
 

 

 2021 نوفمبر 16التاریخ: 
 

 صاحب املعـايل السيد / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر 

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   
 
 

 ،،، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
 

معالیكم   إلى  أرفع  أن  لتقریر  الیسرني  المالیة  التكمیلي  الشؤون  حوللجنة   واالقتصادیة 

  2006) لسنة  78مكرًرا) إلى المرسوم بقانون رقم (   9االقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم ( 

بشأن التأمین ضد التعطل، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: درویش أحمد المناعي، رضا 

الدكتور منصور محم الزاید،  دالل جاسم  الدكتور محمد علي حسن،  فرج،   ، د سرحانعبدهللا 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.
 

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

            

 
 خالد حسيـن املسـقطي                      

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية                                     
 :المرفقات

 .معالي رئیس المجلس بشأن إعادة تقریر اللجنةخطاب  -
 .التكمیلي ملخص التقریر -
 تقریر اللجنة المذكور أعاله. .1
 .ومذكرتھ اإلیضاحیة بصیغتھ المعدلة االقتراح بقانون .2
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.  .3
 مذكرة قانونیة تكمیلیة. +  القانونیین لشؤون اللجانمذكرة بالرأي القانوني مقدمة من المستشارین  .4
 .مرئیات الھیئة العامة للتأمین االجتماعي .5
 .رد وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة .6
(الصیغة  .بشأن التأمین ضد التعطل  2006) لسنة 78مكرًرا) إلى المرسوم بقانون رقم ( 9بإضافة مادة جدیدة برقم ( االقتراح بقانون .7

 األصلیة)
 بشأن التأمین ضد التعطل، وتعدیالتھ. 2006) لسنة 78المرسوم بقانون رقم ( .8



 
 

 

   4د  5ف /ص ل م ق 670لرقم :ا
م1202نوفمرب  15التاريخ:   

 احملرتم  خالد حسني املسقطي/السيد   سعادة  
 الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس جلنة  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

ناااوفمرب  14إشاااارل إلااا  قااارار استهاااس د ةهااااتد الااديااا  اس   ااا ل  تااااريخ 
،  اسواف ااا   هااا  إ اااادل ت ريااار لت ااات م اساااوقرل    اااوص ا قااا ا    اااانو  م2021

 2006ل لاااا   7٨ة اااررال إلااا  اسرياااوم   اااانو  رقااام   ٩ إضااااف  ةاااادل ة يااا ل  ااارقم  
 شاااال  التاااالةع ضاااا  الت نااااا، ااس اااا م ةااااد وياااا ا  الااااا ادل ا   ااااا : دراياااا  

 هااا  حااااد، د ل ةايااام  وحمااا  اس اااا  ، رضاااا   ااا او فااار ، الااا  تور ة مااا 
الزايااااا ، الااااا  تور ة  اااااور ة مااااا  يااااارحا ن إلااااا  الهت ااااا ، ا لااااا  سزيااااا  ةاااااد 

 ال راي .

يرةاااا  التب ااااا  إ ااااادل دراياااا  ا قاااا ا    ااااانو   ناااا  الاااا  ر، ا لاااا  د 
ضاااو  ة اقشااااء و  اااا  استهاااس  شااالند، ارفاااص ت ريااار   ااا ا ال  اااوص د ةو ااا  

 ةد تاري د.وي وع  وق اه 
                

 ، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  و

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصادية الشؤون جلنة 

 العنوان

مكرًرا) إلى المرسوم بقانون   9االقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم (
بشأن التأمین ضد التعطل، والمقدم من أصحاب   2006) لسنة 78رقم (

السعادة األعضاء: درویش أحمد المناعي، رضا عبدهللا فرج، الدكتور  
 علي حسن، دالل جاسم الزاید، الدكتور منصور محمد سرحانمحمد 

 مجلس الشورى القانوناقرتاح أصل 

 الفصل التشریعي الخامس - الثالثاالنعقاد دور  - 2021 أبریل 21 اإلحالة إىل اللجنة 

 الفصل التشریعي الخامس - رابعلادور االنعقاد  - 2021 نوفمبر 15 انتهاء اللجنة من املناقشة 

 ) 10( عدد االجتماعات  

 2021نوفمبر  14 –الجلسة السادسة  العرض على اجللسة

 مضمونه 

یھدف االقتراح بقانون محل النظر إلى بسط مزید من الرقابة البرلمانیة   -
إدارتھ والحفاظ علیھ، حیث یوجب عرض  العام لضمان حسن  المال  على 

لحساب   الختامي  التعطلالحساب  المدقق   التأمین ضد  قبل  من  تدقیقھ  بعد 
على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ویكون اعتماد الحساب  الخارجي،  

الختامي المذكور بقرار یصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوًعا 
 .بمالحظاتھما وینشر في الجریدة الرسمیة

 مادتان دیباجة + بنيته 

التشريعية  رأي جلنة الشؤون 

 والقانونية مبجلس الشورى
 . القانونیةو الدستوریة ینتسالمة االقتراح بقانون من الناحی

 خالصة آراء اجلهات املختصة  

 : الھیئة العامة للتأمین االجتماعي •
بشأن الھیئة العامة للتأمین    2008) لسنة  3بموجب أحكام القانون رقم (  -

االجتماعي فإن الھیئة تخضع لرقابة وزیر المالیة، كما یتم تدقیق حساباتھا 
ومركزھا المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، باإلضافة إلى 

وقد واإلداریة،  المالیة  الرقابة  دیوان  لرقابة  الھیئة  القانون    خضوع  نص 
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آنف الذكر على أن یرفع مجلس اإلدارة بصفتھ السلطة العلیا للھیئة والذي 
یتولى تصریف شؤونھا تقاریر دوریة إلى وزیر المالیة بشأن نشاط الھیئة  
العامة وسیر العمل بھا وما تم إنجازه، كما أجاز القانون للوزیر طلب تزویده  

لقیامھ بالرقابة على أعمال الھیئة،    بأیة بیانات أو معلومات أو تقاریر الزمة
المساس   وعدم  للدولة  العامة  بالسیاسة  الھیئة  التزام  من  للتثبت  وذلك 

 باألوضاع المالیة للھیئة.  

بشأن التأمین ضد    2006) لسنة  78طبقًا ألحكام المرسوم بقانون رقم (  -
لتدقیق   مالیة  سنة  كل  دولیة  مكانة  ذي  خارجي  مدقق  تعیین  یتم  التعطل 

المحاسبیة  حسا للمعاییر  تقریر بشأنھ وفقًا  التعطل وإعداد  التأمین ضد  ب 
توضح   التي  والمعلومات  البیانات  كافة  ویتضمن  دولیًا  علیھا  المتعارف 
حقیقة المركز المالي للحساب، ومن ثم یتم رفع التقریر إلى مجلس إدارة 

 الھیئة العامة ووزیر المالیة واالقتصاد الوطني. 

انیة التقدیریة والحساب الختامي والوضع المالي لحسابات  إقرار المیز  إن  -
الھیئة یتم من قبل مجلس اإلدارة الذي یتكون من ممثلین عن كافة الفئات 
ذوي   من  مستقلین  ممثلین  إلى وجود  باإلضافة  الصندوق،  في  المساھمة 
البیانات   نشر  ویتم  والتأمینیة،  المالیة  الشؤون  في  واالختصاص  الخبرة 

 إلحصائیة للھیئة بعد إقرارھا في موقعھا اإللكتروني الرسمي.  المالیة وا

جمیع سبل الرقابة والتدقیق على الھیئة وعلى الحساب مكتملة ومتحققة   -
 .بموجب أحكام القانون

المبینة  الھیئة  توصي    - للمبررات  النظر في االقتراح بقانون وفقًا  بإعادة 
 أعاله.

 : االجتماعیةوزارة العمل والتنمیة   •

اختصاصھا،  یدخل ضمن  بقانون ال  االقتراح  بأن موضوع  الوزارة  أفادت 
 مما یتعذر علیھا إبداء مرئیاٍت بشأنھ. 

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 االقتراح بقانون  جواز نظر الموافقة على 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 التكمیليتقریر ال
 للجنة

 
 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امساخلالفصل التشريعي 



 

 

 5 2021 نوفمبر 15التاریخ: 
 )5التقریر: ( 

 
 

 الشؤون املالية واالقتصادية  لجنةالتكميلي ل تقرير ال

ا) إىل املرسوم بقانون رقم    9بإضافة مادة جديدة برقم (  قرتاح بقانوناال حول
ً
 10مكرر

بشأن التأمني ضد التعطل، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء:   2006) لسنة 78(

درويش أمحد املناعي، رضا عبداهللا فرج، الدكتور حممد علي حسن، دالل جاسم 

 الزايد، الدكتور منصور حممد سرحان 
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 الفصل التشریعي الخامس  – رابعال دور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

اریخ    ب الخطـاب رقم (م2021  نوفمبر  15بـت   )،4د    5ف    /ل م ق    ص  670، وبموـج

 20  عاد ؛ أم2021نوفمبر   14ـسة المنعقدة بتاریخ داـسمجلس الـشورى في جلـستھ الوبناًء على قرار  

شؤون المالیة الإلى لجنة    الشورى  مجلس  السید علي بن صالح الصالح رئیس  صاحب المعالي

مكرًرا) إلى المرسوم    9االقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم (  حول  ھاتقریر  واالقتصادیة

بشــأن التأمین ضــد التعطل، والمقدم من أصــحاب الســعادة    2006) لســنة 78بقانون رقم (

م   األعضـاء: درویش أحمد المناعي، رضـا عبدهللا فرج، الدكتور محمد علي حـسن، دالل جاـس

ــرـحان ــور محـمد ســ ــةوذـلك   ؛الزاـید، اـلدكتور منصــ  25 على أن ترفع اللجـنة،  لمزـید من اـلدراســ

 .تاریخھمن  أسبوعأقصاه في موعد  ھاتقریر
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ً
 5 إجراءات اللجنة: -أوال

 :تیة في االجتماعات اآل االقتراح بقانونتدارست اللجنة  )1(

 دور االنعقاد  التاریخ  االجتماع  الرقم 
 3 2021أبریل   28 الثامن والعشرین  .1
 3 2021مایو  26 التاسع والعشرین   .2
 3 2021یونیو  2 الثالثین   .3
 3 2021یونیو  16 الحادي والثالثین   .4
 3 2021یونیو  30 الثاني والثالثین  .5
 3 2021یولیو  28 الثالث والثالثین  .6
 3 2021سبتمبر   8 الرابع والثالثین  .7
 4 2021أكتوبر   24 الثاني   .8
 4 2021نوفمبر   14 الخامس   .9

 4 2021نوفمبر   15 السادس  .10
 

 

 

 10 

بھ والتي اشتملت على ما   على الوثائق المتعلقة  االقتراح بقانونأثناء دراستھا  اطلعت اللجنة    ) 2(

 یلي:

 .(مرفق) االقتراح بقانون بصیغتھ المعدلة 

   (مرفق)ومذكرتھ اإلیضاحیة. األصلي االقتراح بقانون 

 ) 15 (مرفق) .، وتعدیالتھبشأن التأمین ضد التعطل 2006سنة ) ل78المرسوم بقانون رقم 

 .(مرفق) رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 
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 5 (مرفق) مقدمة من المستشارین القانونیین. مذكرة الرأي القانوني 

 .(مرفق) مذكرة قانونیة تكمیلیة 

  (مرفق)  .الھیئة العامة للتأمین االجتماعي مرئیات 

 .(مرفق) رد وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة 
 

 10 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  ات شارك في اجتماع •

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 ھیئة المستشارین القانونیین نائب رئیس  حسن الطوالبةالدكتور علي 

 سابقًا  -  المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد  
   سابقًا  -  المستشار القانوني لشؤون اللجان السید علي عبدهللا العرادي 
 المستشار المالي واالقتصادي  السیدة زھرة یوسف رحمة 

 باحث قانوني  ربیعالسیدة أمینة علي  
 باحث اقتصادي  السید مشعل إبراھیم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد   السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 وتواصلمشرف إعالم  السید علي عباس العرادي 

 

 

 

 

 
ً
 15 :لتشريعية والقانونية الشؤون اجلنة رأي  -اثاني

ن م  االقتراح بقانونوالقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة  رأت لجنة الشــؤون التشــریعیة

 .والقانونیة الدستوریة  تینالناحی
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 ثال 
ً
 5 :لعامة للتأمني االجتماعياهليئة ا مرئيات -اث

ــابقة    –  في ردھا الكتابيأفادت الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  ــل إلى اللجنة السـ أنھ ب –المرسـ

تخضــع الھیئة  فإن بشــأن الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  2008) لســنة  3بموجب أحكام القانون رقم (

ــاـباتـھا ومركزـھا الـمالي من قبـ  ـبة وزیر الـمالـیة، كـما یتم لرـقا ــاـبات داخلي وآخر ـتدقیق حســ ل ـمدقق حســ

رقابة دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، وقد نص القانون آنف لإلى خضـــوع الھیئة   باإلضـــافة،  خارجي

 10ونھا تقاریر ؤدارة بصــفتھ الســلطة العلیا للھیئة والذي یتولى تصــریف شــ الذكر على أن یرفع مجلس اإل

نجازه، كما أجاز القانون إأن نشـــاط الھیئة العامة وســـیر العمل بھا وما تم المالیة بشـــ  دوریة إلى وزیر

للوزیر طـلب تزوـیده ـبأـیة بـیاـنات أو معلوـمات أو تـقاریر الزـمة لقـیاـمھ ـبالرـقاـبة على أعـمال الھیـئة، وذـلك 

  ئة.المالیة للھی باألوضاعللتثبت من التزام الھیئة بالسیاسة العامة للدولة وعدم المساس 

بشـــأن التأمین ضـــد التعطل یتم تعیین  2006) لســـنة  78ا ألحكام المرســـوم بقانون رقم (وطبقً 

 15مكانة دولیة كل ســنة مالیة لتدقیق حســاب التأمین ضــد التعطل وإعداد تقریر بشــأنھ   يمدقق خارجي ذ

ي توضــح حقیقة ا للمعاییر المحاســبیة المتعارف علیھا دولیًا ویتضــمن كافة البیانات والمعلومات التوفقً 

ــاب، ومن ثم یتم رفع التقریر إلى مجلس إدارة   الھیئـة العـامـة ووزیر المـالیـة المركز المـالي للحســـ

 واالقتصاد الوطني.

ــع الـمالي   ــاب الخـتامي والوضــ ــح مـعھ أن إقرار المیزانـیة التـقدیرـیة والحســ األمر اـلذي یتضــ

 20الھیـئة یتم من قـبل مجلس اإلدارة اـلذي یتكون من ممثلین عن ـكاـفة الفـئات المســــاھـمة في   اتلحســــابـ 

ــندوق ــافة  ،الص ــاص في الشــ  باإلض ــتقلین من ذوي الخبرة واالختص ون المالیة  ؤإلى وجود ممثلین مس

  سمي.والتأمینیة، ویتم نشر البیانات المالیة واإلحصائیة للھیئة بعد إقرارھا في موقعھا اإللكتروني الر

ــبل الرقابة والتدقیق على الھیئة وعلى  ــابوانتھت الھیئة إلى القول بأن جمیع ســ مكتملة   الحســ

ــي ـبإـعادة النظر في اال ا للمبررات المبیـنة  وفقًـ   بـقانون   حقتراومتحقـقة بموـجب أحـكام الـقانون، ـلذا توصــ

 25 (مرفق) .أعاله
 

ا
ً
 رد وزارة العمل والتنمية االجتماعية: -رابع

بأن موضوع االقتراح بقانون ال   – في ردھا المرسل إلى اللجنة السابقة    –أفادت الوزارة  

 (مرفق) بشأنھ. إبداء مرئیاتٍ یھا عل  ، مما یتعذرھااختصاص ضمنیدخل 
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ا
ً
 5 رأي اللجنة:  -خامس

مكرًرا) إلى المرســـوم    9االقتراح بقانون بإضـــافة مادة جدیدة برقم ( تدارســـت اللجنة 

بشــأن التأمین ضــد التعطل، والمقدم من أصــحاب الســعادة    2006) لســنة 78بقانون رقم (

م األعضـاء: درویش أحمد المناعي،   رضـا عبدهللا فرج، الدكتور محمد علي حـسن، دالل جاـس

مجلس قرار بناًء على   ة تقریرھا بخصـوصـھدبعد إعا  الزاید، الدكتور منصـور محمد سـرحان،

 10 لمزید من الدراسة.وذلك  ؛2021نوفمبر  14في جلستھ السادسة المنعقدة بتاریخ الشورى 

االقتراح سالمة  الذي انتھى إلى  اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة وقد  و

للتأمین االجتماعيرد  على  واطلعت  ،  ةوالقانونی  الدستوریة  تینالناحیمن    بقانون العامة  ، الھیئة 

رد إلى  بعدم  باإلضافة  أفادت  التي  االجتماعیة  والتنمیة  العمل  بموضوع   وزارة  اختصاصھا 

بقانون و،  االقتراح  تبادل  اللجنة وتم  أعضاء  السعادة  أصحاب  قبل  من  حولھ  النظر  جھات 

 15 والمستشار القانوني والمستشار المالي واالقتصادي.

بسط مزید من الرقابة البرلمانیة على المال العام بقانون محل النظر إلى  یھدف االقتراح  

ضد   لتأمینحساب اوالحفاظ علیھ، حیث یوجب عرض الحساب الختامي للضمان حسن إدارتھ  

بقرار    المذكورالختامي    حساب الویكون اعتماد    ثم مجلس الشورى،  لنواب مجلس ا، على  التعطل

النواب مشفوًعا بمالحظاتھما   .وینشر في الجریدة الرسمیة  یصدر من مجلس الشورى ومجلس 

 20من أھم األسس التي یقوم علیھا   تعد  التصرفقابة على المال العام والمساءلة عن كیفیة  أن الرك  ذل

 ةالدول  تصرفقد أصبحت المساءلة وإطالع الرأي العام على كیفیة  و  .أي نظام سیاسي دیمقراطي

  كما تعد الرقابة وظیفة األجھزة،  والمجتمع  للمال العام حقًا من حقوق المواطنأو الھیئات العامة  

 وحسن إدارتھا.  المختصة للتأكد من سالمة تنفیذ توجیھات الحفاظ على األموال العامة

بقــانون، واالطالع على رأي   اللجنــة لالقتراح  ــة  االوبعــد دراســـ لھیئــة  لتــأمین  لعــامــة 

ــیاغة االقتراح بقانونالجتماعيا ــتماع لرأي مقدمیھ وباالتفاق معھم؛ تمت إعادة ص  25  ، ، وبعد االس

على إضــافة مادة جدیدة  المادة األولىمادتین، نصــت  من  –عن الدیباجة   فضــالً   –یتألف والذي 

ي: ، نصــھا اآلتالتأمین ضــد التعطلبشــأن   2006) لســنة 78مكرًرا) إلى القانون رقم (  9برقم (
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ــد التعطل بعد تدقیقھ من قبل المدقق  " ــاب التأمین ضــ ــاب الختامي لحســ  5تقدم الحكومة الحســ

ــنة المالیة، ویكون  الخارجي، إلى   ــة التالیة النتھاء الســ مجلس النواب خالل األشــــھر الخمســ

ا اعتماد الحســاب الختامي بقرار یصــدر عن كل من مجلس الشــورى ومجلس النواب مشــفوعً 

 تنفیذیة. الثانیة المادةجاءت و ".بمالحظاتھما، وینشر في الجریدة الرسمیة
 

 10 
للجنة أن ا تود،  بشـــأن االقتراح بقانون االجتماعيالھیئة العامة للتأمین  رد  خصـــوص وب

 :اآلتیة  ھامالحظات بیّنت

بشأن   2008لـسنة    )3(نـصوص القانون رقم أحكام   بیانالھیئة على مرئیات   اقتـصرت   -1

ــوع الھیـئة لر قیق ، وـتدالـیةالـمـقاـبة وزیر  الھیـئة الـعاـمة للـتأمین االجتـماعي وـما أوجبـتھ من خضــ

 15حسـاباتھا ومركزھا المالي من قبل مدقق حسـابات داخلي وآخر خارجي، باإلضـافة إلى خضـوع 

ــالً  الذكر من أن یرفع عما أوجبھ القانون آنف  الھیئة لرقابة دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، فضــ

تقاریر دوریة إلى للھیئة والذي یتولى تصـــریف شـــؤونھا   مجلس اإلدارة بصـــفتھ الســـلطة العلیا

عما نص علیھ المرسـوم   فضـالً  .نشـاط الھیئة وسـیر العمل بھا وما تم إنجازه بشـأن الیةوزیر الم

ســمعة   يبشــأن التأمین ضــد التعطل من تعیین مدقق خارجي ذ  2006) لســنة  78بقانون رقم (

 20لتدقیق حسـاب التأمین ضـد التعطل وإعداد تقریر بشـأنھ وفقًا للمعاییر المحاسـبیة المتعارف    دولیة

 .لیھا دولیًاع

لف  اللجنة أن   رىتو  ي االقتراح بقانون، ولیس من عن نظر مقدم اكن غائبً یلم ذكره ما ـس

النیل من ســالمة االقتراح بقانون ووجاھتھ، أو من األھداف التي یســعى إلى تحقیقھا، فقد  شــأنھ

ح بقانون أنھ یھدف إلى بسـط مزید من الرقابة البرلمانیة على أوردت المذكرة اإلیضـاحیة لالقترا

 25لذات   الحســاب وھو ما یعني اســتمرار خضــوع  ،المال العام لضــمان حســن إدارتھ والحفاظ علیھ

ــاب الختامي من قبل مجلس اإل دارة اإلجراءات المتبعة في القانون المذكور من حیث إقرار الحس

ــاب الخـتامي  ـمدقق ـخارجيـتدقیـقھ من قـبل  ، ثم  المعني  ـبة الوزیرتـحت رـقا ، ومن ثم اعتـماد الحســ

ا بمالحظات كل منھما، وینـشر ن كل من مجلس النواب ومجلس الـشورى مـشفوعً عیـصدر  بقرار  

ــمیة، وھو ما  في أن الھدف من الرقابة على یھ االقتراح بقانون الماثل. ذلك نص علالجریدة الرس
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 5د من أن ما التأكو ھدارمن التبذیر واإلتھ  ا في الوقت الراھن على حمایالمال العام لم یعد مقصـورً 

بل ارتقت الرقابة لتشـــمل بلوغ  ، ةینازیاعتماده في المما تم لا مطابقً كان تم صـــرفھ من األموال  

ــادـیة واالجتـماعـیة   ــرات األداء المتفق علیـھا،  األـھداف االقتصــ والتحقق من إنـجازـھا وفـقا لمؤشــ

ــتور والقانون ــوص الدسـ ــتوى األداء في األجھزة الحكومیة ومدى التزامھا بنصـ   . ومالحظة مسـ

ولعل من أھم وأجدى وأنفع صور الرقابة التي تُمارس على األموال العامة ھي تلك التي تقوم بھا 

 10الســلطة التشــریعیة بما تملكھ من ســلطات وصــالحیات تزودھا بھا النصــوص القانونیة، باعتبار 

 األموال العامة والرقابة علیھا أدوات لتنفیذ السیاسة العامة للدولة.  
 

ن مجلس إدارة الھیئة العامة للتأمین االجتماعي  فإ  ا للوضــع القائم،طبقً ھ ترى اللجنة أن  -2 

  والمیزانیات  وإعداد البیانات المالیةالمحاســبیة  االســتثماریة و الســیاســةیتولى وضــع ھو الذي 

 15لحسـاب   الختامي  بالتصـدیق على الحسـاب   عن اختصـاصـھ فضـالً ، التأمین ضـد التعطل حسـاب ل

وقواعد الحوكمة   إلداریةألعراف المحاســــبیة والرقابیة والوذلك مخالف   ،التأمین ضــــد التعطل

ا،  المع دة دولیـً ام  ذإتـم ذه المـھ ل ـھ دة بـك ة واـح ا    .ال یجوز أن تنفرد جـھ ذا النظر ـم وال یغیر من ـھ

بشـأن التأمین ضـد   2006) لسـنة 78) من المرسـوم بقانون رقم (8أوجبتھ الفقرة (أ) من المادة (

ــع الـمالي    اإكتواریًـ   اخبیرً   دارة الھیـئةإمن تعیین مجلس    التعـطل أو أكثر لفحص ومراجـعة الوضــ

 20  وزیرالره ما یقدل اكل ثالث سـنوات على األقل، وكلما اقتضـت الضـرورة ذلك طبقً   للحسـاب مرةً 

ةإجلس  أو م ھ  دارة الھیـئ ا أوجبـت ادة (، أو ـم انون من تعیین مجلس 9الـم ــوم بـق   ) من ذات المرســ

ــنة مالیة مدققً  ــاب  أو أكثر اخارجیً  ااإلدارة في بدایة كل سـ  ،، ذلك أنھذا مكانة دولیة لتدقیق الحسـ

ــوص الـقائـمةا  وطبقًـ  دارة الھیـئة الـعاـمة للـتأمین االجتـماعي في إیـظل األمر مرده لمجلس    ،للنصــ

ك التـق اد تـل ة  ، دون وجود  اریراعتـم ــلـط ةســ اـب ة  رـق انـی ــط   برلـم ھ بمیزان القســ ھ ووزـن لتقییم عمـل

 25 داري المتبعتخص الـسیاـسة االـستثماریة أو النھج المحاـسبي واإل مالحظات  لوـضع ، أووالترـشید

ة  ـھدفب  –  ن وـجدت إ  – اـی ھ  حـم ا یـھدف  أموال الحســــاب ودیمومـت انون  ، وھو ـم ھ االقتراح بـق إلـی

 . الماثل
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 5وجھات النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء   تبادلو  االقتراح بقانونوبعد تدارس  

واالقتصاديوالالقانوني    والمستشار  ،اللجنة المالي  تقدم،  مستشار  ما  على  ولألسباب ،  وبناء 

بصیغتھ   االقتراح بقانون  نظر  انتھت إلى جواز  ؛بـُنَي علیھا والتي اقتنعت بھا اللجنة المذكورة التي  

بالمرسوم   ة) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى الصادر92(  المادة  لحكم  فقًاو  ذلك و  ،المعدلة

 . م2002) لسنة  55بقانون رقم (
 10 
 

 ساد
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اس

ــورى، اتفـقت اللجـنة على اختـیار 39إعـماالً لنص الـمادة (       ) من الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 كل من:

 15 مقرًرا أصلیـًا.    أحمد المناعي درویشاألستاذ   سعادة  .1

 مقرًرا احتیاطیًا.    حسن أبل  عزیزالدكتور عبدال سعادة  .2

 

 سا
ً
 توصية اللجنة:  -ابع

االقتراح    بجواز نظر  فإن اللجنة توصي،  دار من مناقشات وما أبدي من آراءفي ضوء ما           

 20بـشأن    2006) لـسنة  78مكرًرا) إلى المرـسوم بقانون رقم (  9بقانون بإـضافة مادة جدیدة برقم (

األعضـاء: درویش أحمد  لمقدم من أصـحاب السـعادة  وا  ،(بصـیغتھ المعدلة)  طل التأمین ضـد التع

ــور   ــم الزاید، الدكتور منص ــن، دالل جاس ــا عبدهللا فرج، الدكتور محمد علي حس المناعي، رض

 .محمد سرحان
 

 25 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 

 
 

 30 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )2(املرفق 
 

 
 االقتراح بقانون بصیغتھ المعدلة

 ومذكرتھ اإلیضاحیة
 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل
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) 78(إلى المرسوم بقانون رقم  )مكررا 9(اقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم 
 (بصیغتھ المعدلة) بشأن التأمین ضد التعطل 2006لسنة 

 
 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة      ملك مملكة البحرین 

 .بشأن التأمین ضد التعطل، وتعدیالتھ 2006لسنة ) 78(على المرسوم بقانون رقم  االطالعبعد 

 :أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه

 

 المادة األولى

بشأن التأمین ضد  2006لسنة ) 78(مكررا إلى المرسوم بقانون رقم  )9(تضاف مادة جدیدة برقم 
  :االتيالتعطل، نصھا 

  :)مكررا 9(مادة 

 الرقابة على الحسابات

، المدقق الخارجي الختامي لحساب التأمین ضد التعطل بعد تدقیقھ من قبل الحكومة الحسابتقدم 
السنة المالیة، ویكون اعتماد الحساب  النتھاءإلى مجلس النواب خالل األشھر الخمسة التالیة 

وینشر  بمالحظاتھما،صدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا ی بقرار الختامي
 .في الجریدة الرسمیة

 

 المادة الثانیة

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ  -كل فیما یخصھ  -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 
 .اعتبارا من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 

 ملك مملكة البحرین                                                                                         

 حمد بن عیسى آل خلیفة 
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المذكرة االیضاحیة لالقتراح بقانون بإضافة مادة جدیدة برقم (9 مكرًرا) إلى المرسوم بقانون 

 رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمین ضد التعطل (بصیغتھ المعدلة)

 

تكفل الدولة تحقیق ) من دستور مملكة البحرین على أن "5تنص الفقرة (ج) من المادة (
الضمان االجتماعي الالزم للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو الیتم أو 

یة الصحیة، وتعمل على وقایتھم الترمل أو البطالة، كما تؤّمن لھم خدمات التأمین االجتماعي والرعا
 ".من براثن الجھل والخوف والفاقة

 ھ على أن:) من9من المادة ( و(ب) (أ) تانتنص الفقركما 

لكیة ورأس المال والعمل، وفقًا لمبادئ العدالة اإلسالمیة، مقومات أساسیة لكیان الدولة المِ  -أ"
 وظیفة اجتماعیة ینظمھا القانون. االجتماعي وللثروة الوطنیة، وھي جمیعًا حقوق فردیة ذات

 ".لألموال العامة حرمة، وحمایتھا واجب على كل مواطن -ب

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 92كما تنص المادة (

تقدم االقتراحات بقوانین من أعضاء المجلس إلى رئیسھ مصاغة م على أن "2002) لسنة 55(
ر المستطاع، ومرفقًا بھا مذكرة إیضاحیة تتضمن نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح ومحددة بقد

والمبادئ األساسیة التي یقوم علیھا واألھداف التي یحققھا. وال یجوز أن یوقع االقتراح بقانون أكثر 
 ".من خمسة أعضاء

األسس التي یقوم علیھا وحیث تعد الرقابة على المال العام والمساءلة عن كیفیة إنفاقھ من أھم 

أي نظام سیاسي دیمقراطي، فالمساءلة واطالع الرأي العام على كیفیة طرق استعمال الدولة أو الھیئات 

فالرقابة ھي الوظیفة التي تسعى بھا والمجتمع،  حقًا من حقوق المواطن العامة للمال العام أصبح

على األموال العامة والتأكد من حسن  األجھزة المختصة للتأكد من سالمة تنفیذ توجیھات الحفاظ

 إدارتھا.



 

3 
 

 

بسط مزید من الرقابة البرلمانیة على المال العام لضمان وعلیھ یھدف االقتراح بقانون إلى 

 ضد التعطل لتأمینحساب اوالحفاظ علیھ، حیث یوجب عرض الحساب الختامي لحسن إدارتھ 

ویكون اعتماد  م مجلس الشورى،ث لنوابمجلس ا، على بعد تدقیقھ من قبل المدقق الخارجي

 بقرار یصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوًعا بمالحظاتھما الختامي المذكور حسابال

بما یستتبعھ ذلك من مرور الحساب المذكور على عین الُمراقب  وینشر في الجریدة الرسمیة،

الشورى، ومن ثم  المتمثل في مجلس النواب، وكذلك عین الُممحص المرشد المتمثل في مجلس

من مالحظات تھدف إلى دیمومة عمل القائمین على الحساب المذكور  اإیراد ما یعن لھما أو ألیھم

وفق القوانین واللوائح وتوكید ضرورة الحفاظ على المال العام وتنمیتھ عن طریق استثماره بأقل 

 2006) لسنة 28(قدر من المخاطر. وذلك كلھ على نحو ما انتھجھ المشرع في القانون رقم 

 بشأن احتیاطي األجیال القادمة.

من مادتین، نصت األولى منھ على إضافة  -فضال عن الدیباجة-ویتكون االقتراح بقانون 

بشأن التأمین ضد  2006) لسنة 78مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم ( 9مادة جدیدة برقم (

 التعطل، في حین جاءت المادة الثانیة تنفیذیة.

 

 

 



 

 

 

  

 
        
 مملكة البحرین       

 مجلس الشورى 
 إدارة شؤون اللجان 

 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج
 
 

 )3(املرفق 
 

 
 رأي 

 لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة
 

 

 

 

 

 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 امسالفصل التشريعي اخل
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 م  2021نوفمبر   3 :التاريخ

 

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

 

( 78رقم )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون   9بإضافة مادة جديدة برقم )االقتراح بقانون الموضوع:  

: درويش أحمد  والمقدم من أصحاب السعادة األعضاءبشأن التأمين ضد التعطل،   2006لسنة 

حسن،   محمد علي  الدكتور  فرج،  عبدهللا  الزايد،  المناعي، رضا  جاسم  منصور  دالل  الدكتور 

 .محمد سرحان

 

 تحية طيبة وبعد،
 
 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق  م2021 أبريل   21بتاريخ       

بإضافة مادة جديدة برقم  االقتراح بقانون    (، نسخة من3د  5ص ل ت ق / ف   623كتابه رقم )

والمقدم من  بشأن التأمين ضد التعطل،   2006( لسنة  78رقم )مكرًرا( إلى المرسوم بقانون  9)

األعضاء السعادة  علي  أصحاب  محمد  الدكتور  فرج،  عبدهللا  المناعي، رضا  أحمد  درويش   :

الزايد،  حسن،   جاسم  سرحاندالل  محمد  منصور  التشريعية    ،الدكتور  الشؤون  لجنة  إلى 

الم  الية واالقتصادية.والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون 
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والقاانونياة ا تمااع عقادت  م2021  أبريل  28و  21  يوبتااريخ      التشااااريعياة  هاا  يلجناة الشااااؤون 

التشلللريعي الخامس  ينثالثوال لثاثال االنعقاد الثالث من الفصلللل   ، والخامس والثالثين من دور 

الثلاللث2021نوفمبر    3وبتااريخ   من الفصلللللل   بعاراالنعقلاد المن دور   م عقلد اللجنلة اجتملاعالا 

على   ،التشللللريعي الخامس باالحيث اطلعت  ومذكرته اإليضاااااحية، كما  قانون  قتراح  المذكور، 

للجنة القانوني  المعدة من قبل المستشار  المذكرة   .بشأنه  استعرضت 

 

 

اللجناة     والنقاا     –وانتهات  بإلى عاد  مخاال اة    –بعاد الماداولاة  لمبااد  وأحااا   قاانون  االقتراح 

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

مكرًرا( إلى المرسلللوم   9بإضلللافة مادة جديدة برقم )االقتراح بقانون    اللجنة ساااالمةترى        

التعطل،   2006( لسلللنة 78رقم )بقانون   والمقدم من أصلللحاب السلللعادة  بشلللأن التأمين ضلللد 

دالل جاسلم  : درويش أحمد المناعي، رضلا عبدهللا فرج، الدكتور محمد علي حسلن،  األعضلاء

محمد سرحانالزايد،   .والقانونية  الدستورية  ن الناحيتينم  ،الدكتور منصور 

 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                                  
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 
 



 
 
 
 

 مملكة البحرین       
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 

 )4(املرفق 
 

 

 

 مذكرة 
 الرأي القانوني

+ 
 مذكرة تكمیلیة

 

 دور االنعقاد العادي الرابع 

 امسالفصل التشريعي اخل



 

 
 

  

 2021  مايو  30  التار�ــــخ

ن المسق�ي  م   سعادة الس�د/ خالد حسني  المح�ت

 رئ�س لجنة الشئون المال�ة واالقتصاد�ة                                               

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،،،

 

ي  
اح بقانون    بخصوصالموض�ع: مذكرة بالرأي القانوين �ضافة مادة جد�دة برقم ب  االق�ت

) إ� المرسوم بقانون رقم ( 9(
�
ن ضد التعطل  2006) لسنة 78مكررا  �شأن التأمني

 

ي �شأن الموض�ع المذكور أعالە،       
بناًء ع� تكل�ف سعادتكم بتقد�م مذكرة بالرأي القانوىض

�شأن الالئحة    2002) لسنة  55دستور، وع� المرسوم بقانون رقم (و بعد االطالع ع� ال 

�شأن    2006) لسنة  78رقم (  قانونالمرسوم بالداخل�ة لمجلس الشورى و تعد�الته، وع�  

ض ضد التعطل، و  اح�عد دراسة التأمني : ، بقانون المذكور  االق�ت ي
 نف�د سعادتكم باآلىت

اح بقانون  أوال:   محتوى االق�ت

ي مادته األو� ع� إضافة مادة جد�دة  يتألف  
، نص �ض ض اح بقانون من ديباجة ومادتني االق�ت

)  9برقم ( ض ضد التعطل  2006) لسنة  78إ� المرسوم بقانون رقم (  مكررا� ، نص  �شأن التأمني

ي : 
 االىت

 الرقابة ع� الحسابات

ض ضد التعطل بعد تدق�قه من   قبل ديوان  "تقدم الحكومة الحساب الختا�ي لحساب التأمني

واال  المال�ة  السنة الرقابة  النتهاء  التال�ة  الخمسة  األشهر  خالل  النواب  مجلس  إ�  دار�ة، 



 

 
 

  

الشورى  موافقة تصدر عن كل من مجلس  بعد  الختا�ي  الحساب  اعتماد  و�كون  المال�ة، 

ي الج��دة الرسم�ة". 
ا بمالحظاتهما، و�ن�ش �ض فقد المادة الثان�ة  أما    ومجلس النواب مشفوع�

 تنف�ذ�ة.  جاءت

 

اح بقانون: ثا  ن�ا: أهداف االق�ت

بقانون   اح  االق�ت اال�ضاح�ة  يهدف  مذكرته  ي 
�ض ورد  حسبما  الرقابة .  .  من  م��د  �سط  إ� 

لمان�ة ع� المال العام لضمان حسن اح    إدارته والحفاظ عل�ه، ح�ث يوجب    ال�ب عرض االق�ت

ض حساب االحساب الختا�ي ل من قبل ديوان الرقابة المال�ة   هبعد تدق�ق  ،ضد التعطل   لتأمني

بقرار �صدر من مجلس الشورى ومجلس    ەو�كون اعتماد  ،واإلدار�ة، ع� مجلس النواب

بمالحظاتهما  ا  مشفوع� الرسم�ة  النواب  الج��دة  ي 
�ض مرور  .    و�ن�ش  من  ذلك  �ستتبعه  بما 

ض الُمراقِ  ي مجلس النواب، وكذ الحساب المذكور ع� عني
ض  ع  ا ب المتمثل �ض ص الُممِح الخب�ي  ني

أو أليهما رِش المُ  لهما  �عن  ما  إيراد  ثم  الشورى، ومن  ي مجلس 
�ض المتمثل  من مالحظات ،  د 

وتوك�د  واللوائح  ض  القوانني وفق  المذكور  الحساب  ع�  ض  القائمني عمل  د�مومة  إ�  تهدف 

ورة الحفاظ ع� المال العام وتنميته عن ط��ق استثمارە بأقل قدر من المخاطر. وذلك  �ض

ي القانون رقم (
ع �ض �شأن احت�ا�ي األج�ال    2006) لسنة  28كله ع� نحو ما انتهجه الم�ش

  القادمة. 

   ثالثا: النصوص الدستور�ة والقانون�ة ذات الصلة: 

"تكفل الدولة تحقيق : ) من دستور ممل�ة البح��ن ع� أن  5الفقرة (ج) من المادة (تنص  

ي حالة الش�خوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو 
ض �ض  الضمان االجتما�ي الالزم للمواطنني



 

 

 

 

مل أو البطالة، كما تؤّمن لهم خدمات التأمي   اال  جتماعي والرعاية الصحية، وتعمل اليتم أو التر

 عىل وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة" . 

 ( منه عىل أن : 9كما تنص الفقرتان أ،ب من المادة )

 لمبادئ العدالة اإلسالمية، مقومات أساسية    -"أ 
ً
كية ورأس المال والعمل، وفقا

ْ
الِمل

وة الوطنية، وهي جميعا ح قوق فردية ذات وظيفة اجتماعية لكيان الدولة االجتماعي وللتر

  . ينظمها القانون

 ". لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب عىل كل مواطن -ب

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 92كما تنص المادة )

احات بقواني   من أعضاء المجلس إىل رئيسه2002( لسنة 55)  م عىل أن "تقدم االقتر

ا بها مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور 
ً
مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفق

ي يحققها. وال يجوز أن 
ي يقوم عليها واألهداف التر

اح والمبادئ األساسية التر المتعلقة باالقتر

اح بقانون أكتر من خمسة أعضاء".   يوقع االقتر

 

ي 
ن
 : رابعا : الرأي القانون

العام والمساءلة عن كيفية إنفاقه أهم األسس التر يقوم عليها أى تعد الرقابة عىل المال ـ 1

نظام سياىس ديمقراط، فالمساءلة واطالع الرأى العام عىل كيفية طرق استعمال الدولة أو 

الهيئات العامة للمال العام أصبح يعتتر حقا من حقوق اإلنسان والمجتمع، فالرقابة ه 

ختصة للتأكد من سالمة تنفيذ توجيهات الحفاظ عىل الوظيفة التر تسىع بها األجهزة الم

اح بقانون الذي يهدف األموال العامة والتأكد من حسن إدارتها.  ي أهمية االقتر
 ومن هنا تأنر



 

 

 

 

لمانية عىل المال الع  ام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، إىل بسط مزيد من الرقابة التر

ي الوقت الراهن عىل حماية الهدف من الرقابة عىل المال عىل الع ذلك أن
 
ام لم يعد قاًضا ف

المال العام من التبذير والضياع وكشف االنحرافات واالعتداءات عليه، بل ارتقت الرقابة 

ومالحظة مستوى لتشمل بلوغ األهداف االقتصادية واالجتماعية والتحقق من إنجازها 

ي األ 
 
امها بنصوص الدستور و  جهزةاألداء ف القانون، ولعل من أهم الحكومية ومدى التر 

ي تقوم بها السلطة
مارس عىل األموال العامة هي تلك التر

ُ
ي ت
 وأجدى وأنفع صور الرقابة التر

يعية بما تملكه من سلطات وصالحيات تزودها بها النصوص القانونية، باعتبار األموال  التشر

  العامة والرقابة عليها أدوات لتنفيذ السياسة العامة للدولة. 

 

اح بقانون الماثل أن يضمن وضع تقر  ـ من شأن2 ير سنوي عن الحساب الختامي االقتر

دارية لمناسبة عرض الحساب ن قبل ديوان الرقابة المالية واإل م لحساب التأمي   ضد التعطل

 
ً
مما هو متبع حاليا من وضع  الختامي المدقق عىل المجلسي   بعد نهاية كل سنة مالية ، بدل

ي 
ها ، مما قد يعت  ديوان الرقابة خطة عمل سنوية تتضمن بعض الوزارات والهيئات دون غت 

 .  الديوان بالتدقيق عىل حساب التأمي   ضد التعطلدون قيام ، أو أكتر  ،مرور سنة مالية

 

تب أي آثار ق3 ح بقانون، ال تتر ي جاء بها المقتر
ي حال رفض ـ بالنظر إىل الصيغة التر

 
انونية ف

، عىل اعتبار هما اعتماد الحساب الختامي لحساب التأمي   ضد التعطل أحد المجلسي   أو كال

أن مجلس النواب يملك أدوات رقابية كالسؤال واالستجواب وتشكيل لجان التحقيق 

ي حال وجود تجاوزات. 
 
ي يستطيع أن يلجأ إليها ف

ها التر لمانية وغت   التر

 



 

 

 

 

وط الدستورية والقانونية لتقديمه ، وتبقر نرى أن االقتر .  4 اح بقانون قد استجمع الشر

ن ذلك من قبيل قات مجلس الشورى الموقر باعتبار أالموافقة عىل جواز نظره من اطال

ع بتقديرها دون معقب .  ي يستقل المشر
يعية التر  السياسات التشر

 

ام،،،        هذا ما لزم بيانه، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحتر

 

 

 المستشار علي عبدهللا العرادي                         المستشار خالد نجاح محمد    

ي لشئون اللجان   
ن
ي لشئون اللجان                      المستشار القانون

ن
 المستشار القانون
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General - عام General - عام 

 2021           التاري    خ

ن المسقطي  م  سعادة السيد/ خالد حسي   المحتر

 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية                                              

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

ي تكميلية الموضوع: مذكرة 
ن
ئة العامة لتعقيب عىل مرئيات الهيبشأن ابالرأي القانون

ن االجتماعي بخصوص اح بقانون  للتأمي  ( إىل  9إضافة مادة جديدة برقم )ب االقتر
ً
مكررا

ن ضد التعطل 2006( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )  بشأن التأمي 

 

ي بشأن الموضوع المذكور تكميلية بناًء عىل تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة      
بالرأي القانون 

بشأن  2002( لسنة 55أعاله، و بعد االطالع عىل الدستور، وعىل المرسوم بقانون رقم )

 2006( لسنة 78رقم ) قانونالمرسوم بالالئحة الداخلية لمجلس الشورى و تعديالته، وعىل 

اح وبعد دراسة مرئيات الهيئة العامة ، بقانون المذكور  بشأن التأمي   ضد التعطل، وعىل االقتر

اح المذكور ،  : للتأمي   االجتماعي بشأن االقتر ي
 نفيد سعادتكم باآلنر

 

ي يسىع إبال   أوال: 
اح بقانون واألهداف التر ىل تحقيقها ، وكذا النصوص نسبة لمحتوى االقتر

اح بقانون من الناحية ي االقتر
 
القانونية، نحيل  الدستورية والقانونية ذات الصلة ، وكذا رأينا ف

ي اجتماع اللجنة رقمبشأنها جميعا إ
 
   (31) ىل مذكرة رأينا السابق عرضها عىل اللجنة الموقرة ف

 ا عىل ثمي   وقت اللجنة الموقرة . ، وذلك منعا للتكرار وحرص  
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General - عام General - عام 

ن االجتماعي    ثانيا :   : مرئيات الهيئة العامة للتأمي 

أفادت الهيئة العامة   ،2021/  5/  25المؤرخ    sio  / 93/  2021كتابها رقم   بموجب 

بشأن الهيئة العامة  2008( لسنة 3حكام القانون رقم )أ للتأمي   االجتماعي أنه بموجب

للتأمي   االجتماعي تخضع الهيئة العامة لرقابة وزير المالية ، كما يتم تدقيق حساباتها ومركزها 

ي ماىلي من قبل مدقق حسابات داخىلي وآال  إلحكام القانون المشار إليه وذلك تخر خارج 
 
نفيذا

ن دارية ، وقد نص القانو رقابة ديوان الرقابة المالية واإل ىل أعاله، باإلضافة إىل خضوع الهيئة إ

توىل ترصيف دارة بصفته السلطة العليا للهيئة والذي يآنف الذكر عىل أن يرفع مجلس اإل 

ط الهيئة العامة وست  العمل بها وما تم انجازه ىل وزير المالية بشأن نشاشئونها تقارير دورية إ

ارير الزمة لقيامه بالرقابة ، كما أجاز القانون للوزير طلب تزويده بأية بيانات أو معلومات أو تق

ام الهيئة بالسياسعىل أ ة العامة للدولة وعدم المساس عمال الهيئة ، وذلك للتثبت من التر 

بشأن  2006( لسنة 78حكام المرسوم بقانون رقم )وطبقا أل لمالية للهيئة . كما أنه وضاع اباأل

ي ذو مكانة دولية كل سنة مالية  لتدقيق حساب التأمي   ضد التعطل يتم تعيي   مدقق خارج 

ا نه وفقا للمعايت  المحاسبية المتعارف عليها دولي  التأمي   ضد التعطل وإعداد تقرير بشأ

ي توضح 
للحساب، ومن ثم يتم حقيقة المركز الماىلي ويتضمن كافة البيانات والمعلومات التر

. األمر الذي يتضح دارة الهيئة العامة ووز رفع التقرير إىل مجلس إ ي
ير المالية واالقتصاد الوطت 

انية التقديرية والحساب الختامي والوضع الماىلي لحمعه أن إ سابات الهيئة يتم من قرار المت  

ي الحساب باالضافة فة الفئات دارة الذي يتكون من ممثلي   عن كاقبل مجلس اإل 
 
المساهمة ف

ة واالختصإ ي الشئون المالية والتأمينيةىل وجود ممثلي   مستقلي   من ذوي الخت 
 
، ويتم اص ف

.  ،قرارها المالية واإلحصائية للهيئة، بعد إ نشر البيانات ي الرسمي
ون  ي موقعها االلكتر

 
 ف
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سبل الرقابة والتدقيق عىل الهيئة نه بناء عىل كل ما سبق يتضح بأن جميع وأضافت الهيئة إ

حكام القانون، ومن ثم أوصت الهيئة باعادة ىل الحساب مكتملة ومتحققة بموجب أوع

رات .  ح وفقا لهذه للمت 
ي المقتر

 
 النظر ف

 : رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية :  ثالثا 

اح بقانون الي ي اختصاص أفادت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن موضوع االقتر
 
دخل ف

اح بقانون . رة، وبالتاىلي يتعذر عىل الوزارة إالوزا  بداء مرئيات عىل االقتر

 

ن االجتماعي رابعا   : : التعقيب عىل مرئيات الهيئة العامة للتأمي 

 2008لسنة  3تالحظ لنا اقتصار مرئيات الهيئة عىل ترديد أحكام نصوص القانون رقم  –1

 بشأن الهيئة العامة للتأمي   االجتماعي وما أوجبته من خضوع الهيئة لرقابة وزير المالية،

، باالضافة وتدقيق حساباتها ومركزها ال ي ماىلي من قبل مدقق حسابات داخىلي وآخر خارج 

 دارية ، فضال عما أوجبه القانون آنفرقابة ديوان الرقابة المالية واإل  ىلإىل خضوع الهيئة إ

ئة وست  العمل بها وما تم ىل وزير المالية بشأن نشاط الهيالذكر من أن يرفع تقارير دورية إ

بشأن التأمي   ضد  2006لسنة ( 78المرسوم بقانون رقم )فضال عما نص عليه ، انجازه

ي  وهي كلها أمور لم تكن غائبة عن نظر ذو سمعة دولية .  التعطل من تعيي   مدقق خارج 

اح بقانون ، وليس من شأنها النيل م اح بقانون ووجاهته، أو من ن سالمة االمقدمي االقتر قتر

ي يسىع اىلاأل
اح بقانون أنه يهدف تحقيقها ، فقد أوردت المذكرة اإل  هداف التر يضاحية لالقتر

لمانية عىل المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه ىل بسط مزيد منإ . الرقابة الت 

ي استمرار خضوع الحساب لذات اإل وهو ما ي
ي القانون المذكور من إ جراءاتعت 

 
قرار المتبعة ف

ن قبل دارة تحت رقابة الوزير ، ثم تدقيقه مالختامي للصندوق من قبل مجلس اإل  الحساب
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 كل من مجلساعتماد الحساب الختامي بقرار من    ارية ، ومن ثمدديوان الرقابة المالية واإل 

ي الجريدة الرسمية ، مشفوعا بمالحظات كل منهما، وينشر الشورى مجلس النواب و 
 
وهو  ف

اح بقانون . ما هدف إ ىل المال عىل العام لم يعد الهدف من الرقابة ع ذلك أنليه االقتر

ا  ي الوقت الراهن عىل حماية المال  مقصور 
 
العام من التبذير والضياع وكشف االنحرافات ف

واالعتداءات عليه، بل ارتقت الرقابة لتشمل بلوغ األهداف االقتصادية واالجتماعية 

ي األ والتحقق من إنجازها 
 
امها بنصوص  جهزةومالحظة مستوى األداء ف الحكومية ومدى التر 

مارس عىل األموال العامة 
ُ
ي ت
الدستور والقانون، ولعل من أهم وأجدى وأنفع صور الرقابة التر

ي تقوم بها السلطة
يعية بما تملكه من سلطات وصالحيات تزودها بها  هي تلك التر التشر

نفيذ السياسة العامة النصوص القانونية، باعتبار األموال العامة والرقابة عليها أدوات لت

  للدولة. 

ي السابق عرضها عىل لجنتكم الموقرة 2
ـ نؤكد عىل ما سبق أن أوردناه بمذكرة رأينا القانون 

اح بقانون الماثل أن يضمن وضع تقر من أن  ير سنوي عن الحساب الختامي من شأن االقتر

اسبة عرض الحساب دارية لمنن قبل ديوان الرقابة المالية واإل م لحساب التأمي   ضد التعطل

 
ً
مما هو متبع حاليا من وضع  الختامي المدقق عىل المجلسي   بعد نهاية كل سنة مالية ، بدل

ي 
ها ، مما قد يعت  ديوان الرقابة خطة عمل سنوية تتضمن بعض الوزارات والهيئات دون غت 

  .  طلالديوان بالتدقيق عىل حساب التأمي   ضد التعدون قيام ، أو أكتر  ،مرور سنة مالية

وط الدستورية والقانونية لتقديمه ، وتبقر ـ  3  اح بقانون قد استجمع الشر نرى أن االقتر

ن ذلك من قبيل قات مجلس الشورى الموقر باعتبار أالموافقة عىل جواز نظره من اطال

ع بتقديرها دون معقب .  ي يستقل المشر
يعية التر ي ذلك السياسات التشر

 
تقول المحكمة  وف

ها عىل ":  "  كة البحرينالدستورية بممل ي تباشر
جرى قضاء هذه المحكمة عىل أن الرقابة التر
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ي الدستور، فال شأن للمحكمة 
 
يــــع لنص ف يعات، مناطها مخالفة التشر دستورية التشر

ورته، أو  يــــع أو ض  ي مدى مالءمة التشر
 
ع أو النظر ف ي ينتهجها المشر

يعية التر بالسياسة التشر

 التنقيب عن بواعث إصداره أو تق
ً
دير آثار تطبيقه وتبعاته، النحسار هذا االختصاص أصال

عنها. فرقابة الدستورية ال تتناول القانون من مفهوم مجرد وإنما بالنظر إىل أنه تعبت  عن 

ي تضمنها تحقيق أغراض 
سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكالتها، يتغيأ بالنصوص التر

ي حددها. ويتعي   
اتفاق النصوص القانونية، المطعون عليها،  بذاتها من خالل الوسائل التر

ع منها، بل يكون  ي توخاها المشر
مع الدستور أال تنفصل هذه النصوص عن األغراض التر

وعيتها، بالوسائل المُ  اض مشر  ال اتصال هذه األغراض، وبافتر
 
 منطقيا

ً
فضية إليها، اتصال

 أن الرقابة القضائية ا
 
. وقد أضىح مقضيا

ً
 وال منفصال

 
ي واهيا

 
ها هذه المحكمة ف ي تباشر

لتر

 
ً
 إلبطال نصوص قانونية يحتمل مضمونها تأويال

 
عية الدستورية، ال تستقيم موطئا شأن الشر

يعات كافة هو  ي التشر
 
ي حمأة المخالفة الدستورية، بحسبان أن األصل ف

 
يجنبها الوقوع ف

 
 
عىل وجه الجزم  مطابقتها للدستور ما لم تنقض هذه القرينة بدليل قطىعي يكون بذاته نافيا

 ".دستورية النص المطعون فيه

ي  
 
 (2015/1برقم )ط. ش/  المقيد الطلب "المحكمة الدستورية البحرينيةـ حكمها ف

 ".   2016/  1/  27ـ جلسة  ( ق13)لسنة

ام،،،        هذا ما لزم بيانه، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحتر

 

 خالد نجاح محمد المستشار                                                                              

ي لشئون اللجان                                                                             
ن
 المستشار القانون
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 مرئیات
 الھیئة العامة للتأمین االجتماعي
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قانون رقم )43(  ل�سنة  2014

بتعديل املادة )33( من املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006

ب�ساأن التاأمني �سد التعطل

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته، 

وعلى المر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمين �شد التعطل،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه ، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة الأوىل

 2006 ل�شنة   )78( رقم  بقانون  المر�شوم  من   )33( المادة  من   )1( البند  بن�س  ُي�شتبدل 

ب�شاأن التاأمين �شد التعطل، الن�س الآتي:

»يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن مائة دينار ول تجاوز خم�شمائة دينار كل م�شتفيد خالف 

حكم الفقرة )ب( من المادة )21( من هذا القانون، ويعفى  المخالف  من العقوبة اإذا بادر 

اإلى اإبالغ المكتب بهذه المخالفة قبل اأن يعلم المكتب بوقوعها، ب�شرط اإعادة المبالغ الم�شتلمة 

من قبله بدون وجه حق.

وت�شاعف العقوبة بحديها الأدنى والأق�شى في حالة العود.

وتق�شي المحكمة باإلزام المحكوم عليه برد ما ت�شلمه من مبالغ دون وجه حق.

املادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

           ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة 

�شدر يف ق�شر الرفاع :

بتاريـخ: 8 ذي القعدة 1435هـ

املوافق: 3 �شـــبـتـمـبـــر 2014م
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 قانون رقم )4( ل�سنة 2019

  بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون 
ل  رقم )78( ل�سنة 2006 ب�ساأن التاأمني �سد التعُطّ

نحن �سلمان بن حمد اآل خليفة              ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )87( منه،

ل بالقانون  ل، املعدَّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطُّ

رقم )43( ل�شنة 2014،

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2008 ب�شاأن الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي، املعدَّ

رقم )33( ل�شنة 2014، 

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة االأوىل 

ُي�شتبَدل بتعريف )الهيئة( الوارد يف املادة )1(، وبن�شو�س املواد )8 فقرة ج( و)11 فقرة 

 2006 اأوىل( و)12( و)14( و)18 فقرة اأوىل( و)19(، من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 

ل، الن�شو�س الآتية: ب�شاأن التاأمني �شد التعطُّ

"مادة )1( تعريف  )الهيئة(:
3- الهيئة: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي."

"مادة )8( فقرة )ج(:
ـن تحويل هذا الفائ�س  ج- اإذا تبيـــن مـــن تقرير الخبير الكتواري وجود فائ�س في الح�شـــاب تَعيَّ

اإلـــى ح�شاب الحتياطي العام للح�شاب، ول يجوز الت�شرف فيه اإل بقرار من مجل�س الوزراء 

بناًء على تو�شية من الوزير بعد موافقة مجل�س الإدارة لأيٍّ من الأغرا�س الآتية:

1- زيادة الحد الأدنى والحد الأق�شى للتعوي�س والإعانة - اأو اأيٍّ من ذلك - في �شوء موؤ�شر 

اأ�شعار الم�شتهلك.

فقرة   )8( المادة  مراعاة  مع  فقط،  واحدة  ولمرة  الختياري  التقاعد  برنامج  تمويل   -2

)هـ(." 

"مادة )11( الفقرة االأولى:
ل اأجره ال�شهري  ن عليه على اأ�شا�س معدَّ ُي�شَرف التعوي�س �شهريًا بواقع 60% من اأجر املوؤَمَّ

ِله، ومبا ل يجاوز مبلغ األف دينار." خالل الثني ع�شر �شهرًا ال�شابقة على تَعطُّ

"مادة )12(: )الحد الأدنى للتعوي�س(
عليه  ن  املوؤَمَّ اأجر  ل  معدَّ اأو  �شهريًا،  دينار  مائتي  عن  للتعوي�س  الأدنى  احلد  يقل  األ  يجب 

ِله اأيهما اأقل."  ال�شهري خالل الثني ع�شر �شهرًا ال�شابقة على تَعطُّ
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"مادة )14(: )المدة الق�شوى ل�شرف التعوي�س(
اأ- مع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة، تكون المدة الق�شوى ل�شرف التعوي�س ت�شعة 

عة عـــن كل مرة من مرات ال�شتحقاق المن�شو�ـــس عليها في المادة  اأ�شهـــر مت�شلة اأو متقطِّ

)15( من هذا القانون.

ب- فـــي جميـــع الأحوال، تكون المـــدة الق�شوى ل�شـــرف التعوي�س ت�شعة اأ�شهر خـــالل كل اأربعة 

وع�شرين �شهرًا مت�شلة تبداأ من تاريخ اأول �شرف يتم خالل هذه المدة."

"مادة )18( الفقرة االأولى: 
الت اجلامعية بواقع مائتي دينار �شهريًا، وبواقع مائة  تكون الإعانة للمتعطلني من ذوي املوؤهِّ

وخم�شني دينارًا �شهريًا للمتعطلني من غري هوؤلء." 

"مادة )19(: )المدة الق�شوى ل�شرف الإعانة(
املدة الق�شوى ل�شرف الإعانة ت�شعة اأ�شهر خالل مدة اثني ع�شر �شهرًا مت�شلة، ويف حالة 

له  ُت�شَرف  �شهرًا  ع�شر  اثني  مدة  خالل  مرة  من  لأكرث  ل  تعطُّ باإعانة  مطالبة  امل�شتفيد  تقدمي 

خاللها الإعانة ملدة اأق�شاها ت�شعة اأ�شهر."

املادة الثانية

ت�شتبدل كلمة )الهيئة( بعبارة "الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد" الواردة بن�س املادة )29( 

ل.   من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطُّ

املادة الثالثة

حتذف عبارة "اأو لدى الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد" من تعريف كلمة )الأجر( الواردة 

ل، وعبارة  2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطُّ يف املادة )1( من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 

"والهيئة العامة ل�شندوق التقاعد" الواردة بن�س املادة )37( من ذات القانون. 

املادة الرابعة

ه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شُّ

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

   ملك مملكة البحرين بالنيابة

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 18 �شعبان 1440هـ

الموافق: 23 اأبـريـــل 2019م 
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 قانون رقم )8( ل�سنة 2020      

 باإ�سافة بند جديد برقم )3( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( 

 من املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006 

ب�ساأن التاأمني �سد التعطل

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة         ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )87( منه،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعّطل، وتعديالته،

قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُّ

املادة الأوىل

ُيـ�شاف بند جديد برقم )3( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم بقانون رقم )78( 

ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعّطل، ن�شه الآتي: 

3- �شـــداد اأجور العمـــال البحرينيين الموؤمن عليهم بموجب قانـــون التاأمين الجتماعي ال�شادر 

بالمر�شـــوم بقانون رقـــم )24( ل�شنة 1976 لمدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من �شهر اأبريل 2020، 

وبحد اأق�شى مقداره الأجر الموؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة )هـ( من هذه المادة.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 16 �شعبان 1441هـ

الموافق: 9 اأبـــريــــل 2020م
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مر�سوم بقانون رقم )20( ل�سنة 2020         

باإ�سافة بند جديد برقم )4( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( 

من املر�سوم بقانون رقم )78( ل�سنة 2006 

ـل ـَعـطُّ ب�ساأن التاأمني �سد التَّ

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

ـل، وتعديالته، ـَعـطُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

رقم  بقانون  املر�شوم  من   )8( املادة  من  )ج(  الفقرة  اإىل   )4( برقم  جديد  بند  ُيــ�شاف 

ـل، ن�شه الآتي:  ـَعـطُّ )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

ـن عليهم مبوجب قانون التاأمني الجتماعي  4- �شداد ن�شبة من اأجور العمال البحرينيني املوؤَمَّ

ـن  ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، بحد اأق�شى مقداره )50%( من الأجر املوؤَمَّ

 )19-COVID( امل�شتجد كورونا  تداعيات فريو�س  من  رة  املت�شرِّ ال�شركات  وذلك يف  مبوجبه، 

ملدة  ال�شداد  ويكون  الوزير،  دها  يحدِّ التي  وال�شوابط  لل�شروط  ِوْفـقًا  الوزارة  لدى  ـل  ت�شجَّ التي 

ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من �شهر يوليو 2020، مع مراعاة الفقرة )هـ( من هذه املادة.
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املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 10 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 1 يوليــــــــــــــــــو 2020م
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 مر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2020

 باإ�شافة بند جديد برقم )5( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8(

ـل ـَعـطُّ من املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة     ملك مملكة البحرين�

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

 ،1976 ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي،  التاأمني  قانون  وعلى 

وتعديالته،

ـل، وتعديالته، ـَعـطُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

وبناًء على عْر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شاف بند جديد برقم )5( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم بقانون رقم )78( 

ـه الآتي:  ل، ن�شُّ ــَعــطُّ ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد الـتَّ

ـن عليهم بموجب قانون التاأمين الجتماعي  "5- �شداد ن�شبة من اأجور العمال البحرينيين الموؤَمَّ
ال�شـــادر بالمر�شوم بقانون رقـــم )24( ل�شنة 1976، بحد اأق�شى مقداره )50٪( من الأجر 

رًا من تداعيات فيرو�س كورونا الم�شتجد  ـرُّ ــــن بموجبه، وذلك في ال�شركات الأكثر ت�شَ الموؤَمَّ

دها الوزير،  ـل لـــدى الوزارة ِوْفـقًا لل�شروط وال�شوابـــط التي يحدِّ )COVID-19( التـــي ت�شجَّ

ويكون ال�شداد لمدة ثالثة اأ�شهر اعتبارًا من �شهر اأكتوبر 2020، مع مراعاة الفقرة )هـ( من 

هذه المادة."

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 

�شلمان بن حمد اآل خليفة 

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــخ:  13 �شفـــــــر 1442هـ 

الموافق:  30 �شبتمبر 2020م
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 مر�ضوم بقانون رقم )12( ل�سنة 2021

 باإ�ضافة بند جديد برقم )6( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�ضوم بقانون

رقم )78( ل�سنة 2006 ب�ضاأن التاأمني �ضد التعطل

نحن حمد بن عي�ضى اآل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

ـل، وتعديالته، ـَعـطُّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التَّ

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا بالقانون الآتي:

املادة الأوىل

يُـ�شاف بند جديد برقم )6( اإىل الفقرة )ج( من املادة )8( من املر�شوم بقانون رقم )78( 

ـه الآتي:  ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطل، ن�شُّ

ـن عليهم بموجب قانون التاأمين الجتماعي  »6- �شداد ن�شبة من اأجور العمال البحرينيين الموؤَمَّ

ال�شـــادر بالمر�شـــوم بقانون رقـــم )24( ل�شنـــة 1976، وذلك في ال�شـــركات المت�شررة من 

ـل لدى الوزارة ِوْفـقًا لل�شروط  تداعيـــات فيرو�س كورونا الم�شتجد )COVID-19( التي ُت�شجَّ

دها الوزير، ويكـــون ال�شداد لمدة ثالثة اأ�شهر اعتبـــارًا من �شهر يونيو  وال�شوابـــط التـــي يحدِّ

2021 وبحـــد اأق�شـــى مقداره )100%( مـــن الأجر الموؤمـــن بموجبه عن �شهـــر يونيو 2021 

و)50%( عن ال�شهرين التاليين له، مع مراعاة الفقرة )هـ( من هذه المادة.«

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�ضى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�ضلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع: 

بتاريــــــخ: 7 ذو القعدة 1442هـ

الموافــق: 17 يــــــونيـــــو 2021م


	رسالة التقرير التكميلي
	خطاب إعادة التقرير إلى اللجنة
	ملخص التقرير التكميلي
	التقرير التكميلي
	الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة ومذكرته الإيضاحية
	رأي اللجنة التشريعية والقانونية
	مذكرة الرأي القانوني + مذكرة تكميلية
	مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
	رد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
	الاقتراح بقانون (الأصلي) ومذكرته الإيضاحية
	المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل وتعديلاته



