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  )١(ملحق رقم 
  

املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون 
شروع قانون بالتصديق على بشأن م

اتفاقييت وكالة وإجيار بني حكومة مملكة 
البحرين والبنك اإلسالمي للتنمية بشأن 
توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء 

معدات نيابة عن البنك اإلسالمي للتنمية 
وإجيارها حلكومة مملكة واستخدامها يف 

املرحلة (مشروع نقل مياه حمطة احلد 
 للمرسوم امللكي رقم ، املرافق)الثالثة

  .  م٢٠٠٨لسنة ) ١٨(
  
  



 ٦٩

  

  

  

  

  مم٢٠٠٢٠٠٩٩  أبريلأبريل  ٨٨: : التاريخالتاريخ
  

مشروع قانون بالتصديق على مشروع قانون بالتصديق على   تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــولتقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول
للتنمية للتنمية ة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي ة مملكة البحرين والبنك اإلسالمي اتفاقيتي وكالة وإجيار بني حكوماتفاقيتي وكالة وإجيار بني حكوم

البنك اإلسالمي البنك اإلسالمي ين لشراء معدات نيابة عن ين لشراء معدات نيابة عن كة البحركة البحربشأن توكيل حكومة مملبشأن توكيل حكومة ممل
مشروع نقل مياه مشروع نقل مياه ومة مملكة البحرين الستخدامها يف ومة مملكة البحرين الستخدامها يف للتنمية وإجيارها حلكللتنمية وإجيارها حلك

  مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ١٨١٨((رقم رقم املرافق للمرسوم امللكي املرافق للمرسوم امللكي ، ، ))املرحلة الثالثةاملرحلة الثالثة((ة احلد ة احلد حمطحمط
   الفصل التشريعي الثاني الفصل التشريعي الثاني––  الثالثالثالثدور االنعقاد دور االنعقاد 

  

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة

، )٢٠٠٩ -٤ -٣/ ص ل م ق  / ٣٩٦(، وبموج   ب الخط   اب رق   م م٢٠٠٩ أبری   ل ٦بت   اریخ 

 رئ یس المجل س إل ى لجن ة ال شؤون      األس تاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح     األس تاذ عل ي ب ن ص الح ال صالح     أرسل ص احب المع الي     

م شروع ق انون بالت صدیق عل ى اتف اقیتي وكال ة وإیج ار ب ین          م شروع ق انون بالت صدیق عل ى اتف اقیتي وكال ة وإیج ار ب ین          المالیة واالقتصادیة نسخة م ن      

 حكومة مملكة البحرین لشراء  حكومة مملكة البحرین لشراء حكومة مملكة البحرین والبنك اإلسالمي للتنمیة بشأن توكیلحكومة مملكة البحرین والبنك اإلسالمي للتنمیة بشأن توكیل

معدات نیابة عن البنك اإلسالمي للتنمیة وإیجارھا لحكومة مملكة البحرین الستخدامھا ف ي       معدات نیابة عن البنك اإلسالمي للتنمیة وإیجارھا لحكومة مملكة البحرین الستخدامھا ف ي       

لسنة لسنة ) ) ١٨١٨((، المرافق للمرسوم الملكي رقم ، المرافق للمرسوم الملكي رقم ))المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة((مشروع نقل میاه محطة الحد   مشروع نقل میاه محطة الحد   

ضھ على المجل س  لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر بشأنھ متضمنـًا رأي اللجنة لعر   ؛  مم٢٠٠٨٢٠٠٨

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

 ٨ھ ا ال سابع ع شر المنعق د بت اریخ      اجتماعف ي   المذكور مشروع القانونتدارست اللجنة   )١(

 .م٢٠٠٩أبریل 

دراس ة عل ى الوث ائق    اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون موض وع البح ث وال     )٢(

 :المتعلقة بھ والتي اشتملت على ما یلي

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

 )مرفق( .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ -

 )مرفق(. رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -

 )مرفق(. رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس -

 :بدعوة من اللجنة شارك في اجتماعھاو )٣(

 : وزارة المالیة-
 .مدیر إدارة المشاریع     محمود فقیھيالسیـد طھ -١

 .مدیر إدارة الرقابة والمتابعة    السید أنور علي األنصاري -٢

 

 :ھیئة الكھرباء والماء -
 .الرئیس التنفیذي لھیئة الكھرباء والماء   الدكتور عبدالمجید علي العوضي -١

 
 :جتماع من مجلس الشورى كل منكما حضر اال )٤(

 .ســــــوني للمجلــــتشار القانـــالمس         الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجي -٢

 .ؤون اللجانــتشار القانوني لشـالمس  األستـــــاذ محســن حمیـــــد مرھــون  -٣

 .يالمستشار االقتصـادي والمـــــــــال  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -٤
  

  

  

  .محمد السید محمد رضير اللجنة ــوتولى أمانة س •
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  : جنةلـــــ رأي ال-ثانًیا
  
 

ناقشت اللجنة مشروع القانون حی ث ت ّم اس تعراض وجھ ات النظ ر الت ي دارت حول ھ                 

قت  صادي م  ن قب  ل أع  ضاء اللجن  ة وم  ن قب  ل المست  شارین الق  انونیین ب  المجلس والمست  شار اال 

لجن  ة م  ن س  المة م  شروع الق  انون م  ن الن  احیتین الدس  توریة      والم  الي ب  المجلس، وتأك  دت ال  

  . والقانونیة وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى

مشروع قانون بالتصدیق على اتفاقیتي وكالة وإیجار بین حكومة وقد استعرضت اللجنة   

ملك ة البح رین ل شراء مع دات     مملكة البحرین والبنك اإلسالمي للتنمیة ب شأن توكی ل حكوم ة م     

نیابة عن البنك اإلسالمي للتنمیة وإیجارھا لحكومة مملك ة البح رین الس تخدامھا ف ي م شروع               

، م٢٠٠٨ل سنة  ) ١٨(، المراف ق للمرس وم الملك ي رق م     )المرحلة الثالث ة (نقل میاه محطة الحد   

البن ك س  یقوم   تط ویر الُبن ى التحتی ة للمملك  ة حی ث إن     ووج دت أن الم شروع بق انون ی  ستھدف   

 ملی  ون دوالر أمریك  ي، وی  شمل   ٧٧بموج  ب االتف  اقیتین بتموی  ل الم  شروع الم  ذكور بقیم  ة      

  :المشروع العناصر التالیة

 :تورید وتركیب المكونات التالیة  - أ

  .معدات لتوسعة محطة الحد .١

 .مد خطوط أنابیب المیاه األرضیة .٢

 .إقامة خزانات للمیاه بسعات مختلفة .٣

 .یعإنشاء محطات جدیدة للتوز .٤

 .تطویر المحطات التالیة .٥

 : األعمال المدنیة - ب

  .الخدمات االستشاریة .١

 .مراجعة الحسابات وإعداد التقاریر .٢



 ٧٢

م شروع ق انون بالت صدیق عل ى     وعلیھ ترى اللجنة ض رورة التوص یة بالموافق ة عل ى          
اتف  اقیتي وكال  ة وإیج  ار ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین والبن  ك اإلس  المي للتنمی  ة ب  شأن توكی  ل     

ملك ة البح رین ل شراء مع دات نیاب ة ع ن البن ك اإلس المي للتنمی ة وإیجارھ ا لحكوم ة            حكومة م 
، المراف  ق )المرحل  ة الثالث  ة(مملك  ة البح  رین الس  تخدامھا ف  ي م  شروع نق  ل می  اه محط  ة الح  د  

؛ لم  ا یحقق  ھ م  ن مزای  ا ف  ي تط  ویر البن  ى التحتی  ة   م٢٠٠٨ل  سنة ) ١٨(للمرس  وم الملك  ي رق  م  
  .للممكلة

  :قرري الموضوع األصلي واالحتیاطي اختیار م-ثالًثا
    

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

  :كل من
  

 مقرًرا أصلیـــــًا    األستاذ سعود عبدالعزیز كانو -١

  مقرًرا احتیاطًیـا    الدكتـورة نـدى عبــاس حفاظ -٢

  :توصیة اللجنة -رابًعا

  

مشروع ق انون بالت صدیق عل ى اتف اقیتي وكال ة وإیج ار       مشروع ق انون بالت صدیق عل ى اتف اقیتي وكال ة وإیج ار        حیث المبدأ على    حیث المبدأ على   الموافقة من الموافقة من   ..١١

ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین والبن  ك اإلس  المي للتنمی  ة ب  شأن توكی  ل حكوم  ة مملك  ة      ب  ین حكوم  ة مملك  ة البح  رین والبن  ك اإلس  المي للتنمی  ة ب  شأن توكی  ل حكوم  ة مملك  ة      

البح رین ل شراء مع دات نیاب ة ع ن البن  ك اإلس المي للتنمی ة وإیجارھ ا لحكوم ة مملك  ة          البح رین ل شراء مع دات نیاب ة ع ن البن  ك اإلس المي للتنمی ة وإیجارھ ا لحكوم ة مملك  ة          

، المراف ق  ، المراف ق  ))المرحل ة الثالث ة  المرحل ة الثالث ة  ((البحرین الس تخدامھا ف ي م شروع نق ل می اه محط ة الح د           البحرین الس تخدامھا ف ي م شروع نق ل می اه محط ة الح د           

  ..مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ١٨١٨((للمرسوم الملكي رقم للمرسوم الملكي رقم 

  ..الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفقالموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصیًال في الجدول المرفق  ..٢٢
 

  

  ،،،،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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بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإجيار بني حكومة مملكة البحرين والبنك بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإجيار بني حكومة مملكة البحرين والبنك (       ) (       ) لسنة لسنة (  ) (  ) مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 
بة عن البنك اإلسالمي للتنمية وإجيارها بة عن البنك اإلسالمي للتنمية وإجيارها اإلسالمي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيااإلسالمي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيا

  ، ، ) ) املرحلة الثالثةاملرحلة الثالثة((حلكومة مملكة البحرين الستخدامها يف مشروع نقل مياه حمطة احلد حلكومة مملكة البحرين الستخدامها يف مشروع نقل مياه حمطة احلد 
  مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ١٨١٨((املرافق للمرسوم امللكي رقم املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
  مالیة واالقتصادیةالشؤون ال

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

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

اتفاقیتي وكال ة وإیج ار ب ین حكوم ة       
مملك   ة البح   رین والبن   ك اإلس   المي  
للتنمیة بشأن توكی ل حكوم ة مملك ة         
البح  رین ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن    
البن  ك اإلس  المي للتنمی  ة وإیجارھ  ا     

ومة مملكة البحرین الستخدامھا لحك
ف  ي م  شروع نق  ل می  اه محط  ة الح  د   

، المراف       ق  ) المرحل       ة الثالث       ة  (
  ) ١٨(للمرس        وم الملك        ي رق        م  

  م٢٠٠٨لسنة 
  
  

  الديباجة

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

اتفاقیتي وكال ة وإیج ار ب ین حكوم ة       
مملك   ة البح   رین والبن   ك اإلس   المي  
للتنمیة بشأن توكی ل حكوم ة مملك ة         
البح  رین ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن    
البن  ك اإلس  المي للتنمی  ة وإیجارھ  ا     

ملكة البحرین الستخدامھا لحكومة م
ف  ي م  شروع نق  ل می  اه محط  ة الح  د   

، المراف       ق  ) المرحل       ة الثالث       ة  (
  ) ١٨(للمرس        وم الملك        ي رق        م  

  م٢٠٠٨لسنة 
  
  

  الديباجة

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

اتفاقیتي وكال ة وإیج ار ب ین حكوم ة       
مملك   ة البح   رین والبن   ك اإلس   المي  

شأن توكی ل حكوم ة مملك ة       للتنمیة ب 
البح  رین ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن    
البن  ك اإلس  المي للتنمی  ة وإیجارھ  ا     
لحكومة مملكة البحرین الستخدامھا 
ف  ي م  شروع نق  ل می  اه محط  ة الح  د   

، المراف       ق  ) المرحل       ة الثالث       ة  (
  ) ١٨(للمرس        وم الملك        ي رق        م  

  م٢٠٠٨لسنة 
  
  
  

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

اتفاقیتي وكال ة وإیج ار ب ین حكوم ة       
مملك   ة البح   رین والبن   ك اإلس   المي  
للتنمیة بشأن توكی ل حكوم ة مملك ة         
البح  رین ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن    
البن  ك اإلس  المي للتنمی  ة وإیجارھ  ا     

حكومة مملكة البحرین الستخدامھا ل
ف  ي م  شروع نق  ل می  اه محط  ة الح  د   

، المراف       ق  ) المرحل       ة الثالث       ة  (
) ١٨(للمرس        وم الملك        ي رق        م  

  م٢٠٠٨لسنة 
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  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
  مالیة واالقتصادیةالشؤون ال

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  

  

  
  

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  ملك مملكة البحرین

  

  بعد اإلطالع على الدستور،
  

على اتفاقیتي وكال ة وإیج ار ب ین حكوم ة         و

ین والبن  ك اإلس  المي للتنمی  ة  مملك  ة البح  ر

ب    شأن توكی    ل حكوم    ة مملك    ة البح    رین   

ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن البن  ك اإلس  المي 

للتنمیة وإیجارھا لحكوم ة مملك ة البح رین         

الس تخدامھا ف  ي م شروع نق  ل می اه محط  ة    

الم  وقعتین بت  اریخ  )المرحل  ة الثالث  ة(الح  د 

ó      ت   صحیح الخط   أ اإلمالئ   ي ف   ي كلم   ة

 ).االطالع( لتصبح )اإلطالع(

  وعلــــى ذلــــك يكــــون نــــص 
  الديباجة بعد التعديل

  
  

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  كة البحرینملك ممل

  

   على الدستور،االطالعبعد 
  

على اتفاقیتي وكال ة وإیج ار ب ین حكوم ة         و

مملك  ة البح  رین والبن  ك اإلس  المي للتنمی  ة  

ب    شأن توكی    ل حكوم    ة مملك    ة البح    رین   

ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن البن  ك اإلس  المي 

للتنمیة وإیجارھا لحكوم ة مملك ة البح رین         

الس تخدامھا ف  ي م شروع نق  ل می اه محط  ة    

الم  وقعتین بت  اریخ  )المرحل  ة الثالث  ة (الح  د

  الديباجة
ó     الموافق   ة عل   ى ق   رار مجل   س الن   واب

الخط   أ اإلمالئ   ي ف   ي كلم   ة   بت   صحیح 

 ).االطالع( لتصبح )اإلطالع(

  

  الديباجة

  
  
  
  
  
  

نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  ملك مملكة البحرین

  

   على الدستور،االطالعبعد 
  

على اتفاقیتي وكال ة وإیج ار ب ین حكوم ة         و

بح  رین والبن  ك اإلس  المي للتنمی  ة  مملك  ة ال

ب    شأن توكی    ل حكوم    ة مملك    ة البح    رین   

ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن البن  ك اإلس  المي 

للتنمیة وإیجارھا لحكوم ة مملك ة البح رین         



 ٧٥

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
  مالیة واالقتصادیةالشؤون ال

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  ،م٢٠٠٧ أغسطس ١٨
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

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

  :وأصدرناه

  

  

  
  

  ،م٢٠٠٧ أغسطس ١٨
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

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

  :وأصدرناه

  

  

  

  

  

  

  

  
  

الس تخدامھا ف  ي م شروع نق  ل می اه محط  ة    

الم  وقعتین بت  اریخ  )المرحل  ة الثالث  ة(الح  د 

  ،م٢٠٠٧ أغسطس ١٨
  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

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

  :وأصدرناه

  

  املادة األوىل
  

  املادة األوىل  املادة األوىل  املادة األوىل
عل  ى اتف  اقیتي وكال  ة وإیج  ار ب  ین  ُص  ودق 



 ٧٦

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
  مالیة واالقتصادیةالشؤون ال

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

عل  ى اتف  اقیتي وكال  ة وإیج  ار ب  ین  ُص  ودق 

حكومة مملك ة البح رین والبن ك اإلس المي         

للتنمی     ة ب     شأن توكی     ل حكوم     ة مملك     ة  

البح  رین ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن البن  ك     

اإلسالمي للتنمیة وإیجارھا لحكومة مملكة    

في مشروع نقل می اه     البحرین الستخدامھا   

الم وقعتین   ،)المرحل ة الثالث ة   (محطة الح د    

 ،م٢٠٠٧ أغ               سطس ١٨بت               اریخ 

  .والمرافقتین لھذا القانون

  

  دون تعديل

  

  

  

  

  دون تعديل

  

حكومة مملك ة البح رین والبن ك اإلس المي         

أن توكی     ل حكوم     ة مملك     ة للتنمی     ة ب     ش

البح  رین ل  شراء مع  دات نیاب  ة ع  ن البن  ك     

اإلسالمي للتنمیة وإیجارھا لحكومة مملكة    

البحرین الستخدامھا في مشروع نقل می اه       

الم وقعتین   ،)المرحل ة الثالث ة   (محطة الح د    

،م٢٠٠٧ أغ               سطس ١٨بت               اریخ 

  .والمرافقتین لھذا القانون

  

  املادة الثانية
  

  

  

  

  

  املادة الثانية
ó   وعل  ى رئ  یس مجل  س   (إح  الل عب  ارة

عل ى  ( محل عبارة   )الوزراء والوزراء 

  .)الوزراء

  

  وعلــــى ذلــــك يكــــون نــــص 

  املادة الثانية
ó     الموافق   ة عل   ى ق   رار مجل   س الن   واب

وعل  ى رئ  یس مجل  س  (إحالل عب  ارة ب  

عل ى  ( محل عبارة   )الوزراء والوزراء 

  .)الوزراء

  

  املادة الثانية
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٧

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  توصیة لجنة 
  مالیة واالقتصادیةالشؤون ال

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

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

أحك ام ھ ذا الق  انون ، وُیعم ل ب  ھ م ن الی  وم     

  .التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  

   بعد التعديلادةامل
  

   زراءعل   ى رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   و 

 تنفی   ذ أحك   ام ھ   ذا   -  ك   ل فیم   ا یخ   صھ   -

الق   انون ، وُیعم   ل ب   ھ م   ن الی   وم الت    الي      

  .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  
  

رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء عل   ى 

 تنفی   ذ أحك   ام ھ   ذا   -  ك   ل فیم   ا یخ   صھ   -

الق   انون ، وُیعم   ل ب   ھ م   ن الی   وم الت    الي      

  .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
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  م٢٠٠٩ أبريل ٨: التاريخ 
  

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

قانون بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإجيار بني حكومة مملكة البحـرين مشروع : وضوع امل
والبنك اإلسالمي للتنمية بشان توكيل حكومـة مملكـة البحـرين لـشراء معـدات 
نيابة عن البنك اإلسالمي للتنمية وإجيارها حلكومة مملكة البحـرين واسـتخدامها 

، املرافـق للمرسـوم امللكـي رقـم )لثالثـةاملرحلـة ا(يف مشروع نقل مياه حمطة احلد 
 .م٢٠٠٨لسنة ) ١٨(

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ،،
  

 رئ  یس ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح  م، أرف  ق مع  الي  ٢٠٠٩ أبری  ل ٦بت  اریخ 
م شروع  ، ن سخة م ن   )٢٠٠٩ -٤ -٣/  ص ل ت ق٣٩٧(المجلس، ض من كتاب ھ رق م        

ین حكوم   ة مملك  ة البح  رین والبن   ك   ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتف   اقیتي وكال  ة وإیج  ار ب        
اإلس المي للتنمی  ة ب  شان توكی ل حكوم  ة مملك  ة البح رین ل  شراء مع  دات نیاب ة ع  ن البن  ك      
اإلسالمي للتنمیة وإیجارھا لحكومة مملك ة البح رین واس تخدامھا ف ي م شروع نق ل می اه              

، م٢٠٠٨ل  سنة ) ١٨(، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   )المرحل  ة الثالث  ة (محط  ة الح  د  
ذكرتھ اإلیضاحیة إلى لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة، وذل ك لمناق شتھ وإب داء           وم

  .المالحظات علیھ للجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة
م، عقدت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة اجتماعھ ا       ٢٠٠٩ أبریل   ٨وبتاریخ    

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

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

  

  :توصية اللجنة 
مشروع قانون بالتصدیق على اتفاقیتي وكالة وإیج ار ب ین     ترى اللجنة سالمة    

حرین والبنك اإلسالمي للتنمیة ب شان توكی ل حكوم ة مملك ة البح رین         حكومة مملكة الب  
ل شراء مع  دات نیاب ة ع  ن البن  ك اإلس المي للتنمی  ة وإیجارھ  ا لحكوم ة مملك  ة البح  رین     

، المراف ق للمرس وم   )المرحل ة الثالث ة   (واستخدامھا في مشروع نقل می اه محط ة الح د           
  .یة والقانونیة؛ من الناحیتین الدستورم٢٠٠٨لسنة ) ١٨(الملكي رقم 

  

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

 شؤون املرآة والطفل بشأنتقرير جلنة 
من ) ٥١(مشروع قانون بتعديل املادة 

قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 
اخلاص ) ج(البند (م، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(

املعد يف (، )بإجازة الوضع املقررة للمرآة
ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس 

  .)النواب
  
  
  



 ٨٠

  م٢٠٠٩ مارس ٢٣: التاريخ 
  

  شؤون املرأة والطفلنـة جلتقريـر 
  مشروع قانون  خبصوص

م، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ) ٥١(ملادة   بتعديل ا
  اخلاص بإجازة الوضع املقررة للمرأة) ج(البند 

  

  :مقدمــة
  

رئـيس  السيد علي بن صـاحل الـصاحل        صاحب املعايل    استلمت جلنة شؤون املرأة والطفل كتاب       
ملـــؤرخ فــي                ا ) ٢٠٠٩-٣ -٣/ ص ل م ط     ٣٥٤(رقـــم   ورى  ـس الش ـلــجم
بتعديل املـادة    مشروع قانون م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         ٢٠٠٩ مارس   ١
اخلـاص  ) ج(، البنـد    م٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(رقم    من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون     ) ٥١(

على أن تـتم    س النواب املوقر،    بإجازة الوضع املقررة للمرأة، واملعد يف ضوء االقتراح املقدم من جمل          
 ليتم عرضـه علـى      ؛دراسته وإبداء املالحظات بشأنه، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة خبصوصه         

  .الس
  

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

ثـامن املنعقـد بتـاريخ             ال القـانون املـذكور يف االجتمـاع       تدارست اللجنة مشروع   •
   .م٢٠٠٩مارس ١٥

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر     واليت           -
 :اشتملت على 

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



 ٨١

  )مرفق.( رأي الس األعلى للمرأة بشأن مشروع القانون-
  )مرفق.(نة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي جل-
  . مشروع القانون، ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه-

  

خاطبت اللجنة االحتاد النسائي البحريين لتزويدها مبرئياته خبصوص مشروع القانون، إال أنه             •
  .مل يتم استالم الرد حىت تاريخ إعداد التقرير

  

ة إىل اجتماعها الثامن عددا من املعنيني من اجلهات ذات العالقة، حيث حضر دعت اللجن •
 :عن كل من

  :الس األعلى للمرأة 
 .الدكتور إبراهيم عبدالعزيز شيحا              املستشار القانوين للمجلس .١

  

  :وزارة الصحة 
  .الدكتور علي عبدالصاحل مكامل                 رئيس اللجان الطبية. ١
  .األستاذ حيىي أيوب حممد                        املستشار القانوين األول. ٢
  .السيد جعفر حممد شرب                           مستشار شؤون الس. ٣

  

  :ديوان اخلدمة املدنية 
 .نادية صديق                                      مدير التوظيف والتدريب. ١

النائب الثـاين لـرئيس جملـس     ،سعادة األستاذة أليس توماس مسعان  نة  اجتماع اللج حضر   •
 .الشورى

 

ـ   حممـورـالدكتاجتماع اللجنة من األمانة العامة بالس      شارك يف    • ـمي، د عبـداهللا الدلي
   .املستشار القانوين لشؤون اللجان

 



 ٨٢

 .مريفت علي حيدر السيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

ـًا   :عنية آراء اجلهات امل-ثانيـ
  :وزارة الصحة

 عطى املوظفةـُإجراء تعديل على املادة األوىل منه حبيث تاملوافقة على مشروع القانون، واقترحت 
 ليصبح نص املادة على النحو ، منها مقدم أسبوعني قبل الوالدة بناًء على طلب كتايبإجازة ملدة

ـًا تبدأ ) ٦٠(ومتنح للموظفة ملدة : إجازة الوضع " التايل  ـًا، يوم من تاريخ الوضع املقرر طبي
  ". أن حتصل عليها قبل ذلك التاريخ بأسبوعنيبناًء على طلب من املوظفةوجيوز 

  

  :ديوان اخلدمة املدنية
     .توافق رأيه مع التعديل الذي اقترحته وزارة الصحة كما املوافقة على مشروع القانون،

  
  :الس األعلى للمرأة

وال           ن؛ فالتعديل ال يتضمن أي خمالفة ألحكـام الدسـتور،         املوافقة على مشروع القانو   
من قانون اخلدمة املدنية، إضافة إىل أنه يتماشى مع القوانني املماثلة           ) ٥١(يتناقض مع أحكام املادة     

كما يرى الس صحة االعتبارات االجتماعية والـصحية  . يف العديد من الدول يف هذا اخلصوص      
ـُين عليها ا    آالم حرجة ومربحـة ممـا   من ملشروع، حيث تعاين املرأة يف فترة ما قبل الوضع      اليت ب

  )مرفق(. يستلزم التقليل من اإلجهاد اجلسدي والنفسي، فضال عن محاية اجلنني وسالمته
  

ـًا   : رأي اللجنـة -ثالث
 مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبـل  كما، مشروع القانون تدارست اللجنة   

   ،واملستشار القانوين بالس وذوي العـالقة من اجلهات املعنية اللجنة أعضاء



 ٨٣

كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية يف الس والـذي             
جاء مؤكدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية، وتوصلت اللجنة إىل املوافقة            

  :انون، وذلك  لألسباب التاليةعلى مشروع الق
حيمي مشروع القانون املوظفة احلامل من اإلحالة إىل اللجان الطبية يف حالة استنفاد رصيد               .١

  .إجازاا، ورفض اإلجازة املرضية املمنوحة هلا
 التقليل مـن    تستلزمآالم  من   املرأة يف فترة ما قبل الوضع        هتعانييراعي مشروع القانون ما      .٢

 . والنفسي، فضال عن محاية اجلنني وسالمتهاإلجهاد اجلسدي

ـًا للموظفة احلامل اليت استنف      إ .٣ ت إجازاـا الـسنوية، وال   دن مشروع القانون جيد خمرج
ـًا هلذا القانون-تندرج حالتها ضمن احلاالت اليت تستحق إجازة مرضية، فلها          أن - طبق

 .تأخذ أسبوعني من إجازة الوضع قبل موعد الوالدة
  
  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ـًاثالث

  

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

  

ـًا .١   األستاذ عبدالغفار عبداحلسني عبداهللا            مقررا أصلـي
  ـًااحتياطيمقررا األستاذ سيد حبيب مكي هاشم                   .٢

 
  : توصية اللجنة:  ـًارابع

  

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

  



 ٨٤

من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون       ) ٥١(مشروع قانون بتعديل املادة     املوافقة على    -
 بالتعـديالت   الوضع املقررة للمرأة،  اخلاص بإجازة   ) ج(م، البند   ٢٠٠٦لسنة  ) ٣٥(رقم  

  .الواردة يف اجلدول املرفق
  

  
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  
  

  دالل جاسم الزايد.                    أ      منرية عيسى بن هندي.      أ
  رأة والطفل                رئيس جلنة شؤون امل    نائب رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل    

  

  
  



 ٨٥

  (  )لسنة (  ) مشروع قانون  رقم 
  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ) ٥١(بتعديل املادة  

  
   القانوننصوص مواد مشروع

  كما وردت من احلكومة
  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
(  )  لسنة (  )مشروع قانون  رقم 

من قانون ) ٥١(بتعديل املادة 
اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 

  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(
  
  
  

  
  الديباجة

  

  
   لسنة(  ) مشروع قانون  رقم 

من ) ٥١(بتعديل املادة (  ) 
قانون اخلدمة املدنية الصادر 

لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
  م٢٠٠٦

  
  
  

  الديباجة
  

  
فقة على مسمى املشروع     املوا -

  .كما ورد من احلكومة املوقرة
  
  
  
  
  
  

  الديباجة
  

  
      لسنة(  ) مشروع قانون  رقم 

من قانون ) ٥١(بتعديل املادة (  ) 
اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 

  م٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(
  
  
  

  الديباجة
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   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  
  
  
  
  

حنن محد بن عيسى آل خليفة  ملك        
  .مملكة البحرين

  طالع على الدستور،بعد اال
قانون اخلدمة املدنية الـصادر     وعلى  

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
ى وجملس النـواب    أقر جملس الشور  

اآليت نصه ، وقـد صـدقنا عليـه         
  :وأصدرناه

ة كما الديباجاملوافقة على نص  -
  .ورد يف املشروع بقانون

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

بعـد  " القـانون  "إضافة كلمة  -
  " .وجملس النواب " عبارة

  
وعلــى ذلــك يكــون نــص 

  : بعد التعديلديباجةال
  

حنن محد بن عيـسى آل خليفـة         
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،بعد اال
ادر قانون اخلدمة املدنية الص   وعلى  

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
 أقر جملس الشورى وجملس النواب    

، وقد صـدقنا    يت نصه  اآل القانون
  :عليه وأصدرناه

  
  
  
  
  
  

عيسى آل خليفة  ملك     حنن محد بن    
  .مملكة البحرين

  طالع على الدستور،بعد اال
قانون اخلدمة املدنية الـصادر     وعلى  

  ،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
 أقر جملس الشورى وجملس النـواب     

، وقد صدقنا عليه    يت نصه  اآل القانون
  :وأصدرناه



 ٨٧

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  
  

  

  
  
 

  
 

  )١(مادة 
  
  
  
  
  

ـُستبدل بنص البند     من املادة  ) ج(ي
ن اخلدمـة املدنيـة     من قـانو  ) ٥١(

لـسنة  ) ٣٥(الصادر بالقانون رقـم     

   )١(مادة 
  
ما املوافقة على نص املادة ك -

  .ورد يف املشروع بقانون
  

  )١(مادة 
  
بناًء على طلب   "  إضافة عبارة    -

  ". وجيوز " بعد كلمة "من املوظفة 
  وعلى ذلك يكون نص املادة 

  :بعد التعديل
ـُستبدل بنص البنـد     مـن  ) ج(ي

من قـانون اخلدمـة     ) ٥١(املادة  
) ٣٥(املدنية الصادر بالقانون رقم     

  )١(مادة 
  
  
  
  
  
  

ـُستبدل بنص البند     من املادة  ) ج(ي
من قـانون اخلدمـة املدنيـة       ) ٥١(

لـسنة  ) ٣٥(ون رقـم    الصادر بالقان 



 ٨٨

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  : النص اآليت٢٠٠٦
  

  ):ج(البند ) ٥١(مادة 
ومتنح للموظفة ملدة   : إجازة الوضع   "
ـًا تبدأ من تاريخ الوضع     ) ٦٠( يوم

ـًا، وجيوز هلا أن حتـصل        املقرر طبي
  ".عليها قبل ذلك التاريخ بأسبوعني

  

  : النص اآليت٢٠٠٦لسنة 
  

  ):ج(البند ) ٥١(مادة 
ومتنح للموظفـة   : إجازة الوضع   "

ـًا تبدأ من تاريخ    ) ٦٠(ملدة   يوم
ـًا، وجيوز   بنـاًء  الوضع املقرر طبي

 أن حتصل   على طلب من املوظفة   
ــاريخ  ــك الت ــل ذل ــا قب عليه

  ".بأسبوعني

  : النص اآليت٢٠٠٦
  

  ):ج(البند ) ٥١(مادة 
ومتنح للموظفة ملـدة    : إجازة الوضع   

ـًا تبدأ من تاريخ الوضع     ) ٦٠( يوم
ـًا، وجيوز     بناًء على طلب   املقرر طبي

 أن حتصل عليها قبل ذلك      من املوظفة 
  .التاريخ بأسبوعني

  
  )٢(مادة 

 الـوزراء    رئيس جملس الوزراء و    على
 تنفيـذ هـذا     -يما خيـصه   كل ف  –

عمل به من اليوم التايل     ـُوي،  القانون
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  )٢(مادة 
املوافقة على نص املادة كما  -

  .ورد يف املشروع بقانون
  

  )٢(مادة 
املوافقة على نص املادة كما  -

  .ورد يف املشروع بقانون
  

  )٢(مادة 

 الـوزراء    رئيس جملس الوزراء و    على
 تنفيـذ هـذا     -كل فيما خيـصه    –

عمل به من اليوم التايل     ـُوي،  القانون



 ٨٩

   القانوننصوص مواد مشروع
  كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  
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  م٢٠٠٩ مارس ١: التاريخ 
 دالل جاسم الزايد   احملرتمة/ سعادة األستاذة الفاضلة 

       رئيــس جلنة شؤون املرأة والطفل
من قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقـانون ) ٥١(ملادة مشروع قانون بتعديل ا: املوضوع 

  ، )اخلاص بإجـازة الوضـع املقـررة للمـرأة) ج(البند (م، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(رقم 
  ).املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

  ب    ن ص    الح ال     صالح  ال    سید عل     ي  م، أرف     ق مع    الي  ٢٠٠٩ فبرای    ر  ٢٢بت    اریخ    
  ،)٢٠٠٩ -٢ -٣/  ص ل ت ق٣٥١(رئ       یس المجل       س، ض       من كتاب       ھ رق       م 

م ن ق انون الخدم ة المدنی ة ال صادر      ) ٥١(م شروع ق انون بتع دیل الم ادة        نسخة م ن    
الخ  اص بإج  ازة الوض  ع المق  ررة    ) ج(البن  د (م، ٢٠٠٦ل  سنة ) ٣٥(بالق  انون رق  م  

إل ى لجن ة   ؛ ) مجل س الن واب  المعد في ضوء االقت راح بق انون المق دم م ن         ( ،  )للمرأة
 ١وبت اریخ  .  علی ھ الشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظ ات     

-٣-٣/  ص ل ت ق ٣٥٥(م ألحق معالیھ بذلك الخطاب خطاًبا برقم ٢٠٠٩مارس 
یفی  د باخت  صاص لجن  ة ش  ؤون الم  رأة والطف  ل بدراس  ة م  شروع الق  انون       ) ٢٠٠٩

  .ماتالمذكور بدًال من لجنة الخد
عق دت  قد   لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة كانت ،م٢٠٠٩ فبرایر   ٢٥وبتاریخ    

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

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

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  

  : اللجنة رأي
م ن ق انون الخدم ة    ) ٥١(مشروع قانون بتعدیل الم ادة  ترى اللجنة سالمة   

الخ اص بإج ازة   ) ج(البن د  (م، ٢٠٠٦ل سنة  ) ٣٥(المدنیة ال صادر بالق انون رق م        
قت راح بق انون المق دم م ن مجل س      المع د ف ي ض وء اال   ( ، )الوضع المقررة للم رأة   

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة)النواب
  

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

ة والقانونية الشؤون التشريعيتقرير جلنة 
بشأن مشروع قانون بتعديل املادة رقم 

من قانون اخلدمة املدنية الصادر ) ٢٩(
م، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 

املعد يف ضوء اقتراحني بقانونني مقدمني (
  .)من جملس النواب

  
  
  



 ٩٢

  
  م٢٠٠٩ مارس ١٨: التاریخ

  
   للجنة الشؤون التشريعية والقانونيةامس اخلالتقرير

  من قانون اخلدمة املدنية ) ٢٩(بتعديل املادة  مشروع قانونحول 
  م،٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(الصادر بالقانون رقم 

 )املعد يف ضوء اقرتاحني بقانونني مقدمني من جملس النواب(

  
  

 -٢ -٣/  ص ل ت ق ٣٤٥(، وبموج   ب الخط   اب رق   م  م٢٠٠٩ فبرای   ر ٢٢بت   اریخ   
 إلى لجنة ال شؤون   الشورىمجلس أحال معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس  ،  )٢٠٠٩

م  ن ق  انون الخدم  ة   ) ٢٩(م  شروع ق  انون بتع  دیل الم  ادة   الت  شریعیة والقانونی  ة ن  سخة م  ن   
المع د ف ي ض وء اقت راحین بق انونین      (م،  ٢٠٠٦ل سنة   ) ٣٥(المدنیة الصادر بالق انون رق م       

، لمناق شتھ ودراس تھ وإع داد تقری ر ب شأنھ مت ضمنـًا رأي اللجن ة             )مقدمین من مجلس الن واب    
  .لعرضھ على المجلس الموقر

     
  :إجراءات اللجنة : ًأوال

 : في االجتماعین التالیین– آنف الذكر – اللجنة مشروع القانون تدارست - ١

  .م٢٠٠٩ فبرایر ٢٥بتاریخ     االجتماع السادس عشر-

  .م٢٠٠٩ مارس ١١بتاریخ      االجتماع السابع عشر-

  

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة بھ وھي - ٢

   .ة اإلیضاحیھمشروع القانون ومذكرت  .أ 

 )مرفق( . ومرفقاتھقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون .ب 
  

  : عھا السابع عشر دعت اللجنة إلى اجتما.٣
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  : دیوان الخدمة المدنیة-
  .رئیس الدیوان      األستاذ أحمد زاید الزاید. ١

  .مدیر إدارة األجور والتعویضات    األستاذ صالح الدین عجالن. ٢

الق      ائم بأعم      ال م      دیر إدارة التقی      یم     األستاذ صالح القلداري. ٣

  .وعالقات الموظفین

  .شار القانونيالمست  األستاذ جعفر الشیخ السنوسي. ٤

  

 : اللجنة كل منشارك في اجتماعات •

 .المستشار القانونـي للمجلـس  الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي - ١

 .المستشــار القانوني لشـؤون اللجان    الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي - ٢

 .األخصائي القانوني      اآلنسة میادة مجید معارج - ٣

  

 .حفوظالسید جواد مھدي م تولى أمانة سر اللجنة •
  

ثانيا
ً

  :رأي ديوان اخلدمة املدنية: 
أكد ممثلو دیوان الخدمة المدنیة أن الھدف من ھذا المشروع المقدم ف ي ض وء اقت راحین             

 التنفیذی ة لق انون الخدم ة المدنی ة حی ث      ةمقدمین من مجلس الن واب؛ ق د ت م تنظیم ھ ف ي الالئح          
ظف الذي وصل إلى نھایة مرب وط  من ھذه الالئحة أن تتم ترقیة المو   ) ٥٦(یجوز وفق المادة    

درجة وظیفتھ إلى درجة أعلى تالیة، وذلك بعد استیفاء عدد من الشروط وال ضوابط المح ددة      
ومنھا أن تكون لدیھ خدمة حكومیة ال تقل عن خمس سنوات محسوبة في التقاعد، وأن یك ون        

أعل  ى م  ن ق  د أم  ضى ف  ي نھای  ة مرب  وط درجت  ھ س  نة م  ن الخدم  ة الفعلی  ة، وأال تك  ون درجت  ھ  
الدرج ة المق ررة لوظیفت ھ، وأال یق  ل م ستوى أداء الموظ ف وف ق آخ  ر تقی یم ع ن تق دیر جی  د،          
وغیرھا من الشروط والضوابط، ورأوا أن ھ ف ي ح ال تطبی ق ھ ذه ال شروط فإن ھ لی ست ھن اك             

كما أفادوا بأن ھذا المشروع یؤدي إلى وص ول الموظ ف إل ى نھای ة     . حاجة لتعدیل ھذه المادة  
 بصورة سریعة، ومن ثم انتقالھ إلى درجة أعلى من الدرجة المقررة لوظیفتھ؛ مربوط درجتھ

األم  ر ال  ذي یترت  ب علی  ھ انتقال  ھ إل  ى الدرج  ة التالی  ة دون ح  صول أي تغیی  ر عل  ى مھام  ھ أو    
م  سؤولیاتھ مم  ا ی  ؤدي إل  ى اإلخ  الل ب  سیاسة ت  صنیف الوظ  ائف واألج  ور المعم  ول بھ  ا ف  ي      

  .  الوظائف على اختالف تصنیفھاالخدمة المدنیة وإلى تداخل درجات



 ٩٤

  

م حصل ما ٢٠٠٧كما أكد ممثلو الدیوان أنھ بحسب اإلحصائیات المتوافرة فإنھ في العام   
م  ن الق  وى العامل  ة ف  ي الخدم  ة المدنی  ة إم  ا عل  ى ترقی  ة أو ح  افز، وف  ي الع  ام        % ٤١ن  سبتھ 
ثل و ال دیوان   من القوى العاملة على ترقیة أو حافز، وأشار مم% ٣٨م حصل ما نسبتھ    ٢٠٠٨

إلى أنھ بحسب التع دیل الجدی د ف إن ك ل الع املین ف ي الخدم ة المدنی ة یمك ن أن یح صلوا عل ى                 
ترقیات وحوافز، حیث یمنح الموظف بموجب ھذا التعدیل عالوة دوریة سنویة بشكل تلقائي، 
كم  ا یم  نح ع  الوة أخ  رى تع  ادل رتبت  ین م  ن رت  ب الدرج  ة الت  ي ی  شغلھا ك  ل خم  س س  نوات،     

 حسب الالئحة التنفیذی ة لق انون الخدم ة المدنی ة ف إن الموظ ف مت دني األداء ال ت تم                والحال أنھ 
ترقیت  ھ أو یعط  ى ح  افًزا، ولھ  ذا رأوا أن لھ  ذا الم  شروع أث  ًرا عك  سًیا عل  ى إنتاجی  ة الموظ  ف     
وی  ؤدي إل  ى تقاع  سھ ع  ن تح  سین أدائ  ھ ال  وظیفي المرج  و من  ھ، والب  د م  ن رب  ط الع  الوات          

ة األداء واإلنتاجیة وباآللیات والضوابط المقررة في قانون الخدمة والحوافز والترقیات بنوعی
وبینوا أن تطبیق مث ل ھ ذا الم شروع ین سف األس س والمب ادئ الت ي         . المدنیة والئحتھ التنفیذیة  

  .قام علیھا قانون الخدمة المدنیة
  

ثالثـ
ً
  :رأي اللجنة: ا

 الخدم  ة المدنی  ة  م  ن ق  انون ) ٢٩(م  شروع ق  انون بتع  دیل الم  ادة    تدارس  ت اللجن  ة      
المع د ف ي ض وء اقت راحین بق انونین مق دمین       (م،  ٢٠٠٦ل سنة   ) ٣٥(الصادر بالقانون رقم    

 بع د  و. ، واطلع ت عل ى ق رار مجل س الن واب ومرفقات ھ ب شأن الم شروع        )من مجل س الن واب    
یمنح الموظف عالوة دوریة سنویة تعادل رتبة م ن رت ب   " الذي یقضي بأن    للتعدیلدراستھا  

، كما یمنح ع الوة أخ رى تع ادل     ال یجاوز بھا نھایة مربوط درجتھي یشغلھا بحیث الدرجة الت 
 ال یج اوز بھ ا نھای ة مرب وط     رتبتین من رتب الدرج ة الت ي ی شغلھا ك ل خم س س نوات بحی ث            

وإذا . ، وذلك كلھ ما لم یرق ووفق ًا لل شروط وال ضوابط الت ي تح ددھا الالئح ة التنفیذی ة        درجتھ
؛ ت رى  " درجتھ انتقل إلى الدرجة التي تلیھا بعد مضي سنة واحدةبلغ الموظف نھایة مربوط     

اللجنة أن ھذا التعدیل یقضي على المبادئ واألسس التي بني علیھا قانون الخدمة المدنیة مثل      
ال شروط والقواع د المق  ررة للترقی ات والم نح والح  وافز والع الوات والمكاف آت، وأن الع  الوة       

لج دارة ال أن تم نح للم وظفین جمیًع ا دون اس تحقاق ودون      البد أن تك ون مربوط ة بق در م ن ا        
مراعاة لمستویات األداء الوظیفیة والكفاءة العملیة، ف إن ذل ك یك ون م دعاة لتق اعس الموظ ف         
عن تحسین مستوى أدائھ لعملھ وزیادة إنتاجیتھ وذلك لعلمھ أنھ سینال ھذه العالوة سنوًیا حالھ 

وق  د توافق  ت اللجن  ة م  ع دی  وان الخدم  ة    . األداءح  ال أي موظ  ف آخ  ر دون اعتب  ار لم  ستوى   
  .المدنیة في المبررات الداعیة إلى عدم الموافقة على ھذا المشروع
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ومن ناحی ة أخ رى ف إن م شروع الق انون ی نص ف ي طیات ھ عل ى تقری ر ترقی ة وجوبی ة              

 للموظف بمجرد وصول راتبھ إلى نھایة مربوط درجتھ، إذ سوف ینتقل تلقائًیا بعد سنة واحدة

إلى درجة وظیفیة أعلى من درجتھ التي یشغلھا، وھذا عل ى خ الف ش روط الترقی ة المعم ول           

  .بھا وفق القانون

وبع  د دیت م  ن قب  ل ال  سادة أع  ضاء اللجن  ة  وبع  د ت  دارس اآلراء والمالحظ  ات الت  ي أب   
االستماع لمالحظات دیوان الخدمة المدنیة والمستشارین القانونیین ب المجلس؛ اتجھ ت اللجن ة       

  . من حیث المبدأالتوصیة بعدم الموافقة على مشروع القانونإلى 
  

رابع
ً
  : واالحتياطيصلياختيار مقرري املوضوع األ: ا

  :من الالئحة الداخلیة للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعماًال لنص المادة 

  .أصلًیامقرًرا        دالل جاسم الزایدةاألستاذ .١

 .مقرًرا احتیاطًیا     الدكتور ناصر حمید المبارك .٢

 

خامس
ً
  :توصية اللجنة: ا

م  ن ق  انون ) ٢٩(م  شروع ق  انون بتع  دیل الم  ادة  عل  ى  م  ن حی  ث المب  دأ ع  دم الموافق  ة -
المعد في ض وء اقت راحین   (م، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم     
 .)بقانونین مقدمین من مجلس النواب

  
  للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھواألمر معروض على مجلسكم الموقر 

  
  

           حممد هادي احللواجي           السيد حبيب مكي هاشم
         رئيــــس                         نائب رئيس 

             جلنة الشؤون التشريعية والقانونية    جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٤(ملحق رقم 
  

ؤون اخلارجية والدفاع الشتقرير جلنة 
واألمن الوطين بشأن مشروع قانون 

بشأن تطبيق إجراءات البصمة 
االلكترونية على األجانب الوافدين إىل 

  .اململكة
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  م ٢٠٠٩ أبریل ١: التاریخ

  جنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لل عشرينالثاالتقرير 
بشأن تطبيق إجراءات البصمة االلكترونية   ) (لسنة (  ) رقم مشروع قانون  شأنب

  على األجانب الوافدين إىل اململكة
  

   الفصل التشريعي الثاين-  لث العادي الثاددور االنعقا
  : مقدمـة

صاحب املعايل األستاذ علي بـن       كتاب   الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة   
 ١٥املـؤرخ يف     ) ٢٠٠٩-٣-٣/ ص ل خ أ   /٣٦٨  (رقم  رئيس جملس الشورى   صاحل الصاحل 

لسنة (  ) رقم  مشروع قانون    والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         م،٢٠٠٩مارس  
 علـى أن    ،االلكترونية على األجانب الوافدين إىل اململكة     بشأن تطبيق إجراءات البصمة       ) (

 يف موعد أقـصاه ثالثـة       تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه         
   .الس ليتم عرضه على أسابيع من تارخيه

    

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :التاليةلتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات 
  
 ٢٩مشروع القانون يف اجتماعها احلادي عشر املنعقد يوم األحد املوافـق             اللجنة   تدارست )١(

 .م٢٠٠٩مارس 
 

قانون موضوع النظـر والـيت      مبشروع ال اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة         )٢(
  : اشتملت على

  )مرفق. ( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
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 )مرفق. (مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  -

  )مرفق. (قرار جملس النواب ومرفقاته  -
  
اجلهـاز املركـزي    والداخلية،  وزارة  اجتماعها الثاين عشر    وبدعوة من اللجنة شارك يف       )٣(

 :وقد حضر كل منللمعلومات، وهيئة تنظيم سوق العمل 

 
 

  : وزارة الداخلیةممثلو  •
  

 .مدیر إدارة األدلة الجنائیة  القطـــــــــــــاميالمقدم قطـامي  .١

 .مدیر إدارة البحث والمتابعة  ناـــــح سنـــــالمقدم غازي صال .٢

 . الشؤون القانونیةالقائم بأعمال مدیر  النقیب راشد محمد بو نجـــــمة .٣

 .إدارة الشؤون القانونیة  ــــــران مطـــالنقیب حسین سلم .٤

  .اإلدارة العامة لدیوان الوزارة   عبداهللالمالزم أول عبداهللا أحمد  .٥

 .مدیر إدارة المنـــــــــــــــافذ  السید شوقي محمد حســــــــــن .٦

  
   :)الجھاز المركزي للمعلومات(ممثل وزارة شؤون مجلس الوزراء  •

  . رئیس الجھاز المركزي للمعلومات   أحمــــــد العامــــر محمدالسید .١
  
 :)ظیم سوق العملھیئة تن(ممثال وزارة العمل  •

  

 .الرئیس التنفیذي لھیئة تنظیم سوق العمل  ــــيالسید علي أحمد رض .١

  .رئـــــــیس فـــــــرق التفتیش  السید عمــــــــاد جعفــــر .٢

  
 : كل من اللجنة من األمانة العامة بالسشارك يف اجتماع )٤(

 

 .لجانالمستشار القانوني لشؤون ال        الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي .١
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 .ســـــاالختصاصي القانوني بالمجل   اآلنسة میادة مجید معــــــارج .٢
  

 .السید أیوب علي طریفر اللجنة ـتوىل أمانة س -
  

ـًا   :رأي اجلهات املعنية: ثاني
  
  :وزارة الداخلية رأي  -

بني ممثلو الوزارة أن مشروع القانون موضوع الدراسة والنقاش يشوبه بعض القصور بعدم             
ع البصمة املطلوبة واجلهة اليت تتكفل بأخذ البصمة، ناهيك عن التكلفة املالية الضخمة             توضيحه نو 
  .للمشروع

وبينوا أن املبتغى من مشروع القانون مطبق فعليا على أرض الواقع حيـث يـتم تقـدمي                 
وأنه . بصمات املبعدين بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل واجلهاز املركزي للمعلومات           

تم التدقيق على األجنيب قبل دخوله املطار حتاشيا من دخول شخص قد أبعد سابقا ومنـع مـن                  ي
  .دخول اململكة

تـشمل  )  ألف بـصمة   ٢٥٧(وأوضحوا أن اإلدارة اجلنائية ا نظام إلكتروين تبلغ سعته          
 وقد بـني  . اجلانبني املدين واجلنائي، وكذلك يتم ختزين بصمات من يبعدوا بقرار إداري وقضائي           

ممثلو الوزارة املالحظات واملرئيات القانونية على مشروع القانون واإلجـراءات املتخـذة حاليـا         
  )مرفق(. مبملكة البحرين ألخذ البصمة من خالل مذكرة مكتوبة قدموها للجنة

  :اجلهاز املركزي للمعلومات رأي  -
البصمة االلكترونيـة  ممثل اجلهاز أن املشروع احلايل مل حيدد اجلهة املسؤولة عن تطبيق          بني  

 وأن القوانني املعمول ا حاليا يف اململكة تشري بصورة واضحة ومباشرة ملوضـوع              .وآلية تنفيذها 
م بشأن بطاقة اهلوية و ٢٠٠٦لسنة ) ٤٦(البصمة االلكترونية، وأنه حبسب قانون بطاقة اهلوية رقم        

اإلضافة إىل البيانات الالزمة للتعرف    تتضمن بطاقة اهلوية، ب   "حتديدا يف املادة الثانية تنص على أن        
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على هوية حاملها، شرحية إلكترونية متعددة األغراض ختزن ا املعلومات والبيانات الالزمـة             
للتعرف على شخصية حامل بطاقة اهلوية كفصيلة الدم وبصمات األصـابع وبـصمة العـني               

. ينيني وغـري البحـرينيني  وهذا يشمل البحر" والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى      
وبالنسبة للبحرينيني فيتم أخذ بصمتهم عند إصدار بطاقة اهلوية، وأما األجانب فيـتم أخـذها يف        
املطار مع باقي البيانات بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، حيث يلتزم العامل األجنيب بتزويـد                

وعليـه  .  دخوله اململكة ألول مرة    الوزارات واألجهزة احلكومية املعنية ببصمات أصابع يديه عند       
فإن املبتغى من مشروع القانون مطبق فعليا وساري املفعول عرب مواد القوانني املـذكورة أعـاله                
واليت تبني وجود قانون متكامل يغطي املوضوع وجهود معهود إليها تنفيذه وقامت بالفعل بأخـذ          

لكة، وألئك القادمني اجلدد من خالل      بصمات عدد كبري من الوافدين واملقيمني داخل أراضي املم        
  .نقاط املنافذ

وعليه فإنه ال حاجة إلصدار مشروع قانون جديد لتطبيق البصمة االلكترونية، حيـث أن              
  . القوانني احلالية املعمول ا وبصفة خاصة قانون اهلوية تفي ذا الغرض

  
  :هيئة تنظيم سوق العمل رأي  -
  

أ من قانون تنظيم سوق العمل الـيت        /٤/٥ بناء على املادة     بني الرئيس التنفيذي للهيئة أنه    
وضع قواعد وإجراءات منح وجتديد تصاريح العمل وحتديد فئاا والشروط الـيت          "تنص على   

مت تضمني القـرار  " تسري بشأن كل منها ومدة سريان هذه التصاريح وكافة األمةر املتعلقة ا        
 األجانب، من ضمن شروط التصريح حتـصيل  م بشأن تنظيم تصاريح عمل   ٢٠٠٨ لسنة   ٧٦رقم  

  .بصمة العامل فور وصوله إىل اململكة وقبل مزاولته لعمله
وعليه فإن اهليئة ال ترى بأن هناك حاجة إىل استصدار قانون بشأن تطبيـق إجـراءات البـصمة                  

وين االلكترونية على الوافدين األجانب يف مملكة البحرين، خاصة وأن اهليئة لديها الـسند القـان              
لتطبيق هذا اإلجراء، ولقد بدأت فعال بالتطبيق حيث قامت اهليئة باقتناء أجهزة حديثة لتحـصيل               
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بصمات اليدين والصور الفوتوغرافية والتواقيع االلكترونية للعمال األجانب، وذلك منذ بداية شهر       
م مـا   ٢٠٠٩م، حيث بلغ عدد األشخاص الذين مت حتصيل بيانام حىت مارس            ٢٠٠٧أغسطس  

وافذ أجنيب، وسوف تستمر اهليئة يف ذلك حلني تغطية كافة العمال األجانب            )  ألف ٤٠٠(يقارب  
  )مرفق(. الوافدين إىل اململكة

  
ـًا   : ةــرأي اللجن: ثالث

  

حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء          مشروع القانون   تدارست اللجنة   
املعنية من وزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سـوق         واجلهات   ، بالس املستشارين القانونيني  و اللجنة

  واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية        العمل، واجلهاز املركزي للمعلومات،   
لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونيـة،  والذي جاء مؤكدا    مبجلس الشورى   

يف مواده إىل احلد من بعض الظـواهر الـسلبية      هدف مشروع القانون املذكور ي    أنورأت اللجنة   
املترتبة على استخدام العمالة األجنبية، ومن بينها بعض األجانب املبعدين أو املمنوعني من دخول              
البالد بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم ويعاودون دخول اململكة ملزاولة العمل فيها جبـوازات         

ية اكتشافها بسهولة، إضافة إىل إنشاء قاعدة معلومـات          قد يتعذر على األجهزة األمن     مزورةسفر  
   .حتتوي على أرشفة لبصمات الوافدين إىل البالد أمنية ذا اخلصوص

  
 ٤٦ األداة القانونية مطبقة بالفعل على ارض الواقع من خالل القانون رقم          وترى اللجنة أن  

الذي  أن تنظيم سوق العمل بش٢٠٠٦لسنة ) ١٩(القانون رقم ، و بشأن بطاقة اهلوية  ٢٠٠٦لسنة  
 األجانب هيئة تنظيم سوق العمل سلطة وضع قواعد وإجراءات منح وجتديد تصاريح عمل خول

 وشروط تصريح العمل توافر إجراءاتمن ضمن  نهأ على من القانون ذاته   )٢٤(   كما نصت املادة
 اهليئـة  إدارة اصدر جملـس  وعليه فقد    اهليئة،إدارة ديدها قرار من جملسحيصدر بت   الشروط اليت
املنـازل   غري فئة خـدم    من األجانب تنظم تصاريح عمل بشأن   ٢٠٠٨   لسنة   )٧٦(   القرار رقم
بتزويـد اهليئـة      األجـنيب  مليلتزم العا    أنهعلى  منهالثامنةالفقرة الثانية من املادة    نص يف   والذي
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مملكة البحرين ألول مرة خالل مـدة   عند دخول   يديه وصورته وتوقيعه الكترونياً   أصابعببصمات 
   . الوصول شهر واحد من تاريخ على ال تزيد
وزارة أن   اجلهاز املركزي للمعلومات يعمل بنظام البصمة االلكترونية و        أناجلدير بالذكر   و

  بنظام البصمة العشرية، و أن هيئة تنظيم سوق العمل قدنالداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل تعمال     
أفراد بصمات   و مبتحصيل بصما   بصمة للوافدين األجانب،   )ألف٤٠٠(عملت على أخذ حوايل     

مت اقتناؤها    بواسطة األجهزة احلديثة اليت   واخذ توقيعام إلكترونياً   تصويرهم فوتوغرافياًو عائالم
    .ح العمل خلدم املنازلتصاري شأن   هذا النظام يف تطبيق سبيل    أن اهليئة يفو   بالفعل هلذا الغرض،

 البد من حتديد اجلهة املسئولة عن مهمـة أخـذ        ولتعدد اجلهات اليت تأخذ البصمات فإنه     
  .البصمات يف القانون
حيقق الغرض املنشود من هـذا     املعمول به حالياً   النظام القانويناللجنة ترى أن ومن مث فإن 

داعي إىل ازدواجية العمـل بـني اجلهـات    وجود أجهزة قد طبقت النظام فال     ب ، وذلك عواملشر
   .الرمسية

أنه ال حاجة إىل صدور مشروع قانون بشأن تطبيـق إجـراءات            وإىل ذلك ترى اللجنة     
احلالية املعمول ا وبـصفة   إذ إن القوانني البصمة اإللكترونية على األجانب والوافدين إىل اململكة

ذا املشروع من تكاليف مادية باهظة ستتكلفها ، وما هلالغرض بطاقة اهلوية تفي ذا قانون خاصة
  .الدولة

وعليه رأت اللجنة أن من األمهية التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيـث               
  . املذكورة أعالهمربراتاملبدأ وذلك لل

  

اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ارابع :  
  

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

  

ـًا  األستـاذ راشـد مـال اهللا الْسبت  .١  .مقررا أصليـ
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ـًا  األستـاذ إبراهيم حممد بشمــي .٢  .       مقررا احتياطي
  

  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس
  

إن اللجنة  قانون، ف مشروع ال يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة             

  : توصي مبا يلي

بشأن تطبيق    ) (لسنة  (  ) رقم  مشروع قانون   على   املوافقة من حيث املبدأ     عدم    -
 .إجراءات البصمة االلكترونية على األجانب الوافدين إىل اململكة

  
   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
  
  
  

    عبدالــرمحن حممــد مجشــري                  أمحـد إبراهيــم ــزاد
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة   الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

       والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين  
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  )٥(ملحق رقم 
  

قرير التكميلي للجنة الشؤون الت
راح التشريعية والقانونية بشأن االقت

املرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام 
بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم 

م بإصدار ١٩٨٩لسنة ) ٨(بقانون رقم 
قانون حمكمة التمييز، املقدم من سعادة 

العضو دالل الزايد وسعادة العضو رباب 
  .العريض
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  م٢٠٠٩ ریل أب٦: التاریخ
  

   للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية األولالتكميليالتقريـر 
م بإصدار ١٩٨٩لسنة ) ٨(حول االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 

قانون حمكمة التمييز، املقدم من سعادة العضو دالل جاسم الزايد                           
  لنبي العريضوسعادة العضو رباب عبدا

  

  :مقدمــة
  

) ٢٠٠٩- ١-٢/ ص ل ت ق٣١٧(م وبموجب الخطاب رقم ٢٠٠٩ ینایر ٢٦بتاریخ 
 أعاد صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى تقریر اللجنة حول

م بإصدار ١٩٨٩لسنة ) ٨(االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 
 المقدم من سعادة العضو دالل جاسم الزاید وسعادة العضو رباب ،،قانون محكمة التمییز

إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بناء على قرار المجلس في جلستھ عبدالنبي العریض 
م بالموافقة على استرداد التقریر إلى اللجنة ٢٠٠٩ ینایر ٢٦الثانیة عشرة المنعقدة بتاریخ 

        . بھذا الشأن لعرضھ على المجلس الموقرلمزید من الدراسة وإعداد تقریر
  

  :إجراءات اللجنة: ًأوال
  :لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة

  

 :ة التالیاتتدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور في االجتماع -١

  .م٢٠٠٩  فبرایر١بتاریخ      الثالث عشر االجتماع-
  .م٢٠٠٩  فبرایر١٢بتاریخ     رالرابع عشاالجتماع  -
  .م٢٠٠٩  فبرایر١٨بتاریخ     الخامس عشراالجتماع  -
  .م٢٠٠٩  مارس٢٥بتاریخ     التاسع عشراالجتماع  -
  .م٢٠٠٩  مارس٢٩بتاریخ       العشریناالجتماع  -
  

  )مرفق. (االقتراح بقانون المذكور ومذكرتھ اإلیضاحیة على اطلعت اللجنة -٢
) المجل  س األعل  ى للق  ضاء ( وزارة الع  دل وال  شؤون اإلس  المیة  أياطلع  ت اللجن  ة عل  ى ر . ٣

  . حول مشروع القانون المذكور
 
 ب صفتھا  األستاذة رباب عبدالنبي الع ریض  دعت اللجنة إلى اجتماعھا الثالث عشر سعادة      -٤

  .أحد مقدمي االقتراح محل البحث
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 :الثالث عشر ھاجتماعادعت اللجنة إلى . ٥

  :حیث حضر ممثًال عنھا :اإلسالمیة وزارة العدل والشؤون -

  .الوكیل المساعد لشؤون المحاكم والتوثیق     األستاذ خالـد حسـن عجاجي-
 

  

 :شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس كل منكما 
 

 .المستشار القانونـي للمجلس  لدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجيا. ١

 .ي لشؤون اللجانـالمستشار القانون     الدكتور محمـد عبداهللا الدلیمـي  .٢

 .ي لشؤون اللجانـالمستشار القانون     األستاذ محسن حمید مرھون .٣

  .أخصائي قانوني      اآلنسة میادة مجید معارج. ٤
 

 .السید جواد مھدي محفوظتولى أمانة سر اللجنة  •
  

ثاني
ً
  :)الس األعلى للقضاء( رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  :ا

  

االقت  راح بق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم المجل  س األعل  ى للق  ضاء عل  ى  عاطل  
، وأب دى تق دیره للجھ د الممی ز     م بإص دار ق انون محكم ة التمیی ز      ١٩٨٩ل سنة   ) ٨(بقانون رقم   

والحرص الدائم على اقتراح مثل ھذه التعدیالت رغبة في تطویر إجراءات التقاضي خاص ة   
 في الوقت –ن المساس بالنواحي الشرعیة ألحكامھا، إال أنھ  فیما یتعلق بالمحاكم الشرعیة دو    

 إرج  اء ال  رأي – ولظ  روف تتعل  ق بتل  ك المح  اكم  – رأى أن  ھ ق  د یك  ون م  ن األن  سب  –نف  سھ 
  .النھائي والمفصل في شأن ھذا االقتراح للمجلس لحین صیاغتھ في شكل مشروع قانون

    

ثالث
ً
  : رأي مقدمي االقرتاح:ا

  

أن المح اكم بجمی  ع أنواعھ ا تخ  ضع لرقاب ة محكم  ة التمیی ز الت  ي     مق دمو االقت  راح  ب ین  
تراقب مدى سالمة تطبیق الحكم المطعون فیھ للقانون وأنھ قد صدر وفق صحیح القانون من    

كم  ا أن ق  انون محكم  ة التمیی  ز ال  صادر بموج  ب المرس  وم     . الج  انبین ال  شكلي والموض  وعي 
لتمییز وإجراءاتھ، ول م ی شمل المح اكم    م تضمن حاالت الطعن با   ١٩٨٩لسنة  ) ٨(بقانون رقم   

م ن ق انون محكم ة    ) ٤(الشرعیة من حی ث إخ ضاعھا لرقاب ة محكم ة التمیی ز حی ث إن الم ادة         
للخصوم أن یطعنوا أمام محكمة التمییز في األحك ام النھائی ة المنھی ة        " التمییز تنص على أنھ     

لغی ر الم سلمین والجزائی ة    للخصومة كلھا في المواد المدنی ة والتجاری ة واألح وال الشخ صیة            



 ١٠٧

 ال تخ تص  – بموجب ھذا ال نص  –، ما یعني أن محكمة التمییز ... "طبقـًا ألحكام ھذا القانون 
وبم  ا أن ق  انون إج  راءات التقاض  ي أم  ام المح  اكم ال  شرعیة  . برقاب  ة أحك  ام المح  اكم ال  شرعیة

 الموض وعیة  م صدر لینظم القواعد اإلجرائیة دون  ١٩٨٦لسنة  ) ٢٦(الصادر بالمرسوم رقم    
أمام المحاكم الشرعیة من حیث االختصاص وإجراءات رفع الدعوى؛ فقد جاء ھذا االقت راح       
منظًم  ا لھ  ذا األم  ر أي إخ  ضاع أحك  ام المح  اكم ال  شرعیة لرقاب  ة محكم  ة التمیی  ز م  ن الناحی  ة    
اإلجرائیة فق ط؛ م ن أج ل تحقی ق الرقاب ة عل ى تطبی ق القواع د اإلجرائی ة القانونی ة ال صحیحة               

، ٢٥، ٨، ٤(اًذا لمقت ضیات ح سن س یر العدال ة؛ األم ر ال ذي اس توجب مع ھ تع دیل الم واد           إنف  
من قانون محكمة التمییز، كما لف ت مق دمو االقت راح إل ى توج ھ وزارة الع دل وال شؤون               ) ٥٦

باإلضافة إل ى ذل ك فق د أش اروا إل ى أن ھ ق د ت م إج راء تع دیل عل ى              . اإلسالمیة في ھذا الجانب   
وی  ستثنى م  ن ذل  ك اإلج  راءات ال  شرعیة المتعلق  ة    "  عب  ارة وذل  ك بإض  افة  االقت  راح بق  انون 
؛ تحسًبا من الوقوع في إشكاالت ش رعیة  من اقتراح القانون) ٤(في المادة " بدعاوى الطالق  

  .وقانونیة في ھذا المجال
  

رابع
ً
  :رأي اللجنة: ا

  

 المنعق دة بت اریخ   الثانی ة ع شرة   بعد اس ترداده ف ي الجل سة    تدارست اللجنة االقتراح بقانون     
 واطلع  ت عل  ى مذكرت  ھ اإلی  ضاحیة وعل  ى     وبع  د إج  راء التع  دیل علی  ھ،   م ٢٠٠٩ ین  ایر ٢٦

م بإصدار قانون محكمة التمییز والمرسوم بقانون رقم     ١٩٨٩لسنة  ) ٨(المرسوم بقانون رقم    
وقد رأى بعض أعضاء اللجن ة  . م بشأن اإلجراءات أمام المحاكم الشرعیة   ١٩٨٦لسنة  ) ٢٦(

ت كل اإلجراءات یعتدُّ بھا شرًعا أمام المح اكم ال شرعیة ول یس ك ل اإلج راءات عل ى             أنھ لیس 
مستوى واحد من األھمیة، حیث إن بعض اإلجراءات ق د ال یك ون لھ ا أي ت أثیر ف ي األحك ام            
الصادرة من المحاكم الشرعیة، كم ا أش اروا إل ى أن مث ل ھ ذا التع دیل ق د یف تح الب اب ل نقض                    

ت صدر م ن قب ل المح اكم ال شرعیة خاص ة إذا أری د الطع ن ف ي أحك ام              األحكام الشرعیة الت ي     
  .شرعیة نھائیة منھیة للخصومة؛ ما یترتب علیھ حصول إشكاالت شرعیة

  

كم  ا اس  تمعت اللجن  ة إل  ى رأي المست  شار الق  انوني للمجل  س وق  د أوض  ح أن الطع  ن بطری  ق      
 ذل ك ألن الم ادة   ؛ءات ل ذاتھا نھی ة للخ صومة ال ف ي اإلج را    األحك ام المُ  التمییز ال یكون إال في 

من قانون المحكمة حددت حاالت الطعن تمییًزا في األحكام ولم ت ذكر ب ین ھ ذه الح االت         ) ٨(
الطعن في اإلجراءات لذاتھا وإنما إذا ك ان ال بطالن ال ذي وق ع فیھ ا ق د أث ر ف ي الحك م، وھ ذا                    

 كانت مخالف ة قواع د   نھي للخصومة لمعرفة ما إذایتطلب من المحكمة أن تبحث في الحكم المُ   
  .عاة قد أثرت في الحكم المطعون فیھ أم الاإلجراءات المدَّ

ھذا إلى أن االقتراح بقانون إذ یجی ز الطع ن تمیی ًزا ف ي مخالف ة اإلج راءات أم ام المح اكم          
 إنما یؤدي إلى إیج اد  ؛ر في الحكم المطعون فیھھا دون أن یكون لھذه المخالفة أث الشرعیة لذات 
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 لھ ب ین ح االت الطع ن ف ي األحك ام ب ین األحك ام ال صادرة م ن المح اكم            ار قانونیً تمییز ال مبر  
  . الشرعیة والمحاكم األخرى

  

وبع د نق  اش م  ستفیض وبن  اء عل ى م  ا تق  دم، ح  سمت اللجن ة بالت  صویت قرارھ  ا ب  شأن     

  .باألغلبیة على رفضھ االقتراح بقانون المذكور، حیث صّوتت

خامس
ً
  :لي واالحتياطياختيار مقرري املوضوع األص: ا

  

، اتفقت اللجنة على اختیار كل من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى) ٣٩(إعماًال لنص المادة 

  :من

 .مقرًرا أصلیـًا    الدكتور ناصر حمید المبارك     .٣

 .مقرًرا احتیاطًیا  األستـاذ علي عبدالرضا العصفور     .٤
  

ساساد
ً

  :توصية اللجنة: 
  

 أب دي م ن آراء أثن اء دراس ة االقت راح بق انون، ف إن اللجن ة         في ضوء ما دار من مناقشات وما   

  :توصي بما یلي

 االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم     على جواز نظر   الموافقةعدم   -

م بإصدار قانون محكمة التمییز، المقدم من سعادة العضو دالل جاسم ١٩٨٩لسنة ) ٨(

 .لعریضالزاید وسعادة العضو رباب عبدالنبي ا
  

  واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،
  

  
  

  

       يحممد هادي احللواج                                                            مالسيد حبيب مكي هاش     
   التشريعية والقانونية    رئيس جلنة الشؤون                    نائب رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية      

  
  


