املـالحــق
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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية
بشأن تشجيع واحلماية املتبادلة
لالستثمارات ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )71لسنة 3172م.

).
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التاريخ  5 :يونيو 3172م

التقرير العشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن تشجيع واحلماية
املتبادلة لالستثمارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )71لسنة 3172
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 (/766ص ل خ أ /ف 3د )3املؤرخ يف
 21مايو 1123م ،من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي
مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق
على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن
تشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )71لسنة
 ،3172على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه،
وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )7تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها اخلامس والعشرين املوافق  5يونيوو
1123م.
( )3متت دعوة وزارة الصناعة والتجارة حلضور اجتماع اللجنة ،إال أن الوزارة اعتذرت
عن احلضور مبينة عدم اختصاصها هبذه االتفاقية.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظور
واليت اشتملت على :
 -قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي املستشار االقتصادي واملايل باجمللس( .مرفق) -رأي وزارة املاليوووة( .مرفق)

 مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )4وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع وزارة املالية ،وقد حضر كل من:
 .7السيد يوسف عبداهلل محود

الوكيل املساعد للشؤون االقتصادية.

 .3السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.

( )5كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الـدكتور علـي حسـن
الطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سور اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.66

ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والوذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـــــًا -رأي وزارة املاليــة:
أفادت وزارة املالية أن اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمار هتدف إىل تشوجيع ومحايوة
استثمارات مواطين وشركات كلتا الدولتني املوقعتني يف أراضي البلد اآلخر ،وذلك مون
خالل توفري األسس واألطر اليت من شأهنا املسامهة يف تشجيع التعاون املشترك يف اجملاالت
االقتصادية واالستثمارية والتجارية والصناعية .ووفقًا لالتفاقية يلتزم الطرفوان املتعاقودان
مبعاملة استثمارات الطرف اآلخر على أراضيه معاملة عادلة حسب مبادئ القانون الدويل،
ومبا يضمن توفري الضمانات الالزمة حلماية االستثمارات وحرية انتقال رؤوس األمووال
وكافة حقوق املستثمرين يف البلدين.
وقد وقعت مملكة البحرين حىت اآلن ( )32اتفاقية تشجيع ومحاية االسوتثمار موع
العديد من دول العامل مثل الواليات املتحدة األمريكية ،واململكة املتحدة ،وأملانيا ،وفرنسا،
وإيطاليا ،والصني ،واهلند ،وسنغافورة .ومن الدول العربية ،مصور ،واألردن ،واملغورب،
ولبنان ،واجلزائر.
رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوين لشوؤون
اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،
وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة
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مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وعلى رأي املستشوار االقتصوادي
واملايل مبجلس الشورى ،كما اطلعت اللجنة على مواد االتفاقية واليت تتألف فضالً عون
الديباجة من ( )32مادة ،واليت هتدف يف جمملها إىل تشجيع االستثمارات بني الطرفني مبا
من شأنه أن يهيئ ظروف مواتية لتنمية التعاون االقتصادي بني البلدين وحتفيز املبوادرات
االقتصادية فيهما ،وعرفت املادة ( )2من االتفاقية أهم املصطلحات الواردة هبا مبينة نصها
وجعلت املادة ( )1قوانني وأنظمة الطرفني املتعاقدين هي األساس اليت يتم مون خالهلوا
السماح لكل طرف متعاقد باالستثمار يف إقليم الطرف اآلخر .
يف حني نصت املادتان ( )3و( )4على املعاملة الوطنية ومعاملة الدول أكثر رعايوة
واحلد األدىن من املعاملة ،وتضمنت املادتان ( )5و( )7األحكام املتعلقة بوالتعوي

عون

اخلسائر وبإعادة الوضع إىل ما كان عليه ،واألحكام املتعلقة بنزع ملكية االستثمارات.

فيما تناولت املادتان ( )6و( )8حرية حتويل املدفوعات املتعلقة باالسوتثمار وحوق
احللول حمل املستثمر يف املطالبة باملدفوعات اليت يستحقها بسبب ضمان يرتبط باالستثمار،
يف حني خصصت املادتان ( )9و( )21لبيان أحكام تسوية املنازعات اليت تنشأ بني طرف
ومستثمر من الطرف اآلخر وتلك اليت تنشأ بني الطرفني املتعاقدين والسوعي إىل تسووية
املطالبة وذلك باإلخطار بالرغبة والتشاور أو التفاوض أو تسوية املطالبة بشكل ودي.

وقد ألزمت املواد من ( )22حىت ( )24عند أي ادعاء بإخالل أي طرف بأي التزام
أنه جيوز ملستثمر أي من الطرفني تقدمي الطلب وعرضه على هيئة التحكيم ومبوجب وثيقة
حيصل على املوافقة غري املشروطة لعرض النزاع على التحكيم الدويل ،ويتم تشكيل هيئوة
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التحكيم املكونة من ثالثة حمكمني ،وكذلك توطيد اإلجراءات لصاحل إجياد حول عوادل
وفعال حىت ال يلحق ضرر خطري مبصلحة أي من الطرفني.
فيما نصت املواد من ( )25حىت ( )28على أن يتم حتديد مكان التحكيم يف دولوة
تكون طرف يف اتفاقية نيويورك وأن يلقي املستثمر املتنازع تنفيذاً لعقد التأمني أو الضمان
والتعوي

عن كل أو جزء من األضرار املزعومة والقانون الواجب التطبيق وتنفيذ قرارات

التحكيم ،وتضمنت املادة ( )29التدابري املؤقتة للحماية وللحفاظ على حقوق أي طرف
يف النزاع وللتأكد من أن هيئة التحكيم أصبحت فعالة متاماً ،وكذلك نصت املوادة ()11
على نطاق تسوية املنازعات بني الطرفني املتعاقدين ،يف حني بينت املوواد ( )12و()11
و( )13للدولتني املتعاقدتني طلب التشاور فيما بينها ملراجعة تنفيذ هذه االتفاقية وتشكيل
هيئة للتحكيم وعلى اهليئة حتديد اإلجراءات عند البوت يف ييوع املسوائل املتصولة يف
اختصاصاهتا.
وكذلك تضمنت املادتان ( )14و( )15إصدار حمكمة التحكويم قرارهوا بأغلبيوة
األصوات على أن يكون هنائياً ملزمًا للطرفني ،وحتديد القانون الواجب التطبيق ،حيوث
ألزمت املادة ( )17كل طرف متعاقد على حتمل تكاليف تعيني احملكم.
هذا وقد بينت املادة ( )16تطبيق االتفاق على االستثمارات اليت متت قبل أو بعود
دخوله حيز النفاذ وأنه يتعني على طرف أن يقترح على اآلخر إجراء مشاورات بشأن أي
مسألة تتعلق باالتفاق.
وأخرياً  ،فإن املواد من ( )19حىت ( )32تضمنت حرمان مستثمري الطرف اآلخور
من الفوائد املنصوص عليها يف االتفاقية ،باإلضافة إىل نطاق تطبيوق القواعود األخورى
لالتفاقية ،وأحكام دخوهلا حيز النفاذ ،ومدهتا ،وإهنائها ،مع وجود مرفق للفقرة ( )1مون
املادة ( )21يوضح اآللية اليت يتم هبا تسليم اإلخطار املذكور يف تلك الفترة.
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وحيث إنه يلزم لنفاذ االتفاقية أن تصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املوادة
( )36من الدستور ،فقد أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين مشروع قانون بالتصوديق
على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحودة املكسويكية بشوأن
تشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات  ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )26لسنة 1123م
والذي يتألف – فضالً عن الديباجة – من مادتني  ،تضمنت األوىل التصديق على االتفاقية
 ،وأما الثانية فهي تنفيذية .

وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق علوى
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن تشوجيع
واحلماية املتبادلة لالستثمارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )26لسنة  ،1123واملوافقة
على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

خامســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .7سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري

مقررًا أصليــــًا.

 .3سعادة األستـاذ حممد سيف جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.
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سادســــــــًا -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 ( ) بالتصديق علىاتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن
تشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )71لسنة
.3172
 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
نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات املتحدة املكسيكية بشأن تشجيع واحلماية
املتبادلة لالستثمارات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )71لسنة 3172
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة

دون تعديل

توصية اللجنة
الديباجة
دون تعديل

ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكوة
البحرين وحكومة الواليات املتحدة
املكسيكية بشأن تشجيع واحلماية
املتبادلة لالستثمارات ،واملوقعة يف
مدينة املنامة بتاريخ  19نووفم
،1121
أقر جملس الشورى وجملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكوة
البحرين وحكومة الواليات املتحدة
املكسيكية بشأن تشجيع واحلماية
املتبادلة لالستثمارات ،واملوقعة يف
مدينة املنامة بتاريخ  19نووفم
،1121
أقر جملس الشورى وجملس النواب
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

القانون اآليت نصه ،وقد صودقنا
عليه وأصدرناه:
املادة األوىل
صُودق على اتفاقية بني حكوموة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل
دون تعديل

املادة األوىل
دون تعديل

مملكة البحرين وحكومة الواليات
املتحدة املكسيكية بشأن تشوجيع
واحلماية املتبادلة لالسوتثمارات،
واملوقعة يف مدينة املنامة بتواريخ
 19نوفم  ،1121واملرافقة هلذا
القانون.

املادة األوىل
صُودق على اتفاقية بني حكوموة
مملكة البحرين وحكومة الواليات
املتحدة املكسيكية بشأن تشوجيع
واحلماية املتبادلة لالسوتثمارات،
واملوقعة يف مدينة املنامة بتواريخ
 19نوفم  ،1121واملرافقة هلذا
القانون.
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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 الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

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

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هوذا
القانون ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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التاريخ  72 :مايو 7112م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة المكسيكية بشأن تشجيع والحماية
المتبادلة لالستثمارات ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )71لسنة 3172م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  77مايو 7777م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 666ص ل ت ق /ف  7د  ،)7نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الواليات المتحدة المكسيكية بشأن تشجيع والحماية المتبادلة
لالستثمارات ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )71لسنة 3172م ،إلى لجنة
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الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
وبتاريخ  76مايو 7777م ،عقددت لجندة الشدؤون التشدريعية والقانونيدة اجتماع دا
الثالددو والعشددرين ،حيددو اطلعددت علددى مشددروع القددانون المددذكور ،واالتفاقيددة ،وذلددك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشروع القدانون لمبداد
وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
تددرا اللجنددة سددالمة مشررروع قررانون رقررم ( ) لسررنة (

) بالتصررديق علررى

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومرة الواليرات المتحردة المكسريكية بشرأن
تشررجيع والحمايررة المتبادلررة لالسررتثمارات ،المرافررق للمرسرروم الملكرري رقررم ()71
لسنة 3172م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()7

التقرير التكميلي للجنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بإضافة

مادة جديدة برقم ( )297مكررًا
إىل قانون العقوبات الصادر

باملرسوم بقانون رقم ( )75لسنة

 ،7911املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )51لسنة 3173م.
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التاريخ  74 :مايو 3172م

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( )297مكررًا إىل قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )75لسنة  ،7911املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )51لسنة 3173
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 (/777ص ل خ أ /ف 3د )3املؤرخ يف
 26أبريل 1123م ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته الرابعة والعشرين املنعقدة بتاريخ 8
أبريل 1123م ،باسترداد املشروع ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع
قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( )392مكررًا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )25لسنة  ،2967املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة  ،1121على أن تتم
دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
()1

تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماعات التالية:
تارخيـــه

رقـم االجتمـاع
االجتماع الرابع عشر

 21ف اير 1123م

االجتماع اخلامس عشر

 26ف اير 1123م

االجتماع الثامن عشر

 26مارس 1123م

االجتماع التاسع عشر

 14مارس 1123م

االجتماع الثالث والعشرين

 23مايو 1123م

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظور
()1
واليت اشتملت على :
-

قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس( .مرفق) رأي هيئة املستشارين القانونيني باجمللس( .مرفق) رأي اجمللس األعلى للقضاء( .مرفق)67

 رأي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)()8

وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ،كل من:

 وزارة املالية ،وقد حضر كل من:
 .7السيد رشيد حممد املعراج

حمافظ مصرف البحرين املركزي.

 .3السيد عبدالرمحن حممد الباكر املدير التنفيذي لرقابة املؤسسات املالية.
 .2السيد أمحد جاسم بو مطيع

مدير إدارة املتابعة.

 .4السيد أنور علي األنصاري

مدير إدارة الرقابة واملتابعة.

 .5السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.



وزارة الداخلية وقد حضر كل من:
من إدارة الشؤون القانونية.

.7

النقيب حسني سلمان مطر

.3

املالزم أول حممد جاسم اخلدري من اإلدارة العامة ملكافحة الفساد.

.2

السيد حممد نور الدين حممد

املستشار القانوين.

.5

السيدة مناهل إبراهيم حبر

باحث قانوين.

.4

السيدة هاجر عبداهلل فخرو

باحث قانوين.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضر السيد سعيد حممد
عبداملطلب املستشار القانوين.
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 حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللس كل من:
 .7الدكتور علي حسـن الطوالبة
 .3الدكتور حممد عبداهلل الدليمي

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
أخصائي قانوين باجمللس.

 .2السيد حممــد أمحــــد حممـد

 وتوىل أمانة سور اللجنة السيدة سهري عبداللطيف ،والسيدة زينب يوسف.
ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جواء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــًا -متت خماطبة هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ألخذ رأيها يف مشـروع
القانون ومتثل رأيها يف اآليت:
أوضحت هيئة املستشارين القانونيني أنه مل يسبق لقانون العقوبات أن نص على عقوبوة
السجن مث أقرهنا بعقوبة الغرامة ،وبعد ذلك ينص على عبارة ( أو بإحدى هاتني العقووبتني)
مثلما نص عليها البند ( )2من املادة ،ذلك ألن السجن هو عقوبة اجلناية ،وميكن الونص إىل
جانبها على الغرامة ،ولكن دون النص يف هذه احلالة على جواز احلكم بإحدى العقوبتني ،أي
جواز احلكم بغرامة فقط دون السجن .لذلك ترى اهليئة حذف عبارة (أو بإحودى هواتني
العقوبتني) املنصوص عليها يف البند ( )2من املادة .ويف هذه احلالة للجنة أن تعيد النظر يف مبلغ
الغرامة املنصوص عليها ،فيكون مثالً (وبغرامة ال جتاوز ثالثني ألف دينوار) ،خصوصواً وأن
الفقرة الثانية من البند نصت على (وحيكم على اجلاين برد األموال إىل صواحبها ومصوادرة
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عائدات اجلرمية للمحكمة وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص احلكم باإلدانوة أو منطوقوه يف
صحيفة حملية أو أكثر على نفقة احملكوم عليه).
يف ضوء املالحظة السابقة ،ترى اهليئة إعادة النظر يف العقوبة املنصوص عليها يف البند ()1
من املادة إلجياد االنسجام بينها وبني العقوبة املنصوص عليها يف البند ( )2فيما يتعلق بعقوبوة
الغرامة ،كما تؤيد تعديل جملس النواب املوقر على البند ( )4من املادة .
يف ضوء املالحظتني األوىل والثانية ميكن إعادة النظر يف عقوبة الغرامة املنصوص عليها يف
البند ( )5وذلك لتخفيضها إن رأت اللجنة ذلك.
رابعـــــًا -رأي مصرف البحرين املركزي:
أفاد مصرف البحرين املركزي بأمهية إصدار القانون املقترح ،ألنه يساعد على احلد مون
ظاهرة يع األموال من أطراف غري مرخص هلم ،وجيرم من يقوم بذلك.
خامســـًا -رأي وزارة الداخلية:
أيدت وزارة الداخلية مشروع القانون بإضافة مادة جديدة برقم ( )392مكررًا إىل قانون
العقوبات ،وذلك حلماية املواطنني واملقيمني من االستثمارات غري اآلمنة.
سادســــــًا  -رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أكد ممثل وزارة العدل أمهية مشروع القانون ،مؤيدًا ما جاء يف مذكرة هيئة التشريع
واإلفتاء القانوين.
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سابعـــًا :متت خماطبة اجمللس األعلى للقضاء ألخذ رأيه يف مشروع القانون ومتثل رأيه
يف اآليت:

أيد اجمللس األعلى للقضاء مشروع القانون املذكور ،واقترح إعادة صياغة البند رقم ()4
من املادة األوىل حبيث يرتب انقضاء الدعوى اجلنائية إذا رد اجلاين األموال اليت يعها أو
تلقاها أو ما هو مستحق منها إىل أصحاهبا يف أثناء التحقيق أو احملاكمة ،وذلك على هدي ما
نص عليه القانون رقم ( )27لسنة  1121بتعديل حكم املادة رقم ( )393من قانون
العقوبات اخلاصة جبرمية إصدار شيك بدون رصيد ،على أنه إذا ما مت رد األموال بعد احلكم
عليه فإن قاضي التنفيذ يأمر بوقف تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناءً على طلب احملكوم عليه أو
من ينيبه دون أن يترك تقدير ذلك للمحكمة أو لقاضي التنفيذ.

ثامنــــــًا :رأي اللجنــة:

تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي مصرف البحرين املركوزي ،وممثلوي وزارة
الداخلية ،وممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشارين القانونيني لشؤون
اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشوروع القوانون،
وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكودًا لسوالمة
مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ويتألف مشروع القوانون فضوالً عون
الديباجة من مادتني  ،نصت املادة األوىل منه على إضافة مادة جديدة برقم ( )392مكرراً إىل
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة 2967م ،متضمنًا نصها مخسة بنود،
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حيث تضمن البند ( )2معاقبة كل من يع أو تلقى أمواالً من الغري بقصد استثمارها أو إدارهتا
أو توظيفها دون احلصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين املركزي أو غوريه مون
اجلهات اإلدارية املختصة مبزاولة األنشطة اليت مت يع أو تلقي األموال من أجلها ،كما تناول
البندان ( )1،3معاقبة كل من قام بصفته وكيالً أو وسيطًا أو مندوبًا أو بأي صفة كانت جبمع
أو تلقي أموال من الغري ملصلحة طرف غري مرخص له مبزاولة األنشطة اليت يع وتلقى األموال
من أجلها مع علمه بذلك ،أو من شرع يف ارتكاب اجلرائم سالفة الذكر بنصوف العقوبوة
املقررة للجرمية التامة ،وعاجل البند ( )4مسأليت انقضاء الدعوة اجلنائية واألمر بوقوف تنفيوذ
العقوبة املقضي هبا إذا بادر اجلاين يف البندين ( )2،1إىل رد األموال اليت يعها أو تلقاها أو ما
هو مستحق منها إىل أصحاهبا يف أثناء التحقيق ،أو بعد احلكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة املقضي
هبا ،وللمحكمة سلطة تقديرية يف إعفاء اجلاين من العقوبة أو األمر بوقف تنفيذ العقوبة املقضي
هبا من عدمه إذا رأت حمالً لذلك  ،ونص البند ( )5على العقوبات لكل من وجه دعووة إىل
اجلمهور باإلعالن بأية وسيلة جلمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارهتا أو توظيفهوا
دون احلصول على ترخيص بذلك ،واملادة الثانية تنفيذية.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون املذكور يهدف إىل احلد مون ظواهرة قيوام بعو
املستثمرين واملضاربني مبملكة البحرين باستثمارات ومهية عن طريق استثمار أموال اجلمهوور
من املواطنني واملقيمني من خالل شركات ومهية مما يعرض أمووال األفوراد إىل اخلسوارة
والضياع ،ونظرًا خللو قانون العقوبات احلايل من مثة نص يعاقب على مثل هذا النووع مون
اجلرائم فإن اللجنة ترى أمهية وجود الضوابط الرقابية واحملاسبية هبدف احلد من هذه الظاهرة،
ومن أجل محاية يهور املواطنني واملقيمني من مثل هذا النوع من االستثمار غري اآلمن.
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وقررت اللجنة املوافقة على املادة بالتوافق مع جملس النواب املوقر كموا هوو وارد يف
جدول تقرير اللجنة ،وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بإضافة
مادة جديدة برقم ( )392مكررًا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقوانون رقوم ()25
لسنة  ،2967املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة  ،1121واملوافقة على مواد املشروع
كما وردت يف اجلدول املرفق.

تاسعـــــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيوار
كل من:
مقررًا أصليــــًا.

 .2سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري

مقررًا احتياطيـًا.

 .4سعادة األستـاذ إبراهيم حممد بشمي

عاشــــرًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فوإن اللجنوة
توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( )297مكررًاإىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )75لسنة  ،7911املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )51لسنة .3173
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

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

66

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة
برقم ( )297مكررًا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )75لسنة 7911
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.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبوات الصوادر
باملرسوم بقانون رقم ( )25لسونة
 ،2967وتعديالته،
وعلى قانون الشركات التجاريوة
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()12
لسنة ،1112
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيوة

ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبوات الصوادر
باملرسوم بقانون رقم ( )25لسونة
 ،2967وتعديالته،
وعلى قانون الشركات التجاريوة
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()12
لسنة ،1112
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيوة
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كما أقرها جملس النواب
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الصادر باملرسوم بقانون رقم ()47
لسنة  ،1111املعدل بالقانون رقم
( )42لسنة ،1115
وعلى قانون مصورف البحورين

الصادر باملرسوم بقانون رقم ()47
لسنة  ،1111املعدل بالقانون رقم
( )42لسنة ،1115
وعلى قانون مصورف البحورين

املركزي واملؤسسات املالية الصادر
بالقانون رقم ( )74لسنة ،1117
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صودقنا
عليه وأصدرناه:

املركزي واملؤسسات املالية الصادر
بالقانون رقم ( )74لسنة ،1117
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صودقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 إعادة صياغة البند ( )4مون  -املوافقة على قرار جملس النواب
املادة وفقًا للمشروع ،علوى بالتعديالت اليت أجراها على
املادة.
النحو الوارد أدناه.
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كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 مراعاة تصوحيح األخطواء
النحوية واإلمالئيوة ،أينموا
وردت يف املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

التعديل:
يُضاف إىل قانون العقوبات الصادر تُضاف إىل قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )25لسونة باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة
 2967مادة جديدة برقم ( ،2967 )392مادة جديدة برقم ()392
مكررًا نصها اآليت:
مكررًا نصها اآليت:
 -2يعاقب بالسجن وبغراموة ال  -2يعاقب بالسجن وبغرامة ال
تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد
على مثلي ما يعه أو تلقاه مون على مثلي ما يعه أو تلقاه من
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تُضاف إىل قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )25لسنة
 ،2967مادة جديدة برقم ()392
مكررًا نصها اآليت:
 -2يعاقب بالسجن وبغرامة ال
تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد
على مثلي ما يعه أو تلقاه من

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

أموال أو ما هو مستحق منوها أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل مون
يع أو تلقى أمواالً من الغري بقصد
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفهوا

أموال أو ما هو مستحق منها أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من
يع أو تلقى أمواالً من الغري بقصد
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفها

أموال أو ما هو مستحق منها أو
بإحدى هاتني العقوبتني كل من
يع أو تلقى أمواالً من الغري بقصد
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفها

دون احلصول على ترخيص بذلك
من مصرف البحرين املركوزي أو
غريه من اجلهات اإلدارية املختصة
مبزاولة األنشطة الويت مت يوع أو
تلقي األموال من أجلها.
وحيكم على اجلاين برد األموال إىل
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص
احلكم باإلدانوة أو منطوقوه يف

دون احلصول على ترخيص بذلك
من مصرف البحرين املركزي أو
غريه من اجلهات اإلدارية املختصة
مبزاولة األنشطة اليت مت يع أو
تلقي األموال من أجلها.
وحيكم على اجلاين برد األموال إىل
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص
احلكم باإلدانة أو منطوقه يف

دون احلصول على ترخيص بذلك
من مصرف البحرين املركزي أو
غريه من اجلهات اإلدارية املختصة
مبزاولة األنشطة اليت مت يع أو
تلقي األموال من أجلها.
وحيكم على اجلاين برد األموال إىل
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص
احلكم باإلدانة أو منطوقه يف
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

صحيفة حملية أو أكثر على نفقوة صحيفة حملية او أكثر على نفقة
احملكوم عليه.
احملكوم عليه.

صحيفة حملية او أكثر على نفقة
احملكوم عليه.

-1يعاقب باحلبس وبغرامة ال
جتاوز مخسني ألف دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني من قام
بصفته وكيالً أو وسيطًا أو مندوبًا
أو بأي صفة كانت جبمع أو تلقي
األموال من الغري ملصلحة طرف
غري مرخص له مبزاولة األنشطة

 -1يعاقب باحلبس وبغرامة ال
جتاوز مخسني ألف دينار أو
بإحدى هاتني العقوبتني من قام
بصفته وكيالً أو وسيطًا أو
مندوبًا أو بأي صفة كانت جبمع
أو تلقي األموال من الغري ملصلحة
طرف غري مرخص له مبزاولة

 -1يعاقب باحلبس وبغراموة ال
جتاوز مخسني ألوف دينوار أو
بإحدى هاتني العقوبتني من قوام
بصفته وكيالً أو وسيطًا أو مندوبًا
أو بأي صفة كانت جبمع أو تلقي
األموال من الغري ملصلحة طورف
غري مرخص له مبزاولة األنشوطة
اليت مت يع وتلقي األموال مون اليت يع وتلقى األموال من أجلها
أجلها مع علمه بذلك.
مع علمه بذلك.
 -3يعاقب على الشوروع يف
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األنشطة اليت يع وتلقى األموال
من أجلها مع علمه بذلك.
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كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

اجلرائم املنصووص عليهوا يف
البندين ( )1 ،2من هذه املوادة -3يعاقب على الشروع يف اجلرائم
بنصف العقوبة املقررة للجرميوة املنصوص عليها يف البندين ()1،2
من هذه املادة بنصف العقوبة
التامة.
 -4تنقضي الدعوى اجلنائيوة إذا
بادر اجلاين يف البنودين ()1( ،)2
من هذه املادة إىل رد األموال اليت
يعها أو تلقاها أو ما هو مستحق
منها إىل أصحاهبا يف أثناء التحقيق،
وللمحكمة إعفواء اجلواين مون
العقوبة إذا رأت حمالً لذلك.

املقررة للجرمية التامة.

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة
 -3يعاقب على الشروع يف
اجلرائم املنصوص عليها يف البندين
( )1،2من هذه املادة بنصف
العقوبة املقررة للجرمية التامة.
-4

تنقضي الدعوى اجلنائية

 -4تنقضي الدعوى اجلنائية إذا

إذا بادر اجلاين يف البندين

من هذه املادة إىل رد األموال

األموال اليت مجعها أو تلقاها أو

بادر اجلاين يف البندين ()3،7
اليت مجعها أو تلقاها أو ما هو

مستحق منها إىل أصحاهبا يف
أثناء التحقيق ،وللمحكمة إعفاء
اجلاين من العقوبة إذا حتقق األثر
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( )3،7من هذه املادة إىل رد
ما هو مستحق منها إىل أصحاهبا
يف أثناء التحقيق ،وللمحكمة
إعفاء اجلاين من العقوبة إذا حتقق
األثر ذاته أثناء مرحلة احملاكمة.
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نصوص املواد
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كما أقرهتا اللجنة

ذاته أثناء مرحلة احملاكمة.

وإذا قام اجلاين برد األموال الويت

وإذا قام اجلاين برد األموال اليت
يعها أو تلقاها أو ما هو مستحق
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه،
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على
طلب احملكوم عليه أو من ينيبه،

يعها أو تلقاها أو ما هو مستحق
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه،
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على
طلب احملكوم عليه أو من ينيبوه،
ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ
املختص خالل ثالثة أيام من تاريخ املختص خالل ثالثة أيام من تاريخ
تقدميه.
تقدميه.

وإذا قام اجلاين برد األموال اليت
يعها أو تلقاها أو ما هو مستحق
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه،
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على
طلب احملكوم عليه أو من ينيبه،
ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ
املختص خالل ثالثة أيام من تاريخ
تقدميه.
-5
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يعاقب باحلبس وبغرامة ال

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

-5يعاقب باحلبس وبغرامة ال
 -5يعاقب بواحلبس وبغراموة ال
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحودى
هاتني العقوبتني كل من وجه
هاتني العقوبتني كل من وجه دعوة
دعوة إىل اجلمهور باإلعالن بأية
إىل اجلمهور باإلعالن بأية وسيلة،
وسيلة ،وذلك جلمع أو تلقي
وذلك جلمع أو تلقي أمواالً بغرض
أمواالً بغرض استثمارها أو إدارهتا
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفهوا
أو توظيفها دون احلصول على
دون احلصول على ترخيص بذلك
ترخيص بذلك من اجلهات
من اجلهات املنصوص عليهوا يف
املنصوص عليها يف البند ( )2من
البند ( )2من هذه املادة.
هذه املادة.

66

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من وجه
دعوة إىل اجلمهور باإلعالن بأية
وسيلة ،وذلك جلمع أو تلقي
أمواالً بغرض استثمارها أو إدارهتا
أو توظيفها دون احلصول على
ترخيص بذلك من اجلهات
املنصوص عليها يف البند ( )2من
هذه املادة.
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليووم
التايل لتاريخ نشوره يف اجلريودة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من اليووم
التايل لتاريخ نشوره يف اجلريودة
الرمسية.
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التاريخ  2 :فرباير 7112م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
ً
املوضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم ( )291مكررا إىل
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  ،1921املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )51لسنة .7117

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  76يناير  ،7777أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 677ص ل ت ق /ف  7د  ،)7نسخة من مشروع
مكررا إلى قانون
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم ()297
ً
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )71لسنة  ،7911المرافق للمرسوم
الملكي رقم ( )11لسنة  ،3173إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  7فبراير 7777م ،عقدت لجندة الشدؤون التشدريعية والقانونيدة اجتماع دا
الرابع عشر ،حيو اطلعت على مشروع القانون المذكور ،وذلدك بحضدور المستشدار
القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشروع القدانون لمبداد
وأحكام الدستور ،كما تقترح اللجنة إضافة عبارة "بما ال يزيرد علرى  "....بعدد عبدارة
"يعاقب بالسجن" الواردة في بداية البند ( )7من المادة ( )767مكررً ا.

رأي اللجنة:
تددرا اللجنددة سددالمة مشررروع قررانون رقررم ( ) لسررنة ( ) بإضررافة مررادة جديرردة
مكررا إلرى قرانون العقوبرات الصرادر بالمرسروم بقرانون رقرم ()71
برقم ()297
ً
لسنة  ،7911المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )11لسرنة  ،3173مدن النداحيتين
الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

777

ملحق رقم ()2

التقرير التكميلي للجنة املرافق
العامة والبيئة خبصوص مشروع
قانون بشأن تنظيم عملية

استخراج الرمال البحرية وبيعها
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون

املقدم من جملس النواب).

777

التاريخ  1 :يونيو 3172م

التقرير التكميلي الثاين للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص املادتني ( 4املستحدثة ) و( 8 – 1بعد إعادة الترقيم ) من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
بتاريخ  5يونيو 1123م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس
جملس الشورى خطابوًا برقم (  784ص ل م ب /ف 3د ) 3إىل جلنة املرافق العامة
والبيئة ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته احلادية والثالثني املنعقدة بتاريخ  3يونيو ،1123
بإعادة املادتني ( 4املستحدثة ) و( 8 – 7بعد إعادة الترقيم ) من مشروع قانون رقم ()
لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (املعد يف ضوء االقتراح
بقانون املقدم من جملس النواب) ،على أن تتم دراسة املادتني وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأهنما.
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وإذ تتقدم اللجنة بالشكر اجلزيل ملعايل رئيس جملس الشورى ،وسعادة أعضاء اجمللس على
إشادهتم بتقرير اللجنة واجلهد املبذول يف إعداده ،باإلضافة إىل إشادهتم بإضافة اللجنة
لبع

املواد اهلامة وذلك بعد أخذ رأي سعادة أعضاء اجمللس يف املداولة األوىل.

والشكر موصول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ما أبدوه من مالحظات قيّمة،
سامهت بشكل كبري يف صياغة اللجنة ملواد مشروع القانون.

أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )9تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماع اخلوامس عشور املنعقود بتواريخ
 7يونيو 1123م.
( )71اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملوادتني موضووع البحوث
والدراسة.
( )77اطلعت اللجنة على مداخالت أصحاب السعادة أعضاء اجمللس يف جلسة اجمللوس
احلادية والثالثني املنعقدة بتاريخ  3يونيو .1123
( )73اطلعت على االقتراحات املقدمة من سعادة العضو األستاذة دالل جاسم الزايود،
وسعادة العضو األستاذة رباب عبدالنيب العري  ،وسعادة العضو األستاذ عبدالرمحن
حممد يشري ،وسعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل بشأن املادتني(.مرفق)
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 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:

املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 -الدكتـور حممـد عبداهلل الـدليمي

 توىل أمانة سور اللجنة السيدة خولـة حسـن هاشـم.

ثانيـًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املادتني ( 4املستحدثة ) و( 8 – 7بعد إعادة الترقيم ) من مشروع
القانون حبضور املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،وحبثت أوجه املالحظات اليت
أبداها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس يف اجللسة احلادية والثالثني املنعقدة بتاريخ  3يونيو
1123حول املادتني ،وقد أخذت اللجنة بعني االعتبار االقتراحات املقدمة من عددٍ مون
األعضاء بشأهنما ،وانتهت اللجنة إىل إجراء بع التعديالت الالزمة عليهما واملوضحة يف
جدول تقرير اللجنة.
ففيما يتعلق باملادة ( 4املستحدثة) ارتأت اللجنة اإلبقاء على عبارة ( اإلخالل اجلسيم
) الواردة يف البند الثاين من املادة ،وتقسيم البند إىل بندين منفصلني على ضوء مقترح
سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،حيث ترى اللجنة أن اإلخالل قد يكون
بسيطوًا حبيث تتمكن اجلهة املعنية من إعطاء املرخص له إخطارًا ملعاجلته ،وإما أن يكون
إخالالً جسيموًا يتطلب عندئذٍ إلغاء الترخيص.
كما قامت اللجنة بإعادة صياغة البند ( )4من هذه املادة على ضوء املناقشات اليت
دارت حوله يف جلسة اجمللس ،وقد أخذت بعني االعتبار اقتراح سعادة العضو أمحد
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إبراهيم هبزاد بالنسبة لزيادة املدة اليت يتعني على املرخص له مباشرة العمل من (ستة أشهر)
إىل(تسعة أشهر).
كما جتدر اإلشارة إىل أن اللجنة قررت استبدال عبارة (إذا اقتضت املصلحة العامة

إلغاء الترخيص ،وال خيل ذلك حبق املرخص له للمطالبة بالتعويض العادل عن األضرار
اليت حلقت به ).بعبارة (إذا اقتضت املصلحة العامة إلغاء الترخيص) ،القتناع اللجنة
بوجاهة االقتراح املقدم من سعادة العضو عبدالرمحن حممد يشري.
أما فيما يتعلق باملادة ( – 7مادة  8بعد إعادة الترقيم ) فقد رأت اللجنة أن الغراموة
املقررة ملخالفة هذا القانون  -طبقاً ملا ورد يف مشروع القانون وقرار جملس النواب املوقر
 مبالغ فيها ،فأوصت بتخفيضها فضالً عن حتديد املواد الواردة يف القانون اليت يوتعنيخمالفتها من جانب املرخص له لتوقيع العقوبة املقررة ،كما استحدثت اللجنة بندًا آخور
حتت رقم ( )1لتحديد مسؤولية الشخص االعتباري وذلك بناءً علوى املقتورح الوذي
تقدمت به سعادة األستاذة دالل الزايد وسعادة األستاذة رباب العري .

ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .5سعادة األستاذ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري

مقررًا أصليــًا.

سعادة األستاذ حممــد حسـن باقـر رضي

مقررًا احتياطيـًا.

.1

رابعـًا -توصيـة اللجنـة:
777

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

 املوافقة على توصية اللجنة بشأن املادتني ( 4املستحدثة ) و ( 8 – 1بعد إعادةالترقيم) من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج
الرمال البحرية وبيعها (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)،
وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجعـة حممــد مجعــة الكعيب

فــؤاد أمحـد احلاجــي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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املادتان (  4مستحدثة ) و (  – 1مادة  8بعد إعادة الترقيم ) من
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

التوصية السابقة اللجنة

توصية اللجنة

مادة مستحدثة

مادة مستحدثة

تأخذ الرقم ( )4مع إعادة

تأخذ الرقم ( )4مع إعادة

ترقيم املواد الالحقة

ترقيم املواد الالحقة

مادة ()4

مادة ()4

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مادة ()4

جيــوز للــوزير إلغــاء جيوز للوزير إلغاء الترخيص جيوز للوزير إلغاء الترخيص
التــرخيص يف أي مــن يف أي من احلاالت اآلتية:

يف أي من احلاالت اآلتية:

احلاالت اآلتية:
 -7إذا فقد املرخص له  -7إذا فقد املرخص له  -7إذا فقد املرخص له
شرطاً من شروط منح شرطاً من شروط منح شرطاً من شروط منح
الترخيص.

الترخيص.
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الترخيص.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

التوصية السابقة اللجنة

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 -3إذا أخل املرخص له

اخالالً جسيمًا بأحكام  -3إذا أخل املرخص له  -3إذا أخل املرخص له
اخالالً جسيماً بأحكام اخالالً جسيماً بأحكام
هذا القانون واللوائح
هذا القانون واللوائح هذا القانون واللوائح
والقرارات الصادرة تنفيذاً
له ،أو بأي شرط من

شروط الترخيص.

 -2إذا مل يبدأ املرخص له

والقرارات

تنفيذاً له.

الصادرة

والقرارات

الصادرة

تنفيذاً له.

 -2إذا أخل املرخص له  -2إذا أخل املرخص له
بأي شرط من شروط بأي شرط من شروط
الترخيص.

الترخيص.

استخراج الرمال خالل  -4إذا مل يباشر املرخص له  -4إذا مل يباشر املرخص له
العمل خالل تسعة أشهر العمل خالل تسعة أشهر من
ستة أشهر من تاريخ منحه
تاريخ
من
منحه تاريخ منحه الترخيص.
الترخيص.
الترخيص.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

التوصية السابقة اللجنة

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 -4إذا اقتضت املصلحة  -5إذا اقتضت املصلحة  -5إذا اقتضت املصلحة
العامة إلغاء الترخيص ،العامة إلغاء الترخيص،
العامة الغاء الترخيص.
وال خيل ذلك حبق

وال خيل ذلك حبق

املرخص له للمطالبة

املرخص له للمطالبة

بالتعويض العادل عن

بالتعويض العادل عن

األضرار اليت حلقت به.

 ارتأت اللجنة اإلبقاء علىعبارة ( اإلخالل اجلسويم )
الواردة يف البند الثواين مون
املادة وتقسويمه إىل بنودين
منفصلني ،على ضوء مقترح
ودكتور
وو الو
وعادة العضو
سو
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األضرار اليت حلقت به.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

التوصية السابقة اللجنة

توصية اللجنة
عبدالعزيز حسن أبل حيوث
رأت اللجنة أن اإلخالل قود
يكون بسيطاً حبيث توتمكن
اجلهة املعنيوة مون إعطواء
املرخص له إخطاراً ملعاجلته،
وإما أن يكون إخالالً جسيماً
يتطلووب عندئووذٍ إلغوواء
الترخيص.
 كما قامت اللجنة بإعادةصياغة البند ( )4من هذه
املادة على ضوء املناقشات
اليت دارت حوله يف جلسة
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

التوصية السابقة اللجنة

اجمللس ،وقد أخذت بعني
االعتبار اقتراح سعادة العضو
أمحد إبراهيم هبزاد بالنسبة
لزيادة املدة اليت يتعني على
املرخص له مباشرة العمل من
(ستة

أشهر)

إىل(تسعة

أشهر).
 قررت اللجنة استبدالعبارة (إذا اقتضت املصلحة
العامة إلغاء الترخيص ،وال
خيل ذلك حبق املرخص له
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

التوصية السابقة اللجنة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

للمطالبة بالتعويض العادل
عن األضرار اليت حلقت
به ).بعبارة (إذا اقتضت
املصلحة

العامة

إلغاء

الترخيص) ،القتناع اللجنة
بوجاهة االقتراح املقدم من
سعادة العضو عبدالرمحن
حممد يشري.

وللمرخص له يف هذه
األحوال التظلم من قرار
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وللمرخص له يف هذه

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()1

التوصية السابقة اللجنة

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الغاء الترخيص والطعن وللمرخص له يف هذه األحوال التظلم من قرار
فيه

طبقاً

واالجراءات

للمدد األحوال التظلم من قرار الغاء الترخيص والطعن فيه
املنصوص الغاء الترخيص والطعن فيه طبقاً للمدد واالجراءات

عليها يف املادة ( )2من طبقاً للمدد واالجراءات املنصوص عليها يف املادة
هذا القانون.

املنصوص عليها يف املادة ( )2من هذا القانون.

( )2من هذا القانون.

مادة ( – )1مادة ()4

مادة ( - )1مادة ()8

مادة ( - )1مادة ()8

بعد إعادة الترقيم

بعد إعادة الترقيم

بعد إعادة الترقيم

 -إعادة صياغة املادة.

 إعادة صياغة املادة ،مع  -إعادة صياغة املادة ،معمراعاة إعادة ترقيمها مراعاة إعادة ترقيمها لتأخذ
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مادة ()8

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

التوصية السابقة اللجنة

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وعلى ذلك يكـون نـص لتأخذ الرقم (.)8
وعلى ذلك يكون نـص وعلى ذلك يكون نص املادة
املادة بعد التعديل:
الرقم (.)8

مادة ()4

املادة بعد التعديل:

بعد التعديل:

يعاقب باحلبس والغرامة اليت يُعاقب باحلبس والغرامـة  .7يُعاقــب بــاحلبس  .7يُعاقب باحلبس والغرامة  .7يُعاقب باحلبس والغرامة
ال تقل عن مائة ألف دينار اليت ال تقل عن مائة ألـف والغرامة اليت ال تقل عن اليت ال تقل عن ثالثني ألف اليت ال تقل عن ثالثني ألف
من خيالف أحكام هذا دينار وال جتـاوز مـائتني مخسني ألـف دينـار وال دينار وال جتاوز مائة ألـف دينار وال جتاوز مائة ألـف
القانون أو القرارات املنفذة ومخسني ألف دينار كل من جتاوز مائة ألف دينـار أو دينار أو بإحـدى هـاتني دينار أو بإحـدى هـاتني
له أو بإحدى هاتني خيالف أحكام هذا القانون بإحدى هاتني العقـوبتني العقوبتني كل مـن خـالف العقوبتني كل مـن خـالف
العقوبتني.
أو القرارات املنفذة له أو كل من خيالف أحكام هذا أحكام املادة ( )7واملـادة أحكام املادة ( )7واملـادة
بإحدى هاتني العقـوبتني ،القانون.
وذلك بالنسبة للمخالفات ويف حالة تكرار املخالفة ويف حالة تكرار املخالفة ويف حالة تكرار املخالفة
تضاعف العقوبة.
اليت تقع بعد نفاذ أحكـام تضاعف العقوبة.
تضاعف العقوبة.
( )3من هذا القانون.
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( )3من هذا القانون.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

التوصية السابقة اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

هذا القانون .أما بالنسبة

 -3دون اإلخالل مبسؤولية  -3دون اإلخالل مبسؤولية

ملا وقع من خمالفات قبـل

الشخص الطبيعي ،يعاقـب الشخص الطبيعي ،يعاقـب

ـأ ا
ـي بشـ
ـك فيكتفـ
ذلـ

الشخص االعتباري بالغرامة الشخص االعتباري بالغرامة

بالتعويض طبقاً ألحكـام

املنصوص عليهـا يف هـذا املنصوص عليهـا يف هـذا

القانون املدين.

القانون إذا وقعت املخالفـة القانون إذا وقعت املخالفـة
حلسابه أو بامسه أو من أحد حلسابه أو بامسه أو من أحد

العاملني لديه أو من أحـد العاملني لديه أو من أحـد
ممثليه.
 رأت اللجنة بأن الغرامةاملقررة ملخالفة هذا القانون
طبقاً ملا ورد يف مشروع
القانون وقرار جملس النواب
املوقر مبالغ فيها ،ولذلك
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 رأت اللجنة بأن الغرامةاملقررة ملخالفة هذا القانون
طبقاً ملا ورد يف مشروع
القانون وقرار جملس النواب
املوقر مبالغ فيها ،فأوصت

ممثليه.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

التوصية السابقة اللجنة
أوصت بتخفيضها.

توصية اللجنة
بتخفيضها ،فضالً عن حتديد
املواد الواردة يف القانون اليت
يتعني خمالفتها من جانب
املرخص له لتوقيع العقوبة
املقررة ،كما استحدثت
اللجنة بنداً آخر حتت رقم
( )1لتحديد مسؤولية
الشخص االعتباري وذلك
بناءً على املقترح الذي
تقدمت سعادة األستاذة دالل
الزايد وسعادة األستاذة رباب
العري .
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

التوصية السابقة اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 .3يعاقب على الشروع  .2يعاقب على الشروع يف  .2يعاقب على الشروع يف
يف ارتكاب اجلرمية بنصف ارتكاب

اجلرمية

بنصف ارتكاب

اجلرمية

بنصف

العقوبة املقررة للجرمية العقوبة

املقررة

للجرمية العقوبة

املقررة

للجرمية

التامة.

التامة.
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التامة.

ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية بشأن قرار جملس النواب
خبصوص قرار جملس الشورى خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون اإلثبات يف املواد املدنية
والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )74لسنة 7991م ( املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس
الشورى).
776

التاريخ  71 :أبريل 3172م

التقريـر احلادي والعشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة (
) بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )74لسنة 7991م ( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى)

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقوم (  751ص ل ت ق  /ف  3د  ) 3املؤرخ يف  32مارس 1123م،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس
الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات
يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )74لسنة 7991م ( املعد
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يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثالث من
الفصل التشريعي الثالث -يف االجتماع العشرين املنعقد بتاريخ  24أبريل 1123م.

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:

 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ( .مرفق) شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .7الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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املستشار القانـوين للمجلـس.

ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واستعرضت قرار جملوس
النواب بشأنه والقاضي باملوافقة على قرار جملس الشورى بشأن الديباجة ،واملواد ( ،231
 ) 239 ،236والتمسك بقراره السابق بشأن مقدمة املوادة األوىل ،واملوادة (،)235
وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القوانوين بواجمللس ،وانتوهت إىل
التوصية باملوافقة على قرار جملس النواب.
ثالثـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .7األستاذة مجيلة علي نصيف

مقررًا أصليـًا.

 .3الدكتور ناصر محيد املبارك

مقررًا احتياطيًا.

رابعًا :توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فوإن
اللجنة توصي مبا يلي:
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 املوافقة على قرار جملس النواب باملوافقة على قرار جملس الشورى بشوأن الديباجوة،واملواد

(  )239 ،236 ،231والتمسك بقراره السابق بشأن مقدموة املوادة

األوىل ،واملادة (  ) 235من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام
قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم (  ) 74لسنة
 7991م ( املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،وذلك على
النحو الوارد يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجيلة علي سلمان

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )

بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )74لسنة  )7991املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى)
نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 قرر اجمللس املوافقة على مقدمة  -املوافقة على قرار جملس النواباملادة كما وردت يف املشروع
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باملوافقة على مقدمة املادة كما

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة األوىل

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

بقانون ،مع مراعاة تصحيح اخلطأ

وردت يف املشروع بقانون ،مع

النحوي يف كلمة (يستبدل)

مراعاة تصحيح اخلطأ النحوي يف
كلمة

لتصبح (تستبدل).

(يستبدل)

لتصبح

(تستبدل).
نص مقدمة املادة بعد التعديل:

وعلى ذلك يكون نص مقدمة
املادة بعد التعديل:
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نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

تستبدل بنصووص املوواد ( ،231تستبدل بنصووص املوواد (،231
يستبدل بنصووص املوواد (،241 ،242 ،239 ،236 ،235 ،241 ،242 ،239 ،236 ،235 ،231

تستبدل بنصووص املوواد (،231

 )249 ،244 ،242 ،239 ،236 ،235من قانون اإلثبات يف  )249 ،244من قانون اإلثبات يف

،241 ،242 ،239 ،236 ،235

 )249 ،244 ،241من قوانون املواد املدنيوة والتجاريوة الصوادر املواد املدنية والتجاريوة الصوادر  )249 ،244من قانون اإلثبات يف
اإلثبات يف املواد املدنية والتجاريوة باملرسوم بقانون رقم ( )24لسونة باملرسوم بقانون رقم ( )24لسونة املواد املدنية والتجاريوة الصوادر
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( 2997 )24النصوص اآلتية:

 2997النصوص اآلتية:
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باملرسوم بقانون رقم ( )24لسونة

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

لسنة  2997النصوص اآلتية:

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

 2997النصوص اآلتية:
مادة (:)725
مادة (:)725

مادة (:)725

 -قررت اللجنة املوافقة على قرار

 قرر اجمللس إضافة عبارة يف هنايةاملادة وفقوًا للمشروع ،تنص على
(خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر
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جملس النواب.

مادة (:)725

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

يومـًا من تاريخ صدور حكم
تعيني اخلبري).
 تصحيح اخلطأ يف كلميت (إلستالم)و(لإلطالع) حبذف مهزة القطع
لتصبح

الكلمتان

(الستالم)

و(لالطالع).
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نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

نص املادة بعد التعديل:
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
يف اليومني التاليني إليوداع األمانوة

التعديل:

يدعو قسم الكتاب اخلبري – بكتاب يف اليومني التاليني إليداع األمانوة
مسجل -الستالم األمانة و لالطالع يدعو قسم الكتاب اخلبري – بكتاب
على األوراق املودعة ملف الدعوى مسووجل -الســتالم األمانووة و
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نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

يف اليومني التاليني إليداع األمانوة من غري أن يتسلمها ما مل تأذن لوه لالطالع على األوراق املودعة ملف
يدعو قسم الكتاب اخلبري – بكتاب احملكمة أو اخلصوم يف ذلك ،وتسلم
الدعوى من غري أن يتسلمها موا مل يف اليومني التاليني إليداع األمانوة
مسجل -إلستالم األمانة ولإلطالع إليه صورة من احلكم الصادر بتعيينه
تأذن له احملكمة أو اخلصوم يف ذلك ،يدعو قسم الكتاب اخلبري – بكتاب
على األوراق املودعة ملف الدعوى خالل مدة ال جتاوز مخسـة عشـر وتسلم إليه صورة من احلكم الصادر
من غري أن يتسلمها ما مل تأذن لوه يومـًا من تاريخ صدور حكم تعيني بتعيينه خالل مدة ال جتاوز مخسـة
احملكمة أو اخلصوم يف ذلك ،وتسلم اخلبري.

عشر يومـًا من تـاريخ صـدور

إليه صورة من احلكوم الصوادر
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مسووجل -الســتالم األمانووة و
لالطالع على األوراق املودعة ملف
الدعوى من غري أن يتسلمها موا مل

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

توصية جلنة الشؤون التشريعية

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

والقانونية

بتعيينه.

حكم تعيني اخلبري.

نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة

تأذن له احملكمة أو اخلصوم يف ذلك،
وتسلم إليه صورة من احلكم الصادر
بتعيينه خالل مدة ال جتاوز مخسـة
عشر يومـًا من تـاريخ صـدور
حكم تعيني اخلبري.
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ملحق رقم ()5

تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص مشروع
قانون بتعديل البند ( )7من
املادة ( )71من قانون اخلدمة
املدنية الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )48لسنة 3171م).
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التاريخ  4 :يونيو 3172م

التقريـر الثاين والعشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل البند ( )7من املادة ( )71من قانون اخلدمة
املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )48لسنة 3171

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقوم (  763ص ل ت ق  /ف  3د  ) 3املؤرخ يف  18أبريل 1123م،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل البند ( )7من املادة ( )71من قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )48لسنة  ،3171على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )3تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثالث من
الفصل التشريعي الثالث -يف االجتماع الثالث والعشرين املنعقود بتواريخ  17موايو
1123م.

( )4اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرتا احلكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوين( .مرفق)
 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .3الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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املستشار القانـوين للمجلـس.

ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،والذي نص يف مادته
األوىل على "يكون تعيني شاغلي الوظائف العليا ومن يف حكمهم مبرسوم أو بقرار من
رئيس جملس الوزراء – بعد اجتيازهم االمتحان املقرر من معهد اإلدارة العامة – وفقوًا
للضوابط والشروط اليت حيددها الديوان" ،واستعرضت قرار جملس النواب بشأنه القاضي
بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار
القانوين باجمللس ،وانتهت إىل أن مشروع القانون يهدف إىل تدريب شاغلي الوظائف
العليا وحتسني مستواهم اإلداري وتطوير مهاراهتم ،وهو هدف متحقق بالفعل فقد أصدر
ديوان اخلدمة املدنية التعليمات رقم ( )21لسنة  1119بشأن معيار شغل وظائف الوكالء
والوكالء املساعدين واملديرين ومن يف حكمهم ،حيث تضمنت النص على ضرورة اجتياز
املرشحني لشغل الوظائف العليا ومن يف حكمهم لل امج املتخصصة هبذه الوظائف يف
جمال القيادة واإلدارة والتخطيط ،وبذلك تكون شروط شغل هذه الوظائف العليا منظمة
مبوجب أدوات قانونية سارية طبقوًا للقواعد واألنظمة اليت حتكم اخلدمة املدنية ،وليس
هناك أي م ر إليراد أحد شروط التعيني يف نص قانوين خاص وإغفال بقية الشروط
املنصوص عليها يف الالئحة املنظمة لعمل الديوان ،وعليه تنتفي الغاية من املشروع بقانون.
كما أن حتديد جهة تدريب بعينها يتعارض مع الصياغة التشريعية ،فقد تكون عرضة
لتغيري املسمى ،أو اإللغاء ،ناهيك عن اإلشكاالت اليت ست ز من الناحية العملية باعتبار أن
األمر امللكي قد يصدر بتعيني شخص ويكون التعيني حينها معلقوًا باشتراط اجتياز
امتحان معهد اإلدارة العامة.
وعليه اجتهت اللجنة إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ.
ثالثـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
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 .2األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا أصليـًا.

 .4الدكتور ناصر محيد املبارك

مقررًا احتياطيًا.

رابعًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فوإن
اللجنة توصي مبا يلي :
 عدم املوافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل البند ( )7مـن املـادة( )71من قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )48لسنة .3171

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجيلة علي سلمان

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()1

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

مشروع قانون رقم بتعديل البند

(هـ) من املادة ( )7من القانون رقم
( )72لسنة  7915بشأن تنظيم

معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي
احلكومة( ،املعد يف ضوء االقتراح
بقانون املقدم من جملس النواب).
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التاريخ  72 :مايو 3172
التقريـر الثاني عشر للجنـة اخلدمات
بشأن املشروع بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل البند (هـ) من
املادة ( )1من القانون رقم ( )12لسنة  1925بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثالث  -الفصل التشريعي الثالث

مقدمــة :
بتاريخ  77أبريل 7777م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن
صالح الصالح رئيس مجلس الشورا خطابًا برقم (/667ص ل خ ت /
ف7د )7إلى لجنة الخدمات ،والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة
ومناقشة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورا حول مشروع
قانون رقم ( ) لسنة بتعديل البند (هـ) من المادة ( )7من القانون رقم
( )77لسنة  7667بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
(المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،على أن تتم
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دراسته ومناقشته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على
المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
ً

أوال -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )5تدارسددت اللجنددة مشددروع القددانون المددذكور فددي دور االنعقدداد العددادي
الثالددو مددن الفصددل التشددريعي الثالددو فددي اجتماع ددا "السددابع عشددر"
المنعقد بتاريخ  77أبريل 7777م.
( )6اطلعت اللجندة أثنداء دراسدت ا علدى الوثدائق المتعلقدة بمشدروع القدانون
موضوع البحو والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:
 قرار مجلس الشورا السابق بشأن مشروع القانون. قرار مجلس النواب ومرفقاته. -تقرير لجنة الخدمات السابقة ومرفقاته.

 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس الدكتور محمرد
عبدهللا الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف.
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ً

ثانيـا :رأي اللجنة:

اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن قدرار مجلدس
الشورا حول مشروع القانون المذكور موضدوع الدراسدة والبحدو والمعدد
علدى ضدوء االقتدراح بقدانون المقددم مددن مجلدس الندواب ،والدذي يتدألف مددن
مددادتين دون الديباجددة ،حيددو تضددمنت المددادة األولددى مندده علددى تعددديل البنددد
(هددـ) مددن المددادة ( )7مددن القددانون رقددم ( )77لسددنة  ،7667والتددي تتعلددق
بمدددلول الرات دب األخيددر بددأن يكددون تعريددف الراتددب األساسددي خددر درجددة
ورتبددة يشد ل ا الموظددف عنددد اتحالددة للتقاعددد ،أمددا المددادة الثانيددة ف ددي مددادة
تنفيذية.

كما اطلعت على رأي الحكومدة ومالحظدات (هيئدة التشدريع واالفتداء
القددانوني "حال ًيدا" -دائددرة الشددؤون القانونيددة "سدداب ًقا") المرفددق بتقريددر اللجنددة
السابقة ،وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وعلى قرار مجلس
الندددواب ومرفقاتددده ومراء ومالحظدددات المستشدددار القدددانوني لشدددؤون اللجدددان
بالمجلس ،وعليه استأنست اللجندة بمالحظدات لجندة الخددمات السدابقة بشدأن
مشروع القانون ،والتي يمكن تلخيص ا على النحو التالي:

.7

إن جمي دع الدراسددات االكتواريددة التددي أجرت ددا ال يئددة العامددة للتددأمين

االجتماعي خالل السنوات الماضية قد أكددت أن إضدافة أيدة أعبداء ماليدة
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على صندوق التقاعد من شأنه أن يؤدي إلى عجد الصدندوق عدن الوفداء
بالت اماتدده الماليددة تجدداه المتقاعدددين المسددتحقين ،حيددو أندده سدديترتب علددى
الموافقة على مشروع القدانون يدادة المصدروفات التقاعديدة بشدكل كبيدر
يصل في المتوسط خدالل السدنوات الخمدس القادمدة ألكثدر مدن (،)%77
في حين أن نسبة النمو في تلدك المصدروفات ال تتجداو ( )%77سنويدـًا
في المتوسط ممدا سديكون لده األثدر السدلبي علدى المركد المدالي لل يئدة -
كما ورد في مذكرة الحكومة.-

.3

في حال إقرار هذا المشروع سوف يتم است الله بصورة غير مقبولة

لدا الج ات الخاضعة ألحكام القدانون رقدم ( )77لسدنة ( ،)7667وذلدك
برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انت اء خدمت م ليتم تسوية حقوق م
التقاعدية وفقـًا للراتب األخير.

.2

إن الموافقددة علددى مشددروع القددانون سدديؤدي إلددى يددادة المسددتحقات

للمدددؤمن علدددي م والمتقاعددددين ممدددا سددديؤدي إلدددى يدددادة التددددفقات الماليدددة
المنصرفة للمستبدلين ،األمدر الدذي سديخل بقددرة الصدندوق الحاليدة علدى
الوفاء بالت اماته المالية.

.4

إن تسوية الحقدوق التقاعديدة عندد انت داء الخدمدة علدى أسداس الراتدب

األخير من شدأنه تشدجيع المدوظفين علدى التقاعدد المبكدر ومدن ثدم تحميدل
ال يئددة أعبددداء ماليددة كبيدددرة قبدددل أوان ددا ،فضدددال عددن المسددداس بالسياسدددة
777

التوظيفية للمملكدة فدي هدذا الشدأن ،إضدافة إلدى مدا يترتدب علدى ذلدك مدن
يادة المكافآت لمن تنت ي خدمته والمتمثلدة فدي منحدة الوفداة ومصداريف
الجنا ة ،ومنحة الد واج ومكافدآت مددة الخدمدة ال ائددة علدى ( )77سدنة،
و يادة الحقوق االستبدالية للمؤمن علي م المتقاعدين كأثر من مثار تعدديل
الراتب األساسي موضوع المشروع ،كل ذلك من شأنه التأثير سلبيا على
المرك المالي لل يئة.

.1

إن نطددداق مشدددروع القدددانون يقتصدددر تطبيقددده علدددى مدددوظفي القطددداع

الحكومي ،بينما ينص قانون ال يئة العامة للتدأمين االجتمداعي رقدم ()77
لسنة 7776م على توحيدد الم ايدا التأمينيدة فدي صدناديق التقاعدد الثالثدة،
األمددر الددذي يتوجددب علددى ال يئددة التوجدده تيجدداد تشددريع جديددد لشددمول
العاملين في القطاعين العسدكري والخداص بأحكدام هدذا القدانون فدي حالدة
إقراره.

.1

إن أنظمدددة التقاعدددد والتأميندددات االجتماعيدددة فدددي معظدددم دول الخلدددي

العربي ودول العالم األخرا ال تأخذ ب دذا األسداس فدي احتسداب الحقدوق
التقاعدية.
.1

إن قرار مجلس الندواب بشدأن مشدروع القدانون لدم يتضدمن تبريدرات

جديدة تختلف عن قراره السابق.
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وفي ضوء كل ذلدك توصدي اللجندة بالتمسدك بدالقرار السدابق لمجلدس
الشددورا بعدددم الموافقددة ،مددن حيددو المبدددأ ،علددى مشررروع قررانون رقررم ( )
لسررنة بتعررديب البنررد ( ررـ) مررن المررادة ( )7مررن القررانون رقررم ( )72لسررنة
 7911بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعرد لمروظفي الحكومرة( ،المعرد
في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ً

ثالثـا -:اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لدنص المدادة (  ) 76مدن الالئحدة الداخليدة لمجلدس الشدورا ،اتفقدت
اللجنة على اختيار كل من :

 .7األستاذ نــــــوار علـــــي المحمود
 .3األستاذ عبدالجليب عبدهللا العويناتي

مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتياط ًيا.
ً

ً

رابعـا -توصية اللجنة:
فددي ضددوء مددا دار مددن مناقشددات ومددا أبدددي مددن مراء أثندداء دراسددة
مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:

 التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة ،من حيث المبدأ،على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديب البند ( ـ) من المادة ( )7من
777

القانون رقم ( )72لسنة  7911بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة( ،المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب).

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

منرية عيسى بن هندي

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم
رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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ملحق رقم ()2

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار
جملس النواب حول قرار جملس
الشورى بشأن مشروع قانون

بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل
احملدود ،ومشروع قانون بشأن

دعم األسر ذات الدخل احملدود،

(املعدين يف ضوء االقتراح بقانون
املقدمني من جملس النواب) .
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التاريخ  72 :مايو 3172م
التقريـر احلادي عشر للجنـة اخلدمات
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن
إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل احملدود ،ومشروع قانون دعم
األسر ذات الدخل احملدود
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث

مقدمــة :
بتاريخ  08أبريل 7777م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح
الصددددالح رئدددديس مجلددددس الشددددورا خطا ًبددددا بددددرقم ( / 676ص ل خ ت /
ف7د )7إلددى لجنددة الخددددمات ،والددذي تددم بموجبددده تكليددف اللجنددة بدراسدددة
ومناقشددة قددرار مجلددس النددواب بشددأن قددرار مجلددس الشددورا حددول مشددروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الددخل المحددود،
ومشدددروع قدددانون دعدددم األسدددر ذات الددددخل المحددددود (المعددددان فدددي ضدددوء
االقتراح بقانون المقدمين من مجلس النواب) ،علدى أن تدتم دراسدته وإعدداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على المجلدس
في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
777

ً

 أوال -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )7تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات التالية:
الرقم

رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

7

الخامس عشر

7777/77/76م

7

السادس عشر

7777/77/76م

7

السابع عشر

7777/77/77م

( )8اطلعت اللجنة أثناء دراست ا على الوثدائق المتعلقدة بمشدروعي القدانون
موضوع البحو والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:
 قرار مجلس الشورا السابق بشأن مشروع القانون. قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروعي القانون( .مرفق) رأي لجنة الشؤون التشدريعية والقانونيدة بمجلدس الشدورا المرفدقبالتقرير السابق.
 التقريرين السابقين للجنة الخدمات السابقة ومرفقات ما.( )9شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بدالمجلسالردكتور محمرد
عبدهللا الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
776

 تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف.
ً
 ثانيـا :رأي اللجنـة:
تدارست اللجنة مشروع القانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إصدار بطاقدة
رعايدددة ذوي الددددخل المحددددود ،ومشدددروع قدددانون دعدددم األسدددر ذات الددددخل
المحدود وت ّم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه ،وقرار مجلس الشدورا
بشأنه ،كما تم استعراض وج ات النظر التي دارت حولده مدن قبدل أعضداء
اللجنة والمستشار القانوني لشدؤون اللجدان بدالمجلس ،واطلعدت اللجندة علدى
الددرأي السددابق للجنددة الشددؤون التشددريعية والقانونيددة بددالمجلس والددذي جدداء
مؤكد ًددا لسددالمة مشددروع القددانون مددن الندداحيتين الدسددتورية والقانونيددة ،وقددد
استأنست اللجندة بمالحظدات لجندة الخددمات السدابقة بشدأن مشدروع القدانون
والتي يمكن تلخيص ا على النحو التالي:

 أن قددانون رقددم ( )76لسددنة  7776بشددأن الضددمان االجتمدداعي يسدددالكثيدددر مدددن المتطلبدددات التدددي ندددص علي دددا مشدددروعا القدددانون محدددل
الدراسة والنقاش ،حيدو تكفدل بمسداعدة المدواطنين مدن أفدراد وأسدر
وأرامل ومطلقات وم جورات ،وأسر دون عائل إن كان مسجونا أو
غيددر ذلددك ،والبنددت غيددر المت وجددة ،واليتدديم ،والعدداج عددن العمددل،
والمسن ،والمعاق الذي لم يذكر في المشروع.
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 ّغطدت خدددمات و ارة التنميددة االجتماعيددة جميددع فئددات المجتمددع مددن
ذوي الدددخل المحدددود وغيددرهم مددن أطفددال وأسددر منتجددة ومسددنين
وذوي احتياجدددات خاصدددة ومتقاعددددين ومعدددو ين ،أفد ً
ددرادا كدددانوا أو
جماعات ،سواء عن طريدق المسداعدات الماديدة أو العينيدة ،كإرشداد
اجتماعي ونفسي وتأهيلي وغيرهدا مدن المسداعدات ،والتدي ال يكفدي
المقام لذكرها (انظر تقرير و ارة التنمية االجتماعية المرفق بتقرير
اللجنة).
 إن مشروع قانون دعم األسر ذات الدخل المحدود والذي ي دف إلدىمنح دعم مالي فإنه م طى في قانون الضمان االجتماعي رقدم ()76
لسنة  ،7776أما بشأن المشروع بقانون بشأن إصدار بطاقدة رعايدة
ذوي الدخل المحدود فقدد رأت اللجندة أن هنداك الكثيدر مدن الخددمات
والقددوانين التددي تسدداهم فددي خدمددة ذوي الدددخل المحدددود ،وتراعددي
ظروف م المادية مثل:
أ -المرسوم بقانون رقم ( )7لسنة 7666م بإنشاء بندك اتسدكان
وتعديالته.
ب -والمرسددوم بقددانون رقددم ( )77لسددنة  7666بإنشدداء وتنظدديم
جامعة البحرين وتعديالته.
ج-

والمرسدددوم بقدددانون رقدددم ( )7لسدددنة  7666بشدددأن الك ربددداء
والماء.
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د-

والمرسوم بقانون رقم ( )66لسنة  7776بشأن التدأمين ضدد
التعطل.
حيددو إن هددذه الج ددات المددذكورة تقددوم بمسدداعدة ذوي الدددخل

المحدددود إمددا عبددر مخاطبت ددا مباشددرة مددن قبددل صدداحب الطلددب
بتخفددديض رسدددوم مسدددتحقة عليددده ،أو مخاطبت دددا مدددن قبدددل و ارة
التنمية االجتماعية بعد دراست ا للحالة من ذوي الدخل المحدود.

 إن الدولدة تتكفددل بتقدديم مسدداعدات اجتماعيددة لكافدة المددواطنين الددذينليس لدي م عائل مقتدر ،حيو إن قانون الضمان االجتماعي قدد أنشدأ
صندو ًقا خصص للصرف على كافة الفئات غيدر المقتددرة ،ومدن ثدم
فإن قدانون الضدمان االجتمداعي يحقدق ال ددف ويفدي بدال رض الدذي
يسعى مشروع القانون إليه.
 إن موافقة مجلسي الشورا والنواب الموقرين على "مشروع قدانونبتعددديل المددادة التاسددعة مددن القددانون رقددم ( )76لسددنة 7776م بشددأن
الضددمان االجتمدداعي" مددن شددأنه المسدداهمة فددي الن ددوض بمسددتوا
المواطنين المعيشية ،وبصفة خاصة من م الخاضعون ألحكدام قدانون
الضمان االجتماعي.
 إن فكددرة مشددروع القددانون تحتدداج إلددى دراسددات عديدددة ،حتددى يمكددنتنفيذها بمدا ال يتعدارض مدع القدوانين واألنظمدة المعمدول ب دا حاليًدا،
وإذا تم تعديله سيخلق نوعًا من اال دواجيدة لوجدود قدانون مشدابه لده
وهو قانون الضمان االجتماعي.
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 وتددرا اللجنددة أندده إذا كانددت هندداك حاجددة لتوسدديع نطدداق االسددتفادةلبعض األسر ذات الددخل المحددودف فإنده يمكدن تعدديل أحكدام قدانون
الضمان االجتماعي بحيو يشمل مثل هذه الفئات ،وهو ما ي ني عن
الحاجة لسن تشريع جديد.
 إن قرار مجلس النواب بشأن مشدروع القدانون لدم يتضدمن تبريدراتجديدة تختلف عن قراره السابق.
وفدي ضددوء مددا تقدددم توصددي اللجنددة بالتمسددك بددالقرار السددابق لمجلددس
الشددورا بعدددم الموافقددة ،مددن حيددو المبدددأ ،علددى مشررروع القررانون بشررأن
إصردار بطاقررة رعايررة ذوي الردخب المحرردود ،ومشررروع قرانون دعررم األسررر
ذات الدخب المحدود.

ً
 ثالثــا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص المادة (  ) 76من الالئحة الداخلية لمجلس الشورا ،اتفقت
اللجنة على اختيار كل من :

 .2األستاذ نــــــوار علـــــي المحمود
 .4األستاذ عبدالجليب عبدهللا العويناتي
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مقررا أصليـًا.
ً
مقررا احتياط ًيا.
ً

ً
 رابعــا -توصية اللجنة :
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي مدن مراء أثنداء دراسدة مشدروع
القانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:
 التمسررك بررالقرار السررابق لمجلررس الشررورى بعرردم الموافقررة ،مررن حيررثالمبرردأ ،علررى مشررروع قررانون رقررم ( ) لسررنة ( ) بشررأن إصرردار بطاقررة
رعايررة ذوي الرردخب المحرردود ،ومشررروع قررانون دعررم األسررر ذات الرردخب
المحدود.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

منرية عيسى بن هندي عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم
رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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