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 ( 1ملحق رقم )
 

  السيد السعادة صاحب إلى  الموجهالسؤال 
  الأشغال  وزير   خلف  عبدالله بن  عصام 

 العمراني،  والتخطيط  البلديات وشؤون
  خليفة  سبيكة العضو سعادة من والمقدم
  والزراعة الأسرية الزراعة بشأن الفضالة 
   عليه  الوزير سعادة  ورد تربة، بدون
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 ( 2ملحق رقم )

 

  السعادة  صاحب إلى الموجه السؤال
 وزير  خلف عبدالله  بن عصام السيد

  والتخطيط  البلديات  وشؤون  الأشغال
  العضو سعادة من  المقدم العمراني،

  المخزون بشأن   المعاودة عبدالرحمن  عادل
  ورد وأهميته، الاستراتيجي الغذائي

 عليه   الوزير سعادة
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 ( 3ملحق رقم )
 

  والاقتصادية  المالية  الشؤون لجنة   تقرير
  لسنة ( 22)  رقم بقانون  المرسوم  حول
  ضمن طارئة مصروفات بإدراج م 2020

  المالية   للسنة للدولة  العامة  الميزانية 
 م 2020
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 2021فبراير  28التاريخ:  

 ( 10التقرير: ) 

 

( لسنة 22المرسوم بقانون رقم )بشأن الشؤون المالية واالقتصادية  تقرير لجنة

 2020بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية   2020

 

 الفصل التشريعي الخامس  – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د   5ق / ف    مص ل    502) م وبموجب الخطاب رقم  2021يناير    5بتاريخ  

أحال( 3 الشـورى    ،  مجلـس  رئيس  الشؤون    إلىمعـالي  واالقتصادية لجنة    المالية 

الميزانية  بإدراج مصروفات طارئة ضمن    2020( لسنة  22المرسوم بقانون رقم ) 

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد 2020العامة للدولة للسنة المالية  

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  

 

 

 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : تيةفي االجتماعات اآل بقانون المذكورالمرسوم تدارست اللجنة   (1)
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 التاريخ  رقم االجتماع

 قبل ورود قرار مجلس النواب 

 2020ديسمبر   2 الثامن

 بعد ورود قرار مجلس النواب 

 2021يناير   6 الثاني عشر  

 2021يناير   27 الخامس عشر 

 2021فبراير   3 السادس عشر 

 2021فبراير   24 التاسع عشر 

 

 

 

المتعلقة  ( 2) الوثائق  المذكور على  بقانون  للمرسوم  أثناء دراستها  اللجنة  به    اطلعت 

 والتي اشتملت على ما يلي: 

 المرسوم بقانون المذكور. ▪

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪

 رد وزارة المالية واالقتصاد الوطني. ▪

 .المستشارين القانونيين للجنةمذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل   ▪

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. ▪

 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  اتشارك في اجتماع

 هيئة المستشارين القانونيين 
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 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السيد خالد نجاح محمد  

 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   عباس العراديالسيد علي 

 

 

 : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رأي  - اثانيا 

رأت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى ســالمة المرســوم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.بقانون  

 

 

 

 : المالية واالقتصاد الوطنيرأي وزارة  - اثالثا 

فبراير    15اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية واالقتصاد الوطني والوارد بتاريخ  

  2020( لسنة  22المرسوم بقانون رقم )إجابةا على استفسارات اللجنة بشأن    2021
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، وأشارت 2020عامة للدولة للسنة المالية  بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية ال

 فيه إلى المالحظات اآلتية:

توج .1 سداد تم  إلى  القادمة  األجيال  احتياطي  حساب  من  المستقطع  المبلغ  يه 

مصروفات الطوارئ لدعم جهود الحكومة في احتواء انتشار فيروس كورونا  

والمعدات  19-)كوفيد التجهيزات  تكاليف  المصروفات  هذه  وتندرج ضمن   .)

  الطبية والتكاليف اللوجستية لتجهيز المحاجز الطبية وخطط إجالء المواطنين 

المصروفات سيتم   بأن جميع هذه  تؤكد  أن  الوزارة  تود هذه  الخارج. كما  في 

وخاضغة    2020ة في السنة المالية  في الحساب الختامي الموحد للدول  إدراجها

 للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية. 

  بأن المبلغ المستقطع من حساب احتياطي األجيال القادمة بمبلغ   أفادت الوزارة .2

يعادل    450 والذي  أمريكي  دوالر  تقريب    170مليون  دينار  يغطي    امليون 

مليون    177االحتياجات التمويلية لمصروفات الطوارئ والتي تبلغ ميزانيتها  

بإدراج مصروفات   2020( لسنة  22دينار، وذلك حسب المرسوم بقانون رقم )

 فق()مر .2020طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  

 

 رأي اللجنة:  -رابعاا

بإدراج مصروفات    2020( لسنة  22المرسوم بقانون رقم )   تدارست اللجنة

واطلعت على قرار مجلس    ،2020طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  

والقانونية التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي  وعلى  ومرفقاته،  الشورى   النواب   بمجلس 

واطلعت  ،  القانونيةالناحيتين الدستورية و والذي جاء مؤكداا لسالمة المرسوم بقانون من  

على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، واطلعت على  

اللجنة   استفسارات  على  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  من  الوارد  الكتابي  الرد 

وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة    م تبادلوت   بخصوص المرسوم بقانون،

 والمستشار المالي واالقتصادي للجنة.   ينالقانونيين والمستشار ،أعضاء اللجنة
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المرسوم                عن  يهدف  الناتجة  الطارئة  المصروفات  إدراج  إلى  بقانون 

اإلجمالية لميزانية السنة  تداعيات فيروس كورونا المستجد وتبعاته ضمن المصروفات  

 م. 2020المالية 

 

ــوم بقانون   ــالا عن الديباجة  –يتألف المرسـ ــت  من    -فضـ المادة مادتين، نصـ

مـنه على إدراج المصـــــروـفات الـطارـئة الـناتـجة عن ـتداعـيات فيروس كوروـنا   األولى

درة بمبل  )COVID-19المســـــتـجد ) اـته والمـق ا  (  177,360,117( وتبـع ارا ة  ديـن اـئ )ـم

ــبعون مليونا  ــبعة وس ــر دينارا وس ــبعة عش ــتون ألفاا ومائة وس ضــمن ا(  ا وثالثمائة وس

ــنة المالية  ــروفات اإلجمالية لميزانية الســ (  11لمعتمدة بالقانون رقم )ا  2020المصــ

 تنفيذية.  المادة الثانيةفيما جاءت   .2019لسنة 

 

فت الم ــوم بقانون رقم )من ال  (1)ادة  ولقد عرَّ ــنة 39مرسـ ــأن   2002( لسـ بشـ

 الميزانية العامة المصروفات الطارئة باآلتي:

المصـــــروـفات مير المتوقـعة، التي ال تتضـــــمنـها    المصـــــروـفات الـطارـئة:"

ــنة القادمة لعالقتها   ــنة الجارية، وال يمكن تأجيلها لميزانية السـ اعتمادات ميزانية السـ

 بمقتضيات المصلحة العامة."

 ( من ذات المرسوم بقانون على أنه:11ونصت المادة )

ــر من  –" أ  ــحب المباشــ ــالحية الســ   للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء صــ

ــبة   ــاب العمومي، بما ال يجاوز نس ــة بالمائة( من إجمالي اعتمادات 5الحس % )خمس

ــنة المالية الجارية، لمواجهة المصـــروفات الطارئة التي ال   مصـــروفات ميزانية السـ

ادمـة  ة الســـــنوات الـق أجيلهـا لميزانـي ة، وال يمكن ـت تتوفر لهـا اعتمـادات في الميزانـي

 لعالقتها بمقتضيات المصلحة العامة.

ا ـشامالا ببيانات المـصروفات الطارئة ويقدم الوزير لمجلس الوزراء تقريرا     
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 خالل شهر من تاريخ صرفها من الحساب العمومي.

تدرج المـصروفات الطارئة في أول مـشروق قانون اعتماد الميزانية، أو  –ب 

في تعديل الحق للميزانية، أو يصــدر بها قانون خالل ثالثة أشــهر من صــرفها أيهما  

 .بق"أس

 

وبعد دراسة المرسوم بقانون محل النظر وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة       

 الى التوصية بالموافقة عليه لألسباب اآلتية: 

أوجبته  أوالً: ما  المعروض  بقانون  المرسوم  إصدار  في  )  روعي  من  38المادة   )

ا   الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خالل ثالثين يوم 

  13لمجلسين، بتاريخ  ال غياب اصدر المرسوم بقانون، ح يث  ح من تاريخ صدورها،  

 .2020يوليو  16، وتم عرضه عليهما بتاريخ 2020يوليو 

في اتخاذ  سراع  حالة االستعجال التي توجب اإلتوافرت بشأن المرسوم بقانون    ثانيًا:

إعماال   التأخير  تحتمل  ال  عاجلة  )ل  تدابير  المادة  وه38نص  الدستور،  من  حالة    ي ( 

الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين  هذه الن مدى توافر  إإذ  ،  يقدرها جاللة الملك حالة 

/أ( من  33يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة )

أن جاللة  الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جاللته لحالة االستعجال  من  الدستور  

يبررها،   ما  مؤسسا  نإ   حيثلها  جميع  تضافر  تستوجب  كورونا  الدولة  جائحة  ت 

يستلزم   ما  وهو  عاجل    -لمجابهتها،  نحو  المدة    -وعلى  خالل  العامة  الميزانية  رفد 

المال السنة  الالزمة    2020ية  المتبقية من  الطارئة    للحدبالمبالغ  المالية  التداعيات  من 

المستجد ) المتوقعة  COVID-19الناتجة عن فيروس كورونا  الزيادة غير  (، بسبب 

الناجمة عن  األوضاع االقتصادية  ومعالجة    لظروف االستثنائية ا  في اإلنفاق لمواجهة

فيروس وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، كان لها تأثير على االقتصاد التفشي  

 البحريني.  
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( من الدستور من أن كل  110ا لما يوجبه نص المادة )يأتي المرسوم بقانون ُملبي   ثالثًا:

مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون  

بقانون. وقد جاء المرسوم بقانون كجزء من المبادرات التي تقدمها مملكة البحرين في  

ومواجهة االنتشار    فترة عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا على المستوى الدولي، 

الوباء   لهذا  حلول  الذي  السريع  وإيجاد  العاجلة  الطبية  المواجهة  في  السرعة  يتطلب 

استباقية للحد من انتشاره، وهو ما ترتب عليه إنفاق مصاريف طارئة وغير متوقعة،  

لعالقتها   القادمة  السنة  لميزانية  تأجيلها  يمكن  وال  بها،  العامة  الميزانية  دعم  وجب 

 المصلحة العامة.  بمقتضيات

 

النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر،    الماثل وإذ راعى المرسوم بقانون      

مستوفي  إف صدر  قد  يكون  شروط  نه  )  ا  النصوص  38المادة  وباقي  الدستور  من   )

الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره ونفاذه  

 ه. على نحو ما سلف بيان 

 

الموقرة  إحسن  لوبالنظر   الحكومة  وتداعياتها   COVID 19ة  لجائح دارة 

والصحية على    ؛االقتصادية  وتؤكد  ذلك  تثمن  اللجنة  هذا   قد  أنهفإن  لصدور  كان 

مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المرسوم بقانون بإدراج  

ثار  ثر في التخفيف من اآلخرى بال  األم المالية األ ز  للسياسات والح    باإلضافة  ،2020

 . السلبية لهذه الجائحة العالمية

بقانون ومبرراته،    أهداف المرسوم  معتتفق  وتأسيس ا على ما تقدم، فإن اللجنة  

 . يه بالموافقة عل  وصيتو 

 

 اختيار مقرري الموضوق األصلي واالحتياطي:  -اسا خام

( من الالئـحة اـلداخلـية لمجلس الشـــــورى، اتفـقت اللجـنة 39إعـماالا لنص الـمادة )     

 على اختيار كل من:
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 مقرًرا أصليـًا.  الدكتور عبدالعزيز حسن أبل سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.  األستاذ ياسر إبراهيم حميدان سعادة  .2

 

 

 توصية اللجنة:  -اسادسا 

ــوم           ــة المرسـ ــات وما أبدي من ثراء أثناء دراسـ ــوء ما دار من مناقشـ في ضـ

  2020( لســنة  22المرســوم بقانون رقم ) توصــي بالموافقة علىبقانون، فإن اللجنة  

 .2020بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  

 

 المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، واألمر معروض على 

 

 

 خالد حسين المسقطي                                        رضا عبدهللا فرج                   

 الشؤون المالية واالقتصادية  رئيس لجنةالشؤون المالية واالقتصادية       نائب رئيس لجنة 
 

 
 

 
 

 م   2021يناير   6  التاريخ:

 

 األستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم سعادة 

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية واالقتصادية     
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بإدراج مصروفات طارئة ضمن    2020( لسنة  22المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

 . 2020الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 

أرفق  م2021يناير    5بتاريخ        رئيس  ،  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

المرسوم بقانون    (، نسخة من 3د    5ص ل ت ق / ف    503، ضمن كتابه رقم )المجلس

بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة    2020( لسنة  22رقم )

وإبداء    ، 2020المالية   لمناقشته  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 الحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.الم

 

 

عقادت لجناة الشااااؤون التشااااريعياة والقاانونياة اجتمااعهاا    م2021ينااير   6وبتااريخ       

قرار مجلس النواب المذكور، و   ، حيث اطلعت على المرساااوم بقانونالخامس عشااار

 .القانوني للجنةكما ناقشت الرأي القانوني المعد من قبل المستشار   بشأنه،

 

لمبادئ    إلى عدم مخالفة المرسااوم بقانون –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة    

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:
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بإدراج مصـروفات    2020( لسـنة  22المرسـوم بقانون رقم )  ترى اللجنة سـالمة 

من الناحيتين الدسـتورية    ،2020طارئة ضـمن الميزانية العامة للدولة للسـنة المالية  

 والقانونية.

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ا

 
 
 
 

 

 
 
 

 ( 4ملحق رقم )
 

  والاقتصادية  المالية  الشؤون لجنة   تقرير
  لسنة ( 23)  رقم بقانون  المرسوم  حول

  من  جزء في  التصرف بشأن م 2020
  الأجيال   احتياطي حساب أموال

 القادمة 
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 م 2021فبراير  28التاريخ:  

 ( 9التقرير: ) 

 

  2020( لسنة 23المرسوم بقانون رقم ) بشأن الشؤون المالية واالقتصادية  لجنة تقرير

 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي األجيال القادمة 

 

 الفصل التشريعي الخامس  – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 5ق / ف  مص ل  489)م وبموجب الخطاب رقم 2020ديسمبر  22بتاريخ 

أحال(3د   الشـورى    ،  الشؤون    إلىمعـالي رئيس مجلـس    المالية واالقتصادية لجنة 

بشأن التصرف في جزء من أموال حساب    2020( لسنة  23المرسوم بقانون رقم ) 

القادمة األجيال  تقرير  احتياطي  وإعداد  المالحظات  وإبداء  دراسته  تتم  أن  على   ،

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  

 

 

 

 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : تيةفي االجتماعات اآل المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة   (1)
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 التاريخ  االجتماعرقم 

 قبل ورود قرار مجلس النواب 

 2020ديسمبر   2 الثامن

 بعد ورود قرار مجلس النواب 

 2020ديسمبر  30 الحادي عشر

 2021يناير   6 الثاني عشر  

 2021يناير   20 الرابع عشر

 2021يناير   27 الخامس عشر 

 2021فبراير   3 السادس عشر  

 2021فبراير   24 التاسع عشر  

 

 

المتعلقة  ( 2) الوثائق  المذكور على  بقانون  للمرسوم  أثناء دراستها  اللجنة  به    اطلعت 

 والتي اشتملت على ما يلي: 

 المرسوم بقانون المذكور. ▪

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪

 رد وزارة المالية واالقتصاد الوطني. ▪

 .قبل المستشارين القانونيين للجنةمذكرة الرأي القانوني المعدة من   ▪

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. ▪

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  اتشارك في اجتماع

 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   عباس العراديالسيد علي 

 

 : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رأي  - اثانيا 

رأت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى ســالمة المرســوم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.بقانون  

 

 )مرفق( :المالية واالقتصاد الوطنيرأي وزارة  - اثالثا 

فبراير    15اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية واالقتصاد الوطني والوارد بتاريخ  

  2020( لسنة  23المرسوم بقانون رقم )إجابةا على استفسارات اللجنة بشأن    2021

، وأشارت فيه إلى بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي األجيال القادمة

 المالحظات اآلتية: 

ا .3 المبلغ  توجيه  سداد تم  إلى  القادمة  األجيال  احتياطي  حساب  من  لمستقطع 

مصروفات الطوارئ لدعم جهود الحكومة في احتواء انتشار فيروس كورونا  

والمعدات  19-)كوفيد التجهيزات  تكاليف  المصروفات  هذه  وتندرج ضمن   .)

الطبية والتكاليف اللوجستية لتجهيز المحاجز الطبية وخطط إجالء المواطنين  
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الخارج.  تأكيد   في  إدراجها  مع  سيتم  المصروفات  هذه  الحساب   أن جميع  في 

وخاضغة للتدقيق من قبل ديوان    2020ة في السنة المالية  الختامي الموحد للدول

 الرقابة المالية واإلدارية. 

بأن المبلغ المستقطع من حساب احتياطي األجيال القادمة بمبلغ    أفادت الوزارة .4

يعادل    450 والذي  أمريكي  دوالر  تقريب    170مليون  دينار  يغطي    امليون 

مليون    177االحتياجات التمويلية لمصروفات الطوارئ والتي تبلغ ميزانيتها  

 بإدراج مصروفات   2020( لسنة  22دينار، وذلك حسب المرسوم بقانون رقم )

 . 2020طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  

كلي  تعتمد   .5 الزمنية  للدولة    االخطة  العامة  والميزانية  االقتصادي  الوضع  على 

أسعار النفط العالمية، كما أن استمرار العمل بالسياسة برنامج التوازن المالي و و 

وسيتم العمل على    االستثمارية المتحفظة سيكفل تحقيق عوائد معقولة للصندوق، 

 مسودة قانون يزيد االستقطاع من إيرادات النفط مع ارتفاع أسعار النفط. 

بأن الحكومة الموقرة أفادت الوزارة  باإلشارة إلى تفاصيل آلية المبلغ المستقطع،   .6

بصدد صياغة مشروع بقانون يلزم بزيادة االستقطاع لصالح حساب احتياطي  

دة أسعار النفط في األسواق العالمية. يتضمن  األجيال القادمة بالتزامن مع زيا

المشروع بقانون تعديل نسب االستقطاع وسيعرض على السلطة التشريعية في  

 أقرب وقت ممكن. 

بشأن التصرف في جزء من    2020( لسنة  23لم يتضمن المرسوم بقانون رقم ) .7

التي    تغطية المبلغ المستقطع مع العوائدحساب احتياطي األجيال القادمة،    أموال

 كان من الممكن أن يحققها الحساب من خالل استثماراته لو لم يتم االستقطاع. 

بأن    أفادت الوزارة ب احتياطي األجيال القادمة،  ابخصوص المالءة المالية لحس .8

التزامات  أي  تغطية  تكفل  السيولة  ونسب  الموضوعة  االستثمارية  السياسة 

 طارئة على المدى القصير والطويل. 

م بشأن 2020( لسنة  23( من المرسوم بقانون رقم )3م المادة رقم ) عمال  بأحكا .9

التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي األجيال القادمة، تم إصدار قرار 
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( بتكليف الجهاز اإلداري والفني باتخاذ اإلجراءات المالية والمحاسبة  1رقم )

ادمة الثاني لسنة الالزمة لتنفيذ المرسوم في اجتماع مجلس احتياطي األجيال الق

الموافق  2020 الثالثاء  يوم  المنعقد  وزير  2020يوليو    21م  برئاسة معالي  م 

المالية واالقتصاد الوطني.  كما قد تم إقرار خطة العمل التي تم رفعها من قبل  

بعض   للتخارج من  المقترحة  الخيارات  والتي شملت  والفني  اإلداري  الجهاز 

الس لتعزيز  والودائع  المحفظة  االستثمارات  توزيع  وإعادة  النقدية  يولة 

االستثمارية بما يتماشى مع السياسة االستثمارية المعتمدة وضمان تحقيق عوائد  

تطبيقها وتم تحويل المبلغ  مين بالجهاز بئ استثمارية إيجابية، وعليه، تم توجيه القا

المستقطع إلى حساب وزارة المالية واالقتصاد الوطني على دفعتين وفق اإلطار  

 الزمني اآلتي:  

 

 تاريخ التحويل  المبلغ  رقم الدفعة

دوالر   275 1 مليون 

 امريكي

 م2020يوليو  21

دوالر   175 2 مليون 

 امريكي

 م2020يوليو  27

دوالر   450 المجموع  مليون 

 امريكي

-  

 

ن  أم بش2020( لسنة  23تم االستقطاع استناد ا إلى المرسوم بقانون رقم ) .10

أموال حساب احتياطي األجيال القادمة، وبناء  عليه تم  التصرف في جزء من  

التي تم   للدولة. أما بشأن تحديد األصول  العمومي  إلى الحساب  المبلغ  تحويل 

خالل   الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  قبل  من  اتخاذه  تم  قرار  فهو  تسييلها 

لسنة   الثاني  القادمة  األجيال  احتياطي  إدارة  مجلس  المنع2020اجتماع  قد  م 

م بعد مناقشة خطة العمل التي أعدها الجهاز اإلداري 2020يوليو    21بتاريخ  

االستثمارات  بعض  من  للتخارج  المقترحة  الخيارات  شملت  والتي  والفني 

والودائع لتعزيز السيولة النقدية المطلوبة بحسب المرسوم دون تأثير ذلك على  

 ارية. نسب توزيع المحفظة االستثمارية حسب السياسة االستثم
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بخصوص تفاصيل أنواع أصول االستثمارات التي تم تقليص حجمها أو   .11

التخارج منها لتنفيذ أحكام المرسوم، فقد تم التعامل مع االستثمارات ذات السيولة  

الثابت   والدخل  واألسهم  الثابتة  كالودائع  واسع  جغرافي  نطاق  وذات  الكبيرة 

رسوم.  وقد تكللت العملية بنجاح لتفادي أي تأثيرات سلبية خالل تنفيذ أحكام الم

وأرباح   عوائد  عنها  نتج  والتي  االستثمارات  لطبيعة  بالنظر  قياسي  وقت  في 

إيجابية منذ بدء االستثمار فيها ولم يتم تسجيل أي خسائر والفضل بهذا يعود إلى 

السياسة االستثمارية المرنة التي يتبناها المجلس والتي بدورها أدت إلى الحد 

 االستثمارية رغم تقلبات األسواق المالية آنذاك.   من المخاطر

 

السياسة  .12 في  الرئيسية  البنود  كأحد  االستثمارات  هيكلة  إعادة  مفهوم  يندرج 

االستثمارية، كما أنها تعتبر من ضمن آليات الحد من المخاطر، إذ يقوم الجهاز  

اإلداري والفني بمراجعة دورية لتوزيع المحفظة وفق متغيرات األسواق ومدى 

المتغيرات لتحقيق أكبر عائد  تأثيرها، ويتم إعادة توزيع نسب المحفظة وفق تلك  

نسب   توزيع  إعادة  يتطلب  األصول  بعض  تسييل  إن  وحيث  المخاطر.  بأقل 

المحفظة، فإن المجلس وافق على نسب توزيع األصول بعد االستقطاع لتتناسب 

 مع مجموع األصول المدارة بعد تنفيذ أحكام المرسوم. 

 

لقادمة كمنحة ضمن  تم تسجيل المبلغ المستقطع من حساب احتياطي األجيال ا .13

سجل اإليرادات في الحساب الختامي الموحد للدولة. وسيتم تعويض المبلغ من  

 أعاله. قبل الحكومة حسب المشروع بقانون المذكور

 

ا للطبيعة المتخصصة ألعمال االحتياطي   .14 أما بشأن الخدمات االستشارية، ونظر 

غطي نطاق ا واسع ا بصفته صندوق استثماري ذو صفة سيادية متنوعة جغرافي ا وي 

الفني   الدعم  تقديم  عملها  نطاق  ضمن  من  فإن  العالم،  أنحاء  مختلف  في 

   واالستثماري لالحتياطي.
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 رأي اللجنة:  -رابعاا

بشأن التصرف في   2020( لسنة  23المرسوم بقانون رقم )  تدارست اللجنة

النواب  واطلعت على قرار مجلس    ، جزء من أموال حساب احتياطي األجيال القادمة

والذي جاء    بمجلس الشورى  ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

من   بقانون  المرسوم  لسالمة  والقانونية مؤكداا  الدستورية  على  ،  الناحيتين  واطلعت 

وجهات    وتم تبادلمذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، 

أ  قبل  من  حوله  اللجنةالنظر  أعضاء  السعادة    ينالقانوني ين  والمستشار  ،صحاب 

 والمستشار المالي واالقتصادي للجنة. 

يهدف المرسوم بقانون إلى تغطية النفقات الالزمة المدرجة في الميزانية               

السنة   المتبقية من  المدة  للدولة خالل  وذلك  2020المالية  العامة  فيروس  ،  لمواجهة 

من خالل التصرف في جزء من أموال  ه،  وتداعيات   (COVID-19)  كورونا المستجد

 حساب احتياطي األجيال القادمة. 

 

ــوم بقانونيتألف        ــالا عن الديباجة  -  المرسـ ــت   من  –فضـ أربع مواد، حيث نصـ

على وقف االقتطاق من إيرادات النفط المرـصود لـصالح حـساب احتياطي    (1المادة )

المادة . في حين نصـت  2020حتى نهاية السـنة المالية    ةاألجيال القادمة بصـفة مؤقت 

(2)  ( ــدره  وق مبل   اســـــتقطــاق  دوال450,000,000على  ــة  ر  (  ــائ )أربعم أمريكي 

ــاب احتياطي األجيال القادمة لمرة واحدة   ــون مليون دوالر أمريكي( من حسـ وخمسـ

ــصفقط، و  ــنة المالية   يُخصـ لدعم الميزانية العامة للدولة خالل المدة المتبقية من السـ

ك ل،  2020 ات فيروس  وذـل داعـي اتجـة عن ـت ة الـن ة الطـارـئ الـي ات الـم داعـي لحـد من الـت

دو كور ا المســـــتـج ذه (COVID-19)  ـن اء ـه د انتـه ذا المبل  عـن ة ـه ، على أن يتم تغطـي

وزير المالية واالقتصاد الوطني الحق    (3المادة )التداعيات المالية الطارئة. وأعطت 

انون.   ذا الـق ذ ـه ة لتنفـي اميم الالزـم ــدار القرارات والتـع إصـــ ا  ـب اءت  فيـم ادة )ـج   ( 4الـم
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 تنفيذية.

 

انتهت        بشأنه،  النظر  وجهات  وتبادل  الذكر  سالف  بقانون  المرسوم  دراسة  وبعد 

 اللجنة الى التوصية بالموافقة عليه لألسباب اآلتية: 

أوجبته  أوال : ما  المعروض  بقانون  المرسوم  إصدار  في  )  روعي  من  38المادة   )

ا من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خالل ث   الدستور الثين يوم 

  13صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ  يث  ح من تاريخ صدورها،  

 .2020يوليو  16، وتم عرضه عليهما بتاريخ 2020يوليو 

 

سراع في اتخاذ  حالة االستعجال التي توجب اإلثاني ا: توافرت بشأن المرسوم بقانون  

إعماال   التأخير  تحتمل  ال  عاجلة  )نص  ل  تدابير  وه38المادة  الدستور،  من  حالة    ي ( 

الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين  هذه الن مدى توافر  إإذ  ،  يقدرها جاللة الملك حالة 

/أ( من  33يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة )

لحالة االستعجال    أن جاللة  الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جاللتهمن  الدستور  

يبررها،   ما  الدولة    نإ   حيثلها  مؤسسات  جميع  تضافر  تستوجب  كورونا  جائحة 

يستلزم   ما  وهو  عاجل    -لمجابهتها،  نحو  المدة    -وعلى  خالل  العامة  الميزانية  رفد 

المالية   السنة  الالزمة    2020المتبقية من  الطارئة  للح بالمبالغ  المالية  التداعيات  د من 

المستجد )الناتجة عن فيرو المتوقعة  COVID-19س كورونا  الزيادة غير  (، بسبب 

الناجمة عن  األوضاع االقتصادية  ومعالجة    الظروف االستثنائية   في اإلنفاق لمواجهة

فيروس وما ترتب عليه من أزمة اقتصادية عالمية، كان لها تأثير على االقتصاد التفشي  

 البحريني.  

 

( من الدستور من أن كل  110ا لما يوجبه نص المادة )يأتي المرسوم بقانون ُملبي  ثالث ا:  

مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون  

مها مملكة البحرين في  نون كجزء من المبادرات التي تقد المرسوم بقا  بقانون. وقد جاء
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فترة عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا على المستوى الدولي، ومواجهة االنتشار  

الوباء   لهذا  حلول  الذي  السريع  وإيجاد  العاجلة  الطبية  المواجهة  في  السرعة  يتطلب 

نفاق مصاريف طارئة وغير متوقعة،  استباقية للحد من انتشاره، وهو ما ترتب عليه إ

لعالقتها   القادمة  السنة  لميزانية  تأجيلها  يمكن  وال  بها،  العامة  الميزانية  دعم  وجب 

 بمقتضيات المصلحة العامة. 

 

(  28رابع ا: يأتي المرسوم بقانون إعماال  لما نصت عليه المادة األولى من القانون رقم )

الق  2006لسنة   لألجيال  االحتياطي  أنه  دمة  ابشأن  المبلغ  "من  خفض  يجوز  وال   ...

إال   االستثمارية  العمليات  لغير  االحتياطي  بأموال  التصرف  أو  زيادته  أو  المقتطع 

يأتي  "؛بقانون  الرأي  محل  بقانون  المرسوم  فإن  الدستور    متوافق ا  لذلك  متطلبات  مع 

 والقانون. 

 

القتطاع من إيرادات وقف ا  خامس ا: إن ما قرره المرسوم بقانون في مادته األولى من 

حتى    ةبصفة مؤقت هو وقف    ،النفط المرصود لصالح حساب احتياطي األجيال القادمة

وقد انقضت بالفعل  ، أي لمدة تزيد قليال  على خمسة أشهر،  2020نهاية السنة المالية  

االستقطاع مرة أخرى لحساب احتياطي األجيال إعماال  لحكم    ت إمكانيةهذه المدة، وعاد

والتي  االحتياطي لألجيال القادمة  بشأن    2006( لسنة  28من القانون رقم )  المادة األولى

يُقتطع دوالر أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على    تنص على أن

 . ويتم تصديره خارج مملكة البحرين  ادوالر   40

 

النصوص الدستورية والقانونية سالفة  محل النظر  وإذ راعى المرسوم بقانون      

( من الدستور وباقي النصوص  38المادة )  ا شروط  نه يكون قد صدر مستوفي  إالذكر، ف

الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره ونفاذه  

 على نحو ما سلف بيانه. 

 



165 
 

الموقرة ألإحسن  إلى  وبالنظر   الحكومة  وتداعياتها   COVID 19زمة  دارة 

   أمرين:االقتصادية والصحية فإن اللجنة تثمن ذلك وتؤكد على 

األالكان   .1 هذه  األستقطاع  حساب  من  القادمة  موال  للسياسات   باإلضافةجيال 

السلبية لهذه الجائحة  ثار  ثر في التخفيف من اآلخرى بالغ األزم المالية األ والح  

 .العالمية

على   .2 اللجنة  األ أهمية  أتشدد  احتياطي  على  والقائمون  الحكومة  تبذل  جيال  ن 

رباح  مضاعفة لتعويض المبلغ المسحوب والعمل على زيادة األ   االقادمة جهود  

 موال المتبقية فيه. مع الحفاظ على األ

 

بقانون ومبرراته،    أهداف المرسوم  معتتفق  وتأسيس ا على ما تقدم، فإن اللجنة  

 . يه بالموافقة عل  وصيتو 

 اختيار مقرري الموضوق األصلي واالحتياطي:  -اسا خام

( من الالئـحة اـلداخلـية لمجلس الشـــــورى، اتفـقت اللجـنة 39إعـماالا لنص الـمادة )     

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصلياًا.   جواد حبيب الخياطاألستاذ  سعادة .3

 مقرًرا احتياطيًا.   األستاذ رضا عبدهللا فرجسعادة  .4

 

 توصية اللجنة:  -اسادسا 

ــوم           ــة المرسـ ــات وما أبدي من ثراء أثناء دراسـ ــوء ما دار من مناقشـ في ضـ

  2020( لسـنة  23بقانون رقم )المرسـوم موافقة على بالبقانون، فإن اللجنة توصـي  

 .األجيال القادمةبشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 
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 خالد حسين المسقطي                                                رضا عبدهللا فرج                   

 الشؤون المالية واالقتصادية  رئيس لجنة   الشؤون المالية واالقتصادية      نائب رئيس لجنة 
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 م  2020مبر  ديس  23التاريخ:  

 

 سعادة األستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم 

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية واالقتصادية     

 

بشأن التصرف في جزء من    2020( لسنة  23المرسوم بقانون رقم ) الموضوع:  

 القادمة. أموال حساب احتياطي األجيال 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس  ، أرفق  م2020ديسمبر    22بتاريخ       

المرسوم بقانون    (، نسخة من 3د    5ص ل ت ق / ف    490، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي األجيال   2020( لسنة  23رقم )

المالحظات    ،القادمة  وإبداء  لمناقشته  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية. 

 

عقدت لجنة الـشؤون التـشريعية والقانونية اجتماعها  م  2020ديـسمبر    22وبتاريخ       

ــر ــوم بقانونالثاني عشــ قرار مجلس النواب المذكور، و   ، حيث اطلعت على المرســ

 .للجنة  القانونيمستشار القانوني المعد من قبل رأي الالناقشت كما    أنه،بش
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إلى عدم مخالفة المرسوم بقانون لمبادئ    –بعد المداولة والنقاش    –وانتهت اللجنة    

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

 

بـشأن التـصرف في   2020( لـسنة  23المرـسوم بقانون رقم )  ترى اللجنة ـسالمة 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.  ،أموال حساب احتياطي األجيال القادمةجزء من  

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                        

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 5ملحق رقم )
 

  المرسوم  حول الخدمات لجنة   تقرير
  م2020  لسنة( 30)  رقم  بقانون

  الفقرة إلى( 5) برقم جديد بند بإضافة 
  المرسوم  من( 8) المادة من ( ج)

  بشأن  م2006  لسنة( 78)  رقم  بقانون
 التعطل  ضد التأمين
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 م2021مارس   3التاريخ: 

 ( 22)رقم التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

( إلى  5بإضافة بند جديد برقم ) 2020( لسنة 30رسوم بقانون رقم )المحول 

بشأن    2006( لسنة 78(من المرسوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من المادة ) 

عَـطُّـل   التأمين ضد التَـّ

 الفصل التشريعي الخامس   -دور االنعقاد الثالث  

 

 مقدمااة: 

 

  5ص ل خ ت/ف  553، وبموجب الخطاب رقم )م2021فبراير    24بتاريخ   

الشورى 3د مجلس  رئيس  الصالح  بن صالح  علي  السيد  المعالي  أحال صاحب   ،)

بإضافة بند جديد    2020( لسنة  30المرسوم بقانون رقم )الموقر إلى لجنة الخدمات  

  2006لسنة  (  78(من المرسوم بقانون رقم )8( إلى الفقرة )ج( من المادة )5برقم )

ع ـطُّـل التَـّ التأمين ضد  اللجنة ،  بشأن  لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي 

 . بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر

 

 

 إجراءات اللجنة:- أوالا 
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مارس    2( بتاريخ  20المرسوم بقانون المذكور في االجتماق رقم )تدارست اللجنة   (1)

2021 . 

موضاااوع    بالمرساااوم بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراساااتها على الوثائق المتعلقة   (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.المرسوم بقانون على مجلس الشورىخطاب عرض   -

( إلى الفقرة  5بإضـافة بند جديد برقم )  2020( لـسنة 30المرـسوم بقانون رقم ) -

بشـــأن التأمين   2006( لســـنة 78المرســـوم بقانون رقم )(من  8)ج( من المادة )

ع ـطُّـل  (مرفق) .ضد التَـّ

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

 (     مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. )    -     

بشــأن شــروط    2020( لســنة 59رقم )  وزير العمل والتنمية االجتماعية قرار - 

ــتحقاق الدعم المالي ألجور العمال البحرينيين في القطاق الخاص  وضــوابط اس

 ( مرفق. )  2020ترة من أكتوبر إلى ديسمبر  خالل الف

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 المستشارين القانونيين هيئة 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 إدارة البحوث والدراسات 

 مشرف بحوث  منى ابراهيم العيد 

 إدارة العالقات واإلعالم
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 أخصائي إعالم جعفر الحلواجيصادق 

 

 : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي  -ثانيــاا

المرســوم رأت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى ســالمة 

 والقانونية.  الدستوريةتين  من الناحي   بقانون

 

 رأي اللجنة:  -ثالثـاا 

(  5بإضافة بند جديد برقم )  2020لسنة  (  30المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة       

بشأن التأمين   2006( لسنة  78من المرسوم بقانون رقم )  (8إلى الفقرة )ج( من المادة )

، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية،  ضد التَّاع اطُّال

اللجنة  أعضاء  قبل  من  حوله  دارت  التي  النظر  وجهات  تشار  لمسوا  واستعرضت 

التشريعية   الشؤون  لجنة  رأي  على  اللجنة  اطلعت  وقد  اللجان،  لشؤون  القانوني 

الشورى والذي جاء مؤكد ا لسالمة   بقانونوالقانونية بمجلس  الناحي   المرسوم    تين من 

 والقانونية.   الدستورية

 

( من الدستور بين دوري اإلنعقاد الثاني  38صدر المرسوم بقانون وفقا ا للمادة )

لمجلس الشورى في ظل استمرار التداعيات االقتصادية واالجتماعية المترتبة  والثالث  

وما أوجبته من اإلسراع في    ، (COVID-19فيروس كورونا المستجد )على جائحة   

اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير لمواجهة تلك التداعيات، وتم عرضه على المجلس ضمن  

هذا   مواجهة  في  الشورى  مجلس  ويتمتع  المادة،  تلك  في  المحدد  الدستوري  الموعد 
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دخال أي تعديالت على نصوصه   بصالحية الموافقة  أو الرفض دون إالمرسوم بقانون  

( من الالئحة الداخلية لمجلس  123و  122والمواد )  ،( من الدستور38مادة )بال  عمالً 

 الشورى.  

يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، جاءت المادة األولى بإضافة بند  

( المادة  من  )ج(  الفقرة  إلى  حساب 8جديد  بفائض  التصرف  بأمراض  المتعلقة   )

سداد نسبة من  االحتياطي العام لحساب التأمين ضد التعطل، من خالل إضافة مرض 

بموجب   عليهم  ـن  مَّ المؤ  البحرينيين  العمال  الصادر أجور  االجتماعي  التأمين  قانون 

ـن 50، بحد أقصى مقداره ) 1976( لسنة  24بالمرسوم بقانون رقم )  مَّ ٪( من األجر المؤ 

المستجد   فيروس كورونا  تداعيات  راا من  ـرُّ األكثر تض  الشركات  وذلك في  بموجبه، 

(COVID-19  الوزارة لدى  ـل  تسجَّ التي  ْفـق(  دـاا  و  يحد   التي  والضوابط  ها  للشروط 

، مع مراعاة 2020من شهر أكتوبر  ا  السداد لمدة ثالثة أشهر اعتبارا   الوزير، ويكون 

 ، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. المادة تلكالفقرة )هـ( من 

را المرسوم بقانون إلى تعزيز قدرة  يهدف ـرُّ من تداعيات  االشركات األكثر تض 

المستجد   كورونا  السلب فيروس  اآلثار  مواجهة  بالوضع على  األعمال  تأثر  اء  جر  ية 

سداد نسبة  االقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خالل  

ـن عليهم بموجب قانون التأمين االجتماعي الصادر   مَّ من أجور العمال البحرينيين المؤ 

مَّ 50، بحد أقصى مقداره ) 1976( لسنة  24بالمرسوم بقانون رقم )  ـن ٪( من األجر المؤ 

 . بموجبه



174 
 

ة إلى  ه، انتـهت اللجـن اـت انون وقرار مجلس النواب ومرفـق دارس المرســـــوم بـق د ـت وبـع

 الموافقة عليه، وذلك لألسباب اآلتية:

 تتوافق أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية اآلتية:  -أوالً 

تكفل الدولة   والتي تنص على  أن : "  ( الفقرة )ج( من الدستور5المادة ) -1

تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض 

ن لهم خدمات أو البطالةأو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل   ، كما تؤم 

وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل  التأمين االجتماعي والرعاية الصحية،  

 " .والفاقة والخوف

2- ( )أ(  10المادة  الفقرة  الدستور(  "  من   : أن  على   تنص  االقتصاد    والتي 

التعاون العادل بين النشاط العام الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه 

 " والنشاط الخاص

3- ( أن12المادة  على   تنص  والتي  الدستور  من   )" تضامن :  الدولة  تكفل 

 ". المجتمع في تحّمـل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة

مواجهة  –ا  ثانيـً  في  البحرين  مملكة  جهود  ضمن  بقانون  المرسوم  اآلثار    يندرج 

لل واالجتماعية  البحرينيجائحة  االقتصادية  واالقتصاد  المجتمع  تنفيذا   على 

للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

ورعاه هللا  حفظه  اآلثار    خليفة  من  للتخفيف  االقتصادية  الحزمة  بتطبيق 

االجتماعية واالقتصادية المترتبة على تداعيات األوضاق الصحية التي تمر بها 
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، وينسجم المرسوم بقانون مع الجهود  مملكة البحرين وميرها من دول العالم  

ل المشترك  البيان  تضمن   فقد  المجال  هذا  في  الدولية  الدولية  التجارة  غرفة 

فيروس  جائحة  أن: "    على    2020مارس   16بتاريخ    نظمة الصحة العالميةوم 

طارئة صحية واجتماعية عالمية  جائحة  هي  (  COVID-19كورونا المستجد )

تقتضي اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات واألفراد ومؤسسات األعمال  

حد ويقع على عاتق جميع مؤسسات األعمال دور رئيسي في ال  ،على السواء

المجتمع.   على  وأثره  المرض  انتقال  احتماالت  الناجعة من  فاإلجراءات 

والمبكرة بالنسبة    والجريئة  األمد  القصيرة  المخاطر  من  الحّد  شأنها  من 

 ."للموظفين والتكاليف الطويلة األمد بالنسبة لمؤسسات األعمال واالقتصاد

 

في      -ثالثـًا بقانون  المرسوم  قدرة  يستهدف  ـرُّ الشركات  تعزيز  تض  ااألكثر  من   را

على مواجهة اآلثار السلبية  (  COVID-19تداعيات فيروس كورونا المستجد )

انتشار  نتيجة  والمحلي  العالمي  االقتصادي  بالوضع  األعمال  تأثر  جراء 

ضمان االستقرار واالستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي  و   ،فيروس  ال

في   يسهم  مما  االقتصادي  تحقيق  للمواطنين،  المواطنين  و االستقرار  حماية 

ا  القطاق الخاصشركات  العاملين في   من خطر التعطل بسبب    األكثر تضررا

 .األوضاق االقتصادية الراهنة

االجتماعية    وتقوم والتنمية  العمل  األكثر  تحدي بوزارة  والمنشآت  الشركات  د 

را  ـرُّ ـقة للدعم وفق  اتض  بشأن شروط    2020( لسنة  59"للقرار رقم )   ـااالمستح 
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وضوابط استحقاق الدعم المالي ألجور العمال البحرينيين في القطاق الخاص 

  مع مراعاة توافر مجموعة من   ،"  2020خالل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر  

 ـااا : توقُّف العمل في الشركة كلي قرار المذكور ومنهال  تضمنها  التي  شروط  ال

أو تأثُّرها بحركة السفر والسياحة بشكل يؤثر على قدرتها على الوفاء   ـااأو جزئي 

لديها طوال   الوطنية  العمالة  بالمحافظة على  وااللتزام  لديها،  العاملين  بأجور 

 فترة الدعم المالي.

دفع رواتب  يساهم المرسوم بقانون في توفير االعتمادات المالية الالزمة لتمويل    -رابعـًا

راا من تداعيات  في  العمال البحرينيين   ـرُّ   المذكور   فيروسالالشركات األكثر تض 

 دون اللجوء لالقتراض. 2020خالل الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 

ا   ــد التعطل لحماية    -خامســــــــــً ــندوق التأمين ض ــوف يتحمله ص إن المبل  الذي س

راا من تداعيات  المواطنين العاملين في  ــــــرُّ من    فيروسالالـشركات األكثر تضـ 

خطر التعطل بسـبب األوضـاق االقتصـادية الراهنة هو من حيث األصـل جزء  

ا للمادة ) –من مـساهمة الحكومة في الـصندوق   ــا   المرـسوم بقانون ( من  6وفقــــ

% من أجور المؤمن عليهم   1حيث تتحمل الحكومة    -م2006( لسنة 78رقم )

ا ــا ــهريـــــ ــاحبة عمل ش ا  1و   ،باعتبارها ص ــهريا % من أجور المؤمن عليهم ش

ة األكبر من   ل النســــــب ــل تتحـم ا من حـيث األصـــ ة، أي أنـه ا حكوـم ارـه اعتـب ـب

 . اشتراكات التأمين ضد التعطل عن موظفي القطاعين العام واالهلي 
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إن الحكومة  ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول    -  سادسـًا

من المرسوم بقانون رقم /هـ( 8أي عجز مالي مستقبلي فيه حيث تنص المادة )

إذا تبين من تقرير الخبير  : "  م، بشأن التأمين ضد التعطل2006( لسنة  78)

والمخصصات االحتياطيات  تكف  ولم  الحساب  في  عجز  وجود   اإلكتواري 

بناءا على طلب من    اجاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا المختلفة لتسويته،  

الوزير بتخصيص االعتمادات الالزمة لسد هذا العجز من الميزانية العامة، أو  

 ...". زيادة نسب االشتراكات  

 

 اختيار مقرري الموضوق األصلي واالحتياطي:  -رابعـاا
 

ــورى، اتفقت اللجنة   39إعماالا لنص المادة )        ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشـ

 على اختيار كل من :

 قرًرا أصلياًا م  ان اا د سااااااااارحاور محمااالدكتور منصسعااادة  .5

 مقرًرا احتياطيًا    صباااااح سالااااام الدوساااارياذ ااا األست سعااادة  .6

 

 

 توصية اللجنة:   -خامسـاا

،  المرسـوم بقانون في ضـوء ما دار من مناقشـات وما أبدي من ثراء أثناء دراسـة     

 فإن اللجنة  توصي بما يلي:

بإضافة بند جديد برقم   2020( لسنة  30المرسوم بقانون رقم )الموافقة على  -

( لسااااناة  78(من المرسااااوم بقاانون رقم )8( إلى الفقرة )ج( من الماادة )5)
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 .بشأن التأمين ضد التَّاعَاطُّال 2006

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 لــاد عبدهللا الفاضــورة جهــالدكت        األستاذة هالة رمزي فايز                        

 رئيس لجنة الخدمـات                 نائب رئيس لجنة الخدمات         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 م2021مارس  2 التاريخ: 
 

 

 المحترمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبدهللا محمد الفاضل  
 رئيــس لجنة الخدمات 
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( إلى  5بإضافة بند جديد برقم )  2020( لسنة  30المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

بشأن التأمين    2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )8الفقرة )ج( من المادة )

 التعطل. ضد 

 

 

رئيس  أرفق  م،  2021فبراير    24بتاريخ        الصالح  بن صالح  علي  السيد  معالي 

المرسوم بقانون  نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    554م )، ضمن كتابه رق المجلس

( من  8( إلى الفقرة )ج( من المادة )5بإضافة بند جديد برقم )  2020( لسنة  30رقم )

لجنة الشؤون    ىإل،  بشأن التأمين ضد التعطل  2006سنة  ( ل78المرسوم بقانون رقم )

 للجنة الخدمات.ته وإبداء المالحظات عليه التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 

عقدت لجنة الشااااؤون التشااااريعية والقانونية اجتماعها  م  2021مارس  2وبتاريخ      

مجلس  ، وقرار  الماذكور  قاانونمرسااااوم ب ، حياث اطلعات على الخاامس والعشاااارينال

 للجنة.  يكما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانون ،  النواب بشأنه

 

      

 

 

 

 

لمباادئ    قاانونمرسااااوم ب الإلى عادم مخاالفاة    –بعاد الماداولاة والنقااش    –وانتهات اللجناة   

   .وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:
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بإضافة بند جديد برقم   2020( لسنة  30المرسوم بقانون رقم )  ترى اللجنة سالمة     

بشأن   2006سنة  ( ل78( من المرسوم بقانون رقم )8( إلى الفقرة )ج( من المادة )5)

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية التأمين ضد التعطل، 

 

 

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                 
 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 ( 6ملحق رقم )
 

  المرسوم  حول الخدمات لجنة تقرير  
  م2020  لسنة( 31)  رقم  بقانون

(  3) رقم  القانون أحكام  بعض  بتعديل 
   العالي  التعليم  بشأن م 2005 لسنة
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 م2021مارس   9التاريخ: 

 ( 23)رقم التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

( 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )حول 

 التعليم العالي بشأن  2005لسنة 

 الفصل التشريعي الخامس   -دور االنعقاد الثالث  

 

 مقدمااة: 

 

ص ل خ ت / ف    555)، وبموجب الخطاب رقم  م2020فبراير    24 بتاريخ   

(، أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى 3د    5

الخدمات   لجنة  إلى  )الموقر  رقم  بقانون  لسنة  31المرسوم  بعض    2020(  بتعديل 

لمناقشته ودراسته وإعداد  ،  بشأن التعليم العالي  2005( لسنة  3أحكام القانون رقم )

 . لس الموقرتقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المج 

 

 

 إجراءات اللجنة:- أوالا 
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 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 مرسوم القانون المذكور في االجتماعات اآلتية: تدارست اللجنة  (3)

 التاريخ  االجتماع

 م 2021مارس  2 ( 20االجتماق ) 

 م 2021مارس  9 ( 21االجتماق ) 
 

موضاوع    بالمرساوم بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراساتها على الوثائق المتعلقة   (4)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.المرسوم بقانون على مجلس الشورىخطاب عرض   -

(  3بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2020( لسـنة 31المرسـوم بقانون رقم ) -

 (مرفق) .التعليم العاليبشأن   2005لسنة 

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

 ( مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. )    -     

 

شااااارك في اجتماع اللجنة العشاااارين ممثلو وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم   •

 العالي، حيث حضر كل من:
 

 المنصب  االسم

 األمين العام لمجلس التعليم العالي  الدكتور عبدالغني صالح الشويخ

 مستشار قانوني  الدكتور عماد محمد ثابت 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 أخصائي معلومات  عبدهللا حمد المنصوري 
 

 
 

 

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
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 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 إدارة البحوث والدراسات 

 مشرف بحوث  العيد منى ابراهيم 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 

 : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي  -ثانيــاا

المرســوم رأت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى ســالمة 

 والقانونية.  الدستوريةتين  من الناحي   بقانون

 

 : ومجلس التعليم العالي وزارة التربية والتعليم ممثلي  رأي –ثالثـاا 

أشار ممثل الوزارة إلى أن صدور المرسوم بقانون جاء لتوفير الغطاء القانوني  

المنظم لقطاق التعليم العالي في مملكة البحرين، بحيث يتم فصله عن الهيكل التنظيمي  

والتعليم، التربية  لوزارة  المالي  الجديد  واالستقالل  االعتبارية  الشخصية  ليمنح 

في   التعليمية  السياسة  األمناء سيتولى مهمة رسم  أن مجلس  مؤكداا على  واإلداري، 

مملكة البحرين، وستتولى األمانة العامة للمجلس عملية تنظيم األعمال اإلدارية، وقد  

ال التعليم  تفرض على مؤسسات  التي  الجزاءات  بقانون  المرسوم  حالة بي ن  عالي في 

  المخالفة.
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أن موضوق تطوير التعليم العالي حظي  وقد أكد  ممثل مجلس التعليم العالي على  

قبل   كبير من  للتعليم  إوذلك من خالل    المجلسباهتمام  الوطنية  طالق االستراتيجية 

العالي واالستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وأن المجلس سيواصل العمل والتنسيق  

التعليم  مع هيئة ج بالجزاءات فسيتولى مجلس  يتعلق  فيما  أما  والتدريب،  التعليم  ودة 

من   والخاصة  الحكومية  العالي  التعليم  مؤسسات  على  والرقابة  اإلشراف  العالي 

اإلش المجلس  اختصاص  نطاق  في  يدخل  وال  ومعاهد،  وكليات  على جامعات  راف 

التعليمية الخدمات  معلما   ،مكاتب  عن  تصدر  الجزاءات  بأن  وهي  ا  األمناء،  جلس 

جزاءات متعلقة بكافة مؤسسات التعليم العالي، مع التنويه إلى أن المؤسسات الحكومة  

فرض   كيفية  تحديد  فيه  تم  قانون  بموجب  تأسيسها  تم  وميرها  البحرين  كجامعة 

قابة واإلشراف على تلك الجزاءات، وعليه فإن مجلس التعليم العالي سيتولى مهمة الر

بقانون كانت تتمثل في وقف البرنامج أو    المرسوم  جزاءات قبل  ال  ن، وأالمؤسسات

أما  وقف الترخيص حيث لم يكن سحب الترخيص منصوص عليه بالقانون السابق،  

تم  اآلن  الجزاءات الالزمة    فقد  التدابير  اتخاذ  يتم  بحيث  أوضح  بشكل  في تحديدها 

اإلداري، أواإلضرار  كاإلضرار بمصالح الطلبة والكادر التعليمي و مواجهة المخالفات  

 ( من الفقرة3بسمعة التعليم في مملكة البحرين، كما أن المخالفات المدرجة تحت البند ) 

،  وتخضع للسلطة التقديرية لمجلس األمناء  )ب( من المادة المذكورة ال يوجد بها تدرج

وعلى مجلس األمناء إعطاء التبرير القانوني الكافي لفرض الجزاء، ويتم إعطاء مهلة  

في    و تة أشهر إلزالة بعض المخالفات، كالمخالفات المتعلقة باألبنية والمختبرات،  س

أما فيما يتعلق بمعهد البحرين  ،  يتم تطبيق الجزاءات األخرى  حال المخالفات الجسيمة

بإعادة تنظيم وزارة التربية    2020( لسنة  85للتدريب؛ فقد نص المرسوم بقانون رقم )

ا معهد  إدراج  على  جميع  والتعليم  تحديد  وتم  الوزارة  مظلة  تحت  للتدريب  لبحرين 

والرقابة  اإلشراف  مهمة  العالي  التعليم  والمهام، وعليه سيتولى مجلس  المسؤوليات 

وقد حدد القانون أهداف واختصاصات ،  على المعهد وباألخص على البرامج األكاديمية

أداته بها  تقوم  التي  المهام  إلى  باإلضافة  العالي  التعليم  في    مجلس  المتمثلة  اإلدارية 

رسم السياسة التعليمية، ومنح الترخيص    :االختصاصات  وتتضمن تلك  األمانة العامة،  
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وكافة مؤس  العالي  التعليم  بين  العالقة  وتنظيم  العالي،  التعليم  الدولة سلمؤسسات  ات 

  وميرها، فيما تقوم األمانة العامة بتولى المهام اإلدارية المختلفة كإصدار التراخيص، 

برفعها  تقوم  ثم  ومن  للشروط،  استيفائها  وضمان  المختلفة،  اإلجراءات  واستكمال 

 . لمجلس التعليم العالي للموافقة النهائية

 

 رأي اللجنة:  - رابعـاا 

بتعديل بعض أحكام القانون    2020( لسنة  31المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة       

( لسنة  3رقم  التعليم    2005(  دارت  ،  العاليبشأن  التي  النظر  وجهات  واستعرضت 

اللجنة أعضاء  قبل  من  العالي   حوله  التعليم  ومجلس  والتعليم  التربية  وزارة  وممثلي 

الشؤون  وا لجنة  رأي  على  اللجنة  اطلعت  وقد  اللجان،  لشؤون  القانوني  لمستشار 

من    ن المرسوم بقانو التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكد ا لسالمة  

 والقانونية.   الدستورية تينالناحي 

يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وستة مواد، نصت المادة األولى منه على 

استبدال تعريفي )الوزير( و)األمانة العامة لمجلس التعليم العالي( الواردين في المادة 

ة الثانية بشأن التعليم العالي، ونص ت الماد   2005( لسنة  3األولى من القانون رقم )

على استبدال نصوص المواد )الثالثة( و)الرابعة( و)الثامنة( و)الحادية عشرة( و)الثانية  

جديدة  مواد  الثالثة  المادة  وأضافت  المذكور،  القانون  من  و)الخامسة عشرة  عشرة( 

)مكرر(   والخامسة  )مكرر(  الثالثة  عشرة  بأرقام  القانون،  والرابعة  إلى  )مكرر( 

المادة ال المواد واستبدلت  رابعة عبارة )مجلس األمناء( بكلمة )المجلس( الواردة في 

والتاسعة   والسابعة  )للمجلس(  والعاشرةالسادسة  بكلمة  األمناء(  )لمجلس  وعبارة   ،

بشأن التعليم    2005( لسنة  3الواردة في المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم )

( الوارد في المادة )األولى( من القانون  العالي، وألغت المادة الخامسة تعريف )الوزارة

 المذكور، في حين جاءت المادة السادسة مادة تنفيذية. 
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المرسوم بقانون إلى توفير مطاء تشريعي منظم لقطاق التعليم العالي،    يهدف

 وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم. 

ومرئيات الجهات  جلس النواب ومرفقاتهوقرار م وبعد تدارس المرسوم بقانون، 

 ، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك لألسباب اآلتية:ذات العالقة

 تتوافق أهداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستورية اآلتية: -أوالً 

 ( والتي تنص على ما يلي :7المادة ) -1

العلمي، كما تكفل  ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون، وتشجع البحث    -أ  "  

إلزاميا  التعليم  ويكون  للمواطنين،  والثقافية  التعليمية  ومجانيا الخدمات  في  ا  ا 

المراحل األولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون  

األمية. للقضاء على  الالزمة  إنشاء    -ج  ...  الخطة  والهيئات  لألفراد  يجوز 

 " .للقانون  ـًاة بإشراف من الدولة، ووفقوالجامعات الخاصالمدارس 

  ...حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة: "  ( والتي تنص على أن  23المادة ) -2

 ..." ا للشروط واألوضاع التي يبينها القانونا  وذلك وفق

 

 :  تشمليساهم  المرسوم بقانون في تحقيق مجموعة من المبادئ واألسس  – ثانيـًا

توفير مطاء تشريعي منظم لقطاق التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل    –أ  

مرسوم رقم التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم والذي تم إعادة تنظيمه بال

 . التعليمبإعادة تنظيم وزارة التربية و 2020     ( لسنة 85)

 نقل تبعية األمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس األمناء.  -ب

فصل قطاق التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية    -ج

 والمالية وميرها من الجوانب األخرى. 
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ل إعادة إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير إدارة التعليم من خال  -د

 هيكلة جديدة للوزارة تراعي متطلبات التطوير. 

يضفى  المرسوم بقانون مزيداا من الشفافية والحيادية واالستقاللية على مجلس    -ثالثـًا

ــتقلةا، والنص على تمتعه  ــخصــيةا اعتباريةا مس   التعليم العالي من خالل منحه ش

تـحت رـقاـبة )وزير التربـية والتعليم أو أي وزير    ـباالســـــتقالل الـمالي واإلداري

قانون رقم ثخر يصــدر بتســميته مرســوم(، بصــورة  تســهم في تحقيق أهداف ال

ــنة  3) ــأن التعليم العالي  2005( لس ــت عليها المادة الثانية بحيث    بش والتي نص

التعليم   مخرجــات  وربط  وجودتهمــا  العلمي  والبحــث  العــالي  التعليم  تغطي 

ا أكثر ـفاعلـية لمجلس التعليم الـعالي في ـباحتـياـجات ســـــوق   العـمل، وتحقق دورا

ممارسـة اختصـاصـاته المنصـوص عليها في المادة الخامسـة من القانون والتي  

ــات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص، ومن بين تلك  ــسـ ــمل مؤسـ تشـ

وضــع  ، و إعداد الســياســة العامة للتعليم العالي والبحث العلمياالختصــاصــات: 

، شــكالهاأؤســســات التعليم العالي على مختلف  شــروط والمعايير للترخيص لمال

اقتراح إنشـاء مؤسـسـات التعليم العالي الحكومي وإقرار حقول التخصـص في و 

ــتويات التي تُ  وميرها من   فيها والتعديالت التي تطرأ عليها  سْ رَّ د  مختلف المســ

  .االختصاصات التي تضمنتها تلك المادة

ا   ــً   مواجهة  فيلمرسوم بقانون على تعزيز دور مجلس التعليم العالي حرص ا –رابعــ

ـــــــــص لهم  من خالل توســـيع نطاق الجزاءات  المخالفات التي يرتكبها المرخَّ

ــات  ــسـ اإلدارية التي يمكن إيقاعها من مجلس األمناء  بحق المخالفين من مؤسـ

أقصى جزاء  من القانون، في حين كان    الحادية عشرةالتعليم العالي وفقـاا للمادة  

منصـــوص عليه صـــراحةا يمكن إيقاعه بحق المؤســـســـات التي تثبت مخالفتها  

وقف ترخيص أية مؤســســة  للقانون واللوائح والقرارات الصــادرة بموجبه هو "

من مؤسـسـات التعليم الخاصـة أو حقل تخصـص أو برنامج علمي لمدة ال تزيد  

"، مما قد اضطر صعلى سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخاللها بشروط الترخي 



189 
 

ــحب الترخيص   المجلس في بعض األحيان للجوء للقواعد العامة فيما يتعلق بسـ

 خاصة بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي واجهها من بعض المؤسسات.

يمثل المرسوم بقانون خطوة ريادية جادة نحو تطوير التعليم العالي والبحث    -خامسـًا 

 العلمي 

 حيث أنه: 

  والتي أكدت على " أهمية   لمملكة البحرين    2030الرؤية االقتصادية  ينبثق من    -أ

البحرين   رؤية  تحويل  في  حقيقة،  االقتصادية التعليم  تكون  و   إلى  أن  يجب 

. إننا  لإلصالحات   ا أساسيا االمتخذة لتطوير النظام التعليمي محور    جراءاتاإل

التعليمية التي تتناسب   بحاجة إلى تطوير نظام تعليمي يتيح لكل مواطن الفرص

وتلبي وقدراته،  وطموحاته  الفردية  احتياجاته  البحرين    مع  احتياجات 

،  ة الممكنةمعايير الجود  الفرص على أعلىواقتصادها، كما يجب أن تكون تلك  

وضع كما نصت على أهمية "    ،"على القدرة والجدارة  وأن يتم توفيرها بناء  

والمراجعة التعليمي،  القطاع  مستويات  لجميع  للجودة  داء ألالمنتظمة    معايير 

تشجيع البحث والتطوير  و منافسينا.ب  مؤسساتنا التعليمية، والتدريبية، ومقارنتها

 . "قائم على المعرفة قتصادفي مؤسسات التعليم العالي لبناء ا

( وبصفة 2022-2019ما تضمنه برنامج عمل الحكومة للسنوات ) نسجم مع ي   -ب

ا( بعنوان " تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة"  ا  خاصة األولوية رقم )ثالث 

( منها التأكيد على ) االستمرار في تطوير قطاع  3والتي تتضمن : في البند )

والبح  العالي  وتحسين  التعليم  األخرى  القطاعات  لخدمة  ومخرجاته  العلمي  ث 

واالستفادة من التجارب جودة التعليم والتدريب مع ضمان مواءمتها سوق العمل  

وأ القطاع  الدولية  وتشجيع  التعليمية  المؤسسات  لتطوير  الممارسات  فضل 

 (. الخاص على االستثمار في القطاع التعليمي

تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبصفة دعم جهود مملكة البحرين في  ي   -ج

وهو ما    تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع ( المتصل ب4خاصة الهدف رقم )



190 
 

في   عليه  التأكيد  الطوعي  تم  الوطني  هداف أل  البحرين  لمملكة  ولاأل التقرير 

هداف ألالمنتدى السياسي رفيع المستوى  المقدم إلى    2030    التنمية المستدامة 

 (. 2018)يوليو  ية المستدامة  التنم

بقانون مع الجهود المبذولة عربي   -د ا في مجال تطوير  ا  ا ودولي ا  ينسجم المرسوم 

التعليم العالي والبحث العلمي ومن ذلك ما نصت عليه " وثيقة تطوير التعليم  

وبصفة ،  2020لبرلمان العربي" في سبتمبر  في العالم العربي " الصادرة عن ا

الثاني الفصل  )  ا  رابع  -خاصة  من  المواد   ، العلمي  والبحث  العالي  التعليم   : ا 

والتي أكدت على مجموعة    إلى المادة التاسعة واألربعين(ن  المادة الثانية والثالثي 

حيث   والثالثون  السابعة  المادة  عليه  نصت  ما  بينها  ومن  الهامة  األمور  من 

الشاملة واالعتما الجودة  إدارة  بمنهج  األخذ  والتنافسية  تضمنت ضرورة: "  د 

وإنشاء  والجامعات،  العالي  التعليم  مؤسسات  إدارة  في  الرشيدة  والحوكمة 

مؤسسات ووكاالت االعتماد األكاديمي وتطبيقات الجودة وضمان المنافسة بين  

 مؤسسات التعليم العالي وفق المعايير الدولية".  

   

 اختيار مقرري الموضوق األصلي واالحتياطي:  -خامسـاا
 

ــورى، اتفقت اللجنة   39إعماالا لنص المادة )        ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشـ

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصلياًا.         الدكتورة فاطمة عبدالجباار الكوهجااااي سعادة  (1

 مقرًرا احتياطيًا.       األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة  (2
 

 

 

 توصية اللجنة:  -سادسـاا

،  المرسـوم بقانون في ضـوء ما دار من مناقشـات وما أبدي من ثراء أثناء دراسـة     

 فإن اللجنة  توصي بما يلي:
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بتعديل بعض أحكام   2020( لسااانة  31المرساااوم بقانون رقم )الموافقة على   -

 بشأن التعليم العالي. 2005( لسنة  3القانون رقم )

 

 ر التخاذ الالزم،،، واألمر معروض على المجلس الموق

 

 

 

 لــاد عبدهللا الفاضــورة جهــالدكت   األستــاذة هالــة رمــزي فايــز                    

 رئيس لجنة الخدمـات                       نائب رئيس لجنة الخدمات              
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 م2021مارس  2 التاريخ: 
 

 

 المحترمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبدهللا محمد الفاضل  
 رئيــس لجنة الخدمات 

 
 

 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم   2020( لسنة 31المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 بشأن التعليم العالي.  2005( لسنة 3)

 

 

رئيس  أرفق  م،  2021فبراير    24بتاريخ        الصالح  بن صالح  علي  السيد  معالي 

المرسوم بقانون  نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    556م )، ضمن كتابه رقالمجلس

بشأن التعليم    2005( لسنة  3بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2020( لسنة  31رقم )

ته وإبداء المالحظات عليه  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش  ىإل،  عاليال

 للجنة الخدمات. 

 

عقدت لجنة الشااااؤون التشااااريعية والقانونية اجتماعها  م  2021مارس  2وبتاريخ      

، وقرار مجلس  الماذكور  قاانونمرسااااوم ب ، حياث اطلعات على الخاامس والعشاااارينال

 للجنة.  يالمذكرة المعدة من قبل المستشار القانون ، كما اطلعت على  النواب بشأنه

 

لمبادئ    قانونمرسااااوم ب الإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة        

   .وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:
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بتعديل بعض أحكام    2020( لسنة  31المرسوم بقانون رقم )  ترى اللجنة سالمة     

  . من الناحيتين الدستورية والقانونيةعالي،  بشأن التعليم ال  2005لسنة  (  3القانون رقم )

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                 
 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 ( 7ملحق رقم )

 

  التقرير  بشأن الخدمات لجنة   تقرير
  حول( السابقة) للجنة الأول التكميلي
  من( 16) المادة  بتعديل قانون  مشروع

  لسنة( 25) رقم  بقانون  المرسوم
  التعليمية  المؤسسات بشأن ، م1998

  ضوء في المعد ) الخاصة،  والتدريبية
  ــ المعدلة  بصيغته   ــ بقانون الاقتراح

 ( النواب مجلس من المقدم

 

 

 



196 
 

 

 م2021فبراير   9التاريخ: 

 ( 6التقرير رقم )

 

 

 ) السابقة (    للجنة التقرير التكميلي األول تقرير لجنة الخدمات بشأن 

م، بشأن  1998( لسنة 25( من المرسوم بقانون رقم )16قانون بتعديل المادة )مشروق حول 

المعدلة"  االقتراح بقانون "بصيغته  في ضوء )المعد  المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة 

 المقدم من مجلس النواب(

 الفصل التشريعي الخامس -  الثالث دور االنعقاد العادي 

 

 :مقدمــة

(،  3د    5ص ل خ ت / ف    411م، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر    19بتاريخ  

م،  2020أكتوبر    18وبناءا على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  

بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خالل دور  

ال الفصل  الثاني من  العادي  السيد االنعقاد  المعالي  الخامس؛ أرسل صاحب  تشريعي 

علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات تقرير اللجنة السابقة  

م،  1998( لسنة  25( من المرسوم بقانون رقم )16مشروق قانون بتعديل المادة )بشأن  

بقا االقتراح  ضوء  في  )المعد  الخاصة  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات  نون  بشأن 

إلعادة النظر في التقرير المذكور، على  ،  "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( 

 أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 ات اآلتية:المذكور في االجتماع مشروق القانونتدارست اللجنة   (5)

رقـم 

 االجتمـاع 

 الفصل الدور  التاريخ 

 5 2 م 2020فبراير   10   14

 5 2 م 2020فبراير   17 15

 5 2 م 2020فبراير   24  16

 5 2 م 2020مارس  3 17

 5 2 م 2020مارس  9 18

 5 3 م 2020أكتوبر  26 2

 5 3 م 2020ديسمبر  14 11

 

ة على  (6) تها لمـشروق القانون موضـوق البحث والدراـس اطلعت اللجنة  أثناء دراـس

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي: 

 تقرير لجنة الخدمات )السابقة( والمتضمن:   -

 (مرفق)خطاب سعادة العضو السيد درويش أحمد المناعي.    •

 (مرفق)مرئيات وزارة العمل والتنمية االجتماعية.   •

 (مرفق).  مرفة تجارة وصناعة البحرينمرئيات   •

 (مرفقمرئيات مدرسة المعارف الحديثة. ) •
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والتي نوقش    م2020يناير    19( المنعقدة بتاريخ  14مضــــبطة الجلســــة رقم ) •

 )مرفق( .فيها التقرير السابق
 

اجتماعها الخامس عشــر من دور االنعقاد وبدعوة من اللجنة الســابقة، شــارك في  -

 الجهات اآلتية: لون عنم، ممث 2020فبراير    17الثاني المنعقد بتاريخ  

 المنصب  االسم  

  البحرين تجارة وصناعةغرفة 

 محمد عبدالجبار الكوهجي
النائب األول رئيس غرفة صناعة  

 وتجارة البحرين

 الرئيس التنفيذي شاكر إبراهيم الشتر

 رئيس لجنة قطاع التعليم  الدكتور وهيب أحمد الخاجة

 مدير إدارة الشؤون القانونية  محمد عبدالوهاب العامر 

 مدرسة بيان البحرين 

الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان  

 العتيبي 

رئيس مجلس أمناء مدرسة بيان  

 البحرين

 لجنة التربوية  الرئيس  الشيخة أسيل بنت خليفة آل خليفة 

 رئيس قسم المالية   نوف أبو صيبع 

 مدرسة الشيخة حصة للبنات 

 مدير المدرسة  سامية عبدالرزاق الكوهجي

 مدرسة المعارف الحديثة 

 رئيس مجلس اإلدارة بروين كازروني 
 

ــارك في  - ــر من دور   االجتماقوبطلب من وزارة التربية والتعليم، شــ الحادي عشــ

اريخ   د بـت ث المنعـق اـل اد الـث ث  2020ديســـــمبر    14االنعـق م، ممثلون عن الوزارة، حـي

 حضر كل من:

 المنصب  االسم

 وزارة التربية والتعليم 



199 
 

 األستاذ جعفر علي الشيخ الستري 
الوكيل المساعد للتعليم الخاص  

 والمستمر 

  المساعد للتعليم العام والفنيالوكيل  األستاذة لطيفة عيسى البونوظة 

 مستشار قانوني بمكتب سعادة الوزير الدكتور عماد محمد ثابت 

 مستشار قانوني الدكتورة لطيفة عبدالعزيز الذوادي

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون جلسات  ي الطائ محمد حمد

 

 اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:  اتحضر اجتماع -

 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 اللجنة المساعد أمين سر  دانة ابراهيم الشيخ 

 إدارة البحوث والدراسات 

 مشرف بحوث  منى ابراهيم العيد 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم أول  علي عباس العرادي 

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــد السيد 

 أخصائي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

 

 

 :لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ثانيـاا : 
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رأت لجنة الـشؤون التـشريعية والقانونية بمجلس الـشورى ـسالمة مـشروق القانون من 

 .والقانونية  الدستوريةتين  الناحي 

 

 ثالثـاا: رأي مرفة تجارة وصناعة البحرين:

قانون،  بي ن ممثلو مرفة تجارة وصناعة البحرين عدم موافقتهم على مشروق ال

( المادة  تنص  بالفعل، حيث  متوافرة  منه  تحقيقها  المرجو  الغاية  ا ألن  ( من  16نظرا

قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة على أنه ال يجوز تعديل الرسوم المقررة 

على الطلبة أو المتدربين إال بموافقة وزارة التربية والتعليم وتحت رقابتها دون الحاجة  

من االشتراطات التي ال تتسق مع التوجه االقتصادي للمملكة في تهيئة    لوضع المزيد

المناخ المالئم الستقطاب رؤوس األموال وتوفير البيئة المحفزة لنمو القطاق الخاص.  

 ( مرفق)

 

 :مدرسة بيان البحرينرأي رابعـاا: 

ى  ، مشـيرين  إل أبدى ممثلو مدرسـة بيان البحرين عدم موافقتهم على مشـروق القانون

ــام: مدارس وطنية مير   م إلى ثالثة أقسـ ــ  ــة بمملكة البحرين تُقسـ أن المدارس الخاصـ

ربحية، ومدارس وطنية تجارية، ومدارس مير وطنية تجارية، موضحين أن مدرسة 

دخول   ث يتم صـــــرف ـم ة حـي ة مير الربحـي دارس الوطنـي د من الـم ان البحرين تـع بـي

ــاتذة  ــية على رواتب األس ــوم الدراس ــة من الرس والموظفين وفواتير الكهرباء المدرس

 .والماء، باإلضافة إلى بناء العديد من المرافق والمباني األكاديمية الحديثة

ــكلة وإن   ــاتذة، إال أن هناك مش ــتقطاب الكفاءات من األس ــة تحرص على اس المدرس

قائمة تتمثل في خروج العديد من األســاتذة فور انتهاء العقد المحدد بســنتين، في حين  

ا( على ـتدريبهم ضـــــمن دورات   80,000الـمدرســـــة ـقد أنفـقت ـما يـقارب )أن   ديـنارا

تدريبية متخـصـصة، مـشيرين إلى ـضرورة تعاون الحكومة مع المدارس الوطنية فيما 
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يتعلق بتوظيف خريجي كلية المعلمين في المدارس الخاصــة بالمملكة، حيث يقتصــر  

   توظيف خريجي الكلية حاليـاا على المدارس الحكومية.

 

 : مدرسة الشيخة حصة للبنات رأي خامسـاا: 

عدم  مدرســة الشــيخة حصــة للبناتمدير    ســامية عبدالرزاق الكوهجيت الســيدة  أبد -

 على مشروق القانون.ا  موافقته

ــادر من قـبل    - ــارة إلى القرار الصـــ اريخ    وزارة التربـية والتعليمتـمت اإلشـــ   27بـت

بشــأن تشــجيع وتحفيز المدارس الخاصــة ذات األداء العالي وفق م،  2017أمســطس 

حـيث تضـــــمن القرار إعـطاء األولوـية  نـتائج مراجـعات هيـئة جودة التعليم والـتدرـيب،  

ا%(  5لهذه المدارس بزيادة رسومها الدراسية بنسبة مقدارها ) ــا بشرط موافقة   سنويـــ

يتم ذـلك دون أـخذ مجلس اإلدارة ومرور ـعام دراســـــي واـحد على ثخر زـيادة، حـيث  

 موافقة الوزارة.

 

 :مدرسة المعارف الحديثةرأي سادسـاا: 

السيدة   الحديثةرأت  المعارف  مدرسة  إدارة  رئيس مجلس  كازروني    بروين 

أهمية تحديد نسبة الزيادة في القانون وليس بقرارات وزارية، مشيرة إلى أن استقرار  

لمدرسة من منشآت، واستقطاب الزيادة سيمكن المدرسة من وضع الخطط التطويرية ل

الزيادة   أن  وأوضحت  الكثير،  وميرها  التعليم  في  التكنولوجيا  وتوظيف  المعلمين، 

المرتقبة للرسوم والمعلومة مسبقـاا تدفع المدرسة إلى ربطها ببرامج التعليم المستمر  

 (  مرفقوبخطة تطوير الكادر التعليمي. )  

 

 رأي اللجنـة: سابعـاا: 
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(  16مشــروق قانون بتعديل المادة )قرير اللجنة ) الســابقة ( بشــأن تدارســت اللجنة ت  

ات التعليمية والتدريبية  1998( لسـنة 25من المرسـوم بقانون رقم ) أن المؤســس م، بـش

بعد إعادته للجنة بناءا على خطاب معالي رئيس المجلس بخصـــوص إعادة    الخاصـــة

قبل اللجنة الـسابقة خالل دور النظر في مـشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من  

 االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس.

ــروق القانون  ــالا عن الديباجة   –يتألف مشــ من مادتين تناولت المادة   –فضــ

ــتبدال نص المادة )  األولى منه ــوم بقانون رقم )16اس ــنة 25( من المرس   1998( لس

 فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.   ،بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة

وضــــع ضــــوابط على المؤســــســــات التعليمية  يهدف مشــــروق القانون إلى 

والتدريبية الخاصــة بشــأن زيادة الرســوم الدراســية أو التدريبية، والتزامها بالرســوم 

ادة إال بـعد مرور ثالث  الزـي ا ـب ديلـه المعتـمدة من الوزارة، فضـــــالا عن ـعدم جواز تـع

%( باـشتراط موافقة 5من تاريخ فرـضها أو زيادتها بما ال يزيد عن ) ـسنوات دراـسية

ا بأن قرار مجلس النواب تضــــمن تعديل تلك النســــبة   الوزارة على هذه الزيادة، علما

 %(.3لتصبح )

التمســـك بتوصـــية اللجنة ) وبعد تدارس مشـــروق القانون، انتهت اللجنة إلى  

كما   ) هموادعلى إجراء بعض التعديالت  مع   من حيث المبدأعليه  بالموافقة  الـسابقة (

 وذلك لالعتبارات اآلتية:  (،وردت تفصيالا في الجدول المرفق

 

اللجنــة على أهميــة فرض قيود وضـــــوابط على الرســـــوم التعليميــة    -أوالً  تؤكــد  

ة   داـل الـع ذه القيود والضـــــوابط  ينبغي أن تتصـــــف ـب ة، لكن ترى أن ـه دريبـي والـت

جميع األطراف بـصورة تكفل تعزيز دور الدولة  والموـضوعية والمرونة بالنـسبة ل

ك  ة، وتراعي دور تـل دريبـي ة والـت ات التعليمـي دـم اعي الـخ في اإلشـــــراف على قـط
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ــجيع   ــاهم في تش ــاند لدور الدولة في مجالي التعليم والتدريب وتس القطاعات المس

 وتعزيز االستثمار، وتنسجم مع اآلتي:

يجوز لألفراد والهيئات  /ج( من الدســـتور والتي تنص على أنه :"    7المادة )   -1

ا للقانونإنـشاء المدارس والجامعات الخاـصة   ــً "،  بإـشراف من الدولة، ووفقــــ

ــل األول /  ــجم مع ما ورد في )الفصـ ( من ثامناا: التعليم والثقافة والعلوموتنسـ

تكفـل الخـدمـات التعليميـة  أن الـدولـة "  علىميثـاق العمـل الوطني من تـأكيـد  

 ." كأحد المقومات األساسية للمجتمع البحريني  والثقافية للمواطنين

/أ( من الدسـتور والتي تنص على أن: " االقتصـاد الوطني أسـاسـه  10المادة )  -2

ة اعـي ة االجتـم داـل ــاط االـع ادل بين النشـــ ــاط ، وقواـمه التـعاون الـع ام والنشـــ لـع

ا لخطة مرســومة، وتحقيق الرخاء  الخاص ــا ، وهدفه التنمية االقتصــادية وفقـــــ

 للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون".

ــادـيةبعنوان )    (أوالً البـند )   -3 ( من الفصـــــل الـثاـلث من الميـثاق  الحرـية االقتصـــ

الوطني والذي ينص على أن النظام االقتصــادي في مملكة البحرين يقوم على 

دعم وـتأكـيد  المـبادرة الفردـية وحرـية رأس الـمال في االســـــتثـمار والتنـقل مع  "  

 ".دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة االقتصادية

 

مع    -ـًاثاني اللجنة  أجرتها  التي  التعديالت  القانونتتفق  مشروع  من  سواءا   الغاية   (

لكن ترى اللجنة أن الوسيلة التي  بصورته األصلية أو كما أقرها مجلس النواب(،  

)  تضمنها إفتراضي  أعلى  في وضع  سقف  والمتمثلة  أو  5المشروق   %3  )%

التعليمية والتدريبية يرافقه مدة إفتراضية يتم خاللها تثبيت   لنسبة تعديل الرسوم 

ر زيادة( لم تستند إلى أسس علمية  الرسوم  وهي ) مرور ثالث سنوات على ثخ 

 أو مؤشرات اقتصادية واقعية. 
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إذ أن الظروف االقتصادية واالجتماعية )كالتضخم وارتفاق أسعار السلع والخدمات  

وتكاليف المعيشة، ومعدل العائد على االستثمار، والقدرة على التنافسية والتكاليف 

ا اعتبارات  لمراعاة  المؤسسات  تلك  تتحملها  األيدي  التي  أجور  لجودة ومعدالت 

العاملة وتأهيلها وجذب الكفاءات( ال تتصف بالثبات، و ال تقتصر في تأثيرها على 

التعليمية   المؤسسات  على  ا  أيضا تؤثر  وإنما  والتدريبية،  التعليمية  الخدمة  متلقي 

والتدريبية، لذا فإن عدالة وموضوعية الضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها يجب  

طلق من مجموعة من المؤشرات التي تستخدم في قياس األوضاق االقتصادية  أن تن 

المستهلكين مع مراعاة جودة   أسعار  التضخم ومؤشرات  واالجتماعية كمعدالت 

وبشرط موافقة الوزارة المعنية )وزارة التربية    الخدمة المقدمة وما يرافقها من كلفة

   والتعليم أو وزارة العمل والتنمية االجتماعية(.

 

 ً ا الـث ة   -ـث ة الرؤـي انون مع وثيـق ة على مشـــــروق الـق ا اللجـن ديالت التي أجرتـه تتفق التـع

، والتي تقوم على ثالـثة مـبادئ متوازـنة  2030االقتصـــــادـية للبحرين حتى ـعام   

ومتكاملة وهي )التنافسـية والعدالة واالسـتدامة( ، بحيث ال يطغى مبدأ على ثخر،  

  إلىار في مجال التعليم والتدريب يتم جنبـاا  ومن ثم فإن تشجيع االقتصاد واالستثم

جنب مع  تحقيق العدالة ووضــع القيود والضــوابط على تقديم الخدمات التعليمية  

 والتدريبية بما يكفل االرتقاء بها.

 

ــتوى    ــمن  عنوان "الطموحات على مســ ــادية ضــ وأكدت وثيقة الرؤية االقتصــ

يتيح لكـل مواطن الفرص   المجتمع"  على الحـاجـة إلى :" تطوير نظـام تعليمي

وتلبي احتياجات   وقدراتهالتعليمية التي تتناســب مع احتياجاته الفردية وطموحاته  

ــارت إلى أهمية "المراجعة  المنظمة ألداء  ا أشــ ــا ــادها" وأيضــ البحرين واقتصــ

 مؤسساتنا التعليمية والتدريبية".
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 ً ــد الفرا    -رابعا ــروق القانون في سـ ــاهم التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشـ تسـ

التشــــريعي في مجال القيود التشــــريعية التي تكفل تحقيق الرقابة الموضــــوعية  

ــتثمار   العادلة على تناســب الرســوم الدراســية والتدريبية مع أوجه وظروف االس

ــورة ال تؤدي   رهاق متلقي الخدمة إ إلىواحتياجات وواقع المجتمع البحريني بصـ

على حســـــاب احتـياـجات األســـــرة والمجتمع األخرى، وبـما يكـفل اســـــتمرارـية  

التعليمي   ــالين  المج في  المهني  والتطور  المعرفي  ــدم  والتق العلمي  ــل  التحصـــــي

 والتدريبي.

 

 

 اختيار مقرري الموضوق األصلي واالحتياطي: :ثامنـاا

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

   على اختيار كل من: 

 مقرًرا أصليـًا.   األستاذة هـــالة رمـــــــزي فايــــــز سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.   سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل  .2
 

 

 

 

 توصية اللجنة: :تاسعـاا

 اللجنة توصي بما يلي:، فإن ي من ثراءفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبد  

مشـروع بالموافقة من حيث المبدأ على   ) السـابقة ( اللجنةالتمسـك بتوصـية    -

م،  1998( لســــنة  25( من المرســــوم بقانون رقم )16قانون بتعديل المادة )
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بشــأن المؤســســات التعليمية والتدريبية الخاصــة )المعد في ضــوء االقتراح  

 .النواب(  بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس

 ما وردت تفصيالً في الجدول المرفق.كمواد مشروع القانون   الموافقة على -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 األستاذة هالــة رمـــزي فايـــز               الدكتــورة جهــاد عبدهللا الفاضــل         

 رئيس لجنة الخدمـات                        نائب رئيس لجنة الخدمات              
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 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة   1998( لسنة 25( من المرسوم بقانون رقم )16بتعديل المادة )قانون  مشروع 
 )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( 

 

 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

 مسمى مشروق القانون  

مشروع قانون رقم) ( لسنة 

( من  16بتعديل المادة )

(  25المرسوم بقانون رقم )

بشأن   1998لسنة 

المؤسسات التعليمية  

 والتدريبية الخاصة 

 مسمى مشروق القانون 

الموافقة على المسمممممممممممى  ما  -
 .قانون المشروع  في ورد 

 القانون مسمى مشروق 

المسمممممممممممممى  ما    على  الموافقة -
 .ورد في مشروع القانون 

 مسمى مشروق القانون 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

( من  16بتعديل المادة )

(  25المرسوم بقانون رقم )

بشأن المؤسسات  1998لسنة 

 التعليمية والتدريبية الخاصة
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

 

 

 الديباجة  

 
 
 
 
 
 

 الديباجة 

وعلى  إضممممممممممممممممممافممممة   ممممارة     -
( لسااااااااانااة  17القااانون رقم )

التاااادرياااا    2007 بشااااااااااااأن 
باماو ااااا    الاماعاااااد   الامايانايم 

(  33المرساااااااوم بقانون رقم )
باااانااااقااااال    2015لساااااااااااااناااااة  

 الديباجة 

م ل    - قرار  على  الموافقمممممممة 
وعلى  إضمممممممممممممافة   ارة  ب  النواب

)  القااااانون  لسااااااااانااااة  17رقم   )
بشأن التدري  المينيم    2007

المرساااااااااوم   بمو اااا   المعااااد  
( رقم  لسااااااااانااااة  33بقااااانون   )

 الديباجة 
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

 
 
 
 
 
 
 

نحن حمد بن  يسمممممممممممى     
ملمممممم    مملكممممممة  خليفممممممة    

 ال حرين.

اختصاااصااات وميام المجلس  
األعلى للتاادرياا  الميني  لى  

   م"صندوق العمل
 
 
 

 نص الديبا ة بعد التعديل:
بن  يسممممممممممممممى      حممممممد  نحن 
 خليفة    مل  مملكة ال حرين. 

 دستور،بعد االطالع على ال
  

بنقل اختصاااااااااصااااااااات    2015
األعاالااى   الاامااجاالااس  ومااياااااام 
للتدري  الميني  لى صااااندوق  

  مالعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حممممد بن  يسممممممممممممممى     
مممملمكمممممممة   مملممممممم   خملميمفمممممممة    

 ال حرين.
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

عممممممملمممممممى   االطمممممممالع  بمممممممعمممممممد 
 الدستور،  

وعلى المرسممممموم بقانون رقم 
بشمممممأن   1998( لسمممممنة 25)

المؤسممممممممممممممسمممممممممممممممات التعليميمة  
 والتدريبية الخاصة،

الشمممممممممممممممممور    مممم ممملممم   أقمممر 
المقمممممممانمون  المنمواب  ومم ملم  
اآلتي نصمممممم ، وقد صممممممدقنا 

 علي  وأصدرناه:

وعلى المرسمممممممممممممموم بقممانون رقم 
بشممممممممممأن    1998( لسممممممممممنة 25)

التعليميممممممة   المؤسممممممممممممممسممممممممممممممممممممات 
 والتدريبية الخاصة،

)وعلى   قم  ر  (  17القااااانون 
بشااأن التدري     2007لساانة  

باماو ااااا    الاماعاااااد   الامايانايم 
(  33المرساااااااوم بقانون رقم )

باااانااااقااااال    2015لساااااااااااااناااااة  
اختصاااصااات وميام المجلس  

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى المرسممممممممممممموم بقانون رقم  

بشممممممممأن   1998( لسممممممممنة 25)
التعليميمممممة   المؤسممممممممممممممسممممممممممممممممممات 

 والتدريبية الخاصة،
ر قم )وعلى   ( 17القاااانون 
بشاأن التدري    2007لسانة  

بمو ااااا    المعاااااد   المينيم 
( 33المرسااااوم بقانون رقم )

باااناااقااااال   2015لسااااااااااااناااااة  
اختصااااااااااااصاااااااااااات ومياااام 
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

األعلى للتاادرياا  الميني  لى  
 مالعملصندوق  

أقر م ل  الشممممممممور  وم ل   
النواب القانون اآلتي نصمممممممممم ،  

 وقد صدقنا علي  وأصدرناه:

للتاااادرياااا    األعلى  المجلس 
 م الميني  لى صندوق العمل

أقر م ل  الشمممور  وم ل   
النواب القانون اآلتي نصممممم ،  

 وقد صدقنا علي  وأصدرناه:

 

 المادة األولى  

 

 

 المادة األولى  

 

 

 المادة األولى  

 

 قرر الم ل  ما يأتي:  -

 المادة األولى  

   المعتمدة لمة  تُممممممممممممممممممممسمممممتبد     -

تُممممممممممممممممسممتبد    و   ، المعتمدينبكلمة  

 المادة األولى  
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )المعتمااادين( تغيير  لممممممة   -
 )المعتمدة(.إلى 

)ثالثااة وعوام تغيير   مممارة   -
)ثااال   إلمممى    دراسااااااااااياااااة(

 سنوات(.
إلى   %(5)تغيير نسمممممممممممممم ممة   -

(3)%. 

 

 

 

بـعد موافـقة الوزارة    إال     ممارة  

بنـاء على توافر مجموعـة من 

ى  وعــل ود،  ـي ـق واـل ط  الضـــــواـب

بجودة   المتعلقــة  تلــك  األخص 

ــدالت   ــة ومع التضـــــخم الخــدم

ومؤشــرات أســعار المســتهلك،  

ــً وف ــات  قــــــ ا ألفضـــل الممارسـ

االمتعارف عليها دولي ــً بع ارة    .ـ

بااالايااادة  ال بعااد مرور مااا ال  

يقال عن ثالثاة وعوام دراساااااااااياة  
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص المادة بعد التعديل:ن

من آخر زياااادةم و ماااا ال ياياااد 

موافقااااة 5على   و شااااااااار   %م 

    الوزارة.
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

( الماااادة  من 16نص   )
المرساااااااااوم بقاانون رقم 

لساااااااااناااة  25)  )1998  
بشااااااأن المؤسااااااسااااااات 
والتاااادريبيااااة  التعليميااااة 

 الخاصة:

المممؤسممممممممممممممسمممممممممممممممممممممة  " تملمتمام 
التمممممدريبيمممممة   أو  التعليميمممممة 
الخاصمة بالرسموم المقررة  
على الطل ة أو المتدربين  

(  16ُيسممتبد  بنا المادة )
من المرسمممممممممممممموم بقمانون رقم 

بشممممأن    1998( لسممممنة 25)
المؤسممممممممممممممسمممممممممممممممات التعليميمة  
والتدريبية الخاصممممة، النا  

 اآلتي:

 تلتام المؤسمسمات التعليمية  
والتدريبية الخاصمة بالرسموم 
أو   المطملم مممممممة  عملمى  المممقمررة 
من   المعتممممممدين  المتمممممدربين 

(  16ُيسممممممممممممممتبد  بنا المادة )
(  25المرسوم بقانون رقم )من  

بشمممممممممممممممممممممأن    1998لسممممممممممممممممنمممممممة  
التعليميممممممة   المؤسممممممممممممممسممممممممممممممممممممات 
والتمدريبيمة الخماصممممممممممممممة، النا  

 اآلتي:

 تلتام المؤسمممممممسمممممممات التعليمية  
والتدريبية الخاصمممممممة بالرسممممممموم 
أو   المممطممملممم مممممممة  عممملمممى  المممممممقمممررة 

مممن    الاماعاتامااااادةالمممممتمممممممدربمميممن  

 

(  16المادة )ُيسمممممممممتبد  بنا  
رقم   بقمممممانون  المرسمممممممممممممموم  من 

بشممممممممأن   1998( لسممممممممنة 25)
التعليميمممممة   المؤسممممممممممممممسممممممممممممممممممات 
والتدريبية الخاصمممممممممممة، النا 

 اآلتي:
 

 تلتام المؤسمممممسمممممات التعليمية  
والتدريبية الخاصمممممة بالرسممممموم 
أو  الممطمملمم مممممممة  عمملممى  المممممقممررة 
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

المعتمممدة من الورارة، وال  
بعممممد   تعممممديلالمممما إال  ي ور 

 موافقة الورارة المعنية .

تعممممديلالمممما   الورارة، وال ي ور 
بممالايممادة إال بعممد مرور ممما 
أعوام   عالعممممممة  عن  يقممممممل  ال 
دراسمممممممممممممميممة من  خر ريممادة،  

يا  %،  5يممممد على  وبممممما ال 
 وبشرط موافقة الورارة .

تمعمممممممديملمالممممممما   يم مور  وال  المورارة، 
بممالايممادة إال بعممد مرور ممما ال  

من    ثال  سااااااااانواتيقممل عن  
 خر ريمادة، وبمما ال يايمد على  

 وبشرط موافقة الورارة .  %م3

ممن    الاماعاتامااااادةالمممتمممممممدربميمن  
 ال الورارة، وال ي ور تعمديلالما  
على  بعد موافقة الوزارة بناًء  

توافر مجموعة من الضوابط 
والقيودم وعلى األخص تلاا   
الخاااادمااااة  بجودة  المتعلقااااة 
ــخـــم  الـــتضـــــ ومـــعـــدالت 

أســــــعـــار  ــؤشــــــرات  وم

ــً المسـتهلك، وف ا ألفضـل قــــ

ــارف   المتع ــارســــــات  المم

  ـًا.عليها دولي

 نية المادة الثا  نية المادة الثا  نية المادة الثا  نية المادة الثا  
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 النص النافذ 

نصوص مواد مشروق  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

 النص بعد التعديل  اللجنة توصية  قرار مجلس النواب 

على رئي  م ل  الورراء  
 ل فيما يخص     –والورراء  

تنفيذ أحكام هذا القانون،    –
المي ممن  بممممممم   وم   ويمعمممممممممل 

التمممالي لتممماري  نشممممممممممممممره في 
 ال ريدة الرسمية.

الممممادة  - الموافقمممة على نا 
مشمممممممممممممممروع   فممي  ورد  كمممممممممما 

 القانون.

على نا الممادة  مما  الموافقمة   -
 ورد في مشروع القانون.

المورراء   مم ملم   رئميم   عملمى 
 ل فيما يخصممممممم    –والورراء  

تنفيممذ أحكممام هممذا القممانون،   –
بممم  من اليوم التمممالي  ويعممممل 
لتممماري  نشممممممممممممممره في ال ريمممدة 

 الرسمية.
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 ( 8ملحق رقم )

 

  والقانونية التشريعية الشؤون لجنة تقرير
 برقم  مادة بإضافة بقانون الاقتراح  بخصوص

  المدنية  المواد في الإثبات قانون  لىمكررًا( إ  2)
ية (  14) رقم  بقانون بالمرسوم الصادر والتجار

  السعادة أصحاب من  المقدم م،1996 لسنة
  مبارك وحمد العرادي،  عبدالله  علي: الأعضاء
يوسف النعيمي،   خليفة وسبيكة  الغتم،  أحمد و

يلي دينا ونانسي الفضالة،   خضوري إ
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 م 2020 أكتوبر 28التاريخ: 

 ( 4الرقم: )

 

 

 بشأن تقرير اللجنة السابقة   تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية

ا( مكر2االقتراح بقانون بإضافة مادة ) حول إلى قانون اإلثبات في المواد المدنية   را

، والمقدم من أصحاب السعادة  1996( لسنة  14والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

األعضاء: علي عبدهللا العرادي، حمد مبارك النعيمي، يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة  

 الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري 
 صل التشريعي الخامس الف -  دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 

 مقدمااة: 

  د  5ص ل ت ق / ف    409)وبموجاب الخطااب رقم    م،2020أكتوبر    19بتااريخ        

أكتوبر    18مكتاب المجلس في اجتمااعاه الثااني المنعقاد بتااريخ    (، وبنااء  على قرار3

التي رفعتها اللجنة الساااابقة خالل دور  التقارير   م، بخصاااوص إعادة النظر في2020

المعالي  االنعقاد العادي الثاني من الفصااال التشاااريعي الخامس، فقد أرسااال صااااحب 

لجنة الشاؤون التشاريعية   إلى السايد علي بن صاالح الصاالح رئيس مجلس الشاورى

 ( مكرًرا 2برقم )االقتراح بقانون بإضااافة مادة   تقرير اللجنة السااابقة بشااأن  والقانونية

(  14إلى قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية الصاادر بالمرساوم بقانون رقم )

، والمقدم من أصااحاب السااعادة األع اااء: علي عبدهللا العرادي، حمد 1996لساانة  

إيلي  مبارك النعيمي، يوساااام أحمد الغتم، ساااابيكة خليفة الف ااااالة، نانسااااي دينا  
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جنة بشأنه  وإعداد تقرير يتضمن رأي الل؛ إلعادة النظر في التقرير المذكور، خ وري

 ليتم عرضه على المجلس.

 

 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 لتنفيذ التكليم المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

خالل دور االنعقاد العادي الثالث من    قانون المذكورقتراح ب تدارساااات اللجنة اال  (1)

 التالي:اإللكتروني )عن باُعد(    في االجتماع  الفصل التشريعي الخامس،

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 3 م2020 أكتوبر 26 3

 

المتعلقة (2) الوثائق  على  دراستها  أثناء  اللجنة  ب االب   اطلعت  موضوع    قانونقتراح 

 اشتملت على ما يلي: البحث والدراسة، والتي 

،  تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السابقة بخصوص االقتراح بقانون -

   والمتضمن: 

 )مرفق( االقتراح بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  •

قانون من إعداد األستاذ عبدالموجود  االقتراح ب مذكرة بالرأي القانوني بشأن   •

ة سهير سلطان بني حماد،  ستاذ القانوني للجنة، واأليوسف الشتلة، المستشار  

 )مرفق( مستشار قانوني مساعد.  

 

من دور االنعقاد العادي  حضر االجتماع السادس عشر السابقة  وبدعوة من اللجنة   •

الخامس التشريعي  الفصل  من  بتاريخ  و   الثاني  سعادة  2020فبراير    9المنعقد  م، 

 ، بصفته أحد مقدمي االقتراح بقانون. األستاذ علي عبدهللا العراديالعضو 
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 : كل من مجلس للاللجنة من األمانة العامة  ع اجتما حضر •

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مستشار قانوني مساعد  بني حماد األستاذة سهير سلطان

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة  السيدة أمل عبدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سلمان محمد السيد علي 

 

 

سعادة الع و األستاذ علي عبدهللا العرادي؛ بصفته أحد مقدمي االقتراح   ثانياًا: رأي

 :، كما ورد في تقرير اللجنة السابقةبقانون 

      

والتجارية        المدنية  المواد  في  اإلثبات  قانون  أن  العرادي  علي  األستاذ  بين سعادة 

، أكد على أن اإلثبات هو إقامة الدليل  1996( لسنة  14الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

على وجود واقعة قانونية وذلك بالطرق التي يحددها القانون، في حين أغفل القانون  

الدليل بطريق مشروع، فالحصول عليه  المستند أو  لى  النص على وجوب الحصول ع

بطريق غير مشروع تمس بحجيته كوسيلة إثبات أمام القضاء، كما أن الحصول على  

غيرها من الوسائل    اإلكراه أو  التدليس أو  المستند أو الدليل عن طريق االستغالل أو

التشريعي حفظا ا   لحقوق الغير؛ وعليه يجب سد الفراغ  ا اغير المشروعة يمثل انتهاك

 للحقوق.   

 

 

 ااًا: رأي اللجنة: ثالث

(  2االقتراح بقانون بإضافة مادة برقم )  تقرير اللجنة السابقة بشأن  ناقشت اللجنة     

ا إلى قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم   مكرر 
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عبدهللا العرادي، حمد    يالسعادة األعضاء: عل، والمقدم من أصحاب  1996( لسنة  14)

  ،مبارك النعيمي، يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري 

للجنة، إعادته  تبادل  بعد  بين  وتم  النظر  والمستشارأعضاء    سعادة  وجهات    اللجنة 

 القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 

 

المادة األولى  من مادتين، تضمنت    –فضال  عن الديباجة    -  بقانون  االقتراحيتألم       

( برقم  مادة  تُضاف  أن  على  اإلإ(  امكرر    2النص  قانون  المدنية  لى  المواد  في  ثبات 

بقانون رقم ) بالمرسوم  يكون نصها  ،  وتعديالته   1996( لسنة  14والتجارية الصادر 

تي: " ال يجوز لمن حصل على مستند أو دليل عن طريق االستغالل أو التدليس أو  اآل

الوسائل غير المشروعة، االحتجاج   اإلكراه أو االستيالء أو غير ذلك من الطرق أو 

 ، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. مام القضاء"أثبات إبذلك كوسيلة 

 

، إلى تضمين قانون  اإليضاحية   بحسب ما جاء بمذكرته   االقتراح بقانون،يهدف       

يوجب أن يكون الدليل المقدم للقضاء قد تم   ا ااإلثبات في المواد المدنية والتجارية نص

ألن   األمر،  هذا  اإلثبات  قانون  يتضمن  لم  حيث  مشروع،  بطريق  عليه  الحصول 

الحصول على الدليل بطريق غير مشروع عن طريق االستغالل أو التدليس أو اإلكراه  

لحقوق اإلنسان، وعليه فقد أتى  ا ا  ، يُعد انتهاكة ر ذلك من الطرق غير المشروعأو غي 

 بقانون لسد هذا الفراغ التشريعي.  االقتراح

 

     

 

الناحيتين     من  المالحظات  بعض  تشوبه  بقانون  االقتراح  أن  اللجنة  ارتأت  وقد 

 تي: وذلك على النحو اآل ، الدستورية والقانونية
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   أوالً: من الناحية الدستورية: 

     ( المواد  )20أرست  و  و)32(  البحرين 104(  مملكة  دستور  من  من    (  العديد 

فقرة و( من الدستور على    20المتعلقة بتحقيق العدالة القضائية، فنصت المادة )  ئالمباد

الحكم يقوم  فقرة أ( أن نظام    32للقانون، وبينت المادة )ا ا  أن حق التقاضي مكفول وفق

تعاونها،   مع  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  أساس  على 

( المادة  للحكم  104وأرست  أساس  القُضاة  عدل  أن  فقررت  القضاء،  استقالل  مبدأ   )

وضمان للحقوق والحريات، وأنه ال سلطان ألي جهة على القاضي في قضائه، وال  

الة، ويكفل القانون استقالل القضاء، ويبين ضمانات  يجوز بحال التدخل في سير العد

   .القضاة واألحكام الخاصة بهم 

رساء قاعدة في قانون اإلثبات في  إ  ا اقتراح بقانون محل الرأي ُمستهدفوقد جاء اال     

المواد المدنية والتجارية، مؤداها "عدم جواز االحتجاج أمام القضاء بدليل تم الحصول  

   . روع"عليه بطريق غير مش

وقد ارتأت اللجنة، أن إقرار المبدأ الوارد باالقتراح يترتب على تطبيقه المساس       

( من الدستور وذلك  104  –  32  –  20الدستورية المقررة بنصوص المواد )ئ  بالمباد

 على النحو التالي: 

 

1-  ( المادة  في  قد نص  البحرين  مملكة  أن "حق  20أن دستور  فقرة )و( على   )

ا للقانون"، ولما كانت الغاية التي يتوخاها مبدأ الحق في  ا  التقاضي مكفول وفق

التقاضي تتمثل في الترضية القضائية، وأن إنكار أو تقييد الحق في الترضية  

، أو من خالل إحاطتها بقواعد إجرائية  القضائية سواء بحجبها عمن يطلبها ابتداء  

مع ما أكده الدستور    يم ال يستق  اعد إهدار  يُ ،  يا اجوهر   ا اتكون معيبة في ذاتها عيب

 من حماية لحقوق األفراد.
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حق الدفاع من الضمانات التي ال يُمكن فصلها وعزلها عن حق التقاضي،    كما أن

يتكامالن ويعمالن مع أنهما  القضائية، وقد جاء  ا  ذلك  الترضية  إلى  ا للوصول 

ُمنكر   الرأي  محل  أمام   االمقترح  حقيقي  بدليل  االحتجاج  الحق  صاحب  على 

القضاء الذي له كامل السلطة التقديرية في االعتداد أو عدم االعتداد بهذا الدليل،  

من حقه في عرض    ا اوذلك لمجرد الحصول عليه بطريق غير مشروع، وُمنتقص

الحقيقة،   إظهار  في مجال  بينها  ليمايز  الموضوع  قاضي  أمام  القانونية  األدلة 

للحق في    اوإنكار    األمر الذي يؤكد أن إقرار وتطبيق النص المقترح يُعد تقييد  ا

 الدفاع ووسيلة للتمييز بين الخصوم في مجال المقدرة على إثبات الحقوق.  

 

المادة ) -2 الدستور  32أرست  أ( من  التشريعية    فقرة  السلطات  بين  الفصل  مبدأ 

ا هذا  ومقتضى  تعاونها،  مع  والقضائية  السلطة والتنفيذية  اختصاص  أن  لمبدأ 

التشريعية بسن القوانين ال يُخولها حق التدخل في أعمال أسندها الدستور إلى  

السلطة القضائية، وليس لها أن تأتي عمال  يُخل بالحدود التي تفصل بين واليتها  

بها، وقصرها  الدستور  التي حصرها  القضائية،  السلطة  تتوالها  التي  والمهام 

 لها. معلى عا ا لك افتئات عليها، وإال كان ذ

 

قانوني   دليل  إلى  االستناد  من  القاضي  يمنع  المقترح  النص  تطبيق  إن  وحيث 

من   يمنعه  كما  مشروع،  غير  بطريق  كان  عليه  الحصول  أن  لمجرد  صحيح 

إعمال سلطته التقديرية في تقدير هذا الدليل، فإنه بذلك يؤثر على عمل القاضي،  

 السلطة القضائية.ويمثل تدخال  في عمل 

 

( من الدستور على أنه ال سلطان ألي جهة على القاضي في  104المادة )  نصت -3

قضائه، وال يجوز بحال التدخل في سير العدالة، وكفل الدستور للسلطة القضائية  

من التدخل في أعمالها أو التأثير في    ا ااستقاللها وجعل هذا االستقالل عاصم
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لذلك فقد استقر القضاء الدستوري    تستنفد واليتها.مجرياتها أو إرهاقها بقيود  

له بحكم القانون ولصالح المتقاضين    ةعلى أن السلطة التقديرية للقاضي مقرر

الحل   ويختار  ومالبساتها  وظروفها  منازعة  أو  حالة  كل  ُخصوصيات  م  ل يُق و 

المناسب لها واألقرب إلى تحقيق العدالة، ومن ثم فال يجوز للقاضي أن يمتنع  

 عن إعمال سلطته التقديرية وال أن يتنازل عنها أو يُنيب غيره فيها. 

 

ومن حيث تقدير الدليل، فإنه من المقرر قضاء  أن األدلة متساندة يُكمل بعضها 

تتكون عقيدة المحكمة فال يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته    ةومنها مجتمع  ا ابعض

دلة في مجموعها كوحدة مؤدية  دون باقي األدلة، بل يكفي أن تكون األ  ة على حد

إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت  

   إليه.

 

التقديرية   ه وحيث إن االقتراح المعروض من شأنه غل يد القاضي وتقييد سلطت 

في االستناد إلى دليل قانوني تم الحصول عليه بطريق غير مشروع، وأوجب  

به كوسيل االحتجاج  الخصم عدم  القضاء،    ةعلى  أمام  عليه  م  إثبات  يترتب  ا  م 

ديرية للقاضي،  إهدار هذا الدليل الذي يسهم مع باقي األدلة في تكوين السلطة التق

يترتب عليه   القاضياوكذلك  يؤثر    لتزام على  وبالتالي  يبحثه  وال  يطرحه  أن 

تدخال  محظور    ه على سلطت  يمثل  الدليل، وهو ما  بهذا  اقتناعه    االتقديرية حال 

 ويترتب عليه في النهاية التأثير في تطبيق العدالة. ،في سير العدالة  ا ادستوري 

 

 

 

 

 : من ناحية المالءمة القانونية والموضوعية:  اًاثاني
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ارتأت اللجنة أن االقتراح المقدم تشوبه بعض المالحظات القانونية والتي تتمثل       

 تي: في اآل

 

على إقامة الدليل    ا ايعتمد تمام ثبات ن قانون اإل انتفاء الحاجة إلى االقتراح، ذلك أ -1

وهي اإلثبات بالكتابة وشهادة الشهود  ،  القانون بالطرق التي حددها القضاء أمام

التي   الدليل  واإلقرار والقرائن واليمين والخبرة، وبالقيود  رسمها فيه، ويعتبر 

 :يتية وهفي أي من الحاالت اآل امردود  

النظام   • أو  العدالة  أو  القانون  أو  الشريعة اإلسالمية،  ينتهك مبادئ  الذي  الدليل 

 .العام

 .الدليل الذي يُبنى على علم القاضي الشخصي •

ما صدر عنه من سلوك داٍل على الرضا  ي الدليل الذي يقدمه أحد الخصوم، لنف  •

 .القبول، أو فعل ثابت بإقراره الصحيح أو بمستند أو بحكم قضائي أو 

 .دليل الرأي من غير أهل الخبرة •

 

الحاالت  إ ضوء  في  إليه  واالستناد  ذاته  الدليل  قبول  شروط  توافر  مدى  ن 

المذكورة، يخضع لتقدير القاضي، فإذا تبين له من واقعات الدعوى المعروضة 

الدليل ورد بطريق غ التقديرية في  عليه أن هذا  السلطة  له  ير مشروع كانت 

دليال   مشروعية    اعتباره  مدى  لبحث  األوراق  تحريك  ثم  األدلة،  باقي  يدعم 

تحص   التي  المشروعة الوسيلة  غير  الوسيلة  ألن  عليه،  الدليل  مقدم  بها  ل 

 للحصول على الدليل ال تنفي صحة ما جاء به. 

  

المادة الثانية من قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية نصت على أنه يجب   -2

فيهم،   بالدعوى، منتجة  إثباتها متعلقة  المراد  الوقائع  تكون  قبولها،  ا  وجائز  أن 

وهذه األخيرة تخضع فقط لتقدير القاضي، فإذا قررنا أنه ال يجوز لمن حصل  

يقدمه أمام القضاء لالحتجاج به، أو يحتج به  على دليل بطريق غير مشروع أن  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86


227 
 

ل عليه منذ البداية وهو يعلم أنه ال يجوز له االحتجاج  أمام القضاء، فلماذا تحص  

 به أمام القضاء؟

 

كفاية   مدى  تقدير  في  التقديرية  السلطة  نقل  باالقتراح  األخذ  شأن  من  فيكون 

قانون  المقررة  الدليل  اا ا  مشروعية  للشخص  لتكون  تحص  للقاضي  على  لذي  ل 

بين القاضي وبين بعض اختصاصاته   المستند أو الدليل، ونكون وضعنا حائال  

   ا ا.المقررة له دستوري 

 

يترتب على األخذ باالقتراح هدر قيمة الدليل، وهدر حقوق الشخص مقدم الدليل   -3

كثير   يحدث  ألنه  نية،  ب ُحسن  عليه  غير  ا  الذي حصل  بطريق  المستند  يرد  أن 

يصل إلى صاحب الحق فيه بطريق مشروع، فيضيع حقه الثابت    مشروع ولكنه

 بالدليل لكونه قد ورد ابتداء  بطريق غير مشروع. 

 

 

يترتب على إيراد المقترح أن تقضي المحكمة بوقف الدعوى المقدم فيها الدليل،   -4

نهائي  الفصل  بموجبه  ا ا  لحين  تم  الذي  المشروع  غير  الفعل  عن  الدعوى  في 

عن   فضال   الدليل،  على  والتدليس  الحصول  االستغالل  وسائل  إثبات  صعوبة 

إحالة  يتم  عندما  النزاع  أمد  إطالة  إلى  تؤدي  أنها  إلى  إضافة   خاص،  بشكل 

أو   تدليس  أو  استغالل  إثبات وجود  أجل  الجنائية من  المحكمة  إلى  الموضوع 

ستيالء قبل النطق بالحكم المدني، فضال  عن إمكانية ضياع الحقوق  إكراه أو ا

، وهو أمر كان يخضع في األساس  بسبب عدم القدرة على إثبات هذه الوسائل

القاضي بحكم  لتقدير  ويقضي  في  هفيحسمه  الفصل  سرعة  فإن  وبالتالي   ،

  الدعاوى تقتضي عدم إقراره.
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ليها المشااارع في كل زمان ومكان،  يساااعى إالتي  إن تحقيق العدالة هي الغاية  -5

حيث إن تحقيق العدالة يؤدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه واسااااتقرار المجتمع  

إلى فقادان الثقاة بين أبنااء المجتمع   وتحقيق األمن، وأن فقادان العادالاة يؤدي 

اوشايوع الفسااد والرذيلة، فالعدل أسااس الحكم وفق لنص المادة الرابعة من   اااااا 

االقتراح المقدم يترتب عليه اإلخالل بمبدأ تحقيق العدالة، الدساتور، وأن إقرار  

وذلاك من خالل إهادار الادليال الصااااحيح لمجرد الادفع باأناه تم الحصااااول علياه  

بطريق غير مشروع، كما أن التأخير في الفصل في القضايا لحسم هذه المسألة  

 بحكم قضائي نهائي وبات يترتب عليه التأثير على تحقيق العدالة.

 

 

 

يترتب على األخذ باالقتراح غل يد القاضي عن إعمال سلطته التقديرية بشأن  -6

الدليل، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى  

فال تثريب عليها إن هي أخذت بدليل تكون قد ، وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة

وهي غير ملزمة  ،  لحمله  اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي 

بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقالال  على كل منها ما 

دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك 

 األقوال والحجج. 

 

 

 

( من القانون المدني، اللتين  28( و)27ن )ي المادت   نصيراح مع  يتعارض االقت -7

وال  عما ينشأ عن ؤال يكون مس  ا اأن من استعمل حقه استعماال  مشروع  نرراتق

ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به  

بالغير اإلضرار  يرم  ، سوى  التي  المصلحة  كانت  إذا  غير    ي أو  تحقيقها  إلى 

ما يصيب الغير من  مع    ةمشروعة  أو قليلاة األهميااة بحيث ال تتناسااب البتا

ا غير مألوف،  ا  ا بليغأو إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرر    ،ضرر بسببها
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يُمثل قاعدة عامة تلتزم المحاكم بتطبيقها قانون  ، ويخضع هذا  ا اوهذا مبدأ عام 

غير   بطريق  الدليل  على  الحصول  يكون  فقد  للمحكمة،  التقديرية  للسلطة 

مشروعة،   كمصلحة  الحق  على  للحصول  الوحيدة  الوسيلة  ولكنه  مشروع، 

هدفه إظهار حقه وليس في  ويكون  فيسعى المدعي للحصول على هذا الدليل،  

الذي الضرر  من  أكبر  أن مصلحته  وتقديره  بالغير  اإلضرار  يصيب    نيته  قد 

و    27للمستقر عليه بنصي المادتين ) اا ا  الغير، وال يُقدر ذلك سوى المحكمة طبق

المقرر  28 المبدأ  مع  المقترح  النص  فيتعارض  وبذلك  المدني،  القانون  من   )

خاصة  أن حق التقاضي هو من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة، و سالف الذكر،  

ا عن حق يدعيه لنفسه إال إذا ثبت  أو ذود    اا  فال يسأل من يلج أبواب القضاء تمسك

الحق   مع وضوح  والعنت  الخصومة  في  اللدد  إلى  المباح  الحق  عن  انحرافه 

 ابتغاء اإلضرار بالخصم. 

 

 

كذلك، فإن ما جاء باالقتراح يمكن استغالله إلهدار األدلة والحقوق، فما يكون   -8

غير مشروع،  ل على الدليل بطريق  من الخصم إال أن يدعي أن خصمه تحص  

 عن موضوع الحق الثابت بهذا الدليل.  ةفيفتح الباب إلى مجادلة بعيد

 

 

 

القضاء  -9 في  كمبدأ  به  معموال   النص  هذا  كان  وإن  أنه  تقدم،  ما  إلى  نضيف 

الفرنسي، فإن اللجنة تؤكد على أن األنظمة القضائية في الدول تختلف باختالف  

القض وأن  الدستورية،  وأنظمتها  شعوبها  األور طبيعة  بدأ  و اء  عامة  بصفٍة  بي 

تقرير   إلى  ضمن    ئمباديتجه  باعتبارها  الدولية  االتفاقيات  تتضمنها  قانونية 

األور  قضاو االتحاد  فيعتمد  عليها،  والسير  أساس ؤ بي  تطبيق  ا ا  ها   مبادئ على 

اإلنسان حقوق  مجال  في  تتعد  ؛  االتفاقيات  الدولية  االتفاقيات  قوتها    ىألن 

مع الدستور، بل إنه يتم تعديل الدساتير لتتماشى مع  نصوص القانون لتتعادل  
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نصوص تلك االتفاقيات، وأن اختالف النظام القانوني في مملكة البحرين عنه  

المطبقة فيه،    ئالمبادبي ال يستتبع ضرورة األخذ بكل  و في دول االتحاد األور 

لقاضي   التقديرية  للسلطة  إعمالها  تقدير  إخضاع  المقبول  من  يكون  ولكن 

 وضوع.      الم

 

 

قانون    وباالطالع      سياق  عن  تخرج  لم  أنها  تبين  المقارنة،  القوانين  بعض  على 

تحادي( اإلماراتي، وقانون اإلثبات األردني،  اإلثبات البحريني، منها قانون اإلثبات )اال

النص  والليبي،   رفض  على  اللجنة  معه  توافقت  الذي  األمر  وغيرها،  والمصري، 

سعادة  المقترح تحفظت  وقد  الف الة  ،  سبيكة  األستاذة  االقتراح  الع و  على رفض 

 . بقانون، وأبدت تأييدها له بصفتها أحد مقدمي االقتراح بقانون

 

 

 ااًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:رابع

 

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

 اختيار كل من: 

 

 

 مقاارًرا أصليااًا. الاساياد نااااوار عاالااي الاماحمااود                    .1

 مقرًرا احتياطيًا.  الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة                     .2

 

 

 ااًا: توصية اللجنة: خامس
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بقانون،   قتراحفي ضااوء ما دار من مناقشااات وما أبدي من آراء أثناء دراسااة اال      

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 ا ( مكررً 2االقتراح بقانون بإضاافة مادة )  التمساك بتوصاية اللجنة الساابقة برفض  -

(  14إلى قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية الصاادر بالمرساوم بقانون رقم )

، والمقدم من أصااحاب السااعادة األع اااء: علي عبدهللا العرادي، حمد 1996لساانة  

مبارك النعيمي، يوساااام أحمد الغتم، ساااابيكة خليفة الف ااااالة، نانسااااي دينا إيلي  

 خ وري.

 

 

 الموقر التخاذ الالزم،،، واألمر معروض على المجلس 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                عادل عبدالرحمن المعاودة                        

 اللجنة رئيس            نائب رئيس اللجنة                                                         

 

 

 

 


