املـالحــق
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ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي للجنة املرافق
العامة والبيئة خبصوص مشروع
قانون بشأن ختصيص نسبة
 %50من سواحل اجلزر
االستثمارية كسواحل عامة،
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب).
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التاريخ 11 :مارس 2019م
الرقم11 :

التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بشأن

ختصيص نسبة  %50من سواحل اجلزر االستثمارية كسواحل عامة (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)

دور االنعقاد العادي األول–الفصل التشريعي اخلامس
مقدمة:
بتاريخ 24ديسممممممم بر2018م ،وب وجب الخطاب رقم ( 10ص ل م ب  /ف  5د ،)1
وبنمما ع ى ق قرار بتممب ال ج جت اجت مماى م النممانت ال ن ممد بتمماريخ 23ديسممممممم بر2018م،
بخصمموص اىادا الن ر جت وممروىاق ال وانيل وال راسمميم ب وانيل والتت تقىدق ت ارير ا ل
قبل ال جنة السمماب ة خ ل دور اعن اد ال ادا الرابم ل اللصممل التوممري ت الرابم ج د ترسممل
صممما ب المعالي السييييل بي صا حيييالل الحيييالل ر يس مجبس الشييي ر الق لجنة ال راجق
ال ا ة والبيئة تقرير البجنة (الساصقة) صخح ص مشر ع قان ا صشأا تخحيص نسصة %50
ما س ي ا ا الج ر اتسييتيمارية حس ي ا ا امة (المعل ي ق ي ح اتقترا صقان ا المقلم ما
مجبس الن اب) ،ل ناقوت ودراست واىداد ت رير بوأن
ال ج

تض نـ عمممممممما رتا ال جنة ل رض ى ق

ال وقر.

ىرض ى ق ال ج
وقد انتهق ال جنة الق اىداد ت رير ق

جت الج سممممة السممممادسممممة وال ن دا بتاريخ

 2019/1/20ل دور اعن اد ال ادا األول ل اللصمممل التومممري ت الخا
ذاق الج سة اىادا الت رير الق ال جنة ل زيد ل الدراسة.
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 ،وقرر ال ج

جت

ً
أوال :إجراءات اللجنة:
( )1تدارسق ال جنة وروع ال انول ال ذبور جت اجت اىاتها التالية:
الرقم

اتجتمــــــــــــاع

التاريخ

1

الخا

 22يناير 2019م

2

الساد

29يناير 2019م

3

النا ل

 11جبراير 2019م

4

ال اور

 25جبراير 2019م

5

ال ادا ىور

 26جبراير 2019م

6

النانت ىور

2019م

 4ار

( )2اط ق ال جنة تننا دراسممممتها ل وممممروع ال انول وضمممموع الب ل والدراسممممة ى ق الونائق
ال ت ة ب والتت اوت ق ى ق ا ي ت:
 الت رير(السابق) ل جنة ال راجق ال ا ة والبيئة بوأل وروع ال انول ال ذبور تى ه ( رجق). رتا لجنة الوؤول التوري ية وال انونية( .مر ق)
 الرتا ال انونت ل ستوارا ال جنة ال انونييل( .مر ق)
 رتا وزارا التجارا والصناىة والسيا ة ( يئة الب ريل ل سيا ة وال ارض)( .مر ق)


رئياق ج ية التطوير ال ارا الب رينية( .مر ق)

 ال خطط الهيب ت اعستراتيجت الوطنت ( .2030مر ق)
 قرار ج


النواب و رج ات ( .مر ق)

وروع ال انول و ذبرتا ال بو ة و يئة التوريم واإلجتا ال انونت( .مر ق)
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( )3وبدىوا ل ال جنة وارك جت اجت اىها:
-

ارة األشغاا شؤ ا الصبليات التخطيط العمراني- :

 .1المهندس عيسى عبدالرحمن

مستشار التخطيط العمراني االستراتيجي.

 .2السيد أبو بكر األمين

مستشار قانوني.

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (هيئة البحرين للسياحة والمعارض)-:الرئيس التنفيذ ل لهيئذذة البحرين للسذذذذذذيذذاحذذة

 .1الشيخ خالد بن حمود آل خليفة
والمعارض.
 .2السيد هاشم سيد علول حمزة الساكن

مدير إدارة المرافق والخدمات السياحية.

 .3محمد عبدالحليم غزالن

المستشار القانوني لقطاع السياحة.

 جمعية البحرين للتطوير العقارل-: .1السيد عارف أحمد هجرس

رئيس الجمعية.

 .2السيد ماهر الشاعـــــــــر

الرئيس التنفي ل لديار المحرق.

 .3السيد حسين درويـــــــش

المدير العام للجمعية.

 .4السيد ياسر علي الشراح

عضو الجمعية.

( )4ب ا ضر اعجت اع ل ج

الوورى بل ل:

 .1األستـــــاذ محســن حميـــــد مرهــون

المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان.

 .2السيد عبدالموجود يوسف الشتلة

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .3الـسيـدة أمـينـة عــلـي ربـيـع

باحث قانوني.

 .4السـيــد عـلــي نــادر الســلـوم

باحث قانوني.

 .5السيـد عـلـي مـحـمـد سـلمـان

أخصائي إعالم.

 وتولق ت انة ســر ال جنة السيل م مل رقي م مل رئي

قسم السجل ال ام ،السيل أي ب بي

الطريف ت يل سر لجنة ،السيلة مريم أ مل الريس ت يل سر لجنة ساىد بال ج
ن رة م مل خميس ت يل سر لجنة ساىد بال ج
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.

 ،السيلة

ً
ثانيا :رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة (هيئة البحرين للسياحة واملعارض):
توضح

ن و الهيئة ىند اعجت اع

هم تل الغاية ل وروع ال انول ت

ة ى ق ترض

الواقم ل خ ل التلاوض م ال ستن ريل لتخصيص  %50ل الواجهاق الب رية تا ة ل ا ة،
باإلضاجة الق صدور قراراق ل قبل صا ب الس و ال بت ولت ال هد األ يل إلتا ة الوصول
ل سوا ل ل ا ة ،اع تنهم تواروا الق تل جتح ج يم ال واريم اعستن ارية ل ا ة قد تبول ل
ان باساق س بية ى ق توجيم اقا ة نل ت ك ال واريم وجذب ال ستن ريل .ب ا تل يئة الب ريل
ل سيا ة وال ارض لديها البنير ل ال واريم اعستن ارية والتت تنسجم م ذا ال وروع ب انول.
ب ا بينوا جت رتيهم (ال رجق) اآلتت:
أ تً :اتلاق الهيئة م ا ورد ب ذبرا ال بو ة.
تتلق يئة الب ريل ل سيا ة وال ارض ب ا انتهق الي
الي

ذبرا ال بو ة وخاصة جي ا انتهق

ل ىدم وجود ال اجة إلقرار وروع ال انول ن عرا لوجود ال رسوم الخاص بت رير ال خطط

الهيب ت اعستراتيجت الوطنت ل بة الب ريل و ا يرد ب

ل ت بام ت

ة ى ق ترض الواقم

ت نل جو ر ال وروع ال انل.
يانيًا :تطبيق يئة التخطيط والتطوير ال رانت لنل

ال بادئ.

تنوه الهيئة ال ان ة الق تل يئة التخطيط والتطوير ال رانت وجت ج يم ال واريم الخاصة
ت تزم بالنسبة ال ررا و ذا ا ل ست الهيئة ال ان ة جت ال واريم التت تورجق ى يها.
ياليـ ًا :اتلاق الهيئة م توصية ال جنة الواردا بت رير ا ال ؤرخ  26ديس بر  2018واألسباب
الواردا ب ل تل وروع ال انول وخاصة جي ا يت ق باعستن ار جت ال جال السيا ت و نها الجزر
اعستن ارية ،سيبول ىنصر طرد لرت

ال ال وسيؤدا ل زوف ال ستن ريل ىل ال طاع السيا ت

جت وقق نرى اجة ال بة الوديدا ل ستن ار جت ال نتج اق والجزر ل غرض السيا ت.
وى ي  ،تؤبد يئة الب ريل ل سيا ة وال ارض ى ق اتلاقها ا ورد ب ذبرا ال بو ة ،ب ا تليد
باتلاقها م توصية ال جنة ال ان ة بت رير ا ال ؤرخ  26ديس بر 2018م ب دم ال واج ة ل يل
ال بدت ى ق وروع ال انول لألسباب الواردا بالت رير ال ذبور.
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ً

ثالثا :رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
توضح

ن و وزارا األوغال ووؤول الب دياق والتخطيط ال رانت تننا اعجت اع

هم

تل ال خطط الهيب ت اعستراتيجت الوطنت اوت ل ى ق ىدا استراتيجياق نها ت ديد الواجهاق
الب رية ال ا ة ،ل خ ل اعوتراط ى ق ج يم ال ائ يل ى ق واريم البنا الجديدا تخصيص 50
 %ل الواجهاق الب رية ل واري ها ،بت تبول تا ة ل ا ة .واتا ة الوصول الق الواجهاق
ال ب رية بتأ يل د تدنق ل ق ال رور ،والربط بيل بل ضا ية وواجهتها الب رية ل خ ل
تأ يل سا اق

ينة لأل ابل ال ا ة ال لتو ة.

وقد بدتق ادارا التخطيط ال رانت باعتلاق الودا م ال ك وال طوريل ال ارييل لج ل
الواجهاق الب رية وال ا ة ى يها واريم استن ارية تا ة لوصول ال ا ة اليها.
ً

رابعا :رأي مجعية البحرين للتطوير العقاري:
بيل

ن و ج ية الب ريل ل تطوير ال ارا تننا اعجت اع

هم تل وروع ال انول غير

جاذب ل طوريل وال ستن ريل ال ارييل ،وتل جتح السوا ل ل ا ة ينلر السياح خاصة وتل تغ ب
ببيرا
ال واريم ال ا ة ى ق السوا ل صغيرا ال جم وال سا ة ،وتن جت ال بال ال وروع
ع
جباإل بال تخصيص جز

ل ت ك ال واريم بسوا ل ىا ة ،تو تل تبول ت ك السوا ل لتو ة

ل وم ابل رسوم ،ؤبديل تل نسبة  %50ل السوا ل ل ا ة يجب تل يترك ت ديد ا ل ستن ر
وال طور ال ارا ،م ت ية وجود دراسة جدوى ل جتح السوا ل جت ال واريم اعستن ارية
ل ا ة و دى تأنير ا ى ق جذب ال ستن ريل.
ب ا بينوا جت رد م (ال رجق) اآلتت:
نص وروع ال انول يووب الغ وض وال ب  ،يل لم ي دد النص بية ونوىية الجزر
و ج ها جيلترض ت ديد سا ة ال وروع الذا سيسرا ى ي ال انول يل ع ي بل تطبي ى ق
الجزر الصغيرا ،جن ترح اضاجة الل را التالية " :تل تبول ذه الجزر
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وبة ل بو ة وع ت ل

سا ة الجزيرا ىل  100تلف تر ربم ،وغير

ل ىنها جت الوقق الرا ل ،واألخذ بنوىية

ال وروع وى ل دراسة جدوى قبل سريان ى ق ال وروع.
ويجب ت ديد ل سيت ل تباليف انوا وصيانة وتوغيل السوا ل ال ذبورا جت ال وروع ب انول.
ل وأل ذا ال وروع اإلضرار بالبنية اعستن ارية وال ارية جت ال بة ،ويلضل جت الوقق
الرا ل ىدم تطبي لجذب اعستن ار ورؤو

األ وال.

ً
خامسا :رأي اللجنة:
مشروع القانون الماثل يتألف  -فضالً عن الديباجة – من ست مواد ،تضمنت المادة األولى
إلزام كل مشروع استثماري أو سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة
صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة  %50من سواحله كسواحل عامة
للجمهور ،ونظمت المادة الثانية الضبطية القضائية ،ونصت المادة الثالثة على عقاب كل من يخالف
أحكامه ،وقررت المادة الرابعة إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه ،وأناطت المادة الخامسة بوزير
شؤون البلديات إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه.
ويهدف المشروع إلى توفير مساحات ساحلية بهدف استخدامها كسواحل وشواطئ عامة
للجمهور.
وارتأت الحكومة الموقرة وهيئة التشريع واالفتاء القانوني ،أن مشروع القانون تعتريه شبهة
عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة ( 9فقرة ج) من الدستور والتي تنص على أن الملكية
الخاصة مصونة ويجب عدم المساس بها إال في حدود القانون ،فضالً عن إخالله بمبدأ تفريد العقوبة،
مما دعا مجلس النواب الموقر إلدخال بعض التعديالت عليه على النحو الثابت باألوراق لتفادي
شبهة عدم الدستورية ،وتمت الموافقة عليه بمجلس النواب ،ومن ثم تقرر إحالته لمجلس الشورى
الموقر.
تدارست اللجنة مشروع القانون بعد دعوة الجهات المختصة واالستماع إلى آرائهم فيه،
وبعد الدراسة والمناقشة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،أعدت اللجنة تقريرها وال ل
انتهت فيه إلى رفض مشروع القانون ،من حيث المبدأ ،وتم عرضه على المجلس الموقر بجلسته
السادسة المنعقدة بتاريخ  20يناير  ،2019وبعد المناقشات التي أجراها أصحاب السعادة أعضاء
المجلس الموقر بشأن مشروع القانون ،قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
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وتنفي ا ً لقرار المجلس ،قامت اللجنة بدعوة الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون
على النحو الوارد بالتقرير واستمعت آلرائهم وتسلمت اآلراء مكتوبة من بعضهم ،والتي انتهت
جميعها إلى عدم الموافقة على مشروع القانون لألسباب الواردة سلفا ً بالتقرير ،والتي يمكن
إجمالها في اآلتي:
 -1صدور المرسوم بقانون رقم ( )35لسنة  2016بشأن اعتماد ال ُمخطط الهيكلي االستراتيجي
المتضمن استراتيجية كاملة بشأن الواجهات البحرية وآليات سهولة وصول العامة للشواطئ وسياسة
توسعة رقعة السواحل العامة ،والتي يتم العمل بها على أرض الواقع.
 -2أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خالل التفاوض مع المستثمرين
لتخصيص  %50من الواجهات البحرية إلتاحتها للعامة.
 -3صدور قرارات من قبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين،
إلتاحة الوصول للسواحل للعامة.
 -4أن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة ،مما ال يمكن
معه تنفيذ مشروع القانون بشأنها.
 -5عدم وجود دراسة جدوى من فتح السواحل في المشاريع االستثمارية للعامة ومدى تأثيرها على
جذب المستثمرين في المجال االقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين لالرتقاء به.
ومن جهة أخرى ،فقد تمت مخاطبة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لالستئناس برأيها
بخصوص التعديالت التي أجراها مجلس النواب على مشروع القانون لتالفي شبهة عدم
الدستورية التي اعترته ،فأفادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن مشروع القانون بعد
التعديل ال ل أجراه مجلس النواب على بعض مواده ،الزالت تعتريه شبهة عدم الدستورية فيما
يتعلق بحرمة المساكن الوارد النص عليها في المادة ( )25من الدستور ،كما تتوافر شبهة عدم
الدستورية في المادتين ( )1و ( )3من مشروع القانون فيما يتعلق بالمساس بالملكية الخاصة،
وأيدَت الرأل السابق ال ل انتهت إليه اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
وانطالقا ً من ذلك ،وبعد دراسة جميع المالحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء
المجلس الموقر بخصوص تقرير اللجنة السابق وأخ ها بعين االعتبار ،وما ارتأته لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بحق ،بأن مشروع القانون سواء قبل أو بعد تعديل مجلس النواب تعتريه
شبهة عدم الدستورية ،وبعد استطالع رأل الجهات ذات الصلة واالستماع إليها على النحو سالف
ال كر ،ناقشت اللجنة للمرة الثانية مشروع القانون ،حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت
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حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ،وخلصت إلى التمسك
بقرارها السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة  %50من سواحل
الجزر االستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
لألسباب األتية:
 -1ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع القانون محل الرأل تعتريه شبهة عدم
الدستورية سواء في صيغته األصلية أو بعد إجراء تعديالت عليه من قبل مجلس النواب الموقر،
فتوافقت اللجنة مع رأل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 -2صدور المرسوم بقانون رقم ( )35لسنة  2016باعتماد المخطط الهيكلي االستراتيجي الوطني
لمملكة البحرين  ،2030حيث تضمن المخطط الم كور عشر استراتيجيات لتطوير مملكة البحرين
منها االستراتيجية رقم ( )6التي ورد بها " االشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء
الجديدة تخصيص ( )%50من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة ،مع
إتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين ح ٍد أدنى من حق المرور ،".وأنه يتم العمل به ا
المخطط على أرض الواقع.
 -3إن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خالل التفاوض مع المستثمرين
لتخصيص ( )%50من الواجهات البحرية لتكون متاحة للعامة ،باإلضافة إلى صدور قرارات من
قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد األمين ،إلتاحة الوصول للسواحل للعامة.
 -4طبقًا لما أقرت به جمعية التطوير العقارل البحرينية فإن أغلب المشاريع المقامة على السواحل
مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة ،وبالتالي فمن الصعوبة تطبيق مشروع القانون على
كل الجزر الطبيعية أو الصناعية بشكل كامل على أرض الواقع.
 -5الثابت أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على ج ب المستثمرين في
المجال االقتصادل ال ل تسعى مملكة البحرين لالرتقاء به ،وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير
مشروع القانون سلبًا على مجال االستثمار في مملكة البحرين.

لحا ما تقلم ،قل رأت البجنة لم الم ا قة بى مشر ع قان ا صشأا تخحيص نسصة
 %50ما س ا ا الج ر اتستيمارية حس ا ا امة (المعل ي ق ح اتقترا صقان ا المقلم
ما مجبس الن اب).
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ً
سادسا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
اى اعع لنص ال ادا ( )39ل ال ئ ة الداخ ية ل ج

الومممممممورى ،اتل ق ال جنة ى ق اختيار بل

ل:
 -1األستاذ سمير حالق الص ارنة
 -2األستاذ رقا إصراهيم منفرلي

مقررا أحبيــــــًـا.
ً
مقررا ا تياطيـــًا.
ً

ً

سابعا -توصية اللجنة:
جت ضو ال ناقواق واآلرا التت تبديق تننا دراسة مشر ع قان ا صشأا تخحيص نسصة %50
ما س ا ا الج ر اتستيمارية حس ا ا امة (المعل ي ق ح اتقترا صقان ا المقلم ما مجبس
الن اب) جإل ال جنة توصت ب ا ي ت:
 عدم الموافقة من حيث المبدأ ،على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة  %50من سواحلالجزر االستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

األمر معر ض بى المجبس الم قر تتخاذ الال م،،،

فؤاد أمحد احلاجي

مجعة حممد الكعبي
نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
خبصوص قرار جملس النواب حول
قرار جملس الشورى خبصوص مشروع
قانون بتعديل املادة ( )32من املرسوم
بقانون رقم ( )39لسنة 2002م بشأن
امليزانية العامة( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب).
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التاريخ 7 :أصريا 2019م
التقرير رقم)12( :

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حول قرار جملس النواب
خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل املادة ()32
من املرسوم بقانون رقم ( )39لسنة  2002بشأن امليزانية العامة
(املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب املوقر)
دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي اخلامس

مقدمة:
است ق لجنة الوؤول ال الية واعقتصادية بتاب صا ب ال الت السيد ى ت بل
صالح الصالح رئي
 26ار

ج

الوورى رقم ( /106ص ل م ق/ف 5د )1ال ؤرخ جت

2019م ،والذا تم ب وجب تب يف ال جنة بدراسة و ناقوة قرار مجبس

الن اب صخح ص قرار مجبس الش ر صشأا مشر ع قان ا صتعليا المالة ()32
ما المرس م صقان ا رقم ( )39لسنة  2002صشأا المي انية العامة
(المعل صناح بى اتقترا صقان ا المقلم ما مجبس الن اب الم قر) ،ى ق تل تتم
دراست وابدا ال
ال ج

اق واىداد ت رير يتض ل رتا ال جنة بوأن  ،ليتم ىرض ى ق

.
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ً
أوال -إجراءات اللجنة:
( )5تدارستتتت اللجنة قرار مجلس النواب بخصتتتوص قرار مجلس الشتتتورى بشتتتأن
مشروع القانون المذكور في االجتماعين التاليين:
رقم اتجتماع
اعجت اع الساد

تاريخ اتجتماع

ىور

2019/3/31

اعجت اع السابم ىور

2019/4/7

( )6اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بخصتتتتتتوص قرار مجلس الشتتتتتتورى
ب شأن مشروع قانون بتعديل المادة ( )32من المر سوم بقانون رقم ( )39ل سنة
 2002بشتتتتتتتأن الميزانية العامة (المعد بناء على االقتران بقانون المقدم من
مجلس النواب الموقر)( .مرفق)
 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: .1السيد خالــــد نجــاح محمـــد

المستشار القانوني.

 .2السيد علـي عــبدهللا العـرادل

المستشار القانوني.

 .3السيد علــي عبـاس الـعـرادل

أخصائي إعالم أول.

 .4السيد علـــي نــــادر السلــوم

باحث قانوني.

 .5السيدة أميــنة علـــي ربيـــع

باحث قانوني.

 -تولى أمانة ســر اللجنة الدكتورة سهيرا عبداللطيف.
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ً

ثانيا -رأي اللجنة:
تدارسق ال جنة قرار ج

النواب بخصوص قرار ج

الوورى بوأل

وروع قانول بت ديل ال ادا ( )32ل ال رسوم ب انول رقم ( )39لسنة  2002بوأل
ال يزانية ال ا ة (ال د جت ضو اعقتراح ب انول ال دم ل ج
وتم تبادل وجهاق الن ر ول

النواب ال وقر)،

ل قبل تص اب الس ادا تىضا ال جنة ،وال ستواريل

ال انونييل لوؤول ال جال.

ويتألف وروع ال انول – جض ع ىل الديباجة – ل ادتيل ،نصق ال ادا األولق
ن ى ق تل يقستبدل بنص ال ادا ( )32ل ال رسوم ب انول رقم ( )39لسنة 2002
بوأل ال يزانية ال ا ة ،نص آخر لت ديل قي ة بند "اعىت اد اع تياطت" ل نسبة نابتة
ت ادل  %3ل اج الت ت ديراق ال صروجاق ال تبررا الق نسبة تغيرا ع تجاوز
 %3ل اج الت ذه الت ديراق ،وجا ق ال ادا النانية تنليذية.
وب د تدار

ال جنة ل رار ج

النواب بخصوص قرار ج

الوورى بوأل

وروع ال انول ال ذبور ،واعط ع ى ق رج ات وخاصة ت رير لجنة الوؤول ال الية
واعقتصادية ب ج

النواب ،الذا جا خاليعا ل األسباب ،و ل نم لم يأق بجديد ينال

ل س ة األسباب التت بنق ى يها ال جنة توصيتها الساب ة ب دم ال واج ة ى ق وروع
ال انول ل يل ال بدت جإل ال جنة خ صق الق التوصية بالت سك ب رار ج
الوورى ،وال تخذ جت ج ست ال اورا بتاريخ  17جبراير 2019م ،وال اضت ب دم
ال واج ة ل يل ال بدت ى ق وروع ال انول ،وذلك لألسباب اآلتية:
 .1ال بند ال صروجاق ال تبررا جت ال يزانية ال ا ة ل دولة و األسا

الذا ت تسب

ى ي نسبة الـــــ  %3عىت اد اع تياطت جت بند ست ل .و يل ال بند ال صروجاق
ال تبررا يتم التواجق ى ي بيل ال بو ة والس طة التوري ية تننا ت ديم وروع
قانول اىت اد ال يزانية ال ا ة،

ا ي نت ت ق الهدف ل وروع ال انول و و
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واربة الس طة التوري ية م ال بو ة جت ت ديد قي ة بند اعىت اد اع تياطت،
و ل ذا ال نط ق جإن ع توجد برراق تستدىت ت ديل ال انول لج ل النسبة تغيرا
طال ا تنها ت تسب ب د اىت اد بند ال صروجاق ال تبررا بالتواجق بيل الس طتيل
التوري ية والتنليذية.
 .2ال ا جرى ى ي ال ل بت ديد اعىت اد اع تياطت بنسبة نابتة ت ادل  %3ل
ال صروجاق ال تبررا يسا م بوبل ايجابت جت قدرا ال بو ة ى ق الوجا بالتزا اتها
ال الية ال اج ة وغير ال توق ة والتت تطرت تننا تنليذ ال يزانية ال ا ة ل دولة .جت
يل تل اقرار اعىت اد اع تياطت بنسبة تقل ل  ، %3سوف يؤنر بالس ب ى ق
قدرا ال بو ة ى ق الوجا بالتزا اتها .ذلك تل اب ا النسبة ال ددا بالنص الناجذ ىند
 %3بنسبة نابتة ل وأن تل ي ق رونة
تجاوز ا تم اعتلاق ى ي

ولة ل جابهة ال اعق الطارئة ،دول

م الس طة التوري ية ىند اقرار ال يزانية.

 .3ال ال واج ة ى ق وروع ال انول قد تؤدا الق تأخير اقرار وروىاق ال وانيل
ال ب ة عىت اد ال يزانية ال ا ة ل دولة ،وت يق اعتلاق بيل الس طتيل التوري ية
والتنليذية ى ق ت ديد بند اعىت اد اع تياطت بنسبة ع تزيد ى ق  %3ل
ال صروجاق ال تبررا ،جت يل تل النص الناجذ ي دد نسبة نابتة ل ال صروجاق
ال تبررا ،بنا ع ى ق ال انول ،بدول ال اجة ل تواجق ولها زيادا تو ن صانعا بيل
الس طتيل التوري ية والتنليذية ،األ ر الذا يسهل اقرار وروع ال انول باىت اد
ال يزانية ال ا ة ل دولة.
وبنا ى ق ا ت دم ،جإل ال جنة توصت بالت سك ب رار ج

الوورى ب دم

ال واج ة ل يل ال بدت ى ق مشر ع قان ا صتعليا المالة ( )32ما المرس م صقان ا
رقم ( )39لسنة  2002صشأا المي انية العامة (المعل ي ق ح اتقترا صقان ا
المقلم ما مجبس الن اب الم قر).
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ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
اى اعع لنص ال ادا ( )39ل ال ئ ة الداخ ية ل ج

الوممممممورى  ،اتل ق ال جنة ى ق

اختيار بل ل:

 -3األستاذ حالق يل سيا آا ر مة

مقررا أحبيــــــًـا.
ً

سا بي أصـا

مقررا ا تياطيـــًا.
ً

 -4اللحت ر صلالع يـ

ً

رابعا -توصية اللجنة:
جت ضو ال ناقواق واآلرا التت تبديق تننا دراسة قرار ج

النواب

بخصوص قرار ج

الوورى بوأل وروع ال انول ،جإل ال جنة توصت صالتمسك

صقرار مجبس الش ر

صعلم الم ا قة ما يث المصلأ بى مشر ع قان ا صتعليا

المالة ( )32ما المرس م صقان ا رقم ( )39لسنة  2002صشأا المي انية العامة
(المعل ي ق ح اتقترا صقان ا المقلم ما مجبس الن اب الم قر).

األمر معر ض بى المجبس الم قر تتخاذ الال م،،،

خالد حسني املسـقطي

د .عبدالعزيز حسن أبل

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل بعض
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة
 2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية،
واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء:
مخيس محد الرميحي ،ودالل جاسم
الزايد ،وعادل عبدالرمحن املعاودة،
وسبيكة خليفة الفضالة ،والدكتور
حممد علي اخلزاعي.
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التاريخ 21 :مارس 2019م
الرقم)4( :

تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ()14
لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :مخيس محد الرميحي ،دالل جاسم الزايد ،عادل
عبدالرمحن املعاودة ،سبيكة خليفة الفضالة ،والدكتور حممد علي
اخلزاعي

مقدمــة:
است ق لجنة الوؤول التوري ية وال انونية بتاب حا ب المعالي األستاذ بي صا
حالل الحالل ر يس مجبس الش ر رقـم ( 57ص ل ق ق  /ف  5د  )1ال ؤرخ
جت  13جبراير 2019م ،والذا تم ب وجب تب يف ال جنة بدراسة و ناقوة اتقترا
صقان ا صتعليا صعض أ حام المرس م صقان ا رقم ( )14لسنة  2002صشأا مصاشرة
ال ق ق السياسية المقلم ما أح اب السعالة األ قاح :خميس مل الرمي ي،
لتا جاسم ال ايل ،الا صلالر ما المعا لة ،سصيحة خبيفة الفقالة ،اللحت ر
م مل بي الخ ا ي ،ى ق تل تتم دراست وابدا ال
رتا ال جنة بوأن ليتم ىرض ى ق ال ج

.
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اق واىداد ت رير يتض ل

ً

أوال :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التحبيف المذح ر أ اله قامت البجنة صاإلجراحات التالية:
( )7تدارسق ال جنة اعقتراح ب انول ال ذبور – خ ل دور اعن اد ال ادا األول ل
اللصل التوري ت الخا  -جت اعجت اىيل التالييل:
التاريخ

اتجتماع

 20جبراير 2019م

الخا

 13ار

النا ل

2019م

( )8اط ق ال جنة تننا دراسممتها ى ق الونائق ال ت ة باالقتران بقانون وضمموع
الب ل والدراسة ،والتت اوت ق ى ق ا ي ت:
 االقتران بقانون المذكور ،ومذكرته اإليضاحية( .مرفق) مذكرة بالرأي القانوني بشأن االقتران بقانون من إعداد األستاذ عبدالموجوديوسف الشتلة ،المستشار القانوني للجنة( .مرفق)
( )9حضر االجتماع الثامن المنعقد بتاريخ  13مارس 2019م  -بدعوة من اللجنة-
ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،األستاذ إسماعيل أحمد
العصفور ،المستشار القانوني بالوزارة.

( )10شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:
 .1األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .2السيدة سهير سلطان بني حماد

مستشار قانوني مساعد.

 .3السيــد محســــن علي الغريـرل

باحث قانوني بإدارة البحوث والدراسات.
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 تولى أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر ،والسيدة زينب يوسف ،والسيد
محمد رضي ،أمناء سر بإدارة شؤون اللجان.
ً

ثانيـا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة اتقترا صقان ا صتعليا صعض أ حام المرس م صقان ا رقم ()14
لسنة  2002صشأا مصاشرة ال ق ق السياسية

المقلم ما أح اب السعالة

األ قاح :خميس مل الرمي ي ،لتا جاسم ال ايل ،الا صلالر ما المعا لة،
سصيحة خبيفة الفقالة ،اللحت ر م مل بي الخ ا ي ،وتم استعراض وجهات النظر
التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ،وممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف وذلك بحضور مستشار اللجنة ،وقد رأت اللجنة أن االقتران بقانون يهدف
إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون ،بوجوب
أن يحدد األمر الملكي الصادر تاريخ فتح باب الترشيح لالنتخابات النيابية وتاريخ قفله،
بحيث ال تزيد على ثالثة أيام لتسجيل الترشيح لالنتخابات النيابية ،وقد ارتأى االقتران
بقانون أن تكون مدة تسجيل الترشيح ثالثة أيام أسوة ً بالمدد الواردة في المادة ( )12من
القانون ،إذ أن توحيد المدد يسهل معرفة الناخبين والمترشحين بها ،وهي سبعة أيام
لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون ،وثالثة أيام لقرار اللجنة والطعن عليه،
إضافة إلى مدة تقديم الترشيحات وهو التعديل الوارد في االقتران بقانون.
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كما استهدف تعديل المادة السادسة والعشرين مواجهة حاالت التالعب التي تتمثل
في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة األصوات على
مرشح لصالح مرشح آخر ،لذا فإن اعتبار األصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى
مع حالة عدم التنازل ألن البطالن يقع على األصوات التي حصل عليها هو وبالتالي
يتنافس مع باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات ،وبالتالي يكون
إبطال تلك األصوات مناسبـ ًا.

ني عليها؛
وعليه رأت اللجنة وجاهة االقتران بقانون ومبرراته واألسباب التي بـ ُ َ
لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر االقتران بقانون.

ً

ثالثــا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
اى اعع لنص ال ادا ( ) 39ل ال ئ ة الداخ ية ل ج
اختيار بل ل:

 .1األستاذة سبيكة خليفة الفضالة
 .2الدكتور محمد علي الخزاعي

الومممممممورى ،اتل ق ال جنة ى ق

مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتياطيًا.
ً

ً
رابعــا :توصية اللجنة:
جت ضممو

ا دار ل ناقومماق و ا تبدا ل آرا تننا دراسممة ال رسمموم ب انول،

جإل ال جنة توصت ب ا ي ت:
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 جواز نظر اتقترا صقان ا صتعليا صعض أ حام المرس م صقان ا رقم ( )14لسنة 2002صشأا مصاشرة ال ق ق السياسية المقلم ما أح اب السعالة األ قاح:
خميس مل الرمي ي ،لتا جاسم ال ايل ،الا صلالر ما المعا لة ،سصيحة خبيفة
الفقالة ،اللحت ر م مل بي الخ ا ي.

األمر معر ض بى المجبس الم قر تتخاذ الال م،،،

دالل جـاسم الزايد

خـميس محد الرميحي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()4
تقرير جلنة شؤون الشباب خبصوص
االقرتاح بقانون بشأن احلد من
استهالك مشروبات الطاقة ،واملقدم
من أصحاب السعادة األعضاء :رضا
إبراهيم منفردي ،وسبيكة خليفة
الفضالة ،ودالل جاسم الزايد،
ونانسي دينا إيلي خضوري ،ونوار
علي احملمود.
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التاريخ 26:مارس 2019م
التقرير2 :

تقرير جلنة شؤون الشباب حول االقرتاح بقانون
بشأن "احلد من استهالك مشروبات الطاقة"
واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :رضا إبراهيم منفردي ،سبيكة خليفة
الفضالة ،دالل جاسم الزايد ،نانسي دينا إيلي خضوري ،نوار علي احملمود
دور االنعقاد العادي األول – الفصل التشريعي اخلامس

مقدمة:
بتاريخ  28يناير 2019م ،وب وجب الخطاب رقم ( 38ص ل ش ش  /ف  5د )1
ترسل صا ب ال الت السيد ى ت بل صالح الصالح رئي
وؤول الوباب ،نسخ

ج

الوورى الق لجنة

ل اعقتراح ب انول بوأل ال د ل استه ك وروباق الطاقة،

وال دم ل تصممممم اب السممممم ادا األىضممممما  :رضممممما ابرا يم نلردا ،سمممممبيبة خ يلة
اللضممممممالة ،دعل جاسممممممم الزايد ،نانسممممممت دينا اي ت خضممممممورا ،نوار ى ت ال
ل ناقوت ودراست

وابدا ال

ود،

اق ى ي واىداد ت رير يتض ل رتا ال جنة بوأن

جت وىد تقصاه ن نة تسابيم ل تاريخ ليتم ىرض ى ق ال ج
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.

ً

أوال :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 .1تلارست البجنة اتقترا صقان ا ي اجتما اتها التالية:
رقـم اتجتمـاع

التاريخ

السابم

 13جبراير 2019م

التاسم

2019م

 6ار

 .2اطبعت البجنة أيناح لراسييييتها لالقترا صقان ا م قيييي ع الص ث اللراسيييية
بى ال يا ق المتعبقة صه التي اشتمبت بى ما يبي:
 رتا لجنة الوممؤول التوممري ية وال انونية وال رجق ب

ذبرا ال سممتوممار ال انونت.

(مر ق)
 رتا لجنة الخد اق ب ج

الوورى( .مر ق)

 رتا لجنة وؤول ال رتا والطلل ب ج

الوورى( .مر ق)



رئياق وزارا الصناىة والتجارا والسيا ة( .مر ق)



رئياق وزارا الص ة( .مر ق)

 ت رير ن ة الصمممم ة ال ال ية بوممممأل ال د ل اسممممته ك ال وممممروباق ال

ا

بالسبر( .مر ق)
 اعقتراح ب انول بومممأل ال د ل اسمممته ك ومممروباق الطاقة (ال دل) و ذبرت
اإليضا ية( .مر ق)
 اعقتراح ب انول بوأل ال د ل استه ك وروباق الطاقة و ذبرت اإليضا ية.
(مر ق)

 .3صل ة ما البجنة ،شارك ي اجتما ها التاسع حا ما:
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ارة الحنا ة التجارة السيا ة ،يث قر:

حيا ال ارة لشؤ ا التجارة.
 السيل نالر خبيا المؤيل -السيل ميل ي سف ر مة

ال حيا المسا ل لبتجارة الم بية.

 -السيل م مل صلالمنعم العيل

مستشار قان ني.

 -اللحت ر م مل صلالمجيل

مستشار قان ني.

 -السيلة منى سيل حاظم العب ي

ملير إلارة الم احفات المقاييس.

ارة الح ة ،يث قر:

 .1اللحت رة نجاة م مل أص الفتل





ملير إلارة الح ة العامة.

 .2السيل جماا سنيا غ اا

مستشار قان ني.

 .3السيل م م ل رشيل الع قي

مستشار شؤ ا المجالس.

 .4السيلة صيينة ي سف جالا

ر يس قسم التغذية.

قر اتجتماع ما مجبس الش ر :
 .1السيل بي صلهللا العرالي

المستشار القان ني.

 .2السيلة اطمة غانم الذ الي

صا ث قان ني.

 .3السيل بي صاس العرالي

أخحا ي إ الم أ ا.

ارة شؤ ا مجبسي الش ر
 -السيلة رصاب صلهللا العالي

الن اب-:
أخحا ي تنسيق متاصعة أ ا.

وتولق ت انة سر ال جنة السيل أ مل حالل المال ر يس شؤ ا البجاا ،السيل أي ب
بي طريف أميا سر لجنة ،السيلة مريم أ مل الريس أميا سر لجنة مسا ل.
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ً

ثانيا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:
اط ق ال جنة ى ق رتا لجنة الوؤول التوري ية وال انونية ب ج

الوورى،

والذا انتهق جي الق س ة اعقتراح ب انول ل النا ية الدستورية( .مر ق)
ً

ثالثا :رأي جلنة اخلدمات مبجلس الشورى( :مرفق)
تيدق لجنة الخد اق اعقتراح ب انول وذلك لألسباب اآلتية:
 تل اعقتراح ب انول يسد اللراغ التوري ت بتن يم ى ية تصنيم واستيراد وتداول
نتجاق وروباق الطاقة ،وي

ر ال نتجاق وال وروباق غير ال تواج ة نها

ل واصلاق ال ياسية ال ت دا ل قبل الجهاق ال ختصة.
 تل اعقتراح ب انول يساىد جت وقف انتوار وروباق الطاقة بيل توساط النا ،
صا جت ل الت ذيراق الطبية بوأل تضرار ا
وجئة الوباب بوبل خاص ،خصو ع
ال ت ددا.
 تل اعقتراح ب انول يؤدا الق نور الوىت لدى الج يم ب ا ية وروباق الطاقة،
ويص ح ال لا يم الخاطئة لديهم.
 نتيجة لتبرار اعق الوجياق جت ىدا دول ألسباب ترتبط بهذه ال وروباق ،ج د
تصدرق ىدد ل الدول قراراق ت

ر ل خ لها الترويج ل وروباق الطاقة تو

بي ها ،بال بة ال ربية الس ودية ،ودولة اإل اراق ال ربية ال ت دا ،ودولة
البويق ،و و ا يؤيد اتخاذ اجرا اق وابهة جت

بة الب ريل ،وذلك ل لا

ى ق ص ة ال واطنيل وال ي يل ،وذلك ب ا يتسق م الل را (ت) ل ال ادا النا نة
ل الدستور ،والتت تنص ى ق تل "لبل واطل ال ق جت الرىاية الص ية ،وت نق
الدولة بالص ة ال ا ة ،وتبلل وسائل الوقاية وال
ال ستولياق وال ؤسساق الص ية".
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ج بإنوا

خت ف تنواع

ً
رابعا :رأي جلنة شؤون املرأة والطفل مبجلس الشورى:
تجادق ال جنة بأل وضوع اعقتراح ب انول لي

ل ض ل اختصاصاتها.

(مر ق)
ً
خامسا :رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
بيل

ن و وزارا الصناىة والتجارا والسيا ة ،تل ال جنة الوطنية

ل واصلاق وال ايي

برئاسة س ادا وزير الصناىة والتجارا والسيا ة ت الجهة

ال نية باىت اد ال واصلاق وال وائح اللنية و نها ال ت ة ب طاع األغذية والزراىة،
ول ا بانق وروباق الطاقة ض ل ت ك ال ز ة التت تصدر بوأنها لوائح جنية ز ة،
ج د اىت دق ال جنة الوطنية ل واصلاق وال ايي
والصادرا ىل يئة الت يي

لدول ج

ال ئ ة اللنية الخ يجية التالية

الت اول لدول الخ يج ال ربية( :اوتراطاق
)GSO FDS 1926:2009

تداول وروباق الطاقة رقم:

والتت تم اىت اد ا وطنيعا ب رار ل س ادا وزير الصناىة والتجارا والسيا ة ال وقر
ال جنة رقم  107لسنة  ،2010ب ا تل ناك عئ ة جنية خ يجية

رئي

دنة

ل وروباق الطاقة ( )GSO FDS 1926: 2015و ت جت طور اعىت اد.
والجدير بالذبر بأل تا واصممممممملة تو عئ ة جنية قبل اىت اد ا وطنيعا يتوجب
ىق

بة الب ريل اإلخطار ىنها الق ن

ة التجارا ال ال ية ب سمممممممب اتلاقية

ال وقاق اللنية ت ام التجارا واتلاقية تدابير الصممممم ة والصممممم ة النباتية بال ن ة،
وتأخذ جترا ز نية دتها سمممممممتول يو ع ا نذ تاريخ ت ديم اإلخطار عسمممممممت م تية
اق ى يها ل قبل الدول األىضممممممما جت ال ن
ال جنة الوطنية ل واصمملاق وال ايي

ة ،وىند اىت اد ا ل قبل

تبول ناك ه ة دتها سممتة توممهر لدخولها

يز النلاذ.
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ول ا با نق ال ئ ة اللن ية ال ذبورا تى ه وال ئ ة اللن ية الخ يج ية ال

د نة

ببيرا ل ال واد ال نصوص ى يها
) (GSO FDS 1926:2015تغطيال جانبعا
ع
جت اعقتراح ب انول ،جإل وزارا الصمممممناىة والتجارا والسممممميا ة ترى بأن ع توجد
اجة إلصدار ذا ال انول(.مر ق)

ً
سادسا :رأي وزارة الصحة:
بيل

ن و وزارا الص ة تل ال انول رقم ( )34لسنة  2018بإصدار قانول

ؤخرا قد تناول سألة ال د ل استه ك وروباق
الص ة ال ا ة الذا صدر
ع
الطاقة ،وتل الوزارا اليعا بصدد اصدار ال راراق التنليذية ل انول وسيتم تض يل
ا ورد جت اعقتراح ل خ ل ذه ال راراق .و ل نا ية تخرى ترى الوزارا تل
تخصيص قانول نلصل ين م وضوع ال د ل استه ك وروباق الطاقة ج ط
م وجود تغذية تخرى ضارا بالص ة دىاا عقتراح ال ديد ل التوري اق لتن يم
ال واد ال ضرا بالص ة ،و و ا ع يست يم و سل ال ية التوري ية جت تا جت م.
وى ي ترى الوزارا ارجا الن ر جت اعقتراح ب انول ل يل اصدار ال راراق
التنليذية ل انول ال وار الي  ،ى ع ا بأل ذا الرد غير نهائت ،وتل الرد النهائت
سيتض ل جت ذبرا رد ال بو ة ول اعقتراح ب انول( .مر ق)
ً
سابعا :رأي اللجنة:
ناقوق ال جنة اعقتراح ب انول بوأل ال د ل استه ك وروباق الطاقة،
وال دم ل تص اب الس ادا األىضا  :رضا ابرا يم نلردا ،سبيبة خ يلة اللضالة،
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دعل جاسم الزايد ،نانست دينا اي ت خضورا ،نوار ى ت ال
وجهاق الن ر التت دارق ول
ب ا وتم اعستئنا

ود ،يل تم است راض

ل قبل تىضا ال جنة ،وال ستوار ال انونت.

بآرا الجهاق ذاق ال قة و ت وزارا الصناىة والتجارا

والسيا ة ،ووزارا الص ة .وتم اعط ع ى ق رتا لجنة الخد اق بال ج
لجنة الوؤول التوري ية وال انونية والذا جا

 ،ورتا

ؤبدعا لس ة اعقتراح ب انول ل

النا ية الدستورية.
يتألف اتقترا صقان ا -جض ع ىل الديباجة– ل ( )11مالة ،تض نق المالة ()1
ت اريف ل صط اق الواردا باعقتراح ب انول ،يل ىرجق الوزير بأن الوزير
ال نت بوؤول الص ة ،ب ا ىرجق وروباق الطاقة ،بأنها تية وروباق يتم تسوي ها
تو بي ها ى ق تنها وروباق ل طاقة ،وتو ل ى ق سبيل ال نال ال وروباق التت ت توا
ى ق الباجييل والتوريل والجنسينج والجوارانا ،وتية واد لها تأنير طابق تو واب
ل واد ال ذبورا .بذلك وىرجق ال ادا ( )1ال صود بالدىاية تو الترويج تو اإلى ل،
و و الت ريف ب نتجاق وروباق الطاقة ب ا يؤدا الق توجيم استخدا ها واعتجار
جيها والس ت الق زيادا ىدد ال سته بيل لها ،ىبر وسائل اإلى م ال رئية وال س وىة
وال رو ا ،ووسائل ت نية ال و اق ،وتدواق التواصل اعجت اىت سوا بطريق
باور تو غير باور.
ونصق المالة ( )2ى ق

ر تصنيم تو استيراد تو تداول نتجاق وروباق

الطاقة غير ال تواج ة م ال واصلاق ال ياسية ال ت دا .وقد

رق المالة ( )3بي ها

ل ل و دول سل النا نة ىورا ،وتلز ق بائ يها بوضم ىبارا واض ة جت بال بارز
تبيل

ر بي ها ل ل و دول ذه السل.

جت يل

رق المالة ( )4توزيم نتجاق وروباق الطاقة جانعا .و

رق

المالة ( )5بي ها جت ال طاىم وال اصف جت ال ؤسساق الت ي ية والص ية .ب ا
وقررق المالة ()6

ر الدىاية ىل نتجاق وروباق الطاقة جت ج يم األ ابل
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ال ا ة وبباجة الوسائل .وتلز ق المالة ( )7صن يها و ستورديها و وزىيها بوضم
نص ت ذيرا ى يها ي ذر ل آنار ا الضارا ى ق اإلنسال .وت ّرضق المالة ()8
ل ضبطية ال ضائية ل يل س طة ن ها ،وال و ليل ال نو ة لهم .جت يل جا ق
المالة ( )9ى ابية ،جنصق ى ق ى وبة الغرا ة لبل ل يخالف ت بام ال واد ()7،6،4
وتوديد ا ى ق بل ل يخالف ت بام ال واد ( )5،3،2ل نصوص ال انول ال ترح،
ويجوز ل

ب ة تل ت بم بإغ ق ال ل ال خالف أل بام ال انول ،ب ا يجوز لها تل

ت بم ب صادرا ال نتجاق ال ستخد ة جت ارتباب ال خاللة .وتناطق المالة ()10
بالوزير ال نت بوؤول الص ة اصدار ال راراق ال ز ة لتنليذ ذا ال انول .جي ا
جا ق ال ادا ( )11تنليذية.

ويهدف اعقتراح ب انول –جت ضو

ذبرت اإليضا ية– الق ت يق رىاية

النش والوباب و ايتهم ووقايتهم ،و ل الص ة ال ا ة لبل جئاق ال جت م بت يق
ال ناجم الص ية واعجت اىية ،والتخ ت ىل ال اداق الضارا التت تؤنر ى ق الص ة،
ويبول ذلك بال د ل انتوار استه ك وروباق الطاقة ن عرا ل ا تسا م ب ل اإلصابة
ب دد ل األ راض ،ل ا ت توي
غير الص ية،

ل نسب ىالية ل السبر والباجييل وغير ا ل ال واد

ا يستدىت ال ل ى ق وضم األ بام ال ناسبة ل د ل استه ك ذه

ال وروباق.
وب د الب ل وال داولة وتدار

ال جنة ل قتراح ب انول واط ىها ى ق ج يم

اآلرا ج د رتق تل اصدار ذا التوريم ل آنار ايجابية ى ق ال جت م تت نل جت اآلتت:
 .aيأتت اعقتراح ب انول تل ي ع ل ا نصق ى ي ال ادا ( )5ل دستور ال بة ،والتت
تنص ى ق تل يتولق ال انول رىاية النش و ايت

ل اعستغ ل ووقايت

ل

اإل ال األدبت والجس انت والرو ت ،ب ا وت نق الدولة بن و الوباب البدنت
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والخ ت وال ت .بذلك ويأتت ت ي ا ع ل ا تولي الدولة ل رىاية بالص ة ،و ا
تبل

ل وسائل ل وقاية ل خت ف األ راض.

 .bي ل اعقتراح ب انول ى ق ال د ل انتوار استه ك وروباق الطاقة التت تنبتق
الدراساق دى آنار ا الضارا ى ق ص ة األجراد بوبل ىام ،وى ق النش
واألطلال بوبل خاص ،يل تسا م ذه ال وروباق جت اإلصابة ب دد ل
األ راض ،و نها السبر وال ب وارتلاع ضغط الدم .يل تقبيل ذه الدراساق
دى التأنير الس بت ل وروباق الطاقة ،باىتبار ا وروباق ق نبهة جت

ي تها،

و ا لها ل ضرر ص ت ى ق تجهزا الجسم ال خت لة ،بالجهاز ال صبت
والهض ت والدورا الد وية ،نتيجة عرتلاع نسبة ال ناصر الضارا ال بونة لها،
باإلضاجة الق ا قد تؤدا الي

ل الة اإلد ال ،اذا ا تم استه بها بصورا

ببيرا ،تو اذا ا تم خ طها م واد تخرى .األ ر الذا يتط ب تدخل ال ورع
لوضم األ بام ال ناسبة ل د ل استه ك ذه ال وروباق ،بهدف ال اج ة ى ق
ص ة األجراد والتوجيم ى ق التخ ت ىل ال اداق الص ية الضارا.
 .cترى ال جنة تل زيادا اإلقبال ى ق استه ك وروباق الطاقة ل قبل جئة الناوئة
والوباب ،و م اللئة ال ستهدجة ل
تسوي

ق الدىاية واإلى ل ،ن را ع ل ا يتم

ل تنها نتجاق ت د الجسم بال وا والطاقة وال يوية والنواط والتربيز

الذ نت ،يتط ب ذلك ت ية الت ا ل م ذه ال نتجاق ب ا يبلل تن يم بي ها
وتوزي ها والترويج لها ،وج ا ع لضوابط قانونية تقسا م جت ال د ل انتوار ا لدى
ذه الورائح ال رية ال ستهدجة نها.
 .dتؤبد ال جنة ى ق اعبت اد ىل استه ك ال نتجاق الضارا ،وت ية اتباع األن ة
الغذائية الص ية ،و ارسة الت اريل الرياضية ال ناسبة ،ل تجل ال صول ى ق
الطاقة بصورا آ نة وص ية .و و ا يتط ب تبانف الجهود لرجم الوىت تجاه
ال نتجاق والس وبياق ال خت لة ،وت ييز ا و ليد وص ت و ا و ضار
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وس بت ،ىبر اجرا الدراساق ال

ية ال ون ة ونور ا والتوىية بها ب خت ف

الوسائل ولج يم جئاق ال جت م.
وب د تدار

ال جنة ل قتراح ب انول ج د تواج ق م د ي ى ق اجرا ب ض

الت دي ق ،ب يل تتم اضاجة قانول الت يم وقانول الج ياق واألندية وقانول الص ة
ال ا ة الجديد ،الق ديباجة اعقتراح ب انول .بذلك ت ديل ت ريف وروباق الطاقة ب ا
يتواجق م الت ريف الوارد جت ال ئ ة التنليذية ل انول الضريبة اعنت ائية ب يل يبول
ت ريف وروباق الطاقة ت "تية وروباق يتم تسوي ها تو بي ها ى ق تنها وروباق
ل طاقة قد ت توا ى ق واد نبهة تو ت نح الت ليز ال ت تو البدنت ،وتو ل ى ق
سبيل ال نال ال وروباق التت ت توا ى ق الباجييل والتوريل والجنسينج والجوارانا،
وتية واد لها تأنير طابق تو واب ل واد ال ذبورا" .باإلضاجة الق استبدال ىبارا
"ال وائح اللنية" ب بارا "ال واصلاق ال ياسية" الواردا جت ال ادا ( )2وذلك ى ق
اىتبار تل ال وائح اللنية ت وني ة الزا ية ت دد خصائص ال نتجاق وال ياق
ال رتبطة بها وطرق انتاجها ،ب سب قانول ال واصلاق وال ايي  ،بخ ف
ال واصلاق ال ياسية ،والتت ع يبول الت يد بها الزا يا ع.

وت اويعا م ا ت دم ،ووج عا لنص ال ادا ( )94ل ال ئ ة الداخ ية ل ج

الوورى،

جإل ال جنة توصت بال واج ة ى ق جواز ن ر اعقتراح ب انول بوأل ال د ل استه ك
وروباق الطاقة (ال دل) ،وال دم ل تص اب الس ادا األىضا  :رضا ابرا يم
نلردا ،سبيبة خ يلة اللضالة ،دعل جاسم الزايد ،نانست دينا اي ت خضورا ،نوار
ى ت ال

ود.
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ً

ثامنا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
اى اعع لنص ال ادا ( )39ل ال ئ ة الداخ ية ل ج

الومممممممورى ،اتل ق ال جنة ى ق

اختيار بل ل:
 -1األستاذة لتا جـاسـم الـ ايـل

مقررا أحبيــــــًـا.
ً

 -2األستاذ صسام إسما يا الصنم مل

مقررا ا تياطيـــًا.
ً

ً
تاسعا -توصية اللجنة:
جت ضو

ا دار ل ناقواق و ا تبدا ل آرا تننا دراسة اعقتراح ب انول،

جإل ال جنة توصت بال واج ة ى ق جواز ن ر اتقترا صقان ا صشأا ال ل ما استهالك
مشر صات الطاقة (المعلا) ،المقلم ما أح اب السعالة األ قاح :رقا إصراهيم
منفرلي ،سصيحة خبيفة الفقالة ،لتا جاسم ال ايل ،نانسي لينا إيبي خق ري ،ن ار
بي الم م ل.

األمر معر ض بى المجبس الم قر تتخاذ الال م ،،،

رضا إبراهيم منفردي

سبيكة خليفة الفضالة

رئيس جلنة شؤون الشباب

نائب رئيس جلنة شؤون الشباب

132

التاريخ 3 :فبراير 2019م

سعادة األستاذ  /رضا إبراهيم منفردي املوقر
رئيــس جلنــة شؤون الشباب

الموضوع :الاقترا صقان ا صشأا ال ل ما استهالك مشر صات الطاقة ،المقلم ما
أح اب السعالة األ قاح :رقا إصراهيم منفرلي ،سصيحة خبيفة الفقالة ،لتا جاسم
ال ايل ،نانسي إيبي خق ري ،ن ار بي الم م ل.

ت ية طيصة صعل،

بتاريخ  28يناير 2019م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ) 39ص ل ت ق  /ف  5د  ،)1نسخة ما اتقترا صقان ا صشأا
ال ل ما استهالك مشر صات الطاقة ،المقلم ما أح اب السعالة األ قاح :رقا
إصراهيم منفرلي ،سصيحة خبيفة الفقالة ،لتا جاسم ال ايل ،نانسي إيبي خق ري،
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ن ار بي الم م ل ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء
المالحظات عليه للجنة شؤون الشباب.

وبتاريخ  3فبراير 2019م ،عقدت لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية اجتماعها
ال ثالث ،حيث اطلعت على اعقتراح ب انول ال ذبور ،و ذبرت اإليضممممممما ية ،وذلك
ب ضور ال ستوار ال انونت بال ج

.

وانتهق ال جنة – ب د ال داولة والن اش – الق ىدم خاللة اعقتراح ب انول ل بادئ
وت بام الدستور.
رأل اللجنة:
ترى اللجنة سالمة الاقترا صقان ا صشأا ال ل ما استهالك مشر صات الطاقة،
المقلم ما أح اب السعالة األ قاح :رقا إصراهيم منفرلي ،سصيحة خبيفة
الفقالة ،لتا جاسم ال ايل ،نانسي إيبي خق ري ،ن ار بي الم م ل ،من الناحية
الدستورية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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م راىاا ال

اق التالية:

 .1أهمية أن تتضمن ديباجة االقتران بقانون اإلشارة إلى:
 قانون رقم ( )27لسنة  2005بشأن التعليم. مرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  1989بإصدار قانون الجمعيات واألنديةاالجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة وتعديالته.
 .2أن تكون المذكرة اإليضاحية لالقتران بقانون مشفوعة باألعداد واإلحصائيات
المتعلقة باألضرار الناجمة عن استهالك هذه المشروبات ،للوقوف على حجم
المشكلة وإيجاد استنتاجات وحلول من مجموعة البيانات المتوفرة.
 .3تتفق اللجنة مع أهمية االقتران بقانون وتؤكد على تعزيز الحماية والرعاية
للنشء لمن هم دون الثامنة عشرة ،أسوة بقانون التدخين.

 .4أهمية االطالع على توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص الحد من
استهالك مشروبات الطاقة.

 .5التأكيد على أن العبرة في الحظر ليس في مسمى المشروب وإنما في مكوناته
التي تؤثر على الصحة.
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