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 ( 1ملحق رقم )
 

الموجه إلى صاحب المعالي   السؤال 
 الشيخ خالد بن علي بن عبدالله 

آل خليفة وزير العدل والشؤون  
الإسلامية والأوقاف، والمقدم من  

سعادة العضو الدكتور محمد علي  
الخزاعي بشأن العقوبات البديلة، ورد  

 معالي الوزير عليه.  
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 ( 2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة الشؤون  
المالية والاقتصادية بخصوص 
الحساب الختامي لاحتياطي 
الأجيال القادمة للسنة المالية  

م، 2017ديسمبر  31المنتهية في  
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 

ية.  المالية والإدار
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 م2020 ديسمبر 20 التاريخ:

 ( 7التقرير: ) 

 

 

 التقرير التكميلي للجنة الشؤون الالية واالقتصادية 
احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة الالية   خبصوص 

، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 2017ديسمرب   31النتهية يف 
 الالية واإلدارية 

 الفصل التشريعي الخامس  –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة:

ف   /ل م ق   ص  467، وبموجب الخطارب يمم  م2020  نوفمبي  25بتاريخ    

  22مجلس الشااويف فج جلهااتس الهااربنع المننادي بتريخ   وبنرًء على مياي    (،3د   5

  مجلس   السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعالي  عرد؛ أم2020نوفمبي  

الحساا  التتاي    بشاا اهر  تايخي  شاانوا المرلخع واتمتدااردخعالإلى لجنع    الشووور 

، بعا   2017ديساااامبر   31الميتهياس ي  الحتيااي  اجييااا القاادياس ل سااااياس الماالياس  

دياهاااع البهااارب الخترمج  إلعردي  ،ت قيقه ين قبل ديوان الرقابس الماليس واإلداريس

 على أا تيفع اللجنعوذلك فج ضاوء منرمشارأ أعضارء المجلس بشا نس،  ،  آنف الذكي

 .تريخخسما  أهبوعراأمدره فج موعد  التكمخلج    هرتايخي
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 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفخذ التكلخف المذكوي أعاله مرمأ اللجنع برإلجياءاأ اآلتخع: 

 : خاهر اآلتخ خاجتمرعتدايهأ اللجنع البهرب الخترمج المذكوي فج   (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2020  نوفمبي  25 هربع ال

 2020دخهمبي   2 الثرما

 

 

 

 

اطلنأ اللجنع أثنرء دياهتهر للبهرب الخترمج المذكوي موضوع الببث والدياهع    (2)

 بس والتج اشتملأ على مر خ تج:  على الوثرئق المتنلاع

 والمتضما:   )مرفق(تايخي لجنع الشنوا المرلخع واتمتدردخع   -1

فج   - المنتهخع  المرلخع  للهنع  الاردمع  األجخرل  تبتخرطج  الخترمج    31البهرب 

 ، بند تدمخاس ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع. 2017دخهمبي 

 يأي لجنع الشنوا التشيخنخع والارنونخع بمجلس الشويف.   -

 مياي مجلس النواب وميفارتس.  -

تحليل للحساب الختامي المذكور مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج نائب رئيس   -

 يتن التقرير(  ي  )تم تضمين التح يل اللجنة. 

 مذكيي برليأي الارنونج مادمع ما المهتشريخا الارنونخخا للجنع.  -

م  2020نوفمبي    22ع المننادي بتريخ   ربنمضااابطع جلهاااع مجلس الشاااويف الهااا   -2

 أ بول البهرب الخترمج المذكوي.والمتضمنع المنرمشر
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  9بتريخ     المنتمديالخطع اتهااتثمريخع إلدايي دااندوق ابتخرطج األجخرل الاردمع،   -3

 .2016أغهطس  

 

، بخث بضاي ممثالً  وزايي المرلخع واتمتدارد الوطنج  دعأ اللجنع إلى اجتمرعهر  (3)

 :عنهر

 

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 أبل السي  إبراهيم يحم  
القائم بأعماا الرئيس التيفيذي  

 الحتياي  اجيياا القاديس

 السي  يحم  إسماعيل الحوسي 
القائم بأعماا ي ير إدارة الرقابس  

 واالتصاا

 محاسب  السيد أحمد حسين جناحي          

 وزارة شؤون مجلسي الشور  والنواب 

 أخصائ  شؤون ال جان  السي  ناصر يحم  بوحسين

 

 اجتمرعرأ اللجنع ما األمرنع النرمع برلمجلس:شريك فج 

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السيد خالد نجاح محمد  

 السيد علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان /  

 مدير إدارة البحوث والدراسات 

 واالقتصاديالمستشار المالي  السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني   السيدة أمينة علي ربيع 
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 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد   السيدة مريم أحمد الريّس

 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم   السيد علي عباس العرادي

 

 

 

ا: بيانات إنشاء وتطور حساب 
ا
 األجيال القادمة، والواد القانونية ذات الصلة:ثاني

يمم   .1 الارنوا  بموجب  الاردمع  األجخرل  ابتخرطج  بهرب  إنشرء  لهنع 28تم   )

بخث ندأ المردي   2006خولخو    17فج    بشأن االحتياطي لألجيال القادمة  2006

( ما الارنوا المذكوي على أنس " تفتح وزايي المرلخع بهرًبر خرًدر خهمى  2 

ابتخرطج األجخرل الاردمع" تيدد فخس األموال المندوص علخهر فج "بهرب  

( ما هذا الارنوا وعوائد اهتثمرياتهر"، وتيدد فخس المبرلغ الماتطنع  1المردي  

 ما تددخي النفط وعوائد اهتثمريهر. 

نظرم عمل مجلس ابتخرطج األجخرل وتبدخد    2008لهنع    25خنظم الميهوم يمم   .2

ب الخترمج للبهرب لكل هنع مرلخع، وعيضس على اختدردرتس، وإعداد البهر

مجلس الوزياء، ومخرم دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع بميامبع وتدمخق المخزانخع  

 والبهرب الخترمج للبهرب.

 1بدأ الخدم الفنلج ما اإلخياداأ الوايدي ما تددخي النفط الخرم اعتبرًيا ما   .3

 وفارً للميهوم.  2007خنرخي 
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رب أهرًهر على خدم دوتي أميخكج وابد عا كل بيمخل ما  خنتمد دخل البه .4

دوتًيا،    40النفط الخرم المددي خريج الببيخا عندمر ختجروز هني النفط الخرم  

)بخث   المادة  )1تنص  رقم  القانون  من  لسنة  28(  االحتياطي    2006(  بشأن 

ط  لألجيال القادمة على أنه "يُقتطع دوالر أمريكي واحد من سعر كل برميل نف

 ا دوالًرا ويتم تصديره خارج مملكة البحرين اعتبارً   40خام يزيد سعره على  

التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى   من أول السنة المالية 

أو  " زيادته  أو  المقتطع  المبلغ  خفض  يجوز  وال  القادمة"  األجيال  احتياطي 

 .رية إال بقانون"التصرف بأموال االحتياطي لغير العمليات االستثما

بشأن االحتياطي لألجيال    2006( لسنة  28( من القانون رقم )5تنص المادة ) .5

األجيال   احتياطي  لحساب  الختامي  الحساب  الحكومة  "تقدم  أن  على  القادمة 

القادمة المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خالل األشهر  

لية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة الخمسة التالية النتهاء السنة الما

بمالحظاتهما،   مشفوعاً  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  من  كل  عن  تصدر 

 وينشر في الجريدة الرسمية". 

بتاريخ   .6 بأحكام المادة المذكورة أعاله أحالت الحكومة   2018يونيو    13عمالً 

األجيال القادمة عن  التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي  

، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة 2017ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  

، لغرض اعتماده وبيان المالحظات حوله. وياُلحظ أن الحساب المالية واإلدارية 

( من قانون االحتياطي  5الختامي لم تتم إحالته خالل الميعاد المحدد في المادة )

أي خالل األشهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، ومن ثم    لألجيال القادمة،

 م.2018مايو  31كان يتعين إحالته قبل 

المالية   .7 البيانات  على  الرقابة  مارس  قد  واإلدارية  المالية  الرقابة  ديوان  إن 

الحتياطي األجيال القادمة، ولم يسجل أية مالحظات جوهرية عليه، حيث ذهب 

المالي   البيانات تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية المركز  إلى أن  

في   كما  القادمة  األجيال  عملياته  2017ديسمبر    31الحتياطي  ونتائج  م 
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والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  

 إلعداد التقارير المالية. 

الشؤ   .8 لجنة  اختصاص  في ينحصر  الشورى  بمجلس  واالقتصادية  المالية  ون 

السنة مراجعة   عن  القادمة  األجيال  احتياطي  لحساب  المدققة  المالية  البيانات 

في   المنتهية  بيان  م،  2017ديسمبر    31المالية  مع  باعتماده  والتوصية 

المالحظات عليه، وخاصة فيما يتعلق باستثمارات أموال الحساب، وضرورة  

استثمارً  المصروفات استثمارها  ترشيد  ضرورة  وكذلك  مجزًيا،  اقتصادًيا  ا 

 المتكررة غير الجوهرية. 

 

 

يف   النتهية  الالية  للسنة  القادمة  األجيال  الحتياطي  اخلتامي  احلساب  ا: 
ا
  31ثالث

 ، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة الالية واإلدارية: 2017ديسمرب 

 

رل الاردمع والذي ختضما بخرا الميكز . تم تدمخق البهرب الخترمج تبتخرطج األجخ 1

وأهم   النادخع  التدفارأ  وبخرا  اآلخي  الشرمل  والدخل  والخهرئي  األيبرح  وبخرا  المرلج 

فج   المنتهخع  المرلخع  للهنع  األخيف  واإلخضربرأ  المبرهبخع  دخهمبي    31الهخرهرأ 

 ؛ ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع.  2017

 

ألجخرل الاردمع بإعداد البخرنرأ المرلخع وعيضهر بشكل عردل  . مرم مجلس ابتخرطج ا 2

تتضما   اإلدايي  مجلس  مهنولخع  إا  المرلخع.  التاريخي  إلعداد  الدولخع  للمنرخخي  وفاًر 

المرلخع  البخرنرأ  وعيض  إلعداد  منرهبع  داخلخع  يمربع  أنظمع  واتبرع  وتنفخذ  تدمخم 

 عردلع وخرلخع ما أخع منلومرأ جوهيخع خرطئع.  يبدوي
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. مرم دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع بتدمخق البخرنرأ المرلخع والتج تتكوا ما بخرا  3

وبخرا األيبرح أو الخهرئي والدخل الشرمل    2017دخهمبي    31الميكز المرلج كمر فج  

فج   المنتهخع  للهنع  النادخع  التدفارأ  وبخرا  إلى 2017دخهمبي    31اآلخي  برإلضرفع   ،

الهخرهرأ ا لمنرخخي دولخع إلعداد ملخص ألهم  لمبرهبخع واإلخضربرأ األخيف وفاًر 

  التاريخي المرلخع.

    

. أددي دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع يأًخر غخي متبفظ على البخرنرأ المرلخع، منكًدا 4

أا البخرنرأ تظهي بدويي عردلع ما كل الجوانب الجوهيخع، وأا أدلع اليمربع التج تم 

  خع ومنرهبع لتكوخا أهرس اليأي الذي تم التودل إلخس. البدول علخهر كرف

      

مرخو    16. عملخرأ التدمخق ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع مد تم إنجرزهر فج  5 

إلى الهلطع   2018يونيو    13بتاريخ  وتمأ إبرلتهر ما مبل الهلطع التنفخذخع    2018

 التشيخنخع.  

  

التايخي المهنج بول البهرب 6 المرلخع واإلدايخع مد ددق على  . إا دخواا اليمربع 

 . 2018مرخو  16بتخرطج األجخرل الاردمع بتريخ  الخترمج ت

 

( ما دوي اتننارد الهنوي النردي  195. أددي مجلس النواب المومي ميايه يمم   7

أبيخل    21الثرنج ما الفدل التشيخنج الخرمس فج الجلهع الثرمنع والنشيخا بتريخ   

دمع للهنع المرلخع م برلموافاع على اعتمرد البهرب الخترمج تبتخرطج األجخرل الار2020

، بند تدمخاس ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع،  2017دخهمبي    31المنتهخع فج  

 مشفوًعر بمالبظرأ المجلس.
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 تح يل حسا  احتياي  اجيياا المذكور: 

 

 جدول االحتياطي المتراكم

دوالر  

 أمريكي

 
  القيمة العادلة * الرصيد االحتياطي المتراكم دون إضافة احتياطي  

 

 

سنة   من  المتراكم  االحتياطي  حركة  أعاله  الجدول  وفقًا    2017إلى    2015يوضح 

النمو خالل السنوات المنتهية    معدل  للحسابات المدققة لكل سنة من هذه السنوات. إن

%، على 11%،    9ديسمبر من كل سنة مقارنة بالرصيد في نهاية السنة هو    31في  

        التوالي.    

وزارة   المستلمة من  والمبالغ  االستثمارات  من  المحققة  األرباح  إلى  النمو راجع  هذا 

المالية واالقتصاد الوطني والمتمثلة في دوالر لكل برميل يتم تصديره في حال تجاوزت  

     أسعار البترول الخام أربعين دوالًرا للبرميل.  

   

 

 جدول هيكل اإليرادات 

201520162017

 576,642,108  530,685,364  478,012,780   الهنع بداخع فج المرلج اتبتخرطج إجمرلج يدخد*

 10,070,211  8,572,524  7,179,912 الهنع أيبرح

 واتمتدرد المرلخع وزايي ما المهتلمع األموال

الوطنج
 50,210,106  33,868,652  56,152,180 

 513,163-3515568 4,717,434-البهربرأ فيومرأ تندخل

 642,351,336  576,642,108  530,685,364 الهنع نهرخع فج اليدخد

 البيان
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دوالر  

 أمريكي

 

 

النمو السنوي    أن معدالت   الجدول أعاله أن إجمالي اإليرادات المتحققة تشير إلىيوضح  

في   مالية منتهية  في    31لكل سنة  قبلها  التي  بالسنة  مقارنة    ي ديسمبر ه  31ديسمبر 

  %، على التوالي.  %14، 28

 

201520162017

 6,143,546  5,671,700  4,830,925  اتهتثمرياأ إخياداأ

 3,918,150  2,945,100  2,096,394  الثربتع الودائع اخيداأ

 5,000,015  4,780,041  3,546,132  الدولع ما التشغخلخع المديوفرأ دعم

 204,140 00اتجنبخع النمالأ تبوخل أيبرح

 10,500 00 المبرعع اتهتثمرياأ أيبرح

 15,276,351  13,396,841  10,473,451 اإليرادات اجمالي

 5,000,015  4,780,041  3,546,132 لالبتخرطج التشغخلخع المديوفرأ

 1,176,471 00 للبخع متربع اهتثمرياأ ت هخس يهوم

 498,471 00 المبرعع اتهتثمريأ خهرئي

 388  197  346  بنكخع يهوم

0 44,079  205,254  األجنبخع النمالأ تبوخل خهرئي

 مبااع غخي أجنبخع عمالأ تبوخل فيومرأ

للبخع المتربع لالهتثمرياأ
000

000أخيف مديوفرأ

 6,675,345  4,824,317  3,751,732  المصروفات إجمالي

 1,469,205 0 449,994  الناريخع اتهتثمرياأ تاخخم إعردي ما أيبرح

000 بكومخع منبع)عارياأ( 

819900 أخيف إخياداأ

 1,469,205 0 458,193 األخر  اإليرادات إجمالي

 10,070,211  8,572,524  7,179,912  المتراكم االحتياطي الى المحولة السنة أرباح

اإليرادات

 المصروفات

 أخر  إيرادات

 البخرا
فنلج
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إلى   2015لقد ساهمت البنود الثالثة المبينة في الجدول التالي في اإليرادات للسنوات  

: كاآلتي  2017

 

 

% من إجمالي اإليرادات،  43ومن المالحظ أن اإليرادات االستثمارية تمثل في حدود  

% كمعدل للسنوات الثالث، فيما يمثل دعم  23في حين تمثل إيرادات الودائع الثابتة  

 % لنفس الفترة.  34المصروفات التشغيلية من الدولة في حدود 

مصاريف التشغيلية يمثل التكاليف المتعلقة بإدارة إن الدعم المستلم من الدولة لل

بش ا  2006( لهنع 28الارنوا يمم  احتياطي األجيال القادمة وفقًا لما نص عليه 

 اتبتخرطج لألجخرل الاردمع. 

   
 

 

 ي وا دعم المصرويات التشغي يس ين ال ولس 

دوالر               

 أمريكي

 

 

201520162017 البخرا

464240 اتهثمرياأ إخياداأ)%(

202226 الثربتع الودائع اخيداأ)%(

343633 الدولع ما التشغخلخع المديوفرأ دعم)%(

201520162017 البخرا

 3,295,728  2,943,355  اتهتثمريخع للمبرفظ اإلدايخع اليهوم

 1,239,657  1,363,770  اتهتشريخع الخدمرأ يهوم

 283,879  240,848  اتبتخرطج بهرب على الارئمخا يواتب

 00-  148,936  اتبتخرطج مجلس أعضرء مكرفرأ

 14,628  13,298  البهربرأ مدماى أتنرب

 166,123  69,834 اخيف مديوفرأ

 5,000,015  4,780,041  اإلجمرلج
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بنود   أعاله  الجدول  للمصروفات  يوضح  الدولة  من  المستلم  الدعم  من  المصروفات 

    التشغيلية.

  عوائ  ع ى استثمارات احتياي  اجيياا القاديس
دوالر  

 أمريكي

 
 

للبيع   متاحة  استثمارات  في  المستثمرة  المبالغ  إلى  أعاله  الجدول  يشير 

السنوات   تقسيم  2017إلى    2015واإليرادات خالل  نتيجة  العائد هو  إن  اإليرادات . 

       على المبلغ المستثمر كما هو موضح أعاله.
  

بالنسبة لما   بالعائد السنوي لهذا النوع من االستثمارات قد يعتبر العائد ضئيالً  مقارنةً 

  هو متوقع من عائد مجٍز. 

 

 العائ  ع ى إيمال  الودائع 

     

 دوالر أمريكي

 

201520162017 البيان

 477,766,763  402,350,153  359,550,166  للبخع متربع اهتثمرياأ

 6,143,546  5,671,700  4,830,925  اتهتثمرياأ إخياداأ

 1.3  1.4  1.3  النرئد)%(

201520162017 البيان

 137,437,686  165,870,722  96,814,956  ثربتع ودائع

 3,918,150  2,945,100  2,096,394  ثربتع الودائع إخياداأ

 2.9  1.8  2.2  النرئد)%( 



131 
 

 

يعطي   - قيد الدراسة -  من السنوات المبّينةإن العائد على الودائع الثابتة خالل كل سنة 

 معدل األرباح المستلمة على المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية كودائع ثابتة.  

 

في   باالستثمار  قورن  ما  إذا  العادة مجزًيا  في  يكون  ال  الثابتة  الودائع  العائد على  إن 

استثمار األجدر  من  يكون  لذا  األخرى،  االستثمارية  في    المجاالت  النقد  من  الفائض 

   قنوات استثمارية مجزية. 

حجم الودائع قصيرة األجل )التي تستحق خالل فترة ما  خوضح اليهم البخرنج الترلج  

 2016والودائع الجارية في العامين    ا من تاريخ إيداعها( يومً   360ا إلى  يومً   91بين  

 : 2017و 

 

 ( 1الرسم البيان  رقم )

 

 

0

2000000

4000000

6000000

2016 2017

3016679
4183030

ودائع جارية



132 
 

الترلج   البخرنج  اليهم  ثالثع  خوضح  تتجروز  اهتبارق  فتيي  الثربتع  ذاأ  الودائع  بجم 

 : 2017و  2016 مارينع بخا النرمخاوت تتجروز الهنع(   شهوي

 

 ( 2الرسم البياني رقم )

 

 العائد على إجمالي الموجودات

             

 دوالر أمريكي

       

خظهي النرئد على إجمرلج الموجوداأ تبتخرطج األجخرل الاردمع. إا  أعاله  إا الجدول  

هذا المجرل خبترج إلى دياهع متنماع للت كد ما أا جمخع األدول المدّيي لأليبرح مد 

0

100000000

200000000

2016 2017

165870722
137437686

ودائع ثابتة

201520162017البيان

 729,714,408  615,074,207  501,514,312  الموجوداأ إجمرلج

 10,070,211  8,572,524  7,179,912  الهنع أيبرح

 1.4  1.4  1.4  النرئد)%( 
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تم توظخفهر فج مجرتأ اهتثمريخع وفاًر لخطع مديوهع للت كد ما جنج أيبرح مجزخع  

 ما كل نوع ما أنواع اتهتثمري.بند األخذ بنخا اتعتبري المخرطي الميتبطع  

       

 

 المركز المالي الحتياطي األجيال

  

 دوالر أمريكي

 
 

خوضح الجدول أعاله توزخع الميكز المرلج بخا الموجوداأ والمطلوبرأ واتبتخرطج  

        المتياكم.  

وما المالبظ أا الموجوداأ المتداولع والتج تمثل  مدخنوا وأيددي أخيف( وودائع  

تع والنفط ومر فج بكمس تشكل نهبع عرلخع ما الموجوداأ. وهذا مد خهتدعج النظي  ثرب 

اهتثمرياأ  فج  المتداولع  الموجوداأ  ما  لالهتفردي  هخرهع  ووضع  الموجوداأ  فج 

      . ميببع

 

 جدول بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل االخر 

            
 دوالر أمريكي

201520162017 البخرا

 501,338,408  424,090,498  380,886,471  المتداولع غخي الموجوداأ اجمرلى

 228,376,000  190,983,709  173,069,130  المتداولع الموجوداأ اجمرلى

 729,714,408  615,074,207  553,955,601  الموجوداأ أجمرلى

 577,841  965,160  1,294,921  المتداولع المطلوبرأ اجمرلى

 729,136,567  614,109,047  552,660,680  المرلج اتبتخرطج اجمرلى

 729,714,408  615,074,207  553,955,601  المالي واالحتياطي المطلوبات اجمالي
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خظهي   أعاله  الجدول  وخظهي  إا  الاردمع،  األجخرل  ابتخرطج  النهرئخع ألعمرل  النتخجع 

التج ت   النملخرأ  بنض  نتخجع  الخترمخع  البهربرأ  على  إجيانهر  تم  التج  التندخالأ 

لالهتثمرياأ  النردلع  الاخمع  فج  التغخياأ  مثل  والخهرئي  األيبرح  بخرا  تبأ  تنديج 

  وفيومرأ تبوخل النملع.

 

محفظة    ةعشر  تيثنا(  12عدم تحقيق )المحافظ المالية و إيرادات  يوضح الجدول التالي  

 : 2017 مالية أي إيرادات خالل العام المالي

 اإليراد  التكلفة القيمة العادلة البيان

Fidelity Funds – 
European Dynamic 

Growth Fund 

55,909,079 35,902,508 0 

Osool Asset Management 
Multi Asset Fund 

52,493,000 50,000,000 0 

Securities & Investment 
Company 

49,302,080 40,000,000 0 

Allianz NEJ Large – Cap 
Value Instl Fund 

36,465,977 22,935,016 679,847 

Blackrock Global 
Allocation Fund 

35,606,194 30,000,000 0 

BBH Global Core Select 
fund 

32,285,535 25,000,000 0 

UBS (LUX) Equity SICAV 
– Global high Dividend 

Fund 

29,760,728 20,000,000 0 

Franklin Templeton – Asia 
Pacific Equity Fund 

26,585,570 20,022,077 0 

UBS Triton Property Fund 22,987,634 20,195,332 480,629 

J.P. Morgan U.S. Real 
Estate Income and 

Growth Fund 

21,127,384 20,000,000 746,204 

201520162017 البخرا

 15,276,351  13,396,481  10,473,541  اإلخياداأ اجمرلى

 10,070,211  8,572,524  7,179,912  المتياكم اتبتخرطى الى المبولع الهنع أيبرح

 49,318,292  15,491,623  1,380,993  اتخي الشرمل الدخل اجمرلى

 59,388,503  24,064,147  5,798,919  اجمالى)  خسائر(  الشامل والدخل السنة أرباح
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CBB Sukuk 20,481,657 20,000,000 1,258,037 

Fidelity UK Real Estate 19,228,096 18,823,530 33,687 

AMP Capital 
Infrastructure Debt Fund 

II 

14,695,986 15,375,282 698,901 

Gulf Biotech Company 
B.S.C. (e) 

12,690,912 13,000,000 0 

Ayaltis ARECA SICAV 
SIF Fund 

10,283,671 10,000,000 0 

Kingdom of Bahrain 
Sukuk 

8,466,778 10,000,000 600,000 

IDB Infrastructure Fund II 5,962,339 5,996,048 83,333 

BNP Paribas Islamic 
Fund Hilal Income 

5,753,901 5,000,000 0 

Saudi Basic Industries 
Corporation 

5,436,586 4,841,932 314,740 

Abu Dhabi Energy 
Company Sukuk 

5,065,307 4,968,450 194,281 

Batelco Bond 4,904,895 4,972,500 212,500 

IDB Trust Services 
Limited 

1,984,557 2,000,000 36,250 

Gulf Water Technology 
Company 

189,428 2,095,200 0 

ASMA Capital Partners 
B.S.C. © 

99,469 99,469 0 

   477,766,763 اإلجمالي
 

 

 : 2017و  2016في العامين  رادات االستثماراتإي يوضح الجدول التالي 
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ا: رأي وزارة 
ا
 الالية واالقتصاد الوطني: رابع

أفرد ممثلو الوزايي بتنلخاهم على المالبظرأ الميفاع برلتايخي الهااربق للجنع الشاانوا  

 المرلخع واتمتدردخع بمجلس الشويف على النبو اآلتج:  

إا مجلس اإلدايي خضاع الهاخرهاع اتهاتثمريخع تبتخرطج األجخرل    (:1المالحظة رقم )

وازنع المطلوبع، بنرء على خطع مديوهااع تتنرهااب مع بجم  الاردمع برإلضاارفع إلى الم

يأس المرل والمخرطي، وهج هااخرهااع اهااتثمريخع مطرباع للهااخرهاارأ المرلخع النرلمخع 

المنمول بهار فج هاذا المجارل. وخاوم مجلس اإلدايي بمتاربناع األهاااااواق النارلمخاع، وختم  

اهاااتياتخجخع مينع    تجدخد هذه الهاااخرهاااع اتهاااتثمريخع وفاًر للمهاااتجداأ، وهج تنتبي

 هرعدأ كثخًيا على تدفق الهخولع المرلخع.

  

بهاب الهاخرهاع اتهاتثمريخع المنتمدي، هنرك اهاتثمرياأ متنوعع    (:2المالحظة رقم )

خاوم بهر مجلس اإلدايي، منهر مر هو مبلج ومنهر مر هو دولج، لضامرا تباخق أفضال 
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ألهااهم، واألهااهم الخردااع، النوائد وب مل المخرطي، وما جملع هذه اتهااتثمرياأ: ا

والدخول الثربتع، والهااانداأ الخرداااع، والتطوخي الناريي، والنارياأ اتهاااتثمريخع  

 وغخيهر، بنهب مختلفع.

إعاادة النظر في إدارة المحاافظ االسااااتثماارياة لتكون  المتنلااع ب  (:3المالحظوة رقم )

آنذاك، وهو بند من   ، أفاد ممثلو الوزارة بأن النقد كان يمثل أفضااال العوائدأكثر تنوًعا

كمر بّخنوا أنس هاختم أخذ   ضامن الساياساة االساتثمارية المعتمدة، ولذلك تم التركيز عليه.

 هذه المالبظع بنخا اتعتبري.

 

بخدااوص نشااي تاريخي بهاارب ابتخرطج األجخرل، ذكي ممثلو    (:4المالحظة رقم )

ي التاريخي الدويخع  الوزايي أا التاريخي ختم نشايهر بند اعتمردهر. وأمر فخمر خخص نشا 

لمجلس إدايي ابتخارطج األجخارل الااردماع واطالع المواطنخا على أدائاس، فااد تم التا كخاد  

 على أنس هختم النظي فج هذه المالبظع بنخا اتعتبري وذلك وفاًر للارنوا.

 

  إلدايي دااندوق ابتخرطج األجخرل  الخطع اتهااتثمريخعكمر تهاالمأ اللجنع نهااخع ما 

 )مرفق(  .2016أغهطس   9بتريخ     الاردمع، والتج تم اعتمردهر

     

ا: رأي اللجنة: 
ا
 خامس

 

الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية  تدايهأ اللجنع  

المالية واإلدارية2017ديسمبر    31في   الرقابة  ديوان  قبل  تدقيقه من  بعد  بند    ،، 

مجلس الشويف فج جلهتس الهربنع المننادي مياي بنرًء على  بخدودسي تايخيهر إعرد
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وذلك  2020نوفمبي    22بتريخ    فج  إلعردي  م،  الذكي  آنف  الخترمج  البهرب  دياهع 

 ضوء منرمشرأ أعضرء المجلس بش نس.

 

واطلنأ صحاب السعادة أعضاء اللجنة،  أوتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل  

فارتس، والدياهع التبلخلخع المندي بتكلخف ما اللجنع لهنردي على مياي مجلس النواب ومي

األهترذ يضر فيج نرئب يئخس اللجنع. كمر اطلنأ على يأي لجنع الشنوا التشيخنخع  

الشويف بمجلس  النربختخا    والارنونخع  ما  المذكوي  البهرب  هالمع  يأأ  بخث 

، ويأي ارنونخخا للجنع ، وعلى المذكيي المادمع ما المهتشريخا الالدهتويخع والارنونخع

 . المهتشري المرلج واتمتدردي

 

وتجدي اإلشريي إلى أا البكومع الموميي أبرلأ البهرب المذكوي إلى مجلس 

فج دوي اتننارد النردي اليابع ما الفدل   2018خونخو    13النواب المومي بتريخ   

بتريخ    برعتمرده  ميايه  النواب  اليابع، فج بخا أددي مجلس  أبيخل    21التشيخنج 

ال  2020 التشيخنج  الفدل  الثرنج ما  النردي  اتننارد  إبرلع   خرمس.فج دوي  وتمأ 

النواب   الشويفمياي مجلس  المرلخع واتمتدردخع بمجلس  الشنوا  بتريخ     إلى لجنع 

. دويما ذاأ ال  2020خونخو    17، ويفنأ تايخيهر بش نس بتريخ   2020أبيخل    29

ومع بداخع دوي اتننارد الثرلث البرلج أعرد منرلج يئخس المجلس تايخي اللجنع  الهرباع( 

س، ويفنأ اللجنع تايخيهر بخدودس بتريخ   عردي النظي فخ إل  2020أكتوبي    19بتريخ   

 . 2020أكتوبي   21

وإذ تؤمن اللجنة بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي األجيال القادمة  

باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان  

حق األجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ  

  :على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي المالحظات اآلتية
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 مالحظات اللجنة:  

  مجلس  عمل  نظام  بشأن  2008  لسنة  (25)  رقم  المرسوم   من  ( 2)  رقم  المادة  أوجبت  .1

  التي   والقواعد  االستثمارية  السياسات  المجلس   يضع   أن  القادمة  األجيال   احتياطي   إدارة

  بصورة  نتائجها  وتقييم  االستثمار  برامج  تنفيذ  ومتابعة  الصندوق  أموال  استثمار  في  تتبع

  نسخة  القادمة  األجيال  احتياطي  إدارة  مجلس  من  نةاللج   طلبت  لذلك،  اواستنادً   دورية،

  أرسلت   وقد  للحساب،  المالية  الموارد  استثمار  في  المتبعة  االستثمارية  االستراتيجية  من

مسمى  مشكورة،  اإلدارة، تحت  Policy Investment (The   :وثيقة 

)"Policy" (THE guidelines،   بصورة  االستثمارية،  السياسة  مفهوم  أن  إال  

  ودائع،   العقار،  السندات،  األسهم،  مثل  االستثمار  عناصر  تحدد  وثيقة  وجود  يعني  عامة،

  في   الموارد  ونسبة   )عالمًيا(،  المناطق  أي  االستثمار  جغرافية  إلى  إضافةإلخ...،  

  مثل   د وتُعتم  المخاطر.   تحديد  إلى  إضافة  ،  المذكورة  البنود  من   بند   كل  في   االستثمار

  باتباع   المعنية  اإلدارة  وتلتزم  الجهة،  داخل  إدارية   سلطة  أعلى  قبل  من  السياسة  هذه

  تغير  الجغرافية،  المناطق  في  الظروف  أو   األسواق  تقلب  حالة  يوف  السياسة.  هذه

  الوثيقة   افتقدت  وإذ  العليا.   الجهة  من  اعتمادها  بعد   االستثمارية  سياستها  من  اإلدارة

  حسب  االستراتيجية   إلعداد  عامة  تتعليما   إال  اعتبارها  يمكن  فال   تقدم،  ما  لكل  المذكورة

   .لها العلمي المفهوم

 

بعد االطالع على التقرير السنوي لحساب احتياطي األجيال القادمة عن السنة المالية  .2

وبعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية،    2017ديسمبر    31المنتهية في  

 اتضح ما يلي:  

 

ارتفع حجم النقد وما في حكمه من الموجودات المتداولة الذي تم إيداعه في صورة   (أ

دوالر إلى  3,016,679) من )   )ب ون أي عائ  أو ربح(ودائع جارية  حسابات أو  

عامي    (4,183,030) بين  حوالي    2017و   2016دوالر  بلغت  زيادة  بمعدل 
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، وقد تم إيداع هذا المبلغ في بنكين فقط. لذلك فإن من المالحظ هو  %(38.7)

%، ع ى  38.7بيسبس    2017و  2016ارتفاع يب غ الحسابات الجاريس بين عاي   

نها ال ت ر أيس عوائ  أو ربح لحسا  االحتياي ، وهو يا ق  يتعارض  أالرغم ين  

 يع اله ف اجساس  ين هذا الحسا . 

 

إلى    ايومً   91ارتفع حجم الودائع قصيرة األجل )التي تستحق خالل فترة ما بين   (  

)  ايومً   360 من  إيداعها(  تاريخ  عام  15,000,000من  دوالر  إلى   2016( 

أي ما يقارب من    %(435)بمعدل زيادة بلغ    2017( دوالر عام  80,249,995)

داخل مملكة البحرين.  أربعس بيوك يقط  يداع هذه المبالغ في  إأربعة أضعاف. وقد تم  

نسبس الفائ ة ييتفضس  وتع  . ا% سنوًي 3% و 1.65وحت نسبة الفائدة ما بين ا وتر

بالمبالغ الت  تم إي اعها ي  ت ك البيوك؛ وهو يا يتط ب يرايعس شاي س    س  يقارن

ل بيوك داخل وخارج البحرين الت  تعط  يائ ة أع ى الستثمار أيواا االحتياي   

أيض   يست ع   كما  ب ي س    ابها،  سياسات  ووضع  ككل،  المويودات  ي   اليظر 

 11ي  الصفحس رقم  1)يريى يرايعس الرسم البيان  رقم   ها ي  استثمارات أكثر ربحيس.ييلالستفادة  

 ين هذا التقرير(

 

وال تتجاوز    حجم الودائع الثابتة )ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة شهور  انخفض  (ج

 2016، حيث بلغت عام  %(17.1)بنسبة بلغت    2017و  2016السنة( بين عامي  

( دوالر.  137,437,686حوالي )  2017( دوالر، وبلغت عام  165,870,722)

% 3.2% و1.6وقد تم احتساب فوائد على هذه الودائع بمعدالت تتراوح ما بين  

مبلغ العائد كنسبة من إجمالي  . وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع  2017في عام    اسنوًي 

وهو يا يعي  أنه  ،  2017عام    %2.8إلى    2016عام  %  1.8الودائع الثابتة من  

الثابتس ي  عام   الودائع  اجيضل زيادة حجم  تتف  2017كان ين  ها،  ضيب ال  ين 

ي  توزيع المويودات الماليس المتاحس، وين ثم خسارة   ا اجير الذي يعي  سوء  
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زيادة حجم الودائع الثابتس، وين ثم تحقيق    ت تم  لون تحقيقها  أرباح ياليس كان يمك

 ين هذا التقرير( 11ي  الصفحس رقم  2)يريى يرايعس الرسم البيان  رقم  اله ف المريو ين االحتياي .

 

خسارة   (د المباعس  االستثمارات  عام  ألف  498,471 ب غت  حققت  أيريك   دوالر 

ييه أي خسارة أو يكسب، الذي لم يحقق    2016، يقارنس بعام  2017   الحسا  

سوءً  هناك  أن  ذلك  المملوكة    اويعني  االستثمارات  ببيع  المتعلق  التخطيط  في 

للحساب، وهو ما ترتب عليه تحقيق الخسارة المذكورة، كما يتعارض مع األهداف  

 االستراتيجية لالحتياطي. 

 

النظر  ها(  بلغ    عند  استثماره  تم  ما  أن  يالحظ  للبيع،  المتاحة  االستثمارات  إيراد  إلى 

، أي ما يعادل  %1.27( دوالر أمريكي بنسبة عائد تقريبية بلغت  477,766,763)

جدً 6,143,546) منخفض  عائد  وهو  أمريكي،  دوالر  تما(  ما  إذا  مقارنته    ت، 

ئد منه بشكل أفضل باستثماره في صورة ودائع ثابتة مثال، حيث ستكون نسبة العا

 بكثير. 

 

األجيال   ( و احتياطي  إدارة  مجلس  أن  الحساب  في  المتوافرة  المعطيات  من  اتضح 

وكان  ،  2017خالل العام المالي    القادمة قام باالستثمار في العديد من المحافظ المالية

 13)يريى يرايعس الج وا ي  الصفحس  العائد االستثماري في اثنتي عشرة محفظة منها صفًرا.  

 ين هذا التقرير(

 

 2016%( فقط بين عامي  3.8بنسبة )  ارادات االستثمارات ارتفاعً إي   جماليإشهد    (ز

انخفاضً   ا، )إال أن بعضً 2017و  في إيراداتها(،    اا ملحوظً من االستثمارات شهدت 

ومدى   المستقبل،  في  االستثمارات  لهذه  العائد  زيادة  كيفية  عن  تساؤل  هنا  ويبرز 

 ين هذا التقرير( 14)يريى يرايعس الج وا ي  الصفحس  .وجود خطة مستقبلية لزيادة هذا العائد
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العام   (ح الخدمات االستشارية، والتي بلغت في  الرغم من ارتفاع رسوم   2017على 

%( ين إيمال  يصرويات  25)مثل حوالي  ي ( دوالر أي ما  76571,23حوالي )

  ؛ فإنه (2016عام    %29، وهي نسبة كبيرة بطبيعة الحال، )كانت تمثل  االحتياي 

حتياطي، بما يوازي المبلغ  ن ينعكس ذلك على زيادة عائدات االكان من المفترض أ

لم يؤد   أنه  للخدمات االستشارية، إال  الذي يدفع  ملحوظ في    أي تطور  إلى  الضخم 

 ؟ ما ي ى ياع يس هذه الت يات االستشاريسيعوائد الحساب، 

 

  حتياطيرة اايمكننا القول بأن مجلس إد  من حقائق مالية  أعاله  ه على ما تم طرح   بناءً و 

ستثمارية بشكل  يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج واألدوات والمحافظ اال  األجيال

أعلى من التي تم تحقيقها، ويقلل من    اما هو عليه، حتى يدر أرباحً مختلف ومتنوع ع 

عام   تحققت  التي  في  2017الخسائر  التنويع  عملية  خالل  من  ذلك  يتحقق  وقد   ،

تفع واألقل مخاطرة، وكذلك النظر  المحافظ االستثمارية الخارجية ذات الربح المر

ع الجغرافي  ي لى التنوإفي قيمة المبالغ المستثمرة مقارنة بحجم األرباح، باإلضافة  

المستخدمة. والعمالت  إيراء    لالستثمارات  يست زم  يا  المعمقس  وهو  ال راسات 

  اإلخالا دون    االستفادة ييها،  ل حسا  لجميع أويه االستثمار الت  يمكن    وتح يثها، 

 . له  بأحكام القانون أو القرارات الميظمس

 

سبق،  باإلضافة   .3 ما  أهمية  إلى  اللجنة  حساب  ترى  أداء  على  المواطنين  اطالع 

الشفافيةااحتياطي   باب  من  وذلك  القادمة،  نشر    ،ألجيال  خالل  من  ذلك  يتم  وقد 

في   دورية  بصورة  المالية  لموقع  الالبيانات  واالقتصاد  وزارة  اإللكتروني  المالية 

إدارته   وفاعلية  القادمة  األجيال  احتياطي  إدارة  مجلس  أداء  يعكس  بما  الوطني، 

 للحساب.

نتائج استثمارات الحساب  تقييم  البيانات يسهم في  اللجنة أن نشر مثل هذه  وترى 

ويضع جميع المواطنين على بّينة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي األجيال  

نشر   أن  على  اللجنة  وتؤكد  واقتدار.  بكفاءة  به  المنوط  دوره  أداء  على  دوًما  القادمة 



143 
 

قبل   من  الختامي  الحساب  الرسمية،  اعتماد  الجريدة  في  والنواب  الشورى  مجلسي 

العامة على   يحول دون اطالع  القانون، ال  التي نص عليها  باعتباره من اإلجراءات 

نتائج أداء الحساب، ال سيما وأن اإلجراء القانوني المطلوب العتماد حساب االحتياطي  

 محل النظر. لألجيال القادمة قد يتأخر كثيًرا كما هو الحال في مناقشة الحساب 

 

 

إعداد   المبذول فجالبكومج    وإذ تبدي اللجنع هذه المالبظرأ، فإنهر تثّما الجهد

المذكوي. وبند تدايس اآلياء والمالبظرأ التج أبدخأ ما مبل الهردي   البهرب الخترمج

 أعضرء اللجنع؛ خلدأ اللجنع إلى تودختهر برلموافاع على اعتمرده.

 

ا: اختيار مقرري الوضوع 
ا
 األصلي واالحتياطي: سادس

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

 اختيار كل من: 

ا أص يااااا ا.     سعادة اجستاذ رضا عب هللا يرج .1  يقرر 

ا احتياييا ا.    سعادة اجستاذ درويش أحم  المياع   .2  يقرر 

 

 

 

ا: توصية اللجنة: 
ا
 سابعـ

الحسووووواب الختوامي الحتيواطي األجيوال القوادموة للسووووونوة المواليوة    الموافقاة على اعتمااد

، بعود تودقيقوه من قبول ديوان الرقوابوة المواليوة  2017ديسووووومبر    31المنتهيوة في  

 بالمالحظات الواردة في التقرير.،  واإلدارية
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 واجير يعروض ع ى المج س الموقر التتاذ الالزم،،، 

 

 

 خالد حسيـن السـقطي                                     رضا عبداهلل فرج 

 نائب رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية         رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية 
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 ( 3ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  
بخصوص التقرير السنوي والبيانات  

المالية المدققة لحساب احتياطي  
الأجيال القادمة عن السنة المالية  

م، بعد  2018ديسمبر  31المنتهية في  
تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية  

ية  . والإدار
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 م2020 ديسمبر 20التاريخ: 

 ( 4التقرير: ) 

 

 

 الشؤون الالية واالقتصادية التقرير )العدل( للجنة  
التقرير السنوي والبيانات الالية الدققة حلساب احتياطي بشأن  

بعد  2018ديسمرب  31  األجيال القادمة عن السنة الالية النتهية يف
 تدقيقه من قبل ديوان الرقابة الالية واإلدارية

 
 

 الفصل التشريعي الخامس  – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

ف   /ل م ق   ص  467، وبموجب الخطارب يمم  م2020  نوفمبي  25بتاريخ    

  22مجلس الشااويف فج جلهااتس الهااربنع المننادي بتريخ   وبنرًء على مياي    (،3د   5

  مجلس   السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعالي  عرد؛ أم2020نوفمبي  

التقرير السوونوي   بشاا اهر  تايخي  شاانوا المرلخع واتمتدااردخعالإلى لجنع   الشووور 

والبيانات المالية المدققة لحسووووواب احتياطي األجيال القادمة عن السووووونة المالية  

بعود تودقيقوه من قبول ديوان الرقوابوة المواليوة    2018ديسووووومبر    31المنتهيوة في  

وذلك فج ضاوء منرمشارأ ، دياهاع البهارب الخترمج آنف الذكيإلعردي  ،واإلدارية
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أعضاارء المجلس بشاا نس، على أا تيفع اللجنع تايخيهر فج موعد أمدااره أهاابوعرا  

 ما تريخخس.

 

 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفخذ التكلخف المذكوي أعاله مرمأ اللجنع برإلجياءاأ اآلتخع: 

 : خااآلتخ  هرخاجتمرعفج  الخترمج المذكويتدايهأ اللجنع البهرب   (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 2020  نوفمبي  25 هربع ال

 2020دخهمبي   2 الثرما

 

موضوع الببث والدياهع  مج المذكوي  بهرب الخترللاطلنأ اللجنع أثنرء دياهتهر    (2)

 بس والتج اشتملأ على مر خ تج:  على الوثرئق المتنلاع

 والمتضما:   )مرفق(لجنع الشنوا المرلخع واتمتدردخع األدلج لتايخي ال -1

التايخي الهنوي والبخرنرأ المرلخع المدماع لبهرب ابتخرطج األجخرل الاردمع عا  -

بند تدمخاس ما مبل دخواا اليمربع المرلخع   2018دخهمبي    31الهنع المرلخع المنتهخع فج  

 . دايخعواإل

 يأي لجنع الشنوا التشيخنخع والارنونخع بمجلس الشويف.   -

 مياي مجلس النواب وميفارتس.  -

تحليل للحساب الختامي المذكور مقدم من سعادة األستاذ رضا فرج نائب رئيس   -

 يتن التقرير(  ي  )تم تضمين التح يل اللجنة. 

 مذكيي برليأي الارنونج مادمع ما المهتشريخا الارنونخخا للجنع.  -
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م  2020نوفمبي    22ع المننادي بتريخ   ربنمضااابطع جلهاااع مجلس الشاااويف الهااا   -2

 والمتضمنع المنرمشرأ بول البهرب الخترمج المذكوي.

  9بتريخ     المنتمديالخطع اتهااتثمريخع إلدايي دااندوق ابتخرطج األجخرل الاردمع،   -3

 .2016أغهطس  

 

دعأ اللجنع إلى اجتمرعهر وزايي المرلخع واتمتدارد الوطنج، بخث بضاي ممثالً  (  3)

 عنهر:

 

 

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 السي  إبراهيم يحم  أبل 
القائم بأعماا الرئيس التيفيذي  

 الحتياي  اجيياا القاديس

 السي  يحم  إسماعيل الحوسي 
بأعماا ي ير إدارة الرقابس  القائم 

 واالتصاا

 محاسب  السيد أحمد حسين جناحي          

 وزارة شؤون مجلسي الشور  والنواب 

 شؤون اللجان أخصائي  بوحسينمحمد ناصر السيد 

 

 شريك فج اجتمرعرأ اللجنع ما األمرنع النرمع برلمجلس:

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السيد خالد نجاح محمد  
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 السيد علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان /  

 مدير إدارة البحوث والدراسات 

 المستشار المالي واالقتصادي السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني   السيدة أمينة علي ربيع 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد   السيدة مريم أحمد الريّس

 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم   السيد علي عباس العرادي

 

ا: بيانات إنشاء وتطور حساب األجيال القادمة 
ا
 :الواد القانونية ذات الصلة، وثاني

يمم   .9 الارنوا  بموجب  الاردمع  األجخرل  ابتخرطج  بهرب  إنشرء  لهنع   ( 28  تم 

الاردمع  2006 لألجخرل  اتبتخرطج  ندأ   2006خولخو    17فج    بش ا  بخث 

المرلخع بهرًب 2المردي   الارنوا المذكوي على أنس " تفتح وزايي  ر  ر خردً ( ما 

دوص علخهر خهمى "بهرب ابتخرطج األجخرل الاردمع" تيدد فخس األموال المن 

المردي   المبرلغ 1فج  فخس  وتيدد  اهتثمرياتهر"،  وعوائد  الارنوا  هذا  ما   )

 الماتطنع ما تددخي النفط وعوائد اهتثمريهر. 

نظرم عمل مجلس ابتخرطج األجخرل    2008لهنع    25خنظم الميهوم يمم   .10

و  اختدردرتس،  مرلخع،  إوتبدخد  هنع  لكل  للبهرب  الخترمج  البهرب  عداد 

الوزياء، ومخرم دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع بميامبع   وعيضس على مجلس

 وتدمخق المخزانخع والبهرب الخترمج للبهرب. 
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بدأ الخدم الفنلج ما اإلخياداأ الوايدي ما تددخي النفط الخرم اعتبرًيا  .11

 وفارً للميهوم.  2007خنرخي   1ما 

أميخكج وابد عا كل   .12 أهرًهر على خدم دوتي  البهرب  خنتمد دخل 

ل ما النفط الخرم المددي خريج الببيخا عندمر ختجروز هني النفط الخرم بيمخ 

بش ا   2006( لهنع  28( ما الارنوا يمم  1تنص المردي  بخث  دوتًيا،    40

اتبتخرطج لألجخرل الاردمع على أنس "خُاتطع دوتي أميخكج وابد ما هني كل  

تددخيه خريج مملكع الببيخا  ا وختم  دوتيً   40بيمخل نفط خرم خزخد هنيه على  

ا ما أول الهنع المرلخع الترلخع لنفرذ هذا الارنوا، لتكوخا ابتخرطج خرص اعتبريً 

وت خجوز خفض المبلغ الماتطع أو زخردتس    ابتخرطج األجخرل الاردمع""خهمى  

 .أو التديف ب موال اتبتخرطج لغخي النملخرأ اتهتثمريخع إت بارنوا"

بش ا اتبتخرطج    2006( لهنع  28لارنوا يمم  ( ما ا5تنص المردي   .13

ابتخرطج   لبهرب  الخترمج  البهرب  البكومع  "تادم  أا  على  الاردمع  لألجخرل 

األجخرل الاردمع المدمق ما مبل دخواا اليمربع المرلخع إلى مجلس النواب خالل  

األشهي الخمهع الترلخع تنتهرء الهنع المرلخع، وخكوا اعتمرد البهرب الخترمج  

مشفوعً   بند النواب  ومجلس  الشويف  مجلس  ما  كل  عا  تددي  ر موافاع 

 بمالبظرتهمر، وخنشي فج الجيخدي اليهمخع". 

خولخو    18عمالً ب بكرم المردي المذكويي أعاله أبرلأ البكومع بتريخ    .14

األجخرل    2019 ابتخرطج  لبهرب  المدماع  المرلخع  والبخرنرأ  الهنوي  التايخي 

، بند تدمخاس ما مبل  2018دخهمبي    31نتهخع فج  الاردمع عا الهنع المرلخع الم

بولس.  المالبظرأ  وبخرا  اعتمرده  لغيض  واإلدايخع،  المرلخع  اليمربع  دخواا 

(  5وخاُلبظ أا البهرب الخترمج لم تتم إبرلتس خالل المخنرد المبدد فج المردي  

رء  ما مرنوا اتبتخرطج لألجخرل الاردمع، أي خالل األشهي الخمهع الترلخع تنته

 م. 2019مرخو    31الهنع المرلخع، وما ثم كرا ختنخا إبرلتس مبل  
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إا دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع مد مريس اليمربع على البخرنرأ المرلخع   .15

تبتخرطج األجخرل الاردمع، ولم خهجل أخع مالبظرأ جوهيخع علخس، بخث ذهب 

المرلج   الميكز    إلى أا البخرنرأ تظهي بدويي عردلع ما كل الجوانب الجوهيخع 

فج   كمر  الاردمع  األجخرل  عملخرتس  2018دخهمبي    31تبتخرطج  ونترئج  م 

والتغخياأ فج التدفارأ النادخع للهنع المنتهخع بذلك التريخ  وفارً للمنرخخي الدولخع 

 إلعداد التاريخي المرلخع.

خنبدي اختدرص لجنع الشنوا المرلخع واتمتدردخع بمجلس الشويف   .16

بخرنرأ المرلخع المدماع لبهرب ابتخرطج األجخرل الاردمع عا الهنع فج مياجنع ال

فج   المنتهخع  بخرا  2018دخهمبي    31المرلخع  مع  برعتمرده  والتودخع  م، 

المالبظرأ علخس، وخردع فخمر ختنلق برهتثمرياأ أموال البهرب، وضيويي  

اهتثمريً  امتدردًخ اهتثمريهر  مجزًخ ا  المديوفرأ ر  تيشخد  ضيويي  وكذلك  ر، 

 المتكييي غخي الجوهيخع.

 

ا
ا
: التقرير السنوي والبيانات الالية الدققة حلساب احتياطي األجيال القادمة عن  ثالث

بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة الالية    2018ديسمرب    31  السنة الالية النتهية يف
 : واإلدارية

 

ختضما بخرا الميكز   ياألجخرل الاردمع والذ  تبتخرطجتم تدمخق البهرب الخترمج    .1

و   جالمرل النادخع  التدفارأ  وبخرا  اآلخي  الشرمل  والدخل  والخهرئي  األيبرح  هم  أوبخرا 

واإل المبرهبخع  فج  الهخرهرأ  المنتهخع  المرلخع  للهنع  األخيف  دخهمبي    31خضربرأ 

 . دايخعما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإل ؛2018

ج األجخرل الاردمع بإعداد البخرنرأ المرلخع وعيضهر بشكل عردل  مرم مجلس ابتخرط .  2

إل وفاً  الدولخع  للمنرخخي  المرلخع.  ر  التاريخي  مجلس  إ عداد  مهنولخع  تتضما    اإلداييا 
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إل منرهبع  داخلخع  يمربع  أنظمع  واتبرع  وتنفخذ  المرلخع تدمخم  البخرنرأ  وعيض  عداد 

 جوهيخع خرطئع. خع منلومرأ  أعردلع وخرلخع ما  يبدوي

 

مرم دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع بتدمخق البخرنرأ المرلخع والتج تتكوا ما بخرا  .  3

و الخهرئي والدخل الشرمل أوبخرا األيبرح    2018دخهمبي    31كمر فج    جالميكز المرل

ف المنتهخع  للهنع  النادخع  التدفارأ  وبخرا  لى  إضرفع  برإل  ،2018دخهمبي    31  ج اآلخي 

الهخرهرأ المبرهبخع واإل ملخص أل لمنرخخي دولخع إلعداد خيف وفاً خضربرأ األهم  ر 

 .التاريخي المرلخع

 

  ا منكدً   ،ر غخي متبفظ على البخرنرأ المرلخعأددي دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع يأًخ .  4

تم ج  ا أدلع اليمربع الت أو   ،أا البخرنرأ تظهي بدويي عردلع ما كل الجوانب الجوهيخع 

  لخس. إتم التودل  يالذ يعلخهر كرفخع ومنرهبع لتكوخا أهرس اليأ البدول 

 

خولخو    3  دايخع مد تم إنجرزهر فجعملخرأ التدمخق ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإل.  5 

لى الهلطع إ  2019خولخو    13بتريخ   طع التنفخذخع  لما مبل الهأ إبرلتهر  وتم،  2019

   .التشيخنخع

 

إ6 التايخي المهنج بول البهرب ا دخواا  .  المرلخع واإلدايخع مد ددق على  اليمربع 

 . 2019مرخو  13 األجخرل الاردمع بتريخ  تبتخرطج  جالخترم

 

( ما دوي اتننارد الهنوي النردي  196. أددي مجلس النواب المومي ميايه يمم   7

أبيخل    21الثرنج ما الفدل التشيخنج الخرمس فج الجلهع الثرمنع والنشيخا بتريخ   
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اعتمرد  2020 على  برلموافاع  لبهرب  م  المدماع  المرلخع  والبخرنرأ  الهنوي  التايخي 

خاس  بند تدم  2018دخهمبي    31ابتخرطج األجخرل الاردمع عا الهنع المرلخع المنتهخع فج  

 ، مشفوًعر بمالبظرأ المجلس. ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع

 : احتياطي األجيال المذكور تحليل حساب

 جدول االحتياطي المتراكم 

     

 دوالر أمريكي

  الرصيد االحتياطي المتراكم دون إضافة احتياطي القيمة العادلة  *

 

الجدول   هنع  أخوضح  ما  المتياكم  اتبتخرطج  ر  وفاً   2018لى  إ  2015عاله بيكع 

النمو خالل الهنواأ المنتهخع  مندتأ  ا  إالهنواأ.  هذه  للبهربرأ المدماع لكل هنع ما  

%،  11  %،11%،   9  جدخهمبي ما كل هنع مارينع برليدخد فج نهرخع الهنع ه  31فج  

 .على التوالج

 

ي يبرلغ المهتلمع ما وزاماتهتثمرياأ وال  لى األيبرح المبااع ماإهذا النمو ياجع  

برل فج  تددخيه  ختم  بيمخل  لكل  دوتي  فج  والمتمثلع  الوطنج  واتمتدرد    المرلخع 

 . للبيمخل اأهنري البتيول الخرم أيبنخا دوتيً  تجروزأ

 جدول هيكل اإليرادات 

2015201620172018

 642,351,336  576,642,108  530,685,364  478,012,780   الهنع بداخع فج المرلج اتبتخرطج إجمرلج يدخد*

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912 الهنع أيبرح

 واتمتدرد المرلخع وزايي ما المهتلمع األموال

الوطنج
 50,210,106  33,868,652  56,152,180  48,744,169 

 11,154,675  513,163-3515568 4,717,434-البهربرأ فيومرأ تندخل

 713,499,829  642,351,336  576,642,108  530,685,364 الهنع نهرخع فج اليدخد

 البيان
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 دوالر أمريكي

 

 

النمو الهنوي    مندتأ  لىإاإلخياداأ المتبااع تشخي    ججمرلإا  أالجدول أعاله  وضح  خ 

دخهمبي هج    31دخهمبي مارينع برلهنع التج مبلهر فج    31لكل هنع مرلخع منتهخع فج  

  .% على التوالج%20، %14،    28

  2018لى  إ  2015خياداأ للهنواأ  إل فج افج الجدول أعاله  الثالثع  لاد هرهمأ البنود  

 تج:  آلرك

 

        اتإيرادات االستثمار

2015201620172018

 5,678,644  6,143,546  5,671,700  4,830,925  اتهتثمرياأ إخياداأ

 5,893,179  3,918,150  2,945,100  2,096,394  الثربتع الودائع اخيداأ

 4,780,710  5,000,015  4,780,041  3,546,132  الدولع ما التشغخلخع المديوفرأ دعم

0 204,140 00اتجنبخع النمالأ تبوخل أيبرح

 1,928,946  10,500 00 المبرعع اتهتثمرياأ أيبرح

 18,281,479  15,276,351  13,396,841  10,473,451 اإليرادات اجمال

 4,780,710  5,000,015  4,780,041  3,546,132 لالبتخرطج التشغخلخع المديوفرأ

 200,000  1,176,471 00 للبخع متربع اهتثمرياأ ت هخس يهوم

 1,974,950  498,471 00 المبرعع اتهتثمريأ خهرئي

 265  388  197  346  بنكخع يهوم

 59,971 0 44,079  205,254  األجنبخع النمالأ تبوخل خهرئي

 مبااع غخي أجنبخع عمالأ تبوخل فيومرأ

للبخع المتربع لالهتثمرياأ
0000

 15,934 000أخيف مديوفرأ

 7,031,830  6,675,345  4,824,317  3,751,732  المصروفات إجمالي

0 1,469,205 0 449,994  الناريخع اتهتثمرياأ تاخخم إعردي ما أيبرح

0000 بكومخع منبع)عارياأ( 

8199000 أخيف إخياداأ

0 1,469,205 0 458,193 األخر  اإليرادات إجمالي

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912  المتراكم االحتياطي الى المحولة السنة أرباح

 أخر  إيرادات

 المصروفات

 البخرا

اإليرادات
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  ،داأاخيجمرلج اإلإ% ما  40داأ اتهتثمريخع تمثل فج بدود  اخيا اإلأما المالبظ  و 

خمثل دعم    مرفخ  ،% كمندل للهنواأ األيبع 25داأ الودائع الثربتع  اخيتمثل إفج بخا  

   % لنفس الفتيي.  32المديوفرأ التشغخلخع ما الدولع فج بدود  

     

تكرلخف المتنلاع بإدايي  الا الدعم المهتلم ما الدولع للمدريخف التشغخلخع خمثل إ

بش ا   2006( لهنع 28ابتخرطج األجخرل الاردمع وفاًر لمر نص علخس الارنوا يمم   

 الاردمع. اتبتخرطج لألجخرل 

 

 ة من الدولة ي جدول دعم المصروفات التشغيل

دوالر                     

 أمريكي

 

الجدول   للمديوفرأ  أخوضح  الدولع  ما  المهتلم  الدعم  ما  المديوفرأ  بنود  عاله 

    .التشغخلخع

 

 عوائد على استثمارات احتياطي األجيال القادمة 

2015201620172018 البيان

46424031 اتهثمرياأ إخياداأ)%(

20222632 الثربتع الودائع اخيداأ)%(

34363326 الدولع ما التشغخلخع المديوفرأ دعم)%(

2015201620172018 البيان

 3,388,841  3,295,728  2,943,355  اتهتثمريخع للمبرفظ اإلدايخع اليهوم

 1,097,636  1,239,657  1,363,770  اتهتشريخع الخدمرأ يهوم

 184,690  283,879  240,848  اتبتخرطج بهرب على الارئمخا يواتب

 00-  00-  148,936  اتبتخرطج مجلس أعضرء مكرفرأ

 14,628  14,628  13,298  البهربرأ مدماى أتنرب

 94,915  166,123  69,834  اخيي مديوفرأ

 4,780,710  5,000,015  4,780,041  اإلجمالي
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أمريكي  دوالر 

   

 

  

أعاله   الجدول  للبخع  إخشخي  متربع  اهتثمرياأ  فج  المهتثميي  المبرلغ  لى 

داأ اخيا النرئد هو نتخجع تاهخم اإلإ .  2018ى  إل  2015خياداأ خالل الهنواأ  واإل

      .على المبلغ المهتثمي كمر هو موضح أعاله
   

برلنهبع لمر   برلنرئد الهنوي لهذا النوع ما اتهتثمرياأ مد خنتبي النرئد ضئخالً   مارينعً 

  .هو متومع ما عرئد مجز  

 : 2018و  2017في العامين  رادات االستثماراتإي يوضح الجدول التالي 

2015201620172018 البيان

 479,472,031  477,766,763  402,350,153  359,550,166  للبخع متربع اهتثمرياأ

 5,678,644  6,143,546  5,671,700  4,830,925  اتهتثمرياأ إخياداأ

 1.2  1.3  1.4  1.3  النرئد)%(
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 العائد على إجمالي الودائع 

      

 دوالر أمريكي

 

 

خنطج    -  مخد الدياهع  -  هنع ما الهنواأ المبّخنعإا النرئد على الودائع الثربتع خالل كل  

ثربتع.   المرلخع كودائع  المنههرأ  لدف  المودعع  المبرلغ  على  المهتلمع  األيبرح  مندل 

   

2015201620172018 البيان

 229,592,476  137,437,686  165,870,722  96,814,956  ثربتع ودائع

 5,893,179  3,918,150  2,945,100  2,096,394  ثربتع الودائع إخياداأ

 2.6  2.9  1.8  2.2  النرئد
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إا النرئد على الودائع الثربتع ت خكوا فج النردي مجزًخر إذا مر مويا برتهتثمري فج  

الناد فج  المجرتأ اتهتثمريخع األخيف، لذا خكوا ما األجدي اه الفرئض ما  تثمري 

 منواأ اهتثمريخع مجزخع. 

  91الودائع قصيرة األجل )التي تستحق خالل فترة ما بين    خوضح اليهم البخرنج الترلج

 :2018و  2017والودائع الجارية في العامين  ا من تاريخ إيداعها( يومً  360ا إلى يومً 

 

 ( 1الرسم البيان  رقم )
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الترلج   البخرنج  اليهم  ثالثع  خوضح  تتجروز  اهتبارق  فتيي  الثربتع  ذاأ  الودائع  بجم 

 : 2018و  2017فج النرمخا وت تتجروز الهنع(   شهوي

 

 

 ( 2الرسم البيان  رقم )

 

 

 العائد على إجمالي الموجودات

     

 دوالر أمريكي

  

 

تبتخرطج األجخرل الاردمع. إا هذا  إا الجدول خظهي النرئد على إجمرلج الموجوداأ  

المجرل خبترج إلى دياهع متنماع للت كد ما أا جمخع األدول المدّيي لأليبرح مد تم  

توظخفهر فج مجرتأ اهتثمريخع وفاًر لخطع مديوهع للت كد ما جنج أيبرح مجزخع بند  

  األخذ بنخا اتعتبري المخرطي الميتبطع ما كل نوع ما أنواع اتهتثمري.

 

2.40%

2.50%

2.60%

2.70%

2.80%

2.90%

2017 2018

2.85%

2.56%

معدل العائد على الودائع الثابتة 
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137,473,686

229,592,476

ودائع ثابتة

2015201620172018البيان

 782,212,039  729,714,408  615,074,207  501,514,312  الموجوداأ إجمرلج

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912  الهنع أيبرح

 1.4  1.4  1.4  1.4  النرئد
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 المركز المالي الحتياطي األجيال

   

     

 دوالر أمريكي

 

 

خوضح الجدول أعاله توزخع الميكز المرلج بخا الموجوداأ والمطلوبرأ واتبتخرطج  

        المتياكم.  

وما المالبظ أا الموجوداأ المتداولع والتج تمثل  مدخنوا وأيددي أخيف( وودائع  

ل نهبع عرلخع ما الموجوداأ. وهذا مد خهتدعج النظي  شكّ ثربتع والنفط ومر فج بكمس ت 

اهتثمرياأ  فج  المتداولع  الموجوداأ  ما  لالهتفردي  هخرهع  ووضع  الموجوداأ  فج 

   ميببع.  

 

 خر جدول بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل ال 

دو 

 الر أمريكي 

 

 

2015201620172018 البخرا

 503,176,742  501,338,408  424,090,498  380,886,471  المتداولع غخي الموجوداأ اجمرلى

 279,035,297  228,376,000  190,983,709  173,069,130  المتداولع الموجوداأ اجمرلى

 782,212,039  729,714,408  615,074,207  553,955,601  الموجوداأ أجمرلى

 1,327,306  577,841  965,160  1,294,921  المتداولع المطلوبرأ اجمرلى

 780,884,733  729,136,567  614,109,047  552,660,680  المرلج اتبتخرطج اجمرلى

 782,212,039  729,714,408  615,074,207  553,955,601  المالي واالحتياطي المطلوبات اجمالي

2015201620172018 البخرا

 18,281,479  15,276,351  13,396,481  10,473,541  اإلخياداأ اجمرلى

 11,249,649  10,070,211  8,572,524  7,179,912  المتياكم اتبتخرطى الى المبولع الهنع أيبرح

 16,125,251- 49,318,292  15,491,623  1,380,993  اتخي الشرمل الدخل اجمرلى

 4,875,602- 59,388,503  24,064,147  5,798,919  اجمالى)  خسائر(  الشامل والدخل السنة أرباح
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ابتخرطج   النهرئخع ألعمرل  النتخجع  خظهي  أعاله  الجدول  وخظهي  إا  الاردمع،  األجخرل 

التج ت   النملخرأ  بنض  نتخجع  الخترمخع  البهربرأ  على  إجيانهر  تم  التج  التندخالأ 

لالهتثمرياأ  النردلع  الاخمع  فج  التغخياأ  مثل  والخهرئي  األيبرح  بخرا  تبأ  تنديج 

  وفيومرأ تبوخل النملع.

 

 

ا: رأي وزارة الالية واالقتصاد الوطني: 
ا
 رابع

أفرد ممثلو الوزايي بتنلخاهم على المالبظرأ الميفاع برلتايخي الهااربق للجنع الشاانوا  

 المرلخع واتمتدردخع بمجلس الشويف على النبو اآلتج:  

إا مجلس اإلدايي خضاع الهاخرهاع اتهاتثمريخع تبتخرطج األجخرل    (:1المالحظة رقم )

طع مديوهااع تتنرهااب مع بجم  الاردمع برإلضاارفع إلى الموازنع المطلوبع، بنرء على خ 

يأس المرل والمخرطي، وهج هااخرهااع اهااتثمريخع مطرباع للهااخرهاارأ المرلخع النرلمخع 

المنمول بهار فج هاذا المجارل. وخاوم مجلس اإلدايي بمتاربناع األهاااااواق النارلمخاع، وختم  

تجدخد هذه الهاااخرهاااع اتهاااتثمريخع وفاًر للمهاااتجداأ، وهج تنتبي اهاااتياتخجخع مينع  

 ًيا على تدفق الهخولع المرلخع.هرعدأ كثخ 

  

بهاب الهاخرهاع اتهاتثمريخع المنتمدي، هنرك اهاتثمرياأ متنوعع    (:2المالحظة رقم )

خاوم بهر مجلس اإلدايي، منهر مر هو مبلج ومنهر مر هو دولج، لضامرا تباخق أفضال 

النوائد وب مل المخرطي، وما جملع هذه اتهااتثمرياأ: األهااهم، واألهااهم الخردااع، 

دخول الثربتع، والهااانداأ الخرداااع، والتطوخي الناريي، والنارياأ اتهاااتثمريخع  وال

 وغخيهر، بنهب مختلفع.
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إعاادة النظر في إدارة المحاافظ االسااااتثماارياة لتكون  المتنلااع ب  (:3المالحظوة رقم )

آنذاك، وهو بند من   ، أفاد ممثلو الوزارة بأن النقد كان يمثل أفضااال العوائدأكثر تنوًعا

كمر بّخنوا أنس هاختم أخذ   ياساة االساتثمارية المعتمدة، ولذلك تم التركيز عليه.ضامن السا 

 هذه المالبظع بنخا اتعتبري.

 

بخدااوص نشااي تاريخي بهاارب ابتخرطج األجخرل، ذكي ممثلو    (:4المالحظة رقم )

الوزايي أا التاريخي ختم نشايهر بند اعتمردهر. وأمر فخمر خخص نشاي التاريخي الدويخع  

دايي ابتخارطج األجخارل الااردماع واطالع المواطنخا على أدائاس، فااد تم التا كخاد  لمجلس إ

 على أنس هختم النظي فج هذه المالبظع بنخا اتعتبري وذلك وفاًر للارنوا.

 

  إلدايي دااندوق ابتخرطج األجخرل  الخطع اتهااتثمريخعكمر تهاالمأ اللجنع نهااخع ما 

  ميفق(  .2016أغهطس   9بتريخ     الاردمع، والتج تم اعتمردهر

 

ا: رأي اللجنة: 
ا
 خامس

        

اللجنع   احتياطي تدايهأ  لحساب  المدققة  المالية  والبيانات  السنوي  التقرير 

بعد تدقيقه من    2018ديسمبر    31األجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في  

مياي  بنرًء على    ي تايخيهر بخدودسبند إعرد  ،المالية واإلداريةقبل ديوان الرقابة  

إلعردي  م، وذلك  2020نوفمبي   22مجلس الشويف فج جلهتس الهربنع المننادي بتريخ   

 دياهع البهرب الخترمج آنف الذكي فج ضوء منرمشرأ أعضرء المجلس بش نس.
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واطلنأ دبرب الهنردي أعضرء اللجنع،  أوتم تبردل وجهرأ النظي بولس ما مبل  

على مياي مجلس النواب وميفارتس، والدياهع التبلخلخع المندي بتكلخف ما اللجنع لهنردي 

األهترذ يضر فيج نرئب يئخس اللجنع. كمر اطلنأ على يأي لجنع الشنوا التشيخنخع  

الشويف بمجلس  يأأ    والارنونخع  المذكوي  بخث  البهرب  النربختخا  هالمع  ما 

ويأي    ما المهتشريخا الارنونخخا للجنع  ، وعلى المذكيي المادمعالدهتويخع والارنونخع

 المهتشري المرلج واتمتدردي.

وتجدي اإلشريي إلى أا البكومع الموميي أبرلأ البهرب المذكوي إلى مجلس  

بتريخ    المومي  اتننفج    2019خولخو    18النواب  الفدل ول  األ  النردي  ارددوي  ما 

أبيخل    21بتريخ     ، فج بخا أددي مجلس النواب ميايه برعتمردهخرمسالتشيخنج ال

الخرمسفج    2020 التشيخنج  الفدل  الثرنج ما  النردي  اتننارد  إبرلع   .دوي  وتمأ 

النواب   الشويفمياي مجلس  المرلخع واتمتدردخع بمجلس  الشنوا  بتريخ     إلى لجنع 

. دويما ذاأ ال  2020خونخو    17، ويفنأ تايخيهر بش نس بتريخ   2020أبيخل    29

ومع بداخع دوي اتننارد الثرلث البرلج أعرد منرلج يئخس المجلس تايخي اللجنع  الهرباع( 

س، ويفنأ اللجنع تايخيهر بخدودس بتريخ   عردي النظي فخ إل  2020أكتوبي    19بتريخ   

 . 2020أكتوبي   21

  بهرب ابتخرطج األجخرل الاردمعع الدوي الذي خضطلع بس  اللجنع ب همخ إذ تنما  و 

أدواأ الدولع فج البفرظ على موايدهر وبمرخع أدولهر وتنمختهر وضمرا   أبدبرعتبريه  

فج   الاردمع  األجخرل  آمابق  ومهتابل  كيخمع  ما ضيويي بخري  ذلك  خهتتبنس  بمر   ،

 البظرأ اآلتخع: البفرظ على أموال البهرب واهتثمريهر؛ فإنهر تود أا تبدي الم
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 مالحظات اللجنة:  

 

  مجلس   عمل  نظام  بشأن  2008  لسنة  (25)  رقم  المرسوم  من  (2)  رقم  المادة  أوجبت .1

  التي   والقواعد  االستثمارية  السياسات  المجلس   يضع   أن  القادمة  األجيال   احتياطي   إدارة

  بصورة  نتائجها  وتقييم  االستثمار  برامج  تنفيذ  ومتابعة  الصندوق  أموال  استثمار  في  تتبع

  نسخة  القادمة  األجيال  احتياطي  إدارة  مجلس  من  اللجنة  طلبت  لذلك،  اواستنادً   دورية،

  أرسلت   وقد  للحساب،  المالية  الموارد  استثمار  في  المتبعة  االستثمارية  االستراتيجية  من

مسمى:  مشكورة،  اإلدارة، تحت   وثيقة 

"Policy") (THE guidelines Policy Investment (The ،  مفهوم   أن  إال  

  مثل   االستثمار   عناصر  تحدد   وثيقة   وجود  يعني   عامة،  بصورة  االستثمارية،   السياسة

  المناطق  أي  االستثمار  جغرافية  إلى  إضافةإلخ...،    ودائع،  العقار،  السندات،  األسهم،

  إلى   إضافة  ،   المذكورة   البنود  من   بند  كل   في   االستثمار  في  الموارد   ونسبة   )عالمًيا(، 

  الجهة،   داخل  إدارية  سلطة  أعلى  قبل  من  السياسة  هذه  مثل  وتُعتمد  المخاطر.  تحديد

  في   الظروف  أو  األسواق  تقلب  حالة  ي وف  السياسة.  هذه  باتباع  المعنية   اإلدارة  وتلتزم

  الجهة   من   اعتمادها  بعد   االستثمارية   سياستها   من   اإلدارة  تغير  الجغرافية،  المناطق 

  عامة  تعليمات  إال  اعتبارها  يمكن  فال  ماتقدم،  لكل  المذكورة  الوثيقة   افتقدت  وإذ  العليا.

   .لها العلمي المفهوم  حسب  االستراتيجية إلعداد

 

على التايخي الهنوي لبهرب ابتخرطج األجخرل الاردمع عا الهنع المرلخع    اتطالعبند   .2

بند تدمخاس ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع،  و  2018دخهمبي    31المنتهخع فج  

 تضح مر خلج:  ا

 

  ب ون أي عائ  أو ربح( استمرار ارتفاع حجم الحسابات أو الودائع الجارية ) (أ

دوالر    (4,183,030)، حيث ارتفعت من  2018و   2017بشكل كبير بين عامي  

بمعدل زيادة بلغت    2018( دوالر في عام  (34,404,275إلى    2017في عام  
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لذلك يإن   .، وقد استمر الصندوق في التعامل مع بنكين فقط%(722)حوالي  

%،  722بيسبس    2018و  2017  ين المالحظ ارتفاع يب غ الحسابات بين عاي 

ت ر أيس عوائ  أو ربح لحسا  االحتياي ، وهو يا ق  ع ى الرغم ين أنها ال  

 يتعارض يع اله ف اجساس  ين هذا الحسا . 

 

عام    (   اال  2018في  من  أموال  أي  استثمار  يتم  ودائع  لم  في صورة  حتياطي 

بين   ما  فترة  تستحق خالل  )التي  األجل  ا من  يومً   360إلى    ايومً   91قصيرة 

ع ى  .  ا% سنوًي 3% و 1.65ائدة لها بين  وحت نسبة الفاتاريخ إيداعها(، والتي تر 

ي اع اجيواا ي  صورة إنسبس الفائ ة إال أنها أيضل ين  الرغم ين انتفاض  

حسابات ياريس ال ت ر أي عائ . وهو يا يعي  تحقيق حسا  االحتياي  خسارة 

 30ي اع يب غ  إيريك  )ع ى ايتراض أنه تم  ألف دوالر  أ  600تعادا حوال   

% ب ال  ين إي اعها ي  صورة ودائع ياريس(.  2بمتوسط يائ ة  ي يون دوالر  

ولين عن توزيع أيواا الحسا  ع ى  ؤويعي  يا سبق أنه يجب يرايعس المس

االستثمارات المتت فس، حيث ترتب ع ى ذلك تحقيق خسارة ناتجس عن ع م 

  الصفحس ي  1)يريى يرايعس الرسم البيان  رقم    ي اع أيواا ي  صورة ودائع قصيرة اجيل.إ

 ين هذا التقرير( 11رقم 

قد يعني ما سبق أن كل األموال التي كان من المفترض أن يتم إيداعها في 

صورة ودائع قصيرة األجل تم تحويلها لودائع جارية ذات عائد صفري، وهنا  

يثار تساؤل عن الهدف الحقيقي لهذا اإلجراء الذي يبدو في ظاهره أنه يحقق  

 ؟ حتياطياال لحسابخسارة كبيرة 

 

وال تتجاوز    ارتفع حجم الودائع الثابتة )ذات فترة استحقاق تتجاوز ثالثة شهور (ج

، حيث بلغت في العام  %(67) بنسبة بلغت    2018و   2017السنة( بين عامي  

العام  137,437,686)  حوالي  2017 في  بلغت  بينما  دوالر،   )2018  

بمعدالت    (229,592,476) الودائع  هذه  على  فوائد  احتساب  تم  وقد  دوالر. 

وع ى الرغم ين ارتفاع  .  2018في عام    ا% سنوًي 4.5% و 2.72تتراوح ما بين  
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يقارنس   الثابتس  الودائع  ين    حجم  كيسبس  العائ   يب غ  أن  إال  الميصرم،  بالعام 

ين   انتفض  الثابتس  الودائع  عام  2.83إيمال   عام  2.56إلى    %2017   %

كما يالحظ أن يع ا اإليراد ين هذه الودائع أقل ين المع الت المع يس    .2018

%(. يكيف تحصل 4.5% و  2.72ين قبل البيوك )حيث تترواح اليسبس بين  

أضف إلى ذلك أنه كان من    الودائع الثابتس ع ى نسبس أقل ين اليسب المع يس؟

لى معدالت أعلى،  ع  -  لضخامة المبلغ  انظرً   -المتوقع أن تحصل الودائع الثابتة  

يتحقق لم  ما  المالية    . وهو  الموجودات  توزيع  استمرارية سوء  ما سبق  ويعني 

ليستفيد   تحقيقها  يمكن  أرباح مالية كان  ثم ضياع  احتياطي  ها  من المتاحة، ومن 

)يريى يرايعس الرسم    األجيال القادمة، ومن ثم تحقيق الهدف المرجو من االحتياطي.

 ين هذا التقرير( 11الصفحس رقم ي   2البيان  رقم 

           

ع ى   (د الثان   ل عام  المباعس  االستثمارات  ين  خسائر  االحتياي   حسا   حقق 

ب غت   التخطيط  دوالر  (1,974,950)التوال   سوء  استمرارية  ذلك  ويعني   ،

ي  قد  للحساب، مما  المملوكة  ببيع االستثمارات  ضياع حقوق    فيسبب  ت المتعلق 

ما يتعارض مع األهداف االستراتيجية لالحتياطي.    او أيضً األجيال القادمة، وه

 يما يثير ذلك تساؤا حوا دور المستشارين العاي ين ل حسا ؟  

 

، 2018و  2017بين عاي     %(7.5يرادات االستثمارات بيسبس )إانتفضت  ها(  

ويبرز هنا تساؤل عن كيفية زيادة العائد لهذه االستثمارات في المستقبل، ومن  

)يريى يرايعس    تكون المالحظة بشأن مدى وجود خطة مستقبلية لزيادة هذا العائد؟ثم  

 ين هذا التقرير( 10الج وا ي  الصفحس 

 

%( ين إيمال  يصرويات  23ب غت نسبس رسوم الت يات االستشاريس حوال  ) ( و

أن   حتياي ،اال المفترض  من  وكان  الحال،  بطبيعة  كبيرة  نسبة  مازالت  وهي 

حتياطي، بما يوازي المبلغ الضخم الذي يدفع  ينعكس ذلك على زيادة عائدات اال
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ملحوظ في عوائد الحساب،   أي تطور  يؤد  إلىللخدمات االستشارية، إال أنه لم  

واالستثمار المباعة،  االستثمارات  في  كبيرة  خسائر  تحقيق  القائمة،  وإنما  ات 

اآلجال.   مختلفة  ودائع  شكل  في  المستثمرة  هذه  يواألموال  ياع يس  ي ى  ما 

 الت يات االستشاريس؟ 

 

حتياطي يحتاج إلى إعادة النظر في البرامج  اال  رةامما سبق نؤكد على أن مجلس إد .3

علي هو  ما  على  ومتنوع  مختلف  بشكل  االستثمارية  والمحافظ  حتى  هواألدوات   ،

العام   في  أعلى من التي تم تحقيقها، ويقلل من الخسائر التي تحققت   ايحقق أرباحً 

، وقد يتحقق ذلك من خالل عملية التنويع في المحافظ االستثمارية الخارجية  2018

ذات الربح المرتفع واألقل مخاطرة، وكذلك النظر في قيمة المبالغ المستثمرة مقارنة  

ي لالستثمارات، كما أنه يجب إعادة  لى التنوع الجغرافإبحجم األرباح، باإلضافة  

النظر في الخدمات االستشارية التي تقدم للحساب والتي لم يترتب عليها إال تحقيق  

في   كبيرة  سوء  إخسائر  إلى  باإلضافة  المباعة،  أو  القائمة  االستثمارات  يرادات 

واألجنبية  المحلية  بالبنوك  كودائع  استثمارها  المخصص  المبالغ  يا    .توزيع  وهو 

المعمقس وتح يثها،  زم إيراء  يست الت  يمكن    ال راسات  لجميع أويه االستثمار 

 . له  بأحكام القانون أو القرارات الميظمس اإلخالادون  االستفادة ييها،  ل حسا  

 

سبق،  باإلضافة   .4 ما  أهمية  إلى  اللجنة  حساب  ترى  أداء  على  المواطنين  اطالع 

الشفافيةااحتياطي   باب  من  وذلك  القادمة،  نشر    ،ألجيال  خالل  من  ذلك  يتم  وقد 

في   دورية  بصورة  المالية  لموقع  الالبيانات  واالقتصاد  اإللكتروني  المالية  وزارة 

إدارته   وفاعلية  القادمة  األجيال  احتياطي  إدارة  مجلس  أداء  يعكس  بما  الوطني، 

 للحساب.
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وترى اللجنة أن نشر مثل هذه البيانات يسهم في تقييم نتائج استثمارات الحساب 

ويضع جميع المواطنين على بّينة من أدائه، مما يحفز مجلس إدارة احتياطي األجيال  

القادمة دوًما على أداء دوره المنوط به بكفاءة واقتدار. وتؤكد اللجنة على أن نشر  

قبل مجلسي الشورى والنواب في الجريدة الرسمية،  اعتماد الحساب الختامي من  

باعتباره من اإلجراءات التي نص عليها القانون، ال يحول دون اطالع العامة على  

حساب   العتماد  المطلوب  القانوني  اإلجراء  وأن  سيما  ال  الحساب،  أداء  نتائج 

ساب محل  االحتياطي لألجيال القادمة قد يتأخر كثيًرا كما هو الحال في مناقشة الح 

 النظر. 

 

إعداد   المبذول في الحكومي    وإذ تبدي اللجنة هذه المالحظات، فإنها تثّمن الجهد

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل السادة   .المذكور  الحساب الختامي 

 أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده. 

 

 

 

ا: 
ا
 مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: اختيار سادس

( ما الالئبع الداخلخع لمجلس الشويف، اتفاأ اللجنع على  39إعمرتً لنص المردي  

 اختخري كل ما: 

 مقرًرا أصليوووووًا.   سعادة األستاذ درويش أحمد المناعي  .3

 مقرًرا احتياطيوًا.    سعادة األستاذ رضا عبدهللا فرج .4
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اسابع
ا
 توصية اللجنة:  : ـ

التقرير السوووونوي والبيانات المالية المدققة لحسوووواب احتياطي  اعتمردالموافاع على 

بعد تدقيقه من    2018ديسوومبر    31األجيال القادمة عن السوونة المالية المنتهية في  

 .اللجنع  رلمالبظرأ الوايدي فج تايخيب  قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية،

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 

 

 خالد حسيـن السـقطي                                       رضا عبداهلل فرج 

 ةنائب رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون الالية واالقتصادي
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 م  2020  أبريل 30التاريخ:  

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية      

 
لحسا  الم ققس  الماليس  والبيانات  السيوي  التقرير  األجيال   الموضوع:  احتياطي 

في   المنتهية  المالية  السنة  قبل  2018ديسمبر    31القادمة عن  تدقيقه من  بعد  م، 

 .ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

أرفق  م2020  أبريل  29بتاريخ        رئيس  ،  الصالح  صالح  بن  ع    السي   يعال  

التقرير السيوي    (، نسخة من2د    5ق / ف  ت    ص ل   374، ضمن كتابه رقم )المج س

احتياطي األجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية    والبيانات الماليس الم ققس لحسا  

إلى م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية،  2018ديسمبر    31في  

وإبداء   لمناقشته  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  للجنة  لجنة  عليه  المالحظات 

 الشؤون المالية واالقتصادية. 

 



171 
 

 

التشيخنخع والارنونخع اجتمرعهر  م  2020أبريل    29وبتريخ         الشنوا  عادأ لجنع 

  التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب ، بخث اطلنأ على  الحادي والثالثين

م، بند تدمخاس  2018دخهمبي    31ج  ابتخرطج األجخرل الاردمع عا الهنع المرلخع المنتهخع ف

 ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع. 

                          

 

التقرير السنوي والبيانات  إلى عدم مخرلفع    –بند المداولع والنارش    –وانتهأ اللجنع         

لحساب المدققة  فج    المالية  المنتهخع  المرلخع  الهنع  عا  الاردمع  األجخرل    31ابتخرطج 

، لمبردئ وأبكرم  م، بند تدمخاس ما مبل دخواا اليمربع المرلخع واإلدايخع 2018دخهمبي  

 .الدهتوي

 

 رأي اللجنة:

 

احتياطي    التقرير السيوي والبيانات الماليس الم ققس لحسا تيف اللجنع هالمع       

م، بعد تدقيقه من  2018ديسمبر    31األجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في  

 . والارنونخع  الدهتويخعتخا ما النربخقبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 

 

                                           

 جاسم الزايد   دالل                                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 4ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون  

( من قانون تنظيم 43بتعديل المادة )
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط  

وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام  
( لسنة 11الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

م، )المعد في ضوء الاقتراح 1976
المقدم من  -بصيغته المعدلة  -بقانون 

 .مجلس النواب(
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 م2020ديسمبر  2التاريخ: 

 ( 14)رقم التقرير 

 

 

 تقرير لجيس الت يات  

قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  ( من 43مشروع قانون بتعديل المادة )حوا 

( 11لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

المعدلة" المقدم من  )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته  1976لسنة 

 مجلس النواب( 

 الفصل التشريعي الخامس   -دور االنعقاد الثالث  
 

 يق يااس: 

 

  5ص ل خ أ / ف  444، وبموجب الخطرب يمم  م2020نوفمبي 4 بتريخ   

(، أبرل دربب المنرلج الهخد علج با درلح الدرلح يئخس مجلس الشويف 3د  

الخدمرأ   لجنع  إلى  المردي  المومي  بتندخل  مرنوا  تنظخم  43مشيوع  مرنوا  ما   )

واألما   الببيخا  دفرع  موي  وأفياد  لضبرط  التارعد  ومكرفآأ  الدردي منرشرأ  النرم 

 المند بنرء على اتمتياح بارنوا "بدخغتس  1976( لهنع  11برلميهوم بارنوا يمم   

لمنرمشتس ودياهتس وإعداد تايخي ختضما يأي  ،  المندلع" المادم ما مجلس النواب( 

 . اللجنع بش نس لختم عيضس على المجلس المومي
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 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور 

 

 مشيوع الارنوا المذكوي فج اتجتمرعرأ اآلتخع: تدايهأ اللجنع  (1)

 التاريخ  االجتماع

 م 2020نوفمبي 9 6

 م 2020نوفمبي    16 7

 م 2020نوفمبي    23 8

 م 2020نوفمبي    30 9
 

موضااوع البحث    بمشااروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراسااتها على الوثائق المتعلقة   (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

.  مشااااايوع الاارنوا الماذكوي، وماذكيتار البكوماع وهخئاع التشااااايخع واليأي الاارنونج  -

 )مرفق(

 

 

 

 )مرفق(. يأي لجنع الشنوا التشيخنخع والارنونخع بمجلس الشويف -

 )مرفق(  .مياي مجلس النواب بش ا مشيوع الارنوا وميفارتس -
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 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع السابع كل من: •

 

 المنصب  االسم

 صندوق التقاعد العسكري

اللواء حقوقي الدكتور يوسف راشد 

 فليفل

رئيس  –رئيس القضاء العسكري 

 محكمة التمييز العسكري 

 الشورى واليوا  وزارة شؤون يج س  

 أخصائ  شؤون ي سات    الطائ يحم  حم 

 

 

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •

 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانون  لشؤون ال جان  ال كتور يويق سمور المحايي 

 باحث قانون    يحسن ع   الغريري

 اللجانإدارة شؤون 

 يشرف شؤون ال جان   خولس حسن هاشم  

 إدارة البحوث وال راسات 

 يشرف بحوث  ييى ابراهيم العي  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائ  إعالم صادق جعفر الحلواجي
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ا
ا
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

مشاايوع  يأأ لجنع الشاانوا التشاايخنخع والارنونخع بمجلس الشااويف هااالمع 

 والارنونخع.  الدهتويخعتخا  ما النربخ  الارنوا

 

ا 
ا
 صندوق التقاعد العسكري:  رأي  -ثالثـ

برألهبرب والمبيياأ الوايدي فج مذكيي  تمهكهم  دندوق التارعد النهكيي  أكّد ممثلو  

 البكومع الميفاع بمشيوع الارنوا. 

 
ا
 رأي اللجنة:  -ا رابعـ

اللجنة        )تدارست  المادة  بتعديل  قانون  معاشات 43مشروع  تنظيم  قانون  من   )

بالمرسوم   الصادر  العام  واألمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  ومكافآت 

( رقم  لسنة  11بقانون  "بصيغته  1976(  بقانون  االقتراح  على  بناء  المعدلة"  )المعد 

النواب( مجلس  من  قبل  ،  المقدم  من  حوله  دارت  التي  النظر  وجهات  واستعرضت 

لمستشار القانوني لشؤون اللجان،  وممثلي صندوق التقاعد العسكري وا أعضاء اللجنة

لشورى والذي  وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس ا

 والقانونية.   الدستورية تينمن الناحي   مشروع القانونجاء مؤكدًا لسالمة 

تندخل   المردي األولى منس  تنرولأ  الارنوا ما دخبرجع ومردتخا،  خت لف مشيوع 

دفرع 43المردي   موي  وأفياد  لضبرط  التارعد  ومكرفآأ  منرشرأ  تنظخم  مرنوا  ما   )

برلميهو  النرم الدردي  بارنوا يمم   الببيخا واألما  لهنع  11م  ، وذلك ب ا  1976( 

فج  والمتارعدخا  واألفياد  الضبرط  لباوق  النهكيي  التارعد  دندوق  اهتبدال  خكوا 

 منرشرتهم بناود متوافااًر مع أبكرم الشيخنع اإلهالمخع، وجرءأ المردي الثرنخع تنفخذخع. 
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ألبكرم  مشيوع الارنوا إلى أا تكوا مواعد اتهتبدال النادي للخرضنخا    خهدف 

أبكرم   مع  متوافاع  المنرشرأ  أدبرب  ما  والمتارعدخا  وأفياد  ضبرط  ما  الارنوا 

 الشيخنع اإلهالمخع الغياء.

وبند تدايس اآلياء والمالبظرأ التج أبدخأ ما مبل أدبرب الهنردي أعضرء 

اللجنع والمهتشري الارنونج لشنوا اللجرا، خلدأ اللجنع إلى التودخع بندم الموافاع 

 ع الارنوا، وذلك لالعتبرياأ اآلتخع: على مشيو

ختضما مشيوع الارنوا خلطاًر بخا نظرم اتهتبدال والايض بخث أا دندوق التارعد  -أوتً 

ت ختضما دالبخع    1991( لهنع  6يهوم بارنوا يمم   النهكيي المنش  بموجب الم

والمتارعدخا منهم فج    موي دفرع الببيخا واألما النرممنح أي ميوض لضبرط وأفياد  

 منرشرتهم لألهبرب اآلتخع:

(  41،  40)  ادتينليس من اختصاص صندوق التقاعد العسكري منح القروض وفقاًا للم -أ

(  64)  رقم  الصادر بالقانون  قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية  من  

، وفقاًا وتعديالته، وإنما يندرج ذلك ضمن اختصاص المؤسسات المالية  2006سنة  ل

لسلسلٍة من القيود والشروط، وتحت رقابة مصرف البحرين المركزي، ويمتنع خارج  

هذه النطاق على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون إنشائها و خالفاًا ألغراضها  

 المقررة قانوناًا أن تمنح أي قروض. 

الم - ب يتضمن   )لم  رقم  بقانون  لسنة  6رسوم  التاقاعد  1991(  لضباط   بإنشاء صندوق 

مرسوم بقانون  ، أو الوأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين

قانون  المذكور، أو    بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد  2010( لسنة  47رقم )

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر 

بقانون )   بالمرسوم  لسنة  11رقم  منح    1976(  الصندوق  يخول  نص  أي  وتعديالته 

 قروض للمستفيدين من أحكام تلك التشريعات. 

عالجها   -ج التي  االستبدال  وفقاًا ألحكام  للمستفيدين  الصندوق  يمنحه  ما  تنظيم  إن  قانون 

العام   البحرين واألمن  التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع  الفصل  معاشات ومكافآت  في 



178 
 

(  ليس قرًضا وإنما   49إلى  -43نوان )استبدال المعاش( ضمن المواد )من  السابع بع

القانون،   المباشر نص  تأميني مصدره  استبدال  حق  أساس  قيمة    جزء من يقوم على 

قيمة المعاشات المفترض    جزء من، أو  للمتقاعدينالمعاشات التقاعدية المستحقة بالنسبة  

ذين تؤهلهم مدة خدمتهم المحسوبة لغايات التقاعد ال  للضباط واألالفراداستحقاقها بالنسبة  

التكافل   المبلغ عبء االستثمار ومقابل  ل عند رد  الُمستبد  ويتحمل  المعاش،  للحق في 

له   المبلغ  هذا  صرف  مبلغ    نظير  )مقدار  االستبدالية  القيمة  تحديد  ويتم   ، أوانه  قبل 

و  أي  في  ل  وللُمستبد  االستبدال،  ومدة  السن  حسب  العمل  االستبدال(  وقف  طلب  قت 

 باالستبدال ورد المبالغ المستحقة عليه نتيجة لذلك.

عن  إن األصل  في القروض  أال تسقط بوفاة  الُمقت رض، وقد ورد في الحديث الشريف   -د

((، ومن  نفس المؤمن ُمعلَّق ةٌ بد ْين ه حتى يُْقض ى عنه))  قال:  أنه    ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة عن النبّي   

للقاعدة الشرعية )) ال تركة إال بعد  ثم فإن الديون   تستوفى من تركة المتوفى إعماالً 

، أما االستبدال فهو حق تأميني  على تقسيم التركة  سداد الديون مقدمٌ ف  سداد الديون((،

قانون تنظيم  ( من  46تكافلي يسقط بالوفاة وال يؤخذ من التركة، حيث تنص المادة )

على  اآلتي:    قوة دفاع البحرين واألمن العام  معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد

ل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه  " تسقط أقساط االستبدال بوفاة الُمستبد 

 ً  ". من معاشه  لم يستبدل شيئا

لم يشترط القانون لغايات االستبدال بيان الغرض من الحصول على المبلغ الُمست بدل    -ه

مبلغ   يُمن ح  حيث  إنفاقه  أوجه  واألحكام  أو  الشروط  توافرت  متى  للمستفيد  االستبدال 

(  من القانون المذكور، في حين يتعين  49إلى    -43المنصوص عليها في المواد )من  

على   الحصول  غايات  عن  اإلفصاح  المالية  المؤسسات  من  االقتراض  طالب  على 

 ل السداد. القرض وتقديم ما يُثب ت تلك الغايات من أوراق ومستندات وتقديم ضمانات تكف

خاوم علخس   -  ثرنخاًر الذي  الت مخا اتجتمرعج   الارنوا مع جوهي ومفهوم  ختنريض مشيوع 

 الميهوم بارنوا وذلك لألهبرب اآلتخع: 
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إن جوهر ومفهوم التأمين االجتماعي قائم على أساس النظر الى القيمة المستبدلة على   -أ

ا الحرص على  ينبغي دومً   أنها جزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصندوق التي

استثمارها وتنميتها، لذا ينبغي زيادة قيمة أقساط االستبدال عن أصل القيمة المستبدلة  

المستفيدين من الصندوق   بمثابة مقابل تكافل يحفظ حقوق جميع  الزيادة  بحيث تكون 

ّكن الصندوق من االستمرار في أداء التزاماته، ويعد في     ا عنذاته تعويضً   الوقتويُم 

فوات فرصة استثمار المبلغ الذي تم صرفه للمستفيد من األموال المخصصة لمصلحة  

 المستفيدين اآلخرين من الصندوق. 

 إن نظام صااندوق التقاعد العسااكري قائم على التكافل والتضااامن شااأنه في ذلك  شااأن - ب

( من  5غيره من صاااناديق التأمينات االجتماعية، اساااتنادًا إلى الفقرة )ج( من المادة )

تكفال الادولاة تحقيق الضااااماان االجتمااعي الالزم الادسااااتور والتي تنص على أن :"  

للمواطنين في حالة الشاااايخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو 

خادماات التاأمين االجتمااعي والرعااياة الصااااحياة وتعمال على البطاالاة، كماا تؤمن لهم  

الجهال والخوف والفااقاة التزام الادولاة بتوفير      ".وقاايتهم من براثن  و انطالقاا من 

خادماات التاأمين االجتمااعي تُخضااااع العااملين فيهاا لادى كاافاة القطااعاات ألحكاام هاذا 

جهاة األخطاار التي النظاام الاذي بموجباه يتكاافال جميع المسااااتفيادين من النظاام في موا

يتعرض لهاا أي منهم، ويفرض النظاام على أطراف العالقاة التاأمينياة المساااااهماة في 

تمويل الصااناديق المنشااأة بموجبه والمخصااصااة للصاارف على أوجه االنفاق المحددة 

ا لتلك أ فإن االشتراكات الشهرية وعوائد   بالمعاشات والمكافآت والتعويضات، ووفقاااااً

صااادر األكبر من مصاااادر تمويل هذا الصاااندوق وغيره من  االساااتثمار يمثالن الم

الصاناديق التكافلية، وبدون عائد االساتثمار يستحيل أن تغطي قيمة االشتراكات وحدها  

 إجمالي المعاشات المستحقة وما يتفرع عنها من حقوق ومزايا كاالستبدال.

الشه -ج االشتراكات  قائم على  لنظامه  األساسي  والبناء  الصندوق  أموال  رية وعوائد  إن 

لنفع عام   أنها خصصت  المستفيدين، أي  أموال مخصصة لمصلحة  االستثمار، وهي 

محدد وال تختلط بغيرها من أموال الدولة حيث تدخل الذمة المالية للصندوق، وجميع  

ما يسدد من اشتراكات أياًا كان القائم بها ينقطع عن ملكية من استحقت عليه بمجرد  



180 
 

ة بين االشتراكات واالستفادة منها، وال يشترط التماثل أو  سداده، وال تالزم بالضرور

المساواة بين ما يسدد وما يصرف، ويتفرع عن ذلك أن زيادة أقساط االستبدال على  

والتي قد ال يتم سداد أي جزء منها نتيجة وفاة المستفيد الفورية     - أصل القيمة المستبدلة  

يًضا عن المبلغ الذي صرف للمستبدل من  يعد تعو -بعد االستبدال أو خالل فترة السداد

األموال المخصصة لمصلحة مجموع المشتركين في الصندوق، أي أن الحقوق التأمينية  

ومنها االستبدال ذات طبيعة خاصة قائمة على التكافل والتعاون تختلف بطبيعتها عن  

 راث.     القروض، شأنها شأن اختالف أحكام استحقاق المعاش عند الوفاة عن أحكام المي 

إا النظرم الارنونج للت مخنرأ اتجتمرعخع بوجس عرم واتهتبدال بوجس خرص ت خاوم    -  ثرلثاًر 

اعتبرياأ   على  خاوم  ولكنس  يبوخع  فوائد  تضمنس  لخُخشى  بهربخع  اعتبرياأ  على 

ومد أكدأ على ذلك المبكمع  اجتمرعخع موامهر فكيي التضرما والتكرفل اتجتمرعج،  

الا فج  يمم  ح/الدهتويخع  بتريخ   1/2019ضخع  مضأ     2020مريس    25(  بخث 

برآلتج: " إا النظرم الارنونج للت مخنرأ اتجتمرعخع ت خاوم على اعتبرياأ بهربخع كتلك  

فكيي  منداه  اجتمرعج،  اعتبري  على  خاوم  ولكنس  الخرص،  الت مخا  نظرم  تبكم  التج 

لنبء المتبمل  فإا  متشربهع،  ظيوف  تجمنهم  ما  بخا  خكوا    التضرما  ت  الت مخا 

برلضيويي المهتفخد منس، والت مخنرأ اتجتمرعخع تاوم على أهرس أداء ماربل الت مخا  

بدفع  الت مخا  ما  هخهتفخد  علخس  المنما  كرا  إذا  عمر  النظي  بديف   اتشتياك( 

 شخدخع أم ت ". 

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -خامسـ

 

( ما الالئبع الداخلخع لمجلس الشاااويف، اتفاأ اللجنع   39إعمرتً لنص المردي         

 على اختخري كل ما :

ا أص يا ا.        رياااجستاااااااذ صباااااح سالاام ال وساا سعادة  .1  يقرر 

ا احتيايي ا.   ان ااسااااااااارحال كتور ييصااور يحما  سعادة  .2  يقرر 
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ا
ا
 توصية اللجنة:  -سادسـ

فج ضاوء مر داي ما منرمشارأ ومر أبدي ما آياء أثنرء دياهاع مشايوع الارنوا،      

 فإا اللجنع  تودج بمر خلج:

( ين قاانون  43يشااااروع قاانون بتعا يال الماادة )  ع ىين حياث المبا أ  عا م الموايقاس   -

ويكاايا ت التقااعا  لضاااابااي وأيراد قوة ديااع البحرين واجين العاام تيظيم يعااشااااات  

)المع  بياء ع ى االقتراح بقانون    1976( لسايس  11الصاادر بالمرساوم بقانون رقم )

 "بصيغته المع لس" المق م ين يج س اليوا (.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 
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 م2020نويمبر  9 التاريخ: 
 

 

 ةاحملرتم   جهاد عبداهلل حممد الفاضل /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
( ين قانون تيظيم يعاشات ويكاي ت  43يشروع قانون بتع يل المادة )الموضوع:  

التقاع  لضباي وأيراد قوة دياع البحرين واجين العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم  

)المع  بياء ع ى االقتراح بقانون "بصيغته المع لس" المق م ين    1976( لسيس  11)

 . يج س اليوا (

 

 تحيس ييبس وبع ،،

 
 

 

رئيس  أرفق  م،  2020نوفمبر    4بتاريخ        الصالح  صالح  بن  ع    السي   يعال  

يشروع قانون بتع يل  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    445م )، ضمن كتابه رقالمج س

( ين  43المادة  دياع  (  قوة  وأيراد  لضباي  التقاع   ويكاي ت  يعاشات  تيظيم  قانون 

)المع  بياء    1976( لسيس  11البحرين واجين العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

اليوا ( يج س  ين  المق م  المع لس"  "بصيغته  بقانون  االقتراح  لجنة  ،  ع ى  إلى 

 للجنة الخدمات. حظات عليه ته وإبداء المالالشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 

عقدت لجنة الشاااؤون التشاااريعية والقانونية اجتماعها    م2020نويمبر  9وبتاريخ      

  ، ، ومياي مجلس النواب بشاا نسالمذكور  مشااروع القانون، حيث اطلعت على التايس

 .للجنع  الارنونج  بربثالارنونج المند ما مبل يأي الالنرمشأ كمر  
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لمبادئ   قانونمشااااروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

   .وأحكام الدستور

 

 رأي ال جيس:

اللجنة   )  سالمة  ترى  المادة  بتع يل  قانون  تيظيم يعاشات  43يشروع  قانون  ( ين 

الصادر   العام  البحرين واجين  التقاع  لضباي وأيراد قوة دياع  بالمرسوم  ويكاي ت 

)المع  بياء ع ى االقتراح بقانون "بصيغته المع لس"    1976( لسيس  11بقانون رقم )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية، المق م ين يج س اليوا ( 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                             

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 5ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات حول مشروع  

قانون بتعديل المادة السابعة والسبعين  
م  1975( لسنة 13من القانون رقم )

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 
التقاعد لموظفي الحكومة، )المعد في  

بصيغته المعدلة  -ضوء الاقتراح بقانون 
 .المقدم من مجلس النواب( -
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 م2020ديسمبر  2التاريخ: 

 ( 12)رقم التقرير 

 

 

 تقرير لجيس الت يات  

( لسنة  13من القانون رقم )  والسبعينمشروع قانون بتعديل المادة السابعة حوا 

 م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة  1975

 )المعُد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( 

 الفصل التشريعي الخامس   -دور االنعقاد الثالث  
 

 يق يااس: 

 

  5ص ل خ أ / ف  446، وبموجب الخطرب يمم  م2020نوفمبي 4 بتريخ   

(، أبرل دربب المنرلج الهخد علج با درلح الدرلح يئخس مجلس الشويف 3د  

ما الارنوا    والهبنخا مشيوع مرنوا بتندخل المردي الهربنع  المومي إلى لجنع الخدمرأ  

لهنع  13يمم   البكومع  1975(  لموظفج  التارعد  منرشرأ ومكرفآأ  تنظخم  بش ا  م 

ب  اتمتياح  ضوء  فج  النواب( المنُد  مجلس  ما  المادم  المندلع"  "بدخغتس  ،  ارنوا 

لمنرمشتس ودياهتس وإعداد تايخي ختضما يأي اللجنع بش نس لختم عيضس على المجلس  

 .المومي
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 إجراءات اللجنة: - أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 المذكوي فج اتجتمرعرأ اآلتخع: مشيوع الارنوا تدايهأ اللجنع  (3)

 التاريخ  االجتماع

 م 2020نوفمبي 9  6

 م 2020نوفمبي   16  7

 م 2020نوفمبي   23  8

 م 2020نوفمبي   30  9

 

موضااوع البحث    بمشااروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراسااتها على الوثائق المتعلقة   (4)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

.  مشااااايوع الاارنوا الماذكوي، وماذكيتار البكوماع وهخئاع التشااااايخع واليأي الاارنونج  -

 )مرفق(

 )مرفق(. يأي لجنع الشنوا التشيخنخع والارنونخع بمجلس الشويف -

 )مرفق(  .مياي مجلس النواب بش ا مشيوع الارنوا وميفارتس -
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 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع السابع كل من: •

 

 المنصب  االسم

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 الرئيس التيفيذي إيمان يصطفى المرباي  

 الم ير التيفيذي ل شؤون القانونيس  عب العزيز عب هللا العيسى

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 آييس أحم  راش  الرييح 
الوكيل المساع  ل تيايسيس  

 والمؤشرات االقتصاديس 

 أخصائ  يع ويات  عب الحمي  خال  الحمادي 

 وزارة شؤون يج س  الشورى واليوا  

 أخصائ  شؤون ي سات  حم  يحم  الطائ  

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 القانونيين هيئة المستشارين 

 المستشار القانون  لشؤون ال جان  ال كتور يويق سمور المحايي 

 باحث قانون    يحسن ع   الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 يشرف شؤون ال جان   خولس حسن هاشم  

 إدارة البحوث وال راسات 

 يشرف بحوث  ييى ابراهيم العي  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائ  إعالم الحلواجيصادق جعفر 
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ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

مشاايوع  يأأ لجنع الشاانوا التشاايخنخع والارنونخع بمجلس الشااويف هااالمع 

 والارنونخع.  الدهتويخعتخا  ما النربخ  الارنوا

 

ا 
ا
 رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:   -ثالثـ

 

توافاهم مع ميئخارأ البكوماع   الهخئاع النارماع للتا مخا اتجتمارعج  بّخا ممثلو 

بإعردي النظي فج مشااايوع الارنوا منكدخا أا النص البرلج لنظرم اتهاااتبدال خباق  

الدانردخق وتوفي الهاخولع الالزمع لدايف الدارلح النرم، مشاخيخا إلى أهمخع اهاتدامع 

منرشااارأ المتارعدخا، ومنكدخا أا الشااايخنع اإلهاااالمخع مدااادي يئخهاااج لجمخع  

خع( لكل  برجع  إلضاارفع عبريي  وفق الشاايخنع اإلهااالمتوجد هنرك  فال  ،التشاايخنرأ

 نظرم ما األنظمع المتبنع.

ارنوا المنظمع  فج نداوص ال الفوائد  خيد ذكيلم  فأمر فخمر ختنلق برتهاتبدال؛   

مع األخذ فج اتعتبري   ،تم وضنهر  التج  كتوايخعاتجداول  اللس، إنمر ختم الديف وفق  

ل ل، ومدي الهااداد، واهااارط جمخع األمهاارط المتباخع برل وفري  بد  هاات  عمي المُ  ،  الُمهاات بد 

إذا كرا نظرم مياببع، أم تويق،    مرمنّوهخا أا النظرم المياد اهاااتبداثس لم ختم تبدخد  

بهااا، وجمخع هذه األنظمع لخهااأ ما اختداارص الهخئع وإنمر تختص بهر   ميض  أم 

تا مخا اتجتمارعج أا الجاداول  النارماع للهخئاع  الجهارأ أخيف، وماد أضااااارف ممثلو  

اتكتوايخع هج التج تبدد يأس مرل اتهاااتبدال، والذي خنتمد على المنرمل الموجود  

تبدل، ومدي الهاااداد المبددي فج الجدول الميافق للارنوا برإلضااارفع إلى عمي المهااا 

 أو خمس عشيي هنع.  هنواأ أو عشيهنواأ  بخمس  
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ا: رأي وزارة الالية واالقتصاد الوطني: 
ا
 رابعـ

أكّد ممثلو وزايي المرلخع واتمتدااارد الوطنج تمهاااكهم بميئخرأ البكومع الوايدي فج 

 مشيوع الارنوا.

ا 
ا
 رأي اللجنة:  -خامسـ

اللجنة        السابعة  تدارست  المادة  بتعديل  قانون  رقم    والسبعينمشروع  القانون  من 

م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة )المعُد في  1975( لسنة  13)

النواب(  مجلس  من  المقدم  المعدلة"  "بصيغته  بقانون  االقتراح  واستعرضت  ،  ضوء 

ممثلي الهيئة العامة للتأمين  و   أعضاء اللجنة  وجهات النظر التي دارت حوله من قبل

الوطني   المالية واالقتصاد  اللجان، وااالجتماعي، ووزارة  لشؤون  القانوني  لمستشار 

وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي  

 والقانونية.   الدستورية تينمن الناحي   مشروع القانونجاء مؤكدًا لسالمة 

الدخبرجع ما مردتخا، األولى تنرولأ تندخل   الارنوا فضالً عا  خت لف مشيوع 

الهرب  يمم  المردي  الارنوا  ما  والهبنخا  لهنع  13نع  منرشرأ    1975(  تنظخم  بش ا 

للت مخا   النرمع  الهخئع  اهتبدال  خكوا  ب ا  وذلك  البكومع  لموظفج  التارعد  ومكرفآأ 

اتجتمرعج لباوق الموظفخا وأدبرب المنرشرأ فج منرشرتهم بناود متوافااًر مع أبكرم 

 خذخع. الشيخنع اإلهالمخع، وجرءأ المردي الثرنخع تنف
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للموظفخا    خهدف النادي  اتهتبدال  مواعد  تكوا  أا  إلى  الارنوا  مشيوع 

الشيخنع   أبكرم  المنرشرأ متوافاع مع  والمتارعدخا ما أدبرب  الخرضنخا ألبكرمس 

 اإلهالمخع الغياء.  

وبند تدايس اآلياء والمالبظرأ التج أبدخأ ما مبل أدبرب الهنردي أعضرء  

بندم الموافاع وداخع  اللجرا، خلداأ اللجنع إلى الت   وااللجنع والمهاتشاري الارنونج لشان 

 على مشيوع الارنوا، وذلك لالعتبرياأ اآلتخع:

دندوق التارعد ختضما مشيوع الارنوا خلطاًر بخا نظرم اتهتبدال والايض، بخث أا    -أوتً  

موظفج   تارعد  دندوق  دمج  بند  الدندوق  مهمى  وهو  اتجتمرعخع    والت مخنرأ 

بش ا تنظخم منرشرأ ومكرفآأ   1975( لهنع  13بموجب الارنوا يمم     البكومع المنش 

التارعد لموظفج البكومع، ودندوق الت مخنرأ اتجتمرعخع المنش  بموجب مرنوا الت مخا  

بموجب الميهوم بارنوا   1976( لهنع  24اتجتمرعج الدردي برلميهوم بارنوا يمم   

عد فج الاوانخا واألنظمع التارعدخع  بش ا دنردخق ومنرشرأ التار  2020( لهنع  21يمم  

ل  والت مخنخع(، ميوض   أي  منح  دالبخع  ختضما  وأدبرب  ت  المنرشرأ لموظفخا 

 التارعدخع لألهبرب اآلتخع: 

للم -أ وفقاًا  القروض  منح  الصندوق   اختصاص  من  قانون  41،  40)  ادتينليس  من   )

( رقم  بالقانون   الصادر  المالية  والمؤسسات  المركزي  البحرين  لسنة 64مصرف   )

وتعديالته،  وإنما يندرج ذلك ضمن اختصاص المؤسسات المالية المشار إليها    2006

ف البحرين المركزي ووفقاًا لسلسلٍة من القيود والشروط، وتحت رقابة   ْصر  في قانون م 

في   بغير نص  الحكومية  المؤسسات  النطاق على  ويمتنع خارج هذا  ف،  ْصر  الم  ذلك 

ألغراضها المقررة قانوناًا أن تمنح أي قروض، ولم يتضمن    قانون إنشائها و خالفاًا

( رقم  لسنة  13القانون  لموظفي    1975(  التقاعد  ومكافآت  معاشات  تنظيم  بشأن 

 الحكومة، وتعديالته، أي نص يخول الصندوق منح قروض للمستفيدين. 
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تبدال  المعاشات التقاعدية وفقاًا ألحكام االسلموظفين وأصحاب  إن ما يمنحه الصندوق ل  - ب

المواد )من   المعاش( ضمن  )استبدال  بعنوان  العاشر  الفصل  في  القانون  التي عالجها 

إلى الثالثة والثمانين(  ليس قرًضا وإنما حق تأميني مصدره المباشر   - السابعة والسبعين

المستحقة   التقاعدية  المعاشات  يقوم على  أساس استبدال جزء من قيمة  القانون،  نص 

عاشات، أو قيمة المعاشات المفترض استحقاقها بالنسبة للموظفين  بالنسبة ألصحاب الم

ل   الذين تؤهلهم مدة خدمتهم المحسوبة لغايات التقاعد للحق في المعاش، ويتحمل الُمستبد 

  ، عند رد المبلغ عبء االستثمار ومقابل التكافل نظير صرف هذا المبلغ له قبل أوانه 

)مقدار   االستبدالية  القيمة  تحديد  االستبدال،  ويتم  ومدة  السن  حسب  االستبدال(  مبلغ 

ل في أي وقت طلب وقف العمل باالستبدال ورد المبالغ المستحقة عليه نتيجة   وللُمستبد 

 لذلك.

إن األصل  في القروض  أال تسقط بوفاة  الُمقت رض، وقد ورد في الحديث الشريف عن   -ج

ةٌ بد ْين ه حتى يُْقض ى عنه((، ومن  أبي هريرة عن النبّي  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )) نفس المؤمن ُمعلَّق  

ثم فإن الديون تستوفى من تركة المتوفى إعماالً للقاعدة الشرعية )) ال تركة إال بعد سداد 

فسداد الديون مقدٌم على تقسيم التركة، أما االستبدال فهو حق تأميني تكافلي    الديون((،

(  13نون( من القانون رقم )يسقط بالوفاة وال يؤخذ من التركة، حيث تنص )المادة الثما

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديالته، على    1975لسنة  

ل ، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض   اآلتي: "تسقط أقساط االستبدال بوفاة الُمستبد 

 أنه لم يستبدل شيئاً من معاشه." 

لم يشترط القانون لغايات االستبدال بيان الغرض من الحصول على المبلغ الُمست بدل  أو   -د

واألحكام   الشروط  توافرت  متى  للمستفيد  االستبدال  مبلغ  يُمن ح  حيث  إنفاقه  أوجه 

إلى الثالثة والثمانين( من القانون    -المنصوص عليها في المواد )من السابعة والسبعين

يتعين  حين  في  اإلفصاح عن   المذكور،  المالية  المؤسسات  من  االقتراض  على طالب 

 غايات الحصول على القرض وتقديم ما يُثب ت تلك الغايات.
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ختنريض مشيوع الارنوا مع جوهي ومفهوم الت مخا اتجتمرعج  الذي خاوم علخس الارنوا    -  ثرنخاًر

 وذلك لألهبرب اآلتخع: 

أساس النظر إلى القيمة المستبدلة )أي  إن جوهر ومفهوم التأمين االجتماعي قائم على   -أ

أموال   من  المستفيدين  مستحقات  من  جزء  أنها  على  صرفه(  يتم  الذي  المبلغ  قيمة 

قيمة   زيادة  ينبغي  لذا  وتنميتها،  استثمارها  على  الحرص  دوًما  ينبغي  التي  الصندوق 

افل يحفظ  أقساط االستبدال عن أصل القيمة المستبدلة بحيث تكون الزيادة بمثابة مقابل تك

أداء   في  االستمرار  من  الصندوق  ّكن  ويُم  الصندوق  من  المستفيدين  جميع  حقوق 

التزاماته، ويُع د في الوقت ذاته تعويًضا عن فوات فرصة استثمار المبلغ الذي تم صرفه 

 للمستفيد من األموال المخصصة لمصلحة المستفيدين اآلخرين من الصندوق. 

قائم على التكافل والتضامن، استنادًا    يات االيتماعيس صي وق التقاع  والتأييإن نظام    - ب

( من الدستور والتي تنص على أن :"  تكفل الدولة تحقيق  5إلى الفقرة )ج( من المادة )

العجز عن   أو  المرض  أو  الشيخوخة  حالة  في  للمواطنين  الالزم  االجتماعي  الضمان 

ت التأمين االجتماعي والرعاية  العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدما

 الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة". 

و انطالقاًا من التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين االجتماعي تُخضع العاملين فيها لدى  

من   المستفيدين  جميع  يتكافل  بموجبه  الذي  النظام  هذا  إلزامًيا ألحكام  القطاعات  كافة 

في مواجهة األخطار التي يتعرض لها أي منهم، ويفرض النظام على أطراف    النظام

العالقة التأمينية المساهمة في تمويل الصناديق المنشأة بموجبه والمخصصة للصرف 

على أوجه االنفاق المحددة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات، ووفقاًا لتلك األحكام فإن  

ار يمثالن المصدر األكبر من مصادر تمويل هذا  االشتراكات الشهرية وعوائد االستثم

إجمالي   قيمة االشتراكات وحدها  تُغ ْطي  أن  الصندوق، ودون عائد االستثمار يستحيل 

 المعاشات المستحقة وما يتفرع عنها من حقوق ومزايا كاالستبدال. 

وعوائد   -ج الشهرية  االشتراكات  على  قائم  لنظامه  األساسي  والبناء  الصندوق  أموال  إن 

عام  اال لنفع  أنها خصصت  أي  المستفيدين،  لمصلحة  مخصصة  أموال  وهي  ستثمار، 
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محدد وال تختلط بغيرها من أموال الدولة حيث تدخل الذمة المالية للصندوق، وجميع ما  

يسدد من اشتراكات أًيا كان القائم بها ينقطع عن ملكية من استحقت عليه بمجرد سداده،  

ات واالستفادة منها، وال يشترط التماثل أو المساواة وال تالزم بالضرورة بين االشتراك

بين ما يسدد وما يصرف، ويتفرع عن ذلك أن زيادة أقساط االستبدال على أصل القيمة  

والتي قد ال يتم سداد أي جزء منها نتيجة وفاة المستفيد الفورية بعد االستبدال     -المستبدلة  

السداد فترة  خالل  المبلغ   -أو  عن  تعويًضا  األموال    يعد  من  للمستبدل  صرف  الذي 

المخصصة لمصلحة مجموع المشتركين في الصندوق، أي أن الحقوق التأمينية ومنها  

االستبدال ذات طبيعة خاصة قائمة على التكافل والتعاون تختلف بطبيعتها عن القروض،  

 شأنها شأن اختالف أحكام استحقاق المعاش عند الوفاة عن أحكام الميراث.     

ً ثرلث   للت مخنرأ اتجتمرعخع بوجس عرم واتهتبدال بوجس خرص ت خاوم    -  ر الارنونج  النظرم  إا 

على اعتبرياأ بهربخع لخُخشى تضمنس فوائد يبوخع ولكنس خاوم على اعتبرياأ اجتمرعخع  

موامهر فكيي التضرما والتكرفل اتجتمرعج، ومد أكدأ على ذلك المبكمع الدهتويخع  

إا    بخث مضأ  برآلتج: "  2020  مريس  25( بتريخ   1/1920فج الاضخع يمم  ح/

النظرم الارنونج للت مخنرأ اتجتمرعخع ت خاوم على اعتبرياأ بهربخع كتلك التج تبكم  

نظرم الت مخا الخرص، ولكنس خاوم على اعتبري اجتمرعج، منداه فكيي التضرما بخا ما  

خكوا برلضيويي المهتفخد منس،  تجمنهم ظيوف متشربهع، فإا المتبمل لنبء الت مخا ت  

والت مخنرأ اتجتمرعخع تاوم على أهرس أداء ماربل الت مخا  اتشتياك( بديف النظي 

 عمر إذا كرا المنما علخس هخهتفخد ما الت مخا بدفع شخدخع أم ت ". 

 

 

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -سادسـ

 

( ما الالئبع الداخلخع لمجلس الشاااويف، اتفاأ اللجنع   39إعمرتً لنص المردي         
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 على اختخري كل ما :

ا أص يا ا.        ريااسعادة اجستاااااااذ صباااااح سالاام ال وساا  .1  يقرر 

ا احتيايي ا.   ان ااسااااااااارحسعادة ال كتور ييصااور يحما   .2  يقرر 

 

ا
ا
 توصية اللجنة:  -سابعـ

فج ضاوء مر داي ما منرمشارأ ومر أبدي ما آياء أثنرء دياهاع مشايوع الارنوا،      

 فإا اللجنع  تودج بمر خلج:

 

  والساابعين يشااروع قانون بتع يل المادة السااابعس  ع ى ين حيث المب أ  ع م الموايقس   -

م بشاأن تيظيم يعاشاات ويكاي ت التقاع  لمويف   1975( لسايس  13رقم )ين القانون  

الحكويس )المعُ  ي  ضاااوء االقتراح بقانون "بصااايغته المع لس" المق م ين يج س 

 .اليوا (

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 ل ــاد عبداهلل الفاض ــورة جهــالدكت     األستاذة هالة رمزي فايز                         

 رئيس جلنة اخلدمـات                        نائب رئيس جلنة اخلدمات         
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 م 2020نويمبر  10 التاريخ: 
 

 

 ةاحملرتم   جهاد عبداهلل حممد الفاضل /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
( 13يشروع قانون بتع يل المادة السابعس والسبعون ين القانون رقم )الموضوع:  

ي   1975لسيس   )المع   الحكويس  لمويف   التقاع   تيظيم يعاشات ويكاي ت  بشأن  م 

 . يج س اليوا (  ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المع لس" المق م ين

 

 تحيس ييبس وبع ،،

 
 

 

رئيس  أرفق  م،  2020نوفمبر    4بتاريخ        الصالح  صالح  بن  ع    السي   يعال  

يشروع قانون بتع يل المادة    (3د    5ص ل ت ق/ ف    447م )، ضمن كتابه رق المج س

م بشأن تيظيم يعاشات ويكاي ت  1975( لسيس  13السابعس والسبعون ين القانون رقم )

التقاع  لمويف  الحكويس )المع  ي  ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المع لس" المق م  

اليوا ( لمناقش  ، ين يج س  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  وإبداء  إلى  ته 

 للجنة الخدمات. المالحظات عليه 

 

عقدت لجنة الشاااؤون التشاااريعية والقانونية اجتماعها    م2020نويمبر  9وبتاريخ      

  ، ، ومياي مجلس النواب بشاا نسالمذكور  مشااروع القانون، حيث اطلعت على التايس

 .للجنع  الارنونج  بربثالارنونج المند ما مبل يأي الالنرمشأ كمر  
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لمبادئ   قانونمشااااروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

   .وأحكام الدستور

 

 رأي ال جيس:

يشروع قانون بتع يل المادة السابعس والسبعون ين القانون    ترى اللجنة سالمة     

لسيس  13رقم ) الحكويس  1975(  لمويف   التقاع   ويكاي ت  تيظيم يعاشات  بشأن  م 

من  ، )المع  ي  ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المع لس" المق م ين يج س اليوا (

  .الناحيتين الدستورية والقانونية 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 6ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات حول مشروع  

( من 144قانون بتعديل المادة )
قانون التأمين الاجتماعي الصادر  

( لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم )
م، )المعد في ضوء الاقتراح  1976
المقدم من   -بصيغته المعدلة  -بقانون 

 .مجلس النواب(
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 م2020ديسمبر  2التاريخ: 

 ( 13)رقم التقرير 

 

 

 تقرير لجيس الت يات  

( من قانون التأمين االجتماعي الصادر 144مشروع قانون بتعديل المادة )حوا 

 م1976( لسنة 24بالمرسوم بقانون رقم ) 

 بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( )المعد 

 الفصل التشريعي الخامس   -دور االنعقاد الثالث  
 

 يق يااس: 

 

  5ص ل خ أ / ف  442، وبموجب الخطرب يمم  م2020نوفمبي 4 بتريخ   

(، أبرل دربب المنرلج الهخد علج با درلح الدرلح يئخس مجلس الشويف 3د  

الخدمرأ   لجنع  إلى  المردي  المومي  بتندخل  مرنوا  الت مخا  144مشيوع  مرنوا  ( ما 

يمم    بارنوا  برلميهوم  الدردي  لهنع  24اتجتمرعج  على  1976(  بنرء  م  المند 

الن  مجلس  ما  المادم  المندلع"  "بدخغتس  بارنوا  ودياهتس  ،  واب(اتمتياح  لمنرمشتس 

 .وإعداد تايخي ختضما يأي اللجنع بش نس لختم عيضس على المجلس المومي
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 إجراءات اللجنة: - أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 مشيوع الارنوا المذكوي فج اتجتمرعرأ اآلتخع: تدايهأ اللجنع  (5)

 التاريخ  االجتماع

 م 2020نوفمبي 9 6

 م 2020نوفمبي    16 7

 م 2020نوفمبي    23 8

 م 2020نوفمبي    30 9

 

موضااوع البحث    بمشااروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراسااتها على الوثائق المتعلقة   (6)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

.  واليأي الاارنونجمشااااايوع الاارنوا الماذكوي، وماذكيتار البكوماع وهخئاع التشااااايخع    -

 )مرفق(

 )مرفق(. يأي لجنع الشنوا التشيخنخع والارنونخع بمجلس الشويف -

 )مرفق(  .مياي مجلس النواب بش ا مشيوع الارنوا وميفارتس -

 

 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع السابع كل من: •
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 المنصب  االسم

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 الرئيس التيفيذي إيمان يصطفى المرباي  

 الم ير التيفيذي ل شؤون القانونيس  عب العزيز عب هللا العيسى

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 آييس أحم  راش  الرييح 
الوكيل المساع  ل تيايسيس  

 والمؤشرات االقتصاديس 

 أخصائ  يع ويات  عب الحمي  خال  الحمادي 

 يج س  الشورى واليوا  وزارة شؤون 

 أخصائ  شؤون ي سات  حم  يحم  الطائ  

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانون  لشؤون ال جان  ال كتور يويق سمور المحايي 

 باحث قانون    يحسن ع   الغريري

 اللجانإدارة شؤون 

 يشرف شؤون ال جان   خولس حسن هاشم  

 إدارة البحوث وال راسات 

 يشرف بحوث  ييى ابراهيم العي  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائ  إعالم صادق جعفر الحلواجي
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ا
ا
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

مشاايوع  يأأ لجنع الشاانوا التشاايخنخع والارنونخع بمجلس الشااويف هااالمع 

 والارنونخع.  الدهتويخعتخا  ما النربخ  الارنوا

 

 

 

ا 
ا
 رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:  -ثالثـ

 

الهخئاع النارماع للتا مخا ات توافاهم مع ميئخارأ البكوماع  بّخا ممثلو  جتمارعج 

بإعردي النظي فج مشااايوع الارنوا منكدخا أا النص البرلج لنظرم اتهاااتبدال خباق  

الدارلح النرم، مشاخيخا إلى أهمخع اهاتدامع الدانردخق وتوفي الهاخولع الالزمع لدايف 

منرشااارأ المتارعدخا، ومنكدخا أا الشااايخنع اإلهاااالمخع مدااادي يئخهاااج لجمخع  

خع( لكل  برجع  إلضاارفع عبريي  وفق الشاايخنع اإلهااالمتوجد هنرك  فال  ،التشاايخنرأ

 نظرم ما األنظمع المتبنع.

فج نداوص الارنوا المنظمع   الفوائد  خيد ذكيلم  فأمر فخمر ختنلق برتهاتبدال؛   

مع األخذ فج اتعتبري   ،تم وضنهر  التج  كتوايخعاتجداول  اللس، إنمر ختم الديف وفق  

ل ل، ومدي الهااداد، واهااارط جمخع األمهاارط المتباخع برل وفري  بد  هاات  عمي المُ  ،  الُمهاات بد 

إذا كرا نظرم مياببع، أم تويق،    مرمنّوهخا أا النظرم المياد اهاااتبداثس لم ختم تبدخد  

بهااا، وجمخع هذه األنظمع لخهااأ ما اختداارص الهخئع وإنمر تختص بهر   أم ميض  

تا مخا اتجتمارعج أا الجاداول  النارماع للهخئاع  الأخيف، وماد أضااااارف ممثلو  جهارأ  

اتكتوايخع هج التج تبدد يأس مرل اتهاااتبدال، والذي خنتمد على المنرمل الموجود  

فج الجدول الميافق للارنوا برإلضااارفع إلى عمي المهاااتبدل، ومدي الهاااداد المبددي 

 أو خمس عشيي هنع.  هنواأ أو عشيهنواأ  بخمس  
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ا: رأي وزارة الالية واالقتصاد الوطني: را
ا
 بعـ

أكّد ممثلو وزايي المرلخع واتمتدااارد الوطنج تمهاااكهم بميئخرأ البكومع الوايدي فج 

 مشيوع الارنوا.

 

ا 
ا
 رأي اللجنة:  -خامسـ

( من قانون التأمين االجتماعي  144مشروع قانون بتعديل المادة ) تدارست اللجنة       

بقانون رقم )الصادر   بقانون  1976( لسنة  24بالمرسوم  م )المعد بناء على االقتراح 

واستعرضت وجهات النظر التي دارت  ،  "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

ممثلي الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، ووزارة المالية و  حوله من قبل أعضاء اللجنة 

لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي  لمستشار القانوني  وا  واالقتصاد الوطني

مؤكدًا   جاء  والذي  الشورى  بمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  سالمة  على  لجنة 

 والقانونية.  الدستورية تينمن الناحي   مشروع القانون

خت لف مشيوع الارنوا ما دخبرجع ومردتخا، تضمنأ المردي األولى منس اهتبدال  

( لهنع  24ت مخا اتجتمرعج الدردي برلميهوم بارنوا يمم  ( ما مرنوا ال144المردي  

ما    1976 المهتفخد  ببق  تهتبدل  أا  اتجتمرعج  للت مخا  النرمع  للهخئع  أجرزأ  ب ا 

ما   الُمهتبدلع  للاخمع  كيأهمرل  خبدد  اجمرلخاًر  مبلغاًر  منرشس  فج  المنرشرأ  أدبرب 

وضرع وفج البرتأ التج  المنرش، وأا ختم اتهتبدال فج البدود ووفااًر للشيوط واأل 

ختوافق  الهخئع وأا  إدايي  امتياح مجلس  بنرًء على  المرلخع  بهر مياي ما وزخي  خددي 

للُمهتبدل فج أي ومأ أا خطلب   اتهتبدال مع الشيخنع اإلهالمخع، كمر أجرز النص 

ومف النمل برتهتبدال وفااًر لاياي وزخي المرلخع الذي  ختضما الشيوط المتنلاع بذلك  

مبرلغ التج تيد إلى الهخئع النرمع للت مخا اتجتمرعج فج هذه البرلع، أمر المردي الثرنخع وال

 فجرءأ تنفخذخع. 
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إلى    خهدف الارنوا  لألمشيوع  النادي  اتهتبدال  مواعد  تكوا  دبرب أا 

  الخرضنخا ألبكرمس متوافاع مع أبكرم الشيخنع اإلهالمخع الغياء. المنرشرأ

بظرأ التج أبدخأ ما مبل أدبرب الهنردي أعضرء وبند تدايس اآلياء والمال

اللجنع والمهتشري الارنونج لشنوا اللجرا، خلدأ اللجنع إلى التودخع بندم الموافاع 

 على مشيوع الارنوا، وذلك لالعتبرياأ اآلتخع: 

 

صندوق التقاعد  ر بخا نظرم اتهتبدال والايض بخث أا  اً ختضما مشيوع الارنوا خلط  -أوتً 

االجتماعية   دندوق  والتأمينات  دمج  بند  الدندوق  مهمى  وهو  موظفج     تارعد 

بش ا تنظخم منرشرأ ومكرفآأ   1975( لهنع  13البكومع المنش  بموجب الارنوا يمم   

رنوا الت مخا  التارعد لموظفج البكومع، ودندوق الت مخنرأ اتجتمرعخع المنش  بموجب م 

يهوم بارنوا  بموجب الم  1976( لهنع  24اتجتمرعج الدردي برلميهوم بارنوا يمم   

بش ا دنردخق ومنرشرأ التارعد فج الاوانخا واألنظمع التارعدخع    2020( لهنع  21يمم  

ت ختضما دالبخع منح أي ميوض للمهتفخدخا ما أدبرب المنرشرأ   ،(والت مخنخع 

 لألهبرب اآلتخع: 

من -ه وفق  ليس  القروض  منح  الصندوق   للماً اختصاص  من  41،  40)  ادتينا  قانون  ( 

المالية   والمؤسسات  المركزي  البحرين  بالقانون  مصرف  لسنة   (64)رقم    الصادر 

ٍة  لختصاص المؤسسات المالية ووفقا لسلسذلك ضمن ا ،  وإنما يندرج  وتعديالته   2006

رقاب  وتحت  والشروط،  القيود  ذلك  من  هذاة  خارج  ويمتنع  ف،  ْصر  على    الم  النطاق 

ا  اً ا ألغراضها المقررة قانون اً المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون إنشائها و خالف

قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون  أن تمنح أي قروض، ولم يتضمن  

 قروض.الي نص يخول الصندوق منح أ ، وتعديالته1976( لسنة 24رقم )

قانون التأمين  ما يمنحه الصندوق للمستفيدين  وفقاًا ألحكام االستبدال التي عالجها  إن    - و 

في المواد  ،    ، وتعديالته 1976( لسنة  24االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

القانون،     (147  إلى-144  من) المباشر نص  تأميني مصدره  ليس قرًضا وإنما حق 
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،  عاشات المستحقة بالنسبة ألصحاب المعاشاتجزء من الم يقوم على أساس استبدال  

هذا  نظير صرف  التكافل  ومقابل  االستثمار  المبلغ عبء  رد  عند  ل  الُمستبد  ويتحمل 

، ويتم تحديد القيمة االستبدالية )مقدار مبلغ االستبدال( حسب السن  المبلغ له قبل أوانه 

باالست العمل  وقف  طلب  وقت  أي  في  ل  وللُمستبد  االستبدال،  المبالغ ومدة  ورد  بدال 

 المستحقة عليه نتيجة لذلك.

عن  صل  في القروض  أال تسقط بوفاة  الُمقت رض، وقد ورد في الحديث الشريف  إن األ - ز

((، ومن  نفس المؤمن ُمعلَّق ةٌ بد ْين ه حتى يُْقض ى عنه))  قال:  أنه    ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة عن النبّي   

ال بعد  )) ال تركة إ  للقاعدة الشرعية  إعماالً ثم فإن الديون تستوفى من تركة المتوفى  

قانون  ( من  146المادة )  تنصو ،  على تقسيم التركة  سداد الديون مقدمٌ ف  سداد الديون((،

االجتماعي ا  التأمين   "  : اآلتي  أعلى  عن  استبدلوا  لمستحقون  الذين  المعاش  صحاب 

  ، يئاً من معاشهعلى أساس أن عائلهم لم يستبدل شمن معاشهم يسوى استحقاقهم    اجزءً 

"  الرابعة عشرة( من  المادة  تنص )  " ، كماوال يجوز لهم استبدال أي جزء من معاشهم 

والمبالغ   بشأن شروط وأوضاع وحاالت االستبدال  2002( تأمينات لسنة  1قرار رقم )ال

( تأمينات لسنة 1قرار رقم )  ، المعدل بالالمطلوب ردها مقابل إيقاف العمل باالستبدال 

تسقط أقساط على اآلتي: "   ،وزير العمل والشؤون االجتماعية   صادر عن" ال  2005

نه لم يستبدل شيئاً  أل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض ستبد  االستبدال بوفاة المُ 

 " من معاشه.

لم يشترط القانون لغايات االستبدال بيان الغرض من الحصول على المبلغ الُمست بدل    -ح

يُمن   حيث  إنفاقه  أوجه  االستبدالأو  مبلغ  واأل   ح  الشروط  توافرت  متى  حكام  للمستفيد 

والقرارات    من القانون المذكور    (147  إلى  -144  من المواد ) المنصوص عليها في  

ؤسسات المالية ، في حين يتعين على طالب االقتراض من المالوزارية الصادرة بموجبه

القرض وتقديم ما  اإل الحصول على  أوراق  فصاح عن غايات  الغايات من  تلك  يُثب ت 

 . الكافية للسداد ضماناتتقديم الو ، ومستندات
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علخس   -ثرنخاًر خاوم  الذي  اتجتمرعج   الت مخا  ومفهوم  جوهي  مع  الارنوا  مشيوع  ختنريض 

 الميهوم بارنوا وذلك لألهبرب اآلتخع: 

لى القيمة المستبدلة على  إإن جوهر ومفهوم التأمين االجتماعي قائم على أساس النظر   -د

ا الحرص على  أنها جزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصندوق التي ينبغي دومً 

ستثمارها وتنميتها، لذا ينبغي زيادة قيمة أقساط االستبدال عن أصل القيمة المستبدلة  ا

الزيادة بمثا تكون  المستفيدين من الصندوق    يقابل تكايلبة  بحيث  يحفظ حقوق جميع 

ّكن الصندوق من االستمرار في أداء التزاماته، ويُ  عن    تعويضا اذاته    الوقتد في  ع  ويُم 

المبلغ الذي تم صرفه للمستفيد من األموال المخصصة لمصلحة    يوات يرصس استثمار 

 المستفيدين اآلخرين من الصندوق. 

ا إلى قائم على التكافل والتضامن، استنادً   التقاع  والتأيييات االيتماعيسصي وق  إن    -ه

المادة الدستور والتي تنص على أن :"   5)  الفقرة )ج( من  الدولة تحقيق  ( من  تكفل 

العجز عن   أو  الشيخوخة أو المرض  للمواطنين في حالة  الالزم  الضمان االجتماعي 

ا تؤمن لهم خدمات التأمين االجتماعي والرعاية  العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كم

 . "والفاقة الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف 

من التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين االجتماعي تُخضع العاملين فيها لدى    اًاو انطالق

إلزامًي  القطاعات  المستفكافة  يتكافل جميع  بموجبه  الذي  النظام  يدين من  ا ألحكام هذا 

خطار التي يتعرض لها أي منهم، ويفرض النظام على أطراف  األالنظام في مواجهة  

وجبه والمخصصة للصرف العالقة التأمينية المساهمة في تمويل الصناديق المنشأة بم

حكام  لتلك األ  اًااشات والمكافآت والتعويضات، ووفقنفاق المحددة بالمععلى أوجه اإل

وعوائد االستثمار يمثالن المصدر األكبر من مصادر تمويل  فإن االشتراكات الشهرية 

وحدها   االشتراكات  قيمة  تُغ ْطي  أن  يستحيل  االستثمار  عائد  ودون  الصندوق،  هذا 

 إجمالي المعاشات المستحقة وما يتفرع عنها من حقوق ومزايا كاالستبدال. 

الش - و  االشتراكات  قائم على  لنظامه  األساسي  والبناء  الصندوق  أموال  هرية وعوائد  إن 

لنفع عام   أنها خصصت  المستفيدين، أي  أموال مخصصة لمصلحة  االستثمار، وهي 
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ق، وجميع  محدد وال تختلط بغيرها من أموال الدولة حيث تدخل الذمة المالية للصندو

كان القائم بها ينقطع عن ملكية من استحقت عليه بمجرد    ما يسدد من اشتراكات أياًا

رة بين االشتراكات واالستفادة منها، وال يشترط التماثل أو  سداده، وال تالزم بالضرو 

المساواة بين ما يسدد وما يصرف، ويتفرع عن ذلك أن زيادة أقساط االستبدال على  

والتي قد ال يتم سداد أي جزء منها نتيجة وفاة المستفيد الفورية     - أصل القيمة المستبدلة  

ا عن المبلغ الذي صرف للمستبدل من  ويضً يعد تع -بعد االستبدال أو خالل فترة السداد

األموال المخصصة لمصلحة مجموع المشتركين في الصندوق، أي أن الحقوق التأمينية  

ومنها االستبدال ذات طبيعة خاصة قائمة على التكافل والتعاون تختلف بطبيعتها عن  

 .     استحقاق المعاش عند الوفاة عن أحكام الميراث أحكامالقروض، شأنها شأن اختالف 

إا النظرم الارنونج للت مخنرأ اتجتمرعخع بوجس عرم واتهتبدال بوجس خرص ت خاوم    -  رثرلثً  

اعتبرياأ   على  خاوم  ولكنس  يبوخع  فوائد  تضمنس  لخُخشى  بهربخع  اعتبرياأ  على 

د أكدأ على ذلك المبكمع  وماجتمرعخع موامهر فكيي التضرما والتكرفل اتجتمرعج،  

الاضخع يمم  ح/ بتريخ   2019/ 1الدهتويخع فج  بخث مضأ       2020مريس   25 ( 

برآلتج: " إا النظرم الارنونج للت مخنرأ اتجتمرعخع ت خاوم على اعتبرياأ بهربخع كتلك  

فكيي  منداه  اجتمرعج،  اعتبري  على  خاوم  ولكنس  الخرص،  الت مخا  نظرم  تبكم  التج 

بخا   خكوا  التضرما  ت  الت مخا  لنبء  المتبمل  فإا  متشربهع،  ظيوف  تجمنهم  ما 

برلضيويي المهتفخد منس، والت مخنرأ اتجتمرعخع تاوم على أهرس أداء ماربل الت مخا  

بدفع  الت مخا  ما  هخهتفخد  علخس  المنما  كرا  إذا  عمر  النظي  بديف   اتشتياك( 

    شخدخع أم ت ".
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ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -سادسـ

 

( ما الالئبع الداخلخع لمجلس الشاااويف، اتفاأ اللجنع   39إعمرتً لنص المردي         

 على اختخري كل ما :

ا أص يا ا.        ريااسعادة اجستاااااااذ صباااااح سالاام ال وساا  .3  يقرر 

ا احتيايي ا.   ان ااسااااااااارحسعادة ال كتور ييصااور يحما   .4  يقرر 
 

ا
ا
 توصية اللجنة:  -سابعـ

فج ضاوء مر داي ما منرمشارأ ومر أبدي ما آياء أثنرء دياهاع مشايوع الارنوا،      

 فإا اللجنع  تودج بمر خلج:

( ين قانون  144يشااااروع قانون بتعا يل المادة )  ع ىين حياث المبا أ ع م الموايقاس   -

م )المع  بياء  1976( لساايس  24االيتماع  الصااادر بالمرسااوم بقانون رقم )التأيين  

 .ع ى االقتراح بقانون "بصيغته المع لس" المق م ين يج س اليوا (

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 
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 م 2020نويمبر  10 التاريخ: 

 

 

 ةاحملرتم   حممد الفاضل جهاد عبداهلل /الدكتورةسعادة 
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
( ين قانون التأيين االيتماع  الصادر  144يشروع قانون بتع يل المادة )الموضوع:  

م )المع  بياء ع ى االقتراح بقانون "بصيغته  1976( لسيس  24بالمرسوم بقانون رقم )

 . المع لس" المق م ين يج س اليوا (

 

 

 

رئيس  أرفق  م،  2020نوفمبر    4بتاريخ        الصالح  صالح  بن  ع    السي   يعال  

يشروع قانون بتع يل  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    443م )، ضمن كتابه رقالمج س

( لسيس  24( ين قانون التأيين االيتماع  الصادر بالمرسوم بقانون رقم )144المادة )

"بصيغته  1976 بقانون  االقتراح  ع ى  بياء  )المع   يج س  م  ين  المق م  المع لس" 

لمناقش  ىإل،  اليوا (  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  المالحظات  لجنة  وإبداء  ته 

 للجنة الخدمات. عليه 

 

 

عقدت لجنة الشاااؤون التشاااريعية والقانونية اجتماعها    م2020نويمبر  9وبتاريخ      

  ، مجلس النواب بشاا نس، ومياي  المذكور  مشااروع القانون، حيث اطلعت على التايس

 .للجنع المهرعد  مهتشري الارنونجالارنونج المند ما مبل يأي الالنرمشأ كمر  

لمبادئ   قانونمشااااروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

   .وأحكام الدستور
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 رأي ال جيس:

سالمة   اللجنة  )  ترى  المادة  بتع يل  قانون  ين  144يشروع  التأيين  (  قانون 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  لسيس  24االيتماع   ع ى  1976(  بياء  )المع   م 

اليوا ( يج س  ين  المق م  المع لس"  "بصيغته  بقانون  الناحيتين  ،  االقتراح  من 

  . الدستورية والقانونية

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 7ملحق رقم )
تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن  

الاقتراح بقانون بشأن مركز  
ية وفض المنازعات  البحرين لتسو
ياضية، والمقدم من سعادة   الر

 .الزايدالعضو دلال جاسم 
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 م2021 فبراير   1التاريخ: 

 ( 3الرقم: )

 

 

 شؤون الشباب   تقرير جلنة
االقرتاح بقانون بشأن مركز البحرين لتسوية وفض النازعات  خبصوص

 الرياضية، والقدم من سعادة العضو السيدة دالل جاسم الزايد 

 اخلامس الفصل التشريعي  -  الثالثور االنعقاد العادي  د

 

 

 مقدمــة: 

 

لجنع   الشبرباهتلمأ  المعالي  كترب    شنوا  صالح    السيدصاحب  بن  علي 

( المنيخ فج  3د    5/ ف    ش شص ل    419 م  ايم  الصالح رئيس مجلس الشور 

االقتراح دياهع ومنرمشع  بموادلع  ، والذي تم بموجبس تكلخف اللجنع  م2020أكتوبي    19

والمق م ين سعادة   ،بقانون بشأن يركز البحرين لتسويس ويض الميازعات الرياضيس  

على أا تتم دياهتس وإبداء المالبظرأ وإعداد تايخي    العضو السي ة دالا ياسم الزاي 

 ختضما يأي اللجنع بش نس لختم عيضس على المجلس.  
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 : ةاآلتي  اتفي االجتماع –آنف الذكر  –قانون ب   المرسوم تدارست اللجنة  (7)

 

 تاريخ االجتماع  االجتماعرقم 

 م 2020أكتوبي   21 اتجتمرع الثرنج 

 م 2020دخهمبي   9 اتجتمرع الخرمس 

 م 2021خنرخي   19 اتجتمرع الهربع

 

 

بارنوا موضااااوع  تمتياح  اطلنأ اللجنع أثنرء دياهااااتهر على الوثرئق المتنلاع بر (8)

 الببث والدياهع، والتج اشتملأ على مر خلج:

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 رأي لجنة الشؤون االقتصادية والمالية بمجلس الشورى.  -

 رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة.  -

 مذكرة بالرأي القانوني ُمعدة من قبل سعادة المستشار عبدالموجود يوسف الشتلة.  -

 االقتراح بقانون المذكور.  -

 

  9  وبدعوة من اللجنة حضر اجتماع اللجنة الخامس المنعقد بتاريخ  •

ممثالً عن حيث حضر وزارة شؤون الشبا  والرياضس   م ، 2020ديسمبر

 كل من:  الوزارة 
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 كل من:  األمانة العامة للمجلس من  ات اللجنةاجتماع حضر •

 

 النصب  االسم 
 هيئة الستشارين القانونيني

 المهتشري الارنونج لشنوا اللجرا  يوسف الشتلة  دعبد الموجو  .أ

 الهخد علج نردي الهلوم

 
 بربث مرنونج  

 إدارة البحوث والدراسات 
 مشيف ببوث  منى النخد الهخدي 

 إدارة شؤون اللجان 

 أمخا هي لجنع  الهخدي أمل عبدهللا مبمد 

 اإلعالم و إدارة العالقات  
 أخدرئج إعالم  الهخدي همر عبدالجلخل علج 

 

 

 المنصب   االسم

 وزخي شنوا الشبرب واليخرضع  الهخد أخما توفخق المنخد هنردي 

 مستشار قانوني   عمرو مختار  األستاذ

 األستاذة نور يوسف محمد

 
 مستشار قانوني 

 وزارة ال ولس لشؤون المج سين 

 

 السيد عبدالمحسن الظهراني 
 أخصائي تنسيق ومتابعة أول 
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ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ا:ــثاني

ارنوا  اتمتياح ب   إلى  لجنع الشنوا التشيخنخع والارنونخع بمجلس الشويف  انتهأ 

 . والارنونخع  الدهتويخع تخاما النربخ

 

:  االقتصادية والالية:رأي جلنة الشؤون  ثالثــاا

 وهجأهرهخع   فكيي ما تضمنسعلى اتمتياح بارنوا بمر   الموافاع أااللجنع    تيف

 التربنع األجهزي إلى إضرفع اليخرضخع، المنرزعرأ وفض الببيخا لتهوخع ميكز إنشرء

 النزاع تهوخع هخئع  إلى برإلضرفع ،والفنج اإلدايي والجهرز الميكز أمنرء  مجلس مروه سل

 مر ظل فج هخمر  ت ،جدخدي عاامرلخ  أعبرءً  للدولع  النرمع تبمخل المخزانخااع إلى تندي –

 خكوا مهتالع، مخزانخع  للميكز تكوا  أا ما  بارنوا  اتمتياح  ما  (8) المردي خس عل تنص

 .النرمع المخزانخع فج مبرلغ ما تخدخدس ختم مر موايدهر ما

 

 مع خدوًدر  الميكز، هذا مثل أهمخع عا تغفل  ت  اللجنع فإا أخيف،  جهع ما

 األندخع تبول نبو  سالتوج  ظل وفج اليخرضخع، التشيخنرأ ما عدد على  الموافاع

 (2 ) الفايي أا  إلى تشخي  اللجنع  فإا ذلك، إلى وإضرفع .تجريخع  شيكرأ إلى اليخرضخع

 اليهوم الميكز مخزانخع  موايد ما أا  على تنص  بارنوا  اتمتياح ما (8 ) المردي ما

 التبكخم وأعمرل الاضرخر كتهجخل خادمهر  التج الخدمرأ ماربل خبااهر التج واإلخياداأ

 .المنرزعرأ وفض
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ا
ا
 رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة: : رابعـــ

 

  الميجو األهداف على  والوموف بارنوا اتمتياح دياهع بند انس الوزايي بخنأ

 ميكز داثب اهت  تهتدعج  التج  دثعتبالمه اليخرضخع التشيخنرأ  ظل  فج منس تباخاهر  

 أو  كخمتب ال خالل  ما اليخرضخع المنرزعرأ بفض تُننى مهتالع مضرئخع  هخئع  ما ُمشكل

 األطياف باوق  على  فرظب ال لضمرا خردع إجيائخع  مواعد قطيخ عا الوهرطع

 .)هوخهيا( فج الدولخع اليخرضخع خمتبك ال كمعب م  الى اللجوء دوا المتنرزعع

 

 الاضرء بشنوا المننخع الوزايي هج الندل وزايي كرنأ  وإا إنس وأضرفأ

 وده الج جمخع وتُادي المبردييهذي   تثما واليخرضع الشبرب شنوا  وزايي أا  إت والندالع،

 إلى دفهت  وندوص  أفكري ما بملس بمر بارنوا اتمتياح رنه ع  أفدح التج المبذولع

 اليخرضخع المنرزعرأ فج برلفدل وخختص برتهتااللخع  ختمتع جدخد مرنونج كخرا إنشرء

 التشيخنرأ  تطوخي ألهمخع ترم وإدياك كرمل  وعج على خدل ممر ر، هأنواع اختالف على

 .اليخرضخع

 

 اتعتبريخع برلشخدخع ختمتع مهتال  ميكز إنشرء فكيي إا الوزايي اعتبيأ  ومد

 بنض رهتكتنف مد الياها الومأ فج  اليخرضخع المنرزعرأ وفض  بتهوخع   خختص

 ميكز إنشرء أا إذ المرلخع، برلجوانب رهمن  ختنلق مر هخمر ت  والدنوبرأ اإلشكرلخرأ

 ما للمزخد للدولع النرمع المخزانخع  تكبخد  علخس  هختيتب المذكوي للغيض مهتال 

 عهلمواج  اتنفرق أوجس  تيشخد إلى  الدولع مطرعرأ جمخع تتجس بخا فج المديوفرأ

 .األدندي كرفع على المملكع جستوا  التج دخرأب الت  كرفع
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 وتشرطي المرثل بارنوا المشيوع ماباخق الهدف  ت هر  م هخ  الوزايي إاث  وبخ 

 مهم ت هخس األنهب ما أنس تيف  ا فإا اخاس، ب ت  أهمخع مدف  فج المومي الشويف  مجلس

  و برتهتااللخع ختمتع كخرا بداخل  اليخرضخع، المنرزعرأ بنظي تختص   كخمخعب ت غيفع أو 

 ما وذلك ،واتهتثمريخع  والمرلخع اتمتدردخع المنرزعرأ  لتهوخع يخا ب الب غيفع هو 

 برلفدل الغيفع تلك إلى اتختدرص اهنرد رهش ن  ما  التج الارنونخع الاواعد تنظخم خالل

 بنفارأ ولكا بارنوا اتمتياح ما دفهال ذاأباق  هخ  مر وهو  اليخرضخع، المنرزعرأ فج

 دياهع بند إلخس رجع ب ال دعأ مر إذا مهتابال  مهتال ميكز  إنشرء ما  ذلك  خمنع وت أمل،

 .رهعلخ   المطيوبع اليخرضخع والمنرزعرأ الاضرخر أعداد

 

 واألهداف المومي الشويف مجلس  تبنرهر التج الفكيي تثما  رهب ن الوزايي وبخنأ

 بمذكيي هخيد مر هو هرئج  الن  اليأي أا تنكد  رهأن  إت  بارنوا،  اتمتياح رهإلخ  خيمج   التج

 إذا كومعب ال

 .بارنوا اتمتياح  رهعلخ ُعيض مر

 

ا: 
ا
 رأي اللجنة: خامس

 

يركز البحرين لتسويس ويض الميازعات    بشأناالقتراح بقانون    ت ارست ال جيس

 سعادة العضو دالا ياسم الزاي .الرياضيس، المق م ين 

وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل مقدمة االقتراح وأعضاء اللجنة،  

الشااؤون   لجنة  رأي  على  اللجنة  اطلعت  وقد  القانوني،    والقانونية  التشريعيةومستشارها 

من   بقانون  االقتراح  لسااالمة  مؤكدًا  جاء  والذي  الشااورى    الدستورية  الناحيتين بمجلس 

المالية واالقتصادية وعلى مذكرة وزارة   ،والقانونية كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون 
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تلك   نظر  بمناسبة  الصلة،  ذات  الرياضية  الجهات  آراء  والرياضة، وعلى  الشباب  شؤون 

 الحتراف الرياضي، وقررت األتي:  الجهات لمشروع قانون ا 

الباب من باب تمهيدي وأربعة أبواب رئيسية، تناول    –   بقانون  االقتراحيتألف  

النص   األول  الباب  وتضمن  باالقتراح،  الواردة  المصطلحات  ألهم  تعاريف  التمهيدي 

اشتمل  على   بينما  الرياضية،  المنازعات  وفض  لتسوية  البحرين  مركز  وتنظيم  إنشاء 

ال فصلين،  الباب  في  المركز  اختصاصات  على  م  ثاني  يُن ظ  األول  بحيث  الفصل 

م  المركز بموجب القانون   اختصاصات اختصاصات المركز الفدل الثرنج  ، بخنمر خُن ظ 

الثرلث أبكرم اإلجياءاأ أمرم الميكز، وتنرول  باتفاق األطراف،   البرب  البرب  وتنرول 

 اليابع النص على األبكرم النرمع.

 

لما جاء بمذكرته اإليضاحية، إلى إنشاء مركز متخصص  يه ف االقتراح يبقا  

م   لتسوية وفض المنازعات الرياضية، ُمش كَّل من هيئة قضائية، يتم اللجوء إليه بحيث يُق د 

ن أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق قواعد إجرائية خاصة،  خدماته م

لمواكبة النهضة التشريعية الحديثة في المجال الرياضي وكذلك المنازعات الرياضية 

المستحدثة، التي تستدعي الحاجة إلى استحداث نظام متطور لتسوية تلك المنازعات،  

المنازعات إلى محكمة التحكيم الرياضي    حيث إنه في الوقت الحاضر تُحال بعض تلك

الدولية في سويسرا وهذا من شأنه أن يُكّب د أطراف النزاع تكلفة عالية وتحد من وسائل  

إنشا أن  كما  لألطراف،  المحلية  األطراف  ئ  االنتصاف  حقوق  على  الحفاظ  في  يسهم  ه 

نازعات بين  المتنازعة من خالل تحديد اإلجراءات واآلليات الالزمة لتسوية وفض الم 

 األطراف. 

 

وي  يل تطور الرياضس وانفتاح يم كس البحرين ع ى العالم الرياض  ال ول ،  

لمم كس   اإلق يم   اليطاق  تتجاوز  الرياضيس  الميازعات  ين  ي ي ة  يائفس  ويهور 
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إلى انشاء مركز متخصص، يتم اللجوء إليه لفض المنازعات    البحرين، تتأك  الحايس

نازعات المتعلقة بالرياضة عن طريق  الرياضية بحيث يُقدم خدماته من أجل تسوية الم

 . قواعد إجرائية خاصة

 

على أن فكرة االقتراح القت قبول كافة الجهات بل إن االقتراح   تؤك  ال جيس،و

ذاته مطلب أساسي واجب التطبيق في ظل النهضة التشريعية الرياضية التي تستهدف  

الصناعة الداعمة لالقتصاد  االرتقاء بالرياضة واالنتقال بها من طور الهواية إلى مرحلة  

والتي ترتقي بها البالد، لمواكبة ما تشهده المرحلة الحالية من نهضة رياضية استنهضت  

لبناء منظومة تشريعية  السلطة التشريعية إلقرار واقتراح العديد من القوانين الرياضية  

 منها األتي: رياضية  

 

رقم   -1 بقانون  المادة    2000لسنة    (24) المرسوم  نص  إلى   يكررا (  62)بإضافة 

المعني بالرياضة والهيئات الرياضية، والذي    1989لسنة    (21)المرسوم بقانون رقم  

يفتح المجال إلى إنشاء أندية رياضية وفقاً لقانون الشركات التجارية مع جواز تحويل  

 األندية القائمة إلى شركات.

 

 الذي أقرته السلطة التشريعية بمجلسيها.مشروع قانون االحتراف الرياضي،  -2

 

  المتضمن إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام   2020لسنة    (92)المرسوم رقم   -3

رقم   بقانون  الرياضية،  1989لسنة  (  21)المرسوم  والهيئات  بالرياضة  إلى    المعني 

   مجلس النواب.

 

المراكز واالكاديميات   -4 أنشطة  تنظيم  بشأن  بقانون  الشورى القتراح  إقرار مجلس 

 الرياضية.  
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تحديث النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية الصادر بموجب قرار اللجنة   -5

  (8) و   2019لسنة    (13)رقمي  ، ثُم تعديله بالقرارين  2014لسنة    (15)األولمبية رقم  

 . 2020لسنة 

 

زارة شؤون الشباب والرياضة لتحقيق النهضة الرياضية في مملكة  ما تقوم به و  -6

البحرين، حيث تم انجاز العديد من المبادرات والبرامج، منها جائزة الملك حمد لتمكين  

، 2030الشباب، ومؤتمر الشباب الدولي، والمؤتمر الرياضي العربي، ومدينة الشباب  

ميثاق لأللعاب الشاطئية، وبرنامج مملكة  ودوري كرة القدم للمراكز الشبابية، وبطولة ال

 البحرين الكتشاف المواهب الرياضية، وغيرها الكثير. 

 

والمشرعة   المعنية  وهيئاتها  الرياضة  حدود  تجاوز  الرياضي  القطاع  إن 

للرياضة، وغدا أحد أهدافه تقديم منتج رياضي متميز، أو طرح خدمات تلبي احتياجات  

الناس كصناعة األحداث الرياضية أو مشاهدتها أو المشاركة فيها، إضافة إلى صناعة  

صناعة الخدمات المرتبطة بها.. وغيرها،  السلع الرياضية نفسها وصناعة مبيعاتها، أو 

مستقل   قضائي  مركز  إنشاء  تستوجب  التي  الرياضية  المنازعات  تنوع  إلى  أدى  مما 

 متخصص في تسوية وفض المنازعات الرياضية.  

 

واالستقالل هنا واجب ألن المنازعات الرياضية غدت منوعة ومتشعبة ومرتبطة بأنظمة  

الدولية فتحتاج إلى قاٍض متخصص في المجال الرياضي، أمانة  االتحادات الرياضية  

إدارية متخصصة، مبنى مستقل يمثل المركز ينبئ بأهمية المنازعات الرياضية واهتمام  

مملكة البحرين بهذا المجال المستحدث، كما يؤكد على أن أحد أهداف هذا المركز هو  

عزيز مكانة مملكة البحرين على  تعزيز االقتصاد القومي لمملكة البحرين، فضالً عن ت

 المستويين الرياضي والقضائي. 
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 نظامين: وقد انعقد اختصاص المركز بالمنازعات الرياضية وفق 

القانون: - بحكم  منعقد  اختصاص  ما    األول  الثرنج  البرب  ما  األول  برلفدل  جرء 

بنرء على بكم  اتمتياح اليخرضخع  برلمنرزعرأ  بتهوخع  الميكز  وخُمثل اختدرص   ،

لارنوا، بخث خختص الميكز برلمنرزعرأ اليخرضخع التج تزخد مخمتهر على مرئتج  ا

الارنوا ما   الادي فتظل ببكم  التج تال مخمتهر عا هذا  المنرزعرأ  ر  أمَّ ألف دخنري، 

النردي،   الاضرء  بش نس  اختدرص  الميافنرأ اوتهيي  مرنوا  فج  الماييي  لاواعد 

برإلجياءاأ تئبع ما الوزخي بند موفاع المجلس األعلى  المدنخع والتجريخع، وتددي  

 للاضرء. 

 

 

اجيراف: و - باتفاق  اختصاص  من    الثان   الثاني  الباب  من  الثاني  بالفصل  ورد 

  اختصاص المركز تنرول اتفرق أطياف المنرزعع اليخرضخع كتربعً على  االقتراح، و

الاواعد   التهوخع  تلك  بش ا  وتهيي  اليخرضخع،  المنرزعع  التج  بنظي  واإلجياءاأ 

 خدديهر مجلس األمنرء.

 

 

وبعد تدارس االقتراح بقانون وفي ضوء اآلراء التي تم استعراضها وسماع رأي سعادة  

العضو مقدمة االقتراح، انتهت اللجنة إلى وجاهته وواقعية مبرراته وقانونية األسباب  

، عمالً بأحكام  االقتراح بقانون  يواز نظرالتي باُني  عليها، لذا انتهت بعد المناقشة إلى  

 .الشوريلمجلس  الداخليةلالئحة ( من ا۹٤المادة )
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ا
 ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: سادســ

 

( ما الالئباع الاداخلخاع لمجلس الشاااااويف، اتفااأ اللجناع على  39إعمارتً لنص الماردي       

 اختخري كل ما:

 ووووًا. ومقرًرا أصلي    األستواذة دالل جاسوووم الزايدادة ووو سع .1

 مقرًرا احتياطيوًا.    رضا إبراهيم منفردي اذوسعادة األست .2

 

ا: توصية اللجنة: سابع
ا
 ــ

بارنوا،   تمتياحداي ما منرمشارأ ومر أبدي ما آياء أثنرء دياهاع افج ضاوء مر      

 فإا اللجنع تودج بمر خلج:

بشاااااأن يركز البحرين لتسااااوياس ويض المياازعاات  جواز نظر االقتراح بقوانون    -

 والمق م ين سعادة العضو السي ة دالا ياسم الزاي .  ،الرياضيس  

 

 الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 

 

    

 سبيكة خليفة الفضالة                                      نانسي دينا إيلي خضوري       

 رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة         
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   م2020يونيو    3:  التاريخ

 

 

 سعادة األستاذة / سبيكة خليفة الفضالة    الوقرة

 رئيــس جلنــة شؤون الشباب     

 

بمملكة    الرياضية  بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعاتقتراح بقانون  الموضوع: اال

 .قدم من سعادة العضو السيدة دالل جاسم الزايد، والم البحرين

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

أرفق  م2020يايو    31بتاريخ        رئيس  ،  الصالح  صالح  بن  ع    السي   يعال  

قتراح بقانون اال   ما، نسخة  ( 2د    5ف  ص ل ت ق /    402(  ، ضمن كتابه رقمالمج س

قدم من سعادة ، والمبمملكة البحرين   الرياضية   بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات

الزايد جاسم  دالل  السيدة  وذلك    ،العضو  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 الشباب. شؤون ه وإبداء المالحظات عليه للجنة لمناقشت 
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، عقدت لجنة الشاااؤون التشاااريعية والقانونية اجتماعها  م2020يونيو   3وبتاريخ        

  ، المذكور، ومذكرته اإليضاااحية   االقتراح بقانونحيث اطلعت على    الرابع والثالثين،

 .ناقشت الرأي القانوني المعد من قبل المستشار القانونيكما  

 

لمبردئ   بارنوا   اتمتياحإلى عدم مخرلفع    –بند المداولع والنارش    – وانتهأ اللجنع       

 أا تنوه إلى اآلتج:  - ما النربخع الشكلخع -اللجنع تود كمر   وأبكرم الدهتوي،

 

"هيئة   .1 بعبارة  التسوية"  "هيئة  "التسوية"  استبدال عبارة  كلمة  واستبدال  التحكيم"، 

 .(24،  21، 13في المواد ) بكلمة "التحكيم" أينما وردتا

 (. 19حذف االسم الموصول "التي" الوارد بصدر المادة ) .2

 (. 27حذف عبارة " طبقاًا ألحكام" الواردة بالفقرة )ب( من المادة ) .3

محلها عبارة " هيئة  ( لتحل  28عنوان المادة )ز" الواردة في  استبدال كلمة " المرك  .4

 تسوية النزاع" فيكون العنوان " استقالل أعضاء هيئة تسوية النزاع". 

 رأي ال جيس:

  بإنشوووواء مركز تسوووووية وفض المنازعات قتراح بقانون  اال  ترى اللجنة ساااالمة      

من   ،قدم من سعادة العضو السيدة دالل جاسم الزايد، والمبمملكة البحرين الرياضية

 والقانونية.  الدستورية  تينالناحي 

 

 دالل جاسم الزايد                             

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 


