلغــاء
الترخيص أو وقفـا وغلـق أي باإلدانــة أن تقضــي بإلغــاء الترخيص أو وقفـا وغلـق أي
منشأة تُقـام أو تُـدار بـدون الترخيص أو وقفـا وغلـق أي منشأة تُقـام أو تُـدار بـدون
ترخيص أو خالفاً للتـرخيص ،منشأة تُقـام أو تُـدار بـدون ترخيص أو خالفاً للتـرخيص،

وال جي ز للمخالف م اصلة العمل ومصادرة اآلالت والالفتـات ،ترخيص أو خالفاً للتـرخيص ،ومصادرة اآلالت والالفتـات،
وال جيوز للمخـال مواصـلة ومصادرة اآلالت والالفتـات ،وال جيوز للمخـال مواصـلة
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مواصـلة العمل إال بعد إزالـة أسـباب

وفقاً ل رو الترخيص إال بعاد العمل إال بعد إزالـة أسـباب وال جيوز للمخـال
إزالة نسبا املخالفة على نفقته يف املخالفة على نفقتا يف مـدة ال العمل إال بعد إزالـة أسـباب املخالفة على نفقتا يف مـدة ال
مدة ال تزيد على ثالثة نشهر من تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ املخالفة على نفقتا يف مـدة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ
تاييخ النطق باحلكم ،وإال كاان النطق باحلكم ،وإال كان لإلدارة تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ النطق باحلكم ،وإال كان لإلدارة
لإلداية املذك ية احلق يف إلغااء املعنية بشوون الثروة احليوانيـة النطق باحلكم ،وإال كان لإلدارة املعنية بشوون الثروة احليوانيـة
الترخيص.
واملستحضرات البيطرية احلق يف املعنية بشوون الثروة احليوانيـة واملستحضرات البيطرية احلق يف
واملستحضرات البيطرية احلق يف إلغاء الترخيص.

إلغاء الترخيص.

إلغاء الترخيص.
مادة ()6

مادة ()6

مادة ()6

 إعادة صياغة املادة على النح  -امل افقة على قراي لل الن ابإعادة صياغة املادة.
ال ايد ندناه.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
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مادة ()6

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

التعديل:
مع عدم اإلخاالل بالعق باات مع عدم اإلخـالل باملسـئولية
اجلناسية املقرية مب جب نحكام هذا اجلنائية املقررة مبوج أحكـام
القان ن ،كل من اأة نو عمال هةا القانون ،كل منشأة أو عمل
خاضااع للتاارخيص مب جااب خاضع للترخيص مبوج هـةا
القان ن(النظام) املرافق ،يتم بدون القانون ( النظام) املرافق والئحتا
ترخيص نو خالفااً للتارخيص التنفيةية ،يتم بدون ترخيص أو
املعطى يك ن لاإلداية املعنياة خالفاً للترخيص ،يكون لإلدارة
ب اائ ن الثااروة احلي انيااة املعنية بشوون الثروة احليوانيـة
واملستحضرات البيطرية نن ت قف واملستحضرات البيطرية وقـ
ـأة
ـق املنشـ
ـرخيص أو غلـ
الترخيص نو نن تغلاق املن اأة ،التـ
وذلك حىت يتم إزالاة نسابا بالطريق اإلداري ح يتم الفصل
املخالفة يف املدة اليت حتددها تلك يف املخالفة أو إزالـة أسـباب
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مع عدم اإلخـالل باملسـئولية
اجلنائية املقررة مبوج

أحكـام

هةا القانون ،كل منشأة أو عمل
خاضع للترخيص مبوج

هـةا

القانون ( النظام) املرافق والئحتا

التنفيةية ،يتم بدون ترخيص أو
خالفاً للترخيص ،يكون لإلدارة
املعنية بشوون الثروة احليوانيـة
واملستحضرات البيطرية وقـ
ـأة
ـق املنشـ
ـرخيص أو غلـ
التـ
بالطريق اإلداري ح يتم الفصل
يف املخالفة أو إزالـة أسـباب

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

اإلداية.

توصية اللجنة

املخالفة.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املخالفة.

مادة مستحدثة -مادة ()2

مادة مستحدثة -مادة ()2

بعد إعادة الترقيم

بعد إعادة الترقيم

مادة ()2

 استحداث مادة تأخذ ترتيب  -امل افقة على قراي لل الن ااملادة السابعة ،مع مراعاة إعادة باستحداث مادة تأخذ ترتيب
املادة السابعة ،مع مراعاة إعادة
ترقيم امل اد التالية هلا.
ترقيم امل اد التالية هلا.
نص املادة املستحدثة:

نص املادة املستحدثة:

مادة ()2

مادة ()2

مع عدم اإلخـالل باملسـئولية مع عدم اإلخـالل باملسـئولية مع عدم اإلخـالل باملسـئولية
اجلنائية أو املدنية ،تتوىل اإلدارة اجلنائية أو املدنية ،تتوىل اإلدارة اجلنائية أو املدنية ،تتوىل اإلدارة
املعنية بشوون الثروة احليوانيـة املعنية بشوون الثروة احليوانيـة املعنية بشوون الثروة احليوانيـة
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

واملستحضرات البيطرية املساءلة واملستحضرات البيطرية املساءلة واملستحضرات البيطرية املساءلة
التأديبية للمرخص هلم يف ممارسة التأديبية للمرخص هلم يف ممارسة التأديبية للمرخص هلم يف ممارسة
مهنة الط البيطري أو إحـدى مهنة الط البيطري أو إحـدى مهنة الط البيطري أو إحـدى
املهن الطبية البيطرية املسـاعدة املهن الطبية البيطرية املسـاعدة املهن الطبية البيطرية املسـاعدة
فيما يرتكبـون مـن خمالفـات فيما يرتكبـون مـن خمالفـات فيما يرتكبـون مـن خمالفـات
ألحكام هةا القانون (النظـام) ألحكام هةا القانون (النظـام) ألحكام هةا القانون (النظـام)
املرافــق أو أصــول وتقاليــد املرافــق أو أصــول وتقاليــد املرافــق أو أصــول وتقاليــد
وأخالق وآداب املهنة.
مادة ()2

وأخالق وآداب املهنة.

مادة ( – )2مادة ( )9بعد إعادة مادة ( – )2مادة ( )9بعد إعادة

يصدي ال زير املخاتص ب ائ ن
الثروة احلي انية القرايات الالزمة

الترقيم

الترقيم

لتنفيذ نحكام هذا القاان ن ،وإىل

دون تعديل

دون تعديل
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وأخالق وآداب املهنة.
مادة ()9
يصدي ال زير املخاتص ب ائ ن
الثروة احلي انية القرايات الالزمة
لتنفيذ نحكام هذا القاان ن ،وإىل

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نن يتم إصداي هاذه القارايات
يستمر العمل بالل اسح والقرايات
املعم ل هبا حالياً فيما ال يتعايض
مع نحكام هذا القان ن.
مادة ()9
على يسيل لل ال زياء وال زياء
–كل فيما خيصه -تنفياذ هاذا
القان ن ،ويعمل به من الي م التار
لتاييخ ن ره يف اجلريدة الرمسية.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
نن يتم إصداي هاذه القارايات
يستمر العمل بالل اسح والقرايات
املعم ل هبا حالياً فيما ال يتعايض
مع نحكام هذا القان ن.

مادة ( – )9مادة ( )1بعد إعادة مادة ( – )9مادة ( )1بعد إعادة
الترقيم

الترقيم

دون تعديل

دون تعديل
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مادة ()1
على يسيل لل ال زياء وال زياء
–كل فيما خيصه -تنفياذ هاذا
القان ن ،ويعمل به من الي م التار
لتاييخ ن ره يف اجلريدة الرمسية.

التاريخ 15 :ديسمبر 2113م

سعادة األستاذ  /مجعة حممد الكعبي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :مشروع قانون بالموافقة علا قانون ( نظام ) مزاولة المهون البيطريوة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيوة ،المرافوق للمرسووم الملكو رقوم () 22
لسنة .3102

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتةةاريخ  1ديسةةمبر 9102م ،أرفةةس معووال السوويد عل و بوون صووال الصووال رئوويس
المجلووس ،ضةةمن كتابةةه رقةةم ( 120ص ل ت س  /ف  2د  ،)4نسةةخة مةةن مشووروع
قانون بالموافقوة علوا قوانون ( نظوام ) مزاولوة المهون لودول مجلوس التعواون لودول
الخلوويج العربيووة ،المرافووق للمرسوووم الملكوو رقووم ( ) 22لسوونة ،3102إلةةى لجنةةة
الشلون التشريعية والقانونية ،ويلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنةة المرافةس
العامة والبيئة.

999

وبتةةةةاريخ  05ديسةةةةمبر 9102م ،عقةةةةدت لجنةةةةة الشةةةةلون التشةةةةريعية والقانونيةةةةة
اجتماعمةةا الثةةامن ،حيةةث اطلعةةت مشةةروع القةةانون المةةيكور ،وقةةرار مجلةةس النةةواب
بشأنه ،ويلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانتمت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشروع القةانون لمبةادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنةة سةالمة مشوروع قوانون بالموافقوة علوا قوانون ( نظوام ) مزاولوة
المهن البيطرية لودول مجلوس التعواون لودول الخلويج العربيوة ،المرافوق للمرسووم
الملك رقم ( ) 22لسنة ،3102من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص احلساب
اخلتامي املوحد للدولة للسنة
املالية املنتهية يف  22ديسمرب
3122م ،وتقرير أداء تنفيذ
امليزانية العامة لدولة للسنة املالية
3122م ،والذي أعدته وزارة
املالية .
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التاريخ 38 :نوفمرب 3112م

التقرير الثاني للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول احلساب اخلتامي
املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  21ديسمرب 3111م ،وتقرير أداء
تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 3111م ،والذي أعدته وزارة
املالية.
دور االنعقاد الرابع – الفصل التشريعي الثالث
مقدمــــــة:
استلمت لجنة الشلون المالية واالقتصادية كتاب صاحب المعال األستاذ عل
بن صال الصوال رئةيس المجلةس رقةم ( 700ص ل م س  /ف  2د  )2المةلرخ فةي
 01فبرايةةر  9102والمتضةةمن نسةةخة مةةن الحسوواب الختووام الموحوود للدولووة للسوونة
الماليووة المنتهيووة فوو  20ديسوومبر 3100م ،وتقريوور أداء تنفيووذ الميزانيووة العامووة
للدولووة للسوونة الماليووة 3100م ،والووذي أعدتووه وزارة الماليووة؛ لمناقشةةته ودراسةةته
وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
ا
أوال -إجراءات اللجنة
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
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() 2

عقدت اللجنة االجتماعات التاليوة لبحوو ودراسوة الحسواب الختوام الموحود

للدولوووة للسووونة الماليوووة المنتهيوووة فووو  20ديسووومبر 3100م وتقريووور أداء تنفيوووذ
الميزانية لعامة لسنة 3100م:
الرقم

االجتمــــــــــــاع

التاريخ

.0

السابع عشر (الدور الثالث)

 02مارس 9102

.9

الثامن عشر (الدور الثالث)

 91مارس 9102

.2

التاسع عشر (الدور الثالث)

 20مارس 9102

.4

العشرون (الدور الثالث)

 2أبريل 9102

.5

الحادي والعشرون (الدور الثالث)

 01أبريل 9102

.7

الثاني والعشرون (الدور الثالث)

 00أبريل 9102

.0

الثامن والعشرون (الدور الثالث)

 9سبتمبر 9102

.1

التاسع والعشرين (الدور الثالث)

 4سبتمبر 9102

.2

الثالثون (الدور الثالث)

 2سبتمبر 9102

 .01الحادي والثالثون (الدور الثالث)

 00سبتمبر 9102

 .00الثالث والثالثون (الدور الثالث)

 99سبتمبر 9102

 .09الخامس (الدور الرابع)

 97نوفمبر 9102
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اطلعت اللجنة ،أثناء دراستها ومناقشتها للحسواب الختوام  ،علوا الوثوائق

() 7

المتعلقووة بالحسوواب الختووام موضوووع البحووو والدراسووة والتو اشووتملت علووا مووا
يل :
 رأي لجنة الشلون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفس) رأي وزارة المالية( .مرفس) قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفس) رأي المستشار القانوني لشلون اللجان( .مرفس) رأي المستشار االقتصادي والمالي( .مرفس) الحسةةاب الختةةامي الموحةةد للدولةةة للسةةنة الماليةةة المنتميةةة فةةي  20ديسةةمبر 9100موتقرير أداء تنفيي الميزانية العامة للسنة المالية (.9100مرفس)
() 8

دعت اللجنة إلا اجتماعهوا الحوادي والثالثوين والمنعقود بتواريخ  00سوبتمبر

3102م كل من:
 وزارة المالية ،حيو حضر االجتماع:
 .0السيـــــد أحمــــــد جاســــــم فراج

الوكيل المساعد للشؤون المالية.

 .3السيـــــد محمـــــد أحمــــد محمــد

مدير إدارة الميزانية.

 .2السيـــــد عيســـا رضــ العـرادي

مدير إدارة تطوير األنظمة المالية.

 .2السيــــد علـــ أحمــــد زبـــــــاري

مدير إدارة الخزانة بالوكالة.
رئيس قسم تنسيق الميزانية.

 .5السيــــد ناجــــ سلمــان الطـواش

رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيج .

 .2السيـــد عبدالكريم محمد بوعـــالي

 وزارة شؤون مجلس الشورى والنواب:
.0

السيــدة دالل علـــ بوبشيـــت

أخصائ شؤون برلمانية.

.3

السيد أحمـــد خليـــل المضح

أخصائ تنسيق ومتابعة.

998

() 1

وبتاريخ  01سبتمبر3102م دعت اللجنة إلا اجتماعها (المصغر) كل من:

( )11وزارة المالية ،حيو حضر االجتماع:
 .0السيـــــد عيســـا رضــ العـرادي

مدير إدارة تطوير األنظمة المالية.

 .3السيــــد علـــ أحمــــد زبـــــــاري

مدير إدارة الخزانة بالوكالة.

 .2الدكتور محمد فؤاد الحريري

المستشار القانون .

 .2السيـــد عبدالكريم محمد بوعـــالي

رئووووووويس التخطووووووويط االقتصوووووووادي
االستراتيج .

 كما حضر االجتماعات من مجلس الشورى كل من:
 .1األستــاذ محســـن حميــد مرهــون

المسـتشار القانوني لشـؤون اللجان.

 .2الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائـغ

المستشااار االقتصااادي والمااالي لشااؤون
اللجان.

( )11كموووا خاطبوووت اللجنوووة وزارة الماليوووة بتووواريخ  31أكتووووبر  3102مووون أجووول
الحصول علا رد كتاب بشأن استفسارات اللجنة التالية:
 .0ما هي النسبة المقبولة عالميًا للتنفيي في الميزانيات؟
 .9الحظت اللجنة تباي ًنا واضحً ا في المبالغ المعتمدة والفعلية في الكشف الخاص
بالميزانية التحويلية عنما في المبالغ المعتمدة الفعلية (النفقات التحويلية) في
كشف بيان اإليرادات والمصروفات الموحدة للدولة للسنة المالية ،9100
وعليه فإن اللجنة تريد توضيحً ا لتلك البيانات.
 .2ورد في الجدول الخاص ببيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة
المالية المنتمية في  20ديسمبر  9100بند (نفقات تحويلية) اعتماد مبلغ
 007،520،500دينار ،في حين يكر في الجدول الخاص بميزانية
المصروفات المتكررة والمشاريع تحت بند نفقات تحويلية أن االعتمادات
األصلية تقدر بـ  ،210،495،111فما سبب هيا الفرس؟
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 .4ما هي أسباب إدراج مبلغ ( )91،111ألف دينار تحت بند المصروفات
المتكررة لوزارة اإلسكان؟ (المتعلس بالمبالغ المدورة من الميزانية لعام
)9109
 .5ما هي أسباب انخفاض مبلغ عالوة السكن الفعلي مقارنة بالمعتمد.
 .7ورد في المادة ( )0من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون
( )22لعام  ،9119في تعريف الحساب الختامي بأنه يتضمن :أ -الميزانية
العمومية .ب -بيان اإليرادات والمصروفات .ج -التدفس النقدي ،والسلال :ما
هو تفسير وزارة المالية للميزانية العمومية ،وما هي عناصرها حسبما ورد
في المادة؟ وهل هناك فرس بين الميزانية العمومية وبيان اإليرادات
والمصروفات؟ وفي حال ما إيا كان ال يوجد فرس فلم يكرت المادة كالهما
في بندين مختلفين فيما يشتمل عليه الحساب الختامي؟

 وتولـى أمانة ســر اللجنـة السيد محمد رض محمد.
ا

ثانيا :املواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي املوحد
للدولة ،وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة

 نصت المادة ( )113من الدستور على أن " الحسا الختامي للشؤون المالياة
للدولة عن العام المنقضي يقدم أوالا إلى مجلان الناوا خاالل األشاهر الخمساة
التالية النتهاء السنة المالية  ،و يكون اعتماده بقرار يصدر عن كل مان مجلان
الشاااورى و مجلااان الناااوا مشفوعـاااـ اا بمالحظاتهماااا  ،و ينشااار فاااي الجريااادة
الرسمية".
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 نصاات المااادة ( )144ماان المرسااوم بقااانون رقاام ( )55لساانة  2112بشااأن
الالئحة الداخلية لمجلاس الشاورى علاى أن " يقادم الحساا الختاامي للشاؤون
الماليااة للدولااة عاان العااام المنقضااي إل اى مجلاان النااوا أوال ا خااالل الخمسااة
األشااهر التاليااة النتهاااء الساانة الماليااة  ،و يحيلااه روااين مجلاان النااوا بعااد أن
يضع المجلن تقريره إلى روين مجلن الشاورى ،و يكاون اعتمااده بقارار مان
المجلسين مشفوعــ اا بمالحظاتهما ،و ينشر في الجريدة الرسمية".
 نصاات المااادة ( )145ماان ذات الالوحااة علااى أن " تساار األحكااام الخاصااة
بمناقشااة الميزانيااة العامااة وإصاادارها علااى الحسااا الختااامي و االعتمااادات
ا ضافية والنقل من با إلى آخر من أبو الميزانية ،كما تسر هوه األحكاام
على الميزانيات المستقلة والملحقة و االعتمادات ا ضافية المتعلقاة بهاا والنقال
من با إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية".
 عرفاات المااادة ( )1ماان قااانون الميةانيااة العامااة الصااادر بالمرسااوم بقااانون
رقم ( )31لعام 2112م الحسا الختامي على أناه " البياناات المالياة السانوية
لكاال وزارة أو جهااة حكوميااة علااى حاادة  ،أو البيانااات الماليااة الساانوية الموحاادة
للدولة ككل ،في نهاية السنة المالية المنقضية ،و تتضمن البيانات التالية :
أ -الميزانية العمومية.
 بيان ا يرادات و المصروفات.ج -التدفق النقد .
د -أيااة بياناااات أو إفصااااحات ماليااة أخااارى يحاااددها الااوزير  ،أو تطلاااب بموجاااب
المعايير المحاسبية المتعارف عليها".
 نصت المادة ( )41من قانون الميةانية العامة على أن  ":يعاد الاوزير بياناات
ماليااة موحاادة و مدققااة علااى أن تتضاامن بيانااات لجميااع الااوزارات و الجهااات
الحكومية  ،والتي تممل الحسا الختاامي عان السانة المالياة المنقضاية  ،و تعاد
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هااوه البيانااات وفق اـ اا للمعااايير المحاساابية المتعااارف عليهااا و تقاادم إل اى مجلاان
الوزراء للنظر فيها و إحالتها إلى مجلن النوا خالل خمسة أشهر مان تااريخ
إقفااال الحسااابات الساانوية  ،و يكااون اعتماااد البيانااات الماليااة الموحاادة بقاارار
يصدر عن كل من مجلسي النوا و الشورى مشفوعـاـ اا بمالحظاتهماا و ينشار
في الجريدة الرسمية  ،وذلك قبل نهاية السنة المالية الالحقة".
 نصت المادة ( )51من قانون الميةانية العامة على أن:
أ " -يقاادم مجلاان الااوزراء إل اى مجلسااي النااوا و الشااورى خااالل خمسااة أشااهر ماان
تاريخ إقفال الحسابات السنوية  ،تقرير أداء تنفيو الميزانية للسنة المالية المنقضية.
ب -يتضمن تقرير أداء تنفيو الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصـاـ اا لميزانياة البارامج
للااوزارات و الجهااات الحكوميااة ،و إجمااالي الاادين العااام و محتوياتااه و الموجااودات
المالية و االلتزاماات الطارواة و ا عفااءات الضاريبية و األنشاطة شابه الحكومياة ،
والنتاااوج المحققااة مقارنااة باألهااداف المرصااودة لميزانيااة الباارامج الرويسااية و أيااة
مؤشرات أداء أخرى".
 نصت المادة ( )11من قانون ديوان الرقابة المالية على أن:
" يعد روين الديوان تقريراا سنويــاا عن كل من الحسا الختاامي للدولاة و الحساابات
الختامية للجهات الخاضعة لرقابته ،يبين فيها المالحظات و أوجاه أ خاالف يقاع باين
الديوان و الجهات الخاضعة لرقابته .و يقدم هوا التقرير إلاى الملاك و مجلان الاوزراء
و مجلن النوا  ،وذلك قبل الموعد المقرر العتمااد الحساا الختاامي الاو يتعلاق باه
ذلك التقرير .ولمجلان الناوا أن يادعو رواين الاديوان لحضاور جلسااته التاي تنااق
فيها تقرير الديوان ،و أن يؤذن له بالتحاد و ا دالء بوجهاة نظاره فاي المسااول محال
المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها".
األسس التي اعتمدتها احلكومة يف تقدير ميزانية اإليرادات النفطية

أ) افتراض سعر صافي قيمته  11دوالرً ا للبرميل الواحد من النفط الخام.
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ب) تقدير إنتاج النفط بمقدار  051ألف برميل يوميا بالنسبة لحقل أبو سعفة ،و24
ألف برميل يوميا بالنسبة لحقل البحرين.
ج) تقدير مبيعات الغاز بزيادة قدرها  %01على السعر المحدد لسنة  ،9111والبالغ
 0.0دوالر أمريكي واحد لكل مليون وحدة حرارية.
د) تم تقدير إيرادات الضرائب والرسوم النفطية على أساس استمرار مستويات
التحصيل الحالية والبالغة  91مليون دينار.
ا

ثالثا :ملخص للحساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية 3111
يمثل الحساب الختامي الموحد للدولة إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية
المنتمية في  31ديسمبر 2011وفقا ً لالعتمادات المالية المخصصة لما في الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية  ، 2011وحسبما ورد في خطاب المسلولية الصادر عن
وزير المالية؛ بأن هيا الحساب روعي في إعداده االلتزام بالقوانين واألنظمة
الصادرة ،وأن المعلومات الواردة فيه مبنية على أساس أفضل التقديرات واألحكام
الممنية الممكنة مع األخي بعين االعتبار األهمية النسبية للبيانات ،وقد أعدت بيانات
الحساب الختامي الموحد للدولة وف ًقا للسياسات المحاسبية الموضحة في مرفقات
التقرير ،والمتمثلة في إعداده وفس األساس النقدي المعدل طب ًقا لتعميم وزير المالية
الصادر في  9نوفمبر  9100بشأن المعايير واألسس المحاسبية إلعداد الحسابات
الختامية الحكومية.
وقد أوضح الرأي الممني لتقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول الحساب
الختامي الموحد للدولة؛ أن الحساب الختامي يظمر بصورة عادلة من كل الجوانب
الجوهرية إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية المنتمية في  20ديسمبر
 ،9100ويلك وف ًقا للمعايير واألسس المحاسبية إلعداد الحسابات الختامية الحكومية
الصادرة عن وزارة المالية.
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بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة
للسنة المالية المنتهية ف  20ديسمبر 3100
(دينار بحرين )
البيان

الفعلي 9100

االعتماد

الفعلي 9101

اإليرادات
0،220،152،111

9،402،100،715

0،159،002،104

النفط والغاز الطبيعي
الضرائب والرسوم

001،292،711

071،709،124

002،100،072

منتجات خدمية وسلع حكومية

22،742،510

41،251،045

59،120،222

االستثمارات واألمالك الحكومية

09،105،200

05،221،074

02،417،117

اإلعانات

20،711،111

011،111،111

91،700،500

251،511

204،110

257،909

49،099،171

00،211،127

44،129،449

3،315،2,0،111

3،,30،252،200

3،0,5،231،3,2

مبيعات األصول الرأسمالية
غرامات وجزاءات وإيرادات
متنوعة
مجموع اإليرادات
المصروفات المتكررة

0،101،700،270

0،114،201،197

717،100،179

القوى العاملة
الخدمات

071،450،420

001،042،241

021،542،412

السلع االستمالكية

21،140،409

22،004،941

02،719،105

السلع الرأسمالية

95،257،422

21،292،241

91،101،725

الصيانة

54،522،122

52،104،220

44،225،510

نفقات تحويلية

007،520،500

724،107،710

592،254،510

اإلعانات وتسديد فوائد القروض

419،941،977

402،029،211

025،101،770

مجموع المصروفات المتكررة

3،21,،,53،135

3،203،0,,،3,3

0،,2,،151،2,2
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(دينار بحرين )
البيان

االعتماد

الفعلي 9100

الفعلي 9101

مصروفات المشاريع

297،197،105

441،024،002

070،412،427

مجموع المصروفات

2،522،102،111

9،159،219،225

9،725،271،009

()0،921،421،111

()20،291،014

()452،021،122

العجز للسنة

بيان االعتمادات المدورة
اعتمادات المصروفات المتكررة

91،111،111

99،205،295

اعتمادات المشاريع

902،019،209

920،197،105

مجموع االعتمادات المدورة

922،019،209

202،419،111

كشف يوض مقارنة اإليرادات الفعلية
لسنة  3100باإليرادات المعتمدة واإليرادات الفعلية لعام .3101

(دينار
بحرين )
البيان
النفط والغاز الطبيع
الضرائب والرسوم
منتجات خدمية وسلع

االعتماد 9100

الفعلي 9100

الفعلي 9101

0،159،002،104 9،402،100،715 0،220،152،111
001،292،711

071،709،124

002،100،072

22،742،510

41،251،045

59،120،222
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حكومية
االستثمارات واألمالك
الحكومية
اإلعانات
مبيعات األصول
الرأسمالية
غرامات وجزاءات
وإيرادات متنوعة
مجموع اإليرادات

09،105،200

05،221،074

02،417،117

20،711،111

011،111،111

91،700،500

251،511

204،110

257،909

49،099،171

00،211،127

44،129،449

9،005،792،902 9،190،752،700 9،925،210،111

مالحظات اللجنة علا اإليرادات:
-0بالنظر إلى جدول إيرادات الدولة لسنة  9100نجد أنه بلغ إجمالي نسبة
تحصيل إيرادات الدولة  %099.2من الميزانية المعتمدة للسنة المالية ،9100
وبارتفاع بلغت نسبته  %92.0مقارنة بإجمالي اإليرادات المحصلة للسنة
المالية  ،9101وقد مثلت هيه اإليرادات ما نسبته  % 92.7من الناتج المحلي
اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية للسنة المالية  9100والمقدر بمبلغ
 2،525مليون دينار ،مقابل  %97.0من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
الجارية للسنة المالية  9101والبالغ  1،220مليون دينار.
كما بلغ إجمالي اإليرادات المحصلة في السنة المالية  9100ما نسبته %21.2
من إجمالي المصروفات العامة للدولة ويلك مقابل  %19.7في السنة المالية
 9101وكان لإليرادات النفطية النصيب األكبر من إجمالي اإليرادات العامة
للسنة المالية  9100بنسبة بلغت .%10.2
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 -9كما إن نسبة التحصيل الفعلية لإليرادات النفطية بلغت  %094.0من
الميزانية المعتمدة ،وبنسبة نمو بلغت  %22.2مقارنة بمستواها الفعلي في
السنة المالية  ،9101وشكلت اإليرادات النفطية في السنة المالية  9100ما
نسبته  %10.2تقريبًا من إجمالي اإليرادات العامة مقابل  %15.0في السنة
المالية  .9101وقد مثلت اإليرادات النفطية ما نسبته  %97.1من الناتج
المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 9100
والبالغ  2،525مليون دينار ،مقابل  %99.9من الناتج المحلي باألسعار
الجارية للسنة المالية  9101والبالغ  1،220مليون دينار.
 -2شكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبو سعفة والبالغة  9172مليون
دينار ما نسبته  %22.0من إجمالي مبيعات النفط للسنة المالية  ،9100أما
بالنسبة لإليرادات المحصلة من حقل البحرين والبالغة  050مليون دينار فقد
بلغت نسبتما .%7.2

 -4بلغ التحصيل الفعلي لإليرادات غير النفطية بدون اإلعانات ما نسبته
 %22.2من إجمالي التقديرات المعتمدة لما للسنة المالية  ،9100وانخفضت
بنسبة  %00.0عن مستواها الفعلي في السنة المالية  .9101وشكلت
اإليرادات غير النفطية دون اإلعانات في السنة المالية  9100ما نسبته %1.7
من إجمالي اإليرادات مقابل  %02.7للسنة المالية  ،9101و %9.5من الناتج
المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية  ،9100ويلك
مقابل  %2.5للسنة المالية .9101
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إيرادات النفط والغاز الطبيعي

ميزانية املصروفات املتكررة واملشاريع
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(دينار بحرين )
البيان

االعتمادات
األصلية

االعتماد
اإلضاف

التعديل

االعتمادات
بعد التعديل

االعتمادات
المدورة
من
السنوات
السابقة

االعتمادات
المتوفرة

المصروفات
الفعلية

الوفر
(التجاوز)

المصر
وفات
المتكر
رة
القوى
العاملة

201،421،
942

70،411
،201

94،001،
024

0،101،70
0،070

-

0،101،70
0،270

0،114،20
1،197

5،740،0
25

الخدما
ت

021،424،
120

-

90،022،
217

071،002،
412

901،191

071،450،
420

001،042،
241

(
2،721،5
)00

السلع
االستم
الكية

10،925،7
09

-

01،100،
041

21،140،4
09

-

21،140،4
09

22،004،9
41

4،222،0
74

السلع
الرأسما
لية

91،770،0
97

-

4،711،0
02

95،257،4
22

-

95،257،4
22

21،292،2
41

(
4،209،2
)12

الصيان
ة

50،021،4
20

-

2،242،4
71

54،522،1
22

-

54،522،1
22

52،104،2
20

(
4،405،1
)21

نقات
تحويلية

210،495،
5111

07،252
،574

(
942،121
)،244

054،422،
791

99،120،
120

007،520،
500

724،107،
710

040،004
،201

اإلعانا
ت
وتسديد
فوائد
القرو
ض

920،022،
195

09،520
،501

001،599
،292

419،941،
977

-

419،941،
977

402،029،
211

72،155،
251

مجمو
ع
المصر
وفات
المتكر
رة

3،2,,،5,
,،111

12،111
،111

-

3،5,5،2,
,،111

33،2,5،
135

3،21,،,5
3،135

3،203،0,
,،3,3

015،22
2،222

مصرو
فات
المشار
يع

725،111،
111

-

-

725،111،
111

920،197
،105

297،197،
105

441،024،
002

415،920
،279

المجمو
ع

2،032،5,
,،111

12،111
،111

-

2،331،2,
,،111

202،21
3،111

2،522،,,
1،111

3،,53،1,
3،215

2,1،,1
2،215

مالحظات اللجنة علا ميزانية المصروفات المتكررة والمشاريع:
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 .0بلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات العامة
(المتكررة والمشاريع) للسنة المالية  9100ما نسبته  ،%11.0بفارس بلغت
نسبته  % 02.2عن الميزانية المعتمدة ،وبزيادة بلغت نسبتما  %1.2مقارنة
بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية  ،9101حيث شكلت نسبة مساهمة
المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع  %14.5و %05.5على
التوالي من إجمالي المصروفات العامة ،مقابل  %01.2و %92.0على
التوالي في السنة المالية  ،9101وقد شكلت المصروفات العامة في السنة
المالية  9100ما نسبته  %92.2من الناتج اإلجمالي التقديري باألسعار
الجارية المقدرة للسنة المالية  9100والبالغ  2،525مليون دينار ،مقابل
 %20.7في السنة المالية .9101
 .9بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية  9100ما
نسبته  %29.5من الميزانية المعتمدة ،وحققت معدل نمو بلغ %92.0مقارنة
بمستواها الفعلي في السنة المالية  ،9101وقد شكلت المصروفات المتكررة ما
نسبته  % 95.2من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر
للسنة المالية  ،9100مقابل  %99.4في السنة المالية .9101
أما مصروفات المشاريع فقد بلغت نسبة الصرف الفعلي فيما  %40.7فقط من
الميزانية المعتمدة ونسبة انخفاض يعادل  %59.4مقارنة بمستواها المقدر في
السنة المالية  ،9100وبنسبة تعادل  %50.4مما صرف في العام  ،9101وقد
شكلت ما نسبته  %4.7من الناتج اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدرة
للسنة المالية  ،9100مقابل  %2.9في السنة المالية .9101
 .2شكلت نفقات القوى العاملة الجانب األكبر من المصروفات المتكررة للسنة
المالية 9100

بنسبة  %40.0من إجمالي المصروفات المتكررة ،تلتما

النفقات التحويلية التي بلغت  %97.2من إجمالي المصروفات المتكررة ،ثم
جاءت بعد يلك كل من اإلعانات وتسديد فوائد القروض ونفقات الخدمات
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بنسب بلغت  %00.4و %0.0على التوالي ،ثم نفقات السلع المستملكة حيث
شكلت ما نسبته  %2.2من إجمالي المصروفات المتكررة ،وبعدها نفقات
الصيانة التي بلغت  ،%9.4وأخيرً ا نفقات السلع الرأس مالية التي شكلت
 %0.2من إجمالي المصروفات المتكررة.

العجز

 .0قدر العجز عند اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 9100
و ،9109لعام  9100مبلغ ( )0921،421ألف دينار ،وما نسبته  %54من
إجمالي اإليرادات وبنسبة  %25من إجمالي المصروفات.
 .9انخفض العجز الفعلي في السنة المالية  9100إلى مبلغ ( )20،292ألف دينار
فقط ،وشكل نسبة  %0.0من إجمالي اإليرادات العامة وكيلك من إجمالي
المصروفات العامة.
 .2ويرجع سبب االنخفاض في العجز للزيادة المحصلة في إجمالي اإليرادات
والتي بلغت  %99.2مقارنة بالميزانية المعتمدة ،وكيلك النخفاض معدل
المصروفات العامة للدولة بنسبة  %02.2مقارنة بالميزانية المعتمدة.
 .4ولقد انخفض العجز المتحقس للسنة المالية  9100بمعدل  %22.9عن العجز
المتحقس في السنة المالية  9101والبالغ ( )452،020ألف دينار.
 .5شكل العجز المتحقس ما نسبته  %1.2من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي
التقديري باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية  9100مقابل  %5.5للسنة
المالية .9101
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مصروفات امليزانية التحويلية
(دينار بحرين )
الجهة الحكومية

االعتمادات

الفعل

نسبة
الصرف%

الفعل 3101

الجمات يات الميزانيات الملحقة
والمستقلة

920،571،117

912،114،122

21

015،400،174

المساهمات في المنظمات اإلقليمية
والدولية

0،400،529

7،211،011

15

7،592،911

تخفيف أعباء المعيشة

901،110،471

914،022،245

20

50،404،541

دعم السلع الغيائية

75،121،111

55،710،202

15

49،292،524

برنامج التقاعد والضمان االجتماعي
والتوظيف

00،202،792

75،917،212

14

71،214،170

عالوة السكن

71،271،511

41،417،211

77

20،227،011

مساعدات حكومية

7،517،020

7،517،020

011

2،200،022

الفوائد على القروض والصكوك

071،111،111

004،510،241

09

21،550،021

التزامات متنوعة ومبالغ محجوزة أو
مدورة

011،720،219

07،010،017

07

07،252،171

المجموع

,1 ,0,،11,،3,, 112،,01،123
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22,،520،151

املبالغ املدورة من اعتمادات ميزانية النفقات املتكررة واملشاريع للوزارات واجلهات
احلكومية

مالحظات اللجنة علا بند المبالغ المدورة:
على ضوء قيام الوزارات والجمات الحكومية بحصر التزاماتما الفعلية في نماية
السنة المالية  ،9100فقد تم تدوير بعض المبالغ التي لم تصرف من الميزانية
لتغطية تلك االلتزامات ،وقد تم تدويرها لدعم ميزانية السنة المالية  ،9109بموجب
القرار رقم ( )09لسنة  9100حيث بلغ نصيب المصروفات المتكررة ما نسبته
 %7.0من إجمالي المبالغ الدورة.
في حين بلغ نصيب مصروفات المشاريع ما نسبته  %22.2من إجمالي المبالغ
المدورة ،ويلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي استكملت دراستما
وأصبحت جاهزة للتنفيي أو أصبحت قيد التنفيي.
الدين احلكومي
(آالف الدنانير)
بيان القروض

الرصيد ف

المبلغ المستلم

المبلغ المدفوع

الفرق بين المبلغ
المستلم
والمدفوع

الرصيد ف
3100/03/20

()0،511،111

201،111

111،111

3100/0/0
أيونات الخزينة

501،111

0،121،111
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صكوك السلم اإلسالمية

27،111

017،111

()071،111

01،111

54،111

صكوك التأجير اإلسالمية

501،111

221،111

()907،411

002،591

050،711

قروض داخلية أخرى

15،025

-

()40،522

()40،522

44،979

سندات التنمية الحكومية المحلية

515،111

-

()55،111

()55.111

451،111

مجموع القروض المحلية

3،222،111 0،,,2،,,5

()3،120،102

212،1,,

3،0,1،,23

صكوك التأجير اإلسالمية الدولية

919،111

919،111

-

919،111

574،111

سندات التنمية الحكومية الدولية

401،111

-

-

-

401،111

قروض صناديس التنمية

244،012

92،154

()22،009

()2،211

224،105

مجموع القروض الخارجية

200،,22 0،112،,,2

()21،,,3

3,3،113

0،22,،,,5

المجموع /الرصيد

3،,,,،,22 3،,,0،25,

2,,،1,1 ,0,،11,،3,,

2،52,،,2,

مالحظات اللجنة علا الدين الحكوم :

.0

حقس إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية  9100ارتفا ًعا بمعدل %92.7

على ما كان عليه في السنة المالية  ،9101حيث شكلت القروض الخارجية ما
نسبته  %21.7من إجمالي القروض للسنة المالية  9100مقابل  %21.9للسنة
المالية  ،9101أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته  %70.4لنفس
السنة ،و %70.1للسنة المالية .9101
 .9بلغ الدين الحكومي ما نسبته  %20.9من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري
باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية  ،9100ويلك مقابل  %24.4في السنة
المالية .9101
 .2فيما يتعلس بالفوائد المترتبة على الدين الحكومي فقد بلغت 004،511،111
دينار مقابل الميزانية المعتمدة لما والبالغة  071،111،111دينار ،محققة بيلك
ارتفا ًعا بلغ  92،251،111دينار وبنسبة  %97.4مقارنة بمستواها الفعلي في
السنة المالية  9101والبالغة  21،551،111دينار ،وقد شكلت الفوائد المترتبة
على الدين الحكومي ما نسبته  %4.0من إجمالي اإليرادات المحصلة في
 9100مقابل  %4.9في السنة المالية  ،9101وما نسبته  %4.1من إجمالي

989

المصروفات العامة للسنة المالية  9100مقابل  %2.4في السنة المالية
 ،9101وما نسبته  %0.9من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي التقديري
باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية  9100مقابل  %0.0في السنة المالية
.9101

تقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 3111
رأي اللجنة بشأن تقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 3111

يوضح تقرير أداء تنفيي الميزانية العامة للسنة المالية  9100التالي:
 بيانات تفصيلية للمقارنة بين الميزانية المعتمدة يرادات ومصروفات الدولة
واألرقام الفعلية لها.
 نسبة الفرق بين الميزانية المعتمدة واألرقام الفعلية واألسبا

المؤدية إلى هوا

الفرق ،وكولك مقارنة األرقام الفعلية مع األرقام الفعلية للسنة المالية السابقة
.9999
 تعكن الميزانية المالمح الرويسة لنتاوج تنفيو السياسة المالية للدولة
 النتاوج المالية الرويسة لتنفيو الميزانية العامة لكل من أبوا

ا يرادات

والمصروفات العامة
 النتيجة الرويسة من تنفيو الميزانية العامة والفاوض (العجز) الو تحقق خالل
السنة المالية .9999
 المبالغ المدورة لميزانية العام التالي .9999
 الدين الحكومي والتغيرات التي طرأت عليه خالل العام .9999
 الفواود التي ترتبت على الدين الحكومي خالل العام نفسه ومقارنتها مع المبالغ
المعتمدة في الميزانية والمبالغ الفعلية خالل العام السابق .9999
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 المؤشرات المالية لتنفيو الميزانية العامة للدولة بشكل إجمالي ومفصل لكل من
الوزارات والجهات الحكومية
أداء االقتصاد البحريني يف عام  3111كما ورد يف احلساب اخلتامي املوحد:

 .0واجمت مملكة البحرين تحديات اقتصادية بارزة في عام 9100م أنعكس على
نمو الناتج المحلي اإلجمالي في النصف األول من العام قبل أن يتعافى اإلنتاج في
النصف الثاني ليسجل ارتفاعا ً بنحو  %9.9في نماية العام باألسعار الثابتة
مدعوما ً بنمو قطاعات كالمواصالت واالتصاالت ،والكمرباء والماء والصناعات
التحويلية .وكان من أشد القطاعات تأثرا قطاع الفنادس والمطاعم وقطاع التجارة،
إضافة إلى قطاعي البناء والتشييد واألنشطة العقارية وخدمات األعمال التي
انكمشت في اإلنتاج مني األزمة المالية العالمية والركود االقتصادي اليي ساد
بعدها.
 .3انخفض إجمالي التوظيف بشكل عام في 9100م للموظفين البحرينيين في القطاع
العام والخاص ولو أن نسبة االنخفاض كانت ضئيلة .وفي نفس الوقت ارتفع
عدد األيدي العاملة األجنبية في القطاع الخاص بنسبة  .%2.0وتشير
اإلحصائيات إلى تأثر التوظيف في الربع األول من العام بشكل ملحوظ حيث
انخفض إجمالي الموظفين اإلناث واليكور ،البحرينيين واألجانب ،في القطاع
العام والخاص ،قبل أن يرتفع في الشمور األخرى من العام.
 .2ارتفع متوسط قيمة األجور في القطاع العام للموظفين متأثراً بقرار رفع الرواتب
الصادر عن مجلس الوزراء في الربع الثالث من العام ومتأثراً أيضا ً بانخفاض
التوظيف بشكل عام ،ليصل إلى أكثر من  071دينار شمرياً .كما ارتفعت أجور
موظفي القطاع الخاص من  520دينار إلى  792دينار لأليدي العاملة الوطنية
ومن  919دينار إلى  911دينار لأليدي العاملة األجنبية.
 .2شمد ملشر أسعار المستملك انكماشا ً ملحوظا ً بين شمري مارس وسبتمبر من
العام  ،9100وصل أعاله إلى نحو  %9.2قبل شمر ابريل مقارنة بشمر أبريل
عام 9101م .وفي نفس الوقت شمد ملشر مخفض الناتج المحلي اإلجمالي
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ارتفاعا ً بارزاً أثناء العام وصل إلى أكثر من  ،%05متأثراً بأسعار النفط التي بلغ
متوسطما نحو  010،5دوالر أمريكي.
 .5كان فائض الحساب الجاري األعلى مني سنوات حيث وصل في نماية 9100م
إلى أكثر من  0،99مليار دينار بحريني مدعوما ً بقيمة الصادرات النفطية التي
بلغت نحو  5،1مليار والتي عوضت انخفاض صافي الخدمات والدخل
والتحويالت التجارية.
 .2ارتفعت قيمة القروض ألصحاب األعمال ولألغراض الشخصية وللقطاع
الحكومي بشكل عام على الرغم من تأثرها في الربع األول من السنة .كما
ارتفعت أيضا ً قيمة الودائع التي تتميز بسيولة أكبر من أدوات االستثمار األخرى،
وارتفعت قيمة العملة المتداولة ما يشير إلى استمرار تحفظ المستثمرين في
األسواس المحلية على الرغم من االنتعاش الجزئي.
ا

رابعا :رد وزارة املالية على استفسارات اللجنة (مرفق)
 .0النسبة المقبولة عالم ًيا للتنفيذ ف الميزانيات:
حسب علم الوزارة فإنه ال يوجد نسب عالمية متعارف عليما لتنفيي الميزانيات
المعتمدة ،حيث تختلف النسب بين دولة وأخرى حسب ظروف وطبيعة الوضع
المالي واالقتصادي لكل منما.

 .3وجود تبيان ف

المبالغ المعتمدة والفعلية ف

الكشف الخاص بالميزانية

التحويلية عنها ف المبالغ المعتمدة والفعلية (النفقات التحويلية) الواردة ف
كشف بيان اإليرادات والمصروفات الموحدة للدولة للسنة المالية :3100
إن المبالغ المعتمدة والفعلية (نفقات تحويلية) الواردة في كشف بيان اإليرادات
والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية  9100تشمل المبالغ المعتمدة والفعلية
للنفقات التحويلية للوزارات والجمات الحكومية (حسب طبيعة الصرف) والتي
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تدخل ضمن نفقات الباب السادس طب ًقا للتصنيف الموحد للمصروفات الحكومية،
في حين أن المبالغ المعتمدة والفعلية الواردة في الكشف رقم ( )01بشأن
(مصروفات الميزانيات التحويلية) تمثل المبالغ الفعلية والمعتمدة للميزانيات
التحويلية التي تخضع لإلشراف المباشر لوزارة المالية ضمن الباب السادس
مضا ًفا إليما المبالغ الخاصة بالمساعدات االجتماعية (تخفيف أعباء المعيشة ،دعم
السلع الغيائية ،عالوة تحسين المعيشة للمتقاعدين) وكيلك الفوائد على القروض
الحكومية والتي تدخل ضمن نفقات الباب السابع (اإلعانات وتسديد فوائد
القروض).

 .2يعود الفرق بين االعتماد الوارد ف

الكشف الخاص ببيان اإليرادات

والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية ف

 20ديسمبر 3100

الباب السادس (نفقات تحويلية) والبالغ  ,,2،510،50,دينار ،مع االعتماد
الوارد ف الكشف رقم ( )2الخاص بميزانية المصروفات المتكررة والمشاريع
تحت بند نفقات تحويلية والبالغ بـ  1,0،235،111دينار التال :
إن االعتماد الوارد تحت مسمى نفقات تحويلية ضمن الكشف ( )7بشأن ميزانية
المصروفات المتكررة والمشاريع للسنة المالية  9100والبالغ 210،495،111
دينار يمثل االعتمادات األصلية للنفقات التحولية وقت إقرار الميزانية للسنتين
الماليتين  9100و ،9109والتي تشمل االعتمادات الخاصة بحساب االحتياطي
وحساب تقديرات أخرى للوزارات والجمات الحكومية ،بينما االعتماد الوارد
تحت مسمى نفقات تحويلية ضمن كشف اإليرادات والمصروفات في الحساب
الختامي الموحد للسنة المالية  9100والبالغ  007،520،500دينار يمثل
االعتماد المعدل ويلك بعد تحويل الجزء األكبر من المبالغ المرصودة ضمن
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حساب االحتياطي وحساب تقديرات أخرى للوزارات والجمات الحكومية إلى
ميزانية تلك الجمات.

 .2أسباب إدراج مبلغ ( )31،111ألف دينار تحت بند المصروفات المتكررة
لوزارة اإلسكان:
تم إدراج مبلغ  91،111ألف دينار ضمن ميزانية المصروفات المتكررة لوزارة
اإلسكان لدعم الخدمات والمشاريع اإلسكانية التي تنفيها الوزارة المعنية.

 .5أسباب انخفاض مبلغ عالوة السكن الفعل مقارنة بالمعتمد:
يعود السبب في انخفاض المبلغ الفعلي لعالوة السكن إلى  41،417،211دينار
مقارنة مع المبلغ المعتمد والبالغ  71،271،511دينار الوارد في الكشف رقم
( )01للحساب الختامي الموحد للسنة المالية  9100بشأن مصروفات الميزانية
التحويلية ،إلى أن المبلغ المعتمد المشار إليه أعاله يشمل الميزانية المخصصة
لعالوة السكن مضا ًفا إليما الميزانية المخصصة لدعم الخدمات والمشاريع
اإلسكانية لدى وزارة اإلسكان وبنك اإلسكان والبالغة  94مليون دينار.

 .2ما هو تفسير وزارة المالية للميزانية العمومية الواردة ف

المادة ( )0من

قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون ( )21لسنة  ،3113وهل
هناك فرق بين الميزانية العمومية وبيان اإليرادات والمصروفات؟
تعتبر الميزانية للدولة في البحرين بأنما وثيقة محاسبية وقانونية ومالية وسياسية
تعبر عن فكرة التوقع واالعتماد للنفقات واإليرادات للدولة لفترة مستقبلية والتي
يعبر عنما في صورة أرقام عن النشاط اإلداري واالقتصادي واالجتماعي للدولة،
وتعد الميزانية للدولة بمثابة نظرة توقعية إلى فترة محددة قادمة ،فأرقام ميزانية
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الدولة هي أرقام تقديرية .حيث حرص المشرع الدستوري على تأكيد هيه النظرة
بالنسبة لميزانية الدولة ،حيث تقضي الفقرتان (ب)( ،د) من المادة ( )012من
الدستور بأن الحكومة تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة إليرادات
الدولة ومصروفاتما.
كما أن الحساب الختامي يمثل النتائج الفعلية لما تم إقراره بموجب قانون اعتماد
الميزانية واليي يتضمن اإليرادات والمصروفات وما جرى عليما من تعديالت
سواء اعتمادات إضافية أو مبالغ مدورة أو النقل من الوفر في اعتماد مصرف
إلى اعتماد مصرف خر حسب المادة ( )29من قانون الميزانية العامة مقارنة مع
اإليرادات والمصروفات الفعلية.
ا

خامسا :مالحظات اللجنة حول احلساب اخلتامي املوحد للسنة املالية
3111
 تقدر اللجنة الجهد الحكوم الذي بوذل إلعوداد هوذا الحسواب الختوام والوذي
جاء بتفاصويل وإحصواءات توضويحية عون اإليورادات والمصوروفات؛ إال أنهوا
ترى أن هناك الزالت بعض المالحظات علا الحساب علا النحو التال :
 .1على الرغم مما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية؛ إال أن اللجنة تدعو
الحكومة الموقرة تزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي حول ما تم تحقيقه
من هوه األهداف والمبادئ الرويسية ،حيث كان من المتوقع من الحكومة
الموقرة إبان عرضها لتقاريرها عرض النتاوج الفعلية لألهداف االستراتيجية
للمملكة إال أن تلك التقارير لم تتناول تلك المساول وعلى وجه الخصوص رفع
كفاءة الجهاز الحكومي ورفع مستوى الدخل وتخفيف األعباء المعيشية على
المواطن التي تشكل عناصر أساسية في استراتيجية الحكومة( .تكررل هذه
المالحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب اللتامي لسنة )2111 ،2111
 .9بالرغم من جهود الحكومة المبوولة في موافاة السلطة التشريعية بالحسابات
الختامية وتقرير أداء تنفيو الميزانية العامة للدولة للعام 9999م في وقتها
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المحدد إال أنها لم تلتزم بنص الفقرة ( ) من المادة ( )99من قانون الميزانية
العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )98لسنة 9999م ،والتي تنص على
التالي :
"  -يتضمن تقرير أداء تنفيو الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصــ اا لميزانية
البرامج للوزارات والجهات الحكومية ،وإجمالي الدين العام ومحتوياته
والموجودات المالية وااللتزامات الطاروة وا عفاءات الضريبية واألنشطة
شبه الحكومية ،والنتاوج المحققة مقارنة باألهداف المرصودة لميزانية البرامج
الرويسية و أية مؤشرات أداء أخرى" مما نتج عنه قصور لبعض ما تطلبته
الفقرة ( ) خاصة :الموجودات المالية ،وااللتزامات الطاروة ،وا عفاءات
الضريبية ،واألنشطة شبه الحكومية ( .تكررل هذه المالحظة في تقرير
اللجنة بشأن الحساب اللتامي لسنة )2111 ،2111

 .9ترى اللجنة أن الزيادة في ا يرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة،
ما هي إال نتيجة طبيعية الرتفاع أسعار النفط ،وال تعكن مدى نجاح الحكومة
في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل ،فا يرادات غير النفطية عدا ا عانات
قد انخفضت عما كانت عليه في عام  9999بنسبة  .%9878وعليه فمن
الضرور عدم اعتماد الحكومة اعتماداا كليا ا على ا يرادات النفطية كمصدر
دخل رويسي للميزانية العامة نظراا لتعرضه لتوبو
العالمية ،خاصة بعد اكتشاف النفط والغاز الصخر

األسعار في األسواق
في الدول الغربية،

واحتمال نضوبه في وقت لين بالبعيد في دول المنطقة .وترى اللجنة أنه من
المتوجب على الحكومة أن تضع خططاا تنفيوية وبرامج واستراتيجيات
واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيوها( .تكررل هذه المالحظة في تقرير
اللجنة بشأن الحساب اللتامي لسنة )2118 ،2111 ،2111
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 .9الحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة أن اعتمادات ميزانية النفقات
المتكررة للوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت  99،999،999دينار؛
أنها قد خصصت لدعم الخدمات والمشاريع ا سكانية ،إال أن المبالغ المدورة
العتمادات المشاريع ظهرت فقط كمبلغ واحد بقيمة  988،869،989دينار
دون تفريدها وتوضيح الجهات والوزارات المخصصة لها تلك المبالغ؛ لوا
فصن اللجنة تتطلع مستقبالا أن تظهر الحسابات الختامية المبالغ المدورة
للوزارات والجهات الحكومية كاعتمادات للمشاريع مفردة( .تكررل هذه
المالحظة في تقرير اللجنة بشأن الحساب اللتامي لسنة )2111

 .9ضرورة أن يشتمل الحسا

الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين

القابضة ،وذلك إعماال لنص المادة ( ) /99من قانون الميزانية العامة والو
يلزم الشركة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة
مالية ،حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة ،حيث إن
الحسا الختامي الحالي ال يعكن الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم
ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركة تحصل على الدعم الحكومي الو
يتم االقتراض لتغطيته ،األمر الو ينعكن سلباا على الدين العام الو وصل
عام  9999إلى  9،996،8مليون دينار.
 المالحظات الت تتفق اللجنة عليها مع مالحظات مجلس النواب الموقر:
تتفق اللجنة مع بعض المالحظات التي أوردها مجلن النوا

الموقر في

تقريره والمتعلقة بأسبا عدم اعتماده للحسا الختامي والمتمملة في التالي:
 .9ضرورة النظر في أسبا

الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع

ا نشاوية ،نظراا لوجود تفاوت كبير بين االعتماد والصرف الفعلي لدى عدد
من الجهات الحكومية ومنها :وزارة األشغال ،وزارة الخارجية ،وزارة
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الصحة ،وزارة العدل والشؤون ا سالمية ،وزارة الصناعة والتجارة ،هيئة
شؤون ا عالم ،شؤون الطيران المدني ،وزارة المقافة ،المؤسسة العامة
للشبا والرياضة ،وزارة التربية والتعليم ،وزارة المالية.
علمًا بأن التنفيي في جملة المشاريع لم يتجاوز  %41من المبالغ المعتمدة.
 .9ضرورة تضمين الحسا

الختامي في السنوات الالحقة لألرقام الفعلية للدين

العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام ،بحيث يشمل الديون المستحقة
على الهيئات العامة والشركات المملوكة ،وتحديداا كال من شركة ممتلكات
البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز.
 .9ضرورة وضع إطار زمني محدد لفصل عمليات شركة نفط البحرين (بابكو)
عن وزارة المالية وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح.

 .9االلتزام بالمادة ( )96من قانون الميزانية العامة وبتعميم وزير المالية رقم
( )8لسنة  9999بشأن المعايير واألسن المحاسبية

عداد الحسابات

الختامية الحكومية ،وتحديداا فيما يتعلق بتحميل السنة المالية 9999
بمصروفات تخص السنة المالية  ،9999حيث قامت بعض الجهات –
وبالرغم من صرف تلك المبالغ المعتمدة لبعض المشاريع – بعدم تسجيلها في
حساباتها الختامية لعام  9999وتحميلها على السنة المالية  ،9999بلغ ما
امكن حصره منها  9،9مليون دينار ،في حين لو أنها سجلت في حسابات عام
 9999الرتفعت نسبة الصرف إلى أكمر من  ،%99وأهم تلك المصروفات:
المبلغ (بالدينار)

الرقم

البيان

9

تحويل جزء من الميزانية المخصصة للمشروع الوطني لتطوير التعليم 9،999،999

مشروع تطوير قطاع التعليم

969

الرقم

المبلغ (بالدينار)

البيان
والتدريب لسداد قيمة مصروفات تخص عام 9999
مشروع معرض الطيران

9

أعمال بناء تخص معرض الطيران المقام في العام 9999

698،969

9

تكاليف خدمات هندسية مساندة للطاورات

68،999

9

األعمال ا نشاوية ا ضافية للمشروع والمنفوة حتى  98يناير  9999وفقاا 9،998،998

69،969
98،966

لشهادة الدفع النهاوية
مشروع كابل ا نترنت
9

نسبة  %99من أعمال مشروع بناء كابل ا نترنت البحرين الو

يصل 9،996،999

مملكة البحرين بالشبكة العالمية لإلنترنت
8

999،999

نسبة  %99من إجمالي قيمة عقد االستشارة المهنية
مشروع نقل كلية الهندسة لحرم جامعة البحرين بالصخير

8

تكاليف أعمال استشارية للمشروع تعود لعام  9996و 9998بناء على 999،999
المستندات المرفقة بالمطالبة المستلمة من جامعة البحرين
9،998،689

المجموع

ا

سادسا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة (  ) 22من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:

مقررا أصليـــــًا.
ً
مقررا احتياطيـًا.
ً

 .0األستاذ سيد حبيب مك هاشم
 .3األســـتاذ سعود عبدالعزيز كانو
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ا

سابعا  -توصية اللجنة:
توصي اللجنة المجلن الموقر بما يلي:
-1الموافقة على اعتماد الحساب اللتامي الموحد للدولة للسانة المنتيياة فاي 31
ديسمبر 2111م ،وتقرير أداء تنفيذ الميةانية العامة للسنة المالية 2111م.
-2الموافقة على رفع المالحظال الواردة في التقرير إلى الحكومة والموقرة.

واألمر معروض علا المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

سيد حبيب مكي هاشم
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  32 :فرباير 3112م

سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية

الموضاااوع  :الحسااااب اللتاااامي الموحاااد للدولاااة للسااانة المالياااة المنتيياااة فاااي
 31ديساااامبر 2111م ،وتقرياااار أداء تنفيااااذ الميةانيااااة للساااانة الماليااااة
 ،2111والذي أعدته وزارة المالية.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
بتاااريخ  96فبراياار 9999م  ،أرفااق معااالي الساايد علااي باان صااالح الصااالح
رئيس المجلاس ،ضامن كتاباه رقام ( 896ص ل ت ق  /ف  9د  ،)9نساخة مان
الحساااب اللتااامي الموحااد للدولااة للساانة الماليااة المنتييااة فااي  31ديساامبر
2111م ،وتقرياار أداء تنفيااذ الميةانيااة للساانة الماليااة  ،2111والااذي أعدتااه
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وزارة الماليااة؛ إلااى لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة ،وذلااك لمناقشااته وإبااداء
المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
وبتاااريخ  99فبراياار 9999م ،عقاادت لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة
اجتماعهاا الساادس عشار ،حياث اطلعات علاى الحسااب اللتاامي الموحاد للدولااة
للسنة المالياة المنتيياة فاي 31ديسامبر 2111م ،وتقريار أداء تنفياذ الميةانياة
للسنة المالياة  ،2111والاذي أعدتاه وزارة المالياة ،وذلاك بحضاور المستشاار
القانوني بالمجلن.
وانتهاات اللجنااة – بعااد المداولااة والنقاااش – إلااى عاادم مخالفااة الحسااا
الختامي لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة الحساب اللتامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتيية فاي
 31ديسمبر 2111م ،وتقرير أداء تنفيذ الميةانية للسانة المالياة  ،2111والاذي
أعدته وزارة المالية ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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