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  )١(ملحق رقم 
  

طلب إعادة املداولة يف مسمى 
مشروع قانون بشأن معاملة زوجة 
البحريين األجنبية معاملة البحرينية 

قررة على يف كل ما خيص الرسوم امل
  .  اخلدمات احلكومية

  
  



 ٦٠

  
  
  

  ٢٠٠٩ فبراير ١٥
  
  
  

  املوقر     صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 
  رئيس جملس الشورى

  
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
  

لس الشورى نتقدم إليكم بطلـب      من الالئحة الداخلية لمج   ) ١١٠(استنادا إلى المادة    
 معاملة زوجة البحريني األجنبيـة معاملـة        نإعادة مداولة في مسمى مشروع قانون بشأ      

كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية ، وذلك على التفصيل   البحرينية في 
  :التالي 

  
  

  :مسمى مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس 
  

 الفصل التشريعي الثاني بتاريخ – من دور االنعقاد العادي الثالث في جلسته الحادية عشرة
مشروع : (  وافق المجلس على تعديل مسمى المشروع بالصياغة التالية        ٢٠٠٩ يناير   ١٩

قانون بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة مـن غيـر      
  ) .وم المقررة على الخدمات الحكوميةبحريني معاملة البحريني في كل ما يخص الرس

  
  

  :مسمى مشروع القانون بالصياغة المقترحة
  
مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجـة            (

  ).من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية
  



 ٦١

  
  :مقترحأسباب ومبررات التعديل ال

تتلخص أسباب ومبررات التعديل المقترح في إيجاد االنسجام بين مسمى المشروع ونص            
 وافق المجلس عليها بالصياغة التالية في الجلسة الرابعة عـشرة           والتيالمادة األولى منه    

  :م٢٠٠٩ فبراير ٩بتاريخ 
حريني معاملة  تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير ب          (

 يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكوميـة الـصحية          ماالمواطن البحريني في كل     
  ).والتعليمية ورسوم اإلقامة ، شريطة اإلقامة الدائمة في مملكة البحرين

  
  جمال فخرو -١
 عبدالرحمن جمشير -٢
 خالد المؤيد  -٣
 أحمد بهزاد -٤
 راشد السبت  -٥
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  )٢(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

شجيع ومحاية بالتصديق على اتفاقية ت
االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين 

ورية التشيك، املرافق هوحكومة مج
لسنة ) ٥٨(للمرسوم امللكي رقم 
  .  م٢٠٠٨
  
  
  



 ٦٣

  
  
  

  م ٢٠٠٩ فبرایر ١٥: التاریخ
  

  للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادسالتقرير 
  (  ) بشأن مشروع قانون رقم 

 بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحرين ٢٠٠٨لسنة 
  م٢٠٠٨لسنة ) ٥٨( املرافق للمرسوم امللكي رقم مجهورية التشيك،وحكومة 

   الفصل التشريعي الثاين- العادي الثالث دنعقادور اال
  :مقدمـة 

صاحب املعايل األسـتاذ    استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب         
املؤرخ يف  ) ٢٠٠٩-٢-٣/ ص ل خ أ/٣٢٣(  رئيس جملس الشورى رقم   علي بن صاحل الصاحل   

(  ) مشروع قـانون رقـم    ومناقشة م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة٢٠٠٩ير  فربا ٨
 بالتصديق على اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحـرين            ٢٠٠٨لسنة  

، على أن تـتم     م٢٠٠٨لسنة  ) ٥٨( املرافق للمرسوم امللكي رقم      مجهورية التشيك، وحكومة  
أقصاه ثالثة أسـابيع    دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه يف موعد            

    . من تارخيه ليتم عرضه على الس
  : إجراءات اللجنة -أوالً

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 .م٢٠٠٩اير  فرب١٥املنعقد بتاريخ ) تاسعال(تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  )١(
ق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر والـيت         اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ      )٢(

  : اشتملت على

 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -
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 . مالحظات وزارة املالية -

  . ر جملس النواب ومرفقاته قرا -

  . مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية -
 :حضر االجتماع من جملس الشورى )٣(
  .النائب الثاين لرئيس الس   ألس توماس مسعانسعادة األستاذة  -

 

 وقد مثلها   وزارة املالية م  ٢٠٠٩ فرباير   ١٥دعت اللجنة إىل اجتماعها التاسع املنعقد بتاريخ         )٤(
 :يف هذا االجتماع كل من

 .مدير إدارة الرقابة واملتابعة  ور علي األنصاريـــأن .١
 . واخلارجيةمدير إدارة العالقات االقتصادية   ــامي حمــمد محيدس .٢
 رئيس اإلعالم االقتصادي واملايل  اليـعبدالكرمي حممد بوع .٣

 

 :حضر االجتماع من األمانة العامة بالس كل من •
 

 .انـاملستشار القانوين لشؤون اللج  األستاذ حمسن محيد مرهون •
 .قتصادي واملايل بالساملستشار اال  جعفر حممد الصائغالدكتور  •
 .االختصاصي القانوين بالس  ـعارجاآلنسة ميادة جميد م •

 

 .السيد أيوب علي طريفتوىل أمانة سـر اللجنة  •
  

ـًا   :رأي اجلهات املعنية: ثاني
 

 :رأي وزارة املالية •
تشجيع استثمارات مواطين كال    لاالتفاقية توفري اإلطار القانوين     هذه  بينت الوزارة أن من شأن      

املتعاقدة األخرى وتوفري األسس اليت من شـأا        الدولتني املتعاقدتني وشركام يف أراضي الدولة       
، وذلك مـن    املساعدة على حتفيز وزيادة النشاط االقتصادي واالستثماري والتجاري والصناعي        



 ٦٥

وقد أوردت الوزارة بعض نصوص االتفاقية واليت تدعم        . خالل ما نصت عليه مواد هذه االتفاقية      
  .قواهلاأ

  : رأي اللجنــة :ـًاثالث
  

، نة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعـضاء اللجنـة             تدارست اللج 
واملستشارين القانونيني بالس، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التـشريعية والقانونيـة             

لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونيـة،  مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا      
 دف إىل تـشجيع ومحايـة اسـتثمار     عامة تشجيع ومحاية االستثمارياتتفاقاجنة أن ورأت الل 

مواطين كال الدولتني املتعاقدتني وشركام يف أراضي الدولة األخرى من خالل تـوفري األسـس             
  . واألطر اليت من شأا املساعدة على حتفيز وزيادة النشاط االستثماري والتجاري والصناعي

، وحظر  ثمارات وعائداا دون قيد أو شرط     ة يف حرية حتويل االست    وتكمن مميزات االتفاقي  
  .نزع ملكيتها ما مل يتم لغرض عام ومقابل تعويض عادل وفوري

تويل حكومة مملكة البحرين أمهية خاصة لالتفاقيات الثنائية، انطالقاً من إمياا الراسخ ملا             و
 الدولية على أسس متينة وثابتة من جهـة،         ام هلذه االتفاقيات يف تطوير وتعميق العالقات      اهلدور  لل

وترويج البحرين كمركز جلذب االستثمارات األجنبية من جهة أخرى وذلك من خـالل تـوفري     
البيئة االقتصادية املناسبة عن طريق تسهيل اإلجراءات اإلدارية وإجياد التشريعات القانونية املالئمة            

  .لتحقيق األهداف التنموية املنشودة
 مع مجهورية التشيك   االقتصادي تعزيز التعاون    على فاقية حرص مملكة البحرين   وتؤكد االت 

مبا حيقق مصلحتهما املتبادلة، وكذلك حرصهما على يئـة الظـروف املالئمـة السـتثمارات               
يف قطاع   حفز روح املبادرة  و ،مستثمري أي من الطرفني املتعاقدين يف إقليم الطرف املتعاقد اآلخر         

  . ناألعمال يف البلدي
 على أن يعمل كل من الطرفني املتعاقدين على إجياد الظـروف املالئمـة              االتفاقيةوتنص  

 طبقاً لقوانينـه    االستثمارات يف إقليمه والسماح ذه      لالستثمارملستثمري الطرف املتعاقد اآلخر     
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 ونظمه، وأن متنح استثمارات مستثمري أي من الطرفني املتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة يف كـل              
  . إقليم الطرف املتعاقد اآلخراألوقات وتتمتع باحلماية الكاملة واألمان يف 

 على أن مينح كل طرف متعاقد يف إقليمـه السـتثمارات وعوائـد              االتفاقيةكما تنص   
  مستثمري الطرف املتعاقد األخر معاملة ال تقل عن تلك اليت مينحهـا السـتثمارات وعوائـد               

   .الثةمستثمريه أو مستثمري أية دولة ث

  .وعليه رأت اللجنة أن من األمهية التوصية باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ
  

ـًًارابع   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ـ
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  :كل من 
ـًا    ذاألستـاذ فيصل حـسن فوال .١  .مقررا أصليـ
ـًا    األستـاذ إبراهيم حممد بشمي .٢   .مقررا احتياطي

  

  :توصيـة اللجنـة:  ـًاخامس
  

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

ق علـى    بالتـصدي  ٢٠٠٨لسنة  (  ) املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم          -١
مجهوريـة  اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمارات بني حكومة مملكة البحـرين وحكومـة            

 .م٢٠٠٨لسنة ) ٥٨( املرافق للمرسوم امللكي رقم التشيك،
 .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق -٢

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  
  

               عبدالــرمحن حممــد مجشــري  ـد إبراهيــم ــزاد     أمح
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رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                              نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية         
           والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين  
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 بالتصدیق على اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات بین حكومة مملكة ٢٠٠٨لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  م٢٠٠٨لسنة ) ٥٨(البحرین وحكومة جمھوریة التشیك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  
   القانوننصوص مشروع

 كما وردت من الحكومة
  نصوص المواد

 كما أقرھا مجلس النواب
  ون الخارجیة لجنة الشؤتوصیة 

 والدفاع واألمن الوطني
  ادنصوص المو

 كما أقرتھا اللجنة
  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   
 بالت      صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل      سنة  

اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات 
ب      ین حكوم      ة مملك      ة البح      رین   

 جمھوری        ة الت        شیك،وحكوم       ة  
) ٥٨(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  الدیباجة
  

  ن عی      سى آل خلیف       ة  نح      ن حم      د ب         

  .ملك مملكة البحرین

  
  بعد اإلطالع على الدستور،

  

وعلى اتفاقیة تشجیع وحمایة االس تثمارات     

  
  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالت      صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل      سنة  
اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات 
ب      ین حكوم      ة مملك      ة البح      رین   

 جمھوری        ة الت        شیك،وحكوم       ة  
) ٥٨(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  الدیباجة
  

  تعدیلدون 
  

  

  

  

  
  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالت      صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل      سنة  
اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات 
ب      ین حكوم      ة مملك      ة البح      رین   

 جمھوری        ة الت        شیك،وحكوم       ة  
) ٥٨(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  الدیباجة
  
باجة كمـا    املوافقة على نص الدي    -

مع تصويب اخلطـأ    ورد من احلكومة    
 حبـذف  )اإلطالع(اإلمالئي يف كلمة    

 .)االطالع(مهزة القطع منها لتصبح 
  

  
(  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالت      صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل      سنة  
اتفاقیة تشجیع وحمایة االستثمارات 
ب      ین حكوم      ة مملك      ة البح      رین   

جمھوری        ة الت        شیك،وحكوم       ة  
) ٥٨(المرافق للمرسوم الملكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  الدیباجة
  

م      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   نح      ن ح 

  .ملك مملكة البحرین

  
   على الدستور،االطالعبعد 

  

وعلى اتفاقیة تشجیع وحمایة االس تثمارات     



 ٦٩

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  ون الخارجیة لجنة الشؤتوصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

ب   ین حكوم   ة مملك   ة البح   رین وحكوم   ة      

  جمھوری                               ة الت                               شیك، 

  الموقع            ة ف            ي مدین            ة ب            راغ    

  م،٢٠٠٧ أكتوبر ١٥بتاریخ 
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

لی   ھ الق   انون اآلت   ي ن   صھ، وق   د ص   دقنا ع 

  :وأصدرناه

  
  المادة األولى

  

ُص    ودق عل    ى اتفاقی    ة ت    شجیع وحمای    ة    

االستثمارات ب ین حكوم ة مملك ة البح رین         

  وحكوم              ة جمھوری              ة الت              شیك 

  الموقع            ة ف            ي مدین            ة ب            راغ    

م، والمرافق   ة  ٢٠٠٧ أكت   وبر  ١٥بت   اریخ 

  .لھذا القانون

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  المادة األولى
  

  دون تعدیل
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المادة األولى
  

الموافقة عل ى ن ص الم ادة كم ا ورد       

  .من الحكومة دون تعدیل

  

  

  
  

ب   ین حكوم   ة مملك   ة البح   رین وحكوم   ة      

جمھوری                               ة الت                               شیك، 

الموقع            ة ف            ي مدین            ة ب            راغ    

  م،٢٠٠٧ أكتوبر ١٥بتاریخ 
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

نا علی   ھ الق   انون اآلت   ي ن   صھ، وق   د ص   دق 

  :وأصدرناه
  

  المادة األولى
  

ُص    ودق عل    ى اتفاقی    ة ت    شجیع وحمای    ة    

االستثمارات ب ین حكوم ة مملك ة البح رین         

وحكوم              ة جمھوری              ة الت              شیك 

الموقع            ة ف            ي مدین            ة ب            راغ    

م، والمرافق   ة  ٢٠٠٧ أكت   وبر  ١٥بت   اریخ 

  .لھذا القانون
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   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  ون الخارجیة لجنة الشؤتوصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  
  

 تنفی  ذ – ك  ل فیم  ا یخ  صھ  -عل  ى ال  وزراء 

نون، ویعم ل ب ھ اعتب اًرا م ن الی وم           ھذا القا 

  .التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  المادة الثانیة
رئ    یس مجل    س عل    ى ( إح    الل عب    ارة -

عل  ى  (مح  ل عب  ارة    )ال  وزراء وال  وزراء  

  .)الوزراء

  وعل          ى ذل          ك یك          ون ن          ص  

  :المادة بعد التعدیل
  

 - رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     على  

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون،   –ك   ل فیم   ا یخ   صھ   

اًرا م ن الی وم الت الي لت اریخ       ویعمل بھ اعتب  

  .نشره في الجریدة الرسمیة

  

  المادة الثانیة
  الموافق   ة عل   ى ق   رار مجل   س الن   واب    -

س ال  وزراء رئ  یس مجل   (بإض  افة عب  ارة  

ال واردة ف ي   ) عل ى  ( كلم ة    بع د  )والوزراء

  .السطر األول من المادة

  

  المادة الثانیة

  

  

  

  

  
- رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     على  

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون،   – یخ   صھ ك   ل فیم   ا 

ویعمل بھ اعتباًرا م ن الی وم الت الي لت اریخ         

  .نشره في الجریدة الرسمیة
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  م٢٠٠٩ فرباير ١٥  :التاريخ
  
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  

ديق على اتفاقية تشجيع ومحايـة االسـتثمارات بـني مشروع قانون بالتص: املوضوع 
حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية التـشيك، املرافـق للمرسـوم 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٥٨(امللكي رقم 
  

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  

  م، أرف   ق مع   الي رئ   یس المجل   س، ض   من كتاب   ھ  ٢٠٠٩ فبرای   ر ٨بت   اریخ 
م  شروع ق  انون بالت  صدیق ن  سخة م  ن ، )٢٠٠٩ –٢ –٣/  ص ل ت ق ٣٢٤(رق  م 

عل  ى اتفاقی  ة ت  شجیع وحمای  ة االس  تثمارات ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین وحكوم  ة     
، وذل   ك م٢٠٠٨ل   سنة ) ٥٨(جمھوری   ة الت   شیك، المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م 

  .لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني
م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩  فبرای  ر١٥وبت  اریخ   

اجتماعھ  ا الراب  ع ع  شر، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ     
اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین   

  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
ة م شروع الق انون    إلى ع دم مخالف   – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة  

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  

  : اللجنة رأي
م شروع ق انون بالت صدیق عل ى اتفاقی ة ت شجیع وحمای ة        ترى اللجن ة س المة    

  رین وحكوم     ة جمھوری     ة الت     شیك، االس     تثمارات ب     ین حكوم     ة مملك     ة البح       
، م   ن الن   احیتین الدس   توریة  م٢٠٠٨ل   سنة ) ٥٨(المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م  

  .والقانونیة
  

           حممد هادي احللواجي 
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٣ (ملحق رقم
  

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

لسنة ) ٢٨(أحكام القانون رقم 
م بشأن االحتياطي لألجيال ٢٠٠٦

  .  القادمة
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  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  فربايرفرباير  ١٢١٢: : التاريخالتاريخ
  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
م م ٢٠٠٦٢٠٠٦لسنة لسنة ) ) ٢٨٢٨((بتعديل بعض أحكام القانون رقم بتعديل بعض أحكام القانون رقم مشروع قانون مشروع قانون   حـــولحـــول

  بشأن االحتياطي لألجيال القادمةبشأن االحتياطي لألجيال القادمة
   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  العادي الثالثالعادي الثالثور االنعقاد ور االنعقاد دد

  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة
  

 -٥ -٣/ ص ل م ق  / ١٩٤(م، وبموج    ب الخط    اب رق    م  ٢٠٠٨ م    ایو ١١بت    اریخ 
 رئ یس المجل س إل ى لجن ة     األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح    األستاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح    ، أرسل صاحب المعالي   )٢٠٠٨

ع  ض أحك  ام الق  انون رق  م ع  ض أحك  ام الق  انون رق  م بتع  دیل ببتع  دیل بم  شروع ق  انون م  شروع ق  انون ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة ن  سخة م  ن  
 لمناق  شتھ ودراس  تھ وإع  داد تقری  ر  م ب  شأن االحتی  اطي لألجی  ال القادم  ة م ب  شأن االحتی  اطي لألجی  ال القادم  ة ٢٠٠٦٢٠٠٦ل  سنة ل  سنة ) ) ٢٨٢٨((

  .بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر
  

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

 :اتھا التالیة اجتماعفي  المذكور  القانونمشروعتدارست اللجنة  )١(
  التاریخ  االجتمــــــــــــاع  الرقم

  م٢٠٠٨   مایو ١٤  )دور االنعقاد العادي الثاني(التاسع عشر   ١

  م٢٠٠٨  مایو ٢٩  )دور االنعقاد العادي الثاني(ن یالعشر  ٢

  م٢٠٠٨  سبتمبر  ١١  )دور االنعقاد العادي الثاني(ن یالحادي والعشر  ٣

  م٢٠٠٨ سبتمبر   ٢٥  )دور االنعقاد العادي الثاني(ن یالثاني والعشر  ٤

  م٢٠٠٨ أكتوبر   ٩  )دور االنعقاد العادي الثاني(ن یالثالث والعشر  ٥

  م٢٠٠٨ نوفمبر ٥  )دور االنعقاد العادي الثالث(الثالث   ٦

  م٢٠٠٨ نوفمبر ١٩  )الثالثدور االنعقاد العادي (الخامس   ٧

  م٢٠٠٨ فبرایر ١٠  )النعقاد العادي الثالثدور ا(التاسع   ٨
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اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون موضوع البحث على الوثائق المتعلق ة ب ھ       )٢(

 :والتي اشتملت على ما یلي
 

 .   مشروع القانون موضوع البحث ومذكرتھ اإلیضاحیة -

 .  بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة٢٠٠٦لسنة ) ٢٨(القانون رقم  -

  .ر مجلس النواب ومرفقاتھقرا -

 .  رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -

 . مرئیات الھیئة الوطنیة للنفط والغاز حول مشروع القانون -

 . مرئیات وزارة المالیة حول مشروع القانون -

 . رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس -

 ثاني والعشرین م ن دور االنعق اد الث اني   الوبدعوة من اللجنة شارك في اجتماع اللجنة      )٣(

 .، مدیر إدارة الخزانةة المالیةوزار ممثل السید نبیل جمعة الدوي

، م  سؤولون  م  ن دور االنعق  اد الع  ادي الثال  ثالخ  امسكم  ا ش  ارك ف  ي اجتم  اع اللجن  ة  )٤(

  : حیث حضر كل منالھیئة الوطنیة للنفط والغاز وممثلون عن
وزیر شؤون النفط والغاز ورئیس الھیئة   میرزا سعادة الدكتور عبدالحسین بن علي  -١

 .الوطنیة للنفط والغاز

 ).بابكو(الرئیس التنفیذي لشركة نفط البحرین   السید عبدالكریم جعفر السید  -٢

 ).شركة بابكو(نائب الرئیس التنفیذي لإلنتاج   المھندس فیصل محمد المحروس -٣

 .ترولمدیر عام االستكشاف وھندسة الب  السید أنور سلمان خلف  -٤

 .المستشار القانوني للھیئة  الدكتور محمود سالمة جبر  -٥
  

 : كل منكما حضر االجتماع من مجلس الشورى •
 

 .المسـتشار القانــــوني للمجلـــــس          الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -١

 .المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان          األستـــــاذ محســن حمیـــــد مرھــون -٢
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 .المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان    ـــدكتور محمــــد عـــبداهللا الدلـــیمي ال -٣

 .المستشار المالي واالقتصادي بالمجلس  الدكتــــور جعفـــــر حســن الصائـــــغ -٤

 .االختصاصي القانون بالمجلس  السیـــدة میــــــادة مجیـــــد معــــارج -٥
  

 .ب علي طریف والسید محمد رضي محمدالسید أیور اللجنة ــوتولى أمانة س •

  : آراء الجھات المعنیة–ثانیا 

  :رأي الھیئة الوطنیة للنفط والغاز
  

 م   شروع الق   انون الم   ذكور، وم   ا أق   ره مجل   س الن   واب،   ی   تلخص رأي الھیئ   ة ح   ول ت   أثیر  

واالقت  راحین المق  دمین م  ن اللجن  ة ، عل  ى المیزانی  ة العام  ة للدول  ة وعل  ى احتی  اطي األجی  ال      

  :ة في التاليالقادم

a.          م دى دس توریة ف رض مبل  غ دوالر أمریك ي عل ى س عر بی  ع الغ از الطبیع ي لل  شركات

) ١(، ونظ ًرا ألن الم ادة   التي تح صل عل ى الغ از بال سعر الم دعوم لألغ راض ال صناعیة              

ی ضاف لح ساب احتی اطي األجی ال القادم ة         : "مكرًرا من مشروع القانون ت نص عل ى أن        

س   عر البی   ع لك   ل ملی   ون وح   دة حراری   ة م   ن الغ   از     مبل   غ دوالر أمریك   ي واح   د عل   ى   

)MMBTU (             ؛ "الذي تستھلكھ أي من الشركات بال سعر الم دعوم لألغ راض ال صناعیة

  :فإن الھیئة ترى وجود شبھة دستوریة في أكثر من وجھ على النحو التالي

i.              یعتبر وضع وتنفیذ ال سیاسة الت سعیریة للغ از وزی ادة أس عار الغ از اخت صاًصا أص یًال

 بع   د أن انتقل   ت إلیھ   ا   –، حی   ث إن الھیئ   ة  ) الھیئ   ة الوطنی   ة لل   نفط والغ   از   (وم   ة للحك

 بات  ت ھ  ي  –اخت  صاصات المجل  س األعل  ى لل  نفط ولجن  ة الغ  از الطبیع  ي ووزارة ال  نفط    

الجھ  ة المن  وط بھ  ا وض  ع وتنفی  ذ ال  سیاسة العام  ة ف  ي مج  ال ال  نفط والغ  از بم  ا ی  ضمن           

ائل لھ ا، وی ساعد عل ى تنمی ة االقت صاد ال وطني       المحافظة على الثروة النفطیة وإیجاد الب د      

ودعمھ واستقراره، وضماًنا ألن تظل للتنمیة االقتصادیة واالجتماعی ة رواف دھا، ولقط اع          

النفط والغاز وسائل رشیدة تكفل تحقیق األغراض الت ي تق وم علیھ ا، أي أن إق رار زی ادة            

 لألغراض ال صناعیة وفًق ا   سعر بیع الغاز للشركات التي تستعمل الغاز الطبیعي المدعوم    
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لنص المشروع یمث ل افتئاًت ا عل ى اخت صاص أص یل للحكوم ة ف ي زی ادة س عر الغ از ف ي                   

ضوء المتغیرات العالمی ة ألس عار الغ از، وم ا ت ستوجبھ الم صلحة العام ة، م ع األخ ذ ف ي            

  .االعتبار قیام المملكة باستیراد الغاز مستقبًال

ii. ة سعر الغاز بمبلغ دوالر أمریكيعدم مالءمة الظاھرة للنص المقرر لزیاد: 

 )١( بجعلھ  اإن تحدی  د مق  دار الزی  ادة ف  ي س  عر الغ  از الطبیع  ي كم  ا ورد ف  ي المقت  رح   .١

 یعتمد على القیام بدراسة الجدوى االقتصادیة وعملی ات  ،دوالر لكل ملیون وحدة حراریة  

ذه االس  تثمار ومع  دالت ال  سوق وم  سایرة أس  عار الغ  از ف  ي دول الخل  یج العرب  ي، وك  ل ھ    

األمور ینبغي أن تؤخذ بالحسبان عند اقتطاع احتیاطي األجیال القادمة وذلك حفاًظ ا عل ى       

 .الموقع االقتصادي واالستثماري والتنافسي لقطاع الصناعة في المملكة

تسعى الھیئة من منطلق مسؤولیتھا في تحدید أسعار الغاز الطبیع ي إل ى تنمی ة القط اع        .٢

 .غاز وجذب االستثمارات إلیھالنفطي والصناعي المعتمد على ال

إن زی  ادة س  عر الغ  از الطبیع  ي لالس  تھالك المحل  ي بواق  ع دوالر لك  ل ملی  ون وح  دة          .٣

 .حراریة ھو بمثابة مضاعفة السعر الحالي

ستزداد أسعار الغاز الطبیعي للمشاریع المستقبلیة ف ي المملك ة ح سب الق رار ال صادر          .٤

 .عن الھیئة والمعتمد بقرار رئیس مجلس الوزراء

إن زی  ادة س  عر الغ  از الطبیع  ي س  یؤثر س  لًبا عل  ى ج  ذب الم  ستثمرین وتنمی  ة القط  اع      .٥

 سواء أص حاب ال شركات القائم ة مث ل     –النفطي بالمملكة، ذلك أن العدید من المستثمرین       

 – وش  ركة غ  از البح  رین الوطنی  ة وش  ركة ألب  ا   تاوی  اكیموالبترش  ركة الخل  یج ل  صناعة  

دم جدوى إقامة ھذه المشاریع أو قلة مردوداتھا، ، ویرون ع  بصدد إقامة مشاریع صناعیة   

وتشكل عبًئا مالًیا عل یھم العتم ادھم عل ى س عر الغ از الم دعوم، األم ر ال ذي س یؤدي إل ى              

 .ھروب االستثمارات خارج المملكة
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سبق لشركة ألبا أن وقعت اتفاًقا مع وزی ر ال نفط ال سابق ح ول ت سعیر الغ از بأق ل م ن               .٦

لك االتفاق والزالت ذحراریة، وھي بذلك مازالت متمسكة بسعر دوالر لكل ملیون وحدة  

 .الھیئة تتباحث مع إدارة شركة ألبا إلقناعھا لتنفیذ ھذا القرار

b.             مدى تأثیر تطبیق مشروع القانون وم ا أق ره مجل س الن واب ومقترح ي التع دیل؛ عل ى

 :المیزانیة العامة للدولة واحتیاطي األجیال

الي صافي إیرادات الحكومة من النفط والغاز م من إج)%٥(فیما یتعلق باقتراح استقطاع 

  :فإن الھیئة ترى 

i.      أن االستقطاع المقترح سیطبق على كل المبیعات ولیس النفط الخام فقط، مما یت سبب 

في إھدار ربحیة المصفاة السیما ف ي ظ ل األوض اع الحالی ة لل سوق، وق د ی نجم ع ن ذل ك                 

فض ربحیة التكریر إلى أقل من دوالر واح د    خسائر مالیة في اقتصادیات التشغیل عند خ      

  .للبرمیل

ii.  كما أن االستقطاع المقترح سوف یمس إیرادات الغاز، والجدیر بالذكر أن الھیئة لدیھا

مشاریع استثماریة طموحة تھدف إلى المحافظة عل ى م ستوى اإلنت اج الح الي، باإلض افة         

أي اس تقطاع م ن م دخول الغ از     إلى الوفاء بالطلب المتنامي على الغاز ف ي المملك ة، وأن     

س  وف ی  ؤثر س  لًبا عل  ى المب  الغ المرص  ودة لالس  تثمار ف  ي ھ  ذا القط  اع الحی  وي بالن  سبة      

 .لالستھالك المحلي

iii.       األجی ال القادم ة س یكون    إن أي زیادة على المبلغ الذي یضاف حالًیا لحساب احتیاطي 

ی  شكل انخفاًض  ا ف  ي ل  ھ ت  أثیر مباش  ر عل  ى المیزانی  ة العام  ة م  ن الناحی  ة العملی  ة، حی  ث س  

اإلیرادات العامة المحصلة وزیادة في عجز المیزانیة بنفس مستوى المبالغ اإلضافیة التي 

 .سیتم إقرارھا

iv.  معظم منتجات المصفاة تعتبر مدعومة لالستھالك المحلي ، ومع زیادة حجم الدعم في

واج ال ضریبي  حالة مشابھة ل الزد عنھ األعوام المقبلة نتیجة زیادة االستھالك سوف ینشأ       

 .على تلك المنتجات إذا فرض االستقطاع علیھا
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یقتط ع م ا ن سبتھ    : "بحی ث یك ون ن صھا كالت الي    ) ١(ة مقترح اللجنة بتعدیل الم اد    بوفیما یتعلق   

وی  تم ت  صدیره  دوالًرا أمریكًی  ا ٤٠ م  ن س  عر ك  ل برمی  ل نف  ط خ  ام ال یق  ل س  عره ع  ن  )%٣(

 نلمقت رح ینط وي عل ى ج دوى اقت صادیة أل     ترى الھیئ ة أن ال نص ا      ؛  " خارج مملكة البحرین  

 ٦٠األس  عار العالمی  ة لل  نفط الخ  ام ب  شكل ع  ام وح  سب كثی  ر م  ن التوقع  ات ل  ن تتع  دى ح  اجز  

  . للبرمیل على المدى القریبا أمریكًیادوالًر

 وواح د م ن    ویقط ع دوالر أمریك ي  ) "١(أما بالنسبة لما ورد في مشروع الق انون ف ي الم ادة          

میل نفط یتم تكریره بمصفاة البحرین ویصدر خارج مملكة البح رین  سعر التكریر عن كل بر   

  :؛ فإن الھیئة ترى" لصالح احتیاطي األجیال القادمة

إن االستقطاع المقترح سیتم تطبیقھ على مبیعات المنتجات المصدرة ولیس على النفط  -١

یف الخام فقط، م ع العل م أن ف ارق ال سعر ب ین ال نفط الخ ام والمبیع ات بع د خ صم تك ال                

 دوالر للبرمی ل الواح د، وف ي ح ال تطبی ق      ٢-١تتراوح بین  ) ھامش التكریر (التكریر  

ھذا النص فإن استقطاع دوالر واحد یھدر ربحیة المصفاة ف ي ظ ل األوض اع الحالی ة            

للسوق، وقد یترتب عنھ ا خ سائر مالی ة ف ي اقت صادیات الت شغیل م ع انخف اض ربحی ة                

  .التكریر ألقل من دوالر واحد للبرمیل

إن كل منتجات المصفاة مدعومة لالستھالك المحلي وسوف ینجم عنھ ا حال ة م شابھة              -٢

 .لالزدواج الضریبي على تلك المنتجات إذا فرض االستقطاع علیھا

إن أي زیادة على المبلغ الذي یضاف حالًیا لحساب احتیاطي األجی ال القادم ة س یكون           -٣

لعملی ة، حی ث سی شكل انخفاًض ا ف ي      لھ تأثیر مباشر على المیزانیة العامة من الناحی ة ا        

اإلیرادات العامة المحصلة وزیادة في عجز المیزانیة بنفس مستوى المب الغ اإلض افیة         

 .التي سیتم إقرارھا

وفیما یتعلق بإضافة في حساب احتیاطي األجیال بواقع دوالر أمریكي واحد على س عر البی ع            

كھ أي م ن ال شركات بال سعر    ال ذي ت ستھل  ) MUBTU(لكل ملیون وح دة حراری ة م ن الغ از       

  :المدعوم لألغراض الصناعیة ؛ فإن الھیئة ترى
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إن زی  ادة س  عر الغ  از الطبیع  ي لالس  تھالك المحل  ي بواق  ع دوالر لك  ل ملی  ون وح  دة          -١

حراریة یعادل ضعف السعر الحالي تقریًبا ، ألن السعر الحالي للغاز الطبیعي یتراوح 

 دوالر لكل ملیون ٢٫٥ریة، وسیصبح  دوالر لكل ملیون وحدة حرا١٫٥ إلى ١٫٢بین 

  .وحدة حراریة في مملكة البحرین

من المتوقع زیادة أسعار الغاز الطبیعي للمشاریع المستقبلیة في مملكة البحرین حسب     -٢

الق  رار ال  صادر ع  ن الھیئ  ة والم  صادق علی  ھ بموج  ب ق  رار ص  ادر ع  ن س  مو رئ  یس   

 دوالر ٢٫٥٠إل   ى م سی   صل ٢٠١١ال  وزراء، وھ   ذا یعن   ي أن س   عر الغ   از ف   ي ع   ام  

لكل ملیون وحدة حراریة مع احتساب الزیادة المقترح ة ف ي      )  دوالر ١٫٠٠ + ١٫٥٠(

 .قانون االحتیاطي لألجیال القادمة

إن زیادة سعر الغاز الطبیعي في غی ر الظ روف واالعتب ارات الت ي تق درھا الھیئ ة ق د               -٣

ي المملك  ة ی  ؤثر س  لًبا عل  ى ج  ذب الم  ستثمرین وتنمی  ة القط  اع النفط  ي وال  صناعة ف        

 .واستقطاب االستثمارات األجنبیة

إن الھیئة ومن منطلق مسؤولیتھا في تحدید أسعار الغاز الطبیعي في المملكة وال سعي          -٤

لتنمیة القطاع النفطي واالستثماري المعتمد على الغاز وجذب االستثمارات إلیھ؛ ترى  

د اس تعراض أي  أنھ من األھمیة ضرورة النظر ف ي األس باب الت ي ت م س ردھا آنًف ا عن                 

 .قرار یتم اتخاذه في ھذا الخصوص

یقتطع ما نسبتھ "على النحو التالي ) ١(أما بشأن مقترح اللجنة والذي ینص على تعدیل المادة 

 دوالًرا أمریكًی ا وی تم ت صدیره خ ارج     ٤٠ من سعر كل برمیل نف ط ال یق ل س عره ع ن         )%٣(

وال یج وز  ).  األجی ال القادم ة  اطياحتی  (وذلك لتكوین احتیاطي خاص یسمى    . مملكة البحرین 

تخف   یض المبل   غ المقتط   ع أو زیادت   ھ أو الت   صرف ف   ي أم   وال االحتی   اطي لغی   ر العملی   ات       

  ".االستثماریة إال بقانون

فإن مرئیات الھیئة بخصوص ھذا المقترح ھي نفسھا التي طرحتھا بخصوص المقترح األول 

 .للجنة
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  :رأي وزارة المالیة

یھا بخصوص مشروع القانون مرتین، حیث ألیة لالستئناس برخاطبت اللجنة وزارة الما

 : م رأیھا بخصوص ٢٠٠٨ سبتمبر ٢٨طلبت اللجنة من الوزارة بتاریخ 

قطع دوالرین لصندوق احتیاطي األجیال القادم ة لك ل برمی ل یرتف ع س عره ف وق س بعین               -

  .دوالًرا

ة إل  ى ص  ندوق  م  ن اإلی  رادات النفطی  )%٥إل  ى % ٣(قط  ع ن  سبة ثابت  ة تت  راوح م  ا ب  ین   -

 .احتیاطي األجیال القادمة

 .وضع نسبة متغیرة ترتفع مع ارتفاع اإلیرادات النفطیة وتنخفض مع انخفاضھا -

  .تحویل نسبة كبیرة من الفائض إلى احتیاطي األجیال القادمة -

 بشأن احتیاطي ٢٠٠٦لسنة ) ٢٨(وترى الوزارة عدم إجراء أي تعدیل على القانون رقم 

باإلضافة إلى الت أثیر ال ذي یمك ن أن یح دث عل ى ح ساب ص ندوق احتی اطي         األجیال القادمة،   

، حی ث  ) دوالًرا٧٠(عن كل برمیل تجاوز سعره   )  دوالر ٢( القادمة في حال تحویل      لاألجیا

، ك  ذلك ف ي ح  ال  )  ملی ون دوالر ٧٢=  ملی  ون دین ار  ٢٧٫١( س یكون إجم ال المبل  غ المح ول    

=  ملی ون دین ار   ٤٩٫٦(كون المب الغ المحول ة   من صافي اإلی رادات النفطی ة س ت    %) ٣(خصم  

%) ٥(، وف  ي ح  ال تطبی  ق المقت  رح المق  دم م  ن مجل  س الن  واب بخ  صم     ) ملی  ون دوالر١٣٢

، أم ا ع ن ت أثر    ) ملی ون دوالر ٢١٩=  ملی ون دین ار      ٨٢٫٤فسیكون مجم وع المب الغ المحول ة        

 صافي ال وفر   فإن٢٠٠٧من اإلیرادات النفطیة على بیانات سنة   %) ٣(تطبیق اقتراح خصم    

، وت  أثر تطبی  ق مقت  رح مجل  س الن  واب بخ  صم     ) ملی  ون دین  ار ١٣٫٥( س  یكون ٢٠٠٧ل  سنة 

 س  یكون ٢٠٠٧ ف  إن العج  ز ل  سنة   ٢٠٠٧م  ن اإلی  رادات النفطی  ة عل  ى بیان  ات س  نة     %) ٥(

  ). ملیون دینار١٩٫٣(

بخصوص تأثیر تطبی ق  م ألخذ رأیھا ٢٠٠٨ نوفمبر ٢٤كذلك خاطبت اللجنة الوزارة بتاریخ   

م  شروع الق  انون الم  ذكور، وم  ا أق  ره مجل  س الن  واب، واالقت  راحین المق  دمین م  ن      : م  نك  ل 

وق د أوض حت ال وزارة    اللجنة؛ على المیزانیة العامة للدولة وعلى احتیاطي األجی ال القادم ة،       
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ك  د عل  ى ع  دم إج  راء أي ؤتم أنھ  ا ٢٠٠٨ دی  سمبر ٢٨ف  ي ردھ  ا المرس  ل إل  ى اللجن  ة بت  اریخ  

اس تقطاع دوالر أمریك ي واح د م ن     " الم ذكور وال ذي ی تلخص ف ي         تعدیل على أحكام الق انون    

؛ " دوالر ویتم ت صدیره خ ارج مملك ة البح رین    ٤٠سعر كل برمیل نفط خام یزید سعره على     

  .نظًرا للتقلبات الكبیرة الحالیة في أسعار النفط

جن ة  أما بالنسبة لمالحظات الوزارة على التعدیالت المقدمة من قبل كل من مجل س الن واب ول    

  :الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى فھي على النحو التالي

 م  ن مجم  وع ص  افي إی  رادات الحكوم  ة م  ن  )%٥(إن اقت  راح مجل  س الن  واب بخ  صم  •

ال  نفط دون األخ  ذ بع  ین االعتب  ار أس  عار البی  ع ق  د ی  ؤدي إل  ى ح  دوث عج  ز ف  ي حال  ة    

 الحكوم  ة إل  ى   ن، وبالت  الي اض  طرار  انخف  اض ھ  ذه األس  عار إل  ى م  ا دون ح  د مع  ی       

  .القتراض من أجل تكوین احتیاطي لألجیال القادمةا

أما بالنسبة لالقتراح المقدم من قبل لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى  •

 من سعر كل برمیل نفط خام ال یقل سعره )%٣(اقتطاع ما نسبتھ "والذي ینص على    

لك ة البح رین، كم ا یقتط ع دوالر     خ ارج مم إل ى   دوالرا أمریكیا ویتم ت صدیره     ٤٠عن  

أمریك  ي واح  د م  ن س  عر التكری  ر ع  ن ك  ل برمی  ل نف  ط ی  تم تكری  ره بم  صفاة البح  رین   

ویصدر خارج مملكة البحرین، وكذلك دوالر أمریكي واحد من سعر البیع لكل ملیون 

 ال  ذي ت  ستھلكھ أي م  ن ال  شركات بال  سعر     (MMBTU)وح  دة حراری  ة م  ن الغ  از    

 وجھ ة نظ ر وزارة المالی ة تتف ق م ع وجھ ة نظ ر            ف إن " یةالمدعوم لألغراض ال صناع   

 ٢٠٠٧ ن وفمبر   ٢٠  ف ي  الم ؤرخ ) ١٨٩٤/ ٣٣/ درم(الحكومة المبینة ف ي كتابھ ا رق م         

والذي یتلخص في أن اس تقطاع دوالر واح د ی ؤثر عل ى ربحی ة الم صفاة ف ي أوض اع           

نخفض السوق الحالیة وقد یترتب عنھ خ سائر مالی ة ف ي اقت صادیات الت شغیل عن دما ت             

ربحیة التكریر إلى أقل من دوالر واحد للبرمیل، علم ا ب أن م صفاة نف ط البح رین ف ي                

 ق د منی ت بخ سائر مادی ة متواص لة      ٢٠٠٤العدید من السنوات المنصرمة ما قب ل ع ام        

بسبب انخفاض ربحیة عملیات التكریر لیس ف ي المملك ة فح سب ب ل ف ي ع دة من اطق              



 ٨٢

منتجات النفطی ة ف ي ال سوق العالمی ة لم ا تحقق ت       من العالم، ولوال زیادة الطلب على ال   

 زیادة سعر الغاز الطبیعي بواقع دوالر لكل ملیون أنكما . لیات التكریرربحیة من عم

 ة دوالر لك ل ملی ون وح د   ١٫١وحده حراریة ھو بمثابة مضاعفة السعر الح الي الب الغ      

م  ستثمرین ا عل  ى ج  ذب الن زی  ادة س  عر الغ  از الطبیع  ي س  یؤثر س  لبً إحراری  ة، حی  ث 

 ألن العدی  د م  ن الم  ستثمرین س  واء م  نھم ،وتنمی  ة القط  اع النفط  ي وال  صناعة بالمملك  ة

 وش ركة غ از   تأصحاب الشركات القائمة مثل شركة الخلیج ل صناعة البت ر وكیماوی ا        

 وغی رھم أو أولئ ك ال ذین ھ م ب صدد      )ألب ا (البحرین الوطنیة وش ركة ألمنی وم البح رین         

ًــ  ا یرون عدم جدوى إقامة ھذه المشاریع أو قلة مردوداتھا إقامة مشاریع صناعیة حالی

 . ھروب االستثمارات خارج المملكةىاألمر الذي سیؤدي إل

المق  دم م  ن لجن  ة ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة بمجل  س    ) ٢(وبالن  سبة لالقت  راح رق  م   •

 من سعر ك ل برمی ل نف ط ال یق ل     %)٣(اقتطاع ما نسبتھ    "الشورى والذي ینص على     

ف   إن ھ   ذا  "  دوالر أمریكی   ـًا وی   تم ت   صدیره خ   ارج مملك   ة البح   رین  ٤٠ س   عره ع   ن

االس  تقطاع س  یؤثر وب  شكل مباش  ر عل  ى ربحی  ة م  صفاة البح  رین وبالت  الي احتم  ال          

 م ن  )%٣( إلى الخسائر خصوصــًا عند انخفاض صافي ھ امش ال ربح ع ن          ھاتعرض

 .سعر كل برمیل نفط مصدر

 البدائل المبینة أعاله، واإلبقاء عل ى الق انون   لذا فإن ھذه الوزارة تأمل إعادة النظر في      •

 . الحتیاطي األجیال القادمة دون أي تعدیل٢٠٠٦ لسنة ٢٨الحالي رقم 

 : جنةلـــــ رأي ال- لثــًاثا

 ٢٠٠٦ل  سنة ) ٢٨(م  شروع ق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام الق  انون رق  م  ناق  شت اللجن  ة 

 النظ ر الت ي دارت حول ھ م ن     ات حیث ت ّم اس تعراض وجھ     ،بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة   

، وتأك دت اللجن ة م ن س المة     الھیئة الوطنی ة لل نفط والغ از   قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي    

م  شروع الق  انون م  ن الن  احیتین الدس  توریة والقانونی  ة وفقـ  ـًا ل  رأي لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة    

 . والقانونیة بمجلس الشورى
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ال ذي  و ص ندوق األجی ال القادم ة    التي یتمیز بھا  ستراتیجیةناقشت اللجنة األھمیة اال   كما  

ن إ لسد احتیاجات المستقبل، حیث المتاحة في الوقت الحالي تیھدف إلى ادخار بعض الثروا

ت أمین م ستقبل األجی ال القادم ة، كم ا       تف رض عل ى الجی ل الح الي         محدودیة الم وارد الطبیعی ة    

قوي أمام األزمات المستقبلیة في  تكوین احتیاطي یعمل كحائط صد یھدف ھذا الصندوق إلى 

  .حالة تراجع عائدات النفط موارد الدولة أو في

وبما أن اإلیرادات النفطیة تعتب ر الم صدر األساس ي لإلی رادات العام ة للدول ة، باإلض افة              

إلى أن ھذه اإلیرادات قابلة للنضوب؛ فإن لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة بمجلس الشورى 

ى تأمین مستقبل األجیال القادمة والمحافظة على ھذه المكتسبات أدخلت ومن باب حرصھا عل

یحق  ق االس  تفادة م  ن الطف  رات الت  ي تح  صل ف  ي أس  عار ال  نفط   تع  دیًال عل  ى م  شروع الق  انون  

واستغاللھا بالشكل المناسب، على أال تك ون س بًبا ف ي ات ساع العج ز الم الي ف ي أي وق ت م ن                   

  .المیزانیة العامة المستقبلیة

دول ة إل ى أخ رى     تختل ف م ن  د اللجنة أن أھداف إنشاء ص ندوق الحتی اطي األجی ال    وتؤك

وعلى إثر ذلك س عت  تفاوت أنظمتھا االقتصادیة والسیاسیة،   بحسبكما تختلف آلیة احتسابھا 

  دوالرًا٤٠ من االس تقطاع إذا م ا ج اوز س عر ال نفط      مستوى ثابتاللجنة إلى المحافظة على 

عن  في حال انخفض سعر البرمیلاحتمال توقف المبلغ المستقطع    من  رغم  الللبرمیل، وعلى   

 انخف اض ح ال    قد یجنب االقتصاد عبء االستقطاع في ھذا األمر دوالرًا للبرمیل، إال أن٤٠

  ب رامج إل ى أموال اإلیرادات النفطی ة   توجیھ إلى ملحة أكثر الحاجة حیث ستكونأسعار النفط   

 ال یك  ون القادم  ة  األجی  ال  ت  أمین م  ستقبل إذ إنا ع  ن ادخارھ  ا للم  ستقبل،   التنمی  ة عوًض   

اس تثمار ھ  ذه األم  وال ف  ي  ھ  و ج دى من  ھ  األ حی  ث إن، ادخ ار األم  وال   م  ن خ  اللبال ضرورة 

 ن ضوب  عن د  عل ى التعام ل بنج اح    ك ي نك ون ق ادرین   القطاعات المھمة وفي الموارد البشریة   

  .النفطیة الموارد 

، وتوصلت اللجنة %٥النواب باستقطاع وقد ناقشت اللجنة بشكل تفصیلي اقتراح مجلس       

  :إلى أنھ من الصعب قبول مثل ھذا االقتراح وذلك لألسباب التالیة



 ٨٤

  :)%٣( ـ واستبداله ب)%٥(مبررات اللجنة لرفض مقترح النواب : أوالً
ü     وكذلك االسـتقطاعات المقترحـة      )%٥(القفز من دوالر واحد إلى      ترى اللجنة أن

بيعات المكررة المصدرة، ودوالر واحد علـى       والتي سوف تفرض على م    (األخرى  
 الذي تستهلكه أي مـن  (MUBTU)سعر البيع لكل مليون وحدة حرارية من الغاز         
  جـدوى يحتـاج إلـى دراسـات   ؛ )الشركات بالسعر المدعوم لألغراض الصناعية   

وطبقـا لتوقعـات    . اقتصادية توضح آثاره السلبية واإليجابية على االقتصاد الوطني       
نية للنفط والغاز فإن أسعار الغاز الطبيعي للمشاريع المستقبلية في مملكة           الهيئة الوط 

وذلك طبقاً للقرار الصادر من الهيئة والمعتمد بقـرار مـن           (البحرين سوف ترتفع    
  ).مجلس الوزراء

ü      ترى اللجنة أن هذه االستقطاعات يجب أن تكون على شكل نسبة مئوية وليست مبلغًا
والذي ستعتمد قيمته على متغيـرات اقتـصادية كـسعر    محددا كدوالر أو دوالرين   

 .الصرف وقرارات اقتصادية مختلفة
ü   االستقطاع المقترح يشمل كل المبيعات وليس النفط الخام فقط، األمر الـذي قـد      إن

يؤدي إلى زيادة سعر بيع الغاز للشركات التي تستعمل الغـاز الطبيعـي المـدعوم           
 حيث سـتكون تلـك      ،على قدراتهم التنافسية   غراض الصناعية مما قد يؤثر سلبا     لأل

عبارة عن رسم أو ضريبة على تلك الشركات وهذا ما يتعارض ) أو الخصم(الزيادة 
 بهـا   ضريبة العامة نظاما خاصـا    مع سياسات الدولة وكذلك الدستور الذي وضع لل       

 . يتعين مراعاته عند فرضها

ü    حالة انخفاض األسعار    سيؤدي إلى عجز في الميزانية العامة في         )%٥(إن خصم
  :فعلى سبيل المثال وطبقا لبيانات وزارة المالية. ما دون الخمسين دوالر

 عجـز قـدره   ه سيسجل فإن٢٠٠٧ على بيانات سنة   )%٥(مقترح  في حال تطبيق     §
 . مليون دينار١٩,٣

 وفـر قـدره    ه سيسجل  على بيانات السنة ذاتها فإن     )%٣(مقترح  وفي حالة تطبيق     §
 . مليون دينار١٣,٥



 ٨٥

ü              هناك حاجة مستمرة لزيادة االستثمارات الحكومية والخاصة فـي البنيـة التحتيـة
 تم تمويلها من خالل االقتراض مما قد يضر         ساسية والتي ستكون مكلفة في حال     األ

 .بمصالح األجيال القادمة

ü                كما أن منتجات المصفاة هي في الواقع تعتبر من الـسلع االسـتهالكية المدعومـة
 . اء على المواطنينلغرض تخفيض األعب

  
 :حجم المبالغ والتكاليف المتوقعة من االستقطاعات المقترحة: ثانيا
ü       م ٢٠٠٧تياطي األجيال القادمـة لـسنة       بلغ إجمالي المبالغ المحولة إلى حساب اح

  ). مليون دوالر٥٣,٩( مليون دينار ٢٠,٢
  

ü     مفتـرض   من صافي اإليرادات النفطية فإن إجمالي المبالغ ال  )%٥(في حال خصم
  ). مليون دوالر٢١٩( مليون دينار ٨٢,٤ = ٢٠٠٧تحويلها في عام 

ü     من صافي اإليرادات النفطية فإن إجمالي المبالغ المفترض         )%٣(في حالة خصم 
 ). مليون دوالر١٣٢(يون دينار  مل٤٩,٦ = ٢٠٠٧تحويلها في عام 

  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي- ــًارابع
    

، اتفقت اللجنة عل ى اختی ار    من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى     ) ٣٩( ص المادة   إعماًال لن 

  :كل من
 مقرًرا أصلیـــــًا      الدكــتورة عائشة سالم مبارك -١

 مقرًرا احتیاطًیـا      األستاذ محمد حسن باقر رضي -٢

  
  :توصیة اللجنة - خامًسا

  
) ) ٢٨٢٨(( الق انون رق م    الق انون رق م   بتع دیل بع ض أحك ام   بتع دیل بع ض أحك ام   م شروع ق انون   م شروع ق انون   الموافقة من حیث المبدأ عل ى        .١

 ..م بشأن االحتیاطي لألجیال القادمةم بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة٢٠٠٦٢٠٠٦لسنة لسنة 



 ٨٦

 .الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعدیالت الواردة تفصیًال في الجدول المرفق .٢
  

  ،،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،

  
  

  املسـقطي املسـقطي                      خالد حسيـن                      خالد حسيـن                    مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك
  نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٧

  (      ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
   بشأن االحتياطي لألجيال القادمة٢٠٠٦لسنة ) ٢٨(تعديل بعض أحكام القانون رقم ب

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

  
  (    ) م          شروع ق          انون رق          م 

بتع دیل بع ض أحك  ام   (        ) ل سنة  
 ٢٠٠٦ل    سنة ) ٢٨(الق   انون رق   م   

  .بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة
  

  الدیباجة
  

  م    د ب    ن عی    سى آل خلیف    ة   نح    ن ح

  .ملك مملكة البحرین

  بعد االطالع على الدستور،

ق  انون دی  وان الرقاب  ة المالی  ة   وعل  ى 

) ١٦(الصادر بالمرسوم بقانون رق م   

  ،٢٠٠٢لسنة 

  
  (    ) م          شروع ق          انون رق          م 

بتع دیل بع ض أحك  ام   (        ) ل سنة  
 ٢٠٠٦ل    سنة ) ٢٨(الق   انون رق   م   

  .بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة
  

  الدیباجة
  

  دون تعديل

  

  

  

  

  

  
     ) ( م          شروع ق          انون رق          م 

بتع دیل بع ض أحك  ام   (        ) ل سنة  
 ٢٠٠٦ل    سنة ) ٢٨(الق   انون رق   م   

  .بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة
  

  الدیباجة
  

  .الموافقة على الدیباجة دون تعدیل

  

  

  

  

  

  
(    ) م          شروع ق          انون رق          م 

بتع دیل بع ض أحك  ام   (        ) ل سنة  
٢٠٠٦ل    سنة ) ٢٨(الق   انون رق   م   

  .بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة
  

  الدیباجة
  

نح    ن حم    د ب    ن عی    سى آل خلیف    ة   

  .ملك مملكة البحرین

  بعد االطالع على الدستور،

لمالی  ة ق  انون دی  وان الرقاب  ة ا  وعل  ى 

) ١٦(الصادر بالمرسوم بقانون رق م   

  ،٢٠٠٢لسنة 



 ٨٨

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

  ) ٣٩(وعل  ى المرس  وم بق  انون رق   م    

ب  شأن المیزانی  ة العام  ة   ٢٠٠٢ل  سنة 

) ٣(للدول   ة، المع   دل بالق   انون رق   م   

  ،٢٠٠٧لسنة 

  ) ٢٨(ن رق           م وعل           ى الق           انو

 ب       شأن االحتی       اطي ٢٠٠٦ل       سنة 

  لألجیال القادمة،

أقر مجلس الشورى ومجلس الن واب      

الق   انون اآلت   ي ن   صھ ، وق   د ص   دقنا  

  :علیھ وأصدرناه

  

  

  المادة األولى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المادة األولى

ق  رر المجل   س إج  راء التع   دیالت    •

 :اآلتیة

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المادة األولى
ع  دم الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل  س    •

م    ن ) ١(الن   واب بتع   دیل الم   ادة    

) ٣٩(وعل  ى المرس  وم بق  انون رق   م    

ب  شأن المیزانی  ة العام  ة   ٢٠٠٢ل  سنة 

) ٣(للدول   ة، المع   دل بالق   انون رق   م   

  ،٢٠٠٧لسنة 

) ٢٨(وعل           ى الق           انون رق           م 

 ب       شأن االحتی       اطي ٢٠٠٦ل       سنة 

  لألجیال القادمة،

أقر مجلس الشورى ومجلس الن واب      

 اآلت   ي ن   صھ ، وق   د ص   دقنا  الق   انون

  :علیھ وأصدرناه

  

  

  المادة األولى
  



 ٨٩

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ُیقتط     ع دوالر ( ح     ذف عب     ارة  - ١

أمریك    ي واح    د م    ن س    عر ك    ل  

برمیل نفط خام یزید سعره عل ى       

 دوالًرا ویتم ت صدیره خ ارج       ٢٠

م    ن الفق    رة ) مملك    ة البح    رین،

والتعویض ) ١(األولى في المادة   

ط  ع م  ا ن  سبتھ   تیق(عنھ  ا بعب  ارة  

ي م       ن مجم       وع ص       اف  % ٥

إی    رادات الحكوم    ة م    ن ال    نفط  

 .)والغاز الطبیعي

 .المادة األولى

م ن ھ ذه    ) ١(دة  إعادة صیاغة الما   •

 :المادة على النحو التالي

من سعر كل % ٣یقتطع ما نسبتھ "

 ٤٠برمی  ل نف  ط ال یق  ل س  عره ع  ن     

دوالًرا أمریكًیا ویتم ت صدیره خ ارج        

مملك   ة البح   رین اعتب   اًرا م    ن أول    

ال    سنة المالی    ة التالی    ة لنف    اذ ھ    ذا  

وذل    ك لتك    وین احتی    اطي الق    انون، 

احتی   اطي األجی   ال   "خ   اص ی   سمى   

  ".القادمة

وال یجوز تخفیض المبلغ المقتطع أو     

زیادت     ھ أو الت     صرف ف     ي أم     وال  

االحتی          اطي لغی          ر العملی          ات   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٠

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
، )٢(،  )١(یستبدل بن صوص الم واد      

) ٢٨(م    ن الق    انون رق    م   ) ٤(، )٣(

 ب       شأن االحتی       اطي ٢٠٠٦ل       سنة 

   ح      ذف الفق       رة الثانی      ة م       ن   - ٢

ط         ع دوالر تویق() ١(الم         ادة 

أمریكي وواحد من سعر التكریر     

ع  ن ك  ل برمی  ل نف  ط ی  تم تكری  ره  

بمصفاة البحرین وی صدر خ ارج      

مملكة البحرین لصالح احتی اطي     

  .)األجیال القادمة

  وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة 
  :بعد التعديل

  

، )٢(،  )١(یستبدل بن صوص الم واد      

) ٢٨(م    ن الق    انون رق    م   ) ٤(، )٣(

 ب       شأن االحتی       اطي ٢٠٠٦ل       سنة 

  :لألجیال القادمة، النصوص اآلتیة

 ".االستثماریة إال بقانون

ف  ي الم  ادة  " اس  تبدال عب  ارة   •

"  م      ن ھ      ذا الق      انون   ) ١(

م  ن ) ٣(ف  ي الم  ادة  " بعب  ارة 

ال   واردة ف   ي  " ھ   ذا الق   انون  

  ).٣(المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، )٢(،  )١(یستبدل بن صوص الم واد      

) ٢٨(م    ن الق    انون رق    م   ) ٤(، )٣(

 ب       شأن االحتی       اطي ٢٠٠٦ل       سنة 



 ٩١

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

  :جیال القادمة، النصوص اآلتیةلأل

  

  ):١(المادة 
ُیقتط   ع دوالر أمریك   ي واح   د م   ن  " 

سعر كل برمیل نفط خام یزید س عره     

 دوالًرا وی      تم ت      صدیره  ٢٠عل      ى 

خارج مملكة البح رین ، اعتب اًرا م ن         

أول ال  سنة المالی   ة التالی   ة لنف   اذ ھ   ذا  

الق   انون، لتك   وین احتی   اطي خ   اص    

  ".ةاحتیاطي األجیال القادم"یسمى 

  

ویقط   ع دوالر أمریك   ي وواح   د م   ن  

سعر التكریر عن كل برمیل نفط ی تم    

تكری   ره بم   صفاة البح   رین وی   صدر  

  

  ):١(المادة 
م ن مجم  وع  % ٥ط ع م ا ن سبتھ    تیق

ص افي إی رادات الحكوم  ة م ن ال  نفط    

 اعتب   اًرا م    ن أول  والغ   از الطبیع    ي 

نون، السنة المالیة التالیة لنفاذ ھذا القا

لتك     وین احتی     اطي خ     اص ی     سمى  

  ".احتیاطي األجیال القادمة"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لألجیال القادمة، النصوص اآلتیة

  

  ):١(المادة 
من سعر كل % ٣یقتطع ما نسبتھ "

٤٠عره ع  ن برمی  ل نف  ط ال یق  ل س     

دوالًرا أمریكًیا ویتم ت صدیره خ ارج        

مملك   ة البح   رین اعتب   اًرا م    ن أول    

ال    سنة المالی    ة التالی    ة لنف    اذ ھ    ذا  

وذل    ك لتك    وین احتی    اطي الق    انون، 

احتی   اطي األجی   ال   "خ   اص ی   سمى   

  ".القادمة

  

  

  



 ٩٢

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

خ     ارج مملك     ة البح     رین ل     صالح    

  .احتیاطي األجیال القادمة

  

وال یجوز تخفیض المبلغ المقتطع أو     

زیادت     ھ أو الت     صرف ف     ي أم     وال  

االحتی          اطي لغی          ر العملی          ات   

  ".االستثماریة إال بقانون

  

  

  ):٢(مادة ال
تف  تح وزارة المالی  ة ح  سابـًا خاص  ـًا  "

ح   ساب احتی   اطي األجی   ال " ی   سمى 

ترص  د فی  ھ جمی  ع األم  وال   " القادم  ة

  .المنصوص علیھا في ھذا القانون

  

  

وال یجوز تخفیض المبلغ المقتطع أو     

زیادت     ھ أو الت     صرف ف     ي أم     وال  

االحتی          اطي لغی          ر العملی          ات   

  ".االستثماریة إال بقانون

  

  

  ):٢(المادة 
تف  تح وزارة المالی  ة ح  سابـًا خاص  ـًا  "

ح   ساب احتی   اطي األجی   ال " ی   سمى 

ترص  د فی  ھ جمی  ع األم  وال   " القادم  ة

  .المنصوص علیھا في ھذا القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وال یجوز تخفیض المبلغ المقتطع أو     

زیادت     ھ أو الت     صرف ف     ي أم     وال  

ی          ات االحتی          اطي لغی          ر العمل 

 ".االستثماریة إال بقانون

  

  

  ):٢(المادة 
تف  تح وزارة المالی  ة ح  سابـًا خاص  ـًا  "

ح   ساب احتی   اطي األجی   ال " ی   سمى 

ترص  د فی  ھ جمی  ع األم  وال   " القادم  ة

  .المنصوص علیھا في ھذا القانون



 ٩٣

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

  

  ):٣(المادة 
یشكل بوزارة المالیة مجلس یسمى   " 

" مجلس احتی اطي األجی ال القادم ة      " 

برئاسة وزیر المالیة وعدد كاٍف م ن        

ت  صین وذوي الخب  رة  األع  ضاء المخ

من داخل الحكومة وخارجھا یختص     

باستثمار األم وال المن صوص علیھ ا       

م    ن ھ    ذا الق    انون  ) ٣(ف    ي الم    ادة  

ووضع وتنفیذ السیاسة والقواعد التي 

تتبع في استثمار ھذه األموال بحسب      

مقت     ضیات الظ     روف االقت     صادیة  

المتطورة ، وإقرار الحساب الختامي 

  .لھا

  ):٣(المادة 
یشكل بوزارة المالیة مجلس یسمى   " 

" مجلس احتی اطي األجی ال القادم ة      " 

برئاسة وزیر المالیة وعدد كاٍف م ن        

األع  ضاء المخت  صین وذوي الخب  رة  

من داخل الحكومة وخارجھا یختص     

باستثمار األم وال المن صوص علیھ ا       

م    ن ھ    ذا الق    انون  ) ٣(الم    ادة ف    ي 

ووضع وتنفیذ السیاسة والقواعد التي 

تتبع في استثمار ھذه األموال بحسب      

مقت     ضیات الظ     روف االقت     صادیة  

المتطورة ، وإقرار الحساب الختامي 

  .لھا

وی   صدر مرس   وم بت   شكیل المجل   س   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ):٣(المادة 
یشكل بوزارة المالیة مجلس یسمى   " 

" مجلس احتی اطي األجی ال القادم ة      " 

المالیة وعدد كاٍف م ن     برئاسة وزیر   

األع  ضاء المخت  صین وذوي الخب  رة  

من داخل الحكومة وخارجھا یختص     

باستثمار األم وال المن صوص علیھ ا       

م   ن ھ   ذا الق   انون  ) ١(ف   ي الم   ادة  

ووضع وتنفیذ السیاسة والقواعد التي 

تتبع في استثمار ھذه األموال بحسب      

مقت     ضیات الظ     روف االقت     صادیة  

 الختامي المتطورة ، وإقرار الحساب

  .لھا



 ٩٤

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

المجل   س وی   صدر مرس   وم بت   شكیل  

  .ونظام عملھ

  

  

  

  

  ):٤(المادة 

ی  ستثمر مجل  س احتی  اطي األجی  ال     "

القادم  ة األم   وال المن   صوص علیھ   ا  

ف    ي ھ    ذا الق    انون وی    ضاف عائ    د    

اس   تثماراتھا إل   ى ح   ساب احتی   اطي   

  ".األجیال القادمة

  

  

  .ونظام عملھ

  

  

  

  

  ):٤(المادة 

ی  ستثمر مجل  س احتی  اطي األجی  ال     "

المن   صوص علیھ   ا القادم  ة األم   وال  

ف    ي ھ    ذا الق    انون وی    ضاف عائ    د    

اس   تثماراتھا إل   ى ح   ساب احتی   اطي   

  ".األجیال القادمة

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وی   صدر مرس   وم بت   شكیل المجل   س   

  .ونظام عملھ

  

  

  

  

  ):٤(المادة 

ی  ستثمر مجل  س احتی  اطي األجی  ال     "

القادم  ة األم   وال المن   صوص علیھ   ا  

ف    ي ھ    ذا الق    انون وی    ضاف عائ    د    

اس   تثماراتھا إل   ى ح   ساب احتی   اطي   

  ".األجیال القادمة

  

  



 ٩٥

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  

  المادة الثانیة
  ) ٢٨(ت     ضاف إل     ى الق     انون رق     م  

 ب       شأن االحتی       اطي ٢٠٠٦ل       سنة 

) ١( مادة جدیدة برقم لألجیال القادمة

  :مكرر ، نصھا اآلتي

  : مكرر)١(المادة 

ی   ضاف لح   ساب احتی   اطي األجی   ال  

القادم   ة مبل   غ دوالر أمریك   ي واح   د  

عل  ى س  عر البی  ع لك  ل ملی  ون وح  دة     

  

  

  

  

  المادة الثانیة

ح     ذف الم     ادة  ق     رر المجل     س   •

، م     ع مراع     اة تسل     سل  الثانی     ة

 .المواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المادة الثانیة
الموافقة على قرار مجلس النواب      •

، م ع مراع اة   بح ذف الم ادة الثانی ة   

 .تسلسل المواد

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٦

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

) MMBTU(حراری   ة م    ن الغ    از  

ال   ذي ت   ستھلكھ أی   ـًا م   ن ال   شركات     

بال        سعر الم         دعوم لألغ         راض  

  .الصناعیة

  المادة الثالثة
 - ك  ل فیم  ا یخ  صھ   –ء عل  ى ال  وزرا 

تنفیذ أحكام ھ ذا الق انون ، ویعم ل ب ھ         

م  ن الی  وم الت   الي لت  اریخ ن  شره ف   ي     

  .الجریدة الرسمیة

  

  

  

  

  

  :المادة الثالثة

ق     رر المجل     س إض     افة عب     ارة   •

 بع   د )رئ  یس مجل   ي ال   وزراء و (

 ف    ي أول  ال    واردة)عل    ى(كلم    ة 

الفق  رة، كم  ا ق  رر المجل  س تغیی  ر   

 .رقم المادة إلى المادة الثانیة

  وعل    ى ذل    ك یك     ون ن    ص الم     ادة    
  :بعد التعدیل

 رئ     یس مجل     ي ال     وزراء و عل     ى 

 تنفی  ذ  - ك  ل فیم  ا یخ  صھ  –ال  وزراء 

أحك  ام ھ  ذا الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن   

الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة     

  :المادة الثالثة
  

الموافق  ة عل  ى ق  رر مجل  س الن  واب     

رئ     یس مجل      ي  (بإض     افة عب      ارة  

 الواردة  )على( بعد كلمة    )الوزراء و 

ف  ي أول الفق  رة، كم  ا ق  رر المجل  س     

  . رقم المادة إلى المادة الثانیةتغییر
  

  

  

  

 

 المادة الثانیة :المادة الثالثة

  )التعدیلبعد (
رئ     یس مجل     ي ال     وزراء و عل     ى 

 تنفی  ذ  - ك  ل فیم  ا یخ  صھ  –ال  وزراء 

أحك  ام ھ  ذا الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن   

الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة     

  .الرسمیة

  

  

  



 ٩٧

  نصوص مشروع القانون
 دت من الحكومةكما ور

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
  كما أقرتھا اللجنة

  .الرسمیة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٨

  م٢٠٠٨ مايو ٢١: التاريخ 
  

  خالد حسني املسقطي    احملرتم/ سعادة األستاذ 
  ية واالقتصادية      رئيس جلنة الشؤون املال

  

م بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٢٨(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم : املوضوع 
  .االحتياطي لألجيال القادمة

    
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،

  ال    سید عل    ي ب    ن ص    الح ال    صالح    م، أرف    ق مع    الي  ٢٠٠٨ م    ایو ١١بت    اریخ   
، ن سخة م ن   )٢٠٠٨ -٥ -٣/  ص ل ت ق١٩٦(رئیس المجلس، ضمن كتاب ھ رق م        

  )٢٨(م           شروع ق           انون بتع           دیل بع           ض أحك           ام الق           انون رق           م     
، ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة، وق  رار   م ب  شأن االحتی  اطي لألجی  ال القادم  ة   ٢٠٠٦ل  سنة 

مجلس النواب بشأنھ إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإب داء       
  .المالحظات علیھ للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

م، عقدت لجنة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة اجتماعھ ا      ٢٠٠٨ مایو   ٢١وبتاریخ    
الراب  ع والثالث  ین، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور أع  اله، ومذكرت  ھ   
اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین    

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     –اولة والنقاش  بعد المد  –وانتھت اللجنة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  

  :توصية اللجنة 
  

  م    شروع ق    انون بتع    دیل بع    ض أحك    ام الق    انون     ت    رى اللجن    ة س    المة   
؛ من الناحیتین الدستوریة م بشأن االحتیاطي لألجیال القادمة٢٠٠٦لسنة ) ٢٨(رقم 

  .والقانونیة
  
  

           حممـد هــادي احللواجـي                             
                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية



 ٩٩

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
من القانون ) ٨٧(قانون بتعديل املادة 

م بشأن تنظيم ١٩٧٥لسنة ) ١٣(رقم 
معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي 

  .  احلكومة
  
  
  
  
  



 ١٠٠

  

  م٢٠٠٩  فرباير٣: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
    من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

  من القانون ) ٨٧(بتعديل املادة   (  )ةلسن)  (مشروع قانون رقم  بشأن
   بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة١٩٧٥لسنة ) ١٣(رقم 

  
  : مقدمــة

  

 صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملـس           أرسلم  ٢٠٠٨ نوفمرب   ٣     بتاريخ  
ـًا برقم       م٢٠٠٨ نوفمرب   ٣ املؤرخ يف   )٢٠٠٨-١١ -٢/  ص ل ت ق      ٢٣٤( الشورى خطاب

بتعديل املـادة  (  ) لسنة ( ) رقم والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون     
 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد ملـوظفي         ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(من القانون رقم    ) ٨٧(

شأن مشروع  ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ب            احلكومة
  . السالقانون ليتم عرضه على 

  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 
  

 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية )١(
  .م٢٠٠٨ نوفمرب ١٦بتاريخ        االجتمـاع الرابـع −
  .م٢٠٠٩ يناير ١٨بتاريخ         االجتماع الرابع عشر-
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة             )٢(

 :واليت اشتملت على ما يلي
 



 ١٠١

 . ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -
 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . وين لشؤون اللجان مبجلس الشورىمرئيات املستشار القان -
 . مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -

 
الدكتور حممد عبداهللا الدليمي املستشار     شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس          •

 .القانوين لشؤون اللجان
 

 .ف صاحل سهري عبداللطيتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •

 
ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني

  

 ١٩٧٥لـسنة   ) ١٣(من القانون رقم    ) ٨٧(بتعديل املادة   مشروع قانون        ترى اللجنة سالمة    
  .بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة

  
ـًا   :رأي اللجنة: ثالث

  

دائرة الشؤون القانونية وعلى قـرار جملـس             اطلعت اللجنة على رأي احلكومة ومالحظات       
النواب ومرفقاته، وآراء ومالحظات املستشار القانوين لشؤون اللجان بالس، وقد متت دعـوة             
اهليئة العامة للتأمني االجتماعي إال أن اهليئة اعتذرت عن عدم حضور االجتماع، واكتفت اللجنة              

ماعي الواردة يف مرفقات جملس النواب، حيث رأت        مبرئيات ومالحظات اهليئة العامة للتأمني االجت     
اللجنة أن أنظمة التقاعد والتأمينات االجتماعية تقوم على فكرة التكافل أو التضامن االجتمـاعي،   
حيث يتم متويل صناديقها من خالل االشتراكات التقاعدية وما تساهم به احلكومة من نسبة حمددة        

عليه من مبالغ قد خرجت من ذمته املالية وانتقلـت إىل ذمـة         وفقاً للقانون، وأن ما يدفعه املؤمن       
اهليئة العامة للتأمني االجتماعي وليس للمؤمن عليه أية والية على هذه املبالغ، وتـصبح مملوكـة                



 ١٠٢

ملصلحة مجيع املؤمن عليهم، كما أن فكرة التكافل أو التضامن اليت تقوم عليها أنظمة التأمينـات                
 مع فكرة مشروع القانون، ألن هذه الفكرة ال تقوم على أحكام املرياث             االجتماعية تتعارض متاماً  

املقررة يف الشريعة اإلسالمية بل تقوم على أساس املشاركة والتكافل ملواجهة املخاطر اليت يتعرض              
هلا املؤمن عليه، فاملؤمن عليه يف هذه األنظمة قد حيصل على مبالغ أكثر من املبالغ اليت دفعها للهيئة            

فال ميكن توزيع املعاش يف حالة وفاة املوظف أو العامل املؤمن عليه دون           امة للتأمني االجتماعي،  الع
 .وجود مستحقني عنه على الورثة ألن ذلك املعاش ال يعد تركة تورث

  

     كما أن القانون يلزم اهليئة العامة للتأمني االجتماعي بإعادة املعاش إىل األرملة أو البنـت أو                
حالة طالقها أو ترملها من خالل وجود االشتراكات اليت مت تسديدها، ولذلك فإن األخذ              األم يف   

  .مبا ورد يف مشروع القانون يتعارض مع هذا االلتزام وجيعل اهليئة عاجزة عن تنفيذه
  

     ورأت اللجنة أن املوافقة على مشروع القانون سيستنفد أمـوال اهليئـة العامـة للتأمينـات          
ساس الذي قامت عليه فكرة التأمني االجتماعي، فضالً عن أن هذا املـشروع مل              ويتعارض مع األ  

تأخذ به معظم تشريعات التأمني االجتماعي والتقاعد على مستوى اخللـيج العـريب واملـستوى               
مـن  ) ٨٧(بتعديل املادة   قانون   اإلقليمي والدويل، وعليه توصي اللجنة بعدم املوافقة على مشروع        

  . بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة١٩٧٥ لسنة )١٣(القانون رقم 
 

ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :من 
ـًا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيـم عبدالسالم .١   .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    األستـاذة ربـاب عبدالنبـي العريـض .٢

  
 



 ١٠٣

ـًا   :  توصية اللجنة -خامس
  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصـي      
  :مبا يلي

  

 رقم  من القانون ) ٨٧(بتعديل املادة   (   ) لسنة  (  ) عدم املوافقة على مشروع قانون رقم        −
، من حيث    بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة       ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(

  .املبدأ
 

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  
  

  يـة جواد اجلشي.                         د      مسرية إبراهيم رجب.   أ
      رئيس جلنة اخلدمـات                              نائب رئيس جلنة اخلدمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٤

  

  م٢٠٠٨ نوفمرب ١٦: التاريخ 
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

  م١٩٧٥لسنة ) ١٣(من القانون رقم ) ٨٧(مشروع قانون بتعديل املادة : املوضوع 
  .قاعد ملوظفي احلكومةبشأن تنظيم معاشات ومكافآت الت

  
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  ال     سید عل     ي ب     ن ص     الح ال     صالح    ، أرف     ق مع     الي  ٢٠٠٨ ن     وفمبر ٣بت     اریخ   
، نسخة من )٢٠٠٨ -١١ -٢/  ص ل ت ق٢٣٤(رئیس المجلس، ضمن كتابھ رقم   

ب  شأن  م١٩٧٥ل  سنة ) ١٣(م  ن الق  انون رق  م  ) ٨٧(م  شروع ق  انون بتع  دیل الم  ادة   
، وق رار   ومذكرت ھ اإلی ضاحیة   ،  شات ومكافآت التقاع د لم وظفي الحكوم ة       تنظیم معا 

إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإب داء    مجلس النواب بشأنھ    
  . علیھ للجنة الخدماتالمالحظات

ون الت    شریعیة والقانونی    ة ، عق    دت لجن    ة ال    شؤم٢٠٠٨ ن    وفمبر ١٦وبت    اریخ   
، ومذكرت    ھ  الم    ذكورم    شروع الق   انون ع   ت عل    ى  ، حی    ث اطلاجتماعھ   ا الراب    ع 

  وذل     ك بح     ضور المست     شارین اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ،  
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
  

   م   ن الق   انون )٨٧(ع ق   انون بتع   دیل الم   ادة   م   شروت   رى اللجن   ة س   المة   
  ؛مبشأن تنظیم معاشات ومكاف آت التقاع د لم وظفي الحكوم ة    ١٩٧٥لسنة ) ١٣(رقم  

  .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة
  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
  ون التشريعية والقانونية                                     رئيس جلنة الشؤ

 
  



 ١٠٥

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
من قانون ) ٤١(قانون بتعديل املادة 

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط 
فاع البحرين واألمن العام وأفراد قوة د

لسنة ) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  .  م١٩٧٦
  
  
  
  



 ١٠٦

  م٢٠٠٩  فرباير٣: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
    من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

  من قانون ) ٤١(بتعديل املادة   (  )لسنة)  (مشروع قانون رقم  بشأن
   راد قوة دفاع البحرين واألمن العامتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأف
  ١٩٧٦لسنة ) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  
  : مقدمــة

  

 صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملـس           أرسلم  ٢٠٠٨ نوفمرب   ٣     بتاريخ  
ـًا برقم       م٢٠٠٨ نوفمرب   ٣املؤرخ يف     )٢٠٠٨-١١ -٢/  ص ل ت ق      ٢٣١( الشورى خطاب

بتعديل املـادة  (  ) لسنة ( ) رقم جبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون   والذي مت مبو  
  من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام ) ٤١(

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد        ١٩٧٦لسنة  ) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  . السضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على تقرير يت

  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 
  

 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية )٣(
  .م٢٠٠٨ نوفمرب ١٦بتاريخ        االجتمـاع الرابـع −
  .م٢٠٠٩ يناير ١٨بتاريخ       جتماع الرابع عشر  اال-
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة             )٤(

 :واليت اشتملت على ما يلي



 ١٠٧

 . ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -
 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 .  املستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس الشورىمرئيات -
 . مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -

 
الدكتور حممد عبداهللا الدليمي املستشار     شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس          •

 .القانوين لشؤون اللجان
 

 . سهري عبداللطيف صاحلةتوىل أمانة سر اللجنة السيد •
 

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني
  

من قانون تنظيم معاشات ومكافـآت      ) ٤١(بتعديل املادة   مشروع قانون        ترى اللجنة سالمة    
  ) ١١(التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر باملرسـوم بقـانون رقـم                

  .١٩٧٦لسنة 
  

ـً   :رأي اللجنة: اثالث
  

 اللجنة على رأي احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى قـرار جملـس                   اطلعت
 بالس، وقد متت دعـوة       لشؤون اللجان  النواب ومرفقاته، وآراء ومالحظات املستشار القانوين     

 واكتفت اللجنة   ،حضور االجتماع عدم  اهليئة العامة للتأمني االجتماعي إال أن اهليئة اعتذرت عن          
مبرئيات ومالحظات اهليئة العامة للتأمني االجتماعي الواردة يف مرفقات جملس النواب، حيث رأت             

 ،ل أو التضامن االجتمـاعي فم على فكرة التكاو أنظمة التقاعد والتأمينات االجتماعية تقنأاللجنة  
 من نسبة حمددة احلكومةبه ساهم تاديقها من خالل االشتراكات التقاعدية وما     صنويل  يتم مت حيث  

إىل ذمـة  وانتقلـت   املؤمن عليه من مبالغ قد خرجت من ذمته املالية         يدفعه ما   ن، وأ وفقاً للقانون 
 مملوكـة ، وتـصبح    بالغامل والية على هذه     أية عليه وليس للمؤمن     االجتماعي اهليئة العامة للتأمني  



 ١٠٨

م عليها أنظمة التأمينـات     وامن اليت تق   التض أو فكرة التكافل    ن، كما أ   عليهم ملصلحة مجيع املؤمن  
 اثرين هذه الفكرة ال تقوم على أحكام امل       أل ، تتعارض متاماً مع فكرة مشروع القانون      االجتماعية
 املخاطر اليت يتعرض    ملواجهةل  فة والتكا ك املشار أساسم على   و بل تق  اإلسالمية يف الشريعة    املقررة

للهيئة  من املبالغ اليت دفعها أكثر قد حيصل على مبالغ     نظمةاألفاملؤمن عليه يف هذه     ،  ا املؤمن عليه  هل
فال ميكن توزيع املعاش يف حالة وفاة املوظف أو العامل املؤمن عليه دون           ،العامة للتأمني االجتماعي  

  .وجود مستحقني عنه على الورثة ألن ذلك املعاش ال يعد تركة تورث
  

ـ  الب أو األرملة إىل   بإعادة املعاش مني االجتماعي    القانون يلزم اهليئة العامة للتأ     ن    كما أ    أوت  ن
 األخذ، ولذلك فإن    تسديدهامت  لها من خالل وجود االشتراكات اليت       رماألم يف حالة طالقها أو ت     

  .مبا ورد يف مشروع القانون يتعارض مع هذا االلتزام وجيعل اهليئة عاجزة عن تنفيذه
  

 اهليئـة العامـة للتأمينـات    أمـوال  ديستنفس القانون  املوافقة على مشروع   ن     ورأت اللجنة أ  
، فضالً عن أن هذا املـشروع مل         الذي قامت عليه فكرة التأمني االجتماعي      األساسويتعارض مع   

تأخذ به معظم تشريعات التأمني االجتماعي والتقاعد على مستوى اخللـيج العـريب واملـستوى               
مـن  ) ٤١(بتعديل املادة   قانون   وافقة على مشروع  اإلقليمي والدويل، وعليه توصي اللجنة بعدم امل      

قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الـصادر              
  .١٩٧٦لسنة ) ١١(باملرسوم بقانون رقم 

  
ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع

  

داخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل         من الالئحة ال   ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :من 
ـًا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيـم عبدالسالم .٣   .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    األستـاذة ربـاب عبدالنبـي العريـض .٤

 



 ١٠٩

ـًا   :  توصية اللجنة -خامس
  

إن اللجنة توصـي  يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، ف    
  :مبا يلي

  

من قانون تنظيم   ) ٤١(بتعديل املادة   (   ) لسنة  (  ) عدم املوافقة على مشروع قانون رقم        −
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمـن العـام الـصادر              

  .، من حيث املبدأ١٩٧٦لسنة ) ١١(باملرسوم بقانون رقم 
 

   املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على الس

  
  
  

  يـة جواد اجلشي.                         د      مسرية إبراهيم رجب.   أ
                          رئيس جلنة اخلدمـات          نائب رئيس جلنة اخلدمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٠

  م٢٠٠٨ نوفمرب ١٦: التاريخ 
  

  احملرتمةبهيـة جـواد اجلشـي   / سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

مـن قـانون تنظـيم معاشـات ومكافـآت ) ٤١(مـشروع قـانون بتعـديل املـادة : املوضوع 
التقاعد لضباط وأفراد قـوة دفـاع البحـرين واألمـن العـام الـصادر باملرسـوم 

  .م١٩٧٦لسنة ) ١١(بقانون رقم 
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  ال     سید عل     ي ب     ن ص     الح ال     صالح    ، أرف     ق مع     الي  ٢٠٠٨ر  ن     وفمب٣بت     اریخ   
، نسخة من )٢٠٠٨ -١١ -٢/  ص ل ت ق٢٣٢(رئیس المجلس، ضمن كتابھ رقم   

م  ن ق  انون تنظ  یم معاش  ات ومكاف  آت التقاع  د   ) ٤١(م  شروع ق  انون بتع  دیل الم  ادة  
) ١١(لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

إلى لجنة الشؤون ، وقرار مجلس النواب بشأنھ ومذكرتھ اإلیضاحیة،  م١٩٧٦لسنة  
  . علیھ للجنة الخدماتالتشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات

، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة  م٢٠٠٨ ن    وفمبر ١٦وبت    اریخ   
 ومذكرت    ھ ، الم    ذكورم    شروع الق   انون ، حی    ث اطلع   ت عل    ى  اجتماعھ   ا الراب    ع 

 وذل     ك بح     ضور المست     شارین  اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ،  
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
ق  انون تنظ  یم م  ن ) ٤١(م  شروع ق  انون بتع  دیل الم  ادة  ت  رى اللجن  ة س  المة 

ال صادر  معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دف اع البح رین واألم ن الع ام            
  . ؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم١٩٧٦لسنة ) ١١(بالمرسوم بقانون رقم 

  
  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
     رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                  
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  )٦(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 
من قانون ) ٩١(قانون بتعديل املادة 

التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم 
  .  م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 

  
  
  
  
  
  



 ١١٢

  م٢٠٠٩  فرباير٣: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
    من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

  من قانون ) ٩١(بتعديل املادة   (  )لسنة)  (مشروع قانون رقم  بشأن
  ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(در باملرسوم بقانون رقم الصاالتأمني االجتماعي 

  

  : مقدمــة
  

 صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملـس           أرسلم  ٢٠٠٨ نوفمرب   ٣     بتاريخ  
ـًا برقم       م٢٠٠٨ نوفمرب   ٣املؤرخ يف     )٢٠٠٨-١١ -٢/  ص ل ت ق      ٢٣٥( الشورى خطاب

بتعديل املـادة  (  ) لسنة ( ) رقم انون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع ق    
، على أن تتم ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(من قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم        ) ٩١(

دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضـه              
  . السعلى 

  

  : إجراءات اللجنة -أوالً
  

  :ليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ التك
  

 :تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعات التالية )٥(
  .م٢٠٠٨ نوفمرب ١٦بتاريخ        االجتمـاع الرابـع −
  .م٢٠٠٩ يناير ١٨بتاريخ         االجتماع الرابع عشر-
وع القانون موضوع البحث والدراسة     اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشر        )٦(

 :واليت اشتملت على ما يلي
 

 . ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -



 ١١٣

 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . مرئيات املستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس الشورى -
 . لشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة ا -

 
الدكتور حممد عبداهللا الدليمي املستشار     شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس          •

 .القانوين لشؤون اللجان
 

 . سهري عبداللطيف صاحلتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •

 
ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني

  

من قانون التأمني االجتماعي الـصادر      ) ٩١(بتعديل املادة   مشروع قانون         ترى اللجنة سالمة  
  .١٩٧٦لسنة ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم 

  
ـًا   :رأي اللجنة: ثالث

  

 اللجنة على رأي احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى قـرار جملـس                   اطلعت
 بالس، وقد متت دعـوة      لشؤون اللجان  النواب ومرفقاته، وآراء ومالحظات املستشار القانوين     

 واكتفت اللجنة   ،حضور االجتماع عدم  اهليئة العامة للتأمني االجتماعي إال أن اهليئة اعتذرت عن          
مبرئيات ومالحظات اهليئة العامة للتأمني االجتماعي الواردة يف مرفقات جملس النواب، حيث رأت             

 ،ل أو التضامن االجتمـاعي فم على فكرة التكاوة تق أنظمة التقاعد والتأمينات االجتماعينأاللجنة  
 من نـسبة    رب العمل ساهم به   ياديقها من خالل االشتراكات التقاعدية وما       صنويل  يتم مت حيث  

إىل وانتقلـت    املؤمن عليه من مبالغ قد خرجت من ذمته املالية           يدفعه ما   ن، وأ حمددة وفقاً للقانون  
 مملوكة، وتصبح   بالغامل والية على هذه     أية عليهليس للمؤمن    و  االجتماعي ذمة اهليئة العامة للتأمني   

م عليها أنظمة التأمينـات     و التضامن اليت تق   أو فكرة التكافل    ن، كما أ   عليهم ملصلحة مجيع املؤمن  



 ١١٤

 اثرين هذه الفكرة ال تقوم على أحكام امل       أل ، تتعارض متاماً مع فكرة مشروع القانون      االجتماعية
 املخاطر اليت يتعرض    ملواجهةل  فة والتكا ك املشار أساسم على   و بل تق  سالميةاإل يف الشريعة    املقررة

للهيئة  من املبالغ اليت دفعها أكثر قد حيصل على مبالغ     األنظمةفاملؤمن عليه يف هذه     ،  ا املؤمن عليه  هل
   .العامة للتأمني االجتماعي

  

ـ  الب أو األرملة إىل   ة املعاش بإعاد القانون يلزم اهليئة العامة للتأمني االجتماعي        ن    كما أ    أوت  ن
 األخذ، ولذلك فإن    تسديدهامت  لها من خالل وجود االشتراكات اليت       رماألم يف حالة طالقها أو ت     

  .مبا ورد يف مشروع القانون يتعارض مع هذا االلتزام وجيعل اهليئة عاجزة عن تنفيذه
  

ـ  ديستنفس املوافقة على مشروع القانون    ن     ورأت اللجنة أ    اهليئـة العامـة للتأمينـات    والأم
، وعليه توصـي اللجنـة بعـدم     الذي قامت عليه فكرة التأمني االجتماعياألساسويتعارض مع   

من قانون التأمني االجتماعي الـصادر باملرسـوم        ) ٩١(بتعديل املادة قانون   املوافقة على مشروع  
  .١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 

 
ـًا   :لي واالحتياطي  اختيار مقرري املوضوع األص-رابع

  

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

  

ـًا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيـم عبدالسالم .٥   .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    األستـاذة ربـاب عبدالنبـي العريـض .٦

ـًا   :  توصية اللجنة -خامس
  

من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصـي  يف ضوء ما دار     
  :مبا يلي

  



 ١١٥

مـن قـانون   ) ٩١(بتعديل املـادة  (   ) لسنة (  ) عدم املوافقة على مشروع قانون رقم   −
  .، من حيث املبدأ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 
لس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على ا  

  
  
  

  يـة جواد اجلشي.                         د      مسرية إبراهيم رجب.   أ
                          رئيس جلنة اخلدمـات          نائب رئيس جلنة اخلدمات
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  م٢٠٠٨ نوفمرب ١٦: التاريخ 
  

  شـي   احملرتمةبهيـة جـواد اجل/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

مـن قـانون تنظـيم معاشـات ومكافـآت ) ٤١(مـشروع قـانون بتعـديل املـادة : املوضوع 
التقاعد لضباط وأفراد قـوة دفـاع البحـرين واألمـن العـام الـصادر باملرسـوم 

  .م١٩٧٦لسنة ) ١١(بقانون رقم 
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  ال     سید عل     ي ب     ن ص     الح ال     صالح    ، أرف     ق مع     الي  ٢٠٠٨ ن     وفمبر ٣بت     اریخ   
، نسخة من )٢٠٠٨ -١١ -٢/  ص ل ت ق٢٣٢(رئیس المجلس، ضمن كتابھ رقم   

م  ن ق  انون تنظ  یم معاش  ات ومكاف  آت التقاع  د   ) ٤١(م  شروع ق  انون بتع  دیل الم  ادة  
) ١١(لضباط وأفراد قوة دفاع البحرین واألمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

إلى لجنة الشؤون ، وقرار مجلس النواب بشأنھ ومذكرتھ اإلیضاحیة،  م١٩٧٦لسنة  
  . علیھ للجنة الخدماتالتشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات

، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة  م٢٠٠٨ ن    وفمبر ١٦وبت    اریخ   
، ومذكرت    ھ لم    ذكور ام    شروع الق   انون ، حی    ث اطلع   ت عل    ى  اجتماعھ   ا الراب    ع 

 وذل     ك بح     ضور المست     شارین  اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ،  
  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
  

م  ن ق  انون تنظ  یم  ) ٤١ (م  شروع ق  انون بتع  دیل الم  ادة ت  رى اللجن  ة س  المة 
ال صادر  معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دف اع البح رین واألم ن الع ام            

  . ؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم١٩٧٦لسنة ) ١١(بالمرسوم بقانون رقم 
  

  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
              رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                         

  


