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  )١(ملحق رقم 
  التقرير التكميلي الثاين 
وع قانون للجنة اخلدمات خبصوص مشر

  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين 
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  م٢٠٠٧ نوفمرب ٢٩: التاريخ 

  لجنـة اخلدمـاتالتكميلي الثاين لتقريـر ال
  (  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون  بشأن

  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين
  :مقدمــة

  

رئيس جملس   صاحل الصاحل    السيد علي بن   صاحب املعايل    أرسلم    ٢٠٠٧ أكتوبر   ٣٠بتاريخ  
ـًا برقم   الشورى   إىل جلنة اخلدمات بناء على      ) ٢٠٠٧-١٠ -٣/  ص ل خ ت      ١٦( خطاب

مـشروع  م ، بإعادة دراسة     ٢٠٠٧ أكتوبر   ٢٩قرار الس يف جلسته الثالثة املنعقدة بتاريخ        
 على  هضعرتم  ليبشأنه  عداد تقرير   ، وإ بإنشاء صندوق الشفاء الوطين    )( لسنة  ( ) قانون رقم   

  . الس
    

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

  

 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية  )١(
 

 .م ٢٠٠٧ نوفمرب ١١بتاريخ     عـاع الرابــاالجتم -
 .م ٢٠٠٧ نوفمرب ٢٥بتاريخ     عــاع السابـاالجتم -

 

النائـب   سعادة األستاذة أليس توماس مسعـان      اجتماعي اللجنة الرابع والسابع   ضر  ح )٢(
 .الثاين لرئيس جملس الشورى

 
 :بدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعي اللجنة الرابع والسابع كل منو )٣(

 :ةــوزارة الصح •
 .وكيــل الــوزارة  الدكتور عبـدالعزيز يوسـف محـزة .١
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 .ستشـار القــانوينامل  أيــوب حممـــدحيىي السيــد  .٢
 .مستشار شؤون االس  السيـد جعفـر حممـد شــــرب .٣
  

  :وزارة املاليــة •
 .ر تطوير األنظمة املالية بالوكالةـمدي  السيد حممد أمحـد حممـــد .١
 .ةـق امليزانيـم تنسيـس قسرئيـ  ان الطواشاذ ناجح سلمـاألست .٢
 .  االقتصادي واملايل س اإلعالمـد بوعالي        رئياألستاذ عبدالكرمي حمم .٣

  

 :  كل مناجتماعي اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف  •
 

 .  للمجلسوينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .١
  . املستشار القانوين لشؤون اللجان  ـرهوند مــن محيـاألستاذ حمس .٢
     .وين لشؤون اللجاناملستشار القان   ميـد عبداهللا الدلي حممـورـالدكت . ٣

  .خولـة هاشـم السيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

   :وزارة الصحةرأي  : ـًاثاني
  

ـًا حمل جلنة الرعاية الصحية الثالثيـة               ـًا ومالي ترى الوزارة أن حيل صندوق الشفاء إداري
ومكتب العالج باخلارج بالوزارة، حىت ال يكون هناك أكثر من جهة تؤدي نفس اخلدمـة،               

من املشروع املذكور، وذلك دف توفري      ) ١(أن يتبع وزارة الصحة كما ورد يف املادة         على  
موارد مالية إضافية لعالج احلاالت املرضية اليت ال يوجد هلا عالج مبؤسسات وزارة الـصحة               
وذلك عن طريق فتح الباب أمام هيئات اتمع املدين ورجال األعمـال والتجـار وغريهـم      

 الصندوق مما يعزز التالحم االجتماعي ويقلل من عبء تكلفة العالج على            للمسامهة يف متويل  
  . احلكومة املوقرة
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ـًا    :وزارة املاليةرأي  : ثالث
ترى الوزارة تأييد ما جاء يف مذكرة احلكومة املرفقة مبشروع القانون، وليس لـديها أي               

  .حتفظ عليه من الناحية املالية
  

ـًا   : رأي اللجنـة -رابع
    

 اللجنة دراسة مشروع القانون يف ضوء املالحظات اليت أبديت حولـه مـن              أعادت
 ٢٩السادة أعضاء الس عند مناقشته من حيث املبدأ يف جلسة الس الثالثة املنعقدة بتاريخ               

  .م واليت انتهت بقرار الس بإعادته إىل اللجنة ملزيد من الدراسة٢٠٠٧أكتوبر 
 السادة أعضاء الس بشأن مشروع القانون مـن         إن اللجنة وهي تستذكر مناقشات      

حيث املبدأ وجدت أا كانت تدور حول حمورين اثنني، أوهلما هو مدى جـدوى إنـشاء                
وطـالبوا   بعض األعضاء إىل عدم احلاجة إليـه      صندوق الشفاء الوطين، ويف هذا اال ذهب      

بالصندوق وفـق مـشروع    وذلك ألن املهمة املناطة   ،الس برفض مشروع القانون بإنشائه    
ـًا من خالل جلنة الرعاية          ـًا وزارة الصحة مركزي  الثالثيـة    الـصحية  القانون تتوالها حالي

 وليس هناك مؤشرات سلبية ملموسة على أداء الـوزارة هلـذه            ،ومكتب العالج يف اخلارج   
               ل املهمة، فضالً عن أن إنشاء الصندوق على النحو الذي ورد يف مشروع القـانون سـيحم

إال أن أعضاء آخـرين     . دولة تكاليف مالية إضافية تصرف على تكوين هذه اهليئة وإدارا         ال
ذهبوا إىل تأييد إنشاء هذا الصندوق واملوافقة على مشروع القانون بإنشائه ألنه حيقـق أداء               
أفضل للمهمة املناطة به بصرف النظر عن التكاليف املالية اليت قد يسببها إنشاؤه ال سيما وانه                

ـًا إلشراف وزارة الصحةيب   .قى خاضع
أما احملور الثاين ملناقشات األعضاء فقد كان حول عدم وضـوح موقـف احلكومـة       
ووزارة الصحة من مشروع القانون، ذلك ألن مشروع القانون يف أصله هو اقتراح بقـانون               

 أن وقـد رأى الـبعض  مقدم من جملس النواب ووضعته احلكومة يف صيغة مشروع قـانون          
القانون هذا انتهى على يد جملس النواب إىل النأي به عن فكرة االقتراح بقـانون يف               مشروع  

ـًا حمل جلنة الرعايـة الـصحية                ـًا ومالي ـًا بشأن حلول الصندوق إداري أصلها، مما يثري لبس
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، كمـا أشـارت بعـض       الثالثية ومكتب العالج باخلارج يف الوزارة أو عدم حلوله حملهما         
ار القانون سيؤدي إىل إجياد أكثر من جهة ألداء ذات اخلدمة، إضافة إىل             ن إقر املداخالت إىل أ  

 عدم وضوح موقف وزارة الصحة من تأييد أو عدم تأييد إحالة مهمة جلنة الرعاية الـصحية               
  . ومكتب العالج باخلارج إىل الصندوقالثالثية

ـ               شروع إن اللجنة وهي تستذكر هذه املناقشات متهيدا لبيان رأيها من جديـد يف م
  :القانون وللمرة الثالثة تود أن تبني ما يلي تفصيالً

  

أحيل مشروع القانون من جملس النواب إىل جملس الشورى يف اية الدور الرابع مـن               : أوالً
م وأحيل إىل جلنة اخلدمات ومل يكن هنـاك        ٢٠٠٦ يوليو   ٢٢الفصل التشريعي األول بتاريخ     

وكان على الس أن    . ة من اية الفصل التشريعي    متسع من الوقت لدراسته يف األيام األخري      
ينتظر بداية الدور األول من الفصل التشريعي الثاين ليخطر احلكومة مبا لديه من مـشروعات               

 دون ذا املشروعالقوانني اليت مل يتم البت فيها يف الفصل األول وجاء رد احلكومة بالتمسك        
ا اقتراحات بقوانني مقدمة من جملس النـواب        كثري من مشروعات القوانني اليت هي يف أصله       

وهذا أوضح دليل على موقف احلكومة يف  تأييدها ملشروع القانون دون مشروعات كـثرية               
  .أسقطتها

  

ـًا  إىل  وتعيـده ان احلكومة وهي تتوىل وضع االقتراح بقانون يف صيغة مشروع قانون            : ثاني
  : مايليجملس النواب أرفقته مبذكرة مطولة جاء فيها باختصار

  
 ان االقتراح بقانون يتفق يف جممله وأحكام الدستور، اذ يستند يف جوهره إىل نص املـادة                 -
  .من الدستور) ٨(
  

ن احلكومة ترى أنه ولئن كان بالوزارة آليات متكنها من حتقيق ما يهدف إليه االقتـراح                إ  -
 الرعاية الصحية الثالثية بقانون إذ أا أناطت العالج باخلارج إىل جهتني مسئولتني مها جلنة       

 علـى االقتـراح      ويف ضوء ذلك توافق    – أي احلكومة    –فإا  ومكتب العالج باخلارج،    
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ان االقتراح بقانون سوف يساعد على زيادة : بقانون باعتبار أنه جاء بأمرين جديدين ومها
تربعات، املوارد املالية املخصصة بإضافته مصادر أخرى للتمويل وهي اهلبات واإلعانات وال   

وان االقتراح من جهة أخرى سوف حيل إشكالية تواجهها  اجلهة املختـصة يف الوقـت                
احلايل تتمثل يف ادعاء عدم الشفافية يف اختيار احلاالت اليت تبتعث للعالج يف اخلـارج أو                
للعرض على االستشاريني واخلرباء األجانب الذين يتم استقدامهم إىل اململكة، وذلك من            

جملس أمناء يتوىل إدارة الصندوق وإنشاء كيان مستقل يكون هو صاحب           خالل تشكيل   
التصرف واالختصاص يف هذا الشأن، كما ان ذلك سوف يفتح الباب أمـام مـشاركة               

  .ممثلني عن اتمع املدين يف إدارة هذا الصندوق من خالل تعيينهم يف جملس األمناء
بإدخال تعديالت على صياغة املواد اليت       – بناًء على ماورد يف مذكرا     – قامت احلكومة    -

 سردت املـذكرة    وقدتضمنها االقتراح بقانون املشار إليه مبا ال خيل مبضمون هذه املواد،            
  .بتفصيل تعديالا على صياغة كل املواد اليت تضمنها االقتراح

عديـد    خلو االقتراح بقانون املشار إليه من ال- كما جاء يف مذكرا –تالحظ احلكومة    -
من األحكام اجلوهرية اليت جيب أن يتضمنها بصلبه ال أن يتركهـا للـوائح والقـرارات               
التنفيذية، ولذلك قامت احلكومة بصياغة مواد تنظم هذه األحكام ضمنتها هذه املـذكرة           

 وهنا تطرقت املذكرة إىل إدراج املـواد        .ا للمشروع وذلك على النحو اآليت     دون اضافته 
قبل احلكومة واليت تأمل احلكومة من جملس النواب إضـافتها حـىت            املضافة اجلديدة من    

  .يستقيم أمر املشروع لتحقيق الغرض املنشود منه
  

ـًا لقد أخذ جملس النواب مبعظم التعديالت اليت اقترحتها احلكومة من حيـث اعـادة              : ثالث
ـًا من ست عشرة مادة              بعـد أن   الصياغة واملواد املضافة حبيث أصبح مشروع القانون مؤلف

ـًا من مثاين مواد فقط   .كان االقتراح مؤلف
  

ـًا  تكليفها بدراسة مشروع القانون وبأغلبيـة أعـضائها         ان جلنة اخلدمات منذ أن مت     : رابع
كانت وال تزال مؤيدة ملشروع القانون ملا حيققه من نتائج إجيابية فيما يتعلق بـأداء خدمـة                 
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ا يتعلق حبلوله حمـل     ومة، ومل تكن يف شك مب      مذكرة احلك  العالج باخلارج واليت أشارت إليها    
جلنة الرعاية الصحية الثالثية ومكتب العالج باخلارج وعلى هذا األساس تعاملت مع مشروع             

  .القانون فيما أوصت به من تعديالت ومنها ما يقطع كل شك يف هذا اال
  

ـًا ة ردا جديـدا مـن   بعد إعادة املشروع إىل اللجنة ملزيد من الدراسة استلمت اللجن  :خامس
ـًا     وأن حيل بينت فيه أا تؤيد مشروع القانون        ) مرفق( وزارة الصحة     الـصندوق إداريـ

ـًا حمل جلنة الرعاية الصحية الثالثية ومكتب العالج باخلارج بالوزارة حـىت ال يكـون      ومالي
 وذلك ـدف تـوفري   ،هناك أكثر من جهة تؤدي نفس اخلدمة وعلى أن يتبع وزارة الصحة           

موارد مالية إضافية لعالج احلاالت املرضية وذلك عن طريق فتح الباب أمام هيئات اتمـع               
املدين ورجال األعمال للمسامهة يف متويل الصندوق مما يعزز التالحم االجتماعي ويقلل مـن              

  .عبء تكلفة العالج على احلكومة
  .روع القانونواللجنة من ناحيتها مؤيدة هلذا االجتاه وعملت على حتقيقه يف مش

  

ـًا لكل ما تقدم توصي اللجنة الس املوقر باملوافقة على مشروع القانون بالتعديالت     : سادس
 . اليت أوصت ا

 
  

ـًا   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ثالثـ
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :  منكل

ـًا          األستـاذة مسرية إبراهيم رجب .١  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي    الدكتورة عائشـة سامل مـبارك .٢
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ـًا   : توصية اللجنة:  رابعـ
  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة            
  : توصي مبا يلي

  

بإنشاء صندوق الشفاء الوطين مـن      (  ) لسنة   (  ) املوافقة على مشروع قانون رقم     -
  .حيث املبدأ 

  .توصيات اللجنة بتعديالت املشروع املوضحة يف اجلدول املرفقاملوافقة على  -
  

  
  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،

  
  

  ية جواد اجلشي.             د             عائشة سامل مبارك.     د
  اخلدمـاترئيس جلنة                             اخلدماتجلنة نائب رئيس   
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  ( )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين

  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 
  ) (نة لس(  ) مشروع قانون رقم 

  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين
  

حنن محد بن عيـسى آل خليفـة          
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،إلبعد ا
أقر جملس الشورى وجملس النـواب   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
  
  

  

  
  

  دون تعديل
  

  
  
  

  دون تعديل

 
  ( )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  اء الوطينبإنشاء صندوق الشف
  

حنن محد بن عيـسى آل خليفـة          
  .ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور،
أقر جملس الشورى وجملس النـواب   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

 :وأصدرناه
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 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

  )١(مادة 
  

صـندوق  "ينشأ صندوق يـسمى     
تكون له الشخصية   " الشفاء الوطين 

االعتباريــة، واالســتقالل املــايل 
داري، ويتبع وزارة الـصحة،     واإل

ويشار إليه فيمـا بعـد بكلمـة        
  ".الصندوق"
  
  
  
  
  

  

  )١(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  )١(مادة 

  
 خيـضع   ( عبـارة استبدال   -

  .)ويتبع (بكلمة )إلشراف
 وحيل حمـل    ( إضافة عبارة    -

جلنة الرعاية الصحية الثالثية    
بعد ) ومكتب العالج باخلارج  

ع إلشـراف   ـخيـض (عبارة  
ــص ــك ،  )حةوزارة ال وذل

ـًا للبس   .للتوضيح ومنع

  

  )١(مادة 
  

صـندوق  "ينشأ صندوق يـسمى     
تكون له الشخصية   " الشفاء الوطين 

االعتباريــة، واالســتقالل املــايل 
 وزارة  خيضع إلشـراف  واإلداري،  

وحيل حمل جلنة الرعايـة     الصحة،  
الصحية الثالثية ومكتب العـالج     

ويشار إليه فيما بعد بكلمة     باخلارج  
 . "الصندوق"
 
 
 
  



 )٨٤( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٢(مادة 
  

خيتص الصندوق، بالتنـسيق مـع      
اجلهات املعنية، بتوفري أفضل طرق     
العالج للبحرينيني الذين يعانون من     
حاالت مرضية مستعصية أو نادرة     
وال يقدرون على تكلفة عالجهـا      
سواء خارج اململكة أو داخلـها،      
ودعم هذه احلاالت والصرف عليها     
والعناية بكل ما يتعلـق مبـسائل       

  . العالج واالستشفاء هلذه احلاالت
  
  

  )٢(مادة 
  

  دون تعديل
  

  )٢(مادة 
  

وال يتوفر  ( استبدال عبارة    -
ج لدى املؤسـسات    هلا عال 

 لــوزارةالــصحية التابعــة 
وال يقدرون  ( بعبارة   )الصحة

على تكلفة عالجها سـواء     
 )خارج اململكة أو داخلـها    

) ٨( عمالً بنص املادة     وذلك
على من الدستور واليت تنص     

حق كل مواطن يف الرعايـة      
الصحية، باإلضافة إىل أن هذا     
ـًا  اإلجراء هو املعمول به حالي

  . يف وزارة الصحة

  )٢(مادة 
  

خيتص الصندوق، بالتنـسيق مـع      
اجلهات املعنية، بتوفري أفضل طرق     

ن من  العالج للبحرينيني الذين يعانو   
حاالت مرضية مستعصية أو نادرة     
ــوفر هلــا عــالج لــدى  وال يت
ــة  ــصحية التابع ــسات ال   املؤس

، ودعـم هـذه     لوزارة الـصحة  
احلاالت والصرف عليها والعنايـة     
بكل ما يتعلـق مبـسائل العـالج        

داخـل   واالستشفاء هلذه احلاالت  
  . اململكة أو خارجها



 )٨٥( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

داخــل ( إضــافة عبــارة -
 يف اية   )اململكة أو خارجها  

  .الفقرة 
  )مستحدثة ( )٣(مادة   

   

لتاليـة  اادة  املمت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

علـى  ) ٣( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  
  

  )مستحدثة ( )٣(مادة 
  

ــادة  - ــى امل ــة عل  املوافق
ستحدثة اليت أضافها جملس    امل

النواب، علمـا بـأن هـذه       
توافق بـني   اإلضافة متت بـال   

جملس النواب واحلكومة، ألن    
استحداثها يعد من مقتضيات    
متتع الـصندوق بالشخـصية     
االعتبارية املنصوص عليها يف    

  .املادة األوىل من هذا القانون 

  )٣(مادة 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٨٦( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

يكون للـصندوق يف سـبيل    
مباشرة اختصاصاته املنصوص   
عليها يف هذا القانون القيـام      

  : باآليت
  

متلك وحيـازة األمـوال      - أ
ولة والتصرف  الثابتة واملنق 

 .فيها
  
إبرام العقـود واختـاذ      -  ب

اإلجراءات القانونية مبا يف    
ــك حــق التقاضــي  ذل

 .واللجوء إىل التحكيم 

  
  
  
  

  
 ) .أ(املوافقة على نص البند  -
  
  
  
 نـص البنـد     املوافقة على    -
 ) .ب(

  
  

  
يكون للصندوق يف سبيل مباشرة     
اختصاصاته املنصوص عليهـا يف     

  : هذا القانون القيام باآليت
  
  

ألموال الثابتـة   متلك وحيازة ا    - أ
 . واملنقولة والتصرف فيها

  
ــاذ   -  ب ــود واخت ــرام العق إب

اإلجراءات القانونية مبـا يف     
ذلك حق التقاضي واللجـوء     

 . إىل التحكيم
 



 )٨٧( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 أن يطلب من اجلهـات      -ج
املعنية ما يشاء من بيانات     
ــوث  ــصاءات وحب وإح
ودراسات تكون الزمـة    
ــه  ــق أهدافـ  لتحقيـ

  .وأغراضه 
  

 )الطلـب ( استبدال كلمة   -
من أجـل   ) أن يطلب  (بعبارة

  .حتقيق التناسق بني البنود 
) حيتاجـه  (استبدال كلمة  -

  ) .يشاء (بكلمة

 من اجلهات املعنية ما     الطلب -ج
 من بيانات وإحصاءات    حيتاجه

وحبوث ودراسات تكون الزمة    
  . لتحقيق أهدافه وأغراضه

  
  

  

  )٣(مادة 
  

 ة للصندوق منـارد املاليتتكون املو
:  
  

 االعتمادات اليت ختصصها لـه      -١
الدولة، وتسهم الدولة مبيزانية    

  

   بعد إعادة الترقيم)٤(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

   بعد إعادة الترقيم)٤(مادة 
  

من ) ١(إعادة صياغة البند     -
 :املادة كما يلي 

االعتماد الذي ختصصه   ( -١
 له ويـدرج رقمـا      ةاحلكوم

  

  )٤(مادة 
  

 ة للصندوق منـتتكون املوارد املالي
:  
االعتمــاد الــذي ختصــصه  -١

  له ويـدرج رقمـا     ةاحلكوم



 )٨٨( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

أولية ال تقل عن مليون دينـار     
حبريين كرأمسال للـصندوق،    
ويتم دعمها عن طريق مسامهة     
سنوية ال تقل عن مليون دينار      

  . من ميزانية الدولة
  

ــوال -٢ ــتثمار أم ــصيلة اس  ح
 . الصندوق

  
  

ت واإلعانات والتربعـات     اهلبا -٣
واملنح اليت يوافق عليها جملس      

  . أمناء الصندوق

واحدا يف امليزانيـة العامـة      
، وذلك جتنبا للتقيد    ) لةللدو

مببلغ معني مـع احتمـاالت      
احلاجة إىل مبالغ تفوق مـا مت       

 .حتديده يف املادة 
 
  

البنـد  املوافقة على نص     - 
)٢(.  
  
  

املوافقة على نص البنـد      - 
)٣. (  
 
  

واحدا يف امليزانيـة العامـة      
  .للدولة 

  
  

  
  
  
  

ــوال -٢ ــتثمار أم ــصيلة اس  ح
 . الصندوق

  
  

 اهلبات واإلعانات والتربعـات     -٣
واملنح اليت يوافق عليها جملس أمناء      

  . الصندوق
  

  



 )٨٩( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
 بعد إعادة الترقيم         )٥(مادة   

  ) مستحدثة( 
  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

علـى  ) ٥( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  
  
  
  
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

 بعد إعادة الترقيم         )٥(مادة 
  )مستحدثة( 

 على قرار جملـس      املوافقة -
ادة مـع   النواب باستحداث امل  

إجراء بعـض التعـديالت،     
ـًا مع التوجـه      وذلك اتساق
لتعديل املادة الـسابقة، مـع      
احلرص على ضمان نقل مـا      
تبقى من ميزانية جلنة الرعايـة   
الصحية الثالثية إىل الصندوق    
كونه سيتوىل مهمة اللجنـة     

 حـال صـدور   املشار إليها   

 
 
  )٥(مادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )٩٠( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 ميزانيـة   يكون للـصندوق  
مستقلة تدرج رقماً واحـداً     
بامليزانية العامة للدولة، وتبدأ    
السنة املالية للصندوق ببداية    
السنة املالية للدولة وتنتـهي     

 من ذلـك    ءبنهايتها، واستثنا 
تبـدأ الــسنة املاليــة األوىل  
للصندوق من تاريخ العمـل     
ذا القانون وتنتهي يف آخـر   

  .ديسمرب من العام التايل 

  
  
  
  
  
  
  
  

 .القانون 
 

يكـون  ( ل عبـارة  استبدا -
للصندوق ميزانية مستقلة يف    
حــدود االعتمــاد الــذي 
ــه   ــة ل ــصه احلكوم ختص
والتقديرات اخلاصة باملوارد   
األخرى املنصوص عليها يف    

يكون  (بعبارة )املادة السابقة 
للصندوق ميزانية مـستقلة    
وتدرج رقما واحدا بامليزانية    

  ) .العامة للدولة
 

-      اية إضافة العبارة التالية يف

يكون للصندوق ميزانية مستقلة يف 
حدود االعتماد الـذي ختصـصه      

خلاصـة  احلكومة له والتقديرات ا   
باملوارد األخرى املنصوص عليهـا     

وتبدأ الـسنة    ،   يف املادة السابقة  
املالية للصندوق ببداية السنة املالية     

 ءللدولة وتنتهي بنهايتها، واسـتثنا  
من ذلك تبدأ السنة املاليـة األوىل      
للصندوق من تاريخ العمل ـذا      
القانون وتنتهي يف آخر ديـسمرب      

الـة  ويف هذه احل   ،من العام التايل  
ينقل من ميزانية وزارة الصحة إىل      
ميزانية الصندوق املتبقـي مـن      



 )٩١( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويف ( الفقرة األوىل من املـادة    
هذه احلالة ينقل من ميزانيـة    
وزارة الـصحة إىل ميزانيـة   
ــن  ــي م ــصندوق املتبق ال
االعتماد املخصص للجنـة    
الرعاية الـصحية الثالثيـة     
واملتبقــي مــن اعتمــادات 
الرواتب واألجور للموظفني   

للعمـل يف   الذين سينقلون   
 يف تاريخ العمـل     الصندوق

ذلـك كلـه    ، و ذا القانون 
دون اإلخالل مبا سيخصص    
للصندوق للسنة املالية األوىل    

االعتماد املخصص للجنة الرعاية    
الصحية الثالثية واملتبقـي مـن       
اعتمادات الرواتـب واألجـور     

 للعمـل   للموظفني الذين سينقلون  
 يف تاريخ العمل ذا     يف الصندوق 

القانون، وذلك كله دون اإلخالل     
ـ     سنة مبا سيخصص للصندوق لل

ــل   ــة كام ــة األوىل لتغطي املالي
مصروفاته هلذه السنة سـواء مـا     

 وأيتعلــق مبــصروفات العــالج 
املـصروفات اإلداريــة الالزمــة  

  .للصندوق 
  

  



 )٩٢( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

وتــبني اللــوائح الداخليــة 
القواعد واإلجراءات املاليـة    
الالزمة السـتثمار أمـوال     
الصندوق والتصرف فيهـا،    
ــسكها  ــيت مي ــدفاتر ال وال
الصندوق لـضبط عملياتـه     
ــة  ــة مراقبــ   وكيفيــ

  .حساباته 
  
  
  
  
  

  

لتغطية كامل مصروفاته هلذه    
السنة سـواء مـا يتعلـق       
ــالج أو   ــصروفات الع مب
املصروفات اإلدارية الالزمة   

 .للصندوق 
  
  

  

  

وتبني اللوائح الداخلية القواعـد     
ــة  ــة الالزم ــراءات املالي واإلج
ــصندوق  ــوال ال ــتثمار أم الس
والتصرف فيها، والـدفاتر الـيت      

اته ميسكها الصندوق لضبط عملي   
ــة  ــة مراقبـــ   وكيفيـــ

  . حساباته
  
  
  
  



 )٩٣( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٤(مادة 
  

يتوىل إدارة الصندوق جملس أمناء ،      
يصدر بتشكيله وحتديـد رئيـسه،      

يـد مـدة    وتعيني أعـضائه، وحتد   
  . عضويتهم ومكافآم مرسوم

  
ولس أمناء الصندوق أن يـشكل      
من بني أعضائه، أو غريهم من ذوي   
اخلربة واالختصاص جلانـاً للقيـام      

  . باملهام اليت حيددها
  

   بعد إعادة الترقيم )٦(مادة 
  

  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   بعد إعادة الترقيم)٦(مادة 
  

  

قرار مـن   (استبدال عبارة    -
 )ئيس جملـس الـوزراء    ر

  بكلمــــــــــة 
 الواردة يف ايـة     )مرسوم(

ــرة األوىل؛ إذ ال  الفقــ
يستدعي األمر اللجـوء إىل     
هذه األداة القانونية العليا يف     

  .هذا الشأن 

  )٦(مادة 
  

يتوىل إدارة الصندوق جملس أمناء ،      
يصدر بتشكيله وحتديـد رئيـسه،      
وتعيني أعـضائه، وحتديـد مـدة       

 مـن   قـرار عضويتهم ومكافآم   
  . رئيس جملس الوزراء

  

ولس أمناء الصندوق أن يـشكل      
من بني أعضائه، أو غريهم من ذوي   
اخلربة واالختصاص جلانـاً للقيـام      

  . باملهام اليت حيددها
  



 )٩٤( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٥(مادة 
  

خيتص جملس األمناء بوضع وحتديد     
املعــايري واالشــتراطات الالزمــة 
الختيار احلـاالت املرضـية الـيت       

ذلـك عـن    تستفيد من خدماته و   
طريق إدارات وأجهزة وجلان فنيـة      
متخصصة يشكلها جملس األمناء من     
ذوي اخلربة واالختصاص، ووضع    
خطط تطوير وتنمية اسـتثمارات     

  . موارد الصندوق

   بعد إعادة الترقيم )٧(مادة 
  

 متت إعادة صياغة املادة على      -
   .النحو املبني أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :بعد التعديل 

لس أمناء الصندوق السلطة    جم
العليا الـيت ختـتص بـإدارة     
شؤونه ورسم السياسة العامة    
اليت يسري عليهـا، وإقـرار      
اخلطط اليت حتكم سري العمل     
به، ويتخذ جملس األمناء مـا      
يراه الزماً لتحقيق األغراض    
اليت أنشئ من أجلها طبقـاً      

   بعد إعادة الترقيم)٧(مادة 
  

املوافقة على قرار جملـس      -
النواب مـع التعـديالت     

 :التالية 
  
خيـتص  ( استبدال عبارة  -

 بعبـارة  )جملس األمنـاء  
جملس أمنـاء الـصندوق     (

) السلطة العليا اليت ختتص   
ــة   ــواردة يف بدايـ   الـ

، وذلك بـالعودة إىل     املادة
النص األصلي كما ورد من     

  .احلكومة

  )٧(مادة 
  

  
  
  
  

 بإدارة شؤونه   خيتص جملس األمناء  
ورسم السياسة العامة اليت يـسري      
عليها، وإقرار اخلطط اليت حتكـم      
سري العمل به، ويتخـذ جملـس       
األمناء ما يراه الزمـاً لتحقيـق       

ألغراض اليت أنشئ من أجلـها      ا
  طبقاً ألحكام هـذا القـانون أو      

  



 )٩٥( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

ألحكام هـذا القـانون أو      
ــوائح أو   ــة أو الل األنظم

لصادرة تنفيذاً له،   القرارات ا 
  :وله على األخص 

  
  

وضع اللوائح الداخلية    -١
املنظمة للشؤون املاليـة    
واإلدارية والفنية للهيئة،   
ــس   ــا إىل جمل ورفعه
ــر يف   ــوزراء للنظ ال

 . اعتمادها
وضع اللوائح الداخلية    -٢

 )الـوزير ( كلمةاستبدال   -
 )جملـس الـوزراء   ( بعبارة

) ١،٢(الواردة يف البنـدين     
ودجمهما مع إعادة ، من املادة

البنود علـى النحـو     ترقيم  
  :التايل

وضع اللوائح الداخليـة     -١
املنظمة للشؤون املاليـة    
  واإلدارية والفنية للهيئة   
 وتعـــيني العـــاملني 
ــام  ــصندوق وترقي بال
ونقلهم وحتديد رواتبهم   

م ومـساءلتهم   ومكافآ

 األنظمة أو اللوائح أو القرارات     
الصادرة تنفيذاً له، ولـه علـى       

  : األخص
  

  
  

  
وضــع اللــوائح الداخليــة  -١

ــة  ــشؤون املالي املنظمــة لل
  رية والفنيـة للهيئـة    واإلدا

تعيني العاملني بالـصندوق    و 
وترقيام ونقلـهم وحتديـد     

ــهم وم ــآم رواتبـ كافـ
 مـا ومساءلتهم تأديبياً وكل    



 )٩٦( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

املنظمة لتعيني العـاملني    
بالصندوق وترقيـام   
ونقلهم وحتديد رواتبهم   
 ومكافآم ومـساءلتهم  
تأديبياً وكل ما يتعلـق     
ــة،  ــشؤوم الوظيفي ب
ــس   ــا إىل جمل ورفعه
ــر يف   ــوزراء للنظ ال

 . اعتمادها
اعتماد مشروع امليزانية    -٣

ــصندوق  ــسنوية لل ال
 .واحلساب اخلتامي 

  

ــارير   -٤ ــر يف التق النظ

ـ     يتعلـق   اتأديبياً وكل م
ــة،  ــشؤوم الوظيفي ب
ورفعها إىل الوزير للنظر    

 .يف اعتمادها
  
  
  

  
  

 إعادة ترقيم البند ليصبح     -٣
واملوافقة علـى   ) ٢(رقم  
  .نصه 

  
  

يتعلق بـشؤوم الوظيفيـة،     
 للنظـر يف    الوزيرورفعها إىل   
 .اعتمادها

  
  

  
  
  
اعتماد مـشروع امليزانيـة      -٢

السنوية للصندوق واحلساب   
 . اخلتامي

  

النظر يف التقارير الدورية اليت      -٣



 )٩٧( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

الدورية اليت تقدم عـن     
سري العمل بالـصندوق    

 . وعن نظامه املايل
  
  

وضع وحتديد املعـايري     -٥
الزمـة  واالشتراطات ال 

ــيح   ــد وترش لتحدي
واختيار املستفيدين من   
خدماته وذلك عن طريق 
إدارات وأجهزة وجلان   
فنية متخصصة يشكلها   
جملس األمناء من ذوي    

 .اخلربة واالختصاص 
  

إعادة ترقيم البند ليصبح     -٤
واملوافقة علـى   ) ٣(رقم  
  .نصه 

 
) وحتديـد  (حذف عبارة  -٥

الواردة بعد كلمة وضـع     
دة تـرقيم البنـد     مع إعا 

 ) .٤(ليصبح رقم 
  
  
  
  
  
  
 

تقــدم عــن ســري العمــل 
  . بالصندوق وعن نظامه املايل

  
  
  
  

 واالشـتراطات   وضع املعايري  -٤
الالزمة لتحديـد وترشـيح     
واختيــار املــستفيدين مــن 
خدماته وذلك عـن طريـق      
إدارات وأجهزة وجلان فنيـة     
متخصصة يـشكلها جملـس     
األمنــاء مــن ذوي اخلــربة 

  . واالختصاص
  

 



 )٩٨( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

وضع خطـط تطـوير      -٦
ــتثمارات  ــة اس وتنمي
ــوارد    ومــــــ

 .الصندوق 
  

وللمجلس أن يفوض رئيسه    
ــذي   ــرئيس التنفي أو ال
للـــصندوق يف بعـــض 

  . اختصاصاته
  

 إعادة ترقيم البند ليصبح     -٦
 .واملوافقة على نصه ) ٥(

  
  
  
  
  
  

وضع خطط تطوير وتنميـة      -٥
ــوارد  ــتثمارات ومـ   اسـ

 . الصندوق
  

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو     
دوق يف  الرئيس التنفيذي للـصن   

  . بعض اختصاصاته
  

    

 بعد إعادة الترقيم )٨(مادة 
  ) مستحدثة(

  

التاليـة  ادة  املمت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

  

 بعد إعادة الترقيم )٨(مادة 
  ) مستحدثة(

  

ــ- ــادة ة املوافق ــى امل  عل
املستحدثة اليت أضافها جملس    

  

  )٨(مادة 
   

  
  



 )٩٩( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

علـى  ) ٨( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

جيتمع جملس أمناء الصندوق    
ات يف السنة، وكلما    أربع مر 

دعت احلاجة لذلك، بـدعوة    
من الـرئيس أو نائبـه، وال       
يكون انعقاد الس صحيحاً    
إال حبضور أغلبية األعـضاء     
على أن يكون مـن بينـهم       

هـذه  النواب، علمـا بـأن      
اإلضافة متت بـالتوافق بـني      

، جملس النـواب واحلكومـة    
وذلــك الفتقــار املــشروع 
األصلي هلذا النص على الرغم     
من أمهيته يف تنظيم اجتماعات     

   .وعمل الصندوق

  
  
  
  
  
  

جيتمع جملس أمناء الصندوق أربع     
مرات يف السنة، وكلمـا دعـت       
احلاجة لذلك، بدعوة من الرئيس     

وال يكون انعقاد الس    أو نائبه،   
ــة  ــضور أغلبي ــحيحاً إال حب ص
األعضاء على أن يكون من بينهم      
الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات     



 )١٠٠( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

الرئيس أو نائبـه، وتـصدر      
قــرارات الــس بأغلبيــة 
أصوات احلاضرين، وعنـد    
التساوي يرجح اجلانب الذي    

  .منه الرئيس 
و حلـضور  وللمجلس أن يدع 

جلساته الـرئيس التنفيـذي     
للصندوق ومن يرى االستعانة   
خبربم دون أن يكون هلـم      

  .صوت معدود 
وتدون مناقـشات الـس     
وقراراته يف سجل يعد هلـذا      

  .الغرض 
  

الس بأغلبية أصوات احلاضرين،    
وعند التساوي يـرجح اجلانـب      

  . الذي منه الرئيس
وللمجلـس أن يــدعو حلــضور  
ــذي   ــرئيس التنفي ــساته ال جل
للصندوق ومن يـرى االسـتعانة      

م دون أن يكون هلم صوت      خبرب
  . معدود

  
  
  

وتدون مناقشات الس وقراراته    
   . يف سجل يعد هلذا الغرض



 )١٠١( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

    
  

  )مستحدثة( )٩(مادة 

  

مت استحداث مادة جديـدة    -
، وذلك  )٩(حتت مسمى مادة    

لتوفري الرقابة على الـصندوق     
والتأكد من سري العمل فيـه      
نزوالً على مقتضيات تبعيـة     

ـ     صحة الصندوق لـوزارة ال
وتربيرا للمـساءلة الـسياسية     

مع إعادة تـرقيم    . للوزير عنه   
املواد اليت تليها، يكون نصها     

 : التايل 
 أن يعرض األمناءعلى جملس   (

 تقـارير    الـصحة  على وزير 

  )٩(مادة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

على جملس األمناء أن يعرض على      
وزير الصحة تقارير دورية عـن      



 )١٠٢( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

دورية عن نشاط الـصندوق     
وسري العمل به وما مت إجنازه،      
وحتديد معوقات األداء وما مت     
ــول   ــن حل ــاده م   اعتم

 .  لتقاريرها
يتوىل الوزير متابعة مـدى     و

التزام الصندوق بأحكام هذا    
القانون وبتوجيه الدولـة يف     
جمال عمل الصندوق ومدى    
قيامه بتحقيق أهدافه بكفاءة    
ــدود   ــة يف حـ وفاعليـ

.   االعتمادات املالية املتاحـة   
وإذا تبني للوزير وجود مـا      

نشاط الصندوق وسري العمل بـه      
وما مت إجنازه، وحتديد معوقـات       
األداء وما مت اعتماده من حلـول       

 . لتقاريرها 
  
  

عة مدى التـزام    ويتوىل الوزير متاب  
الصندوق بأحكام هذا القـانون     
وبتوجيه الدولة يف جمـال عمـل       
الصندوق ومدى قيامه بتحقيـق     
أهدافه بكفاءة وفاعلية يف حـدود    

وإذا .   االعتمادات املالية املتاحة  
تبني للوزير وجود ما يتعارض من      
أعمال الصندوق وقراراتـه مـع      



 )١٠٣( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

يتعارض من أعمال الصندوق    
وقراراته مع أحكـام هـذا      

ــانون أو عــدم ــق الق  حتقي
الصندوق ألهدافه بكفـاءة    
وفاعلية، كان له االعتـراض     
على ذلك وإخطـار جملـس      
األمناء مبا يراه يف هذا الشأن،      
فإذا أصر الس على رأيه أو      
مل جيب على اعتراض الوزير     
خالل أسبوعني من تـاريخ     

 عـرض   استالمه لالعتراض، 
الوزير األمر علـى جملـس      

 يف  ا ليتخـذ قـرار    الوزراء

أحكام هذا القانون أو عدم حتقيق      
ــاءة  ــه بكف ــصندوق ألهداف ال
وفاعلية، كان له االعتراض علـى      

ا يراه ذلك وإخطار جملس األمناء مب  
يف هذا الشأن، فإذا أصر الـس       
على رأيه أو مل جيب على اعتراض       
الوزير خالل أسبوعني من تـاريخ      
استالمه لالعتراض، عرض الوزير    
األمر على جملس الوزراء ليتخـذ      
قرارا يف موضوع اعتراض الوزير     
خالل عشرين يوما من تاريخ رفع      

  .  األمر إليه
  

  



 )١٠٤( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

عتـراض الـوزير    موضوع ا 
 من تاريخ   عشرين يوما خالل  

  . )رفع األمر إليه

  
  
  
  

  )٦(مادة 
  

ق رئيس تنفيذي يعني  يكون للصندو 
بقرار من جملس أمنـاءه، وحيـدد       
القرار مدة تعيينه، وخيتص الـرئيس      
التنفيذي للصندوق بتصريف أموره    
ومباشرة اختـصاصاته، وتنفيـذ     
قرارات جملس األمناء وخيـضع يف      

  . ذلك لرقابته وإشرافه

   بعد إعادة الترقيم)٩(مادة 
  

  دون تعديل

  بعد إعادة الترقيم) ٩(مادة 
  

  ادة ترقيم املادة لتكـون      إع -
   .)١٠(مادة 

 

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف     -
   .)أمنائه( لتصبح أمناءهكلمة 

  

 إضافة فقرة جديـدة بعـد       -
ملـدة ثـالث    (كلمة أمنائه   

 سنوات قابلة للتجديد ملرتني   
   .)متتاليتني

  

  )١٠(مادة 
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني   

ملدة ثـالث    أمنائهبقرار من جملس    
 سنوات قابلة للتجديـد ملـرتني     

، وخيتص الرئيس التنفيذي    متتاليتني
للصندوق بتصريف أموره ومباشرة    
اختصاصاته، وتنفيذ قرارات جملس    

ــاء  ــام  األمن ــدود أحك   يف ح
 واألنظمـة   هذا القانون والقوانني  

 وخيـضع يف ذلـك      ذات العالقة 



 )١٠٥( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 إضافة فقرة جديـدة بعـد       -
يف حـدود   (كلمة األمنـاء    

أحكام هذا القانون والقوانني    
    .)نظمة ذات العالقةواأل

  . لرقابته وإشرافه
  

 بعد إعادة الترقيم )١٠(مادة   
  ) مستحدثة(

  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

على ) ١٠( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  

  

 بعد إعادة الترقيم )١٠(مادة 
  ) مستحدثة(

  

   إعادة ترقيم املادة لتكـون      -
   . )١١(مادة 

 )املـادة ( استبدال كلمـة    -
الواردة يف   )الفقرة( بكلمة

  .اية الفقرة األوىل

  )١١(مادة 
  

  

   
  
  
  
  
  
  



 )١٠٦( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

 حالة خلو منصب الرئيس     يف
التنفيذي ألي سـبب مـن      
األسباب، يعني من حيل حملـه     
بذات األداة والكيفية املشار    

  .إليها يف الفقرة السابقة 
ويباشر أحد أعضاء جملـس     
األمناء أو أي شخص مؤهل     
لذلك خيتاره الـس مهـام      
وصالحيات الرئيس التنفيذي   
بصفة مؤقتة حلني تعيني رئيس     

   .تنفيذي جديد 

يف حالة خلو منـصب الـرئيس       
التنفيذي ألي سبب من األسباب،     
يعني من حيل حمله بـذات األداة       

 املـادة الكيفية املشار إليهـا يف      و
  . السابقة

  
  

ويباشر أحد أعضاء جملس األمناء     
أو أي شخص مؤهل لذلك خيتاره      
الس مهام وصالحيات الـرئيس   
التنفيذي بصفة مؤقتة حلني تعـيني      

   . رئيس تنفيذي جديد
  



 )١٠٧( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

   بعد إعادة الترقيم )١١(مادة   
  ) مستحدثة( 

  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
  النحو املبني أدناه لتكون    على

على ) ١١( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

يتوىل الرئيس التنفيذي ممارسة    
ــصندوق يف  ــالحيات ال ص

   بعد إعادة الترقيم )١١(مادة 
  )مستحدثة( 

  

املستحدثة  )١١( إلغاء مادة    -
يف  لدمج بعض فقراا     ، نظرا 

املادة العاشرة بعد إعادة الترقيم   
.  

  



 )١٠٨( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

حدود أحكام هذا القـانون     
ــوانني واألنظمــة ذات  والق
العالقة، وخيـضع يف ذلـك      

  . ألمناءلرقابة جملس ا
  

   بعد إعادة الترقيم )١٢(مادة   
  ) مستحدثة( 

  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

على ) ١٢( ة  حتت مسمى ماد  
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
وعلى ذلك يكون نص املادة     

   بعد إعادة الترقيم)١٢(مادة 
  ) مستحدثة ( 

ــ- ــة املوافق ــادة  عل ى امل
املستحدثة اليت أضافها جملس    
النواب، علمـا بـأن هـذه       
اإلضافة متت بـالتوافق بـني      

  .جملس النواب واحلكومة 
  

  )١٢(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  



 )١٠٩( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  :املستحدثة 
  

حيدد جملس أمناء الصندوق ما    
يستحقه الرئيس التنفيذي من    
أجر، مبا يف ذلك العـالوات      
واملزايــا املاليــة أو العينيــة 

  .األخرى

    
  

حيدد جملس أمناء الـصندوق مـا       
يستحقه الرئيس التنفيـذي مـن      
أجر، مبا يف ذلك العالوات واملزايا      

  .املالية أو العينية األخرى
  

    

  بعد إعادة الترقيم  )١٣(مادة 
  ) مستحدثة( 

  

التالية على  ادة  املمت استحداث   
 حتت  النحو املبني أدناه لتكون   

علـى أن   ) ١٣( مسمى مادة   
  يتم إعادة ترقيم املـواد الـيت      

  

  بعد إعادة الترقيم ) ١٣(مادة 
   ) مستحدثة( 

  

ــادة  - ــى امل ــة عل  املوافق
املستحدثة اليت أضافها جملس    
النواب، علمـا بـأن هـذه       

بـني  اإلضافة متت بـالتوافق     

  

  )١٣(مادة 
  

  

 
  
  
  



 )١١٠( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

   . تليها
  
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

للرئيس التنفيذي أن يستقيل    
من منصبه مبوجـب طلـب      

أمنـاء  كتايب يقدمه إىل جملس     
الصندوق، وذلك قبل التاريخ    
احملدد لالستقالة بثالثة أشهر    

  .على األقل 
  

ويصدر بقبول االستقالة قرار    
  .من جملس األمناء 

  

  .جملس النواب واحلكومة 
  

  
  
  
  

  
  

للرئيس التنفيذي أن يستقيل مـن      
منصبه مبوجب طلب كتايب يقدمه     
إىل جملس أمناء الصندوق، وذلك     
قبل التاريخ احملدد لالستقالة بثالثة     

  . أشهر على األقل
  

ويصدر بقبول االستقالة قرار من     
   . جملس األمناء

  



 )١١١( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

    

إعادة الترقيم  بعد )١٤(مادة 
  ) مستحدثة(

  

التاليـة  ادة  امل مت استحداث    -
 على النحو املبني أدناه لتكون    

على ) ١٤( حتت مسمى مادة    
أن يتم إعادة ترقيم املواد الـيت       

   .تليها
  

وعلى ذلك يكون نص املادة     
  :املستحدثة 

  

جيوز بقرار من جملس أمناء      - أ
الصندوق بأغلبية أصوات   

  

بعد إعادة الترقيم ) ١٤(مادة 
  )مستحدثة(

  

ــادة   - ــى امل ــة عل املوافق
املستحدثة اليت أضافها جملس    
النواب، علمـا بـأن هـذه       
اإلضافة متت بـالتوافق بـني      

  .جملس النواب واحلكومة 
  
  
 
 ) .أ(افقة على نص البند  املو-
  

  

  )١٤(مادة 
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

جيوز بقرار من جملس أمنـاء        - أ
الصندوق بأغلبيـة أصـوات     



 )١١٢( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

احلاضرين إعفاء الـرئيس    
نفيذي مـن منـصبه     الت

بسبب إخالله مبمارسـة    
ــوء  ــصاصاته أو س اخت
سلوكه أو عدم الكفـاءة     
يف إجناز مهامه أو اإلخالل     
باألمانة أو عدم مقدرتـه     
على القيـام بواجبـات     

 .وظيفته ألسباب صحية 
  
  

 

مينح الرئيس التنفيـذي     -  ب
قبل إعفائه مـن منـصبه      
فرصة للدفاع عن نفـسه     

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

   املوافقة على نـص البنـد       -
 ) .ب(

  

ــرئيس  ــاء ال احلاضــرين إعف
التنفيذي من منـصبه بـسبب      
إخالله مبمارسة اختصاصاته أو    
سوء سلوكه أو عدم الكفـاءة      

ـ    ه أو اإلخـالل    يف إجناز مهام
باألمانة أو عدم مقدرته علـى      
القيام بواجبات وظيفته ألسباب    

 . صحية
  
  
  
  
  

مينح الرئيس التنفيذي قبل      -  ب
إعفائه من منـصبه فرصـة      
للدفاع عن نفسه أمام جملس     



 )١١٣( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

أمــام جملــس األمنــاء، 
يس التنفيذي  ويستمر الرئ 

يف ممارسة اختصاصاته حىت    
تاريخ اإلعفاء، ما مل يقرر     
  جملس األمنـاء خـالف     

 .ذلك 
  

  
  
  
  
  
  
  

األمناء، ويـستمر الـرئيس     
ــة  ــذي يف ممارسـ التنفيـ
اختــصاصاته حــىت تــاريخ 
اإلعفاء، ما مل يقـرر جملـس       

 . األمناء خالف ذلك
  

  

  )٧(مادة 
  

يصدر وزير الـصحة القـرارات      
  . الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

  
  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٥(مادة 
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٥(مادة 
  

خالل سـتة   ( إضافة عبارة    -
يف  نـشره أشهر من تـاريخ     
  يف ايـة   ) اجلريدة الرمسيـة  

  .املادة 
  

  

  )١٥(مادة 
  

ير الـصحة القـرارات     يصدر وز 
 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القـانون     

 نشرهخالل ستة أشهر من تاريخ      
  . يف اجلريدة الرمسية

  
  



 )١١٤( 

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها 
  جملس النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

  )٨(مادة 
  

 – كل فيما خيـصه     –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به اعتباراً من اليوم التـايل لتـاريخ    

  . نشره يف اجلريدة الرمسية
  

  

   الترقيم بعد إعادة)١٦(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  بعد إعادة الترقيم) ١٦(مادة 
  

  دون تعديل

  

  )١٦(مادة 
  
  

 – كل فيما خيـصه     –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به اعتباراً من اليوم التـايل لتـاريخ    

  . نشره يف اجلريدة الرمسية
  

  



 )١١٥( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ق رقم ملح
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص 
االقتراح بقانون بشأن قواعد التسجيل 
والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية ، 
: واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء 
  عبدالرمحن عبداحلسني جواهري ، 

فؤاد أمحد احلاجي ، صادق عبدالكرمي 
  الشهايب ، عبدالرمحن حممد الغتم ، 

  . ضياء حيىي املوسوي السيد



 )١١٦( 

  
  

  

  م ٢٠٠٧ نوفمرب ١٥: التاريخ

  

  جنة املرافق العامة والبيئةل ل األولتقريرال
   من الفصل التشريعي الثاينثاين العادي الددور االنعقا

  بشأن
 بشأن قواعد التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن ( )لسنة  ) (االقتراح بقانون رقم 

   الصغرية
  

  :مقدمـة 

 ص  ١١( رقم    استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى         
م، والذي مت مبوجبـه تكليـف       ٢٠٠٧ أكتوبر   ٢٤املؤرخ يف   )  م ٢٠٠٧-١٠-٢/ ل م ب  

بشأن قواعد التسجيل والـسالمة     ( ) لسنة  ( ) اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون رقم       
سعادة السيد عبدالرمحن عبداحلسني : اخلاصة بالسفن الصغرية، واملقدم من مخسة أعضاء وهم         

ادة السيد فؤاد أمحد احلاجي، سعادة السيد صادق عبدالكرمي الشهايب، سـعادة      جواهري، سع 
السيد عبدالرمحن حممد الغتم، سعادة السيد ضياء حيىي املوسوي، على أن تتم دراسته وإبـداء               

  . املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على الس 
  

ـًا ن قـاموا مبوجـب رسـالتهم املؤرخـة يف          أتراح   بأنه سبق ملقدمي هذا االق     علم
 ،م١٩٧٩ لـسنة    )٢٠( بتعديل بعض أحكام القانون رقم       م بسحب االقتراح  ٢٧/٩/٢٠٠٧

ىل رؤى وزارة   ، إال أنـه اسـتنادا إ      بشأن قواعد التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية      



 )١١٧( 

ية إعادة تقدمي صـيغة  أفضلادة املستشار القانوين للمجلس الذي أفاد ب  عالداخلية وتوجيهات س  
 ذاا اليت اقترح تعديلـها أوالً       متكامل وذلك بعد إجراء التعديالت الالزمة على املواد       اقتراح  

 االقتراح مبوجـب رسـالتهم املؤرخـة يف         واستحداث قانون جديد، وهذا ما قام به مقدمو       
  . وذلك ملواءمة قواعد وأصول الصياغة التشريعية الصحيحة للقواننيم،٧/١٠/٢٠٠٧

  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 

 :تدارست اللجنة االقتراح بقانون يف االجتماعات التالية  )١(
  تارخيه  رقم االجتماع
  م٢٠٠٧ أكتوبر ٢٨  االجتماع الثاين
  م ٢٠٠٧ أكتوبر ٢٩  االجتماع الثالث
  م٢٠٠٧  نوفمرب١٤  االجتماع الرابع

 
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع النظر واليت             )٢(

 :اشتملت على 

م بشأن إصدار قانون تسجيل السفن وحتديـد        ١٩٧٨لسنة  ) ١٤(املرسوم بقانون رقم     -
  .شروط السالمة

صة بالسفن  بشأن قواعد التسجيل والسالمة اخلا١٩٧٩لسنة ) ٢٠(املرسوم بقانون رقم  -
  .٢٠٠٠لسنة ) ١٣(الصغرية املعدل باملرسوم بقانون رقم 

 بشأن التصديق على االتفاقية الدولية اخلاصـة        ١٩٨٥لسنة  ) ١٣(املرسوم بقانون رقم     -
  .م١٩٧٤بسالمة األرواح يف البحار وخطوط الشحن لسنة 

ة  بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحايـة الثـرو        ٢٠٠٢لسنة  ) ٢٠(املرسوم بقانون رقم     -
  .البحرية



 )١١٨( 

 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية املعدل باملرسـوم        ٢٠٠٤لسنة  ) ٦٩(املرسوم بقانون رقم     -
  .٢٠٠٥لسنة ) ٤٠(بقانون رقم 

  . بإصدار قانون املؤسسة العامة للموانئ البحرية ٢٠٠٦لسنة ) ٦١(القانون رقم  -
 

  . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -

 بشأن االقتراح بقانون السابق القاضي بتعديل بعض أحكـام         الداخلية مالحظات وزارة  -
   .١٩٧٩لسنة ) ٢٠(املرسوم بقانون رقم 

  .رأي مجعية الصحة والسالمة البحرينية -

  .رأي الشركة االستشارية املختصة بأمور الصحة املهنية والسالمة -

  .  ومذكرته اإليضاحيةاالقتراح بقانون املذكور -
 
 حيث حضر االجتمـاع  وزارة الداخلية،ة شارك يف االجتماع الرابع وبدعوة من اللجن   )٣(

 :كل من 
 

 .              مدير إدارة احملاكم العسكرية د محودـود سعـالرائد مح .١
 .الرائد يوسف حممد السبيعي             القائم بأعمال آمر الشؤون القانونية .٢

  
 :لس كل منكما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة با •
 

 . للمجلـسار القانوينـاملستش     يـ عصام عبدالوهاب الربزجن.د .٤
 .املستشار القانوين لشؤون اللجان    األستاذ حمسن محيد مــرهون  .٥
 . الدليمي                      املستشار القانوين لشؤون اللجان عبداهللاحممد. د .٦



 )١١٩( 

   . مريفت حيدروتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة •
  
ـًاثان   : آراء اجلهات املعنية-يـ

  :وزارة الداخلية
تثمن الوزارة االقتراح بقانون املقدم من أصحاب السعادة ، والذي يكشف عـن مـدى            .١

اجلهد املبذول يف دراسة خمتلف القوانني والتشريعات ذات الـصلة بقواعـد التـسجيل              
منظمة هلـا   والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية؛ وذلك للوصول إىل وضع ضوابط وقواعد           

سواء من خالل استحداث نصوص تشريعية خلت منها القوانني أو بتعـديل النـصوص              
 .السارية واليت ال تتالءم مع املستجدات احلالية 

يصدر وزير املالية القرارات الالزمة     " اقترحت الوزارة إضافة مادة إىل االقتراح تنص على          .٢
 ". اف البحريبشأن شروط وإجراءات وضوابط الترخيص لشركات اإلشر

ـًا من دور الوزارة يف احلفاظ على األمن والسالمة العامة للمواطنني فقد بـادرت               .٣ انطالق
لسنة ) ٢٠(رارات الوزارية لتاليف الثغرات التشريعية يف املرسوم بقانون رقم          قإىل إصدار ال  

 .م بشأن قواعد التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية١٩٧٩
 بشأن اإلجراءات املنظمة للحـصول علـى        - قيد الدراسة  –ري  إعداد مشروع قرار وزا    .٤

 . إجازة قيادة السفن وشروطها ونظام االختبار واجلهة اليت متنحها ومدة صالحيتها
  

ـًا   : رأي مقدمي االقتراح -ثالث
  

وافق مقدمو االقتراح على سحب االقتراح األصلي القاضي بتعديل بعض أحكام املرسـوم         -
م بشأن قواعد التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن الـصغرية،         ١٩٧٩نة  لس) ٢٠(بقانون رقم   

  وذلـك    ،وتبين استحداث قانون جديد متكامل وعصري وإلغاء القانون القدمي املشار إليـه           
  . بالتوافق مع وزارة الداخلية
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  :نصها اآليت) ٢٤( بالتوافق مع وزارة الداخلية متت إضافة مادة إىل املقترح حتت رقم -
  

 وضـوابط التـرخيص      وإجـراءات  ر وزير املالية القرارات الالزمة بشأن شروط      يصد" 
  "لشركات اإلشراف البحري

  
ـًًا   :رأي اللجنة  -رابع

  

تدارست اللجنة االقتراح بقانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنـة              
ن التشريعية والقانونية   ومن قبل املستشارين القانونيني، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤو         

مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة االقتراح بقـانون مـن النـاحيتني الدسـتورية          
 على أمهية مشول احلماية القانونيـة  اجلهات اليت أمجعت  بعضوالقانونية، كما استأنست بآراء   

ـًا  ) ١٥٠(جلميع السفن الصغرية اليت تقل محولتها اإلمجالية عن          افـة سـواء    ك أنواعهابطن
إضافةً ألمهية إشراك القطاع اخلاص يف عملية التفتـيش         . أكانت سياحية أو رياضية أو جتارية       

واإلشراف واعتماد التراخيص وشهادات الصالحية والركاب، وذلك حفاظًـا علـى أمـن             
وعليه فإن اللجنة ترى املوافقة علـى نظـر االقتـراح    . ومصاحل مرتادي البحر من املواطنني    

  .دئيةبصورة مب
  

ـًًا   : األسباب اليت استندت إليها اللجنة يف اختاذ رأيها -خامس
  
أمهية أن يطبق القانون على السفن البحرية الصغرية اليت كانت مستثناة مبوجب الفقرتني              .١

 ، لتشمل الـسفن     م١٩٧٩لسنة  ) ٢٠(املرسوم بقانون رقم    من  ) ٣(من املادة   ) ٢،١(
ـًا ط )١٥٠(الصغرية اليت تقل محولتها عن        وتكون خمصصة لألعمـال التجاريـة أو        ن

 أنـواع الـسفن     جلميعالسياحية أو األنشطة الرياضية األخرى، لضمان مشول القانون         
 وحتقيق أقصى مستوى محاية وسالمة ملرتادي البحر ممن يـستعملون           ،البحرية الصغرية 
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اث آنف الذكر،مما يـستدعي اسـتحد     هذا النوع من السفن وهذا ما مل يوفره القانون          
 .قانون جديد حيقق املصلحة املرجوة

  
 البحرية الـصغرية الـيت      سفنإلزام مالك السفن باشتراطات السالمة الالزم توافرها بال        .٢

تستعمل يف الصيد أو السياحة أو الرياضة أو قطر البواخر والسفن وغريهـا، وذلـك               
 ه لتنفيذ ، مع منح الوزير املختص سلطة إصدار اللوائح الالزمة         جديد باستحداث قانون 

 .بالكيفية املالئمة والعادلة
  

ضرورة استحداث مبدأ يف القانون مينح االعتماد للشركات اخلاصـة املعتمـدة مـن               .٣
املؤسسة العامة للموانئ البحرية إلصدار شهادات معتمدة للسفن البحريـة الـصغرية            

ـ     اص حسب التعريف الوارد باملادة األوىل من االقتراح بقانون، مما يسمح للقطـاع اخل
مبساندة احلكومة ألداء املهام الفنية يف اال البحري على غرار املؤسسات التخصـصية            

 .األخرى كشركات الكهرباء أو اهلندسة املدنية وغريها
 
مراجعة العقوبات وتشديدها لتتناسب مع حجم املخالفات اليت ترتكب واخلسائر الـيت           .٤

 .قد تنتج عنها يف األرواح واملمتلكات
  

ـًًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  -سادس
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :كل من 

  
ـًاــد الغتــد عبدالرمحن حممـالسي .١  م             مقررا أصليـ
ـًا  م عبدالسالم         ـالشيخ عبدالرمحن إبراهي .٢  مقررا احتياطي
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ـًا    : توصية اللجنة -سابع

  
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقتراح بقانون، فـإن اللجنـة                  

  :توصي مبا يلي 
  
بشأن قواعد التسجيل ( ) لسنة ( ) املوافقة على جواز النظر يف االقتراح بقانون رقم   -

 .والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية
  
  

  الس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على 
  

  
            فؤاد أمحد احلاجي           صادق عبدالكرمي الشهايب

    رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة         نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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  م٢٠٠٧ أكتوبر ٢٨التاریخ 

  
  

  احملرتم  فؤاد أمحد احلاجي/ سعادة األستاذ الفاضل 
  جلنة املرافق العامة والبيئةرئيس 

  
بشأن قواعد التسجيل والسالمة (  ) لسنة (  ) االقرتاح بقانون رقم : املوضوع 

اخلاصة بالسفن الصغرية، واملقدم من أصحاب السعادة عبدالرمحن 
ّ

عبداحلسني جواهري، فؤاد أمحد احلاجي، صادق عبدالكريم الشهابي، 
  . املوسويعبدالرمحن حممد الغتم، سيد ضياء حييى

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح    م، أرف  ق مع  الي  ٢٠٠٧ أكت  وبر ٢٤بت  اریخ 

، ن  سخة )٢٠٠٧ -١٠ -٢/  ص ل ت ق١٢(رئ یس المجل  س، ض  من كتاب ھ رق  م   

 وال سالمة الخاص ة    بشأن قواعد التسجیل  (  ) لسنة  (  ) االقتراح بقانون رقم    من  

عب دالرحمن عبدالح سین ج واھري،    مقّدم م ن أص حاب ال سعادة       وال، بالسفن الصغیرة 

ف  ؤاد أحم  د الح  اجي، ص  ادق عب  دالكریم ال  شھابي، عب  دالرحمن محم  د الغ  تم، س  ید ض  یاء        

 ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة،   الموس  ويیحی  ى 

  .ةوذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة المرافق العامة والبیئ

  

م، عق دت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة       ٢٠٠٧ أكتوبر   ٢٨وبتاریخ  

اجتماعھ   ا الث   اني، حی   ث اطلع   ت عل   ى االقت   راح بق   انون الم   ذكور ومذكرت   ھ      

  .اإلیضاحیة، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
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راح  إل   ى ع   دم مخالف   ة االقت   – بع   د المداول   ة والنق   اش –وانتھ   ت اللجن   ة 

  .بقانون لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي

  

ب  شأن قواع  د  (  ) ل  سنة (  ) االقت  راح بق  انون رق  م   ت  رى اللجن  ة س  المة   

 والمق  ّدم م  ن أص  حاب ال  سعادة   ،الت  سجیل وال  سالمة الخاص  ة بال  سفن ال  صغیرة   

عب   دالرحمن عبدالح   سین ج   واھري، ف   ؤاد أحم   د الح   اجي، ص   ادق عب   دالكریم ال   شھابي،   

؛ م   ن الن   احیتین الدس   توریة الموس   وين محم   د الغ   تم، س   ید ض   یاء یحی   ى  عب   دالرحم

  .والقانونیة

  

  

  

  حممـد هـادي احللواجـي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٣(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية 
خبصوص االقتراح بقانون بشأن األمساء 
التجارية ، واملقدم من سعادة العضو 

  . الدكتورة عائشة سامل مبارك 
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 م٢٠٠٧ نوفمبر ١٨: التاریخ

  

   املالية واالقتصاديةلجنة الشؤون األول لتقرير ال
 واملقدم ،م بشأن األمساء التجارية٢٠٠٧لسنة (  ) رقم انون االقرتاح بقحول 

  من سعادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك
   الفصل التشريعي الثاني–دور االنعقاد الثاني 

  
  :مقدمــــــة

 -٥ -٣/ ص ل ت ق  / ١٢٦(م، وبموج   ب الخط   اب رق   م ٢٠٠٧ م   ایو ٨بت   اریخ   

ن صالح الصالح رئیس المجل س إل ى لجن ة     ، أرسل صاحب المعالي األستاذ علي ب      )٢٠٠٧

م ب  شأن ٢٠٠٧ل  سنة (  ) االقت  راح بق  انون رق  م  ن  سخة م  ن  ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة  

 لمناق  شتھ ،األس  ماء التجاری  ة والمق  دم م  ن س  عادة الع  ضو ال  دكتورة عائ  شة س  الم مب  ارك      

  .رعرضھ على المجلس الموقل وإعداد تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنةودراستھ 

  

  : إجراءات اللجنة-أوًال
  : قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

  

 :ات التالیة المذكور في االجتماعاالقتراح بقانونتدارست اللجنة  )٤(

  الدور التشریعي  الفصل التشریعي  التاریخ  االجتماع  الرقم

  األول  الثاني  م٢٠٠٧ مایو ١٦  الحادي عشر  ١

  األول  الثاني  م٢٠٠٧ مایو ٣٠  شرالثاني ع  ٢

  الثاني  الثاني  م٢٠٠٧ نوفمبر ١٤  الثاني  ٣
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اطلعت اللجنة، أثناء دراستھا، على الوثائق المتعلقة باالقتراح بقانون موضوع  )٥(

 :البحث والدراسة والتي اشتملت على ما یلي
 

 .   االقتراح بقانون المذكور والمذكرة اإلیضاحیة - 

 .  یة والقانونیة بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون التشریع - 
  

ع ن الجھ ات    مسؤولون وممثل ون   الثاني عشروبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع    ) ٣(

  :التالیة
  

  

ú وزارة الصناعة والتجارة:  
 

o  مدیــــــــر إدارة الســـــــجل التجـــــــــاري    السـید عبدالكریم الراشــــد. 

o ــــــر إدارة الملكیــــــة الصناعیـــــــــةمدیـ    الســیدة لونا عبداهللا المعتز. 

o  الباحث القانوني بمركز البحرین للمستثمرین    الســـــید علي مرھــــــون.  
  

ú غرفة تجارة وصناعة البحرین: 
 

 الرئیـــــــــــــس التنفیــــــــــــذي    الســـــید أحمــــد نجـــم عبداهللا نجم -١

 مدیر الشؤون القانونیة والتحكیم   كمـورالمســـتشار محمـــد عصـــام  -٢
  

ú جمعیة سیدات األعمال البحرینیة: 
  

 األمین المالي للجمعیة    السیدة سوسن أحمد عمر -

  

  

  

  



 )١٢٨( 

 : كل منكما حضر االجتماع من مجلس الشورى •
  

 ســــــوني للمجلــــتشار القانــــــالمس        الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي -١

 ؤون اللجانـــــتشار القانوني لشـالمس        ونـن حمیــــد مرھــاألســـتاذ محســــ -٢

 ؤون اللجانـــــتشار القانوني لشـالمس        الـــدكتور محمــــد عـــبداهللا الدلـــیمي -٣

  

 .السید أیوب علي طریف واألستاذة فھیــــمة الزیــــرةر اللجنة ــوتولى أمانة س •
  

  :آراء الجھات المعنیة : ثانیا 
 
ú رأي وزارة الصناعة والتجارة:  

  

أشادت الوزارة بما تضمنھ االقتراح م ن تفاص یل جی دة، م شیًرة ف ي الوق ت ذات ھ إل ى             

أن  ھ ل  دى ال  وزارة مالحظ  ات و تع  دیالت ح  ول بع  ض الم  واد، كم  ا أن ل  دیھا م  واد أخ  رى    

، وأش ارت إل ى معان اة ال وزارة م ن الق ضایا المت صلة بت شابھ         )مرف ق (ترغب ف ي إض افتھا      

سماء أو تماثلھا وما یترتب على ذل ك م ن اس تغالل ال بعض ألس ماء ال شركات العالمی ة،         األ

وبالت  الي فإنھ  ا ت  رى أھمی  ة مث  ل ھ  ذا االقت  راح بق  انون وأن  ھ ق  د ج  اء ف  ي الوق  ت المناس  ب       

لتف  ادي تل  ك الم  شاكل، م  شیرة إل  ى أن ال  وزارة كان  ت ب  صدد إع  داد م  شروع ق  انون ح  ول     

ص   یاغة م   واده، وبالت   الي فإن  ھ نظ   ًرا للت   شابھ ف   ي  األس  ماء التجاری   ة حی   ث ش   رعت ف  ي   

األھ   داف والمب   ررات والغ   رض، ف   إن وزارة ال   صناعة والتج   ارة ست   ضّمن مقترحاتھ   ا     

  .التفصیلیة في االقتراح بقانون، مبدیین عزم الوزارة على تأیید االقتراح بقانون المذكور

  

ú رأي غرفة تجارة وصناعة البحرین:  
  

ا االقت راح بق انون ف ي ظ ل عولم ة التج ارة، م شیًدة        ترى أن ھن اك ض رورة لمث ل ھ ذ         

بوجاھتھ، وموضحـًة بأن ل دى الغرف ة بع ض المالحظ ات التف صیلیة عل ى ع دد م ن م واده                

   . والتي یمكن عرضھا للمناقشة
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ú جمعیة سیدات األعمال البحرینیة:  
  

ي أفادت ممثلة الجمعیة أن االقتراح بقانون المذكور قد تطرق إل ى نق ل االس م التج ار        

ولم یتطرق إلى بیع االسم التجاري، ذلك أنھ یمكن أن ت شتھر بع ض األس ماء وتتح ول إل ى       

عالمة تجاری ة، مت سائلة ع ن كیفی ة التعام ل م ع مث ل ھ ذه الحال ة، وعّم ا إذا س یكون ھن اك                  

رب  ط ب  ین العالم  ة التجاری  ة واالس  م التج  اري، م  ضیفة بأن  ھ ل  م ی  تم التط  رق ك  ذلك إل  ى           

أی ضــًا إل ى وج وب النظ ر ف ي م سألة اس تخدام اس م العائل ة ف ي           تصنیف القطاعات، مشیرة   

االسم التجاري، ذل ك ألن اس م العائل ة ال یملك ھ ش خص بعین ھ وإنم ا ھ و ح ق لك ل ف رد ف ي                  

العائلة وقد یسبب ذلك تشابھــًا في األسماء التجاریة وما ینتج عنھ م ن م شاكل، داعی ة إل ى              

ئل ة أن ی شمل االس م التج اري اس م ال شخص       وجوب أن ینص القانون عند استعمال اسم العا     

كم ا تطرق ت إل ى    .   الثالثي ولیس اسم العائلة فقط، كما ھو سارٍ  في بعض الدول الخلیجیة    

موضوع ترجمة األسماء التجاریة ووجوب أن یثبت في القانون معن ى الترجم ة وھ ل ھ ي        

  حرفیة أم ال؟   متسائلة عن اللغة األجنبیة المراد استعمالھا؟  

  
  : رأي اللجنة-لثــًاثا
  

 اس  تعراض وجھ  ات النظ  ر الت  ي دارت    ناق  شت اللجن  ة االقت  راح بق  انون حی  ث ت  مّ    

 ، وتأك  دت اللجن  ة م  ن  حول  ھ م  ن قب  ل أع  ضاء اللجن  ة وم  ن قب  ل ممثل  ي الجھ  ات الم  دعوة    

 لجن  ة ال  شؤون  س  المة االقت  راح بق  انون م  ن الن  احیتین الدس  توریة والقانونی  ة وفقـ  ـًا ل  رأي     

بمجلس الشورى؛ كما اطلع ت عل ى آراء الجھ ات الم دعوة؛ واطلع ت         انونیة  التشریعیة والق 

أی  ضا عل  ى تع  دیالت مقدم  ة االقت  راح والت  ي أجرتھ  ا ب  التوافق م  ع آراء وزارة ال  صناعة       

ن م  ن األھمی  ة   بالت  الي فق  د رأت اللجن  ة أ  ووالتج  ارة وغرف  ة تج  ارة وص  ناعة البح  رین،     

خل   ق بیئ   ة ص   الحة الجت   ذاب   ف   ي ت   ھمیألھاالقت   راح بق   انون؛  ىالتوص   یة بالموافق   ة عل    

وج   ود ق   انون یحم   ي م   صالحھم   ل الم   ستثمرون  خاللھ   ااالس   تثمارات األجنبی   ة؛ یطم   ئن 

لكثی  ر م  ن ل وأن ھ  ذا المقت  رح س  یوجد ح  ًالاالس  تثمار ف  ي مملك  ة البح  رین، إل  ى فیب  ادرون 



 )١٣٠( 

ن ھن  اك الكثی  ر م  فالق  ضایا الت  ي ح  دثت ب  سبب تماث  ل األس  ماء التجاری  ة أو حت  ى ت  شابھھا،   

ما یعني وجود إشكالیة البّد م ن مواجھتھ ا بإیج اد مظل ة      م؛   من ذلك  الجھات التي تضررت  

 بم ا اش تمل   ف االقتراح قانونیة لحمای ة األس ماء التجاری ة وبالت الي مراع اة م صالح الجمی ع؛               

علیھ من مواد یمثل ص ّمام أم ان لحمای ة م صالح الم ستثمرین وعام ل ج ذب لالس تثمارات            

  .االحتكام إلى مواده عند حدوث أي خالف في ھذا الشأناألجنبیة، حیث یمكن 
  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-ــًارابع
    

من الالئحة الداخلی ة لمجل س ال شورى، اتفق ت اللجن ة عل ى            ) ٣٩( إعماًال لنص المادة    

  :اختیار كل من

 مقرًرا أصلیـــــًا            ســـعود عبدالعزیز كانو . أ -١

  مقرًرا احتیاطیـًا    الد عبدالرحمن المؤیدخ. أ -٢

  

  :توصیة اللجنة:  خامًسا

، االقت راح بق انون  في ضوء ما دار م ن مناق شات وم ا أب دي م ن آراء أثن اء دراس ة                 

  :فإن اللجنة توصي بما یلي
  
  

م ب شأن األس ماء التجاری ة والمق دم م ن س عادة       ٢٠٠٧ل سنة  (  ) االقتراح بقانون رق م   الموافقة على  -

 .و الدكتورة عائشة سالم مباركالعض

  

  واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

  

  قطيـن المسـد حسیـ            خال      روكــل علي المتـ          جمی

         رئیــس لجنــة  نائــب رئیــس لجنــة                                          

                الشؤون المالیة واالقتصادیة           صادیة     الشؤون المالیة واالقت



 )١٣١( 

  

  
  

  م٢٠٠٧ مایو ١٣:التاریخ 
  
  

  خالد حسني املسقطي   احملرتم/ سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  

 بـشأن األمسـاء التجاريـة ، ٢٠٠٧لـسنة (  ) االقرتاح بقانون رقم  :املوضوع 
واملقدم من س

ّ
  .عادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك

  
  
  

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  م، أرف   ق مع   الي رئ  یس المجل   س ، ض   من كتاب   ھ  ٢٠٠٧ م   ایو ٨بت  اریخ  

 االقت  راح بق  انون رق  م  ، ن  سخة م  ن  ) ٢٠٠٧ - ٥ - ١/  ص ل م ق ١٢٧( رق  م 

ع ضو ال دكتورة    بشأن األسماء التجاریة ، والمقّدم من س عادة ال        ٢٠٠٧لسنة  (  ) 

، إل ى لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة ، وذل ك لمناق شتھ            عائشة سالم مب ارك     

  .وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

  

م ، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٧ م  ایو ١٣وبت  اریخ 

ل م   ن الف   صل  الخ   امس والع   شرین م   ن دور االنعق   اد الع   ادي األو    اجتماعھ   ا

الت   شریعي الث   اني ، حی   ث اطلع   ت عل   ى م   شروع الق   انون الم   ذكور ومذكرت   ھ  

  .اإلیضاحیة ، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

  

  .وانتھت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور



 )١٣٢( 

  :رأي اللجنة 

  

 ب شأن األس ماء   ٢٠٠٧ل سنة   (  ) ق م   االقتراح بق انون ر   ترى اللجنة سالمة    

 ؛ م   ن التجاری  ة ، والمق   ّدم م   ن س  عادة الع   ضو ال   دكتورة عائ  شة س   الم مب   ارك   

  .الناحیتین الدستوریة والقانونیة

  

  

  

  

        حممد هادي احللواجي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 


