املـالحــق
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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص املرسوم

بقانون رقم ( )34لسنة

2010م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )60لسنة
2006م بشأن إعادة تنظيم
دائرة الشؤون القانونية .
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التاريخ  4:ديسمرب 2011م
التقريـر الرابع عشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
املرسوم بقانون رقم ( )34لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (  )60لسنة
2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم
( 741ص ل ت ق  ) 1177 -4 -3 /املؤرخ يف  7أبريل 1177م ،من دور االنعقاد العادي
األول من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم
بقانون رقم ( )34لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (  )60لسنة 2006م
بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور يف دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي
الثالث ،يف االجتماعني التاليني:
 االجتماع الثاين والعشرين املنعقد بتاريخ  11أبريل 1177م. -االجتماع الثالثني املنعقد بتاريخ  11يونيو 8122م.

( )2تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي
الثالث ،يف االجتماعات التالية:
 االجتماع الثالث املنعقد بتاريخ  71أكتوبر 1177م. االجتماع الرابع املنعقد بتاريخ  12أكتوبر 1177م. االجتماع السابع املنعقد بتاريخ  73نوفمرب 1177م. االجتماع العاشر املنعقد بتاريخ  31نوفمرب 1177م.( )8اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسووم بقوانون موضووع الب وث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 -قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق)
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 املرسوم بقانون املذكور( .مرفق) مذكرة بالرأي القانوين هليئة املستشارين القانونيني باجمللس ،بشأن عدم وجود شبهة بعدمالدستورية يف املرسوم بقانون حمل الدراسة( .مرفق)

()8

حضر االجتماع السابع املنعقد بتاريخ  73نوفمرب 1177م – بدعوة من اللجنة  -هيئة
التشريع واإلفتاء القانوين ،وقد مثلها:

 .1املستشار مال اهلل جعفر احلمادي

مدير إدارة التشريع واجلريدة الرمسية.

 .2األستاذ مـحمـد ياسيــن

مستشار قانوين.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .1الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانوين للمجلس.

 .2الدكتور حممد عبداهلل الدليمي

املستشـار القانـوين للشؤون اللجان .

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيــًا :رأي هيئة التشريع واالفتاء القانوين:
 أن الدستور مسح للقانون بتنظيم مهام اإلفتاء القانوين ،وعليه فقد نص املرسوم بقانون يف املادةاألوىل البند ( )3على أنه يف حالة اخلالف حول تفسري نص يف الدستور أو القوانني أو املراسيم
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بقوانني بني احلكومة  -ممثلة مبجلس الوزراء  -وجملسي الشورى والنواب أو أحدمها ،أو بني
اجمللسني يكون التفسري الصادر عن اهليئة ملزموًا لألطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم؛
على اعتبار أن اهليئة هي جهة الفصل ،وخصوصوًا أن احملكمة الدستورية ال ختتص بتفسري
النصوص.
ثالثـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والب ث ،واستعرضت قرار جملس النوواب
بشأنه والقاضي باملوافقة عليه ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشارين القانونيني
باجمللس ،وانتهت إىل ما يلي:
 أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )33من الدستور ،وقد توافرت فيهالشروط الواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على اجمللسني.
 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحيةاملوضوعية أو الشكلية أو اإلجرائية.
 أن عنصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون املنصوص عليه يف املادة ( )33منالدستور يعترب متوافرًا إذا ما أُخذ بنظر االعتبار احلاجة إىل اإلسراع يف إعااء دائرة
الشؤون القانونية (هيئة التشريع واإلفتاء القانوين) االستقالل التام عن السلاة
التنفيذية ،وذلك بعد إحلاق إدارة االستفتاء واالنتخاب هبا ،وهي اإلدارة اليت
تضالع مبهام العملية االنتخابية ،وقد استوجب إقبال اململكة على انتخابات
الفصل التشريعي الثالث اإلسراع بإصدار املرسوم بقانون؛ لضمان حيادية
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واستقاللية االنتخابات ،واالعتراف بالشخصية االعتبارية املستقلة وامليزانية املستقلة
لدائرة الشؤون القانونية ،إضافة إىل فصل إدارة القضايا عن هيئة التشريع واإلفتاء
القانوين ،وهي اإلدارة اليت تتوىل ثمثيل احلكومة مبختلف وزارااها وإدارااها
ومؤسسااها وهيئااها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ،وذلك لضمان
االستقالل التام للهيئة.
 أبدت سعادة األستاذة رباب عبدالنيب العريض ،عضو اللجنة ،حتفظها علىاملرسوم بقانون ،إذ ترى فيه شبهتني بعدم الدستورية :الشبهة األوىل يف الفقرة ()3
من املادة األوىل من املرسوم بقانون ،واليت قررت إلزام طريف اخلالف بالتفسري
الصادر عن هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأن نص قانوين أو دستوري ،على
الرغم من أن هذه اهليئة ال تعترب سلاة قضائية ،وإن كانت مستقلة مبوجب
التشريع اجلديد ،ويف كل التجارب الدولية ال تلزَم السلاات التشريعية بتفسريات
صادرة عن هيئات .إذن جيب أن تقدم هذه التفسريات على أهنا فتاوى دون إلزام،
إذ أن إلزام السلاة التشريعية هبذه الفتاوى يعد تدخال يف نية املشرِّع وعمله،
وخمالفوًا للمادة ( )31من الدستور.
أما بالنسبة لشبهة عدم الدستورية الثانية فتتمثل يف أن املادة الرابعة من هذا املرسوم
نصت على " أن يتكون جهاز قضايا الدولة املشار إليه يف املادة السابقة من عودد
كافٍ من املستشارين واملستشارين املساعدين يتم تعيينهم وترقيتهم بقرار من وزير
العدل ،ويسري عليهم جدول ورواتب القضاة وكافة البدالت والعالوات واملزايوا
املالية املقررة للقضاة أو اليت تقرر هلم ،وذلك مبا ال يتعارض وطبيعة االختصاصات
املعقودة للجهاز .ويصدر بقرار من وزير العدل الئ ة بنظوام التفتويع علويهم
ومساءلتهم تأديبيوًا وسائر شؤوهنم الوظيفية" ،وعليه فإن هذا النص خمالف ملبودأ
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احلقوق واحلريات العامة ،وأن املساءلة التأديبية جيب أن تصدر بقانون ال أن تكون
بقرار من الوزير ألهنا من اختصاصات املشرّع ال الوزير ،كما أن حوق التقاضوي
جيب أن يكفله القانون وكذلك مُدد التظلم ،مستشهدة يف هذا الصدد باملادة ()37
من الدستور حيث تنص على أنه " ال يكون تنظيم احلقووق واحلريوات العاموة
املنصوص عليها يف هذا الدستور أو حتديدها إال بقانون ،أو بناءً عليه .وال جيوز أن
ينال التنظيم أو الت ديد من جوهر احلق أو احلرية ".
 أبدى سعادة األستاذ حممد حسن الستري ،عضو اللجنة ،رفضه للمرسومبقانون؛ بسبب إلزام السلاة التشريعية بالتفسري الذي يصدر عن هيئة التشريع
واإلفتاء القانوين ،مما يتداخل مع استقاللية السلاة التشريعية ،وخيالف الدستور
الذي نصّ صراحة على مبدأ الفصل بني السلاات الثالث.
واستنادًا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باألغلبية باملوافقة على املرسوم بقانون.
رابعـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 31من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيوار
كل من :
 .1األستاذة مجيلة علي نصيف

مقررًا أصليـًا.

 .2األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا احتياطيًا.
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خامسـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )34لسنة 2010م بتعديل بعض أحكـامالقانون رقم (  )60لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض

أحكام قانون العقوبات الصادر

باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة

1976م (املعد يف ضوء االقتراح
بقانون املقدم من جملس
الشورى).
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التاريخ  2 :يناير 2012م

التقرير اخلامس والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م (املعد يف ضوء االقتراح املقدم من
جملس الشورى)

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/312ص ل خ أ ) 1177-71-3 /املؤرخ يف
 17ديسمرب 1177م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )71لسنة 7112م (املعد يف ضوء االقتراح املقدم
من جملس الشورى) ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه ،وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها التاسع املوافق  11ديسمرب 1177م.
( )2مت دعوة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف حلضور اجتماع اللجنة ،إال أن الوزارة
اعتذرت عن احلضور.
( )3اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظور والويت
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )4وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر ممثالً عنها الرائد راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤونالقانونية.
( )5كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـه
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 -وتوىل أمانة سور اللجنة السيدة سهري عبداللطيف حممد صاحل.

ثانيـًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والوذي جواء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـًا -رأي وزارة الداخلية خالل اجتماع اللجنة:
أيدت وزارة الداخلية التعديالت اليت أجراه جملس النواب املوقر على مشروع القانون ألهنوا
أمشل من النص املقترح ،وفيها تشديد للعقوبات املنصوص عليها يف النص األصلي.

رابعـًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور والذي يتألف من ثالث مواد فضالً عن الديباجة،
وقد تضمنت املادة األوىل النص على أن يستبدل بنص املادة ( )317من قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )71لسنة  7112بنص جديد ،وتضمنت املادة الثانية نص جديد يضاف
إىل قانون العقوبات ،أما املادة الثالثة فهي مادة تنفيذية ،ومت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبول
أص اب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثل وزارة الداخلية ،واملستشار القوانوين لشوؤون اللجوان
باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القوانون مون
الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف إىل تعديل بعض النصووص
اخلاصة جبرائم االحتيال ملواكبة التاور يف السلوك اإلجرامي ،وذلك حرصًا على عودم إفوالت
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اجملرمني من العقاب .واقتنعت اللجنة مبا انتهى إليه جملس النواب من تعديل نوص املوادة األوىل،
واإلبقاء على املصال ات الواردة يف النص األصلي ،ألهنا أكثر دقة ومشوالً مموا ورد يف الونص
املقترح ،حيث إن مصالح "مال منقول" املوجود يف النص األصلي أعم وأمشول مون مصوالح
"النقود" الوارد يف النص املقترح ،لذا ترى اللجنة اإلبقاء عليه ،وكذلك من األفضل اإلبقاء علوى
مصالح "سند" الوارد يف النص األصلي وعدم استبداله مبصالح "سند دين" أو "سند خمالصة به"
فاملصالح األول "سند" يشمل كل أنواع السندات.
كما أن مصالح "تدليسًا" الوارد يف الفقرة الثانية من املادة األوىل من املشروع قد يثري اللبس
والغموض عند تابيق النص وتفسريه ،ومعناه استعمال حيلة توقع املتعاقد يف غلو يدفعوه إىل
التعاقد ،فهو يعيب إرادة املتعاقد وجيعل العقد قابالً لإلباال ،ويعد تدليسًا السكوت عمودًا عون
واقعة إذا ثبت أن املدلس عليه ما كان عليه ليربم العقد لو علم بذلك.
والتدليس هبذا املعىن خيتلف عن االحتيال الذي هو عبارة كذب مص وب بوقائع خارجية أو
أفعال مادية يكون من شأهنا بث االعتقاد لدى اجملين عليه بصدق هذا الكذب مما يدفعه إىل تسليم
ما يراد منه طواعية واختيارًا.

واقتنعت اللجنة كذلك مبربرات حذف املادة الثانية ( 317مكررًا) املقترحة ،ألن نص املادة
املذكورة ال يتضمن نتيجة إجرامية حمددة ،وأنه على فرض أن هذه النتيجة موجودة فهي تكمون
يف االستيالء على مال مملوك الغري ،وإن نص املادة يكون هبذه الصورة تكرارًا لصوور االحتيوال
الواردة يف نص املادة ( )317من مشروع القانون.
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ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعوديل بعوض
أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )71لسنة 7112م (املعد يف ضوء االقتراح
املقدم من جملس الشورى) ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

خامسـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 31من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .1سعادة األستـاذ إبراهيـم حممـد بشمـي

مقررًا أصليــًا.

 .2سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.

سادسـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنوة
توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكامقانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م (املعد يف ضوء
االقتراح املقدم من جملس الشورى).
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .صـالح علـي حممـد

د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976
نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )15لسنة 1976

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسـى آل

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسـى آل

خليفة

خليفة

ملـ مملكـة

ملـ مملكـة

البحرين.

البحرين.

وى
والع علو
ود االطو
بعو
الدستور،
وعلى قانون العقوبوات
الصادر باملرسوم بقوانون
رقم ( )71لسنة ،7112

وى
والع علو
ود االطو
بعو
الدستور،
وعلى قانون العقوبوات
الصادر باملرسوم بقوانون
رقم ( )71لسنة ،7112
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )15لسنة 1976

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
وتعديالته،
أقر جملس الشورى وجملس
النواب القانون اآليت نصه،
وقوود صوودقنا عليووه
وأصدرناه:

النص األصلي

املادة األوىل

وتعديالته،
أقر جملس الشورى وجملس
النواب القانون اآليت نصه،
وقوود صوودقنا عليووه
وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 إعادة صياغة املادة - .املوافقة على قرار جملسوعلى ذل يكون نص النواب بإعادة صوياغة
املادة.
املادة بعد التعديل:
وادة يُستبدل بونص املوادة
ونص املو
وتبدل بو
يعاقب باحلبس من توصل يُسو
إىل االستيالء على موال ( )317موون قووانون ( )317موون قووانون
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يُستبدل بونص املوادة
( )317موون قووانون

نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )15لسنة 1976

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
وند أو إىل
وول أو سو
منقو
توقيع هذا السوند أو إىل
إلغائه أو إتالفه أو تعديله
وذلك باالستعانة باريقة
احتيالية ،أو باختاذ إسوم
كاذب أو صوفة غوري
ص ي ة أو بالتصرف يف
عقار أو منقول غري مملوك
له وليس له حق التصرف
فيه .وإذا كان حمل اجلرمية
ماالً أو سندًا للدولوة أو
إلحدى اجلهات اليت ورد
ذكرها يف املوادة ()711

العقوبووات الصووادر العقوبووات الصووادر
باملرسوم بقوانون رقوم باملرسوم بقوانون رقوم
( )71لسنة  7112النص ( )71لسووونة 7112
النص اآليت:
اآليت:
"يعاقب باحلبس وبالغرامة "يعاقــب بــاحلبس
اليت ال جتاوز مخسة آالف وبالغرامة اليت ال جتاوز
دينار كل من توصل إىل مخسة آالف دينار كـل
االستيالء على نقوود أو من توصل إىل االستيالء
سند دين أو سند خمالصة على مال منقول أو سند
أو متاع منقول وكوان أو إىل توقيع هذا السند
ذلك باسوتعمال طورق أو إىل إلغائه أو إتالفه أو
احتيالية أو باختاذ إسوم تعديله وذل باالستعانة
ـة ،أو
ـة احتياليـ
كاذب أو صوفة غوري بطريقـ
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العقوبووات الصووادر
باملرسوم بقوانون رقوم
( )71لسووونة 7112
النص اآليت:
"يعاقــب بــاحلبس
وبالغرامة اليت ال جتاوز
مخسة آالف دينار كـل
من توصل إىل االستيالء
على مال منقول أو سند

أو إىل توقيع هذا السند
أو إىل إلغائه أو إتالفه أو
تعديله وذل

باالستعانة

ـة ،أو
ـة احتياليـ
بطريقـ

نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )15لسنة 1976

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
عدا ذلك ظرفًا مشددًا .ص ي ة أو استعان بالغري باختاذ اسم كـاذب أو
ويعاقب على الشوروع لسلب كل ثروة الغري أو صفة غري صـحيحة أو
بنصف العقوبة املقوررة بعضها.
بالتصرف يف عقـار أو
للجرمية التامة.
ويعد تدليساً اسوتعمال منقول غري مملـو لـه
طرق احتيالية من شوأهنا وليس له حق التصرف
واج بوجو
وام النو
إيهو
وود فيه.
مشروع كاذب أو تغويري
يف حقيقة هذا املشروع أو
إحداث األمل صحصوول
ربح ومهي أو إجياد سوند
دين ال حقيقة له أو إخفاء
سند ديون موجوود أو
التصرف يف مال منقول أو
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باختاذ اسم كـاذب أو
صفة غري صـحيحة أو
بالتصرف يف عقـار أو
منقول غري مملـو لـه
وليس له حق التصرف
فيه.

نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )15لسنة 1976

نصوص املواد

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
عقار ال ميلك املتصورف
حق التصرف فيه أو اختاذ
إسم كاذب أو انت وال
صفة غري ص ي ة.
وإذا كان حمل اجلرمية ماالً
أو سنداً للدولة أو إلحدى
اجلهات الواردة يف املوادة
( )711من هذا القانون
عدا ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على الشروع يف
االحتيال باحلبس بنصف
العقوبة املقررة للجرميوة
التامة.

وإذا كان حمل اجلرميـة

وإذا كان حمل اجلرميـة

ماالً أو سنداً للدولة أو

ماالً أو سنداً للدولة أو

إلحدى اجلهات الـيت

إلحدى اجلهات الـيت

ورد ذكرها يف املـادة

ورد ذكرها يف املـادة

ظرفاً

ظرفاً

( )107عد ذل

( )107عد ذل

مشدداً.

مشدداً.

ويعاقب على الشروع

ويعاقب على الشـروع

باحلبس الذي ال يزيد

باحلبس الذي ال يزيد عن

عن سنة والغرامة اليت ال

سنة والغرامـة الـيت ال

جتاوز ألفي دينار".

جتاوز ألفي دينار".
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )15لسنة 1976

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
املادة الثانية
تضوواف إىل قووانون
العقوبات الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )71لسونة
 7112مادة جديدة برقم
وها
ورراً) نصو
( 317مكو
اآليت:
"يعاقب باحلبس وبالغرامة
اليت ال جتاوز مخسة آالف
دينار كل من اسوتعمل
طرق احتيالية حلمل غريه
على توقيع أو خوتم أو
وضع بصمة على سوند

املادة الثانية

املادة الثانية

 قرر اجمللوس حوذف  -املوافقة على قرار جملساملادة وإعادة تورقيم النواب صحذف املوادة
وإعادة تورقيم املوادة
املادة الالحقة هلا.
الالحقة هلوا ،وذلوك
لعدم حتديود النتيجوة
اجلرمية.
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كما أقرهتا اللجنة

نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )15لسنة 1976

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
منشئ أو مسق أو ناقل
حلق ،أو محله على إتالف
هذا السند ،أو على حترير
ورقة به ،أو على إحداث
تعديل فيه".

املادة الثالثة

على رئيس جملس الوزراء
والوزراء – كول فيموا

املادة الثالثة –

املادة الثالثة –

املادة الثالثة –

املادة الثانية بعد إعادة

املادة الثانية بعد إعادة

املادة الثانية بعد إعادة

الترقيم
دون تعديل

الترقيم
دون تعديل

الترقيم
على رئيس جملس الوزراء
والوزراء – كول فيموا
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نص مرسوم بقانون رقم نصوص مشروع القانون
( )15لسنة 1976

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

بإصدار قانون العقوبات
خيصه – تنفيذ أحكام هذا
القانون ،ويُعمل به اعتباراً
من اليوم التوايل لتواريخ
نشره يف اجلريدة الرمسية.

خيصه – تنفيذ أحكام هذا
القانون ،ويُعمل به اعتباراً
من اليوم التوايل لتواريخ
نشره يف اجلريدة الرمسية.
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التاريخ  22 :ديسمرب 2011م

سعادة الدكتور  /صالح علي حممد احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
املوضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبـا
باملرسوم بقانون رقم ( )12لسنة  1791م (املعـد

جملس الشورى).

الاـادر

ضـوا ارتقـرتاح املقـدم مـن

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاااخ

 82د سااا

المجلاا  ،ضاا ك اتخباام

8122م ،أ فااا معاااال السااايل علااا باااص لاااال ال اااال رئاااي
اا  783ص ل ت ق ،)8122 -28 -7 /نساا

قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعليل بعا

مااك مشاارو

ححكاام قاانون العاوبااص ال االر بالمرقاوم بااانون

رقم ( )18لسنة 1888م (المعال يا ءاوال ارقتارام الماالم ماص مجلا

الشاور ) ،إلا

لجن الشؤون التش عي والقخنوني  ،وذلك ل نخ شتم وإبداء ال الحظاخت لييام ليجنا الشاؤون
ال خ جي والدفخع واألمك الوطني.
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وبتخ

 82د س

8122م ،لقدت لجن الشؤون التش عي والقخنوني اجت خلهخ ال ابا

لشاااا  ،حياااال اطيعاااا لياااا مشاااا وع القااااخنون ال اااا او  ،وذلااااك ب اااااو ال ستشااااخ ك
واالختصخصييك القخنونييك بخل جيس.
وانته اليجن – بعد ال داول والنقخش – إل لدم م خلفا مشا وع القاخنون ل اخد وأحااخم
الدستو  ،وت ى اليجن ض و ة االطالع لي ال ا ة اإل اخحي لال ت اح بقخنون ال قدم ماك
مجيس الشو ى؛ بغي الو وف لي األسس وال خدىء التي صيغ اال ت اح لييهخ ،إضخف إلا
ما ط الجيس التي نـُو ش فيهخ اال ت اح ،و أي لجن الشاؤون التشا عي والقخنونيا الساخبق
بشأنم.

رحي اللجنة:
ت ا ى اليجن ا سااالم مشاارو قااانون رقاام ( ) لساانة ( ) بتعااليل بع ا

ححكااام قااانون

العاوباص ال الر بالمرقوم باانون رقم ( )18لسنة 1888م (المعال يا ءاوال ارقتارام
المالم مص مجل

الشور ) ،مك النخحيتيك الدستو

والقخنوني .

درتل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
التقرير التكميلي للجنة اخلدمات
خبصوص املرسوم بقانون رقم ()50
لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام

قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية
والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف
ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات

اخلاصة ،الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )21لسنة 1989م
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2012

مقدمــة :
إشارة إىل قرار اجمللس يف جلسته التاسعة املنعقدة بتاريخ  71ديسمرب 1177م خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )50لسنة  2010بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية
االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة،
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  ،1989فقد أرسل صاحب املعايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى بتاريخ  71ديسمرب 1177م خاابًا برقم (/311ص ل خ
ت )1177-71-3 /إىل جلنة اخلدمات ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة دراسته وإبداء

198

املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مرسوم القانون يف موعد أقصاه أسبوعان من
تارخيه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )8تدارست اللجنة مرسوم القانون املذكور يف االجتماع الثامن للجنة بتواريخ  17ديسومرب
1177م.
( )8اطلعت اللجنة أثناء دراستها ملرسوم القانون موضوع الب ث والدراسة على كل مما يلي:
 مضباة جلسة جملس الشورى التاسعة ليوم االثنني املوافق  71ديسمرب 1177م بشوأن
املرسوم بقانون املذكور( .مرفق)
 تقرير اللجنة السابق والذي اشتمل على(:مرفق)
 توصية اللجنة بشأن مرسوم القانون. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى. -قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.

( )8وبدعوة من اللجنة ،شارك يف االجتماع الثامن من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصول
التشريعي الثالث:
أ .وزا ة الت بي والتعيي ال ؤسس العخم ليش خب وال خض ):
 .1السيل عبلالرحمص لالق عسكر

الملير العام للمؤقســـــــة.

 .2السيل هشام محمل الجولر

رئيـــــــــ

 .8السيل هان العشيـــــــري

مستشار قانون بالمؤقسة.
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المؤقســـــــة.

 .8السيل محمل اللقوق موقى

مستشار قانون بالمؤقسة.

 .8السيل محمل ححمل خفاج

مستشار قانون بالمؤقسة.

ب .وزا ة حقوق االنسخن والتن ي االجت خلي :
قسم التسجيل واإلشهار.

 .1السيل قلطـــــــان عبلهللا الحمالي

رئي

 .2اللكتور حقامة كامل محمول متول

مستشار قانون .

( )3كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور حممد عبـداهلل الـدليمي
املستشار القانوين لشؤون اللجان.
 توىل أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف.
ثانيـًا :رأي وزارة التربية (املؤسسة العامة للشباب والرياضة):
بينت املؤسسة العامة للشباب والرياضة بأن اللجنة األوملبية الب رينية قد تلقت العديد من
املراسالت من اللجنة األوملبية الدولية واجمللس األومليب اآلسيوي بضرورة أن تكون القوانني الويت
حتكم عمل اللجنة األوملبية الب رينية منسجمة مع امليثاق األومليب املعتمد مون اللجنوة األوملبيوة
الدولية ،فقد كان من الواجب اإلسراع يف اجراء التعديالت الالزمة على املرسوم بقانون الوذي
ينظم عمل اللجنة األوملبية ،مبا يتناسب مع القوانني الدولية وحتاشيوًا لتعليق النشاط الرياضوي يف
اململكة على حنو ما حدث يف بعض الدول اجملاورة ،وهذا من دواعي االستعجال يف إصدار مرسوم
القانون حمل النقاش.
كما بينت املؤسسة بأهنا يف صدد إعداد قانون خاص باجلمعيات ،وآخر لألندية الرياضية،
والعمل على فصل اجلانب السياسي عن اجلانب الرياضي ،حىت تكون الرياضة بوذااها موحودة
للمجتمع غري مفرّقة.
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وفيما يتعلق باملادة (" "4فقرة أخرية) من املرسوم بقانون واليت تنص على(( :وحيظر اجلمع
بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشاة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير)) ،فقد أشوار ممثلوو
املؤسسة إىل أن املرسوم يف حد ذاته ليس به أي خمالفة دستورية ،وذلك عدم منعه العضوية يف أكثر
من مكان واحد ،بل جعل هلا ضواب تكون مبوافقة الوزير املختص.
فيما بينت املؤسسة حول ما استشكل عليه أعضاء اللجنة ومستشار شؤون اللجان حوول
تعدد العضوية وصياغة املادة ،بالنسبة ملا ورد يف املادة الثانية من املرسوم بقانون خبصوص استبدال
نص املادة ( )21من املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 7131م ،حيث نصت املادة اجلديدة علوى
"وال جيوز أن يكون املرشح لعضوية جملس إدارة النادي أو االحتاد الرياضي منتميًوا ألي مجعيوة
سياسية أو أهلية ،كما ال جيوز اجلمع بني عضوية أكثر من نادي أو احتاد رياضي واحد" .حيوث
أفاد ممثلوا املؤسسة بأن املقصود من هذا املنع هو عدم جواز اجلمع بني أكثر من جملس إدارة نادي
أو احتاد رياضي واحد ،وليس اجلمع بني عضوية أكثر من نادي أو احتاد رياضي.

ثالثـًا :رأي وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
اتفق ممثال وزارة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية مع رأي املؤسسة العاموة للشوباب
والرياضة فيما ذهبوا إليه يف حاجة املادة (" "4فقرة أخرية) إىل إعادة صياغة.
رابعـًا :رأي اللجنـة:
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ناقع اجمللس يف جلسته "التاسعة" املنعقدة بتاريخ  71ديسمرب 1177م خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )11لسنة  1171بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيوات واألنديوة االجتماعيوة
والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسوات اخلاصوة ،الصوادر
باملرسوم بقانون رقم ( )17لسنة  ،7131وقد أعيد بقرار اجمللس بتاريخ  71ديسمرب 1177م إىل
جلنة اخلدمات ،وذلك الختالف اجمللس يف جلسته حول تفسري نص املادة (" "4فقرة أخرية) مون
املرسوم بقانون ،حيث مت مبوجب إعادته تكليف اللجنة بإعادة دراسته وإبداء املالحظات وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مرسوم القانون يف موعد أقصاه أسبوعان من تارخيه ليتم عرضوه
على اجمللس.
وبعد أن تدارست اللجنة للمرسوم بقانون واستعراضها وجهات النظر اليت دارت حولوه
من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوين ،وبعد أن أخذت يف االعتبار مرئيات كول مون وزارة
حقوق االنسان والتنمية االجتماعية ،واملؤسسة العامة للشباب والرياضة ،رأت اللجنة أنوه فيموا
يتعلق باملادة (" "4فقرة أخرية) من املرسوم بقانون واليت تنص على(( :وحيظر اجلمع بني عضوية
أكثر من مجعية تعمل يف أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير)) ،أن صياغة املادة وضعت قيدًا
ال مربر له ،حيث اشترطت موافقة الوزير على اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشاة
نوعية خمتلفة ،إذ أن هذا القيد قد يفوّت على املواطن فرصة العااء والبوذل يف خدموة جمتمعوه
ومزاولة عالقاته االجتماعية من خالل انضمامه إىل أكثر من مجعية وتقيده يف مجعية واحدة فقو
وجمال واحد الغري‘ خاصة يف ظل االحجام عن العمل التاوعي.
أما بالنسبة ملا ورد يف املادة الثانية من املرسوم بقانون خبصوص استبدال نص املادة ()21
من املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 7131م ،حيث نصت املادة اجلديدة علوى "وال جيووز أن
يكون املرشح لعضوية جملس إدارة النادي أو االحتاد الرياضي منتميًا ألي مجعية سياسية أو أهلية،
كما ال جيوز اجلمع بني عضوية أكثر من نادي أو احتاد رياضي واحد" .فإن اللجنة وجودت أن
الصياغة اليت جاءت يف الفقرة األخرية من هذه املادة ال تعاي املعىن املقصود الذي أراده املشورع
كما أوض ته املؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور ممثليها أمام اللجنة ،حيث أفادوا بأن
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املقصود من هذا املنع هو عدم جواز اجلمع بني أكثر من جملس إدارة نادي أو احتاد رياضي واحد،
وليس اجلمع بني عضوية أكثر من نادي أو احتاد رياضي.
كما الحظت اللجنة أن التعديالت الواردة يف املرسوم بقانون قد تناولت مواد ال تتعلوق
بالنشاط الرياضي ،بل تتعلق باجلمعيات االجتماعية والثقافية.
وعلى الرغم من هذه املالحظات إال أن اللجنة ترى ضرورة املوافقة على املرسوم بقانون ملا
تضمنه من مواد عديدة تتعلق بالنشاط الرياضي وعمل اللجنة األوملبية ،هبدف موائمتها مع امليثاق
األومليب املعتمد من اللجنة األوملبية الدولية لتفادي تعليق النشاط الرياضي يف مملكة الب رين كموا
حصل يف بعض الدول األخرى.
كما أن املؤسسة العامة للشباب والرياضة قد وعدت بفصل األحكام اخلاصوة باألنديوة
واالحتادات الرياضية عن األحكام اخلاصة باجلمعيات يف قوانني منفصلة.
ويف ضوء ما تقدم توصي اللجنة باملوافقة على مرسوم بقانون رقم ( )11لسونة 1171
بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملوة يف
ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة ،الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )17لسنة .7131
خامسـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 31من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار كول
من :
 .3األستاذ خليل إبراهيم الذوادي

مقررًا أصليـًا.

 .4األستاذ عبداجلليل عبداهلل العوينايت

مقررًا احتياطيًا.
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سادسـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مرسوم القانون ،فإن اللجنة توصي مبا
يلي:
 املوافقة على مرسوم بقانون رقم ( )50لسنة  2010بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعياتواألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميـدان الشـباب والرياضـة
واملؤسسات اخلاصة ،الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لسنة .1989
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم

أ.منرية عيسى بن هندي

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص مشروع

قانون بشأن تنظيم مكافآت ملمثلي

احلكومة يف جمالس إدارات اهليئات
واملؤسسات والشركات واللجان
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون

املقدم من جملس النواب).
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التاريخ 31 :أكتوبر 2011م

التقرير احلادي والعشرون للجنة الشؤون املالية وارتقتاادية
حـــول مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآ
واملؤسسا

اهليئا

والشركا

ملمثلي احلكومة

واللجان (املعد

جمالس إدارا

ضوا ارتقرتاح بقانون املقدم من

جملس النواب)
دور ارتنعقاد الرابع – الفال التشريعي الثاني

مالمــــــة:
بتااااخ

 1أب اااا 8121م ،وب وجااااخ ال طااااخب

اااا  / 136ص ل م ق -4 -7 /

 ،)8121أ س صاخحخ ال عاخلي األساتخذ لياي باك صاخلص الصاخلص ئايس ال جياس إلا لجنا
الشؤون ال خلي واال تصخد نس
ي ا مجااال

مك مشرو قانون بشأن تنظيم مكاياتص لممثلا الحكوماة

الاراص الهيواااص والمؤقساااص والشااركاص واللجااان (المعاال ي ا ءااوال ارقتاارام

باانون المالم مص مجل

النواب) ،وبتخ

 2ف ا ا 8122م وب وجاخ ال طاخب

ا 21

 /ص ل م ق  ،)8122 -8 -7 /أ س صخحخ ال عخلي األستخذ ليي بك صخلص الصخلص ئايس
ا ماتخ ال جياس ال نعقاد بتاخ

ال جيس إل لجن الشؤون ال خلي واال تصخد

3ف اا

 8122بشااأن مواصااي النظ ا فااي مش ا ولخت القااوانيك التااي ل ا فص ا فيهااخ ال جيااس خااالل
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الفص التش عي الثخني ومنهخ مش وع القخنون سخلف ال ا ؛ ل نخ شتم ود استم وإلداد تق
بشأنم متا نـًخ أي اليجن لع ضم لي ال جيس ال و .
حورا -اجراالاص اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور حعاله ،قامت اللجنة باإلجراالاص التالية :

( )8تدا سا اليجنا مشا وع القااخنون ال ا او فااي اجت خلختهااخ خااالل دو االنعقااخد العااخدي
ال اب مك الفص التش عي الثخني ،ا خ واصي اليجن منخ شاختهخ ل شا وع القاخنون فاي
دو االنعقخد العخدي األول مك الفص التش عي الثخلل لي الن و التخلي:
الرقم

التاريخ

ارجتمــــــــــــا

اجتماعاص لور ارنعاال العالي الرابع مص الف ل التشريع الثان
2

السخب لش

 82أب

8121م

8

الثخمك لش

 82أب

8121م

اجتماعاص لور ارنعاال العالي األول مص الف ل التشريع الثالث
1

السخب

 21ف ا 8122م

3

الثخمك

 87ف ا 8122م

2

التخس

 6مخ س 8122م

6

العخش

 87مخ س 8122م

21

ال خدي لش

 71مخ س 8122م

22

الثخمك لش

 87مخ و 8122م

28

العش ون

 1ونيو 8122م

27

السخب والعش ون

 7أاتوب 8122م
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( )19اطيع اليجن أثنخء د استهخ ل ش وع القخنون موضوع ال ل والد اس ليا الوثاخئ
ال تعيق بم والتي اشت ي لي مخ يي:
 مش ا وع القااخنون موضااوع ال اال والد اساا وم ا ا تيك إحاادام خ باا أي ال اومااواألخ ى ب أي دائ ة الشؤون القخنوني  .مريق)

-

ا مجيس النواب وم فقختم .مريق)

-

أي لجن الشؤون التش عي والقخنوني ب جيس الشو ى .مريق)

-

أي ال ستشخ اال تصخدي وال خلي بخل جيس( .مريق)

( )11وبدلوة مك اليجن شخ ك في اجت خلهاخ الساخب لشا ماك دو االنعقاخد العاخدي ال ابا
مك الفص التش عي الثخني وال نعقد بتخ

 82أب

8121م:

 وزارة المالية وهم:
 .1السيل نبيل جمعة اللوي

 حضر ارجتما مص مجل

ملير الارة الخزانة بالوزارة.

الشور كل مص:

.1

اللكتـور محمـل عبلهللا اللليمـ

المســتشار الاانـون لشؤون اللجان.

.2

األقتــاذ محسص حميـل مرهـون

المســتشار الاانـون لشؤون اللجان.

.8

اللكتور جعفـر محمــل ال ــائغ

المستشار ارقت ـالي والمـال .

 وتول أمخن ســ اليجن السيل محمل رء محمل.
ثانياا -رحي وزارة المالية :
بااايك م ثااا وزا ة ال خليااا أن ط قااا تعيااايك م ثياااي ال اومااا فاااي مجاااخلس إدا ات
الش اخت والهيئخت ال ت عا حخلياخ ً ل جاخلس إدا ة الشا اخت ال ساخم
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فيهاخ ال اوما ماو ماك

اختصخص ش ا م تياخت القخبا أمخ ال ؤسسخت ال اوميا فا ن التعيايك فيهاخ ااون بقا ا
مك مجيس الوز اء ال ي قوم ب صدا م اسي و ا ات في م ا الشأن ،ولييم ف نم ماك ييا
ال نصف تشاي لجن لتعييك م ثيي ال اوم ؛ ألن ال ُ سخءل في تعيينخت الش اخت ماي شا ا
م تياخت فاال جاوز أن فا

لييهاخ تعيايك أشا خص ماك ا لجنا ثا ت خسا هخ ليا ذلاك،

بخإلضاخف إلا أن اليجنا ييا م خسا أمااخم مجيااس الناواب ،أمااخ مجياس إدا ة م تياااخت فهااو
م خسااخ أمخماام ،ا ااخ أوضااص م ثا وزا ة ال خليا بااأن مجيااس إدا ة الشا ا فتا

أن اات

اختيخ ه ب سخ الافخءة مك أج تطو الش ا التي اون لا ًوا في مجيس إدا تهاخ ،ولييام
ال جوز أن تتدخ اليجن في مسأل التعييك.
ا خ أشخ م ث وزا ة ال خلي إل أن تس ي ال ش وع تت دث لك ال اخفآت واليجخن في حايك
أن ال توى وال ا ون لا تطا ق إلا ذلاك ،بخإلضاخف إلا أن موضاوع ماخفاأة األلااخء
في مجخلس إدا ة الش اخت خخض إل نس

بص الش ا .

ا ااخ أوضااص م ث ا وزا ة ال خلي ا أن القااخنون متعي ا بعاااو األلاااخء ال ثياايك لي اوم ا
وبخلتخلي د

ي ذلك لدم ال سخواة بيك بقيا األلااخء فاي نفاس ال جياس خخصا ما م ثياي

القطخع ال خص في ال اخفأة.
ثالثاا -رحي اللـــــجنة :
نخ ش اليجن مشا وع القاخنون حيال تا ت اساتع ا

وجهاخت النظا التاي دا ت حولام

مااك ا ألاااخء اليجنا ومااك ا ال ستشااخ ك القااخنونييك بااخل جيس وال ستشااخ اال تصااخدي
وال ااخلي بااخل جيس ،وتأااادت اليجن ا مااك سااالم مش ا وع القااخنون مااك النااخحيتيك الدسااتو
والقخنوني وفقــًخ ل أي لجن الشؤون التش عي والقخنوني ب جيس الشو ى.
و د استع ض اليجن مشرو الاانون والذي حلل واءعوه حهلايه بـ:
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 -2إتخحاا الف صاا ليافااخءات ال

نياا الشااخب لي شااخ ا فااي صاان القاا ا  ،وت ثياا

ال اوم ا فااي مجااخلس اإلدا ات باادالً مااك ا تصااخ مخ لياا لاادد معاايك أو فئاا مااك
ال ستو خت اإلدا

.

 -8تعز ز م دأ ال سخواة بيك ال ستو خت اإلدا

ال تيف في القطخع ال اومي.

 -7وضااا الااااوابع وال عاااخ ي ل نااا االساااتفخدة ماااك الو يفااا العخمااا وت ساااي ثقخفااا
االستقخم وخدم الصخلص العخم و ف مستوى األداء اإلدا ي.
 -4ت د ل الدو ال خبي لي األجهزة التي ت تيك ال اوم حص في أس مخلهخ.
إال أن اليجن بعد االطالع و الد اس ل ش وع القخنون وبعد استع ا

الد اس ال قخ نا

باايك ال ش ا وع بقااخنون بشااأن تنظااي ماخفااآت ل ثيااي ال اوم ا فااي مجااخلس إدا ات الهيئااخت
وال ؤسسااخت والش ا اخت واليجااخن ،ومااخ قخبياام مااك ناال فااي القااخنون ال ص ا ي ،و ا ا مااك
مجيس الوز اء اإلمخ اتي

 )2لسن  8113بشأن نظخم ماخفآت ؤسخء وألاخء مجاخلس

إدا ات فاااي الهيئاااخت وال ؤسساااخت والشااا اخت ال يواااا ال ب يااا والغيااا

ب يااا لي اومااا

االت خد وماخفآت ؤسخء وألاخء اليجخن الدائ  ،وبعاد نقاخش مساتفيم ل شا وع القاخنون؛
وجدت اليجن أنم مك الصعوب ال وافق ليا مشا وع القاخنون ا اخ جاخء ماك ال اوما أو ا اخ
جخء في

ا مجيس النواب؛ ولييم فقد سع اليجن إل تعد يم ب اخ

أجيهاااخ ا تااا ح مشااا وع القاااخنون ،الساااي خ مسااا

قا األماداف التاي ماك

مشااا وع القاااخنون إذ ااانل ليااا

تنظاااي

ال اخفآت بين خ تنظ مواد ال ش وع بقخنون ل يي اختيخ األلاخء .بخإلضاخف إلا أن مساأل
مجياس الاوز اء ماك خاالل اليجنا الوزا ا

تنظي ال اخفآت جخ أن ت ك ليسيط التنفي

ليشااؤون ال خلي ا واال تصااخد ) ل واا ا ومالحق ا التطااو ات التااي تط ا أ لي ا ل ا مجااخلس
اإلدا ات واليجخن.
و د استع ض
التي

اليجن مواد مش وع القخنون وبخألخل ال خدتيك  )8و  )4اونه خ ال ايزة

تاز لييه خ مش وع القخنون ،ووجدت مك خالل ال نخ ش أن منخك تعخ ضًخ واض ًخ
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بينه خ األم ال ي د ؤدي في حخل تعد يه خ إل اإلخالل بخلهدف مك مش وع القخنون ،وبعد
نقخش مستفيم ل ش وع القخنون وجدت اليجن أنم مك الصعوب ال وافق لي

مش وع

القخنون وذلك لألس خب التخلي :
 -2أن مشا وع القااخنون يااز باايك مقاادا ال اخفااأة أو معاادلهخ أللاااخء ال جااخلس لي ا أسااخس
الد ج ا الو يفي ا ليو ااخئف ال اي شااغيونهخ فااي ال اوم ا  ،بااخل ي مااك ان ال هااخم ال نخط ا
أللاخء مجيس اإلدا ة الواحد متشخبه  ،وذلك أسخسًخ لي أن التعييك معت اد ليا ال ا ة
والافااخءة ولاايس ليا أسااخس الد جا الو يفيا  ،م ااخ عنااي لاادم اتفااخق ال شا وع ما م اادأ
ال سخواة بيك األلاخء ،وم دأ األج لي

د الع  ،بخإلضخف إل إماخنيا وجاود بعام

االختالفخت في ال ست قخت اإلج خلي لأللاخء لي أسخس أدائه ومسخم خته في اليجخن.
 -8التفخوت الا ي في الفجوة بيك معدلي ال د األلي لي اخفأة في الجدول ال ف م مش وع
القخنون و ي ا ال اخفاأة ال صاودة ل ااو اا اجت اخع ،فعيا سا ي ال ثاخل تقاد القي ا
الفعيي ل او

 )4اجت خلخت ا د أ ص ) لواي الوزا ة في الشه بن او  411د ناخ

أي  4211د نخ في السان بين اخ ال اد األليا لي اخفاأة لها ه الفئا ماك ال او فيك وفقًاخ ل اخ
جااخء فااي الجاادول ال ف ا ومااو  82111د نااخ  ،أي أن الفجااوة باايك ال اخفااأتيك تقااد بااـ
.%481
-7مااك الصااعخ تط يا م ا ا القااخنون ليا اا الشا اخت ال يواا لي اوما بشااا اخم ا أو
بشا جزئاي ،حيال مناخك ت اخ ك واضاص فاي ماواد ما ا ال شا وع ،وال ااك وضا نظاخم
واحد ومعخ ي موحدة تش
-4مش وع القخنون م ا ش

ا الش اخت م تغي ميخايهخ وميايتهخ ونظخمهخ اإلدا ي.
الش اخت وال ؤسسخت والهيئخت واليجاخن ف اك الصاعخ تط يا

نفس ال عخ ي ونظخم ال اخفآت لي اا ما ه ال ؤسساخت ،نظا ًا الخاتالف حجا الشا اخت
وال ؤسسخت ومهخمهخ ،بخإلضخف إل أن بعاهخ ب ي واآلخ يي
اخن الهدف مو استقطخب الافخءات وال

ات.
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ب ي  ،خصوصًاخ إذا

-2لدم العدال في توز ال اخفآت ل ثيي القطخع العخم وم ثيي القطاخع ال اخص فاي مجاخلس
إدا ات الش اخت وال ؤسسخت.
 -1تخج مش وع القخنون إل تغيي جوم ي في اثي ماك ماواده األسخساي ب اخ نساف ال ناخء
القخنوني له ا ال ش وع.
-3سيسخلد م ا ال ش وع بقخنون لي ز اخدة ال ي و اطيا فاي الع ا ال ااومي ،خخصا ما
تأساايس لجن ا لييااخ تس ا

لجن ا تنظااي تقيااي طي ااخت ت شاايص م ثيااي الدول ا فااي مجااخلس

إدا ات الهيئخت وال ؤسسخت والش اخت
 -2نص ال خدة ال خمس مك مشا وع القاخنون ليا أن تعيايك اخفا م ثياي ال اوما ب جاخلس
إدا ات الهيئخت وال ؤسسخت العخم والش اخت موحدة بق ا مك ئايس مجياس الاوز اء،
وحيل إن مجيس اإلدا ة ث السيط العييخ التي تتول شاؤون الهيئا أو ال ؤسسا العخما
و س سيخستهخ التي تسي لييهخ واإلش اف ليا تنفيا مخ ،فااالً لاك خااوع الا ئيس أو
ال ااد التنفياا ي ل خب ا مجيااس اإلدا ة ،وليياام فاا ن توحيااد أداة تعياايك ألاااخء مجااخلس
اإلدا ات ب وجخ

ا صد مك ئيس مجياس الاوز اء جعا ماك الا ئيس التنفيا ي أو

ال د التنفي ي إذا اخن أداة تعيينم ب سوم أو بأم مياي فاي م ت ا تتفاوق ليا مجياس
اإلدا ة ،ومك شخن ذلك تقو م ازه ال ست د صالحيختم مك أداة تعيينم ،وتااخؤل مجياس
اإلدا ة ،م ااخ

ش ا معاام أن اااون مجيااس اإلدا ة تخب ًع اخ مااك النخحي ا الوا عي ا لي ا ئيس او

ال د التنفي ي ،األم ال ي د ت ك معم ج ي مك اآلثخ السي ي لي لال الط فيك.
 -6لالوة لي ا مخ سيف بيخنم مك أس خب ل فم مش وع القاخنون فا ن اليجنا بعاد د اساتم
د اس متأني  ،وانطال ًخ م خ ط حتم ال اوم مك أنهخ بصدد وض ضوابع لتعيايك م ثياي
ال اوم في م ه الش اخت ،األم ال ي ال

دل ً خ إضاخفيًخ ماك أط وحاخت حاوا التوافا

الااوطني به ا ا ال صااوص ،خخص ا مااخ تعي ا ب وضااوع ال وا ا فااي إدا ة ال ااخل العااخم،
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ووضا ضااوابع لتعياايك م ثيااي ال اوما فااي مجااخلس إدا ة الشا اخت وماخفااآته  ،األما
ال ا ي تفا م ا توجاام اليجنا فااي فاام ال ش ا وع والت اال لطا ح مش ا وع ااخنون به ا ا
ال صوص ث خ تتاص نتخئج م ا ال وا ومخ ت م لنم مك إج اءات ت س مشا ولنخ
م ا.
راب اعا -اختيار مارري الموءو األلل وارحتياط :
إل خالً لنل ال خدة  ) 76مك الالئ

الداخيي ل جيس الشو ى  ،اتفقا اليجنا ليا اختياخ

ا مك:
مار ارا حلليـــــاا.
مار ارا احتياطياـا.

 -1األقتــاذة هالـــة رمــزي قري ة
 -2اللكتورة عائشـــة قالـــم مبارك

سا -تولية اللجنة:
خام ا

عاالم المواياااة مااص حيااث المباالح علااى مشاارو قااانون بشااأن تنظاايم مكايااتص لممثل ا
الحكومااة يا مجااال

الاراص الهيواااص والمؤقساااص والشااركاص واللجااان (المعاال يا

ءوال ارقترام باانون المالم مص مجل

النواب).

واألمر معروض على المجل

السيد حبيب مكي هاشم

الموقر رتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية وارتقتاادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية وارتقتاادية

التاريخ  19 :فرباير 2011م

سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنة الشؤون املالية وارتقتاادية

املوضوع  :مشروع قانون بشأن تنظـيم م كافـآ
اهليئا

واملؤسسا

من جملس النواب).

والشركا

ملمثلـي احلكومـة

واللجان (املعد

جمـالس إدارا

ضوا ارتقرتاح بقانون املقدم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتااخ

 2ف ا ا 8122م ،أ فا معااال الساايل عل ا بااص لااال ال ااال رئااي

ضا ك اتخباام

ا  23ص ل ت ق ،)8122 -8 -7 /نسا

تنظيم مكاياتص لممثلا الحكوماة يا مجاال

المجل ا ،

مااك مشاارو قااانون بشااأن

الاراص الهيوااص والمؤقسااص والشاركاص

واللجااان (المعاال ي ا ءااوال ارقتاارام باااانون المااالم مااص مجل ا

النااواب) ،وم ا تاام

اإل اخحي إل لجنا الشاؤون التشا عي والقخنونيا  ،وذلاك ل نخ شاتم وإباداء ال الحظاخت
لييم ليجن الشؤون ال خلي واال تصخد .
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 21ف ا اااا 8122م ،لقاااادت لجناااا الشااااؤون التشاااا عي والقخنونياااا

وبتااااخ

اجت خلهاااخ الثااااخمك ،حيااال اطيعاااا ليااا مشاااا وع القاااخنون ال اااا او  ،وم ا تاااام
اإل اخحي  ،وذلك ب او ال ستشخ ك واالختصخصييك القخنونييك بخل جيس.

وانته اليجن – بعد ال داول والنقخش – إلا لادم م خلفا مشا وع القاخنون
ل خد وأحاخم الدستو .

رحي اللجنة:
ت ا ى اليجن ا سااالم مشاارو قااانون بشااأن تنظاايم مكايااتص لممثل ا الحكومااة ي ا
مجااال

الاراص الهيواااص والمؤقساااص والشااركاص واللجااان (المعاال يا ءااوال ارقتاارام

باانون المالم مص مجل

النواب) ،مك النخحيتيك الدستو

والقخنوني .

حممـد هــادي احللواجـي

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص مشروع

قانون بإضافة مادة جديدة إىل
قانون اخلدمة املدنية الصادر
بالقانون رقم ( )35لسنة

2006م (املعد يف ضوء

االقتراح بقانون املقدم من جملس
النواب).
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التاريخ  23:نوفمرب 2011م
التقريـر الثاين عشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون
رقم ( )35لسنة 2006م ( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب).

مقدمــة :

استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم

( 111ص ل ت ق  ) 1177 -71 -3 /املؤرخ يف  37أكتوبر 1177م ،من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون

رقم ( )35لسنة 2006م ( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،على أن
تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )12تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع الثامن املنعقد بتاريخ  72نوفمرب
1177م من دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثالث.
( )18اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع الب ث والدراسة واليت
اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور( .مرفق) شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .3الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانوين للمجلس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والب ث ،واستعرضت قرار جملس النوواب
بشأنه والقاضي برفض املشروع من حيث املبدأ ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضواء اللجنوة
واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيوث
املبدأ ،وذلك ألن مشروع القانون حمل الدراسة أضاف أحكاموًا إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر
بالقانون رقم ( )31لسنة 1112م ،والذي ألغي باملرسوم بقانون رقم ( )43لسنة  1171بإصدار
قانون اخلدمة املدنية والذي وافق عليه جملسا الشورى والنواب ،وبذلك مل يعد مشروع القوانون
 حمل الدراسة بتعديل قانون اخلدمة املدنية امللغى  -يصادف حمال إلعمال أثره فيه ويكون موناملتعني التوصية بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ.

ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 31من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيوار
كل من :
 .5الدكتور ناصــر محيـــد املبــار

مقررًا أصليـًا.

 .6األستاذ حممد حسن الشيخ منصور الستري

مقررًا احتياطيًا.
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رابعـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادةجديدة إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ( )35لسنة 2006م
( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب).

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

دالل جاسم الزايد

رباب عبدالنيب العريض

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص مشروع

قانون بتعديل بعض أحكام بعض
أحكام قانون اخلدمة املدنية

الصادر بالقانون رقم ( )35لسنة
2006م( ،املعد يف ضوء

االقتراح بقانون املقدم من جملس
النواب).
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التاريخ  23:نوفمرب 2011م
التقريـر الثالث عشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون
رقم ( )35لسنة 2006م ( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب).
مقدمــة :

استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم

( 111ص ل ت ق  ) 1177 -71 -3 /املؤرخ يف  37أكتوبر 1177م ،من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون

رقم ( )35لسنة 2006م ( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،على أن
تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
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( )18تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع الثامن املنعقد بتاريخ  72نوفمرب
1177م من دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي الثالث.
( )18اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع الب ث والدراسة واليت
اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور( .مرفق) شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .4الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانوين للمجلس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والب ث ،واستعرضت قرار جملس النوواب
بشأنه والقاضي برفض املشروع من حيث املبدأ ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضواء اللجنوة
واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيوث
املبدأ ،وذلك ألن مشروع القانون حمل الدراسة أضاف أحكاموًا إىل قانون اخلدمة املدنية الصادر
بالقانون رقم ( )31لسنة 1112م ،والذي ألغي باملرسوم بقانون رقم ( )43لسنة  1171بإصدار
قانون اخلدمة املدنية والذي وافق عليه جملسا الشورى والنواب ،وبذلك مل يعد مشروع القوانون
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 حمل الدراسة بتعديل قانون اخلدمة املدنية امللغى  -يصادف حمال إلعمال أثره فيه ويكون موناملتعني التوصية بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ.
ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 31من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيوار
كل من :
 .7الدكتور ناصر محيد املبار
.8

مقررًا أصليـًا.
مقررًا احتياطيًا.

األستاذ حممد هادي احللواجي

رابعـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:

 عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديلبعض أحكام قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ( )35لسنة 2006م
( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب).
األمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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