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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
خبصوص مشروع قانون بشأن االقتراض 
لتغطية عجز امليزانية العامة للدولة للسنة 

م، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠٠٩املالية 
  .  م٢٠٠٩لسنة ) ٣٣(رقم 
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  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  مايومايو  ٢١٢١: : التاريخالتاريخ
مشروع قانون بشأن االقرتاض مشروع قانون بشأن االقرتاض   تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــولتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول

املرافق املرافق   ،،مم٢٠٠٩٢٠٠٩عامة للدولة للسنة املالية عامة للدولة للسنة املالية لتغطية العجز يف امليزانية اللتغطية العجز يف امليزانية ال
  مم٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة ) ) ٣٣٣٣((للمرسوم امللكي رقم للمرسوم امللكي رقم 

   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  العادي الثالثالعادي الثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 
  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

، )٢٠٠٩ -٥ -٣/ ص ل م ق  / ٣٤٣(م، وبموج  ب الخط اب رق  م  ٢٠٠٩ م ایو  ١١بت اریخ  
 رئ یس المجل س إل ى لجن ة ال شؤون المالی ة       األستاذ علي ب ن ص الح ال صالح    األستاذ علي ب ن ص الح ال صالح    أرسل صاحب المعالي    

القت راض لتغطی ة العج ز ف ي المیزانی ة العام ة للدول ة         واالقتصادیة نسخة من مشروع قانون بشأن ا      
م لمناقشتھ ودراستھ وإعداد ٢٠٠٩لسنة ) ٣٣(م، المرافق للمرسوم الملكي رقم ٢٠٠٩للسنة المالیة 

تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر خالل مدة أقصاھا الرابع عشر م ن        
  .م٢٠٠٩مایو 

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

 م  ایو ٢١ ، ١٣اجتماعیھ  ا المنعق  دین بت  اریخ ف  ي تدارس  ت اللجن  ة م  شروع الق  انون الم  ذكور  )١(

 .م٢٠٠٩

اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون موضوع البحث والدراسة على الوثائق المتعلقة  )٢(

 :ا یليبھ والتي اشتملت على م

 )مرفق.   (مشروع القانون موضوع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیة - 

 )مرفق. (قرار مجلس النواب ومرفقاتھ - 

رأي لجنة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة بمجل س ال شورى والت ي أك دت س المة م شروع              - 

 )مرفق.  (القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

 :ماعھاوبدعوة من اللجنة شارك في اجت )٣(

 : وزارة المالیة-

 .الوكیل المساعد للشؤون المالیة        السید أحمد جاسم فراج -١

 .مدیر إدارة الخزانة        السید نبیل جمعة الدوي -٢



 ٩٦

 . مدیر إدارة الرقابة والمتابعة        السید أنور علي األنصاري -٣
  

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من •
 .المســــتشار القانــــوني للمجلـــــس         ــيالدكتــور محمـــد عبـــداهللا الدلیمـــ -١

 .المستشار االقتصـادي والمـــــــــالي    الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -٢
  

  .السید محمد رضي وتولى أمانة ســر اللجنة •

  : رأي الجھات المعنیة–ثانیا 
  

  :وزارة المالیة
 باعتم اد  ٢٠٠٩ ل سنة ) ٤ (رق م  لق انون ا ص دور  ض وء  ف ي أوضح ممثل و وزارة المالی ة أن ھ     

 المرك زي  البح رین  م صرف  م ع  التن سیق  ت م  فقد ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩ للسنتین للدولة العامة المیزانیة

 بمبل  غ دولی  ة إسـ  ـالمیةت  أجیر  ص  كوك إلص  دار للترتی  ب) البح  رین مملك  ة حكوم  ة ع  ن باإلناب  ة(

 Bench (الدولی ة  اإلس المیة  ال صكوك  إلص دار  األدن ى  الح د  وھو أمریكي دوالر ملیون خمسمائة

mark (إصدار إلى إضافة سنوات، خمس مدتھا استحقاق لفترة وذلك ،٢٠٠٩ مایو شھر نھایة في 

  . بحریني دینار ملیون نیوخمس نمائتی بمبلغ الجاریة السنة خالل إسالمیة  تأجیرصكوك

 ف ي  العج ز  م ن  ج زء  لت سدید  وذل ك  دین ار  ملی ون  ٤٥٠ ح دود  ف ي  االقت راض  مبلغ حدد وقد

 عل ى  المرك زي  البح رین  م صرف  رك ز  وق د ،  دینار ملیون ٦٨٤ البالغ ٢٠٠٩ لسنة الدولة میزانیة

  -:التالیة األھداف لتحقیق وذلك األمریكي، بالدوالر الدولیة اإلسالمیة الصكوك إلصدار التوجھ

 ال راھن  الوق ت  ف ي  الدولی ة  المصارف قبل من الصكوك من النوعیة ھذه على الطلب زیادة

 .بالكامل تغطیتھا عملیة في سھلی مما

 البحرین مملكة حكومة تمكین على اإلصدار بعملیة المشاركة المعنیة األطراف بین االتفاق

 .ذلك في الرغبة عند االستحقاق نھایة قبل اإلصدار قیمة بتسدید القیام

 فالم  صر ق  ام فق  د محلی  ًا، البحرین  ي بال  دینار اإلس  المیة ال  صكوك إص  دار إل  ى بالن  سبة أم ا 

 دراس  ة طری  ق ع  ن وذل  ك المحل  ي ال  سوق ف  ي ال  سیولة لحج  م وم  ستوفیة ش  املة بدراس  ة المرك  زي

 ف  ي الرص ید  ھ ذا  ی  سھم مم ا  المرك زي،  الم  صرف ل دى  التجزئ ة  م  صارف لودائ ع  النق دي  الرص ید 

 التقلیدی  ة البن  وك قب  ل م  ن فیھ  ا الم  شاركة ی  تم س  وف الت  ي اإلص  دارات م  ن جان  ب تغطی  ة ت  سھیل

  .السواء حد على المحلیة السوق في العاملة التأمین وشركات واإلسالمیة
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 بال دینار  الحكوم ة  ح ساب  إل ى  تحویل ھ  ی تم  س وف  الم ذكور  اإلصدار مبلغ بأن العلم مع ھذا،

 اإلنف اق  عب ر  المحل ي  ال سوق  ف ي  أخ رى  م رة  ض خھ  خ الل  م ن  منھ االستفادة یتم ثم ومن البحریني

  .المملكة داخل التجزئة مصارفل المصرفیة التحویالت عملیات یعزز مما الحكومي

  : رأي اللـــــجنة -ثالًثا
 

ناقشت اللجنة مشروع القانون حیث تّم استعراض وجھات النظر التي دارت حولھ م ن قب ل     

أعضاء اللجنة، وتأكدت اللجنة من سالمة مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة وفقــًا 

  . انونیة بمجلس الشورىلرأي لجنة الشؤون التشریعیة والق

وق  د تب  ین ألع  ضاء اللجن  ة أن م  شروع الق  انون یھ  دف إل  ى اس  تخدام أدوات ال  دین الع  ام           

لتغطی ة العج ز الحاص ل    ) أربعمائة وخمسین ملیون دینار (٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مبلغ یقدر بـ  ضالقترا

  عل ى أن لمی ة، ، نتیجة النخفاض أسعار ال نفط المحلی ة والعا    ٢٠٠٩في المیزانیة العامة للدولة لسنة      

  :یتم التمویل من السوق المحلي والخارجي، حسب ما ھو مبین في الجدول التالي

  ١جدول رقم 
  السوق الخارجي  السوق المحلي  حجم االقتراض

   مليون دينار٢٠٠   مليون دينار٢٥٠   مليون دينار٤٥٠
  

لوزیر المالی ة   ویتكون مشروع القانون من أربع مواد، جاءت المادة األولى مبینة أنھ یؤذن   

أربعمائ   ة  (٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠باالتف   اق م   ع م   صرف البح   رین المرك   زي ب   االقتراض ف   ي ح   دود  

من السوق المحلي والخ ارجي لتغطی ة عج ز المیزانی ة العام ة للدول ة لل سنة         ) وخمسین ملیون دینار  

 باالتف اق م ع   ، أما المادة الثانیة فقد جاءت مبینة حكًما متضمًنا التوكیل ل وزیر المالی ة   ٢٠٠٩المالیة  

مصرف البحرین المركزي تحدید أدوات الدین العام الالزمة لالقتراض سواء بالدینار البحریني أو 

بعمالت أخرى قابلة للتحویل في حدود المبلغ الوارد في المادة األول ى، كم ا ن صت الم ادة عل ى أن             

ادة الثالث  ة ت  ستھلك قیم  ة ھ  ذه األدوات خ  الل خم  س س  نوات م  ن ت  اریخ إص  دارھا، وت  ضمنت الم       

تفویض وزیر المالی ة بإص دار التعلیم ات الالزم ة لتنفی ذ الق انون المزم ع إص داره لتنفی ذ إج راءات                

شروع وق  د ات  ضح للجن  ة أن م   .االقت  راض، وج  اءت الم  ادة الرابع  ة مبین  ة إج  راءات تنفی  ذ الق  انون 

لغ المتبقي وھو ، أما بالنسبة للمب٢٠٠٩من العجز المتوقع لعام % ٦٥٫٨القانون سوف یغطي نسبة 
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ویب  ین . ٢٠٠٨یتم تغطیت ھ م  ن ال وفر المت راكم ل دى الدول  ة لغای ة نھای ة ع ام        ف س  ملی ون دین ار   ٢٣٤

  .الجدول التالي حجم العجز والطریقة المتوقعة لتمویل العجز

   ٢رقم جدول 
  ٢٠٠٩التمويل المتوقع لعجز ميزانية الدولة للسنة المالية 

  المبلغ  البند
  ١٣٩٨,٩  إجمالي اإليرادات

  مليون دينار) ٢٠٨٢,٩(  إجمالي المصروفات
  مليون دينار) ٦٨٤(  عجز الميزانية

    التمويل المتوقع
   مليون دينار١٤٥  رفع قيمة إصدارات أذونات الخزانة

   مليون دينار٤٨  رفع قيمة صكوك التأجير قصيرة المدى
   مليون دينار٢٨  صافي قروض صناديق التنمية

   مليون دينار٤٥٠  قا للقانون المرفقاالقتراض المقترح وف
    )إصدارات صكوك تأجير إسالمية (

   مليون دينار٢٨  صافي قروض صناديق التنمية
   مليون دينار١٣  فرق التمويل

  
 س وف ی ساھم    محلی اً  البحریني بالدینار اإلسالمیة الصكوك إصداركما تبین للجنة أن عملیة      

 ف ي  ال سیولة  لحج م  المركزي المصرف الدراسة التي أعدھابناء على   ،في استخدام السیولة المحلیة   

 الم صرف  ل دى  التجزئ ة  م صارف  لودائ ع  النق دي  الرص ید  دراسة طریق عن وذلك المحلي السوق

   .المركزي

 اإلس المیة  ال صكوك  إلص دار  التوج ھ  عل ى ق د رك ز      المركزي البحرین مصرفویذكر أن   

  -:التالیة األھداف لتحقیق وذلك األمریكي، بالدوالر الدولیة

 الوق ت  ف ي  الدولی ة  الم صارف  قبل من الصكوك من النوعیة ھذه على الطلب زیادة §

 .بالكامل تغطیتھا عملیة في یسھل مما الراھن
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 مملك ة  حكوم ة  تمكین على اإلصدار بعملیة المشاركة المعنیة األطراف بین االتفاق §
  .ذلك في الرغبة عند االستحقاق نھایة قبل اإلصدار قیمة بتسدید القیام البحرین

ف ي  " بم ا ال یخ الف أحك ام ال شریعة اإلس المیة      " وفیما یتعلق بإضافة مجلس النواب لعب ارة        
نھایة المادة فإن اللجنة قد وافقت على ھ ذا التع دیل  لك ي یك ون االقت راض لتغطی ة عج ز المیزانی ة               

م  ن ) ٦( الم  ادة حی  ث إنریعة اإلس  المیة،  وفًق  ا ألحك  ام ال  ش  ٢٠٠٩العام  ة للدول  ة لل  سنة المالی  ة    
 ٢٠٠٩ باعتم  اد المیزانی  ة العام ة للدول  ة لل  سنتین الم  الیتین  ٢٠٠٩ل سنة  ) ٤(المرس وم بق  انون رق  م  

قد أوجبت أن تكون تغطیة العجز باالقتراض من المؤسسات المالیة والصنادیق العربی ة   ؛   ٢٠١٠و
 الحكوم ة بإتب اع   واإلسالمیة، وأن م شروع الق انون ف ي حال ة الموافق ة علی ھ وإص داره س وف یل زم               

الوسائل التي تتوافق مع أحك ام ال شریعة اإلس المیة ل سد العج ز ف ي المیزانی ة الحالی ة لل سنة المالی ة              
 الذي یحتاج إلى قانون جدید، باإلض افة إل ى   ٢٠١٠ لھ أثر على السنة المالیة ن فقط وال یكو ٢٠٠٩

ستخدمھا لتنفی  ذ ھ  ذا الم  شروع  أن وزارة المالی  ة ق  د وافق  ت عل  ى ھ  ذا التع  دیل ألن األدوات الت  ي ت    
  .ستكون إسالمیة وتتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

 

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي-رابًعا

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

  :من

 یـــــًامقرًرا أصل      األستاذ خالد حسین المسقطي -١

 مقرًرا احتیاطًیـا      الدكتورة ندى عبـاس حفـــاظ -٢

  :توصیة اللجنة - خامًسا
مشروع قانون بشأن االقتراض لتغطیة العجز في المیزانیة العامة للدولة مشروع قانون بشأن االقتراض لتغطیة العجز في المیزانیة العامة للدولة الموافقة على  .١

 م  ن ،،م م ٢٠٠٩٢٠٠٩ل  سنة ل  سنة ) ) ٣٣٣٣((م، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   م، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   ٢٠٠٩٢٠٠٩لل  سنة المالی  ة لل  سنة المالی  ة 
 .حیث المبدأ

 

 . مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفقالموافقة على مواد .٢
  

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

  
  

                       خالد حسيـن املسـقطي                      خالد حسيـن املسـقطي                    مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك
  القتصاديةالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية وانائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية وا

  

  

  



 ١٠٠

  م ، م ، ٢٠٠٩٢٠٠٩عجز امليزانية العامة للدولة للسنة املالية عجز امليزانية العامة للدولة للسنة املالية بشأن االقرتاض لتغطية بشأن االقرتاض لتغطية مشروع قانون مشروع قانون 
  مم٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة ) ) ٣٣٣٣((املرافق للمرسوم امللكي رقم املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  ص املوادنصو
 كما أقرتها اللجنة

وع ق   انون ب   شأن االقت   راض    م   شر
عجز المیزانیة العامة للدولة لتغطیة 

م ، المراف   ق ٢٠٠٩لل   سنة المالی   ة 
ل  سنة ) ٣٣(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  م٢٠٠٩
  الديباجةالديباجة

  

  

  

  

نحن حمد بن عی سى آل خلیف ة         مل ك     

  .مملكة البحرین

  بعد اإلطالع على الدستور، 
  

وع ق   انون ب   شأن االقت   راض    م   شر
عجز المیزانیة العامة للدولة لتغطیة 

م ، المراف   ق ٢٠٠٩لل   سنة المالی   ة 
ل  سنة ) ٣٣(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  م٢٠٠٩
  الديباجةالديباجة

 ت   صحیح الخط   أ اإلمالئ   ي ف   ي كلم   ة     §

 ".االطالع"لتصبح " اإلطالع"

  :وعلى ذلك یكون نص الدیباجة

  

نحن حمد بن عی سى آل خلیف ة         مل ك     

  .مملكة البحرین

   على الدستور،االطالعبعد 
  

ض وع ق   انون ب   شأن االقت   را   م   شر
عجز المیزانیة العامة للدولة لتغطیة 

م ، المراف   ق ٢٠٠٩لل   سنة المالی   ة 
ل  سنة ) ٣٣(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  م٢٠٠٩
  الديباجةالديباجة

الموافق   ة عل   ى ق   رار مجل   س الن   واب      §

بت   صحیح الخط   أ اإلمالئ   ي ف   ي كلم   ة    

 ".االطالع"لتصبح " اإلطالع"

  

وع ق   انون ب   شأن االقت   راض    م   شر
ولة عجز المیزانیة العامة للدلتغطیة 

م ، المراف   ق ٢٠٠٩لل   سنة المالی   ة 
ل  سنة ) ٣٣(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  م٢٠٠٩
  الديباجةالديباجة

  

  

  

  

نحن حمد بن عی سى آل خلیف ة         مل ك     

  .مملكة البحرین

   على الدستور،طالعاالبعد 
  



 ١٠١

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  ص املوادنصو
 كما أقرتها اللجنة

  ) ٣٩(وم بق      انون رق      م  وعل      ى المرس      

 بشأن المیزانیة العامة المعدل ٢٠٠٢لسنة 

  ،٢٠٠٧لسنة ) ٣(بالقانون رقم 
  

وعلى ق انون م صرف البح رین المرك زي       

  والمؤس    سات المالی    ة ال    صادر بالق    انون    

  ، ٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(رقم 
  

 ٢٠٠٩ل    سنة ) ٤(وعل    ى الق    انون رق    م   

باعتم  اد المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنتین     

  ،٢٠١٠ و٢٠٠٩ن المالیتی
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

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

  :وأصدرناه

  

  

  ) ٣٩(وعل      ى المرس      وم بق      انون رق      م  

 بشأن المیزانیة العامة المعدل ٢٠٠٢لسنة 

  ،٢٠٠٧لسنة ) ٣(بالقانون رقم 
  

لمرك زي  وعلى ق انون م صرف البح رین ا     

  والمؤس    سات المالی    ة ال    صادر بالق    انون    

  ، ٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(رقم 
  

 ٢٠٠٩ل    سنة ) ٤(وعل    ى الق    انون رق    م   

باعتم  اد المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنتین     

  ،٢٠١٠ و٢٠٠٩المالیتین 
  

أق   ر مجل   س ال   شورى ومجل   س الن   واب    

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

  :وأصدرناه

  ) ٣٩(وعل      ى المرس      وم بق      انون رق      م  

 بشأن المیزانیة العامة المعدل ٢٠٠٢لسنة 

  ،٢٠٠٧لسنة ) ٣(بالقانون رقم 
  

وعلى ق انون م صرف البح رین المرك زي       

  والمؤس    سات المالی    ة ال    صادر بالق    انون    

  ، ٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(رقم 
  

 ٢٠٠٩ل    سنة ) ٤(وعل    ى الق    انون رق    م   

باعتم  اد المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنتین     

  ،٢٠١٠ و٢٠٠٩المالیتین 
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

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

  :هوأصدرنا

  



 ١٠٢

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  ص املوادنصو
 كما أقرتها اللجنة

  

  املادة األوىل
  

  

  

یؤذن لوزیر المالی ة باالتف اق م ع م صرف         

البح    رین المرك    زي االقت    راض لتغطی    ة  

عجز المیزانیة العامة للدولة لل سنة المالی ة        

) ٤٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ف    ي ح    دود  ٢٠٠٩

، ) أربعمائة وخم سین ملی ون دین ار    (دینار  

  .وذلك من السوق المحلي والخارجي

  

  

  

  

  املادة األوىل
بم   ا ال یخ   الف أحك   ام "رة إض   افة عب   ا §

 .في نھایة المادة" الشریعة اإلسالمیة

  :المادةوعلى ذلك یكون نص 

یؤذن لوزیر المالی ة باالتف اق م ع م صرف         

البح    رین المرك    زي االقت    راض لتغطی    ة  

عجز المیزانیة العامة للدولة لل سنة المالی ة        

) ٤٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ف    ي ح    دود  ٢٠٠٩

 ، )أربعمائة وخم سین ملی ون دین ار    (دینار  

بما ال وذلك من السوق المحلي والخارجي 

  .یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة

  

  املادة األوىل
الموافق   ة عل   ى ق   رار مجل   س الن   واب      §

بم  ا ال یخ  الف أحك  ام   "بإض  افة عب  ارة  

 .في نھایة المادة" الشریعة اإلسالمیة

  

  
  املادة األوىل

  
  
  
  

یؤذن لوزیر المالی ة باالتف اق م ع م صرف         

 االقت    راض لتغطی    ة البح    رین المرك    زي

عجز المیزانیة العامة للدولة لل سنة المالی ة        

) ٤٥٠ر٠٠٠ر٠٠٠( ف    ي ح    دود  ٢٠٠٩

، ) أربعمائة وخم سین ملی ون دین ار    (دینار  

بما ال وذلك من السوق المحلي والخارجي 

  .یخالف أحكام الشریعة اإلسالمیة

  



 ١٠٣

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  ص املوادنصو
 كما أقرتها اللجنة

  املادة الثانية
یح  دد وزی  ر المالی  ة باالتف  اق م  ع م  صرف  

ك   زي، أدوات ال   دین الع   ام   البح   رین المر

الالزم      ة لالقت      راض س      واء بال      دینار    

البحرین      ي أو بعم      الت أخ      رى قابل      ة    

للتحوی   ل، ف   ي ح   دود المبل   غ ال   وارد ف   ي    

وتستھلك قیمة ھ ذه األدوات  . المادة األولى 

  .خالل خمس سنوات من تاریخ إصدارھا

  

  

  

  

  

  

  

  املادة الثانية
 .الموافقة على المادة دون تعدیل §

  

  نيةاملادة الثا
 .الموافقة على المادة دون تعدیل §

  

  املادة الثانية
یح  دد وزی  ر المالی  ة باالتف  اق م  ع م  صرف  

البح   رین المرك   زي، أدوات ال   دین الع   ام    

الالزم      ة لالقت      راض س      واء بال      دینار    

البحرین      ي أو بعم      الت أخ      رى قابل      ة    

للتحوی   ل، ف   ي ح   دود المبل   غ ال   وارد ف   ي    

وتستھلك قیمة ھ ذه األدوات  . المادة األولى 

  .خالل خمس سنوات من تاریخ إصدارھا

  



 ١٠٤

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

  توصية جلنة 
  الشؤون املالية واالقتصادية

  ص املوادنصو
 كما أقرتها اللجنة

  املادة الثالثة
ی  صدر وزی  ر المالی   ة التعلیم  ات الالزم   ة    

لتنفی   ذ إج    راءات االقت    راض ف    ي ح    دود  

  .القواعد المنصوص علیھا في ھذا القانون

  املادة الثالثة
 .الموافقة على المادة دون تعدیل §

  

  املادة الثالثة
 .الموافقة على المادة دون تعدیل §

  

   الثالثةاملادة
ی  صدر وزی  ر المالی   ة التعلیم  ات الالزم   ة    
لتنفی   ذ إج    راءات االقت    راض ف    ي ح    دود  

  .القواعد المنصوص علیھا في ھذا القانون

  املادة الرابعة
عل   ى وزی   ر المالی   ة تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون ،  

ویعمل بع اعتباراً  من الیوم التالي لت اریخ        

  .نشره في الجریدة الرسمیة

  املادة الرابعة
 .قة على المادة دون تعدیلالمواف §

  

  املادة الرابعة
 .الموافقة على المادة دون تعدیل §

  

  املادة الرابعة
عل   ى وزی   ر المالی   ة تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون ،  
ویعمل بع اعتباراً  من الیوم التالي لت اریخ        

  .نشره في الجریدة الرسمیة

 
  

  

  
  
  
  



 ١٠٥

  

  م٢٠٠٩ مايو ١٣: التاريخ 
  
  

  سقطي    احملرتمخالد حسني امل/ سعادة األستاذ 
       رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

  
قانون االقرتاض لتغطية العجز يف امليزانية العامة للدولـة للـسنة املاليـة مشروع : املوضوع 

 .م٢٠٠٩لسنة ) ٣٣(م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠٠٩
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،

  
 رئ  یس ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح  ف  ق مع  الي م، أر٢٠٠٩ م  ایو ١١بت  اریخ 

م شروع  ، ن سخة م ن   )٢٠٠٩ -٥ -٣/  ص ل ت ق ٤٣٥(المجلس، ض من كتاب ھ رق م        
م، ٢٠٠٩ق  انون االقت  راض لتغطی  ة العج  ز ف  ي المیزانی  ة العام  ة للدول  ة لل  سنة المالی  ة       

، ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة  م٢٠٠٩ل  سنة ) ٣٣(المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م  
التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علی ھ للجن ة ال شؤون      الشؤون  

  .المالیة واالقتصادیة
م، عقدت لجنة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة اجتماعھ ا     ٢٠٠٩ مایو   ١٣وبتاریخ    

الث   امن والع    شرین، حی    ث اطلع   ت عل    ى م    شروع الق   انون الم    ذكور ومذكرت    ھ    
  . واالختصاصیین القانونیین بالمجلساإلیضاحیة، وذلك بحضور المستشارین

  

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

  :توصية اللجنة 
ق  انون االقت  راض لتغطی  ة العج  ز ف  ي المیزانی  ة   م  شروع ت  رى اللجن  ة س  المة  

ل  سنة ) ٣٣(الملك  ي رق  م  م، المراف  ق للمرس  وم  ٢٠٠٩العام  ة للدول  ة لل  سنة المالی  ة   
  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٩

  

                                        حممـد هــادي احللواجـي
                               رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  



 ١٠٦

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
لى اتفاقية بشأن مشروع قانون باملوافقة ع
) DPSA(التنمية واملشاركة يف اإلنتاج 

لتطوير حقل البحرين بني حكومة مملكة 
البحرين وكل من شركة أوكسيدينتال 

األمريكية وشركة مبادلة اإلماراتية 
والشركة القابضة للنفط والغاز، املرافق 

لسنة ) ٣٧(للمرسوم امللكي رقم 
  .م ٢٠٠٩
  



 ١٠٧

  

  

  

  

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  مايومايو  ٢١٢١: : التاريخالتاريخ
  

   جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  جلنة الشؤون املالية واالقتصادية تقريرتقرير
مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية التنمية واملشاركة يف اإلنتاج مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية التنمية واملشاركة يف اإلنتاج   حـــولحـــول

))DDPPSSAA ( ( لتطوير حقل البحرين بني حكومة مملكة البحرين وكل من شركة لتطوير حقل البحرين بني حكومة مملكة البحرين وكل من شركة
أوكسيدنتال األمريكية وشركة مبادلة اإلماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، أوكسيدنتال األمريكية وشركة مبادلة اإلماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، 

  مم٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة ) ) ٣٧٣٧(( امللكي رقم  امللكي رقم املرافق للمرسوماملرافق للمرسوم
   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  الثالثالثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 

  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة
  

  

 -٥ -٣/ ص ل م ق  / ٤٦٧م، وبموج    ب الخط    اب رق    م   ٢٠٠٩ م    ایو ٢٠بت    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     )٢٠٠٩

م  شروع ق  انون بالموافق  ة عل  ى اتفاقی  ة التنمی  ة      م  شروع ق  انون بالموافق  ة عل  ى اتفاقی  ة التنمی  ة      ن ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة ن  سخة م      

لتطویر حق ل البح رین ب ین حكوم ة مملك ة البح رین وك ل        لتطویر حق ل البح رین ب ین حكوم ة مملك ة البح رین وك ل        ) ) DDPPSSAA((والمشاركة في اإلنتاج    والمشاركة في اإلنتاج    

من شركة أوكسیدنتال األمریكیة وشركة مبادلة اإلماراتیة والشركة القابضة للنفط والغ از،    من شركة أوكسیدنتال األمریكیة وشركة مبادلة اإلماراتیة والشركة القابضة للنفط والغ از،    

دراستھ وإعداد تقریر ب شأنھ  لمناقشتھ و؛ مم٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة ) ) ٣٧٣٧((المرافق للمرسوم الملكي رقم    المرافق للمرسوم الملكي رقم    

  .متضمنـًا رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر



 ١٠٨

  

  

  :  إجراءات اللجنة-أوًال

  
  :  قامت اللجنة باإلجراءات التالیة،لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله

  

 م   ایو ٢١ھ   ا المنعق   د بت   اریخ اجتماعف   ي  الم   ذكور م   شروع الق   انونتدارس   ت اللجن   ة  )٤(

  .م٢٠٠٩
 

ناء دراستھا لمشروع القانون موض وع البح ث والدراس ة عل ى الوث ائق      اطلعت اللجنة أث   )٥(

 :المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي
 

 )مرفق(.   مشروع قانون موضوع البحث والدراسة ومذكرتھ اإلیضاحیة -

 )مرفق( .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

ورى والت ي  رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الش     اطلعت اللجنة على     -

  )مرفق(.  أكدت سالمة مشروع القانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیة

  

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماًعا تمھیدًیا موسًعا مع سعادة وزیر شؤون النفط والغ از ورئ یس      

م ع ع دد م ن الم سئولین حی ث ح ضر       الدكتور عبدالحسین بن علي می رزا     الھیئة الوطنیة للنفط والغاز     

  : منمعھ كل

  

ال  رئیس التنفی  ذي ل  شركة نف  ط البح  رین    المھندس فیصل محمد المحروس .١

 .بالوكالة

م  دیر ع  ام إدارة االستك  شاف والتط  ویر     السید أنور سلمان خلف .٢

 ).بابكو(وھندسة البترول 



 ١٠٩

 .نائب الرئیس التنفیذي لإلنتاج بالوكالة  السید عادل خلیل المؤید .٣

 ).بابكو(لبترول بشركة مدیر ھندسة ا  المھندس ھشام خلیل الزباري .٤

 .مستشار الشركة القابضة للنفط والغاز  السید عبدالرحمن عبداهللا كمال  .٥

 .المستشار القانوني للھیئة  الدكتور محمود سالمة جبر .٦

  
 :. كما حضر االجتماع من مجلس الشورى •

 .شؤون اللجانلار القانوني المستش  الدكتـــور محمـــد عبــداهللا الدلیمـــــي  .١

 .المستشار االقتصادي والمالي للمجلس  ـور جعفـــر محمـــد الصائـــــغـالدكتــ .٢
 

  

  .محمد السید محمد رضير اللجنة ــوتولى أمانة س •
  

  : رأي الجھات المعنیة–ثانیا 
  
  

  :الھیئة الوطنیة للنفط والغاز
  

ف ي االجتم اع     رئیس الھیئة الوطنیة لل نفط والغ از  وزیر شئون النفط والغاز  سعادة  أشار    

قد استوفت جمیع الجوان ب القانونی ة وت م التأك د م ن س المتھا       إلى أن ھذه االتفاقیة المشار إلیھ   

القانونی ة وذل  ك بن  اء عل  ى رأي دائ  رة ال  شؤون القانونی  ة ، وق  د اس  تعرض س  عادتھ م  ع اللجن  ة   

م  شروع الق  انون وق  د ق  دم عرًض  ا تعریفًی  ا بالم  شروع، وطریق  ة ط  رح الم  شروع للمزای  دة ،    

یم العطاءات واختیار أفضلھا، كم ا ت م التوض یح م ن خ الل الرس وم البیانی ة مك امن             وكیفیة تقی 

النفط والغاز لحقل البحرین، ومن خالل استعراض أھ داف الم شروع ؛ أوض ح ممثل و الھیئ ة           

  :الوطنیة للنفط والغاز أن المشروع یھدف إلى 
  

 .زیادة اإلنتاج الیومي للنفط والغاز §
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 .خالص من النفط والغاززیادة المخزون القابل لالست §

 .زیادة دخل المملكة من قطاع النفط والغاز §

 . المتطورة وتدریب العناصر الوطنیة وبحرنة الوظائفاالعمل على نقل التكنولوجی §

 .تحقیق أعلى معاییر السالمة والصحة والبیئة §

  :كما أوضح سعادة وزیر شؤون النفط والغاز ممیزات المشروع، وھي على النحو التالي
  

 . ملیون برمیل٦٢٣ ملیون إلى ٢٧٠یادة االحتیاطي النفطي القابل لإلنتاج من ز §

 .م٢٠٢٤زیادة القدرة اإلنتاجیة من الغاز لتلبیة الطلب بحده األقصى حتى عام  §

 ١٥الكلفة الباھظ ة للم شروع والت ي تق در بح والي         ) المقاولون(تتحمل الشركة الفائزة     §

 .ملیار دوالر

 . ملیون دوالر خالل مدة العقد٥٦لى تحقیق أرباح صافیة تصل إ §

من األرباح الناتجة عن الزی ادة ف ي إنت اج ال نفط والغ از          % ٩٤یكون نصیب الحكومة     §

٨٨.% 

ب  دون كلف  ة نقدی  ة إض  افیة  % ٢٠ت  شارك الحكوم  ة ف  ي ال  شركة المقاول  ة بح  صة تبل  غ   §

 . للحكومة

 ).ROI% (٢٧تحقیق عائد مجز على مشاركة الحكومة في المشروع یبلغ  §

 ملیون س نوًیا للحكوم ة م ن توس عة ش ركة بن ا غ از م ن         ١٥٠قیق عائد إضافي یبلغ   تح §

 .الزیادة في الغاز المصاحب لزیادة إنتاج النفط

 برمی ل  ١٠٠٫٠٠٠ إل ى  ٢٠٠٩ ف ي ع ام   ٣٠٫٠٠٠زیادة اإلنتاج الیومي من النفط من      §

 .٢٠١٧یومًیا في عام 

 إل  ى ع  ام  ٢٠١٧م  برمی  ل یومًی  ا م  ن ع  ا   ١٠٠٫٠٠٠المحافظ  ة عل  ى م  ستوى إنت  اج     §

٢٠٢٨. 

 ٢٠٠٩ ملیون قدم مكع ب ف ي ع ام    ٢٠٠٠زیادة القدرة اإلنتاجیة الیومیة من الغاز من   §

 .٢٠٢٤ ملیون قدم مكعب حتى عام ٢٧٠٠إلى 
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 فرص ة  ١٥٠ فرصة عمل دائمة منھ ا ح والي       ٥٠٠توفر  ) JOC(إنشاء شركة جدیدة     §

 .یذ المشروع فرصة عمل وقتیة خالل مرحلة تنف٢٠٠٠عمل جدیدة وخلق حوالي 

خل ق ف  رص اس تثماریة جدی  دة ف  ي قط اع الخ  دمات وإعط  اء األف ضلیة ف  ي المق  اوالت      §

 .والمشتریات للشركات الوطنیة

 .تحتفظ الحكومة برئاسة اللجان اإلداریة لكافة المشاریع ولھا األغلبیة في التصویت §

 .تدریب وتطویر الكوادر البحرینیة §

 %.٩٠ إلى ٨٠نسبة البحرنة من  §

 .الیین دوالر سنوًیا لمشاریع خدمة المجتمع بعد تحقیق أول سنة ربحیة م٥تخصیص  §

 .تلتزم الشركة المقاولة بأعلى معاییر الصحة والسالمة والبیئة §

حصول الحكومة على معلومات ثمینة عن قدرات وإمكانیات حقل البح رین ب دون أي             §

 .كلفة، حیث إن جمیع المعلومات ترجع ملكیتھا إلى الحكومة

 . المتطورة إلى البحرینیینانولوجینقل التك §
  

كما استعرض سعادة الوزیر آلیة طرح المشروع للمزایدة، باإلضافة إلى العناصر التي تم ت   

  وب  شأن م  شاركة .بموجبھ  ا المزای  دة كبرن  امج العم  ل ال  الزم والزی  ادة المتوقع  ة ف  ي اإلنت  اج      

 ع جمی  ع كل  ف ن ال  شركة س  تلتزم ب  دف أ ال  وزارة ب  ین ممثل  و أط  راف أخ  رى ف  ي الم  شروع   

 المشروع، إضافة لدفع كلف تبعات المشروع، كما ستلتزم ال شركة بتطبی ق التقنی ات الحدیث ة    

تطبی  ق خبرتھ  ا النفطی  ة ف  ي تط  ویر حق  ل البح  رین، وض  مان الوف  اء      وف  ي تنفی  ذ الم  شروع،  

 أن المشروع موائم تمامًا للرؤی ة االقت صادیة    بینواكما، باحتیاجات المملكة من الغاز الطبیعي   

ن ھ س یعمل   إ الرؤی ة االقت صادیة، حی ث    وسیوفر التمویل الالزم لتحقیق أھ داف     ، ٢٠٣٠لعام  ل

وق د أش ار س عادة ال وزیر      .  اإلی رادات  زیادة نسبةوبالتالي على زیادة مخزون النفط واإلنتاج    

ملی ار، وذل ك بع د اس ترجاع كلف ة       ٣٫٧صافي ال ربح لل شركة بع د دف ع ال ضرائب ھ و       إلى أن 

الشركة االست شاریة قام ت بعم ل دراس ة     أن  إلى  وأشار،   ملیار دوالر  ١٥ة بـ المشروع المقدر 



 ١١٢

 أنف ي االتفاقی ة، وق د تب ّین بع د الدراس ة         لبرمیل النفط م ن اج ل اعتمادھ ا   مختلفةعلى أسعار 

  . عامًا٢٠األنسب على مدى   دوالرا للبرمیل الواحد ھو السعر٩٠سعر 
  

كلف ة الم شروع م ن قب ل       تق دیر دة ال وزیر أن أوض ح س عا  وب شأن الكلف ة التقدیری ة للم شروع،     

التنمویة واإلنتاجیة لحقل البحرین  وكسدنتال ومبادلة بعد األخذ بعین االعتبار الخطةأشركتي 

 بئر غاز وإقامة منشآت نفطیة ٢٦و  بئر بترول٣٧٠٠والتي تحتوي على حفر ما یقارب من 

 بلی  ون ٦٫٥م  ة ت  شغیلیة تبل  غ  وقی  بلی  ون دوالر٨٫٩وض  اغطات غازی  ة بقیم  ة إجمالی  ة تبل  غ  

یحتوي ملف كما .  بلیون دوالر١٥للكلفة  دوالر أثناء مدة العقد، وبذلك یكون المجموع الكلي

 عل ى تف صیل كام ل للكل ف     ٢٠٠٨ أكتوبر عطاء الشركتین والذي قدم لمجلس المناقصات في

مملك  ة ألرب  اح ال  صافیة لحكوم  ة  ام  ا ب  شأن ، أالبح  رین ب  شكل س  نوي، ولك  ل طبق  ة ف  ي حق  ل  

 .دوالر في مدة العقد  ملیار٥٦تبلغ فالبحرین 

  

  : جنةلـــــ رأي ال- لثــًاثا
  
 

حول ھ  ناقشت اللجنة مشروع القانون حی ث ت ّم اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي دارت                
 اللجن ة م ن   من قب ل أع ضاء اللجن ة وم ن قب ل ممثل ي الھیئ ة الوطنی ة لل نفط والغ از ، وتأك دت               

ن   احیتین الدس  توریة والقانونی   ة وفقـ  ـًا ل   رأي لجن  ة ال   شؤون    س  المة م  شروع الق   انون م  ن ال   
  . التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى

  

م شروع ق انون بالموافق ة عل ى اتفاقی ة التنمی ة والم شاركة ف ي         وقد استعرض ت اللجن ة     
لتط   ویر حق  ل البح   رین ب  ین حكوم   ة مملك  ة البح   رین وك  ل م   ن ش   ركة     ) DPSA(اإلنت  اج  

وش  ركة مبادل  ة اإلماراتی  ة وال  شركة القاب  ضة لل  نفط والغ  از، المراف  ق  أوك  سیدنتال األمریكی  ة 
، وكذلك عرض كافة الجوانب والتطورات المتعلقة م٢٠٠٩لسنة ) ٣٧(للمرسوم الملكي رقم 

بجھود الھیئة الوطنیة للنفط والغاز ف ي تنفی ذ إس تراتیجیة تط ویر قط اع ال نفط والغ از وزی ادة               
  . النفطیةموارد البالد

  

عرضت بنود االتفاقیة ووج دت أنھ ا ت ضمن حق وق الملكی ة االقت صادیة والمالی ة          كما است   
وتضمن إشرافھا المباشر على استغالل واستثمار ثروتھا النفطیة وتضمن تحمل الشركة كلفة 

  .عملیات االستكشاف والتنقیب في حال فشل عملیات االستكشاف
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س بیل الح صول عل ى اكت شافات     ف ي   بالنجاحالجھود  تتكلل بأن ا أملھوتعرب اللجنة عن  
م ن أج ل تلبی ة احتیاج ات المملك ة وم ن أج ل التنمی ة           وزی ادة الم وارد النفطی ة   ،نفطی ة مھم ة   

 .على مملكة البحرینعطاء الخیر وبالاالتفاقیة   ھذهتعود أن متمنیةالمستدامة، 
  

  : اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي- ــًارابع
  

، اتفقت اللجنة عل ى اختی ار    من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى     ) ٣٩( إعماًال لنص المادة    
  :كل من

  

 مقرًرا أصلیـــــًا      األستاذ محمد حسن باقر رضي -٣

  مقرًرا احتیاطًیـا      جمیــل علـي المتـــروكاألستاذ  -٤

  

  :توصیة اللجنة - خامًسا

  

 ف ي اإلنت  اج   ف ي اإلنت  اج  م شروع ق انون بالموافق ة عل  ى اتفاقی ة التنمی ة والم شاركة      م شروع ق انون بالموافق ة عل  ى اتفاقی ة التنمی ة والم شاركة      الموافق ة عل ى    .٣
))DDPPSSAA ( (      لتط   ویر حق   ل البح   رین ب   ین حكوم   ة مملك   ة البح   رین وك   ل م   ن ش   ركة      لتط   ویر حق   ل البح   رین ب   ین حكوم   ة مملك   ة البح   رین وك   ل م   ن ش   ركة

أوك  سیدنتال األمریكی  ة وش  ركة مبادل  ة اإلماراتی  ة وال  شركة القاب  ضة لل  نفط والغ  از،       أوك  سیدنتال األمریكی  ة وش  ركة مبادل  ة اإلماراتی  ة وال  شركة القاب  ضة لل  نفط والغ  از،       
 . من حیث المبدأ،،مم٢٠٠٩٢٠٠٩لسنة لسنة ) ) ٣٦٣٦((المرافق للمرسوم الملكي رقم المرافق للمرسوم الملكي رقم 

 

 . في الجدول المرفقالموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال .٤
  

  

  

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

  
                       خالد حسيـن املسـقطي                      خالد حسيـن املسـقطي                    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
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لتطوير حقل البحرين بني ) DPSA(وافقة على اتفاقية التنمية واملشاركة يف اإلنتاج مشروع قانون بامل
حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال األمريكية وشركة مبادلة اإلماراتية والشركة 

  مم٢٠٠٩٢٠٠٩  لسنة) ٣٧(القابضة للنفط والغاز، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
   مشروع القانون موادنصوص
 وردت من الحكومةكما 

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  
  الدیباجة

  
  نح    ن حم    د ب    ن عی    سى آل خلیف    ة 

  .ملك مملكة البحرین

  بعد االطالع على الدستور،

ل    سنة ) ١٠(الق    انون رق    م وعل    ى 

  ب   شأن مھ   ام واخت   صاصات٢٠٠٦

الھیئة الوطنیة للنفط والغاز وتع دیل   

بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م  

 بإن  شاء ش  ركة  ١٩٩٩ل  سنة ) ٤٢(

  نفط البحرین،

  
  الدیباجة

  

  دون تعديل

  

  

  

  

  

  

  

  
  الدیباجة

  

  دون تعديل

  

  

  

  

  

  

  
  الدیباجة

  
نح    ن حم    د ب    ن عی    سى آل خلیف    ة 

  .ملك مملكة البحرین

  بعد االطالع على الدستور،

ل    سنة ) ١٠(نون رق    م الق    اوعل    ى 

 ب   شأن مھ   ام واخت   صاصات ٢٠٠٦

الھیئة الوطنیة للنفط والغاز وتع دیل   

بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م  

 بإن  شاء ش  ركة  ١٩٩٩ل  سنة ) ٤٢(

  نفط البحرین،
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   مشروع القانون موادنصوص
 وردت من الحكومةكما 

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

ل   سنة ) ٦٣(المرس   وم رق   م وعل   ى 

 بإن     شاء الھیئ     ة الوطنی     ة   ٢٠٠٥

  للنفط والغاز،

  ) ٧٨(وعل         ى المرس         وم رق         م 

بت  شكیل مجل  س إدارة  ٢٠٠٥ل سنة  

ید الھیئة الوطنیة للنفط والغاز وتحد    

  أغراضھا واختصاصاتھا وتعدیالتھ،

ل   سنة ) ٧٧(المرس   وم رق   م وعل   ى 

 بتأس  یس ال  شركة القاب  ضة    ٢٠٠٧

  للنفط والغاز،

اتفاقی   ة التنمی   ة والم   شاركة وعل  ى  

لتط ویر حق ل   ) DPSA(في اإلنت اج   

البحرین بین حكومة مملكة البحرین 

وك      ل م      ن ش      ركة أوك      سیدنتال    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ل   سنة ) ٦٣(المرس   وم رق   م وعل   ى 

 بإن     شاء الھیئ     ة الوطنی     ة   ٢٠٠٥

  للنفط والغاز،

) ٧٨(وعل         ى المرس         وم رق         م 

جل  س إدارة بت  شكیل م ٢٠٠٥ل سنة  

الھیئة الوطنیة للنفط والغاز وتحدید     

أغراضھا واختصاصاتھا وتعدیالتھ،

ل   سنة ) ٧٧(المرس   وم رق   م وعل   ى 

 بتأس  یس ال  شركة القاب  ضة    ٢٠٠٧

  للنفط والغاز،

اتفاقی   ة التنمی   ة والم   شاركة وعل  ى  

لتط ویر حق ل   ) DPSA(في اإلنت اج   

البحرین بین حكومة مملكة البحرین 

ال وك      ل م      ن ش      ركة أوك      سیدنت   
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   مشروع القانون موادنصوص
 وردت من الحكومةكما 

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

األمریكیة وشركة مبادل ة اإلماراتی ة    

  كة القابضة للنفط والغاز،والشر

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س   

الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د    

  :صدقنا علیھ وأصدرناه

األمریكیة وشركة مبادل ة اإلماراتی ة    

  والشركة القابضة للنفط والغاز،

أق     ر مجل     س ال     شورى ومجل     س   

الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د    

  :صدقنا علیھ وأصدرناه

  

  

  

  

  

  المادة األولى
  

ووف    ق عل    ى اتفاقی    ة االستك    شاف  

) EPSA(والم   شاركة ف   ي اإلنت   اج 

م    ن المی    اه ) ١(ف   ي القط    اع رق   م   

  المادة األولى
  

  دون تعديل

  
  

  المادة األولى
  

  دون تعديل

  

  المادة األولى
  

ووف    ق عل    ى اتفاقی    ة االستك    شاف  

) EPSA(والم   شاركة ف   ي اإلنت   اج 

م    ن المی    اه ) ١(ف   ي القط    اع رق   م   



 ١١٧

   مشروع القانون موادنصوص
 وردت من الحكومةكما 

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

ن حكوم     ة مملك     ة  المغم     ورة ب     ی 

البح       رین وش       ركة أوك       سیدنتال  

  .األمریكیة، المرافق لھذا القانون

  

  

  

  

  

  

المغم     ورة ب     ین حكوم     ة مملك     ة    

بح       رین وش       ركة أوك       سیدنتال  ال

  .األمریكیة، المرافق لھذا القانون

  الثانیةالمادة 
عل      ى رئ      یس مجل      س ال      وزراء  

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

ھ  ذا الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم 

الت   الي لت   اریخ ن   شره ف   ي الجری   دة  

  الثانیةالمادة 

  دون تعديل

  

  الثانیةالمادة 

  دون تعديل

  

  لثانیةاالمادة 
عل      ى رئ      یس مجل      س ال      وزراء  

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

ھ  ذا الق  انون ، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم 

الت   الي لت   اریخ ن   شره ف   ي الجری   دة  



 ١١٨

   مشروع القانون موادنصوص
 وردت من الحكومةكما 

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  .الرسمیة

  
  .الرسمیة

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ١١٩

  م٢٠٠٩ مايو ٢١: التاريخ 
  خالد حسني املسقطي   احملرتم/ سعادة األستاذ الفاضل 

  ادية     رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتص
لتطـوير ) DPSA(مشروع قانون باملوافقة على اتفاقية التنمية واملشاركة يف اإلنتـاج : املوضوع 

حقل البحرين بني حكومة مملكة البحرين وكـل مـن شـركة أوكـسيدنتال األمريكيـة 
وشركة مبادلة اإلماراتية والشركة القابضة للنفط والغـاز، املرافـق للمرسـوم امللكـي 

  .م٢٠٠٩لسنة ) ٣٦(رقم 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،

  ال     سید عل     ي ب     ن ص     الح ال     صالح   م، أرف     ق مع     الي  ٢٠٠٩ م     ایو ٢٠بت     اریخ   
  ،)٢٠٠٩ -٥ -٣/  ص ل ت ق٤٦٨(رئ       یس المجل       س، ض       من كتاب       ھ رق       م 

مشروع قانون بالموافق ة عل ى اتفاقی ة التنمی ة والم شاركة ف ي اإلنت اج              من  نسخة  
)DPSA ( مملك  ة البح  رین وك  ل م  ن ش  ركة   لتط  ویر حق  ل البح  رین ب  ین حكوم  ة 

أوكسیدنتال األمریكیة وشركة مبادلة اإلماراتیة والشركة القاب ضة لل نفط والغ از،      
إلى لجنة ال شؤون الت شریعیة    م؛٢٠٠٩لسنة ) ٣٦(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

 ة علی    ھ للجن    ة ال    شؤون المالی    والقانونی   ة، وذل    ك لمناق    شتھ وإب    داء المالحظ    ات 
  .واالقتصادیة

اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة     م٢٠٠٩ مایو   ٢١بتاریخ  و  
، ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار  المذكورمشروع القانون، حیث اطلعت على الثالثین

 وذل  ك بح  ضور المست  شارین واالخت  صاصیین الق   انونیین     مجل  س الن  واب ب  شأنھ،   
  .بالمجلس

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

  : اللجنة رأي
م   شروع ق   انون بالموافق   ة عل   ى اتفاقی   ة التنمی   ة       ت   رى اللجن   ة س   المة  

لتط  ویر حق  ل البح  رین ب  ین حكوم  ة مملك  ة      ) DPSA(والم  شاركة ف  ي اإلنت  اج   
ة البحرین وكل من شركة أوكسیدنتال األمریكیة وشركة مبادلة اإلماراتیة والشرك

م ن   ؛م٢٠٠٩ل سنة  ) ٣٦(القابضة للنفط والغاز، المرافق للمرس وم الملك ي رق م         
  .الناحیتین الدستوریة والقانونیة

                                           حممـد هــادي احللواجـي
                                      رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  



  ١٢٠

  
   
  
  
  
  
 

                                             
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  )٣(ملحق رقم 
  

التقرير التكميلي للجنة اخلدمات بشأن 
م بشأن ٢٠٠٨ون لسنة مشروع قان

التفرغ خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف 
املعد يف (األلعاب والبطوالت الرياضية 

ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس 
  ).النواب
  
  
  



  ١٢١

  م٢٠٠٩ مايو ٢١: التاريخ 
  

  لجنـة اخلدمـاتالتكميلي لتقريـر ال
   يف شأن التفرغ٢٠٠٨لسنة ( ) رقم  مشروع قانون خبصوص

  خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضية
   من الفصل التشريعي الثاينثالثال العادي ددور االنعقا

  :مقدمــة
  

 صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الـصاحل رئـيس جملـس             أرسلم    ٢٠٠٩ مايو   ١١بتاريخ  
ـًا برقم     إىل جلنة اخلدمات بناء على قـرار       ) ٢٠٠٩-٥-٣/ص ل خ ت   / ٤٥٤(الشورى خطاب

ة التقرير اخلـاص    م، بإعاد ٢٠٠٩ مايو   ١١الس يف جلسته السادسة والعشرين املنعقدة بتاريخ        
خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف األلعـاب        يف شأن التفرغ     ٢٠٠٨لسنة  ( ) رقم  مبشروع قانون   

، وذلك ملزيد مـن     )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب        ( والبطوالت الرياضية 
  .عداد تقرير بشأنه ليتم عرضه على السالدراسة، وإ

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

 ١٩بتـاريخ    السادس والعـشرين   تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع       )٦(
 . م٢٠٠٩مايـو 

اطلعت اللجنة، أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القـانون موضـوع البحـث               )٧(
 :يلي اوالدراسة واليت اشتملت على م

  

 )مرفق(. ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -
 )مرفق( .املؤسسة العامة للشباب والرياضةمرئيات ومالحظات  -
 )مرفق (.ديوان اخلدمة املدنيةمرئيات ومالحظات  -
 )مرفق. (مرئيات ومالحظات وزارة العمل -



  ١٢٢

 )مرفق( .غرفة جتارة وصناعة البحرينمرئيات  -
 )مرفق. (حتاد العام لنقابات عمال البحرينمرئيات ومالحظات اال -
 )مرفق(. ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -

 :اللجنةجتماع وبدعوة من اللجنة شارك يف ا )٨(
  

لرمحن عبداهللا احلميدان النجـدي      عبدا.العميد د  وزارة الدولة لشؤون الدفاع وقد حضر      −
 .املستشار القانوين

  
 .من دائرة الشؤون القانونية ب حسني سلمان مطرالنقي وزارة الداخلية وقد حضر −
  

 :كل من شارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •
 

 .ي للمجلـس ـاملستشار القانون     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
 .لشؤون اللجان املستشار القانوين   يـد عبداهللا الدليمـحممالدكتور  .٢

 
 .هيـر عبداللطيف صاحل سوتوىل أمانة سر اللجنة السيدة •

ـًًا    :وزارة الدولة لشؤون الدفاع رأي -ثانيـ
  

     أبدت وزارة الدولة لشؤون الدفاع موافقتها على تعديالت اللجنة على مواد مشروع القانون             
  :وكانت لديها بعض املالحظات متثلت يف اآليت

  

 الواردة يف السطر األخـري    )املستحق(بكلمة  ) املعين(استبدال كلمة   ): ٤(بالنسبة للمادة رقم     .١
 .من املادة

الـواردة يف الـسطر   ) بعد موافقة(بعبارة ) بالتنسيق مع(استبدال عبارة   ): ٥(بالنسبة للمادة    .٢
  .األخري من املادة

      



  ١٢٣

ـًاثا   :وزارة الداخلية رأي -لث
اده،      أيدت وزارة الداخلية مشروع القانون املذكور والتعديالت اليت أجرا اللجنة على مـو            

 بشأن نظام قوات األمن العام      ١٩٨٢لسنة  ) ٣(واقترحت الوزارة اإلشارة إىل املرسوم بقانون رقم        
  . وتعديالته إىل الديباجة

     

ـًا    :اللجنة رأي -رابعـ
  

مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله مـن قبـل           و تدارست اللجنة مشروع القانون        
وزارة الدولـة لـشؤون الـدفاع ووزارة    ممثلي مع  نيني بالس واملستشارين القانو  أعضاء اللجنة 

الداخلية الذين أبدوا تأييدهم ملشروع القانون انطالقًا من احلرص على االرتقاء بأداء الالعبني دون              
، رأي املؤسسة العامة للشباب والرياضـة      اللجنة   استعرضت، و تعريضهم لضغوط مادية أو معنوية    

من املـادة  ) ي( ديوان اخلدمة املدنية خبصوص ما نصت عليه الفقرة     كما تدارست اللجنة مرئيات   
 اليت نصت علـى مـنح   ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم        ) ٥١(

املوظف إجازة مشاركة يف وفود رياضية أو ثقافية، ومتنح للموظف للمدة الـيت تتطلـب هـذه                 
  .املشاركة

ل رض حيث يقتصر على املوظف احلكومي وخال      في بالغ ذا النص ال ي   وقد رأت اللجنة أن ه         
م اإلدارية  الطواقينظم تفرغ الالعبني واملدربني و    ل بينما جاء مشروع القانون      فترة املشاركة فقط،  

والفنية والطبية والتحكيمية من العاملني يف وزارات ومؤسـسات وهيئـات اململكـة املدنيـة                
 والعـاملني بالـشركات     ،اخلاصةوامعات واملعاهد احلكومية     وكذلك املدارس واجل   ،والعسكرية

  .واملؤسسات اململوكة للدولة أو القطاع اخلاص أو اليت تشارك فيها الدولة
  .كما أن هذا املشروع ال عالقة له بالفعاليات الثقافية اليت وردت يف املادة املذكورة أعاله     
من مرئيات ديوان اخلدمة املدنية بأن  ) ثالثًا( البند   ومن ناحية أخرى رأت اللجنة أن ما ورد يف             

هذا املشروع قد يؤدي إىل االزدواجية التشريعية، فهذا أمر حمسوم بالقاعدة القانونية اليت تقـضي               
 ومع ذلك فإن اللجنة اسـتحدثت مـادة          يلغي النص السابق إذا تعارض معه،      بأن النص الالحق  

  .ل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانونأخرى ملشروع القانون تقضي بعدم العم



  ١٢٤

من مرئيات ديوان اخلدمة املدنية مـن أن املـشروع ال يتـضمن    ) رابعا (     أما ما ورد يف البند   
 فإن هذا األمر عادة ال يوضع يف القانون وإمنا يترك           ،ضوابط واشتراطات ملنح هذه اإلجازة براتب     

مـن  ) ٦(و) ٥(ن  وزارية وهذا ما نصت عليـه املادتـا       ل إىل اللوائح التنفيذية والقرارات ا     هتنظيم
  .مشروع القانون

  

مرئيات الديوان من عدم االعتداد برأي السلطة املختـصة         من  ) خامسا(ما ورد يف البند          أما  
من املشروع حبيـث ال  ) ٢( املادة قامت بتعديل باجلهة احلكومية اليت يتبع هلا املوظف، فإن اللجنة         

  . املعين ذه اإلجازةاجازة إال بعد التنسيق مع اجلهات اليت ينتسب إليهجيوز منح هذه اإل
  

من إساءة اسـتخدام هـذه      ) سادسا(ن ما ذهب إليه ديوان اخلدمة املدنية يف البند          إ رياوأخ     
اإلجازة على حنو يضر ضررا بالغا بالعمل العام، وقد ال يشجع اجلهات احلكومية على توظيـف                

ه اإلجازة ذحسب اعتقاد اللجنة حمل نظر ألنه ال ميكن إساءة استخدام هاألمر ن هذا  فإ،  الرياضيني
هناك ضوابط وقواعد صارمة سوف تضعها السلطة التنفيذية بالتنسيق مع اجلهات الـيت             أن  طاملا  

  .ينتسب إليها املعين باإلجازة
  

ف الرياضـيني فهـو     ن هذا املشروع ال يشجع اجلهات احلكومية على توظي        إكما أن القول         
 وتوفري كل اإلمكانات املادية واملعنويـة       ،اآلخر ال يتفق مع حرص الدولة على تشجيع الرياضيني        

هلم، ألم ميثلون البحرين يف احملافل الرياضية اإلقليمية والعربية والدولية مما ينعكس إجيابـا علـى         
 .مسعة اململكة على كافة األصعدة

وانطالقًا من حرص اللجنة على محاية املنتسبني إىل اال الرياضي،                ويف ضوء تلك املعطيات    
وضمان حقوقهم الوظيفية عند متثيلهم اململكة يف احملافل الرياضـية، ورفـع قـدرات الالعـبني            
واملشاركني يف األلعاب الرياضية، ودفعهم لتقدمي أداء متميز يليق بسمعة مملكة البحرين ويعكـس              

يه الرياضة يف اململكة، ورفع اسم البحرين يف احملافل الرياضية، اإلقليميـة            املستوى الذي وصلت إل   
بعد إجراء التعديالت املناسـبة  قانون ال  ترى اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع   والدولية؛
 .  كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفقعلى مواده



  ١٢٥

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاخامسـ
  

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

  

ـًا   األستاذة ربـاب عبدالنيب العريـض .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي   األستاذ عبدالغفار عبداحلسني عبداهللا  .٢

  
  : توصية اللجنة:  ـًاسادسـ

  

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

  
  

   يف شـأن التفـرغ     ٢٠٠٨لـسنة   ( ) مشروع قانون رقم    من حيث املبدأ على      املوافقة −
 .خالل فترة اإلعداد واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضية

 

 .ول املرفقيف اجلدتفصيالً املوافقة على مواد مشروع القانون كما ورد  −
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  

  
  

  يـة جواد اجلشـي.       د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة  
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   يف شأن التفرغ٢٠٠٨لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  عداد واملشاركة يف األلعاب والبطوالت الرياضيةخالل فترة اإل

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الديباجة
تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة      −

 ).االطالع(لتصبح ) اإلطالع(
وعلى املرسـوم   (إضافة عبارة    −

ــم  ــانون رق ــسنة ) ٢٥(بق ل
م بــشأن املؤســسات ١٩٩٨

 )التعليمية والتدريبية اخلاصة،
وعلى املرسـوم   (إضافة عبارة    −

 ١٩٨٩لسنة  ) ٩(بقانون رقم   
بشأن قـوة دفـاع البحـرين       

 )وتعديالته،
وعلى ذلك يكون نص الديباجـة      

  الديباجة
املوافقة على قـرار جملـس       −

 : عبارةالنواب مع إضافة

 )٢٣( رقم   قانوناملرسوم ب لى  وع(
 بإصدار قانون العمل    ١٩٧٦لسنة  

  يف القطاع األهلي،
) ٢٤(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بإصـدار قـانون     ١٩٧٦لسنة  
  التأمني االجتماعي،

) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقم     
 بإصـدار قـانون     ١٩٨٩لسنة  

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراإلطالعبعد 
لسنة ) ٥(رسوم بقانون رقم    وعلى امل 
 بإنـشاء الـس األعلــى   ١٩٨٣

للشباب والرياضة املعدل باملرسـوم     
  ،١٩٩٩لسنة ) ٢٦(بقانون رقم 

  :بعد التعديل
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراالطالعبعد 
لسنة ) ٥(وعلى املرسوم بقانون رقم     

ألعلــى  بإنـشاء الـس ا  ١٩٨٣
للشباب والرياضة املعدل باملرسـوم     

  ،١٩٩٩لسنة ) ٢٦(بقانون رقم 

اجلمعيات واألنديـة االجتماعيـة     
العاملة والثقافية واهليئات اخلاصة    

يف ميــدان الــشباب والرياضــة 
  واملؤسسات اخلاصة وتعديالته،
) ٣(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن نظام قـوات     ١٩٨٢لسنة  
 )األمن العام وتعديالته،

  
  
  
  
  
  
  
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراالطالعبعد 
لسنة ) ٥(رقم  وعلى املرسوم بقانون    

 بإنـشاء الـس األعلــى   ١٩٨٣
للشباب والرياضة املعدل باملرسـوم     

  ،١٩٩٩لسنة ) ٢٦(بقانون رقم 



  ١٢٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لـسنة  ) ٣(وعلى القـانون رقـم      
   بشأن التعليم العايل،٢٠٠٥

لـسنة  ) ٢٧(وعلى القانون رقـم     
   بشأن التعليم،٢٠٠٥

وعلى قانون اخلدمة املدنية الـصادر      
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

لـسنة  ) ٣(وعلى القـانون رقـم      
   بشأن التعليم العايل،٢٠٠٥

لـسنة  ) ٢٧(وعلى القانون رقـم     
   بشأن التعليم،٢٠٠٥

وعلى قانون اخلدمة املدنية الـصادر      
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 

) ٢٥(وعلى املرسوم بقانون رقم     
م بشأن املؤسـسات    ١٩٩٨نة  لس

  التعليمية والتدريبية اخلاصة،
) ٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن قـوة دفـاع      ١٩٨٩لسنة  
  البحرين وتعديالته،

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

لـسنة  ) ٣(وعلى القـانون رقـم      
   بشأن التعليم العايل،٢٠٠٥

لـسنة  ) ٢٧(وعلى القانون رقـم     
   بشأن التعليم،٢٠٠٥

وعلى قانون اخلدمة املدنية الـصادر      
  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 

) ٢٥(وعلى املرسوم بقانون رقم     
م بشأن املؤسـسات    ١٩٩٨لسنة  

  التعليمية والتدريبية اخلاصة،
) ٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بشأن قـوة دفـاع      ١٩٨٩لسنة  
  البحرين وتعديالته،

 )٢٣( رقم   قانوناملرسوم ب وعلى  
 بإصدار قانون العمل    ١٩٧٦لسنة  



  ١٢٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
 

  :وأصدرناه
  
 

  يف القطاع األهلي،
) ٢٤(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بإصـدار قـانون     ١٩٧٦لسنة  
  التأمني االجتماعي،

) ٢١(وعلى املرسوم بقانون رقم     
 بإصـدار قـانون     ١٩٨٩لسنة  

اجلمعيات واألنديـة االجتماعيـة     
والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة    
يف ميــدان الــشباب والرياضــة 

  ،واملؤسسات اخلاصة وتعديالته
) ٣(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

ظام قـوات   ن ن  بشأ ١٩٨٢لسنة  
  األمن العام وتعديالته،

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      



  ١٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      
 :وأصدرناه

  )١(املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(املادة 
 .إعادة صوغ املادة −

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )١(املادة 
املوافقة على قـرار جملـس       −

بعض التعديالت على    مع   ،بالنوا
 :النحو التايل

) واخلاصـة ( إضافة عبارة    −
يف البنـد   ) احلكومية(بعد كلمة   

)٢.( 

بأكثر مـن   ( حذف عبارة    −
الواردة يف البنـد    ) نصف رأمساهلا 

، وذلك ألن وضـع هـذه       )٣(
العبارة سوف يـؤدي إىل عـدم       

  )١(املادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تسري أحكام هذا القانون اجلهات     
  :اآلتية

  
  
  
وزارات ومؤسسات وهيئـات     -١

  .اململكة املدنية والعسكرية
 .ات واملعاهداملدارس واجلامع -٢

  
  
  
  
  

  
علـى  تسري أحكام هذا القـانون     

الالعــبني واملــدربني والطــواقم 
ــة   ــة والطبي ــة والفني  اإلداري
 والتحكيميــة مــن املنــتظمني يف

  :اجلهات التالية
  

وزارات ومؤسسات وهيئـات     -١
  .اململكة املدنية والعسكرية

املدارس واجلامعات واملعاهـد     -٢
 .احلكومية

مشول الشركات اليت متتلك الدولة     
فيها أقل من نصف رأمساهلـا يف        

 أن مشروع القانون يـشمل      حني
 .العاملني يف الشركات اخلاصة

 )٤( إضافة بند جديد برقم      −
العـاملني   (:على النحو التـايل   

 ).بالشركات واملؤسسات اخلاصة

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

علـى  تسري أحكام هذا القـانون     
الالعــبني واملــدربني والطــواقم 
ــة    ــة والطبي ــة والفني اإلداري

 يــة مــن املنــتظمني يفوالتحكيم
  :اجلهات التالية

  

وزارات ومؤسسات وهيئـات     -١
  .اململكة املدنية والعسكرية

املدارس واجلامعات واملعاهـد     -٢
 .احلكومية واخلاصة



  ١٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــشركات   -٣ ــاملني بالـ العـ
واملؤسسات اململوكة للدولة أو    
اليت تشارك بأكثر من نـصف      

  .رأمساهلا

ــشركات  -٣ ــاملني بالـ العـ
واملؤسسات اململوكة للدولة أو    

 بـأكثر مـن     فيهااليت تشارك   
  .نصف رأمساهلا

ــشركات   -٣ ــاملني بال  الع
واملؤسسات اململوكة للدولة أو    

 .فيهااليت تشارك 
ــشركات   -٤ ــاملني بال الع

  .واملؤسسات اخلاصة
 

  )٢(املادة 
  

  
  
  
  

ل العب أو مـدرب أو      يستحق ك 
إداري أو فــين يعمــل أو ينــتظم 

) ١(باجلهات املشار إليها يف املـادة      
إجازة خاصة لإلعداد أو املـشاركة      

  )٢(املادة 
 .إعادة صوغ املادة −

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  

األشخاص املـذكورون يف   يستحق  
إجازة ) ١( املادة   الفقرة األوىل من  

خاصة لإلعـداد أو املـشاركة يف       
األلعــاب والبطــوالت الرياضــية 

  )٢(املادة 
إعادة صياغة املادة على النحـو       −

 :التايل

  

األشخاص املـذكورون يف   يستحق  
إجازة ) ١( املادة   الفقرة األوىل من  

خاصة لإلعـداد أو املـشاركة يف       
األلعــاب والبطــوالت الرياضــية 

  )٢(املادة 
  

  

  
األشخاص املـذكورون يف   يستحق  

إجازة ) ١( املادة   الفقرة األوىل من  
خاصة لإلعـداد أو املـشاركة يف       
األلعــاب والبطــوالت الرياضــية 



  ١٣٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

يف األلعاب والبطوالت الرياضـية     
اخلليجية أو العربية أو اإلقليميـة أو       
القارية أو الدولية اليت ميثـل فيهـا        
اململكة على مستوى املنتخبـات أو      

حتادات الرياضية وملدة   األندية أو اال  
  .ال تتجاوز فترة اإلعداد واملشاركة

  

بية أو اإلقليميـة أو     اخلليجية أو العر  
 فيهـا   ميثلونالقارية أو الدولية اليت     

اململكة على مستوى املنتخبـات أو      
األندية أو االحتادات الرياضية وملدة     
  .ال تتجاوز فترة اإلعداد واملشاركة

ويلزم الستحقاق اإلجازة بالنسبة    
ــدفاع ووزارة  ــوة ال ــسيب ق ملنت
الداخلية واحلرس الوطين وطلبـة     

اهـد واجلامعـات    املدارس واملع 
التنسيق مع جهـات عملـهم أو       

  ).دراستهم حبسب األحوال
  

يميـة أو   اخلليجية أو العربية أو اإلقل    
 فيهـا   ميثلونالقارية أو الدولية اليت     

اململكة على مستوى املنتخبـات أو      
األندية أو االحتادات الرياضية وملدة     
  .ال تتجاوز فترة اإلعداد واملشاركة

يستحق األشخاص املذكورون يف    و
الفقرة األوىل من املادة األوىل من      
هذا القانون إجازة خاصة ولذات     

هذه املـادة   الغرض املبني يف صدر     
إذا كانوا من العاملني بالشركات     
أو املؤسسات اخلاصـة علـى أن       
تتحمل اجلهـة املـستفيدة الـيت       
تستعني ؤالء األشخاص أجـور     

وكافة  احلاصلني على هذه اإلجازة   

اخلليجية أو العربية أو اإلقليميـة أو       
 فيهـا   ميثلونالقارية أو الدولية اليت     

اململكة على مستوى املنتخبـات أو      
ت الرياضية وملدة   األندية أو االحتادا  

  .ال تتجاوز فترة اإلعداد واملشاركة
يستحق األشخاص املذكورون يف    و

الفقرة األوىل من املادة األوىل من      
هذا القانون إجازة خاصة ولذات     
الغرض املبني يف صدر هذه املـادة       
إذا كانوا من العاملني بالشركات     
أو املؤسسات اخلاصـة علـى أن       
 تتحمل اجلهـة املـستفيدة الـيت      
تستعني ؤالء األشخاص أجـور     

وكافة  احلاصلني على هذه اإلجازة   



  ١٣٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .حقوقهم الوظيفية
ويقصد باجلهة املستفيدة اهليئـات     
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب     

قرة الثانيـة  والرياضة واملبينة يف الف 
املادة الثانية من املرسوم بقانون     من  

 بإصدار  ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(رقم  
ــة   ــات واألندي ــانون اجلمعي ق
االجتماعية والثقافيـة واهليئـات     
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب     

  .والرياضة واملؤسسات اخلاصة
ويلزم الستحقاق هـذه اإلجـازة      
التنسيق مع جهـات عملـهم أو       

 .الدراستهم حبسب األحو

  .حقوقهم الوظيفية
ويقصد باجلهة املستفيدة اهليئـات     
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب     
والرياضة واملبينة يف الفقرة الثانيـة   

املادة الثانية من املرسوم بقانون     من  
 بإصدار  ١٩٨٩لسنة  ) ٢١(رقم  

ــات واألن ــانون اجلمعي ــة ق دي
االجتماعية والثقافيـة واهليئـات     
اخلاصة العاملة يف ميدان الـشباب     

  .والرياضة واملؤسسات اخلاصة
ويلزم الستحقاق هـذه اإلجـازة      
التنسيق مع جهـات عملـهم أو       

  .دراستهم حبسب األحوال



  ١٣٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
 

  )٣(املادة 
  
  
  

  

تكون اإلجازة اخلاصـة مدفوعـة      
الراتب أو األجر وحيـتفظ فيهـا       

ــدرب  ــب أو امل أو اإلداري الالع
بكافة حقوقه الوظيفية طوال مـدة      
اإلجازة، كما ال تعد انقطاعا عـن       

  .الدراسة بالنسبة للطالب
  

 )٣(املادة 
 .إعادة صوغ املادة −

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  

تكون اإلجازة اخلاصـة مدفوعـة      
ــتفظ   ــر وحي ــب أو األج الرات

 الوظيفية  حقوقهم بكافة   مستحقوها
ال تعتـرب   جازة، كما   طوال مدة اإل  
 انقطاعا عن الدراسـة     فترة اإلجازة 

  .بالنسبة للطالب
  

  )٣(املادة 
حبيث تكون   إعادة صياغة املادة   −

 : على النحو التايلعلى فقرتني
  
   

تكون اإلجـازة اخلاصـة       -١
بالنسبة للمذكورين يف البندين    

) ١(من املـادة رقـم      ) ٣،١(
مدفوعة الراتـب أو األجـر      

ا بكافـة   وحيتفظ مـستحقوه  
حقوقهم الوظيفية طوال مـدة     

 . اإلجازة

  )٣(املادة 
  
  
  

 

تكون اإلجـازة اخلاصـة       -١
بالنسبة للمذكورين يف البنـدين     

) ١(من املـادة رقـم      ) ٣،١(
ــب أو األجــر  مدفوعــة الرات
وحيــتفظ مــستحقوها بكافــة 
حقوقهم الوظيفية طوال مـدة     

 . اإلجازة



  ١٣٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  

  
 
ال تعترب فتـرة اإلجـازة       -٢

انقطاعا عن الدراسة بالنـسبة     
للطالب، وال حتتسب ضـمن     

 .احلد األقصى ملدة الدراسة
 

 

  
 
ال تعترب فتـرة اإلجـازة       -٢

انقطاعا عن الدراسـة بالنـسبة      
للطالب، وال حتتـسب ضـمن      

 .احلد األقصى ملدة الدراسة
 

  )٤(املادة 
  
  
  
  
  
  

  )٤(املادة 
ــارة  − ــالل عب ــشخص (إح ال

بـدالً مـن    ) املستحق لإلجازة 
الالعـب أو املـدرب     (عبارة  

 ).اإلداري أو الفين
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  :التعديل

  )٤(املادة 
إعادة صياغة املادة على النحـو       −

 :التايل

  
  
  

  )٤(املادة 
  
  
  
  

  



  ١٣٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
يعتمد رئيس املؤسسة العامة للشباب     
والرياضة طلب اإلجازة الوظيفيـة     

النهاية من األندية أو    حمددة البداية و  
االحتادات الرياضية ويرفع الطلـب     
إىل اجلهة اليت يعمل أو ينتظم ـا        
ــدرب اإلداري أو  ــب أو امل الالع

  .الفين

  
يعتمد رئيس املؤسسة العامة للشباب     
والرياضة طلب اإلجازة الوظيفيـة     
حمددة البداية والنهاية من األندية أو      
االحتادات الرياضية ويرفع الطلـب     
إىل اجلهة اليت يعمل أو ينتظم ـا        

  .الشخص املستحق لإلجازة

  
سسة العامة للشباب   يعتمد رئيس املؤ  

والرياضة طلب اإلجازة الوظيفيـة     
حمددة البداية والنهاية من األندية أو      

 إىل اجلهة   وحييلهاالحتادات الرياضية   
الـشخص  اليت يعمل أو ينتظم ا      

 الختاذ مـا يلـزم      املعين باإلجازة 
  .)بشأا

 

  

يعتمد رئيس املؤسسة العامة للشباب     
جازة الوظيفيـة   والرياضة طلب اإل  

حمددة البداية والنهاية من األندية أو      
 إىل اجلهة   وحييلهاالحتادات الرياضية   

الـشخص  اليت يعمل أو ينتظم ا      
 الختاذ مـا يلـزم      املعين باإلجازة 

 .)بشأا

  )مستحدثة) (٥(املادة   
استحداث مادة جديـدة بـرقم      −

 املـواد مع إعـادة تـرقيم      ) ٥(
 :يلالالحقة وهي على النحو التا

  :نص املادة املستحدثة

  )مستحدثة) (٥(املادة 
لنواب املوافقة على قرار جملس ا     −

باستحداث مادة جديدة بـرقم     
ــارة )٥( ــتبدال عب ــع اس ، م
بعـد  (بعبـارة   ) بالتنسيق مع (

  )٥(املادة 
  
  
  



  ١٣٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  )٥(املادة 

يصدر وزيـر التربيـة والتعلـيم       
القواعد اخلاصة بإجازات الطلبـة     
باملدارس، كما يـصدر الـوزير      
القواعد اخلاصة بإجازات الطلبـة     
يف مؤسسات التعليم العايل بعـد      

  .موافقة جملس التعليم العايل
  
  
  

الـواردة يف الـسطر     ) موافقة
  .األخري من املادة

 

  
  
  

يصدر وزيـر التربيـة والتعلـيم       
القواعد اخلاصة بإجازات الطلبـة     
باملدارس، كما يـصدر الـوزير      
القواعد اخلاصة بإجازات الطلبـة     

ــايل يف  ــيم الع مؤســسات التعل
 . جملس التعليم العايلبالتنسيق مع

  )٥(املادة 
  

بعد إعادة ) ٦(املادة ) ٥(املادة 
  الترقيم

  بعد إعادة الترقيم) ٦(املادة 
  

  )٦(املادة 



  ١٣٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يصدر وزير شؤون جملس الـوزراء      

 لتـصبح   )٥(إعادة ترقيم املادة     −
  ).٦(املادة 

الوزير املخـتص   (إحالل عبارة    −
بدالً ) بشئون الشباب والرياضة  

لـشباب  وزيـر ا  (من عبـارة    
الـواردة يف صـدر     ) والرياضة

 .املادة
قبـل  ) اللوائح و (إضافة عبارة    −

 ).القرارات الالزمة(عبارة 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  : التعديل
  )٦(املادة 

الوزير املخـتص بـشئون     يصدر   
 بناء على عرض    والرياضةالشباب  

 .املوافقة على قرار جملس النواب −
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

الوزير املخـتص بـشئون     يصدر  



  ١٤٠

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

بناء على عرض املؤسـسة العامـة       
للشباب والرياضة القرارات الالزمة    
لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن      
قواعد وإجراءات احلـصول علـى      

ـ     شاركة اإلجازة فترات اإلعداد وامل
يف األلعاب والبطوالت الرياضية مبا     
يف ذلك الفترة املقررة لإلعـداد أو       

  .املشاركة يف كل لعبة أو بطولة

 املؤسسة العامة للشباب والرياضـة     
تنفيـذ  القرارات الالزمة ل  اللوائح و 

هذا القانون على أن تتضمن قواعد      
وإجراءات احلصول على اإلجـازة     
فتــرات اإلعــداد واملــشاركة يف 
األلعاب والبطوالت الرياضية مبا يف     
ذلك الفترة املقـررة لإلعـداد أو       

  .املشاركة يف كل لعبة أو بطولة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
استحداث مادة جديدة بـرقم      −

مع مراعاة تـرقيم املـواد      ) ٧(
 :الالحقة يكون نصها اآليت

  

 بناء على عرض    والرياضةالشباب  
 املؤسسة العامة للشباب والرياضـة     

القرارات الالزمة لتنفيـذ    اللوائح و 
هذا القانون على أن تتضمن قواعد      
وإجراءات احلصول على اإلجـازة     
فتــرات اإلعــداد واملــشاركة يف 
األلعاب والبطوالت الرياضية مبا يف     
ذلك الفترة املقـررة لإلعـداد أو       

  .املشاركة يف كل لعبة أو بطولة
  
  

  )٧(مادة 
  



  ١٤١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  )٧(مادة 
ال يعمل بأي نص يتعـارض مـع        

  .أحكام هذا القانون
  

  
 

  
  

ال يعمل بأي نص يتعـارض مـع        
  .م هذا القانونأحكا

  
  
  
 

  )٦(املادة 
  
  
  
  

  )٦(املادة 
  بعد إعادة الترقيم) ٧(املادة 

  

 لتـصبح   )٦(إعادة ترقيم املادة     −
  ).٧(املادة 

  بعد إعادة الترقيم) ٧(املادة 
  

 افقة على قرار جملس النواب    املو −
مع إعادة ترقيم املادة لتـصبح      

  )٨(املادة 
  
  



  ١٤٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  

  
  
  
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به مـن       
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

  .الرمسية

س على رئيس جمل  (إحالل عبارة    −
 عبـارة   حمل) الوزراء والوزراء 

 ).على الوزراء(
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  
  
  

  )٧(املادة 
على رئـيس جملـس الـوزراء        

 تنفيذ – كل فيما خيصه    – والوزراء
هذا القانون، ويعمل به من اليـوم       
التايل لتاريخ نـشره يف اجلريـدة        

   .)٨(رقم 
  
  
  

  
  

  

  

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –

القانون، ويعمل به من اليوم التـايل       
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية



  ١٤٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

    .الرمسية
  
 

 



 ١٤٤

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات حول قرار جملس 
النواب خبصوص قرار جملس الشورى 

) ٨٧(انون بتعديل املادة بشأن مشروع ق
م ١٩٧٥لسنة ) ١٣(من القانون رقم 

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
املعد يف ضوء االقتراح (ملوظفي احلكومة، 

  ).بقانون املقدم من جملس النواب
  
  



 ١٤٥

  م٢٠٠٩  مايو٢١: التاريخ 
  تقريـر جلنـة اخلدمـات

  حول قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن
  من القانون ) ٨٧(بتعديل املادة   (  )لسنة)  (مشروع قانون رقم 

   بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة١٩٧٥لسنة ) ١٣(رقم 
  ي الثاين من الفصل التشريعالثالث العادي ددور االنعقا

  : مقدمــة
  / ص ل خ ت      ٤٢٦ ( استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الـشورى رقـم               

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة       م٢٠٠٩ مايو   ١٠املؤرخ يف     )٢٠٠٩-٥ -٣ 
بتعديل (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون    قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن       

 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي       ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(من القانون رقم    ) ٨٧(املادة  
 ليـتم   ه، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بـشأن             احلكومة

  . السعرضه على 
  : إجراءات اللجنة -أوالً

  :راءات التالية لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلج
مشروع القـانون   قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن     تدارست اللجنة    )١(

 .م٢٠٠٩ مايـو ١٩بتاريخ  املذكور يف االجتماع السادس والعشرين
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة             )٢(

 :واليت اشتملت على ما يلي
 .ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -
 )مرفق. (مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -

 



 ١٤٦

الدكتور حممد عبداهللا الدليمي املستشار     شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس          •
 .القانوين لشؤون اللجان

 . سهري عبداللطيف صاحلالسيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •
ـًا   :رأي اللجنة: ثانيـ

ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت القرار األخري لس                
النواب والذي أصر فيه على التمسك مبا جاء يف قراره السابق من تعديالت وإضافات على مـواد           

أعضاء اللجنة واملستشار القانوين لشؤون اللجان يف       مشروع القانون، وتبودلت وجهات النظر بني       
الس، وانتهت اللجنة إىل التوصية بالتمسك بقرار جملس الشورى السابق يف هذا الشأن والقاضي              

ألن أنظمـة التقاعـد والتأمينـات        بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ، وذلـك         
ضامن االجتماعي، حيث يتم متويل صناديقها من خالل        االجتماعية تقوم على فكرة التكافل أو الت      

االشتراكات التقاعدية وما تساهم به احلكومة من نسبة حمددة وفقاً للقانون، وأن ما يدفعه املؤمن               
عليه من مبالغ قد خرجت من ذمته املالية وانتقلت إىل ذمة اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ولـيس          

ذه املبالغ، وتصبح مملوكة ملصلحة مجيع املؤمن عليهم، كما أن فكرة           للمؤمن عليه أية والية على ه     
التكافل أو التضامن اليت تقوم عليها أنظمة التأمينات االجتماعية تتعارض متاماً مع فكرة مـشروع               
القانون، ألن هذه الفكرة ال تقوم على أحكام املرياث املقررة يف الشريعة اإلسالمية بل تقوم علـى    

ة والتكافل ملواجهة املخاطر اليت يتعرض هلا املؤمن عليه، فـاملؤمن عليـه يف هـذه          أساس املشارك 
فال ميكن   األنظمة قد حيصل على مبالغ أكثر من املبالغ اليت دفعها للهيئة العامة للتأمني االجتماعي،             

 توزيع املعاش يف حالة وفاة املوظف أو العامل املؤمن عليه دون وجود مستحقني عنه على الورثـة                
 .ألن ذلك املعاش ال يعد تركة تورث

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

  .اللتزام وجيعل اهليئة عاجزة عن تنفيذهمبا ورد يف مشروع القانون يتعارض مع هذا ا



 ١٤٧

     وأن املوافقة على مشروع القانون سيستنفد أموال اهليئة العامة للتأمينـات ويتعـارض مـع               
األساس الذي قامت عليه فكرة التأمني االجتماعي، فضالً عن أن هذا املشروع مل تأخذ به معظم                

  .ليج العريب واملستوى اإلقليمي والدويلتشريعات التأمني االجتماعي والتقاعد على مستوى اخل
     وعليه فإن اللجنة توصي بأن يصر جملس الشورى على قراره السابق بالنسبة ملشروع القانون              
وذلك لألسباب الواردة أعاله، خصوصا وأن قرار جملس النواب املرفق مل يتضمن أي حجـج أو                

  . السابق خبصوص هذا املشروع بقانونأسباب إضافية مقنعة تستدعي األخذ ا وتسند قراره
ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ثالثـ

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     العريـضاألستـاذة ربـاب عبدالنبـي .٢

 
ـًا   :  توصية اللجنة -رابعـ

بقـراره  لـس  ا بتمـسك ، فإن اللجنة توصي دار من مناقشات وما أبدي من آراء يف ضوء ما    
بتعـديل املـادة   (   ) لسنة (  ) عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم  ب السابق

أن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملـوظفي        بش ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(من القانون رقم    ) ٨٧(
  .احلكومة

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  

  
  

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

  



 ١٤٨

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات حول قرار جملس 
صوص قرار جملس الشورى النواب خب

) ٩١(بشأن مشروع قانون بتعديل املادة 
من قانون التأمني االجتماعي الصادر 

لسنة ) ٢٤(باملرسوم بقانون رقم 
املعد يف ضوء االقتراح بقانون (م، ١٩٧٦

  .)املقدم من جملس النواب
  
  
  
  
  



 ١٤٩

  م٢٠٠٩  مايو٢١: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  حول قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن

  من قانون ) ٩١(بتعديل املادة   (  )لسنة)  (مشروع قانون رقم 
  ١٩٧٦لسنة ) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم التأمني االجتماعي 
   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

  : مقدمــة
  / ص ل خ ت      ٤٢٥ ( استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الـشورى رقـم               

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة       م  ٢٠٠٩ مايو   ١٠املؤرخ يف     )٢٠٠٩-٥ -٣ 
بتعديل (  ) سنة  ل( ) رقم  مشروع قانون    قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن       

، على  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(من قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم         ) ٩١(املادة  
  . الس ليتم عرضه على هأن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن

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

مشروع القـانون    تدارست اللجنة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن          )٣(
 .م٢٠٠٩ مايـو ١٩بتاريخ  املذكور يف االجتماع السادس والعشرين

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة             )٤(
 :ما يليواليت اشتملت على 

 )مرفق(. ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -
 )مرفق. (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



 ١٥٠

 

 . سهري عبداللطيف صاحلمانة سر اللجنة السيدةتوىل أ •
  

ـًا   :رأي اللجنة: ثانيـ
  

ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت القرار األخري لس                
النواب والذي أصر فيه على التمسك مبا جاء يف قراره السابق من تعديالت وإضافات على مـواد           

 وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين لشؤون اللجان يف           مشروع القانون، وتبودلت  
الس، وانتهت اللجنة إىل التوصية بالتمسك بقرار جملس الشورى السابق يف هذا الشأن والقاضي              

 أنظمـة التقاعـد والتأمينـات       نأل بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ، وذلـك         
اديقها من خالل   صنويل  يتم مت حيث   ،ل أو التضامن االجتماعي   فرة التكا م على فك  واالجتماعية تق 

 يدفعـه  مـا    ن، وأ  من نسبة حمددة وفقاً للقانون     رب العمل ساهم به   ياالشتراكات التقاعدية وما    
  االجتمـاعي إىل ذمة اهليئة العامة للتأمنيوانتقلت املؤمن عليه من مبالغ قد خرجت من ذمته املالية      

 ن، كما أ عليهم ملصلحة مجيع املؤمن  مملوكة، وتصبح   بالغامل والية على هذه     أية يهعلوليس للمؤمن   
 تتعارض متاماً مـع فكـرة       االجتماعيةم عليها أنظمة التأمينات     و التضامن اليت تق   أوفكرة التكافل   

 بـل   اإلسالمية يف الشريعة    املقررة اثرين هذه الفكرة ال تقوم على أحكام امل       أل ،مشروع القانون 
فاملؤمن عليه يف   ،  ا املؤمن عليه   املخاطر اليت يتعرض هل    ملواجهةل  فة والتكا ك املشار أساسم على   وتق

   .للهيئة العامة للتأمني االجتماعي من املبالغ اليت دفعها أكثر قد حيصل على مبالغ األنظمةهذه 
  

ـ  الب أو األرملة إىل   بإعادة املعاش  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
  

نـات ويتعـارض مـع       اهليئة العامة للتأمي   أموال ديستنفس املوافقة على مشروع القانون      ن     وأ
  . الذي قامت عليه فكرة التأمني االجتماعياألساس

  



 ١٥١

     وعليه فإن اللجنة توصي بأن يصر جملس الشورى على قراره السابق بالنسبة ملشروع القانون              
وذلك لألسباب الواردة أعاله، خصوصا وأن قرار جملس النواب املرفق مل يتضمن أي حجـج أو                

  .ي األخذ ا وتسند قراره السابق خبصوص هذا املشروع بقانونأسباب إضافية مقنعة تستدع
 

ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ثالث
  

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

ـًا    الشيخ عبدالرمحـن إبراهيـم عبدالسالم .٣   .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا    ستـاذة ربـاب عبدالنبـي العريـضاأل .٤

 

ـًا   :  توصية اللجنة -رابع
  

بقـراره  لس  ا بتمسك، فإن اللجنة توصي     دار من مناقشات وما أبدي من آراء      يف ضوء ما     −
بتعديل املادة  (   ) لسنة  (  ) عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم          بالسابق  

  .١٩٧٦لسنة ) ٢٤(التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم من قانون ) ٩١(
 

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  
  

  يـة جواد اجلشي.                         د      مسرية إبراهيم رجب.   أ
                          رئيس جلنة اخلدمـات          نائب رئيس جلنة اخلدمات
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  )٦(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة اخلدمات حول قرار جملس 
رار جملس الشورى النواب خبصوص ق

) ٤١(بشأن مشروع قانون بتعديل املادة 
من قانون تنظيم معاشات ومكافآت 

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
واألمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم 

املعد يف ضوء (م، ١٩٧٦لسنة ) ١١(
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

  ).الشورى
  



 ١٥٣

  م٢٠٠٩  مايو٢١: التاريخ 
  تقريـر جلنـة اخلدمـات

   حول قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن
  من قانون ) ٤١(بتعديل املادة   (  )لسنة)  (مشروع قانون رقم 

   ت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العامتنظيم معاشات ومكافآ
  ١٩٧٦لسنة ) ١١(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا
  : مقدمــة

  / ص ل خ ت      ٤٢٧ ( استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الـشورى رقـم               
 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة        م٢٠٠٩ مايو   ١٠املؤرخ يف     )٢٠٠٩-٥ -٣ 

بتعديل (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون    قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن       
من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن            ) ٤١(املادة  

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظـات        ١٩٧٦لسنة  ) ١١(م  العام الصادر باملرسوم بقانون رق    
  . الس ليتم عرضه على هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن

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

مشروع القـانون    قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن       تدارست اللجنة    )٥(
 .م٢٠٠٩ مايـو ١٩بتاريخ  املذكور يف االجتماع السادس والعشرين

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة             )٦(
 :واليت اشتملت على ما يلي

 )مرفق(. ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -
 )مرفق. (ر ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكو -

 



 ١٥٤

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 اللجنة: ثاني

  

 مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت القرار األخري لس          ناقشت اللجنة      
النواب والذي أصر فيه على التمسك مبا جاء يف قراره السابق من تعديالت وإضافات على مـواد           
مشروع القانون، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين لشؤون اللجان يف             

نة إىل التوصية بالتمسك بقرار جملس الشورى السابق يف هذا الشأن والقاضي            الس، وانتهت اللج  
 أنظمـة التقاعـد والتأمينـات       نأل بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ، وذلـك         

اديقها من خالل   صنويل  يتم مت حيث   ،ل أو التضامن االجتماعي   فم على فكرة التكا   واالجتماعية تق 
 املؤمن  يدفعه ما   ن، وأ  من نسبة حمددة وفقاً للقانون     احلكومةساهم به   ت وما   االشتراكات التقاعدية 

 ولـيس   االجتماعيإىل ذمة اهليئة العامة للتأمنيوانتقلت عليه من مبالغ قد خرجت من ذمته املالية         
 فكرة  ن، كما أ   عليهم  ملصلحة مجيع املؤمن   مملوكة، وتصبح   بالغامل والية على هذه     أية عليهللمؤمن  
 تتعارض متاماً مع فكرة مـشروع       االجتماعيةم عليها أنظمة التأمينات     و التضامن اليت تق   أوافل  التك

م علـى  و بل تقاإلسالمية يف الشريعة املقررة اثرين هذه الفكرة ال تقوم على أحكام امل  أل ،القانون
 يف هـذه  فـاملؤمن عليـه  ، ا املؤمن عليه املخاطر اليت يتعرض هل    ملواجهةل  فة والتكا ك املشار أساس
فال ميكن   ،للهيئة العامة للتأمني االجتماعي    من املبالغ اليت دفعها      أكثر قد حيصل على مبالغ      األنظمة

توزيع املعاش يف حالة وفاة املوظف أو العامل املؤمن عليه دون وجود مستحقني عنه على الورثـة                 
  .ألن ذلك املعاش ال يعد تركة تورث

ـ  الب أو األرملة إىل   بإعادة املعاش لعامة للتأمني االجتماعي     القانون يلزم اهليئة ا    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



 ١٥٥

 اهليئة العامة للتأمينـات ويتعـارض مـع         أموال ديستنفسلقانون   املوافقة على مشروع ا    ن     وأ
، فضالً عن أن هذا املشروع مل تأخذ به معظم           الذي قامت عليه فكرة التأمني االجتماعي      األساس

  .تشريعات التأمني االجتماعي والتقاعد على مستوى اخلليج العريب واملستوى اإلقليمي والدويل

بأن يصر جملس الشورى على قراره السابق بالنسبة ملشروع القانون                وعليه فإن اللجنة توصي     
وذلك لألسباب الواردة أعاله، خصوصا وأن قرار جملس النواب املرفق مل يتضمن أي حجـج أو                

  .أسباب إضافية مقنعة تستدعي األخذ ا وتسند قراره السابق خبصوص هذا املشروع بقانون
  

ـًا   :األصلي واالحتياطي  اختيار مقرري املوضوع -ثالثـ
  

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 -رابعـ
لـس  ا بتمـسك ، فإن اللجنة توصي     ار من مناقشات وما أبدي من آراء      ديف ضوء ما    

بتعـديل  (   ) لسنة  (  ) من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم         عدم املوافقة ببقراره السابق   
من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحـرين            ) ٤١(املادة  

 .١٩٧٦لسنة ) ١١(قانون رقم واألمن العام الصادر باملرسوم ب
 

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،

  
  يـة جواد اجلشي.                         د      مسرية إبراهيم رجب.   أ

                          رئيس جلنة اخلدمـات          نائب رئيس جلنة اخلدمات
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  )٧(ملحق رقم 
  

وع تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشر
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

م بإنشاء صندوق ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(
املعد يف ضوء االقتراح بقانون (النفقة، 

  ).املقدم من جملس الشورى
  
  
  
  



 ١٥٧

  م٢٠٠٩  مايو٢١: التاريخ 
  تقريـر جلنـة اخلدمـات

    من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا
  أحكام بتعديل بعض  (  )لسنة)  (مشروع قانون رقم  بشأن

   بإنشاء صندوق النفقة٢٠٠٥لسنة ) ٣٤( القانون رقم 
  : مقدمــة

  / ص ل خ ت      ٤٥٧ ( استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الـشورى رقـم               
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة       م٢٠٠٩ مايو   ١٢املؤرخ يف     )٢٠٠٩-٥ -٣ 

 بإنـشاء   ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(القانون رقم    بتعديل بعض أحكام  (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون   
دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بـشأن          ، على أن تتم     صندوق النفقة 

  . السمشروع القانون ليتم عرضه على 
  : إجراءات اللجنة -أوالً

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية 
 ١٩بتـاريخ    السادس والعـشرين   تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع       )٧(

 .م٢٠٠٩مايـو 
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة             )٨(

 :واليت اشتملت على ما يلي
 

 )مرفق(. ومرفقاته بشأن مشروع القانون قرار جملس النواب -
 )مرفق(. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق. (ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور  -

 :شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
 

o ي للمجلـس ـار القانونـاملستش     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني. 



 ١٥٨

o  املستشار القانوين لشؤون اللجان الدكتور حممـد عبداهللا الدليمـي     . 
 

 . سهري عبداللطيف صاحلنة سر اللجنة السيدةتوىل أما •
ـًا   :رأي اللجنة: ثاني

  

 اللجنة على رأي احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى قـرار جملـس                   اطلعت
واطلعت اللجنة  بالس،   لشؤون اللجان   القانونني ينالنواب ومرفقاته، وآراء ومالحظات املستشار    

من وزارة العدل، والس األعلى للقضاء، والس األعلى للمرأة،         على مرئيات ومالحظات كل     
 علـى  الحقًااطلعت اللجنة كما ورأي مجعية احملامني البحرينية الواردة يف مرفقات جملس النواب،          

والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع مـن       رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى        
من قانون إنشاء صـندوق   ) ٩،٤(تعديل املادتني    نأرأت اللجنة   ، و والقانونيةالناحيتني الدستورية   

النفقة يهدف إىل إزالة أي لبس بشأن إعالن احملكوم عليه باحلكم الصادر ضده بتقريـر النفقـة،                 
وذلك بأن يكون التبليغ وفقًا لقواعد قانون املرافعات املدنية والتجارية، وأن إضافة مورد جديـد               

دوق واملتمثل يف عائدات استثمار أموال الصندوق سيكون عامل دفع الستثمار أموال            ملوارد الصن 
الصندوق، فضالً عما قد متثله تلك العائدات من إضافة حقيقية ملوارد الصندوق حال وجود وفرة               
فيها تؤدي إىل فوائض لديه، إضافة إىل التزام الدولة بتوفري الدعم املايل الالزم للصندوق لـضمان                

  .رار قيامه مبهامه املنصوص عليها بالقانوناستم
  

  قـانون  ال      ويف ضوء تلك املعطيات ترى اللجنة املوافقة من حيـث املبـدأ علـى مـشروع              
 .يف اجلدول املرفقتفصيالً  كما وردت وعلى مواد املشروع وذلك بالتوافق مع جملس النواب

  
ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ثالث

  

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

  



 ١٥٩

ـًا    األستـاذة ربـاب عبدالنبـي العريـض .٧   .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا     الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةالدكتور .٨

 
ـًا   :  توصية اللجنة -رابع

  

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

  

بتعديل بعـض أحكـام     (   ) لسنة  (  ) من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم         املوافقة −
 . بإنشاء صندوق النفقة٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(القانون رقم 

  .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت يف اجلدول املرفق −
  

  معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر 

  
  

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



  ١٦٠

  لسنة(  ) مشروع قانون رقم 
  بإنشاء صندوق النفقة ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  الديباجة
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  ، على الدستوراإلطالعبعد 
وعلى قـانون املرافعـات املدنيـة       

وم بقـانون   والتجارية الصادر باملرس  
   وتعديالته،١٩٧١لسنة ) ١٢(رقم 

لـسنة  ) ٣٤(وعلى قـانون رقـم      
   بإنشاء صندوق النفقة،٢٠٠٥

أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  الديباجة
  

  دون تعديل
 

  الديباجة
  

  دون تعديل
 

  الديباجة
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .رينملك مملكة البح

  ، على الدستوراإلطالعبعد 
وعلى قـانون املرافعـات املدنيـة       
والتجارية الصادر باملرسوم بقـانون     

   وتعديالته،١٩٧١لسنة ) ١٢(رقم 
لـسنة  ) ٣٤(وعلى قـانون رقـم      

   بإنشاء صندوق النفقة،٢٠٠٥
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      



  ١٦١

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 :وأصدرناه :وأصدرناه

  وىلاملادة األ
، )٩(و) ٤(يستبدل بنصي املادتني    

 ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(من القانون رقم    
بإنشاء صندوق النفقـة، النـصان      

  :اآلتيان
  )٤(مادة 

  
  
  
  
  

جيوز للمنتفعني الصادرة هلم أحكام     
بتقرير نفقة أن يتقدموا للـصندوق      

  املادة األوىل
املوافقة على صدر املادة كمـا       •

  .ورد من احلكومة املوقرة
  
  

  )٤(مادة 
حمل عبارة  ) سنويا(إحالل كلمة    •

) بصفة دورية كل ستة أشـهر     (
 .الواردة يف اية املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

جيوز للمنتفعني الصادرة هلم أحكام     
دوق بتقرير نفقة أن يتقدموا للـصن     

  املادة األوىل
  .قرار جملس النواباملوافقة على  •

  

  
  )٤(مادة 

املوافقة علـى قـرار جملـس        •
 .النواب بتعديل املادة

  
  
  

  املادة األوىل
، )٩(و) ٤(يستبدل بنصي املادتني    

 ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٤(من القانون رقم    
بإنشاء صندوق النفقـة، النـصان      

  :اآلتيان
  )٤(مادة 

  
  
  
  
  

جيوز للمنتفعني الصادرة هلم أحكام     



  ١٦٢

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

بطلب احلصول على املبالغ احملكوم     
ا على أن يشفع بالطلب احلكـم       

 وما يفيد اإلعالن به     الصادر بالنفقة 
طبقًا ألحكام قانون املرافعات املدنية     
والتجارية، وشهادة بعدم تنفيذه من     

  .قبل املدين
ويتوىل الصندوق صرف مبالغ النفقة     
ملـستحقيها يف أجــل ال يتجــاوز  
اخلمسة عشر يوما من تاريخ الطلب      
مستوفيا الشروط القانونية، ويستمر    

تعديل صرف النفقة شهريا ما مل يتم       
  .احلكم أو إلغاؤه

ويلتزم املنتفعون بتحديث بيانـام     
لدى الصندوق بصفة دورية كـل      

بطلب احلصول على املبالغ احملكوم     
ا على أن يشفع بالطلب احلكـم       
الصادر بالنفقة وما يفيد اإلعالن به      
طبقًا ألحكام قانون املرافعات املدنية     
والتجارية، وشهادة بعدم تنفيذه من     

  .قبل املدين
ويتوىل الصندوق صرف مبالغ النفقة     
ملـستحقيها يف أجــل ال يتجــاوز  

  ا من تاريخ الطلب    اخلمسة عشر يوم
مستوفيا الشروط القانونية، ويستمر    
صرف النفقة شهريا ما مل يتم تعديل       

  .احلكم أو إلغاؤه
ويلتزم املنتفعون بتحديث 

  .سنويابيانام لدى الصندوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ      صندوق بتقرير نفقة أن يتقدموا لل
بطلب احلصول على املبالغ احملكوم     
ا على أن يشفع بالطلب احلكـم       
الصادر بالنفقة وما يفيد اإلعالن به      
طبقًا ألحكام قانون املرافعات املدنية     
والتجارية، وشهادة بعدم تنفيذه من     

  .قبل املدين
ويتوىل الصندوق صرف مبالغ النفقة     
ملـستحقيها يف أجــل ال يتجــاوز  

ما من تاريخ الطلب    اخلمسة عشر يو  
مستوفيا الشروط القانونية، ويستمر    
صرف النفقة شهريا ما مل يتم تعديل       

  .احلكم أو إلغاؤه
ويلتزم املنتفعون بتحديث بيانـام     



  ١٦٣

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .ستة أشهر
  

  )٩(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )٩(مادة 
) ٢(إضافة بند جديد يعطى رقم       •

مبالغ النفقة اليت تستوىف    : (نصه
 مع مراعاة   ،.)من احملكوم عليهم  

 .عادة ترقيم بقية البنودإ
حذف الفقرة الثانية، اليت تـنص       •

وتوفر احلكومة االعتماد   : (على
املايل الالزم للصندوق خـالل     

، الـواردة يف    )السنتني األوليني 
 .املادة وفقًا للمشروع بقانون

 حمل كلمـة    )و(إحالل حرف    •
 الواردة يف بداية الفقـرة      )كما(

  
  

  

  

  )٩(مادة 
املوافقة علـى قـرار جملـس        •

  .النواب بتعديل املادة
  

 

  .سنويالدى الصندوق 

  
  )٩(مادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٦٤

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  

  : تتكون موارد الصندوق مما يلي
املبالغ املخصصة للـصندوق يف     -١

 .امليزانية العامة
  
  
اهلبات واملنح والوصـايا الـيت       -٢

يقرر جملس إدارة الـصندوق     
 إذا كانت من جهة     قبوهلا، إال 

أجنبية فال جيوز قبوهلا إال بعـد     
 .موافقة الوزير

األخرية من املادة وفقًا للمشروع     
 .نونبقا

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  : تتكون موارد الصندوق مما يلي
املبالغ املخصصة للصندوق يف     -١

  .امليزانية العامة
مبالغ النفقة اليت تستوىف مـن     -٢

 .احملكوم عليهم
اهلبات واملنح والوصايا الـيت      -٣

يقرر جملس إدارة الـصندوق     
قبوهلا، إال إذا كانت من جهة      

قبوهلا إال بعد   أجنبية فال جيوز    
 .موافقة الوزير

  
  
  
  
  

  : تتكون موارد الصندوق مما يلي
املبالغ املخصصة للـصندوق يف      -١

  .امليزانية العامة
مبالغ النفقة اليت تستوىف مـن       -٢

 .احملكوم عليهم
اهلبات واملنح والوصايا اليت يقرر      -٣

جملس إدارة الصندوق قبوهلا، إال   
إذا كانت من جهة أجنبية فـال       
جيوز قبوهلا إال بعـد موافقـة       



  ١٦٥

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــوال  -٣ ــتثمار أم ــدات اس عائ
 .الصندوق

 
وتوفر احلكومة االعتماد املايل الالزم     
  .للصندوق خالل السنتني األوليني

كما تلتزم احلكومة بدعم الصندوق     
ماليا لضمان استمرار قيامه مبهامـه      

  .املنصوص عليها يف هذا القانون

ــوال  -٤ ــدات اســتثمار أم عائ
 .الصندوق

  

تلتزم احلكومة بدعم الـصندوق     و
ماليا لضمان استمرار قيامه مبهامـه      

  .املنصوص عليها يف هذا القانون

 .الوزير
ــوال  -٤ ــتثمار أم ــدات اس عائ

 .الصندوق
 

تلتزم احلكومة بدعم الـصندوق     و
مبهامـه  ماليا لضمان استمرار قيامه     

 .املنصوص عليها يف هذا القانون

  املادة الثانية
  
  
  
  

  
  

  املادة الثانية
  

على رئيس جملس   (إحالل عبارة    •
حمل عبـارة   ) الوزراء والوزراء 

 ).على الوزراء(
لك يكون نص املادة بعـد     وعلى ذ 
  :التعديل

  املادة الثانية
املوافقة علـى قـرار جملـس        •

  .النواب بتعديل املادة
 

  املادة الثانية
  
  
  
  
  



  ١٦٦

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نص املادة كما أقرا اللجنة توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ هذا القانون ويعمل بـه مـن       
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة      

  .الرمسية
  

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –

القانون ويعمل به من اليوم التـايل       
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  والوزراءعلى رئيس جملس الوزراء  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيصه     –

القانون ويعمل به من اليوم التـايل       
 .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 
  
  
  



 ١٦٧

  م٢٠٠٩ مايو ٢١  :التاريخ
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

م ٢٠٠٥لـسنة ) ٣٤(القـانون رقـم مـشروع قـانون بتعـديل بعـض أحكـام : املوضوع 
املعــد يف ضــوء االقــرتاح بقــانون املقــدم مــن جملــس (بإنــشاء صــندوق النفقــة، 

  ).الشورى
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ           
  
  

  م، أرف   ق مع   الي رئ   یس المجل   س، ض   من كتاب   ھ   ٢٠٠٩ م   ایو ١٢بت   اریخ 
بتع   دیل م   شروع ق   انون ، ن   سخة م   ن )٢٠٠٩ –٥ –٣/  ص ل ت ق ٤٥٨(رق   م 

المعد في (م بإنشاء صندوق النفقة، ٢٠٠٥لسنة ) ٣٤(بعض أحكام القانون رقم   
 إلى لجنة ال شؤون الت شریعیة    ،)ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى      

  .والقانونیة وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الخدمات
  

عیة والقانونی  ة  م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شری   ٢٠٠٩ م  ایو  ٢١وبت  اریخ   
اجتماعھ   ا الثالث   ین، 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
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة   

  .ستورلمبادئ وأحكام الد
  : اللجنة رأي

) ٣٤(مشروع قانون بتعدیل بعض أحك ام الق انون رق م     ترى اللجنة سالمة    
المعد ف ي ض وء االقت راح بق انون المق دم      (م بإنشاء صندوق النفقة،  ٢٠٠٥لسنة  

  .، من الناحیتین الدستوریة والقانونیة)من مجلس الشورى
  

            حممد هادي احللواجي
  عية والقانونيةرئيس جلنة الشؤون التشري

  
  
  


