املـالحــق
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ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي للجنة املرافق
العامة والبيئة خبصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم املباني الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )13لسنة 1977م،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ()51
لسنة 2013م.
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التاريخ  16 :يونيو 2014م

التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة
بشأن املواد ( )2و( )23و( )24من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
املباين الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )13لسنة  ،1977املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )51لسنة 2013م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
رقم
استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى
(  1026ص ل م ب  /ف 3د )4املؤرخ يف  10يونيو 2014م ،من دور االنعقاد العادي
الرابع من الفصل التشريعي الثالث والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة إبعادة دراسة املواد ()2
و( )23و( )24املسرتدة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباين الصادر
ابملرسوم بقانون رقم ( )13لسنة  ،1977املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة 2013م،
على أن تتم دراستها وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنا؛ ليتم عرضه
على اجمللس.
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أوالا -إجراءات اللجنة :
 تدارس ت ت ت ت ت تتت اللجنة املواد ( )2و( )23و( )24من مش ت ت ت ت ت تتروع القانون يف اجتماعها اخلامسوالعش ت ت ت ت ت ت ترين واملوافق  10يونيو 2014م ،واجتم ت ت تتاعه ت ت تتا الس ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاد

والعش ت ت ت ت ت ت ترين واملوافق

 15يونيو2014م.
 ش ت ت ت ت تتارل يف اجتماع اللجنة اخلامس والعشت ت ت ت ت ترين ايس ت ت ت ت تتتا ة رابب العريض ئ رئيس جلنةالشؤون التشريعية والقانونية.

 شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس: الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني -األستـاذ حمسـن محيـد مرهـون

رئيس هيئة املستشارين القانونيني.

املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 وتوىل أمانة ستر اللجنة السيـدة خولـة حسـن هاشـم.
اثنيـاا  -رأي اللجنة:
أعادت اللجنة دراسة املواد ( )2و( )23و( )24املشار إليها ،حيث تبادل السادة
أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأهنا مع رئيس هيئة املستشارين القانونيني واملستشار القانوين
لشؤون اللجان يف ضوء ما أثري من وجهات نظر بشأهنا من قبل بعض أصحاب السعادة
أعضاء اجمللس.
132

وقتتد أجرت اللجنتتة بعض التعتتديالت على كتتل من املواد ( )2و( )23و( )24من مش ت ت ت ت ت تتروع
القانون املذكور و لك على النحو التايل:
 فيما يتعلق ابملادة ( )2ارأتت اللجنة املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة. وفيما يتعلق ابملادة ( )23ارأتت اللجنة املوافقة على قرار جملس النواب إبعادة ص ت ت ت ت ت تتيا ةالفقرة قبل ايخرية من املادة ،مع إجراء التعديالت اآلتية:


استبدال عبارة ( ابلغرامة ) بعبارة (ابحلبس والغرامة) الواردة يف الفقرة ايوىل من املادة.



حذف عبارة ( أو إبحدى هاتني العقوبتني ) الواردة يف الفقرة ايوىل من املادة.



اس ت تتتبدال عبارة (ابلغرامة اليت) بعبارة (ويعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سـ ــتة أش ـ ـ ر
وبغرامة) الواردة يف الفقرة الثانية من املادة.



حذف عبارة ( أو إبحدى هاتني العقوبتني ) الواردة يف الفقرة الثانية من املادة.

 أمتا فيمتا يتعلق ابملتادة ( )24ارأتت اللجنتة اس ت ت ت ت ت تتتبتدال كلمتة ( عشـ ـ ـ ـ ــرة د نر ) بكلمتة( مائة دينار ) الواردة يف بداية املادة.

اثلثـاا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
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إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
مقررا أصلي ـاا
 .1سعادة امل ندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري
ا
مقررا احتياطيـاا
 .2سعادة األستاذ فــؤاد أمح ـد احلاجــي
ا
رابعـاا  -توصية اللجنة :
يف ض تتوء ما دار من مناقش تتات وما أبدي من ثراء أثناء دراس تتة املواد ( )2و( )23و( )24من
مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :
 املوافقة على املواد ( )2و( )23و( )24من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونتنظيم املباين الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )13لسنة  ،1977املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )51لسنة 2013م  ،وذلك ابلتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
فــؤاد أمحـد احلاجــي

مجعـة حممــد مجعــة الكعيب
رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

ئب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباين الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )13لسنة ،1977املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )51لسنة
2013م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()2

مادة()2

توصية اللجنة
مادة()2

 -قرر اجمللس إعادة صيا ة املادة.

توقف البلدية ابلاريق ا داري كل نص املادة بعد التعديل:
بناء أو عمل مبوج هذا القانون توقف البلــديــة ابل ريق ايداري أي
جيرى بت ت تتدون ترخيص أو خالف ت ت تاً عمل من األعمال املش ـ ـ ـ ــار إلي ا يف
يحكام الرتخيص املعاى ،ويصدر املــادة ( )1من هــاا القــانون ري
اب يقاف قرار مس ت تتب ويعلن هذا بــدون ترخيص أو خالفـ ا لشـ ـ ـ ـ ــرو
القرار إىل ش ت ت ت ت ت تتلص امل ت تتال ت تتك أو الرتخيص وذلـ ــك بقرار مس ـ ـ ـ ـ ـبـ ــب
املرخص له واملهند املشرف على يتض ـ ـ ــمن بيا ا مال األعمال  ،يعلن
التنفيتتذ أو املقتتاول – إن وجتتد – إىل شـ ـ ـ ـ ــوص املــالــك أو من ثل ـ
ف ت ت تتإ ا تت تع ت ت تتذر إع تتالن أي مت تنت ته تتم قانو ا أو املرخص ل واملقاول القائم
135

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة()2

 املوافقتتة على نص املتتادة كمتتاورد من احلكومة املوقرة.
توقف البل تتدي تتة ابلاريق ا داري ك تتل
بن تتاء أو عم تتل مبوجت ت ه تتذا الق تتانون
جي تترى ب ت ت تتدون ت تترخ تي تتص أو خ تتالف ت ت تاً
يحكام الرتخيص املعاى ،ويص ت ت ت ت ت تتدر
اب يقتتاف قرار مس ت ت ت ت ت ت تبت ويعلن هتتذا
القرار إىل ش ت تتلص املالك أو املرخص
له واملهند املش ت ت تترف على التنفيذ أو
املقت تتاول – إن وجت تتد – فت تتإ ا تعت تتذر

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

بش ت ت ت ت ت تتلص ت ت ت ت ت تته يتم إخااره خبااب ابلتنفيــا وامل نــدس املشـ ـ ـ ـ ــر على
مست ت تتجل بعلم الوصت ت تتول على ثخر التنفيا ،فإذا تعار إعالن أي من م
حمل إقامة له معلوم لدى البلدية ،بشـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ يتم إخ ــارل بكتــاب
ويتم حترير حم ت ت تتاض ت ت ت ت ت تتر ابيعم ت ت تتال مس ـ ـ ــجل بعلم الوص ـ ـ ــول على خر
امللالفة وترسل إىل النيابة العامة  .حمــل إقــامــة ل ـ لــدى البلــديــة و رر
وتض ت ت ت ت ت تتع البلتتديتتة الفتتتة يف مكتتان حمض ـ ـ ـ ــر بض ـ ـ ـ ــب األعمال املوالفة
تتاهر مبوقع العقتتار مبينتاً هبتتا البنتتاء ويرسل للنيابة العامة .
أو العمتتل امللتتالف ومتتا ارتتذ من ويكون للبلـ ــديـ ــة اختـ ــاذ ايجراءات
إجراءات أو قرارات يف ش ت ت ت ت ت ت تتأنتته  ،الالزم ــة ملنع اسـ ـ ـ ـ ــتئن ــا األعم ــال
وعلى وي الش ت ت ت ت ت ت ت ت تتأن امل ت تتذكورين املو ــالف ــة ك ــالت ف على األدوات
اةتافظتة على بقتاء هتذه الالفتتة يف واملعدات املسـ ـ ـ ـ ــتودمة يف ارتكاب
مكاهنا واض ت ت ت ت ت تتحة البيا ت إىل أن املوالفة ملدة ال تزيد على عشـ ـ ـ ـ ــرة
أايم ،مــا ت تقرر النيــابــة ،ر ذلــك،
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
إعالن أي منهم ب شلصه يتم إخااره
خبااب مس ت ت تتجل بعلم الوص ت ت تتول على
ثخر حمل إقامة له معلوم لدى البلدية،
ويتم حترير حماضت ت ت تتر ابيعمال امللالفة
وترسل إىل النيابة العامة .
وتض ت ت ت ت تتع البلدية الفتة يف مكان اهر
مبوقع العقار مبيناً هبا البناء أو العمل
املل تتالف وم تتا ار تتذ من إجراءات أو
قرارات يف شتتأنه  ،وعلى وي الشتتأن
امل تتذكورين اة تتافظ تتة على بق تتاء ه تتذه
الالفتة يف مكاهنا واض ت ت ت ت ت تتحة البيا ت
إىل أن يتم تصت تتحي أو است تتتكمال أو
إزالة البناء أو العمل امللالف.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

يتم تصتتحي أو استتتكمال أو إزالة دون إخالل حبقوق الغر حسـ ـ ـ ـ ــن
البناء أو العمل امللالف .
النية.
ومع عت تتدم ا خالل ابملس ت ت ت ت ت تتئوليت تتة وتض ــع البلدية الفتة يف مكان راهر
اجلنائية ،جيوز للبلدية أن تص ت ت ت ت ت تتدر مبوقع العقـ ــار مبين ـ ـا مـ ــا األعمـ ــال
خالل س ت ت ت ت ت تتة عش ت ت ت ت ت تتر يوماً على املوــالفــة ومــا اختــا من إجراءات أو
ايكت تث تتر م تتن ريت ت إع تتالن قت ترار قرارات يف ش ـ ـ ــأنا ويكون املالك أو
إيقتتاف البنتتاء أو العمتتل امللتتالف من ثلـ ـ ـ ق ـ ــانو ا أو املرخص لـ ـ ـ
قراراً مس ت ت ت ت ت تتبب تاً إبزالتتة متتا مت إيقتتافتته واملقــاول وامل نــدس مسـ ـ ـ ـ ــئولني عن
و ل تتك إ ا ك تتان البن تتاء أو العم تتل إبقاء هال الالفتة يف مكانا واض ة
امللالف قد أقيم بدون ترخيص أو البي ـ ــا ت إىل أن يتم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ي
خالفت تاً يحك تتام الرتخيص املعاى األعمال املوالفة أو إزالت ا .
م ك تتان يؤثر على مقتض ت ت ت ت ت ت تي تتات مع ع ـ ــدم ايخالل ابملس ـ ـ ـ ـ ــؤولي ـ ــة
الصتتحة العامة أو أمن الستتكان أو اجلنائية ،تصدر البلدية خالل مخسة
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
ومع عدم ا خالل ابملسئولية اجلنائية،
جيوز للبلدية أن تصت تتدر خالل ست تتة
عش ت ت ت ت ت تتر يومت تاً على ايكثر من ري
إعالن قرار إيق تتاف البن تتاء أو العم تتل
امللالف قراراً مسبباً إبزالة ما مت إيقافه
و لت ت تتك إ ا كت ت تتان البنت ت تتاء أو العمت ت تتل
املل تتالف ق تتد أقيم ب تتدون ترخيص أو
خالفتاً يحكتتام الرتخيص املعاى م
كان يؤثر على مقتض ت ت ت تتيات الص ت ت ت تتحة
العامة أو أمن الس ت ت ت ت ت تتكان أو املارة أو
اجلريان  ،وخيار وي الش ت تتأن املش ت تتار
إليهم هب ت تتذا القرار مبوجت ت ت خا ت تتاب
مسجل بعلم الوصول ،وعليهم املبادرة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

امل ت ت تتارة أو اجلتريان  ،وخيتاتتر وي عشـ ـ ـ ـ ــر يوم ا على األكثر من ريخ
الش ت ت ت ت تتأن املش ت ت ت ت تتار إليهم هبذا القرار إعالن قرار إيقا األعمال املوالفة
مبوج ت خا تتاب مس ت ت ت ت ت ت تج تتل بعلم قرارا مسـ ــببا إبزالة األعمال املوالفة
الوصتتول ،وعليهم املبادرة إىل تنفيذ اليت مت إيقاف ا أو تص ـ ـ ـ ـ ـ ي ا إذا
القرار الص ت ت ت ت ت تتادر من البلدية خالل كانت تؤثر على الص ـ ـ ـ ة العامة أو
املدة املناس ت ت ت ت ت تتبة اليت حتددها ،فإ ا أمن الس ـ ـ ـ ــكان أو املارة أو اجلران،
امتنعوا عن التنفيتتذ أو انقضت ت ت ت ت ت ت تتت وخي ر ذوو الشأن املشار إلي م ماا
امل ت تتدة اة ت تتددة دون إمت ت تتام ت تته تتوىل القرار بكت ـ ــاب مسـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ــل بعلم
البلت تتديت تتة التنفيت تتذ ابلاريق ا داري الوصول ،وعلي م املبادرة إىل تنفيال
وابلقوة اجل يتتة ،ويتحمتتل امللتتالف خالل امل ـدة اليت حتــددهــا البلــديــة،
مجيع النفقات.
فإذا امتنعوا عن التنفيا أو انقض ــت
املدة دون امتام  ،يتم التنفيا مبعرفة
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
إىل تنفيذ القرار الص ت ت ت ت ت تتادر من البلدية
خالل املدة املناسبة اليت حتددها ،فإ ا
امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت ت ت ت ت تتت املدة
اةددة دون إمتامه تتوىل البلدية التنفيذ
ابل تا تريتتق ا داري وابل تقتتوة اجل ت ي ت ت تتة،
ويتحمل امللالف مجيع النفقات.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

البل ـ ــدي ـ ــة ابل ريق ايداري وابلقوة
اجلربية على نفقة املوالف.
مادة ()23

مادة ()23

مادة ()23

 قرر اجمللس إعادة صيا ة الفقرة قبل  -املوافقة على قرار جملس النوابإبعادة صيا ة الفقرة قبل ايخرية
ايخرية من املادة.
من املتتادة ،مع إجراء التعتتديالت
نص املادة بعد التعديل:
اآلتية:
 اس ت ت ت تتتبدال عبارة ( ابلغرامة )
بعبارة (ابحلبس والغرامة) الواردة
يف الفقرة ايوىل من املادة.

 حتتذف عب تتارة ( أو إبحــدى
ه ـ ــاتني العقوبتني ) الواردة يف
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مادة ()23

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الفقرة ايوىل من املادة.

 اس ت ت ت ت ت تتتبتتدال عبتتارة (ابلغرامة
اليت) بعبتتارة (ويعــاقــب ابحلبس
مدة ال تزيد على سـ ـ ــتة أشـ ـ ـ ر
وبغرامة) الواردة يف الفقرة الثانية
من املادة.

 حتتذف عب تتارة ( أو إبحــدى
ه ـ ــاتني العقوبتني ) الواردة يف
الفقرة الثانية من املادة.

يعت تتاق ت ت ابحلبس والةرامت تتة اليت ال يعتتاق ت ابحلبس والةرامتتة اليت ال تقتتل
تق تتل عن ألف دين تتار وال تتج تتاوز عن ألف دينتتار وال تتجتتاوز عش ت ت ت ت ت تترة
عش ت ت ت ت ت تترة ثالف دينتتار أو إبحتتدى ثالف دي تن ت ت تتار أو إبح ت ت تتدى ه ت ت تتات تتني
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يعاق ابلغرامة اليت ال تقل عن ألف
دينار وال تتجاوز عشت ت ت تترة ثالف دينار
كت ت تتل من أق ت تتام بن ت تتاء أو عمالً دون

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

هتتاتني العقوبتني كتتل من أقتتام بنتتاء
أو ع تم تالً دون احلص ت ت ت ت ت ت تتول ع تلتتى
ترخيص ب تتذل تتك من البل تتدي تتة وفق تاً
يحكام هذا القانون .
ويعاق ابحلبس مدة ال ت يد على
ست ت ت ت تتتة أشت ت ت ت تتهر وبةرامة ال تقل عن
س تتمائة دينار وال تتجاوز س تتة
ثالف أو إبحدى هاتني العقوبتني
ك ت ت تتل متتن أق ت ت تتام بتن ت ت تتاءً أو عتمتالً
ابمللتتالفتتة للش ت ت ت ت ت تترو املمنوح على
أساسها الرتخيص.

العقوبتني كتتل من أقتتام بنتتاء أو عمالً
دون احلصول على ترخيص بذلك من
البلدية وفقاً يحكام هذا القانون.
ويع تتاقت ت ابحلبس م تتدة ال ت ي تتد على
س ت ت ت ت ت ت تتتتة أش ت ت ت ت ت تتهر وبةرامتتة ال تقتتل عن
س ت ت ت ت تتمائة دينار وال تتجاوز س ت ت ت ت تتة
ثالف أو إبحدى هاتني العقوبتني كل
من أق ت تتام بن ت تتاءً أو عمالً ابملل ت تتالف ت تتة
للشت ت ت ت ت تترو املمنوح على أست ت ت ت ت تتاست ت ت ت ت تتها
الرتخيص.
ويعتتد رف تاً مشت ت ت ت ت ت ت تتدداً قيتتام امللتتالف
ابست ت ت ت تتتئناف ما ست ت ت ت تتبق إيقافه ابلاريق
141

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة
احلص ت ت ت ت ت تتول على ترخيص ب تتذل تتك من
البلدية وفقاً يحكام هذا القانون.

ويع تتاق ت ت

ابلغرام ــة اليت ال تق تتل عن

س ت ت ت ت تتمائة دينار وال تتجاوز س ت ت ت ت تتة
ثالف ك ت تتل من أق ت تتام بن ت تتاءً أو عمالً
ابمللت ت تتالفت ت تتة للش ت ت ت ت ت تترو املمنوح على
أساسها الرتخيص.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

ويعد رفاً مشت ت ت ت ت تتدداً قيام امللالف
ابس تتتئناف ما س تتبق إيقافه ابلاريق
ا داري على الر م من إخا ت ت تتاره
بت ت تتذلت ت تتك  ،فت ت تتإ ا كت ت تتان من قت ت تتام
ابستئناف البناء أو العمل امللالف
شلصاً ثخر ري امللالف فيعاق
بذات العقوبة املقررة للملالف يف
الفقرتني الست ت ت ت ت ت ت تتابقتني  ،ويف مجيع
ايحوال حتكم اةكمة بتصت ت ت ت تتحي
أو اس ت ت ت ت ت تتتكمتتال أو إزالتتة البنتتاء أو ويعاقب كل من خيالف أحكام املواد
التع تم ت ت تتل املتل ت ت تتالتتف عتلتتى نتف تق ت ت تتة ( 4،2ال ـف ـقــرة األوىل 5 ،ال ـف ـقــرة
امللالف.
األوىل 8،6 ،الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــرة

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ا داري على الر م من إخااره بذلك
 ،فإ ا كان من قام ابست ت ت ت ت تتتئناف البناء
أو العمل امللالف ش تتلصت تاً ثخر ري
امللالف فيعاق بذات العقوبة املقررة
للملالف يف الفقرتني الست ت ت ت ت ت تتابقتني ،
ويف مجتيتتع ايحتوال حتتكتتم اةتكتم ت ت تتة
بتص تتحي أو اس تتتكمال أو إزالة البناء
أو العمل امللالف على نفقة امللالف
.

ويعتتد رف تاً مشت ت ت ت ت ت ت تتدداً قيتتام امللتتالف
ابست ت ت ت تتتئناف ما ست ت ت ت تتبق إيقافه ابلاريق
ا داري على الر م من إخااره بذلك
 ،فإ ا كان من قام ابست ت ت ت ت تتتئناف البناء
أو العمل امللالف ش تتلصت تاً ثخر ري
امللالف فيعاق بذات العقوبة املقررة
للملالف يف الفقرتني الست ت ت ت ت ت تتابقتني ،
ويف مجتيتتع ايحتوال حتتكتتم اةتكتم ت ت تتة
بتص تتحي أو اس تتتكمال أو إزالة البناء
أو العمل امللالف على نفقة امللالف
.

األوىل12،الفقرة الثانية ) 13 ،من

(2،4الـ ـفـ ـق ــرة األوىل 5 ،الـ ـفـ ـق ــرة
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ويعاقب كل من خيالف أحكام املواد

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

ويعاق على خمالفة أحكام القانون هاا القانون أو القرارات الص ـ ـ ـ ــادرة
ايخرى أو القرارات املنفذة له تنفي ــاا لـ ـ بغرام ــة ال تتج ــاوز ألف
بةرامة ال تتجاوز ألف دينار  ،دين ـ ــار ،وتتع ـ ــدد العقوابت بتع ـ ــدد
وحتكم اةكمة فضالً عن الةرامة املوالفات.
بتصحي أو استكمال أو إزالة ويف مجيع ايحوال رار جلنة م اولة
البناء أو العمل امللالف.
املهن اهلندسية ابيحكام اليت تصدر

مادة ()24

الفقرة الث ـ ــاني ـ ــة ) 13 ،من ه ـ ــاا
القانون أو القرارات الصــادرة تنفياا
لـ ـ بغرام ــة ال تتج ــاوز ألف دين ــار،
وت ـ ـت ـ ـع ـ ــدد ال ـ ـع ـ ـقـ ــوابت ب ـ ـت ـ ـع ـ ــدد

املوالفات.

ويف مجيع ايحوال رار جلنة م اولة
املهن اهلندسية ابيحكام اليت تصدر
ضد املهندسني وفقاً يحكام هذا
القانون الرا ما يل م بشأهنم.

مادة ()24
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كما أقرهتا اللجنة
األوىل 8،6 ،الـ ـفـ ـق ــرة األوىل12،

ضد املهندسني وفقاً يحكام هذا
ويف مج تيتتع ايح توال ر تاتتر جل تن ت ت تتة القانون الرا ما يل م بشأهنم.
م اولة املهن اهلندس ت ت ت ت ت تتية ابيحكام
اليت تص ت تتدر ض ت تتد املهندس ت تتني وفقاً
يحك تتام ه تتذا الق تتانون الر تتا م تتا
يل م بشأهنم.
مادة ()24

نصوص املواد

مادة ()24

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
دون تعديل

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 -ارأتت اللجنة اس ت ت تتتبدال عبارة

( عشـ ـ ـ ـ ـ ــرة د نــر ) بت تعت تب ت ت تتارة
( مــائــة دينــار ) الواردة يف بتتدايتتة

املادة.
يعاق امللالف بةرامة ال تتجاوز

يعاقت ت ت املل ت تتالف بةرام ت تتة ال تتج ت تتاوز

متتائتتة دينتتار عن كتتل يوم تنع فيتته
عن تنفيذ ما قض ت ت ت ت ت تتى به احلكم أو
القرار النهائي من البلدية بتصحي
أو اس ت ت ت ت ت تتتكمتتال أو إزالتتة البنتتاء أو
العمل امللالف ،و لك بعد انتهاء

عش ـ ــرة د ن ـ ــر ع ت تتن ك ت تتل ي ت تتوم تن ت تتع
في تته ع تتن تنفي تتذ م تتا قض تتى ب تته احلك تتم
أو القت ت ت ت ت ترار النه ت ت ت ت تتائي م ت ت ت ت تتن البلدي ت ت ت ت تتة
بتص ت ت ت ت تتحي أو اس ت ت ت ت تتتكمال أو إزال ت ت ت ت تتة
البنت ت تتاء أو العمت ت تتل امللت ت تتالف ،و لت ت تتك
بع ت ت تتد انته ت ت تتاء امل ت ت تتدة اة ت ت تتددة لتنفي ت ت تتذ
احلكم أو القرار.

املدة اةددة لتنفيذ احلكم أو القرار
.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

كما تسري أحكام الةرامة املشار
إليها يف حالة استئناف البناء أو
العمل املوقوف  ،و لك عن كل
يوم اعتباراً من اليوم التايل خاار
وي الشأن بقرار ا يقاف.

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
كما تس ت ت ت ت تتري أحكام الةرامة املش ت ت ت ت تتار
إليهتتا يف حتتالتتة اس ت ت ت ت ت تتتئنتتاف البنتتاء أو
العمتتل املوقوف  ،و لتتك عن كتتل يوم
اعتبتتاراً من اليوم التتتايل خاتتار وي
الشأن بقرار ا يقاف.
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ملحق رقم ()2
التقرير التكميلي الرابع للجنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون
اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )46لسنة 2002م،
املرافق للمرسوم رقم ( )124لسنة
2011م" ،تقليل مدة احلبس
االحتياطي للمتهم ،ومنحه حق
التظلم".
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التاريخ  19 :مايو 2014م

التقرير التكميلي الرابع للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املادة ( )149من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام
قانون ايجراءات اجلنائية الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002
املرافق للمرسوم بقانون رقم ( )124لسنة 2011
(تقليل مدة احلبس االحتياطي للمت م ،ومن

حق التظلم)

دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
بتاري  17مار 2013م أرسل صاح

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس

جملس الشورى خاابتًا برقم (  642ص ل خ أ /ف 3د )3إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع

وايمن الوطين ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته العشرين املنعقدة بتاري  11مار 2013م،

خبصوص إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ا جراءات اجلنائية الصادر ابملرسوم
بقانون رقم ( )46لسنة  ،2002املرافق للمرسوم بقانون رقم ( )124لسنة ( 2011تقليل مدة
احلبس االحتياطي للمتهم ،ومنحه حق التظلم) إىل اللجنة ،و لك مل يد من الدراسة.
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كما استلمت اللجنة خااب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم
(/707ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف  29أكتوبر 2013م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
مبواصلة مناقشة مشروع القانون املذكور الذي ال زال قيد الدراسة لدى اللجنة.

أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماعات التالية:
رقـم االجتمـاع

رخيـ ـ

االجتماع اخلامس

 24نوفم 2013م

االجتماع الساد

 1ديسم 2013م

االجتمتاع الرابع والعشرون

 4مايو 2014م

االجتماع اخلامس والعشرون

 11مايو 2014م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراست تتتها على الوائق املتعلقة مبش تتروع القانون موضت تتوع النظر واليت
اشتملت على:
 اقرتاح إبجراء تعديل على املادة ( ،)149واملقدم من سعادة العضو ايستا ة داللجاسم ال ايد ،وسعادة العضو ايستا ة لولوة العوضي.
-

رأي جلنة حقوق ا نسان مبجلس الشورى( .مرفق)

-

رأي اجمللس ايعلى للقضاء خبصوص مشروع القانون( .مرفق)
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-

رأي وزارة الداخلية( .مرفق)

-

رأي املؤسسة الوطنية حلقوق ا نسان( .مرفق)

( )3وبدعوة من اللجنة شارل يف اجتماع اللجنة الساد املؤسسة الوطنية حلقوق اينسان،
وقد حضر كل من:
 .1الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق اينسان.

 .2السيد ايسر شاهني

رئيس الشؤون القانونية.

 .3السيد حممد أمحد النجار

ابحث قانوين.

( )4وبدعوة من اللجنة شارل يف اجتماعي اللجنة الرابع والعشرين ،واخلامس والعشرين كل
من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من: .1الرائد حسني سلمان م ر

من إدارة الشؤون القانونية.

 .2النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

 .3السيد وليد ال ويل

املستشار القانوين.

 وزارة العـدل والشؤون ايسالمية واألوقا  ،وقد حضر كل من: .1الدكتور سعيد حممد عبدامل لب

املستشار القانوين.

 .2الشيوة نورة بنت خليفة ل خليفة املستشار القانوين.
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 ش ت ت ت تتارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال والبةاملستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة ستر اللجنة السيدة س ر عبدالل يف.اثني ـ ـاا :رأي جلنة حقوق اينسان مبجلس الشورى وف اقا للرد الكتايب:
ترى جلنة حقوق ا نست ت تتان أن مشت ت تتروع القانون وقد أخذ بتقليل مدة احلبس االحتياطي،
كمتتا أختتذ بض ت ت ت ت ت ت تمتتانتتة أخرى للمتهم تتمثتتل إبعاتتائتته حق التظلم من قرار النيتتابتتة العتتامتتة بعتتدم
املوافقتتة على طلبتته اب فراه عنتته؛ قتتد وفر ض ت ت ت ت ت ت تمتتا ت جتتديتتدة للمتهم وهو أمر إجيتتا  ،وقتتد
حتصلت لدى اللجنة بعض املقرتحات لتعديل مواده ستعرضها فيما بعد.
يؤمن للمتهم
إال أن اللجنة ترى أن من واجبها ا شارة إىل أن حق الدفاع الذي جي أن ّ

بكل أبعاده؛ يتال االعرتاف له حبق الاعن استتتئنافًا أبوامر مد حبستته أمام حمكمة أعلى من
اةكمة اليت أص ت ت تتدرت ايمر مبد حبس ت ت تته ،وأن يتكرر له هذا احلق كلما ص ت ت تتدر أمر جديد مبد
حبست تته .وقد أقرت قوانني ا جراءات اجلنائية يف دول كثرية هذا احلق للمتهم اةبو احتياطياً
ومنها دول عربية.

فإ ا كانت مصلحة التحقيق ومصلحة املتهم أحيانتًت ت ت ت تا تتالبان حبسه احتياطيًا ،فإن هذه

املصلحة قد يبالغ يف استمرار بقائها ملدة طويلة دون حاجة حقيقية ،وابلتايل فإن مراجعة بقاء
هذه املصتتلحة من عدمها من حمكمة أعلى فيه ضتتمانة للمتهم يف احتمال ا فراه عنه من قبل
هذه اةكمة بكفالة أو بدوهنا.
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هذا إىل أن استقراء نصوص الدستور يف توفري ضما ت حق الدفاع للمتهم ،توفر السند
الدس ت ت ت ت ت تتتوري لالعرتاف له حبق اس ت ت ت ت ت تتتئناف أوامر مد حبس ت ت ت ت ت تته ،من لك ما تنص عليه املادة
تؤمن له فيها
(/20ه) من الدست ت تتتور من أن (املتهم بريء ح تثبت إدانته يف حماكمة قانونية ّ

الض ت تتما ت الض ت تترورية ملمارس ت تتة حق الدفاع يف مجيع مراحل التحقيق واةاكمة وفقا للقانون).
كما أن مناقشتتات أعضتتاء اجمللس ملشتتروع القانون تناولت ضتترورة توفري هذه الضتتمانة للمتهم

أست ت ت ت تتوة مبا نصت ت ت ت تتت عليه املادة ( )158من قانون ا جراءات اجلنائية من حق النيابة العامة يف
اجلناايت أن تس تتتأنف ايمر الص تتادر من قاض تتي اةكمة الص تتةرى اب فراه عن املتهم اةبو
احتياطيًا ،وكان لك س تتببًا عادة اجمللس تقرير اللجنة بشت تتأن مش تتروع القانون إليها أكثر من
مرة مل يد من الدراسة.

ومع تس تتليم جلنة حقوق ا نس تتان بض تترورة ايخذ بفكرة اس تتتئناف املتهم لألوامر الص تتادرة
مبد حبسه احتياطيًا لألسباب اليت سبق كرها؛ فإهنا ترى من جان ثخر – يسباب إجرائية

– ص تتعوبة إدخال هذه الفكرة على مش تتروع القانون حمل البحث ،و لك ين مش تتروع القانون
تناول ابلتعديل مواد معينة تتعلق مبوض ت ت ت ت ت تتوع تقليل مدة احلبس االحتياطي ،وتظلُّم املتهم لدى
النيابة العامة عند رفض ت ت ت تتها طلبه اب فراه عنه ،وابلتايل فقد ال يكون من املناست ت ت ت ت أن يتارق
اجمللس إىل تنتتاول مواد أخرى يف قتتانون ا جراءات اجلنتتائيتتة أو إض ت ت ت ت ت ت تتافتتة مواد أخرى تتنتتاول
توعا أو موض ت تتوعات م يتناوهلا مش ت تتروع قانون التعديل .وهذا يتال أن يلجأ اجمللس إىل
موض ت ت ً
احتياطيا لألوامر الصت ت ت ت ت ت تتادرة مبد
تقدمي اقرتاح بقانون لألخذ بفكرة اس ت ت ت ت ت تتتئناف املتهم اةبو
ً
حبسه ،وفق ايحكام املقررة يف شأن تقدمي االقرتاحات بقوانني( .مرفق)

اثلث ـ ـ ـاا :رأي اجمللس األعلى للقضاء وف اقا للرد الكتايب:
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أبدى اجمللس ايعلى للقضت ت تتاء موافقته على الصت ت تتيا ة اليت انتهت إليها اللجنة يهنا حتقق
الةرض املنشود من التعديل ،وال توجد لديه أية مالحظات على مشروع القانون( .مرفق)

رابعـ ـ ـ ـاا :رأي وزارة الداخلية وف اقا للرد الكتايب:
وافقت وزارة الداخلية على إمكانية التظلم من قرار احلبس االحتياطي من حيث املبدأ،
إال أن الوزارة ترى أن تكرار التظلم من قرار احلبس أمتتام اةتتامي العتتام ومن ل اةتتامي العتتام
ايول ومن ل النائ العام هو أمر مرفوض ،حيث إن تداول القض ت تتية أمام هذه اجلهات لعدة
أايم ستتيرتت عليه تعايل التحقيق ولاطلة املتهم بتقدمي التظلم ،وعليه ترى الوزارة أنه يف حالة
رفض طل املتهم اب فراه عنه عليه أن يتقدم ابلتظلم أمام قاضت ت ت تتي التنفيذ أو اةكمة اجلنائية
امللتص تتة على وجه االس تتتعجال أو ابقرتاح مدد قص تترية ح يبت فيها القاض تتي بتظلم املتهم.
كما أوصت الوزارة أبخذ رأي وزارة العدل يف هذا الشأن كوهنا جهة االختصاص( .مرفق)

خامس ـ ـاا :رأي وزارة العدل خالل اجتماعات اللجنة:
أيدت وزارة العدل والش ت ت تتؤون ا س ت ت تتالمية وايوقاف تعديل جملس النواب املوقر على نص
املادة ( ،)149حيث أوض لثل الوزارة أن اهلدف من مشروع القانون هو تقليل مدة احلبس
االحتيتتاطي من أجتتل التلفيف على املتهم ،ومن املتهم اةبو احتيتتاطيً تا حق التظلم أمتتام
اجلهة الرائسية ايعلى يف النيابة العامة ،و لك يف حالة رفض النيابة العامة طل ا فراه عنه.
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سادس ـ ـاا :رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اينسان وف اقا للرد الكتايب:
رأت املؤس ت تست تتة الوطنية حلقوق ا نس تتان أن ما انتهى إليه جملس النواب املوقر حول املادة
رقم ( )149مبن املتهم حق التظلم من القرار الصادر حببسه احتياطيًا قد جاء متماشيًا مع ما

للمتهم من حقوق أقرهتا الصتتكول الدولية حلقوق ا نستتان يف هذا الشتتأن ،إال أن إ طة البت

تظلما أمام
يف التظلم إىل اةامي العام ل اةامي العام ايول ل النائ العام ال يعدو عن كونه ً
جهة قض ت ت تتائية واحدة فقمل ،وأن املادة ( )50من املرس ت ت تتوم بقانون رقم ( )42لس ت ت تتنة 2002م

إبص تتدار قانون الس تتلاة القض تتائية قد نص تتت على أن( :النيابة العامة ال تتجرأ بوص تتفها س تتلاة
حتقيق أو سلاة اهتام ،وحيل عضو من أعضائها حمل اآلخر ،ويتم ما بدأه من إجراءات و لك
كله مع مراعاة قواعد االختص ت تتاص) ،وعليه ترى املؤست ت تس ت تتة الوطنية ل وم إعادة ص ت تتيا ة الفقرة
ايخرية من املادة ( )149لتص تتب على النحو التايل( :للنيابة العامة ايمر اب فراه املؤقت عن
املتهم اةبو احتياطيًا يف كل وقت من تلقاء نفست ت ت ت تتها على أن يتعهد املتهم ابحلضت ت ت ت تتور كلما
طل منه لك وأبال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد يصدر ضده).

وللمتهم أن يال من النيابة امللتصت ت تتة ا فراه عنه ،وإ ا رفض طلبه فله أن يتظلم إىل النائ
العام ل إىل اةكمة امللتصت ت تتة ،على أن يلت م كل منهما ابلبت يف التظلم خالل ثالثة أايم من
ضتا له يرتت عليه رفع
ري تقد ه ،ويعت مرور فرتة الثالثة أايم دون البت يف التظلم مبثابة رف ً

التظلم تلقائيًا للجهة ايعلى)( .مرفق)

سابع ـ ـاا :رأي اللجن ـة:
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تدارست ت ت ت ت ت تتت اللجنة املادة ( )149من املادة ايوىل ،واملادة الثانية من مش ت ت ت ت ت تتروع القانون
موضتتوع الدراستتة حبضتتور املستتتشتتار القانوين لشتتؤون اللجان ابجمللس ،ولثلي املؤستستتة الوطنية
حلقوق ا نس ت ت ت ت ت تتان ،ولثلي وزارة الداخلية ،ولثلي وزارة العدل ،واطلعت اللجنة على االقرتاح
املقدم من س ت تتعادة العض ت تتو ايس ت تتتا ة دالل جاس ت تتم ال ايد ،وس ت تتعادة العض ت تتو ايس ت تتتا ة لولوة
العوض ت ت ت تتي ،كما اطلعت على مرئيات كل من اجلهات التالية :جلنة حقوق ا نس ت ت ت تتان مبجلس
الشت ت تتورى ،واجمللس ايعلى للقضت ت تتاء ،واملؤس ت ت تست ت تتة الوطنية حلقوق ا نست ت تتان ،ووزارة الداخلية،
واقتنعت اللجنة مبا انتهت إليه جلنة حقوق ا نستتان من صتتعوبة إدخال فكرة استتتئناف املتهم
لألوامر الص ت تتادرة مبد حبس ت تته احتياطيًا إىل مش ت تتروع القانون موض ت تتوع الدراس ت تتة؛ ين مش ت تتروع

القانون تناول ابلتعديل مواد معينة تتعلق مبوضتتوع تقليل مدة احلبس االحتياطي ،وتظلُّم املتهم
لدى النيابة العامة عند رفض ت ت ت ت تتها طلبه اب فراه عنه ،وابلتايل فقد ال يكون من املناست ت ت ت ت ت أن
يتارق اجمللس إىل تناول مواد أخرى يف قانون ا جراءات اجلنائية أو إضافة مواد أخرى تتناول

موضوعا أو موضوعات م يتناوهلا مشروع قانون التعديل.
ً

وبعد النقاش انتهت اللجنة إىل املوافقة على توص ت ت تتيتها الس ت ت تتابقة بتعديل املادة (،)149

و لك ابلتوافق مع جملس النواب املوقر ،ين هذا التعديل ن احلق للمتهم اةبو احتياطيًا
يف التظلم من قرار النيتتابتتة برفض ا فراه عنتته إىل اجلهتتة ايعلى داختتل النيتتابتتة العتتامتتة ،وهي
ثالث جهتتات ،تبتتدأ ابةتتامي العتتام من خالل التظلم أمتتامتته من قبتتل املتهم ،فتتإ ا م يبتتت يف
ض ت ت ت ت ت ت تا له ،ويرتت عليه رفع التظلم تلقائيًا إىل اجلهة
التظلم خالل مدة ثالثة أايم يُعد مبثابة رف ً
ض ت ت ت ت ت ت تا خالل ثالثة أايم يُعد
ايعلى وهي اةامي العام ايول ،وإ ا م يبت اآلخر يف التظلم أي ً
تلقائيا إىل النائ العام ،وإ ا م يبت فيه خالل ثالثة أايم يعد مبثابة
مبثابة رف ً
ض ت ت ت ت ت ت تا له ويرفع ً
رفضا له.
ً

ولا تقدم اتض ت للجنة أن مش تتروع القانون يس تتعى إىل من فرص أخرى للمتهم اةبو
احتيتتاطي تاً ابلتظلم أمتتام نفس اجلهتتة الرائس ت ت ت ت ت ت تيتتة ايعلى لتمتتار دورهتتا الرقتتا على القرارات
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الصت ت ت ت تتادرة من اجلهة ايدىن لديها ،حيث إن هذه اجلهة العليا وف ًقا للنظام ا جرائي تشت ت ت ت تتكل
علما أبن احلبس االحتياطي هو من ا جراءات التحفظية اليت حتفظ املتهم
جهة حتقيق انيةً ،
من ردود أفعتتال اجملين عليتته أو ويتته كنوع من االنتقتتام ،و نع ا جراء من حيتتة أخرى املتهم

من ارتكاب جرائم أخرى جديدة ،وابلنس ت ت ت ت ت تتبة للمجتمع يُعد احلبس االحتياطي محاية لألدلة
حرا.
النامجة عن اجلر ة من أن تشوه أو رفى إ ا ترل املتهم ً

اثمنـ ـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .3سعادة األستاذ أمحد إبراهيم مزاد
.4

سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان

مقررا أصلي ـ ـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سع ـ ـ ـ ـاا :توصيـة اللجنـة:
يف ضت ت ت تتوء ما دار من مناقشت ت ت تتات وما أبدي من ثراء ،فإن اللجنة توصت ت ت تتي ابملوافقة على
املادة ( )149من املادة األوىل ،واملادة الثانية من مشـ ـ ـ ـ ــروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون ايجراءات اجلنائية الصـ ـ ــادر ابملرسـ ـ ــوم بقانون رقم ( )46لسـ ـ ــنة  ،2002املرافق
للمرسـ ـ ـ ـ ــوم بقانون رقم ( )124لسـ ـ ـ ـ ــنة ( 2011تقليل مدة احلبس االحتياطي للمت م،
ومن

حق التظلم) ،وذلك ابلتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
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د .خالـد بن خليفة ل خليفـة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

ئب رئيس اللجنة
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مادة ( )149واملادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ايجراءات اجلنائية
الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002
النص األصلي
مادة (:)149

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة (:)149

مادة (:)149

توصية اللجنة
مادة (:)149

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة (:)149

إعادة صيا ة الفقرة ايخرية  -املوافق ت ت تتة على قرار جملسالنواب إبع تتادة ص ت ت ت ت ت ت تي تتا تتة
من املادة.
الفقرة ايخرية من املادة.
وع ـلــى ذل ـ ــك ي ـكــون نــص

وع ـلــى ذل ـ ــك ي ـكــون نــص املادة بعد التعديل:
املادة بعد التعديل:
للنيابة العامة ايمر اب فراه
للنيتتابتتة العتتامتتة ايمر اب فراه للنيتتابتتة العتتامتتة ايمر اب فراه للنيتتابتتة العتتامتتة ايمر اب فراه املؤقت عن املتهم اةبو للنيتتابتتة العتتامتتة ايمر اب فراه
املؤق ت ت تتت عن املتهم اةبو املؤق ت ت تتت عن املتهم اةبو املؤق ت ت تتت عن املتهم اةبو احتياطيا يف كل وقت من املؤق ت ت تتت عن املتهم اةبو
احتي تتاطي تتا يف ك تتل وق تتت من
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النص األصلي
احتي تتاطي تتا يف ك تتل وق تتت من
تلقتتاء نفس ت ت ت ت ت ت تهتتا أو بنتتاء على
طلت ت املتهم على أن يتعه تتد
املتهم ابحلضت ت ت ت ت تتور كلما طل
منه لك وأبال يفر من تنفيذ
احلكم الت تتذي قت تتد يص ت ت ت ت ت ت ت تتدر
ضده.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة
تلقاء نفسها على أن يتعهد
املتهم ابحلضور كلما طل
منه لك وأبال يفر من تنفيذ
احلكم الذي قد يصدر ضده.
وللمتهم أن يال من النيابة
امللتصة ا فراه عنه ،وإ ا
رفض طلبه فله أن يتظلم إىل
اةامي العام ل إىل اةامي
العام ايول ل إىل النائ

تلقاء نفس ت ت تتها على أن يتعهد
املتهم ابحلضت ت ت ت ت تتور كلما طل
منه لك وأبال يفر من تنفيذ
احلكم الت تتذي قت تتد يص ت ت ت ت ت ت ت تتدر
ضده.
وللمتهم أن يال من النيابة
امللتص ت ت ت ت ت تتة ا فراه عنه ،وإ ا
رفض طلبتته فلتته أن يتظلم إىل
اة تتامي الع تتام ل إىل اة تتامي
العت تتام ايول ل إىل النت تتائ ت ت العام ،على أن يلتزم كل
العت ت تتام ،على أن يلتزم كـ ــل من م ابلبت يف التظلم خالل

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

احتي تتاطي تتا يف ك تتل وق تتت من
تلقاء نفس ت ت تتها على أن يتعهد
املتهم ابحلضت ت ت ت ت تتور كلما طل
منه لك وأبال يفر من تنفيذ
احلكم الت تتذي قت تتد يص ت ت ت ت ت ت ت تتدر
ضده.
وللمتهم أن يال من النيابة
امللتص ت ت ت ت ت تتة ا فراه عنه ،وإ ا
رفض طلبتته فلتته أن يتظلم إىل
اة تتامي الع تتام ل إىل اة تتامي
العت تتام ايول ل إىل النت تتائ ت ت
العام.
مـنـ ــم ابلـب ـ ــت يف الـتـظـلــم ثالثة أايم من ريخ تقد  ،العت ت تتام ،على أن يلتزم كـ ــل
خالل ثالث ــة أايم من ريخ ويعترب مرور فرتة الثالثة أايم مـنـ ــم ابلـب ـ ــت يف الـتـظـلــم
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احتي تتاطي تتا يف ك تتل وق تتت من
تلقاء نفس ت ت تتها على أن يتعهد
املتهم ابحلضت ت ت ت ت تتور كلما طل
منه لك وأبال يفر من تنفيذ
احلكم الت تتذي قت تتد يص ت ت ت ت ت ت ت تتدر
ضده.
وللمتهم أن يال من النيابة
امللتص ت ت ت ت ت تتة ا فراه عنه ،وإ ا
رفض طلبتته فلتته أن يتظلم إىل
اة تتامي الع تتام ل إىل اة تتامي
العت تتام ايول ل إىل النت تتائ ت ت

النص األصلي

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

تقـ ــد ــ ـ  ،ويعترب مرور فرتة دون البت يف التظلم مبثابة خالل ثالث ــة أايم من ريخ
الثالث ــة أايم دون الب ــت يف رفض ا ل يرتتب علي رفع تقـ ــد ـ ـ  ،ويعترب مرور فرتة
التظلم مبثابة رفضا ل يرتتب التظلم تلقائيا للج ة الثالث ــة أايم دون الب ــت يف

علي ـ ـ رفع التظلم تلقـ ــائي ـ ـا األعلى.
للج ة األعلى.

159

التظلم مبثابة رفضا ل يرتتب
علي ـ ـ رفع التظلم تلقـ ــائي ـ ـا
للج ة األعلى.

النص األصلي

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

ع تلتتى رئ تيتتس جم تلتتس التتوزراء
والوزراء – كل فيما خيصتته –
تنفيتتذ أحكتتام هتتذا القتتانون،
ويُعم ت تتل ب ت تته من اليوم الت ت تتايل
لت ت تتاري نش ت ت ت ت ت تتره يف اجلري ت تتدة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

ع تلتتى رئ تيتتس جم تلتتس التتوزراء
والوزراء – كل فيما خيصتته –
تنفيتتذ أحكتتام هتتذا القتتانون،
ويُعم ت تتل ب ت تته من اليوم الت ت تتايل
لت ت تتاري نش ت ت ت ت ت تتره يف اجلري ت تتدة
الرمسية.

160

ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بتعديل املادة ()393
من قانون العقوبات الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )15لسنة 1976م
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب).
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التاريخ  29 :مايو 2014م

التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ( )393من قانون
العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع وايمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/992ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف
 15مايو 2014م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( )
لسنة ( ) بتعديل املادة ( )393من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ()15
لسنة  ،1976على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

أوالا :إجراءات اللجنة:
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لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السابع والعشرين املنعقد بتاري  28مايو
2014م.
( )6اطلعت اللجنة أثناء دراست تتتها على الوائق املتعلقة مبش تتروع القانون موضت تتوع النظر واليت
اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع وا فتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )7وبدعوة من اللجنة شارل يف االجتماع كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من: .1الرائد حسني سلمان م ر

من إدارة الشؤون القانونية.

 .2السيد وليد ال ويل

املستشار القانوين.

 وزارة العـدل والشؤون ايسالمية واألوقا  ،وقد حضر كل من: .1الدكتور سعيد حممد عبدامل لب

املستشار القانوين.

 .2الشيوة نورة بنت خليفة ل خليفة املستشار القانوين.
 كما شت ت ت تتارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنال والبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 وتوىل أمانة ستر اللجنة السيدة س ر عبدالل يف.
اثني ـاا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الش ت ت تتؤون التش ت ت تريعية والقانونية مبجلس الش ت ت تتورى س ت ت تتالمة مش ت ت تتروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

اثلثـ ـ ـاا :رأي وزارة الداخلية:
توافق رأي وزارة التتداخليتتة مع رأي احلكومتتة املوقرة ،ومع التعتتديالت اليت أجراهتتا جملس
النواب املوقر على مشروع القانون.

رابع ـ ـاا :رأي وزارة العدل:
توافق رأي وزارة الع تتدل مع رأي احلكوم تتة املوقرة ،ومع التع تتديالت اليت أجراه تتا جملس
النواب املوقر على مشروع القانون.

خامسـ ـ ـاا :رأي اللجن ـة:
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تدارس ت ت ت ت ت تتت اللجنة مش ت ت ت ت ت تتروع القانون املذكور ،واطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته
كدا
بشت ت ت تتأنه ،وعلى رأي جلنة الشت ت ت تتؤون التش ت ت ت تريعية والقانونية مبجلس الشت ت ت تتورى والذي جاء مؤ ً
لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ويتألف مشروع القانون فضالً عن
الديباجة من مادتني ،تض ت تتمنت املادة ايوىل تعديالً على الفقرة ايخرية من املادة ( )393من
قانون العقوابت ،و لك حبذف عبارة (بتقدمي حمض ت ت ت ت ت تتر ص ت ت ت ت ت تتل موثق يتض ت ت ت ت ت تتمن الوفاء بقيمة
الش ت ت ت تتيك) ،وجاءت املادة الثانية من املش ت ت ت تتروع بقانون تنفيذية ،ويهدف املشت ت ت ت تروع بقانون إىل
تستتهيل إجراءات إثبات الصتتل يف قضتتااي الشتتيكات الصتتادرة دون رصتتيد ،عن طريق االكتفاء
ابلتص تتاحل الذي يتم أمام النيابة العامة أو يف اةكمة بني املتهم واجملين عليه دون اشت ترتا تقدمي
حمضتتر صتتل موثق ،ستتعيًا إىل القضتتاء على املشتتكالت اليت يواجهها التجار واملستتثمرون واليت
أفرزها الواقع العملي بست ت تتب اش ت ت ترتا املشت ت تترع تقدمي حمضت ت تتر الصت ت تتل املوثق وأتثري على حركة
االستثمار يف اململكة.

وبعد االستتئنا برأي لثلي وزارة الداخلية ،واملستتشتار القانوين لشتؤون اللجان ابجمللس،
قررت اللجنة التوصتتية ابملوافقة على قرار جملس النواب إبعادة تستتمية مشتتروع القانون ،وإعادة
صيا ة املادة ايوىل من املشروع ،وكما هو موض يف اجلدول املرفق.

سادسـ ـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
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إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .5سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي
 .6سعادة األستـاذ أمحد إبراهيم مزاد

مقررا أصلي ـ ـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سابع ـ ـ ـ ـاا :توصيـة اللجنـة:
يف ضت ت تتوء ما دار من مناقشت ت تتات وما أبدي من ثراء أثناء دراست ت تتة مشت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ()393من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة .1976
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة ل خليفـة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

ئب الرئيس
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ( )393من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

 -إعادة تسمية املشروع بقانون.

 املوافقة على قرار جملس النوابإبعادة تسمية املشروع بقانون.

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وعلى ذلك يكون مسمى املشروع وعلى ذلك يكون مسمى املشروع
بعد التعديل:
بعد التعديل:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل املادة ( )393من قانون
العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة 1976

بتعديل الفقرة األخرة من املادة
( )393من قانون العقوابت
الصادر ابملرسوم بقانون رقم
( )15لسنة 1976
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بتعديل الفقرة األخرة من املادة
( )393من قانون العقوابت
الصادر ابملرسوم بقانون رقم
( )15لسنة 1976

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل الفقرة األخرة من املادة
( )393من قانون العقوابت
الصادر ابملرسوم بقانون رقم
( )15لسنة 1976

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

حنن مح ـد بن عيس ـ ـ ـ ـ ـى ل خليفــة

دون تعديل

توصية اللجنة
الديباجة
دون تعديل

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة
حنن محــد بن عيس ـ ـ ـ ـ ـى ل خليفــة

ملك مملكة الب رين.

ملك مملكة الب رين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى ق ت تتانون العقوابت الص ت ت ت ت ت ت ت ت تتادر
ابملرست ت ت ت تتوم بقانون رقم ( )15لست ت ت ت تتنة
 ،1976وتعديالته،
وعلى قت ت تتانون ا جراءات اجلنت ت تتائيت ت تتة
الص ت تتادر ابملرس ت تتوم بقانون رقم ()46
لسنة  ،2002وتعديالته،
أقر جملس الش ت ت ت ت ت تتورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدر ه:

بعد االطالع على الدستور،
وعلى ق ت تتانون العقوابت الص ت ت ت ت ت ت ت ت تتادر
ابملرست ت ت ت تتوم بقانون رقم ( )15لست ت ت ت تتنة
 ،1976وتعديالته،
وعلى قت ت تتانون ا جراءات اجلنت ت تتائيت ت تتة
الص ت تتادر ابملرس ت تتوم بقانون رقم ()46
لسنة  ،2002وتعديالته،
أقر جملس الش ت ت ت ت ت تتورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدر ه:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة األوىل

املادة األوىل

توصية اللجنة
املادة األوىل

 -إعادة صيا ة املادة.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املادة األوىل

 املوافقة على قرار جملس النوابإبعادة صيا ة املادة.

وعلى ذلــك يكون نص املــادة بعــد وعلى ذلــك يكون نص املــادة بعــد
التعديل:
التعديل:

يستبدل بنص املادة ( )393من يس ــتبدل بنص الفقرة اخلامس ــة من يس ــتبدل بنص الفقرة اخلامس ــة من يس ــتبدل بنص الفقرة اخلامس ــة من
قانون العقوابت الصادر ابملرسوم املادة ( )393من قتتانون العقوابت املادة ( )393من قتتانون العقوابت املادة ( )393من قتتانون العقوابت
بقانون رقم ( )15لسنة  ،1976الص ت تتادر ابملرس ت تتوم بقانون رقم ( )15الص ت تتادر ابملرس ت تتوم بقانون رقم ( )15الص ت تتادر ابملرس ت تتوم بقانون رقم ()15
لسنة  ،1976النص اآليت:
النص اآليت:
لسنة  ،1976النص اآليت:
لسنة  ،1976النص اآليت:
وللمجين عليه أو وكيله اخلاص وللمجين عليه أو وكيله اخلاص وللمجين عليه أو وكيله اخلاص

يعاق ابحلبس أو الةرامة أو ولورثت أو وكيل م اخلاص يف اجلرائم ولورثت أو وكيل م اخلاص يف اجلرائم ولورثت أو وكيل م اخلاص يف اجلرائم
معا كل من أعاى بسوء املنصوص عليها يف هذه املادة أن املنصوص عليها يف هذه املادة أن املنصوص عليها يف هذه املادة أن
ابلعقوبتني ً
نية شي ًكا ليس له مقابل وفاء كاف ي لبوا من النيابة العامة أو اةكمة ي لبوا من النيابة العامة أو اةكمة ي لبوا من النيابة العامة أو اةكمة
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

قائم وقابل للتصرف فيه ،أو اسرتد حبس ايحوال ،ويف أية حالة كانت حبس ايحوال ،ويف أية حالة كانت حبس ايحوال ،ويف أية حالة كانت
بعد إعاائه كل املقابل أو بعضه عليها الدعوى إثبات الصل مع عليها الدعوى إثبات الصل مع عليها الدعوى إثبات الصل مع
حبيث ال يفي الباقي بقيمته ،أو أمر املتهم ،ويرتت على الصل انقضاء املتهم ،ويرتت على الصل انقضاء املتهم ،ويرتت على الصل انقضاء
املسحوب عليه بعدم صرفه ،أو كان الدعوى اجلنائية إ ا كانت الدعوى الدعوى اجلنائية إ ا كانت الدعوى الدعوى اجلنائية إ ا كانت الدعوى
قد تعمد حتريره أو توقيعه بصورة متنع أمام اةكمة أو ايمر أبال وجه قامة أمام اةكمة أو ايمر أبال وجه قامة أمام اةكمة أو ايمر أبال وجه قامة
من صرفه.
الدعوى إ ا كان ايمر قيد التحقيق الدعوى إ ا كان ايمر قيد التحقيق الدعوى إ ا كان ايمر قيد التحقيق
ويعاق ابلعقوبة اهتا من هر لةريه لدى النيابة العامة .وإ ا ثبت قيام لدى النيابة العامة .وإ ا ثبت قيام لدى النيابة العامة .وإ ا ثبت قيام
أو سلمه شي ًكا وهو يعلم أنه ليس له اجلاين ابلوفاء بقيمة الشيك بعد اجلاين ابلوفاء بقيمة الشيك بعد اجلاين ابلوفاء بقيمة الشيك بعد
مقابل يفي بقيمته أو أنه ري قابل احلكم عليه هنائيًا فيجوز لقاضي احلكم عليه هنائيًا فيجوز لقاضي احلكم عليه هنائيًا فيجوز لقاضي
للصرف.
التنفيذ أن أيمر بوقف تنفيذ العقوبة التنفيذ أن أيمر بوقف تنفيذ العقوبة التنفيذ أن أيمر بوقف تنفيذ العقوبة
كما يعاق ابلعقوبة اهتا من حيمل املقضي هبا بناءً على طل اةكوم املقضي هبا بناءً على طل اةكوم املقضي هبا بناءً على طل اةكوم
يظهر إليه أو عليه أو من ينيبه ،ويعرض الال عليه أو من ينيبه ،ويعرض الال عليه أو من ينيبه ،ويعرض الال
ريه على أن يعايه أو ّ
يسلّمه شي ًكا وهو يعلم أنه ليس له
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مقابل يفي بقيمته أو أنه ري قابل على قاضي التنفيذ امللتص خالل على قاضي التنفيذ امللتص خالل على قاضي التنفيذ امللتص خالل
ثالثة أايم من ري تقد ه.
ثالثة أايم من ري تقد ه.
ثالثة أايم من ري تقد ه.
للصرف.
وإ ا كان فعل اجلاين يف الفقرة
السابقة لتةاية قرض ربوي أو
الستيفاء دين ري مشروع عُد لك
مشددا.
رفًا
ً
وللمجين عليه أو وكيله اخلاص يف
اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة
أن يال من النيابة العامة أو
اةكمة حبس ايحوال ،ويف أية
حالة كانت عليها الدعوى إثبات
تصاحله مع املتهم ،ويرتت على
الصل انقضاء الدعوى اجلنائية إ ا
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

كانت الدعوى أمام اةكمة أو ايمر
أبال وجه قامة الدعوى إ ا كان
ايمر قيد التحقيق لدى النيابة
العامة.
وإ ا ثبت قيام اجلاين ابلوفاء بقيمة
الشيك بعد احلكم عليه هنائيًا فيجوز
لقاضي التنفيذ أن أيمر بوقف تنفيذ
العقوبة املقضي هبا بناءً على طل
اةكوم عليه أو من ينيبه ،ويعرض
الال على قاضي التنفيذ امللتص
خالل ثالثة أايم من ري تقد ه.
املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية
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املادة الثانية

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

عتلتتى رئتيتتس جمتلتتس التتوزراء والتتوزراء
– كل فيما خيصت ت ت ت ت ت تته – تنفيذ هذا
القتتانون ،ويعمتتل بتته من اليوم التتتايل
لتاري نشره يف اجلريدة الرمسية.

دون تعديل

توصية اللجنة
دون تعديل
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هذا
القانون ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاري نشره يف اجلريدة الرمسية.

التاريخ 19 :مايو 2014م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )393من قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة .1976

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  15مايو 2014م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 993ص ل ت ق /ف  3د  ،)4نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )393من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم ( )15لسنة  ،1976إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  19مايو 2014م ،عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا
الثالث والعشرين ،حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ،وقرار مجلس النواب
بشأنه ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سؤؤالمة مشررروع قانون رقم ( ) لسررنة ( ) بتعديل المادة ()393
من قانون العقوبات الصرررررادر بالمرسررررروم بقانون رقم ( )15لسرررررنة  ،1976من
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 بإضافة
مادة جديدة برقم (233
مكرراً) إىل قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )15لسنة 1976م.
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التاريخ  9 :يونيو 2014م

التقرير الثالثون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) إبضافة مادة جديدة برقم
مكررا) إىل قانون العقوابت
( 233ا

الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع وايمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/1000ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف
 27مايو 2014م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( )
لسنة (

مكررا) إىل قانون العقوابت
) إبضافة مادة جديدة برقم ( 233ا

الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  ،1976على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:
( )8تدارست ت ت ت تتت اللجنة مشت ت ت ت تتروع القانون يف اجتماعها التاست ت ت ت تتع والعش ت ت ت ت ترين املوافق  8يونيو
2014م.
( )9اطلعت اللجنة أثناء دراست تتتها على الوائق املتعلقة مبش تتروع القانون موضت تتوع النظر واليت
اشتملت على:
 -قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع وا فتاء القانوين بشأنه( .مرفق)()10

وبدعوة من اللجنة شارل يف االجتماع كل من:

 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
 .3النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

 .4السيد وليد ال ويل

املستشار القانوين.

 وزارة العـ ـ ـ ـ ــدل والشؤون ايسالمية واألوقا  ،وقد حضرت الشيوة نورة بنت خليفة
ل خليفة املستشار القانوين.
 كما شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حس ـ ـ ـ ـ ــن ال والبة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة ستر اللجنة السيدة س ر عبدالل يف.
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اثني ـاا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الش ت ت تتؤون التش ت ت تريعية والقانونية مبجلس الش ت ت تتورى س ت ت تتالمة مش ت ت تتروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
اثلثـ ـ ـاا :رأي وزارة الداخلية:
توافق رأي وزارة التتداخليتتة مع رأي احلكومتتة املوقرة ،ومع التعتتديالت اليت أجراهتتا جملس
النواب املوقر على مشروع القانون.
رابع ـ ـاا :رأي وزارة العدل:
توافق رأي وزارة الع تتدل مع رأي احلكوم تتة املوقرة ،ومع التع تتديالت اليت أجراه تتا جملس
النواب املوقر على مشروع القانون.
خامسـ ـ ـاا :رأي اللجن ـة:
تدارس ت ت ت ت تتت اللجنة مش ت ت ت ت تتروع القانون املذكور حبض ت ت ت ت تتور لثلي وزارة الداخلية ،ولثلي وزارة
العدل ،واملست تتتشت تتار القانون لشت تتؤون اللجان ابجمللس ،واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب
ومرفقاته بش ت تتأنه ،وعلى رأي جلنة الش ت تتؤون التش ت ت تريعية والقانونية مبجلس الش ت تتورى والذي جاء
كدا لس ت تتالمة مش ت تتروع القانون من الناحيتني الدس ت تتتورية والقانونية ،ويتألف مش ت تتروع القانون
مؤ ً
فضت ت ت ت تالً عن الديباجة من مادتني ،تض ت ت ت تتمنت املادة ايوىل منه إض ت ت ت تتافة مادة جديدة إىل قانون
العقوابت ،جترم وض ت ت تتع ايجه ة وايدوات واملعدات يف ايماكن العامة أو وس ت ت تتائل النقل ال ية
بقص تتد ترويع اآلمنني أو تعايل املرافق العامة أو ا خالل ابيمن والنظام العام ،و لك بش تتكل
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حيمتتل الةري على االعتقتتاد حبتتدوث تفجري دون أن تكون لتلتتك ايدوات ش ت ت ت ت ت ت تتأن يف إحتتداث
لك ،وجاءت املادة الثانية من املش ت ت ت تتروع بقانون تنفيذية .ويهدف املش ت ت ت تتروع بقانون إىل جترمي
وض ت ت ت تتع ايجه ة وايدوات واملعدات يف ايماكن العامة أو وس ت ت ت تتائل النقل ال ية بقص ت ت ت تتد ترويع
اآلمنني أو تعايل املرافق العامة أو ا خالل ابيمن والنظام العام ،و لك بشت ت ت ت ت تتكل حيمل الةري
نظرا
على االعتقتتاد حبتتدوث تفجري دون أن تكون لتلتتك ايدوات ش ت ت ت ت ت ت تتأن يف إحتتداث لتتكً ،
لوجود الفراغ التش ت ت تريعي الذي أدى إىل إضت ت تتعاف دور الست ت تتلاة القضت ت تتائية يف التصت ت تتدي لتلك
ايفعال ا جرامية ابلعقوابت املناس ت ت ت تتبة هلا ،ومن ل كان ل ًاما مواكبة التاور التش ت ت ت ت تريعي لتاور
اجلر ة واليت ال تقف عند حد معني.
وعليه انتهت اللجنة إىل التوص تتية ابملوافقة من حيث املبدأ على مش تتروع القانون ،واملوافقة
على مواد املشروع و لك ابلتوافق مع جملس النواب كما وردت يف اجلدول املرفق.

سادسـ ـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .7سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي
 .8سعادة األستـاذة نسي دينا خضوري
سابع ـ ـ ـ ـاا :توصيـة اللجنـة:
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مقررا أصلي ـ ـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

يف ضت ت تتوء ما دار من مناقشت ت تتات وما أبدي من ثراء أثناء دراست ت تتة مشت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) إبضافة مادة جديدةمكررا) إىل قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
برقم ( 233ا
.1976
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة ل خليفـة

ب.مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

ئب الرئيس
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مكررا) إىل قانون العقوابت
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) إبضافة مادة جديدة برقم ( 233ا
الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

حنن محــد بن عيس ـ ـ ـ ـ ـى ل خليفــة

دون تعديل

توصية اللجنة
الديباجة
دون تعديل

ملك مملكة الب رين.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة
حنن محــد بن عيس ـ ـ ـ ـ ـى ل خليفــة

ملك مملكة الب رين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى ق ت تتانون العقوابت الص ت ت ت ت ت ت ت ت تتادر
ابملرست ت ت ت تتوم بقانون رقم ( )15لست ت ت ت تتنة
 ،1976وتعديالته،
أقر جملس الش ت ت ت ت ت تتورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدر ه:

بعد االطالع على الدستور،
وعلى ق ت تتانون العقوابت الص ت ت ت ت ت ت ت ت تتادر
ابملرست ت ت ت تتوم بقانون رقم ( )15لست ت ت ت تتنة
 ،1976وتعديالته،
أقر جملس الش ت ت ت ت ت تتورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدر ه:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 -قرر اجمللس إعادة صيا ة املادة.

 املوافقة على قرار جملس النوابإبعادة صيا ة املادة.

التعديل:

التعديل:

تضاف إىل الفصل ايول من الباب
الرابع – القسم اخلاص –من قانون
العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة  1976مادة جديدة
مكررا) نصها اآليت :
برقم (ً 233
مكررا):
مادة (ً 233

تضاف إىل الفصل ايول من الباب
الرابع – القسم اخلاص –من قانون
العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة  1976مادة جديدة
مكررا) نصها اآليت :
برقم (ً 233
مكررا):
مادة (ً 233

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املادة األوىل

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
تضاف إىل الفصل ايول من الباب
الرابع-القسم اخلاص -من قانون
العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة  1976مادة جديدة
مكررا) نصها اآليت:
برقم (ً 233
مكررا):
مادة (ً 233

تضاف إىل الفصل ايول من الباب
الرابع – القسم اخلاص –من قانون
العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة  1976مادة جديدة
مكررا) نصها اآليت :
برقم (ً 233
مكررا):
مادة (ً 233

"يُعاق ابحلبس كل من قام بوضع يُعاقب ابحلبس وابلغرامة اليت ال يُعاقب ابحلبس وابلغرامة اليت ال يُع ــاق ــب ابحلبس وابلغرام ــة اليت ال
أجه ة أو أدوات أو ُمعدات أو ريها جتاوز مخسة ال دينار أو إبحدى جتاوز مخسة ال دينار أو إبحدى جتاوز مخسة ال دينار أو إبحدى
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

من ايشياء ًأاي كان نوعها أو هيئتها هاتني العقوبتني كل من قام بنفس هاتني العقوبتني كل من قام بنفس هاتني العقوبتني كل من قام بنفس ـ ـ
أو حمتواها يف الاريق العام أو يف أو بواس ة ،رل بوضع أج زة أو أو بواس ة ،رل بوضع أج زة أو أو بواس ـ ـ ة ،رل بوضـ ــع أج زة أو
ايماكن العامة أو يف أي وسيلة من أدوات أو معدات أو أي من أدوات أو معدات أو أي من أدوات أو مـ ـع ـ ــدات أو أي مـ ــن
وسائل النقل ال ية أو املائية أو اجلوية األشياء املشامة يف ال ريق العام أو األشياء املشامة يف ال ريق العام أو األش ـ ــياء املش ـ ــامة يف ال ريق العام
بقصد ترويع اآلمنني أو تعايل مرفق أحد األمكنة العامة أو يف أي أحد األمكنة العامة أو يف أي أو أحــد األمكنــة العــامــة أو يف أي
عام أو ا خالل ابيمن والنظام وسيلة من وسائل النقل ب ريقة من وسيلة من وسائل النقل ب ريقة من وسيلة من وسائل النقل ب ريقة من
العام ،و لك بشكل حيمل الةري على شأنا إي ام الغر حبدو تفجر شأنا إي ام الغر حبدو تفجر شـ ـ ـ ـ ــأنا إي ام الغر حبدو تفجر
االعتقاد حبدوث تفجري ،دون أن على خال احلقيقة قاص ادا من على خال احلقيقة قاص ادا من على خال احلقيقة قاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ادا من
تكون لتلك ايدوات أو ايشياء شأن ذلك ترويع اآلمنني أو تع يل مرفق ذلك ترويع اآلمنني أو تع يل مرفق ذلك ترويع اآلمنني أو تع يل مرفق
يف إحداث لك ".
عام أو ايخالل ابألمن والنظام عام أو ايخالل ابألمن والنظام عـ ــام أو ايخالل ابألمن والنظـ ــام
العام.
املادة الثانية

العام.
املادة الثانية

العام.
املادة الثانية

184

املادة الثانية

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

عتلتتى رئتيتتس جمتلتتس التتوزراء والتتوزراء
– كتتل فيمتتا خيص ت ت ت ت ت ت تته – تنفيتتذ هتتذا
القتتانون ،ويعمتتل بتته من اليوم التتتايل
لتاري نشره يف اجلريدة الرمسية.

دون تعديل

توصية اللجنة
دون تعديل
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هذا
القانون ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاري نشره يف اجلريدة الرمسية.

التاريخ 8 :يونيو 2014م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم ( 233مكر ًرا)
إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة (1976المعد في
ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) (تجريم
استخدام القنابل الوهمية).
تحية طيبة وبعد،
بتاريخ  27مايو 2014م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 1001ص ل ت ق /ف  3د  ،)4نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم ( 233مكر ًرا) إلى قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة (1976المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته
المعدلة" المقدم من مجلس النواب) (تجريم استخدام القنابل الوهمية) ،إلى لجنة
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الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

وبتاريخ  8يونيو 2014م ،عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا
ال خامس والعشؤؤؤؤؤؤرين ،حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانون المذكور ،وقرار مجلس
النواب بشأنه ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم
( 233مكر ًرا) إلى قانون العقوبات الصاااادر بالمرساااوم بقانون رقم ( )15لسااانة
(1976المعد في ضااااوء االقتراح بقانون "بصاااايغته المعدلة" المقدم من مجلس
النواب) (تجريم استخدام القنابل الوهمية) ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()5
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص
مشروع قانون بتعديل املادة
( )39من قانون التأمني
االجتماعي ،الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )24لسنة
1976م.
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التاريخ  08 :يونيو 2014
التقريـر ( )26للجنـة اخلدمـات
بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ()39
من قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )24لسنة
1976
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمــة:

استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
( /912ص ل خ ت -ف 3د )4المؤرخ في  18فبراير 2014م والذي تم
بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل المادة ( )39من قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )24لسنة  ،1976على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على المجلس،
وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخ اإلحالة.
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أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات التالية :
 االجتماع ( )15بتاريخ  23فبراير 2014م . االجتماع ( )16بتاريخ  02مارس 2014م . االجتماع ( )17بتاريخ  11مارس 2014م . االجتماع ( )20بتاريخ  06أبريـل 2014م . االجتماع ( )21بتاريخ  20أبريـل 2014م . االجتماع ( )24بتاريخ  11مايـــو 2014م . االجتماع ( )25بتاريخ  18مايـــو 2014م . -االجتماع ( )26بتاريخ  01يونيو 2014م .

( )2اطلعت اللجنة ،أثناء دراسؤؤت ا ،على الوثائق المتعلقة بمشؤؤروع القانون
موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس( .مرفق) رأي ال يئة العامة للتأمين االجتماعي( .مرفق )2+1 -قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق)
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( )3وبدعوة من اللجنة حضؤؤؤؤؤؤؤر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ  02مارس
2014م كل من:
أ -وزارة المالية:
مدير إدارة الرقابة والمتابعة.

 .1السيد أنور علي االنصاري

ب( -ال يئة العامة للتأمين االجتماعي):
الرئيس التنفيذي للهيئة.

 .1الدكتور زكريا سلطان العباسي

نررررائرررر

 .2السيدة إيمان مصطفى المرباطي

ا لمررررد ير ا ل ت ن فيررررذي

للشؤون التأمينية.
ج -شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس:
 -1الدكتور محمد عبدهللا الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
 -2السيد علي عبدهللا العرادي

الباحث القانوني.

 وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيو علي طريف .
ثانيـًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ( :مرفق)
ذهبت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤؤؤؤؤؤورى في
توصؤؤؤؤيت ا بشؤؤؤؤأن المشؤؤؤؤروع بقانون إلى سؤؤؤؤالمته من الناحيتين الدسؤؤؤؤتورية
والقانونية.
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ثالثـًا -رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللس( :مرفق)
أوصت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في رأي ا االقتصادي بشأن مشروع
القانون بضرورة طلب كافة األرقام المتعلقة بتحديد المبلغ الذي يتم دفعه
بشأن الزيادة السنوية الحالية والتي تدفع للمتقاعدين في القطاع األهلي خالل
العام 2014م من قبل ال يئة العامة للتأمين االجتماعي.
وأشارت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية إلى أن توصيت ا للجنة الخدمات
تضمنت دعوت ا لطلب تحديد المبلغ الالزم في حالة تحويل الزيادة من بسيطة
إلى مركبة ،وببيان حجم الفروقات المالية بين الزيادة البسيطة والزيادة
المركبة للفترة من العام  2014ولغاية  ،2020من قبل ال يئة العامة للتأمين
االجتماعي ،فيما أكدت اللجنة اتفاق ا من حيث المبدأ مع ما ي دف إليه
مشروع القانون من تحقيق مبدأ المساواة والعدالة االجتماعية بين المواطنين
من خالل صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة  %3على المعاشات المستحقة
طبقا ً لقانون التأمين االجتماعي وليس زيادة بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول
به في القطاعين العام والعسكري.
وتابعت اللجنة عبر رأي ا االقتصادي للجنة الخدمات أن تحديد المبلغ الذي
يتم دفعه من قبل ال يئة العامة للتأمين االجتماعي بشأن الزيادة السنوية الحالية
والتي تدفع للمتقاعدين في القطاع األهلي خالل العام  ،2014وكذلك تحديد
المبلغ الالزم في حالة تحويل الزيادة من بسيطة إلى مركبة ،هو شأن ال يئة
العامة للتأمين االجتماعي وهي الج ة األقدر على تحديد تلك المبالغ.
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وأضافت اللجنة المالية بأن بيان حجم الفروقات المالية البسيطة والزيادة
المركبة للفترة من العام  2014ولغاية 2020م خاضع لعدة اعتبارات من ا
ارتفاع األسعار الناتجة عن التضخم بسبب ارتفاع األسعار سنوياً.

رابعـًا  -رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعية( :مرفق)2+1
أ ّكد ممثل ال يئة على أهمية توفير التمويل الالزم للتعديل المقترح في
طريقة احتسؤؤاب الزيادة السؤؤنوية في المعاش ؤات ،مع مراعاة أن كلفة إضؤؤافة
الزيادة السؤؤؤؤؤؤؤنوية بواقع  %3على المعاش التقاعدي تتطلب زيادة نسؤؤؤؤؤؤؤبة
االشتراكات المسددة حاليا ً في القطاع الخاص بنسبة  %6.2ووفقا ً للدراسة
االكتوارية المعدة بشؤؤؤؤؤأن تكاليف توحيد المزايا ،علما ً أن القانون رقم ()50
لسؤؤؤنة  2009والذي تم بموجبه اسؤؤؤتحداث الزيادة السؤؤؤنوية بنسؤؤؤبة  ،%3لم
يتضؤؤؤؤؤمن نصؤؤؤؤؤا ً يحدد مصؤؤؤؤؤدر تمويل الميزة المسؤؤؤؤؤتحدثة ،ما سؤؤؤؤؤبب زيادة
االلتزامات المالية على الصندوق نتيجة عدم تناسب االشتراكات مع المزايا
المقدمة .
وقال ممثل ال يئة أن الزيادة السؤؤؤنوية في المعاشؤؤؤات التقاعدية للقطاع
العام تحتسؤؤب على أس ؤاس المعاش المسؤؤتحق عن الراتب األسؤؤاس فقط دون
العالوة االجتماعية ،بينما الزيادة السؤؤؤؤؤؤؤنوية البسؤؤؤؤؤؤؤيطة في القطاع الخاص
تضؤؤؤاف إلى المعاش المربوط بالكامل ،على أسؤؤؤاس الراتب األسؤؤؤاس وباقي
العناصر األخرى.
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كما وتسؤؤؤؤؤلمت اللجنة من ال يئة رأي ا المكتوب (مرفق) ،حسؤؤؤؤؤب طلب
اللجنة على أن يتضمن:


الفرق بين الزيادة البسيطة المطبقة حاليًا مع الزيادة المر ّكبة.

 حجم األموال التي دخلت إلى ميزانية ال صندوق من تأمين أ صحاب
العمؤؤل للعمؤؤالؤؤة الوافؤؤدة خالل األعوام،2012 ،2011 ،2010 :
 .2013وكم صُرف من ا من تعويضات إلصابات العمل.
وقد أوصؤؤؤؤت ال يئة في رأي ا بضؤؤؤؤرورة تحديد مصؤؤؤؤدر التمويل الالزم
لتعديل الزيادة السؤؤؤنوية من بسؤؤؤيطة إلى مركبة في المعاشؤؤؤات المصؤؤؤروفة،
وأما بشؤؤؤؤؤؤؤأن حجم األموال التي دخلت إلى ميزانية الصؤؤؤؤؤؤؤندوق من تأمين
أصؤؤؤؤؤؤؤحاب العمل للعمالة الوافدة خالل األعوام،2012 ،2011 ،2010 :
ص ؤرف من ا من تعويضؤؤات إلصؤؤابات العمل ،فقد بيّنت ال يئة
 .2013وكم ُ
أ نه بمو جب المؤادة ( )11من قانون التؤأمين االجتمؤاعي ف ن أموال ال يئؤة
ومواردها مخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤة لتقديم المزايا والمنافع والمعاشؤؤؤؤؤات والتعويضؤؤؤؤؤات
المنصوص علي ا في القانون وتغطية نفقات ا اإلدارية.

كما بينت ال يئة في مرئيات ا بأن التوقعات تشؤؤؤؤير إلى أن المصؤؤؤؤروفات
التأمينية تتصاعد بوتيرة أكبر من تصاعد االشتراكات التأمينية ،األمر الذي
سيؤدي إلى بلوغ نقطة االلتقاء والتساوي بين المصروفات واإليرادات بدءًا
من عام  2018وتستمر بعدها المصروفات في الزيادة.
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خامســًا  -رأي اللجنـة :
ناقشؤؤؤؤؤت اللجنة خالل اجتماعات ا مشؤؤؤؤؤروع قانون رقم ( ) لسؤؤؤؤؤنة ( )
بتعديل المادة ( )39من قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )24لسنة .1976
يتألف المشؤؤؤؤؤؤؤروع بقانون ،فضؤؤؤؤؤؤؤالً عن الديباجة ،من مادتين ،حيث
ن صّ ت المادة األولى من ما على إقرار زيادة سنوية (مر ّكبة) للمتقاعدين في
القطاع الخاص بنسؤؤؤبة  %3على المعاشؤؤؤات المسؤؤؤتحقة طب ًقا لقانون التأمين
االجتماعي ،أسؤؤؤؤوة بما هو معمول به في القطاع العام والقطاع العسؤؤؤؤكري،
وإعماالً لمبدأ المسؤؤاواة كما نص عليه الدسؤؤتور وإعماال لمبدأ توحيد المزايا
كما هو وارد في قانون ال يئة العامة للتأمين االجتماعي ،فيما جاءت المادة
الثانية مادة تنفيذية.
وأكدت اللجنة دعم ا لكافة الخطوات التي من شؤؤأن ا العمل على رفع
المسؤؤؤؤتوى المعيشؤؤؤؤي للمتقاعدين لما يمثله المعاش التقاعدي من أهمية بالغة
لشؤؤريحة كبيرة من المواطنين وأسؤؤرهم ،خاصؤؤة في ظل االرتفاع المسؤؤتمر
لألسعار في جميع مناحي الحياة.
كمؤؤا أكؤؤدت اللجنؤؤة على وجوب تحقيق المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواة بين المواطنين
والعدالة االجتماعية من خالل صرف زيادة سنوية مر ّكبة بنسبة  %3على
المعاشؤؤؤؤؤات المسؤؤؤؤؤتحقة طبقا ً لقانون التأمين االجتماعي وليس بشؤؤؤؤؤكل زيادة
بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاعين العام والعسكري.
وأكد أعضؤؤؤؤؤاء اللجنة على ضؤؤؤؤؤرورة االهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم
كل الخدمات والتسؤؤؤؤؤؤؤ يالت ل م تقديراً لما قاموا به من خدمات أفنوا خالل ا
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جل عمرهم وشباب م في بناء البالد وتقدم ا وازدهارها ،مشيرين إلى أهمية
تحسين المستوى المعيشي ل م بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة،
مؤكدين في هذا الصدد دعم لجنة الخدمات بمجلس الشورى لجميع مشاريع
القوانين التي تخص فئة المتقاعدين .
وبعد االطالع على رأي الحكومة ومالحظات هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات المسؤؤتشؤؤار
القانوني للجنة ،وبعد االسؤؤؤؤتئناس برأي ال يئة العامة للتأمين االجتماعي ف ن
اللجنة تبدي موافقت ا على تعديل المادة ( )39من قانون التأمين االجتماعي
الصؤؤؤؤادر بالمرسؤؤؤؤوم بقانون رقم ( )24لسؤؤؤؤنة  ،1976والمتضؤؤؤؤمن تحويل
الزيادة السنوية بمعاشات المتقاعدين ونسبت ا  %3من بسيطة إلى مر ّكبة.
وحللت اللجنة اآلثار المترتبة على تطبيق التعديل بحسب رؤية ال يئة
العامة للتأمين االجتماعي ،حيث إنه بمقارنة الزيادة البسؤؤؤؤيطة المطبقة حاليا ً
بموجب القانون رقم ( )50لسؤؤؤؤؤؤؤنة  2009مع الزيادة المركبة موضؤؤؤؤؤؤؤوع
مشروع القانون الماثل ،وجدت اللجنة أن الزيادة البسيطة تؤدي إلى ارتفاع
المعاش التقاعدي من  100دينار في سؤؤنة الصؤؤفر إلى  130ديناراً بعد 10
سؤؤؤؤؤؤؤنوات ،وإلى  160ديناراً بعد  20عاماً ،بينما تؤدي الزيادة المركبة،
حسؤؤؤؤب مشؤؤؤؤروع القانون ،إلى ارتفاع المعاش التقاعدي من  100دينار في
سؤؤنة الصؤؤفر إلى  134ديناراً بعد  10سؤؤنوات ،ثم إلى  180ديناراً بعد 20
عاماً ،الفتة إلى أن الفرق بين ما يصؤؤؤؤؤؤؤل إلى ما نسؤؤؤؤؤؤؤبته  %3.4بعد 10
سنوات و %12.9بعد  20عاما ً.
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وعليه ،رأت اللجنة أن الزيادة بين النسؤؤبة البسؤؤيطة والمركبة ضؤؤئيلة
جدا بحيث ال تذكر ،حيث سؤؤؤؤؤيرتفع معاش المتقاعد بعد عشؤؤؤؤؤرين عاما إلى
 20دينارً ا.
وفي ضؤؤوء كل ذلك ترى اللجنة التوصؤؤية بالموافقة ،من حيث المبدأ،
على مشرررررروع قانون رقم ( ) لسرررررنة ( ) بتعديل المادة ( )39من قانون
التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )24لسنة .1976

سادســًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص المادة (  ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت
اللجنة على اختيار كل من :
نــــــــوار علــــي المحمـود
 .1سعادة األستاذ
ّ

مقررا أصليـًا
ً

 .2سعادة االستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي

مقررا احتياط ًيا
ً

سابعــًا :توصية اللجنة :
في ضؤؤوء ما دار من مناقشؤؤات وما أبدي من آراء أثناء دراسؤؤة مشؤؤروع
القانون ،ف ن اللجنة توصي بما يلي :
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 الموافقة ،من حيث المبدأ ،على مشرررررروع قانون رقم ( ) لسرررررنة ( )بتعديل المادة ( )39من قانون التأمين االجتماعي الصررررادر بالمرسرررروم
بقانون رقم ( )24لسنة .1976
 الموافقة على مواد مشررررررروع القانون كما وردت تفصرررررريالً في الجدولالمرفق .
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،

عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم

خليل إبراهيم الذوادي

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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نص املادة األصلية

نصوص مشروع القانون نصوص املواد كما وردت
كما وردت من احلكومة
مسمى المشروع

من جملس النواب
مسمى المشروع

مشرررررررروع قررانون رقم ( )
لسررررررر نة ( ) بت عد يل ال مادة
( )39من قرررانون الترررأمين
االجرررترررمرررراعررري الصررررررررررادر
برررالمرسررررررروم بقرررانون رقم
( )24لسنة .1976
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توصية اللجنة
مسمى المشروع

نص املادة كما أقرتها
اللجنة
مسمى المشروع

نص املادة األصلية

نصوص مشروع القانون نصوص املواد كما وردت
كما وردت من احلكومة
الديباجة

من جملس النواب
الديباجة

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها
اللجنة
الديباجة

الديباجة

نحن حمد بن عيسى آل  قرر المجلس الموافقؤؤؤؤة  الؤؤمؤؤوافؤؤقؤؤؤؤة عؤؤلؤؤى نؤؤص نحن حمد بن عيسى آل
خليفة

ملك مملكة

البحرين

على نص الؤؤديبؤؤاجؤؤة كمؤؤا
ورد في المشروع بقانون.

الؤؤؤديبؤؤؤاجؤؤؤة كمؤؤؤا ورد من خليفة
الحكومة دون تعديل.

ملك مملكة

البحرين

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعؤؤلؤؤى قؤؤؤؤانؤؤون الؤؤتؤؤؤؤأمؤؤيؤؤن

وعؤؤلؤؤى قؤؤؤؤانؤؤون الؤؤتؤؤؤؤأمؤؤيؤؤن

االجؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤؤاعؤؤؤي الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر

االجؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤؤاعؤؤؤي الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر

بالمر سوم بقانون رقم ()24

بالمر سوم بقانون رقم ()24

لسنة  ،1976وتعديالته،

لسنة  ،1976وتعديالته،
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نص املادة األصلية

المادة األولى

نصوص مشروع القانون نصوص املواد كما وردت

كما وردت من احلكومة
وعلى القانون رقم ( )3لسنة

من جملس النواب

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها

اللجنة
وعلى القانون رقم ( )3لسنة

 2008بشؤؤؤؤؤأن ال يئة العامة

 2008بشؤؤؤؤؤأن ال يئة العامة

للتأمين االجتماعي،

للتأمين االجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس

أقر مجلس الشورى ومجلس

النواب القانون اآلتي نصؤؤه،

النواب القانون اآلتي نصؤؤه،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

مع عدم اإلخالل بحكم البند ُتسؤؤؤؤؤؤؤتبؤؤدل كلمؤؤة "مركبررة"  قرر المجلس الموافقؤؤؤؤة  الموافقة على نص المادة ُتستبدل
( )1من المادة ( )34يستحق بكلمة "بسيطة" الواردة في

على نص المادة كما ورد

معؤؤاش الشؤؤؤؤؤؤؤيخوخؤؤة ببلوغ الفقرة األخيرة من المؤؤؤؤادة

في المشروع بقانون.

المؤمن عليه السؤؤؤؤؤتين سؤؤؤؤؤنة ( )39من قؤؤؤؤانون التؤؤؤؤأمين

كلمة

"مركبة"

كمؤؤؤؤا ورد من الحكومؤؤؤؤة بكلمة "بسيطة" الواردة في
دون تعديل.

الفقرة األخيرة من المادة
( )39من قانون التأمين
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نصوص مشروع القانون نصوص املواد كما وردت

نص املادة األصلية
كما وردت من احلكومة
من عمره أو أكثر أو ببلوغ االجؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤؤاعؤؤؤي الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر

من جملس النواب

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها

اللجنة
الصادر
االجتماعي

المؤمن علي ؤؤا الخؤؤامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بالمر سوم بقانون رقم ()24

بالمرسوم بقانون رقم ()24

والخمسؤؤؤؤؤؤؤين أو أكثر بواقع لسنة .1976

لسنة .1976

جزء من خمسؤؤؤين جز ًءا من
المتوسؤؤؤط الشؤؤؤ ري لألجور
المسؤؤؤؤؤؤؤتحقؤؤؤة للمؤمن عليؤؤؤه
والمسؤؤؤؤؤؤدد على أسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤ ا
اشؤؤؤؤؤؤؤؤتراك التؤؤؤؤأمين خالل
السؤؤؤؤؤنتين األخيرتين من مدة
االشتراك في التأمين أو مدة
االشؤؤتراك إن قلت عن ذلك،
مضؤؤؤؤرو ًبا في عدد سؤؤؤؤنوات
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نص املادة األصلية
االشؤؤؤؤؤؤؤؤتراك الكؤؤؤؤاملؤؤؤؤة في

نصوص مشروع القانون نصوص املواد كما وردت
كما وردت من احلكومة

من جملس النواب

التأمين.
و ُيضؤؤؤؤؤاف إلى المعاش الذي
مضى على صرفه مدة سنة
فأكثر زيادة سؤؤؤنوية بسررريطة
بنسبة  %3في يناير من كل
سؤؤؤؤؤؤنة بدءًا من شؤؤؤؤؤؤ ر يناير
التالي لتاريخ صؤؤؤؤؤؤؤدور هذا
القؤؤؤؤانون ،فؤؤؤؤ ن قلّؤؤؤؤت فترة
صؤؤؤؤؤرف المعاش عن سؤؤؤؤؤنة
صؤؤؤؤؤؤؤرفت الزيادة المذكورة
بنسؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤة مقؤؤؤدار الفترة من
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توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها
اللجنة

نص املادة األصلية
تؤؤؤاريخ ربط المعؤؤؤاش حتى

نصوص مشروع القانون نصوص املواد كما وردت
كما وردت من احلكومة

من جملس النواب

ينؤؤؤؤاير التؤؤؤؤالي ،ويسؤؤؤؤؤؤؤتمر
صؤؤؤؤؤؤؤرف هذه الز يادة حتى
ولو تجؤؤؤاوز المعؤؤؤاش الحؤؤؤد
األقصؤؤؤى المنصؤؤؤوص عليه
في المؤؤادة ( )135من هؤؤذا
القانون ،أو تجاوز متوسؤؤؤؤؤط
األجر أو األجر الذي ُح سب
على أسؤؤؤاسؤؤؤه المعاش ،على
أال يتجؤؤؤاوز المعؤؤؤاش الحؤؤؤد
األقصؤؤؤؤؤى لألجر الشؤؤؤؤؤ ري
الؤؤخؤؤؤؤاضؤؤؤؤؤؤؤؤع لؤؤالشؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤراك
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توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها
اللجنة

نص املادة األصلية
المنصؤؤؤوص عليه في الفقرة

نصوص مشروع القانون نصوص املواد كما وردت
كما وردت من احلكومة

من جملس النواب

توصية اللجنة

نص املادة كما أقرتها
اللجنة

األولى من ال مادة ( )17من
هذا القانون.

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء  قرر المجلس الموافقؤؤؤؤة  الموافقة على نص المادة على رئيس مجلس الوزراء
والوزراء – كل فيما يخصه

على نص المادة كما ورد

– تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل

في المشروع بقانون.

كمؤؤؤؤا ورد من الحكومؤؤؤؤة والوزراء – كل فيما يخصه
دون تعديل.

– تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل

بؤؤه من اليوم التؤؤالي لتؤؤاريخ

به من اليوم التالي لتاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

نشره في الجريدة الرسمية.
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التاريخ 4 :مارس 2014م

سعادة الشيخ  /عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم احملرتم
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )39من قانون التأمين
االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )24لسنة .1976

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  18فبراير 2014م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 913ص ل ت ق  /ف  3د  ،)4نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )39من قانون التأمين االجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )24لسنة  ،1976إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  4مارس 2014م ،عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماع ا
الرابع عشؤؤؤؤؤؤر ،حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانون المذكور ،وقرار مجلس النواب
بشأنه ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سؤؤؤالمة مشرررروع قانون رقم ( ) لسرررنة ( ) بتعديل المادة ( )39من
قانون التأمين االجتماعي الصررادر بالمرسرروم بقانون رقم ( )24لسررنة  ،1976من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()6
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون اجلنسية
البحرينية لعام 1973م ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ()46
لسنة 2014م.
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التاريخ  18 :يونيو 2014م

التقرير احلادي والثالثون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية
الب رينية لعام  ،1963املرافق للمرسوم رقم ( )46لسنة 2014م

دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع وايمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/1036ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف
 17يونيو 2014م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (
) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية الب رينية لعام  ،1963املرافق للمرسوم
رقم ( )46لسنة 2014م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه.
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أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:
( )11تدارست ت ت ت ت تتت اللجنة مشت ت ت ت ت تتروع القانون يف اجتماعها احلادي والثالثني املوافق  18يونيو
2014م.
( )12اطلعت اللجنة أثناء دراستتتها على الوائق املتعلقة مبشتتروع القانون موضتتوع النظر واليت
اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) -مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع وا فتاء القانوين بشأنه( .مرفق)

()13

وبدعوة من اللجنة شارل يف االجتماع كل من:

 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
 .5السيد عيسى أمحد تركي

مدير إدارة اجلنسية

 .6النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

 .7السيد وليد ال ويل

املستشار القانوين.

 كما شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حس ـ ـ ـ ـ ــن ال والبة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة ستر اللجنة السيدة س ر عبدالل يف.
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اثنيـ ـ ـاا :رأي وزارة الداخلية:
توافق رأي وزارة الداخلية مع التعديالت اليت أجراها جملس النواب على مواد مشروع
القانون.
اثلثـ ـ ـاا :رأي اللجن ـة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،والذي يتألف فضالً عن الديباجة من ثالث
مواد ،استبدلت املادة ايوىل نصوص املواد ( )8و( )9الفقرة ( )1و( )10و( )11من قانون
اجلنسية البحرينية لعام  ،1963حبيث أجازت املادة ( )8من املشروع سح اجلنسية البحرينية
من الشلص املتجنس ،و لك مبرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء
يف أي من احلاالت اآلتية:
(أ) إ ا حصل عليها باريق الةش أو بناء على أقوال كا بة أو إخفاء معلومات جوهرية أو
استنادا إىل حمررات م ورة ،وجيوز يف هذه احلالة سح اجلنسية البحرينية من كل شلص
ً
اكتسبها عن طريقه.
(ب) إ ا صدر حكم هنائي اب دانة ضده خالل عشر سنوات من ري حصوله على اجلنسية
البحرينية يف جر ة خملة ابلشرف أو ايمانة.
(ه) إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون إ ن مسبق من وزير الداخلية.
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(د) إ ا رلى عن إقامته العادية املستمرة يف للكة البحرين ملدة س سنوات متصلة دون إ ن
من وزير الداخلية أو عذر مقبول.
واستثنت هذه املادة من تابيق أحكام البندين (ه) و(د) منها ،البحريين الذي حيمل
جنسية إحدى الدول ايعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،وقررت أن يكون سح
اجلنسية البحرينية يف احلاالت املنصوص عليها يف البنود (ب) و(ه) و(د) من هذه املادة من
الشلص وحده ،وقررت املادة ( )9يف الفقرة ( )1منها فقد البحريين جلنسيته البحرينية يف
احلالتني اآلتيتني:
خمتارا جبنسية أجنبية دون إ ن سابق من وزير الداخلية.
(أ) إ ا جتنس ً
(ب) إ ا تنازل عم جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية ابملوافقة
على لك.
وأل مت كل حبريين اكتس جنسية أجنبية على النحو املشار إليه يف البند (أ) من الفقرة ()1
من هذه املادة قبل ري العمل حبكمها ،توفيق أوضاعه ابلتنازل عن اجلنسية ايجنبية اليت
اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية ،و لك خالل مدة ال ت يد على ثالثة أشهر من
فاقدا للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناءً على عرض
هذا التاري  ،واعت ت ً
وزير الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية و لك
يف حالة عدم تنازله عن هذه اجلنسية ،وقررت عدم املسا جبنسية البحريين امللالف يحكام
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هذا البند إ ا كانت اجلنسية ايخرى تنتمي حدى الدول ايعضاء مبجلس التعاون لدول
مكررا (ب) من هذا القانون ،كما
اخلليج العربية ،و لك دون إخالل أبحكام املادة (ً )11
أجازت املادة ( )10من مشروع القانون إسقا اجلنسية البحرينية –مبرسوم بناءً على عرض
وزير الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء -عن كل من يتمتع هبا يف أي من احلاالت اآلتية:
(أ) إ ا دخل اخلدمة العسكرية حدى الدول ايجنبية وبقى فيها ابلر م من ايمر الذي
يصدر له من حكومة للكة البحرين برتكها.
(ب) إ ا ساعد أو اخنر يف خدمة دولة معادية.
(ه) إ ا تسب يف ا ضرار مبصاحل اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض واج الوالء هلا ،ل جاءت
املادة ( )11وأجازت أبمر من جاللة امللك رد اجلنسية البحرينية ملن فقدها يي سب
من ايسباب مبوج أحكام هذا القانون ،و لك دون إخالل ابحلكم املنصوص عليه يف
هناية املادة ( )7فقرة ( )1من هذا القانون.
مكررا
وفيما يتعلق ابملادة الثانية من مشروع القانون فقد أضافت مادتني جديدتني برقمي (ً )11
مكررا (أ) وزير الداخلية ،وبعد موافقة جملس
مكررا (ب) ،وأل مت املادة (ً )11
(أ) و(ً )11
الوزراء إبصدار قرار بتحديد الضوابمل وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام املنصوص عليها يف
مكررا (ب) ابلةرامة اليت ال
املواد ( )8و( )9و( )10من هذا القانون ،وعاقبت املادة (ً )11
خمتارا جنسية
تقل عن ثالثة ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف دينار ،البحريين الذي يكتس
ً
إحدى الدول ايعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية دون إ ن سابق من وزير الداخلية،
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وعاقبت بذات العقوبة من اكتس هذه اجلنسية على هذا النحو من قبل ورلف عن توفيق
أوضاعه يف امليعاد املنصوص عليه يف البند (أ 9فقرة ( )1من املادة ( )9من هذا القانون مع
التأكيد على عدم فقد اجلنسية البحرينية يف احلالتني ،وعلقت رفع الدعوى اجلنائية يف احلالتني
على طل من وزير الداخلية ،وجاءت املادة الثالثة تنفيذية.

وبعد االطالع على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه ،وبعد االستئنا برأي لثلي وزارة
الداخلية واملستشار القانوين لشؤون اللجان ابجمللس؛ انتهت اللجنة إىل التوصية ابملوافقة من
حيث املبدأ على مشروع القانون وعلى مواده ابلتوافق مع جملس النواب املوقر ،وكما وردت يف
اجلدول املرفق.

رابعـ ـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .1سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان
 .2سعادة األستـاذة نسي دينا إيلي خضوري
خامسـ ـ ـ ـاا :توصيـة اللجنـة:
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مقررا أصلي ـ ـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

يف ضت ت تتوء ما دار من مناقشت ت تتات وما أبدي من ثراء أثناء دراست ت تتة مشت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكامقانون اجلنسية الب رينية لعام  ،1963املرافق للمرسوم رقم ( )46لسنة 2014م.
 -املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة ل خليفـة

ت.مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

ئب الرئيس
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية الب رينية لعام  1963املرافق للمرسوم رقم ( )46لسنة 2014م
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة
الديباجة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

حنن محــد بن عيس ـ ـ ـ ـ ـى ل خليفــة  -املوافقة على نص الديباجة كما  -املوافقة على نص الديباجة كما حنن محــد بن عيس ـ ـ ـ ـ ـى ل خليفــة
ورد يف املشروع بقانون.
ورد يف املشروع بقانون.
ملك مملكة الب رين.
ملك مملكة الب رين.
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون اجلنس ت ت ت تتية البحرينية لعام
 ،1963وتعديالته،
أقر جملس الش ت ت ت ت ت تتورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدر ه:

وعلى قانون اجلنس ت ت ت تتية البحرينية لعام
 ،1963وتعديالته،
أقر جملس الش ت ت ت ت ت تتورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدر ه:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة األوىل

املادة األوىل

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املادة األوىل

املادة األوىل

يستبدل بنصوص املواد ( )8و ( - )9املوافقة على نص مقدمة املادة  -املوافقة على نص مقدمة املادة يستبدل بنصوص املواد ( )8و ()9
الفقرة ( )1و( )10و( )11من
كما ورد يف املشروع بقانون.
الفقرة ( )1و( )10و( )11من كما ورد يف املشروع بقانون.
قانون اجلنسية البحرينية لعام
قانون اجلنسية البحرينية لعام
 ،1963النصوص اآلتية:
 ،1963النصوص اآلتية:
مادة (:)8

مادة (:)8

مادة (:)8

 إحالل عبارة (إذا صدر حكم  -املوافقة على قرار جملس النواب.ابت ابيدانة ضدل) حمل عبارة

(إذا صدر حكم نائي ضدل
ابيدانة ضدل) الواردة يف صدر
البند (ب) من املادة (.)8
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مادة (:)8

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
نص املادة بعد التعديل:

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نص املادة بعد التعديل:

جيوز مبرسوم بناء على عرض وزير جيوز مبرسوم بناءً على عرض وزير
ً
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء
اجلنسية البحرينية من
اجلنسية البحرينية من سح
سح
الشلص املتجنس يف أي من الشلص املتجنس يف أي من
احلاالت اآلتية:
احلاالت اآلتية:
(أ) إ ا حصل عليها باريق الةش أو (أ) إ ا حصل عليها باريق الةش أو
بناء على أقوال كا بة أو إخفاء بناء على أقوال كا بة أو إخفاء
استنادا إىل
معلومات جوهرية أو استنادا إىل معلومات جوهرية أو
ً
ً
حمررات م ورة .وجيوز يف هذه حمررات م ورة .وجيوز يف هذه
احلالة سح اجلنسية البحرينية احلالة سح اجلنسية البحرينية
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جيوز مبرسوم بناءً على عرض وزير
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء
اجلنسية البحرينية من
سح
الشلص املتجنس يف أي من
احلاالت اآلتية:
(أ) إ ا حصل عليها باريق الةش أو
بناء على أقوال كا بة أو إخفاء
استنادا إىل
معلومات جوهرية أو
ً
حمررات م ورة .وجيوز يف هذه
احلالة سح اجلنسية البحرينية

جيوز مبرسوم بناءً على عرض وزير
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء
اجلنسية البحرينية من
سح
الشلص املتجنس يف أي من
احلاالت اآلتية:
(أ) إ ا حصل عليها باريق الةش أو
بناء على أقوال كا بة أو إخفاء
استنادا إىل
معلومات جوهرية أو
ً
حمررات م ورة .وجيوز يف هذه
احلالة سح اجلنسية البحرينية

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
من كل شلص اكتسبها عن
طريقه.

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

من كل شلص اكتسبها عن
طريقه.
(ب) إ ا صدر حكم هنائي ضده (ب) إذا صدر حكم ابت (ب) إذا صدر حكم ابت (ب) إذا صدر حكم ابت
اب دانة ضده خالل عشر ابيدانة ضدل خالل عشر ابيدانة ضدل خالل عشر ابيدانة ضدل خالل عشر
سنوات من ري حصوله على سنوات من ري حصوله على سنوات من ري حصوله على سنوات من ري حصوله على
اجلنسية البحرينية يف جر ة خملة اجلنسية البحرينية يف جر ة خملة اجلنسية البحرينية يف جر ة خملة اجلنسية البحرينية يف جر ة خملة
ابلشرف أو ايمانة.
ابلشرف أو ايمانة.
ابلشرف أو ايمانة.
ابلشرف أو ايمانة.
(ه) إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون (ه) إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون (ه) إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون (ه) إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون
إ ن سابق من وزير الداخلية.
إ ن سابق من وزير الداخلية.
إ ن سابق من وزير الداخلية.
إ ن سابق من وزير الداخلية.
(د) إ ا رلى عن إقامته العادية (د) إ ا رلى عن إقامته العادية (د) إ ا رلى عن إقامته العادية (د) إ ا رلى عن إقامته العادية
املستمرة يف للكة البحرين ملدة املستمرة يف للكة البحرين ملدة املستمرة يف للكة البحرين ملدة املستمرة يف للكة البحرين ملدة
س سنوات متصلة دون إ ن
س سنوات متصلة دون إ ن
س سنوات متصلة دون إ ن
س سنوات متصلة دون إ ن
من وزير الداخلية أو عذر مقبول .من وزير الداخلية أو عذر مقبول .من وزير الداخلية أو عذر مقبول .من وزير الداخلية أو عذر مقبول.
219

من كل شلص اكتسبها عن
طريقه.

نصوص املواد
من كل شلص اكتسبها عن
طريقه.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ويستثىن من تابيق أحكام البندين
(ه) و (د) من هذه املادة البحريين
الذي حيمل جنسية إحدى الدول
ايعضاء مبجلس التعاون لدول
اخلليج العربية.
وتُسح اجلنسية البحرينية يف
احلاالت املنصوص عليها يف البنود
(ب) و (ه) و (د) من هذه املادة
من الشلص وحده.

ويستثىن من تابيق أحكام البندين
(ه) و (د) من هذه املادة البحريين
الذي حيمل جنسية إحدى الدول
ايعضاء مبجلس التعاون لدول
اخلليج العربية.
وتُسح اجلنسية البحرينية يف
احلاالت املنصوص عليها يف البنود
(ب) و (ه) و (د) من هذه املادة
من الشلص وحده.

ويستثىن من تابيق أحكام البندين
(ه) و (د) من هذه املادة البحريين
الذي حيمل جنسية إحدى الدول
ايعضاء مبجلس التعاون لدول
اخلليج العربية.
وتُسح اجلنسية البحرينية يف
احلاالت املنصوص عليها يف البنود
(ب) و (ه) و (د) من هذه املادة
من الشلص وحده

ويستثىن من تابيق أحكام البندين
(ه) و (د) من هذه املادة البحريين
الذي حيمل جنسية إحدى الدول
ايعضاء مبجلس التعاون لدول
اخلليج العربية.
وتُسح اجلنسية البحرينية يف
احلاالت املنصوص عليها يف البنود
(ب) و (ه) و (د) من هذه املادة
من الشلص وحده.

مادة ( )9فقرة (:)1

مادة ( )9فقرة (:)1

مادة ( )9فقرة (:)1

مادة ( )9فقرة (:)1

 -إعادة صيا ة املادة.

 املوافقة على قرار جملس النواب.220

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
نص املادة بعد التعديل:

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نص املادة بعد التعديل:

( )1يفقد البحريين جنسيته
( )1يفقد الب ريين جنسيت يف أي ()1يفقد الب ريين جنسيت يف أي ( )1يفقد الب ريين جنسيت يف
البحرينية يف أي من احلالتني
من احلالتني اآلتيتني:
أي من احلالتني اآلتيتني:
من احلالتني اآلتيتني:
اآلتيتني:
خمتارا جبنسية أجنبية
خمتارا جبنسية أجنبية (أ) إذا جتنس ا
خمتارا جبنسية أجنبية (أ) إذا جتنس ا
خمتارا جبنسية أجنبية (أ) إذا جتنس ا
(أ) إ ا جتنس ً
دون إذن سابق من وزير
دون إذن سابق من وزير
دون إ ن سابق من وزير دون إذن سابق من وزير
الداخلية.
الداخلية.
الداخلية.
الداخلية.
وعلى كل حبريين اكتسب
وعلى كل حبريين اكتسب
وعلى كل حبريين اكتسب
وعلى كل حبريين اكتس جنسية
جنسية أجنبية على هاا الن و
جنسية أجنبية على هاا الن و
جنسية أجنبية على هاا الن و
أجنبية على هذا النحو قبل ري
قبل العمل حبكم الفقرة السابقة
قبل العمل حبكم الفقرة السابقة
قبل العمل حبكم الفقرة السابقة
العمل حبكم الفقرة السابقة توفيق
توفيق أوضاع خالل مدة ال
توفيق أوضاع خالل مدة ال
توفيق أوضاع خالل مدة ال
أوضاعه ابلتنازل عن اجلنسية
تزيد على ستة أش ر من هاا
تزيد على ستة أش ر من هاا
ايجنبية اليت اكتسبها دون موافقة
تزيد على ستة أش ر من هاا
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مسبقة من وزير الداخلية ،و لك
خالل مدة ال ت يد على ثالثة
أشهر من هذا التاري .
فاقدا للجنسية البحرينية
ويعت
ً
كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً
على عرض وزير الداخلية وبعد
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة
على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية
و لك يف حالة عدم تنازله عن
هذه اجلنسية.
وال يرتت على خمالفة البحريين
يحكام هذا البند أي مسا
جبنسيته البحرينية إ ا كانت

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

التاريخ إما ابلتنازل عن اجلنسية

التاريخ إما ابلتنازل عن اجلنسية

التاريخ إما ابلتنازل عن اجلنسية

األجنبية اليت اكتسب ا أو

األجنبية اليت اكتسب ا أو

األجنبية اليت اكتسب ا أو

ابلتقدم ب لب لوزير الداخلية

ابلتقدم ب لب لوزير الداخلية

ابلتقدم ب لب لوزير الداخلية

لإلذن ل ابالحتفاظ بتلك

لإلذن ل ابالحتفاظ بتلك

لإلذن ل ابالحتفاظ بتلك

اجلنسية.
فاقدا للجنسية البحرينية
ويعت
ً

اجلنسية.
فاقدا للجنسية البحرينية
ويعت
ً

اجلنسية.
فاقدا للجنسية البحرينية
ويعت
ً

كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً
على عرض وزير الداخلية وبعد
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة
على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية
و لك يف حالة عدم تنازله عن

كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً
على عرض وزير الداخلية وبعد
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة
على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية
و لك يف حالة عدم تنازله عن

كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً
على عرض وزير الداخلية وبعد
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة
على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية
و لك يف حالة عدم تنازله عن

هذه اجلنسية.

هذه اجلنسية.

هذه اجلنسية.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

اجلنسية ايخرى تنتمي حدى
الدول ايعضاء مبجلس التعاون
لدول اخلليج العربية ،و لك دون
إخالل أبحكام املادة ()11
مكررا (ب) من هذا القانون.
ً

وال يرتت على خمالفة البحريين
يحكام هذا البند أي مسا
جبنسيته البحرينية إ ا كانت
اجلنسية ايخرى تنتمي حدى
الدول ايعضاء مبجلس التعاون
لدول اخلليج العربية ،و لك دون
إخالل أبحكام املادة ()11

توصية اللجنة
وال يرتت على خمالفة البحريين
يحكام هذا البند أي مسا
جبنسيته البحرينية إ ا كانت
اجلنسية ايخرى تنتمي حدى
الدول ايعضاء مبجلس التعاون
لدول اخلليج العربية ،و لك دون
إخالل أبحكام املادة ()11

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
وال يرتت على خمالفة البحريين
يحكام هذا البند أي مسا
جبنسيته البحرينية إ ا كانت
اجلنسية ايخرى تنتمي حدى
الدول ايعضاء مبجلس التعاون
لدول اخلليج العربية ،و لك دون
إخالل أبحكام املادة ()11

(ب) إ ا تنازل عن جنسيته
البحرينية وصدر مرسوم بناءً على
مكررا ( )2من هذا القانون.
مكررا ( )2من هذا القانون.
مكررا ( )2من هذا القانون.
ا
ا
ا
عرض وزير الداخلية ابملوافقة على (ب) إ ا تنازل عن جنسيته (ب) إ ا تنازل عن جنسيته (ب) إ ا تنازل عن جنسيته
لك.
البحرينية وصدر مرسوم بناءً على البحرينية وصدر مرسوم بناءً على البحرينية وصدر مرسوم بناءً على
عرض وزير الداخلية ابملوافقة على عرض وزير الداخلية ابملوافقة على عرض وزير الداخلية ابملوافقة على
لك.
لك.
لك.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مادة (:)10
مادة (:)10
مادة (:)10
 تصحي اخلاأ ا مالئي يف كلمة  -املوافقة على قرار جملس النواب.جيوز مبرسوم بناءً على عرض وزير
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء
إسقا اجلنسية البحرينية عمن يتمتع
هبا يف أي من احلاالت اآلتية:
(أ) إ ا دخل اخلدمة العسكرية
حدى الدول ايجنبية وبقى

مادة (:)10

(أخنر ) لتصب (اخنر ) الواردة
يف البند (ب).

نص املادة بعد التعديل:

نص املادة بعد التعديل:

جيوز مبرسوم بناء على عرض وزير جيوز مبرسوم بناء على عرض وزير جيوز مبرسوم بناءً على عرض وزير
ً
ً
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء
إسقا اجلنسية البحرينية عمن يتمتع إسقا اجلنسية البحرينية عمن يتمتع إسقا اجلنسية البحرينية عمن يتمتع
هبا يف أي من احلاالت اآلتية:
هبا يف أي من احلاالت اآلتية:
هبا يف أي من احلاالت اآلتية:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة
(أ) إ ا دخل اخلدمة العسكرية
حدى الدول ايجنبية وبقى
فيها ابلر م من ايمر الذي
يصدر له من حكومة للكة
البحرين برتكها.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

فيها ابلر م من ايمر الذي يصدر (أ) إ ا دخل اخلدمة العسكرية
حدى الدول ايجنبية وبقى
له من حكومة للكة البحرين
فيها ابلر م من ايمر الذي يصدر
برتكها.
(ب) إ ا ساعد أو إخنر يف خدمة له من حكومة للكة البحرين
برتكها.
دولة معادية.
(ه) إ ا تسب يف ا ضرار مبصاحل (ب) إ ا ساعد أو اخنر يف (ب) إ ا ساعد أو اخنر يف (ب) إ ا ساعد أو اخنر يف
خدمة دولة معادية.
خدمة دولة معادية.
اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض خدمة دولة معادية.
واج الوالء هلا.
(ه) إ ا تسب يف ا ضرار مبصاحل (ه) إ ا تسب يف ا ضرار مبصاحل (ه) إ ا تسب يف ا ضرار مبصاحل
اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض
واج الوالء هلا.
واج الوالء هلا.
واج الوالء هلا.
مادة (:)11
جيوز أبمر من امللك رد اجلنسية
البحرينية ملن فقدها يي سب من مادة (:)11

مادة (:)11
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(أ) إ ا دخل اخلدمة العسكرية
حدى الدول ايجنبية وبقى
فيها ابلر م من ايمر الذي يصدر
له من حكومة للكة البحرين
برتكها.

مادة (:)11

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

أحكام هذا  -املوافقة على نص املادة كما ورد  -املوافقة على نص املادة كما ورد يف جيوز أبمر من املل تتك رد اجلنس ت ت ت ت ت ت تي تتة
ايسباب مبوج
البحرينية ملن فقدها يي ست ت تتب من
املشروع بقانون.
القانون ،و لك دون إخالل ابحلكم يف املشروع بقانون.
ايس ت ت ت ت ت ت تبت تتاب مبوج ت ت أحك تتام هت تتذا
املنصوص عليه يف هناية املادة ()7
القتتانون ،و لتتك دون إخالل ابحلكم
فقرة ( )1من هذا القانون.
املنص ت ت ت ت تتوص عليه يف هناية املادة ()7
فقرة ( )1من هذا القانون.
املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

 تعديل ترقيم املواد لتصب (برقمي  -املوافقة على قرار جملس النواب.مكررا ( )1و()11
()11
ا
مكررا ( ))2بدالً من (برقمي
ا
مكررا
مكررا (أ) و( )11ا
( )11ا
(ب)).
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املادة الثانية

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
نص مقدمة املادة بعد التعديل:

تضاف إىل قانون اجلنسية البحرينية
لعام  1963ماد ن جديد ن برقمي
مكررا
مكررا (أ) و()11
()11
ً
ً
(ب) ،نصهما اآليت:

مكررا ( أ ):
مادة ( )11ا

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نص مقدمة املادة بعد التعديل:

تضاف إىل قانون اجلنسية البحرينية تضاف إىل قانون اجلنسية البحرينية تضاف إىل قانون اجلنسية البحرينية
لعام  1963ماد ن جديد ن لعام  1963ماد ن جديد ن لعام  1963ماد ن جديد ن
مكررا ( )1و()11
مكررا ( )1و()11
برقمي ( )11ا
مكررا ( )1و( )11برقمي ( )11ا
برقمي ( )11ا
مكررا ( ،)2نصهما اآليت:
مكررا ( ،)2نصهما اآليت:
ا
مكررا ( ،)2نصهما اآليت:
ا
ا

مكررا ( أ ):
مادة ( )11ا

مكررا ( أ ):
مادة ( )11ا

 املوافقة على نص املادة كما ورد  -املوافقة على قرار جملس النواب.يف املشروع بقانون ،مع تعديل
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مكررا (:)1
مادة ( )11ا

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ترقيم املادة لتصب (مادة ()11
مكررا ( ))1بدالً من (مادة
ا
مكررا (أ)).
( )11ا
نص املادة بعد التعديل:

نص املادة بعد التعديل:
يصدر وزير الداخلية ،وبعد موافقة
جملس الوزراء ،قراراً بتحديد الضوابمل
وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام
املنصوص عليها يف املواد (،)9( ،)8
( )10من هذا القانون.

مكررا (:)1
مادة ( )11ا

مكررا (:)1
مادة ( )11ا

يصدر وزير الداخلية ،وبعد موافقة
جملس الوزراء ،قراراً بتحديد الضوابمل
وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام
املنصوص عليها يف املواد (( ، ) 8
 )10 ( ،)9من هذا القانون.

يصدر وزير الداخلية ،وبعد موافقة
جملس الوزراء ،قراراً بتحديد الضوابمل
وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام
املنصوص عليها يف املواد (( ، ) 8
 )10 ( ،)9من هذا القانون.

يصدر وزير الداخلية ،وبعد موافقة
جملس الوزراء ،قراراً بتحديد الضوابمل
وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام
املنصوص عليها يف املواد (( ، ) 8
 )10 ( ،)9من هذا القانون.

مكررا (ب):
مادة ( )11ا

مكررا (ب):
مادة ( )11ا

مكررا (:)2
مادة ( )11ا
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مكررا (ب):
مادة ( )11ا

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 -إعادة صيا ة املادة ،مع تعديل

ترقيم املادة لتصب (مادة ( - )11املوافقة على قرار جملس النواب.

مكررا ( ))2بدالً من (مادة
ا
مكررا (ب)).
( )11ا
نص املادة بعد التعديل:
مكررا (:)2
مادة ( )11ا
يُعاق ابلةرامة اليت ال تقل عن ثالثة
ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف
خمتارا
دينار ،البحريين الذي يكتس
ً
جنسية إحدى الدول ايعضاء

يُعاق ابلةرامة اليت ال تقل عن ثالثة
ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف
خمتارا
دينار ،البحريين الذي يكتس
ً
جنسية إحدى الدول ايعضاء
مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية

دون إذن سابق من وزير الداخلية.
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مكررا (:)2
مادة ( )11ا

يُعاق ابلةرامة اليت ال تقل عن ثالثة
ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف
خمتارا
دينار ،البحريين الذي يكتس
ً
جنسية إحدى الدول ايعضاء
مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية
دون إذن سابق من وزير الداخلية.

يُعاق ابلةرامة اليت ال تقل عن ثالثة
ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف
خمتارا
دينار ،البحريين الذي يكتس
ً
جنسية إحدى الدول ايعضاء
مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية
دون إذن سابق من وزير الداخلية.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية ويعاقب ابلعقوبة ذاهتا من رلف ويعاقب ابلعقوبة ذاهتا من رلف ويعاقب ابلعقوبة ذاهتا من رلف
دون أ ن سابق من وزير الداخلية .عن توفيق أوضاعه يف امليعاد عن توفيق أوضاعه يف امليعاد عن توفيق أوضاعه يف امليعاد
ويعاق بذات العقوبة من اكتس املنصوص عليه يف البند (أ) فقرة ( )1املنصوص عليه يف البند (أ) فقرة ( )1املنصوص عليه يف البند (أ) فقرة ()1
هذه اجلنسية على هذا النحو من قبل من املادة ( )9من هذا القانون .وال من املادة ( )9من هذا القانون .وال من املادة ( )9من هذا القانون .وال
ورلف عن توفيق أوضاعه يف امليعاد يرتت على لك يف احلالتني فقد يرتت على لك يف احلالتني فقد يرتت على لك يف احلالتني فقد
املنصوص عليه يف البند (أ) فقرة ( )1الشلص جلنسيته البحرينية ،وال جيوز الشلص جلنسيته البحرينية ،وال جيوز الشلص جلنسيته البحرينية ،وال جيوز
من املادة ( )9من هذا القانون .وال رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على
طل من وزير الداخلية.
طل من وزير الداخلية.
يرتت على لك يف احلالتني فقد طل من وزير الداخلية.
الشلص جلنسيته البحرينية ،وال جيوز
رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على
طل من وزير الداخلية.
املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة
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املادة الثالثة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

عتلتتى رئتيتتس جمتلتتس التتوزراء والتتوزراء  -املوافقة على نص املادة كما ورد  -املوافقة على نص املادة كما ورد يف على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
املشروع بقانون.
– كل فيما خيص ت تته – تنفيذ أحكام يف املشروع بقانون.
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
ه تتذا الق تتانون ،ويُعم تتل ب تته من اليوم
التايل لتاري نشره يف اجلريدة الرمسية.
التايل لتاري نشره يف اجلريدة الرمسية.
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التاريخ 19 :يونيو 2014م

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 الجنسية
البحرينية لعام  ،1963المرافق للمرسوم رقم ( )46لسنة.2014

تحية طيبة وبعد،
بتاريخ  17يونيو 2014م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 1037ص ل ت ق /ف  3د  ،)4نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام  ،1963المرافق
للمرسوم رقم ( )46لسنة ،2014إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  19يونيو 2014م ،عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا
ال سابع والعشرين ،حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ،وقرار مجلس النواب
بشأنه ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور ،وذلك وفق التعديالت التي أجراها مجلس النواب على مواد مشروع
القانون.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
الجنسااية البحرينية لعام  ،1963المرافق للمرسااوم رقم ( )46لساانة ،2014من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()7
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص احلساب
اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية
املنتهية يف  31ديسمرب 2012م،
وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة
للدولة للسنة املالية 2012م،
والذي أعدته وزارة املالية.
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التاريخ 22 :مايو 2014م

التقرير السادس عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول احلساب
اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2012م،
وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 2012م ،والذي
أعدته وزارة املالية.
دور االنعقاد الرابع – الفصل التشريعي الثالث
مقدمــــــة:
استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية كتاب صاح المعالي األستاذ علي
بن صررررالص الصررررالص رئيس المجلس رقم  884ص ل م ق/ف 3د  4المؤرخ في 26
يناير 2014م والمتضؤؤمن نسؤؤخة من الحسررا الختامي الموحد للدولة للسررنة المالية
المنته ية في  31ديسرررررررمبر 2012م ،وتقرير أداء تنف يذ الميزان ية ال عا مة ل لدو لة
للسرررررنة المالية 2012م ،والذي أعدته وزارة المالية؛ لمناقشؤؤؤؤؤته ودراسؤؤؤؤؤته وإعداد
تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
ا
أوال -إجراءات اللجنة
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
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عقدت اللجنة االجتماعات التالية لبحث ودراسرررة الحسرررا الختامي الموحد

()4

للدولة للسرررررررنة المالية المنتهية في  31ديسرررررررمبر 2012م وتقرير أداء تنفيذ
الميزانية لعامة لسنة 2012م:
الرقم

التاريخ

االجتمــــــــــــاع

.1

الخامس عشر

 29يناير 2014م

.2

الثامن والعشرون

 6أبريل 2014م

.3

التاسع والعشرون

 9أبريل 2014م

.4

الثالثون

 16أبريل 2014م

.5

الرابع والثالثون

 18مايو 2014م

.6

الخامس والثالثون

 21مايو 2014م

()5

اطلعت اللجنة ،أثناء دراسررتها ومناقشررتها للحسررا الختامي ،على الوثائق

المتعلقة بالحسرررا الختامي موضررروع البحث والدراسرررة والتي اشرررتملت على ما
يلي:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان( .مرفق) رأي المستشار االقتصادي والمالي( .مرفق) الحسؤؤؤؤاب الختامي الموحد للدولة للسؤؤؤؤنة المالية المنت ية في  31ديسؤؤؤؤمبر 2012موتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية (.2012مرفق)
 كما حضر االجتماعات من مجلس الشورى كل من:
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 .1األستــاذ محســـن حميــد مرهــون

المسـتشار القانوني لشـؤون اللجان.

 .2الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائـغ

المسااتشااار االقتصااادي والمالي لشااؤون
اللجان.

 وتولـى أمانة ســر اللجنـة السيد محمد رضي محمد.
ا

ثانيا :املواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي املوحد
للدولة ،وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة

 نصت المادة ( )113من الدستور على أن " الحساب الختامي للشؤون المالية
للدولة عن العام المنقضؤؤي يقدم أوالا إلى مجلس النواب خالل األش ؤ ر الخمسؤؤة
التالية النت اء ال سنة المالية  ،و يكون اعتماده بقرار ي صدر عن كل من مجلس
الشؤؤورى و مجلس النواب مشؤؤفوعـؤؤؤؤؤؤؤؤـ اؤؤؤؤؤؤؤؤا بمالحظات ما  ،و ينشؤؤر في الجريدة
الرسمية".
 نصااات المادة ( )144من المرساااوم بقانون رقم ( )55لسااانة  2002بشااا ن
الالئحة الداخلية لمجلس الشاااور على أن " يقدم الحسؤؤؤاب الختامي للشؤؤؤؤون
المالية للدولة عن العام المنقضؤؤؤؤؤؤي إلى مجلس النواب أوال ا خالل الخمسؤؤؤؤؤؤؤة
األشؤؤؤؤؤؤ ر التالية النت اء السؤؤؤؤؤؤنة المالية  ،و يحيله رئيس مجلس النواب بعد أن
يضؤؤؤع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشؤؤؤورى ،و يكون اعتماده بقرار من
المجلسين مشفوعــ اا بمالحظات ما ،و ينشر في الجريدة الرسمية".
 نصااااات المادة ( )145من ذات الالئحة على أن " تسؤؤؤؤؤر األحكام الخاصؤؤؤؤؤة
بمناقشؤؤؤؤؤة المي انية العامة وإصؤؤؤؤؤدارها على الحسؤؤؤؤؤاب الختامي و االعتمادات
اإلضافية والنقل من باب إلى آخر من أبوب المي انية ،كما تسر هذه األحكام
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على المي انيات المسؤؤتقلة والملحقة و االعتمادات اإلضؤؤافية المتعلقة ب ا والنقل
من باب إلى آخر من أبواب ا وحسابات ا الختامية".
 عرفت المادة ( )1من قانون الميزانية العامة الصاااااااادر بالمرسااااااوم بقانون
رقم ( )39لعام 2002م الحسؤؤاب الختامي على أنه " البيانات المالية السؤؤنوية
لكل وزارة أو ج ة حكومية على حدة  ،أو البيانات المالية السؤؤؤؤؤؤنوية الموحدة
للدولة ككل ،في ن اية السنة المالية المنقضية ،و تتضمن البيانات التالية :
أ -المي انية العمومية.
ب -بيان اإليرادات و المصروفات.
ج -التدفق النقد .
د -أ ية ب يا نات أو إ فصؤؤؤؤؤؤؤا حات مال ية أخرى ي حدد ها الوزير  ،أو تج ل

بمو ج

المعايير المحاسبية المتعارف علي ا".
 نصااات المادة ( )49من قانون الميزانية العامة على أن  ":يعد الوزير بيانات
مالية موحدة و مدققة على أن تتضؤؤؤؤؤؤمن بيانات لجميع الوزارات و الج ات
الحكومية  ،والتي تمثل الحسؤؤاب الختامي عن السؤؤنة المالية المنقضؤؤية  ،و تعد
هذه البيانات وفقـ اؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا للمعايير المحاسؤؤؤؤؤبية المتعارف علي ا و تقدم إلى مجلس
الوزراء للنظر في ا و إحالت ا إلى مجلس النواب خالل خم سة أ ش ر من تاريخ
إقفال الحسابات السنوية  ،و يكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر
عن كل من مجلسي النواب و الشورى مشفوعـؤؤؤؤؤؤـ اؤؤؤؤؤؤا بمالحظات ما و ينشر في
الجريدة الرسمية  ،وذلك قبل ن اية السنة المالية الالحقة".
 نصت المادة ( )50من قانون الميزانية العامة على أن:
أ " -يقدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب و الشورى خالل خمسة أش ر من تاريخ
إقفال الحسابات السنوية  ،تقرير أداء تنفيذ المي انية للسنة المالية المنقضية.
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ب -يتضمن تقرير أداء تنفيذ المي انية الوارد بالبند السابق ملخصـؤؤـ ا ؤا لمي انية البرامج
للوزارات و الج ات الحكومية ،و إجمالي ا لدين العام و محتوياته و الموجودات
المالية و االلت امات الجارئة و اإلعفاءات الضؤؤؤريبية و األنشؤؤؤجة شؤؤؤبه الحكومية ،
والنتائج المحققة مقارنة باألهداف المرصؤؤؤؤؤؤودة لمي انية البرامج الرئيسؤؤؤؤؤؤية و أية
مؤشرات أداء أخرى".
 نصت المادة ( )19من قانون ديوان الرقابة المالية على أن:
" يعد رئيس الديوان تقريراا سنويـؤؤـ اؤا عن كل من الحساب الختامي للدولة و الحسابات
الختامية للج ات الخاضؤؤؤؤعة لرقابته ،يبين في ا المالحظات و أوجه أ خالف يقع بين
الديوان و الج ات الخاضؤؤؤؤؤعة لرقابته .و يقدم هذا التقرير إلى الملك و مجلس الوزراء
و مجلس النواب ،وذلك قبل الموعد المقرر العتماد الحسؤؤؤؤؤؤاب الختامي الذ يتعلق به
ذلك التقرير .ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضؤؤؤؤؤور جلسؤؤؤؤؤاته التي تناق
في ا تقرير الديوان ،و أن يؤذن له بالتحدث و اإلدالء بوج ة نظره في المسؤؤؤؤؤؤائل محل
المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة ب ا".
األسس التي اعتمدتها احلكومة يف تقدير ميزانية اإليرادات النفطية حسبما جاء يف
تقرير احلكومة

أ) افتراض سعر صافي قيمته  80دوالرً ا للبرميل الواحد من النفط الخام.
ب) تقدير إنتاج النفط بمقدار  150ألف برميل يوميا بالنسبة لحقل أبو سعفة ،و34
ألف برميل يوميا بالنسبة لحقل البحرين.
ج) تقدير مبيعات الغاز بزيادة قدرها  %10على السعر المحدد لسنة  ،2008والبالغ
 1.1دوالر أمريكي واحد لكل مليون وحدة حرارية.
د) تم تعديل الميزانية لإليرادات والمصروفات (المتكررة والمشاريع) أثناء تنفيذ
الميزانية ،وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم ( )31لسنة  2011بتعديل بعض
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أحكام القانون رقم ( )9لسنة  ،2011وذلك بفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية،
وكذلك المرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2012بشأن إعادة هيكلة شركة طيران
الخليج ،وذلك على النحو التالي:
 تزاد تقديرات اإليرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  2012بملغ 145مليون دينار.
 تزاد تقديرات اإليرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012بملغ  30مليون دينار.
 يخصص مبلغ وقدره  291،600ألف دينار للسنة المالية  ،2012لتغطية التكاليفالمترتبة على زيادة الرواتب وصرف عالوة تحسين المعيشة لموظفي الدولة من
مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ،وزيادة اعتمادات للوزارات والج ات الحكومية
وزيادة حساب االحتياطي (مصروفات متكررة).
 فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  2012بمبلغ إجماليقدره  185مليون دينار في ميزانية مصروفات المشاريع إلعادة هيكلة شركة
طيران الخليج.

ا

ثالثا :ملخص للحساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية 2012

يمثل الحساب الختامي الموحد للدولة إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية
المنت ية في  31ديسمبر 2012وفقا ً لالعتمادات المالية المخصصة ل ا في الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية  ، 2012وحسبما ورد في خطاب المسؤولية الصادر عن
وزير المالية؛ بأن هذا الحساب روعي في إعداده االلتزام بالقوانين واألنظمة الصادرة،
وأن المعلومات الواردة فيه مبنية على أساس أفضل التقديرات واألحكام الم نية
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الممكنة مع األخذ بعين االعتبار األهمية النسبية للبيانات ،وقد أعدت بيانات الحساب
الختامي الموحد للدولة وف ًقا للسياسات المحاسبية الموضحة في مرفقات التقرير،
والمتمثلة في إعداده وفق األساس النقدي المعدل طب ًقا لتعميم وزير المالية رقم ()6
الصادر في  24نوفمبر  2012بشأن المعايير واألسس المحاسبية إلعداد الحسابات
الختامية الحكومية.
وقد أوضح الرأي الم ني لتقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول الحساب
الختامي الموحد للدولة؛ أن الحساب الختامي يظ ر بصورة عادلة من كل الجوانب
الجوهرية إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية المنت ية في  31ديسمبر ،2012
وذلك وف ًقا للمعايير واألسس المحاسبية إلعداد الحسابات الختامية الحكومية الصادرة
عن وزارة المالية.

 أداء المالية العامة في العام :2012
لقد سجل الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية ً 2012
نموا في كل من
جانبي اإليرادات والمصروفات ،أما في جانب اإليرادات فقد بلغت نسبة النمو
في اإليرادات معدل  %7،5على ما كانت عليه في العام السابق  ،2011وذلك
بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط الخام والمشتقات النفطية في األسواق العالمية
وبفضل ارتفاع مستوى اإلنتاج من حقل البحرين ،على الرغم من انخفاض
مستوى اإلنتاج من حقل أبو سعفة ،وأما في جانب المصروفات فقد بلغت نسبة
النمو في المصروفات معدل  ،%14،3مع المالحظة بأن نمو المصروفات
يعود بالدرجة األولى إلى ارتفاع مصروفات المشاريع بنسبة  %67،2عما
كانت عليه في سنة  ،2011أما المصروفات المتكررة ف ن نسبة االرتفاع في ا
لم تتجاوز . %4،6
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بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2012
(دينار بحريني)
البيان

الفعلي 2012

االعتماد 2012

الفعلي 2011

اإليرادات
2،203،008،000

2،645،361،891

2،479،077،685

النفط والغاز الطبيعي
الضرائب والرسوم

199،260،432

217،752،920

168،672،894

منتجات خدمية وسلع حكومية

35،644،106

45،020،826

40،350،145

االستثمارات واألمالك الحكومية

12،249،982

15،023،753

15،330،764

اإلعانات

37،600،000

56،436،545

100،000،000

353،500

714،036

314،087

34،913،980

53،942،102

17،908،036

2،523،030،000

3،034،252،073

2،821،653،611

مبيعات األصول الرأسمالية
غرامات وجزاءات وإيرادات
متنوعة
مجموع اإليرادات
المصروفات المتكررة

1،158،465،338

1،204،151،011

1،004،970،826

القوى العاملة
الخدمات

166،645،772

183،681،226

170،149،948

السلع االست الكية

108،325،917

110،332،561

93،714،248

السلع الرأسمالية

24،173،068

30،712،004

30،329،348

الصيانة

55،322،892

60،761،332

59،014،997

نفقات تحويلية

730،226،981

581،699،366

634،816،607

اإلعانات وتسديد فوائد القروض

415،507،683

352،521،750

419،192،308

مجموع المصروفات المتكررة

2،658،667،651

2،523،859،250

2،412،188،282
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(دينار بحريني)
البيان

االعتماد 2012

الفعلي 2012

الفعلي 2011

مصروفات المشاريع

1،192،729،721

737،037،571

440،794،113

مجموع المصروفات

3،851،397،372

3،260،896،821

2،852،982،395

()1،328،367،372

()226،644،748

()31،328،784

العجز للسنة

بيان االعتمادات المدورة
اعتمادات المصروفات المتكررة

-

20،000،000

اعتمادات المشاريع

276،593،577

279،782،372

مجموع االعتمادات المدورة

276،593،577

299،782،372

أهم المالمص والسمات الرئيسية لميزانية السنة المالية في المؤشرات التالي:
اإليرادات:
 -1تحقيق زيادة في اإليرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة (المعدلة)
بنسبة ( %20،3جملة اإليرادات الفعلية  3،034،252،073دينار ،مقابل
المعتمد  2،523،030،000دينار.
 -2للنفط والغاز الطبيعي النصيب األكبر من تلك اإليرادات حيث بلغت إيرادات ما
 %87،2من جملة اإليرادات  2،645،362،891دينار ،أما اإليرادات غير
النفطية واإلعانات فقد بلغت  388،890ألف دينار ( ،)12،8%مما يدل على
أن القدرة على تنويع مصادر الدخل الحكومي الزلت متدنية وضعيفة ،إال أن ا
في الحقيقة حققت ً
نموا في عام  2012عما كانت عليه في عام  2011بنسبة
 ،%37.1حيث بلغت في العام  332،5( 2012مليون دينار) مقابل مبلغ
( 242،5مليون دينار في العام .)2011
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 -3يكشف الحساب الختامي ارتفاع مساهمة إيرادات الغاز الطبيعي والمصاحب
بشكل ملحوظ بسبب رفع األسعار على المؤسسات والشركات المحلية ،وكذلك
بسبب زيادة اإلنتاج ،حيث ارتفت هذه اإليرادات إلى مبلغ  380،2مليون دينار
مقابل  210،3مليون دينار في العام  2011وأصبحت تشكل حوالي %14،4
من إجمالي إيرادات النفط والغاز أو ما يعادل  %12،5من إجمالي اإليرادات.

المصروفات:
 -1شكلت المصروفات المتكررة نسبة  %77،4من إجمالي المصروفات العامة،
مقابل  %22،6كمصروفات مشاريع ،وبالتالي ف ن المصروفات المتكررة
تستحوذ على الجزء األكبر من الميزانية العامة للدولة ،وبما تعادل %95،4
من إيرادات النفط والغاز.
 -2بالرغم من أن جملة المصروفات المتكررة لم تتجاوز 2،523،859،250
دينار مقابل المعتمد  2،658،667،651دينار (أي بنسبة صرف )%94.9
إال أن هناك تجاوزات في معظم بنود المصروفات المتكررة (بند القوى العاملة
تجاوز بنسبة  ،%3،9بند الخدمات بنسبة  ،%10،2السلع االست الكية بنسبة
 ،%1.9نفقات السلع الرأسمالية بنسبة  %27،1ونفقات الصيانة بنسبة
.)%9،8
 -3شكلت نفقات القوى العاملة النسبة األكبر من المصروفات المتكررة حيث بلغت
 1،204،151،011دينار بما يعادل نسبة  %47،7من جملة المصروفات
المتكررة وبنسبة نمو  %19،8مقارنة بعام  ،2011وهذا راجع إلى المرسوم
بقانون رقم ( )31لسنة  2011بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )9لسنة
 ،2011بزيادة رواتب القطاع العام (الحكومي) والعسكري بنسبة  %15تقريبًا
من الرواتب.
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 -4بالرغم من ارتفاع نسبة مصروفات المشاريع والتي بلغت  %67،2عما كانت
عليه في العام السابق  ،2011إال أن نسبة الصرف علي ا مقارنة بالمعتمد في
الميزانية لم تتجاوز نسبة الـ %62من المبالغ المعتمدة ،كما أن هناك وزارات
وج ات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريع ا نسبة  %25من المعتمد
ل ا ،بالرغم من أن سنة  2012هي السنة الثانية من الميزانية المعتمدة للعامين
 2011و ،2012وتنتفي في ا حجة أن الميزانية أقرت ا السلطة التشريعية
متأخرة في ذلك العام.

العجز والدين العام:
 -1انخفضت قيمة العجز الفعلي بحوالي  1،101،722دينار (العجز الفعلي
 226،644،748دينار) عن العجز المقدر في الميزانية المعدلة للسنة المالية
 2012والبالغ  1،328،367،372دينار وبنسبة تساوي  %17،1فقط منه،
ولكن نسبة العجز ترتفع عندما تضاف المبالغ المدورة لعام  2013لتصبح
 %37،9مقارنة بالمبلغ المعتمد وتصبح قيمة العجز مع المبالغ مبلغ
 503،239ألف دينار.
 -2استمرار نمو الدين العام البحريني إلى معدالت غير مسبوقة ،ولو أن ا الزالت
من الناحية االقتصادية مقبولة ،لقد ارتفع الدين العام البحريني بمبلغ 637،2
مليون دينار أي بنسبة  %18عما كان عليه العام السابق  ،2011وأصبح
بمبلغ  4185،9مليون دينار وهو ما يعادل  %36،4من الناتج اإلجمالي.
 -3ارتفعت نسبة القروض الخارجية إلى  %45،2من إجمالي الدين العام ،بعد أن
كانت نسبت ا  38،6فقط ،مما يشكل خطرً ا على االقتصاد الوطني على
المستوى البعيد.
 -4ارتفعت الفوائد الفعلية على الدين العام عن العام الماضي بنسبة ،%31،3
حيث وصلت تلك الفوائد  150،353ألف دينار ،بعد أن كانت  114،508ألف
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دينار ،أما مقارنت ا بالمعتمدة فبلغت نسبة  %83،5فقط ،هذا وشكلت الفوائد
على القروض الخارجية نسبة  %61،3من تلك الفوائد بمبلغ  92،182ألف
دينار ،أما الفوائد الداخلية فقد بلغت  58،171ألف دينار وبنسبة  %38،7من
الفوائد الفعلية.

كشف يوضص مقارنة اإليرادات الفعلية
لسنة  2012باإليرادات المعتمدة واإليرادات الفعلية لعام .2011
(دينار بحريني)

االعتماد 2012

الفعلي 2012

الفعلي 2011

2،203،008،000

2،645،361،891

2،479،077،685

199،260،432

217،752،920

168،672،894

تجات خدمية وسلع حكومية

35،644،106

45،020،826

40،350،145

ستثمارات واألمالك الحكومية

12،249،982

15،023،753

15،330،764

عانات

37،600،000

56،436،545

100،000،000

353،500

714،036

314،087

34،913،980

53،942،102

17،908،036

2،523،030،000

3،034،252،073

2،821،653،611

بيان

نفط والغاز الطبيعي

ضرائ والرسوم

يعات األصول الرأسمالية

رامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

جموع اإليرادات

أ -تحليل اللجنة لإليرادات:
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 -1بالنظر إلى جدول إيرادات الدولة لسنة  2012نجد أنه بلغ إجمالي نسبة
تحصيل إيرادات الدولة  %120.3من الميزانية المعتمدة للسنة المالية
 ،2012وبارتفاع بلغت نسبته  %7.5مقارنة ب جمالي اإليرادات المحصلة
للسنة المالية  ،2011وقد مثلت هذه اإليرادات ما نسبته  % 26.4من الناتج
المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية للسنة المالية  2012والمقدر
بمبلغ  11،487مليون دينار ،مقابل  %25.9من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية للسنة المالية  2011والبالغ  10،901مليون دينار.
كما بلغ إجمالي اإليرادات المحصلة في السنة المالية  2012ما نسبته  %93من
إجمالي المصروفات العامة للدولة وذلك مقابل  %98.9في السنة المالية 2011
وكان لإليرادات النفطية النصيب األكبر من إجمالي اإليرادات العامة للسنة
المالية  2012بنسبة بلغت .%87.2
 -2كما إن نسبة التحصيل الفعلية لإليرادات النفطية بلغت  %120.1من الميزانية
المعتمدة ،وبنسبة نمو بلغت  %6.7مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية
 ،2011وشكلت اإليرادات النفطية في السنة المالية  2012ما نسبته %87.2
تقريبًا من إجمالي اإليرادات العامة مقابل  %87.9في السنة المالية .2011
وقد مثلت اإليرادات النفطية ما نسبته  %23من الناتج المحلي اإلجمالي
التقديري باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية  2012والبالغ 11،487
مليون دينار ،مقابل  %22.7من الناتج المحلي باألسعار الجارية للسنة المالية
 2011والبالغ  10،901مليون دينار.
 -3شكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبو سعفة والبالغة  1951مليون دينار
ما نسبته  %89.2من إجمالي مبيعات النفط للسنة المالية  ،2012أما بالنسبة
لإليرادات المحصلة من حقل البحرين والبالغة  171مليون دينار فقد بلغت
نسبت ا .%11.6
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إيرادات النفط والغاز الطبيعي
(دينار بحريني)

البيان
2012

2011

إيرادات حقل البحرين والمصفاة
إجمالي اإليرادات

4,051,532,635

إجمالي التكاليف

)(3,506,250,426) (3,798,366,767

صافي اإليرادات

253،165،868

3,657,335,759

151،085،333

إيرادات حقل أبو سعفة
إجمالي اإليرادات

2،021،572،160

2،125،496،147

إجمالي التكاليف

()70،356،084

()62،518،999

احتياطي األجيال

()18،121،073

()20،573،144

صافي اإليرادات

2،042،404،004 1،933،095،003

مبيعات الغاز الطبيعي

380،177،200

210،306،552

الضرائب والرسوم

22،523،820

18،881،796

توزيعات أرباح مستلمة (الشركة القابضة
للنفط والغاز)

56،400،000

56،400،000

صافي إيرادات النفط والغز الطبيعي

2،479،077،685 2،645،361،891
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اإليرادات النفطية:

(ألف دينار)
البيان

فعلي 2011

اعتماد 2012

فعلي 2012

نسبة
المساهمة

نسبة
المقارنة
باعتماد
2012

نسبة
المقارنة
بفعلي
2011

رادات النفط

82.6 2،186،261 1،716،426 2،193،489

27.4

()0.3

رادات الغاز

210،307

416،681

380،177

14.4

()8.8

80.8

ضرائب
الرسوم النفطية

18،882

13،501

22،524

0.9

66.8

19.3

وائد
الستثمارات
نفطية

56،400

56،400

56،400

2.1

0.0

0.0

20.1

6.7

جمالي اإليرادات 100.0 2،645،362 2،203،008 2،479،078
نفطية

 -4بلغ التحصيل الفعلي لإليرادات غير النفطية بدون اإلعانات ما نسبته
 %117.7من إجمالي التقديرات المعتمدة ل ا للسنة المالية  ،2012وارتفعت
بنسبة  %37.1عن مستواها الفعلي في السنة المالية  .2011وشكلت
اإليرادات غير النفطية دون اإلعانات في السنة المالية  2012ما نسبته %11
من إجمالي اإليرادات مقابل  %8.6للسنة المالية  ،2011و %2.9من الناتج
المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية ،2012
وذلك مقابل  %2.2للسنة المالية .2011
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اإليرادات غري النفطية:

(ألف دينار)
البيان

فعلي 2011

اعتماد
2012

نسبة
فعلي 2012
المساهمة

نسبة
المقارنة
باعتماد
2012

نسبة
المقارنة
بفعلي
2011

ضرائب والرسوم

168،673

199،260

217،753

65.5

9.3

29.1

منتجات الخدمية
السلعية الحكومية

40،350

35،644

45،021

13.5

26.3

11.6

الستثمارات
األمالك الحكومية

15،331

12،250

15،024

4.5

22.6

()2.0

بيعات األصول
رأسمالية

314

345

714

0.2

102.0

127.3

34،914

53،942

16.2

54.5

201.2

17.7

37.1

غرامات والجزاءات 17،908
اإليرادات المتنوعة

جمالي اإليرادات
نفطية

100.0 332،454 282،422 242،576

 -5بلغت اإلعانات المحصلة من بعض دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة
 56،437،000دينار مقابل المعتمد  37،600،000وبما نسبته %150.1
من االعتمادات المقدرة ل ا ،وبمعدل انخفاض قدره  %43.6مقارنة بمستواها
الفعلي في السنة المالية  .2011وقد شكلت اإلعانات ما نسبته  1.9من إجمالي
اإليرادات العامة للدولة ،مقابل  %3.5في السنة المالية  .2011ويرجع سبب
هذا النمو إلى زيادة اإلعانات المستلمة من الدول الخليجية الشقيقة.
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 تحليل المصروفات العامة:(ألف دينار)
البيان

فعلي 2011

اعتماد 2012

فعلي 2012

نسبة
المساهمة

نسبة
المقارنة
باعتماد
2012

نسبة المقارنة
بفعلي 2011

القوى العاملة

1،004،971

1،158،465

1،204،151

47.7

3.9

19.8

الخدمات

170،150

166،646

183،681

7.3

10.2

8.0

السلع المست لكة

93،714

108،326

110،333

4.4

1.9

17.7

السلع الرأسمالية

30،329

24،173

30،712

1.2

27.1

1.3

الصيانة

59،015

55،323

60،761

2.4

9.8

3.0

ت التحويلية

634،817

730،227

581،699

23.0

()20.3

()8.4

ات وتسديد الفوائد

419،192

415،508

352،522

14.0

()15.2

()15.9

ي المصروفات
ررة

100 2،523،859 2،658،668 2،412،188

()

4.6

 .1بلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات العامة
(المتكررة والمشاريع) للسنة المالية  2012ما نسبته  ،%84.7بفارق بلغت
نسبته  %15.3عن الميزانية المعتمدة ،وبزيادة بلغت نسبت ا  %14.3مقارنة
بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية  ،2011حيث شكلت نسبة مساهمة
المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع  %77.4و %22.6على التوالي
من إجمالي المصروفات العامة ،مقابل  %84.5و %15.5على التوالي في
السنة المالية  ،2011وقد شكلت المصروفات العامة في السنة المالية  2012ما
نسبته  %28.4من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدرة

251

للسنة المالية  2012والبالغ  11487مليون دينار ،مقابل  %26.2في السنة
المالية .2011

 .2بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية  2012ما نسبته
 %94.9من الميزانية المعتمدة ،وحققت معدل نمو بلغ %4.6مقارنة بمستواها
الفعلي في السنة المالية  ،2011وقد شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته
 %22من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية
 ،2012مقابل  %22.1في السنة المالية .2011
 .3شكلت نفقات القوى العاملة الجانب األكبر من المصروفات المتكررة للسنة
المالية  2012بنسبة  %47.7من إجمالي المصروفات المتكررة ،تلت ا النفقات
التحويلية التي بلغت  %23من إجمالي المصروفات المتكررة ،ثم جاءت بعد
ذلك كل من اإلعانات وتسديد فوائد القروض ونفقات الخدمات بنسب بلغت %14
و %7.3على التوالي ،ثم نفقات السلع المست لكة حيث شكلت ما نسبته %4.4
من إجمالي المصروفات المتكررة ،وبعدها نفقات الصيانة التي بلغت ،%2.4
وأخيرً ا نفقات السلع الرأسمالية التي شكلت  %1.2من إجمالي المصروفات
المتكررة.
بالرغم من أن نسبة المصروفات الفعلية تعادل  94.9فقط من الميزانية المعتمدة،
إال أنه بمراجعة الجدول الخاص بالمصروفات المتكررة حسب األبواب؛ نجد أن
معظم تلك البنود تجاوزت مصروفات ا ما هو معتمد ل ا ،وبالنسب الموضحة في
ذلك الجدول.
 .4أما مصروفات المشاريع فقد بلغت نسبة التنفيذ الفعلي في ا  %61.8فقط من
الميزانية المعتمدة ونسبة انخفاض يعادل  %38.2مقارنة بالميزانية المعتمدة،
وبنسبة ارتفاع تعادل  %67.2مقارنة بما صرف في العام .2011
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وقد شكلت مصروفات المشاريع ما نسبته  %6.4من الناتج المحلي اإلجمالي
التقديري باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية  ،2012مقابل  %4في السنة
المالية .2011

العجز يف امليزانية:
(ألف دينار)
فعلي 2011

البيان

مجموع إيرادات الدولة

اعتماد 2012

2،523،030 2،821،654

مجموع مصروفات الدولة 3،851،397 2،852،982
الوفر(/العجز)

()31،329

فعلي 2012

نسبة المقارنة
باعتماد
2012

20.3 3،034،252
3،260،897

()15.3

()82،9( )226،645( )1،328،367

نسبة المقارنة
بفعلي 2011
7.5
14.3
623.4

 .1قدر العجز عند اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  2011و،2012
لعام  2012مبلغ ( )1328،367ألف دينار ،وما نسبته  %52.6من إجمالي
اإليرادات وبنسبة  %34.5من إجمالي المصروفات.
 .2انخفض العجز الفعلي في السنة المالية  2012إلى مبلغ ( )226،645ألف دينار
فقط ،وشكل نسبة  %7.5من إجمالي اإليرادات العامة ونسبة  %7من إجمالي
المصروفات العامة.
 .3ويرجع سبب االنخفاض في العجز للزيادة المحصلة في إجمالي اإليرادات والتي
بلغت  %20.3مقارنة بالميزانية المعتمدة ،وكذلك النخفاض معدل المصروفات
العامة للدولة بنسبة  %15.3مقارنة بالميزانية المعتمدة.
 .4ولقد ارتفع العجز المتحقق للسنة المالية  2012بمعدل  %623.4عن العجز
المتحقق في السنة المالية  2011والبالغ ( )31،329ألف دينار.
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 .5شكل العجز المتحقق ما نسبته  %2من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي التقديري
باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية  2012مقابل  %0.3للسنة المالية
.2011

املبالغ املدورة :

(ألف دينار)
المبالغ المدورة

البيان
2011

2012

إجمالي المبالغ المدورة

299،782

276،594

المصروفات المتكررة

20،000

0

مصروفات المشاريع

279،782

276،594

على ضوء قيام الوزارات والج ات الحكومية بحصر التزامات ا الفعلية في ن اية السنة
المالية  ،2012فقد تم تدوير بعض المبالغ التي لم تصرف من الميزانية لتغطية تلك
االلتزامات ،وقد تم تدويرها لدعم ميزانية السنة المالية  ،2013بموجب القرار رقم
( )6لسنة  2013حيث كانت كل ا من نصيب مصروفات المشاريع التي بلغت
 276،594ألف دينار ،وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي
استكملت دراست ا الفنية وأصبحت جاهزة للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد التنفيذ ،خالل
السنة المالية .2013
الدين احلكومي:
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(آالف الدنانير)
المبلغ المدفوع

الفرق بين المبلغ
المستلم
والمدفوع

الرصيد في
2012/12/31

الرصيد في

لقروض

المبلغ المستلم

ت الخزينة

880،000

2،160،000

()2،110،000

50،000

930،000

ك السلم اإلسالمية

54،000

216،000

()216،000

-

54،000

ك التأجير اإلسالمية

751،600

400،000

()500،000

()100،000

651،600

ض داخلية أخرى

44،262

-

()22،369

()22،369

21،893

ت التنمية الحكومية المحلية

450،000

185،000

-

()185.000

635،000

2012/1/1

2،961،000 2،179،862

ع القروض المحلية

ك التأجير اإلسالمية الدولية

(112،631 )2،848،369

2،292،493

564،000

-

-

-

564،000

ت التنمية الحكومية الدولية

470،000

564،000

-

564،000

1،034،000

ض صناديق التنمية

344،783

1،249

()40،730

()39،481

295،394

ع القروض الخارجية

565،249 1،368،875

()40،730

524،519

1،893،394

وع /الرصيد

3،526،249 3،548،737

2،889،099

637،150

4،185،887

.1

حقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية  2012ارتفا ًعا بمعدل  %18على

ما كان عليه في السنة المالية  ،2011حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته
 %45.2من إجمالي القروض للسنة المالية  2012مقابل  %38.6للسنة المالية
 ،2011أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته  %54.8لنفس السنة،
و %61.4للسنة المالية .2011
 .2بلغ الدين الحكومي ما نسبته  %36.4من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري
باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية  ،2012وذلك مقابل  %32.6في السنة
المالية .2011
 .3فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على الدين الحكومي فقد بلغت  150،353ألف دينار
مقابل الميزانية المعتمدة ل ا والبالغة  180،000ألف دينار ،محققة بذلك ارتفا ًعا
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بلغ  35،845ألف دينار وبنسبة  %31.3مقارنة بمستواها الفعلي في السنة
المالية  2011والبالغة  114،508ألف دينار.
 .4شكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ما نسبته  %5من إجمالي اإليرادات
المحصلة في  2012مقابل  %4.1في السنة المالية  ،2011وما نسبته %4.6
من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية  2012مقابل  %4في السنة المالية
 ،2011وما نسبته  %1.3من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار
الجارية المقدر للسنة المالية  2012مقابل  %1.1في السنة المالية .2011

كشف املقبوضات واملدفوعات:

(دينار بحريني)
2012

البيان

2011

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
المقبوضات
النفط والغاز الطبيعي

2،645،161،269
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2،478،995،187

الضرائب والرسوم

217،737،569

168،398،626

منتجات خدمية وسلع حكومية

43،086،698

38،108،116

اإلعانات

56،436،545

100،000،000

غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

53،731،912

14،102،379

مبالغ مستلمة لصالح الغير

38،119،985

-

إجمالي المقبوضات التشغيلية

3،054،273،978

2،799،604،308

المدفوعات
القوى العاملة

()1،172،436،327

()982،143،675

الخدمات

()180،346،041

()147،648،915

السلع االست الكية

()62،909،965

()51،047،330

الصيانة

()56،407،803

()57،114،307

نفقات تحويلية

()591،427،319

()763،817،533

المنح واإلعانات وتسديد فوائد القروض

()295،021،600

()220،614،188

مدفوعات مقدمة وتسديد ذمم دائنة

()68،314،977

()15،772،625

مشتريات المخزون

()42،421،054

()41،357،977

إجمالي المدفوعات التشغيلية

()2،279،516،550( )2،469،285،086

صافي التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية

584،988،892

520،087،758

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات المشاريع

()659،717،482

()382،609،307

مدفوعات السلع الرأسمالية

()30،031،339

()29،123،588

عوائد االستثمارات واألمالك الحكومية

15،020،524

15،272،750

إيرادات بيع األصول الرأسمالية

714،036

281،173

()674،014،261

()396،178،972

صافي التدفقات النقدية من األنشطة
االستثمارية
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
القروض المستلمة

3،511،248،809

2،770،106،115

تسديد القروض

()2،872،069،511

()2،099،652،670

639،179،298

670،453،445

550،153،929

794،362،231

صافي التدفقات النقدية من األنشطة
التمويلية
صافي الزيادة في النقد

مصروفات امليزانية التحويلية
(دينار بحريني)
الجهة الحكومية

االعتمادات

الفعلي

نسبة
الصرف%

الفعلي 2011

الج ات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

160،364،574

157،334،329

98

209،004،093

المساهمات في المنظمات اإلقليمية والدولية

9،705،280

8،955،280

92

6،380،188

تخفيف أعباء المعيشة

112،492،015

93،986،364

84

204،199،945
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دعم السلع الغذائية

67،000،000

51،867،618

77

55،687،913

برنامج التقاعد والضمان االجتماعي
والتوظيف

78،618،079

47،449،077

60

65،206،383

عالوة السكن

64،314،100

44،314،100

69

40،406،300

مساعدات حكومية

4،900،078

3،900،810

80

6،506،731

الفوائد على القروض والصكوك

180،000،000

150،352،803

84

114،507،948

التزامات متنوعة ومبالغ محجوزة أو مدورة

74،289،017

11،689،937

16

16،107،786

المجموع

76 569،850،318 751،683،143

718،007،287

تقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 2012
ملخص تقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 2012

يوضح تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية  2012التالي:
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 بيانات تفصيلية للمقارنة بين المي انية المعتمدة إليرادات ومصروفات الدولة
واألرقام الفعلية ل ا.
 نسبة الفرق بين المي انية المعتمدة واألرقام الفعلية واألسباب المؤدية إلى هذا
الفرق ،وكذلك مقارنة األرقام الفعلية مع األرقام الفعلية للسنة المالية السابقة
.2011
 تعكس المي انية المالمح الرئيسة لنتائج تنفيذ السياسة المالية للدولة
 النتائج المالية الرئيسة لتنفيذ المي انية العامة لكل من أبواب اإليرادات
والمصروفات العامة
 النتيجة الرئيسة من تنفيذ المي انية العامة والفائض (العج ) الذ تحقق خالل
السنة المالية .2012
 المبالغ المدورة لمي انية العام التالي .2013
 الدين الحكومي والتغيرات التي طرأت عليه خالل العام .2012
 الفوائد التي ترتبت على الدين الحكومي خالل العام نفسه ومقارنت ا مع المبالغ
المعتمدة في المي انية والمبالغ الفعلية خالل العام السابق .2011
 المؤشرات المالية لتنفيذ المي انية العامة للدولة بشكل إجمالي ومفصل لكل من
الوزارات والج ات الحكومية

أداء االقتصاد البحريني يف عام  2012كما ورد يف احلساب اخلتامي املوحد:

اتصف االقتصاد البحريني في عام  2012بالمستقر على الرغم من عدم
الوضوح المسيطر على االقتصاد العالمي ،وقد قابل انخفاض انتاج القطاع النفطي
ً
ً
ملحوظا في القطاع غير
ونموا
نتيجة الصيانة الفنية لحقل أبو سعفة النفطي تقد ًما
النفطي ككل ،وقد هيأ هذا النمو االقتصادي تحقيق معدالت نمو أسرع هذه السنة
عندما يعود االنتاج النفطي إلى مستوياته العادية.
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•

نمو اقتصادي قوي نتيجة التعافي في القطاع االقتصادي غير النفطي بلغ معدل

النمو  %3.4في العام  2012حيث سجلت جميع القطاعات االقتصادية الرئيسية
ً
نموا إيجاب ًي ا ،حيث أدى االنتعاش إلى ظ ور بوادر لمزيد من التقدم بعد التعافي
خالل النصف األول من العام على الرغم من التباطؤ في وتيرة النمو على مدى
سنة .2012
• تشير المؤشرات إلى أن القطاع النفطي يعود تدريج ًيا إلى مستواه الطبيعي ومن
ً
المتوقع أن يحقق ً
ملحوظا في العام  .2013فقد عاد اإلنتاج في حقل أبو سعفة
نموا
النفطي البحري وهو الحقل البحري الرئيسي إلى  %89عن مستواه في السنة
الماضية ومن المرجح أن يرجع إلى مستوى طاقته اإلنتاجية الطبيعية في العام
 .2013وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تؤدي الج ود المتواصلة التي تبذل ا شركة
تطوير للبترول إلى زيادة تدريجية في كمية اإلنتاج في حقل البحرين النفطي البري
لتصل إلى حوالي  47،500برميل في اليوم في العام .2013
•

ساهمت الزيادة ال امة في عمليات اإلقراض لألفراد من مصارف التجزئة

البحرينية في انتعاش النشاط االقتصادي .وتمتاز مصارف خدمات األفراد في
البحرين بمستويات أداء قوية بشكل عام ،وهي تعمل على إعادة تدوير سيولت ا اآلن
بعد فترة ساد خالل ا العمل على تجنب المخاطر .والزال معدل الزيادة السنوية في
االقراض جي ًدا على الرغم من بعض التباطؤ المش ود خالل األش ر األخيرة من
السنة.
•

على الرغم من أن الوضع العالمي اليزال محفو ًفا بالمخاطر ،ف ن االقتصاد

البحريني يمتاز بقدرة جيدة على الصمود في مواج ة الصدمات الخارجية ،وقد نما
في النصف الثاني من العام  2012بمستوى مستقر نسبيا ً متفاد ًيا مخاطر وتقلبات
االقتصاد العالمي .إن التفاؤل يسود معدالت النمو المستقبلية في ظل التوقعات
المستقبلية اإليجابية لالقتصاد اإلقليمي ،ولكن يستمر القلق بشأن احتماالت التصحيح
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المؤقت في أسعار النفط حيث يمكن أن تؤدي الصدمات االقتصادية العالمية إلى
تراجع حجم الطلب عليه.
•

وعلى الرغم من أن االقتصاد البحريني بمعزل نسبي عن التطورات خارج

المنطقة ،فقد أدت الصدمات الخارجية في الماضي وبشكل متكرر إلى إعاقة النشاط
االقتصادي في البحرين بشكل نسبي وذلك بفعل تأثيرها على ثقة المستثمرين
وتأثيرها على انحدار األسواق المالية وتقلبات سعر النفط.

سوق العمل:
•

واصل سوق العمل تعافيه بشكل تدريجي على مدى السنة الماضية ،حيث عاد

مستوى توظيف المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص في الربع األول من العام
 2012إلى المستويات التي كان علي ا قبل األزمة والذي يقدر ب  82،013وظيفة.
•

فاقت نسبة توظيف البحرينيين في الربع الرابع من عام  2012ما كانت عليه

في الربع الرابع من العام  2010بنسبة  %1.9وف ًقا ألحدث البيانات الصادرة عن
ال يئة العامة للتأمينات االجتماعية.
•

تعافت نسبة توظيف غير البحرينيين بصورة أسرع حيث سجلت في الربع

الرابع من عام  2012نسبة أعلى مما كانت عليه في الربع الرابع من العام 2010
بمقدار .%10.5
•

ارتفع عدد رخص العمل الجديدة التي أصدرت ا هيئة تنظيم سوق العمل من

 117،491في العام  2010إلى  125،484في العام  ،2011ووصلت في
أغسطس من عام  2012إلى  102،699رخصة.

مؤشرات القطاعات االقتصادية:
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•

القطاعات التي ش دت أعلى معدالت النمو هي قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة

 ،%26ثم الخدمات االجتماعية والشخصية بنسبة  ،%10.6والصناعات التحويلية
بنسبة  .%10وتفوق أداء هذه القطاعات الثالثة جميع ا خالل 2012م بشكل كبير
مقارنة بأدائ ا في السنة السابقة.
•

وفي قطاع الفنادق والمطاعم ،عكس النمو اإليجابي الكبير عن تعافي القطاع

مقارنة بالسنة السابقة حين ش د القطاع تراجعا ً بنسبة  %17.7مقارنة بسنة
2010م.
•

في قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية ،استمر النمو اإليجابي الكبير على

مدى السنوات األخيرة ،والذي لم يتوقف حتى في العام .2011
•

أما قطاع الصناعات التحويلية فقد ش د تراجعا ً في الربع الثالث والرابع من

العام  2012بعد النمو المستمر الذي ش ده منذ الربع الثاني لسنة .2011
•

ش د قطاع البناء والتشييد نمواً كبيراً بلغ  %4مقارنة بالتقلص الذي ش ده في

 2011والبالغ ( .)7.5%وجاء ذلك نتيجة لتصحيح توجه القطاع نحو المساكن
ذات التكلفة المقبولة ،ومشاريع البنية التحتية بعد التعثر الذي ش ده القطاع بسبب
الفائض في الكمية المعروضة في شرائح معينة من السوق العقارية .وقد ش د قطاع
األنشطة العقارية وخدمات األعمال نمواً بنسبة  %3،2بعد تراجعه طيلة العام
.2011
•

التزال بعض قطاعات االقتصاد البحريني مثقلة بأعباء الضعف ال يكلي الناتج

عن األزمة العالمية وأحداث العام  2011على الرغم من الحراك اإليجابي العام.
وعلى الرغم من التعافي الواضح في قطاع البناء والقطاع العقاري إال أن التقديرات
تشير إلى ان االستثمارات في هذا القطاع التزال أقل بنسبة  %50تقريبا ً من
مستوى الذروة الذي وصلت إليه في السابق.
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•

يقدر مراقبو السوق أن حجم اإليجارات السنوية قد تراجع بنسبة  %20سنويا ً

أو أكثر مع تباين ملحوظ بين مناطق البالد المختلفة.
•

ارتفع العدد اإلجمالي للصفقات العقارية في العام  2012بنسبة  %46وفقا ً

للبيانات الرسمية التي نشرها ج از المساحة والتسجيل العقاري .وبلغت القيمة
اإلجمالية للصفقات العقارية  663.9مليون دينار بحريني.

ا

رابعا :مالحظات اللجنة حول احلساب اخلتامي املوحد للسنة املالية 2012
 تقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل إلعداد هذا الحسرررررررا الختامي والذي
جاء بتفاصررررررريل وإحصررررررراءات توضررررررريحية عن اإليرادات والمصرررررررروفات
والمؤشرررات االقتصررادية ألبوابها ،حيث الحظت اللجنة التطور الملموس في
احتواء التقرير على بيانات مفصررلة عما تحقق من مبادو وأهداف الميزانية
وما تم إنجازه من برامج وأنشرررررررطة ومشررررررراريع تفصررررررريلية في القطاعات
الحكوم ية المختل فة؛ إال أن ها ترى أ نه الزالت ه ناك بعض المالح ظات على
الحسا توجزها في النقاط التالية:
 .1بالرغم من ج ود الحكومة المبذولة في موافاة السلجة التشريعية بالحسابات
الختامية وتقرير أداء تنفيذ المي انية العامة للدولة للعام 2012م في وقت ا
المحدد إال أن ا لم تلت م بنص الفقرة (ب) من المادة ( )50من قانون المي انية
العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )39لسنة 2002م ،والتي تنص على
التالي :
"ب -يتضمن تقرير أداء تنفيذ المي انية الوارد بالبند السابق ملخصــ اا لمي انية
البرامج للوزارات والج ات الحكومية ،وإجمالي الدين العام ومحتوياته
والموجودات المالية وااللت امات الجارئة واإلعفاءات الضريبية واألنشجة شبه
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الحكومية ،والنتائج المحققة مقارنة باألهداف المرصودة لمي انية البرامج
الرئيسية و أية مؤشرات أداء أخرى" مما نتج عنه قصور لبعض ما تجلبته
ا لفقرة (ب) خاصة :الموجودات المالية ،وااللت امات الجارئة ،واإلعفاءات
الضريبية ،واألنشجة شبه الحكومية ( .تكررت هذه المالحظة في تقرير اللجنة
بش ن الحساب الختامي لسنة )2009 ،2010 ،2011
 .2أن هناك نم اوا في اإليرادات غير النفجية (عدا اإلعانات) وبنسبة %137.1
عما كانت عليه في العام  2011إال أن هذه اإليرادات دون المستوى المجلوب،
وال تعادل سوى  %11من جملة اإليرادات العامة ،وتأمل اللجنة من الحكومة
وضع الخجط والبرامج الواضحة ل يادة تلك اإليرادات بوتيرة أسرع وتنويع ا
لتقليل االعتماد على اإليرادات النفجية تفادياا لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض
تلك اإليرادات( .تكررت هذه المالحظة في تقرير اللجنة بش ن الحساب
الختامي لسنة )2008 ،2009 ،2010 ،2011
 .3الحظت اللجنة أن هناك تجاوزات في جميع (باستثناء بابي النفقات التحويلية
واإلعانات وتسديد فوائد القروض) أبواب المصروفات المتكررة عدا بابي
النفقات التحويلية واإلعانات وتسديد فوائد القروض ،آملة من الحكومة الموقرة
االلت ام بقوانين المي انية واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك ،كما ذكر في
الصفحة  10من هذا التقرير.
 .4الحظت اللجنة أن الحكومة أعجت إفصاحاا واضحاا لمشاريع منج ة بما قيمته
 359مليون دينار من جملة مصروفات المشاريع المنفذة والبالغ قيمت ا 737
مليون دينار والتي تعادل  %48.7من ا ،في حين لم تفصح الحكومة عن
المشاريع األخرى والتي صرفت علي ا بنسبة  %51.3من إجمالي المصروفات
للمشاريع ،وبما قيمته  378مليون دينار ،وعليه تجال

اللجنة من الحكومة

مستقبالا اإلفصاح عن تلك المشاريع ونوعيت ا أسوة بالمشاريع المفصح عن ا.
 .5ترى اللجنة أهمية التأكيد على إعادة مجالبت ا أن يرفق بالحساب الختامي الموحد
للدولة ملحقاا يتضمن تف اصيل مشاريع الج ات الحكومية والبيانات الكاملة حول
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اعتمادات المي انيات والمصروفات الفعلية للمشاريع التي لم يتم تنفيذها أو التي
الزالت قيد التنفيذ ،مع العلم أن وزارة المالية قد قامت بت ويد تلك البيانات ضمن
الحساب الختامي الموحد للدولة لعام  ،2011إال أن ا توقفت عن ذلك في
الحساب الختامي الموحد للدولة لعام .2012
 .6الحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والج ات الحكومية
والبالغة  276،594ألف دينار أن ا خصصت كاعتمادات لمصروفات المشاريع
إال أن ا ظ رت فقط كمبلغ واحد دون تفريدها وتوضيح الج ات والوزارات
المخصصة ل ا تلك المبالغ ،وعليه فإن اللجنة تعيد مجالبت ا بأن تظ ر الحسابات
الختامية المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع مفردة( .تكررت هذه المالحظة
في تقرير اللجنة بش ن الحساب الختامي لسنة )2011 ،2010
 .7ضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات شركة ممتلكات البحرين
القابضة ،وذلك إعماال لنص المادة (/55ب) من قانون المي انية العامة والذ
يل م الشركة بتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية لوزير المالية في كل سنة
مالية ،حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة ،حيث إن
الحساب الختامي الحالي ال يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم
ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركة مملوكة للدولة ،األمر الذ ينعكس
سلباا على الدين العام الذ

وصل في عام  2012إلى  4186مليون دينار.

(تكررت هذه المالحظة في تقرير اللجنة بش ن الحساب الختامي لسنة )2011
 .8ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع
اإلنشائية ،نظراا لوجود تفاوت كبير بين االعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من
الج ات الحكومية ،خاصة وأن هناك وزارات وج ات حكومية لم يتجاوز
الصرف على مشاريع ا نسبة  %25من المبالغ المعتمدة ل ا ،ومن ا :وزارة
الخارجية ،وزارة الصحة ،وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ،وزارة الصناعة
والتجارة ،شؤون الجيران المدني ،المؤسسة العامة للموانئ البحرية ،وزارة
التربية والتعليم ،وزارة المالية ،الج از المرك
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للمعلومات واالتصاالت،

المجلس األعلى للبيئة ،الحرس الوطني ،وزارة المواصالت ،ديوان الخدمة
المدنية.
عل اما بأن التنفيذ في جملة المشاريع لم يتجاوز  %62من المبالغ المعتمدة( .وهذا
ما تتفق اللجنة فيه مع مجلس النواب)
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خامسا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة (  ) 39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:

مقررا أصليـــــًا.
ً
مقررا احتياطيـًا.
ً

 .1األستاذ سيد حبي مكي هاشم
 .2األســـتاذ سعود عبدالعزيز كانو
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ا

سادسا  -توصية اللجنة:
توصي اللجنة المجلس الموقر بما يلي:
-1الموافقة على اعتماد الحساااب الختامي الموحد للدولة للساانة المنتفية في 31
ديسمبر  ،2012وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2012م.
-2الموافقة على رفع المالحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة والموقرة.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

سيد حبيب مكي هاشم
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  9 :فبراير 2014م

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

الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31

ديسمبر  2012وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية .2012
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
بتاريخ  26يناير 2014م  ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  885ص ل ت ق  /ف  3د  ،)4نسخة من الحسا
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2012وتقرير
أداء الميزانية للسنة المالية 2012؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

وبتؤؤاريخ  9فبراير 2014م ،عقؤؤدت لجنؤؤة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعيؤؤة والقؤؤانونيؤؤة
اجتماع ا الثاني عشاار ،حيث اطلعت على الحسررا الختامي الموحد للدولة للسررنة
المالية المنتهية في  31ديسررررررمبر  2012وتقرير أداء الميزانية للسررررررنة المالية
 ،2012وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة الحسؤؤؤؤاب الختامي لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
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ترى اللجنة سؤؤؤالمة الحسرررا الختامي الموحد للدولة للسرررنة المالية المنتهية
في

 31ديسررررمبر  2012وتقرير أداء الميزانية للسررررنة المالية  ،2012من

الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

ملحق رقم ()8
جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين 270
خبصوص االقرتاح

التاريخ  6 :يناير 2014م
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التقريـر احلادي عشر للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
بشأن االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة ( )320من قانون العقوابت الصادر
ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع وايمن الوطين كتاب معايل رئيس جملس الشورى
رقم ( 844ص ل خ أ  /ف 3د )4املؤرخ يف  11ديسم 2013م ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة ( )320من قانون العقوابت
الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م ،واملقدم من سعادة العضو نسي دينا
إيلي خضوري ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.

أوالا :إجراءات اللجنة :
لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية :
.1تدارست تتت اللجنة االقرتاح بقانون املذكور يف االجتماع العاشت تتر املنعقد بتاري  18ديست تتم
2013م.
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.2اطلعتتت اللجنتتة أثنتتاء دراس ت ت ت ت ت تتتهتتا على الوائق املتعلقتتة ابالقرتاح بقتتانون موض ت ت ت ت ت تتوع البحتتث
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 االقرتاح بقانون ومذكرته ا يضاحية(.مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) حض ــر االجتماع س ــعادة العض ــو األس ــتاذة نس ــي دينا إيلي خض ــوري مقدمة االقرتاح
بقانون املاكور.
 ش ت ت ت تتارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال والبة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة س ر عبدالل يف.
اثنيـاا :رأي مقدمة االقرتاح:

أفادت سعادة العضو ايستا ة نسي خضوري مقدمة االقرتاح بر بتها يف تشديد
العقوبة ،و لك حلماية ايطفال وايشلاص العاج ين عن محاية أنفسهم من التعرض لللار.

حيث مت تعديل الفقرتني ايوىل والثانية من املادة ( )320من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم
بقانون رقم ( )15لسنة  ،1976بتشديد العقوبة على من يعرض لللار طفالً م يبلغ السابعة
من عمره أو شلصاً عاج اً عن محاية نفسه ،أو حيمل ريه على لك ،حبس الفقرة ايوىل
من املادة.
حيث إن النص النافذ بتوقيع عقوبة احلبس أو الةرامة ال يُعد كافياً لتوفري احلماية الالزمة
هلذه الفئة الضعيفة واملعرضة لسوء املعاملة ،ايمر الذي يتال تشديد العقوبة املقررة هلذه
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اجلر ة برفع احلد ايدىن لعقوبة احلبس ،فبدالً من أن يكون احلد ايدىن عشرة أايم يرتفع ليكون
ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات كحد أقصى لعقوبة احلبس حبس املادة ( )54من قانون
العقوابت .وبدالً من أن تكون العقوبة احلبس أو الةرامة ،أييت االقرتاح بقانون مبن القاضي
سلاة تقديرية يف اجلمع بني عقوبيت احلبس والةرامة أو إحدى هاتني العقوبتني ،على أن ال
تقل الةرامة عن مائة دينار بدالً من النص النافذ الذي م يضع حداً أدىن لعقوبة الةرامة.
وأتيت الفقرة الثانية من املادة ( )320من قانون العقوابت ،بتشديد العقوبة أيضاً بوضع
حد أدىن لعقوبة احلبس إ ا ما وقعت اجلر ة أعاله يف مكان خال من النا  ،حبيث ال تقل
مدة احلبس عن سنة .ويُضيف االقرتاح بقانون بتشديد العقوبة إ ا وقعت اجلر ة يف دار حضانة
أو روضة لألطفال.
وبناء على املناقشات اليت دارت خالل االجتماع قررت سعادة ايستا ة نسي خضوري

إجراء تعديل على االقرتاح بقانون املاثل ،و لك ابستبدال عبارة (يف مكان خال من الناس)
حمل عبارة (يف دار حضانة أو روضة لألطفال) ابعتبار أن املكان اخلايل من النا هو ايخار
ابلنسبة للافل ،وأن الفقرة ايخرية تشمل ابلتجرمي كل من له سلاة على الافل ،أو املكلف
حبفظه ،أي ايشلاص املعنيني يف دور احلضانة أو الروضة أو ريهم.

اثلثـ ـ ـ ـاا :رأي اللجنة:

تدارست اللجنة االقرتاح بقانون املذكور ومذكرته ا يضاحية ،واطلعت على الرأي القانوين
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والقاضي بعدم خمالفة االقرتاح بقانون ملبادئ وأحكام
الدستور ،يف حني ترى ضرورة مواءمة االقرتاح بقانون مع القانون رقم ( )37لسنة 2012
إبصدار قانون الافل ،وقانون العقوابت.
خصوصا
وبعد التعديل الذي قامت به مقدمة االقرتاح؛ أكدت اللجنة أمهية هذا االقرتاح
ً
يف ل خلو قانون الافل رقم ( )37لسنة 2012م من عقوبة تعريض ايطفال لللار ،وإحالته
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إىل القوانني العقابية ،وعدم كفاية نص قانون العقوابت النافذ؛ فقد جاء هذا االقرتاح حلماية
ايطفال وايشلاص العاج ين عن محاية أنفسهم من التعرض لللار ،و لك من خالل تشديد
العقوابت ،ويف ضوء لك توصي اللجنة جبواز نظر االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة ()320
من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م ،واملقدم من سعادة
العضو نسي دينا إيلي خضوري.

رابعـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .1األستاذة نسي دينا إيلي خضوري
 .2األستاذ مجيلــة علي سلمــان

مقررا أصليـاا.
ا

مقررا احتياطيـاا.
ا

خامسـاا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ثراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 جواز نظر االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة ( )320من قانون العقوابت الصادرابملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م ،واملقدم من سعادة العضو نسي دينا
إيلي خضوري.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
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د .خالد ل خليفة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

ئب رئيس اللجنة
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التاريخ  18 :ديسمبر 2013م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :االقتراح بقانون بشأن تعديل المادة ( )320من قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م ،والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا
إيلي خضوري.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  11ديسمبر 2013م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 845ص ل ت ق /ف  3د  ،)4نسخة من االقتراح
بقانون بشأن تعديل المادة (  )320من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )15لسنة 1976م ،والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري،
إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ 18ديسمبر 2013م ،عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماع ا
التاسؤؤؤؤؤع ،حيث اطلعت على االقتراح بقانون المذكور ،وذلك بحضؤؤؤؤؤور المسؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤار
القانوني بالمجلس.

وانت ت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة االقتراح بقانون لمبادئ
وأحكام الدسؤؤؤؤؤتور ،في حين ترى ضؤؤؤؤؤرورة مواءمة االقتراح بقانون مع القانون رقم
( )37لسنة  2012ب صدار قانون الطفل ،وقانون العقوبات.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سؤؤؤؤؤالمة االقتراح بقانون بشاااا ن تعديل المادة (  )320من قانون
العقوبات الصااادر بالمرسااوم بقانون رقم ( )15لساانة 1976م ،والمقدم من سااعادة
العضو نانسي دينا إيلي خضوري ،من الناحية الدستورية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()9
التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص
االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض احكام
قانون العقوبات الصادر باملرسوم رقم ()15
لسنة 1976م ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :مجيلة علي سلمان،
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة،
الدكتورة عائشة سامل مبارك ،أمحد
إبراهيم بهزاد ،الدكتورة جهاد عبداهلل
الفاضل
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التاريخ  5 :مايو 2014م

التقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
بشأن االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوابت الصادر
ابملرسوم رقم ( )15لسنة 1976م واملتعلق إبضافة مادة برقم ( 316مكرر)
إىل الفصل الثاين من الباب السابع من قانون العقوابت بشأن ز احملارم
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمــة :
استلمت اللجنة خااب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم
(/925ص ل خ أ /ف 3د )4املؤرخ يف  12مار 2014م ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته
الثامنة عشرة املنعقدة بتاري  10مار 2014م ،ابسرتداد االقرتاح بقانون بشأن تعديل

بعض أحكام قانون العقوابت الصادر ابملرسوم رقم ( )15لسنة 1976م ،واملتعلق إبضافة
مادة برقم ( 316مكرر) إىل الفصل الثاين من الباب السابع من قانون العقوابت بشأن
ز احملارم واملقدم من أص اب السعادة األعضاء :األستاذة مجيلة علي سلمان ،والدكتور
خالد بن خليفة ل خليفة ،والدكتورة عائشة سات مبارك ،واألستاذ أمحد إبراهيم مزاد،
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والدكتورة ج اد عبدهللا الفاضل ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير
تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.

أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة االقرتاح بقانون املذكور يف االجتماع الرابع والعشرين املنعقد بتاري 4
مايو 2014م.
( )2وبدعوة من اللجنة شارل يف االجتماع ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من: .4الرائد حسني سلمان م ر

من إدارة الشؤون القانونية.

 .5النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

 .6السيد وليد ال ويل

املستشار القانوين.

 وزارة العـدل والشؤون ايسالمية واألوقا  ،وقد حضر الدكتور سعيد حممد عبدامل لباملستشار القانوين.
 شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حسـن ال والبة املستشـارالقانونـي لشـؤون اللجان.
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 توىل أمانة سر اللجنة السيدة س ر عبدالل يف.اثنيـ ـ ـاا :رأي وزارة الداخلية:
أب تتدى لثلو وزارة ال تتداخلي تتة موافقتهم من حي تتث املب تتدأ على االقرتاح بق تتانون موض ت ت ت ت ت تتوع
الدراسة.
اثلثـ ـ ـاا :رأي وزارة العدل:
أبدى لثل وزارة العدل موافقته من حيث املبدأ على االقرتاح بقانون موضوع الدراسة.

رابع ـ ـ ـاا :رأي اللجنة:
رأت اللجنة أمهية االقرتاح بقانون يف سد هذا الفراغ التشريعي يف قانون العقوابت البحريين
لتجرمي الصالت اجلنسية بني اةارم ،حيث إنه ابالطالع على قانون العقوابت البحريين يتض
وحيدا اعت أصل اجملين
نصا ً
أبن النصوص العقابية قد خلت من جترمي ز اةارم ،وأن هنال ً

مشددا يف جرائم اال تصاب واالعتداء على العرض ،وإعماال للمبدأ الدستوري أبن
عليه رفًا
ً

(ال جر ة وال عقوبة إال بناء على قانون) ،فقد مت تقدمي هذا االقرتاح لسد هذا الفراغ التشريعي
لتجرمي الصالت اجلنسية بني اةارم مبوج املادة ( ،)316وأسا الرتجي أبن املقصود ابل

املشرع يؤل الو ء ري املشروع
هو املواقعة اجلنسية بني شلص مت وه وثخر .وعليه يتض أبن ّ
بني شلص مت وه حال قيام ال وجية فعال أو حكماً ،ويضاف إىل لك وجوب أن يتم تقدمي
شكوى من ال وه املأثوم ،وهو قيد وعقبة إجرائية على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية.
ورأت اللجنة أن إضافة املادة إىل اجلرائم املاسة ابيسرة لعدم احنصار الضرر مبرتكيب اجلر ة بل
يتعداها إىل امتهان شرف ايسرة بكاملها ،وعليه كان البد من أن تكون العقوبة متناسبة مع
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بشاعة اجلرم ،فال املؤل ابملادة ( )316عقوبته القصوى اةددة يف املادة سالفة الذكر هي
احلبس مدة ال ت يد على سنتني ،أما ز اةارم – بناء على االقرتاح بقانون – فهو جناية تصل
عقوبتها إىل السجن سبع سنوات لكال مرتكيب ا ل ،وابلتايل تنابق عليهما أحكام املادة
( )45من قانون العقوابت اليت تنص على أن( :من ساهم يف اجلر ة بوصفه فاعالً أو شريكاً
يعاق ابلعقوبة املقررة هلا ما م ينص القانون على خالف لك) ،واملقروءة مع الفقرة الثالثة
من املادة ( )43واليت نصت على( :ويعد فاعلني من يقومون معاً بقصد مشرتل اب عمال
املنفذة للجر ة أو اليت تؤدي مباشرة الرتكاهبا) .
كما أن قانون أحكام ايسرة الصادر ابلقانون رقم ( )19لسنة 2009م يف املال الثاين
من الباب الثاين قد نص على اةرمات ابلتفصيل ،وعليه مت االستناد إىل هذه ايحكام يف هذا
املقرتح.

وأن الدعوى اجلنائية إ ا ارتبات ابلدعوى الشرعية أو علق ا ثبات فيها على مسائل
شرعية فإن القاضي اجلنائي إعماالً للمادة ( )189من قانون ا جراءات اجلنائية عليه اتباع
طرق ا ثبات املقررة يف قانون ايحوال الشلصية إ ا كان بصدد الفصل يف مسألة ري جنائية
تتبع الدعوى اجلنائية املنظورة أمامه ،بل جيوز للمحكمة إعماالً للمادة ( )187من ات القانون
أن توقف النظر يف الدعوى حلني البت يف مسألة من مسائل ايحوال الشلصية إ ا كان احلكم
يتوقف يف الدعوى على الفصل يف هذا املسألة.

على االتصال اجلنسي بني البالةني مهما كانت درجة

املشرع ال يعاق
إضافة إىل أن ّ
قرابتهما مادام كالمها ري مت وجني واالتصال كان من ري عنف أو إكراه ،ويف هذا الصدد ال
يوجد ت ير للمشرع البحريين بعدم أتثيم ز اةارم على الر م من أتثيم عدد من القوانني الةربية
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هلذا الفعل املشني فقد جرمه القانون ايملاين والسويسري وا جنلي ي ،وجرمته القوانني التالية:
العراقي ،واجل ائري ،والقاري ،وايردين ،والكوييت ،والسوداين.

وانتهت اللجنة إىل التوصت تتية جبواز نظر االقرتاح بقانون بشت تتأن تعديل بعض أحكام قانون
العقوابت الص ت ت ت تتادر ابملرس ت ت ت تتوم رقم ( )15لس ت ت ت تتنة 1976م ،واملقدم من أص ت ت ت تتحاب الس ت ت ت تتعادة
ايعضاء :ايستا ة مجيلة علي سلمان ،والدكتور خالد بن خليفة ثل خليفة ،والدكتورة عائشة
سام مبارل ،وايستا أمحد إبراهيم هب اد ،والدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل.
خامسـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 )1األستاذة مجيلة علي سلمان
)2

األستاذ إبراهيم حممد بشمي

مقررا أصليـاا.
ا

مقررا احتياطيـاا.
ا

سادسـ ـ ـاا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ثراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
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 جواز نظر االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوابت الصادر ابملرسومرقم ( )15لسنة 1976م ،واملقدم من أص اب السعادة األعضاء :األستاذة مجيلة
علي سلمان ،والدكتور خالد بن خليفة ل خليفة ،والدكتورة عائشة سات مبارك،
واألستاذ أمحد إبراهيم مزاد ،والدكتورة ج اد عبدهللا الفاضل.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالد بن خليفة ل خليفة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

ئب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()10
التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح
بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين
للمستشارين القانونيني البحرينيني العاملني
يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس
التشريعية والبلدية ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :رباب عبدالنيب العريض،
دالل جاسم الزايد ،الدكتورة ندى عباس
حفاظ ،خالد حسني املسقطي ،هالة رمزي
فايز.
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التاريخ 14 :أبريل 2014م

التقريـر السابع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول االقرتاح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين القانونيني الب رينيني
العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية
مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم

(

 922ص ل ت ق  /ف  3د  ) 4املؤرخ يف  12مار 2014م ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة االقرتاح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين
القانونيني الب رينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية،
واملقدم من أص اب السعادة األعضاء :رابب عبدالنيب العريض ،دالل جاسم الزايد،
الدكتورة ندى عباس حفاظ ،خالد حسني املسق ي ،هالة رمزي فايز ،على أن تتم دراسته
وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالا :إجراءات اللجنة:
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لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:
( )6تدارست ت ت تتت اللجنة االقرتاح املذكور يف دور االنعقاد العادي الرابع من الفصت ت ت تتل التش ت ت ت تريعي
الثالث يف االجتماعني التاليني:
 .1االجتماع الساد عشر املنعقد بتاري

 30مار 2014م.

 .2االجتماع السابع عشر املنعقد بتاري

 6أبريل 2014م.

( )7اطلعت اللجنة أثناء دراس ت ت ت ت ت تتتها على الوائق املتعلقة ابالقرتاح بقانون موض ت ت ت ت ت تتوع البحث
والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:
 االقرتاح بقانون ومذكرته ا يضاحية(.مرفق) مالحظات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ابجمللس بشأن االقرتاح بقانون( .مرفق) -جدول مقارنة بني روات

وعالوات وبدالت القانونيني العاملني يف هيئة التشريع

استنادا للقوانني
وا فتاء القانوين والقانونيني العاملني يف السلاة التشريعية واحلكومة
ً
اخلاضعني هلا ،واملقدم من السيد أمحد حممد عبدهللا ،االخصائي القانوين ابجمللس.
(مرفق)
 -مرئيات ديوان اخلدمة املدنية خبصوص االقرتاح بقانون( .مرفق)
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 ايمر امللكي رقم ( )49لسنة  2013بتحديد مسميات ودرجات وروات وعالواتوبدالت وم ااي أعضاء هيئة التشريع وا فتاء القانوين( .مرفق)
 املادة ( )16من القرار رقم ( )77لسنة 2013م إبصدار الئحة حتديد الرواتوامل ااي الو يفية وضوابمل استحقاقها للمو فني اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية.
(مرفق)

( )8دعت اللجنة إىل اجتماعها السابع عشر كال من:
 ديوان اخلدمة املدنية: .1األستاذ يوسف أمحد حممد إبراهيم
 .2األسـتاذ يــاسـر رمـضان

مدير إدارة األجور واملزااي الوريفية.

املـستشـار الـقانـونـي.

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:مدير إدارة شؤون جملس الشورى.

 .1األستاذة ديـنا أمحد الفايـز

( )9حض تتر اجتماع اللجنة الس تتابع عش تتر س ــعادة األس ــتاذ خالد حس ــني املس ــق ي ،عض تتو
اجمللس ،بصفته أحد مقدمي االقرتاح.

 شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس:
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 .1الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشـار القانـوين للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مرفت علي حيدر.

اثنيـاا :رأي ديوان اخلدمة املدنية:

 تصنف و ائف القانونيني ضمن الو ائف التلصصية ،وتشمل هذه الو ائف اةامنيوالباحثني واملستشارين القانونيني و ريهم ،وتسري عليهم قوانني وأنظمة اخلدمة املدنية.
 تصل الدرجات الو يفية للمستشارين القانونيني اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية إىل الدرجةالثامنة التلصصية ،اب ضافة إىل العالوة االجتماعية ،وعالوة حتسني املستوى املعيشي ،وعالوة
السيارة ،وعالوة االتصال.
 إن طبيعة عمل املو فني الفنيني يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين  -وهي اجلهة املعنية مبهاما فتاء القانوين وإعداد وصيا ة التشريعات ومتثيل الدولة أمام القضاء  -رتلف عن فئات
الو ائف القانونية من العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس البلدية؛ لذا جاء
االختالف يف معاملتهم من حية املستوى الو يفي واستحقاق العالوات والبدالت ،و لك
الستثنائية املهام املوكلة إىل هيئة التشريع وا فتاء القانوين حيث إهنا متثل كيانتًا مستقال حبد
اته.
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 -تشكل هيئة التشريع وا فتاء القانوين من رئيس و ئ

للرئيس ومن عدد كاف من

املستشارين ايول واملستشارين واملستشارين املساعدين ،ويشرت لتعيينهم الشرو الواج
توافرها لتعيني نظرائهم من القضاة الواردة يف قانون السلاة القضائية ،كما تسري عليهم أحكام
قانون كادر القضاة وما يسري على نظرائهم من القضاة بشأن تعيينهم وترقيتهم وندهبم وسن
التقاعد اخلاص هبم ،وكافة البدالت والعالوات وامل ااي املقررة هلم والتفتيش عليهم ومساءلتهم
أتديبيتًا.
 إن الروات وامل ااي الو يفية وضوابمل استحقاقها حتدد بقرار من رئيس جملس الوزراء ،وعليهخال قانون اخلدمة املدنية رقم ( )48لسنة 2010م من لك ،ركتًا إايه لقرار رئيس جملس
الوزراء بناءً على اقرتاح الديوان على ضوء ما يستجد من تاورات.
 سيرتت على تابيق االقرتاح ماالبة الفئات الو يفية ايخرى من املو فني شا لي الو ائفالقانونية يف وزارات وأجه ة الدولة مثل املستشارين املساعدين والباحثني القانونيني ابحلصول
على العالوات والبدالت وامل ااي الو يفية املمنوحة لشا لي الو ائف القضائية يف هيئة التشريع
وا فتاء القانوين.

اثلثـاا :رأي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
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بينت لثل وزارة شت ت ت ت تتئون جملست ت ت ت تتي الشت ت ت ت تتورى والنواب أن الوزارة تتفق مع ما جاء يف
مرئيات ديوان اخلدمة املدنية ،موض ت تتحة وجود جلنة وزارية معنية برتش ت تتيد ا نفاق احلكومي ،يف
حني سيرتت على االقرتاح احلايل فت اعتمادات للتمويل ،مشرية إىل االجتماع الذي عتُت ت ت ت ت تقد
مع ص ت تتندوق النقد الدويل والتقى فيه رؤس ت تتاء وأعض ت تتاء اللجنتني املاليتني يف جملس ت تتي الش ت تتورى
والنواب ابلوفد ،إض ت تتافة إىل وجود اس ت تتتجواب مبجلس النواب أحد حماوره يتعلق ابلدين العام،
والذي هدف إىل معاجلة التضلم والدين العام واملصروفات املتكررة.
مض تتيفة أن احلكومة تقوم مبراجعة جداول الروات بني فرتة وأخرى لتعديلها مبا يتناست ت
مع الوضت ت ت تتع املعيشت ت ت تتي للمواطن ،كما أن االقرتاح بقانون قد جير وراءه تعديالت أخرى لبعض
الو ائف املشتتاهبة ،وأنه ستتبق جمللس النواب أن تقدم ابقرتاحات مشتتاهبة وصتتيةت ومت رفضتتها
من قب تتل جملس الش ت ت ت ت ت تتورى مث تتل " :من عالوة ملو في املن تتاف تتذ ،ومن عالوة ملو في إدارة
امللدرات".
أما فيما يتعلق بشت تتأن وضت تتع هيئة التش ت تريع وا فتاء القانوين فإن املادة الثالثة من القانون
رقم ( )60لس ت تتنة 2006م واملتعلقة ابلتعيني يف اهليئة وش ت تتروطه قد نص ت تتت على أنه " تس ت تتري
عليهم أحكام قانون كادر القض ت تتاة" ،وعليه فإن أي زايدة أو تعديل يف كادر القض ت تتاة ينعكس
على العاملني يف اهليئة.
رابعـاا :رأي اللجنة:
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تدارست اللجنة االقرتاح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين القانونيني
البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية ،ومذكرته
ا يضاحية ،واطلعت على جدول مقارنة بني روات وعالوات وبدالت القانونيني العاملني يف
استنادا للقوانني
هيئة التشريع وا فتاء القانوين والقانونيني العاملني يف السلاة التشريعية واحلكومة ً
اخلاضعني هلا ،كما استعرضت مرئيات ديوان اخلدمة املدنية خبصوص االقرتاح بقانون .وقد
انتهت اللجنة إىل اآليت:
 إن اهلدف من تقدمي االقرتاح بقانون املشار إليه هو حتقيق املساواة بني املستشارين القانونينيالبحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية ونظرائهم العاملني
يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين ،والذين يؤدون العمل اته .كما يسعى االقرتاح بقانون إىل
تشجيع البحرينيني على شةل الو ائف االستشارية القانونية يف وزارات الدولة ومؤسساهتا
وهيئاهتا ،وإحالهلم حمل ايجان  ،وهو ايمر الذي ال كن حتقيقه يف ل وجود تلك
الفروقات ،وخصوصتًا أن قلة املمي ات املمنوحة للمستشارين القانونيني ،والتميي بني البحرينيني
العاملني كمستشارين قانونيني ونظرائهم أسهما بشكل واض يف ع وف البحرينيني عن تويل
مثل هذه الو ائف اليت يشةلها ايجان بنسبة تصل إىل %90؛ لذا جاء هذا االقرتاح ملن
املستشارين القانونيني البحرينيني عالوة طبيعة العمل الفين املقررة للمستشارين القانونيني العاملني
يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز قضااي الدولة ،إبجياد حواف مادية مناسبة تدفع
الكفاءات البحرينية للعمل يف هذه الو ائف.
 إن أي نظام أو قانون يعت قابال للتعديل والتةيري يف ل املستجدات والتةريات. إن املهام الو يفية للمست تتتشت تتارين القانونيني العاملني يف احلكومة واجملالس التش ت تريعية ال تقلعن املهام الو يفية للعاملني يف هيئة التش تريع وا فتاء القانوين وجهاز قضتتااي الدولة ،حيث إن
املست ت ت تتتشت ت ت تتار القانوين يف احلكومة واجملالس التش ت ت ت تريعية يقوم جبميع املهام اةددة له ،بينما يوزع
املستشارون القانونيون واملستشارون املساعدون يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز قضااي
التتدولتتة على ا دارات اليت تتكون منهتتا اهليئتتة واجلهتتاز ،وتكون مهتتام املس ت ت ت ت ت تتتش ت ت ت ت ت ت تتار القتتانوين
واملستشار املساعد حمددة مبهام إدارة واحدة دون بقية ا دارات.
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مستشارا قانونيتًا حبرينيتًا فقمل -كما ورد يف مرئيات ديوان اخلدمة املدنية-
 إن وجود ()14ً
يعمل يف وزارات الدولة ومؤسساهتا هلو داللة واضحة على التميي احلاصل والع وف عن شةل
تلك املناص من قبل الكوادر البحرينية.
 وجود متيي بني املستشارين القانونيني واملستشارين املساعدين من البحرينيني العاملني يفالوزارات احلكومية والعاملني يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز قضااي الدولة ،على الر م
من اختالف مدد اخلدمة ،حيث إن مدة اخلدمة ابلنسبة للمستشارين القانونيني العاملني يف
احلكومة واجملالس التشريعية تفوق مدة خدمة العاملني يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز
قضااي الدولة.
 يش ت ت تترت لش ت ت تتةل و يفة املس ت ت تتتش ت ت تتار القانوين املس ت ت تتاعد الذي حيص ت ت تتل على عالوة مقدارها( )1000دينار س ت ت ت ت ت تتنتني مع ش ت ت ت ت ت تتهادة البكالوريو  ،يف حني أن و يفة الباحث القانوين يف
جملستتي الشتتورى والنواب تتال خ ة عملية ت يد على أربع ستتنوات مع شتتهادة البكالوريو ،
نظرا حلص تتوهلم على عالوة
وحيص تتل املس تتتش تتارون القانونيون املس تتاعدون على روات مض تتاعفة ً
طبيعة العمل الفين ،تفوق روات املست ت ت تتتشت ت ت تتارين القانونيني العاملني يف وزارات الدولة .فأ ل
املستتتشتتارين القانونيني العاملني يف الوزارات واجملالس التشتريعية من محلة الشتتهادات العليا ولن
لكون خ ات تفوق خ ات العاملني يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز قضااي الدولة.
 متن بعض الوزارات أو اهليئتتات املس ت ت ت ت ت تتتقلتتة عالوة طبيعتتة العمتتل الفين أو العالوة القتتانونيتتةللمس تتتش تتارين القانونيني ومجيع العاملني يف الش تتؤون القانونية بقرارات إدارية خاص تتة هبذا ايمر
الذي يتال التدخل التشريعي لوضع قواعد عامة تنابق على اجلميع.
 إن امل ر بعدم القدرة املالية على تةاية مصت ت ت تتروفات االقرتاح بقانون ال حمل له وخاصت ت ت تتة أنهنال مي انية عامة جديدة للس ت ت ت ت ت تتنتني املاليتني 2016 -2015م ،فالكلفة املالية لتنفيذ هذا
جدا ،حيث ورد يف مرئيات ديوان اخلدمة املدنية أن الكلفة تست ت ت تتاوي ()200
االقرتاح حمدودة ً
ألف دينار حبريين س ت تتنوي تًت ت ت ت ت ت ت ت تا ،وإن هذا املبلغ أقل بكثري لا يتم إنفاقه على م ااي املست ت تتش ت تتارين
القتتانونيني ايجتتانت كعالوة الس ت ت ت ت ت تتكن ،وعالوة اال رتاب ،وتتتذاكر الس ت ت ت ت ت تتفر ،وتعليم ايبنتتاء،
ومكافأة هناية اخلدمة.
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 م َتر اللجنة أي موج أو مس ت ت ت ت ت تتوغ لوجود التفريق والتماي بني املواطنني من حية ،وعدممستتاواة البحرينيني ابيجان من حية أخرى ،فليس من املقبول أن يعاى املستتتشتتار القانوين
( )1000
ايجنيب يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين عالوة طبيعة العمل الفين مبقدار
دينار وحيرم منها املس ت تتتش ت تتار القانوين البحريين يف وزارات الدولة وجمالس ت تتها التش ت ت تريعية وهيئاهتا
العامة ،والذي ار عمالً لاثالً لعمل املستشار القانوين يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين.
ين عليها ،واليت من
وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقرتاح بقانون وم راته وايسباب اليت بتُ َ
أمهها املساواة يف املراك القانونية لألفراد املتساوين يف ايوضاع وطبيعة العمل القانوين ،ومن
الفرصة واحلواف للكوادر البحرينية لشةل هذه الو ائف؛ لذا انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل
جواز نظر االقرتاح بقانون.

خامسـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
مقررا أصليـاا.
ا

 .1األستاذة دالل جـاسم الزايـد

مقررا احتياطياا.
ا

 .2األستاذة رابب عبدالنيب العريض
سادسـاا :توصية اللجنة:

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ثراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 جواز النظر واملوافقة على االقرتاح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارينالقانونيني الب رينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية،
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واملقدم من أص اب السعادة األعضاء :رابب عبدالنيب العريض ،دالل جاسم الزايد،
الدكتورة ندى عباس حفاظ ،خالد حسني املسق ي ،هالة رمزي فايز.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رابب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

ئب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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