املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع
قانون بالتصديق على الربوتوكول
بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية
النقل اجلوي بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة اململكة املغربية،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ()4
لسنة 4104م.
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التاريخ  2:أبريل 2102م
التقرير العشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصديق على الربوتوكول

بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي بني
حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/639ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف
 52مارس 5104م ،من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،والذي
مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على
الربوتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة اململكة املغربية  ،وإبداء املالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )0تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين والعشرين املوافق  31ماارس
5104م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظار
واليت اشتملت على :

 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) -مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)

( )3وبدعوة من اللجنة شاركت يف االجتماع وزارة املواصالت ،وقد حضر كل من:
 .0السيد أمحد نعمة علي

القائم بأعمال وكيل شؤون الطريان املدين.

 .2السيد كمال حسنـي

مستشار قانوين بالوزارة.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 وتوىل أمانة سار اللجنة السيدة زينب يوسف أمحد.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والاذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـــــًا -رأي وزارة املواصالت للمعلومات خالل االجتماع:
أيدت وزارة املواصالت مشروع القانون املذكور ،وبينت أمهيته يف تعديل بعض
أحكام اتفاقية النقل اجلوي املوقعة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية
بتاريخ

 04أكتوبر 0660م ،ولنفاذ الربتوكول املوقع يف  03يونيو 5115م.

رابعـــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة املواصالت ،واملستشار القاانوين للجناة،
واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون
من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا املشروع يعىن بتعاديل بعاض
أحكام اتفاقية النقل اجلوي املوقعة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربياة
بتاريخ  04أكتوبر 0660م مبا يتوافق مع املتطلبات الدولية املنظمة لصناعة النقل اجلاوي
العاملي ،ولنفاذ الربتوكول املوقع يف  03يونيو 5115م ،وال بد لنفاذ هذا الربوتوكول أن
يصدر بقانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة (  ) 33من الدستور باعتباره يندرج
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ضمن املعاهدات املتعلقة باملالحة ،كما أن أحكامه ال تتعارض مع الدستور ،أو القاوانني
النافذة يف اململكة.
ويتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،حيث تضمنت املادة األوىل
التصديق على الربوتوكول ،أما املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم
( ) لسنة

بالتصديق على الربوتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية  ،واملوافقة على مواد املشروع كما
وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.
خامســًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 36من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :

 .0سعادة األستاذ أمحد إبراهيـم هبـزاد

مقررًا أصليــًا.

 .2سعادة األستاذ علي عبدالرضا العصفور

مقررًا احتياطيـًا.
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سادســًا -توصيـة اللجنـة:

 -املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسـنة

بالتصـديق علـى

الربوتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي بـني حكومـة مملكـة
البحرين وحكومة اململكة املغربية.

 -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 .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب الرئيس

11

بالتصديق على الربوتوكول

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية
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 عيساى لل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
بعد اإلطالع على الدستور ،
وعلى اتفاقية النقل اجلوي باني

دون تعديل

دون تعديل

دون تعديل

حكومة مملكة البحرين وحكومة
اململكة املغربية املوقعة يف البحرين
بتاااريخ  04أكتااوبر ،0660
املصدق عليها باملرسوم بقاانون
رقم ( )4لسنة ،0663
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وعلى الربوتوكول بشأن تعاديل
بعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي
املوقعة بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة اململكة املغربية  ،واملوقع
يف مراكش بتااريخ  03يونياو
5115م
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه  ،وقد صادقنا
عليه وأصدرناه :
املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

صُودق على الربوتوكول بشاأن
تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل
اجلوي املوقعة بني حكومة مملكة

دون تعديل

دون تعديل

دون تعديل
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

البحرين وحكومة اململكة املغربية
 ،واملوقع يف مراكش بتاريخ 03
يونيو  ، 5115واملرافاق ذاذا
القانون .
املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون  ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشاره يف اجلريادة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

دون تعديل
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التاريخ 03 :مارس 4302م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول بشأن
تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة المملكة المغربية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )4لسنة 2014م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  77مارس 7877م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 771ص ل ت ق /ف  7د  ،)7نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام
اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة
المغربية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )2لسنة 4302م ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاااااريخ  03مااااارس 4302م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهاا الساادس عشار ،حيا اطلعاال علاى مشاروع القاانون الماككور ،واتفااقيااة،
وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهل اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخالااة مشاروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
فااارل اللجناااة ساااالمة مشاااروع قاااانون رقااام ( ) لسااانة ( ) بالتصاااديق علاااى
البروتوكول بشأن تعديل بعاض أحكاام اتفاقياة النقال الجاوي الموقعاة باين حكوماة
مملكااة البحاارين وحكومااة المملكااة المغربيااة ،المرافااق للمرسااوم الملكااي رقاام ()2
لسنة 4302م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع
قانون بالتصديق على بروتوكول
قواعد املنشأ اخلاصة بنظام
األفضليات التجارية بني الدول
األعضاء يف منظمة املؤمتر
اإلسالمي ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )5لسنة 4104م.
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التاريخ  3:أبريل 2102م
التقرير الثاين والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على بروتوكول
قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية
بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/641ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف
 52مارس 5104م ،من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،والذي
مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصديق

على بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية بني الدول األعضاء يف
منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وإبداء املالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين والعشرين املوافق  31ماارس
5104م.
( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظار
واليت اشتملت على :

 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) -مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)

( )6وبدعوة من اللجنة شاركت يف االجتماع وزارة الصناعة والتجارة ،وقد حضر
السيد محيد يوسف رمحة الوكيل املساعد للتجارة احمللية.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سار اللجنة السيدة زينب يوسف أمحد.77

ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والاذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــًا -رأي وزارة الصناعة والتجارة خالل االجتماع:
أفادت وزارة الصناعة والتجارة أن مشروع القانون مر مبراحل دراسة بني احلكومة املوقرة
وجملس النواب ،وأن الغرض من الربوتوكول هو إصدار شهادات املنشأ لتسهيل العمليات
التجارية خاصة التصدير بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وأن دوره
األساس هو تقليل اإلجراءات البريوقراطية اليت تطلبها بعض الدول ،خاصة اجلمارك،
وأيدت مشروع القانون.
رابعـــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ،واملستشاار القاانوين
للجنة ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلاى
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جااء مؤكادًا لساالمة
مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف
إىل حتقيق غايات ومبادئ اتفاقية األفضليات التجارية فيما بني الدول األعضاء يف منظماة
املؤمتر اإلسالمي ،وبروتوكول خطة التعريفات التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية
77

( بريتاس) ويتألف الربوتوكول من ديباجة و أربع وثالثني مادة ،وال باد لنفااذ هاذا
الربوتوكول أن يصدر بقانون للتصديق عليه إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املاادة ( )33
من الدستور.
ويتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،حيث تضمنت املادة األوىل
املصادقة على بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارياة باني الادول
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي املوقع بتاريخ  05ديسمرب  ،5103أما املادة الثانياة
فقد جاءت تنفيذية.
ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم
(

) لسنة

بالتصديق على بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات

التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  ،واملوافقة على مواد املشروع
كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

خامســًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 36من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :

 .3سعادة األستاذ أمحـد إبراهيم هبـزاد

مقررًا أصليـًا.

 .2سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري

مقررًا احتياطيـًا.
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سادســًا -توصيـة اللجنـة:

 -املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصـديق علـى

بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية بني الدول األعضاء يف
منظمة املؤمتر اإلسالمي.

 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة آل خليفـة

ب.مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب الرئيس
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصديق على بروتوكول

قواعد املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة
الديباجة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

قرر اجمللس تصويب اخلطأ  -املوافقة على قرار جملس
اإلمالئي يف لفظة "التعريفيات" النواب بتصويب اخلطأ اإلمالئي
الواردة يف السطر اخلامس من يف لفظة "التعريفيات" الواردة يف
السطر اخلامس من الديباجة
الديباجة لتصبح "التعريفات".
لتصبح "التعريفات".
نص املادة بعد التعديل :
حنن محد بن عيساى لل خليفاة حنن محد بن عيساى لل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور ،
بعد االطالع على الدستور ،
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حنن محد بن عيساى لل خليفاة
ملك مملكة البحرين.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

وعلى القانون رقم ( )04لسانة
 5116باملوافقة علاى اتفاقياة
اإلطار بشأن نظاام األفضاليات
التجارية بني الدول األعضااء يف

وعلى القانون رقم ( )04لسانة
 5116باملوافقة علاى اتفاقياة
اإلطار بشأن نظاام األفضاليات
التجارية بني الدول األعضااء يف

بعد االطالع على الدستور ،
وعلى القانون رقم ( )04لسانة
 5116باملوافقة علاى اتفاقياة
اإلطار بشأن نظاام األفضاليات

منظمة املؤمتر اإلسالمي،
منظمة املؤمتر اإلسالمي،
وعلى القانون رقم ( )52لسانة وعلى القانون رقم ( )52لسانة
 5116بالتصديق على بروتوكول  5116بالتصديق على بروتوكول
خطة التعريفيات التفضيلية اخلاصة خطة التعريفات التفضيلية اخلاصة
بنظام األفضليات التجارية فيماا بنظام األفضليات التجارية فيماا
بني الدول األعضااء يف منظماة بني الدول األعضااء يف منظماة
املؤمتر اإلسالمي ( ،)PRETASاملؤمتر اإلسالمي (،)PRETAS
وعلى بروتوكول قواعد املنشاأ وعلى بروتوكول قواعد املنشاأ
اخلاصة بنظام األفضليات التجارية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية

التجارية بني الدول األعضااء يف
منظمة املؤمتر اإلسالمي،
وعلى القانون رقم ( )52لسانة
 5116بالتصديق على بروتوكول

78

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

خطة التعريفات التفضيلية اخلاصة

بنظام األفضليات التجارية فيماا
بني الدول األعضااء يف منظماة
املؤمتر اإلسالمي (،)PRETAS
وعلى بروتوكول قواعد املنشاأ

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بني الدول األعضااء يف منظماة بني الدول األعضااء يف منظماة
املؤمتر اإلسالمي املوقاع بتااريخ املؤمتر اإلسالمي املوقاع بتااريخ
 05ديسمرب ،5103
 05ديسمرب ،5103
أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب

اخلاصة بنظام األفضليات التجارية
بني الدول األعضااء يف منظماة
املؤمتر اإلسالمي املوقاع بتااريخ
 05ديسمرب ،5103

القانون اآليت نصه  ،وقد صادقنا القانون اآليت نصه  ،وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
عليه وأصدرناه :

أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه  ،وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

صُودق على بروتوكول قواعاد
املنشأ اخلاصة بنظام األفضاليات
التجارية بني الدول األعضااء يف

دون التعديل

دون التعديل

دون التعديل
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

منظمة املؤمتر اإلساالمي املوقاع
بتاريخ  05سابتمرب ،5103
واملرافق ذذا القانون.
املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون  ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشاره يف اجلريادة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

دون تعديل
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التاريخ 03 :مارس 4302م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول قواعد
المنشأ الخاصة بنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر
اإلسالمي ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )5لسنة 2014م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  77مارس 7877م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 777ص ل ت ق /ف  7د  ،)7نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام
األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )5لسنة 4302م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن
الوطني.
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وبتاااااريخ  03مااااارس 4302م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهااااا الساااااادس عشااااار ،حيااااا اطلعااااال علاااااى مشاااااروع القاااااانون الماااااككور،
والبروتوكول ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهل اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخالااة مشاروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
فااارل اللجناااة ساااالمة مشاااروع قاااانون رقااام ( ) لسااانة ( ) بالتصاااديق علاااى
بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضليات التجارياة باين الادول األعضااء
في منظمة المؤتمر اإلسالمي ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )5لسانة 4302م،
من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة النمسا
االحتادية للخدمات اجلوية بني
إقليميهما وفيما وراءهما ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )6لسنة
4104م.
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التاريخ  2:أبريل 2102م

التقرير احلادي والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصديق على

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادية
للخدمات اجلوية بني إقليميهما وفيما وراءمها
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/634ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف
 52مارس 5104م ،من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،والذي
مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصديق

على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادية للخدمات اجلوية بني
إقليميهما وفيما وراءمها  ،وإبداء املالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )7تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين والعشرين املوافق  31ماارس
5104م.
( )8اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظار
واليت اشتملت على :

 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) -مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)

( )9وبدعوة من اللجنة شاركت يف االجتماع وزارة املواصالت ،وقد حضر كل من:
 .0السيد أمحد نعمة علي

القائم بأعمال وكيل شؤون الطريان املدين.

 .2السيد كمال حسين

مستشار قانوين بالوزارة.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 وتوىل أمانة سار اللجنة السيدة زينب يوسف أمحد.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والاذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثـــــًا -رأي وزارة املواصالت خالل االجتماع:
أيدت وزارة املواصالت مشروع القانون املذكور ،وبينت أمهيته لنفاذ االتفاقية
املوقعة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادية يف املنامة بتاريخ (  3مايو
5113م ).
رابعـــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل
أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة املواصالت ،واملستشار القاانوين للجناة،
واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون
من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف إىل تشجيع قيام
نظام طريان دويل على أساس املنافسة بني مؤسسات النقل اجلوي يف السوق مع أدىن حد
من التدخل والتنظيم احلكوميني ،وتسهيل زيادة الفرص للخدمات اجلوية الدولية ،ماع
تعزيز التجارة ورفاهية الزبائن والنمو االقتصادي بني حكومة مملكة البحارين وحكوماة
النمسا االحتادية ،ومتكني مؤسسات النقل اجلوي مع تقدمي خيارات متنوعة للجمهاور يف
جمال السفر والشحن ،وتشجيع التنافسية بني مؤسسات النقل اجلوية يف األسعار واخلدمات
املقدمة ،وحتقيق أعلى مستوى من السالمة واألمان للخدمات اجلوية والدولياة وتتاألف
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االتفاقية من ديباجة و إحدى وعشرين مادة وملحق ،هذا باإلضافة إىل حاجة االتفاقياة
املوقعة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادية يف املنامة بتاريخ (  3ماايو
5113م ) إىل قانون لنفاذها ،وذلك تطبيقًا حلكم الفقرة ( الثانية ) من املادة ( )33مان
الدستور.

ويتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من مادتني ،حيث تضمنت املادة األوىل
التصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادياة للخادمات
اجلوية بني إقليميهما وفيما وراءمها ،واملوقعة بينهما يف املنامة بتاريخ (  3مايو 5113م )،
أما املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم
( ) لسنة

بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا

االحتادية للخدمات اجلوية بني إقليميهما وفيما وراءمها  ،واملوافقة على مواد املشروع
كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

خامســًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 36من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
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 .5سعادة األستاذ علي عبدالرضا العصفور

مقررًا أصليـًا.

 .6سعادة األستاذ أمحد إبراهيم هبـــزاد

مقررًا احتياطيـًا.

سادســًا -توصيـة اللجنـة:
 -املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصديق على اتفاقية

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتاديـة للخـدمات اجلويـة بـني
اقليميهما وفيما ورائهما

 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة آل خليفـة

ت.مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب الرئيس
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصديق على

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا االحتادية للخدمات اجلوية بني اقليميهما وفيما ورائهما
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة
الديباجة

املوافقة على نص الديباجة كما  -املوافقة على قرار جملس
النواب ،بتصويب اخلطأ
ورد يف املشروع بقانون  ،مع
اإلمالئي يف كلمة (ورائهما)
مراعاة تصويب اخلطأ اإلمالئي يف
لتكون (وراءمها).
لتكون
(ورائهما)
كلمة
(وراءمها).

787

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نص املادة بعد التعديل :
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
بالتصديق على
اتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة النمسا
االحتادية للخدمات اجلوية بني
اقليميهما وفيما وراءمها

حنن محد بن عيساى لل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
حنن محد بن عيسى آل خليفة
بعد االطالع على الدستور ،
ملك مملكة البحرين.
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكاة بعد االطالع على الدستور ،
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة
بالتصديق على
اتفاقية بني حكومة مملكة

البحرين وحكومة النمسا

االحتادية للخدمات اجلوية بني
اقليميهما وفيما وراءمها
حنن محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور ،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكاة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

البحرين وحكومة النمسا االحتادية وعلى اتفاقية بني حكومة مملكة
للخدمات اجلوية بني اقليميهماا البحرين وحكومة النمسا االحتادية
وفيما ورائهما  ،املوقعاة باني للخدمات اجلوية بني اقليميهما
البلدين يف مدينة املنامة بتااريخ وفيما وراءمها  ،املوقعة بني

 3مايو ، 5113
البلدين يف مدينة املنامة بتاريخ
أقر جملس الشورى وجملس النواب  3مايو  ، 5113أقر جملس
القانون اآليت نصه  ،وقد صادقنا الشورى وجملس النواب القانون
عليه وأصدرناه :
اآليت نصه  ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه :
املادة األوىل

املادة األوىل
املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما ورد  -املوافقة على قرار جملس
النواب ،بتصويب اخلطأ
يف املشروع بقانون ،مع مراعاة
اإلمالئي يف كلمة (ورائهما)
تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
البحرين وحكومة النمسا االحتادية
للخدمات اجلوية بني اقليميهماا

وفيما وراءمها  ،املوقعاة باني
البلدين يف مدينة املنامة بتااريخ
 3مايو  ، 5113أقار جملاس
الشورى وجملس النواب القاانون
اآليت نصه  ،وقد صادقنا علياه
وأصدرناه :
املادة األوىل

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
(ورائهما) لتكون (وراءمها).

نص املادة بعد التعديل :

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

لتكون (وراءمها).

نص املادة بعد التعديل :
صُودق على اتفاقية بني حكومة صُودق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة النمسا مملكة البحرين وحكومة النمسا
االحتادية للخدمات اجلوية بني االحتادية للخدمات اجلوية بني
اقليميهما وفيما وراءمها املوقعة اقليميهما وفيما وراءمها املوقعة

صُودق على اتفاقية بني حكوماة صُودق على اتفاقية بني حكومة
مملكة البحرين وحكومة النمساا مملكة البحرين وحكومة النمسا
االحتادية للخدمات اجلوية باني االحتادية للخدمات اجلوية بني
اقليميهما وفيما ورائهما املوقعاة اقليميهما وفيما وراءمها املوقعة
بني البلدين يف مدينة املنامة بتاريخ بني البلدين يف مدينة املنامة بتاريخ بني البلدين يف مدينة املنامة بتاريخ بني البلدين يف مدينة املنامة بتاريخ
 3مايو  ، 5113واملرافقة ذاذا  3مايو  ، 5113واملرافقة ذذا  3مايو  ، 5113واملرافقة ذذا  3مايو  ، 5113واملرافقة ذذا
القانون .
القانون .
القانون .
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 أحكام
هذا القانون  ،ويعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشاره يف اجلريادة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

دون تعديل
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التاريخ 03 :مارس 4302م

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 النمسا االتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما
وراءهما ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )6لسنة 2014م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  77مارس 7877م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 777ص ل ت ق /ف  7د  ،)7نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة النمسا االتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )6لسنة 4302م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن
الوطني.
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وبتاااااريخ  03مااااارس 4302م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعهاا الساادس عشار ،حيا اطلعاال علاى مشاروع القاانون الماككور ،واتفااقيااة،
وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهل اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخالااة مشاروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
فرل اللجنة ساالمة مشاروع قاانون رقام ( ) لسانة ( ) بالتصاديق علاى اتفاقياة
بااين حكومااة مملكااة البحاارين وحكومااة النمسااا االتحاديااة للخاادمات الجويااة بااين
إقليميهما وفيما وراءهما ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )6لسانة 4302م ،مان
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة
0796م (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون ــ
بصيغته املعدلة ــ املقدم من جملس
النواب)( ،تعديل النظام األمريي إىل
النظام امللكي)" ،إضافة تعدد اجلناة أو
اجملين عليهم كظرف مشدد إىل

الظروف املشددة يف املادة (.)95
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التاريخ  03 :مارس 2102م

التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )05لسنة 0976م (املعد يف ضوء االقتراح بقانون (بصيغته
املعدلة) املقدم من جملس النواب) (تعديل النظام األمريي إىل نظام ملكي)،
(إضافة تعدد اجلناة أو اجملين عليهم كظرف مشدد يف املادة ())75
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/609ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف
 54فرباير 5104م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة
0976م (املعد يف ضوء االقتراح بقانون (بصيغته املعدلة) املقدم من جملس النواب)
(تعديل النظام األمريي إىل نظام ملكي)( ،إضافة تعدد اجلناة أو اجملين عليهم كظرف
مشدد يف املادة ( ،))75على 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:
( )01تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها العشرين املنعقد بتاريخ  05مارس
5104م.
( )00اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظار
واليت اشتملت على :
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)()02

وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:

 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
 .0الرائد حسني سلمان مطر

من إدارة الشؤون القانونية.

 .2املالزم أول حممد يونس ارهرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

 .3السيد وليد الطويل

املستشار القانوين.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضر كل من:
 .0الدكتور سعيد حممد عبداملطلب

املستشار القانوين.

 .2الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة املستشار القانوين.
 وتوىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.
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ثانيــًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــًا :رأي وزارة الداخلية:
أيدت وزارة الداخلية مشروع القانون ،وما ورد يف مذكرة رأي احلكومة املوقرة من
حيث ضرورة إضافة مادة جديدة ذذا املشروع تستبدل مبوجبها عبارات "مرسوم ملكي،
نظامها امللكي ،امللك" بعبارات "مرسوم أمريي ،نظامها األمريي ،األمري" أينما وردت يف
قانون العقوبات ،باإلضافة إىل استبدال عبارة "البلدية املختصة" حمل عبارة "اذيئة البلدية"،
حيث إن مسمى "اذيئة البلدية" املدرج يف هناية املادة ال يتفق مع التقسيم اجلديد للبلديات
حبسب ما ورد باملادة األوىل من املرسوم بقانون رقم ( )32لسنة  5110بإصدار قاانون
البلديات ،كما أيدت الوزارة ما جاء باملادة الثانية منه وذلك بأن تعدد اجلنااة أو اجملاين
عليهم يف اجلرمية يعكس اخلطورة اإلجرامية للجاين أو اجلناة بدليل االستعانة مماا يفياد
اإلصرار على ارتكاب اجلرمية مما يدل على شخصية إجرامية يلازم ردعهاا ،لاذا مان
الضروري إدراجها ضمن الظروف املشددة للجرمية ،واتفاقًا مع ما ورد مباذكرة هيئاة
التشريع واإلفتاء القانوين ومذكرة رأي احلكومة من حيث عدم حصر االستثناء من هاذه
املادة باملادتني ( )343،545من قانون العقوبات ،حيث حيتوي القانون على عدة ماواد
تشدد العقوبة يف حال تعدد اجلناة ،لذا من األفضل أن تنص املادة على تطبيقها يف غاري
احلاالت املنصوص عليها يف قانون العقوبات.
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رابعـــــًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أكدت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أمهية مشروع القانون املذكور،
حيث توافق رأيها مع رأي اللجنة يف املوافقة على قرار جملس النواب املوقر بالتعديالت
اليت أجراها على مواد مشروع القانون.
خامســــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور حبضور ممثلي وزارة الداخلية ،واطلعت على
قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلاس
الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية.
ويتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من ثالث مواد ،تضمنت املاادة األوىل
استبدال نص املادة ( )66من قانون العقوبات رقم ( )02لسنة  ،0639وتتعلاق املاادة
الثانية بإضافة بند خامس إىل املادة ( )32من القانون ذاته ،وجاءت املاادة الثالثاة مان
املشروع بقانون تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إىل إجراء تعديل لبعض املسميات الواردة ببعض القاوانني
لتتفق مع مقتضيات حتول النظام الدستوري بالبحرين من النظام األمريي إىل النظام امللكي
عقب التعديالت الدستورية اليت متت عام 5115م ،باإلضافة إىل مواجهة بعض الظاواهر
اإلجرامية اليت كشفت جبالء عن خطورة اجلاين وإصراره على ارتكاب جرميته ،وخاصاة
يف حالة ارتكاهبا من أكثر من شخص مما يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضامن
الظروف املشددة للجرمية ،ورأت اللجنة أن املادة ( )32من قانون العقوبات نصت علاى
"مع مراعاة األحوال اليت يبني فيها القانون أسبابًا خاصة للتشديد يعتارب مان الظاروف
املشددة ما يأيت -0 :ارتكاب اجلرمية لبواعث دنيئة -5 .ارتكاب اجلرمية بانتهاز فرصاة
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عجز اجملين عليه عن املقاومة ويف ظروف ال متكن الغري من الدفاع عنه -3 .اختاذ طارق
وحشية الرتكاب اجلرمية أو التمثيل باجملين عليه -4 .وقوع اجلرمية من موظف عام أثناء أو
بسبب أو مبناسبة تأدية وظيفته ما مل يقرر القاانون عقابًاا خاصًاا اعتباارًا لصافته"،
واملستخلص من النص أن ما ورد يف تلك البنود يُعد ظروفًا مشددة عاماة ،ويف الوقات
نفسه مت استثناء احلاالت اليت وردت بشأهنا أسباب خاصة للتشديد واملنصوص عليهاا يف
سائر نصوص قانون العقوبات ،مما يستدعي أمهية إضافة بند خامس يكون نصه" :تعادد
اجلناة أو اجملين عليهم يف اجلرمية".

ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ علاى مشاروع القاانون،
واملوافقة على قرار جملس النواب بالتعديالت اليت أجراها على مواد املشروع ،مع اإلشارة
إىل املرسوم بقانون رقم ( )32لسنة  5110بشأن البلديات يف الديباجة ،وكما هو موضح
يف اجلدول املرفق.

سادســـــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 36من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .7سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان

مقررًا أصليــــًا.

 .8سعادة األستـاذة نانسي دينا إيلي خضوري مقررًا احتياطيـًا.
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سابعـــــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من لراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوباتالصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0976م (املعد يف ضوء االقتراح بقانون
(بصيغته املعدلة) املقدم من جملس النواب) (تعديل النظام األمريي إىل نظام
ملكي)( ،إضافة تعدد اجلناة أو اجملين عليهم كظرف مشدد يف املادة (.))75
 املوافقة على توصيات اللجنة بشأن مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يفاجلدول املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة آل خليفـة

ث.مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب الرئيس
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة ( 0976املعد يف ضوء االقتراح بقانون (بصيغته
املعدلة) املقدم من جملس النواب) (تعديل النظام األمريي إىل نظام ملكي)( ،إضافة تعدد اجلناة أو اجملين عليهم كظرف مشدد يف املادة ())75
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

الديباجة

دون تعديل

 -قررت اللجنة اإلشارة يف

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

الديباجة إىل (املرسوم بقانون

رقم ( )35لسنة  2110بشأن
البلديات).
وعلى ذلك يكون نص الديباجة
بعد التعديل:
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،
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بعد االطالع على الدستور،

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

وعلى قانون العقوباات الصاادر
باملرسوم بقانون رقم ( )02لسانة
 ،0639وتعديالته،

كما أقرهتا اللجنة

وعلى قانون العقوباات الصاادر وعلى قانون العقوباات الصاادر
باملرسوم بقانون رقم ( )02لسانة باملرسوم بقانون رقم ( )02لسانة
 ،0639وتعديالته،
 ،0639وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )35وعلى املرسوم بقانون رقم ()35

لسنة  2110بشأن البلديات،

أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصدرناه:
املادة األوىل

توصية اللجنة

نصوص املواد

لسنة  2110بشأن البلديات،

أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا القانون اآليت نصه ،وقد صادقنا
عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه:
املادة األوىل

املادة األوىل

 إحالل عبارة "البلدية املختصة"  -املوافقة على قرار جملس النوابحمل عبارة "ارهيئة البلدية" بااإحالل عبااارة "البلديــة
املختصة" حمل عباارة "ارهيئـة

الواردة يف هناية املادة.
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املادة األوىل

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

البلدية" الواردة يف هناية املادة.

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

يُستبدل بنص املاادة ( )66مان ُيستبدل بنص املاادة ( )66مان
قانون العقوبات الصادر باملرساوم قانون العقوبات الصادر باملرساوم
بقانون رقم ( )02لسانة  0639بقانون رقم ( )02لسانة 0639
النص اآليت:
النص اآليت:
" يعد خمالفة كل فعل أو امتنااع "يعد خمالفة كل فعل أو امتنااع
يتقرر له جزاء مما ناص علياه يف يتقرر له جزاء مما ناص علياه يف يتقرر له جزاء مما ناص علياه يف
املادة ( ،)013وذلاك مبقتضاى املادة ( ،)013وذلاك مبقتضاى املادة ( ،)013وذلاك مبقتضاى
قانون أو مرسوم ملكي أو قارار قانون أو مرسوم ملكي أو قارار قانون أو مرسوم ملكي أو قارار
ارار ما
وزاري أو قرار من اذيئة البلدية ".وزاري أو قا
ان البلديــة
ارار ما
ان البلديــة وزاري أو قا
املختصة".
املختصة".
ُيستبدل بنص املاادة ( )66مان
قانون العقوبات الصادر باملرساوم
بقانون رقم ( )02لسانة 0639
النص اآليت:
"يعد خمالفة كل فعل أو امتنااع
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ُيستبدل بنص املاادة ( )66مان
قانون العقوبات الصادر باملرساوم
بقانون رقم ( )02لسانة 0639
النص اآليت:
"يعد خمالفة كل فعل أو امتنااع
يتقرر له جزاء مما ناص علياه يف
املادة ( ،)013وذلاك مبقتضاى
قانون أو مرسوم ملكي أو قارار
ـة
ان البلديـ
ارار ما
وزاري أو قا

املختصة".

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة الثانية

املادة الثانية

توصية اللجنة
املادة الثانية

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املادة الثانية

 حذف عبارة (يف غري احلاالت  -املوافقة على قرار جملس النواباملنصوص عليها يف املادتني حبذف عبارة (يف غري احلاالت
( )322و( )323من قانون املنصوص عليهـا يف املـادتني
العقوبات) الواردة يف البند ()2
من املادة.

( )322و( )323من قـانون

العقوبات) الواردة يف البند ()2
من املادة.

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

التعديل:

ُيضاف إىل املادة ( )32من قانون ُيضاف إىل املادة ( )32من قانون ُيضاف إىل املادة ( )32من قانون ُيضاف إىل املادة ( )32من قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )02لسنة  0639بندٌ رقم ( )02لسنة  0639بندٌ رقم ( )02لسنة  0639بندٌ رقم ( )02لسنة  0639بندٌ
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

خامسٌ ،نصه اآليت:
خامسٌ ،نصه اآليت:
خامسٌ ،نصه اآليت:
خامسٌ ،نصه اآليت:
" -2تعدد اجلناة أو اجملين عليهم يف " -2تعدد اجلناة أو اجملين عليهم" -2 ".تعدد اجلناة أو اجملين عليهم" -2 ".تعدد اجلناة أو اجملين عليهم".
غري احلاالت املنصوص عليها يف
املادتني ( )345و( )343من
قانون العقوبات".
املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به اعتبارًا من
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به اعتبارًا من
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

777

التاريخ 04 :مارس 4302م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة ( 1796المعد في ضوء االقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام األميري إلى
نظام ملكي)( ،إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة
(.))95

تحية طيبة وبعد،
بتاريخ  42فبراير 4102م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 709ص ل ت ق /ف  3د  ،)2نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم ( )15لسنة ( 1796المعد في ضوء االقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام األميري إلى نظام ملكي)،
(إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة ( ،))95إلى لجنة
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الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

وبتاريخ  04مارس 4102م ،عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا
الخامس عشر ،حيث اطلعت علاى مشاروع القاانون الماذكور ،وقارار مجلاس الناوا
بشأنه ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
تاارا اللجنااة سااالمة مشررروع قررانون رقررم ( ) لسررنة ( ) بتعررديل بعررض أحكررام
قانون العقوبرات الصرادر بالمرسروم بقرانون رقرم ( )15لسرنة ( 1796المعرد فري
ضرروء االقتررراح بقررانون (بصرريغته المعدلررة) المقرردم مررن مجلررس النررواب) (تعررديل
النظام األميري إلى نظام ملكي)( ،إضرافة تعردد الجنراة أو المجنري علريهم كظررف
مشدد في المادة ( ،))95من الناحيتين الدستورية والقانونية.

رباب عبدالنبي العريض
نائب رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()5
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون باملوافقة
على الئحة السالمة اخلاصة
بالسفن ذات احلموالت الصغرية
اليت ال تشملها املعاهدات البحرية
الدولية يف دول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )38لسنة 4108م.
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التاريخ  9 :أبريل 2102م
التقرير الثامن للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على الئحة السالمة اخلاصة بالسفن
ذات احلمولة الصغرية اليت ال تشملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول جملس التعاون
لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )83لسنة 2103م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى
رقم (  615ص ل م ب  /ف 3د )4املؤرخ يف  02فرباير 5104م ،من دور االنعقاد
العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على الئحة السالمة اخلاصة بالسفن ذات احلمولة
الصغرية اليت ال تشملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )23لسنة 5103م ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه؛ ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
()03

تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعاهتا التالية:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتماااع احلادي عشر

 5مارس 5104م

االجتمااع الثاين عشر

 05مارس 5104م

االجتماع الثالث عشر

 53مارس 5104م

االجتماع الرابع عشر

 0أبريل 5104م

()02

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشـروع القـانون

موضوع البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ( .مرفق) مذكرة املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ( .مرفق ) قرار جملس النواب ومرفقاته ( .مرفق )-

مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .

مرفق )

 وبدعوة من اللجنة ،شارك يف اجتماعاهتا كل من:
 وزارة الداخلية ،حيث حضر كل من: -العقيد يوسف حممد السبيعي

لمر الشئون القانونية.
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إدارة الشؤون القانونية.
من قيادة خفر السواحل.
باحاث قانوين.
مستشار قانوين.

 املالزم أول حممد يونس اذرمي املالزم أول نايف عيسى الشيخ السيد حمماد توفياق خبيات السياد ولياد الطويال -وزارة املواصالت ،حيث حضر:

القائم بأعمال الوكيل املساعد للشئون

 السيد عيسى عبداهلل يتيمالبحرية.

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة :
 -الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

رئيس هيئة املستشارين القانونيني.

 -األستااذ حمسان محياد مرهون

املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 وتوىل أمانة سار اللجنة السيدة خولة حسن هاشم.

ثانيــًا  :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي
جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
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ثالثـًا  :رأي اجلهات املعنية:
متت مناقشة جممل مواد مشروع القانون مع ممثلي اجلهات املعنية ،وقد أمجعت
مجيعها على أمهية مشروع القانون وضرورة اإلسراع يف إصداره مبا يسهم يف محاية البيئة
البحرية يف مملكة البحرين بشكل أفضل.
رابعـًا  -رأي اللجنة :
تدارست اللجنة مواد مشروع القانون ،وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها
من قبل أعضاء اللجنة وكل من وزارة الداخلية ووزارة املواصالت ورئيس هيئة
املستشارين القانونيني واملستشار القانوين لشؤون اللجان ،كما اطلعت اللجنة على رأي
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع
القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وقد اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة
املستشار القانوين لشؤون اللجان.

ويتألف مشروع القانون من عشر مواد – فضالً عن الديباجة – تضمنت املادة
األوىل منه املوافقة على الئحة السالمة اخلاصة بالسفن ذات احلموالت الصغرية ،واملادة
الثانية بينت املقصود باجلهة املختصة يف تطبيق أحكام القانون والالئحة املرافقة ،واملادة
الثالثة أتاحت لصاحب الشأن التظلم من كافة القرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام الالئحة
املرافقة ،فيما تناولت املادة الرابعة منه الرسوم اليت من املمكن أن تفرض على من يطلب
ترخيص أو خدمة معينة طبقاً ألحكام الالئحة املرافقة واجلهة املختصة بتحديد فئات تلك
الرسوم ،وقد تناولت املادة اخلامسة والسادسة والسابعة العقوبات اجلنائية املقررة للجرائم
اليت تقع باملخالفة لاللتزامات الواردة يف بعض مواد الالئحة املرافقة بينما أحالت املادة
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الثامنة للسلطة املختصة اختصاص إصدار الئحة تتضمن اجلزاءات اإلدارية ،بعدها تناولت
املادة التاسعة من مشروع القانون اجلهة املختصة بإصدار القرارات الالزمة لتطبيق أحكام
القانون والالئحة املرافقة له ،وقد جاءت املادة األخرية تنفيذية.
وبعد النقاش ،وتدارس مشروع القانون مع اجلهات املعنية ورئيس هيئة
املستشارين القانونيني واملستشار القانوين لشؤون اللجان ،وافقت اللجنة باألغلبية على
قرار جملس النواب بشأن مواد مشروع القانون القتناعها بوجاهة تلك التعديالت ،وحيث
إن مشروع القانون يهدف إىل توحيد إجراءات السالمة بني دول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية وذلك يف إطار روح التضامن والشراكة مبا يسهم يف محاية البيئة البحرية،
وإصدار الشهادات الالزمة لتلك النوعية من السفن وباألخص سفن الركاب مبا يسهم يف
توفري مناخ لمن لصناعة النقل حبراً يف مياه اخلليج العريب ،فإن اللجنة توصي باملوافقة من
حيث املبدأ على مشروع القانون ،واملوافقة على التعديالت اليت أوصت هبا على مواد
املشروع بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.

خامسـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 36من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علاى
اختيار كل من :
 .9سعادة األستاذ فــؤاد أمحــد احلاجــي

مقررًا أصليــًا

 .01سعادة املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري

مقررًا احتياطيـًا
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سادسـًا  -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من لراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة
توصي مبا يلي :
 املوافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على الئحة السالمة اخلاصةبالسفن ذات احلمولة الصغرية اليت ال تشملها املعاهدات البحرية الدوليـة يف دول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم امللكي رقـم ( )83لسـنة
2103م.
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجعـة حممــد مجعــة الكعيب

األستـاذ فــؤاد أمحـد احلاجــي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على الئحة السالمة اخلاصة بالسفن ذات احلموالت الصغرية اليت ال تشملها املعاهدات البحرية
الدولية يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

الديباجة

 قرر اجمللس تصويب اخلطأ يفمسمى (قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم ( )02لسنة ،0639
وتعديالته ) الوارد يف الديباجة
بتغيري كلمة بالقانون إىل عبارة

 املوافقة على قرار جملس النواببتصويب اخلطأ يف مسمى (قانون
العقوبات الصادر بالقانون رقام
( )02لسنة  ،0639وتعديالته )
الوارد يف الديباجة بتغيري كلماة

(باملرسوم بقانون).

بالقانون إىل عباارة (باملرسـوم

نص الديباجة بعد التعديل

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

بقانون).

حنن محد بن عيسى لل خليفاة حنن محد بن عيساى لل خليفاة
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
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حنن محد بن عيساى لل خليفاة
ملك مملكة البحرين.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصاادر
انة وعلى قانون العقوبات الصاادر
ام ( )02لسا
اانون رقا
بالقا
0639م ،وتعديالته وعلى قانون باملرسوم بالقانون رقم ( )02لسنة
تسجيل السفن وحتديد شاروط 0639م ،وتعديالته،
السالمة الصادر باملرسوم بقانون وعلى قاانون تساجيل السافن
رقم ( )04لسنة 0632م ،
وحتديد شروط السالمة الصاادر
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )51باملرسوم بقانون رقم ( )04لسنة
لسنة 0636م بشاأن قواعاد 0632م ،
التسجيل والساالمة اخلاصاة وعلى املرسوم بقانون رقم ()51
اغرية  ،املعا
افن الصا
بالسا
اد
اأن قواعا
انة 0636م بشا
ادل لسا
باملرسوم بقانون رقم ( )03لسنة التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن
، 5111
الصغرية  ،املعدل باملرسوم بقانون
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصاادر

باملرسوم بالقانون رقم ( )02لسنة
0639م ،وتعديالته،
وعلى قاانون تساجيل السافن
وحتديد شروط السالمة الصاادر
باملرسوم بقانون رقم ( )04لسنة
0632م ،
وعلى املرسوم بقانون رقم ()51
اد
اأن قواعا
انة 0636م بشا
لسا
التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن
الصغرية  ،املعدل باملرسوم بقانون

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وعلى القانون البحري الصاادر رقم ( )03لسنة ، 5111
باملرسوم بقانون رقم ( )53لسنة وعلى القانون البحري الصاادر
باملرسوم بقانون رقم ( )53لسنة
 ،0625وتعديالته،
وعلى قانون املاوانئ واملالحاة  ،0625وتعديالته،

رقم ( )03لسنة ، 5111
وعلى القانون البحري الصاادر
باملرسوم بقانون رقم ( )53لسنة
 ،0625وتعديالته،

وعلى قانون املاوانئ واملالحاة
البحرية الصادر بالقاانون رقام
( )90لساانة  ،5119املعاادل
باملرسوم بقانون رقم ( )49لسنة
5105م،

وعلى قانون املاوانئ واملالحاة
البحرية الصادر بالقاانون رقام
( )90لساانة  ،5119املعاادل
باملرسوم بقانون رقم ( )49لسنة
5105م،

البحرية الصادر بالقانون رقام
ادل
انة  ،5119املعا
( )90لسا
باملرسوم بقانون رقم ( )49لسنة
5105م،
وعلى قرار اجمللس األعلى لقادة
دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية يف دورته الثانية والثالثني وعلى قرار اجمللس األعلى لقاادة
املنعقدة يف يومي االثنني والثالثاء دول جملس التعاون لدول اخللايج
 54،52حمرم 0433ها املوافق العربية يف دورته الثانية والاثالثني
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وعلى قرار اجمللس األعلى لقاادة
دول جملس التعاون لدول اخللايج
العربية يف دورته الثانية والاثالثني

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

 51 – 06ديساامرب 5100م
بالرياض  ،باملوافقة على الئحاة
السالمة اخلاصة بالسافن ذات
ايت ال
اغرية الا
اوالت الصا
احلما

املنعقدة يف يومي االثنني والثالثاء
 54،52حمرم 0433ها املوافق
 51 – 06ديسااامرب 5100م
بالرياض  ،باملوافقة على الئحاة

املنعقدة يف يومي االثنني والثالثاء
 54،52حمرم 0433ها املوافق
 51 – 06ديسااامرب 5100م
بالرياض  ،باملوافقة على الئحاة

تشملها املعاهادات البحرياة
الدولية يف دول جملس التعااون
لدول اخلليج العربية،
أقر جملس الشاورى وجملاس
النواب القانون اآليت نصه  ،وقد
صدقنا عليه وأصدرناه :

السالمة اخلاصاة بالسافن ذات
احلموالت الصغرية اليت ال تشملها
املعاهدات البحرية الدولية يف دول
جملس التعااون لادول اخللايج
العربية،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه  ،وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

السالمة اخلاصاة بالسافن ذات
احلموالت الصغرية اليت ال تشملها
املعاهدات البحرية الدولية يف دول
جملس التعااون لادول اخللايج
العربية،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه  ،وقد صادقنا
عليه وأصدرناه:

777

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

ووفق علاى الئحاة الساالمة
اخلاصة بالسفن ذات احلموالت
الصااغرية الاايت ال تشااملها
املعاهدات البحرية الدولياة يف
دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية الصادر باعتمادها قارار
من اجمللس األعلى جمللس التعاون
لدول اخلليج العربية يف دورتاه
الثانية والاثالثني املنعقادة يف
الرياض يومي االثنني والثالثااء
 52، 54حماارم 0433هااا
املوافااق  51 – 06ديساامرب

دون تعديل

دون تعديل

ووفق على الئحة السالمة اخلاصة
بالسفن ذات احلموالت الصاغرية
اليت ال تشملها املعاهدات البحرية
الدولية يف دول جملاس التعااون
لدول اخلليج العربياة الصاادر
باعتمادها قرار من اجمللس األعلى
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
يف دورته الثانية والثالثني املنعقدة
يف الرياض يومي االثنني والثالثاء
 52، 54حمرم 0433ها املوافق
 51 – 06ديسااامرب 5100
املرافقة ذذا 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

 5100املرافقة ذذا القانون .
املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

يف تطبيق أحكام هذا القاانون
والالئحة املرافقة له بقصد بعبارة

دون تعديل

دون تعديل

يف تطبيق أحكام هاذا القاانون
والالئحة املرافقة له بقصد بعباارة
"اجلهة املختصة" اجلهة املنوط هباا
االختصاص مبوجب أحكام قانون
تسجيل السفن وحتديد شاروط
السالمة الصادر باملرسوم بقاانون
رقاام ( )04لساانة ،0632
واملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
 0636بشأن قواعاد التساجيل
والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية،
وقانون املوانئ واملالحة البحرياة

"اجلهة املختصة" اجلهة املنوط هبا
االختصاص مبوجاب أحكاام
قانون تسجيل السفن وحتدياد
شروط السالمة الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )04لسنة ،0632
واملرسوم بقانون رقم ( )51لسنة
 0636بشأن قواعد التساجيل
افن
اة بالسا
االمة اخلاصا
والسا
الصغرية ،وقانون املوانئ واملالحة
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

البحرية الصادر بالقانون رقام
( )90لسنة  ، 5119املعادل
باملرسوم بقانون رقم ( )49لسنة
.5105
املادة الثالثة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الصادر بالقانون رقم ( )90لسنة
 ، 5119املعدل باملرسوم بقانون
رقم ( )49لسنة .5105

املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

 قرر اجمللس إعادة صياغة املادة  -املوافقة على قرار جملس النواببإعادة صياغة املادة.
على النحو الوارد أدناه:
ـن
ـتظلم مـ
ـأن الـ
ـذوي الشـ
جيوز لصاحب الشأن أن ياتظلم لـ
من القرارات الصاادرة تنفياذاً القرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام
ألحكام الالئحة املرافقاة  ،إىل الالئحة املرافقـة ،إىل الـوزير
رئيس اجلهة املختصاة حبساب املختص أو رئيس اجلهة املختصة
األحوال خالل ثالثني يوماً مان حبسب األحوال خالل ثالثـني
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ـن
ـتظلم مـ
ـأن الـ
ـذوي الشـ
لـ
القرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام
الالئحة املرافقـة ،إىل الـوزير
املختص أو رئيس اجلهة املختصة
حبسب األحوال خالل ثالثـني

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

تاريخ إخطاره بالقرار أو علماه يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار
به  ،ويعترب مرور ثالثني يوماً من بكتاب مسجل بعلم الوصول .
تاريخ تقدمي التظلم دون رد عليه وجيب البت يف الـتظلم خـالل
مبثابة رفض ضمين له  ،وحياق ثالثني يوماً من تـاريخ تقدهـه،

لصاحب الشأن أن يطعن علاى وإذا صدر القرار بالرفض وجب
القرار الصادر بارفض الاتظلم أن يكون مسبباً  ،ويعترب مـرور
خالل ثالثني يوماً مان تااريخ ثالثني يوماً من تـاريخ تقـد
إخطاره باالرفض أو اعتبااره التظلم دون رد مبثابة رفض له .
مرفوضاً .
وجيوز الطعـن أمـام احملكمـة
وال جيوز الطعن على أي مان املختصة يف القرار الصادر برفض
هذه القارارات املشاار إليهاا التظلم خالل ثالثني يومـاً مـن
مباشرة أمام احملكمة املختصة إال تاريخ اإلخطار بالرفض أو فوات
بعد التظلم منها .
ميعاد البت يف التظلم.
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار
بكتاب مسجل بعلم الوصول .
وجيب البت يف الـتظلم خـالل
ثالثني يوماً من تـاريخ تقدهـه،
وإذا صدر القرار بالرفض وجب
أن يكون مسبباً  ،ويعترب مـرور
ثالثني يوماً من تـاريخ تقـد
التظلم دون رد مبثابة رفض له .
وجيوز الطعـن أمـام احملكمـة
املختصة يف القرار الصادر برفض
التظلم خالل ثالثني يومـاً مـن
تاريخ اإلخطار بالرفض أو فوات
ميعاد البت يف التظلم.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة الرابعة

املادة الرابعة

توصية اللجنة
املادة الرابعة

 -قرر اجمللس:

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املادة الرابعة

املوافقة على قرار جملس النواببا:

 تغيري عبارة (والتـراخيص )  تغيري عبارة (والتـراخيص )
لتصااابح (الشـــهادات

لتصااابح (الشـــهادات

والتــراخيص واخلــدمات

والتــراخيص واخلــدمات

األخرى ) .

األخرى ) .

 حذف كلمة (،وذلك) الواردة  حذف كلمة (،وذلك) الواردة
يف هناية املادة.

يف هناية املادة.

نص املادة بعد التعديل :

يصدر بتحديد فئاات الرساوم يصدر بتحديد فئاات الرساوم
املسااتحقة عاان اخلاادمات املسااتحقة عاان الشــهادات
والتراخيص اليت تقادم طبقااً والتراخيص واخلدمات األخرى
771

يصدر بتحديد فئاات الرساوم

املسااتحقة عاان الشــهادات
والتراخيص واخلدمات األخرى

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

ألحكام الالئحة املرافقة  ،قارار اليت تقدم طبقاً ألحكام الالئحاة
من الوزير املخاتص حبساب املرافقة  ،قرار من الوزير املختص
األحوال  ،وذلك بعد موافقاة حبسب األحوال بعد موافقة جملس
الوزراء .
جملس الوزراء .
املادة اخلامسة

املادة اخلامسة

 املوافقة على قرار جملس النوابقرر اجمللس :
بإجراء اآليت:
 تغيري عبارة (بالعقوبات الواردة  -تغيري عبارة (بالعقوبات الواردة
يف) الواردة يف صادر املاادة إىل يف) الواردة يف صدر املادة إىل
(بأية عقوبة أشد منصوص عليها (بأية عقوبة أشد منصوص عليها
يف قانون العقوبات أو).

 تصويب اخلطأ النحوي يف  -تصويب اخلطأ النحوي يف

كلمة (أي) الواردة بعد عبارة كلمة (أي) الواردة بعد عبارة
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كما أقرهتا اللجنة
اليت تقدم طبقاً ألحكام الالئحاة
املرافقة  ،قرار من الوزير املختص
حبسب األحوال بعد موافقة جملس
الوزراء .

املادة اخلامسة

يف قانون العقوبات أو).

نصوص املواد

املادة اخلامسة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
(كل من خيالف) لتصبح (أياً).

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

(كل من خيالف) لتصبح (أياً).

 حذف عبارة ( من يعرقل )  -حذف عبارة ( من يعرقل )
الواردة يف هناية املادة.
الواردة يف هناية املادة.
نص املادة بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل بالعقوبات مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
الواردة يف أي قانون لخر وفيما منصوص عليها يف قانون
عدا املوظفني املكلفني أو اخلرباء العقوبات أو أي قانون لخر وفيما
املنتدبني من قبل اجلهة املختصة ،عدا املوظفني املكلفني أو اخلرباء
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن املنتدبني من قبل اجلهة املختصة،
ثالثة أشهر وبالغرامة اليت ال يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن
جتاوز مخسة لالف دينار أو ثالثة أشهر وبالغرامة اليت ال جتاوز
بإحدى هاتني العقوبتني كل من مخسة لالف دينار أو بإحدى
خيالف أي من االلتزامات هاتني العقوبتني كل من خيالف أياً
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
منصوص

عليها

يف

قانون

العقوبات أو أي قانون لخر وفيما
عدا املوظفني املكلفني أو اخلرباء
املنتدبني من قبل اجلهة املختصة،
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن
ثالثة أشهر وبالغرامة اليت ال جتاوز
مخسة لالف دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من خيالف أيًا

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املواد
يف
الواردة
(35،54،55،50،51،06،04
24،23،25،42،43،33،32،
 )،32،93،من الالئحة املرافقة.

من االلتزامات الواردة يف املواد
(،35،54،55،50،51،06،04
،24،23،25،42،43،33،32
 )،32،93من الالئحة املرافقة.

من االلتزامات الواردة يف املواد
(،35،54،55،50،51،06،04
،24،23،25،42،43،33،32
 )،32،93من الالئحة املرافقة.

كما يعاقب بذات العقوبة
الواردة يف الفقرة السابقة كل من
يعرقل عمل املوظفني املكلفني أو
اخلرباء املنتدبني من قبل اجلهة
املختصة أو من يعرقل التفتيش
على السفن .

كما يعاقب بذات العقوبة الواردة
يف الفقرة السابقة كل من يعرقل
عمل املوظفني املكلفني أو اخلرباء
املنتدبني من قبل اجلهة املختصة أو
التفتيش على السفن .

كما يعاقب بذات العقوبة الواردة
يف الفقرة السابقة كل من يعرقل
عمل املوظفني املكلفني أو اخلرباء
املنتدبني من قبل اجلهة املختصة أو
التفتيش على السفن .

املادة السادسة

املادة السادسة

توصية اللجنة

املادة السادسة
 -املوافقة على قرار جملس النواب

قرر اجمللس :
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة السادسة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 تغيري عبارة (بالعقوبات الواردة بإجراء اآليت:
يف) الواردة يف صدر املادة إىل  -تغيري عبارة (بالعقوبات الواردة
(بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف) الواردة يف صدر املادة إىل
(بأية عقوبة أشد منصوص عليها
يف قانون العقوبات أو ) .
 تصويب اخلطأ النحوي يف يف قانون العقوبات أو ) .
كلمة (أي) الواردة بعد عبارة  -تصويب اخلطأ النحوي يف
كلمة (أي) الواردة بعد عبارة
(كل من خيالف) لتصبح (أياً).
(كل من خيالف) لتصبح (أياً).
نص املادة بعد التعديل :
مع عدم اإلخالل بالعقوبات مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
الواردة يف أي قانون لخر وفيما منصوص عليها يف قانون
عدا املوظفني املكلفني أو اخلرباء العقوبات أو أي قانون لخر وفيما
املنتدبني من قبل اجلهة املختصة  ،عدا املوظفني املكلفني أو اخلرباء
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على املنتدبني من قبل اجلهة املختصة ،
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
منصوص

عليها

يف

قانون

العقوبات أو أي قانون لخر وفيما
عدا املوظفني املكلفني أو اخلرباء
املنتدبني من قبل اجلهة املختصة ،

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

سنتني وبالغرامة اليت ال جتاوز يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
أربعة لالف دينار أو بإحدى سنتني وبالغرامة اليت ال جتاوز أربعة
هاتني العقوبتني كل من خيالف لالف دينار أو بإحدى هاتني
أي من االلتزامات الواردة يف العقوبتني كل من خيالف أياً من

املادة السابعة

العقوبتني كل من خيالف أياً من
االلتزامات الواردة يف املواد
(،6،33،94،92،33،21
،20،25،23،24،22
 )60،62،055،052من الالئحة
املرافقة.
املادة السابعة

قرر اجمللس:

 املوافقة على قرار جملس النواببإجراء التعديل اآليت:
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كما أقرهتا اللجنة
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنتني وبالغرامة اليت ال جتاوز أربعة
لالف دينار أو بإحدى هاتني

املواد( ،6،33،94،92،33،21االلتزامات الواردة يف املواد
،20،25،23،24،22
(،6،33،94،92،33،21
)60،62،055،052
من ،20،25،23،24،22
الالئحة املرافقة.
 )60،62،055،052من الالئحة
املرافقة.
املادة السابعة

نصوص املواد

املادة السابعة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

اات
اارة (بالعقوبا
ايري عبا
اات  -تغا
اارة (بالعقوبا
 تغ ايري عبا
الواردة يف) الاواردة يف صادر الواردة يف) الاواردة يف صادر
املادة إىل (بأيـة عقوبـة أشـد املادة إىل (بأيـة عقوبـة أشـد

منصــوص عليهــا يف قــانون منصــوص عليهــا يف قــانون
العقوبات أو) .

العقوبات أو) .

 تصويب اخلطاأ النحاوي يف  -تصويب اخلطاأ النحاوي يف
كلمة (أي) الواردة بعاد عباارة كلمة (أي) الواردة بعاد عباارة
(كل من خيالف) لتصبح (أياً).
(كل من خيالف) لتصبح (أياً).
نص املادة بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل بالعقوبات مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
الواردة يف أي قانون لخر وفيما منصوص عليها يف قانون
عدا املوظفني املكلفني أو اخلرباء العقوبات أو أي قانون لخر وفيما
املنتدبني من قبل اجلهة املختصة  ،عدا املوظفني املكلفني أو اخلرباء
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
منصــوص عليهــا يف قــانون

العقوبات أو أي قانون لخر وفيما
عدا املوظفني املكلفني أو اخلارباء

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز ثالثة
لالف دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني كل من خيالف أي من

املنتدبني من قبل اجلهة املختصة ،
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز ثالثة
لالف دينار أو بإحدى هاتني

املنتدبني من قبل اجلهة املختصة ،
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد علاى
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز ثالثة
لالف دينار أو بإحادى هااتني

االلتزامات الواردة يف املواد العقوبتني كل من خيالف أياً من
(،03،02،52،34،39،36
االلتزامات الواردة يف املواد
،03،02،52،34،39،36( 40،29،23،22،26،61،01
40،29،23،22،26،61،011 1،015،003،004،002،05
 )1من الالئحة املرافقة.
)015،003،004،002،051،

العقوبتني كل من خيالف أياً مان

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

اواد
اواردة يف املا
اات الا
االلتزاما
(،03،02،52،34،39،36
40،29،23،22،26،61،011
)015،003،004،002،051،
من الالئحة املرافقة.

من الالئحة املرافقة.

املادة الثامنة

املادة الثامنة

املادة الثامنة

املادة الثامنة

يصدر وزير املواصالت بالتنسيق

دون تعديل

دون تعديل

يصدر وزير املواصالت بالتنسايق
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

مع وزير الداخلية الئحة
باجلزاءات اإلدارية املترتبة على
خمالفة أحكام الالئحة املرافقة.
املادة التاسعة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مع وزير الداخلية الئحة باجلزاءات
اإلدارية املترتبة على خمالفة أحكام
الالئحة املرافقة.

املادة التاسعة

املادة التاسعة

املادة التاسعة

 قرر اجمللاس حاذف كلماة  -املوافقة على قرار جملس النواب(التنفيذية) الواردة يف نص املادة  .حبذف كلمة (التنفيذية) الواردة
يف نص املادة.
نص املادة بعد التعديل:
تصدر القرارات التنفيذية الالزمة تصدر القرارات الالزمة لتنفياذ
لتنفيذ أحكام هذا القانون أحكام هذا القاانون والالئحاة
والالئحة املرافقة له  ،من الوزراء املرافقة له  ،من الوزراء املختصني،
املختصني ،كل فيما خيصه ،كما كل فيما خيصه  ،كما يلغى كال
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تصدر القرارات الالزمة لتنفياذ
أحكام هذا القاانون والالئحاة
املرافقة له ،من الوزراء املختصني،
كل فيما خيصه  ،كما يلغى كال

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

يلغى كل نص خيالف أحكام هذا نص خيالف أحكام هذا القاانون
والالئحة املرافقة له.
القانون والالئحة املرافقة له.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
نص خيالف أحكام هذا القاانون
والالئحة املرافقة له.

املادة العاشرة

املادة العاشرة

املادة العاشرة

املادة العاشرة

على رئيس جملس الوزراء –

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملاس الاوزراء –
والوزراء – كل فيماا خيصاه –
تنفيذ أحكام هذا القانون  ،ويعمل
به اعتباراً من اليوم التايل لتااريخ
نشره يف اجلريدة الرمسية.

والوزراء – كل فيما خيصه –
تنفيذ أحكام هذا القانون ،
ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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التاريخ  7 :مارس 7877م
سعادة األستا  /مجعة حممد الكعبي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على الئحة السالمة الخاصة
بالسفن ذات الحموالت الصغيرة التي ال تشملها المعاهدات البحرية الدولية في
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )38لسنة
2018م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  01فبرير 4102م  ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 713ص ل ت ق /ف  3د  ،)2نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على الئحة السالمة الخاصة بالسفن ذات
الحموالت الصغيرة التي ال تشملها المعاهدات البحرية الدولية في مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )38لسنة 2018م ،إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
المرافق العامة والبيئة.
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وبتاريخ  4مارس
2014م  ،عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونياة اجتماعهاا الرابر عشرر ،حياث
اطلعت على مشروع القانون المذكور ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

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

رأي اللجنة:
ترا اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على الئحة السالمة
الخاصة بالسفن ذات الحموالت الصغيرة التي ال تشملها المعاهدات البحرية الدولية
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ()38
لسنة 2018م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()6
التقـرير التكميلي الثاني للجنة
املرافق العامـة والبيئـة بشأن« :املادة
( )4الفقـرة الرابعـة (املستحدثـة) من
املادة األوىل» من مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون
البحري ،الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )48لسنة 0734م( ،املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون ــ بصيغته
املعدلة ــ املقدم من جملس النواب).
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التاريخ  9 :أبريل 2102م

التقرير التكميلي الثاين للجنة املرافق العامة والبيئة
بشأن ( املادة ( )2الفقرة الرابعة (املستحدثة) من املادة األوىل)
من مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2103بتعديل بعض أحكام القانون البحري،
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 0982م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى
رقم (  642ص ل م ب  /ف 3د )4املؤرخ يف  0أبريل 5104م ،من دور االنعقاد
العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ( املادة
( )5الفقرة الرابعة (املستحدثة) من املادة األوىل) من مشروع قانون رقم ( ) لسنة 5103
بتعديل بعض أحكام القانون البحري ،الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )53لسنة 0625م،
على أن تتم دراستها وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنا؛ ليتم
عرضه على اجمللس.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
 تدارست اللجنة ( املادة ( )5الفقرة الرابعة (املستحدثة) من املادة األوىل) من مشروعالقانون يف اجتماعها الرابع عشر واملوافق  0أبريل 5104م.
 وقد شارك يف اجتماع اللجنة وزارة املواصالت (املؤسسة العامة للموانئ البحرية) حيثحضر:
 السيد حسان علي املاجد القائم بأعمال وكيل شؤون املوانئ واملالحةالبحرية.
 -السيد مياس املعتز

مدير إدارة تسجيل السفن.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس األستـاذ حمسـن محيـدمرهـون املستشـار القـانوين لشـؤون اللجـان.

 وتوىل أمانة سار اللجنة السيـدة خولـة حسـن هاشـم.
ثانيـًا  -رأي وزارة املواصالت (املؤسسة العامة للموانئ البحرية):

بعد عدة مناقشات بني اللجنة ووزارة املواصالت (املؤسسة العامة للموانئ
البحرية) مت التوافق واخلروج بصيغة هنائية للمادة ( )5الفقرة الرابعة (املستحدثة) من املادة
األوىل ،وذلك كما هو موضح يف اجلدول املرفق.
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ثالثـًا  -رأي اللجنة:
تدارست اللجنة (املادة ( )5الفقرة الرابعة (املستحدثة) من املادة األوىل) وحبثت
اللجنة أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل ممثلي وزارة املواصالت (املؤسسة العامة
للموانئ البحرية) ،واملناقشات اليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء مناقشة
مشروع القانون ورأي املستشار القانوين لشؤون اللجان ،وحيث إن جملس النواب قد
استحدث تعديالً باستبدال نَص الفقرة الرابعة من املادة ( )5من القانون احلايل ،وذلك
على النحو التايل" :واستثناء ًجيوز للوزير املختص بالنقل البحري واملالحة البحرية بعد
موافقة جملس الوزراء منح اجلنسية البحرينية للسفينة األجنبية املسجلة يف أحد املوانئ
البحرينية" ،فقد انتهت اللجنة  -وبالتوافق مع ممثلي وزارة املواصالت (املؤسسة العامة
للموانئ البحرية) واملستشار القانوين لشؤون اللجان -إىل املوافقة على قرار جملس النواب
باستحداث تعديالً وذلك باستبدال نَص الفقرة الرابعة من املادة ( )5من القانون احلايل،
مع إعادة صياغتها وذلك على النحو التايل " واستثناء ًجيوز للوزير املختص بالنقل
البحري واملالحة البحرية بعد موافقة جملس الوزراء منح اجلنسية البحرينية للسفن
اململوكة لغري البحرينيني".

رابعـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 36من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علاى
اختيار كل من :
.00

سعادة األستاذ فــؤاد أمحــد احلاجــي

مقررًا أصليــًا

.02

سعادة املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري

مقررًا احتياطيـًا
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خامسـًا  -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من لراء أثناء دراسة ( املادة ( )5الفقرة الرابعاة
(املستحدثة) من املادة األوىل) من مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :
 املوافقة على (املادة ( )2الفقرة الرابعة (املستحدثة) من املادة األوىل) من مشروعقانون رقم ( ) لسنة  2103بتعديل بعض أحكام القانون البحري ،الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )23لسنة 0982م ،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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املادة ( )2الفقرة الرابعة (املستحدثة) من املادة األوىل) من مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2103بتعديل بعض
أحكام القانون البحري ،الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 0982م

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

(مستحدثه)

(مستحدثه)

(مستحدثه)

مادة ( )2الفقرة الرابعة

مادة ( )2الفقرة الرابعة

مادة ( )2الفقرة الرابعة

 قرر اجمللس تعديل نَص الفقرة  املوافقة على قارار جملاس
النواب باستبدال نَص الفقرة
الرابعة من املاادة ( )5بعاد
الرابعة من املاادة ( ،)5ماع
إضافته إىل املواد املساتبدلة ،
إعادة صياغتها على النحاو
وذلك على النحاو الاوارد
الوارد أدناه:
أدناه.
النص بعد التعديل:

واستثناء ًجيوز للوزير املختص واستثناء ًجيوز للوزير املخـتص واستثناء ًجيوز للوزير املخـتص
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بالنقل البحري واملالحة البحرية بالنقــل البحــري واملالحــة بالنقــل البحــري واملالحــة
بعد موافقة جملس الوزراء منح البحرية بعـد موافقـة جملـس البحرية بعـد موافقـة جملـس
اجلنسية

البحرينية

للسفينة الــوزراء مــنح اجلنســية الــوزراء مــنح اجلنســية

ـة
ـفن اململوكـ
ـة للسـ
ـة البحرينيـ
ـفن اململوكـ
ـة للسـ
األجنبية املسجلة يف أحد املوانئ البحرينيـ
لغري البحرينيني.

البحرينية.
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لغري البحرينيني.

ملحق رقم ()7

تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص
احلساب اخلتامي الحتياطي
األجيال القادمة للسنة املالية
املنتهية يف  80ديسمرب 4104م،
بعد تدقيقه من قبل ديوان
الرقابة املالية واإلدارية.
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التاريخ 16 :مارس 2014م

التقرير العاشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
حـــول احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية
املنتهية يف  31ديسمرب  2012بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية
واإلدارية.
دور االنعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث

مقدمــــــة:
بتاريخ  42يناير 4102م ،وبموج
د  ،)2أرسل صاح

الخطاا

رقام ( 114ص ل م ق  /ف 3

المعاالي األسرتاذ علري برن صرالح الصرالح رئايس المجلاس إلاى

لجنااة الشااؤون الماليااة وايقتصااادية نسااخة ماان الحسرراب الختررامي الحتيرراطي األجيررال
القادمة للسنة المالية المنتهية في  81ديسمبر  2012بعرد تدقيقره مرن قبرل ديروان
الرقابررة الماليررة واإلداريررة ؛ لمناقشااته ودراسااته وإعااداد تقرياار بشااأنه متضمن ا ا رأ
اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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أوالا -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )0تدارست اللجنة الحسا المذكور في اجتماعاتها التالية:
الرقم

التاريخ

االجتمــــــــــــاع

0

الخامس عشر

 47يناير 4102م

4

السابع عشر

 5فبراير 4102م

3

العشرون

 4مارس 4102م

2

الحاد والعشرون

 5مارس 4102م

5

الثاني والعشرون

 04مارس 4102م

2

الثالث والعشرون

 02مارس 4102م

( )4خاطبت اللجنة وزارة المالية لإلجابة عن ايستفسارات التالية:

 .1ما هو تصنيف المؤسسات التي تام بموجباه اختيارهاا للادخول فاي اساتثمارات
فيها؟
 .2لماااذا تنحصاار ايسااتثمارات فااي األسااهم والسااندات ،وي يتجااه مجلااس إدارة
الصندوق إلى ايستثمار في القطاعات اإلنتاجية األخرا؟
 .8إذا كان مجلس إدارة الصندوق يرا أن تعيين جهاز إدار متخصاص مكلاف
ماليا؛ لماذا ي يتم ايستعانة بشركة متخصصة إلدارة أموال الصندوق؟
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 .4هل تكاليف المكافآت لمجلس اإلدارة متعلقة بعام 4104؟
 .5كم عدد اجتماعات مجلس اإلدارة سنويا ،وما هو أساس مكافآت األعضاء؟

( )0اطلعت اللجنة أثنااء دراساتها لحساا

احتيااطي األجياال موضاوع البحاث علاى

الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 الحسا -رأ

الختامي يحتياطي األجيال موضوع البحث والدراسة( .مرفق)

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية( .مرفق)

 رأ وزارة المالية( .مرفق) -رأ

المستشار القانوني لشؤون اللجان( .مرفق)

 -رأ المستشار ايقتصاد

والمالي للمجلس( .مرفق)

 مرسااوم رقاام ( )014لساانة  4100بتعااديل المااادة ( )01ماان مرسااوم رقاام( )45لسنة  4111بشأن نظام عمل مجلس احتياطي( .مرفق)

 مرسااوم رقاام ( )12لساانة  4111بإعااادة تشااكيل مجلااس احتياااطي األجيااالالقادمة( .مرفق)

 مرسوم رقم ( )45لسنة  4111بشأن نظاام عمال مجلاس احتيااطي األجياالالقادمة( .مرفق)
 -القانون رقم ( )41لسنة  4112بشأن ايحتياطي لألجيال القادمة( .مرفق)

 قرار مجلس النوا() 2

ومرفقاته( .مرفق)

كما حضر االجتماعات من مجلس الشورى كل من :

 -1األستـــاذ محســـن حميـــد مرهــــون المستشار القانوني لشؤون اللجان.
 -2الدكتور جعفــــــر محــــــــمد الصائغ المستشار االقتصادي والمالي.
 -8السيــــــد محمــــــد أحمـــد عبــــدهللا أخصائي قانوني.
 وتول ى أمان ة س

ر اللجن

ة السيد محمد رضي محمد.
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ثان ايا – آراء الجهات المعنية:
وزارة المالية:
أوضحت وزارة المالية في ردها (المرفق) على استفسارات اللجنة التالي:
 ما هو تصنيف المؤسسات التي تم بموجبه اختيارها للدخول في
استثمارات فيها؟
أفادت الوزارة أن مجلس احتياطي األجيال القادمة قد اعتمد السياساات العاماة
لالستثمار والتي اشتملت على نوعين من ايستثمارات على النحو التالي:
 استثمارات قصيرة األجل ،وتتمثل في: .aالودائاااع لااادا المصاااارف المحلياااة واألجنبياااة ،المعتمااادة لااادا البناااك
المركز .
 .bادوات استثمارية مأمونة في األسواق المالية.
 استثمارات طويلة األجل ،وتتمثل في: -0السااندات والصااكوك (المحليااة والعالميااة) ذات التصاانيف ايسااتثمار
الذ ي يقل عن (.)BB
 -4األسهم المدرجة (المحلية والعالمية) ذات التصنيف ايساتثمار الاذ
ي يقل عن (.)BB
 -3العقارات (المحلية والعالمية).
 -2المشاركة في تأسيس شركات محلية.
 -5الصناديق ايستثمارية المختلفة.
 لماذا تنحصر االستثمارات في األسهم والسندات ،وال يتجه مجلس
إدارة الصندوق إلى االستثمار في القطاعات اإلنتاجية األخرى؟
يؤكد مجلس إدارة الصندوق علاى أهمياة دعام القطاعاات ايقتصاادية المنتجاة
مع األخذ في ايعتبار أهمية األخذ بسياسة تنويع المخاطر في هاذا الخصاوص وذلاك
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بما يتماشى مع أهداف المجلاس وفقاا لقاانون إنشاائه ،حياث دخال ايحتيااطي (مجلاس
ايحتياطي) في شراكة استراتيجية لتأسيس وإنشاء مصنع لمرشحات المياه ،ومصانع
آخر إلنتاج األنسولين في البحرين .كما أن المجلس على استعداد للدخول مستقبال في
شراكات أخرا متى ما ثبت جدواها بعد دراستها.
 إذا كان مجلس إدارة الصندوق يرى أن تعيين جهاز إداري متخصص مكلف
مال ايا؛ لماذا ال يتم االستعانة بشركة متخصصة إلدارة أموال الصندوق؟
أوضح رد الوزارة أن مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع بعض الشركات
الرائدة في مجال إدارة األصول؛ قد قام بتوقيع عقود يستثمار أموال ايحتياطي
ضمن األدوات ايستثمارية الخاصة بها وذلك على النحو التالي:
المبلغ (بالدوالر األمريكي)

اسم الشركة
)Gulf Investment Corporation. (GIC

01،700،123

)International Netherlands Group (ING

7،791،124

Fidelity Worldwide Investment

40،091،571

)Pacific Investment Management Company (PIMCO

01،175،927

BNP Pariba

5،013،295

)SECURITIES & INVESTMENT COMPANY (SICO

40،410،520

UBS Investment Bank

2،794،414

المجموع

38،512،370
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أمررا مررا يتعلررق باستفسررار اللجنررة عررن مرردى تعلررق تكرراليف المكافررمت لمجلررس
اإلدارة بعام  2012؛ فقد أوضحت الوزارة في ردهاا أن الماادة ( )03مان المرساوم
رقاام ( )45لساانة  4111بشااأن نظااام عماال مجلااس احتياااطي األجيااال القادمااة؛ نصاات
علااى دتاادرج ايعتمااادات الماليااة الالزمااة ألداء أعمااال المجلااس فااي الميزانيااة العامااة
للدولااةد وقااد تاام تسااجيل مكافااآت أعضاااء مجلااس ايحتياااطي لعااام  4104والبالغااة
 52،021دوالر أمريكرري  0ضاامن مصااروفات الميزانيااة العامااة للدولااة عاان الساانة
المالية المنتهية في  30ديسمبر .4104

وفرري رد الرروزارة بشررأن السررؤال الخررامس المتعلررق بررـعدد اجتماعررات مجلررس
اإلدارة سرررنو ايا ،وأسررراس مكافرررمت األعضررراء؛ فقاااد أوضاااحت الاااوزارة أناااه إعمااااي
بالمرسوم رقم ( )45لسنة  4111بشأن نظام عمل مجلس احتياطي األجياال القادماة،
وعلى الفقرة األخيرة من المادة ( ،)2والتي تنص على دتحدد مكافأة رئيس وأعضااء
المجلس بموج

قرار يصدر من وزير الماليةد؛ فإناه ياتم صارف مكافاآت األعضااء

بناااء علااى قاارار وزياار الماليااة رقاام ( )9لساانة  4117بشااأن تحديااد مكافااأة أعضاااء
مجلااس احتياااطي األجيااال القادمااة ،والااذ ياانص علااى دتصاارف مكافااأة ماليااة ساانوية
قاادرها  3511دينااار (ثالثااة آيف وخمساامائة دينااار فقااط ي ياار) لنائاا الاارئيس
وأعضاء مجلس احتياطي األجيال القادمةد أما بشاأن عادد اجتماعاات المجلاس ،فاإن
المجلس يعقد أربعة اجتماعات سنويا ،واجتماعات إضافية بينها إذا دعت الحاجة.

ثالثــاا -رأي اللـــــجنة :
ناقشت اللجنة الحسا الختامي يحتياطي األجيال القادمة للسنة المالياة المنتهياة
في  30ديسمبر  4104بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقاباة المالياة واإلدارياة ،حياث تام
تبااادل وجهااات النظاار حولااه ماان قباال أعضاااء اللجنااة ،والمستشااار القااانوني لشااؤون
 0مالحظة :الصحيح أن مكافآت أعضاء مجلس االحتياطي تبلغ  65،063دوالر أمريكي وليس 56،063
دوالر أمريكي حسبما ورد في المالحظة رقم ( )8من تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
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اللجان والمستشار ايقتصاد والمالي بالمجلس ،وأخذت اللجناة بارأ لجناة الشاؤون
التشريعية والقانونية بالمجلس والتي انتهت إلى عدم مخالفة الحسا

الختامي لمبااد

وأحكام الدستور ،وسالمته من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وترا اللجنة أن اساتثمار أماوال احتيااطي األجياال القادماة يجا

أن تسااهم فاي

انتفاااع األجيااال القادمااة ماان الثااروات المتاحااة حاليااا ،باإلضااافة إلااى سااد احتياجااات
المستقبل ،وباألخص في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة.
ويساااتنتن مااان خاااالل تقريااار دياااوان الرقاباااة المالياااة واإلدارياااة بشاااأن الحساااا
الختامي يحتياطي األجيال القادمة؛ أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة ،مان كال
الجوانا الجوهريااة المركااز المااالي يحتياااطي األجيااال القادمااة كمااا فااي  30ديساامبر
 4104ونتائن عملياته المالياة والتادفقات النقدياة للسانة المالياة المنتهياة باذلك التااريخ
وذلك وفقا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
قيمة االقتطاعات لصالح حساب االحتياطي وإيرادات األرباح والفوائد عليها خالل
الفترة 2102 – 2007
بالدوالر األمريكي

قيمة االقتطاع

2112

2008

2009

2010

2100

2102

المجموع

649,349,35

50,807,984

55,475,464

55,077,772

639,5693,,

3395,3944,

318,214,452

(المبالغ
المحولة)
إيرادات

595,29,45

2,216,967

981,347

3,686,217

696529635

54955496,6

27,303,508

االستثمارات
المجموع

6695459,5,

649,239,65

6593659355

639,549,3,

5,92,3946,

55936,9332

المركز المالي (الميزانية العمومية) للحساب كما في  10ديسمبر 2102
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345,517,960

(بالدوالر األمريكي)

المبلغ

المبلغ

2100

2102

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
استثمارات متاحة للبيع

91،271،725

022،404،221

إجمالي الموجودات غير المتداولة

90،670،745

146،212،440

الموجودات المتداولة
النقد وما في حكمه

419،102،519

032،074،104

5،752،222

5،004،911

-

21،111،111

إجمالي الموجودات المتداولة

212،767،198

177،805،520

إجمالي الموجودات

238،660،113

845،519،760

مدينون وأرصدة مدينة أخرى
ودائع ثابتة

االحتياطي المالي
االحتياطي المتراكم

413،221،001

337،349،599

-

2،071،313

238،660،113

845،519،760

احتياطي القيمة العادلة
إجمالي االحتياطي المتراكم

بيان الدخل المالي للسنة المالية المنتهية في  10ديسمبر 2102
2100
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2102

الدخل
دخل االستثمار

294539353

495,39334

دخل الودائع الثابتة

4923,9,24

39,369452

صافي دخل السنة

565,265,0

262,16215

فروقات تحويل عمالت أجنبية غير محققة لالستثمارات

-

5,29,5,

فائض السنة المحول إلى االحتياطي المتراكم

565,265,0

26,216022

الدخل الشامل اآلخر
تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من إعاادة تقيايم االساتثمارات -

595,,9434

المتاحة للبيع
565,265,0

مجموع فائض السنة والدخل الشامل

016,,16515

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في  10ديسمبر 2102
المبلغ 2,55

المبلغ 2,52

األنشطة التشغيلية
696529635

فائض السنة

(الزيادة) في فروقات تحويال عماالت أجنبياة غيار محققاة -

,93,49522
()5,29,5,

لالستثمارات المتاحة للبيع
(الزيادة)  /النقص في الدخل المستحق

,669,,,

()53595,2

(الزيادة) في الودائع الثابتة

-

)(60,000,000

(الزيادة) في استثمارات متاحة للبيع (صافي)

()239,4692,,

)(69,138,195
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()0,6,026,52

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)(122,044,592

األنشطة التمويلية
األموال المستلمة من قبل وزارة المالية

639,5693,,

48,194,337

النقص  /الزيادة في األرصدة المدينة األخرى

339,,,

1,028,560

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

639,5,9,,,

49,222,897

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

459434952,

))72,821,695

النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

5,,95,5943,

207,014,507

2,,9,5396,,

134,192,812

الة النقد وما في حكمه في نهاية السنة

ملخص حركة االستثمارات المتاحة للبيع:
المبالغ بالدوالر األمريكي

البيان

المبلغ 2102

المبلغ 2100

الرصيد في بداية السنة

,,95,,9,36

369,669,36

اإلضافات

,69,449,3,

4,9,,,9,,,

االستبعادات

()69,5393,,( )2596,69,36

تغيرات القيمة العادلة غيار المتحققاة مان إعاادة تقيايم 595,,9434

-

فروقات تحويل عمالت أجنبية غيار محققاة لالساتثمارات 5,29,5,

-

االستثمارات المتاحة للبيع
المتاحة للبيع

216,,16,,5 0,,62026,,1

الرصيد في نهاية السنة
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الجدول التالي يوضح تفاصيل االستثمارات:
المبالغ بالدوالر األمريكي

البيان

الرصيد في ديسمبر 2102

الرصيد في ديسمبر 2100

صكوك التأجير اإلسالمية

229,6,9,,,

3596,69,36

صكوك أخرى

52935,9,,,

529,,,9,,,

سااندات مسسسااة الخلااي

5,9,559,54

5,9,,,9,,,

لالستثمار
اي
اركة الخلا
اي ا
ا م فا
أسا

29,,692,,

29,,692,,

محفظة السندات العالمية

,9,,39,52

-

يو بي اس لكس

39,,292,2

-

محفظة اإلخالص

2595,,96,3

-

بس أي ام سي او

5,9,,69,3,

-

لتكنولوجية المياه المحدودة

استثمارات الوكالة (االماارات 5,9,,,9,,,
بي ),,,
اي 695,495,6
اي ان با
االل با
اة لا
محفظا

-

ال ركة السعودية للصاناعات 39,359,,,

-

باريباس

األساسية (سابك)
ركة السندات واالستثمار

2592359635

-

ركة بيوتك الخلي *

69,,,9,,,

-

ركة جي اس ساي للتمويال 69,63946,

-

المحدودة
اإلجمالي

0,,62026,,1

216,,16,,5

راب اعا :مالحظات اللجنة:
 .0يالحاااظ اساااتمرار ارتفااااع إيااارادات اساااتثمارات الصاااندوق حياااث بلغااات هاااذه
اإلياااااااارادات نحااااااااو  0،074،730دويرا عااااااااام  4119ثاااااااام زادت إلااااااااى
 4،402،729دويرا عاااام  ،4111ثااام انخفضااات إلاااى  710،329دويرا
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عاااام  4117ثااام عااااودت ايرتفااااع إلاااى  3،212،409دويرا عاااام ،4101
وإلاااى  5،524،520دويرا عاااام  4100وإلاااى  03،223،515دوير عاااام
 ،4104علمااا بااأن إياارادات ايسااتثمارات فااي عااام  4104ي تمثاال إياارادات
اسااتثمارات حقيقيااة فقااط باال تشاامل مبلغااا وقاادره  2،313،311دوير تمثاال
تغيرات القيمة العادلة ير المحققة من إعادة تقييم ايستثمارات المتاحة للبيع.
 .4بلاار رصاايد ايحتياااطي بتاااريخ  30ديساامبر  4104مبلااار 325،509،721
دويرا مقابل  413،221،001دويرا عام .4100
 .3إن الحفاظ على هذه األموال يعد أمرا في اية األهمية  ،مما يساتدعي توجياه
الشكر لمجلس ادارة احتيااطي األجياال القادماة علاى الجهاد الاوطني المخلاص
المبااذول فااي خدمااة مصاالحة األجيااال القادمااة وحمايتااه ماان الضااياع خااالل
السنوات القليلة الماضية ،مع التمناي علاى المجلاس التركياز علاى اساتثمارها
فااي مجااايت اسااتثمارية لهااا عائااد جيااد ومخاااطر منخفضااة ،وذلااك بوضااع
استراتيجية استثمارية متوسطة األجل يستثمار هذه األماوال بماا يحقاق زياادة
العائد السنو أكثر بما يحقق معدل نمو سنو مستمر لالحتياطي .
وتتفق اللجنة على أن جميع بيانات الدخل واإليرادات أعدت وفقا للمعايير الدولياة
من خالل تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية والذ صدر دون أية تحفظات ،وأناه
قد تم ايلتزام بمعايير التدقيق الدولية.
سا -اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
خام ا
إعماي لنص المادة (  ) 37من الالئحة الداخلية لمجلس الشورا  ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:

 -1الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
 -2الدكتورة ندى عباس حفاظ
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مقررا أصليـــــاا
ا
مقررا احتياط ايـا
ا

سا -توصية اللجنة:
ساد ا
فاي ضاوء المناقشااات واآراء التاي أبااديت أثنااء دراساة الحسااا الختاامي يحتياااطي
األجيااال القادمااة للساانة الماليااة المنتهيااة فااي  30ديساامبر  4104بعااد تدقيقااه ماان قباال
ديوان الرقابة المالية واإلدارية  ،فإن اللجنة توصي:
 باعتماد الحسراب الخترامي الحتيراطي األجيرال القادمرة للسرنة الماليرة المنتهيرة فري 81ديسمبر  2012بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

السيد حبيب مكي هاشم

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  7 :فبراير 7877م

سعادة األستا  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية

الموضوع  :الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 81
ديسمبر  2012وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية .2012

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
بتاريخ  46يناير 4302م  ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  777ص ل ت ق  /ف  7د  ،)7نسخة من الحساب
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  81ديسمبر  2012وتقرير
أداء الميزانية للسنة المالية 2012؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واتقتصادية.
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وبتاااااريخ  9فبراياااار 4302م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعها الثاني عشر ،حي اطلعل على الحساب الختامي الموحرد للدولرة للسرنة
الماليررة المنتهيررة فرري  81ديسررمبر  2012وتقريررر أداء الميزانيررة للسررنة الماليررة
 ،2012وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانتهل اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالاة الحساا الختاامي لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
فرل اللجنة ساالمة الحسراب الخترامي الموحرد للدولرة للسرنة الماليرة المنتهيرة
فرري

 81ديسررمبر  2012وتقريررر أداء الميزانيررة للسررنة الماليررة  ،2012ماان

الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

717

