املـالحــق
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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة الشؤون املالية

واالقتصادية خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )92لسنة

9122م بتعديل بعض أحكام

املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة
2211م بإصدار سندات
التنمية.
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التاريخ 17 :أكتوبر 2012م

التقرير األول للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول املرسوم بقانون
رقم ( )29لسنة  2011بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ()15
لسنة  1977بإصدار سندات التنمية.
دور االنعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث

مقدمــــــة:
بتاايخ

 12مااي 1121م ،بم جااا خطاباايا خ اام  / 914ص ل م ق -9 -3 /

 ،)1121أخسل صيحا خطمعيطي األستاذ علي بن صالح الصالح خئ س خطمجلس إطا طجةا
خطشؤ ن خطميط

خال تصيد ةسا من المرسوم بقااوون رمام  )92لساوة  9122بتعادل

بعض أحكام المرسوم بقاوون رمم  )21لسوة  2211بإصدار ساودا التوملاة؛ طمةي شات
دخخست

إعدخد تقخ خ بشأة متضمةـًي خأي خطلجة طعخض عل خطمجلس خطم خ.

أولا -إجراءا اللجوة :
لتوفلذ التكللف المذكور أعاله ،مام اللجوة باإلجراءا التاللة :

( )1تدخخست خطلجة خطمخس م بقاية ن خطماور خ فاي خجتميعيتهاي خطمةعقاد بتايخ

 9طا

1121م 24 ،سبتمبخ 1121م 21 ،أرت بخ 1121م 21 ،أرت بخ 1121م
( )2خبلعت خطلجة أثةيء دخخستهي طلمخس م بقية ن م ض ع خطبحث خطدخخس عل خط ثيئق
خطمتعلق ب

خطتي خشتملت عل مي لي:
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 خطمخس م بقية ن م ض ع خطبحث خطدخخس .-

مرفق)

خخخ مجلس خطة خا مخفقيت  .مرفق)
خطقية ة بمجلس خطش خى خطتي

 -رمي خبلعت عل خأي طجة خطشؤ ن خطتشخ ع

أردت سالم خطمخس م بقية ن من خطةيح ت ن خطدست خ

خطقية ة  .مرفق)

 خأي زخخ خطميط  .مرفق) خأي خطمستشيخ خطقية ةي طشؤ ن خطلجين .مرفق) خأي خطمستشيخ خال تصيدي خطميطي بيطمجلس .مرفق)()3

بدع من خطلجة شيخك في خجتميعهي بتيخ

 24سبتمبخ 1121م:

 وزارة الماللة وهم:
 .2األستاذ محمد أحمد محمد

مدلر إدارة الملزاولة.

 .9األستاذ طه محمود فقلهي

مدلر إدارة المشارلع.

 .3األستاذ أوور علي األوصاري

ماااااااااااااادلر إدارة الرمابااااااااااااااة

والمتابعة.

 حضر الجتماع من مجلس الشورى ك من:
-2

األستـــاذ محســــن حملــد مرهــــــون

المســتشار القاوـووي لشؤون اللجان.

-9

الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ

المستشار المتصـادي والمـــــــــالي.

 ت ط أمية ســخ خطلجة السلد محمد رضي محمد.
ثاولا – رأي الجها المعولة:
وزارة الماللة:
أوضح ممثلو وزارة المالية أن أسباب إصدار مرسوم القانون هو نتيجة زياادة
االعتمادات المالية نتيجة الحاجة لتمويل ميزانية المشاريع والميزانية التشغيلية باإلضافة
إلى المرونة لتغطية المصروفات.
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كما بين ممثلو الوزارة أنه من ضمن الخيارات المتاحة لتمويل عجز الميزانياة؛
التمويل باستخدام األدوات المختلفة للدين العام ،كأذونات الخزانة والسندات والصاكو
المندرجة ضمن أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وتوفير المرونة الالزمة
واإلطار القانوني المنظم لبرامج تمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة ،األمر الاذ
يتطلب رفع سقف أدوات الدين العام إلى  00533مليون دينار لتغطية العجاز المتوقاع
خالل السنتين الماليتين  1322و1321

وقد أكد ممثلو الوزارة على أن الحكومة تريد تحقيق التوازن باين االقتارا
المحلي واالقترا

من السوق العالمي ،باإلضافة إلى التأكيد علاى ضارورة توزياع

إصدار سندات التنمية بين األسواق العالمية واألسواق المحلية ،وذل تفاديا النخفاا
السيولة المحلية.

وفي رد الوزارة على استفسارات اللجنة (المرفق) بشأن سقف الدين العام بعاد
إقرار هذا المرسوم بقانون؛ أوضحت أن تقدير سقف الدين العام يكون مرهونًاا بعادة
اعتبارات من ضمنها نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة أثناء السنة المالياة ،ومتوساط
أسعار بيع النفط في األسواق العالمية ،وتوقعات العجز في الميزانية بناءً علاى نتاائج
اإليرادات المحصلة والصرف من اعتمادات ميزانية المصروفات المتكاررة وميزانياة
مصروفات المشاريع ،وفي جميع األحوال فإن سقف الدين العام ألدوات الدين العام التي
يتم إصدارها بموجب المرسوم بقانون رقم ( )12لسنة  1322بتعاديل بعا

أحكاام

المرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  2211بإصدار سندات التنمية لن تتجاوز سقف الادين
العام البالغ  00533مليون دينار ،والمحدد بموجب المرسوم بقانون سالف الذكر ،علمًاا
بأن إجمالي الدين العام للحكومة يتضمن مبالغ الدين العام التي يتم اقتراضها بموجاب
أدوات الدين المحددة في القانون المذكور أعاله ،باإلضافة إلى مبالغ الدين التاي ياتم
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اقتراضها لمشاريع محددة بموجب قوانين اقتارا

ياتم إصادارها وفقًاا لمحكاام

واإلجراءات الدستورية للمملكة.

أما عن الحاجة إلى رفع سقف الدين العام ،فقد بينت الوزارة أن رفع سقف الدين
العام جاء ليلبي االحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم ( )2لسانة 1322
باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين  1322و 1321والذ تضامن عجازًا بلاغ
مجموعه  201.1مليون دينار منه مبلغ  215مليون دينار في سنة  1322ومبلغ 140
مليون دينار في سنة  .1321مع التنويه أن رد الوزارة على مجلس النواب أشار إلى أن
قانون الميزانية العامة للسنتين  1322و 1321قد تضمن عجزًا بلغ مجموعاه 205.0
مليون دينار منه  10.05مليون دينار في سنة  1322ومبلغ  111مليون دينار في سنة
.1321

علمًا بأنه وفقًا ألحكام المادتين رقم ( )231و( )221من الدستور ،فإن القرو
تعقد بقانون ،وقد سبق في هذا الشأن إصدار القانون رقم ( )25لسانة  2211المعادل
بقانون رقم ( )51لسنة  1323بإصدار سندات التنمية والذ

تنص المادة األولى مناه

على "يؤذن لوزير المالية باالتفاق مع مصرف البحرين المركز في أن يصادر فاي
مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية)
وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية في حدود  10533مليون ديناار ،وذلا
وفقًا ألحكام المادة ( )1من هذا القانون.

كما أوضحت الوزارة أنه وفي ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الميزانية،
وارتفاع مستوى سعر النفط المطلوب لتغطية كافة المصاريف والمقادر بحاوالي 213
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دوالرًا ،ونظرًا لمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه حسب المرساوم
بقانون اآلنف ذكره ،فقد كان من الضرور رفع سقف الدين من  10533مليون ديناار
إلى  00533مليون دينار وذل لتغطية عجز الميزانية وتسديد أقساط الديون المساتحقة،
وبما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة ،وليوفر مساحة كافية للحكوماة
لمواجهة االحتياجات التمويلية للميزانية العامة للدولة عان طرياق أذوناات الخزاناة
وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

وعما إذا كان المبلغ المحدد في المرسوم بقانون محل المناقشة هو السقف المحدد
لقيمة السندات المعروضة أم هو الحد األعلى للدين العام للبحرين ،أوضحت الوزارة أن
المبلغ المحدد في المرسوم هو السقف المحدد لقيمة أدوات الدين العام وتتضمن أذونات
على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة
اإلسالمية في حدود  00533مليون دينار ،علمًا بأن هذا المبلغ ال يمثل الحاد األعلاى
للدين العام لمملكة البحرين ،حيث يتضمن إجمالي الدين العام الحكومي كما سبق اإلشارة
إليه أعاله ،أدوات الدين العام التي يتم إصدارها في حدود سقف االقتارا
أعاله ،باإلضافة إلى القرو

الماذكور

األخرى التي يتم اقتراضها حسب قوانين معتمدة دستوريًا

وفقًا للمشاريع المطلوبة.

كما أوضحت الوزارة أن مجموع القرو

ووضع الدين وفقًا لبيانات الحسااب

الختامي للسنة المالية  ،1322والدين العام في  02ديسمبر  ،1322هو كالتالي:
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الدين العام في  02ديسمبر 1322
الرصيد

البيان
أذونات الخزانة

11303

صكو السلم اإلسالمية

5403

صكو التأجير اإلسالمية

1520.

سندات التنمية

45303

قرو

4401

داخلية أخرى

مجموع القرو

1021201

صكو التأجير اإلسالمية الدولية

5.403

سندات التنمية الحكومة الدولية

41303

صناديق التنمية

00402

قرو

مجموع القرو

200.102

الخارجية

0054101

أجمالي الدين العام

كما بينت الوزارة أن إجمالي رصيد الدين العام المذكور أعاله يشامل الاديون
الصادرة بموجب مرسوم قانون سندات التنمية ،باإلضاافة إلاى القارو
المستدانة بحسب قوانين محددة لبع

األخارى

المشاريع الحكومية ،علمًا بأن إجماالي رصايد

الدين العام كما في نهاية السنة المالية 1321م سيتم تزويده للسلطة التشاريعية ضامن
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الحساب الختامي لتل السنة حال االنتهاء من تدقيقه من قبل دياوان الرقاباة المالياة
واإلدارية.
ثال اثا -رأي اللـــــجوة :
بعد خالبالع عل خطمخس م بقية ن ،عل

خخخ مجلس خطة خا خطخأي خطقية ةي

طلمستشيخ خطقية ةي طشؤ ن خطلجين خطخأي خال تصيدي طلمستشيخ خال تصيدي خطميطي ،بعد
تأرد خطلجة من سالم خطمخس م بقية ن من خطةيح ت ن خطدست خ
خطشؤ ن خطتشخ ع

خطقية ة

ف ًقي طخأي طجة

خطقية ة بمجلس خطش خى ،بعد أن جدت خطلجة أن خطمخس م هدف

إط تلب خالحت يجيت خطميط خطمتختب عل إ خخخ خطقية ن خ م  )4طسة  1122بيعتميد
خطم زخة

خطعيم طلسةت ن خطميط ت ن 1122

 1121خطوي تضمن عجزخً بلغ مجم ع

 26199مل ن د ةيخ مة  419مل ن د ةيخ في سة  1122مبلغ  993مل ن د ةيخ في
سة  ،1121ةظخً خ الختايع مست ى خطعجز خطمقدخ في خطم زخة

خختايع مست ى سعخ

خطةاب خطمبل ا طتغب خطعجز خطمقدخ ا  211د الخ فإة أصبح من خطضخ خي ت ف خ
خإلبيخ خطقية ةي خطمةظم طبخةيمج تم ل خطعجز في خطم زخة عن بخ ق

خطمخ ة خطالزم
خفع سقف خطد ن.

تجادخ خإلشاايخ إطا أن هااوخ خطمخسا م بقااية ن ااد تاام تعد لا أرثااخ ماان مااخ  ،ريةاات
خطمااخ خألا ااخ جاايء بم جااا خطمخس ا م بقااية ن خ اام  )91طسااة  ،1121ااد ةااص وطااك
خطتعد ل عل خفع خطسقف خألعل ألو ةيت خطازخة

خطساةدخت خطحر م ا إطا مبلاغ 16911

أطاين امسميئ ) مل ن د ةيخ.

المبررا الرئلسلة وراء موافقة اللجوة على هذا المشروع بقاوون:
 إن هااوخ خطمشااخ ع ه ا فااي خألساايس تمثاال فااي إصاادخخ أو ةاايت خطازخة ا
خطتةم

سااةدخت

أد خت تم ل أاخى طغخض م خجه خطعجز خطمت ع في خطم زخة ا خطعيما ،

خطةه ض بمتبلبيت مشيخ ع خط زخخخت خطجهيت خطحر م .
 ختبب مشخ ع خطقية ن هوخ خختبيبي ً ث قاي ً بمشاخ ع اية ن فاتح خالعتمايد خإلضايفي
في خطم زخة خطعيم طلد ط طلسةت ن خطميط ت ن . 1121 1122
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 سيهم في تحق ق خطت خزن ب ن خال تخخض خطمحلي خال تخخض من خطس ق خطعيطم .
ترى اللجوة التووله إلى التالي:
 من خطمالحظ أن هةيك ةم خً مت خصالً عل خطخغم من خةاايض ل ال عايم  )1121فاي
حجم خطد ن خطعيم في خطبحخ ن د عز هاوخ خطةما إطا ز ايد ت اخ خإلةاايق خطحرا مي
خطوي بدأ ملح ظي ً االل خطسة خت خطقل لا خطميضا

راوطك طمعيطجا ثايخ خألزما خطميط ا

خطعيطم ا فااي خطعاايم  1119علا خطمساات ى خطمحلااي .إن خطز اايد فااي خطااد ن خطعاايم عرااس
ت ج خطحر م في مز د من خال تخخض طتلب خحت يجيت خطتةم

خطصخف خطحر مي.

 بشاارل عاايم عتبااخ خطااد ن خطعاايم فااي مملرا خطبحااخ ن فااي مساات يت مقب ط ا

مة ا  ،إةمااي

تةيم س سابا ل ًقاي خ تصايد ً ي ايصا فاي حايل خةااايض خإل اخخدخت

خستمخخخ خختايع
خطةاب .

 تااخى خطلجةاا بااأن خال تصاايد بحيج ا إطاا
خإل ااخخدخت خطةاب اا

ط ا طمخخ باا خطااد ن خطعاايم ماان ح ااث تحا ااز

تة ااع مصاايدخ خطاادال بيإلضاايف إطاا خطااتحرم فااي خطمصااخ فيت

خطمترااخخ خعتميد ا خإلةااايق فااي خطةاقاايت خطخأسااميط خطتااي طهااي عيئااد خ تصاايدي ماايطي
إعيد خطةظخ في ت ج خطدعم خطميطي طلم خبة ن.
 ضخ خ أن ر ن معدل خطةم خال تصيدي أعل من معدل خطايئد  ،فبهوه خطبخ ق مرن
ألي خ تصااايد أن قااا م بعمل ااا خساااتدخة فاااي أباااخ معق طااا

مةيساااب

ةساااب ماااايبخ

مةااض .
 ماان خطضااخ خي أن تر ا ن خسااتادخميت خطااد ن فااي مشاايخ ع خةتيج ا وخت مااخد د ماايطي
ط ست في مصخ فيت مترخخ .
تميش ًي مع مي تقدم ةظاخً خ ألهم ا خطمخسا م بقاية ن خطمتمثلا فاي خختبيبا بتم ال
خطعج زخت خطسة

خطد ن خطعيم خطمتخخرم؛ فقد خأت خطلجة ضخ خ خطم خفق عل .

راب اعا -اختلار مقرري الموضوع األصلي والحتلاطي:
إعماايالً طااةص خطماايد

 ) 34ماان خطالئح ا خطدخال ا طمجلااس خطشا خى  ،ختاقاات خطلجة ا عل ا

خات يخ رل من:
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 -2السلـــد حبلــب مكـــي هاشم
 -9الدكتور عبدالعزلز حسن أب

مقررا أصللــــــاـا.
ا
مقررا احتلاطلـــاا.
ا

سا -توصلة اللجوة:
خام ا
الموافقاااة علاااى المرساااوم بقااااوون رمااام  )92لساااوة  9122بتعااادل بعاااض أحكاااام
المرسوم بقاوون رمم  )21لسوة  2211بإصدار سودا التوملة.

واألمر معروض على المجلس المومر لتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

السيد حبيب مكي هاشم
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

219

رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ 50 :سبتمبر 2512م

سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي

احملرتم

رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
السالم عللكم ورحمة هللا وبركاته،،
املوضوع:

املرسوم بقانون رقم ( )29لسنة  2011بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 1977بإصدار سندات التنمية.

بتاريخ  12مايو 1121م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 021ص ل ت ق  ،)1121 -0 – 3 /نسخة من
املرسوم بقانون رقم ( )29لسنة  2011بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1977
بإصدار سندات التنمية

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء

المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
بتيخ

 9سبتمبخ 1121م ،عقدت طجة خطشؤ ن خطتشخ ع

خجتميعهي خطثيطث خالخبع ن ،ح ث خبلعت عل

مخس م خطقية ن خطمور خ ،وطك

بحض خ خطمستشيخ ن خالاتصيص ن خطقية ة ن بيطمجلس.
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خطقية ة

خةتهت خطلجة – بعد خطمدخ ط

خطةقيش – إط

عدم مايطا خطمخس م بقية ن

طمبيدئ أحريم خطدست خ.

رأي اللجنة:

ترى اللجنة سالمة

املرسوم بقانون رقم ( )29لسنة  2011بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون

رقم ( )15لسنة  1977بإصدار سندات التنمية؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم عبداهلل الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين

خبصوص املرسوم بقانون رقم

( )33لسنة 9122م بتعديل

بعض أحكام القانون رقم ()22
لسنة 2211م بشأن جوازات
السفر.
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التاريخ  99 :أكتوبر 9129م

التقرير الثاين للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة  9122بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )22لسنة 2211بشأن جوازات السفر
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث

مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد
علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/754ص ل خ أ)2102-7-3 /
املؤرخ يف  05أبريل 2102م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي
الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة
 2100بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )00لسنة 0745بشأن جوازات السفر ،على
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أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل
موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه ،وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا الشأن ليتم عرضه
على اجمللس.
كما استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد
علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/537ص ل خ أ/ف 3د )3املؤرخ يف
 04أكتوبر 2102م ،من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة النظر يف تقريرها اخلاص هبذا املرسوم ،والذي مل
يفصل فيه اجمللس خالل الدور الثاين ،على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه عشرة
أيام من تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة املرسوم بقانون يف اجتماعها الرابع والعشرين املوافق  27أبريقل
2102م من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث.
( )9تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين املواف  20أكتوبر 2102م من
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
( )3اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع النظقر
واليت اشتملت على :
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق) القانون رقم ( )00لسنة  0745بشأن جوازات السفر وتعديالته( .مرفق)214

( )4وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة الرابع والعشرين مقن دور االنعققاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:

 .2السيد عيسى أمحد تركي

مدير إدارة الشئون اجلنسية.

 .9املالزم أول بدر راشد الرميحي

إدارة الشئون القانونية.

 .3السيد طارق إبراهيم حريب

مستشار قانوين.

( )1كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســن
الطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 -وتوىل أمانة سقر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.

ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والقذي
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرف )

ثالثـــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية خالل اجتماع اللجنة يف دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث:
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بينت وزارة الداخلية مربرات استعجال صدور املرسوم بقانون وهي أن اجلقوازات
اخلاصة كانت متنح مبقتضى قرارات إدارية لعدم وجود نص قانوين يقنظم منههقا ،قا
استوجب تنظيم منهها مبرسوم ،خاصة بعد األوضاع اليت مرت هبا لكة البهرين ،كمقا
أن هناك بعض الفئات اخلاصة تستوجب حصوهلم على تلك اجلوازات كالقضاة وأعضاء
النيابة العامة وغريهم ن ورد ذكرهم يف البندين (ج ،ك) من املادة التاسعة ،كما أوضح
ثل الوزارة أنه مت استبدال املادة رقم ( )4مبادة جديدة حتدد الفئات القيت متقنح تلقك
اجلوازات وهو ما يندرج يف عداد السلطة التقديرية للجهة القائمة على منح تلك اجلوازات
طبقًا ملقتضيات الصاحل العام.

رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املرسوم بقانون ،والذي يتألف من الديباجة وثالث مواد ،وققد مت
تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصهاب السعادة أعضقاء اللجنقة ،و ثلقي وزارة
الداخلية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على ققرار جملقس
النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشقريعية والقانونيقة
مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من النقاحيتني الدسقتورية
والقانونية ،ورأت اللجنة أن املرسوم بقانون يهدف إىل تنظيم وحتديد الفئات القيت متقنح
جوازات السفر الدبلوماسية أو اخلاصة بقانون ،وذلك نظرًا إىل أن اجلقوازات اخلاصقة
كانت متنح مبقتضى قرارات إدارية لعدم وجود نص قانوين ينظم عمليقة منههقا قا
استوجب تنظيمها مبرسوم ،فضالً عن بعض االعتبارات العملية املتمثلة يف إضافة بعقض
الفئات اخلاصة األخرى ن مينهون تلك اجلوازات كالقضاة وأعضاء النيابة العامة وغريهم
ن ورد ذكرهم يف النص.
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وقد نصت املادة األوىل من املرسوم على استبدال نصني جديدين حمل نص املقادتني
( )4و( )7البندين (ج) و(ك) ،حيث تناولت املادة ( )4حتديد الفئات اليت متنح جوازات
السفر الدبلوماسية ،وذلك يف الفقرات من (أ) إىل (ي) ،يف حني حددت املقادة ( )7يف
فقرتيها (ج ،ك) الفئات اليت متنح اجلوازات اخلاصة ،أما املادة الثانية فقد نصت على إضافة
بند جديد إىل املادة التاسعة هو البند (ز) ويتعل بتهديد الفئات اليت متنح جوازات سقفر
خاصة من العسكريني من غري مستهقي جوازات السفر الدبلوماسية ،مع إعادة ترتيقب
بقية بنود تلك املادة.
ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة 2100
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )00لسنة 0745بشأن جوازات السفر.

خامســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 37من الالئهة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .2سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم
.9

سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سادســــــًا -توصيـة اللجنـة:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة  9122بتعديل بعض أحكام القانونرقم ( )22لسنة 2211بشأن جوازات السفر.
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واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .نانسي دينا إيلي خضوري

د .خالـد بن خليفة آل خليفـة

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين

223

التاريخ  2 :مايو 2512م

الدكتور  /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة احملرتم
رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضاااوع :المرساااوم بقااااوون رمااام  )33لساااوة  9122بتعااادل بعاااض أحكاااام
القاوون رمم  )22لسوة  2211بشأن جوازا السفر.

السالم عللكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاايخ

 29أبخ اال 1121م ،أخفااق معااالي الساالد علااي باان صااالح الصااالح رئاالس

المجلااااس ،ضاااامن رتيباااا خ اااام  999ص ل ت ق ،)1121 -9 -3 /ةسااااا ماااان
المرسوم بقاوون رمم  )33لساوة  9122بتعادل بعاض أحكاام القااوون رمام )22
لسوة  2211بشأن جوازا السفر  ،إط طجة خطشؤ ن خطتشاخ ع
طمةي شت

إبدخء خطمالحظيت عل طلجة خطشؤ ن خطايخج
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خطقية ة ا  ،وطاك

خطدفيع خألمن خط بةي.

بتاايخ

 1مااي 1121م ،عقاادت طجة ا خطشااؤ ن خطتشااخ ع

خطقية ة ا خجتميعهااي

خألخبعا ن ،ح ااث خبلعاات علا خطمخسا م بقااية ن خطمااور خ ،وطااك بحضا خ خطمستشاايخ
خطقية ةي بيطمجلس.
خةتهت خطلجة – بعد خطمدخ ط

خطةقيش – إط عدم مايطا خطمخس م بقاية ن طمبايدئ

أحريم خطدست خ.
رأي اللجوة:
تخى خطلجة سالم المرساوم بقااوون رمام  )33لساوة  9122بتعادل بعاض
أحكااام القاااوون رماام  )22لسااوة  2211بشااأن جااوازا الساافر  ،ماان خطةاايح ت ن
خطدست خ

خطقية ة .

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3

التقرير التكميلي للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية خبصوص

املرسوم بقانون رقم ( )33لسنة
9122م بشأن ضوابط

استحقاق رواتب ومزايا موظفي
اهليئات املؤسسات احلكومية.
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التاريخ  21:أكتوبر 9129م
التقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
املرسوم بقانون رقم ( ) 33لسنة 9122م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا
موظفي اهليئات واملؤسسات احلكومية

مقدمــة :
بتاريخ  20فرباير 2102م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
رئيس جملس الشورى خطابقًا برقم (  717ص ل ت ق ) 2102-2 -3 /إىل جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته الثامنة عشرة املنعقدة
بتاريخ  21فرباير 2102م ،خبصوص إعادة املرسوم بقانون رقم ( ) 33لسنة 9122م
بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي اهليئات واملؤسسات احلكومية ،على
أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه
على اجمللس.
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى
رقم ( 531ص ل ت ق /ف  3د  )3املؤرخ يف  04أكتوبر 2102م ،من دور
االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بإعادة دراسة املشروع بقانون ،والذي ما زال قيد الدراسة لدى اللجنة ،وإعداد تقرير
يتضمن رأيها بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )4تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصقل
التشريعي الثالث ،يف االجتماع اخلامس واألربعني املنعققد بتقاريخ  3أكتقوبر
2102م.
( )0اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البهقث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق) مضبطة اجللسة الثامنة عشرة املنعقدة بتاريخ  21فرباير 2102م. مرئيات ديوان اخلدمة املدنية حول املرسوم بقانون( .مرفق)229

( )6دعت اللجنة إىل اجتماعها اخلامس واألربعني ديوان اخلدمة املدنية ،وقد مثله:
 .2السيد أمحد بن زايد الزايد

رئيس ديوان اخلدمة املدنية.

.9السيد صالح الدين عبدالرمحن عجالن

مدير األجور والتعويضات.
القائم بأعمال مدير األجور

 .3السيد يوسف أمحد حممد
والتعويضات.
 .4السيد لــاسر رمضــان

المستشار القاوووي.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانوين للمجلس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيــًا :رأي ديوان اخلدمة املدنية:
 أن اهلدف األساسي من املرسوم بقانون هو وضع سياسة عامة تنظم الرواتب واملزايا يفاجلهات احلكومية املستقلة ،ومعاجلة التباين يف مستويات الرواتب واملزايا فيما بينها ،وبني
اخلدمة املدنية ،كما أن التأخري يف إصدار املرسوم سيزيد من الفجوة يف الرواتب واملزايقا
بني تلك اجلهات وخاصة مع تزايد اهليئات احلكومية املستقلة ،وارتفاع مصروفاهتا ضمن
امليزانية العامة للدولة نتيجة الرواتب العالية واالمتيازات الكثرية ،وهذا ال يتماشقى مقع
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اهلدف الرئيس من إنشاء هذه املؤسسات باالعتماد على استقاللية اهليئة وقيامها تدرجييقًا
بتهمل مصروفاهتا.
 سيسهم املرسوم يف تنظيم مصروفات املوظفني احلاليني من خالل ضقب الزيقادة يفرواتبهم واقتصار املزايا اليت متنح هلم على املزايا املرتبطة بالعمل دون املزايا الشخصية .كما
حيق املساواة بني املوظفني الذين يشغلون الوظيفة نفسها يف اجلهات احلكومية.
 هناك اختالف يف املراكز القانونية بني املوظفني احلاليني وأولئقك القذين سيشقغلونالوظائف نفسها بعد صدور املرسوم .كما أن الفوارق بني الدرجات الدنيا واملتوسطة يف
اخلدمة املدنية واهليئات ليست كبرية.
 أن أنظمة اخلدمة املدنية تتضمن العديد من األدوات اليت ميكن مقن خالهلقا جقذبواستقطاب الكفاءات املتميزة للعمل يف احلكومة.
 ميكن من خالل أنظمة اخلدمة املدنية تقدير رواتب لبعض الوظائف دون التقيد مبا ورديف جداول الرواتب املعتمدة وذلك وف ضواب كاحلصول على مؤهالت عالية ،والكفاءة
املتميزة والنادرة وغريها من الضواب .
 يطب املرسوم بقانون على اجلهات احلكومية اليت يسري عليها قانون اخلدمة املدنيقة،واليت تكون ميزانيتها أو جزء منها مدرجة ضمن امليزانية العامة للدولة.
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 سيطب املرسوم بقانون على املوظفني الدائمني وموظفي العقود اجلدد مبنههم الرواتبواملزايا املعتمدة يف اخلدمة املدنية( .مرفق)
ثالثـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبهث ،واستعرضت قرار جملقس
النواب بشأنه والقاضي باملوافقة عليه ،كما اطلعت على رأي ديقوان اخلدمقة املدنيقة،
وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة و ثلي ديوان اخلدمة املدنية واملستشار القانوين
باجمللس.
وعليه فقد اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون ،وذلقك لسسقباب
التالية ،واليت سب أن أكدت عليها اللجنة:
 أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )33من الدستور ،وقد توافرت فيه الشروطالواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على اجمللسني.
 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحيةاملوضوعية أو الشكلية أو اإلجرائية.
 أن عنصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون املنصوص عليه يف املقادة ( )33مقنالدستور يعترب متوافرًا ،وبالتايل سالمته من الناحية الدستورية ،حيث تبني أن العديد مقن
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املؤسسات واهليئات احلكومية املستقلة متنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبري ما هو معمول
به يف الوزارات واجلهات اخلاضعة لقانون اخلدمة املدنية ،كما تنفرد العديد مقن هقذه
اهليئات مبزايا شخصية غري مرتبطة مبتطلبات العمقل ،ومنقها :مقنح عقالوة السقكن
(للمواطنني) ،والتأمني الصهي للموظف وعائلته ،وعضوية النقادي الصقهي ،ونظقام
االدخار ،ودفع رسوم املدارس (للمواطنني) ،ومنح القروض احلسنة ،والتأمني على احلياة.
وعليه برزت احلاجة إىل اإلسراع يف إصدار املرسوم بقانون بغية ختفيف األعباء املالية على
امليزانية العامة للدولة ،وخفض الرواتب العالية واملزايا الكثرية ،مبا حيق العدالة واملسقاواة
بني أصهاب املراكز القانونية املتساوية من العاملني يف اهليئات واملؤسسات احلكومية.
 بناءً على ما أبداه سعادة أعضاء اجمللس من مناقشات ومالحظات يف اجللسة الثامنةعشرة املنعقدة بتاريخ  21فرباير 2102م ،واليت متهورت يف أن املرسوم بقانون سيؤدي
إىل تفاوت وعدم توازن يف املزايا والرواتب بني العاملني احلاليني يف اهليئات واملؤسسات
احلكومية ،والذين لن يتأثر وضعهم ،وأولئك الذين سيلتهقون بالعمل يف تلك املؤسسات
الحققًا بعد صدور املرسوم ،ا سيسبب خلال وظيفيقًا ومتييزًا.
إضافة إىل ضرورة أن حيدد املرسوم بقانون مدة زمنية تسمح للعاملني احلاليني بالتمتع
باملزايا املمنوحة هلم؛ لتقليل التفاوت وحتقي املساواة .وتوضيح املقصود بالفقرة الثانية من
املادة الثانية "كما يسري حكم الفقرة السابقة على املزايا الوظيفية اليت يتقاضوهنا ،واليت
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يصدر بتهديدها قرار من رئيس جملس الوزراء" .وهل سيسري هذا املرسوم على اهليئات
املستقلة كديوان الرقابة املالية ،وهيئة تنظيم سوق العمل ؟
مؤكدين أن املزايا اليت تقُعطى للعاملني يف املؤسسات واهليئات احلكومية جاءت
الستقطاب اخلربات عالية الكفاءة واملتميزة ،يف حني سيؤدي املرسوم إىل عزوف تلك
الكفاءات عن االلتهاق باهليئات ،فكيف ميكن معاجلة ذلك؟ .وما هو نطاق تطبي هذا
املرسوم على العقود يف اهليئات واملؤسسات احلكومية؟
وعليه أعدت اللجنة مذكرة استفسار لديوان اخلدمة املدنية ،والذي قام مشكورًا بالرد على
ما ورد فيها.
 أن املرسوم بقانون لن حيول دون استقطاب اخلربات والكفاءات املتميزة ،وخاصة مقعامتالك ديوان اخلدمة املدنية ألنظمة وأدوات متكنه من استهداث عالوات وبدالت لبعض
الوظائف اليت تفتضي طبيعة العمل فيها تقرير مثل تلك املزايا ،وبالتقايل التركيقز علقى
الوظائف احليوية اليت تقوم بالعمل األساسي يف اهليئة.
 سيسهم املرسوم بقانون يف التقليل من التباين يف مستويات الرواتب واملزايا الوظيفية يفاهليئات ،وذلك بتوحيد الرواتب واملزايا بني العاملني يف الدرجة الوظيفية ذاهتقا ،والقذين
يؤدون العمل نفسه.
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رابعـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 37من الالئهة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علقى
اختيار كل من :
 .2الدكتور ناصر محيد املبارك

مقررًا أصليـًا.

 .9األستاذ حممد حسن الستري

مقررًا احتياطيـًا.

خامسًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( ) 33لسنة 9122م بشأن ضوابطاستحقاق رواتب ومزايا موظفي اهليئات واملؤسسات احلكومية.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

دالل جاسم الزايد

مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()4

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون باملوافقة على
انضمام مملكة البحرين إىل
معاهدة إلغاء شرط التصديق على
الوثائق العامة األجنبية ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ()229
لسنة 9122م.
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التاريخ  99 :أكتوبر 9129م

التقرير األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على انضمام مملكة
البحرين إىل معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة األجنبية
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي
بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/504ص ل خ أ ) 2102-5-3 /املؤرخ
يف
 31مايو 2102م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي
مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة
على انضمام لكة البهرين إىل معاهدة إلغاء شرط التصدي على الوثائ العامة األجنبية،
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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كما استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد
علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/532ص ل خ أ/ف 3د )3املؤرخ يف
 04أكتوبر 2102م ،من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع القانون املذكور ،والذي مازال
قيد الدراسة لدى اللجنة ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن
رأيها بشأنه يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )3تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين املواف  20أكتوبر 2102م من
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
( )1اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظقر
واليت اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة اخلارجية( .مرفق)قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) معاهدة إلغاء شرط التصدي على الوثائ العامة األجنبية احملررة بتقاريخ  5أكتقوبر0790م( .مرفق)

 مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )1وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع وزارة اخلارجية وقد حضر كل من:
مستشقار قانوين.
 .2الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ
مله دبلوماسي.
 .9السيد حممققد األنصققققاري
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( )2كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســن
الطوالبـة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سقر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والقذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرف )
ثالثـــــًا -ملخص رأي وزارة اخلارجيـــة:
أكدت وزارة اخلارجية أمهية االنضمام إىل معاهدة إلغاء شرط التصدي على الوثائ
العامة األجنبية ،حيث بني ثل وزارة اخلارجية أن هذه االتفاقية هتدف إىل إلغاء شقرط
التصدي الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائ العامة األجنبية عن طري استبدال سلسقلة
إجراءات التصدي بنظام الشهادة ( ،)Apostilleحيث تقوم املعاهدة باستبدال عمليقة
التصدي التقليدية اليت تتكون عادة من سلسلة من اإلجراءات بني الدولة القيت مت حتريقر
الوثيقة فيها والدولة اليت ستقدم فيها هذه الوثيقة بأخرى أققل تعقيقدًا ،دون اإلخقالل
بالغرض األساسي من التصدي وهو إثبات أصالة التوقيع (التوثي ) ،وذلك عقن طريق
إجراء وحيد يتمثل يف وضع شهادة على الوثيقة املراد تصديقها أو على مله هلا ،هذا من
جهة ،واالحتفاظ بسجل حيتفظ ببيانات معينة كمرجع يف حال كانت هناك شبهة تزوير
من جهة أخرى ،وأن أي مستند يتم إصدار الشهادة له سيعفيه من إجقراء تصقديقه يف
( )013دولة طرف يف املعاهدة ،والذي سينعكس بإجيابيقة مباشقرة علقى املقواطنني
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والشركات البهرينية سواءً داخل البهرين أو خالل نشاطاهتم يف الدول األطراف األخرى
يف املعاهدة( .مرف )
رابعــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،ومت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبقل
أصهاب السعادة أعضاء اللجنة ،و ثلي وزارة اخلارجيققققة ،واملستشقار الققانوين
لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على مواد املعاهدة واليت هتدف إىل إلغاء شقرط
التصدي الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائ العامة األجنبية ،وتيسر عمليقة توثيق أي
مستند ا خيل جوًا مالئمًا لدعم إجناز املعامالت بالسرعة املطلوبة ،حيث تتقألف هقذه
املعاهدة – فضالً عن الديباجة -من ( )05مادة ومرف املعاهد (منوذج للشهادة) ،تناولت
املواد من األوىل حىت الثامنة ما يعترب وثائ عامة وفقاً ألغراض هذه املعاهدة ،وإعفاء كل
دولة متعاقدة من تصدي الوثائ اليت تسري عليها واليت يتم تقدميها يف إقليم تلك الدولة،
مع ضرورة إضافة الشهادة الواردة باملادة رقم ( )7الصادرة عن السلطة املختصة يف الدولة
اليت نتجت منها الوثيقة ،ووضع الشهادة املذكورة على الوثيقة نفسها أو ملهق هلقا،
وتكون على شكل النموذج املرف هبذه املعاهدة ،مع وجوب أن تصدر الشهادة بناء على
طلب الشخص الذي وقع على الوثيقة أو حاملها وبعدها متس بشكل صهيح ،وتعني كل
دولة متعاقدة السلطات املختصة بإصدار الشهادة املشار إليها يف الفقرة األوىل من املقادة
رقم ( ،)3كما تضمنت املواد احتفاظ كل سلطة معينة بسجل أو ملف عن تسجيل كقل
شهادة صادرة ،إضافة إىل سيادة هذه املعاهدة على أية أحكام تتضمنها أيقة اتفاقيقة أو
معاهدة أخرى يتم إبرامها بني اثنتني أو أكثر من الدول املتعاقدة إذا كانت أحكامها أكثر
صرامة ،يف حني أشارت املواد من التاسعة إىل اخلامسة عشر إىل قيام الدول املتعاقدة باختاذ
اإلجراءات الالزمة ملنع أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي من التصدي يف احلقاالت
اليت تعفيها هذه املعاهدة من التصدي  ،مع جعل املعاهدة مفتوحة للتوقيع من قبل القدول
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املمثلة يف الدورة التاسعة ملؤمتر الهاي حول القانون الدويل اخلاص على أن يتم التصقدي
وإيداع وثائ التصدي لدى وزارة اخلارجية اهلولندية ،إضافة إىل دخول هذه املعاهدة حيز
النفاذ يف اليوم الستني من تاريخ إيداع وثيقة التصدي الثالثة املشار إليها يف الفقرة الثانيقة
من املادة رقم ( ،)01مع اإلشارة إىل أنه جيوز ألي دولة من الدول غري املشار إليهقا يف
املادة رقم ( )01االنضمام إىل هذه املعاهدة بعد دخوهلا حيز النفاذ وفقًا للفقرة األوىل من
املادة ( )00وتودع وثيقة االنضمام لدى وزارة اخلارجية اهلولندية ،وكذلك اإلشقارة إىل
جواز قيام أي دولة وقت التوقيع ،أو التصدي  ،أو االنضمام أن تعلن سريان هذه املعاهدة
على مجيع األقاليم اليت هي مسؤولة عن عالقاهتا الدولية ،أو إىل واحد أو أكثقر منقهم،
وأيضا ً وجوب بقاء سريان مفعول املعاهدة ملدة ( )5سنوات من تاريخ دخوهلا حيز النفاذ
حىت بالنسبة للدول اليت صدقت عليها أو انضمت إليها يف وقت الح .
ومن استقراء نصوص املعاهدة يتبني أنه ال يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام الدستور
وقوانني لكة البهرين وأهنا تدخل ضمن مفهوم املعاهدات الواردة يف الفقرة الثانية مقن
املادة رقم ( )34من الدستور واليت ينبغي لنفاذها أن تصدر بقانون.
ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون باملوافققة
على انضمام لكة البهرين إىل معاهدة إلغاء شرط التصدي على الوثائ العامة األجنبية،
واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرف .
خامســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 37من الالئهة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
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 .3سعادة األستـــاذ إبراهيم حممد بشمي

مقررًا أصليــــًا.

 .4سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري مقررًا احتياطيـًا.
سادســـــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة علىانضمام مملكة البحرين إىل معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة
األجنبية.
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة آل خليفـة

أ .نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين

232

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة األجنبية
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى معاهدة إلغاء شرط التصدي
على الوثائ العامة األجنبية،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صقدقنا
عليه وأصدرناه:

بعد االطالع على الدستور،
وعلى معاهدة إلغاء شرط التصدي
على الوثائ العامة األجنبية،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صقدقنا
عليه وأصدرناه:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

ووف على انضمام لكة البهرين
إىل معاهدة إلغاء شرط التصقدي
على الوثائ العامة األجنبية واحملررة
قوبر
قاريخ  5أكتق
قاي بتق
يف الهق
 0790واملرافقة هلذا القانون.

دون تعديل

دون تعديل

ووف على انضمام لكة البهرين
إىل معاهدة إلغاء شرط التصقدي
على الوثائ العامة األجنبية واحملررة
يف الهاي بتاريخ  5أكتوبر 0790
واملرافقة هلذا القانون.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هقذا
القانون ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هقذا
القانون ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

233

التاريخ 50 :سبتمبر 2512م

سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة احملرتم
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
السالم عللكم ورحمة هللا وبركاته،،
املوضوع:

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين غلى معاهدة إلغاء
شرط التصديق على الوثائق العامة االجنبية.

بتاريخ  31مايو 1121م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 025ص ل ت ق  ،)1121 -0 – 3 /نسخة من

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين غلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على

الوثائق العامة االجنبية ،ومذكرته اإليضاحية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن
الوطني.
بتيخ

 19سبتمبخ 1121م ،عقدت طجة خطشؤ ن خطتشخ ع

خطقية ة

خجتميعهي خطثيطث خألخبع ن ،ح ث خبلعت عل مشخ ع خطقية ن خطمور خ مورخت
خإل ضيح  ،وطك بحض خ خطمستشيخ ن خالاتصيص ن خطقية ة ن بيطمجلس.
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خةتهت خطلجة – بعد خطمدخ ط

خطةقيش – إط

عدم مايطا مشخ ع خطقية ن

طمبيدئ أحريم خطدست خ.

رأي اللجنة:

ترى اللجنة سالمة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على انضمام مملكة البحرين غلى

معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة

االجنبية؛ من الناحيتين الدستورية

والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()5

تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص االقتراح
بقانون بإصدار قانون

املرافعات املدنية والتجارية،
واملقدم من سعادة العضو
رباب عبدالنيب العريض.
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التاريخ  21 :أكتوبر 9129م

التقريـر الثاين للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
االقتراح بقانون بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم
(  353ص ل ت ق  ) 2102 -0 -3 /املؤرخ يف  5يناير 2102م ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون بإصدار قانون املرافعات املدنية
والتجارية ،واملقدم من سعادة األستاذة رباب عبدالنيب العريض ،على أن تتم دراسته
وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى رقم ( 531ص ل ت ق /ف  3د  )3املؤرخ يف  04أكتوبر 2102م ،من
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بإعادة دراسة املشروع بقانون ،والذي ما زال قيد الدراسة لدى اللجنة ،وإعداد تقرير
يتضمن رأيها بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 )0تدارست اللجنة االقتراح املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي
الثالث يف االجتماعات التالية:
 05يناير 2102م.
.2االجتماع التاسع عشر املنعقد بتاريخ
.9االجتماع اخلامس والعشرون املنعقد بتاريخ
.3االجتماع الثاين والثالثون املنعقد بتاريخ
 .4االجتماع الثاين واألربعون املنعقد بتاريخ
 .1االجتماع اخلامس واألربعون املنعقد بتاريخ

 07فرباير 2102م.
 25مارس 2102م.
 7مايو 2102م.
 31سبتمرب 2102م.

( )7اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البهث
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية(.مرفق) مذكرة بالرأي القانوين خبصوص االقتراح بقانون ،واملقدمة من هيئة املستشارينالقانونيني باجمللس( .مرفق)
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()8

دعت اللجنة إىل اجتماعها اخلامس والعشرين ،وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف ،وقد حضر االجتماع:
الوكل

 .2األستاذ خالد حسن عجاجي

المساعد

لشؤون المحاكم

والتوثلق.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .9الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشــــار القانــــوين

للمجلـس.
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر ،والسيدة زينب يوسف أمحد.

ثانيـًا :رأي مقدمة االقتراح:
بينت سعادة األستاذة رباب العريض أن قانون املرافعات املدنية والتجارية من
القوانني ذات األمهية البالغة يف تسيري مرف القضاء وحتقي العدالة بني املتقاضني ،كما نظم
القضاء وحدد اختصاصاته ورسم إجراءات التقاضي وسري اخلصومة منذ بدايتها وحىت
صدور احلكم فيها.
موضهة أن القانون يعترب قدميقًا إذ صدر يف عام 0740م ،وقد أُدخلت عليه العديد
من التعديالت؛ نظرًا للتطور التشريعي يف النظم القانونية ،وعلى الرغم من تلك التعديالت
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فقد خال القانون من الكثري من املسائل اإلجرائية اليت تقُطب احملاكم بعضها رغم عدم
ورود نصوص بشأهنا يف القانون.
كما أن التعديالت الواردة يف االقتراح بقانون اجتهت حنو إعادة ترتيب القانون،
ومعاجلة بعض جوانب القصور فيه إمّا بالتعديل على نصوصه ،أو بإضافة مواد جديدة إليه.
وبالتايل فإنه ميكن حصر األهداف من االقتراح بالتايل :جتديد القانون ،وإضافة نصوص
جديدة ختدم القانون ،وإدخال تعديالت على نصوص القانون حبيث تتواف مع الوضع
احلايل.
ثالثـًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 أبدت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،تقديرها للجهد املبذول يف إعداداالقتراح بقانون.
 أكدت الوزارة أن قانون املرافعات املدنية والتجارية يعترب من القوانني اليت يصعبتغيريها؛ ملا يترتب على هذا التغيري من آثار قد تقُخل جبوهر القانون ،فقانون املرافعات
املدنية والتجارية تترتب عليه مواعيد استئناف ،فضال عن أن املمارسة يف احملاكم تترتب
عليها أحكام تتعل هبذا القانون.
 أفاد ثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أن مشروعقًا بقانون قد متتإحالته إىل السلطة التشريعية ،يرمي إىل تعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية
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والتجارية ،ومنها املادة ( )41يف االقتراح بقانون ،واليت جاءت بوجوب حضور كاتب
حيرر احملضر مع القاضي يف اجللسات ويف مجيع إجراءات اإلثبات ،يف حني ذهب مشروع
القانون إىل أبعد من ذلك بإعطاء احملاضر قوة اإلثبات.
 تتواف الوزارة مع التعديل اجلزئي للقانون ،وليست مع إحالل قانون جديد حمل القانونالساري ،وخصوصقًا أن االقتراح بقانون جاء معدالً لعدد من مواد القانون وليس كل
مواده.
رابعـًا :رأي هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
 بناء على طلب من مكتب اجمللس أبدت هيئة املستشارين القانونيني يف اجمللس الرأيحول االقتراح بقانون ،و ا جاء فيه أن املربرات اليت وردت يف االقتراح بقانون
بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية ليهل حمل القانون احلايل ،تعترب غري كافية
يف نظر اهليئة؛ فقد أدخلت على القانون النافذ الكثري من التعديالت املهمة واليت
تواكب التطور التشريعي واملتطلبات الناجتة عن التطبي العملي ،مع االحتفاظ
باالستقرار التشريعي لتبويب القانون ومبادئه األساسية.
 رأت اهليئة أنه ال مربر ملا ورد يف املذكرة اإليضاحية بشأن إلزام رافع الدعوى بدفعنصف الرسم فق  ،فلم تأخذ به قوانني الدول العربية ،علمقًا بأن القانون النافذ مل
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يغفل اإلعفاء من دفع الرسم إذا توافرت شروطه وف ما نص عليه قانون الرسوم
القضائية.
 إن تبويب القانون احلايل قائم على تقسيمه إىل ( األحكام العامة) بعنوان (صالحياتاحملاكم املدنية) ،مث إىل عشرة أبواب متسلسلة ،وقُسِم بعض هذه األبواب إىل فصول
وكلها هلا عناوين تتف مع مضامينها .أما االقتراح بقانون فقد قسم القانون إىل
كتابني مث عدل إىل ثالثة كتب ،وقُسِم بعض هذه الكتب إىل أبواب ،واألبواب إىل
فصول دون أن توضع لبعض هذه التقسيمات عناوين تدل على مضامينها.
 أن السبيل إىل تدارك النواقص يف القانون احلايل هو تعديل بعض مواده أو بإضافةمواد إليه ،وليس باستبداله كليقًا ،ومن ذلك مثال ما يتعل بوجود نقص يف أحكام
رد القضاة ،ففي القانون احلايل باب بعنوان (صالحية القاضي لنظر الدعوى) وما
حيتاج إليه الستكمال أحكامه هو إضافة بعض األحكام إليه.
 إن ما أُشري إليه يف املذكرة اإليضاحية من مربرات إلحالل قانون جديد للمرافعاتحمل القانون احلايل ،من جتميع ما يتعل بطرق الطعن يف قانون املرافعات بنقل
األحكام املتعلقة بالطعن بالتمييز من قانون حمكمة التمييز إىل قانون املرافعات ،ال
يعترب برأي اهليئة ما يشكل مربرًا الستبدال هذا القانون طاملا سب أن عدلت املادة
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( )211من قانون املرافعات املدنية واخلاصة ببيان طرق الطعن ،وقد أشري يف هذا
التعديل إىل أن الطعن بالتمييز ينظمه قانون خاص.
خامسـًا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة االقتراح بقانون بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية،
ومذكرته اإليضاحية ،كما استمعت إىل مالحظات وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف بشأن االقتراح بقانون املذكور ،واطلعت على الرأي القانون املعد من قبل
هيئة املستشارين القانونيني باجمللس.
ويف الوقت الذي تثمن فيه اللجنة كثرياً ما بذلته مقدمة االقتراح من جهد يف إعداد
هذا االقتراح ،وتتف معها بشأن احلاجة إىل تعديل قانون املرافعات املدنية والتجارية
إال أن اللجنة من ناحية أخرى ومتفقة يف ذلك مع الرأي املقدم بشأن االقتراح بقانون
من هيئة املستشارين اجتهت إىل رفض االقتراح بقانون بإصدار قانون املرافعات املدنية
والتجارية باألكثرية؛ وذلك لعدة أسباب منها:
-0

أن االقتراح بقانون استهدف إلغاء القانون احلايل وإحالل قانون جديد حمله،
إال أن االقتراح قد أعاد نقل أغلبية مواد القانون احلايل كما هي نصقًا ،كما

293

أدخل تعديالت لفظية على بعض مواد القانون دون أن يؤثر ذلك على
مضموهنا.
-2

أضاف االقتراح بقانون عددًا من املواد على القانون النافذ ،يف حني أن أحكام
هذه املواد املضافة تعترب منظمة مبوجب قوانني أخرى ،ا قد خيل تعارضقًا
بينها.

-3

وجدت اللجنة أن هناك أسبابقًا شكلية لرفض االقتراح بقانون ،حيث
جاءت بعض األبواب والفصول يف االقتراح بقانون دون عناوين تدل على
مضامينها.

-7

ترى اللجنة أنه ميكن تدارك القصور – الذي تراه مقدمة االقتراح  -يف القانون
احلايل عرب إجراء تعديالت على بعض أحكامه.

سادسـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 37من الالئهة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علقى
اختيار كل من :
 .3األستاذة مجيلة علي نصيف

مقررًا أصليـًا.

 .4األستاذ حممد هادي احللواجي

مقررًا احتياطيـًا.
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سابعـًا -توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 رفض االقتراح بقانون بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية،واملقدم من سعادة األستاذة رباب عبدالنيب العريض.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجيلة علي سلمان

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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