املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )54لسنة 2012م
بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية
العامة للدولة للسنة املالية
2012م.
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التاريخ 15 :يونيو 2014م

التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول املرسوم
بقانون رقم ( )54لسنة  2012بفتح اعتماد إضايف يف امليزانية العامة
للدولة للسنة املالية .2012
دور االنعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث

مقدمــــــة:
بتاريخ  18فبراير  ،2014وبموجب الخطاب رقم ( / 910ص ل م ق  /ف 3
د ،)4أرسل صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح رئيس المجلس إلى لجنة
الشؤون المالية واالقتصادية نسخة من المرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2012بفتح
اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  2012لمناقشته ودراسته وإعداد
تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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أولا -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )1تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في اجتماعاتها التالية:
الجتمــــــــــــاع

التاريخ

الرقم
.1

العشرون

 2مارس 2014م

.2

الخامس والث ثون

 21مايو 2014م

.3

السادس والث ثون

 28مايو 2014م

.4

السابع والث ثون

 1يونيو 2014م

.5

الثامن والث ثون

 11يونيو 2014م

.6

التاسع والث ثين

 15يونيو 2014م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها لمشتتتترون القانون موضتتتتون البعل والدراستتتتة على
الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 مرسوم القانون موضون البعل والدراسة( .مرفق)
 قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق)
 كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشتتتتتتؤون التشتتتتتتريعية والقانونية بمجلس
الشتتتتتورت والتي أكدت ستتتتت مة مرستتتتتوم القانون من الناعيتين الدستتتتتتورية
والقانونية( .مرفق)
 رأي وزارة المواص ت( .مرفق)
 العرض المرئي المقدم من شتتتتتركة ممتلكات البعرين القابضتتتتتة ،والذي قدم
للجنة أثناء مناقشة مشرون القانون بفتح اعتماد إ ضافي في الميزانية العامة
للتتدولتتة للستتتتتتتنتتة المتتاليتتة  2012بمبلغ  691،350،000دينتتار بعريني.
(مرفق)
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 رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان( .مرفق)
 رأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس( .مرفق)

 كما حضر الجتماع من مجلس الشورى كل من:
 -1األستـــاذ محســــن حميـــد مرهـــــون

المســــتشار لشؤون اللجان.

 -2الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ

المستشار القتصـادي والمـالي.

 وتولى أمانة ســر اللجنة السيد محمد رضي.
ثان ايا -رأي وزارة المواصالت (شركة طيران الخليج) :

أوضح رد وزارة المواص ت  -شركة طيران الخليج( -المرفق) أنه بعد است م
مبلغ االعتماد والبالغ قدره  185مليون دينار بعريني من عكومة مملكة البعرين
والذي يهدف إلى مساعدة شركة طيران الخليج في تنفيذ خطتها االستراتيجية إلعادة
هيكلة الشركة؛ تم صرفه على النعو التالي:
 -1إعادة هيكلة أسطول الطائرات وهيكلة القوت العاملة والموارد البشرية بمبلغ
 78.3مليون دينار بعريني.
 -2سداد الديون السابقة المستعقة على شركة طيران الخليج – قروض متراكمة
بمبلغ  59.7مليون دينار بعريني.
 -3سداد الديون السابقة المستعقة على شركة طيران الخليج – متأخرات متراكمة
مستعقة الدفع بمبلغ  23مليون دينار بعريني.
 -4نفقات تشغيلية  23.7مليون دينار بعريني.
 -5رصيد متبقي في عساب الشركة  0.8مليون دينار بعريني.
وبذلك يكون المبلغ اإلجمالي  185مليون دينار بعريني ،مع م عظة أنه تم تعصيل فائدة
بنكية في عساب شركة طيران الخليج وقدرها  0.5مليون دينار بعريني.
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ويوضح الرد المرفق تفاصيل إعادة هيكلة أسطول الطائرات وهيكلة القوت العاملة عيل
قامت الشركة بتخفيض القوت العاملة لديها من خ ل طرح برنامج التقاعد المبكر الطوعي
لموظفيها البعرينيين ومواطني دول مجلس التعاون عسب خطة إعادة الهيكلة ،وقد بلغ
إجمالي نفقات هذا البرنامج باإلضافة إلى نفقات إنهاء خدمات بعض الموظفين غير
البعرينيين  25مليون دينار بعريني .كما تمكنت الشركة من تخفيض عدد الطائرات الزائدة
عن العاجة وتخفيض المبالغ المرصودة لدفع أقساط تأجير الطائرات من خ ل إعادة
التفاوض مع مؤجري الطائرات للوصول إلى تفاهمات واتفاقيات إلنهاء عقود استئجار هذه
الطائرات مبكرً ا قبل علول نهاية العقد المبرم بين الشركة وشركات تأجير الطائرات ،وقد
بلغت التقديرات المبدئية لتكلفة المخالصات النهائية إلعادة هيكلة األسطول  59مليون دينار
بعريني ،ولكن بعد إجراء مفاوضات ناجعة وجريئة تم خفض هذا المبلغ إلى  26.1مليون
دينار بعريني فقط ،ولم يتوقف النجاح الذي تم تعقيقه من خ ل هذه المفاوضات عند هذا
العد ،بل تجاوز ذلك إلى تعقيق وفر قيمته  46مليون دينار بعريني كان من المفروض أن
يتم دفعها كأقساط إيجارات شهرية عتى نهاية عقود التأجير لو لم تعد هذه الطائرات إلى
الشركات المؤجرة مبكرً ا عسب التسويات التي تم التوصل إليها بواسطة قرارات اللجنة
التنفيذية إلعادة الهيكلة واإلدارة التنفيذية للناقلة الوطنية ،كما تم دفع مبلغ  27.2مليون
دينار لشراء طائرتين من طراز اإليرباص  A321ضمن صفقة الطائرات التي تم التعاقد
عليها مع شركة إيرباص في السابق وقامت طيران الخليج بتسلمها في شهر نوفمبر من
العام .2012
أما بشأن سداد الديون المستعقة على شركة طيران الخليج والبالغة  82.7مليون دينار
بعريني ،فقد قامت الشركة بإعادة جدولة مديونياتها المتراكمة المتعلقة بالفترة السابقة لشهر
ديسمبر من العام  ،2012وقد تضمنت عملية إعادة جدولة تلك الديون سداد مبالغ مستعقة
على الشركة تجاه األطراف الدائنة إلى جانب القروض المستعقة خ ل العامين 2013
و.2014

تفاصيل المبالغ المدفوعة إلى الدائنين بالدينار البعريني
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المبلغ

البيان
قروض متراكمة

59،711،743

مستحقات متراكمة

20،794،123

شركة باناسونيك لتجهيز الطائرات

()3،237،727

شركة الخليج للتقنيات

()3،054،192

شركة رولز رويس لمعركات الطائرات

()3،003،013

شركة مطار البعرين (باك)

()3،293،574

شركة جنرال إلكتريك للمعركات وخدمات

()1،029،996

الصيانة
شركة إم تي يو لصيانة الطائرات

()1،029،587

شركة خدمات مطار البعرين (باس)

()3،628،826

أكاديمية الخليج للطيران (جي أيه أيه)

()943،952

شركة مايندشير البعرين

()652،254

هيئة الطيران المدني – ماينمار

()559،016

شركة خدمات معركات جنرال إلكتريك المعدودة

()152،332

شركة سابر ألنظمة معلومات عجوزات الطيران

()101،413

مواد ومعدات وتجهيزات من شركة جنرال

()45،240

إلكتريك لمعركات الطائرات
()1،208،400

برنامج التقاعد بالمملكة المتحدة
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المبلغ

البيان
المكاتب الستشارية

()667،731

أقساط استئجار طائرات A321

()148،513

أقساط استئجار طائرات A320

()119،844
()22

رسوم خدمات بنكية

كما أوضح الرد أنه تم استخدام مبلغ  59.7مليون دينار بعريني لتسديد القروض
المتراكمة التي اقترضتها الشركة قبل العام  2013لإلنفاق على عمليات التشغيل .وتم تسديد
هذا المبلغ على جزأين أعدهما بمبلغ  20مليون دينار بعريني لتسوية دين مع بنك البعرين
الوطني والباقي  39.7مليون دينار بعريني كأقساط شهرية مستعقة عن قرض مستلم من
بنك المشرق إلى جانب قرضين مستعقين آخرين لبنك البعرين الوطني.

وأما ما يتعلق بنفقات التشغيل والبالغة  23.7مليون دينار بعريني ،فقد تم استخدام
هذا المبلغ لتغطية عمليات تشغيل الشركة خ ل شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2012
للمعافظة على سير عمليات تشغيل الشركة عتى تم البدء في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بعد
الموافقة عليها في بداية العام  ،2013وتم إنفاق المبلغ المذكور لدفع الفواتير المستعقة على
الشركة للموردين ومزودي الخدمات خ ل شهري نوفمبر وديسمبر عيل كانت الشركة في
موقف عرج تجاه شركائها التجاريين وبصورة أساسية لدفع نفقات صيانة الطائرات وكلفة
وقود الطائرات إلى جانب رواتب موظفي الشركة الشهرية خ ل شهر ديسمبر 2012
ويناير .2013

كما يوضح الرد المرفق تفاصيل صرف مبلغ االعتماد.
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ثالثا -رأي اللـــــجنة :

بعد االطالع على المرسوم بقانون ،وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني
للمستشار القانوني لشؤون اللجان ،والرأي االقتصادي للمستشار االقتصادي
والمالي ،ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي خلصت إلى سالمة
المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وتباحثت اللجنة في مقتضيات إصدار المرسوم بقانون ،والذي يهدف إلى
تخصيص مبلغ االعتماد اإلضافي لميزانية المشاريع إلعادة هيكلة شركة طيران
الخليج ،ودفع المستحقات الضرورية على الشركة والتي ال يمكن تأخيرها ،وتعزيز
أداء الشركة والعمل على النهوض بدورها المنوط بها في المحافظة على اقتصاد
المملكة.
وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة قد سعت إلى االلتقاء بالمعنيين بشركة طيران
الخليج بغية معرفة ما تم تنفيذه بعد إقرار االستراتيجية الجديدة والتي كانت تهدف
إلى مساندة الشركة ،ومعرفة التفاصيل الدقيقة لصرف مبلغ الدعم ،حيث خاطبت
اللجنة بتاريخ  4مارس 2014م معالي رئيس المجلس لتحقيق رغبة أعضاء اللجنة
في االلتقاء بسعادة وزير المواصالت وباإلدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج من
أجل االطالع على آخر المستجدات المتعلقة بالشركة وإلقاء الضوء على خططها
وبرامجها المستقبلية ،ومناقشة المواضيع التي يمثل طرحها تجسيدًا للتعاون
المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وذلك انطالقًا من حرص لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية بمجلس الشورى في تقديم كل ما من شأنه رفع وتحسين
المستوى االقتصادي للمملكة وللمواطن؛ إال أنه وحتى تاريخ  19مايو  2014لم
تستلم اللجنة ردًا على ذلك الطلب( .مرفق نسخة من خطاب اللجنة)
وبنا ًء عليه خاطبت اللجنة معالي رئيس المجلس لتحقيق رغبتها في مخاطبة
سعادة وزير المواصالت بشأن الحصول على التفاصيل الكاملة ألوجه صرف هذا
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الدعم؛ وقد استلمت اللجنة رد الوزارة بتاريخ  28مايو  ،2014والذي يوضح
تفاصيل أوجه صرف مبلغ االعتماد.
وقد تبين للجنة أن مبلغ الدعم والبالغ  185مليون دينار بحريني قد صرف في
أوجهه حسبما جاء في المرسوم بقانون ،وذلك وبما يشمل إعادة هيكلة شركة طيران
الخليج وسداد بعض من الديون السابقة المستحقة على شركة طيران الخليج ،وهي
متأخرات متراكمة ،والتي يستلزم دفعها لضمان استمرارية عمل الشركة.
وإيمانًا من اللجنة بأهمية وضع شركة طيران الخليج على االقتصاد الوطني،
وانطالقًا من مبدأ المحافظة على استمرار وبقاء الشركة وتعديل وضعها
االقتصادي؛ قررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون.

راب اعا -اختيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي:
إعماالً لنص المادة (  ) 39من ال ئعة الداخلية لمجلس الشتتتتتتتورت  ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:

مقررا أصليـــــاا.
ا
مقررا احتياط ايـا.
ا

 -1األستـــاذة هالة رمزي فايـز
 -2الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
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سا -توصية اللجنة:
خام ا
الموافقة من حيث المبدأ على المرسووووووووم بقانون رقم ( )54لسووووووونة  2012بفتح
اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية .2012

واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

السيد حبيب مكي هاشم
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  4 :مارس 2014م

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

الموضوع  :المرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2012بفتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية .2012

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
بتاريخ  18فبراير 2014م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  911ص ل ت ق  /ف  3د  ،)4نسخة من المرسوم
بقانون رقم ( )54لسنة  2012بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية 2012؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء
الم عظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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وبتاريخ  4مارس 2014م ،عقدت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية اجتماعها
الرابع عشووووووور ،عيل اطلعت على مشتتتتتتترون القانون المذكور ،وقرار مجلس النواب
بشأنها ،وذلك بعضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشتتتتتتترون القانون
المذكور لمبادئ وأعكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترت اللجنة س مة المرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2012بفتح اعتماد إضافي
في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  ،2012من الناعيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
التقرير التكميلي للجنة
اخلدمات خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )21لسنة 2013م
بشأن تنظيم مجع املال
لألغراض العامة.
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التاريخ  15 :مايو 2014

تقريـر جلنـة اخلدمات التكميلي ( )1خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2013م بشأن تنظيم مجع املال لألغراض
العامة دور االنعقاد العادي الرابع  -الفصل التشريعي الثالث
مقدمــة :
بتاريخ  29أبريل 2014م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورت خطابًا برقم ( / 978ص ل خ ت  /ف  3د  )4إلى لجنة
الخدمات ،والذي تم بموجبه اإلشارة إلى قرار مكتب المجلس في اجتماعه ()22
المنعقد بتاريخ  28أبريل  2014م ،بإعالة الرأي القانوني "لهيئة التشريع واإلفتاء
القانوني" عول نص المادتين ( )11و( )14من المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة
2013م بشأن تنظيم جمع المال لألغراض العامة ،إلى اللجنة وذلك لمزيد من
الدراسة.
وتكليف اللجنة بإعادة دراسة ومناقشة المرسوم بقانون المذكور أع ه ،في
ضوء الرأي القانوني "لهيئة التشريع واإلفتاء القانوني" وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.
ا
أوال -إجراءات اللجنة :
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لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارستتتتتتت اللجنة مرستتتتتتوم القانون المذكور في ضتتتتتتوء الرأي القانوني "لهيئة
التشريع واإلفتاء القانوني" في اجتماعها "الثالل والعشرين" المنعقد بتاريخ 04
مايو 2014م.

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستتتها لمرستتوم القانون موضتتون البعل والدراستتة على
كل مما يلي:
 رأي لجنة ال شؤون الت شريعية والقانونية بمجلس ال شورت ال ُم َعد في ضوءالرأي القانوني "لهيئة التشريع واإلفتاء القانوني"( .مرفق)
 المذكرة القانونية المرفقة بالتقرير السابق والمقدمة من سعادة الدكتور محمدعبدهللا الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
 رأي "هيئة التشووووريع واإلفتاء القانوني" عول نص المادتين ( )11و()14من المرسوم بقانون المذكور( .مرفق)

( )3شارك في االجتمان من األمانة العامة بالمجلس:
 -1الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

-2السيد علي عبدهللا العـــــــرادي

الباحث القانوني.

 وتولى أمانة سر اللجنة السيد ايوب علي طريف

ا

ثانيـا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية( :مرفق)
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ذهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورت في توصيتها بشأن
المرسوم بقانون إلى عدم س مة المرسوم بقانون من الناعية الدستورية.
عيل انتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى التمستتتتتتتك برأيها الستتتتتتتابق
بشتتأن وجود شتتبهة عدم دستتتورية في المادة ( )11من المرستتوم بقانون والتي نصتتت
على "يعظر على المرخص له مخالفة شتتتتتتتروط الترخيص وفي عالة المخالفة يجوز
للوزارة أن تصدر قرارً ا بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسعب عصيلة
الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها" ،وهو ما يعد من قبيل المصادرة لتلك
األموال بغير عكم قضتتتتتتائي ،وهو ما يتعارض مع نص المادة ( /9د) من الدستتتتتتتور
والتي نصتتت على "المصتتادرة العامة للموال معظورة ،وال تكون عقوبة المص تادرة
الخاصة إال بعكم قضائي في األعوال المبينة بالقانون" ،وعليه فإن الدستور نهى عن
المصتتتتادرة العامة وعدد األداة التي تتم بها المصتتتتادرة الخاصتتتتة وهي أن تكون بنا ًء
على عكم قضتتتائي .هذا إلى أن ما ذهب إليه رأي هيئة التشتتتريع واإلفتاء القانوني من
تبرير ما نصتتتتتتتت عليه المادة ( )11من المرستتتتتتتوم بقانون من (أن ستتتتتتتعب الوزارة
لعصتتتتيلة الجمع وانفاقها في وجوه النفع العام ال يعتبر مصتتتتادرة ،ألن المصتتتتادرة ال
تكون إال لمال خاص ،وما جـ ُتتتتتتتمع ليس مملوكـًتتتتتتتا للشخص الذي يقوم بجمعه ،وإنما
يعتبر بمجرد جمعه ماال عام ًـا ،وال يتصور المصادرة على األموال العامة) هو معل
يـتتتتضف صفة المال
نظر وال يقوم على أساس صعيح؛ وذلك ألن المرسوم بقانون لم ُ
العام على المال الذي يجمع إال إذا جـ ُتتتتتمع وفقـًتتتتتا ألعكام القانون كما نصت على ذلك
المادة ( )12من المرسوم بقانون ذاته ،وواضح من نص المادة ( )11أنه يتناول عالة
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للمال تتم بالمخ الفة لشتتتتتتتروط الترخيص الذي نص عليها القانون ،وبالتالي ال
جمع
ِ
ٍ
عامـتتتتتتتا ومن ثم يمكن مصادرته بعكم قضائي بعد إعالة المرخص له إلى
يعتبر ماال
ً
المعكمة المختصتتة لمخالفته لشتتروط الترخيص ،وعلى المعكمة بموجب الفقرة الثالثة
من المادة ( )14من المرستتتتتتتوم بقانون بعد أن تثبت تهمة مخالفة القانون والقرارات
الصتتتادرة ً
تنفيذا له بعقه أن تعكم عليه بالعقوبة المقررة بالفترة المشتتتار إليها ،والعكم
بالمصادرة وفقـًتتتتتتتتا لنص الفقرة الرابعة من المادة ( )14المشار إليها .وعيل لم يجر
نص المادة ( )11على هذا النعو الذي نصتتت عليه المادة ( )14ومنعت الوزارة عق
المص تادرة مباشتتر ًة بقرار إداري ،إضتتافة إلى أن الستتعب يترتب عليه أثر االستتتي ء
على المال مع التأكيد على أن هذا اإلجراء قد تم دون وجود ضتتتتتتمانة قضتتتتتتائية وفق
نص الدستتتور؛ فيكون ما ذهبت إليه اللجنة من وجود شتتبهة بعدم الدستتتورية في نص
المادة ( )11لتعارضتتتتتته مع نص المادة (/9د) من الدستتتتتتتور إنما يقوم على أستتتتتتاس
صعيح.
ا
ثالثا :خمتصــر لرأي اجلهات املختصــة التي دعتها اللجنة إا اجتماعاتها
السابقة:

.i

رأي وزارة التنمية الجتماعية:
ترت الوزارة أن المادة ( )11لم تأت على ذكر عبارة "المصادرة"،
وأن السعب ال يعني هنا المصادرة ،عيل نص المشرّن على المصادرة بشكل
صريح في المادة ( )14الفقرة األخيرة والتي هي من اختصاص المعكمة وف ًقا
للدستور والقانون ،عيل سيكون تطبيق المادة ( )11بصدور قرار من الوزارة
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بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسعب العصيلة والتي تم جمعها
بمخالفة المرخص له لشروط الترخيص وانتظار صدور عكم من المعكمة عول
مصادرة األموال ،عيل للمعكمة أن تعكم كما هو واضح من نص المادة (.)14

.ii

رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
نصت المادة (/9د) من الدستور على أن المصادرة العامة معظورة ،وال
تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بعكم قضائي في األعوال المبينة بالقانون.
والمصادرة سواء كانت عامة أو خاصة ،هي نزن ملكية المال جبرً ا عن
مالكه ،وإضافته إلى ملك الدولة بغير مقابل .ومن هذا التعريف يتضح أن هناك
أمرين أساسيين للمصادرة :أولهما أن يكون المال معل المصادرة مملو ًكا
لشخص .وثانيهما أن يتم إدخال هذا المال معل المصادرة إلى ذمة الدولة بدون
مقابل.
وبإنزال ذلك على نص المادة ( )11من المرسوم بقانون موضون الرأي
يتضح أن المال الذي يتم سعبه ليس مملو ًكا للشخص الذي يقوم بجمعه ،وإنما
هو بصريح المادة ( )12من ذات القانون يعتبر في عكم المال العام /فض
عن أن قيام الوزارة بسعب المال ال يكون بغرض إدخاله في ذمة الدولة ،وإنما
بغرض إنفاقه على ما خصص من أجله وهي وجوه النفع العام .وبناء عليه ال
ينطبق على عكم المادة ( )11آنفة الذكر المخالفة الدستورية المتعلقة بأعكام
المصادرة ويمكن تكييف ما جاء بها من عكم باعتبار أن الدولة تعل معل
ج امع المال في تعديد جهة االنفاق وهو ما يعرف في القانون المدني بالعلول
القانوني.
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ا

رابعا :رأي اللجنـة:
أعال معالي رئيس المجلس إلى اللجنة خطابًا برقم ( / 978ص ل خ ت  /ف
 3د  )4تم بموجبه اإلشارة إلى قرار مكتب المجلس في اجتماعه ( )22المنعقد بتاريخ
 28أبريل 2014م ،بإعالة الرأي القانوني المق ّدم من "هيئة التشريع واإلفتاء القانوني"
عول نص المادتين ( )11و( )14من المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2013م
بشأن تنظيم جمع المال لألغراض العامة ،إلى اللجنة وذلك إلعادة دراسة المرسوم
بقانون المذكور في ضوء رأي "هيئة التشريع واالفتاء القانوني".

وقد تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في ضوء الرأي القانوني "لهيئة
التشريع واإلفتاء القانوني" ،كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت عوله من قبل
أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان.

وقد ناقش أعضاء اللجنة مع المستشار القانوني للجنة بالتعليل الرأي القانوني
"لهيئة التشريع واإلفتاء القانوني" عيل تبيّن للجنة بأن الرأي القانوني "لهيئة التشريع
واإلفتاء القانوني" يدعم رأي اللجنة في عدم وجود شبهة عدم دستورية عول نص
المادتين ( )11و( )14من المرسوم بقانون المذكور والتي تم االخت ف عليهما في
جلسة المجلس ،وعليه وبعد دراسة اللجنة للمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2013م
بشأن تنظيم جمع المال للغراض العامة ،توصّلت اللجنة إلى أنه ال يتضمن شبهة
عدم الدستورية ،وتوصي بالموافقة على المرسوم بقانون وذلك لذات األسباب التي
أوردتها في تقريرها السابق(.مرفق)
ا

خامسـا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
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إعماالً لنص المادة (  ) 39من ال ئعة الداخلية لمجلس الشتتتتتتورت ،اتفقت اللجنة
على اختيار كل من :
 .1سعادة األستاذ نـــــــوار علـــــي المحـمود

مقر ًرا أصليـًا.

 .2سعادة األستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي

مقر ًرا احتياطيًا.

ا

سادسـا -توصية اللجنة :
في ضتتتتوء ما دار من مناقشتتتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتتتة المرستتتتوم
بقانون ،فإن اللجنة توصي بما يلي:
 الموافقة على المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع الماللألغراض العامة.
واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم ،،،

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم

خليل إبراهيم الذوادي

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 13 :مايو 2014م

سعادة الشيخ  /عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم احملرتم
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :المرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2013بشأن تنظيم جمع المال
لألغراض العامة.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  29أبريل 2014م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 974ص ل ت ق  /ف  3د  ،)4نسخة من الرأي القانوني
لهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأن المادتين ( )11و ( )14من المرسوم بقانون
رقم ( )21لسنة  2013بشأن تنظيم جمع المال لألغراض العامة؛ إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك إلعادة دراسته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات،
وذلك في ضوء الرأي القانوني لهيئة التشريع واإلفتاء القانوني .
وبتاريخي  4و  6مايو 2014م ،عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
اجتماعيها العشرين والحادي والعشرين ،عيل اطلعت على المرسوم بقانون
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المذكور ،والرأي القانوني لهيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وذلك بعضور المستشار
القانوني بالمجلس ،عيل اتفق سعادته مع رأي اللجنة.

وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى التمستتتك برأيها الستتتابق بشتتتأن
وجود شتتتبهة عدم دستتتتورية في المادة ( )11من المرستتتوم بقانون والتي نصتتتت على
"يعظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي عالة المخالفة يجوز للوزارة
أن تصتتدر قرارً ا بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وستتعب عصتتيلة الجمع
وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها" ،وهو ما يعد من قبيل المصتتتتتتتتادرة لتلك
األموال بغير عكم قضتتتتتتائي ،وهو ما يتعارض مع نص المادة ( /9د) من الدستتتتتتتور
والتي نصتتت على "المصتتادرة العامة للموال معظورة ،وال تكون عقوبة المصتتادرة
الخاصة إال بعكم قضائي في األعوال المبينة بالقانون" ،وعليه فإن الدستور نهى عن
المصتتتتادرة العامة وعدد األداة التي تتم بها المصتتتتادرة الخاصتتتتة وهي أن تكون بنا ًء
على عكم قضتتتائي .هذا إلى أن ما ذهب إليه رأي هيئة التشتتتريع واإلفتاء القانوني من
تبرير ما نصتتتتتتتت عليه المادة ( )11من المرستتتتتتتوم بقانون من (أن ستتتتتتتعب الوزارة
لعصتتتتيلة الجمع وانفاقها في وجوه النفع العام ال يعتبر مصتتتتادرة ،ألن المصتتتتادرة ال
تكون إال لمال خاص ،وما جـ ُتتتتتتتمع ليس مملوكـًتتتتتتتا للشخص الذي يقوم بجمعه ،وإنما
يعتبر بمجرد جمعه ماال عام ًـا ،وال يتصور المصادرة على األموال العامة) هو معل
يـتتتتضف صفة المال
نظر وال يقوم على أساس صعيح؛ وذلك ألن المرسوم بقانون لم ُ
العام على المال الذي يجمع إال إذا جـ ُتتتتتمع وفقـًتتتتتا ألعكام القانون كما نصت على ذلك
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المادة ( )12من المرسوم بقانون ذاته ،وواضح من نص المادة ( )11أنه يتناول عالة
للمال تتم بالمخالفة لشتتتتتتتروط الترخيص الذي نص عليها القانون ،وبالتالي ال
جمع
ِ
ٍ
عامـتتتتتتتا ومن ثم يمكن مصادرته بعكم قضائي بعد إعالة المرخص له إلى
يعتبر ماال
ً
المعكمة المختصتتة لمخالفته لشتتروط الترخيص ،وعلى المعكمة بموجب الفقرة الثالثة
من المادة ( )14من المرستتتتتتتوم بقانون بعد أن تثبت تهمة مخالفة القانون والقرارات
الصتتتادرة ً
تنفيذا له بعقه أن تعكم عليه بالعقوبة المقررة بالفترة المشتتتار إليها ،والعكم
بالمصادرة وفقـًتتتتتتتتا لنص الفقرة الرابعة من المادة ( )14المشار إليها .وعيل لم يجر
نص المادة ( )11على هذا النعو الذي نصتتت عليه المادة ( )14ومنعت الوزارة عق
المصتتادرة مباشتتر ًة بقرار إداري ،إضتتافة إلى أن الستتعب يترتب عليه أثر االستتتي ء
على المال مع التأكيد على أن هذا اإلجراء قد تم دون وجود ضتتتتتتمانة قضتتتتتتائية وفق
نص الدستتتور؛ فيكون ما ذهبت إليه اللجنة من وجود شتتبهة بعدم الدستتتورية في نص
المادة ( )11لتعارضتتتتتته مع نص المادة (/9د) من الدستتتتتتتور إنما يقوم على أستتتتتتاس
صعيح.

رأي اللجنة:
ترت اللجنة عدم ستتتت مة المرسوووووم بقانون رقم ( )21لسوووونة  2013بشووووأن
تنظيم جمع المال لألغراض العامة ،من الناعية الدستورية.
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دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
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والقانونية خبصوص مشروع

التاريخ 19 :يونيو 2014م

111

التقريـر العاشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة الغش التجاري،
املرافق للمرسوم رقم ( )37لسنة  ،2014إبعادة النظر يف املادة ()10
من املشروع

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم

(

1029ص ل ت ق  /ف  3د  ) 4املؤرخ يف  16يونيو 2014م ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن مكافحة الغش التجاري،
املرافق للمرسوم رقم ( )37لسنة  ،2014إبعادة النظر يف املادة ( )10من املشروع،
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه
على اجمللس.

أولا :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
 .1تدارستتت اللجنة املشتترو املذكور يف دور االنعقاد العادي الرابع من الفصتتا التش تريع
الثالث يف االجتما السابع والعشرون املنعقد بتاريخ  19يونيو 2014م.
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 .2اطلعت اللجنة أثناء دراس ت تتت ا على الواثئق املتعلقة ابملش ت تترو بقانون موض ت تتو الب ث
والدراسة واليت اشتملت على ما يل :
 -قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشرو القانون( .مرفق)

 مشرو القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.

اثنيـاا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة املشرو بقانون موضو الدراسة والب ث ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودلت وج ات النظر بني أعضاء اللجنة ،حيث جاء مشرو القانون
بغية إعادة النظر يف املادة ( )10من املشرو واليت من ت النيابة العامة صالحية مصادرة السلع
واملواد موضو اجلرمية؛ حيث خالفت نص املادة ( )9فقرة (د) من الدستور ،واليت حظرت
مصادرة األموال العامة ،وأال تكون عقوبة املصادرة إال حبكم قضائ .
وانت ت اللجنة إىل التوصيات الواردة يف اجلدول املرفق.

اثلثـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:
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إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئ ة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتور  ،اتفقت اللجنة على
اختيار كا من:
 .1األستاذة رابب عبدالنيب العريص

مقررا أصليـاا.
ا

 .2األستاذ حممد حسن السرتي

مقررا احتياطياا.
ا

رابعـاا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توص مبا يل :
 املوافقة على املادة ( )10من مشـ ــروع قانون رقم ( ) لسـ ــنة ( ) بشـ ــأن مكافحة الغشالتجاري ،املرافق للمرسـ ــوم رقم ( )37لسـ ــنة  ،2014إبعادة النظر يف املادة ()10
من مشروع ،كما وردت يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر لختاذ الالزم ،،،

رابب عبدالنيب العريض

دلل جاسم الزايد

انئب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري ،املرافق للمرسوم رقم (  )37لسنة ،2014
وذلك إلعادة النظر يف املادة (  )10من املشروع
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة ()10

املادة ()10

توصية اللجنة
املادة ()10

قرر اجمللس املوافقة على النص كما  قررت اللجنة املوافقة على قرار
ورد يف قرار جملس النواب ( للمرة جملس النواب.
تفادًي ألي شب ة
األوىل) ،وذلك
ً
عدم دستورية قد تثار بشأن املادة (
 )10من املشرو  ،ابإلضافة إىل أن
نص املادة ( )113من قانون
اإلجراءات اجلنائية تغط كافة
املخاوف واحملاذير اليت ترتتب على
عدم متتع ا بسلطة األمر ابملصادرة يف
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املادة ()10

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

احلاالت املنصوص علي ا يف املادة
( )10من املشرو بصورهتا الراهنة.
النص بعد التعديل:

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

يف حالة صت ت ت ت ت ت تتدور احلكم ابإلدانة يف
يف حالة صدور احلكم ابإلدانة يف
التعديل:
جرمية من اجلرائم املنصت ت تتوص علي ا يف يف حالة صدور احلكم ابإلدانة يف يف حالة صدور احلكم ابإلدانة يف جرمية من اجلرائم املنصوص علي ا يف
هذا القانون ،جيب احلكم ،فضتالً عن جرمية من اجلرائم املنصوص علي ا يف جرمية من اجلرائم املنصوص علي ا يف هذا القانون ،جيوز احلكم ،فضال عن
العقوبة املقررة للجرمية ،مبا يل :
هذا القانون ،جيوز احلكم ،فضال عن هذا القانون ،جيوز احلكم ،فضال عن العقوبة املقررة للجرمية ،مبا يل :
 -1مصت ت ت ت ت ت ت تتادرة الس ت ت ت ت ت تتلع واملواد العقوبة املقررة للجرمية ،مبا يل :
 .1مصادرة السلع واملواد موضو
العقوبة املقررة للجرمية ،مبا يل :
اجلرمية أو إعدام ا على نفقة
موضت ت ت ت تتو اجلرمية أو إعدام ا على  .1مصادرة السلع واملواد موضو  .2مصادرة السلع واملواد موضو
نفقة احملكوم عليه.
اجلرمية أو إعدام ا على نفقة
احملكوم عليه.
اجلرمية أو إعدام ا على نفقة

احملكوم عليه.

احملكوم عليه.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة
فتتإذا ت ترفع التتدعو النتتائيتتة ألي  .2نشر ملخص احلكم يف جريدتني  .3نشر ملخص احلكم يف جريدتني نشر ملخص احلكم يف جريدتني
سبب أتمر النيابة العامة مبصادرهتا
يوميتني حمليتني على نفقة يوميتني حمليتني على نفقة احملكوم
يوميتني حمليتني على نفقة
أو إعدام ا حبسب األحوال.
عليه.
احملكوم عليه.
احملكوم عليه.
 -2نش ت ت ت ت ت تتر ملخص احلكم يف
جريت ت تتدتني يوميتني حمليتني على
نفقة احملكوم عليه.
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كما أقرهتا اللجنة

ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية بشأن قرار جملس
النواب حول قرار جملس الشورى
خبصوص مشروع قانون بشأن
إنشاء صندوق االدخار الوطين
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب)
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التاريخ 15 :يونيو 2014م

التقرير العشرون للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
حـــول قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص مشروع
قانون بشأن إنشاء صندوق االدخار الوطني (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد الرابع – الفصل التشريعي الثالث
مقدمــــــة:
بتاريخ  1يونيو  ،2014وبموجب الخطاب رقم ( 1013ص ل م ق  /ف 3
د ،)4أرسل سعادة األستاذ جمال معمد فخرو نائب رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون
المالية واالقتصتتتتادية نستتتتخة من قرار مجلس النواب بشووووأن قرار مجلس الشووووورى
بخصوووم مشووروع قانون بشووأن إنشوواء صووندوق الدخار الوطني (المعد في ضوووء
القتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ لمناقشتتته ودراستتته وإعداد تقرير بشتتأنه
متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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أولا -إجراءات اللجنة :

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )4تدارستتتتتتتتت اللجنة القرار المذكور في اجتماعيها الثامن والث ثين والتاستتتتتتتع
والث ثين والمنعقدين بتاريخ  15 ،11يونيو 2014م.
( )5اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتها لقرار مجلس النواب موضتتتون البعل والدراستتتة
على الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 قرار مجلس النواب بخصوص مشرون القانون موضون البعل والدراسة.(مرفق)

( )6كما عضر االجتمان من مجلس الشورت كل من:
 -1األستـــــاذ محســن حميـــــد مرهــون

المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان.

 -2الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ

المستشار القتصـادي والمـــــــــالي.

 وتولى أمانة ســر اللجنة السيد محمد رضي محمد.

ثان ايا -رأي اللـــــجنة :
ناقشتتتت اللجنة قرار مجلس النواب بشتتتأن قرار مجلس الشتتتورت بخصتتتوص
مشرون القانون عيل ت ّم استعراض وجهات النظر التي دارت عوله من قبل أعضاء
اللجنة ومن قبل المستتتشتتار القانوني لشتتؤون اللجان والمستتتشتتار االقتصتتادي والمالي
بالمجلس.
وقد سبق للجنة أن رفضت مشرون القانون ،وقد كان من أهم أسباب رفضها
لمشرون القانون التالي:
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-1

يفتقر مشتتتترون القانون المذكور إلى الدراستتتتات المالية واالقتصتتتتادية

المعمقة ودراستتتتات الجدوت من الجهات المتخصتتتتصتتتتة وذات الع قة التي توضتتتتح
التكاليف واألعباء المالية واالقتصتتتادية المترتبة على إنشتتتاء مثل هذا الصتتتندوق ،فلم
يوضتتح مقدمو مشتترون القانون األبعاد المالية واالقتصتتادية ،والمصتتاريف اإلدارية ،
والعدد المتوقع للمشتتتركين ومدت رغبتهم في االشتتتراك في مثل هذه الصتتندوق ،كما
لم يوضتتتتتح مشتتتتترون القانون ومرفقاته األعباء المالية المترتبة على الميزانية العامة
للدولة ،وأثر ذلك على العجز في الميزانية ،والدين العام للدولة ،ولم يبين مشتتتتتتترون
القانون المخاطر المترتبة على فشتتتتل الصتتتتندوق وكيفية تعويض المشتتتتتركين فيه في
عالة خسارتهم لمدخراتهم ،والجهة التي تتعمل التعويض.
-2

إن مشتتترون القانون ال يستتتتهدف ذوي الدخل المعدود من العاملين في

القطاعين األهلي أو العكومي ،بل يشتتمل جميع العاملين بصتترف النظر عن مستتتوت
دخولهم ،مما يعني ان العكومة تقدم الدعم ألصتتتتتتتعاب الدخول المعدودة والمرتفعة،
وهذا ما يتعارض مع األسس والمبادئ التي يقوم عليها مشرون القانون.
-3

إن العكومة تقدم أنواعً ا كثيرة من الدعم لموظفي العكومة والعاملين

في القطان الخاص من خ ل صتتتتتتتندوق الضتتتتتتتمان االجتماعي ،وصتتتتتتتندوق التأمين
االجتماعي للعاملين في القطان الخاص ،وصتتتتندوق التقاعد لموظفي العكومة ،ودعم
السلع األساسية الضرورية.
-4

إن مشتتتترون القانون يلزم العكومة بالمستتتتاهمة في الصتتتتندوق عن كل

مشترك من موظفي العكومة والعاملين في القطان الخاص ،األمر الذي سوف يرتب
أعباء مالية إضافية ودائمة على الموازنة العامة.
-5

إن االشتراك في هذا الصندوق سيكون اختياريًا ،األمر الذي قد يؤدي

ً
معدودا
إلى عزوف الموظفين والعمال عن االشتتتتراك ،أو أن يكون عدد المشتتتتركين
نستتبيًا ،وال يت ءم مع عجم النفقات والمصتتاريف اإلدارية التي قد يتطلبها الصتتندوق.
كما أن اعتبار االشتتتراك في الصتتندوق مستتألة اختيارية يتعارض مع شتترط عنصتتر
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اإللزام في القاعدة القانونية التي تنظم الصتتتتتتتناديق المشتتتتتتتابهة ،كصتتتتتتتندوق التأمين
االجتماعي للعاملين في القطان األهلي ،وصتندوق التقاعد لموظفي العكومة ،يضتاف
إلى ذلك توفر فرص االدخار للمواطنين الراغبين في البنوك والمصارف المعلية.
-6

إن تنفيذ مشتتتترون القانون في عال إقراره يتطلب إنشتتتتاء جهاز إداري

كبير يقوم بقبول طلبات االشتتتتراك وتدقيقها وفتح عستتتابات للمشتتتتركين ومراجعتها،
وإعداد ميزانية الصتتتتتتتندوق وتدقيقها والرقابة عليها ،وكذلك يعتاج إلى إيجاد البنية
التعتية ال زمة له ،وهذا بعد ذاته يتطلب نفقات ومصاريف كبيرة قد تستنزف موارد
الصندوق.
-7

إن الهدف من مشتتتترون القانون هو إنشتتتتاء صتتتتندوق ل دخار الوطني

ي سمح للمواطنين العاملين في القطان األهلي والعكومي بادخار ن سبة من أجورهم أو
مرتباتهم ،بينما يستتتتمح مشتتتترون القانون للمشتتتتتركين االقتراض من الصتتتتندوق بعد
م ضي عام كامل على ا شتراكه بما يعادل أربعة أ ضعاف راتبه األ سا سي ،وقد تكون
مدخرات المشتتتتتتتترك في الصتتتتتتتندوق خ ل هذا العام أقل من مبلغ القرض .كما أن
القرض ستتتتيكون بدون أية فوائد أو مرابعة ،األمر الذي ستتتتيؤثر على المركز المالي
للصتتندوق ،خاصتتة إذا تعثر المشتتترك في إعادة مبلغ القرض مما يؤدي إلى انعستتار
موارد الصندوق.
-8

تستتتهدف صتتناديق االدخار المعمول بها في بعض مؤستتستتات القطان

الخاص والتي يستتتتتتتتاهم فيها رب العمل في دعم مدخرات الصتتتتتتتندوق الزيادة في
االنتاجية والمعافظة على استقرار العمالة فيها لفترة طويلة ،األمر الذي ال يتعقق في
مشتتتتتتترون القانون ،فهو يقتصتتتتتتتر فقط على إلزام العكومة في المستتتتتتتتاهمة بأموال
الصندوق ،دون تعقيق أي زيادة في االنتاجية.
وبالرغم من األسباب التي ذكرها مجلس الشورت لرفض مشرون القانون من عيل
المبدأ؛ إال أن مجلس النواب لم يفند أي تبرير من مبررات المجلس الرافضة لمشرون
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القانون ،وعليه فقد قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق برفض مشرون القانون من
عيل المبدأ ،وذلك لذات األسباب المبينة أع ه.
ثال اثا -اختيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي:
إعماالً لنص المادة (  ) 39من ال ئعة الداخلية لمجلس الشورت  ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:

 -3األستاذة هالــة رمــزي فايــز
 -4الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

مقررا أصليــــاا
ا
مقررا احتياط ايا
ا

راب اعا -توصية اللجنة:

التمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق
الدخار الوطني (المعد في ضووووووووء القتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من
حيث المبدأ.

واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

السيد حبيب مكي هاشم
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

ملحق رقم ()5
تقرير جلنة الشؤون املالية والقتصادية
بشأن قرار جملس النواب حول قرار
جملس الشورى خبصوص مشروع قانون
بش ،منح بطاقة ختفيض للمتقاعدين (
املعد يف ضوء القرتاح بقانون املقدم من
جملس النواب)
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التاريخ 15 :يونيو 2014م

التقرير احلادي والعشرون للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
حـــول قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص مشروع
قانون بشأن منح بطاقة ختفيض للمتقاعدين (املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد الرابع – الفصل التشريعي الثالث

مقدمــــــة:
بتاريخ  1يونيو  ،2014وبموجب الخطاب رقم ( 1014ص ل م ق  /ف 3
د ،)4أرسل سعادة األستاذ جمال معمد فخرو نائب رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون
المالية واالقتصتتتتادية نستتتتخة من قرار مجلس النواب بشووووأن قرار مجلس الشووووورى
بخصوووم مشووروع قانون بشووأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوووء
القتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ لمناقشتتته ودراستتته وإعداد تقرير بشتتأنه
متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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أولا -إجراءات اللجنة :

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )7تدارستتتتتتتتت اللجنة القرار المذكور في اجتماعيها الثامن والث ثين والتاستتتتتتتع
والث ثين والمنعقدين بتاريخ  15 ،11يونيو 2014م.
( )8اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتها لقرار مجلس النواب موضتتتون البعل والدراستتتة
على الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 قرار مجلس النواب بخصوص مشرون القانون موضون البعل والدراسة.(مرفق)

( )9كما عضر االجتمان من مجلس الشورت كل من:
 -3األستـــــاذ محســن حميـــــد مرهــون

المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان.

 -4الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ

المستشار القتصـادي والمـــــــــالي.

 وتولى أمانة ســر اللجنة السيد محمد رضي محمد.

ثان ايا -رأي اللـــــجنة :
ناقشتتتت اللجنة قرار مجلس النواب بشتتتأن قرار مجلس الشتتتورت بخصتتتوص
مشرون القانون عيل ت ّم استعراض وجهات النظر التي دارت عوله من قبل أعضاء
اللجنة ومن قبل المستتتشتتار القانوني لشتتؤون اللجان والمستتتشتتار االقتصتتادي والمالي
بالمجلس.
وقد سبق للجنة أن رفضت مشرون القانون ،وقد كان من أهم أسباب رفضها
لمشرون القانون التالي:

127

 .1إن وجود قانون آخر يشتتتتمل المتقاعدين المستتتتنين وهو القانون رقم ()58
لستتتنة  2009بشتتتأن عقوق المستتتنين قد نص على منح بطاقة تخفيض للمستتتنين الذين
تجاوزوا الستتتتين عامًا ،مما يعني تعقق الغاية من هذا المشتتترون ،باإلضتتتافة إلى أن
أغلب أنظمة الدول األخرت تقدم امتيازات لمن وصل إلى سن التقاعد ( 60عامًا وما
فوق) تقديرً ا لخدماتهم التي قدموها ،وهذا األمر يتماشتتتتتتتى مع المبدأ الوطني لدعم
المتقاعدين.
 .2إن منح جميع المتقاعدين ذات الميزات التي ينص عليها مشتترون القانون،
سيكون مشج ًعا للمواطنين على التقاعد المبكر مما يؤثر سلبًا على اإلنتاجية.
 .3إن هذا المشتتتتتتترون لم يعدد عمرً ا معد ًدا للمتقاعدين الذين لم يبلغوا ستتتتتتتن
الستتتتين المطبق عليهم وفق القانون رقم ( )58لستتتنة  2009بشتتتأن عقوق المستتتنين،
فليس كل متقاعد مستتتن ،إذ إن كثيرً ا من المتقاعدين يفضتتتلون التقاعد المبكر لمزاولة
أعمال عرة ،كما أنه من ال صعوبة تعديد أعداد الم ستفيدين من هذا المشرون ،ب سبب
غياب المعايير الواضعة لهذا المشرون ،وصعوبة التنبؤ بأعداد المستفيدين.
 .4إن مشتتتترون القانون ال يستتتتتهدف ذوي الدخل المعدود من المتقاعدين في
القطاعين األهلي أو العكومي فقط ،بل يدخل ضتتتمن المستتتتهدفين كل متقاعد معاشتتته
التقاعدي ألف دينار فأقل ،وعند األخذ بتعديل مجلس النواب الموقر بإلغاء ستتتتتتتقف
المعاش التقاعدي ،سوف يشمل مشرون القانون جميع المتقاعدين بصرف النظر عن
مستتتوت معاشتتهم ،مما يعني أن العكومة ستتتقدم الدعم ألصتتعاب المعاشتتات المعدودة
والمتوستتتطة والعالية ،وهذا ما يتعارض مع مبادئ األستتتس التي يقوم عليها مشتتترون
القانون.
 .5إن العكومة تقدم أنواعً ا كثيرة من الدعم غير المباشتتتتتتتر للمتقاعدين من
خ ل صتتتتتتندوق الضتتتتتتمان االجتماعي ،وصتتتتتتندوق التأمين االجتماعي للعاملين في
القطان الخاص ،وصتتتتتتندوق التقاعد لموظفي العكومة ،ودعم الستتتتتتلع األستتتتتتاستتتتتتية
الضرورية.
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 .6سبق وأن صدر قرار من مجلس الوزراء برقم ( )10لسنة  2012بتقرير
ع وة تعسين معيشة ألصعاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط
واألفراد ومتقاعدي القطان الخاص وأعضتتتاء مجلستتتي الشتتتورت والنواب والمجالس
البلدية ،والمستتتتعقين عنهم بمقدار  75دينارً ا شتتتهريًا ،كما صتتتدر القانون رقم ()17
لستتتتتتتنة  2013باعتماد الميزانية العامة للدولة للستتتتتتتنتين الماليتين  2013و،2014
والذي مُنح المتقاعدون بموجب هذا القانون ع وة تعستتتين معيشتتتة قدرها  75دينارً ا
لكل متقاعد يقل معاشه عن  700دينار ،وع وة قدرها  50دينارً ا لكل متقاعد معاشه
التقاعدي أكثر من  700وعتى  1500دينار.
وبالرغم من األسباب التي ذكرها مجلس الشورت لرفض مشرون القانون من
عيل المبدأ؛ إال أن مجلس النواب لم يفند أي تبرير من مبررات المجلس الرافضتتتتتتتة
لمشتترون القانون ،وعليه فقد قررت اللجنة التمستتك بقرارها الستتابق برفض مشتترون
القانون من عيل المبدأ ،وذلك لذات األسباب المبينة أع ه.

ثال اثا -اختيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي:
إعماالً لنص المادة (  ) 39من ال ئعة الداخلية لمجلس الشورت  ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:

 -5الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
 -6األستاذة هالــة رمــزي فايــز
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مقررا أصليـــاا.
ا
مقررا احتياط ايا.
ا

راب اعا -توصية اللجنة:
التمسوووك بقرار مجلس الشوووورى السوووابق برفض مشوووروع قانون بشوووأن منح بطاقة
تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضووووووووء القتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

من حيث المبدأ.

واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

السيد حبيب مكي هاشم
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

ملحق رقم ()6
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل املادة
( )20من قانون البلديات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة
2001م ،واملقدم من أصحاب السعادة
األعضاء :مجعة حممد الكعيب،
وعبدالرمحن عبداحلسني جواهري،
وعبدالرمحن حممد مجشري ،وحممد
حسن باقر رضي ،وفؤاد أمحد احلاجي.
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التاريخ  16 :يونيو 2014م

التقريـر الثامن عشر للجنـة املرافق العامة والبيئة
خبصوص اقرتاح بقانون بتعديل املادة ( )20من قانون البلدايت الصادر ابملرسوم بقانون
رقم ( )35لسنة 2001م
دور النعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمــة:
بتاريخ  3يونيو 2014م أرسا صاحب املعايل السيد عل بن صاحل الصاحل رئيس جملس
خطااب برقم ( /1015ص ل م ب  /ف3د )4إىل جلنة املرافق العامة والبيئة ،والذي
الشور
ً
مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقرتاح بقانون بتعديا املادة ( )20من قانون
البلدًيت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 2001م واملقدم من أص اب السعادة
األعضاء :مجعة حممد الكعيب ،عبدالرمحن عبداحلسني جواهري ،عبدالرمحن حممد مجشري ،حممد
حسن ابقر رض  ،فؤاد أمحد احلاج  ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه يف موعد أقصاه أسبوعان من اترخيه ليتم عرضه على اجمللس.

أولا :إجراءات اللجنة:
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لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
( )1ت تتدارس ت ت ت ت ت ت ت تتت اللجن تتة االقرتاح بق تتانون امل تتذكور يف اجتم تتاع تتا الث تتال تتث عش ت ت ت ت ت تتر واملوافق
 27مارس 2014م واجتماع ا اخلامس والعشرين واملوافق  10يونيو 2014م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراس ت ت ت ت تتت ا على الواثئق املتعلقة ابالقرتاح بقانون موض ت ت ت ت تتو الب ث
والدراسة واليت اشتملت على ما يل :
 االقرتاح بقانون ومذكرته اإليضاحية(.مرفق) -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشور ( .مرفق)

-

وبدعوة من اللجنة ش ـ ـ ـ ــارا يف الجتماع الثالث عش ـ ـ ـ ــر وزارة ش ـ ـ ـ ــؤون البلدايت

والتخطيط العمراين ،حيث حضر كل من:
 صاحب السعادة الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون البلدايت والتخطيط العمراين. -السيـد عبـدهللا عبـداللطيـف

الوكيـل املساعـد للثـروة البحريـة.

 -املهنـدس وائـل انصـر املبارا

مدير إدارة التخطيط وشؤون اجملالس البلدية.

 كما شارك يف اجتما اللجنة من األمانة العامة ابجمللس: الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني -األستاذ حمسـن محيـد مرهـون

رئيس هيئة املستشارين القانونيني.
املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة خولة حسن هاشم.اثنيـاا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:
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تر جلنة الشؤون التشريعية والقانونية سالمة االقرتاح بقانون من الناحيتني الدستورية
والقانونية( .مرفق)
اثلثـاا :رأي وزارة شؤون البلدايت والتخطيط العمراين:
نبني س ت ت ت ت تتعادة ولير ش ت ت ت ت تتؤون البلدًيت والتخطي العمراين – يف اجتما اللجنة الثالث
عشتتر – وذلك خالل مناقشتتة املادة ( 9:4بعد إعادة الرتقيم) من مشتترو قانون بشتتأن تنظيم
عملية استخراج الرمال الب رية وبيع ا (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
إىل أنه من خالل التطبيق العمل فإن الولارة جتد ص ت ت ت ت تتعوبة يف احلص ت ت ت ت تتول على موافقة اجملالس
منوهاً إىل وجود فراغ تشريع يف
البلدية اخلمسة على املوضوعات احمل نولة إلي ا من قبا الولارة ،ن
ق تتانون البل تتدًيت احل تتايل ،حي تتث ت ل تتدد فرتة لمني تتة تعلىم اجمل تتالس البل تتدي تتة ابلرد على الولارة
ابالقرتاحتتات واملالحظتتات ،كمتتا أن الولارة ال متلتتك ص ت ت ت ت ت تتالحيتتة طلتتب الرد من تتا خالل فرتة
حمددة.

رابعـاا :رأي اللجنة:
تدارست ت تتت اللجنة االقرتاح بقانون حيث مت است ت تتتعرا

وج ات النظر اليت دارت حوله

من قبا أعضتاء اللجنة ورئيس هيئة املستتشتارين القانونيني واملستتشتار القانوين لشتؤون اللجان،
واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشت ت تتؤون التش ت ت تريعية والقانونية مبجلس الشت ت تتور والذي
كدا لس ت ت ت ت تتالمة االقرتاح بقانون من الناحيتني الدس ت ت ت ت تتتورية والقانونية ،واقتنعت اللجنة يف
جاء مؤ ً
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ضتتوء كا تلك املعطيات يةية التوصتتية جبوال نظر االقرتاح بقانون؛ ذلك أن هذا االقرتاح أييت
استتتجابةً ملا مت طرحه يف اجتما اللجنة مع ستتعادة ولير شتتؤون البلدًيت والتخطي العمراين،
وذلك بوجود ثغرة قانونية يف آلية الرقابة اليت ميارس ا سعادة الولير على قرارات اجملالس البلدية
وتوص تتياهتا سا يست ت م يف إطالة إجراءات الرقابة حيث ت ةدد املادة مدة للمجلس البلدي للرد
على اعرتا

الولير بشأن أًيً من تلك التوصيات أو القرارات

ويف ض ت ت تتوء ذلك توصت ت ت ت اللجنة جبوال نظر االقرتاح بقانون بتعديا املادة ( )20من قانون
البلدًيت الص تتادر ابملرس تتوم بقانون رقم ( )35لس تتنة 2001م واملقدم من أص ت ت اب الس تتعادة
األعضت ت تتاء :مجعة حممد الكعيب ،عبدالرمحن عبداحلست ت تتني جواهري ،عبدالرمحن حممد مجشت ت تتري،
حممد حسن ابقر رض  ،فؤاد أمحد احلاج .
خامسـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئ ة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتور  ،اتفقت اللجنة على
اختيار كا من:
 -1سعادة األستاذ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري
 -2سعادة األستـاذ حممــد حســن ابقـر

مقررا احتياطياا.
ا

سادسـاا :توصية اللجنة:
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مقررا أصليـاا.
ا

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توص جبواز نظر القرتاح
بقانون بتعديل املادة ( )20من قانون البلدايت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة
2001م واملقدم من أص ـ ـ ـ ــحاب الس ـ ـ ـ ــعادة األعض ـ ـ ـ ــاء :مجعة حممد الكعيب ،عبدالرمحن
عبداحلسـ ـ ــني جواهري ،عبدالرمحن حممد مجشـ ـ ــري ،حممد حسـ ـ ــن ابقر رضـ ـ ــي ،فؤاد أمحد
احلاجي.

واألمر معروض على اجمللس املوقر لختاذ الالزم ،،،

مجعة حممد الكعيب

فؤاد أمحد احلاجي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

انئب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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التاريخ  8 :يونيو 2014م

سعادة األستاذ  /مجعة حممد الكعبي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضووووووووع :القتراح بقانون بتعديل المادة ( )20من قانون البلديات الصوووووووادر
بالمرسوووووووم بقانون رقم ( )35لسوووووونة  ،2001والمقدم من أصووووووحاب السووووووعادة
األعضوووووواء :جمعة محمد الكعبي ،عبدالرحمن عبدالحسووووووين جواهري ،عبدالرحمن
محمد جمشير ،محمد حسن باقر رضي ،فؤاد أحمد الحاجي.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  3يونيو 2014م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ( 1016ص ل ت ق  /ف  3د  ،)4نسخة من القتراح بقانون
بتعديل المادة ( )20من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة
 ،2001والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :جمعة محمد الكعبي ،عبدالرحمن
عبدالحسين جواهري ،عبدالرحمن محمد جمشير ،محمد حسن باقر رضي ،فؤاد
أحمد الحاجي ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء
الم عظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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وبتاريخ  8يونيو 2014م ،عقدت لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية اجتماعها
الخامس والعشووورين ،عيل اطلعت االقتراح بقانون المذكور ،ومذكرته اإليضتتتاعية،
وذلك بعضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة االقتراح بقانون لمبادئ
وأعكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترت اللجنة ستتتتتتت مة القتراح بقانون بتعديل المادة ( )20من قانون البلديات
ال صادر بالمر سوم بقانون رقم ( )35ل سنة  ،2001والمقدم من أ صحاب ال سعادة
األعضوووووواء :جمعة محمد الكعبي ،عبدالرحمن عبدالحسووووووين جواهري ،عبدالرحمن
محمد جمشوووووووير ،محمد حسووووووون باقر رضوووووووي ،فؤاد أحمد الحاجي ،من الناعيتين
الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

ملحق 138
رقم ()7
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التاريخ  26 :مايو 2014م

التقريـر السابع والعشرون للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
بشأن القرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002م
إبصدار قانون اإلجراءات اجلنائية واملقدم من سعادة العضو رابب عبدالنيب العريض
دور النعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفا واألمن الوطين كتاب معايل رئيس جملس الشور
رقم ( 886ص ل خ أ  /ف 3د )4املؤرخ يف  29يناير 2014م ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة القرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ()46
لسنة 2002م إبصدار قانون اإلجراءات اجلنائية واملقدم من سعادة العضو رابب عبدالنيب
العريض ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم
عرضه على اجمللس.
أولا :إجراءات اللجنة:
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لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
( )3تدارست اللجنة االقرتاح بقانون املذكور يف االجتماعات التالية:
رقـم الجتمـاع

اترخي ــه

االجتما السابع عشر

 16فرباير 2014م

االجتما الرابع والعشرون

 4مايو 2014م

االجتما اخلامس والعشرون

 11مايو 2014م

االجتما السادس والعشرون

 18مايو 2014م

( )4اطلعت اللجنة أثناء دراس ت ت ت ت تتت ا على الواثئق املتعلقة ابالقرتاح بقانون موض ت ت ت ت تتو الب ث
والدراسة واليت اشتملت على ما يل :

 االقرتاح بقانون ومذكرته اإليضاحية(.مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشور ( .مرفق) رأي هيئة املستشارين القانونيني مبجلس الشور ( .مرفق) -رأي ولارة الداخلية( .مرفق)
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()5

وبدعوة من اللجنة ش تتارك يف االجتما اخلامس والعشت ترين س ــعادة العض ــو األس ــتاذة
رابب عبدالنيب العريض ،مقدمة القرتاح.

()6

وبدعوة من اللجنة شارا يف الجتماع:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:من إدارة الشؤون القانونية.

 .1الرائد حسني سلمان مطر

من إدارة الشؤون القانونية.

 .2النقيب حممد يونس اهلرمي

املستشار القانوين.

 .3السيد وليد الطويل

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضر كل من: .1الدكتور سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوين.
 .2الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة

املستشار القانوين.

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبة،املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.142

اثني ـ ـ ـاا :رأي مقدمة القرتاح خالل اجتماع اللجنة:
بينت ست تتعادة العضت تتو األست تتتاذة رابب العري  ،أن اهلدف من االقرتاح هو إعطاء فرصت تتة
للمت م للتفاو  ،أو عر االعرتاف على املت م مقابا ختفيف العقوبة ،وذلك ملواكبة التطور
التشت ت ت تريع يف النظامني األورويب واألمريك  ،وأفادت أن هذا املقرتح مقتص ت ت تتر على اجلن وملرة
واحدة فق  ،وهذا القانون موجود يف أغلب الدول األوروبية ،وأن فكرة االقرتاح أخذت من
القانون الفرنس  ،والفكرة األساسية هلذا املقرتح ه تقليا حجم القضاًي يف احملاكم ،ابإلضافة
إىل إعطاء املت م فرص ت تتة لت س ت تتني وض ت تتعه االجتماع  ،والبد من اللجوء إىل البدائا يف معظم
القض تتاًي اجلنائية ،كما أوضت ت ت س تتعادهتا أن بع

أعض تتاء اجمللس رأ أن فكرة االقرتاح نو

من اإلغراء ،مبينة أنه ال يوجد فيه أي نو من اإلغراء ،وأن هناك العديد من القوانني جلأت
إىل التصاحل ،يف حني أن املقرتح ليس فيه تصاحل وإمنا نو من التفاو .
اثلث ـ ـ ـ ـاا :رأي وزارة الداخلية:
رأت ولارة الداخلية أن األخذ هبذا االقرتاح س تتيؤدي إىل اإلخالل ابملبادل العامة املس تتتقر
علي ا وه أن للقاض مطلق تقدير العقوبة ،كما أن للقاض األخذ ابالعرتاف وف ًقا لقناعته،
وأن إلىام احملكمة ابلعقوبة املرتتبة على مثا ذلك االعرتاف س تتيقيد س تتلطت ا يف تقدير العقوبة،
ابإلض ت ت تتافة إىل أن األخذ هبذا االعرتاف س ت ت تتيرتتب عليه ختفيف العقوبة ،سا س ت ت تتيؤدي إىل عدم
اقتض ت ت تتاء حق اجملين عليه يف القص ت ت تتاص بعقوبة جنائية تتناس ت ت تتب مع طبيعة ما ارتكبه من جرم،
كذلك تر الولارة أن األخذ هبذا االقرتاح س ت ت ت ت ت تتيؤدي إىل لًيدة معدل اجلرمية ،على اعتبار أن
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املت م لن توقع عليه عقوبة ش ت ت ت تتديدة مبجرد اعرتافه ،والس ت ت ت تتيما أن االقرتاح يس ت ت ت تتري على اجلن
املعاقب علي ا القانون ابحلبس مدة ال تىيد على ثالث س ت ت ت ت ت تتنوات ،وأن اجلرائم اليت فر

هلا

القانون مثا تلك العقوبة جتاول املائة واخلمس ت ت ت ت ت تتني جرمية ،ومن ا جرائم خطرية ،وال ميكن أن
يطبق علي ا مثا هذا االقرتاح والذي يكتف بعقوبة بس ت ت ت ت ت تتيطة ترتتب على ذلك االعرتاف ،سا
يؤدي إىل خلا يف املنظومة التش ت تريعية وانعكاست تتات خطرية على اجملتمع .ويف ضت تتوء ذلك تر
الولارة إعادة النظر يف االقرتاح بقانون موضو الدراسة.
رابعـ ـ ـ ـاا :رأي وزارة العدل:
أيد سثلو ولارة العدل الرأي الوارد يف مذكرة هيئة املستشارين القانونيني مبجلس الشور .
خامس ـ ـ ـ ـاا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة االقرتاح بقانون ،ومذكرته اإليضاحية ،واطلعت على الرأي القانوين للجنة
كثريا ما
الشؤون التشريعية والقانونية ،وعلى رأي هيئة املستشارين ابجمللس ،وقد مثنت اللجنة ً
بذلته مقدمة االقرتاح من ج د يف إعداد هذا االقرتاح ،إال أهنا رأت أن هذا االقرتاح صعب
التنفيذ ،وذلك ألن املبادل األساسية اليت يقوم علي ا االقرتاح بقانون كما أشري إلي ا يف املذكرة
اإليضاحية وه " :أن االقرتاح بقانون أيخذ بنظام يسمى التفاو على العقوبة ،مبوجبه تعر
سلطة االهتام على املت م االعرتاف ابجلرمية مقابا ختفيف العقوبة املقررة للجرمية أو احلكم بغرامة
بدالً من احلبس ،وعدم مالحقة املت م عن األفعال األخر املرتبطة ابجلرمية املعرتف هبا ،وتنالل
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امل تم عن حق الدفا املقرر له مبقتضى الدستور والقانون ،مث ةال األوراق على احملكمة املختصة
لتصدر حكم ا يف القضية بناءً على االعرتاف دون مرافعة ،ويكون احلكم واجب النفاذ غري
قابا للطعن عليه ،مع حق احملكمة يف أن تقرر وقف تنفيذه وف ًقا ألحكام املادة ( )81من
قانون العقوابت .ويتم خصم مدة احلبس االحتياط من مدة العقوبة احملكوم هبا ،ومن هنا
وانطالقًا من احلفاظ على كيان اجملتمع وتشجيع من يرتكب جرائم بسيطة على االعرتاف هبا
مقابا ختفيف العقوبة فقد كانت احلاجة إىل تعديا بع

نصوص قانون اإلجراءات اجلنائية

تلىم سلطة االهتام ابلتفاو أو عر االعرتاف على املت م مقابا ختفيف العقوبة وذلك ملواكبة
التطور التشريع يف النظام األورويب واألمريك ".

وتر اللجنة أن هذه املبادل األساسية اليت يقوم علي ا االقرتاح بقانون واملتمثلة بعملية
إغراء املت م ابالعرتاف مقابا ختفيف العقوبة أو اإلعفاء من ا ،تبدو خمالفة للمبادل اليت تضمنت ا
املادة ( )19من الدستور يف البند (د) من ا .إذ نصت على" :ال يعر

أي إنسان للتعذيب

املادي أو املعنوي ،أو لإلغراء ،أو للمعاملة احلاطة ابلكرامة ،ولدد القانون عقاب من يفعا
ذلك .كما يبطا كا قول أو اعرتاف يثبت صدوره ةت وطأة التعذيب أو ابإلغراء أو لتلك
املعاملة أو الت ديد يي من ا" .كما أهنا ختالف من انحية أخر املبادل اليت تضمنت ا املادة
( )20من الدستور إذ ينص البند (ج) من ا على " :املت م بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة
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قانونية تؤمن له في ا الضماانت الضرورية ملمارسة حق الدفا يف مجيع مراحا الت قيق واحملاكمة
وف ًقا للقانون".

كما تر اللجنة أن كا ما ذكر للدفا عن هذا النظام الذي جاء به االقرتاح بقانون ال
يربر األخذ به يف مقابا السلبيات الكثرية اليت ترتتب عليه فعالً أو من احملتما أن ترتتب عليه
مستقبالً.
فاالقرتاح بقانون يلىم عضو النيابة العامة أن يعر

على املت م االعرتاف بكا جرمية مشمولة

ابالقرتاح بقانون بصرف النظر عن صعوبة أو س ولة إثباهتا ،وهذا بدوره سيؤدي إىل تشجيع
كا من يريد أن يقدم على ارتكاب مثا هذه اجلرائم ،طاملا أنه قد علم مسب ًقا ابلعقوبة املخففة
اليت ستوقع عليه ،سا سيؤدي إىل التقليا من قيمة الرد العام واخلاص ابلنسبة الرتكاب مثا
هذه اجلرائم ،فضالً عن تس يا التسرت على الفاعا األصل أو احملر أو الشريك عندما يكون
دائما.
االعرتاف غري صادق يف الكشف عن احلقيقة وهو احتمال وارد ً

ويف ضت ت ت ت تتوء ذلك توص ت ت ت ت ت اللجنة بعدم املوافقة على االقرتاح بقانون بتعديا بع

أحكام

املرس ت ت ت تتوم بقانون رقم ( )46لس ت ت ت تتنة 2002م إبص ت ت ت تتدار قانون اإلجراءات اجلنائية ،واملقدم من
سعادة العضو رابب عبدالنيب العري .
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سادس ـ ـ ـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئ ة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتور  ،اتفقت اللجنة على
اختيار كا من:

.3

األستاذة مجيلة علي سلمان

.4

األستاذ إبراهيم حممد بشمي

مقررا أصليـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سابع ـ ـ ـ ـاا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توص بعدم املوافقة على
القرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرســوم بقانون رقم ( )46لســنة 2002م إبصــدار
قانون اإلجراءات اجلنائية واملقدم من سعادة العضو رابب عبدالنيب العريض.

واألمر معروض على اجمللس املوقر لختاذ الالزم ،،،
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د .خالد بن خليفة آل

أ .مجيلة علي سلمان
خليفة

رئيس اللجنة

انئب رئيس اللجنة
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التاريخ  16 :أبريل 2014م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :القتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )46لسنة
 2002بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية ،والمقدم من سعادة العضو األستاذة رباب
عبدالنبي العريض.

تحية طيبة وبعد،،
بتاريخ  29يناير 2014م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ( 887ص ل ت ق /ف  3د  ،)4نسخة من القتراح بقانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )46لسنة  2002بإصدار قانون اإلجراءات
الجنائية ،والمقدم من سعادة العضو األستاذة رباب عبدالنبي العريض ،إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء الم عظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفان واألمن الوطني.
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علمـًا أن االقتراح بقانون كان مقدمـًا من سعادة العضو األستاذة رباب عبدالنبي
العريض ،وسعادة العضو األستاذة دلل جاسم الزايد ،أال أن اللجنة استلمت طلبـًا
مؤرخـًا في  31مارس 2014م بشأن انسعاب سعادة العضو األستاذة دلل جاسم
الزايد من تقديم االقتراح بقانون بتعديل بعض أعكام المرسوم بقانون رقم ( )46لسنة
 2002بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية.

وبتواريخ  9و  16فبراير 2014م ،و 15أبريل  2014عقدت لجنة الشتتتتتتتؤون
التشتتتريعية والقانونية اجتماعاتها الثاني عشتتتر ،والثالل عشتتتر ،والثامن عشتتتر ،عيل
اطلعت على االقتراح بقانون المذكور ،ومذكرته اإليضاعية ،ورأي هيئة المستشارين
القانونيين بالمجلس عول االقتراح بقانون ،وذلك بعضتتتتتتتور المستتتتتتتتشتتتتتتتار القانوني
بالمجلس.

وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة االقتراح بقانون لمبادئ
وأعكام الدستور.
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رأي اللجنة:
ترت اللجنة س مة القتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
( )46لسوونة  2002بإصوودار قانون اإلجراءات الجنائية ،والمقدم من سووعادة العضووو
األستاذة رباب عبدالنبي العريض ،من الناعيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانوني

151

