
99 
 

 

 
 

 املـالحــق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

( 1مشروع قانون بتعديل املادة )

( 11من املرسوم بقانون رقم )

 م يف شأن األحداث1711لسنة 

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

 املقدم من جملس النواب(.
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 م 4102يناير  6التاريخ : 

 

 التقرير السابع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

 ( 0مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )خبصوص 
 يف شأن األحداث 0776( لسنة 07بقانون رقم )من املرسوم 

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 

 

 مقدمـة : 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن      
 ( املؤرخ يف4د 3/ص ل خ أ/ ف828صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

، والذي من الفصل التشريعي الثالث الرابعدور االنعقاد العادي  من م،2103ديسمرب  8 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

، على أن تتم دراسته يف شأن األحداث 0711( لسنة 01من املرسوم بقانون رقم ) (0)
 داد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.وإبداء املالحظات وإع
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 م.2103ديسمرب  01تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها التاسع املوافق  (0)

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر   (4)
 واليت اشتملت على : 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. ) -

نسخة من رأي وزارة التنمية االجتماعية الذي مت تقدميه جمللس النواب أثناء مناقشة  -
 مشروع القانون املذكور.

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من: (3)

 وقد حضر:، وزارة الداخلية -
 

 الوكيل املساعد للشؤون القانونية.  العميد حممد راشد بومحود .0

 من إدارة الشؤون القانونية.  الرائد حسني سلمان مطر .4

 املستشار القانوين.   السيد وليـد الطويـل .3

 

 وزارة التنمية االجتماعية، وقد حضر: -

 مدير إدارة الرعاية االجتماعية.  السيدة فتحية عبدالرزاق الكوهجي .0

 املستشار القانوين.  السيد سلطان عبداهلل احلمادي .4
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علـي حســن    الدكتورامة باجمللس كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة الع -
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـالطوالبة املستش

 

 .سهري عبداللطيف لسيدةوتوىل أمانة سرر اللجنة ا -
 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي       
 جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 

ـًا  رأي وزارة الداخلية خالل االجتماع: -ثالثــــ

حتديد حد أدىن لسرن ادردث   أيد ممثلو وزارة الداخلية مشروع القانون ألمهيته يف      
 حبيث يكون مميًزا ومدرًكا، وذلك تنفيًذا لالتفاقيات الدولية.

   

ـًا  رأي وزارة التنمية االجتماعية خالل االجتماع: -رابعــــ

توافق رأي ممثلو وزارة التنمية االجتماعية مع رأي هيئة التشريع واإلفتراء القرانوين        
مثل يف البند ثانًيا: أنه ولئن كان اهلدف من مشروع القانون وادكومة املوقرة بشأنه، واملت

املاثل هو وضع حد أدىن لسن اددث حبيث يكون مميزًا وأهاًل للمسئولية اجلنائية اليت تقوم 
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على عنصري اإلدراك واالختيار، وحىت تكون النصوص القانونية مصرففة مترابفرة ال   
كل من يكمل السرابعة   –( فقرة )ب( 13دته )تناقض بينها إذ اعترب القانون املدين يف ما

إال أن ذلك ال مينع من أن تتوافر اخلفورة االجتماعية ملن هرم دون   –من عمره غري مميز 
السابعة مثل حاالت التسول أو اهلروب أو سوء السلوك أو خمالفة املعرضني لالحنراف أو 

عائل مؤمتن مما يقتضي معه من مل يكن هلم حمل إقامة مستقر أو وسيلة مشروعة للتعيش أو 
ادال كذلك ضرورة فرض تدابري معينة عليهم من خالل التوبيخ أو التسليم أو اإليداع يف 

 إحدى املراكز املتخصصة وهو ما مل يعاجله أو يتفرق إليه االقتراح بقانون املاثل.  

 

ـًا  رأي احلكومة املوقرة: -خامســــ

كما ورد مبذكرتره   –درست ادكومة مشروع القانون ووقفت على أهدافه املتمثلة      
يف وضع حد أدىن لسن اددث حبيث يكون مميزًا ومدركًا وذلرك تنفيرذًا    –اإليضاحية

لالتفاقيات الدولية ، سيما وأن أساس املسئولية اجلنائية هو أهلية التمييز املتمثلة يف اإلدراك 
مل يكمل السابعة من عمره يعترب وفقًا ملا هو مقرر بالقواعرد العامرة يف   واالختيار، فمن 

القانون غري مميز ناقص األهلية اجلنائية، وبالنظر إىل أن قانون األحداث يف مادته األوىل مل 
ينص على وضع حد أدىن لسن اددث األمر الذي يتم تفبيق القانون على كرل مرن مل   

تكب أي فعل جمرم حىت وإن مل يكن مميزًا أو مردركًا  جياوز اخلامسة عشر من عمره وير
ألفعاله أًيا كان عمره أقل من سبع سنوات، مما يعين وجود فراغ تشريعي يتوجب سرده،  
فضاًل عن أن هذا األمر يقتضي من رجال القضاء وأعضاء النيابة إعمال االجتهاد يف شأن 

 ه اختالف القضاء يف املسالة الواحدة.مدى اعتبار الفرد حدثًا أو غري مميز مما قد يترتب علي
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وإذ تبدي ادكومة تقديرها للجهد املتميز الذي يقوم به جملس النرواب املروقر يف سرن    
التشريعات بصفة عامة ومبا يؤدي إىل معاجلة أوجه القصور اليت يشف عنه الواقع العملري  

حظات اآلتية بشأن لدى تفبيق تشريعات قائمة بالفعل ، فإنه يهم ادكومة أن تبدي املال
 مشروع القانون املاثل:

من مادتني تضرمنت األوىل   –فضاًل عن الديباجة  –أواًل : يتألف مشروع القانون املاثل 
يف شأن األحرداث   0711لسنة  01استبدال نص املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم 

 بالنص اآليت:

ن عمره ومل يتجاوز سنه مخرس  " يقصد باددث يف حكم هذا القانون من أمت السابعة م
عشرة سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب اجلرمية أو عند وجوده يف احدى حاالت التعرض 
لالحنراف ". واملادة الثانية تنفيذية حددت نفاذ القانون من اليوم التايل لتاريخ نشرره يف  

 اجلريدة الرمسية.

ثانيًا : أنه ولئن كان اهلدف من مشروع القانون املاثل هو وضع حد أدىن لسن ادردث  
حبيث يكون مميزًا وأهاًل للمسئولية اجلنائية اليت تقوم على عنصري اإلدراك واالختيار وحىت 
تكون النصوص القانونية مصففة مترابفة ال تناقض بينها إذ اعترب القانون املدين يف مادتره  

إال أن ذلك ال مينع من أن  –كل من يكمل السابعة من عمره غري مميز  –ب( فقره ) 13
تتوافر اخلفورة االجتماعية ملن هم دون السابعة مثل حاالت التسول أو اهلروب أو سروء  
السلوك أو خمالفة املعرضني لالحنراف أو من مل يكن هلم حمل إقامرة مسرتقر أو وسريلة    

يقتضي معه ادال كذلك ضرورة فرض تدابري معينرة  مشروعة للتعيش أو عائل مؤمتن مما 
عليهم من خالل التوبيخ أو التسليم أو اإلبداع يف إحدى املراكز املتخصصة وهو مرا مل  
يعاجله أو يتفرق إليه االقتراح بقانون املاثل وعليه تشاطر ادكومة هيئة التشريع واالفتراء  

 القانوين الرأي بشأن هذه امللحوظة.
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ـًا:  رأي اللجنــة: سادســـــ

تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل      
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة التنمية االجتماعية، 

روع قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مش واطلعت اللجنة علىواملستشار القانوين للجنة، 
القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا 

، ورأت اللجنة أن هذا املشروع لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية
يهدف إىل معاجلة أوجه القصور الذي يكشف عنه الواقع العملي لدى تفبيق تشريعات 

وذلك بسد الفراغ التشريعي يف قانون األحداث الذي مل ينص على وضع  قائمة بالفعل،
 .حد أدىن لسن اددث

 

ويتألف مشروع القانون فضاًل عن الديباجة من مادتني، حيث تضمنت املادة األوىل      
يف شأن األحرداث،   0711لسنة  01استبدال نص املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم 

 .فقد جاءت تنفيذية أما املادة الثانية

مشروع قانون رقم ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      
يف شرأن   0711( لسرنة  01من املرسوم بقانون رقم ) (0)( لسنة )  ( بتعديل املادة )

 مواد املشروع كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. واملوافقة على ،األحداث

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سابعــــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  37إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :
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ـًا.  سعادة األستاذ أمحـد إبراهيـم هبـزاد .0  مقرًرا أصليـــ

ـًا. عبدالرمحن حممد مجشريسعادة األستاذ  .4  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -ثامنـــــ
 

 (0مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املـادة ) املوافقة من حيث املبدأ على  -
 .يف شأن األحداث 0776( لسنة 07من املرسوم بقانون رقم )

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

 

 املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس 

 

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                              مجيلة علي سلمان       . أ
 رئيس اللجنة                                                                      نائب الرئيس               
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 يف شأن األحداث0776( لسنة 07( من املرسوم بقانون رقم )0مشروع قانون بتعديل املادة )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة

 
عيسـى آل خليفـة      حنن محد بن 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

( 01وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 
 يف شأن األحداث، 0711لسنة 

( 01وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 
بشأن انضمام دولرة   0770لسنة 

البحرين إىل اتفاقية األمم املتحردة  
دقوق الففل اليت اعتمدهتا اجلمعية 

 ،0787نوفمرب العامة يف 

 الديباجة
 

 دون تعديل
 
 

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة      
 لكة البحرين.ملك مم

 بعد االطالع على الدستور، 
( 01وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 

 يف شأن األحداث، 0711لسنة 
( 01وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 

بشأن انضمام دولرة   0770لسنة 
البحرين إىل اتفاقية األمم املتحردة  
دقوق الففل اليت اعتمدهتا اجلمعية 

 ،0787العامة يف نوفمرب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيرة  

( 41الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،2112لسنة 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

جراءات اجلنائيرة  وعلى قانون اإل
( 41الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2112لسنة 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
 

( مرن  0يستبدل برنص املرادة )  
( لسرنة  01املرسوم بقانون رقم )

يف شأن األحداث الرنص   0711
 اآليت:

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 

( مرن  0يستبدل برنص املرادة )  
( لسرنة  01بقانون رقم )املرسوم 
يف شأن األحداث الرنص   0711
 اآليت:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مواد مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
باددث يف حكرم هرذا   يقصد 

القانون من أمت السابعة من عمرره  
ومل يتجاوز سنه مخس عشرة سنة 
ميالدية كاملة وقت ارتكابه اجلرمية 
أو عند وجوده يف إحدى حاالت 

 التعرض لالحنراف.
 

يقصد باددث يف حكرم هرذا   
القانون من أمت السابعة من عمرره  
ومل يتجاوز سنه مخس عشرة سنة 
ميالدية كاملة وقت ارتكابه اجلرمية 
أو عند وجوده يف إحدى حاالت 

 التعرض لالحنراف.
 

 املادة الثانية
 والوزراءعلى رئيس جملس الوزراء 

تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه  – 
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  – 
تايل القانون، ويعمل به من اليوم ال

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م3152ديسمبر  51التاريخ: 

 

 سعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       احملرتم

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

( من المرسوم 1بتعديل المادة )الموضوع: مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

 في شأن األحداث. 1711( لسنة 11بقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 3102ديسمبر 8بتاريخ 

مشروع (، نسخة من 4د  2ص ل ت ق/ ف  838المجلس، ضمن كتابه رقم )

( لسنة 11لمرسوم بقانون رقم )( من ا1قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته في شأن األحداث 1711

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

م، عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة 3102ديساااامبر  01وبتاااااريخ      

المذكور، وقرار مجلاس الناوا   اطلعت على مشروع القانون اجتماعها الثامن، حيث

 بشأنه، وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
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لمبااد   إلى عدم مخالفة مشروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

( ممن 1مشروع قانون رقمم ) ( لسمنة ) ( بتعمديل الممادة )ترى اللجنة سالمة      

ماان الناااحيتين فممي شممأن األحممداث،  1711( لسممنة 11المرسمموم بقممانون رقممم )

 الدستورية والقانونية.

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 نونيةرئيس جلنة الشؤون التشريعية والقا                             
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة املرافق 

العامة والبيئة خبصوص قرار جملس 

النواب بشأن قرار جملس الشورى 

حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية 

استخراج الرمال البحرية وبيعها )املعد 

يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

 .جملس النواب(
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 م4102أبريل  02التاريخ: 

 

 للجنة املرافق العامة والبيئة  التكميلي األولالتقرير 

قرار جملس النواب بشأن قرار جملس من بعد إعادة الترقيم(  7: 2املادة )حول 
الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها 

 يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب( )املعد

 من الفصل التشريعي الثالث الرابعدور االنعقاد العادي 
 

      

 مقدمة:

بعد أن أحال معايل رئيس اجمللس إىل اللجنة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملرس       

الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها لدراسته 

ووضع تقرير بشأنه، وجدت اللجنة بعد مناقشة املوضوع من خمتلف جوانبره أن جملرس   

لس الشورى وهي التعديالت اليت تناولت الديباجرة  النواب وافق على معظم تعديالت جم

وأربع مواد، كما وافق على استحداث مخس مواد جديدة يف مشرروع القرانون، إال أن   

بعد إعادة الترقيم( واملادة  1مادة  - 3جملس النواب متسك بقراره السابق بالنسبة للمادة )
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تقريرها املرفروع إىل اجمللرس   بعد إعادة الترقيم(. وقد أوصت اللجنة يف  7مادة  - 4) 

 مبوافقة اجمللس على قرار جملس النواب بالنسبة للمادتني.

بعد إعادة الترقيم(  1مادة  - 3إال أن اجمللس وافق على توصية اللجنة بالنسبة للمادة )     

بعد إعادة الترقيم(. وقبل انعقاد  7مادة  - 4ومل يوافق على توصية اللجنة بالنسبة للمادة )

لسة التالية وهي اجللسة التاسعة عشرة واملدرج على جدول أعماهلا أخذ املوافقة النهائية اجل

على قراره املتخذ يف اجللسة السابقة، قدم رئيس اللجنة إىل معايل رئيس اجمللس طلب إعادة 

( من الالئحة الداخلية للمجلس، 001املداولة يف املادة املذكورة استناًدا إىل املادة )

ا اجمللس إعادة النظر يف قراره السابق واملوافقة على توصية اللجنة باملوافقة على ومناشًد

متسك جملس النواب بقراره السابق، وأثناء مناقشات أعضاء اجمللس بالنسبة للمادة املذكورة 

طلب سعادة وزير شؤون البلديات والتخفيط العمراين االجتماع مع اللجنة حول هذا 

جمللس قراره النهائي، ووافق اجمللس على الفلب وكلف اللجنة بعقد املوضوع قبل اختاذ ا

 هذا االجتماع مع سعادة الوزير وتقدمي تقريرها بشأنه.

 

 أواًل: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

  بتراريخ   الثالث عشر( يف اجتماعها بعد إعادة الترقيم  7: 4) املادة تدارست اللجنة  -
 .م2104مارس  21
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وبدعوة من اللجنة، شاركت يف اجتماعها وزارة شؤون البلديات والتخفيط العمراين،  -
 حيث حضر كل من:

 

 وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراين. صاحب السعادة الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب -

 وكيـل املساعـد للثـروة البحريـة.ال  السيـد عبـداهلل عبـداللطيـف -
 مدير إدارة التخطيط وشؤون اجملالس البلدية.        املهنـدس وائـل ناصـر املبارك -

 

  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجنـي،  شارك يف اجتماع اللجنة من جملس الشورى
 .رئيس هيئة املستشارين القانونيني

 

 هاشمة خولة حسن السـيد اللجنة توىل أمانة سر. 
 

 :وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين: رأي ـًاثاني

أكرَّرد سعادة وزير شؤون البلديات والتخفيط العمراين على أمهية توثيق التعراون       

القائم بني السلفتني التنفيذية والتشريعية والذي يهدف إىل دعم املصلحة العليا للمملكة، 

كما أكّد معاليه على أمهية مشروع القانون املفروح يف ادفاظ علرى الثرروة الفبيعيرة    

إشراك اجملالس البلدية يف اختاذ القرارات ذات العالقة، وأشار معاليره    باململكة وعلى أمهية

إىل أنه من خالل التفبيق العملي فإن الوزارة جتد صعوبة يف ادصول على موافقة اجملالس 

البلدية اخلمسة على املوضوعات احملّولة إليها من قبل الوزارة، منّوهًا إىل وجرود فرراغ   



001 
 

ادايل، حيث مل حيدد فترة زمنية ُتلزم اجملالس البلدية بالرد على  تشريعي يف قانون البلديات

الوزارة باالقتراحات واملالحظات، كما أن الوزارة ال متلك صالحية طلب الرد منها خالل 

 فترة حمددة.

بعرد إعرادة    7-4)وأضاف سعادته أن التعديل الذي جاء به جملس النواب على املادة 

نة يلزم الوزير بإصدار الالئحة التنفيذية خالل مدة ال جتراوز  وتوافقت معه اللج الترقيم(

ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بعد موافقة اجملالس البلدية، األمر الذي رآه صرعب  

التنفيذ على أرض الواقع لعدم وجود الضمان القانوين إلصدارها يف الفترة املشرار إليهرا   

حظات اجملالس البلدية اخلمسة بشرأاا  وعزى ذلك إىل صعوبة حصول الوزارة على مال

خالل الفترة املذكورة. ومع ذلك فإن الوزارة إذ تقدر أمهية مشروع القانون املرذكور،  

وتقدر أمهية صدوره يف أسرع وقت ممكن، تؤيد توصية اللجنة باملوافقة على متسك جملس 

 اجمللس. النواب بقراره السابق بشأن املادة املذكورة، واألمر يعود إىل قرار 

 

ـًا  : رأي اللجنـة:ثالث

بعد إعادة الترقيم( املشار إليها، حيث تبادل  7مادة  - 4أعادت اللجنة دراسة املادة )     

السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأاا مع سعادة الوزير ورئيس هيئرة املستشرارين   

لسعادة أعضراء  باجمللس يف ضوء ما أثري من وجهات نظر بشأاا من قبل بعض أصحاب ا

"يصدر الوزير اجمللس. فاملادة املذكورة تنص يف الصيغة اليت متسك هبا جملس النواب على 



001 
 

املختص بشؤون البلديات بعد موافقة اجملالس البلدية الالئحة التنفيذية هلذا القـانون،  

 .وذلك خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون"

أبديت من أعضاء اجمللس بأن هذا النص )سينشيء قاعدة أو سابقة  ومن بني اآلراء اليت

قانونية دستورية أو عرفًرا باملخالفة ألحكام الدستور، البد أن تراجع الدولة نفسها هل 

     لديها استعداد إلشراك اجملالس املنتخبة يف إصدار لوائح التنفيذ وهذا اختصاص أصيل 

نه مت وضع قيد على إصدار اللوائح التنفيذية، وكذلك هلا ؟!، فهنا خمالفتان للدستور أل

 خالف مبدأ الفصل بني السلفات...(

وترى اللجنة أن هذا الكالم ال يقوم على أساس صحيح، فاجملالس البلدية وإن كانت      

منتخبة فهي هيئات إدارية من هيئات الدولة اإلدارية الالمركزية إىل جانب هيئات الدولة 

اإلدارية املركزية، وهي بذلك جزء من السلفة التنفيذية. ويف هذا الصدد نصت املادة 

ينظم القانون املؤسسات العامة وهيئات اإلدارة البلدية مبا  -ى )أ/ أ( من الدستور عل11)

يكفل هلا االستقالل يف ظل توجيه الدولة ورقابتها، ومبا يكفل  هليئات اإلدارة البلدية إدارة 

املرافق ذات الفابع احمللي اليت تدخل يف نفاقها والرقابة عليها(. وعلى ذلك فإن الذهاب 

ف خالفت مبدأ الفصل بني السلفات ال حمل له؛ ألن هيئات اإلدارة إىل أن املادة حمل اخلال

البلدية جزء من السلفة التنفيذية منحها القانون اختصاصات إدارية يف الشؤون احمللية كما 

هو ادال عندما يعفي القانون هليئات اإلدارة املركزية اختصاصات إدارية تباشرها بإصدار 

 ية حبسب األحوال. قرارات إدارية وفردية أو تنظيم
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يضع امللك، مبراسيم، اللوائح  -/أ( من الدستور )أ27ومن ناحية أخرى تنص املادة )     

الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال يتضمن تعديال فيها أو تعفيال هلا أو إعفاء من تنفيذها، وجيوز 

 (.أن يعني القانون أداة أدىن من املرسوم إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه

واستناًدا إىل هذا النص الدستوري نصت املادة حمل اخلالف على أن يصدر الوزير      

 املختص بشئون البلديات بعد موافقة اجملالس البلدية الالئحة التنفيذية هلذا القانون ...(.

فما هو وجه خمالفة الدستور يف هذا النص؟ فالالئحة التنفيذية ستصدر بقرار من      

رار أداة أدىن من املرسوم، وحيث إن النص الدستوري مل يتناول بيان الوزير والق

اإلجراءات أو األعمال التحضريية إلصدار الالئحة يف هذه ادالة، فما هو العيب أو شبهة 

عدم الدستورية إذا علق القانون إصدارها من الوزير على موافقة اجملالس البلدية، وهي 

ا القانون؟، ومعروف يف نفاق إصدار القرارات ذات اختصاص يف املسائل اليت نظمه

اإلدارية الفردية أو التنظيمية أن تتبع إجراءات أو خفوات قبل إصدار القرارات بشكلها 

النهائي، ومصدر هذه اإلجراءات إما أن يكون متمثال بنصوص قانونية أو أعراف إدارية. 

ى اقتراح أو توصية من جهة ومن أمثلة ذلك أن يصدر القرار من اجلهة املختصة بناًء عل

أخرى، أو أن يعلق صدور القرار على موافقة جهة أخرى، أو أن يصدر القرار بعد عرض 

من جهة أخرى، أو أن يعلق صدور القرار بعد استشارة جهة أخرى متخصصة وهكذا. 

بل أكثر من ذلك فإن املراسيم ال يصدرها جاللة امللك إال بعد موافقة جملس الوزراء، 
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 عن ذلك يف ااية ديباجة  املرسوم وذلك على النحو اآليت: )... وبعد عرض عبريالت ويأيت

 رئيس جملس الوزراء وموافقة جملس الوزراء رمسنا باآليت:(.

هذا ومن املعروف حاليًرا أن وزير شئون البلديات والتخفيط العمراين عندما يصدر      

وانني يف شئون حملية ضمن حدود بلدية قرارات تنظيمية أو لوائح بعبارة أخرى لتنفيذ ق

معينة يتم النص يف ااية ديباجة القرار على عبارة )وبناًء على موافقة اجمللس البلدي لبلدية 

 (. قرر ... املنفقة ...

أما فيما يتعلق مبا أثري من بعض السادة أعضاء اجمللس من التخوف من الناحية العملية      

لدية اخلمس على الالئحة التنفيذية خالل الوقت احملدد يف نص من أخذ موافقة اجملالس الب

املادة املشار إليها، وهو ما أشار إليه سعادة الوزير أيضًرا، فإن اللجنة مع اعترافها 

بالصعوبة املشار إليها، إال أاا ترى إمكانية جتاوزها بوعي أعضاء اجملالس البلدية 

ئحة التنفيذية يف املوعد احملدد بالقانون.  ومع ذلك مبسئوليتهم الوطنية لاللتزام بإصدار الال

إذا حصل واستغرق إصدار الالئحة الوقت احملدد وصدرت بعد نفاده فال يؤدي ذلك إىل 

عدم االعتداد هبا، وذلك ألن حتديد املدد يف مثل هذه األحوال هي مدد تنظيمية توضع 

القانون الذي قد حييل إىل  للحث على إصدار الالئحة دون إبفاء حىت ال يتأخر تنفيذ

 الالئحة وضع قواعد تفصيلية مكملة لبعض أحكامه.
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( 31( من قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )21هذا إىل أن تفبيق املادة )     

 قد يساعد على جتاوز الصعوبة املشار إليها والذي جاء نصها كما يأيت: 2110لسنة 

 

 قراراته وتوصياته إىل الوزير املختص بشئون البلديات.يرفع كل جملس بلدي )

ويف حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها خيرج عن 

ـًا على السياسة العامة  اختصاص اجمللس البلدي أو يتضمن خمالفة للقانون أو خروج

ـًا من تاري خ رفع القرار أو للدولة، كان له االعتراض عليها خالل مخسة عشر يوم

التوصية إليه، وإعادهتا إىل اجمللس البلدي مشفوعة بأسباب االعتراض إلعادة النظر 

فيها. فإذا أصر اجمللس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها خمالفة جديدة، عرض 

 األمر على جملس الوزراء، الختاذ ما يراه بشأهنا(.

اللجنة التوصية مرة أخرى باملوافقة على متسك وعليه واستناًدا إىل كل ما سبق ترى      

؛ بعد إعادة الترقيم ( 7مادة  - 4جملس النواب املوقر بقراره السابق بشأن نص املادة )

وذلك ألن املادة حمل البحث ليس فيها ما خيالف الدستور، كما أن صدور القانون دون 

تالف الذي ال يؤدي إىل تأخري أهم بكثري من جمرد االختالف على مادة فيه، هذا االخ

 .جمرد التأخري يف صدوره بل قد يؤدي إىل عدم صدوره
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ـًا  :واالحتياطي: اختيار مقرري املوضوع األصلي رابع

 ( من الالئحة الداخلية؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من:37إعمااًل لنص املادة )

 مقرًرا أصلًيا. األستاذ حممــد حسـن باقـر رضي سعادة .0
 مقرًرا احتياطًيا. املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري سعادة .4

 

ـًا  : توصية اللجنة:خامس

قرار جملـس  من  (بعد إعادة الترقيم  7 -2) املادة  باملوافقة علىتوصي اللجنة 
مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج بشأن  النواب بشأن قرار جملس الشورى
؛ ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملـس النـواب(  الرمال البحرية وبيعها ) املعد يف 

 .وذلك على النحو الوارد يف اجلدول املرفق 

 

 واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختاذ ما ترونه بشأنه،،،

      

 

 

 مجعة حممد الكعيب                     فؤاد أمحد احلاجي          

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة          العامة والبيئةنائب رئيس جلنة املرافق 
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 بعد إعادة الترقيم ( من  7:2املادة )
 مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 توصية اللجنة 
 ادنصوص املو

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 7مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

بإعرادة   املوافقة على قرار جملس النواب -
صياغة املادة لتصبح على النحو الروارد يف  

 النص بعد التعديل.
وعلى ذلك يكـون نـص املـادة بعـد     

 التعديل:
 (7مادة )

ــئون   ــتص بش ــوزير املخ ــدر ال ُيص
البلديات بعد موافقة اجملـالس البلديـة   
الالئحة التنفيذية هلذا القـانون، وذلـك   

 ( 7مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

إعادة صياغة املادة لتصبح علرى   -
النحو الروارد يف الرنص بعرد    

 التعديل.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 التعديل:
 

ُيصدر الـوزير املخـتص بشـئون    
البلديات بعد موافقة اجملالس البلدية 
الالئحة التنفيذية هلـذا القـانون،   

 ( 7مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

( 4صياغة املادة ) قرر اجمللس إعادة -
من مشروع القانون، مع مراعاة إعادة 

 (.7ترقيمها لتأخذ الرقم )
وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد   

 التعديل:
 

 

يصدر الوزير املسؤول عن تنظيم صيد 
واستغالل ومحايـة الثـروة البحريـة     
الالئحة التنفيذية للقانون، وذلك خالل 

 (2مادة )
 
 
 
 
 

 
 

تصدر االشتراطات الفنية لتنفيذ هذا 
القانون بقرار من وزير شئون البلديات 
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 توصية اللجنة 
 ادنصوص املو

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

خالل مدة ال تتجاوز ستة أشـهر مـن   
 تاريخ صدور هذا القانون.

وذلك خالل مدة ال تتجاوز سـتة  
 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تـاريخ  
كما يصدر القرارات الالزمة  صدوره،

 لتنفيذ هذا القانون.

والزراعة بعد موافقة اجملالس البلدية، 
وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 

 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
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 (3ملحق رقم )
 

قرير جلنة الشؤون املالية ت

مشروع  خبصوصواالقتصادية 

قانون بشأن إنشاء صندوق 

االدخار الوطين )املعد يف ضوء 

االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

  النواب(.
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 م2014مارس   16 التاريخ:

 

التقرير الثامن للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول مشروع قانون 
بشأن إنشاء صندوق االدخار الوطني )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 

 من جملس النواب(

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الرابع 

 

 :أوالً: مقدمــــــة

د  2/ ص ل م ق / ف  871م، وبموج  الخطا  رقم )3104يناير  04بتاريخ 

رئيس المجلس إلى لجنة  (، أرسل صاح  المعالي 4 األستاذ علي بن صالح الصالح

 مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق االدخارالشؤون المالية واالقتصادية نسخة من 

لمناقشته ودراسته  )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( الوطني

 وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

 إجراءات اللجنة : -ثانًيا

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 اجتماعاتها في ور تدارست اللجنة مشروع القانون المذك (5)
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 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م3104يناير  01 الثاني عشر  .0

 م3104يناير  33 الثالث عشر  .3

 م3104يناير  32 الرابع عشر  .2

 م3104يناير  38 الخامس عشر  .4

 م3104فبراير  8 الثامن عشر  .1

 م3104مارس  3 العشرون  .2

 م3104مارس  1 الحادي والعشرون  .7

 والعشرونالثاني   .8
مااااااااااااااااااااارس  03

 م3104

 الثالث والعشرون  .8
مااااااااااااااااااااارس  02

 م3104

 

 

اطلعاات اللجنااة أثناااء دراسااتها لمشااروع القااانون موضااوع البحااث والدراسااة علااى  (3)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 (مرفقمشروع القانون موضوع البحث والدراسة ومذكرته اإليضاحية.   ) -

 (مرفقومرفقاته. )قرار مجلس النوا   -

 (مرفقرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ) -

 )مرفق(رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان.  -

 (مرفقرأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس. ) -
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 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من 

 نـوني لشؤون اللجان.المســتشار القا  األستـــاذ محســــن حميــد مرهــــــون -1

 المستشــار القانوني لشؤون اللجان.   الدكتــــور محمـــد عبدهللا الدليمـــي -2

 المستشار االقتصـادي والمـــــــــالي.  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -3

 أخصائي قانوني.  السيــــــد محمــــــد أحمـــد عبــــدهللا -4
 

  السيد محمد رضي محمد  اللجنةوتولى أمانة ســر. 

 

 رأي اللـــــجنة : -ثالًثا

بعد االطالع على مشروع القانون، ومذكرة الحكومة، وعلى مذكرة هيئة   
التشريع واإلفتاء القانوني بشأن مشروع القانون )االقتراح بصيغته المعدلة(، وعلى 
قرار مجلس النواب، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي 

ي لجنة الشؤون المستشار االقتصادي والمالي، وبعد اطالع اللجنة على رأ
التشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد على عدم مخالفة مشروع القانون ألحكام 

( وهي 3الدستور. وبعد دراستها ألهداف مشروع القانون والتي تضمنتها المادة )
تكوين رصيد لمدخرات البحرينيين العاملين في الجهات الحكومية والعسكرية 

الراغبين في االشتراك في نظام الصندوق، بحيث والعاملين في القطاع األهلي، 
؛ يمكنهم السحب منه عند الحاجة، وتؤول مدخراتهم من بعدهم لورثتهم الشرعيين

رفض مجلس الشورى مشروًعا بقانون مشابًها  سبق وأنفإن اللجنة تنوه إلى أنه 
 .اليزال تحت والية المجلس الوطنيو ،أهدافه وفكرتهلهذا المشروع في 

اللجنة حريصة على رفع المستوى المعيشي، وتأمين الحياة الكريمة لهم،  ورغم أن
إال أنها توصلت بعد دراسة ومناقشة مشروع القانون إلى رفضه من حيث المبدأ 

 لألسباب اآلتية:
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يفتقر مشروع القانون المذكور إلى الدراسات المالية واالقتصادية المعمقة  (1
ذات العالقة التي توضح ودراسات الجدوى من الجهات المتخصصة و

التكاليف واألعباء المالية واالقتصادية المترتبة على إنشاء مثل هذا 
مقدمو مشروع القانون األبعاد المالية واالقتصادية،  يوضحالصندوق، فلم 

والمصاريف اإلدارية ، والعدد المتوقع للمشتركين ومدى رغبتهم في 
ومرفقاته مشروع القانون  يوضحاالشتراك في مثل هذه الصندوق، كما لم 

األعباء المالية المترتبة على الميزانية العامة للدولة، وأثر ذلك على العجز 
في الميزانية، والدين العام للدولة، ولم يبين مشروع القانون المخاطر 
المترتبة على فشل الصندوق وكيفية تعويض المشتركين فيه في حالة 

 .مل التعويضخسارتهم لمدخراتهم، والجهة التي تتح

إن مشروع القانون ال يستهدف ذوي الدخل المحدود من العاملين في  (2
القطاعين األهلي أو الحكومي، بل يشمل جميع العاملين بصرف النظر عن 
مستوى دخولهم، مما يعني ان الحكومة تقدم الدعم ألصحاب الدخول 

م عليها المحدودة والمرتفعة، وهذا ما يتعارض مع األسس والمبادئ التي يقو
 مشروع القانون.

إن الحكومة تقدم أنواًعا كثيرة من الدعم لموظفي الحكومة والعاملين في  (3
القطاع الخاص من خالل صندوق الضمان االجتماعي، وصندوق التأمين 
االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، وصندوق التقاعد لموظفي الحكومة، 

 ودعم السلع األساسية الضرورية.

القانون يلزم الحكومة بالمساهمة في الصندوق بمبلغ شهري إن مشروع  (4
دنانير عن كل مشترك من موظفي الحكومة والعاملين في القطاع  5قدره 

الخاص، األمر الذي سوف يرتب أعباء مالية إضافية ودائمة على الموازنة 
 العامة.

 إن االشتراك في هذا الصندوق سيكون اختيارًيا، األمر الذي قد يؤدي إلى (5
عزوف الموظفين والعمال عن االشتراك، أو أن يكون عدد المشتركين 
محدوًدا نسبًيا، وال يتالءم مع حجم النفقات والمصاريف اإلدارية التي قد 
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يتطلبها الصندوق. كما أن اعتبار االشتراك في الصندوق مسألة اختيارية 
صناديق يتعارض مع شرط عنصر اإللزام في القاعدة القانونية التي تنظم ال

المشابهة، كصندوق التأمين االجتماعي للعاملين في القطاع األهلي، 
وصندوق التقاعد لموظفي الحكومة، يضاف إلى ذلك توفر فرص االدخار 

 للمواطنين الراغبين في البنوك والمصارف المحلية.

إن تنفيذ مشروع القانون في حال إقراره يتطلب إنشاء جهاز إداري كبير  (6
ات االشتراك وتدقيقها وفتح حسابات للمشتركين ومراجعتها، يقوم بقبول طلب

وإعداد ميزانية الصندوق وتدقيقها والرقابة عليها، وكذلك يحتاج إلى إيجاد 
البنية التحتية الالزمة له، وهذا بحد ذاته يتطلب نفقات ومصاريف كبيرة قد 

 تستنزف موارد الصندوق.

لالدخار الوطني يسمح  إن الهدف من مشروع القانون هو إنشاء صندوق (7
للمواطنين العاملين في القطاع األهلي والحكومي بادخار نسبة من أجورهم 
أو مرتباتهم، بينما يسمح مشروع القانون للمشتركين االقتراض من 
الصندوق بعد مضي عام كامل على اشتراكه بما يعادل أربعة أضعاف راتبه 

خالل هذا العام أقل  األساسي، وقد تكون مدخرات المشترك في الصندوق
من مبلغ القرض. كما ان القرض سيكون بدون أية فوائد أو مرابحة، األمر 
الذي سيؤثر على المركز المالي للصندوق، خاصة إذا تعثر المشترك في 

 إعادة مبلغ القرض مما يؤدي إلى انحسار موارد الصندوق.

الخاص تستهدف صناديق االدخار المعمول بها في بعض مؤسسات القطاع  (8
والتي يساهم فيها رب العمل في دعم مدخرات الصندوق الزيادة في 
االنتاجية والمحافظة على استقرار العمالة فيها لفترة طويلة، األمر الذي ال 
يتحقق في مشروع القانون، فهو يقتصر فقط على إلزام الحكومة في 

 .المساهمة بأموال الصندوق، دون تحقيق أي زيادة في االنتاجية

 في ضوء ما تقدم، فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. 
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 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -رابعــًا

   

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على  28إعماالً لنص المادة ) 

 اختيار كل من:

 أصليــــًامقرًرا   األستاذة هالــة رمــزي فايــز -1

 مقرًرا احتياطًيا  الدكتور عبدالعزيز حسن أبل -2

 

 توصية اللجنة: -خامًسا

)المعد  الوطني مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق االدخارعدم الموافقة من حيث المبدأ على 

في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( .

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م2014يناير  26التاريخ : 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
الموضوع : مشروع قمانون رقمم ) ( لسمنة ) ( بشمأن إنشماء صمندوق االدخمار 

 الوطني.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

الصممالح معممالي السمميد علممي بممن صممالح م، أرفااق 3104يناااير  04بتاااريخ      

 (، نسخة من4د  2ص ل ت ق / ف  870، ضمن كتابه رقم ) رئيس المجلس

إلاى مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشمأن إنشماء صمندوق االدخمار الموطني  

لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة، وذلااك لمناقشااته وإبااداء المالحظااات عليااه 

 للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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، عقااادت لجنااة الشاااؤون التشااريعية والقانونياااة م2114نممايري 21وبتاااريخ      

وقارار ، ، حياث اطلعات علاى مشاروع القاانون الماذكورالحادي عشراجتماعها 

 مجلس النوا  بشأنها، وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

إلااى عاادم مخالفااة مشااروع  –بعااد المداولااة والنقاااش  –وانتهاات اللجنااة 

 حكام الدستور.القانون المذكور لمباد  وأ

 

 رأي اللجنة:

مشمروع قمانون رقمم ) ( لسمنة ) ( بشمأن إنشماء صمندوق  ترى اللجنة سالمة     

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.االدخار الوطني، 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص مشروع 

قانون بشأن منح بطاقة ختفيض 

للمتقاعدين )املعد يف ضوء 

االقرتاح بقانون ــ بصيغته املعدلة ــ 

 .النواب(املقدم من جملس 
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 م2014أبريل   6التاريخ: 

 

 

التقرير احلادي عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول مشروع 
قانون بشأن منح بطاقة ختفيض للمتقاعدين )املعد يف ضوء االقرتاح 

 بقانون املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الرابع 

 

 :أوالً: مقدمــــــة

د  2/ ص ل م ق / ف  811م، وبموج  الخطا  رقم )3104فبراير  01بتاريخ 

رئيس المجلس إلى لجنة  (، أرسل صاح  المعالي 4 األستاذ علي بن صالح الصالح

بشأن منح بطاقة تخفيض مشروع قانون الشؤون المالية واالقتصادية نسخة من 

لمناقشته  للمتقاعدين )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

 

 إجراءات اللجنة : -ثانًيا

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
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 اجتماعاتها في تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور  (2)

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 التاسع عشر  .01
فبراياااااااااااااااااااار  00

 م3104

 الثالث والعشرين  .00
مااااااااااااااااااااارس  02

 م3104

 الرابع والعشرين  .03
مااااااااااااااااااااارس  08

 م3104

 الخامس والعشرين  .02
مااااااااااااااااااااارس  32

 م3104

 السادس والعشرين  .04
مااااااااااااااااااااارس  21

 م3104

 م3104أبريل  3 والعشرينالسابع   .01

 

 

اطلعاات اللجنااة أثناااء دراسااتها لمشااروع القااانون موضااوع البحااث والدراسااة علااى  (4)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 (مرفقمشروع القانون موضوع البحث والدراسة ومذكرته اإليضاحية.   ) -

 (مرفققرار مجلس النوا  ومرفقاته. ) -

 (مرفقالتشريعية والقانونية بمجلس الشورى. )رأي لجنة الشؤون  -

 )مرفق(رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان.  -

 (مرفقرأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس. ) -
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 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من 

 المســتشار القانـوني لشؤون اللجان.  األستـــاذ محســــن حميــد مرهــــــون -5

 المستشــار القانوني لشؤون اللجان.   محمـــد عبدهللا الدليمـــيالدكتــــور  -1

 المستشار االقتصـادي والمـــــــــالي.  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -1

 أخصائي قانوني.  السيــــــد محمــــــد أحمـــد عبــــدهللا -8
 

 السيد محمد رضي محمد  وتولى أمانة ســر اللجنة. 

 

 رأي اللـــــجنة : -ثالًثا

بعد االطالع على مشروع القانون، ومذكرة الحكومة، وعلى مذكرة هيئة   
التشريع واإلفتاء القانوني بشأن مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، وعلى 
رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورأي المستشار االقتصادي والمالي، 

لتشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد على عدم مخالفة وعلى رأي لجنة الشؤون ا
مشروع القانون ألحكام الدستور. وبعد دراسة اللجنة ألهداف مشروع القانون 
والمتمثلة في تحسين األوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين، وإعانتهم على الوفاء 

األبناء وتعليمهم وتسديد القروض، خاصة أن هناك أعداًدا من  هبالتزامات تربي
 2002( لسنة 58المتقاعدين ال تنطبق عليهم شرط السن الذي أقره القانون رقم )

بشأن حقوق المسنين والذي نص على منح بطاقة تخفيض للمسنين الذين تجاوزوا 
معيشي، وتأمين على رفع المستوى ال تؤكد حرصهاورغم أن اللجنة الستين عاًما، 
مشروع ل مستفيضة ، إال أنها توصلت بعد دراسة ومناقشةللمتقاعدينالحياة الكريمة 

 القانون إلى رفضه من حيث المبدأ لألسباب اآلتية:
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( 58بالمتقاعدين المسنين وهو القانون رقم ) يشملوجود قانون آخر إن  .1
لمسنين نص على منح بطاقة تخفيض ل قدبشأن حقوق المسنين  2002لسنة 

مما يعني تحقق الغاية من هذا المشروع، الذين تجاوزوا الستين عاًما، 
أنظمة الدول األخرى تقدم امتيازات لمن وصل إلى أغلب باإلضافة إلى أن 

 وهذا األمر( تقديًرا لخدماتهم التي قدموها، وما فوق عاًما 60سن التقاعد )
 .مع المبدأ الوطني لدعم المتقاعدين يتماشى

 

ح جميع المتقاعدين ذات الميزات التي ينص عليها مشروع القانون، إن من .2
 .سلًبا على اإلنتاجية مما يؤثرسيكون مشجًعا للمواطنين على التقاعد المبكر 

 
 

للمتقاعدين الذين لم يبلغوا سن محدًدا إن هذا المشروع لم يحدد عمًرا  .3
المسنين،  بشأن حقوق 2002لسنة  (58الستين المطبق عليهم القانون رقم )

فليس كل متقاعد مسن، إذ إن كثيًرا من المتقاعدين يفضلون التقاعد المبكر 
من الصعوبة تحديد أعداد المستفيدين من هذا ، كما أنه لمزاولة أعمال حرة

، بسبب غياب المعايير الواضحة لهذا المشروع، وصعوبة التنبؤ المشروع
 .بأعداد المستفيدين

 
ف ذوي الدخل المحدود من المتقاعدين في إن مشروع القانون ال يستهد .4

القطاعين األهلي أو الحكومي فقط، بل يدخل ضمن المستهدفين كل متقاعد 
، وعند األخذ بتعديل مجلس النواب الموقر فأقل معاشه التقاعدي ألف دينار

بإلغاء سقف المعاش التقاعدي، سوف يشمل مشروع القانون جميع 
معاشهم، مما يعني أن الحكومة  المتقاعدين بصرف النظر عن مستوى

، وهذا ما والعالية ستقدم الدعم ألصحاب المعاشات المحدودة والمتوسطة
 .يتعارض مع مبادئ األسس التي يقوم عليها مشروع القانون
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إن الحكومة تقدم أنواًعا كثيرة من الدعم غير المباشر للمتقاعدين من خالل  .5
االجتماعي للعاملين في صندوق الضمان االجتماعي، وصندوق التأمين 

القطاع الخاص، وصندوق التقاعد لموظفي الحكومة، ودعم السلع األساسية 
 الضرورية.

 

بتقرير  2012( لسنة 10مجلس الوزراء برقم ) منصدر قرار  سبق وأن .6
عالوة تحسين معيشة ألصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين 

خاص وأعضاء مجلسي الشورى والضباط واألفراد ومتقاعدي القطاع ال
ديناًرا شهرًيا، كما  75والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم بمقدار 

باعتماد الميزانية العامة للدولة  2013( لسنة 17صدر القانون رقم )
نح المتقاعدون بموجب هذا ، والذي ُم2014و 2013للسنتين الماليتين 

ديناًرا لكل متقاعد يقل معاشه عن  75القانون عالوة تحسين معيشة قدرها 
كثر أالتقاعدي ديناًرا لكل متقاعد معاشه  50، وعالوة قدرها دينار 700
 .دينار 1500وحتى  700من 

 

 في ضوء ما تقدم، فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. 

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -رابعــًا

   

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على  28المادة ) إعماالً لنص 

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـــًا.  الدكتور عبدالعزيز حسن أبل -3

 مقرًرا احتياطًيا.  األستاذة هالــة رمــزي فايــز -4
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 توصية اللجنة: -خامًسا

تخفيض للمتقاعدين )المعد مشروع قانون بشأن منح بطاقة عدم الموافقة من حيث المبدأ على 

في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( .

 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        السيد حبيب مكي هاشم               

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           

 

 

 

 

 

 

 



010 
 

 

 

 

 

 

 م1101فبراير  01التاريخ : 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
الموضووو: : رووورا: نووامو) رنوون ) ( لسوون      طووو ) روون  ط انوو     وو   

المقوونم روو   –طصوو هتا الملنلوو   –للمتقاعووني    )  ووء ضووور ا نتوورا  طقووامو) 

 رجلس النواب(

 السالم عل كن ارحم  هللا اطركا ا،،

رلووالء السوو ن علووء طوو  اووال  الصووال  م، أرفاا  1101فبراياار  01بتاااريخ      

 (، نساة  نان1د  1ص ل ت ق / ف  910، ضمن كتابا  رما)   رئ س المجلس

) ( لسن      طو ) رون  ط انو     و   للمتقاعوني    )  وء رورا: نامو) رنن 

إلا  المقونم رو  رجلوس النوواب(   –طصو هتا الملنلو   –ضور ا نتورا  طقوامو) 

لجن  الشؤون التشريعي  والقانوني ، وذلك لمنامشت  وإبداء المالحظات علي  للجن  

 الشؤون المالي  واالمتصادي .
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، عقاادت لجناا  الشااؤون التشااريعي  والقانونياا  م3154 برايوور  51وبتاااريخ      

وقاارار ، ، حيااا اعلعااى علاا  نشاارون القااانون الماا كورالثالووع عوووراجتماعهااا 

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.مجلس النوا  بشأنها، 

 

 

إلااا  عاادم نةالرااا  نشااارون  –بعااد المداولااا  والنقااا   –وانتهااى اللجنااا  

 دستور.القانون الم كور لمبادئ وأحكام ال

 

 رأي اللجن :

رورا: نامو) رنن ) ( لسن      طو ) رن  ط انو     و    ترى اللجن  سالن      

المقونم رو  رجلوس  –طصو هتا الملنلو   –للمتقاعني  )  ء ضور ا نترا  طقامو) 

 نن الناحيتين الدستوري  والقانوني .النواب(، 

 

 

 دالل جاسم الزايد                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 

الشؤون املالية  تقرير جلنة

واالقتصادية خبصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام 

( لسنة 61املرسوم بقانون رقم )

م بشأن تنظيم املناقصات 2002

واملزايدات واملشرتيات واملبيعات 

احلكومية )املعد يف ضوء االقرتاح 

 .بقانون املقدم من جملس النواب(
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 م2014أبريل   6التاريخ: 

 

التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول مشروع قانون 
م بشأن  2002( لسنة 36بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

تنظيم املناقصات واملزايدات واملشرتيات واملبيعات احلكومية )املعد يف 
 جملس النواب(ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد الرابع 

 :مقدمــــــة

د  2ص ل م ق / ف  888م، وبموجااا  الخطاااا  رقااام )3104فبرايااار  01بتااااريخ 

رئيس المجلس إلاى لجناة  (، أرسل صاح  المعالي 4 األستاذ علي بن صالح الصالح

بعض أحكمام المرسموم  مشروع قانون بتعديلالشؤون المالية واالقتصادية نسخة من 

م بشأن  تنظيم المناقصات والمزايدات والمشمتريات 2112( لسنة 31بقانون رقم )

والمبيعات الحكومية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقمدم ممن مجلمس النمواب(؛ 

لمناقشته ودراسته وإعاداد تقريار بشاأنه متضمناـًا رأي اللجناة لعرضاه علاى المجلاس 

 الموقر.
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 إجراءات اللجنة : -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 اجتماعاتها التالية :في تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور  (1)

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م3104فبراير  00 التاسع عشر 0

 م3104مارس  08 الرابع والعشرين 3

 م3104مارس  21 السادس والعشرين 2

 م3104أبريل  3 السابع والعشرين 4

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القاانون موضاوع البحاث والدراساة علاى  (1)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 (مرفق)مشروع القانون موضوع البحث والدراسة ومذكرته اإليضاحية.  -

 (مرفق) قرار مجلس النوا  ومرفقاته. -

 (مرفق)رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق(رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس.  -

بشاااااأن تنظااااايم المناقصاااااات  3113( لسااااانة 22مرساااااوم بقاااااانون رقااااام ) -

 )مرفق(. والمشتريات الحكومية

بتعااديل بعااك أحكااام المرسااوم بقااانون رقاام  3101( لساانة 38قااانون رقاام ) -

. بشااااأن تنظاااايم المناقصااااات والمشااااتريات الحكوميااااة 3113لساااانة ( 22)

 )مرفق(

بإصاادار الالئحااة التنفيذيااة لقااانون تنظاايم  3113( لساانة  27مرسااوم رقاام ) -

 )مرفق(. المناقصات والمشتريات الحكومية
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 كما حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من: (7)

 اللجان. القانوني لشؤونالمستشار  الدكتـــور محمـــد عبــدهللا الدليمـــــي  -1

 المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان.  األستـــــاذ محســن حميـــــد مرهــون  -2

 المستشار االقتصـادي والمـــــــــالي.  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -3

 أخصائي قانوني.  السيــــــد محمــــــد أحمـــد عبــــدهللا -4

 

 محمد السيد محمد رضيللجنة وتولى أمانة ســر ا. 
 

 

 رأي اللـــــجنة : -ثانًيا

 

ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تّم استعراك وجهاات النظار التاي دارت 

حوله من قبل أعضاء اللجناة ومان قبال المستشاارين القاانونيين باالمجلس والمستشاار 

االقتصااادي والمااالي بااالمجلس، وتأكاادت اللجنااة ماان سااالمة مشااروع القااانون ماان 

شاااؤون التشاااريعية والقانونياااة النااااحيتين الدساااتورية والقانونياااة وفقـاااـًا لااارأي لجناااة ال

 بمجلس الشورى. 

وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون بتعديل بعاك أحكاام المرساوم بقاانون 

م بشأن  تنظيم المناقصات والمشاتريات الحكومياة )المعاد فاي 3113( لسنة 22رقم )

ضااوء االقتااراا بقااانون المقاادم ماان مجلااس النااوا (، ووجاادت أن المشااروع بقااانون 

إضااافة قيااد جديااد يتمثاال فااي اشااتراط التسااجيل فااي مملكااة إلااى أساسااي يهاادف بشااكل 

البحرين كشرط أساسي سابق على دخول الشركات األجنبية في المناقصة المحدودة، 

قاد يعا   ولاو بشاكل بسايط مصاداقية  المشاروع على الرغم مان أنوترى اللجنة أنه 

القانونيااة؛ إال أن  الشااركات األجنبيااة ويجناا  التعاماال مااع الشااركات الو ميااة أو غياار

إلاا ام الشااركات األجنبيااة بالتسااجيل المساابق لاادى المملكااة يااؤدي إلااى إحجااام بعااك 

الشركات عن الدخول في المناقصات مما تتاأثر معاه المصالحة العاماة سالًبا بحرماان 
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المملكة من االستفادة من خبرات وإمكانيات تلك الشركات الفنياة والتقنياة المتطاورة، 

 ل على سعر تنافسي.ومن ثم عدم الحصو

كما أن القانون البحريني الحالي يكفل ذلك بفضل االتفاقيات الثنائية والمتعاددة 

األطااراف التااي وقعتهااا المملكااة، بحمايااة المااوردين والمقاااولين ماان المنافسااة الدوليااة 

يعطي حماية قانونية للشاركات  المشروع بقانونغير المتكافئة، باإلضافة إلى أن  ذا 

المحلياة بطريقاة غيار عادلاة، حياث إن أغلا  االتفاقياات التجارياة التاي والمؤسسات 

وقعتهااا المملكااة تاانص بشااكل واضااح علااى أن يعماال األطااراف علااى ضاامان الفااتح 

التااادريجي والمتباااادل والفعاااال ألساااواق المشاااتريات الحكومياااة، وتحقياااق م ياااد مااان 

المتبااادل التحاارر فااي أسااواق المشااتريات الحكوميااة علااى أسااس متبادلااة والتع ياا  

 للفرص االستثمارية.

بعاد دراساة ومناقشاة مستفيضاة للمشاروع فاإن اللجناة توصاي  ومما تقدم فإناه

 برفضه لألسبا  التالية:

تاارى اللجنااة أن المصاالحة العامااة تبنااى علااى اعتبااارات ماان أ مهااا السااعي  (5)

نحو استقطا  وتشجيع الشاركات والمؤسساات العالمياة والعمالقاة لالشاتراك 

الدولياة وعلااى األخاص فاي عقااود نقال التكنلوجياا والخباارات فاي المناقصاات 

الدولية والمشروعات الضخمة، وعليه فإن إل ام الشركات األجنبية بالتسجيل 

المسبق لدى مملكة البحرين قد يؤدي إلى إحجامها عان الادخول فاي المنافساة 

ومن ثم حرمان المملكاة مان االساتفادة مان خبراتهاا مماا قاد ياؤثر علاى حجام 

افسة وقيمة األعمال وجودة المواصفات الفنية أو اإلنشائية المتقدماة ونقال المن

 التكنلوجيا.

وليس مؤدى ماا تقادم إعفااء الشاركات األجنبياة مان التساجيل بالمملكاة بشاكل 

مطلق وإنما فقاط عادم اشاتراطه مسابًقا، حياث ألا م المشاروع  اذت الشاركات 

خاالل ثالثاين يوًماا مان  وذلاك –و و التساجيل  –بااللت ام بالشرط المطلو  

( ماان قااانون تنظاايم 08تاااريخ رسااو المناقصااة عليهااا، مااع التنويااه أن المااادة )
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المناقصااات والم اياادات قااد نصاات علااى )تكااون المناقصااة العامااة محليااة أو 

دولية، وتقتصر المناقصة المحلياة علاى الشاركات والمؤسساات المساجلة فاي 

ن المشااااركة فيهاااا للشاااركات مملكاااة البحااارين، أماااا المناقصاااة الدولياااة فتكاااو

والمؤسسات المحلية ، والعالمية المسجلة وغير المساجلة فاي مملكاة البحارين 

على أن تقوم الشركات والمؤسسات العالمياة غيار المساجلة بالتساجيل حسا  

األنظمااة المعمااول بهااا فااي المملكااة خااالل ثالثااين يوًمااا ماان تاااريخ إرساااء 

( مان 23الفقارة ) اـ( مان الماادة ) المناقصة عليها..."، كماا أكادت علاى ذلاك

بإصاادار الالئحااة التنفيذيااة لقااانون  3113( لساانة 27المرسااوم بقااانون رقاام )

 النافذ.

إن المقاااولين والمااوردين المحليااين واألجاناا  ليسااوا فااي مركاا  قااانوني  (3)

مماثل، وبالتالي ال يجو  االحتجاج في شأنهم بمخالفة مبدأ المساواة أو تكاافؤ 

الشركات األجنبياة بالتساجيل لادى المملكاة ساوف يترتا   الفرص، وأن إل ام

عليااه منافسااة  ااذت الشااركات الدوليااة للمقاااول أو المااورد المحلااي فااي كافااة 

المناقصااات الدوليااة  والمحليااة، فااي حااين أن القااانون النافااذ قااد راعااى إتاحااة 

الفرصااااة أوالً للمااااوردين والمقاااااولين المحليااااين للاااادخول فااااي المناقصااااات 

 الحكومية.

 

ن  ااااذا القااااانون بوضااااعه الحااااالي يعطااااي حمايااااة قانونيااااة للشااااركات إ (2)

والمؤسسات المالياة المحلياة بطريقاة غيار عادلاة، حياث أن أغلا  االتفاقياات 

التجارية التي وقعتها المملكة تانص بشاكل واضاح علاى أن "تعمال األطاراف 

علااااى ضاااامان الفااااتح التاااادريجي والمتبااااادل والفعااااال ألسااااواق المشااااتريات 

. وتحقيااق م يااد ماان التحاارر فااي أسااواق المشااتريات الحكوميااة الحكوميااة، ..

 على أسس متبادلة، والتع ي  المتبادل للفرص االستثمارية".
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وفيما يتعلق بمبدأ الشفافية الاذي يساعى مشاروع القاانون إلاى تحقيقاه، فاإن  (4)

رقام ( الفقارة )و( مان المرساوم 01اللجنة ترى أنه متحقق من خاالل الماادة )

، إذ أنااط بشأن تنظايم المناقصاات والمشاتريات الحكومياة 3113( لسنة 22)

بمجلااس المناقصااات والم اياادات اعتماااد تأ ياال الجهااات الحكوميااة المعنيااة 

للمقاولين والموردين وفق معاايير يقر اا المجلاس، و اذت المعاايير تتحادد فاي 

إل ام المقاولين والموردين بإثباات  اويتهم وتقاديم المساتندات واألدلاة وساابق 

راتهم التااي ماان خاللهااا يمكاان الوقااوف علااى و ن الشااركة أو المؤسسااة خباا

المااالي والفنااي وماادى اسااتيفائها لكافااة اإلجااراءات والشااروط التااي تؤ لهااا 

 لالشتراك في المناقصة قبل قبول العطاء المقدم منها. 

 

في حال الموافقة على مشروع القانون بفرك م ياد مان الحماياة علاى ماا  (1)

، فإنه يتطلا  إجاراء دراساة مان قبال المختصاين باو ارة  و معمول به حالًيا

الصناعة والتجارة، والجهات والهيئاات االقتصاادية األخارى بشاأن إيجابياات 

وسلبيات فرك  ذت الحماية، كذلك االطاالع علاى متطلباات  يئاات المجتماع 

الدولي وعلى األخاص منظماة التجاارة العالمياة التاي تساعى لتحريار التجاارة 

 تطلبات التحديث واالرتقاء.الدولية، وم

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -ثالًثا

   

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على  28إعماالً لنص المادة ) 

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـــــًا  األستاذ سعود عبدالعزيز كانو -5

 احتياطيـًامقرًرا   الدكتورة ندى عباس حفاظ -1
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 توصية اللجنة: -رابًعا

 

عممدم الموافقممة مممن حيممث المبممدأ علممى مشممروع قممانون بتعممديل بعممض أحكممام .1 

م بشممممأن  تنظمممميم المناقصممممات 2112( لسممممنة 31المرسمممموم بقممممانون رقممممم )

والمشتريات الحكوميمة )المعمد فمي ضموء االقتمراح بقمانون المقمدم ممن مجلمس 

 النواب(.

 

 

 

 الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجلس 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                      السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م1101فبراير  01التاريخ : 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

الموضو: : رورا: نوامو) رنون ) ( لسون  ) ( طتلونيض طلو  أحكوام المر ووم 

طووووو )  ناوووو ن المنانصووووا  االم ايوووونا   3113( لسوووون   21طقووووامو) رنوووون )

 وء ضوور ا نتورا  طقوامو) المقونم االموتريا  االمب لا  الحكور و  ) الملون 

 ر  رجلس النواب(.

 السالم عل كن ارحم  هللا اطركا ا،،

رلووالء السوو ن علووء طوو  اووال  الصووال  م، أرفاا  1101فبراياار  01بتاااريخ      

 (، نساة  نان1د  1ص ل ت ق / ف  199، ضمن كتابا  رما)   رئ س المجلس

ر وووم طقووامو) رنوون رووورا: نووامو) رنوون ) ( لسوون  ) ( طتلوونيض طلوو  أحكووام الم

طووووو )  ناوووو ن المنانصووووا  االم ايوووونا  االموووووتريا   3113( لسوووون   21)

االمب لووا  الحكور وو  ) الملوون  ووء ضووور ا نتوورا  طقووامو) المقوونم روو  رجلووس 

إلااا  لجنااا  الشاااؤون التشاااريعي  والقانونيااا ، وذلاااك لمنامشااات  وإباااداء النوووواب(  

 المالحظات علي  للجن  الشؤون المالي  واالمتصادي .
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، عقاادت لجناا  الشااؤون التشااريعي  والقانونياا  م3154 برايوور  51وبتاااريخ      

وقاارار ، ، حيااا اعلعااى علاا  نشاارون القااانون الماا كورالثالووع عوووراجتماعهااا 

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.مجلس النوا  بشأنها، 

إلااا  عاادم نةالرااا  نشااارون  –بعااد المداولااا  والنقااا   –وانتهااى اللجنااا  

 القانون الم كور لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجن :

رووورا: نووامو) رنوون ) ( لسوون  ) ( طتلوونيض طلوو  أحكووام  تاارى اللجناا  سااالن      

طووو )  ناوو ن المنانصووا  االم ايوونا   3113( لسوون   21المر ووم طقووامو) رنوون )

االموتريا  االمب لا  الحكور   ) الملون  وء ضوور ا نتورا  طقوامو) المقونم رو  

 نن الناحيتين الدستوري  والقانوني .رجلس النواب(، 

 

 

 دالل جاسم الزايد                            

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص البيانات 

 61املالية للسنة املالية املنتهية يف 

م جمللس الشورى، 2012ديسمرب 

من قبل ديوان  واليت مت تدقيقها

 .الرقابة املالية واإلدارية
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 م2113ديسمبر  31التاريخ : 

 

 

 التقرير اخلامس للجنة الشؤون املالية واالقتصادية

جمللس الشورى،  2012ديسمرب  31بشــأن البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف 

 تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.والتي مت 

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الرابع 

 املقدمــــــة: - أوالا 
 

صماحب المعمالي السميد علمي استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية كتا  

( الماؤر  فاي 4ف  2ص ل م ق / ف  780رقم ) رئيس المجلسبن صالح الصالح 

البيانات الماليمة  تكليف اللجنة بدراسة ومناقشةم والذي تم بموجبه 3102أكتوبر  21

لمجلس الشورى، والتي تم تمدقيقها  2112ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

بشاأن  ، وإعاداد تقريار يتضامن رأي اللجناةمن قبل ديموان الرقابمة الماليمة واإلداريمة

 ذلك لعرضه على المجلس.
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ا 
ا
 إجراءات اللجنة: -ثاني
 

 لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 

 20، 08، 1ناوفمبر،  32، 03، 2المنعقدة بتااريخ  اعقدت اللجنة اجتماعاته  (8)

 20البيانااات الماليااة للساانة الماليااة المنتهيااة فااي ، لبحااث ودراسااة 3102ديساامبر  

لمجلس الشورى، والتي تام تادقيقها مان قبال دياوان الرقاباة المالياة  3103بر ديسم

 .  واإلدارية

 20اطلعت اللجنة، أثناء دراستها للبيانات المالية للسانة المالياة المنتهياة فاي    (9)

، على الوثائق المتعلقة بموضاوع البحاث والدراساة والتاي اشاتملت 3103ديسمبر 

 على ما يلي:

لمجلاس الشااورى،  3103ديسامبر  20سانة المالياة المنتهيااة فاي البياناات المالياة لل -

 . )مرفق(والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان. )مرفق( -

 رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس. )مرفق( -

 األمانة العامة. )مرفق(مقدم من قبل  3103تقرير متابعة أداء المي انية  -

 

وبناء على دعوة من اللجنة ، شارك فاي االجتمااع مساؤولون وممثلاون عان    (51)

 األمانة العامة للمجلس حيث حضر كل من :

 

 األمــيـــــن العــــــــام للمجــلس. سعادة األستاذ عبدالجليل إبراهيم آل طريف 

 األممممين العمممام المسممماعد للمممموارد  األستـــاذ أحــمــد عـبـــــدهللا الــحـــردان

البشــمممممممممممممممممـرية والماليمممممممممممممممممـة 

 والمعلومات.
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 المسممممـتشار القممممانوني لشممممـؤون  الدكتــور محمـــد عبــداللـه الدليمـــي

 اللجان.

 المسممممـتشار القممممانوني لشممممـؤون  األستـــاذ محســـن حميـــد مرهـــــون

 اللجان.

 ار االقتصممادي لشممؤون المستشــممـ الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائــــغ

 اللجان.

 مدير الموارد البشرية والمالية. السيـــــد أحمـــــد يوســــف الصحــــاف 

 رئيـــمممممممممممممممممـس الشــمممممممممممممممممـؤون   السيــــــدة كــريــــمة محمــــد العباسي

 المــالــــــية.

 

 

  السيد محمد رضي محمد .وتولـــى أمانـــة ســـــر اللجنـــــة 
 

ا: املواد 
ا
 القانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي للمجلس:ثالث

  طو )  3113( لسن  51ر  المر وم طقامو) رنن ) (42)مصت المادة

يستقل كل نن نجلس الشورى ونجلس  عل  " رجلسء الوورى االنواب

النواب بموازنت  ، وتدرج االعتمادات المةصص  ل  رمماً واحداً في نيزاني  

وتبين الالئح  الداخلي  لكل نن المجلسين كيري  إعداد نشرون نوازن   الدول .

المجلس السنوي  وبحث  وإمراره ، وعريق  إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ، 

دون التقيد بالقواعد وذلك  واعتماده،وكيري  إعداد الحساب الةتاني السنوي 

 ."الحكوني 

  طو )  3113( لسن  11ر  المر وم طقامو) رنن ) (581)مصت المادة

"تعد األنان  العان  للمجلس  عل  أن الوورى مجلسلالالئح  الناخل   

المالي  ، ويحيل   الحساب الةتاني ل  خالل ثالثين يونا نن انتهاء السن 
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 نكتب المجلس للنظر في  مبل عرض  عل  المجلس لمنامشت  إل الرئيس 

لجن  الشئون المالي   ل إوإمراره. ولمكتب المجلس إحال  الحساب الةتاني 

لبحث  وتقدي) تقرير عن  يعرض عل  المجلس في أول جلس   واالمتصادي 

الةتاني وإصداره اإلجراءات المتبع  في إمرار  تالي . وتتبع في إمرار الحساب

 ."نيزاني  المجلس وإصدارها

 

  يكون لرئيس المجلس  "عل   ر  ذا  الالئح  (584)مصت المادة كما

عليها  ةول  للوزير ووزير المالي  واالمتصاد الوعني المنصوصالسلطات الم

في القوانين واللوائح ، ويكون لمكتب المجلس االختصاص في المسائل التي 

يصدر بها مرار نن رئيس نجلس الوزراء ، وك لك المسائل التي  يجب أن

د واللوائح بأخ  رأي أو نوافق  وزارة المالي  واالمتصا تقضي فيها القوانين

 ."المدني  ، أو أي جه  أخرى حسب األحوال الوعني أو ديوان الةدن 

 ( ر  الالئح  المال   221انن مصت المادة ) للمجلس عل  "يقوم مس) الشؤون

المالي  بإعداد الحساب الةتاني والتقارير التالي  بصورة شهري  ودوري   ربع 

 سنوي (:

 .بيان المركز المالي 

 ت.بيان اإليرادات والمصروفا 

 . بيان التدفقات النقدي 

 . نيزان المراجع 

 .تسويات حسابات البنوك 

 .كشف الودائع مصيرة األجل وعويل  األجل 

 . كشوف ترصيلي  للمصروفات نقارن  نع الميزاني  التقديري 
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 ( ر  الالئح  المال   للمجلس على: يقوم نسن 221كما مصت المادة )

السنوي االذي يحتوي على را الوؤا) المال   طإعناد الحساب ال تارء 

 يلء:

 ديسمبر. 20مي ان المراجعة للسنة المنتهية في  -1

 ديسمبر. 20المي انية العمومية )المرك  المالي( كما في  -2

 ديسمبر. 20بيان اإليرادات والمصروفات المنتهية في  -3

 ديسمبر. 20بيان التدفقات النقدية المنتهية في  -4

 مالحظات على الحسا  الختامي. -5

 فصيلية وتحليلية للمصروفات متضمنة:كشوف ت -1

ديسمبر )غير  20كشف تفصيلي للمصروفات المستحقة كما في  -

 المسددة حتى نهاية السنة(.

 كشوف تفصيلية للمصروفات المدفوعة مقدًما. -

 كشوف تفصيلية وتحليلية أخرى متضمنة: -1

 ديسمبر. 20سجل الموجودات الثابتة كما في  -

 كشف بالذمم الدائنة. -

 ديسمبر. 20الودائع الثابتة كما في تفاصيل  -

كشف بأوامر الشراء المحلية وااللت امات المعلقة من واقع سجل  -

 االلت امات.

 كشف برصيد إجا ات الموظفين ومخصص نهاية الخدمة. -

تقارير مقارنة اإليرادات الفعلية مع المي انية التقديرية مع بيان أسبا   -8

 الفروقات، إن وجدت.

 ك لشهر ديسمبر.تسوية حسابات البنو -7
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ا: 
ا
 ملخص للحساب اخلتامي جمللس الشورى: رابع

 :يرادات والمصروفاتاإلأوالً: 

 8،127،411 بلغت 3103الفعلية لعام  يتبين أن إيرادات االعتمادات 

دينار ومقارنة    8،127،411 ةدينار مقارنة بالمعتمد

 .3100دينار عام  7،112،111

 المجموع الكلي الفعلي لإليرادات وحيث إن  ناك إيرادات أخرى فإن 

دينار مقارنة بإجمالي الكلي المعتمد  8،178،872 قد بلغ

 7،181،832 م3100وباإليراد الفعلي لعام دينار،  8،127،411

 دينار.

 

 .إجمالي اإليراداتويتضح من خالل الجدول 

الميزانية  البيان

2112 

 2111الفعلي  2112الفعلي 

 751125111 7،822،111 7،822،111 اعتمادات السنة

 - 014،411 014،411 اعتمادات إضافية

 38،832 03،172 - إيرادات أخرى

 1،585،721 8،117،711 8،111،411 مجموع اإليرادات

 

  7،832،701م 3103بلغ حجم المصروفات الفعلية في عام في حين 

والذي  3100بالفعلي لعام و 7،141،311مقارنة بالمي انية المقدرة 

 دينار. 2،211،228بلغ 
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 جدول المصروفات

 3103المي انية  البيان
 إجمالي المصروفات

 3100الفعلي  3103الفعلي 

 (3،887،120) (2،418،830) (2،421،111) القوى العاملة

 (0،344،111) (0،341،781) (0،312،821) الخدمات

السلع 

 االستهالكية

(77،411) (12،277) (78،224) 

استهالك 

الموجودات 

 الثابتة

- (221،184) (301،108) 

 (012،784) (008،181) (038،111) الصيانة

مجموع 

المصروفات 

 المتكررة

(4،717،231) (5،218،252) (4،131،553) 

مكافآت 

وعالوات 

 األعضاء

(3،102،171) (3،102،127) (0،870،181) 

مصروفات 

 أخرى

(014،411) (010،880) (3،111) 

مجموع 

 المصروفات

(1،541،211) (1،821،111) (1،115،138) 

مالحظة: أن تجاو  المصروفات الفعلية عن المصروفات المعتمدة في المي انية 

 دينار. 221،184راجع إلى االستهالك السنوي للموجودات الثابتة والذي بلغ 

 مصروفات القوى العاملة الفعلية في  ويتضح من خالل الجدول أن

 3،887،120ــمقارنة ب 2،418،830 بلغت 3103ديسمبر  20
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. وكانت مصروفات القوى العاملة المعتمدة لعام 3100دينار عام 

 .2،421،111 قد بلغت 3103

 جدول مصروفات القوى العاملة

 بالدينار

 المي انية البيان

3103 

 الفعلي

3103 

 الفعلي

3100 

 3،274،034 3،831،384 3،831،207 البحرينيينوظائف 

 013،888 17،818 17،822 وظائف غير البحرينيين

 22،722 70،283 70،283 تدري  الموظفين داخل البحرين

 8،210 38،788 38،831 تدري  الموظفين خارج البحرين

 282،843 472،087 472،311 الفوائد النقدية والعينية للموظفين

 2،781،131 3،457،721 3،411،111 المجموع

 

 

  دينار  472،087الفوائد النقدية والعينية للموظفين قد بلغت يالحظ أن

% من مصروفات القوى العاملة( مقارنة بالمعتمد 0258) 3103عام 

 دينار. 282،843و و  3100دينار وبالفعلي لعام  472،311

  كما يالحظ انخفاك المصروفات على وظائف غير البحرينيين من

 .3103عام فقط دينار  17،818إلى  3100دينار عام  013،888
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 جدول المصروفات )الخدمات(

 الخدمات:

 المي انية البيان

3103 

 الفعلي

3103 

 الفعلي

3100 

 )المعدل(

 325،141 351،113 351،531 مؤتمرات ومهام رسمية وضيافة

 15،283 11،137 18،311 االتصاالت

 32،181 32،284 32،711 تكاليف المنافع العامة

 32،225 31،481 38،111 اإليجارات

 15،811 55،115 55،711 التأمين والنقل والتنظيف

 241،472 217،418 221،111 اإلعالن والطباعة واالشتراكات

 443،214 458،551 411،211 خدمات متنوعة

 22،171 24،581 25،111 الجلساتضيافة 

 1،244،155 1،245،181 1،253،831 المجموع
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  3103ديسمبر  20حتى ، المصروفات الفعلية للخدماتبلغت 

 0،312،821مقارنة بالمي انية المعتمدة  ادينارً  0،341،781

والتي بلغت  3100ومقارنة بالمصروفات الفعلية لعام  ا،دينارً 

من  ذت المصروفات بلغ حجم مصروفات ا، وأن دينارً  0،344،111

 ادينارً  211،122 مبلغ  رسمية والضيافةالمهمات المؤتمرات وال

المبلغ الفعلي لعام وب ا،دينارً  210،121مقارنة بالمي انية المعتمدة 

تشمل  ذت المصروفات ا، كما دينارً  231،047والذي بلغ  3100

% من مصروفات 2258) ادينارً  418،111أيضا مبلغ فعلي وقدرت 

 420،311الخدمات( تحت مسمى خدمات متنوعة )المبلغ المقدر  و 

 442،304 والبالغة 3100مقارنة بالمبالغ المصروفة في عام دينار( 

ا، و ي خاصة بالتأمين الصحي ألصحا  السعادة أعضاء دينارً 

 المجلس وموظفي األمانة العامة.

 

 مكافآت وعالوات أعضاء المجلس:

 ت وعالوات أعضاء المجلس حتى آالمصروفات الفعلية لمكاف بلغت

دينار مقارنة بالمي انية المعتمدة  3،102،127 م3103ديسمبر  20

والتي بلغت  3100الفعلية لعام  وبالمصروفات ،دينار 3،102،171

 دينار.  0،870،181

 الصيانة:
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 جدول بمصروفات الصيانة

 )بالدينار(          

 نيةالمي ا البيان

3103 

 الفعلي

3103 

 الفعلي

3100 

 33،214 34،531 34،111 صيانة المباني

 174 1،112 1،111 صيانة المركبات واآلليات بأنواعها

 21،151 31،211 41،111 صيانة أجه ة الحاسو 

 34،544 32،131 34،711 صيانة األجه ة المتنوعة

 11،515 13،548 11،111 صيانة متنوعة

 111،184 118،581 128،111 المجموع

 

 

 ديسمبر  20المصروفات الفعلية للصيانة كما في ب وفيما يتعلق

دينار مقابل المي انية المعتمدة  008،181 ، فقد بلغت3103

 012،784والذي بلغ  3100المبلغ الفعلي لعام و ،دينار 038،111

صيانة بندي أن المبالغ التي صرفت على  وقد الحظت اللجنةدينار. 

ما  دينار أي 42،078صيانة متنوعة قد بلغت واألجه ة المتنوعة 

 .3103% من إجمالي مصروفات الصيانة في عام 2858 يعادل
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 السلع االستهالكية:

 ، فقد كانت على النحو التالي:السلع االستهالكية ما بشأن

 المي انية البيان

 3103 

 الفعلي

 3103 

 الفعلي

 3100 

 2،211 2،111 2،111 وتشحيم وقود ومواد ت ييت

 23،881 04،070 02،411 مؤن ومواد وأدوات

 38،828 37،124 43،111 مطبوعات وأدوات قرطاسية

 02،000 8،243 00،111 تكاليف أخرى

 - - 3،111 تكاليف البرامج اإلعالمية

 18،114 53،311 11،411 المجموع

 

 مصروفات  أنه بالرغم من أنخالل  ذا الجدول  ويتبين من

 نسبته ، وبماالنسبة األكبرتمثل المطبوعات وأدوات قرطاسية 

إال أنها تمثل  % من مجموع مصروفات السلع االستهالكية1052

 تمثل التكاليف األخرى كما % فقط من المبلغ المعتمد،2152نسبة 

 % من المجموع نفسه.0253 نسبة

 

 فائض السنة:

 20في  الفعليع الفائك مجمو وبالرجوع إلى بيان الدخل يتضح أن 

دينار عام  881،388ـمقارنة ب 312،322م قد بلغ 3103ديسمبر 

3100 . 
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 االحتياطي المالي )ممتلكات المجلس(:

  3103المي انية  البيان

  الموجودات المتداولة

 4،151،128 نقدية بالبنك

 (182،314) إجمالي المطلوبات

 3،718،114 النقدية الفعلية

 يضاف إليه:

 الموجودات المتداولة األخرى )مدينون وأرصدة أخرى(

 

835،512 

 4،814،211 إجمالي الموجودات المتداولة

 يضاف إليه:

 إجمالي الموجودات الثابتة

 

1،453،511 

 1،251،172 ديسمبر 31إجمالي االحتياطي المتراكم كما في 

 

 2،111،222 ـدينار مقارنة ب 2،317،783 االحتياطي المالي للمجلس بلغ

 إلى:االحتياطي ينقسم  ذا و،  3100دينار عام 

 ـدينار مقارنة ب 0،412،102وتبلغ  (ثابتة)موجودات غير متداولة  -

 .3100دينار عام  0،112،387

دينار  4،113،272دينار مقابل  4،814،372موجودات متداولة وتبلغ و -

 .3100عام 
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 لى:إتنقسم الموجودات المتداولة كما 

 المطلوبات المتداولة طرا قيمةبعد ( 4،710،138النقدية بالبنك ) -

، مقابل دينار 2،828،704( ، وتكون قيمتها الفعلية 783،204)الدائنين 

 .3100عام دينار  2،882،807

دينار  211،418دينار مقابل  821،123مدينون وأرصدة مدينة أخرى و

 .3100عام 

 

 

 النقدية الفعلية:

  3103المي انية   البيان

 4،151،128  نقدية بالبنك

 14،542  مستحقات أعضاء المجلس

 (182،314)  إجمالي المطلوبات المتداولة

4،143،251  المتبقي من النقدية الفعلية
0

 

ديسمبر  20الت امات المجلس كما في 

3103: 

مشروع إنشاء مبنى المكات   -

 طوابق( 2اإلدارية )

لمواقف مشروع إنشاء مبنى  -

 طوابق( 2السيارات )

 

 

3،118،171 

2،211،111 

 

 

                                                           
0
 يرجع إل  االعتمادات المدورة. 
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 (5،318،171)  

 

5،318،171 

 (1،335،434) فرق الزيادة

 

  أن  ناك الت امات مالية على المجلس و ي ويتضح من الجدول

 3103عبارة عن مبالغ خاصة بمشاريع تم االلت ام بتنفيذ ا قبل نهاية 

وقد بلغ إجمالي تلك االلت امات على المجلس حتى  ،كمالهاستولم يتم ا

دينار مقارنة    1،278،281مبلغ  3103ديسمبر  20

 . 3100دينار عام  3،880،182

 

 الموجودات الثابتة:

  االعتمادات المخصصة للموجودات الثابتة )السلع الرأسمالية( بلغت

كما بلغت إضافات الموجودات  ،دينار 047،311م 3103خالل عام 

 3100دينار، مقارنة بعام  012،873م 3103لثابتة خالل عام ا

والتي بلغت فيها االعتمادات المخصصة للموجودات الثابتة 

وبلغت إضافات الموجودات الثابتة خالل نفس  ،دينار 202،111

 دينار.  088،180العام 

  0،142،211بلغت القيمة الكلية المتراكمة للموجودات الثابتة كما 

 .3100دينار عام  3،081،722ة   دينار مقارن

  3103ديسمبر  20صافي القيمة الدفترية للموجودات كما في وأن 

دينار عام  0،283،278دينار مقارنة    0،301،712 بلغت

3100 . 
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  بإعادة تقييم موجوداته الثابتة، وذلك  3103خالل المجلس قام

ن نفس بتخفيك تكلفتها في بداية السنة باالستهالك المتراكم لها ع

ا يتم على أساسه ا افتراضيً الفترة، واعتبار العمر المتبقي لها عمرً 

 احتسا  مبالغ استهالكها السنوية.

 مشاريع قيد التنفيذ:

 بلغ 3103ديسمبر  20مشاريع قيد التنفيذ كما في الرصيد  إن 

 .3100دينار عام  001،818دينار مقارنة بمبلغ  327،721

 

 االعتمادات المدورة:

 20المبلغ في  البيان

 ديسمبر

3103 

 20المبلغ في 

 ديسمبر

3100 

 281،111 - مشروع تصميم وبناء السور الخارجي

 52،111 - مشروع عمل مصعد للمبنى اإلداري القديم

 - 3،118،171 طوابق( 2مشروع إنشاء مبنى المكات  اإلدارية )

 - 814،511 طوابق(  2مشروع إنشاء مبنى لمواقف السيارات )

 333،111 4،143،251 المجموع

 

  دينار من االحتياطي  4،142،317بلغت قيمة االعتمادات المدورة

مقارنة بمبلغ  3102ع في السنة المالية يالمتراكم لمي انية المشار
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لمي انية  3100دينار من االحتياطي المتراكم للعام  222،111

 . 3103المشاريع في السنة المالية 

ا
ا
 العامة: رأي األمانة -خامس

بااين ممثلااو األمانااة العامااة أن المجلااس قااد التاا م ببنااود ومااواد لوائحااه الداخليااة 

)الالئحااة الماليااة والئحااة شااؤون المااوظفين(، وأن تقرياار الااديوان لاام يظهاار حاادوث 

تجاو ات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس، وقد أكادوا علاى تجااو  األماناة 

بقة للديوان ولجنة الشؤون المالية واالقتصادية العامة للمجلس مع كل المقترحات السا

األهممداف السااابقة لتحسااين أنظمااة الرقابااة الداخليااة ورقابااة االلتاا ام، كمااا تاام توضاايح 

 )مرفق تقرير متابعة أداء الميزانية( 2112واإلنجازات الرئيسية لسنة 

أسممباب ومبممررات وجممود الفروقممات بممين األهممدافعالبرام  المعتمممدة وقممد أوضممحت 

 :والمنفذة 

نفقاات األباوا  األخارى إلاى يرجع السب  الرئيسي لوجود فائك في مي انية  .0

تطبيااق سياسااة ترشاايد االنفاااق كمشااتريات الساالع االسااتهالكية مثاال كوبونااات 

 وقود السيارات واألدوات القرطاسية والكت .

فقد ظهر بقيمة أكبار مان قيمتاه الفعلياة  م3103فائك مي انية أما بالنسبة إلى  .3

بسب  إضافة مشتريات الموجودات الثابتة كأصول ضامن المي انياة العمومياة 

و استبعاد ا من بيان الادخل وذلاك  بساب  تغييار السياساة المحاسابية لتساجيل 

 المعامالت ) أساس االستحقاق الكامل ( .

 :مجلس (االحتياطي المالي ) ممتلكات ال

 وينقسم إلى :ديناًرا بحرينًيا،  2،317،783المالي وقد بلغ  االحتياطي  •

o ديناًرا بحرينًيا. 0،412،102وتبلغ   موجودات ثابتة 

o  ديناًرا بحرينًيا. 4،814،372 موجودات متداولة 

 وتنقسم الموجودات المتداولة إلى :
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 ديناًرا بحرينًيا. 2،828،704 نقدية البنك بعد دفع المطلوبات المتداولة -0

 ديناًرا بحرينًيا. 821،123 موجودات متداولة أخرى -3
 

 

ا 
ا
 رأي اللجنة:  -سادس

 

 3103ديسامبر  20تدارست اللجنة البيانات المالية للسانة المالياة المنتهياة فاي 

لمجلس الشورى، وبعد االطالع عليها، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان 

ورأي  المستشااار االقتصااادي والمااالي بااالمجلس، وعلااى العاارك التوضاايحي بشااأن 

 الحظت التالي :البيانات المالية المقدم من األمانة العامة؛ 

أن األمانااة العامااة بااالمجلس قااد الت ماات عنااد إعااداد ا للبيانااات الماليااة للساانة  -0

( ماان الالئحااة 081؛ بأحكااام المااادة )3103ديساامبر  20الماليااة المنتهيااة فااي 

 ( من الالئحة المالية للمجلس.222 – 221الداخلية للمجلس والمواد ) 

الرقابة على المجلس بموجا  المرساوم أن ديوان الرقابة المالية قد قام بأعمال  -3

م بشااأن ديااوان الرقابااة الماليااة، بهاادف إبااداء 3113( لساانة 02بقااانون رقاام )

الاارأي المهنااي حااول الحسااا  الختااامي للمجلااس وأصاادر تقرياارت عاان أعمااال 

الرقابااة دون أي تحفظااات ممااا يعنااي أن البيانااات الماليااة الااواردة فااي الحسااا  

 رادات ومصروفات المجلس.الختامي تظهر بصورة عادلة إي

عمل المجلس على تنفياذ المالحظاات التاي أبر  اا دياوان الرقاباة وماا  -2

 أصدرت بشأنها من توصيات للسنوات السابقة. 

   تشيد اللجنة باستمرار برنامج القروك الحسنة للموظفين. -4

 وتوصي اللجنة المجلس بالتالي:

ررة، وتاوفير التجهياا ات الال مااة اإلساراع فااي تنفيااذ المشااريع اإلنشااائية المقاا -0

 لتطوير أداء عمل المجلس. 
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ترى اللجنة مستقبالً  ياادة االعتماادات المتعلقاة باالتوظيف فاي االماناة العاماة  -3

 سواء للموظفين او المستشارين والباحثين القانونيين.

أ مية االستفادة بج ء من الفائك السانوي فاي رفاع كفااءة القاوى العاملاة مان    -2

 ل توفير فرص التدري  الداخلي والخارجي بغية رفع مستوى وأداء المجلس.خال

تفعيااال الدبلوماساااية البرلمانياااة ولجاااان الصاااداقة لتع يااا  وتباااادل الخبااارات  -4

 البرلمانية

أ ميااة المحافظااة علااى البيئااة واتباااع السياسااة الخضااراء فااي بناااء المشاااريع  -1

 وترشيد استخدام الطاقة.

المجلاس قاد التا م ببناود وماواد لوائحاه الداخلياة، وأن تقريار دياوان ترى اللجناة أن و

الرقابة المالية واإلدارية لم يظهر حدوث تجاو ات أثرت على صاحة الوضاع الماالي 

للمجلااس. كمااا الحظاات اللجنااة تجاااو  األمانااة العامااة للمجلااس مااع كاال المقترحااات 

ساين أنظماة الرقاباة الداخلياة السابقة للديوان ولجنة الشؤون المالياة واالقتصاادية  لتح

 ورقابة االلت ام.

 

ا 
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :  -سابع

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  28إعماالً لنص المادة ) 

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـــــًا.  الدكتور عبدالعزيز حسن أبل .3

 مقرًرا احتياطيـًا.        حفاظالدكتــورة ندى عباس  .4

 

 



011 
 

ا 
ا
 توصية اللجنة :  -ثامن

 

في ضوء المناقشاات واآلراء التاي أباديت أثنااء دراساة البياناات المالياة للسانة المالياة 

والتاي تام تادقيقها مان قبال دياوان لمجلاس الشاورى،  3103ديسامبر  20المنتهية في 

 يلي :، فإن اللجنة توصي بما الرقابة المالية واإلدارية

 31إقرار البيانات المالية الختامية لمجلمس الشمورى للسمنة الماليمة المنتهيمة فمي  -

 .والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 2112ديسمبر 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                      السيد حبيب مكي هاشم          

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية        رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية   
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 (7ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 

والقانونية خبصوص االقرتاح بقانون 

بشأن عالوة طبيعة العمل الفين 

للمستشارين القانونيني البحرينيني 

العاملني يف الوزارات واهليئات 

احلكومية واجملالس التشريعية 

دالل جاسم والبلدية، واملقدم من 

الزايد، د. ندى عباس حفاظ، خالد 

 .هالة رمزي فايز حسني املسقطي،

 

  

 



011 
 

 

 

 م4102 أبريل 02التاريخ: 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية لسابعالتقريـر ا

 حول

االقتراح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين القانونيني البحرينيني 
 احلكومية واجملالس التشريعية والبلديةالعاملني يف الوزارات واهليئات 

 :مقدمــة
 

رقم            معايل رئيس جملس الشورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

، والذي مت مبوجبه م2104 مارس 02( املؤرخ يف  4د  3ف ص ل ت ق /  722) 

االقتراح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

للمستشارين القانونيني البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس 

التشريعية والبلدية، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: رباب عبدالنيب العريض، 

سقطي، هالة رمزي دالل جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسني امل

 على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم فايز،

 عرضه على اجمللس. 



011 
 

 إجراءات اللجنة: :أواًل

 اءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجر

مرن الفصرل    برع ارتدارست اللجنة االقتراح املذكور يف دور االنعقاد العادي ال (55)

 :نيالتالي نيالتشريعي الثالث يف االجتماع

 م.2104 مارس 31املنعقد بتاريخ         سادس عشرال االجتماع .0

 م.2104 أبريل 1املنعقد بتاريخ           سابع عشراالجتماع ال .2

 

أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحث اطلعت اللجنة  (53)

 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

 مالحظات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللس بشأن االقتراح بقانون.  -

 )مرفق(

القانونيني العاملني يف هيئة التشريع جدول مقارنة بني رواتب وعالوات وبدالت  -

واإلفتاء القانوين والقانونيني العاملني يف السلفة التشريعية وادكومة استناًدا 

االخصائي ، السيد أمحد حممد عبداهلل للقوانني اخلاضعني هلا، واملقدم من

 )مرفق(. القانوين باجمللس

 )مرفق( مرئيات ديوان اخلدمة املدنية خبصوص االقتراح بقانون. -
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بتحديد مسميات ودرجات ورواتب  2103( لسنة 47األمر امللكي رقم ) -

 )مرفق(وعالوات وبدالت ومزايا أعضاء هيئة التشريع واإلفتاء القانوين. 

م بإصدار الئحة حتديد الرواتب 2103( لسنة 11( من القرار رقم )01املادة ) -

لقانون اخلدمة املدنية.  واملزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفني اخلاضعني

 )مرفق(

 السابع عشر كال من:دعت اللجنة إىل اجتماعها  (52)

 ديوان اخلدمة املدنية: -

 األستاذ يوسف أمحد حممد إبراهيم          مدير إدارة األجور واملزايا الوظيفية. .0

 األسـتاذ يــاسـر رمـضان           املـستشـار الـقانـونـي. .4

 
 والنواب:وزارة شؤون جملسي الشورى  -

 

 األستاذة ديـنا أمحد الفايـز                 مدير إدارة شؤون جملس الشورى. .0
 

عضو خالد حسني املسقطي،  ذسعادة األستا حضر اجتماع اللجنة السابع عشر  (54)
 اجمللس، بصفته أحد مقدمي االقتراح. 

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 

 املستشـار القانـوين للمجلـس.        الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .0
 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا: رأي   :ديوان اخلدمة املدنيةثاني

تصنف وظائف القانونيني ضمن الوظائف التخصصية، وتشمل هذه الوظائف احملامني  -

 والباحثني واملستشارين القانونيني وغريهم، وتسري عليهم قوانني وأنظمة اخلدمة املدنية.

تصل الدرجات الوظيفية للمستشارين القانونيني اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية إىل  -

ية، باإلضافة إىل العالوة االجتماعية، وعالوة حتسني املستوى الدرجة الثامنة التخصص

 املعيشي، وعالوة السيارة، وعالوة االتصال.

وهي اجلهة املعنية  -إن طبيعة عمل املوظفني الفنيني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوين  -

ختتلف عن  -ء مبهام اإلفتاء القانوين وإعداد وصياغة التشريعات ومتثيل الدولة أمام القضا

فئات الوظائف القانونية من العاملني يف الوزارات واهليئات ادكومية واجملالس البلدية؛ لذا 

جاء االختالف يف معاملتهم من ناحية املستوى الوظيفي واستحقاق العالوات والبدالت، 

ل كيانًرا وذلك الستثنائية املهام املوكلة إىل هيئة التشريع واإلفتاء القانوين حيث إاا متث

 مستقال حبد ذاته.

تشكل هيئة التشريع واإلفتاء القانوين من رئيٍس ونائٍب للرئيس ومن عدٍد كاٍف من  -

املستشارين األول واملستشارين واملستشارين املساعدين، ويشترط لتعيينهم الشروط 

ا تسري الواجب توافرها لتعيني نظرائهم من القضاة الواردة يف قانون السلفة القضائية، كم

عليهم أحكام قانون كادر القضاة وما يسري على نظرائهم من القضاة بشأن تعيينهم 
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وترقيتهم وندهبم وسن التقاعد اخلاص هبم، وكافة البدالت والعالوات واملزايا املقررة هلم 

 والتفتيش عليهم ومساءلتهم تأديبيًرا. 

قرار من رئيس جملس الوزراء، إن الرواتب واملزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها حتدد ب -

م من ذلك، تاركًرا إياه لقرار 2101( لسنة 48وعليه خال قانون اخلدمة املدنية رقم )

 رئيس جملس الوزراء بناًء على اقتراح الديوان على ضوء ما يستجد من تفورات.

سيترتب على تفبيق االقتراح مفالبة الفئات الوظيفية األخرى من املوظفني شاغلي  -

ائف القانونية يف وزارات وأجهزة الدولة مثل املستشارين املساعدين والباحثني الوظ

القانونيني بادصول على العالوات والبدالت واملزايا الوظيفية املمنوحة لشاغلي الوظائف 

 القضائية يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوين.

 

ـًا: رأي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:  ثالث

ممثل وزارة شئون جملسي الشورى والنواب أن الوزارة تتفق مع مرا جراء يف    تبين     

ة وجود جلنة وزارية معنية بترشيد اإلنفاق ادكومي، موضحمرئيات ديوان اخلدمة املدنية، 

تمويل، مشرية إىل االجتماع الذي فتح اعتمادات للاالقتراح ادايل  يف حني سيترتب على

جملسري  رؤساء وأعضاء اللجنتني املاليتني يف  والتقى فيه قد مع صندوق النقد الدويلُرع
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يتعلرق   استجواب مبجلس النواب أحد حماوره إضافة إىل وجودبالوفد،  الشورى والنواب

 .والذي هدف إىل معاجلة التضخم والدين العام واملصروفات املتكررة، الدين العامب

ني فترة وأخرى لتعديلرها مبرا   ادكومة تقوم مبراجعة جداول الرواتب بمضيفة أن       

ه تعرديالت  ءأن االقتراح بقانون قد جيرر ورا  كمايتناسب مع الوضع املعيشي للمواطن، 

أخرى لبعض الوظائف املشاهبة، وأنه سبق جمللس النواب أن تقدم باقتراحرات مشراهبة   

مثل: " منح عالوة ملوظفي املنافرذ، ومرنح    الشورى جملسقبل وصيغت ومت رفضها من 

 .عالوة ملوظفي إدارة املخدرات"

أما فيما يتعلق بشأن وضع هيئة التشريع واإلفتاء القانوين فإن املادة الثالثة من القانون       

م واملتعلقة بالتعيني يف اهليئة وشروطه قد نصت على أنه " تسري 2111( لسنة 11رقم )

كادر القضاة"، وعليه فإن أي زيادة أو تعرديل يف كرادر القضراة    عليهم أحكام قانون 

 ينعكس على العاملني يف اهليئة.

ـًا: رأي اللجنة:   رابع

االقتراح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين تدارست اللجنة      

تشريعية والبلدية، القانونيني البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات ادكومية واجملالس ال

جدول مقارنة بني رواتب وعالوات وبدالت على ت طلعاوومذكرته اإليضاحية، 

القانونيني العاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوين والقانونيني العاملني يف السلفة 
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التشريعية وادكومة استناًدا للقوانني اخلاضعني هلا، كما استعرضت مرئيات ديوان اخلدمة 

 وقد انتهت اللجنة إىل اآليت: دنية خبصوص االقتراح بقانون.امل

 

حتقيق املساواة بني املستشارين  إن اهلدف من تقدمي االقتراح بقانون املشار إليه هو -

القانونيني البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات ادكومية واجملالس التشريعية والبلدية 

التشريع واإلفتاء القانوين، والذين يؤدون العمل ذاته. كما ونظرائهم العاملني يف هيئة 

يسعى االقتراح بقانون إىل تشجيع البحرينيني على شغل الوظائف االستشارية القانونية يف 

وإحالهلم حمل األجانب، وهو األمر الذي ال ميكن  وزارات الدولة ومؤسساهتا وهيئاهتا،

ن قلة املميزات املمنوحة للمستشارين أا وخصوصًر حتقيقه يف ظل وجود تلك الفروقات،

بشكل  اأسهم ، والتمييز بني البحرينيني العاملني كمستشارين قانونيني ونظرائهمالقانونيني

واضح يف عزوف البحرينيني عن تويل مثل هذه الوظائف اليت يشغلها األجانب بنسبة تصل 

البحرينيني عالوة طبيعة العمل  %؛ لذا جاء هذا االقتراح ملنح املستشارين القانونيني71إىل 

الفين املقررة للمستشارين القانونيني العاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوين وجهاز 

قضايا الدولة، بإجياد حوافز مادية مناسبة تدفع الكفاءات البحرينية للعمل يف هذه 

 الوظائف.

 ل املستجدات والتغريات.إن أي نظام أو قانون يعترب قابال للتعديل والتغيري يف ظ -
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إن املهام الوظيفية للمستشارين القانونيني العاملني يف ادكومة واجملالس التشريعية ال تقل  -

عن املهام الوظيفية للعاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوين وجهاز قضايا الدولة، حيث 

ميع املهام احملددة له، بينمرا  ن املستشار القانوين يف ادكومة واجملالس التشريعية يقوم جبإ

يوزع املستشارون القانونيون واملستشارون املساعدون يف هيئة التشريع واإلفتاء القرانوين  

وجهاز قضايا الدولة على اإلدارات اليت تتكون منها اهليئة واجلهاز، وتكون مهام املستشار 

 اإلدارات.القانوين واملستشار املساعد حمددة مبهام إدارة واحدة دون بقية 

كما ورد يف مرئيات ديوان اخلدمة -( مستشاًرا قانونيًرا حبرينيًرا فقط 04إن وجود ) -

يعمل يف وزارات الدولة ومؤسساهتا هلو داللة واضحة على التمييز اداصل  -املدنية

 والعزوف عن شغل تلك املناصب من قبل الكوادر البحرينية.

 واملستشارين املساعدين من البحرينيني العاملني يف وجود متييز بني املستشارين القانونيني -

الوزارات ادكومية والعاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوين وجهاز قضايا الدولة، على 

الرغم من اختالف مدد اخلدمة، حيث إن مدة اخلدمة بالنسبة للمستشارين القانونيني 

مدة خدمة العاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء العاملني يف ادكومة واجملالس التشريعية تفوق 

 القانوين وجهاز قضايا الدولة.

يشترط لشغل وظيفة املستشار القانوين املساعد الذي حيصل علرى عرالوة مقردارها     -

يف حني أن وظيفة الباحث القرانوين يف   ،دينار سنتني مع شهادة البكالوريوس (0111)
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عملية تزيد على أربرع سرنوات مرع شرهادة     جملسي الشورى والنواب تتفلب خربة 

ا على رواتب مضراعفة نظررً   ونالبكالوريوس، وحيصل املستشارون القانونيون املساعد

دصوهلم على عالوة طبيعة العمل الفين، تفوق رواتب املستشارين القانونيني العراملني يف  

اجملالس التشريعية من أغلب املستشارين القانونيني العاملني يف الوزارات وف وزارات الدولة.

محلة الشهادات العليا وممن ميلكون خربات تفوق خربات العاملني يف هيئة التشريع واإلفتاء 

 القانوين وجهاز قضايا الدولة.

متنح بعض الوزارات أو اهليئات املستقلة عالوة طبيعة العمل الفين أو العالوة القانونيرة   -

يف الشؤون القانونية بقرارات إدارية خاصة هبرذا  للمستشارين القانونيني ومجيع العاملني 

 األمر الذي يتفلب التدخل التشريعي لوضع قواعد عامة تنفبق على اجلميع.

إن املربر بعدم القدرة املالية على تغفية مصروفات االقتراح بقانون ال حمل له وخاصة أن  -

لفة املالية لتنفيذ هرذا  فالك م،2101 -2101هناك ميزانية عامة جديدة للسنتني املاليتني 

حيث ورد يف مرئيات ديوان اخلدمة املدنية أن الكلفرة تسراوي    ،ااالقتراح حمدودة جًد

نفاقه علرى مزايرا   إ، وإن هذا املبلغ أقل بكثري مما يتم ًرالف دينار حبريين سنويأ (211)

وتعليم  ،وتذاكر السفر ،وعالوة االغتراب ،املستشارين القانونيني األجانب كعالوة السكن

 ومكافأة ااية اخلدمة. ،األبناء



011 
 

مل تَر اللجنة أي موجٍب أو مسوٍغ لوجود التفريق والتمايز بني املواطنني مرن ناحيرة،    -

فليس من املقبول أن يعفى املستشار  وعدم مساواة البحرينيني باألجانب من ناحية أخرى،

          طبيعرة العمرل الفرين مبقردار     القانوين األجنيب يف هيئة التشريع واإلفتاء القانوين عالوة

دينار وحيرم منها املستشار القانوين البحريين يف وزارات الدولرة وجمالسرها    (0111 )

الذي ميارس عماًل مماثاًل لعمل املستشرار القرانوين يف هيئرة    ، والتشريعية وهيئاهتا العامة

 التشريع واإلفتاء القانوين.

 

االقتراح بقانون ومربراته واألسباب اليت بُريَن عليها،  وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا     

واليت من أمهها املساواة يف املراكز القانونية لألفراد املتساوين يف األوضاع وطبيعة العمل 

انتهت اللجنة القانوين، ومنح الفرصة وادوافز للكوادر البحرينية لشغل هذه الوظائف؛ لذا 

 راح بقانون.    بعد املناقشة إىل جواز نظر االقت

 

ـًماخ  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ا:س

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علرى   37إعمااًل لنص املادة )      

 اختيار كل من :

ـًا.            دالل جـاسم الزايـد األستاذة .0  مقرًرا أصلي

 .مقرًرا احتياطًيا  رباب عبدالنيب العريض           ستاذةاأل .4
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 توصية اللجنة:  ا:ـًدسسا

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

االقتراح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين  واملوافقة على جواز النظر -

للمستشارين القانونيني البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس 

التشريعية والبلدية، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: رباب عبدالنيب العريض، 

ملسقطي، هالة رمزي دالل جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسني ا

 فايز.

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 دالل جاسم الزايد                                   رباب عبدالنيب العريض

 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة  

 


