املـالحــق

75

ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي األول للجنة
املرافق العامة والبيئة خبصوص
مشروع قانون باملوافقة على
قانون (نظام) املستحضرات
البيطرية لدول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ()54
لسنة 3102م.
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التاريخ  81 :فرباير 4182م
التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص املادة ( )5من مشروع قانون باملوافقة على قانون (نظام)
املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )25لسنة 4182م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا معاار يسايل لال ال ا ي
يقم (  258ص ل م

 /ف 3د )4املؤيخ يف  82ديسمرب 8103م ،من دوي االنعقاد

العادي الرابع من الفصل الت ريعي الثالث ،واملتضمن إعادة املادة ( )5من م روع قان ن
بامل افقة على قان ن ( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول لل التعاون لادول اللاي
العربية ،املرافق للمرس م امللكي يقم ( )45لسنة 8103م ،على أن تتم دياستها وإبادا
املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن يأي اللجنة ب أهنا؛ ليتم عرضه على اجمللل.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
 تدايست اللجنة املادة ( )5من م روع القان ن يف اجتماعاهتا التالية:رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتماااع السادس

 8يناير 8104م

االجتمااع السابع

 7يناير 8104م

االجتمااع التاسع

 31يناير 8104م

االجتمااع العاشر

08فرباير8104م

 دعت اللجنة إىل اجتماعها السادس هيئة الت ريع واإلفتاا القاان  ، ،إال أن ائيئاةاعتذيت عن عدم احلض ي.
 كما دعت اللجنة إىل اجتماعها السادس وزاية شؤون البلديات والتخطيط العمرا ،،إالأن ال زاية اعتذيت عن عدم احلض ي.
 وقد اطلعت اللجنة على الرأي القان  ،ئيئة املست ايين القان نيني باجمللل خبصا صاملادة ( )5من م روع القان ن ( .مرفق )
 كما اطلعت اللجنة على يأي هيئة اإلفتا والت ريع القان  ،ب اأن املاادة ( )5مانم روع القان ن( .مرفق)
 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة :
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 األستااذ حمسان محياد مرها ن املست اي القان  ،ل ؤون اللجان. وت ىل أمانة سار اللجنة السيدة خولة حسن هاشم والسيدة زينب يوسف أمحد.
ثانيـًا :رأي اللجنة:
تدايست اللجنة املادة ( )5من م روع القان ن حيث مت استعراض وجهات النظر اليت
دايت ح ئا من قبل أعضا اللجنة واملست اي القان  ،ل ؤون اللجان ،وقد اطلعت
اللجنة على مذكرة هيئة املست ايين القان نيني باجمللل واليت خالفهم فيها الرأي مست اي
اللجنة القان  ،،فت جهت اللجنة خبطا

ئيئة الت ريع واإلفتا القان  ،لل ق ف على

يأيها ب أن املادة املذك ية ولتأكيد سالمة قراي اللجنة السابق دست يياً وقان نياً؛ وعليه
اطلعت اللجنة على يأي هيئة الت ريع واإلفتا القان  ،الذي جا مت افقاً مع يأي اللجنة
واملست اي القان  ،،حيث ويد يف خطا

ائيئة ما يلي "أن املادة الامسة من م روع

القان ن بامل افقة على النظام املذك ي مل تتضمن أية أحكام ختالف العق بات املنص ص
عليها يف النظام املذك ي ،بل إهنا وزانت بني التزام اململكة ب ضع ذلك النظام م ضع
التنفيذ من ناحية والتزام سلطة الت ريع يف اململكة بأحكام دست ي اململكة من ناحية
أخر "(.مرفق)
ويداً على استفساي اللجنة أفادت هيئة الت ريع واإلفتا القان  ،أنه ميكن للنظام املذك ي
–بعد أن يصبح قان ناً من ق انني اململكة -أن ينيط جبهة اإلداية يف اململكة سن
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الت ريعات الفرعية اليت تتخذ شكل التدابري اإلدايية ،كما أن النظام الدست يي والقان ،
والقضاسي يف اململكة يسمح ألي وزاية بسن السحة أو إصداي قراي جيرم أفعاالً بعينها
وين ئ من املخالفات اإلدايية ما يراه ضرويياً ،على أن يتم يدع تلك املخالفات
بعق بات وضعتها أداة قان نية أعلى من الالسحة أو القراي ،وهي يف حالتنا هذه النظام
املذك ي" ( .مرفق)
وعلى ض ما سبق ،يأت اللجنة التمسك بقرايها السابق ب أن املادة ( )5من م روع
قان ن بامل افقة على قان ن ( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول لل التعاون لدول
اللي العربية ،املرافق للمرس م يقم ( )45لسنة  8103لتأكدها من سالمته من
الناحيتني الدست يية والقان نية ،وذلك كما ه م ضح يف اجلدول املرفق.

ثالثـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 33من الالسحة الداخلية جمللل ال ي  ،اتفقت اللجنة على اختياي
كل من :
 .8سعادة األستاذة لولـوة صالــح العوضـي

مقررًا أصليــًا

 .4سعادة املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري

مقررًا احتياطيـًا
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رابعـًا  -توصية اللجنة :
يف ض ما داي من مناق ات وما أبدي من آيا أثنا دياسة املاادة ( )5مان م اروع
القان ن ،فإن اللجنة ت صي مبا يلي :
 املوافقة على املادة ( )5من مشروع قانون باملوافقـة علـى قـانون ( نظـام )املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسـوم
امللكي رقم ( )25لسنة  ،4182وذلك 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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املادة ( )5من مشروع قانون باملوافقة على قانون ( نظام )
املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم رقم ( )25لسنة 4182م
نص املادة

نص املادة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()5

مادة ()5

توصية اللجنة
مادة ()5

 إعادة صياغة املادة على النح  -امل افقة على قراي لل الن ابإعادة صياغة املادة ،مع إجارا
ال ايد أدناه.
بعض التعديالت التالية:

 حذف عباية ( وال تزيد علىثالث سنوات ) ال ايدة يف البند

( أ ).
 إضااافة عباااية ( وفقًــالإلجراءات اليت حتددها الالئحة
التنفيذية هلذا القانون) يف هناياة
الفقرة األوىل من البند ( ج ).
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نص املادة
كما أقرته اللجنة
مادة ()5

نص املادة

نص املادة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نص املادة
كما أقرته اللجنة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

التعديل:

يف تطبيااق أحكااام املااادتني أ) مع عدم اإلخالل بأية عقوبة
( )38(،)31من القان ن (النظام) أشد منصوص عليها يف قانون
املرافق ،يعاقب على ايتكا أي العقوبات أو أي قانون آخر،
من األفعال املنص ص عليهاا يف يعاقب كل من ارتكب أياً من
املادة ( )87من هاذا القاان ن األفعال املنصوص عليها يف املادة
(النظام) باحلبل مدة ال تقل عن ( )42من القانون (النظام)
ثالثة أشهر وال تزيد على ثاال املرافق باحلبس مدة ال تقل عن
سن ات وبغرامة ال تقل عن مخسة ثالثة أشهر وال تزيد على ثالث
آالف ديناي وال تتجاوز مخساني سنوات وبغرامة ال تقل عن
ألف ديناي أو بإحاد هااتني مخسة آالف دينار وال جتاوز
مخسني ألف دينار أو بإحدى العق بتني.
العق بتني.

أ) مع عدم اإلخالل بأية عق بة
أشد منص ص عليها يف قان ن
العق بات أو أي قان ن آخر،
يعاقب كل من ايتكب أياً من
األفعال املنص ص عليها يف املادة
( )87من القان ن (النظام) املرافق
باحلبل مدة ال تقل عن ثالثة
أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسة
آالف ديناي وال جتاوز مخسني
ألف ديناي أو بإحد هاتني
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أ) مع عدم اإلخالل بأية عق بة
أشد منص ص عليها يف قان ن
العق بات أو أي قان ن آخر،
يعاقب كل من ايتكب أياً من
األفعال املنص ص عليها يف املادة
( )87من القان ن (النظام) املرافق
باحلبل مدة ال تقل عن ثالثة
أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسة
آالف ديناي وال جتاوز مخسني
ألف ديناي أو بإحد هاتني
العق بتني.

نص املادة

نص املادة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نص املادة
كما أقرته اللجنة

هاتني العقوبتني.

ام
اة احلكا
اة يف حالا
وللمحكما
باإلدانة أن تقضي بإتالف امل اد أو
اآلالت املستخدمة يف ايتكاا
املخالفة أو مصااديهتا لصاا
اإلداية املعنية باالثروة احلي انياة
واملستحضرات البيطرية ،كما أن
ئا أن تقضي بإلغاا تارخيص
املصنع أو املست دع الذي ايتكبت
فيه املخالفاة أو اغالقاه حلاني
تصحيح املخالفة.

ب) وللمحكمة يف حالة احلكم ) وللمحكمة يف حالة احلكام ) وللمحكمة يف حالة احلكام
باإلدانة أن تقضي بإتالف املواد باإلدانة أن تقضي بإتالف املا اد باإلدانة أن تقضي بإتالف املا اد
ومصادرة اآلالت املستخدمة يف ومصادية اآلالت املساتخدمة يف ومصادية اآلالت املساتخدمة يف
ارتكاب املخالفة لصاحل اإلدارة ايتكا املخالفة لصاا اإلداية ايتكا املخالفة لصاا اإلداية
املعنيــة بــالثروة احليوانيــة املعنيااة بااالثروة احلي انيااة املعنيااة بااالثروة احلي انيااة
واملستحضرات البيطرية.
واملستحضرات البيطرية.
واملستحضرات البيطرية.
ج) كما هلا أن تقضـي بإلغـاء ج) كما ئا أن تقضاي بإلغاا ج) كما ئا أن تقضاي بإلغاا
ترخيص املصـنع أو املسـتودع ترخيص املصنع أو املست دع الذي ترخيص املصنع أو املست دع الذي
الذي ارتكبت فيه املخالفـة أو ايتكبت فيه املخالفة أو إغالقاه ايتكبت فيه املخالفة أو إغالقاه
حلني تصحيح املخالفاة ،وفقًـا حلني تصحيح املخالفاة ،وفقًـا
إغالقه حلني تصحيح املخالفة.
لإلجراءات اليت حتددها الالئحة لإلجراءات اليت حتددها الالئحة
التنفيذية هلذا القانون.
التنفيذية هلذا القانون.
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نص املادة

نص املادة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
وتُضاعف العقوبة حبديها األدىن
واألعلى يف حالة تكرار ارتكاب
املخالفة خالل سنة من تـاريخ

ولإلداية امل اي إليهاا احلاق يف
وقف ترخيص املصنع أو املست دع
أو غلقه والتحفظ علاى املا اد
واآلالت املستخدمة ح يتم البت
يف املخالفة.
وتضاعف العق بة حباديها األد
واألعلى يف حالة تكراي ايتكا
املخالفة خالل سنة مان تاايي
النطق باحلكم.

انقضاء العقوبـة أو سـقوطها

توصية اللجنة

كما أقرته اللجنة

وتُضاعف العق بة حباديها األد وتُضاعف العق بة حباديها األد
واألعلى يف حالة تكراي ايتكا واألعلى يف حالة تكراي ايتكا
املخالفة خالل سنة مان تاايي املخالفة خالل سنة مان تاايي
اق طها
اة أو سا
اا العق با
اق طها انقضا
اة أو سا
اا العق با
انقضا

بالتقادم.
بالتقادم.
د) ولإلدارة املشار إليها احلق يف د) ولإلداية امل اي إليها احلاق يف
وقــف تــرخيص املصــنع أو وقف ترخيص املصنع أو املست دع
املستودع أو غلقه والتحفظ على أو غلقه والتحفظ علاى املا اد
املواد واآلالت املستخدمة حـ واآلالت املستخدمة حا ياتم
الفصل يف املخالفة.
يتم الفصل يف املخالفة.
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نص املادة

بالتقادم.
د) ولإلداية امل اي إليها احلاق يف
وقف ترخيص املصنع أو املست دع
أو غلقه والتحفظ علاى املا اد
واآلالت املستخدمة حا ياتم
الفصل يف املخالفة.

ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون
بالتصديق على الربوتوكول لالتفاقية
بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة مجهورية الصني الشعبية
بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع
التهرب من الضرائب املفروضة على
الدخل ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )23لسنة 3102م.
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التاريخ  82 :فرباير 4182م

التقرير السادس عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول لالتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية الصني الشعبية بشأن جتنب االزدواج
الضرييب ومنع التهرب من الضرائب املفروضة على الدخل
املرافق للمرسوم رقم ( )24لسنة 4182م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة ال ؤون الايجية والدفاع واألمن ال طين كتا معار السيد علي بن
صا الصا يسيل لل ال ي

يقم (/232ص ل خ أ /ف 3د )4املؤيخ يف

 01فرباير 8104م ،من دوي االنعقاد العادي الرابع من الفصل الت ريعي الثالث ،والذي
مت مب جبه تكليف اللجنة بدياسة ومناق ة مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول
لالتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الصني الشعبية بشأن جتنب
االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب املفروضة على الدخل املرافق للمرسوم
رقم ( )24لسنة 4182م ،على أن تتم دياسته وإبدا املالحظات وإعداد تقرير يتضمن
يأي اللجنة ب أنه ،وذلك خالل م عد أقصاه ثالثة أسابيع من تايخيه.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )8تدايست اللجنة م روع القان ن يف اجتماعها السابع ع ر املنعقد بتايي  02فرباير
8104م.
( )4اطلعت اللجنة أثنا دياستها على ال ثاسق املتعلقة مب روع القان ن م ض ع النظار
واليت اشتملت على:
 قراي لل الن ا ومرفقاته( .مرفق) يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي ( .مرفق) يأي املست اي االقتصادي واملار باجمللل( .مرفق) يأي وزاية املالياااة( .مرفق) -م روع القان ن املذك ي ،ومذكرة هيئة الت ريع واإلفتا القان  ،ب أنه( .مرفق)

( )2وبدع ة من اللجنة شايك يف االجتماع وزارة املالية ،وقد حضر كل من:
 .8السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .4الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة رئيس قسم العالقات الثنائية.
رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.

 .2السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

 كما شايك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللل الـدكتور علـي حســن
الطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
56

 وت ىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.
ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
يأت جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي سالمة م روع القان ن من
الناحيتني الدست يية والقان نية( .مرفق)
ثالثـــــًا :رأي وزارة املاليــة:
أفادت وزاية املالية أن الغرض من الربوت ك ل ه تعديل اتفاقية جتنب االزدواج
الضرييب ومنع التهر

من الضراسب املفروضة على الدخل بني حك مة مملكة البحرين

وحك مة مجه يية الصني ال عبية ،امل قعة بتايي  02ماي 8118م.

وائدف الرسيسي من هذا الربوت ك ل ه أن تق م السلطات الضريبية املختصاة يف
الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعل مات ذات الصلة بإداية وتنفياذ
الق انني ال طنية للطرفني املتعاقدين ،وذلك فيما يتعلق بالضراسب املعنياة يف االتفاقياات،
وتتضمن هذه املعل مات حتديد وتقييم وحتصيل هذه الضراسب ،واسترداد وتنفيذ املطالبات
لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املساسل الضريبية ،على أن يتم تبادل املعل مات وفقًا
ألحكام هذه االتفاقية بسرية تامة.

وقد وقعت مملكة البحرين ح اآلن ستة بروت ك الت تعديل التفاقية جتنب االزدواج
الضرييب مع العديد من دول العامل.
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ويتألف الربوت ك ل– فضالً عن الديباجة – من ( )3م اد ،حيث خصصت املاادة
( )0من الربوت ك ل لتعديل نطاق تطبيق االتفاقية من حيث الضراسب اليت ستسري عليها
أحكامها ،وتناولت املادة ( )8تعديل "السلطة املختصة" بالنسبة ململكة البحرين لتصابح
"وزير املالية أو من ميثله" ،ووضعت املادة ( )3تعديالً ملفه م املقيم يف الدولة املتعاقدة ،أما
املادة ( )4فقد تضمنت تعديالً يف أحكام أيباح األسهم ،يف حني نصت املادة ( )5باأال
جي ز أن متنع أحكام االتفاقية أو الربوت ك ل الدول املتعاقدة من تطبيق ق انينها الداخلياة،
أما املادة ( )2فقد بينت آلية وطرق جتنب االزدواج الضرييب بني املتعاقدين ،وخصصات
املادة ( )7أحكام تبادل املعل مات بني املتعاقدين ،فيما نصت املادتان ( )2و( )3أحكاام
دخ ل الربوت ك ل حيز النفاذ.
ومن أهم ال ايدات ململكة البحرين من مجه يية الصني هي آالت الطباعة ،وأجهزة
الفاكل ،وآالت يقمية للمعاجلة الذاتية للمعل مات ،ومنتجات احلديد والصلب ،وأجزا
الت يبينات الغازية ،وأجهزة ألنظمة خط ط التياي الناقل أو ألنظمة الط ط الرقمية ،أما
أهم صادياهتا فتتمثل يف خامات احلديد ،وأل اح األملني م غري املخل ط ،مبا ،مسبقة
الصنع أو التجهيز من زجاج ليفي.
رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدايست اللجنة م روع القان ن مع ممثلي وزاية املالية ،واملست اي القان  ،ل اؤون
اللجان باجمللل ،واطلعت اللجنة على قراي لل الن ا ومرفقاته ب أن م روع القان ن،
وعلى يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي والذي جا مؤكدًا لسالمة
م روع القان ن من الناحيتني الدست يية والقان نية ،وعلى يأي املست ااي االقتصاادي
واملار مبجلل ال ي  ،وبعد االطالع على الربوت ك ل تبني أنه يهدف إىل تعديل اتفاقية
جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهر من الضراسب املفروضة على الدخل بني حك ماة
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مملكة البحرين وحك مة مجه يية الصني ال عبية ،وامل قعة يف بكني بتاايي  02مااي
8118م ،ويتألف الربت ك ل – فضالً عن الديباجة -من ( )3م اد ،حيث خصصت املادة
( )0من الربوت ك ل لتعديل نطاق تطبيق االتفاقية من حيث الضراسب اليت ستسري عليها
أحكامها ،وتناولت املادة ( )8تعديل "السلطة املختصة" بالنسبة ململكة البحرين لتصابح
وزير املالية أو من ميثله ،وبالنسبة للصني إداية مصلحة الضراسب أو مان ميثلاها ،بينماا
وضعت املادة ( )3تعديالً ملفه م املقيم يف الدولة املتعاقدة ،أما املادة ( )4فقد تضامنت
تعديالً يف أحكام أيباح األسهم ،يف حني نصت املادة ( )5بأال جي ز أن متناع أحكاام
االتفاقية أو الربوت ك ل الدولتني املتعاقدتني من تطبيق ق انينهما الداخلية اليت هتادف إىل
جتنب االزدواج الضرييب والتهر املار ،أما املادة ( )2فقد بينت آلياة وطارق جتناب
االزدواج الضرييب بالنسبة للصني وذلك وفقًا ألحكام قان هنا الداخلي ،وخصصت املاادة
( )7أحكام تبادل املعل مات بني الدولتني املتعاقدتني ،فيما تضمنت املادة ( )2أحكام نفاذ
الربوت ك ل ،وأخريًا قريت املادة ( )3اعتباي الربوت ك ل جز ًا ال يتجزأ من االتفاقية.

وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه االتفاقية أن تصدي بقان ن إعماالً حلكم الفقرة الثانية مان
املادة ( )37من الدست ي ،فقد أعدت هيئة الت ريع واإلفتا القان  ،م اروع القاان ن
بالتصديق على الربوت ك ل لالتفاقية بني حك مة مملكة البحرين وحك مة مجه يية الصني
ال عبية ب أن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهر من الضراسب املفروضة على الادخل
املرافق للمرس م يقم ( )38لسنة  ، 8103والذي يتألف – فضال عن الديباجة – مان
مادتني  ،تضمنت االوىل التصديق على االتفاقية والثانية مادة تنفيذية .
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وعليه ت صي اللجنة بامل افقة من حيث املبدأ على م روع قان ن بالتصاديق علاى
الربوت ك ل لالتفاقية بني حك مة مملكة البحرين وحك مة مجه يية الصني ال عبية ب اأن
جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهر من الضراسب املفروضة على الدخل املرافق للمرس م
يقم ( )38لسنة 8103م ،وامل افقة على م اد امل روع كما ويدت يف اجلدول املرفق.

خامســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 33من الالسحة الداخلية جمللل ال ي  ،اتفقت اللجنة على
اختياي كل من :
 .8سعادة األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا أصليــــًا.

 .4سعادة األستـاذة نانسي دينا إيلي خضوري

مقررًا احتياطيـًا.

سادســــــــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ض ما داي من مناق ات وما أبدي من آيا أثنا دياسة م روع القان ن ،فإن
اللجنة ت صي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول لالتفاقيةبني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الصني الشعبية بشأن جتنب االزدواج
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الضرييب ومنع التهرب من الضرائب املفروضة على الدخل املرافق للمرسوم رقم
( )24لسنة 4182م.
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالد بن خليفة آل خليفة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول لالتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الصني الشعبية بشأن جتنب االزدواج الضرييب
ومنع التهرب من الضرائب املفروضة على الدخل املرافق للمرسوم رقم ( )24لسنة 4182م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة
الديباجة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

 تصحيح الطأ اإلمالسي يف  -امل افقة على قراي لل الن اكلمة (اإلطالع) لتصبح بتصحيح الطأ اإلمالسي يف
كلمة (اإلطالع) لتصبح
(االطالع).
(االطالع).

وعلى ذلك يكون نص الديباجة
وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل:
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة بعد التعديل:
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدست ي،
ملك مملكة البحرين.
بعد اإلطالع على الدست ي،
بعد االطالع على الدست ي،
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

وعلى املرس م بقان ن يقام ()08
لسنة  8118بالتصديق على اتفاقية
جتنب االزدواج الضارييب ومناع
التهر من الضراسب املفروضاة
على الدخل بني حك ماة مملكاة
البحرين وحك مة مجه يية الصني
ال عبية،
وعلى بروت ك ل لالتفاقياة باني
حك مة مملكة البحرين وحك ماة
مجه يية الصني ال اعبية ب اأن
جتنب االزدواج الضارييب ومناع
التهر من الضراسب املفروضاة
على الدخل امل قع يف بكني بتايي

توصية اللجنة

وعلى املرس م بقان ن يقام ()08
بعد االطالع على الدست ي،
وعلى املرس م بقان ن يقام ( )08لسنة  8118بالتصديق على اتفاقية
لسنة  8118بالتصديق على اتفاقية جتنب االزدواج الضارييب ومناع
جتنب االزدواج الضارييب ومناع التهر من الضراسب املفروضاة
التهر من الضراسب املفروضاة على الدخل بني حك ماة مملكاة
على الدخل بني حك ماة مملكاة البحرين وحك مة مجه يية الصني
البحرين وحك مة مجه يية الصني ال عبية،
وعلى بروت ك ل لالتفاقياة باني
ال عبية،
وعلى بروت ك ل لالتفاقياة باني حك مة مملكة البحرين وحك ماة
حك مة مملكة البحرين وحك ماة مجه يية الصني ال اعبية ب اأن
مجه يية الصني ال اعبية ب اأن جتنب االزدواج الضارييب ومناع
جتنب االزدواج الضارييب ومناع التهر من الضراسب املفروضاة
التهر من الضراسب املفروضاة على الدخل امل قع يف بكني بتايي
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
وعلى املرس م بقان ن يقام ()08
لسنة  8118بالتصديق على اتفاقية
جتنب االزدواج الضارييب ومناع
التهر من الضراسب املفروضاة
على الدخل بني حك ماة مملكاة
البحرين وحك مة مجه يية الصني
ال عبية،
وعلى بروت ك ل لالتفاقياة باني
حك مة مملكة البحرين وحك ماة
مجه يية الصني ال اعبية ب اأن
جتنب االزدواج الضارييب ومناع
التهر من الضراسب املفروضاة
على الدخل امل قع يف بكني بتايي

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 02سبتمرب ،8103
على الدخل امل قع يف بكني بتايي  02سبتمرب ،8103
 02سبتمرب ،8103
أقر لل ال ي و لل الن ا أقر لل ال ي و لل الن ا
أقر لل ال ي و لل الن ا  02سبتمرب ،8103
القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا أقر لل ال ي و لل الن ا القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصديناه:
القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا عليه وأصديناه:
عليه وأصديناه:
عليه وأصديناه:

املادة األوىل
دون تعديل

املادة األوىل
ص دق على الربوت ك ل لالتفاقية
بني حك ماة مملكاة البحارين
وحك مة مجه يية الصني ال عبية
ب أن جتناب االزدواج الضارييب
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املادة األوىل
دون تعديل

املادة األوىل
ص دق على الربوت ك ل لالتفاقية
بني حك ماة مملكاة البحارين
وحك مة مجه يية الصني ال عبية
ب أن جتناب االزدواج الضارييب

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

ومنع التاهر مان الضاراسب
املفروضة على الدخل امل قاع يف
بكني بتايي  02سبتمرب 8103م،
واملرافق ئذا القان ن.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
ومنع التاهر مان الضاراسب
املفروضة على الدخل امل قاع يف
بكني بتايي  02سبتمرب 8103م،
واملرافق ئذا القان ن.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على يسيل لل ال زيا وال زيا
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القان ن ،ويعمل به من اليا م
التار لتايي ن اره يف اجلريادة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على يسيل لل ال زيا وال زيا
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القان ن ،ويعمل به من اليا م
التار لتايي ن اره يف اجلريادة
الرمسية.
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التاريخ 61 :فبراير 4162م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على البروتوكول لالتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل المرافق للمرسوم
الملكي رقم ( )24لسنة .4162

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  66فبراير 6666م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 555ص ل ت ق /ف  6د  ،)6نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على البروتوكول لالتفاقية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم ()24
لسنة  ، 4162إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء
المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاااااريخ  61فبرايررررر 4162م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعها الثالث عشر ،حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،وذلاك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخالفاة مشاروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقرم ( ) لسرنة بالتصرديق علرى البروتوكرول
لالتفاقية بين حكومرة مملكرة البحررين وحكومرة جمهوريرة الصرين الشرعبية بشرأن
تجنررب االزدواج الضررريبي ومنررع التهرررب مررن الضرررائب المفروضررة علررى الرردخل
المرافررق للمرسررروم الملكررري رقرررم ( )24لسررنة  ،4162مااان النااااحيتين الدساااتورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني
بخصوص مشروع قانون بشأن حماية
معلومات ووثائق الدولة ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )111لسنة
1111م ،ومواصلة مناقشة باقي مواد
مشروع القانون (ابتداءً من المادة
السابعة :السادسة بعد إعادة
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الترقيم).

التاريخ  5 :فرباير 4182م

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املادتني املعادتني من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بشأن محاية معلومات ووثائق الدولة
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة ال ؤون الايجية والدفاع واألمن ال طين كتا معار السيد علي بن
صا الصا يسيل لل ال ي

يقم (/273ص ل خ أ /ف 3د )4املؤيخ يف

 88يناير 8104م ،بنا ً على قراي اجمللل يف جلسته احلادية ع رة املنعقدة بتايي 81
يناير 8104م ،بإعادة املادتني (األوىل) و(السادسة-الامسة بعد إعادة الترقيم) من
م روع قان ن يقم ( ) لسنة ( ) ب أن محاية معل مات ووثاسق الدولة ،املرافق للمرس م
يقم ( )002لسنة  ،8100على أن تتم دياستهما وإبدا املالحظات وإعداد تقرير
تكميلي يتضمن يأي اللجنة ب أهنما.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدايست اللجنة املادتني املعادتني من م روع القان ن املذك ي يف االجتماع الامل
ع ر املنعقد بتايي  8فرباير 8104م.
( )5اطلعت اللجنة أثنا دياستها على ال ثاسق املتعلقة مب روع القان ن م ض ع النظار
واليت اشتملت على:
 اقتراح بإجرا تعديل على املادة األوىل واملقدم من سعادة العض األساتاذة ل لا ةالع ضي ،وسعادة العض األستاذة دالل الزايد ،وسعادة العض األستاذ سع د كان ،
وسعادة العض األستاذ حممد املسلم( .مرفق)
 اقتراح حبذف البند ( ) من املادة األوىل واملقدم من ساعادة العضا الادكت يعبدالعزيز حسن أبل( .مرفق)

 اقتراح بإجرا تعديل على املادة األوىل واملقدم من سعادة العض الدكت ي ساعيدأمحد عبداهلل( .مرفق)

( )6وبدع ة من اللجنة شايك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الدولة لشؤون الدفاع ،وقد حضر كل من:.8

العميد حقوقي منصور أمحد منصور

رئيس احملاكم.

.4

الرائد حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم

قاضي يف احملكمة العسكرية.
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 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:.8

الرائد حسني سلمان مطر

من إدارة الشؤون القانونية.

.4

مالزم أول حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

.2

السيد وليد الطويل

املستشار القانوين.

 اجلهاز املركزي للمعلومات ،وقد حضر كل من: .8السيد أمحد جابر الدوسري

املستشار القانوين.

 .4السيد عبداهلل الطهمازي

من اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن
االقتصادي واإللكتروين.

 .2السيد عامر صاحل إبراهيم

من اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن
االقتصادي واإللكتروين.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضـر الـدكتور سـعيدعبداملطلب ،املستشار القانوين.
 حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللل الدكتور علـي حســن الطوالبـة،املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وت ىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.57

ثانيـــًا :رأي وزارة الدولة لشؤون الدفاع خالل اجتماع اللجنة:
ت افق يأي وزاية الدولة ل ؤون الدفاع مع التعديالت اليت قامت هبا اللجناة علاى
املادتني املعادتني من م روع القان ن.
ثالثــــــًا :رأي وزارة الداخلية خالل اجتماع اللجنة:
ت افق يأي وزاية الداخلية مع التعديالت اليت قامت هبا اللجنة على املادتني املعاادتني
من م روع القان ن.

رابعــــــًا :رأي اجلهاز املركزي للمعلومات خالل اجتماع اللجنة:
ت افق يأي اجلهاز املركزي للمعل مات مع التعديالت اليت قامت هبا اللجناة علاى
املادتني املعادتني من م روع القان ن.

خامســــــًا  :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسـالمية واألوقـاف خـالل
اجتماع اللجنة:
ت افق يأي وزاية العدل وال ؤون اإلسالمية واألوقاف مع التعديالت اليت قامت هبا
اللجنة على املادتني املعادتني من م روع القان ن.
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سادســــــًا :رأي اللجنــة:
تدايست اللجنة املادتني املعادتني (األوىل) و(الامسة – السادسة بعد إعادة الترقيم)
من م روع القان ن حبض ي املست اي القان  ،ل ؤون اللجان باجمللل ،وممثلني عن وزاية
الدولة ل ؤون الدفاع ،ووزاية الداخلية ،ووزاية العدل وال ؤون اإلسالمية واألوقااف،
واجلهاز املركزي للمعل مات ،وحبثت اللجنة املالحظات اليت أبديت مان قبال ممثلاي
اجلهات أثنا االجتماع ،واملناق ات اليت طرحها أصحا السعادة أعضا اجمللل أثناا
جلسة اجمللل ،كما أخذت اللجنة بعني االعتباي االقتراحات املقدمة من أصحا السعادة
أعضا اجمللل خبص ص املادتني املعادتني ،وانتهت اللجنة إىل إجرا بعاض التعاديالت
الالزمة عليهما ،وذلك بالت افق مع اجلهات املعنية على النح التار:
أوالً :املادة األوىل:
 .0مت حذف البند (ج) اليت اقترحت اللجنة إضافته يف السابق ،ألن م روع القان ن قد
تناول يف املادة (السادسة بعد إعادة الترقيم) ص يتني للتجرمي:
 الص ية األوىل :املسؤول املنتهية خدماته والذي يق م بإف ا معل مات وصلت إليهأثنا خدمته ،وقد مت معاجلتها يف الفقرة (ت) من املادة (السادسة بعد إعادة الترقيم)،
وتصل العق بة للسجن مخل سن ات.
 الص ية الثانية :املسؤول املنتهية خدماته والذي وصلت إليه املعل مات بعد انتهاالدمة وقام بإف اسها ،وقد مت معاجلتها يف الفقرة (ها) من املادة (السادسة بعد إعادة
الترقيم) وتصل العق بة للحبل سنة واحدة.

 .8مت اإلبقا على كلمة (الشفوية) لألسبا التالية:
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 أن ائدف من احلماية ه املعل مة ال ايدة يف ال ثيقة وليل ال ثيقة نفسها ،وبالتار فقدتك ن هناك معل مات غري مكت بة ،إال أهنا على غاية كبرية من السرية ،أو معل مات
عن م اقع أو أعداد أو أسلحة أو ب أن املناقصات وغريها ،وهذه املعل مات ويغم أهنا
قد تك ن غري مكت بة إال أهنا مصنفة على أهنا سرية وحمظ ي إف اؤها مب جب قرايات
أخر مكت بة ميكن االستناد إليها يف التجرمي.
 يف التطبيق العملي للنص ،فإن املعل مات ال ف ية اليت يتم إف اؤها ب كل حمظ ي،جيب أن تستند يف النهاية إىل تصنيف (سري للغاية ،سري ،حمظ ي) ،وبالتار إذا مل
ي جد مثل هذا التصنيف فال ميكن إعمال هذا النص ،وسيتم االكتفا بالنص ص
ال ايدة يف الق انني العقابية األخر .
مثال على ذلك صدوي قراي باعتباي ما يتم تداوله يف اجتماعٍ ما سريًا للغاية ،ففي هذه
احلالة ويغم ك ن املعل مات اليت مت تداوئا يف االجتماع غري مكت بة ،إال أنه ال جي ز
إف اؤها بأي حال من األح ال.
 نصت املادة (السادسة بعد إعادة الترقيم) يف الفقرتني (أ ،ج) على جترمي إف ااملعل مات اليت وصلت إىل علم املسؤول ،ومن الطبيعي أن وص ل املعل مات إىل علم
املسؤول ت مل املعل مات ال ف ية.
 .3قريت اللجنة العدول عن قرايها السابق ب أن عباية (وغريها من األشخاص
االعتبايية العامة) ،وقريت اإلبقا على عباية (واألشخاص االعتبارية العامة) كما
ويدت من احلك مة.
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ثانيــًا :املادة اخلامسة بعد إعادة الترقيم:
متت إضافة عباية (دون سبب مشروع) بعد عباية (حيظر على أي مسؤول) يف
البندين (أ) و( ) ،وذلك ألن النص ص القان نية جيب أن تك ن منضبطة ودقيقة ،ومن
الطبيعي أن احلظر ال ايد يف املادة (الامسة بعد إعادة الترقيم) ينصرف إىل عدم وج د إذن
أو سبب م روع لقيام املسؤول بالفعل ،فإذا قام املسؤول بإف ا املعل مات أو إخراجها
مب افقة اجلهة املختصة ،فال جرمية يف هذه احلالة.

سابعـــــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 33من الالسحة الداخلية جمللل ال ي  ،اتفقت اللجنة على
اختياي كل من :

 .2سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان

مقررًا أصليــــًا.

 .2سعادة األستـاذ أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا احتياطيـًا.

ثامنــــــــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ض ما داي من مناق ات وما أبدي من آيا أثنا دياسة م روع القان ن ،فإن
اللجنة ت صي مبا يلي:
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 املوافقة على املادتني املعادتني (األوىل) و(اخلامسة – السادسة بعد إعادة الترقيم)من مشروع القانون كما وردتا تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .مجيلة علي سلمان

د .خالد بن خليفة آل خليفة

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بشأن محاية معلومات ووثائق الدولة
نصوص مواد 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

يف تطبيق أحكام هاذا القاان ن،
يك ن للكلمات والعبايات التالية
املعا ،املبينة قرين كل منها ،ما مل
يقتض سياق النص خالف ذلك:
(املسئ ل):
أ -كل م ظف عاام أو مان يف
حكمه ،طبقًا لنص املادتني ()017
و( )012من قاان ن العق باات
الصادي باملرس م بقان ن يقم ()05

دون تعديل

دون تعديل

يف تطبيق أحكام هاذا القاان ن،
يك ن للكلمات والعبايات التالية
املعا ،املبينة قرين كل منها ،ما مل
يقتض سياق النص خالف ذلك:
(املسئ ل):
أ -كل م ظف عاام أو مان يف
حكمه ،طبقًا لنص املادتني ()017
و( )012من قاان ن العق باات
الصادي باملرس م بقان ن يقم ()05

56

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

لسنة .0372
 العامل ن يف اجلهاات الايتتسهم الدولة يف إدايهتا ،أو تسهم
يف يأمسائا بنسابة  %51علاى

لسنة .0372
 العامل ن يف اجلهاات الايتتسهم الدولة يف إدايهتا ،أو تسهم
يف يأمسائا بنسابة  %51علاى

األقل.

األقل.

(املعل مات وال ثاسق):
أية معل مات شف ية أو مكت بة أو
مطب عة أو خمتزلة أو مصا ية أو
خمزنة الكترونياً أو بأية طريقاة أو
ص ي أو أفالم أو يس م أو خراسط
أو غريها من وسااسل التساجيل
املكت بة واملسم عة واملرسية الايت

(املعل مات وال ثاسق):
أية معل مات شف ية أو مكت بة أو
مطب عة أو خمتزلة أو مص ية أو
خمزنة الكترونياً أو بأية طريقة أو
ص ي أو أفالم أو يس م أو خراسط
أو غريها من وساسل التسجيل
املكت بة واملسم عة واملرسية اليت

56

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

تتداوئا سلطات الدولة ومؤسساهتا
وهيئاهتااا وأجهزهتااا املختلفااة
واألشخاص االعتبايية العامة.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
تتداوئا سلطات الدولة ومؤسساهتا
وهيئاهتا وأجهزهتا املختلفة
واألشخاص االعتبايية العامة.

املادة السادسة

املادة السادسة

املادة اخلامسة بعد إعادة الترقيم

املادة السادسة

املادة اخلامسة بعد إعادة الترقيم املادة اخلامسة بعد إعادة الترقيم

 إحالل عبااية "إذا اطلـع أو  -امل افقة على قراي لل الن احصل عليها" حمال عبااية "إذا بإحالل عباية "إذا اطلـع أو
حصل أو اطلع عليها" ال ايدة يف
البند (أ) من املادة.
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املادة السادسة

حصل عليها" حمل عبااية "إذا

حصل أو اطلع عليها" ال ايدة

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد يف البند (أ) من املادة.
 قريت اللجنة إضاافة عباايةالتعديل:
(دون سبب مشـروع) بعاد
عباية (حيظر على أي مسئول)
يف البندين (أ) و( ).

وذلك على النحو التايل:

أ .حيظر على أي مسئ ل إف ا أية أ .حيظر علاى أي مسائ ل دون أ .حيظر علاى أي مسائ ل دون
معل مات أو وثاسق حممية مب جب سبب مشروع إف ا أية معل مات سبب مشروع إف ا أية معل مات
هذا القان ن إذا اطلع أو حصـل أو وثاسق حممياة مب جاب هاذا أو وثاسق حممياة مب جاب هاذا
عليها أو حازها أو وصالت إىل القان ن إذا اطلع أو حصل عليها القان ن إذا اطلع أو حصل عليها

أ .حيظر على أي مسئ ل إف ا أية
معل مات أو وثاسق حممية مب جب
هذا القان ن إذا حصل أو اطلاع
عليها أو حازها أو وصالت إىل
علمه حبكم مسئ ليته أو وظيفته .علمه حبكم مسئ ليته أو وظيفته.
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أو حازها أو وصالت إىل علماه أو حازها أو وصالت إىل علماه
حبكم مسئ ليته أو وظيفته.
حبكم مسئ ليته أو وظيفته.

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

 .حيظر على أي مسئ ل إخراج
أية معل مات أو وثاسق حممية مان
اجلهات املخاطبة بأحكاام هاذا
القان ن ،كما حيظر طباعتاها أو
نسخها أو تص يرها أو ختزينها أو
االحتفاظ هبا خايج هذه اجلهات.

توصية اللجنة
 .حيظر على أي مسائ ل دون

 .حيظر على أي مسئ ل إخراج
أية معل مات أو وثاسق حممية مان سبب مشـروع إخاراج أياة
اجلهات املخاطبة بأحكاام هاذا معل مات أو وثاسق حممياة مان
القان ن ،كما حيظر طباعتاها أو اجلهات املخاطبة بأحكاام هاذا
نسخها أو تص يرها أو ختزينها أو القان ن ،كما حيظر طباعتاها أو
االحتفاظ هبا خايج هذه اجلهات .نسخها أو تص يرها أو ختزينها أو

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
 .حيظر على أي مسائ ل دون
سبب مشـروع إخاراج أياة

معل مات أو وثاسق حممياة مان
اجلهات املخاطبة بأحكاام هاذا
القان ن ،كما حيظر طباعتاها أو
نسخها أو تص يرها أو ختزينها أو
االحتفاظ هبا خايج هذه اجلهات .االحتفاظ هبا خايج هذه اجلهات.

ج .حيظر على أي مسئ ل انتهت
ج .حيظر على أي مسئ ل انتهت ج .حيظر على أي مسئ ل انتهت
خدمته ألي سبب إف ا أية
خدمته ألي سبب إف ا أية خدمته ألي سابب إف اا أياة
معل مات أو وثاسق حصل عليها أو
معل مات أو وثاسق حصل عليها أو معل مات أو وثاسق حصل عليها أو
وصلت إىل علمه وكان إف اؤها
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ج .حيظر على أي مسئ ل انتهت
خدمته ألي سبب إف ا أية
معل مات أو وثاسق حصل عليها أو
وصلت إىل علمه وكان إف اؤها

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وصلت إىل علمه وكان إف اؤها وصلت إىل علمه وكان إف اؤها حمظ يًا ووفق أحكام هذا القان ن .حمظ يًا ووفق أحكام هذا القان ن.
حمظ يًا ووفق أحكام هذا القان ن .حمظ يًا ووفق أحكام هذا القان ن.
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ملحق رقم ()4
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بتعديل المادة ()9
من القانون رقم ( )11لسنة
1991م بشأن جوازات السفر،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ()91

لسنة 1112م.
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التاريخ  46 :يناير 4182م

التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ()2
من القانون رقم ( )88لسنة 8225بشأن جوازات السفر
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة ال ؤون الايجية والدفاع واألمن ال طين كتا معار السيد علي بن
صا الصا يسيل لل ال ي

يقم (/243ص ل خ أ /ف 3د )4املؤيخ يف

 88ديسمرب 8103م ،من دوي االنعقاد العادي الرابع من الفصل الت ريعي الثالث،
والذي مت مب جبه تكليف اللجنة بدياسة ومناق ة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل املادة ( )2من القانون رقم ( )88لسنة 8225بشأن جوازات السفر ،على أن
تتم دياسته وإبدا املالحظات وإعداد تقرير يتضمن يأي اللجنة ب أنه.

أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
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( )2تدايست اللجنة م روع القان ن املذك ي يف االجتماعني التاليني:
الرقم

رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

0

االجتماع احلادي ع ر

 5يناير 8104م

8

االجتماع الثالث ع ر

 88يناير 8104م

( )1اطلعت اللجنة أثنا دياستها على ال ثاسق املتعلقة مب روع القان ن م ض ع النظار
واليت اشتملت على :
 قراي لل الن ا ومرفقاته( .مرفق) يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية باجمللل( .مرفق) يأي وزاية الداخلية( .مرفق) م روع القان ن املذك ي ،ومذكرة هيئة الت ريع واإلفتا القان  ،ب أنه( .مرفق)( )2وبدع ة من اللجنة شايك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الداخلية وقد حضر كل من:
 .2العميد حممد راشد بومحود

الوكيل املساعد للشؤون القانونية.

 .5الرائد حسني سلمان مطر

من إدارة الشؤون القانونية.
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.6
.2

مالزم أول حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤون القانونية.
املستشار القانوين.

السيد وليد الطويل

 حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللل كل من الدكتور علي حسـن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وت ىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.
ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
يأت جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي سالمة م روع القاان ن مان
الناحيتني الدست يية والقان نية( .مرفق)

ثالثـــــًا -رأي وزارة الداخلية خالل اجتماع اللجنة:
أكدت وزاية الداخلية وجاهة األسل واملبادئ اليت استند إليها م اروع القاان ن،
حيث إنه ووفقاً لنص املادة ( )22من قان ن ق ات األمن العام وتعديالته واليت ويد فيهاا
مسمى أعضا إداية ال ئ ن القان نية واحملاكم العسكرية فقد مت التقيد هبذا املسمى متييازاً
ئم عن غريهم ممن يعمل ن يف ال ال ئ ن القان نية يف مراكز ال رطة ومجيع العاملني فيها
أو القان نيني أو اإلداييني أو مرافقي ال ف د أو ممثلي وزاية الداخلية يف احملافل واملاؤمترات
الدولية .
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وقد جا ت املادة يقم (/3ج) من املرس م بقان ن يقم ( )33لسنة  8100بتعاديل
بعض أحكام القان ن يقم ( )00لسنة  0375مبنح القضاة وأعضا النيابة العامة وأعضا
هيئة الت ريع واإلفتا القان  ،وأعضا القضا العسكري بق ة دفاع البحارين جا ازات
خاصة ،وه املفه م ذاته من مسمى أعضا إداية ال ئ ن القان نية واحملااكم العساكرية
الذي جا متييزاً ئم عن غريهم حيث إنه يعين الضباط العاملني فيها فقط.

وأخذًا بقاعدة االستنتاج وهي قاعدة مستقرة يف الفقه والقضا فإن املادة ( )22مان
قان ن ق ات األمن العام وتعديالته اختصت فقط بأعضا إداية ال ئ ن القان نية واحملاكم
العسكرية من ضباط دون غريهم يف إقامة الدعاو الداخلة يف اختصاص احملاكم العسكرية
ب زاية الداخلية وتنفيذ األحكام النهاسية ،حيث إهنم يق م ن بالسلطات ذاهتاا املمن حاة
للقاضي املنتد ملباشرة التحقيق ،وسؤال ال ه د ،وانتدا الربا بعد حلفهم للايمني،
واستج ا املتهم وغريها من إجرا ات التحقيق ،وتقدمي حماضار التحقياق للمحااكم
املختصة واليت جي ز ئا أن تقيم حكمها على ما ويد به ،ويعتربون هم وقضااة احملااكم
العسكرية اجملازون يف القان ن نظرا للقضاة املدنيني ،فهم يباشرون كافاة اإلجارا ات
القان نية اليت يباشرها القضاة وأعضا النيابة العامة وبالتار يك ن ن نظرا ئم.

وحيث إن ذلك يتفق وصريح نص املادة ( )02من الدست ي البحريين املعادل لعاام
 8118ويعد إعماالً ملبدأ مساواة امل اطنني يف احلق ق وال اجبات العامة الذي تضامنته
تلك املادة واليت تنص على أن "الناس س اسية يف الكرامة اإلنسانية ويتساو امل اطنا ن
لد القان ن يف احلق ق وال اجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنل أو األصل
أو اللغة أو الدين أو العقيدة" ،وذلك لقيامهم باألعمال القان نية ذاهتا ومان
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متاتعهم

باملركز القان  ،ذاته الذي يتمتع به أصحا الفئات اليت تضمنتها املادة ،فضالً عن تأيياد
مذكرة احلك مة وهيئة الت ريع واإلفتا القان  ،وما ويد برأي املست اي القان  ،ل ائ ن
اللجان مبجلل الن ا امل قر من أحقية أعضا إداية ال ئ ن القان نية واحملاكم العساكرية
مبنحهم ج ازات سفر خاصة .األمر الذي جعل احلك مة امل قرة تتقدم هبذا امل روع لتمتع
ضباط أعضا إداية ال ئ ن القان نية واحملاكم العسكرية دون غريهم مبيزة احلص ل علاى
ج ازات سفر خاصة أس ة بنظراسهم أعضا القضا العسكري بق ة دفاع البحرين .وعليه
تر ال زاية أمهية األخذ مبا جا يف صياغة م روع القان ن ال ايد من احلك مة خالفاً ملا
جا بقراي لل الن ا وذلك على النح التار "وأعضا إداية ال ؤون القان نية واحملاكم
العسكرية يف وزاية الداخلية".

رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدايست اللجنة م روع القان ن املذك ي ،وقد مت تبادل وجهات النظر ب أنه من قبل
أصحا السعادة أعضا اللجنة ،وممثلي وزاية الداخلية ،واملست ااي القاان  ،للجناة،
واطلعت اللجنة على قراي لل الن ا ومرفقاته ب أن م روع القان ن ،وعلى يأي جلنة
ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال ي والذي جا مؤكدًا لسالمة م روع القان ن
من الناحيتني الدست يية والقان نية ،ويتألف م روع القان ن من مادتني  :تضمنت املاادة
األوىل إضافة عباية " وأعضا إداية ال ئ ن القان نية واحملاكم العسكرية يف وزاية الداخلية
" إىل هناية البند (ج) من املادة ( )3من القان ن يقم ( )00لسنة  ،0375أما املادة الثانية
فقد جا ت تنفيذية ،ويهدف م روع القان ن إىل مساواة أعضا ال ئ ن القان نية واحملاكم
العسكرية يف وزاية الداخلية بنظراسهم من أعضا القضا العسكري بق ة دفاع البحرين يف
التمتع مبيزة احلص ل على ج ازات سفر خاصة وفقًا لنص املادة ( )3من القاان ن يقام
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( )00لسنة  0375ب أن ج ازات السفر اليت عدلت باملرس م بقان ن يقم ( )33لسانة
.8100
وبعد االطالع على املادة ( – 3فقرة ج) من القان ن يقم ( )00لسنة  0375ب أن
ج ازات السفر واملعدلة باملرس م بقان ن يقم ( )33لسنة  ، 8100واليت تضمنت النص
على منح ج ازات خاصة إىل القضاة وأعضا النيابة العامة وأعضا هيئة الت ريع واإلفتا
القان  ،وأعضا القضا العسكري يف ق ة دفاع البحرين ،فإن إعمال مبدأ املساواة طبقًا
لنص املادة ( )02من الدست ي يقتضي منح امليزة نفسها يف احلص ل على ج ازات سافر
خاصة لكل من أعضا ال ئ ن القان نية واحملاكم العسكرية يف وزاية الداخلية ،ومساواهتم
بنظراسهم من أعضا القضا العسكري بق ة دفاع البحرين يف التمتع هبذه امليزة.

ويف ض ذلك قريت اللجنة امل افقة من حيث املبدأ على م روع قان ن بتعاديل
املادة ( )3من القان ن يقم ( )00لسنة 0375ب أن ج ازات السفر ،وامل افقة على م اد
امل روع كما ويدت تفصيالً يف اجلدول املرفق ،وذلك بالت افق مع النص الا ايد مان
احلك مة.

خامســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 33من الالسحة الداخلية جمللل ال ي  ،اتفقت اللجنة على
اختياي كل من :

666

 .5سعادة األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا أصليــــًا.

 .6سعادة األستـاذ عبدالرمحن حممد مجشري

مقررًا احتياطيـًا.

سادســـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ض ما داي من مناق ات وما أبدي من آيا أثنا دياسة م روع القان ن ،فإن
اللجنة ت صي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ()2من القانون رقم ( )88لسنة 8225بشأن جوازات السفر.
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .مجيلة علي سلمان

د .خالد بن خليفة آل خليفة

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

666

مشروع قانون بتعديل املادة ( )2من القانون رقم ( )88لسنة 8225بشأن جوازات السفر
نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة

دون تعديل

ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدست ي،
وعلى القان ن يقم ( )00لسانة
0375ب أن جا ازات السافر،
وتعديالته،
أقر لل ال ي و لل الن ا
القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصديناه:
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توصية اللجنة
الديباجة
دون تعديل

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدست ي،
وعلى القان ن يقم ( )00لسانة
0375ب أن جا ازات السافر،
وتعديالته،
أقر لل ال ي و لل الن ا
القان ن اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصديناه:

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة األوىل

املادة األوىل
 -إعادة صياغة املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

التعديل.
تضاف عباية جديدة إىل هناية البند تضاف عباية جديدة إىل هناية البند
(ج) من املادة ( )3من القان ن (ج) من املادة ( )3من القان ن
يقم ( )00لسنة  0375ب أن يقم ( )00لسنة  0375ب أن
ج ازات السفر  ،نصها اآليت :
ج ازات السفر ،نصها اآليت:
"وأعضا إداية ال ئ ن القان نية "وأعضاء احملاكم العسكرية يف
واحملاكم العسكرية يف وزاية وزارة الداخلية".
الداخلية".
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة األوىل

املادة األوىل

 عدم امل افقة على قراي لالالن ا  ،وامل افقة على الانص
ال ايد من احلك مة على النح
التار:
تضاف عباية جديدة إىل هناية البند
(ج) من املادة ( )3من القان ن
يقم ( )00لسنة  0375ب أن
ج ازات السفر ،نصها اآليت:
"وأعضا إداية ال ئ ن القان نية
واحملاكم العسكرية يف وزاية
الداخلية".

تضاف عباية جديدة إىل هناية البند
(ج) من املادة ( )3من القان ن
يقم ( )00لسنة  0375ب أن
ج ازات السفر ،نصها اآليت:
"وأعضا إداية ال ئ ن القان نية
واحملاكم العسكرية يف وزاية
الداخلية".

نصوص مواد 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 يسيل لل ال زيا وال زيا
– كل فيما خيصه – تنفيذ هاذا
القان ن ،ويعمل به اعتبايًا من الي م
التار لتايي ن اره يف اجلريادة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على يسيل لل ال زيا وال زيا
– كل فيما خيصه – تنفيذ هذا
القان ن ،ويعمل به اعتبايًا من الي م
التار لتايي ن ره يف اجلريدة
الرمسية.
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التاريخ 7 :يناير 4162م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )9من القانون رقم
( )11لسنة  1975بشأن جوازات السفر.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  22ديسمبر2102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 051ص ل ت ق /ف  2د  ،)4نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )9من القانون رقم ( )11لسنة 1975
بشأن جوازات السفر ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته
وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاااريخ  7يناااير 2104م ،عقاادت لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة اجتماع ااا
العاشر ،حيث اطلعت على مشروع القاانون الماذكور ،وقارار مجلاس الناواش بشا نه،
وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقمم ( ) لسمنة ( ) بتعمديل الممادة ( )9ممن
القانون رقم ( )11لسنة  1975بشأن جوازات السفر ،مان النااحيتين الدساتورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()5
تقرير لجنة الخدمات بخصوص
االقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم
( )91لسنة 1112م بشأن
التأمين ضد التعطل ،والمقدم من
سعادة العضو رباب عبدالنبي
العريض.
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التاريخ  11 :نوفمبر 3112م

التقريـر التاسع للجنـة اخلدمـات
خبصوص االقرتاح بقانون املقدم من سعادة األستاذة رباب
عبدالنبي العريض بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم
( )87لسنة 2002م بشأن التأمني ضد التعطل
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمــة:
استلمت لجنة الخدمات كتاش معالي رئيس مجلس الشورى رقم
( /505ص ل خ ت -ف 2د )2المؤرخ في  04مايو 2102م ،والذي تم
بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون المقدم من سعادة
األستاذة رباب عبدالنبي العريض بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم ( )77لسنة 3112م بشأن التأمين ضد التعطل ،على أن تتم دراسته
وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بش ن االقتراح بقانون
ليتم عرضه على المجلس.
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ا

أوال -إجراءات اللجنة:

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )6تدارساات اللجنااة االقتااراح بقااانون المااذكور فااي دور االنعقاااد العااادي
الثاااني ماان الفصاال التشااريعي الثالااث فااي االجتماااعين التاساا عشاار
بتاريخ 2102/10/02م ،والعشرين بتاريخ  15أكتاوبر 2102م .كماا
تدارسته في الدور الرابا مان الفصال التشاريعي الثالاث فاي االجتمااع
الثالث المنعقد بتاريخ  2نوفمبر 2102م.

( )4اطلعت اللجنة ،أثناء دراست ا على االقتراح بقانون المذكور على:
أ -رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق)
ب -مالحظات وزارة العمل( .مرفق)
ت -مالحظات وزارة المالية( .مرفق)
ث -مالحظات ال يئة العامة للت مين االجتماعي( .مرفق)
( )2وبصفة سعادة األستاذة رباب عبدالنبي العريض مقدمة لالقتراح فقد
دعت ا اللجنة الجتماع ا العشرين الموافق  15أكتوبر 2102م.

( )2شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس:
 .1د .محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.
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وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف أمين سر اللجنة.
ا
ثانيــا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

عدم سالمة ومالءمة االقتراح بقانون من الناحية القانونية ،باعتبار
أنه متحقق بموجش المادة ( )07من القانون رقم ( )70لسنة 2115م بش ن
الت مين ضد التعطل ،كما أن القانون لم يحدد فئات معينة ،وإنما نص على
شروط استحقاق اإلعانة فقط.
ا
ثالثــا -رأي سعادة األستاذة رباب عبدالنبي العريض (مقدمة
االقرتاح):

أشارت سعادة األستاذة رباش العريض إلى ان من مسؤولية الدولة
قائمة على تحقيق الضمان االجتماعي للمواطنين في حالة البطالة وذلك
حسش ما نصت عليه المادة ( )5من الفقرة (ج) من الدستور البحريني
"تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة
الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة،
كما تؤمن ل م خدمات الت مين االجتماعي والرعاية الصحية ،وتعمل على
وقايت م من براثن الج ل والخوف والفاقة" ،وذلك ب دف إقامة نظام
للتعويض عن البطالة غير اإلرادية ودعما اقتصاديا ،والمساعدة على إيجاد
عمل منتج للمتعطلين ،وذلك لكون العمل يعتبر عامال أساسيا في التنمية
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االجتماعية واالقتصادية ،لذلك سعت الدولة في سياسات العمل إلى إصدار
تشريعات خاصة بالعمالة لمنح تعويضات وإعانات للعاطلين الباحثين عن
عمل لمكافحة البطالة والن وض بالعمالة ،وذلك استنادا للمرسوم بقانون
رقم ( )70لسنة  2115بش ن الت مين ضد التعطل.
وبينت أن القانون الحالي لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل
ألول مرة وترك األمر للوزارة في تحديدها ضمن شروط االستحقاق
المنصوص علي ا في المادة ( )07مما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات
بدون مبرر على الرغم من استحقاق م ،لذلك تم اقتراح مادة تحت الرقم
( 07مكررً ا) بتحديد الفئات الباحثة عن عمل ألول مرة بقرار يصدره
الوزير ،على أن يكون من بين م المعاقون القادرون على العمل،
والمسجونون الذين أطلق سراح م ،وذلك ب دف إدماج تلك الفئتين في
المجتم  ،والمساعدة على تخطي م الصعاش التي يواج ون ا في سبيل
الحصول على العمل ،خاصة أن بعد إطالق السجين واسترداده لحريته
يحتاج إلى رعاية تسمح بت هيله للعودة إلى مكانته في المجتم  ،وباألخص
في مجال إيجاد عمل مناسش لت مين أسباش العيش له وألسرته.
ا
رابعــا -رأي وزارة العمل( :مرفق)
بينت وزارة العمل أن االقتراح بقانون المذكور ال يضيف جديدا،
حيث ينطبق على المعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه تعريف
الباحث عن عمل ألول مرة الواردة بالمادة ( )01/0من قانون الت مين ضد
التعطل.
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كما أنه إذا سبق للمعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه
العمل من قبل ،فإنه تسري علي ما أحكام تعويض التعطل ،ومن ثم فإن عدم
توافر شروط استحقاق هذا التعويض كل ا أو بعض ا ،ال يبرر إدخال ما
ضمن فئات الباحثين عن عمل ألول مرة.
ا
خامســا -رأي وزارة املالية( :مرفق)
بينت وزارة المالية أن االقتراح بقانون المذكور ليس من اختصاص
الوزارة.

ا
سادســا -رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي( :مرفق)
ترى ال يئة أن القانون رقم ( )70لسنة  2115بش ن الت مين ضد
التعطل قد حدد بالفعل الفئات المشمولة بالت مين ضد التعطل في مادته
الثانية ،بما في ذلك فئة الباحثين عن عمل ألول مرة ،وحدد في المادة
السابعة عشرة منه كافة الشروط الموضوعية الالزمة لحصول هذه الفئة
على إعانة التعطل ،وأحال في ش ن الشروط االجرائية فقط إلى قرار
يصدر من الوزير المختص.
ا
سابعـا  -رأي اللجنة:
نص االقتراح بقانون على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم

( )70لسنة 2115م بش ن الت مين ضد التعطل ،ويكون رقم ا (07
مكررً ا) ،وتنص على اآلتي:
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"يصدر قرار من الوزير بتحديد الفئات الباحثة عن عمل ألول مرة
والتي ينطبق علي ا شروط استحقاق اإلعانة على أن يكون من بين م-:
 -0المعاقون القادرون على العمل.
 -2المسجونون الذين أطلق سراح م".
تدارست اللجنة االقتراح بقانون وت ّم استعراض وج ات النظر
التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان
بالمجلس.
كما تدارست اللجنة اآلراء التي استلمت ا اللجنة من كل من :وزارة
المالية ،ال يئة العامة للت مين االجتماعي ،ووزارة العمل ،واستمعت اللجنة
إلى رأي مقدمة المقترح سعادة األستاذة رباش عبدالنبي العريض ،كما
اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ،وقد رأت
اللجنة ما يلي:
 .0تنص المادة ( )0الفقرة ( )0من المرسوم بقانون رقم ( )70لسنة
2115م بش ن الت مين ضد التعطل على تعريف "المستفيد" ب نه:
(المؤمن عليه أو الباحث عن العمل ألول مرة – حسش األحوال –
والذي يستحق التعويض أو اإلعانة في حالة التعطل بموجش أحكام هذا
القانون).
 .2عرفت الفقرة ( )01من المادة ( )0من المرسوم بقانون رقم ( )70لسنة
2115م بش ن الت مين ضد التعطل ،ب ن "الباحث عن العمل ألول مرة"
ب نه( :من لم يسبق له العمل في عمل مؤمن عليه طبقـًا ألحكام هذا
القانون وتتوافر في ش نه الشروط المنصوص علي ا فيه).
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 .2حددت المادة ( )07من المرسوم بقانون رقم ( )70لسنة 2115م بش ن
الت مين ضد التعطل شروط استحقاق اإلعانة ،وهذه الشروط هي:
أ -تمنح اإلعانة للباحث عن عمل ألول مرة إذا توافرت في ش نه
الشروط التالية:
.1أن يكون بحريني الجنسية.
.3أال يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميالدية.
.2أن يلتزم بتعليمات المكتش التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
.4أال يزاول عمال تجاريا أو م نيا لحسابه الخاص.
.5أن يكون قادرا على العمل.
.2أن يكون راغبا في العمل .ويعتبر الباحث عن العمل ألول مرة
راغبا في العمل إذا بادر ،بعد اجتيازه بنجاح التدريش
المقرر ،إلى طلش قيد اسمه في السجل الذي يعده المكتش
ل ذا الغرض على أن يحضر بنفسه بعد القيد إلى المكتش
مرة على األقل كل أسبوع وكلما طلش منه المكتش ذلك.
.7أن يبحث بجدية عن عمل ،وذلك وفقا لألوضاع والضوابط التي
يصدر بش ن ا قرار من الوزير.
.7أال يكون قد بلغ سن التقاعد وف ًقا للقانون.
.9أن يلتحق بالتدريش المقرر وينتظم فيه ويجتازه بنجاح.
ويتضح من هذه النصوص أن المشرّ ع قد وض

في هذا القانون

قواعد عامة مجردة تنطبق على أي مواطن بحريني إذا توافرت فيه
الشروط الواردة أعاله ،سواء كان رجال أو امرأة ،معاقا أو غير معاق ،أو
من الذين أطلق سراح م من السجن.
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وعليه ،ترى اللجنة أن االقتراح بقانون المذكور ال يضيف جديدا
للقانون النافذ لشموله الفئات التي وردت في االقتراح بقانون ،وترى اللجنة
أن ال مبرر قانوني لقبول هذا االقتراح بقانون.
وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية برفض االقتراح بقانون،
وذلك لشمول الفئات التي وردت فيه في القانون النافذ.
ا
ثامنا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص المادة (  ) 20من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت
اللجنة على اختيار كل من :
 .8سعادة األستاذ عبداجلليل عبداهلل العوينايت مقررًا أصليـًا.
 .4سعادة األستاذ نــوار علي احملمــود مقررًا احتياطيًا.
ا
تاسعـا :توصية اللجنة :

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقتراح
بقانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:
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 رفض االقتراح بقانون المقدم من سعادة األستاذة رباب عبدالنبي
العريض بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )77لسنة
3112م بشأن التأمين ضد التعطل.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

خليل إبراهيم الذوادي

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم

نائب رئيس جلنة اخلدمات

رئيس جلنة اخلدمـات
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التاريخ  28 :مايو 2013م

سعادة الشيخ  /عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم احملرتم
رئيــس جلنــة اخلدمــات

املوضوع  :االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )77لسنة
 3112م بشأن التأمين ضد التعطل ،والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي
العريض.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  66مايو 6666م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 050ص ل ت ق  /ف  6د  ،)6نسخة من االقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )77لسنة 3112م بشأن التأمين ضد
التعطل ،والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  25مايو 2102م ،عقدت لجناة الشاؤون التشاريعية والقانونياة اجتماع اا
الثالث والعشرين ،حيث اطلعت على االقتراح بقانون المذكور ،ومذكرته اإليضااحية،
وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مالءمة االقتاراح بقاانون
من الناحية القانونية؛ باعتبار أنه متحقق بموجش الماادة ( )07مان القاانون رقام
( )70لسنة 2115م بش ن التا مين ضاد التعطال ،كماا أن القاانون لام يحادد فئاات
معينة ،وإنما نص على شروط استحقاق اإلعانة فقط.

رأي اللجنة:
تاارى اللجنااة عاادم سااالمة االقتممراح بقممانون بتعممديل بعممض أحكممام المرسمموم
بقانون رقم ( )77لسنة 3112م بشأن التأمين ضد التعطل ،والمقمدم ممن سمعادة
العضو رباب عبدالنبي العريض؛ من الناحية القانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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