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 (1ملحق رقم )
 

 وزير السعادة صاحب إلى الموجه السؤال
ياضة الشباب شؤون  من والمقدم والر

 بشأن الدوسري سالم صباح العضو سعادة
 التي والتطورات المتخذة الإجراءات

 مركز لإنشاء بالنسبة الوزارة إليها وصلت
 في بالنادي خاص وملعب ونادٍ شباب
 .عليه الوزير سعادة ورد الزلاق، منطقة
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 (2ملحق رقم )
 

 والبيئة العامة المرافق للجنة التكميلي التقرير
 قرار بخصوص النواب مجلس قرار بشأن

 قانون مشروع حول الشورى مجلس
 رقم بقانون المرسوم من( 7) المادة باستبدال

 صيد تنظيم بشأنم 2002 لسنة( 20)
ية، الثروة وحماية واستغلال  في)المعد  البحر

 ــ المعدلة بصيغته ــ بقانون الاقتراح ضوء
 (.النواب مجلس من المقدم
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 م2020أكتوبر  26التاريخ: 

 (3التقرير رقم: )

 

 التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة
بشأن قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى حول مشروع قانون 

بشأن تنظيم  2002( لسنة 20( من املرسوم بقانون رقم )7باستبدال املادة )
صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

 "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب املوقر(.
 

 العادي الثالث من الفصل التشريعي اخلامسدور االنعقاد 

 

 : مقدمـة
صااا ا الالالع ي ع بص صااالص ال ااالص ر    م، أرسلل  2020اكتوبر  19بتاريخ  

 5ص ل م ب / ف  417إلى لجنة المرافق العامة والبيئة الخطاب رقم ) مج   الشااور 

( بشأن مواصلة دراسة مشروعات القوانين التي ال زالت قيد الدراسة لدى اللجنة من 3د 

قرار مج   النواب دور االنعقاد السلللللللابق لدراسلللللللترا وإعداد  قرير بشلللللللأنرا ، ومنرا 

( مص الارسوم 7استبدال الاادة )بخ وص قرار مج   الشور   ول مشروع قانون ب

بشاااانن منص م صاااا د واسااااتلثل و ااي  ال روة الب ري   2002( لساااان  20بقانون رقم )

)الالااد  ع ءاااااااو  ااقترا" بقااانون عب ااااااا لتاا  الالاادلاا ع الاقاادم مص مج   النواب 

على أن  تم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد  قرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه  الاوقر(،

 عرضه على المجلس.ليتم 
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 دارسلللللت اللجنة مشلللللروا القانون المذكور في اجتماعرا القالب المنعقد بتاريخ  (1)

 م.2020أكتوبر  26

 

موضلللوا اطلعت اللجنة أثناء دراسلللترا للمشلللروا على الوثاتق المتعلقة بالقرار  (2)

 البحب والدراسة والتي اشتملت على:

 )مر ق( التقرير السابق للجنة ومرفقا ه. -

م من دور 2020مارس  15( المنعقدة بتاريخ 22مضلللللبطة جلسلللللة المجلس رقم ) -

 االنعقاد القاني من الفص  التشريعي الخامس.

 )مر ق(شؤون الموانئ والمالحة.  – رأي وزارة المواصالت واال صاالت. -

شللللللؤون ال راعة  –رأي وزارة األشللللللؤال وشللللللؤون البلديات والتخطي  العمراني -

 )مر ق(والقروة البحرية. 

 قرار مجلس النواب ومرفقا ه. -

 

  ضر ااجتااع مص األمان  اللام  لاج   الشور :  (3)

 هيئة املستشارين القانونيني
 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 باحث قانوني. علي نادر الـسلومالسيد 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السـيد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم أول. السيد علي عباس العرادي
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ا: مواد مشروع القانون كما وافق عليها جملس الشورى 
ً
مايو  05جبلسة ثاني

2019: 

 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

 مساى الاشروع

 

 مساى الاشروع

مشروا قانون رقم )( 

لسنة باستبدال المادة 

( من المرسوم 7)

( لسنة 20بقانون رقم )

بشأن  نظيم  2002

صيد واستؤالل وحماية 

 .القروة البحرية

 الاشروعمساى 

قاااارر الاااااااااجاااا اااا   -

الاوا ق  ي ى الاسااااى 

كاا ورد  ع الاشااااروع 

 بقانون.

 مساى الاشروع

مشروا قانون رقم )( 

لسنة باستبدال المادة 

( من المرسوم 7)

( لسنة 20بقانون رقم )

بشأن  نظيم  2002

صيد واستؤالل وحماية 

 .القروة البحرية

 الديباج  

نحن حمد بن عيسى آل 

 خليفة

 حرين.ملك مملكة الب

بعد االطالا على 

 الدستور،

وعلى المرسوم بقانون 

 2002( لسنة 20رقم )

بشأن  نظيم صيد 

واستؤالل وحماية 

القروة البحرية، المعدل 

بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

 الديباج 

الاج   الاوا ق  قرر 

ي ى الديباج  كاا 

وردت  ع الاشروع 

 بقانون.

 الديباج 

نحن حمد بن عيسى آل 

 خليفة

 ملك مملكة البحرين.

بعد االطالا على 

 الدستور،

وعلى المرسوم بقانون 

 2002( لسنة 20رقم )

بشأن  نظيم صيد 

واستؤالل وحماية 

القروة البحرية، المعدل 

بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012ة ( لسن45)
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 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآل ي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

( 2وي ى القانون رقم )

بشنن  2018لسن  

قوايد التسج ل 

والسثم  الخاص  

بالسفص ال ل رة 

الالدل بالارسوم 

( لسن  58بقانون رقم )

2018. 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآل ي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 – 7 -مادة 

 

 

 

 

مدة الترخيص سنة 

ويجوز لإلدارة 

المختصة إصدار 

 راخيص لمدة  ق  عن 

سنة وفقا للشروط 

واألوضاا التي يصدر 

 برا قرار من الوزير.

 الاادة األولى

( 7المادة )يُستبدل بنص 

من المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2002( لسنة 20)

 نظيم صيد واستؤالل 

، وحماية القروة البحرية

 النص اآل ي:

مدة الترخيص ثالث "

سنوات ويجوز لإلدارة 

المختصة إصدار 

 راخيص لمدة  ق  عن 

ثالث سنوات وفقا 

للشروط واألوضاا 

 الاادة األولى

قرر الاج   الاوا ق  

ي ى النص كاا ورد  ع 

 مشروع القانون.

 الاادة األولى

( 7المادة )يُستبدل بنص 

رقم  من المرسوم بقانون

بشأن  2002( لسنة 20)

 نظيم صيد واستؤالل 

، وحماية القروة البحرية

 النص اآل ي:

مدة الترخيص ثالث "

سنوات ويجوز لإلدارة 

وبلد أخذ المختصة 

 موا ق  الجهات الالن  

إصدار  راخيص لمدة 

 ق  عن ثالث سنوات 

وفقا للشروط 
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 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

التي يصدر برا قرار 

 من الوزير".

واألوضاا التي يصدر 

 برا قرار من الوزير".

 

 

 

 

 

 

 الاادة ال ان  

على رتيس مجلس 

ك  -الوزراء والوزراء

 نفيذ –فيما يخصه 

أحكام هذا القانون، 

ويُعم  به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 الاادة ال ان  

الاوا ق  ي ى الاادة 

كاا وردت  ع 

 الاشروع بقانون.

 الاادة ال ان  

على رتيس مجلس 

ك  -الوزراء والوزراء

 نفيذ –فيما يخصه 

أحكام هذا القانون، 

ويُعم  به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 

ا: رأي وزارة املواصالت واالتصاالت. 
ً
 شؤون املوانئ واملالحة. )مرفق( –ثالث

 

بينت الوزارة أنه بعد التنسيق مع وزارة األشؤال وشؤون البلديات والتخطي  

شؤون ال راعة والقروة البحرية للوصول إلى رأي موّحد بشأن مدة  العمراني ممقلة في

( من مشروا القانون المذكور، فإن 7 راخيص الصيد وذلك في إطار دراسة المادة )

( من 7الوزارة  ؤكد على إبقاء مدة الترخيص )سنة واحدة( حسب الوارد في المادة )

لقانونية والموضوعية التي اشتملت المرسوم بقانون مح  المناقشة، وذلك وفقا لألسباب ا

عليرا مذكرة رأي الحكومة برذا الخصوص، ولتوافق المدة المقررة مع التشريعات 

  والقوانين األخرى ذات العالقة.
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ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
ً
شؤون  –رابع

 الزراعة والثروة البحرية. )مرفق(
 

التنسيق مع وزارة المواصالت واال صاالت للوصول إلى رأي بينت الوزارة أنه بعد 

( من مشروا القانون 7موّحد بشأن مدة  راخيص الصيد وذلك في إطار دراسة المادة )

المذكور، فإن الوزارة  ؤكد  وافقرا التام مع المالحظات القانونية والموضوعية والرأي 

الرأي القانوني بشأن مشروا القانون الذي انترت إليه الحكومة الموقرة وهيئة التشريع و

 الماث ، و تلخص مرتيات الوزارة ممقلة في شؤون ال راعة والقروة البحرية بما يلي:

i.  كما عرفرا -كافة التراخيص التي  صدرها القروة السمكية باعتبارها الجرة المختصة

القانون "المرسوم ال يتم إصدارها إال بعد موافقة "الجرات المعنية" وقد عرف  -القانون

بشأن  نظيم صيد واستؤالل وحماية القروة البحرية"  لك  2002( لسنة 20بقانون رقم )

الجرات المعنية بأنرا الوحدات الحكومية األخرى غير الوزارة التي يتعين الرجوا إليرا 

 في حدود اختصاصا را ومسؤوليا را طبقًا للقوانين التي  نفذها.

أي إدارة –ادة أعاله من القانون فإن "الجرة المختصة" ويتطبق ما نصت عليه الم

يتعين عليرا حين إصدار  راخيص الصيد البحري الرجوا إلى الجرات  –القروة السمكية 

 المختصة األخرى قب  إصدار  لك التراخيص وذلك طبقا للقوانين التي  نفذها  لك الجرات.

القوانين في ديباجته ولعله من أهم  علما بأن المرسوم بقانون آنف البيان قد أشار لتلك

 لك الجرات األخرى التي يتعين الرجوا إليرا هي "إدارة المرافئ البحرية" بوزارة 

المواصالت واال صاالت و"قيادة خفر السواح " بوزارة الداخلية ذلك أنه قد  مت اإلشارة 

( لسنة 14رقم ) إلى قانون  سجي  السفن و حديد شروط السالمة الصادرة بالمرسوم بقانون

بشأن قواعد التسجي  والسالمة الخاصة  1979( لسنة 20والمرسوم بقانون رقم ) 1978

 .2002( لسنة 013بالسفن الصؤيرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

( من 21/1الجدير بالذكر أنه طبقا لتلك القوانين المشار إليرا أعاله وبخاصة المادة )

آنف البيان فإن  رخيص المالحة البحرية يكون  1978ة ( لسن14المرسوم بقانون رقم )
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ساري المفعول لمدة سنة واحدة كما أن  راخيص اإلبحار التي  صدرها قيادة خفر السواح  

 هي أيضا صالحة لسنة واحدة.

ii.  اإلبقاء على مدة  راخيص الصيد البحري لسنة واحدة يتيح لإلدارة فرصة أكبر لمراقبة

اإلدارية وا خاذ اإلجراءات الالزمة في حق المخالفين ألنظمة   لك التراخيص من الناحية

 الصيد البحري.

فضال عما  قدم فإننا ال نرى أن اإلبقاء على مدة الترخيص على ما هي عليه )سنة 

 واحدة( سيشك  عبئا ماديا على كاه  الصيادين.

ن وسالمترم كما أن إبقاء مدة الترخيص البحري لسنة واحدة نرى أن فيه فواتد للصيادي

 بحيب يتم فحص سفنرم بصورة دورية ك  سنة للتأكد من صالحيترا لإلبحار.

هديا على ما  قدم، فإنه يتضح جليا بأن مدة  رخيص الصيد البحري التي حدد را المادة 

بسنة واحدة هي في واقع األمر متسقة  2002( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )7)

لخدمات التي  منحرا الجرات المعنية األخرى، وبالتالي فإن ومر بطة مع مدة الترخيص وا

أي  عدي  بخصوص  لك المدة سينتج عنه  ضارب بشأن  لك التراخيص والخدمات المقدمة 

بموجبرا، وحيب أن القانون قد أوجب على إدارة القروة السمكية الرجوا إلى  لك الجرات 

أو  جديدها فإن الوزارة  رى اإلبقاء الرسمية األخرى عند إصدار  راخيص الصيد البحري 

 ( كما جاء في القانون النافذ.7على نص المادة )

 

ا
ً
 :اللجنــة: رأي خامس
 

( 20( مص الارسوم بقانون رقم )7مشروع قانون باستبدال الاادة )  دارست اللجنة

سن   ستلثل و ااي  ال روة الب ري  )الالد  ع ءو  ااقترا"  2002ل بشنن منص م ص د وا

 .بقانون عب  لت  الالدل ع الاقدم مص مج   النواب(

 



140 
 

 الاادة األولىمن ماد ين،  ضلللمنت  -فضلللاًل عن الديباجة  - يتنلف مشاااروع القانون

زيادة مدة الترخيص الممنوحة في مجال ممارسلللللة الصللللليد إلى ثالث سلللللنوات بدال من سلللللنة 

( لسللنة 20انون رقم )( من المرسللوم بق7واحدة، حيب نصللت على أنه )يسللتبدل بنص المادة )

مدة الترخيص ثالث بشلللأن  نظيم صللليد واسلللتؤالل وحماية القروة البحرية النص اآل ي " 2002

سللنوات ويجوز لإلدارة المختصللة إصللدار  راخيص لمدة  ق  عن ثالث سللنوات وفقا للشللروط واألوضللاا 

  نفيذية. الاادة ال ان   بينما جاءت"(، التي يصدر برا قرار من الوزير

 

منح أصحاب  راخيص الصيد فترة زمنية كافية لمباشرة يهدف مشروع القانون إلى 

أنشطترم بمرونة، من غير أن يشك   جديد الترخيص عاتقًا دون ذلك، مع اإلبقاء على السلطة 

لإلدارة المختصلللة في إصلللدار  راخيص لمدة  ق  عن ثالث سلللنوات وفقًا للشلللروط التقديرية 

فيف الضلللؤ  على الجرات التنفيذية رار من الوزير، وكذلك  خواألوضلللاا التي يصلللدر برا ق

 المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية. 

 

م في دور 2019فبراير  12وكان مجلس النواب الموقر قد أصدر قراره بجلسة 

االنعقاد العادي األول من الفص  التشريعي الخامس بالموافقة على مشروا القانون بالصيؤة 

 دة بالمشروا.الوار

 

 5ي ى مج   الشور  الاوقر أصدر قراره بج س  ولدى عرض مشروا القانون 

في دور االنعقاد العادي األول من الفص  التشريعي الخامس بالموافقة على  م2019مايو 

ولقد أجر  مج   الشور  بت ك الج س  ملديثت ي ى مشروا القانون من حيب المبدأ، 

 من  كالتالع: الديباج  والاادة األولى

بشأن قواعد التسجي  والسالمة الخاصة  2018( لسنة 2أضاف المجلس القانون رقم ) -1

 ، إلى الديباجة.2018( لسنة 58بالسفن الصؤيرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم )

إلى نص المادة األولى من  وبلد أخذ موا ق  الجهات الالن  عأضاف المجلس عبارة " -2

وبلد المشروا بحيب أصبح النص كاآل ي: " مدة الترخيص ثالث سنوات ويجوز لإلدارة المختصة 
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إصدار  راخيص لمدة  ق  عن ثالث سنوات وفقا للشروط واألوضاا  أخذ موا ق  الجهات الالن  

 التي يصدر برا قرار من الوزير".

 

إلعادة النظر فيه عمال بنص المادة  ب الاوقرأي د مشروع القانون إلى مج   النوا

م على قراره السابق، 2020يناير  21( من الدستور، حيب أصر مجلس النواب بجلسة 82)

( 84مع إعادة مشروا القانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة القانية عمال بنص المادة )

 من الدستور.

 

واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ، مدارست ال جن  مشروع القانون الالروض

م في دور االنعقاد 2019مايو  05ومرفقا ه، وعلى مضبطة جلسة مجلس الشورى المؤرخة 

 15العادي األول من الفص  التشريعي الخامس، وعلى مضبطة الجلسة المنعقدة بتاريخ 

ل وجرات م؛ وبعد االطالا على مالحظات الجرات المعنية، وبعد  داول و باد2020مارس 

النظر بشأنه بيّن أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، في حضور المستشار القانوني للجان، فقد 

 انترت اللجنة إلى المالحظات اآل ية:

: ( من الدستور على أنه "لمجلس النواب أن يرفض أي  عدي  على 84 نص المادة ) أواا

دون إدخال أية  عديالت مشروا قانون أقره مجلس الشورى وأن يصر على قراره السابق 

جديدة على مشروا القانون، وفي هذه الحالة يُعاد المشروا إلى مجلس الشورى مرة ثانية 

 للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقب  قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق".

 

ومفاد ذلك أنه في حالة رفض مجلس النواب للتعديالت التي أجراها مجلس الشورى 

للنظر  -إلصرار على قراره السابق، فإن لمجلس الشورى عند عودة مشروا القانون إليهوا

 أحد الخيارين: -فيه للمرة القانية

 قبول قرار مجلس النواب. الخيار األول:

 إصرار مجلس الشورى على قراره السابق. الخيار القاني:
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ار مجلس الشورى على قراره ولذا فقد ار أت اللجنة األخذ بالخيار القاني المتمق  في إصر

 السابق لألسباب اآل ية:

بشأن قواعد التسجي   2018( لسنة 2أن قرار مجلس الشورى بإضافة القانون رقم ) -1

والسالمة الخاصة بالسفن الصؤيرة إلى الديباجة قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، 

 وذلك لألسباب اآل ية:

بشأن  نظيم صيد واستؤالل وحماية القروة  2002( لسنة 20أن المرسوم بقانون رقم ) .أ

بشأن قواعد  1979( لسنة 20البحرية قد نص في ديباجته على المرسوم بقانون رقم )

( من القانون رقم 22التسجي  والسالمة الخاصة بالسفن الصؤيرة، الذي أُلِؤَي بالمادة )

. ومن ثَمَّ بشأن قواعد التسجي  والسالمة الخاصة بالسفن الصؤيرة 2018( لسنة 2)

 وجبت إضافة هذا القانون األخير إلى الديباجة.

بشأن  نظيم صيد واستؤالل  2002( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )2أن المادة ) .ب

وحماية القروة البحرية الوارد في الفص  القاني  حت عنوان "الترخيص" قد أشارت 

بالسفن الصؤيرة، ومن ثم في فقر را األولى إلى قانون التسجي  والسالمة الخاصة 

بشأن  2018( لسنة 2القانون رقم )فإن اللجنة  تمسك بقرار مجلس الشورى بإضافة 

 قواعد التسجي  والسالمة الخاصة بالسفن الصؤيرة، إلى الديباجة.

 

إلى  عبعد أخذ موافقة الجرات المعنيةعإن قرار مجلس الشورى بإضافة عبارة   -2

 لالعتبارات التالية: مشروا القانون، قد جاء في محله

بشأن  نظيم صيد واستؤالل  2002( لسنة 20بقانون رقم )( من المرسوم 1أن المادة ) .أ

وحماية القروة البحرية، قد عّرفت الجرات المعنية بأنرا "الوحدات الحكومية األخرى، 

غير الوزارة، التي يتعيّن الرجوا إليرا في حدود اختصاصا را ومسؤوليا را طبقًا 

ين التي  نفذها"، وهو األمر الذي مفاده ضرورة الرجوا إلى  لك الجرات للقوان

 للحصول على موافقترا إلصدار رخصة الصيد.

بشأن  2002( لسنة 20أن هناك العديد من النصوص الواردة بالمرسوم بقانون رقم ) .ب

 نظيم صيد واستؤالل وحماية القروة البحرية  ُوجب الرجوا إلى هذه الجرات المعنية 
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د( األمر الذي /36(، )26(، )25(، )23(، )21(، )16(، )12(، )2منرا المواد )و

 مفاده ضرورة الرجوا إلى هذه الجرات ألخذ موافقترا قب  إصدار  راخيص الصيد.

 

اختالف المجلسين حول أن إصرار مجلس الشورى على قراره السابق مؤداه  ثان اا:

المشروا على المجلس الوطني عمال مشروا القانون للمرة القانية، وصوال لعرض 

( من الدستور، بما قد يسفر عنه بقاء مدة  رخيص الصيد سنة واحدة 85بنص المادة )

طبقا للنص النافذ، وهو ما يتفق ورأي غالبية أعضاء مجلس الشورى بجلسته المنعقدة 

م، ويتفق أيضا مع آراء الجرات المعنية المذكورة بصدر 2020مارس  15بتاريخ 

رير، ويتفق كذلك مع مدة  رخيص المالحة لسفن الصيد )سنة واحدة( عمال بنص التق

، كما أن هناك 2018( لسنة 2( من قانون  سجي  السفن الصؤيرة رقم )10المادة )

ار باطا وثيقا بين مدة  رخيص سفن الصيد ) رخيص المالحة( ومدة  رخيص الصيد 

 2002( لسنة 20سوم بقانون رقم )( من المر13( و)6على النحو المبين بالماد ين )

 بشأن  نظيم صيد واستؤالل وحماية القروة البحرية.

 

وبناء على ما  قدم فإن اللجنة  تمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، وما أجراه 

 م.2019مايو  05من  عديالت بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 

 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادس

( من الالتحة الداخلية لمجلس الشلللللللورى، ا فقت اللجنة 39الً لنص المادة )إعما

 على اختيار ك  من:

ا.  جال  م اد جال  الكلبــــع -1 ا أص  ـــــــا  مقررا

ا ا ت اط ـــاا.  رءا إبراه م يبدهللا منفردي -2  مقررا
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ا
ً
 توصيـة اللجنـة: -سابعـ

أثناء دراسة مشروا القانون؛ فإن اللجنة في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت      

  وصي باآل ي:

 

م   اا 2019مايو  05التاسك بالقرار السابق لاج   الشور  بج ست  الانلقدة بتاريخ  -

مشروع القانون باستبدال  أجراه مص ملديثت ي ى الديباج  وي ى نص الاادة األولى مص

شنن منص م ص د واستلثل ب 2002( لسن  20( مص الارسوم بقانون رقم )7الاادة )

و ااي  ال روة الب ري  )الالد  ع ءو  ااقترا" بقانون عب  لت  الالدل ع الاقدم مص 

 .مج   النواب(

 

 واألمر ملروض ي ى الاج   الاوقر امخاذ الثزم ،،،

 

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                         مجعة حممد الكعبي           
 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة            
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بشأن تنظيم  2002( لسنة 20( من املرسوم بقانون رقم )7مشروع قانون رقم )( لسنة باستبدال املادة )

 صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية

 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

 مساى الاشروع

 

 مساى الاشروع

 

مشروا قانون رقم )( 

لسنة باستبدال المادة 

( من المرسوم 7)

( لسنة 20بقانون رقم )

بشأن  نظيم  2002

صيد واستؤالل وحماية 

 .القروة البحرية

 مساى الاشروع

 

قرر الاج    -

الاوا ق  ي ى الاساى 

كاا ورد  ع الاشروع 

 بقانون.

 مساى الاشروع

 

مشروا قانون رقم )( 

لسنة باستبدال المادة 

( من المرسوم 7)

( لسنة 20بقانون رقم )

بشأن  نظيم  2002

صيد واستؤالل وحماية 

 .القروة البحرية

 الديباج  

 

نحن حمد بن عيسى آل 

 خليفة

 ملك مملكة البحرين.

بعد االطالا على 

 الدستور،

وعلى المرسوم بقانون 

 2002( لسنة 20)رقم 

بشأن  نظيم صيد 

واستؤالل وحماية 

القروة البحرية، المعدل 

بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

 

 الديباج 

 

قرر الاج   الاوا ق  

ي ى الديباج  كاا 

وردت  ع الاشروع 

 بقانون.

 الديباج 

 

نحن حمد بن عيسى آل 

 خليفة

 ملك مملكة البحرين.

بعد االطالا على 

 الدستور،

وعلى المرسوم بقانون 

 2002( لسنة 20رقم )

بشأن  نظيم صيد 

واستؤالل وحماية 

القروة البحرية، المعدل 

بالمرسوم بقانون رقم 

 ،2012( لسنة 45)
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 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآل ي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

( 2وي ى القانون رقم )

بشنن  2018لسن  

د التسج ل قواي

والسثم  الخاص  

بالسفص ال ل رة 

الالدل بالارسوم 

( لسن  58بقانون رقم )

2018. 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآل ي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

 – 7 -مادة 

 

 

 

 

 

 

 

مدة الترخيص سنة 

ويجوز لإلدارة 

المختصة إصدار 

 راخيص لمدة  ق  عن 

سنة وفقا للشروط 

 الاادة األولى

 

( 7المادة )يُستبدل بنص 

من المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2002( لسنة 20)

 نظيم صيد واستؤالل 

، وحماية القروة البحرية

 النص اآل ي:

مدة الترخيص ثالث  "

سنوات ويجوز لإلدارة 

المختصة إصدار 

 راخيص لمدة  ق  عن 

ثالث سنوات وفقا 

 الاادة األولى

 

قرر الاج   الاوا ق  

ي ى النص كاا ورد  ع 

 مشروع القانون.

 الاادة األولى

 

( 7المادة )يُستبدل بنص 

بقانون رقم من المرسوم 

بشأن  2002( لسنة 20)

 نظيم صيد واستؤالل 

، وحماية القروة البحرية

 النص اآل ي:

مدة الترخيص ثالث  "

سنوات ويجوز لإلدارة 

وبلد أخذ المختصة 

 موا ق  الجهات الالن  

إصدار  راخيص لمدة 
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 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

واألوضاا التي يصدر 

 برا قرار من الوزير.

للشروط واألوضاا 

التي يصدر برا قرار 

 من الوزير".

 ق  عن ثالث سنوات 

وفقا للشروط 

واألوضاا التي يصدر 

 برا قرار من الوزير".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاادة ال ان  

 

على رتيس مجلس 

ك  -الوزراء والوزراء

 نفيذ –فيما يخصه 

أحكام هذا القانون، 

ويُعم  به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 الاادة ال ان  

 

الاوا ق  ي ى الاادة 

كاا وردت  ع 

 الاشروع بقانون.

 الاادة ال ان  

 

على رتيس مجلس 

ك  -والوزراءالوزراء 

 نفيذ –فيما يخصه 

أحكام هذا القانون، 

ويُعم  به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.
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 (3ملحق رقم )
 

 والاقتصادية المالية الشؤون لجنة تقرير
 للدولة الموحد الختامي الحساب بخصوص

 م،2017 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة
 للسنة للدولة العامة الميزانية تنفيذ أداء وتقرير

 من المناقلات وكشف م،2017 المالية
 والجهات للوزارات أخرى تقديرات حساب

 من والمعد م2017 المالية للسنة الحكومية
 .الوطني والاقتصاد المالية وزارة قبل
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 م2020 أكتوبر 21التاريخ: 

 (1التقرير: )

 

تقرير اللجنة )السابقة( تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن 
 31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  خبصوص

م، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة 2017ديسمرب 
م، وكشف املناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات 2017املالية 

قبل وزارة املالية م واملعد من 2017واجلهات احلكومية للسنة املالية 
ا(
ً
 واالقتصاد الوطني )وزارة املالية سابق

 
 الفصل التشريعي الخامس – الثالثاالنعقاد العادي دور 

 

 مقدمة:

ف  /ص ل م ق 140، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19بتاريخ  

ناًء على قرار مكتب المجلس في  (،3د  5 ثاني المنعقد وب تاريخ اجتماعه ال  18ب

قارير التي تم في م، بخصووووووووص إعادة الن ر 2020أكتوبر  من قبل  إعدادهاالت

؛ خامسمن الفصوووول التشووووريعي ال نيخالل دور االنعقاد العادي الثا السووووابقةاللجنة 

إلى  الشورى مجلس المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسأرسل صاحب 

ال سااااب الختامع  تقرير اللجنة السوووابقة بشووو ن شوووؤون المالية واالقتصووواديةاللجنة 

م، ومقرير أدا  منف ذ 2017ديسااابر  31الاو د ل دول  ل ساان  الاال   الانته    ع 

م، وكشااااااف الاناقثت مص  ساااااااب 2017الا زان   اللام  ل دول  ل ساااااان  الاال   
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م والالد مص 2017مقديرات أخر  ل وزارات والجهات ال كوم   ل سااااااان  الاال   

إلعادة الن ر في  لوطنع )وزارة الاال   سااااااابقاا(،قبل وزارة الاال   وااقت اااااااد ا

أقصووووووا  خمسووووووة أيام من في موعد  هاتقرير التقرير المذكور، على أن ترفع اللجنة

 .تاريخه

 

 إجراءات اللجنة: :أوالً 

 المذكور أعال  قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:لتنفيذ التكليف 

وتقرير اللجنة السابقة المعد في هذا  تدارست اللجنة الحساب الختامي المذكور (1)

 اآلتي: اجتماعهافي  الش ن،

 التاريخ رقم االجتماع

 2020أكتوبر  21 الثاني

 

موضوع البحث والدراسة مي المذكور حساب الختاللاطلعت اللجنة أثناء دراستها  (2)

 به والتي اشتملت على ما ي تي: على الوثائق المتعلقة

 والمتضمن: )مرفق( (السابقةالمالية واالقتصادية )لجنة الشؤون تقرير   -

م، 2017ديسمبر  31الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  -

م، وكشف المناقالت 2017وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

م 2017ة من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالي

  .والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني )وزارة المالية سابًقا(

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج ناتب رتيس  للحساب الختامي المذكور حلي   -

 (متص التقرير مم مضا ص الت   ل ءاص)اللجنة. 
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 مذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارين القانونيين للجنة.  -

 

 

 

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد خالد نجاح محمد 

 السيد علي عبدهللا العرادي
لشؤون اللجان / القانوني المستشار 

 مدير إدارة البحوث والدراسات

 باحث قانوني  السيدة أمينة علي ربيع

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ

  مساعد أمين سر لجنة مريم أحمد الرّيسالسيدة 

 إدارة العالقات واإلعالم

  مشرف إعالم السيد علي عباس العرادي

 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثاني

الحساااا  سوووالمة رأت لجنة الشوووؤون التشوووريعية والقانونية بمجلس الشوووورى 

م، وتقرير 2017ديسمبر  31الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

م، وكشااف المناقالت من 2017أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للساانة المالية 

م 2017تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسااااااانة المالية حساااااااا  
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، من والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصااااااااد الواني )وزارة المالية ساااااااابق ا(

  الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

ا: 
ً
املواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي املوحد للدولة، وتقرير ثالث

 :فيذ امليزانية العامةأداء تن

 ( من الدستور على113نصت المادة ) الختامي للشؤون المالية  "الحساب أن

يقدم أوالً إلى مجلس النواب خالل األشهر الخمسة  للدولة عن العام المنقضي

التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد  بقرار يصدر عن كل من مجلس 

 الشورى ومجلس النواب مشفوعــًا بمالح اتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".

 ( لسنة 55( من المرسوم بقانون رقم )144نصت المادة )بش ن الالئحة  2002

أن "يقدم الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة  داخلية لمجلس الشورى علىال

خالل الخمسة األشهر التالية النتهاء  عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أوالً 

السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقرير  إلى 

جلسين مشفوعــًا رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماد  بقرار من الم

 بمالح اتهما، وينشر في الجريدة الرسمية".

 ( من ذات الالئحة145نصت المادة )  على أن "تسري األحكام الخاصة بمناقشة

العتمادات اإلضافية االميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي و

والنقل من باب إلى آخر من أبوب الميزانية، كما تسري هذ  األحكام على 

الميزانيات المستقلة والملحقة واالعتمادات اإلضافية المتعلقة بها والنقل من 

 باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية".

   ( من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون 1فت المادة )عر 

الختامي على أنه "البيانات المالية السنوية  م الحساب2002( لعام 39رقم )
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وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة  لكل

 للدولة ككل، في نهاية السنة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات التالية:

 الميزانية العمومية. -أ

 بيان اإليرادات والمصروفات. -ب

 التدفق النقدي.  -ج

موجب أية بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب ب -د

 المعايير المحاسبية المتعارف عليها."

 ( من قانون الميزانية العامة على أن "49نصت المادة ) يعد الوزير بيانات مالية

موحدة ومدققة على أن تتضمن بيانات لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والتي 

ا للمعايير تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتعد هذ  البيانات وفقـً 

المحاسبية المتعارف عليها وتقدم إلى مجلس الوزراء للن ر فيها وإحالتها إلى 

مجلس النواب خالل خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات السنوية، ويكون 

اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى 

جريدة الرسمية، وذلك قبل نهاية السنة المالية مشفوعــًا بمالح اتهما وينشر في ال

 الالحقة".

 ( من قانون الميزانية العامة على أن:50نصت المادة ) 

" يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشورى خالل خمسة أشهر من تاريخ  -أ

 إقفال الحسابات السنوية، تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنقضية.

يتضمن تقرير أداء تنفيذ الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصــًا لميزانية البرامج  -ب

للوزارات والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات 

المالية وااللتزامات الطارئة واإلعفاءات الضريبية واألنشطة شبه الحكومية، 

صودة لميزانية البرامج الرئيسية وأية والنتائج المحققة مقارنة باألهداف المر

 مؤشرات أداء أخرى".
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 ( من قانون ديوان الرقابة المالية على أن:19نصت المادة ) 

" يعد رئيس الديوان تقريًرا سنويــًا عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات  

يقع بين الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، يبين فيها المالح ات وأوجه أي خالف 

الديوان والجهات الخاضعة لرقابته. ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء 

ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر العتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به 

ذلك التقرير. ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش 

ن له بالتحدث واإلدالء بوجهة ن ر  في المسائل محل فيها تقرير الديوان، وأن يؤذ

 المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها".

 

 

 
ً
م، 2017ديسمرب  31احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف ا: رابع

وكشف املناقالت من م، 2017وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
م واملعد من 2017حساب تقديرات أخرى للوزارات واجلهات احلكومية للسنة املالية 

ا(
ً
 :قبل وزارة املالية واالقتصاد الوطني )وزارة املالية سابق

 

يتضمن بيانات اإليرادات  يلقد تم تدقيق الحساب الختامي الموحد للدولة والذ - 1

 2017 ديسمبر 31ة المالية المنتهية في والمصروفات الموحد للدولة للسن

 .األخرى اتيضاحهم السياسات المحاسبية والمعلومات واإلأيضاحات المكونة من واإل

 

بإعداد الحساب  )وزارة المالية سابًقا( يقامت وزارة المالية واالقتصاد الوطن - 2

الوزارة وتضمن كافة من قبل الصادرة  واألن مةللقوانين الختامي الموحد للدولة وفقا 

البيانات المالية وفقا لالعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة للسنة 

      .2017ديسمبر  31المالية المنتهية في 
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 القانونألحكام قام ديوان الرقابة المالية واإلدارية بتدقيق البيانات المالية وفقا  -3

عن المن مة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية  الرقابة الصادرة ومعايير

 TheInternational Organization of Supreme Audit)االنتوساي( )

Institutions (INTOSAI))   ،تعتبر من مة مستقلة وذات سيادة غير سياسية، و

جهزة الرقابية تتمثل أهدافها األساسية في تبادل اآلراء والخبرات والتجارب بين األ

فصاح في مجال الرقابة على األموال والممتلكات العامة، وترسيخ مبادئ الشفافية واإل

والمساءلة، إضافة إلى تطوير الخبرات الفنية والعلمية لألجهزة العليا للرقابة في كل 

ن تبادل الخبرات يستفيد إدولة من دول المن مة على أساس تطبيق الشعار القائل *

ن تبادل التجارب والخبرات واآلراء بين أعضاء االنتوساي في إ*، حيث منه الجميع

ا لمواصلة التطوير المستمر للرقابة الحكومية. وتتخذ من مة هذ  المجاالت يمثل ضمانً 

ا ألمانتها العامة وتضم في عضويتها حاليا ا مقرً االنتوساي من العاصمة النمساوية فين  

 اسبية على األموال والممتلكات العامة.( جهاز للرقابة المالية والمح189)

 

ا غير متحف  على الحساب الختامي والذي يتضمن بيان أصدر الديوان رأيً  -4

 2017ديسمبر  31 ييرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية فاإل

ن الحساب أ امؤكدً  ،خرىيضاحية األهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإلأو

يرادات والمصروفات الختامي ي هر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية اإل

   .2017ديسمبر  31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

     

 

ؤكد على ي ،ن تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، كجزء من أعمال الرقابةإ -5

و الخط  أناتجة عن االحتيال  تقييم المخاطر بخصوص البيانات المالية سواء كانت

وحصول الديوان على أدلة رقابية كافية ومناسبة لتوفير أساس الرأي وعدم اكتشاف 

وأن البيانات المالية تمثل  ،أية معلومات جوهرية ناتجة عن الخط  في البيانات المالية
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لى لى حصول الديوان عإا عادال لهذ  البيانات، إضافة المعامالت بطريقة تحقق عرضً 

وأن البيانات المالية مطابقة  ،يضاحات المطلوبة ألعمال التدقيقجميع البيانات واإل

 لسجالت المحاسبية المنت مة.ل

 

 27 في ادارية قد تم إنجازهبة المالية واإلان عمليات التدقيق من قبل ديوان الرقإ -6

ة طالسل لىإ 2018مايو  31 من قبل السلطة التنفيذية في إحالتها توتم 2018مايو 

 .التشريعية

 

( من دور االنعقاد السنوي العادي 193أصدر مجلس النواب الموقر قرار  رقم ) -7

أبريل  21الثاني من الفصل التشريعي الخامس في الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ 

الموحد للدولة للسنة المالية  م بعدم الموافقة على اعتماد الحساب الختامي2020

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة 2017ديسمبر  31المنتهية في 

م، وكشف المناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات 2017المالية 

م والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني 2017الحكومية للسنة المالية 

 ، مشفوًعا بمالح ات المجلس.)وزارة المالية سابًقا(

 

 

 

 

  تحليل الحسا  الختامي:

جمالي اإليرادات / المصروفات / العجز للسنوات المالية إالجدول أدنا  ي هر بشكل 

 :2017 – 2014ديسمبر لكل من  31المنتهية في 

                   

 بحريني دينار
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ي هر الزيادة في العجز الكلي  2017 - 2014األربع السنوات العجز خالل إن 

ن العجز قد تم تصنيفه إلى فئتين )العجز األولي إكسنة األساس.  2013مقارنة بسنة 

باإلضافة  يفيمثل العجز األول يأما العجز الكل .وضريمثل العجز للسنة دون فوائد الق

           .فوائد القروض( إلى

وهذا يدل على  .2017% لسنة  294لى إ تير قد وصلن نسبة التغيأمن المالح  و

بمقدار  2017نه قد تم تقليص العجز خالل  ا بعلمً  ،ن العجز في ارتفاعأ

     .2016عن سنة  يدينار بحرين 298,743.990

     

 توضيح وتحليل لبنود الميزانية كما هو موضح في الجدول أعال : يوفيما يل

           

 بحريني دينار 

 

201520162017

فعلي فعلي فعلي

 2,201,101,225  1,897,777,453  2,042,156,454  اإليرادات

  المصروفات

 المتكررة) فوائد بدون

القروض(

 2,846,278,409  2,759,454,662  2,703,145,995 

 354,511,708  410,882,998  443,679,113  المشاريع مصروفات

 856,556,478- 1,272,560,207- 1,247,801,068-األولي العجز
 القروض فوائد/  الدين

العام
 269,457,882  361,958,391  479,218,130 

 1,335,774,608- 1,634,518,598- 1,517,258,950- الكلي العجز

 لسنة مقارنة التغيير

2013 األساس كسنة 

)%(

 333.42        359.18        293.53       -131.97 

-314,199,950 

 227,000,000 

-541,199,950 

 3,089,469,108 

 2,955,364,125 

 448,304,933 

البيان
2014

فعلي

201520162017

 1,652,517,910  1,436,462,053  1,594,672,391 الطبيعي والغاز النفط

 286,169,019  237,568,219  224,533,723 والرسوم الضرائب

 خدمية منتجات

حكومية وسلعية
 74,776,392  83,868,836  76,443,049 

 االستثمارات

الحكومية واألمالك
 83,506,829  50,362,940  118,002,284 

 28,134,290  28,356,558  28,169,590  اإلعانات

 األصول مبيعات

الرأسمالية
 564,281  613,885  290,943 

 وجزاءات غرامات

متنوعة وإيرادات
 35,933,248  60,544,962  39,543,730 

       2,238,261,000  3,089,469,108        2,201,101,225        1,897,777,453        2,042,156,454  اإليرادات إجمالي

 28,169,772  28,200,000 

 901,978 
 481,146 

 58,891,542 
 35,448,873 

 202,894,933  261,418,499 

 53,917,847 
 83,494,167 

 82,346,641 
 103,665,315 

 البيان
20142017

اعتمادفعلي

 2,662,346,395  1,725,553,000 
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           :اإليرادات النفاية

 ـمقارنة ب 2017اإليرادات لسنة  يجمالإ% من 75شكلت اإليرادات النفطية نسبة  -

      .2016 سنة اإليرادات يجمالإ% من 76

    

 ،دات النفطية مكونة من إيرادات النف  والؤاز والضراتب والرسوم النفطيةايراإل -

   . 2016مقارنة بسنة % 15 ار فاا بنسبة وجودلى إو شير 

    

 ،الف برمي  يوميً أ 197بوسعفة من النف  في حدود أنتاج حق  البحرين وحق  إبلغ  -

       .2016أي بتراجع بسي  عن سنة 

   

وذلك بسبب ار فاا  ،2016ن معدل ربحية حق  البحرين قد انخفض مقارنة بسنة إ -

% 40بنسبة  2017لسنة  التكاليف إجماليحيب ار فع  ،والتكرير جنتا كاليف اإل

        مقارنة بالسنة السابقة.

  

خالل السنة من مبيعات حق  أبوسعفة  بحرينيدينار  2,920.270 م  حوي  مبلغ  -

دينار  22,460.872بمبلغ  لى احتياطي األجيال القادمة مقارنة بالسنة السابقةإ

      بحريني.

 

2014201520162017

90606055

106493852

 البيان

     العامة الميزانية في البرميل سعر تقدير)للبرميل دوالر(

 النفا لبرميل العالمي السعر)  للنفا العالمي السعر متوسا(             

  ) لللبرميل دوالر(
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         :اإليرادات غير النفاية

  

النفطية والتي  شم  الضراتب والرسوم، المنتجات الخدمية والسلعية  يرغ تاإليرادا -

مالك الحكومية، مبيعات األصول الرأسمالية، الحكومية، االستقمارات واأل

     يرادات المتنوعة.مات والج اءات واإلاالؤر

    

 .2016% مقارنة لسنة 19جمالي اإليرادات غير النفطية بنسبة إلقد زاد  -

  

من  %52 ادات الضراتب والرسوم على النسبة األكبر حيب بلؤتيرإاستحوذت  -

      .2017في سنة  غير النفطية تاإليرادا إجمالي

   

غير  تاإليرادا يجمالإمن  %22االستقمارات واألمالك الحكومية بلؤت نسبترا  -

 . 2016% مقارنة بسنة 15 تا حيب بلؤا ملحوظً نفطية وسجلت ار فاعً ال

   

مجموا بمقارنة  بحرينينار دي 548,583.315 مق  اإليرادات غير النفطية مبلغ  -

     ي.دينار بحرين 2,201,101.225دات البالغ ايراإل

      

 لمصروفات المتكررة: ا

        

 بحريني دينار         

 

 

 

اعتماد فعلي فعلي فعليفعلي

20142015201620172017

 1,446,782,768 44.71 1,422,801,853 45.79 1,429,143,771  45.88  1,429,500,860  44.55  1,379,273,023  العاملة القوى نفقات

 202,513,246 6.96 221,424,899 6.98 217,876,956  7.65  238,420,990  7.21  223,123,791  الخدمات نفقات

 131,022,857 4.23 134,690,092 4.29 133,774,676  4.21  131,180,581  4.78  147,903,758  المستهلكة السلع نفقات

 23,797,218 1.03 32,789,672 0.94 29,406,230  0.97  30,313,224  1.17  36,308,070  الرأسمالية السلع نفقات

 40,411,370 2.10 66,949,378 2.14 66,748,918  1.93  59,986,238  2.23  69,058,155  الصيانة نفقات

 615,774,534 17.06 542,922,680 19.59 611,362,748  21.46  668,488,285  23.56  729,348,815  تحويلية نفقات

 الفوائد وتسديد اإلعانات

والقروض
 511,214,633  17  557,846,113  17.90  633,099,754 20.3 760,785,551 23.91 769,393,007 

 3,229,695,000 100 3,182,364,125 100 3,121,413,053  100  3,115,736,291  100  3,096,230,245  المجموع

%%%% البيان
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   تي:عال  كاآلأإن تفصيل المصروفات حسب البنود الموضحة 

      

          :العاملةنفقات القوى 

% من مجموع المصروفات المتكررة 45* شكلت مصروفات القوى العاملة نسبة 

 .2016جمالي المصروفات المتكررة في إ% من 46، فيما بلغت 2017في 

  

% عن مصروفات 1بنسبة  تقد زاد 2017ن المصروفات الفعلية لسنة أبالرغم من و

المصروفات  إلجماليتقريبا بالنسبة بنفس النسبة  انقصً  ناكهأن ال إ 2016سنة 

          .المتكررة

وهذا يمثل  ،% من الميزانية المعتمدة98.3بلغت نسبة مصروفات القوى العاملة  *

      .عن الميزانية المعتمدة% 1.7 بنسبة اانخفاضً 

   

          :نفقات الخدمات

 2017المصروفات المتكررة في  إجمالي% من 7* شكلت نفقات الخدمات نسبة 

       .2016% في سنة 7مقارنة ب 

  

 مقارنة% 9 بنسبة تبلغ 2017* تجاوزت نفقات الخدمات الميزانية المرصودة لها في 

         .2016 بسنة

 

          :نفقات السلع االستهالكية

من مجموع المصروفات المتكررة  %4.23* شكلت نفقات السلع االستهالكية نسبة 

 .2017لسنة 
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 بنسبة 2017* تجاوزت نفقات السلع االستهالكية الميزانية المرصودة لها في 

 بنسبة 2016نها ارتفعت عن نفقات السلع االستهالكية الفعلية لسنة أ، كما 2.8%

1  % 

         

          :السلع الرأسمالية نفقات

 % من مجموع المصروفات المتكررة لسنة1مالية نسبة * شكلت نفقات السلع الرأس

       .2016% لسنة 1وبنسبة  2017

  

 %.38بنسبة  2017* تجاوزت نفقات السلع الرأسمالية الميزانية المرصودة لها في 

         

          :نفقات الصيانة

.2017% من مجموع المصروفات المتكررة في 2.1* شكلت نفقات الصيانة نسبة 

  

 . %66بنسبة  2017* تجاوزت نفقات الصيانة الميزانية المخصصة لها في 

  

 

       

 

 

          :تحويليةالنفقات ال

% من مجموع المصروفات المتكررة في 17.1تحويلية نسبة المصروفات ال* بلغت 

      .2016% لسنة 19.59، مقارنة 2017
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 ،%11 بنسبة 2016مقارنة بسنة  2017تحويلية المحققة في النفقات ال* انخفضت 

       %.12لها بنسبة  المرصودةوعن الميزانية 

 

      :عانات وتسديد القروضمصروفات اإل

   

% مجموع 23.9* بلغت مصروفات اإلعانات وتسديد فوائد القروض نسبة 

% من المصروفات 20.3، فيما كانت تشكل نسبة 2017المصروفات المتكررة في 

عانات وتسديد فوائد ن المصروفات الفعلية لإلأبالرغم من  ،2016المتكررة في 

دينار  8.607.456بمبلغ  2017القروض قلت عن الميزانية المرصودة لها في 

      %.1.1بنسبة  يبحرين

 

 

 

 

 

 

 

 :المشاريع

   

 بحريني دينار                
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في  ،ألف دينار بحريني 427مبلغ  2017بلؤت المي انية المعتمدة للمشاريع لسنة  -

أي بنسبة  نفيذ بلؤت  ي،دينار بحرين 354.512حين بلؤت المصروفات الفعلية 

83.%         

شكلت  2017ديسمبر  31ن مصروفات المشروعات في السنة المالية المنترية في إ -

       .المصروفات العامة إجمالي% من 10نسبة 

 العجز:

 ديناربحريني

201720172016

فعليفعلياعتماد

 8,671,900  3,736,798  5,271,730  43 

 8,000,000  4,949,889  10,487,893  62 

 9,554,588  6,374,719  11,601,891  67 

 4,600,000  2,960,788  5,298,704  2 

00 21,478 0

 600,000  103,791  896,216  17 

 5,604,800  4,228,139  4,603,811  75 

 114,480,100  110,086,323  143,004,455  96 

 3,000,000  3,000,000  3,000,000  100 

 60,000  60,000  60,000  100 

 300,000  249,986  195,681  83 

 70,068,912  57,663,189  62,029,663  82 

 4,413,900  2,770,452  3,708,048  63 

 3,000,000  2,999,671  4,070,533  100 

 9,936,200  5,597,657  6,348,337  56 

 462,600  318,096  137,365  69 

 120,535,103  94,705,291  92,671,803  79 

 9,528,100  8,872,225  6,609,206  93 

 4,151,400  1,587,652  248,534  38 

 50,000 00 -00 

 300,000  273,688  175,796  91 

 5,835,000  3,590,338  977,881  62 

 300,000  72,275  105,607  24 

 636,300  451,224  1,063,630  71 

 680,600  663,531  434,961  97 

 1,800,000  1,142,854  1,728,391  63 

 1,575,400  1,399,295  1,138,004  89 

 12,000,000  12,000,000 0 100 

00 15,923,320 0

 400,144,903  329,857,871  381,812,938  82 

 السرطانية لالورام الوطني المركز

الجامعي حمد الملك مستشفى

 المشاريع مصروفات مجموع

االلكترونية والحكومة المعلومات هيئة

للقضاء األعلى المجلس

 واالوقاف اإلسالمية والشؤون العدل وزارة)اإلسالمية الشؤون(

العقاري والتسجيل المساحة جهاز

الوطنى واالقتصاد المالية وزارة

 الجمارك شؤون

والمزايدات المناقصات مجلس

التحويلية الميزانيات

واآلثار للثقافة البحرين هيئة

للصحة األعلى المجلس

والتدريب التعليم جودة هييئة

المدنية الخدمة ديوان

الوزارء مجلس رئيس نواب مكتب

للبيئة األعلى المجلس

 العمراني والتخطيط البلديات وشؤون االشغال وزارة) شؤون

واالتصاالت الموصالت وزارة

الوطني الحرس

االعالم شؤون وزارة

والرياضة الشباب  شؤون وزارة

الخيل وسباق للفروسية راشد نادى

االجتماعية والتنمية العمل وزارة

والسياحة والتجارة الصناعة وزارة

اإلسكان وزارة

الوزارء مجلس لرئيس األول النائب الملكي السمو صاحب مكتب

المشاريع مصروفات

 نسبة

 الصرف

)%(

والتعليم التربية وزارة

الصحة وزارة

 العمراني والتخطيط البلديات وشؤون االشغال وزارة)  اإلدارة

 شؤون والتعويض االستمالك وإدارة العمراني للتخطيط العامة

 البحرية والثروة الزراعة(
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  .2017دينار بحريني في  2,201,101.225العامة مبلغ  داتايربلغ مجموا اإل -

% من المبلغ المعتمد لرا في المي انية التقديرية لسنة 98.3رادات بلغ ياإل إجمالي -

2017. 

في  يدينار بحرين 3,182,364.125ة مبلغ متكرربلغ مجموا المصروفات ال -

2017.  

من المي انية  %96.7بلؤت نسبة الصرف لمجموا المصروفات العامة نسبة  -

 رصودة لرا.مال

 1,335,774.608 همقدار ينتج عن زيادة المصروفات عن اإليرادات عج  فعل -

           .دينار بحريني

مصحوبة  2017إيرادات الدولة للسنة المالية  إجماليساهمت ال يادة المحصلة في  -

   .انخفاض العج  في يباحتواء معدالت المصروفات بشك  رتيس

  :العامالدين 

 بحريني دينارمليون 

 

 

 

 

      المصدر 

       .* وفقا للمؤشرات االقتصادية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي

201420162017

 2,201,101,225  1,897,777,453  3,089,469,108  اإليرادات

 3,182,364,125  3,121,413,053  3,096,230,245  المتكررة المصروفات

 354,511,708  410,882,998  448,304,933  المشاريع مصروفات

 1,335,774,608- 1,634,518,598- 455,066,070- العجز

 2,042,156,454 

 3,115,736,291 

 443,679,113 

-1,517,258,950 

البيان
2015

 فعلي

20132014201520162017

 5,105  5,353  7,054  8,705  10,587 

 271  221  172  161  144 

 5,376  5,574  7,226  8,866  10,731 

 12,370  *12734  *12122  **12486  ***12935 

 43  44  60  71  83 

 28  4  30  23  21 

اإلجمالي المحلي الناتج في النمو نسبة)%( 3.6***  3**  5  3  7 

  التنمية سندات رصيد- وصكوك خزينة أذونات يشمل

والبنوك الصناديق قروض رصيد

العام الدين اجمالى

االجمالى المحلى الناتج

 االجمالى المحلى الناتج من العام الدين اجمالى نسبة)%(

 العام الدين في النمو نسبة)%(

 البيان
 فعلى
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    .2017** وفقا للمؤشرات االقتصادية الصادرة عن مجلس التنمية االقتصادية للعام 

  

عن  والصادر 2019الربع األول من العام  في البحرين لمملكة ي*** وفقا لمعدل نمو الناتج المحلي حس  التقرير االقتصادي الفصل

      ي.وزارة المالية واالقتصاد الوان

 

، 2017القروض للسنة المالية  إجمالي% من 46.5شكلت القروض المحلية نسبة  -

% لنفس السنة، مقارنة بتشكي  القروض 53.5بينما شكلت القروض الخارجية 

القروض للسنة  إجمالي% من  47.6% والقروض الخارجية 52.4المحلية نسبة 

 .2016المالية 

          

دينار  1,864.785جمالية بلؤت إ بقيمة 2017 الماليةار فع الدين الحكومي للسنة  -

، فقد بلغ حجم 2016% على ما كان عليه في السنة المالية 21بحريني وبمعدل 

 8,866.000، مقارنة بمبلغ 2017دينار بحريني في  10,730.785الدين الحكومي 

        .2016في  بحرينيدينار 

  

 . يدينار بحرين 1,335,774.608بلغ  2017للسنة المالية لسنة  يالعج  الفعل -
         

ااخ
ً
 رأي اللجنة:: مس

 

الختامي الموحد للدولة الحسا   تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة 2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

م، وكشف المناقالت من حسا  تقديرات أخرى للوزارات 2017للدولة للسنة المالية 

م والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد 2017والجهات الحكومية للسنة المالية 

بعد إعادته إلى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس ، الواني )وزارة المالية سابق ا(
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، بخصوص إعادة الن ر في م2020أكتوبر  18اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ في 

 دور االنعقاد العادي الثاني من ل اللجنة السابقة خاللمن قب التقارير التي تم إعدادها

 الخامس.الفصل التشريعي 

 

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، والدراسة التحليلية المعدة بتكليف 

من اللجنة لسعادة األستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة. كما اطلعت على رأي لجنة 

لشورى، وعلى المذكرة المقدمة من المستشارين الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس ا

  القانونيين للجنة.
 

وتجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس 

الرابع من الفصل  العادي دور االنعقادفي  2018مايو  31النواب الموقر بتاريخ 

أبريل  21بتاريخ  اعتماد ، في حين أصدر مجلس النواب قرار  بعدم التشريعي الرابع

 .دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامسفي  2020

 

 المذكور اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل إلعداد الحساب الختامي تقدروإذ 

والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن اإليرادات والمصروفات والمؤشرات 

الحساب للجنة التطور الملموس في احتواء االقتصادية ألبوابها، حيث الح ت ا

لة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجاز  على بيانات مفص   الختامي

من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة؛ إال أنها ترى 

 ية:تآلتوجزها في النقاط ا الختامي هناك بعض المالح ات على الحساب زالتأنه ال

 

 

 مالحظات اللجنة:

 يشتم  الحساب الختامي على البيانات اآل ية: -1
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الموحد للدولة موقًعا من رئيس ديوان  الحساب الختاميالرأي المهني حول  -أ

 الرقابة المالية واإلدارية. 

ديسمبر  31بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتهية في  -ب 

2017 . 

 

إيضاحات على الحساب الختامي الموحد للدولة بما في ذلك أهم السياسات  -جـ 

 . 2017المالية وتفاصيل اإليرادات والمصروفات مقارنة باالعتماد لسنة 

 

وترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما 

( من قانون 1ة )ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في الماد

 .2002لسنة  39الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

       

، بشكٍ  موحد لم يأتِ في إعداد البيانات المالية  المتبع األساس المحاسبي إن -2

حيب  م  سجي  إيرادات النف  والؤاز واإليرادات الحكومية األخرى 

)أي األموال ( 2-2-1)إيضاح األساس النقدي( على 2-1)إيضاح 

األساس النقدي المستلمة(، في حين  م  سجي  المصروفات على 

، إضافة إلى ذلك فقد  م إعداد حسابات المؤسسات والشركات واالستحقاق

مما قد يقير  ساؤالً بشأن مبدأ المماثلة  أساس االستحقاق؛التابعة للدولة على 

consistency)المحاسبية  (. ومن ثم  ؤكد اللجنة ضرورة  وحيد األسس

     .في إعداد البيانات الماليةالمتبعة 

           

ما حققه االقتصاد البحريني من  طور في بعض المؤشرات  شيد اللجنة ب -3

االقتصادية والمالية، إال أنه الي ال يعاني من ب ء في معدل النمو في 

 القطاعات غير النفطية، والي ال النشاط االقتصادي يعتمد بشك  كبير على
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القطاا النفطي. وعليه،  أم  اللجنة من الحكومة وضع الخط  والبرامج 

الواضحة ل يادة اإليرادات غير النفطية بو يرة أسرا، و نويعرا، لتقلي  

االعتماد على اإليرادات النفطية  فاديًا لمخاطر  قلبات أسعارها وانخفاض 

  لك اإليرادات.

 

 ضمنها الحكومة الموقرة خذتالتي   سياسات رشيد اإلنفاق من ال يعتبر -4

سياسترا المالية، إال أن اللجنة لم  ستطع الوقوف على ما  م  حقيقه في هذا 

المجال، السيما أنه مازال هناك  جاوز في المصروفات المتكررة )نفقات 

الخدمات، نفقات الصيانة(، و وصي اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة 

 القرارات المتعلقة بذلك.واللواتح و العامةالمي انية  قانون

 

 

 

ضب  الدين  العامةمن األهداف الرتيسية التي وضعترا الدولة للمي انية  إن -5

العام عند المستويات القابلة للتحكم، والتي كان عليرا في السنوات الماضية، 

والتي يمكن عندها  ع ي  المالءة المالية للمملكة والقدرة الالزمة للوفاء 

بجميع الت اما را، إال أن الدين العام في   ايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على 

القتصادية. و رى اللجنة أن العالقة بين قدرة الدولة في  حقيق الرؤية ا

معدل نمو الدين العام ومعدل النمو االقتصادي هو أمر غاية في األهمية 

لؤرض  حقيق االستقرار المالي، وأن االر فاا في حجم الدين العام والنمو 

 في حجم خدمة الدين يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة الصارمة.
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المبذول الحكومي  المالحظات، فإنرا  قّمن الجرد وإذ  بدي اللجنة هذه  

المذكور، و شيد بما ورد فيه من  فصيالت  إعداد الحساب الختامي في

وبعد  دارس اآلراء والمالحظات  .وإحصاءات عن اإليرادات والمصروفات

التي أبديت من قب  السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى  بني ما انترت إليه 

 و وصي المجلس الموقر بالموافقة على اعتماده. اللجنة السابقة،

 

ا: ساد
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:س

لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة الداخلية 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 

ا أصليـــــ ا.  سعادة األستاذ ياسر إبراهيم حميدان .1  مقرر 

ا احتياايـ ا.  سعادة األستاذ جواد حبي  الخياا .2  مقرر 

 

ابعسا
ً
 توصية اللجنة: :ـ

الشللللؤون المالية واالقتصللللادية )السللللابقة( بالموافقة على  لجنةالموافقة على  وصللللية 

ديسااااامبر  31الحساااااا  الختامي الموحد للدولة للسااااانة المالية المنتهية في  اعتماد

م، وكشف 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017

للسااااانة المالية المناقالت من حساااااا  تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية 

، م والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاااااد الواني )وزارة المالية سااااابق ا(2017

 المالح ات الواردة في التقرير.ب
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 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

       

 

 

 املسـقطي خالد حسيـن                               رضا عبداهلل فرج                

 ةرئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي         نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  
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 م 2020 أبري  30التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
ديسمبر  31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الحسا  الختامي الاوءوع: 

م، وكشف 2017م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017

المناقالت من حسا  تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

 .لمالية سابقـ ا(م، والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الواني )وزارة ا2017

 

 تحية ايبة وبعد،

 

 

ملالع الس د ي ع بص صالص ال الص ر    ، أرفق م2020 أبريل 29بتاريخ      

الحسا  الختامي  (، نسخة من2د  5ق / ف ت  ص ل 368، ضمن كتابه رقم )الاج  

م، وتقرير أداء تنفيذ 2017ديسمبر  31الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

م، وكشف المناقالت من حسا  تقديرات 2017الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

م، والمعد من قبل وزارة 2017أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 

إلى لجنة الشؤون التشريعية الواني )وزارة المالية سابقـ ا(، المالية واالقتصاد 

 والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 2020أبريل  29وبتاريخ      

الختامي الموحد للدولة للسنة المالية الحساب ، حيث اطلعت على الحادي والثالثين

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة 2017ديسمبر  31المنتهية في 

م، وكشف المناقالت من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات 2017المالية 

م، والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصاد الوطني 2017الحكومية للسنة المالية 

                         )وزارة المالية سابقـًا(.

 

فة  –بعد المداولة والنقاش  –ت اللجنة وانته   الحسوووووووواب الختامي إلى عدم مخال

م، وتقرير أداء تنفيذ 2017ديسووووووومبر  31الموحد للدولة للسووووووونة المالية المنتهية في 

سنة المالية  من حساب تقديرات م، وكشف المناقالت 2017الميزانية العامة للدولة لل

م، والمعد من قبل وزارة 2017أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسووووووونة المالية 

 لمبادئ وأحكام الدستور. المالية واالقتصاد الوطني )وزارة المالية سابقـًا(،

 

 رأي اللجنة:

 

الحسااا  الختامي الموحد للدولة للساانة المالية المنتهية في ترى اللجنة سووالمة      

م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسااااااانة المالية 2017يسااااااامبر د 31

م، وكشف المناقالت من حسا  تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية 2017

م، والمعد من قبل وزارة المالية واالقتصااااااد الواني )وزارة 2017للسااااانة المالية 

 .والقانونية الدستوريةتين من الناحيالمالية سابقـ ا(، 
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 (4ملحق رقم )
 

ير  الاقتراح بخصوص الخدمات لجنة تقر
 للدراسات الأعلى المجلس بإنشاء بقانون

 السعادة أصحاب من والمقدم الطبية
يض، سالم أحمد الدكتور: الأعضاء  العر

 وفؤاد الخزاعي، محمد علي محمد الدكتورو
  ال كعبي، محمد وجمعة الحاجي، أحمد

 .علي حسن علي محمد والدكتور
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 م2020أكتوبر  26 التاريخ:

 (2رقم ) التقرير

 

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة ) السابقة ( 

االقرتاح بقانون بإنشاء اجمللس األعلى للدراسات الطبية، واملقدم من أصحاب حول 
وفؤاد  ،السعادة األعضاء: الدكتور أمحد سامل العريض، والدكتور حممد علي اخلزاعي
 أمحد احلاجي، ومجعة حممد الكعبي، والدكتور حممد علي حسن علي

 الفصل التشريعي اخلامس- الثالثدور االنعقاد العادي 

 
 

 مقدمــة:

 

ص ل خ ت /  411م، وبموجووب الخطوواب رقم )2020أكتوبر  19بتوواريخ  

 18(، وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 3د  5ف 

م، بخصوص إعادة الن ر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة 2020أكتوبر 

السووووابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصوووول التشووووريعي الخامس؛ أرسوووول 

صووواحب المعالي السووويد علي بن صوووالح الصوووالح رئيس مجلس الشوووورى إلى لجنة 

قانون بإنشووووووواء المجلس األعلى االقتراح بالخدمات تقرير اللجنة السوووووووابقة بشووووووو ن 

للدراسووووات الطبية، والمقدم من أصووووحاب السووووعادة األعضوووواء: الدكتور أحمد سووووالم 
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وفؤاد أحموود الحوواجي، وجمعووة محموود  ،العريض، والوودكتور محموود علي الخزاعي

إلعادة الن ر في التقرير المذكور، على ، الكعبي، والدكتور محمد علي حسووووون علي

 في موعد أقصا  خمسة أيام من تاريخه.أن ترفع اللجنة تقريرها 

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور في االجتماعات اآلتية:  (2)
 

 الفصل الدور التاريخ رقـم االجتمـاع

 5 2 م2019ديسمبر  18 7

 5 2 م2019ديسمبر  30 9

 5 3 م2020أكتوبر  26 2

 

اطلعت اللجنة أثناء دراسلللللترا على الوثاتق المتعلقة باالقتراح بقانون موضلللللوا   (3)

 البحب والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

  قرير لجنة الخدمات ) السابقة ( والمتضمن: -

  .مر ق(االقتراح بقانون المذكور، ومذكر ه اإليضاحية( 

 مر ق(. التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رأي لجنة الشؤون( 
 مر ق(. رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورى( 
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  ديسللمبر  18المنعقد بتاريخ  شللارك في االجتماا السللابعالسللابقة وبدعوة من اللجنة

 ك  من: م،2019

 

 يضو مج   الشور . سلادة الدكتور أ اد سالم اللريض  .1

 يضو مج   الشور . سلادة الدكتور م اد ي ع  سص ي ع  .2

 

 

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 
 

 المنص  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 الاستشار القانونع لشؤون ال جان الدكتور مو ق ساور الا ام د

 با ث قانونع  م سص ي ع اللريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون ال جان  خول   سص هاشم 

 أم ص سر ال جن  الاسايد دان  ابراه م الش خ

 إدارة الب وث والدراسات

 مشرف ب وث منى ابراه م الل د

 إدارة اللثقات واإليثم

 أخ ا ع إيثم علي سلمــان محمــدالسيد 

 أخ ا ع إيثم السيدة سما عبدالجليل علي

 أخ ا ع إيثم الحلواجيالسيد صادق جعفر 

 

ا
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

رأت لجنة الشوووؤون التشوووريعية والقانونية بمجلس الشوووورى سوووالمة االقتراح 

 بقانون من الناحية الدستورية.
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ا
ً
 :جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرأي  -ثالثـ

رأت لجنة الشووووؤون المالية واالقتصووووادية أن إنشوووواء مجلس أعلى للدراسووووات  

الطبية يرتب أعباًء مالية إضووووافية على الميزانية العامة للدولة، وهي غير مرصووووودة 

ا ضمن ميزانية ، حيث إن المجلس يحتاج إلى ميزانية خاصة 2020 -2019حاليـووووووووً

شواطه، بما يضومن تحقيق أهدافه إلنشوائه، باإلضوافة إلى ميزانية تشوغيلية السوتمرار ن

 وتسيير أعماله. 

 

ا
ً
 مقدمي االقرتاح:رأي  -رابعـ

العريض وسووعادة الدكتور محمد علي حسوون سووالم سووعادة الدكتور أحمد أشووار 

إلى أن االقتراح بقانون ينطلق من مجموعة من المبادئ التي كفلها الدسووتور في  علي

عدة نصووووووص، وأن الهدف منه هو تحسوووووين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق 

توفير اإلعووداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطووب الووذين يعووانون من شوووووووح في 

شفيات حكو سرتها األلفي الو ائف الطبية، حيث أن لدينا ثالثة مست مية يتجاوز عدد أ

سوووورير، وبإنشوووواء هذا المجلس سوووووف نتمكن من تدريب ما ال يقل عن مائتي طبيب 

 سنوًيا في مختلف التخصصات.

وسووووووويؤدي االقتراح بقانون إلى التمكن من خلق كوادر طبية بحرينية خالل عشووووووور 

عتماد سووووونوات مما يوفر لمملكة البحرين موارد بشووووورية وطنية، ويقلل من فرص اال

على الموارد البشووورية األجنبية، ويسووواهم في إعداد كوادر محلية مؤهلة للتدريس في 

الكليات الطبية والصحية المختلفة ككلية الخليج الطبية والجامعة اإليرلندية، وسيؤهل 

شووبابنا للحصووول على شووهادات عليا مهنية من المؤسووسووات الطبية العربية والدولية، 

زمالة والبورد العربية والدولية األخرى وغيرها من والحصوووووووول على شوووووووهادات ال

 األهداف التي تم توضيحها تفصيالً في المذكرة التوضيحية المرفقة باالقتراح بقانون.
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ا
ً
 رأي اللجنة: -خامسـ

      

سابقة ( بشأن  دارست اللجنة  االقتراح بقانون بإنشاء المجلس  قرير اللجنة ) ال

مقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور أحمد سالم األعلى للدراسات الطبية، وال

العريض، والدكتور محمد علي الخ اعي وفؤاد أحمد الحاجي، وجمعة محمد الكعبي، 

بعد إعاد ه للجنة بناًء على خطاب معالي رتيس  ،والدكتور محمد علي حسلللللللن علي

من قب  المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت  قاريرها 

من الفص  التشريعي الخامس. القانياللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي   

يهدف اقتراح إنشاء المجلس األعلى للدراسات الطبية ) الذي يت لف من إحدى 

عشرة مادة فضالً عن الديباجة ( إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق 

ي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الو ائف توفير اإلعداد الفني العملي والعلم

الطبية، كما يهدف إلى رفع المستوى العلمي والعملي لألطباء العاملين في مختلف 

الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما 

ام أو في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب الع

االختصاصي أو االستشاري في فروع الطب وطب األسنان والخدمات الطبية 

المختلفة، ومراجعتها دوريـًا لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي وضمان 

المستوى العلمي والفني لألطباء، ووضع معايير االعتراف ب هلية المستشفيات 
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لدورات لألطباء الذين يعدون أنفسهم والمراكز للتدريب، وتن يم الندوات الدراسية وا

 لالختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة. 

التمسك بتوصية اللجنة ) ، انتهت اللجنة إلى االقتراح بقانونوبعد تدارس 

( من الالئحة الداخلية 94للمادة ) ـ اى فكرته وجواز نظره وفقالموافقة علالسابقة ( ب

 :اآلتية لالعتبارات، وذلك لمجلس الشورى

االقتراح بقانون على ضمان تحقيق العديد من األهداف التي تضمنها  يحرص أوال :

إعداد األطباء (، حيث إن 13، 10، 8، 7، 4الدستور البحريني في المواد )

وتقديم ضمن تكافؤ الفرص التعليم ويندرج ضمن دعم وتدريبهم وت هيلهم 

تعزيز الحق في الرعاية ويعمل على للمواطنين،  يةوالتدريب لخدمات التعليميةا

تحقيق التنمية ويساهم في  ،الصحية من خالل ت هيل العاملين في المجال الطبي

توفير فرص ويعزز  االقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية

 العمل للمواطنين.

والتي  2030: يتفق االقتراح بقانون مع الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين  اثاني  

جودة التعليم تحسين يدي العاملة الوطنية ورفع كفاءة األ أهميةأكدت على 

نوعية عالية من التدريب على  توفيرو"والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة 

، "لقدرة التنافسية العالميةالتعزيز   المطلوبة المهارات التطبيقية والمتقدمة 

نصت على أنه " ومن أجل زيادة اإلنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون و

ولذلك البد من السعي  ،لكل و يفة يعملون فيها مكانية المناسبةالمهارات واإل

إلى الحفا  على عمالنا المهرة باإلضافة الى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة 

  ".البحرينية 

: يساهم  االقتراح بقانون في تحقيق أهداف االستراتيجيات والتشريعات التي  اثالث  

( لسنة 21المرسوم بقانون رقم )تحكم قطاع العمل الطبي والصحي، ومنها 
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( لسنة 1بش ن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم )2015

األولوية في  إعطاءالمؤسسات الصحية الخاصة ، والذي أوجب على 2019

تو يف لألطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهالت ال

، ويلعب االقتراح بقانون دوًرا مهمـًا بالمساعدة في تحقيق الالزمة اتوالخبر

الت هيل والتدريب الطبيين المطلوبين مما يؤدي إلى زيادة فرصة الحصول على 

ويسهل من انخراط األطباء حديثي التخرج في أفضل الفرص العلمية والمهنية، 

سوق العمل، وبالنتيجة يعزز تنافسية الطبيب البحريني ويجعله الخيار األفضل 

 في التو يف.

للدراسات والتدريب في المجال الطبي يدعم تحقيق  أعلىمجلس  إن وجود ا:رابع  

التنمية االقتصادية في المملكة، ويساهم في رفع المستوى العلمي والعملي 

لألطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية 

المعنية بجميع الوسائل المناسبة، ويعزز فرصة ت هيل خريجي الطب للحصول 

شهادات عليا مهنية من المؤسسات الطبية العربية والدولية، والحصول  على

على شهادات الزمالة والبورد العربية والدولية األخرى، مما يوفر لمملكة 

البحرين موارد بشرية وطنية ويقلل من فرص االعتماد على الموارد البشرية 

 األجنبية باستثناء الخبرات الطبية المتميزة.

ا
ً
 ار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اختي -سادسـ

 

من الالئحة الداخلية لمجلس الشوووووووورى، اتفقت اللجنة  (39)إعماالً لنص المادة      

 من:على اختيار كل 

ا أص  ـاا.  األستاذ يبدالوهاب يبدال سص الان ور .1  مقررا

ا ا ت اط اا.    رمـــــــزي  ايـــــــــــــزـــاألستاذة هال .2  مقررا
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ا
ً
 توصية اللجنة: -سابعـ

( من 94لمادة )وإعماال لنص ا في ضوووء ما دار من مناقشووات وما أبدي من آراء    

 فإن اللجنة توصي بما يلي: الشورى،الالئحة الداخلية لمجلس 

 

 ااقترا" بقانون  جواز نصرالاوا ق  ي ى التاسك بتوص   ال جن  ) السابق  ( ب

الطب  ، والاقدم مص أص اب السلادة األيضا : بإنشا  الاج   األي ى ل دراسات 

الدكتور أ اد سالم اللريض، والدكتور م اد ي ع الخزايع و ؤاد أ اد ال اجع، 

 .وجال  م اد الكلبع، والدكتور م اد ي ع  سص ي ع

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 األستاذة هالة رمزي فايز                       الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل         

 رئيس جلنة اخلدمـات                نائب رئيس جلنة اخلدمات        
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 م2019ديسابر  22 التاريخ:
 

 

 احملرتمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل الفاضل 
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
بإنشا  الاج   األي ى ل دراسات الطب  ، والاقدم مص قانون اقترا" بالاوءوع: 

أص اب السلادة األيضا : الدكتور أ اد سالم اللريض، الدكتور م اد ي ع 

 الخزايع،  ؤاد أ اد ال اجع، جال  م اد الكلبع، والدكتور م اد ي ع  سص ي ع. 

 

 

 م    ط ب  وبلد،،

 
 

 

ملالع الس د ي ع بص صالص ال الص ر    م، أرفق 2019ديسمبر  12بتاريخ      

قانون ااقترا" ب ، نسخة من(2د  5ص ل ت ق/ ف  235م )، ضمن كتابه رقالاج  

بإنشا  الاج   األي ى ل دراسات الطب  ، والاقدم مص أص اب السلادة األيضا : 

الدكتور أ اد سالم اللريض، الدكتور م اد ي ع الخزايع،  ؤاد أ اد ال اجع، جال  

إلى لجنة الشؤون التشريعية م اد الكلبع، والدكتور م اد ي ع  سص ي ع، 

 عليه للجنة الخدمات.ته وإبداء المالحظات والقانونية، وذلك لمناقش
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عقدت لجنة الشللؤون التشللريعية والقانونية اجتماعرا  م2019ديسااابر  22وبتاريخ     

كما  ،، المذكرة اإليضوواحية بشوو نهالمذكور االقتراح بقانون، حيب اطلعت على التاسا 

والمسوووووتشوووووار القانوني  ،مسوووووتشوووووار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الالناقشوووووت 

 .للجنة المساعد

 

لمبادئ  قانوناالقتراح بإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانترت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 رأي ال جن :

بإنشا  الاج   األي ى ل دراسات الطب  ، قانون ااقترا" ب  رى اللجنة سالمة  

والاقدم مص أص اب السلادة األيضا : الدكتور أ اد سالم اللريض، الدكتور م اد 

ي ع الخزايع،  ؤاد أ اد ال اجع، جال  م اد الكلبع، والدكتور م اد ي ع  سص 

 .من الناحيتين الدستورية والقانونيةي ع، 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 


