املـالحــق
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ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي الثاني للجنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص مشروع قانون يف
شأن جرائم احلاسب اآللي ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )74لسنة
9002م ،ومشروع قانون بشأن جرائم
احلاسب اآللي (املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب).
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التاريخ  5 :مايو 1024م

التقرير التكميلي الثاين للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املواد املستردة ( ،)6( ،)4( ،)1واملادتني املعادتني (12( ،)21
مستحدثة) من مشروع قانون يف شأن جرائم احلاسب اآليل املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )44لسنة  ،1002ومشروع قانون بشأن جرائم احلاسب اآليل
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة:
استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم
(/459ص ل خ أ /ف 3د )9املؤرخ يف  8أبريل 1029م ،بناءً على قرار اجمللس يف
جلسته الثانية والعشرين املنعقدة بتاريخ  7أبريل 1029م ،باسترداد املواد (،)4( ،)1
( ،)6وإعادة املادتني ( 12( ،)21مستحدثة) من مشروع قانون يف شأن جرائم
احلاسب اآليل املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )44لسنة  ،1002ومشروع قانون
بشأن جرائم احلاسب اآليل (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)،
على أن تتم دراستها وإبداء املالحظات وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأهنا.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة املواد املستردة واملعادة من مشروع القانون يف اجتمااعي اللجناة
الثالث والعشرين ،والرابع والعشرين ،املنعقدين بتارخيي  21أبريال 1029م ،و9
مايو 1029م.
( )1اطلعت اللجنة على االقتراح املقدم من سعادة العضو األستاذة دالل جاسم الزاياد.
(مرفق)
( )2وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من: .2الرائد حسني سلمان مطر

من إدارة الشؤون القانونية.

 .1النقيب حممد يونس اهلرمي

من إدارة الشؤون القانونية.

 .2النقيب حممد اخلدري

من اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن
االقتصادي واإللكتروين.

 .4املالزم أول فواز حسن الصميم

من إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية.

 .5املالزم عبداهلل عبدالرمحن عبداهلل من اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن
االقتصادي واإللكتروين.
 .6السيد عامر صاحل إبراهيم

من إدارة مكافحة اجلرائم اإللكترونية.

 .4السيد وليد الطويل

املستشار القانوين.
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 اجلهاز املركزي للمعلومات ،وقد حضر السيد أمحد جابر الدوسري املستشارالقانوين.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضر كل من:املستشار القانوين.

 .2الدكتور سعيد حممد عبداملطلب

 .1الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة املستشار القانوين.
 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبةاملستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سار اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــــًا :ملخص رأي وزارة الداخلية خالل اجتماعي اللجنة:
توافق رأي وزارة الداخلية مع التعديالت اليت أجرهتا اللجنة على املاواد املساتردة
واملعادة من مشروع القانون.
ثالثـــًا :ملخص رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقـاف خـالل
اجتماعي اللجنة:
توافق رأي وزارة العدل مع التعديالت اليت أجرهتا اللجنة على املواد املستردة واملعادة
من مشروع القانون.
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رابعـــــًا :ملخص رأي اجلهاز املركزي للمعلومات خالل اجتماعي اللجنة:
توافق رأي اجلهاز املركزي للمعلومات مع التعديالت اليت أجرهتا اللجناة علاى املاواد
املستردة واملعادة من مشروع القانون.
خامســــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املواد املستردة واملعادة من مشروع القانون مع ممثلي وزارة الداخلية،
ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واجلهاز املركزي للمعلومات ،واملستشاار
القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على االقتراح املقدم من سعادة العضاو
األستاذة دالل جاسم الزايد.

وانتهت اللجنة إىل إجراء التعديالت الالزمة وذلك بالتوافق مع اجلهات املعنية ،وكما
هو موضح يف اجلدول املرفق بتقرير اللجنة.

سادســـــــًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 34من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .2سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان
.1

سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي
89

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سابعــــــــًا :توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املواد املستردة واملعادة
من مشروع القانون ،فإن اللجنة توصي باملوافقة على نصوص املواد املستردة (،)4( ،)1
( ،)6واملادتني املعادتني ( 12( ،)21مستحدثة) من مشروع القـانون بالتعـديالت
الواردة تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .خالـد بن خليفة آل خليفـة

أ .مجيلة علي سلمان

رئيس اللجنة

نائب الرئيس
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نصوص املواد املستردة واملعادة من مشروع قانون يف شأن جرائم احلاسب اآليل
وما يقابلها من مواد مشروع قانون بشأن جرائم احلاسب اآليل (املعد يف ضوء االقتراح املقدم من جملس النواب)
نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

مادة ()1

مادة ()1

الدخول غري املشروع

أوال :الاادخول املشااروع إىل

نصوص املواد

كما أقرها جملس النواب
مادة ()1

توصية اللجنة
مادة ()1

 املوافقة على قرار جملسالدخول غري املشروع
 اختيار املادة كما وردت يف النواب باختيار املادة كمااملشروع بقانون األول ،مع وردت يف املشروع بقانون
األول.
إجراء التعديالت التالية:
 .2إحالل كلمة "سـنة" حمال  -قررت اللجنة إعادة صياغة
املادة.
كلمة "سنتني" الواردة يف املادة.

برامج أو بيانات يف حاسب آيل:
يعد الدخول مرخصًاا باه أو
مشروعًا إذا كان من دخال إىل
برامج أو بيانات احلاساب ايليل
مصرحًا له بالتحكم يف الدخول
للربامج أو البيانات املقصاودة  .1إحالل عبارة "ثالثني ألـف
وعلى ذلك يكون نص املادة
إلجااراء أي ماان العمليااات دينار" حمل عبارة "مائـة ألـف
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نصوص املواد

كما أقرهتا اللجنة
مادة ()1

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

احلاسوبية أو إجراء تعاديل أو دينار" الواردة يف املادة.
حذف للاربامج والبياناات أو  .3إحالل كلمة "عمدًا" حمال
نسخها أو نقلاها إىل وسايطة عبارة "دون وجه حق" الواردة
أخرى غري اليت حفظت فيها أو يف املادة.
موقع آخر يف وسيطة التخازين وعلى ذلك يكون نص املـادة
احملفوظة فيهاا ،أو تنفياذ أي بعد التعديل:
برنامج أو جزء منه.
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنتني وبالغرامة اليت ال جتااوز
مائة ألف دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني ،من قام دون وجه حق

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بعد التعديل:

ثانيًا :الدخول غري املشروع إىل سنة وبالغرامة الايت ال جتااوز
برامج أو بيانات يف حاسب آيل:
ثالثني ألف دينار أو بإحادى يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز
يعد الدخول غري مرخصا باه أو
هاتني العقوبتني ،من قام عمـدًا سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز ثالثني ألف دينار أو بإحدى
غري مشروعاً إذا قام به:
بالدخول إىل نظام حاسب آيل أو ثالثني ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،من قام دون

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

هاتني العقوبتني ،من قام دون مسوغ قانوين بالدخول إىل نظام
مسوغ قانوين بالدخول إىل نظام تقنية املعلومات أو جزء منه.

بالدخول إىل نظام حاسب آيل أو أ -أي شخص غري مصرحا لاه أي جزء منه.
بالتحكم يف الدخول للربامج أو
أي جزء منه.
البيانات املقصودة.
ب -أي شخص لايس لدياه
تصريح أو جتااوز حقوقاه أو
حدود التصريح املمنوح له مان
الشخص املصرح له بالادخول
للربامج أو البيانات املقصودة.

تقنية املعلومات أو جزء منه.

وإذا نتج عن الدخول إفشـاء

وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات املخزنة يف وسـيلة أو
للبيانات املخزنة يف وسيلة أو نظام تقنية املعلومات أو جـزء

نظام تقنية املعلومات أو جزء منه عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا.
منه عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا.

مادة ()2

أوال :يعد تعديال بدون تصريح
أو غري مشروع حملتويات أي
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

حاسب آيل إذا قام به من ال
ميلك سلطة إجراء التعديل أو مل
حيصل على موافقة الشخص
املسئول.

ثانيًا :ويعد خمالفًا ملا جاء بالفقرة
(أوال) كل من يرتكب أحد
األفعال ايلتية:

أ -التعديل أو احلذف أو
اإلضافة على حمتويات أي برنامج
أو بيانات احلاسب ايليل.
ب -أي إعاقة للتشغيل العادي
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

للحاسب ايليل.
ج -ويعترب شريكا من اتفاق أو
ساعد أو حرض علاى إتياان
األفعال املنصوص عليها يف الفقرة
(أ ،ب) أعاله.
مادة ()4
يعاقب بالغرامة اليت ال تقل عان
مائة دينار كل من دخل عمادًا
بطريق غري مشروع وبأية وسيلة
كانت إىل بارامج أو بياناات
حاسب آيل بقصد احلصول على
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

بيانات أو معلومات أو تعديلاها
أو أخذ نسخة منها أو نقلها إىل
وسيطة أخرى غري اليت حفظت
فيها أو إىل موقع آخر يف وسيطة
التخزين احملفوظة فيها.
مادة ()4
يعاقب بالسجن وبالغرامة اليت ال
تقل عن مخسمائة دينار كل من
دخل عمدًا بطريق غري مشروع
وبأية وسايلة كانات موقعًاا
إلكترونيًا أو نظام حاساب آيل
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مباشرة أو عن طرياق شابكة
ات) أو
اب ايليل (اإلنترنا
احلاسا
أحد أجهزة احلاسب ايليل وماا
يف حكمها بقصد احلصول على
بيانات أو معلومات متس األمن
الداخلي أو اخلارجي للمملكة أو
اإلضرار باقتصادها الوطين.
مادة ()4
االلتقاط غري املشروع

مادة ()5

مادة ()4
االلتقاط غري املشروع

مادة ()4

 اختيار املادة كما وردت يف  -املوافقة على قرار جملساملشروع بقانون األول ،مع النواب باختيار املادة كما
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مادة ()4

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وردت يف املشروع بقانون
إجراء التعديالت التالية:
 -2إحالل كلمة (عمدًا) حمال األول.
عبارة (دون وجه حق) الواردة  -قررت اللجنة إعادة صياغة
املادة.
يف السطر الثاين من نص املادة.
 -1تصحيح اخلطأ الاوارد يف

كلمة (إرسال) لتصبح (إرساالً).

وعلى ذلك يكون نص املـادة
بعد التعديل:
 وعلى ذلك يكون نص املادةيعاقب باحلبس وبالغرامة اليت ال
بعد التعديل:
يعاقب باحلبس وبالغرامة اليت ال يعاقب باحلبس أو بالغرامة اليت ال جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى
مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة
جتاوز مائة ألف دينار أو إحدى تقل عن مائة دينار كل من دخل هاتني العقوبتني ،من التقط عمدًا مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة
أشد يف أي قانون آخر ،يعاقب
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

هاتني العقوبتني ،من التقط دون
وجه حق ،مساتخدمًا وساائل
فنية ،إرسال غري موجه للعماوم
لبيانات حاساب آيل ،ساواء
كانت البيانات مرسلة من نظام
حاسب آيل أو إليه أو ضامنه،
ويشمل هذا اإلرسال أي انبعاث
ملوجات كهرومغناطيسية مان
نظام حاسب آيل حتمل معها هذه
البيانات.

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

دون وجه حاق ،مساتخدمًا أشد يف أي قانون آخر ،يعاقب باحلبس وبالغرامة اليت ال جتااوز
وسائل فنية ،إرساالً غري موجاه باحلبس وبالغرامة اليت ال جتااوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتني
للعموم لبياناات حاساب آيل ،مائة ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،من تنصت أو التقط
سواء كانت البيانات مرسلة من العقوبتني ،من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوين
نظام حاساب آيل أو إلياه أو أو اعترض دون مسوغ قانوين مستخدمًا وسائل فنية ،إرسـاالً
ضمنه ،ويشمل هذا اإلرسال أي مستخدمًا وسائل فنية ،إرسـاالً غري موجه للعموم لبيانات وسيلة
انبعاث ملوجات كهرومغناطيسية غري موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية املعلومات ،سواء كانات

عمدًا بطريق غري مشروع وبأية
وسيلة كانت على بيانات
حاسب آيل غري عامة مرسلة إىل
نظام حاسب آيل أو منه أو
موجودة فيه مبا يف ذلك
االنبعاثات الكهرومغناطيسية من
نظام احلاسب ايليل اليت حتمل
هذه البيانات.
من نظام حاسب آيل حتمل معها
وتكون العقوبة احلبس مدة ال هذه البيانات.
جتاوز ستة أشهر إذا ارتكب
الفعل املشار إليه يف الفقرة
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تقنية املعلومات ،سواء كانات البيانات مرسلة من نظام تقنيـة
البيانات مرسلة من نظام تقنيـة املعلومات أو إلياه أو ضامنه،
اال أي
اذا اإلرسا
امل ها
املعلومات أو إلياه أو ضامنه ،ويشا
اال أي انبعاثااااات ملوجااااات
اذا اإلرسا
امل ها
ويشا

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

انبعاثااااات ملوجااااات كهرومغناطيسية من نظام تقنية
كهرومغناطيسية من نظام تقنية املعلومات حتمل معهاا هاذه

السابقة بقصد إحداث إعاقة
لنظام احلاسب ايليل.

املعلومات حتمل معهاا هاذه البيانات.
البيانات.

ـت أو
ـن التنصـ
ـتج عـ
وإذا نـ

و إذا نتج عـن التنصـت أو االلتقاط أو االعتراض إفشـاء
االلتقاط أو االعتراض إفشـاء لإلرسال أو جـزء منـه دون
لإلرسال أو جـزء منـه دون مسوغ قانوين عُدَّ ذلك ظرفًـا
مسوغ قانوين عُدَّ ذلك ظرفًـا مشددًا.

مشددًا.
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

مادة ()6

إساءة استخدام األدوات

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف

نصوص املواد

ضوء االقتراح املقدم من جملس

كما أقرها جملس النواب

مادة ()2

مادة ()6

النواب)

يعاقب باحلبس كل من صنع أو

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

مادة ()6

إساءة استخدام األدوات

مادة ()6

 اختيار املادة كما وردت يف  -املوافقة على قرار جملساملشروع بقانون األول ،مع النواب باختيار املادة كما
وردت يف املشروع بقانون
إجراء التعديالت التالية:
 .2إحالل عبارة "يف املواد ( ،1األول بالتعديالت اليت أجراها
اارة "يف على املادة مع:
ال عبا
 ")5 ،4 ،2حما
املـواد مـن ( )1حـ ( - ")5استبدال عبارة (بيانات وسيلة

باع أو اشترى أو استورد أو
وزع أو وفر جهاز أو برامج أو
كلمة سر أو شفرة متكن من
الدخول الغري مشروع ألي
حاسب آيل أو برامج حاسب
آيل أو ملوقع الكتروين على شبكة الواردة يف الفقارة األوىل مان
احلاسب ايليل (اإلنترنت).
املادة.
ال
ارطتني حما
االل الشا
 .1إحا
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تقنية املعلومات) حمل عبارة
(بيانات

حاسب

آيل)،

وعبارة

(نظام

تقنية

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب
الفاصلتني للجملة االعتراضاية
الواردتني يف البند (أ) من املادة.

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املعلومات) حمل عبارة (نظام

حاسب).

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

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز مائة
ألف دينار أو بإحادى هااتني
العقوبتني ،من قام بقصد ارتكاب
أي من اجلرائم املنصوص عليهاا
يف املواد من ( )1حىت ( )5مان
هذا القانون بإنتاج أو استرياد أو

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز مائة
ألف دينار أو بإحادى هااتني
العقوبتني ،من قام بقصد ارتكاب
أي من اجلرائم املنصوص عليهاا

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز مائة
ألف دينار أو بإحادى هااتني
العقوبتني ،من قام بقصد ارتكاب
أي من اجلرائم املنصوص عليهاا

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز مائة
ألف دينار أو بإحادى هااتني
العقوبتني ،من قام بقصد ارتكاب
أي من اجلرائم املنصوص عليهاا

يف املواد ( )5 ،4 ،2 ،1مان يف املواد ( )5 ،4 ،2 ،1مان
يف املواد ( )5 ،4 ،2 ،1مان
هذا القانون بإنتاج أو استرياد أو هذا القانون بإنتاج أو استرياد أو
هذا القانون بإنتاج أو استرياد أو
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

شراء أو بيع ،أو عرض للبيع أو
لالستخدام ،أو توزيع أو تداول
أو حيازة أو نشر أو إتاحة:

شراء أو بيع ،أو عرض للبيع أو شراء أو بيع ،أو عرض للبيع أو شراء أو بيع ،أو عرض للبيع أو
لالستخدام ،أو توزيع أو تداول لالستخدام ،أو توزيع أو تداول لالستخدام ،أو توزيع أو تداول
أو حيازة أو نشر أو إتاحة:
أو حيازة أو نشر أو إتاحة:
أو حيازة أو نشر أو إتاحة:

أ -أداة ،مبا يف ذلك أي برنامج،
مت تصميمها أو حتويرها بصافة
أساسية لغرض ارتكاب أي من
اجلرائم املشار إليها.

 -مت تصميمها أو حتويرها بصفة  -مت تصميمها أو حتويرها بصفة  -مت تصميمها أو حتويرها بصفة

ب -كلمة مرور أو شفرة دخول
أو أي رمز دخول أو أية بيانات

أ -أداة  -مبا يف ذلك أي برنامج أ -أداة  -مبا يف ذلك أي برنامج أ -أداة  -مبا يف ذلك أي برنامج
أساسية لغرض ارتكاب أي من أساسية لغرض ارتكاب أي من أساسية لغرض ارتكاب أي من
اجلرائم املشار إليها.
اجلرائم املشار إليها.
اجلرائم املشار إليها.
ب -كلمة مرور أو شفرة دخول ب -كلمة مرور أو شفرة دخول ب -كلمة مرور أو شفرة دخول
أو أي رمز دخول أو أية بيانات أو أي رمز دخول أو أية بيانات أو أي رمز دخول أو أية بيانات
حاسب آيل أخرى مماثلة ،ميكن وسيلة تقنية املعلومات أخرى وسيلة تقنية املعلومات أخارى
بواسطتها الادخول إىل نظاام مماثلة ،ميكن بواسطتها الدخول مماثلة ،ميكن بواسطتها الادخول
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

حاسب آيل أخرى مماثلة ،ميكن
بواسطتها الادخول إىل نظاام
حاسب آيل أو أي جزء منه.
مادة ()21
اعتراض بيانات خط السري
وبيانات احملتوى

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب
حاسب آيل أو أي جزء منه.

ال يوجد مادة مقابلة يف املضمون

مادة ()21

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

إىل نظام تقنية املعلومات أو أي إىل نظام تقنية املعلومات أو أي
جزء منه.
جزء منه.

مادة ()21

اعتراض بيانات خط السري  -املوافقة على قارار جملاس
النواب باختيار املادة كماا
وبيانات احملتوى
 اختيار املادة كما وردت يف وردت يف املشروع بقاانوناملشروع بقانون األول ،األول ،واملوافقة على قارار
جملس النواب بإعادة صاياغة
وإعادة صياغتها.
املادة ،وذلك حباذف البناد
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نصوص املواد

مادة ()21

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة
(ب) وإعادة ترقيم البناود،
مع:
 تعديل رقم املادة الوارد يفالبند ( )2ليصبح (.)24

 استبدال عبارة ( نظام تقنيةاملعلومات) حمل عبارة (نظام
حاسب آيل) يف البند (أ).
 حذف عبارة (يف حدوداإلمكانيات الفنية املتاحة له)
الواردة يف البند (ب) بعد
الترقيم.
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 إضافة بند جديد (ج) إىلالبند (.)2
وعلى ذلك يكون نص املادة

 -2مااع مراعاااة الضااوابط
املنصوص عليها يف البند (ب) من
املادة ( )29من هذا القاانون،
جيوز للنيابة العامة احلصول على
إذن من قاضي احملكمة الصغرى
يصدر بعد إطالعه على األوراق،

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد التعديل:
بعد التعديل:
 -2مع مراعاة الضوابط
 -2مااع مراعاااة الضااوابط املنصوص عليها يف البند (ب) من  -2مع مراعاة الضوابط
املنصوص عليها يف البند (ب) من املادة ( )24من هذا القانون ،املنصوص عليها يف البند (ب) من
املادة ( )25من هذا القاانون ،جيوز للنيابة العامة بعد احلصول املادة ( )24من هذا القانون،

جيوز للنيابة العامة بعد احلصول على إذن من قاضي احملكمة جيوز للنيابة العامة بعد احلصول
على إذن من قاضي احملكمة
على إذن من قاضاي احملكماة الصغرى القيام مبا يلي:
الصغرى القيام مبا يلي:
الصغرى القيام مبا يلي:
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

مبا يلي:
أ -تكليف أي شخص مناسب
القيام ،باستخدام وسائل فنياة،
جبمع وتسجيل بيانات خط السري
وبيانات احملتوى ،أو أي منهما،
املتعلقة باتصاالت حماددة ياتم
إرساهلا بواسطة نظام حاساب
آيل ،وذلك يف حني حدوث هذه
االتصاالت.
ب -تكليف أي شخص مناسب
القيام باستخدام وسائل فنية جبمع

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

أ -تكليف أي شخص خمـتص أ -تكليف أي شخص خمـتص أ -تكليف أي شخص خمـتص
بالقيام جبمع وتسجيل بياناات بالقيام جبمع وتسجيل بياناات بالقيام جبمع وتسجيل بياناات

خط السري وبيانات احملتوى ،أو خط السري وبيانات احملتوى ،أو خط السري وبيانات احملتوى ،أو
أي منهما ،املتعلقة باتصااالت أي منهما ،املتعلقة باتصااالت أي منهما ،املتعلقة باتصااالت
حمددة يتم إرساهلا بواسطة نظام حمددة يتم إرساهلا بواسطة نظام حمددة يتم إرساهلا بواسطة نظام
حاسب آيل ،وذلك حني حدوث تقنية املعلومات ،وذلك حاني تقنية املعلومات ،وذلك حاني
حدوث هذه االتصاالت.
حدوث هذه االتصاالت.
هذه االتصاالت.
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

وتسجيل بيانات خاط الساري
وبيانات احملتوى ،أو أي منهما،
املتعلقة باتصاالت حماددة ياتم
إرساهلا بواسطة نظام حاساب
آيل ،وذلك حني حدوث هاذه
االتصاالت.
ج -تكليف أي مزود خدماة،
يف حدود اإلمكانياات الفنياة
املتاحة له ،بالقياام باألعماال
املشار إليها يف البند (أ) أو بتقد
املساعدة الالزمة ملن كلفته النيابة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ب -تكليف أي مزود خدماة ،ب -تكليف أي مزود خدماة،

ب -تكليف أي مزود خدماة ،بالقيام باألعمال املشار إليها يف بالقيام باألعمال املشار إليها يف
يف حدود اإلمكانياات الفنياة البند (أ) أو تقاد املسااعدة البند (أ) أو تقاد املسااعدة
املتاحة له ،القيام باألعمال املشار الالزمة ملن كلفته النيابة العاماة الالزمة ملن كلفته النيابة العاماة
القيام هبذه األعمال.
اد القيام هبذه األعمال.
اد (أ) أو تقا
اا يف البنا
إليها
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

العامة بالقيام هبذه األعمال.

املساعدة الالزمة ملن كلفته النيابة
العامة القيام هبذه األعمال.

ويف مجيع األحاوال جياب أن
يكون اإلذن ملدة ال تزيد علاى
ثالثني يومًا قابلة للتجديد ملدة أو

ويف مجيع األحاوال جياب أن ويف مجيع األحاوال جياب أن
ويف مجيع األحاوال جياب أن يكون اإلذن ملدة ال تزيد علاى يكون اإلذن ملدة ال تزيد علاى
يكون اإلذن ملدة ال تزيد علاى ثالثني يومًا قابلة للتجديد ملدة أو ثالثني يومًا قابلة للتجديد ملدة أو

ج -تكليف أي شخص خمتص ج -تكليف أي شخص خمتص
للقيام حبجب بيانات حمتوى أية للقيام حبجب بيانات حمتوى أية
وسيلة تقنية املعلومـات أو أي وسيلة تقنية املعلومـات أو أي
جزء منها ارتكبت بواسـطتها جزء منها ارتكبت بواسـطتها
أي من جرائم تقنية املعلومات .أي من جرائم تقنية املعلومات.
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

مدد أخرى مماثلة.
 -1حيظر على مان مت تكليفاه
وفقًا ألحكام الفقرة ( )2مان
هذه املادة الكشف دون مسوغ
يف القانون ألي شخص آخر عن
هذا التكليف أو بأية معلوماات
ذات صلة به أو االنتفاع هبا بأية
طريقة.

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

ثالثني يومًا قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة.
مدد أخرى مماثلة.
 -1حيظر على من مت تكليفه
وفقًا ألحكام الفقرة ( )2من
هذه املادة الكشف دون مسوغ
يف القانون ألي شخص آخر عن
هذا التكليف أو بأية معلومات
ذات صلة به أو االنتفاع هبا بأية
طريقة.
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 -1حيظر على من مت تكليفه
وفقًا ألحكام الفقرة ( )2من
هذه املادة الكشف دون مسوغ
يف القانون ألي شخص آخر عن
هذا التكليف أو بأية معلومات
ذات صلة به أو االنتفاع هبا بأية
طريقة.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مدد أخرى مماثلة.

 -1حيظر على من مت تكليفه
وفقًا ألحكام الفقرة ( )2من
هذه املادة الكشف دون مسوغ
يف القانون ألي شخص آخر عن
هذا التكليف أو بأية معلومات
ذات صلة به أو االنتفاع هبا بأية
طريقة.

نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

مادة مستحدثة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مادة ()12

 قررت اللجنة استحداث مادةجديدة برقم ( )12نصها

ايليت:

"فيما عدا ما ورد بشأنه نص فيما عدا ما ورد بشأنه نص
خاص يف هذا القانون ،من قام خاص يف هذا القانون ،من قام

بارتكاب جرمية منصوص
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نصوص مواد مشروع القانون

األول كما وردت من احلكومة

نصوص مواد مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة (املعد يف
ضوء االقتراح املقدم من جملس
النواب)

نصوص املواد

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

كما أقرهتا اللجنة

عليها يف أي قانون آخر بارتكاب جرمية منصوص عليها

بواسطة نظام أو أية وسيلة يف أي قانون آخر بواسطة نظام
تقنية

معلومات،

يعاقب أو أية وسيلة تقنية معلومات،

بالعقوبة املقررة لتلك اجلرمية" .يعاقب بالعقوبة املقررة لتلك
اجلرمية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص مشروع
قانون بشأن الدين العام (املعد
يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب).
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التاريخ 21 :أبريل 2014م

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول مشروع
قانون بشأن الدين العام
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث
مقدمــــــة:
بتاايخ

 1ناامبربخ 9002م ،مبرمجااا خطاباايا خ اام  / 131ص ل م ق -11 -3 /

 ،)9002أخسل صيحا خطرعيطي خألستيذ علي بن صيطح خطصيطح خئا

خطرجلا

ىطا

طجنة خطشؤمن خطريط ة مخال تصيد ة نساة رن رشخمع اينمن بشا ن خطاد ن خطعايم خطرعاد
بااي ءاامق خال تااخخو باااينمن خطرااادم راان رجل ا

خطناامخا)؛ طرني شااتو مدخخسااتو مىعاادخد

تاخ خ بش نو رتءرنـًي خأي خطلجنة طعخءو عل خطرجل
مبتيخ

خطرم خ .

 11أكتمبخ  9019مبرمجا خطابيا خ ام  / 132ص ل م ق  /ف 3د،)3

أخساال صاايحا خطرعاايطي خألسااتيذ علااي باان صاايطح خطصاايطح خئ ا
خطشؤمن خطريط ة مخال تصيد ة رشاخمع خطااينمن خساتني ًدخ ىطا
 )1بتاايخ

خطرجلا

ىطا طجنااة

اخخخ ركتاا خطرجلا

خ ام

 11أكتاامبخ 9019م بااي خجتريعااو خط اايني باصاامص رمخصاالة دخخسااة

رشخمعيت خطامخن ن مخال تخخحيت بامخن ن خطتي الزخطت د خطدخ
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طاد خطلجناة ،مذطا

خستني ًدخ ىط خطريدة  )100رن خطالئحة خطدخال ة طرجل
خطرعاايطي خألسااتيذ علااي باان صاايطح خطصاايطح خئا
مخال تصيد ة رشاخمع خطااينمن خساتني ًدخ ىطا
خطرنعاد بتيخ

خطشامخ  ،كراي أخسال صايحا

خطرجلا

ىطا طجنااة خطشااؤمن خطريط ااة

اخخخ ركتاا خطرجلا

باي خجتريعاو خط ايني

 92أكتامبخ 9013م باصامص رمخصالة دخخساة رشاخمعيت خطاامخن ن

مخال تخخحيت بامخن ن خطتي الزخطت اد خطادخ
 )100رن خطالئحة خطدخال ة طرجل

طاد خطلجناة ،مذطا خساتني ًدخ ىطا خطرايدة

خطشمخ .

متجدخ خإلشيخة ىط أن خطلجنة سابق مأن خبعات تاخ خ اي بشا ن رشاخمع خطااينمن ىطا
ركتااا خطرجلاا

بتاايخ

 90راايخ

9019م ،ىال أنااو مبناايق علاا بلااا راان مزخخة

خطريط ة بش ن رخخجعة رمخد رشخمع خطاينمن ،باد ترت ىعيدة خطتاخ خ ىط خطلجناة طرز اد
رن خطدخخسة مخطبحث.
أولا -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله ،قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )1تدخخست خطلجنة رشخمع خطاينمن خطرذكمخ بي خجتريعيتهي عل خطنحم خطتيطي:

الرقم

التاريخ

الجتمــــــــــــاع

اجتماعات دور النعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني
1

خط يرــــــــــن

9

خطتيسع

 90ني خ 9010م

3

خطعيشخ

 11ببخخ خ 9010م
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13

ني خ 9010م

الرقم

الجتمــــــــــــاع

التاريخ

4

خطحيدي عشخ

 94ببخخ خ 9010م

1

خط يني عشخ

9010م

 10ريخ

اجتماعات دور النعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث
6

خطسيبع

 16ببخخ خ 9011م

1

خط يرن

 93ببخخ خ 9011م

2

خطتيسع

 2ريخ

9011م

2

خطعيشخ

 93ريخ

9011م

10

خطحيدي عشخ

 30ريخ

9011م

11

خط يني عشخ

 6أبخ ل 9011م

19

خط يطث عشخ

 13أبخ ل 9011م

13

خط يرن عشخ

 93ري م 9011م

اجتماعات دور النعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث
14

خط يطث

 14د سربخ 9011م

11

خطحيدي عشخ

 11ببخخ خ 9011م

16

خط يني عشخ

 99ببخخ خ 9011م

11

خطاير

عشخ

 4أبخ ل 9019م

12

خطسيد

عشخ

 11أبخ ل 9019م
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الرقم

الجتمــــــــــــاع

التاريخ

اجتماعات دور النعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
12

خطحيدي مخط ال ن

 11سبتربخ 9013م

90

خط يني مخط ال ن

 12سبتربخ 9013م

91

خطخخبع مخط ال ن

 91سبتربخ 9013م

99

خطسيد

مخط ال ن

 1أكتمبخ 9013م

93

خطسيبع مخط ال ن

 2أكتمبخ 9013م

اجتماعات دور النعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
94

 31أكتمبخ 9013م

خط يني

91

خطسيد

 3د سربخ 9013م

96

خط يرن

 11د سربخ 9013م

91

خطحيدي عشخ

 2ني خ 9014م

92

خط يطث عشخ

 99ني خ 9014م

92

خطسيد

عشخ

 9ببخخ خ 9014م

30

خطتيسع عشخ

 11ببخخ خ 9014م

31

خطعشخمن

 9ريخ

9014م

39

خطخخبع مخطعشخمن

 12ريخ

9014م

33

مخطعشخمن

 96ريخ

9014م

خطاير
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الرقم

الجتمــــــــــــاع

التاريخ

34

خطحيدي مخط ال من

 90أبخ ل 9014

( )2خبلعت خطلجنة أ نيق دخخستهي طرشخمع خطااينمن رمءامع خطبحاث مخطدخخساة علا
خطم يئق خطرتعلاة بو مخطتي خشترلت عل ري لي:
 رشاااخمع خطااااينمن رمءااامع خطبحاااث مخطدخخساااة مرذكخت اااو خإل ءااايح ت ن.مرفق)
 -خأي طجنة خطشؤمن خطتشخ ع ة مخطاينمن ة برجل

خطشمخ مخطتي الصت ىط

أن خطراايدت ن  6م )2راان رشااخمع خطاااينمن تكتنفهرااي شاابهة عاادم خطدسااتمخ ة.
مرفق)
خطشاامخ حاامل رااي خنتهاات

 -خأي طجناة خطشااؤمن خطتشااخ ع ة مخطاينمن ااة برجلا

ىط ااو خطلجنااة بشا ن راامخد رشااخمع خطاااينمن ،مخطتااي الصاات ىطا عاادم رايطفااة
رشخمع خطاينمن طربيدئ مأحكيم خطدستمخ( .مرفق)
 خأي مزخخة خطريط ة( .مرفق) خأي رصخف خطبحخ ن خطرخكزي( .مرفق) خخي ئة خطرستشيخ ن بيطرجل ( .مرفق) خأي خطرستشيخ خطاينمني طشؤمن خطلجين بيطرجل  .مرفق) خأي خطرستشيخ خطاينمني طشؤمن خطلجين( .مرفق) بش ن عدم مجامد تعايخب ن رمخد رشخمع خطاينمن مرمخد ينمن رصخف خطبحخ ن خطرخكزي.
 خأي خطرستشيخ خال تصيدي مخطريطي بيطرجل ( .مرفق) -عخ

رادم رن خطرستشيخ خطريطي مخال تصيدي( .مرفق)

 -رايخنة با ن رشاخمع خطااينمن مراي اخخس رجلا

خطنامخا ،مرالحرايت دخئاخة

خطشؤمن خطاينمن ة ،مرالحريت خطرستشيخ خطاينمني طشؤمن خطلجين( .مرفق)
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 -رايخنة ب ن رشخمع اينمن خطاد ن خطعايم خطبحخ ناي مراي اخخس رجلا

خطنامخا

بشاا نو مرااي ايبلااو راان نصاامص بااي ااينمن خطااد ن خطعاايم مخألمخخق خطريط ااة
خإلساااالر ة خطاباااخي خ ااام  12طسااانة  9009م اااينمن خطاااد ن خطعااايم مىدخختاااو
خألخدني خ م  96طسنة ( . 9001مرفق)
-

ينمن خ م  )64طسانة  9006بإصادخخ اينمن رصاخف خطبحاخ ن خطرخكازي
مخطرؤسسيت خطريط ة( .مرفق)

-

ااينمن خ اام  )3طساانة  9003بتعااد ل بع ا

أحكاايم خطرخساامم باااينمن خ اام

 )11طسنة  1211بإصدخخ سندخت خطتنر ة( .مرفق)
-

خخخ رجل

خطنمخا مرخبايتو .مرفق)

( )3مبدعمة رن خطلجنة شيخ بي خجتريعهي خطتيساع ران دمخ خالنعاايد خطعايدي خطخخباع
رن خطفصل خطتشخ عي خط يني مخطرنعاد بتيخ

 90ني خ 9010م.

 وزارة المالية:
 .1السيد عارف صالح خميس

وكيل وزارة المالية.

 .2السيد نبيــل جمعـــة الدوي

مدير إدارة الخزانة.

 .3السيـد محمـد أحمـد محمـد

مدير إدارة الميزانية.

 .4السيد أنور علي األنصاري

مدير إدارة الرقابة والمتابعة.

 .5السيد عيسى رضي العرادي

مدير إدارة تطوير األنظمة المالية.

( )4مبدعمة رن خطلجنة شايخ باي خجتريعهاي خط ايني عشاخ ران دمخ خالنعاايد خطعايدي
خألمل رن خطفصل خطتشخ عي خط يطث مخطرنعاد بتيخ

 6أبخ ل 9011م.

 وزارة المالية:
 .1السيد أحمد جاسم فراج

الوكيل المساعد للشؤون المالية.

 .2السيد أنور علي األنصاري

مدير إدارة الرقابة والمتابعة.

 .3السيد عبدالكريم محمد بوعالي
الستراتيجي.

رئييييييييييس التخطييييييييييط القتصيييييييييادي

 .4السيد علي احمد زباري

رئيس قسم المدفوعات المتكررة.
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( )5مبدعمة رن خطلجنة شيخ باي خجتريعهاي خط يطاث عشاخ ران دمخ خالنعاايد خطعايدي
خألمل رن خطفصل خطتشخ عي خط يطث مخطرنعاد بتيخ

 13أبخ ل 9011م.

 وزارة المالية:
.1

السيد أحمد جاسم فراج

الوكيل المساعد للشؤون المالية.

.2

السيد أنور علي األنصاري

مدير إدارة الرقابة والمتابعة.

.3

السيد علي احمد زباري

رئيس قسم المدفوعات المتكررة.

 مصرف البحرين المركزي:
.1

الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة

المدير التنفيذي للعمليات المصرفية.

عشخ ران دمخ خالنعاايد خطعايدي

( )6مبدعمة رن خطلجنة شيخ بي خجتريعهي خطاير
خط يني رن خطفصل خطتشخ عي خط يطث مخطرنعاد بتيخ

 4أبخ ل 9019م.

 وزارة المالية:
 .1صاحب المعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
 .2األستاذ محمد أحمد محمد

مدير إدارة الخزينة.

 .3األستاذ عيسى رضي العرادي

مدير إدارة تطوير األنظمة المالية.

 .4األستاذ أنور علي األنصاري

مدير إدارة الرقابة والمتابعة.

 .5األستاذ علي أحمد زباري

مدير إدارة الخزنة بالوكالة.

 .6األستاذ عبدالكريم محمد بوعالي

رئيس التخطيط القتصادي الستراتيجي.

عشخ رن دمخ خالنعايد خطعيدي

( )7مبدعمة رن خطلجنة شيخ بي خجتريعهي خطسيد
خط يني رن خطفصل خطتشخ عي خط يطث مخطرنعاد بتيخ

 11أبخ ل 9019م.

 وزارة المالية:
 .1السيد أحمد جاسم فراج

الوكيل المساعد للشؤون المالية.

 .2األستاذ علي أحمد زباري

مدير إدارة الخزنة بالوكالة.

 .3األستاذة ندى الشبعان

أخصائي شؤون جلسات أول.
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( )8مبدعمة رن خطلجنة شيخ بي خجتريعهي خطسيد
رن خطفصل خطتشخ عي خط يطث مخطرنعاد بتيخ

رن دمخ خالنعايد خطعيدي خطخخبع
 3د سربخ 9013م.

 وزارة المالية:
 .1السيد أحمد جاسم فراج

الوكيل المساعد للشؤون المالية.

 .2السيد عيسى رضي العرادي

مدير إدارة تطوير األنظمة المالية.

 .3السيد ناجح سلمان الطـواش

رئيس قسم تنسيق الميزانية.

 .4الدكتور محمد فؤاد الحريري

مستشار قانوني.

 وزارة المالية (مصرف البحرين المركزي):
 .1سعادة السيد رشيد محمد المعراج

محافظ مصرف البحرين المركزي.

 .2الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة

المدير التنفيذي للعمليات المصرفية.

( )9مبدعمة رن خطلجنة شيخ بي خجتريعهي خط يرن رن دمخ خالنعايد خطعيدي خطخخبع
رن خطفصل خطتشخ عي خط يطث مخطرنعاد بتيخ

 11د سربخ 9013م.

 وزارة المالية:
 .1السيد أحمد جاسم فراج

الوكيل المساعد للشؤون المالية.

 .2السيد عيسى رضي العرادي

مدير إدارة تطوير األنظمة المالية.

 .3الدكتور محمد فؤاد الحريري

مستشار قانوني.

 وزارة المالية (مصرف البحرين المركزي):
.1

السيد أحمد محمد بوحجي

مدير إدارة الخدمات المصرفية.

( )11مباادعمة راان خطلجنااة شاايخ بااي خجتريعهااي خطحاايدي عشااخ راان دمخ خالنعااايد
خطعيدي خطخخبع رن خطفصل خطتشخ عي خط يطث مخطرنعاد بتيخ

999

 2ني خ 9014م.

 وزارة المالية:
.1السيد عارف صالح خميس

وكيل وزارة المالية.

.2السيد أحمد جاسم فراج

الوكيل المساعد للشؤون المالية.

 .3السيد عيسى رضي العرادي

مدير إدارة تطوير األنظمة المالية.

 .4الدكتور محمد فؤاد الحريري

مستشار قانوني.

 وزارة المالية (مصرف البحرين المركزي):
مدير إدارة الخدمات المصرفية.

 .1السيد أحمد محمد بوحجي

 حضر الجتماع من مجلس الشورى كل من:
 .1الدكــــتور عصام عبدالوهاب البرزنجي

المسـتشار القانوني للمجلس.

 .2الدكــــتور محــــمد عبدهللا الدليمــــي

المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان.

 .3األستـــاذ محســــن حميـــد مرهـــون

المستشـــار القانوني لشؤون اللجان.

 .4الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائــــغ

المستشار القتصادي لشؤون

اللجان.
 .5السيدة ميـــادة مجيــــد معــــــارج

أخصائي قانوني.

 .6السيـــد علـــي عبـــدهللا العـــرادي

باحث قانوني.

 .7السيــد محمــــد أحمـــد عبـــــدهللا

أخصائي قانوني.

 متمط أرينة ســخ خطلجنة السيد محمد رضي محمد.

ثانيا – رأي الجهات المعنية:

وزارة المالية (في الجتماع التاسع من دور النعقاد العادي الرابع من الفصل
التشريعي الثاني والمنعقد بتاريخ  22يناير 2212م):
تخ مزخخة خطريط ة أن خطس يسة خال تصيد ة خطعيرة طررلكاة خطبحاخ ن تنحام نحام
خطتال ل رن حجم خطد ن خطعيم مخطسعي ىط جعلو ءرن رستم يت رنيسبة بح ث ال تؤ خ
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بشااكل ساالبي علا خطر زخن ااة خطعيرااة أم علا تصاان ف ررلكااة خطبحااخ ن خإلتراايني ،م ااد
ً
رختبباي
أمءح رر لم خطمزخخة أن خطمزخخة ال ترينع رن أن كامن ىجرايطي خطاد ن خطعايم
بشكل ربيشخ بإجريطي خطنيتج خطرحلي ،مذط مب ًاي طلنسبة خطراتخحة بي خطاينمن.
كرااي ب ناات خطاامزخخة بااي خد ااي عل ا خستفساايخخت خطلجنااة أن مجاامد حااد أ ص ا
طلااد ن خطرحلااي أم خطااايخجي مخطباايط نساابتو  %40راان خطناايتج خطرحلااي خإلجراايطي ال
تنيسا رع خطرخمنة خطربلمبة طلمزخخة مخطتي تتا ح طهاي خطتعيرال راع خحت يجيتهاي خطريط اة
مب ًاي طألمءيع خطرحل ة مخطدمط ة ،معل و تخ خطمزخخة ىطغيق خطريدت ن خطرتعلاتا ن بيطحاد
خأل ص طلد ن خطرحلي أم خطايخجي أم خبع خطنسبة ىط .%60
كراااي أمءاااح رر لااام خطااامزخخة عناااد خالجترااايع بهااام أن خإلجاااخخقخت خإلدخخ اااة
خطرنصمص عل هي بي رشخمع خطاينمن إلصدخخ أدمخت خطد ن خطعايم مبتخختاو مخطعمخئاد،
ستلزم عخ

كال اذس خطتفيصا ل علا رجلا

خطامزخخق إلصادخخ اخخخخت مزخخ اة؛

رري شكل عيئ ًاي طعرل يت خإلصدخخ خطتي تمجا أن تتمخبق بشكل آناي راع خالطتزخرايت
خطريط ااة خطحكمر ااة ،معل ااو تااخ خطاامزخخة أن تمءااع راايدة ااتم برمجبهااي راانح خطحكمرااة
خطرخمنة خطالزرة بي حيل خحت يجيتهي أل ة أرمخل بي غ خ خألغخخ

خطرب نة بي خطرايدة

 1رن خطاينمن ،متكمن ذس خالحت يجيت ربخخة.
مخأ رر لاام خطاامزخخة ءاااخمخة خالستخشاايد بيطرخساامم بااااينمن خ اام  3طسااانة
 9003بتعد ل بع

أحكيم خطرخسامم بااينمن خ ام  11طسانة  1211بإصادخخ ساندخت

خطتنر ة.
كراي أمءاح رر لام مزخخة خطريط اة مكاذط خطاخأي خطرخباق راع تاخ اخ خطلجنااة أن
خطاامزخخة تؤكااد عل ا مجهااة نرااخ خطحكمرااة خطرب نااة بااي كتاايا ساارم خئ ا

خطاامزخخق

خطرم خ خ م د خ م 9124/33/خطرؤخخ بي د ساربخ  9002مخطرخبامع طرعايطي خئا
رجل

خطنامخا بشا ن رشاخمع اينمن خطاد ن خطعايم ،ممجهاة نراخ خطامزخخة خطرب ناة باي

كتيبهي خ م د م م 9002/113/3.9/خطرؤخخ بي  1ري م .9002
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م تلاص خأي مزخخة خطريط ة بش ن رشخمع خطاينمن بي خطرالحريت خطتيط ة:
 .1تاتخو خطمزخخة أن تم ىعيدة خطنرخ بي تعخ ف خطد ن خطعيم خطادخالي ط كامن كيطتايطي:
"خطد ن خطعيم خطدخالي :خطد ن خطعيم خطمخجا تسد دس طرؤسسيت مبنم دخاال خطبحاخ ن
سمخق كين ذط بيطد نيخ خطبحخ ني أم بيطعرالت خألاخ ".
 .2تاتااخو خطاامزخخة تعااد ل خطنابااة خط يط ااة بااي خطبنااد ا راان خطراايدة  )9بإءاايبة خساام
خطرصخف مخساتبدخل عبايخة " مران ىدخخة خطازخناة " بح اث كامن خطتعاد ل "دخخساة
خطراتخحاايت مخطتمص ا يت خطرادرااة راان خطجهاايت خطحكمر ااة خطرعن ااة مراان خطرصااخف
مرن خإلدخخة خطراتصة بي خطمزخخة بش ن خطد ن خطعيم مختايذ خطتمص يت خطرنيسبة"
 .3ءااخمخة ىطغاايق خطراايدة خ اام  )4ح ااث ىن نااي بع ا

خطسااندخت ااتم تاادخمطهي بااي

خألسمخق خطدمط ة بدمن علام رصاخف خطبحاخ ن خطرخكازي ،مىن راد خ خإلصادخخ ام
خطذي تمط رهرة رتيبعة تغ خخت خطرلك ة.
 .4تاتخو خطمزخخة تعد ل خطريدة  )6مذط رن االل ىطغيق عبيخة " راع رخخعاية أحكايم
خطرخسمم باينمن خ م  )32طسنة  9009بشين خطر زخن ة خطعيرة".
 .5ءخمخة تعد ل خطريدة  )1بإءيبة خطبند ن خطتيط ن:
 ىدخخة خطس مطة خطناد ة. ترم ل أ ة أغخخذط ألن تحد د خألغخخ

أاخ مألسبيا ربخخة اخخ ي رجل
خطتي تم خال تخخ

خطمزخخق.

ران أجلهاي علا ساب ل خطحصاخ اد

ع اق خطحكمراة باي تنف ااذ س يساتهي خطريط اة ىذخ راي خسااتجدت أغاخخ

أااخ غ ااخ

رنصاامص عل هااي بااي ااذس خطراايدة ،مىن خطرخمنااة تتبلااا تام اال رجلا
ىءيبة أغخخ

أاخ

خطاامزخخق

مألسبيا ربخخة) طرمخجهة تل خطرستجدخت.

 .6تاتخو خطمزخخة تعد ل خطرايدة  )2 : )2بعاد ىعايدة خطتاخ م مذطا ران أجال ىعبايق
ناامع راان خطرخمنااة مخطسااخعة بااي ىصاادخخ أدمخت خطااد ن خطعاايم بح ااث كاامن خطتعااد ل
" حدد خطمز خ مبعد خالتفيق رع خطرحيبر ب ينيت ىصدخخ أدمخت خطد ن خطعيم".
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 .7تاتااخو خطاامزخخة ىطغاايق خطعباايخة خألا ااخة راان خطراايدة  )2 :)10بعااد ىعاايدة خطتااخ م
مخطتااي تاانص عل ا "مذط ا مب ًاااي طتجااخخقخت خطتااي صاادخ بهااي ااخخخ راان خطاامز خ
بيالتفيق رع خطرحيبر".
 .8ءااخمخة تعااد ل خطراايدة  )11 :)19بعااد ىعاايدة خطتااخ م مخطسااريو طلحكمرااة معنااد
خطحيجة بخبع رة أي ىصدخخ عندري تزدخد رة بلبايت خالكتتايا ،مبيطتايطي صابح
خطبنااد ا راان خطراايدة " ىذخ زخدت رااة بلباايت خالكتتاايا عل ا

رااة خإلصاادخخ جاايز

طلاامزخخة بعااد خالتفاايق رااع خطرصااخف علا خبااع رااة خإلصاادخخ أم اايم خطرصااخف
بإعيدة تمز ع ىصدخخ خطد ن خطعيم عل بيطبي خالكتتيا".
 .9تاتااخو خطاامزخخة ىطغاايق خطبنااد أ) راان خطراايدة  )19 :)13بعااد ىعاايدة خطتااخ م ألنهااي
ركااخخة طلراايدة  )2 : )2بعااد ىعاايدة خطتااخ م مألن تحد ااد خطا رااة خالساار ة ط ساات
طلسندخت باب مىنري طجر ع أدمخت خطد ن خطعيم.
.12

تاتاااخو خطااامزخخة ىطغااايق خطرااايدة  )13 :)14بعاااد ىعااايدة خطتاااخ م ألنهاااي رااايدة

ىجخخئ ااة مىنااو ااد كاامن راان خألبءاال بااي بعا

خطحاايالت تسااد د خطااد من باال باادق

خإلجيزة رن تسد د ي بعد خإلجيزة متحرل خطفمخئد.
 .11تاتااخو خطاامزخخة تعااد ل خطراايدة  )90 :)91بعااد ىعاايدة خطتااخ م مخطراايدة :)99
 )91بعد ىعايدة خطتاخ م ألن مجامد حاد أ صا طلاد ن خطرحلاي أم خطاايخجي بنسابة
 %40راااان خطناااايتج خإلجراااايطي ال تنيسااااا رااااع خطرخمنااااة خطربلمبااااة طلتعيراااال رااااع
خالحت يجااايت خطريط اااة مراااد تااامبخ خطسااا مطة أم خإل بااايل علااا أدمخت خطاااد ن خطعااايم
خطراتلفة.

مصرف البحرين المركزي:
أمءااح رر لاام مزخخة خطريط ااة عنااد خالجتراايع بهاام أن خأي رصااخف خطبحااخ ن
خطرخكزي تر ل باي أن مجامد حاد أ صا طلاد ن خطرحلاي أم خطاايخجي مخطبايط نسابتو
ألي رنهراااي  %40رااان خطنااايتج خطرحلاااي خإلجرااايطي خطرااايدت ن  99 ،91رااان رشاااخمع
خطاينمن) ال تنيسا رع خطرخمناة خطربلمباة ران أجال خطتعيرال راع خالحت يب ايت خطريط اة
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مباااي طألمءاايع خطرحل ااة أم خطدمط ااة .بيإلءاايبة ىط ا ءااخمخة خطتخك ااز عل ا خطحاادمد
خطرسرمو بهي طلد ن خطعيم رع خالستخشيد بيطاينمن خ م  3طسنة  9003خطرعدل طلرخسمم
باينمن خ م  11طسنة  1211بإصدخخ سندخت خطتنر ة ،رن دمن خطتخك ز علا تفيصا ل
د تع ق خطرخمنة خطرمجمدة حيط ي بي ىصدخخ أدمخت خطد ن خطعيم.
مبي خأ هم خطرخبق رع تاخ اخ خطلجناة با ن رصاخف خطبحاخ ن خأ او علا خطنحام
خطتيطي:
 .1اتااخو خطرصااخف ىطغاايق خطراايدة  )4مذطا بيعتباايخ أن بعا

خطسااندخت ااتم

تدخمطهي باي خألسامخق خطعيطر اة با ن خطبنام دمن علام خطرصاخف ،مطكان اتم
دبع خطفمخئد متسد د خطربل عند خالستحايق عن بخ ق رد خ خإلصدخخ.
 .9اااخ خطرصاااخف أن خطرااايدة  )12ال دخعاااي طهاااي براااي أنهاااي غ اااخ عرل اااة
مستء ف أعبيق ىدخخ ة غ خ ءخمخ ة.
 .3ب رااي تعلااق بيطراايدة  )90بااإن خطحكمرااة ال تصاادخ سااندخت باااب باال نااي
أذمنيت ازخنة مصاكم سالم ،طاذخ اتاخو خطرصاخف ىطغايق اذس خطرايدة ،أم
تعد لهي بح ث تشرل جر ع أدمخت خال تاخخ

خطرعرامل بهاي حيط ًاي ك ذمنايت

خطازخنااة ،مخطسااندخت  ،مصااكم خطساالم ،مصااكم خإل جاايخة .مب رااي تعلااق
بعبيخة "م حرخ عل هي خال تخخ

خطدخالي خطربيشخ رن خطبنام خطتجيخ اة أم

أي رؤسسااة أاااخ " ال دخعااي طهااذخ خطتا ااد بيطرااي أن خال تااخخ
ءاارن خطساااف خطراااخخ ،م ااد نءاابخ بااي بع ا
ترم ل رؤ ت حت

ساا كمن

خألم اايت طلحصاامل عل ا

تم خالنتهيق رن خالكتتيا بي خطسندخت.

 .4ب ري تعلاق بيطرايدت ن  91م )99بإنهراي را ادتين طال تاخخ

 ،م اد تكمناين

عااايئا ن باااي ساااب ل تااامب خ خطترم ااال خطرنيساااا طلحكمراااة ،ح اااث ىن بعااا
خطحيالت د حدث أن ال تتيو خطفخصة طت اخخ

خطادخالي أم بايطعك  ،طاذخ

اتخو خطرصاخف ىطغايق ايت ن خطرايدت ن مخالكتفايق بيطرايدة خطايصاة بمءاع
ساف عيم طلد ن خطحكمري.
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رأي وزارة المالية والمصرف المركزي(في الجتماع الثالث عشر من دور النعقاد
العادي األول من الفصل التشريعي الثالث والمنعقد بتاريخ  13أبريل 2211م):
أمءح رر لم خطمزخخة أناو ب راي تعلاق بتعاد ل خطرامخد  ، 90 ،1م 92باإنهم اد
أعدم خأ هم بشا نهي مبينترايخ تم اع مز اخ خطريط اة مس خسال ىطا خطلجناة حايل تم عاو
عل و .
أري رصخف خطبحاخ ن خطرخكازي بااد أمءاح رر لاو أناو باصامص خطرايدة )1
خطبنااد  1خطرتعلااق باادعم ر اازخن خطراادبمعيت؛ أمءااح أن خطاادعم كاامن بااي حاايل حاادمث
خنافااي

حاايد بااي خالحت يباايت معاادم خطااادخة عل ا تاامب خ خطاادمالخ طتلب ااة خحت يجاايت

خطابيع خطريطي طتغب ة تكيط ف خطمخخدخت خطسلع ة مخطتحم الت ىط خطايخج ،رري تختاا
عل و خطبحث عن رصيدخ ايخج ة باي ئاة اخم

أم رسايعدخت طتامب خ خالحت ايبي

خطكاايبي طرايبلااة تلا خالحت يجاايت ،مىال سا تعذخ علا خطدمطااة خطحفااير علا

باايت سااعخ

صخف خطد نيخ ،خألرخ خطذي س ؤدي ىط خنافيءو .كري ب ن أن خطر زخن خطتجيخي جزق
رن ر زخن خطردبمعيت مركمنيتو ،مبي حيل مجامد عجاز باي ر ازخن خطرادبمعيت بإراي
طتعز از خالحت ايبي خطناادي خألجنباي .مباي

أن ف خالختبيب رع خطدمالخ أم خال تاخخ

خدس عل خستفسيخ خطلجنة ب ن خطنص بي خطريدة جايق عيرًاي م اد فساخ با ك خ ران خأي،
أمءح رر ل خطرصخف أناو بيإلركاين حاذبهي ،كراي أن اينمن خطرصاخف اامل بيتاايذ
خطتدخب خ طدعم خطعرلة مط

ني حيجة ىط

ذخ خطنص ،مىن كاين بهاي راي حترال أك اخ

رن ت م ل ببيإلركين تعد لهي م ذخ خألرخ رتخم طلجنة.
أرااي باصاامص خطراايدة  )90باااد أمءااحت مزخخة خطريط ااة أن ااذس خطراايدة تا ااد
خطحكمرااة بااي حيطااة خال تااخخ

خطربيشااخ عنااد تعااذخ خال تااخخ

عاان بخ ااق ىصاادخخ

خطسندخت سمخق بي خألسمخق خطرحل ة أم خطدمط ة ،مطذخ جا أن تكمن ني رخمنة حت
تسااتب ع خطحكمرااة أن تاتااخ

راان خطبناام ربيشااخة ،كرااي ب ناامخ أن خطاامزخخة تصاادخ

كت باايت دمخ ااة مرفصاالة عاان نساابة خال تااخخ
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خطرحلااي .كرااي أمءااح رر اال رصااخف

خطبحخ ن خطرخكزي أنو سبق أن أبد خعتخخءو عل
عل خال تخخ

ذس خطرايدة بسابا تا اد خطحكمراة

.

كري أمءاح بعا

أعءايق خطلجناة أناو باي حايل عادم مجامد اذخ خطحراخ بإناو

ستتختا عل و أعبيق علا خألج ايل خطايدراة معلا تصان ف خطبحاخ ن خطرايطي ،مبيطتايطي
ركن أن كمن خطحرخ بي حدمد نسا رع نة.
مبي ىجيبة عن خستفسيخ خطلجنة عن خطرخجع ة خطاينمن ة طال تخخ

خطرحلاي بااد

أمءااح رر لاام مزخخة خطريط اة أن خال تااخخ

خطرحلااي سااتادم كا دخة راان أدمخت تمج ااو

خال تصيد محيجتو ،ممءع ساف طال تخخ

خطرحلي ايءاع طجمخناا بن اة مرتغ اخخت

خ تصيد ة مبحيجة ىط جهة بن ة راتصة .مب راي تعلاق بسااف خال تاخخ

باـ ، %60

بتخ خطمزخخة أن نسبة خطاد ن خطعايم خطادخالي مخطاايخجي جاا أال حادد بسااف رعا ن
ألن ب ااو تا ا ًدخ طلاامزخخة مخطعراال خطحكاامري م تعاايخ

رااع خطمخ ااع خطعرلااي ،م ااخمن أن

تكمن خطنسبة  %60كإجريطي طلد ن خطعيم خطايخجي مخطادخالي معادم تا اد ي باـ %40
طكل رنهري.
أرااي باصاامص خطراايدة  )92مخطفااخق با ن أمءاايع خطااد ن خطعاايم مأمخخق خطااد ن
خطعيم ،مب ن خطفخق ب ن ذس خطريدة مري تنص عل و خطريدة  )10رن ذخ خطرشخمع ،بااد
أمءااح رر لاام رصااخف خطبحااخ ن خطرخكاازي أن ااذس خطعباايخخت مخدت بااي رشااخمع
خطاينمن خطذي ترت ص يغتو بي ءمق خ تخخو باينمن رصاي ران بال رجلا

خطنامخا،

مرن بيا أمط أن تمط صيئغم تل خطعبيخخت تفس خ ي.
كري أمءاح رر لام مزخخة خطريط اة أنهام رلتزرامن بايطرمخد خطتاي أتات باي اينمن
خطر زخن ة م ينمن خطرصخف ،مري م رنصمص عل هاي باي اذس خطاامخن ن ام " أدمخت
خطد ن خطعيم".
مب ري تعلق بعبيخة " بيطتشيمخ" م" بيالتفيق" باد أمءاح رر لام مزخخة خطريط اة
أن خطعبيخت ن طهي ردطمطهري ،م خمن أنهري غ خ صح حت ن مت اخخن خطك اخ ران خطلاب ،
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م فءااال أن تعبااا خطصاااالح ة طصااايحا خطااااخخخ خطنهااايئي ،ممز اااخ خطريط اااة ال لااازم
خطرصخف بيتايذ خإلجخخقخت ،م م رسيقل أريم خطسلبة خطتشخ ع ة عن خطرصخف.
كرااي أمءااح رر لاام مزخخة خطريط ااة مت ك ا ًدخ طرالحريتهااي خطساايباة بشا ن رشااخمع
خطاينمن ،منرخً خ طري د

خس رشخمع خطاينمن رن رشكالت عرل ة عناد تبب اق أحكيراو

خألرخ خطذي د اؤدي ىطا ىعي اة خطرخمناة خطربلمباة عناد ىصادخخ أدمخ ت خطاد ن خطعايم؛
تخ خطمزخخة أ ر ة ىعيدة خطنرخ بي خطاينمن بح ث تعيد ص يغتو رع خطحكمرة ط كامن
رتكيرالً ،ايصاة مأناو تءارن عاد ًدخ ران خطرصابلحيت خطاينمن اة مخطفن اة خطد ااة خطتاي
تحتيج ىط تعخ ف مخءح بي ءمق خطنريم خطتشخ عي خطرعرامل باو باي خطادمل ،مرن ًعاي
طحدمث أي طب

عند خطتبب ق.

رأي وزارة المالية (في الجتماع الخامس عشر من دور النعقاد العادي الثاني من
الفصل التشريعي الثالث والمنعقد بتاريخ  4أبريل 2212م):
أمجز رعيطي مز خ خطريط ة راي أنجزتاو ررلكاة خطبحاخ ن باي ساب ل خطحفاير علا
رعاادالت ج اادة طلنراام خال تصاايدي مءاارين سااالرة مخسااتاخخخ خطمءااع خطراايطي كيألاااذ
بحزرة رن خطس يسيت مخطتدخب خ خالحتخخز ة ،كري أن رصخف خطبحخ ن خطرخكازي اامم
برمخصاالة دمخس خطخ اايبي عل ا خطرؤسساايت خطريط ااة بااي خطم اات خطحاايطي ،مخطسااعي ىط ا
خالستاخخخ خطريطي عن بخ ق خطعد د رن خطتايخ خ خطدخال ة خطتي عد ي خطرصخف.
كري أشيخ ىط أن مجمد حاد أ صا طلاد ن خطرحلاي أم خطاايخجي مخطبايط نسابتو
 %41 - 31رن خطنايتج خطرحلاي خإلجرايطي ال تنيساا راع خطرخمناة خطربلمباة طلامزخخة
مخطتي تت ح طهي خطتعيرل رع خحت يجيتهاي خطريط اة مب ًااي طألمءايع خطرحل اة مخطدمط اة ،علا
خطخغم رن أ ر ة أن كمن خطد ن خطعيم بي أ ل رستم يتو.
كري أمءح مز خ خطريط ة أن خطحكمراة يرات راؤاخً خ بز ايدة خإلنفايق خطحكامري
طتغب ة تخخجع خست ريخخت خطابيع خطايص ،مرن خطرتم ع خنافي
ب نمخعهي ىط ررلكة خطبحخ ن ىءيبة ىط خختفيع كلفة خال تاخخ
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تادبق خالسات ريخخت
ران خألسامخق خطدمط اة

بسبا اف

تصن ف خطبحخ ن خطس يدي بي ءمق خألحادخث خطس يسا ة خطتاي راخت بهاي

خطررلكة بي بدخ ة خطعيم .9011
مبي خدس عل خستفسيخ خطلجناة بشا ن س يساة خطادعم خطراادم ران بال خطحكمراة؛
باد أمءح مز خ خطريط ة أن خساترخخخ ز ايدة خإلنفايق خطحكامري علا خطباخخرج خطدخعراة
طألسااخ خطرحتيجااة مخطرخخبااق خطح م ااة مرشاايخ ع خطبن ااة خألسيسا ة سا كمن طااو آ اايخ علا
ز يدة أعبيق خطد ن خطعيم مبيطتيطي تع ن علا خطحكمراة ىعايدة تمج او خطادعم طلرامخبن ن
ايصة رع ز يدة عدد خألجينا ىط  ،%61م ذخ خألرخ س كمن عل رخخحل ،رع أااذ
خطح باااة مخطحاااذخ مخطعرااال علااا خطسااا بخة مخطاااتحكم باااي خإلنفااايق خطعااايم معااادم ز ااايدة
خطرد من ة مايصة رع ز يدة كلفة خال تخخ

 ،كري أن خسترخخخ تدخع يت خألزرة خطريط ة

مخالءاابخخبيت خطس يسا ة بااي خطرنباااة ااؤ خ بشااكل ساالبي علا تاادبايت خالساات ريخخت
خطايخج ة معلا

ادخة خال تصايد علا تحا اق رعادالت نرام رايخناة بايطتي حااتهاي باي

خطسنمخت خطسيباة ،ح ث خنافءت نسبة نرم خطنايتج خطرحلاي خإلجرايطي بيألساعيخ خط يبتاة
رن  %6،1بي عيم  9006ىط  %4،1بي عيم .9010
مب راااي تعلاااق بيطحيجاااة ىطااا دخخساااة خطءاااخخئا خطرفخمءاااة علااا خطشاااخكيت
مخطرؤسسيت بااد با ن رعايطي خطامز خ أناو تام ىنشايق ىدخخة ءاخخئا خطرؤسسايت مىدخخة
ءخخئا خطا رة خطرءيبة مخطرنءم ة تحت خطمك ال خطرسايعد طتنر اة خإل اخخدخت خطعيراة،
كري أن ني رتيبعاة طلادمل خطتاي تفاخ

ءاخخئا مخسامم متبايدل خطاباخخت باي اذخ

خطرجيل.
أري بش ن خطدعم خطال جي معري ىذخ كين سا ندخج ءارن خطر زخن اة خطايدراة ،بااد
أشيخ رعيطي خطمز خ أن آط يت صخف ذخ خطدعم ستمءح بي ر زخن ة رنفصلة ،رؤكا ًدخ
علا مجاامد بخناايرج طصااخف ااذخ خطاادعم ايصااة بااي خطرشاايخ ع خإلسااكين ة مخطااادريت
خطركرلة طتسكين مخطبن ة خطتحت ة بيإلءيبة ىط خالست ريخ طالق مريئف جد دة.
مب راااي تعلاااق برشاااخمع خطااااينمن بااااد أشااايخ رعااايطي خطااامز خ ىطااا أن خطااامزخخة
ستمءااح طلجنااة راتخحيتهااي بش ا ن رشااخمع ااينمن خطااد ن خطعاايم ،ح ااث ستمءااع طكاال
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ر زخن ااة س يسااة ايصااة ،بيإلءاايبة ىطا خطتفك ااخ بااي تغب ااة خطرصااخمبيت ،مأن تحد ااد
نسبة خطد ن خطعيم رن  %60 - %41رتخمكة ألي بايخئ ،رب ًناي أن مز اخ خطريط اة طاو
صالح ة خطصخف بي حدمد  %1بي خطحايالت خطبيخئاة ،مأن اذس خطربايط ال تساتادم
ىال بي خطحيالت خطاصم مخطءخمخة خطرلحة.
رأي وزارة المالية (في الجتماع السادس عشر من دور النعقاد العادي الثاني من
الفصل التشريعي الثالث والمنعقد بتاريخ  11أبريل 2212م):
أشيخ رر لم مزخخة خطريط ة ىط أنو عناد مصامل رعادل خطاد ن خطعايم ىطا %40
بإن ذخ عتبخ رؤشخً خ أصفخ علا أال تجايمز  ، %60مخطرعادل با ن  %40م%60
م خطرسارمو باو طلحكمراة طلتحاخ ب او ،معراي ىذخ كينات صا يغة خطرامخد خطرادراة ران
خطمزخخة ال تعك

ذخ خطرفهمم بإن خطمزخخة ستع د ص يغتهي طتعبي ذخ خطرفهامم ،كراي

ستع د ص يغة خطرمخد .)93 ،99 ،91
رأي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي (في الجتماع السادس من دور
النعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث والمنعقد بتاريخ  3ديسمبر
2213م):
أكد رصخف خطبحخ ن خطرخكزي عل
خطاينمن ايصة ري تعلق بيال تخخ

أ ر ة خطتعيرل رع رمءمع رشخمع

 ،متبم خ خال تصيد ،مت ر ن خطمءع خال تصيدي

طلررلكة ءد خطتالبيت خال تصيد ة ،كري أن ترم ل خطد ن خطعيم عتبخ رن أ م خطرؤشخخت
خطتي تؤاذ بي خالعتبيخ عند خطتنص ف خالئتريني.
كري أكد سعيدة خطرحيبر عل أن تكمن خطس يسة خطريط ة رحيبرة معدم خطتمسع
ب ري تعلق بيال تخخ

 ،كري أن خطتبمخخت خألا خة عل

خإلنفيق خطحكمري ،مخطصخف عل

خطر زخن ة أدت ىط

ز يدة

خطرتبلبيت خالجتريع ة كز يدة بي خطخمختا

مرعيشيت خطرتايعد ن ،مخطذي بدمخس أد

ىط

رسبم ة مغ خ ر رمنة.
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مصمل خطعجز ىط

رستم يت غ خ

مأعخا عن أن رني شة رمءمع خطد ن خطعيم بحيجة ىط

خطعرل مبق أبخ

ينمن ة متنر ر ة بشكل صح ح .كري أن رصخف خطبحخ ن خطرخكزي تفق رع ربدأ
رشخمع خطاينمن ،ىال أنو ؤاذ عل و عدم تمخباو رع خطتبمخخت خطحيط ة ،متبخ و ىط
خطك خ رن خطتفيص ل مخطتي ال تتريش رع آط يت خطعرل بي خطرصخف ،مأن بع
رمخد خطاينمن ال تادم خطهدف رن مجمد ينمن نرم عرل ة خطد ن خطعيم ،م د تا د
خطجهيز خطتنف ذي عند خطحيجة ىط

خال تخخ

 ،رري ءع خطرصخف أريم تحد يت

مصعمبيت .رؤك ًدخ خطتزخم خطررلكة برتبلبيت خالتحيد خطنادي خطال جي ،رنهي ساف
خطد ن خطعيم ،مخطعجز بي خطر زخن ة .كري أنو عند رخخجعة خطبن

خطرخكزي خطال جي

بش ن ىصدخخ خطعرلة خطال ج ة ،س تم مءع مد ايصة ب ري تعلق بيطس يسة خطريط ة
مخطناد ة.

رأي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي (في الجتماع الثامن من دور
النعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث والمنعقد بتاريخ  11ديسمبر
2213م):
أمءح رر لم مزخخة خطريط ة أنو د ترت ص يغة خطرمخد خطسيباة حسبري ترت
رني شتو بي خالجتريعيت خطسيباة ،م ي عل خطنحم خطتيطي:
أولا :خستادخم عبيخة "أدمخت خطد ن خطعيم" بدالً رن عبيخة "خطد ن خطعيم".
ح ث رن خطرالحر بصفة عيرة أن رشخمع خطاينمن ستادم رصبلحيت بن ة
م ينمن ة د اة تاتلف عن خطرصبلحيت خطرستادرة بي خطتشخ عيت خطسيخ ة ذخت
خطعال ة ،مدمن أن ءع طهي تعخ ًفي رحد ًدخ مءح ردطمطهي مدالطتهي؛ ح ث ستادم
رصبلح "ىصدخخخت خطد ن خطعيم" بي عدد رن رمخدس ر ل خطرمخد ،19 ،11 ،10
 ،)11 ،16 ،14كري ستادم رصبلح "أمخخق خطد ن خطعيم" بي خطرمخد ،91 ،6 ،
 )92رنو.
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ب نري ستادم ينمن رصخف خطبحخ ن خطرخكزي مخطرؤسسيت خطريط ة خطصيدخ
بيطرخسمم باينمن خ م  )64طسنة  9006رصبلح "أدمخت خطد ن خطعيم" م نص عل
تعخ ف رحدد طو بي خطريدة  )1رنو ب نو خطسندخت مخطكرب يالت مسندخت خطدبع مأدمخت
خطد ن خطعيم خألاخ

خطتي تصدخ ي خطحكمرة أم أجهزتهي ،أم خطه ئيت أم خطرؤسسيت

خطعيرة بي خطحيالت خطتي تءرنهي خطحكمرة.
محخ ً
صي عل تمح د خطرصبلحيت خطفن ة مخطاينمن ة خطرستادرة بري تفق رع
خطتشخ عيت خطرعرمل بهي ذخت خطعال ة ،تخ خطمزخخة أنو رن خطرنيسا خستادخم عبيخة
"أدمخت خطد ن خطعيم" بدالً رن أمخخق خطد ن خطعيم" أ نري مخدت بي رشخمع خطاينمن.
ثان ايا :خطريدة )6
تخ

خطمزخخة أنو نبغي تعد ل ص يغة خطريدة طتصبح " أ -رع رخخعية خطريدة

 )1رن ذخ خطاينمن ،طلحكمرة أن تاتخ
عرلة أاخ  ،عن بخ ق خال تخخ
خ تخخءهي مخطغخ

رن خطاخ

باينمن ربيط بيطد نيخ خطبحخ ني أم ب ة
خطربيشخ ،م حدد خطاينمن خطربيط

خطربلما

.

ا -رع رخخعية خطريدة  )1رن ذخ خطاينمن ،ؤذن طمز خ خطريط ة بيالتفيق رع
خطرصخف بي أن ُصدخ بي ررلكة خطبحخ ن أم ايخجهي أذمنيت عل خطازخنة خطعيرة،
مسندخت تسر

سندخت خطتنر ة) ،مأدمخت ترم ل رتمخباة رع خطشخ عة خإلسالر ة بي

حدمد خطنسبة خطرئم ة خطرنصمص عل هي بي خطريدة  )...رن ذخ خطاينمن بش ن خطخص د
خطايئم طلد ن خطعيم ،عل أن تكمن ذس خألذمنيت مخطسندخت مأدمخت خطترم ل طحيرلهي أم
خسر ة م يبلة طلتدخمل ،متستهل بي خطردة خطرحددة بي ب ين خإلصدخخ.
م كمن طمز خ خطريط ة بيالتفيق رع خطرصخف أن ُصدخ تل

خألذمنيت

مخطسندخت مأدمخت خطترم ل خطرشيخ ىط هي سمخق بيطد نيخ خطبحخ ني أم بعرالت يبلة
طلتحم ل ،كري كمن طو أن ُع د ىصدخخ ي رخة أاخ بدالً رن خطرستهل رنهي".
ثال اثا :خطريدتين )2 ،2
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تخ خطمزخخة أن خطريدت ن تنصين عل ىجخخقخت تفص ل ة ،رن غ خ خطرنيسا
خطنص عل هي بي خطاينمن ،مطذخ تخ أنو رن خطرالئم عدم خطنص عل
مخالكتفيق بنص خطريدة  )10مخطذي فتخ

يت ن خطريدت ن،

أن نص عل " رع رخخعية أحكيم ينمن

رصخف خطبحخ ن خطرخكزي مخطرؤسسيت خطريط ة ،اتص خطرصخف بكل ري تعلق
بإصدخخخت أدمخت خطد ن خطعيم .معل

خطرحيبر تزم د خطمز خ بتايخ خ شهخ ة عن

أمءيع ذخ خطد ن ،مذط مب ًاي طتجخخقخت خطتي صدخ بهي خخخ رن خطمز خ مبيالتفيق
رع خطرحيبر".
راب اعا :خطريدة )11
تخ خطمزخخة أنو رن خطرنيسا عدم خطنص عل

ذس خطريدة ،مذط خكتفي ًق بري

مخد رن أحكيم بي ينمن رصخف خطبحخ ن خطرخكزي مخطرؤسسيت خطريط ة بش ن
أدمخت خطد ن خطعيم ،مخكتفي ًق بيطنص خطراتخو طلفاخة ا) رن خطريدة  )6رن رشخمع
خطاينمن خطذي نص عل " ؤذن طمز خ خطريط ة بيالتفيق رع خطرصخف بي أن ُصدخ
بي ررلكة خطبحخ ن أم ايخجهي أذمنيت عل خطازخنة خطعيرة ،مسندخت تسر

سندخت

خطتنر ة) ،مأدمخت ترم ل رتمخباة رع خطشخ عة خإلسالر ة"...
كري أن راتء خطريدة  )11رن رشخمع خطاينمن د ؤدي ىط حدمث رشكلة
عند تبب ق أحكيم رشخمع خطاينمن بي خطرستابل بسبا خطنص بي خطفاخة ا) رن
خطريدة  )13رن رشخمع خطاينمن عل

أن " ل يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين

تاريخ إصدار أدوات الدين العام وآخر موعد للوفاء بها على ثالثين سنة بالنسبة
للسندات ،وعلى سنة واحدة بالنسبة ألذونات الخزانة" متتر ل ذس خطرشكلة بي أن
خطفاخة ا) رن خطريدة  )13رن خطرشخمع حددت خطردة خطمخ عة ب ن تيخ

ىصدخخ

خطسندخت مأذمنيت خطازخنة مآاخ رمعد طلمبيق بهي ،بي ح ن أنهي طم تحدد خطردة خطمخ عة
ب ن تيخ

ىصدخخ بي ي أشكيل أدمخت خطد ن خطعيم مآاخ رمعد طلمبيق بهي.
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سا :خطريدة )92
خام ا
تخ

خطمزخخة أنو نرخً خ طأل ر ة خطبيطغة ألحكيم ينمن رصخف خطبحخ ن

خطرخكزي مخطرؤسسيت خطريط ة خطصيدخ بيطرخسمم باينمن خ م  )64طسنة ،9006
محخ ً
صي عل

أال ؤدي ى خخخ رشخمع خطاينمن ىط

ىطغيق أحكيم ينمن رصخف

خطبحخ ن خطرخكزي مخطرؤسسيت خطريط ة بسبا عال تهري خطم اة ب حكيم رشخمع
خطاينمن ،بإنو رن خطرنيسا تعد ل ص يغة ذس خطريدة طتصبح عل خطنحم خطتيطي" :رع
عدم خإلاالل ب حكيم ينمن رصخف خطبحخ ن خطرخكزي مخطرؤسسيت خطريط ةُ ،لغ
كل حكم ايطف أحكيم ذخ خطاينمن".

ثال اثا -رأي اللـــــجنة :

ني شت خطلجنة رشخمع خطاينمن ح ث ت ّم خستعخخ

مجهايت خطنراخ خطتاي دخخت

حمطو رن بل أعءيق خطلجناة مران بال خطرستشايخ ن خطااينمن ن بايطرجل

مخطرستشايخ

خال تصيدي مخطرايطي بايطرجل  ،م اد خست نسات خطلجناة باخأي طجناة خطشاؤمن خطتشاخ ع ة
مخطاينمن ااة برجلاا

خطشاامخ مخطتااي الااص ىطاا أن خطراايدت ن  6م )2راان رشااخمع

خطاينمن تكتنفهري شبهة عدم خطدستمخ ة مرفق).

كرااي ايبباات خطلجنااة بعااد خالنتهاايق راان ص ا يغة راامخد رشااخمع خطاااينمن طجنااة
خطشؤمن خطتشخ ع ة مخطاينمن اة طلت كاد ران ساالرة راي خنتهات ىط او ،م اد جايق خأي طجناة
خطشااؤمن خطتشااخ ع ة مخطاينمن ااة رؤكاا ًدخ سااالرة رااي خنتهاات ىط ااو خطلجنااة راان خطناايح ت ن
خطدستمخ ة مخطاينمن ة( .مرفق)
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م د خستعخءت خطلجنة رشخمع خطاينمن متبا ن طهاي حساا رشاخمع خطااينمن أن
حجم خطد ن خطعيم مرادخخ نرمس مك ف ة خطحصمل عل او تعتباخ رهراة ران نيح اة خطس يساة
خطريط ة طلحكمرة بهي تؤ خ عل خطمءع خال تصيدي خطعيم بي خطدمطة ،متخ خطلجنة أن
خطعال ة ب ن رعدل نرم خطد ن خطعيم مرعدل خطنرم خال تصيدي م أرخ باي غي اة خأل ر اة
طغخ

تحا ق خالساتاخخخ خطرايطي ،كراي أن خطتسايخع باي حجام خطاد ن خطعايم مخطنرام باي

حجم ادرتو جا أن اءعي طلرخخ بة مخطرخخجعة ،ألنهراي ؤكادخن نزعاة خطاد ن خطعايم
ىط خطتنيري ،كري تاخ ءاخمخة خختبايب خطاد ن خطعايم بإجرايطي خطنايتج خطرحلاي ربيشاخة
ممباي طلنسابة خطرالئراة ،مح اث ىن رايخناة ىجرايطي خطنايتج خطرحلاي بيطاد ن خطعايم ااي
عل ءمئهي حيطة خال تصيد بصفة عيرة بكلري زخدت نسبة خطعجاز باي خطر زخن اة مزخد
حجاام خطااد ن خطعاايم رايخنااة بإجراايطي خطناايتج خطرحلااي س ا كمن ذط ا عل ا حساايا خطنراام
خال تصيدي.

مخأت خطلجنة أن رشخمع خطاينمن ستند ىط خطريدة  )2خطفاخة ا) رن دستمخ
ررلكة خطبحخ ن مخطتي تنص علا أن " طألرامخل خطعيراة حخراة محري تهاي مخجاا علا
كل رمخبن" ،مكذط خطريدة  )10خطفاخة أ) مخطتي تانص عال أن "خال تصايد خطامبني
أسيسو خطعدخطة خالجتريع ة م مخرو خطتعيمن خطعيدل ب ن خطنشيب خطعيم مخطنشايب خطاايص،
م دبو خطتنر ة خال تصيد ة مباي طابة رخسمرة متحا ق خطخايق طلرمخبن ن ،مذطا كلاو
بي حدمد خطاينمن".

كري أن رشاخمع خطااينمن رحال خطرني شاة عاد أشارل مأك اخ تفصا الً ران اينمن
رصخف خطبحخ ن خطرخكزي ،ىال أن ني خطك خ رن خألحكيم رتني خة ب نهري ،طذخ جاا
تمح د ري بي اينمن مخحاد ،علا أن انص باي رشاخمع خطااينمن علا ىطغايق خطاامخن ن
خألاخ خطرتعلاة بذخت خطرمءمع ،طكي ال كمن ني أك خ رن رخجع اينمني طتنرا م
خطد ن خطعيم.
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مب ري تعلق بيطشبهة خطدستمخ ة بي خطريدت ن  ،)2 ،6باد خساترعت خطلجناة ىطا
خأي خطرستشااايخ خطااااينمني طشاااؤمن خطلجاااين ح اااث أمءاااح أن حكااام خطرااايدت ن )2 ،6
تعاايخ

رااع حكاام خطراايدة  )102راان خطدسااتمخ مخطتااي نصاات علا " تعاااد خطاااخم

خطعيرة باينمن" ،رراي عناي أن خطرمخبااة علا خطااخم
خطتشااخ ع ة م جااا أن صاادخ ااينمن طكاال ااخ
خطنمخا د أدال تعاد الً علا

كامن ران خاتصايص خطسالبة

علا حاادة ،مباايطخغم راان أن رجلا

ايت ن خطرايدت ن ىال أن خطشابهة خطدساتمخ ة الزخطات يئراة

ب هري؛ معل و خأت خطلجنة تعد ل خطنص إلزخطة خطشبهة خطدستمخ ة.

م د الحرت خطلجنة أن رشخمع خطاينمن عترد عل أساي

أن ركايرن خطءاعف

بي ىدخخة خطد ن خطعيم د تكمن بحد ذختهي رصدخً خ طعدم خالستاخخخ بي خال تصايد خطكلاي،
نمخو خ تصيد ة أاخ .
أم خطسبا بي خنتشيخ خطصدريت خال تصيد ة خطرنب اة رن
ٍ
متريش ًي رع ري تادم منرخً خ أل ر ة خطرشخمع ؛ بااد خأت خطلجناة خطرمخبااة عل او
رن ح ث خطربدأ.

راب اعا -اختيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي:
ىعراايالً طاانص خطراايدة  ) 32راان خطالئحااة خطدخال ااة طرجل ا

خطشاامخ  ،ختفااات خطلجنااة عل ا

خات يخ كل رن:
 -1الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
 -2األستاذ السيد حبيب مكي هاشم
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مقررا أصليـــــاا
ا
مقررا احتياط ايـا
ا

سا -توصية اللجنة:
خام ا
 .1خطرمخباااة راان ح ااث خطرباادأ عل ا مشييروع قييانون بش ي ن الييدين العييام (المعييد فييي
ضوء القتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
 .9خطرمخباة عل رمخد رشخمع خطاينمن خطمخخدة تفص الً بي خطجدمل خطرخبق.

واألمر معروض على المجلس الموقر لتخاذ الالزم،،،

خالد حسيـن املسـقطي

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

مشروع قانون بشأن الدين العام
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية
الديباجة

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

الديباجة

تعديل الخطأ اإلمالئي في كلمة (اإلطالع)
الواردة في السطر الثاني لتصبح (االطالع).

 تعديل الخطأ اإلمالئي في كلمة

الديباجة بعد التعديل عليها:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.

(اإلطالع) الواردة في السطر

الثاني لتصبح (االطالع).

ملك مملكة البحرين.

 الموافقة على الديباجة بعد نحن حمد بن عيسى آل خليفة

بعد االطالع على الدستور،

التوافق على التعديالت المقدمة ملك مملكة البحرين.

وعلى المرسوم بقانون رقم ()51
لسنة  5711بإصدار سندات

من وزارة المالية ،على النحو

التالي:
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بعد االطالع على الدستور،

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
بعد اإلطالع على الدستور،

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب
التنمية ،وتعديالته،

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

 -حذف اإلشارة إلى المرسوم وعلى المرسوم بقانون رقم ()51

بقانون رقم ( )4لسنة  5791لسنة  5711بإصدار سندات
وعلى المرسوم بقانون رقم ( )51وعلى المرسوم بقانون رقم ()4
بإنشاء وتنظيم سوق البحرين التنمية ،وتعديالته،
لسنة  5711بإصدار سندات لسنة  5791بإنشاء وتنظيم سوق
التنمية ،وتعديالته،

البحرين لألوراق المالية ،المعدل لألوراق المالية؛ ألنه تم إلغاء وعلى القانون رقم ( )75لسنة

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )4بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة هذا
،1001
بمقتضى القانون رقم ( )11لسنة لألوراق المالية،
لسنة  5791بإنشاء وتنظيم سوق
القانون

إلغاءً

صريحاً  9002بشأن سوق البحرين

البحرين لألوراق المالية ،المعدل وعلى قانون التجارة الصادر  1007بشأن سوق البحرين وعلى قانون التجارة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة بالمرسوم بقانون رقم ( )1لسنة لألوراق المالية.
،1001

 ،5791وتعديالته،

وعلى قانون التجارة الصادر وعلى المرسوم بقانون رقم ()19

 -النص على عبارة "وعلى

القانون رقم ( )11لسنة 1007
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بالمرسوم بقانون رقم ( )1لسنة
 ،5791وتعديالته،
وعلى المرسوم بقانون رقم ()19

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

بالمرسوم بقانون رقم ( )1لسنة لسنة  1001بشأن المعامالت بشأن سوق البحرين لألوراق لسنة  1001بشأن المعامالت
 ،5791وتعديالته،
وعلى المرسوم بقانون رقم ()19

اإللكترونية ،المعدل بالقانون رقم المالية".

اإللكترونية ،المعدل بالقانون رقم

( )51لسنة ،1000

( )51لسنة ،1000

لسنة  1001بشأن المعامالت وعلى المرسوم بقانون رقم ()17
اإللكترونية ،المعدل بالقانون رقم لسنة  1001بشأن الميزانية
( )51لسنة ،1000
وعلى المرسوم بقانون رقم ()17

العامة ،المعدل بالقانون رقم ()1
لسنة ،1001

لسنة  1001بشأن الميزانية وعلى قانون مصرف البحرين
العامة ،المعدل بالقانون رقم ( )1المركزي
لسنة ،1001

والمؤسسات

المالية

الصادر بالقانون رقم ( )04لسنة

 النص على عبارة "وعلىالمرسوم بقانون رقم ( )19لسنة
1001

بشأن

المعامالت

اإللكترونية ،وتعديالته"؛ ألنه تم
تعديل هذا القانون بالقانون رقم
( )51لسنة  ،1000وبالقانون
رقم ( )0لسنة .1051
 -النص على عبارة "وعلى
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وعلى المرسوم بقانون رقم ()17
لسنة  1001بشأن الميزانية
العامة ،المعدل بالقانون رقم ()1
لسنة ،1001
وعلى قانون مصرف البحرين
المركزي

والمؤسسات

المالية

الصادر بالقانون رقم ( )04لسنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

وعلى قانون مصرف البحرين ،1000

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية
قانون اإلثبات في المواد المدنية ،1000

المركزي والمؤسسات المالية أقر مجلس الشورى ومجلس والتجارية
الصادر بالقانون رقم ( )04لسنة
النواب القانون اآلتي نصه ،وقد بقانون رقم ( )54لسنة  5770المدنية والتجارية الصادر
،1000
صدقنا عليه وأصدرناه:
وتعديالته"؛ ألنه جرى تعديل هذا بالمرسوم بقانون رقم ()41
الصادر

بالمرسوم وعلى قانون اإلثبات في المواد

أقر مجلس الشورى ومجلس

القانون بالقانون رقم ( )51لسنة لسنة  4221المعدل بالقانون

النواب القانون اآلتي نصه ،وقد

 ،1001وبالقانون رقم ( )51رقم ( )41لسنة 9007

صدقنا عليه وأصدرناه:

لسنة .1007

أقر مجلس الشورى ومجلس
النواب القانون اآلتي نصه ،وقد
صدقنا عليه وأصدرناه:

999

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :1

املادة :1

املادة :1

املادة :1

 إضافة حرف "و" بين كلمة "للكلمات" وكلمة

 إضافة حرف "و" بين كلمة

"العبارات" الواردتين في بداية المادة .

 حذف عبارة " الدولة :مملكة البحرين".

 حذف عبارة " الحكومة :حكومة مملكة

الواردتين في بداية المادة .

البحرين (الوزارات والجهات الحكومية

 تغيير كلمة "الدولة" لتكون

( )17لسنة .")1001

"المملكة".

المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم



"للكلمات"

وكلمة

"العبارات"

استبدال تعريفات الدين العام ،الدين العام

الخارجي ،إذن الخزانة ،السند المسجل،

الواردة في المادة األولى بالتعريفات اآلتية:


 حذف تعريف اإلدارة حيث إنه
ال حاجة لوضع تعريف لهذه
الكلمة لعدم ورودها في أي مادة

الدين العام :مجموع االلتزامات

من مواد مشروع القانون؛ وذلك

والداخلية المترتبة بذمة الحكومة.

نتيجة قرار اللجنة على عدم

المالية المتأتية من المديونية الخارجية
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب


توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

الدين العام الخارجي :الدين العام

الواجب تسديده للدول والمؤسسات
والهيئات والمنظمات والبنوك العالمية

وصناديق التنمية بالدينار البحريني أو

بأي نوع من العمالت األخرى.

الحاجة إلى المادة ( )1والتي
كانت تنص على تلك الكلمة.
 إعادة صياغة تعريف الدين
العام شامالً لجميع أنواع أدوات
الدين العام ،كالصكوك المتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية بجميع
أنواعها

وعقود

االقتراض

المباشر ،ويكون نصه على النحو
التالي:


إذن الخزانة :صك المديونية الذي
تسجل قيمته االسمية باسم مالكه أو

لحامله.


السند المسجل :سند الدين العام الذي
تسجل قيمته االسمية باسم مالكه أو

"الدين العام :الرصيد

القائم لاللتزامات المالية المترتب
على الحكومة دفعها تسديدا

لألموال التي اقترضتها بمقتضى

القانون".
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب
لحامله.

 نظرًا لوجود خلط في تعريف
الدين العام الداخلي والخارجي

النص بعد التعديل:

من جانب وعملة سداد الدين من

في تطبيق أحكام هذا القانون ،جانب آخر ،فمن المعلوم أن
تقسيم الدين إلى داخلي وخارجي
تكون للكلمات والعبارات التالية
يرتبط بمكان سداد الدين (داخلي
المعاني الموضحة قرين كل
أو خارجي) وليس له عالقة
منها ،ما لم يقتض سياق النص
بعملة السداد ،في حين أن العملة
معنى آخر:
تستخدم للتفريق بين الدين العام
المحلي (أي المستحق السداد

الوزارة :وزارة المالية.

بعملة

الوزير :وزير المالية.
المصرف:

مصرف

محلية)

والدين

العام

األجنبي (أي المستحق السداد
البحرين

بعملة أجنبية) بغض النظر عن
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب
المركزي.
المحافظ:

مكان جهة السداد ،األمر الذي
محافظ

مصرف

البحرين المركزي.

يستلزم معه تعديل تعريف الدين
العام الداخلي والخارجي وذلك
بحذف العملة من التعريف،

اإلدارة :اإلدارة المسئولة عن وعلى ذلك ترى اللجنة أن يكون
تعريف الدين العام الخارجي
إدارة الدين العام بالوزارة.
والدين العام الداخلي على النحو
الدين العام :مجموع االلتزامات التالي:
المالية المتأتية من المديونية الدين العام الخارجي :الدين العام
الخارجية

والداخلية

المترتبة الواجب

تسديده

والمؤسسات

بذمة الحكومة.
الدين العام الخارجي :الدين العام

والمنظمات
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للدول
والهيئات

والبنوك

العالمية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب
الواجب

تسديده

والمؤسسات

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

للدول وصناديق التنمية خارج البحرين
والهيئات بالدينار البحريني أو بأي نوع

والمنظمات

والبنوك

العالمية من العمالت األخرى.

وصناديق

التنمية

بالدينار

البحريني أو بأي نوع من
العمالت األخرى.

الدين العام الداخلي :الدين العام
الواجب

تسديده

لمؤسسات

وبنوك داخل البحرين بالدينار

الدين العام الداخلي :الدين العام البحريني أو بأي عملة أخرى.
الواجب
البحريني.

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

تسديده

بالدينار

 يستخدم

قانون

مصرف

البحرين المركزي والمؤسسات

في تطبيق أحكام هذا القانون،
تكون للكلمات والعبارات التالية
المعاني الموضحة قرين كل
منها ،ما لم يقتض سياق النص
معنى آخر:

المالية الصادر بالمرسوم بقانون المملكة :مملكة البحرين.

في تطبيق أحكام هذا القانون،

رقم ( )11لسنة  9001في
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

تكون للكلمات العبارات التالية

المادة ( )91منه مصطلح "الدين الوزارة :وزارة المالية.
العام المحلي" ،ومن المالئم أن

المعاني الموضحة قرين كل
منها ،ما لم يقتض سياق النص السجل:

سجل

السندات

معنى آخر:

الحكومية ،المنظم بموجب أحكام

الدولة :مملكة البحرين

المادة ( )4من هذا القانون.

الحكومة :حكومة مملكة البحرين

إذن الخزانة :صك المديونية الذي تسجل قيمته

االسمية باسم مالكه أو لحامله.

يتم مراعاة توحيد المصطلحات

الوزارة :وزارة المالية.

الوزير :وزير المالية.

الفنية والقانونية المستخدمة بما المصرف:

يتفق مع التشريعات المعمول بها المركزي.
ذات العالقة.
 إعادة صياغة تعريفات أدوات المحافظ:
الدين العام المشار

السند

تاريخ استحقاقها ،والمكاسب الحكومية،
أوراق الدين العام) ،وذلك بما
الرأسمالية التي تتحقق نتيجة بيع
يتناسب مع ما هو متعارف عليه
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مصرف

محافظ

إليها في البحرين المركزي.

(الوزارات والجهات الحكومية
العوائد :المبالغ الدورية التي مشروع القانون (إذن الخزانة،
السندات
المديونية،
المنصوص عليها في المرسوم تدرها أوراق الدين العام في صك

بقانون رقم ( )17لسنة .)1001

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

المسجل،

البحرين

مصرف

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
الوزير :وزير المالية.

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب
وشراء

أوراق

الدين

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

العام ،أو ما هو وارد في القوانين

والعالوات التي تدفع بسبب المعمول بها كقانون مصرف
المصرف :مصرف البحرين
الوفاء بقيمة سند الدين قبل تاريخ البحرين المركزي.
المركزي.
 يالحظ بأنه ال يوجد فارق
استحقاقه.
واضح بين تعريف إذن الخزانة
مصرف
محافظ
المحافظ:
الدين العام " :إجمالي االلتزامات
صندوق الوفاء بالدين العام :وتعريف السند المسجل في
البحرين المركزي.
مشروع القانون ،علما بأن المالية المترتبة على استالم
الصندوق الذي يضم األموال
اإلدارة :اإلدارة المسئولة عن
الممارسة العملية تفرق بين مبلغ توافق الحكومة على
التي ترصد للوفاء بقيمة إصدار
إدارة الدين العام بالوزارة.

أو أكثر من إصدارات أوراق

االثنين بحسب مدة استحقاق استالمه

من

األفراد

أو

السند وطريقة احتساب العوائد المؤسسات المالية الخاصة أو
الدين العام :الرصيد القائم الدين العام وااللتزامات المترتبة
على السند وتواريخ استحقاقها،
العامة أو الدولية أو من الدول
لاللتزامات المباشرة ،المقيم على الصندوق ،واستثمارات هذه
حيث إن مدة أذونات الخزانة
األخرى في صيغة قرض أو صك
بالدينار البحريني ،غير المسدد األموال.
تكون سنة أو أقل ويتم سداد
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

والواجب على الحكومة دفعة المقرض أو المكتتب :المقرض مبلغ الدين والعوائد في تاريخ وفاء بموجب اتفاق يتضمن
تسديدا اللتزاماتها.
للحكومة والمالك ألوراق الدين استحقاق قيمة إذن الخزانة ،في التزام الحكومة بالوفاء والتعهد
العام سواء كان شخصا طبيعيا أو حين تكون السندات األخرى
برد المبلغ والعوائد المتوافق
الدين العام الخارجي :الدين العام
متوسطة أو طويلة األجل ويتم
اعتباريا ،بحرينيا أو أجنبيا ،مقيما
عليها مقابل ذلك االلتزام"
الواجب تسديده بغير الدينار
سداد عوائدها على فترات خالل
في الدولة أو خارجها.
البحريني.
مدة السند ،لذا ترى اللجنة أنه الدين العام الخارجي :الدين العام
الدين العام الداخلي :الدين العام
الواجب
البحريني.

تسديده

السند المسجل :سند الدين العام الذي تسجل

قيمته االسمية باسم مالكه أو لحامله.

من المناسب إضافة المدة إلى الواجب
تعريف إذن الخزانة والسند والمؤسسات

تسديده

للدول
والهيئات

بالدينار
السندات الحكومية :السندات المسجل.
والمنظمات والبنوك العالمية
وأذونات
المسجلة
الخزانة  إضافة تعريف أدوات الدين
وصناديق التنمية خارج البحرين
الصادرة بمقتضى أحكام هذا العام ،يكون نصه على النحو
التالي :أدوات الدين العام :بالدينار البحريني أو بأي نوع
القانون.
السندات والكمبياالت وسندات من العمالت األخرى.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

الدفع وأدوات الدين األخرى التي الدين العام الداخلي :الدين العام
تصدرها الحكومة أو أجهزتها ،الواجب
أو الهيئات أو المؤسسات العامة
وبنوك داخل البحرين بالدينار
في الحاالت التي تضمنها
البحريني أو بأي عملة أخرى.
الحكومة"
تسديده

 إعادة صياغة تعريف العوائد أدوات

لينسجم مع مقتضى

الدين

لمؤسسات

العام:

السندات

صياغة والكمبياالت وسندات الدفع وأدوات

مواد القانون وذلك على النحو الدين األخرى التي تصدرها الحكومة

التالي " :المبالغ الدورية التي أو

السجل:

سجل

السندات

الحكومية ،المنظم بموجب أحكام
المادة ( )4من هذا القانون.

أو

أجهزتها،

الهيئات

أو

تدرها أوراق الدين العام في المؤسسات العامة في الحاالت التي

تاريخ استحقاقها ،وأي مكاسب تضمنها الحكومة

رأسمالية تتحقق نتيجة بيع

وشراء أدوات الدين العام ،وأية
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السجل:

سجل

السندات

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

إذن الخزانة :الصك الصادر عن

عالوات تدفع بسبب الوفاء الحكومية ،المنظم بموجب أحكام

الحكومة والذي تسجل قيمته

بقيمة سند الدين قبل تاريخ المادة ( )1من هذا القانون.
استحقاقه".

االسمية باسم مالكة في السجل.
العوائد :المبالغ الدورية التي
تدرها أوراق الدين العام في
تاريخ

استحقاقها،

والمكاسب

الرأسمالية التي تتحقق نتيجة بيع
وشراء

أوراق

الدين

العام،

والعالوات التي تدفع بسبب
الوفاء بقيمة سند الدين قبل تاريخ
استحقاقه.

 إلغاء تعريف صندوق الوفاء
بالدين نظرًا لعدم الحاجة إلى
وجوده ،حيث إنه وفقاً للمادة

إذن الخزانة :صك المديونية الذي
تسجل قيمته االسمية باسم مالكه أو

لحامله.

( )5من قانون الميزانية العامة العوائد :المبالغ الدورية التي
يتم تقدير أقساط القروض تدرها أوراق الدين العام في
والفوائد المستحقة بجميع
تاريخ استحقاقها ،وأي مكاسب
أنواعها كجزء من محتويات
رأسمالية تتحقق نتيجة بيع
الميزانية العامة.
وشراء أدوات الدين العام ،وأية
إعادة صياغة تعريف السند
عالوات تدفع بسبب الوفاء
المسجل على النحو التالي " :سند
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

صندوق الوفاء بالدين العام:

الدين العام الذي تسجل قيمته بقيمة سند الدين قبل تاريخ

الصندوق الذي يضم األموال

االسمية باسم مالكه أو لحامله".

التي ترصد للوفاء بقيمة إصدار
أو أكثر من إصدارات أوراق
الدين العام وااللتزامات المترتبة
على الصندوق ،واستثمارات هذه
األموال.
المقرض أو المكتتب :المقرض
للحكومة والمالك ألوراق الدين
العام سواء كان شخصا طبيعيا أو
اعتباريا ،بحرينيا أو أجنبيا ،مقيما
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استحقاقه.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

في الدولة أو خارجها.

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة
المقرض أو المكتتب :المقرض
للحكومة ومالك أدوات الدين

السند المسجل :سند الدين العام

العام سواء كان شخصًا طبيعيًا أو

الذي تسجل قيمته االسمية باسم

اعتباريًا ،بحرينيًا أو أجنبيًا ،مقيمًا

مالكة في السجل.
السندات

الحكومية:

السندات

المسجلة

وأذونات

الخزانة

في المملكة أو خارجها.
السند المسجل :سند الدين العام
الذي تسجل قيمته االسمية باسم

الصادرة بمقتضى أحكام هذا

مالكه أو لحامله.

القانون.
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السندات

الحكومية:

السندات

المسجلة

وأذونات

الخزانة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :2

املادة :2

املادة :2

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة
الصادرة بمقتضى أحكام هذا
القانون.

 )5تحديد مسمى "لجنة الدين
العام" والذي لم يرد في الفقرة
(أ) من المادة الثانية.
)1

تغيير

عبارة

حذف خطريدة ،نرخً خ طتعيخ
"ووزير خاتصيصيت خطلجنة خطرشيخ ىط هي

يحدده رئيس مجلس الوزراء" بي ذس خطريدة رع ينمن رصخف
لتكون" وثالثة من المختصين خطبحخ ن خطرخكزي مخطرؤسسيت
يرشحهم مجلس الوزراء".

خطريط ة ،ح ث أن بت رهيم ىدخخة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

 )1حذف كلمة (قراراتها) خطد ن خطعيم سمخق بيطب ع أم
الواردة في الفقرة (ج) من بيطشخخق أم تنر م تدخمل ذس
المادة الثانية.

خألدمخت بي أسمخق خألمخخق

النص بعد التعديل:

خطريط ة؛ أن بت برصخف خطبحخ ن
خطرخكزي ،بيإلءيبة ىط

أن

أ -تنشأ لجنة تسمى "لجنة طلرصخف خسم متنف ذ خطس يسة
الدين العام" تتبع مجلس
خطناد ة مخالئترين ة مغ خ ي رن
الوزراء ،ويشار إليها في هذا
خطس يسيت خطرتعلاة بيطابيع
القانون "باللجنة" ،وتشكل
خطريطي.
برئاسة وزير المالية وعضوية
المحافظ وثالثة من المختصين كري أن تشك ل ذس خطلجنة ختا
يرشحهم مجلس الوزراء.

أعبيق ىدخخ ة ،معدم ىءيبتهي أي

ب-تختص اللجنة باآلتي:

م رعرمل بو خآلن،

جد د طري
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

لجنة

أ -تنشأ

تسمى

" "..............تتبع مجلس
الوزراء ،ويشار إليها في هذا
القانون

"باللجنة"،

وتشكل

برئاسة وزير المالية وعضوية
المحافظ ووزير يحدده رئيس
مجلس الوزراء.
ب -تختص اللجنة باآلتي:
 -5وضع

اإلطار

العام

لسياسات واستراتيجيات إدارة
الدين العام.

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

 -5وضع اإلطار العام مطعدم ى ايل خطجهيز خإلدخخي
لسياسات واستراتيجيات إدارة بياتصيصيت خطلجنة .كري أن
الدين العام.

خآلط ة خطحيط ة خطرتبعة تغني عن

 -1تحديد أهداف واضحة مجمد ذس خطلجنة ،ىذ تم خطتنس ق
قصيرة األمد وطويلة األمد ب ن خطرصخف ممزخخة خطريط ة
إلدارة الدين العام.
-1

دراسة

بش ن خال تخخ

،

م تم تزم د

المقترحات مزخخة خطريط ة برخئ يت خطرصخف

والتوصيات المقدمة من الجهات خطرتعلاة
الحكومية المعنية ومن إدارة مخطعيطر ة محجم خطس مطة ،مرن م
الخزانة بشأن الدين العام ،تم خالجتريع رع خطجهيت
خإلصدخخخت
عن
واتخاذ القرارات المناسبة خطرسؤمطة
بيألمءيع

بشأنها.

 -4أي مهام أخرى تراها

خطرحل ة

ممزخخة خطريط ة ،متتم رني شة
خطبلبيت ،مرن
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م خال تخخ

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
 -1تحديد

واضحة

أهداف

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب
الزمة لتحقيق أهدافها.

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية
حسبري تم خالتفيق عل و ،أري ري

قصيرة األمد وطويلة األمد

ج -ترفع اللجنة توصياتها تعلق بيطجينا خطتشخ عي ب تم رن

إلدارة الدين العام.

إلى مجلس الوزراء للمصادقة االل مءع ساف طال تخخ

 -1دراسة

المقترحات

والتوصيات

من

المقدمة

عليها.

الجهات الحكومية المعنية ومن
إدارة الخزانة بشأن الدين
العام،

واتخاذ

القرارات

المناسبة بشأنها.
 -4أي مهام أخرى تراها
الزمة لتحقيق أهدافها.
ج -ترفع

اللجنة

قراراتها

وتوصياتها

إلى

مجلس
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.

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

الوزراء للمصادقة عليها.

املادة :3

املادة :3

املادة :3

حذف ذس خطريدة الختبيبهي بيطريدة
.)9
)5

تغيير

أعضائها"

عبارة
لتكون

"جميع
"أغلبية

أعضائها على أن يكون من

بينهم الرئيس".
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب
 )1إضافة عبارة "ويصدر
بنظام عمل اللجنة قرار من

رئيس مجلس الوزراء" لنص
المادة.
النص بعد التعديل:
تجتمع اللجنة كل ثالثة أشهر
تجتمع اللجنة كل ثالثة أشهر
بدعوة من رئيسها وكلما دعت
الحاجة

لذلك،

وال

تكون

اجتماعاتها صحيحة إال بحضور

بدعوة من رئيسها وكلما دعت
الحاجة

لذلك،

وال

تكون

اجتماعاتها صحيحة إال بحضور
أغلبية أعضائها على أن يكون
من بينهم الرئيس ،ويصدر
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
جميع أعضائها.

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

بنظام عمل اللجنة قرار من
رئيس مجلس الوزراء.

املادة :4

املادة  4املادة  2بعد إعادة

املادة :4

املادة :2

الرتقيم:
أ -ينشأ في المصرف سجل

الموافقة على المادة دون تعديل.

نش بي خطرصخف سجل سر

يسمى "سجل السندات الحكومية"

تمصي خطلجنة بحذف خطفاخة ا "سجل خطسندخت خطحكمر ة" تا د
رن ذس خطريدة ،ألنو بي حيل ب و خبتدخق جر ع خطب ينيت خطرتعلاة

بهذه السندات ،وعلى األخص

ىصدخخ سندخت دمط ة ايخج ررلكة بهذس خطسندخت ،معل
خطبحخ ن بإنو رن خطصعمبة حصخ لي:

تقيد فيه جميع البيانات المتعلقة
ما يلي:
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خألاص ري

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
 .5اسم مالك السند الحكومي
.1

أي تغيير يتعلق بملكية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية
مرتيبعة أي تغ خ تعلق برلك ة .1

خسم ريط

خطسند خطحكمري

خطسندخت أم خ نهي أم خطحجز خألمل.

السند أو رهنه أو الحجز عليه.

عل هي مذط

ب -يجوز استخدام الحاسب

خطبحخ ن خطرخكزي خطا يم برتيبعة

اآللي في تنظيم السجل ،وتعتبر

مرخخ بة حخكة ب ع مشخخق تل

البيانات الصادرة والموقعة من

خطسندخت ،مكذط بسبا تدخمل تل

طعدم تركن رصخف

الموظف المسئول عن السجل

خطسندخت عل

سندات رسمية.

خألسمخق خط ينم ة .مىعيدة ص يغة

نبيق مخسع بي

خطريدة بح ث كمن نصهي عل
خطنحم خآلتي:
نش بي خطرصخف سجل سر
"سجل خطسندخت خطحكمر ة" تا د
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.9

بيست نيق أذمنيت خطازخنة

مخطسندخت طحيرلهي ،أي تغ خ
تعلق برلك ة خطسند أم خ نو أم
خطحجز عل و.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

ب و خبتدخق جر ع خطب ينيت خطرتعلاة
بهذس خطسندخت ،معل

خألاص ري

لي:
 .1خسم ريط

خطسند خطحكمري

خألمل.
 .9بيست نيق

أذمنيت

خطازخنة

مخطسندخت طحيرلهي ،أي تغ خ
تعلق برلك ة خطسند أم خ نو أم
خطحجز عل و.
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :5

املادة :5

املادة  5املادة  3بعد إعادة

املادة :3

الرتقيم:
إضافة عبارة " وعند التعاارض
بين سند وآخر يعتاد بالبياناات توصي اللجنة بإعادة صياغة
الواردة فاي ساجل البياناات المادة ط كمن نصهي عل خطنحم
خآلتي:
الحكومية" في نهاية المادة.
النص بعد التعديل:
تعتبر القيود المتعلقة بتداول " باستثناء أذونات الخزانة " باستثناء أذونات الخزانة
السندات الحكومية لدى أي جهة والسندات لحاملها تعتبر القيود والسندات لحاملها تعتبر القيود
السندات
بتداول
السندات المتعلقة
بتداول
حكومية ذات عالقة بينة على المتعلقة
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

تعتبر القيود المتعلقة بتداول ملكيتها ،وعند التعارض بين الحكومية لدى أي جهة حكومية الحكومية لدى أي جهة حكومية
السندات الحكومية لدى أي جهة سند وآخر يعتد بالبيانات الواردة ذات عالقة بينة على ملكيتها ،ذات عالقة بينة على ملكيتها،
حكومية ذات عالقة بينة على في سجل البيانات الحكومية.

وعند التعارض بين سند وآخر وعند التعارض بين سند وآخر

ملكيتها.

يعتد بالبيانات الواردة في سجل يعتد بالبيانات الواردة في سجل
السندات الحكومية".

املادة :6

املادة :6

املادة  6املادة  4بعد إعادة

إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام

الرتقيم:

المرسوم بقانون رقم ( )17لسنة

توصي اللجنة بإعادة صياغة

 1001بشأن الميزانية العامة"

المادة على النحو التالي:

في بداية المادة.
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السندات الحكومية".

املادة :4

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

 )1حذف عبارة " بعد أخذ رأي
المصرف" الواردة في نهاية " رع رخخعية خطريدة  )1رن ذخ
للحكومة بموجب أحكام هذا المادة.

خطاينمن ،طلحكمرة أن تاتخ

القانون أن تقترض مبالغ بالدينار  )1إضافة العبارة اآلتية في باينمن ربيط بيطد نيخ خطبحخ ني أم

البحريني أو بأية عملة أخرى ،نهاية الفقرة:
عن طريق إصدار أوراق الدين

العام أو االقتراض المباشر،
وتحدد المبالغ المطلوب اقتراضها
والمزايا المراد منحها لحملة
أوراق الدين العام من وقت إلى

ب ة عرلة أاخ  ،عن بخ ق

"وبناءً على توصية اللجنة،
وبما يتفق واألغراض المبينة
في المادة السابعة من هذا
القانون".

آخر بقرار من مجلس الوزراء النص بعد التعديل :

خال تخخ

خطربيشخ ،أم عن بخ ق

ىصدخخ أذمنيت عل

خطازخنة

خطعيرة ،مسندخت تسر

سندخت

خطتنر ة) ،مأدمخت ترم ل رتمخباة
رع خطشخ عة خإلسالر ة بي حدمد
خطنسبة خطرئم ة خطرنصمص عل هي
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" راع رخخعااية خطراايدة  )1راان ااذخ
خطااااااينمن ،طلحكمراااااة أن تاتاااااخ
باينمن ربيط بيطاد نيخ خطبحخ ناي أم
ب اااة عرلاااة أااااخ  ،عااان بخ اااق
خال تخخ

خطربيشخ ،أم عن بخ ق

ىصاااادخخ أذمناااايت علاااا خطازخنااااة
خطعيرااة ،مسااندخت تساار

سااندخت

خطتنر ااة) ،مأدمخت ترم اال رتمخباااة

راع خطشاخ عة خإلسااالر ة باي حاادمد

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
بعد أخذ رأي المصرف.

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

مع مراعاة أحكام المرسوم بي خطفاخة أ) رن خطريدة  )13رن خطنساابة خطرئم ااة خطرنصاامص عل هااي
بقانون رقم ( )12لسنة 9009

ذخ خطاينمن ،عل

بشأن الميزانية العامة ،للحكومة خألذمنيت

أن تكمن ذس بي خطفاخة أ) رن خطريدة  )13رن
مأدمخت

مخطسندخت

ااذخ خطاااينمن ،عل ا أن تكاامن ااذس

بموجب أحكام هذا القانون أن خطترم ل طحيرلهي أم خسر ة م يبلة خألذمناااااااايت مخطسااااااااندخت مأدمخت
تقترض مبالغ بالدينار البحريني طلتدخمل،

بي

خطردة خطترم اال طحيرلهااي أم خساار ة م يبلااة

أو بأية عملة أخرى ،عن طريق خطرحددة بي ب ين خإلصدخخ.

طلتااااادخمل ،متساااااتهل باااااي خطرااااادة

إصدار أوراق الدين العام أو
االقتراض
المبالغ

المباشر،
المطلوب

وتحدد
اقتراضها

والمزايا المراد منحها لحملة
أوراق الدين العام من وقت إلى

متستهل

م كمن طمز خ خطريط ة بيالتفيق رع
خطرصخف

أن

خألذمنيت

مخطسندخت

خطترم ل

ىط هي

مأدمخت

م كمن طمز خ خطريط ة بيالتفيق رع
خطرصخف أن ُصدخ تل

سمخق

خألذمنيت مخطسندخت مأدمخت

بيطد نيخ خطبحخ ني أم بعرالت يبلة

خطترم ل خطرشيخ ىط هي سمخق
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خطرشيخ

ُصدخ

تل

خطرحددة بي ب ين خإلصدخخ.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

آخر بقرار من مجلس الوزراء طلتحم ل ،كري كمن طو أن ُع د بيطد نيخ خطبحخ ني أم بعرالت يبلة
وبناءً على توصية اللجنة ،وبما ىصدخخ ي رخة أاخ

بدالً رن

يتفق واألغراض المبينة في خطرستهل رنهي".

طلتحم ل ،كري كمن طو أن ُع د
ىصدخخ ي رخة أاخ بدالً رن

المادة السابعة من هذا القانون.

املادة :7

املادة :7

خطرستهل رنهي".

املادة  7املادة  5بعد إعادة
الرتقيم:

ال يجوز للحكومة أن تقترض إال الموافقة على المادة بدون إجراء
لتحقيق أي من األغراض التالية:
 -5تمويل عجز الميزانية.
 -1تمويللل المشللاريع ذات
األولوية المدرجلة فلي

أي تعديل.

املادة :5

توصي اللجنة بإعادة صياغة
المادة  ،وذلك على النحو التالي:

ال يجوز عقد القرض العام إال

ال يجوز عقد القرض العام إال لتحقيق
لتحقيق
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أي

من

األغراض

أي

من

األغراض

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
خطة الميزانية العامة.
 -1توفير التمويل المدرج في

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية
التالية:

قانون الميزانية العامة أو
فللي أي قللانون آخللر
والالزم لمواجهة الكوارث
وحاالت الطوارئ.
 -4إعادة هيكللة المديونيلة
الداخلية والخارجية.
 -1دعم ميزان المدفوعات.

التالية:

 -5تمويل عجز الميزانية.

 -5تمويل عجز الميزانية.

 -1تمويللل المشللاريع ذات

 -1تمويللل المشللاريع ذات

األولوية المدرجلة فلي

األولوية المدرجلة فلي

خطة الميزانية العامة.

خطة الميزانية العامة.

 -1توفير التمويل المدرج في

 -1توفير التمويل المدرج في

قانون الميزانية العامة أو

قانون الميزانية العامة أو

فللي أي قللانون آخللر

فللي أي قللانون آخللر

والالزم لمواجهة الكوارث

والالزم لمواجهة الكوارث

وحاالت الطوارئ.

وحاالت الطوارئ.

 -4إعادة هيكللة المديونيلة
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

 -4إعادة هيكللة المديونيلة

الداخلية والخارجية.

الداخلية والخارجية.

 -1دعم ميزان المدفوعات.

 -1دعم ميزان المدفوعات.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

 -0تمويل أي أغراض أخرى

 -0تمويل أي أغراض أخرى

وألسباب مباررة يقرهاا

وألسباب مباررة يقرهاا

مجلس الوزراء
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

مجلس الوزراء

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :8

املادة :8

املادة :8

أ -للحكومة ،وبناء على توصية

حذف المادة مع مراعاة إعادة تمصي خطلجنة بحذف ذس خطريدة
والكتفاء بنص المادة ()12
ترقيم باقي المواد.

السندات الحكومية ،بما في ذلك

المادة ( )6بعد إعادة الترقيم من

االقتراض بعملة غير اللدينار

هذا القانون.

اللجنة ،االقتلراض بواسلطة

البحريني.
ب -يعلن الوزير عن خطلة
إصدارات الدين العام السلنوية
وشروط االكتتلاب فلي هلذه
اإلصللدارات ،ويجللوز للله
بالطريقة ذاتها إجراء أي تعديل
على هذه الخطة.
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

ج -يحدد بقرار من اللوزير،
بعد التشلاور ملع المحلافظ،
شللروط إصللدار السللندات
الحكومية.

املادة :9

املادة  9املادة  8بعد إعادة

املادة 9

الرتقيم:
إضافة عبارة "للوزير بعد تمصي خطلجنة بحذف ذس خطريدة
والكتفاء بنص المادة ()12
االتفاق مع المحافظ" في صدر
المادة ( )6بعد إعادة الترقيم من
المادة.
هذا القانون.
إحالل كلمة "االتفاق" محل كلمة
"التشاور" الواردة في البند (أ)

999

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

أ -يحدد بقرار من اللوزير،

بعد التشاور مع المحافظ ،النص بعد التعديل:
القيمة االسمية لكل إصدار

من إصدارات الدين العام،
لداره،
لة إصلل
وطريقلل
واألغراض التي صلدر
من أجلها ،ومدته ،وكيفية
طرحة على المقرضلين
والمكتتبين داخل الدوللة
وخارجها.
ب -للوزير ،أو من يفوضله،
التوقيع على االتفاقيلات
الخاصة بإصدارات الدين

للوزير بعد االتفاق مع المحافظ:
أ -يحدد بقرار من اللوزير،
بعد االتفاق مع المحافظ ،القيمة
االسمية لكلل إصلدار ملن
إصدارات الدين العام ،وطريقة
إصداره ،واألغلراض التلي
صدر من أجلها ،ومدته ،وكيفية
طرحللة علللى المقرضللين
والمكتتبللين داخللل الدولللة
وخارجها.

999

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

العام ،واتخاذ اإلجراءات

ب -للوزير ،أو من يفوضله،

الالزمة إلصدارها خارج

التوقيع على االتفاقيات الخاصة

الدولة.

بإصدارات الدين العام ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة إلصدارها
خارج الدولة.
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :10

املادة  10املادة  9بعد

املادة  10املادة  6بعد

املادة :6

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام قانون مصرف
البحرين المركزي والمؤسسات المالية" في

بداية المادة.

تمصي خطلجنة بإعيدة ص يغة

النص بعد التعديل:

خطريدة عل خطنحم خطتيطي:

مع مراعاة أحكام قانون مصرف
البحرين المركزي والمؤسساات
" اتص خطرصخف بكل ري تعلق " اتص خطرصخف بكل ري تعلق
المالية ،يختص المصرف بكلل بإصدار أدوات خطد ن خطعيم.
بإصدار أدوات خطد ن خطعيم.

ما يتعلق بإصدارات الدين العام،
خ
خطمز
د
تزم
خطرحيبر
عل
م
يختص المصرف بكل ما يتعللق
معل خطرحيبر تزم د خطمز خ
وعلى المحافظ تزويلد اللوزير
بإصدارات الدين العام ،وعللى
بتايخ خ شهخ ة عن أمءيع ذخ بتايخ خ شهخ ة عن أمءيع ذخ
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

المحافظ تزويد الوزير بتقلارير بتقارير شهرية عن أوضاع هذا خطد ن ،مذط مباي طتجخخقخت خطتي خطد ن ،مذط مباي طتجخخقخت خطتي
شهرية عن أوضاع هذا اللدين ،الدين ،وذلك وفقلا لججلراءات صدخ بهي خخخ رن خطمز خ صدخ بهي خخخ رن خطمز خ
بيالتفيق رع خطرحيبر".
بيالتفيق رع خطرحيبر".
وذلك وفقلا لججلراءات التلي التي يصدر بها قرار من الوزير
يصدر بها قلرار ملن اللوزير باالتفاق مع المحافظ.
باالتفاق مع المحافظ.

املادة :11

املادة 11

املادة  11املادة  10بعد
إعادة الرتقيم:

تكون إصدارات الدين العام فلي

خطرمخباة عل خطريدة دمن ىجخخق أي تعد ل.

تمصي خطلجنة بحذف ذس خطريدة ،

شكل سندات أو أذونات خزانة أو
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
في أي شكل آخر.

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

مذط

خكتفي ًق بري مخد رن أحكيم

بي

ينمن رصخف خطبحخ ن

خطرخكزي

خطريط ة

مخطرؤسسيت

بش ن أدمخت خطد ن خطعيم ،مخكتفي ًق
بيطنص خطراتخو طلريدة  )6رن
رشخمع خطاينمن خطذي نص عل
"م كمن طمز خ خطريط ة بيالتفيق رع
خطرصخف

أن

خألذمنيت

مخطسندخت

خطترم ل

خطرشيخ

ُصدخ

ىط هي

تل

مأدمخت
سمخق

بيطد نيخ خطبحخ ني أم بعرالت يبلة

989

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

طلتحم ل ،كري كمن طو أن ُع د
ىصدخخ ي رخة أاخ

بدالً رن

خطرستهل رنهي"

كري أن راتء

خطريدة

 )11رن رشخمع خطاينمن د
ؤدي ىط

حدمث رشكلة عند

تبب ق أحكيم رشخمع خطاينمن بي
خطرستابل بسبا خطنص بي خطفاخة
ا) رن خطريدة  )13رن رشخمع
خطاينمن تنص عل أن " ال جمز
أن تز د خطردة خطمخ عة ب ن تيخ

989

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

املادة :12

املادة  12املادة  11بعد

املادة  12املادة  7بعد

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

ىصدخخ أدمخت خطد ن خطعيم مآاخ
رمعد طلمبيق بهي عل

ال ن سنة

بيطنسبة طلسندخت ،معل

سنة

مخحدة بيطنسبة ألذمنيت خطازخنة"

أ -تطرح إصدارات الدين العام

الموافقة على المادة دون إجلراء

لالكتتاب ،ويجلوز تملكهلا أي تعديل.
وتداولها بلين البحلرينيين

تمصي خطلجنة ىعيدة ص يغة ذس
خطريدة بعد حذف خطفاخة
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ا)

املادة :7

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
وغير البحرينيين ،ملا للم

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية
بح ث كمن نص خطريدة كيطتيطي:

ينص قرار اإلصدار عللى

غير ذلك.

ب -إذا زادت قيمللة طلبللات
االكتتاب على قيمة اإلصدار،
جاز للمصرف إعادة توزيع
إصدارات الدين العام عللى

طالبي االكتتاب.

ج -يجوز للمصرف أن يلغلي
االكتتاب إذا رأى سببا لذلك.

أ -تطرح إصدارات الدين العام
لالكتتللاب ،ويجللوز تملكهللا
وتداولها بين البحرينيين وغيلر
البحرينيين ،ما لم ينص قلرار
اإلصدار على غير ذلك.
ب -يجوز للمصلرف أن يلغلي
االكتتاب إذا رأى سببا لذلك.

أ-

تطرح إصلدارات اللدين

العام لالكتتاب ،ويجوز تملكهلا
وتداولها بين البحرينيين وغيلر
البحرينيين ،ما لم ينص قلرار
اإلصدار على غير ذلك.
ب -يجوز للمصرف أن يلغلي
االكتتاب إذا رأى سببا لذلك.
ج-

989

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :13

املادة  13املادة  12بعد

املادة  13املادة  8بعد

املادة :8

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

لمية
لة االسل
لدد القيمل
أ -تحل
لن
لة ألي ملل
اإلجماليلل
إصللدارات السللندات

الموافقة على المادة دون إجراء

الحكومية في شروط ذلك أي تعديل.

اإلصدار.

ب -ال يجوز أن تزيد الملدة
الواقعة بين تاريخ إصدار
السندات وتاريخ الوفلاء
بها عن ثالثين عاماً.

أ -تحدد خطا رة خالسر ة خإلجريط ة

تمصي خطلجنة بإعيدة ص يغة ألي رن ىصدخخخت أدوات الدين
خطريدة بح ث كمن نص خطريدة العام بي شخمب ذط خإلصدخخ.
كيطتيطي " :أ -تحدد خطا رة خالسر ة
ا -ال جمز أن تز د خطردة
خإلجريط ة ألي رن ىصدخخخت
خطمخ عة ب ن تيخ ىصدخخ أدوات
أدوات الدين العام بي شخمب ذط
الدين العام مآاخ رمعد طلمبيق بهي
خإلصدخخ.
عل ال ن سنة بيطنسبة طلسندخت،
ا -ال جمز أن تز د خطردة معل سنة مخحدة بيطنسبة ألذمنيت
خطمخ عة ب ن تيخ ىصدخخ أدوات خطازخنة".
الدين العام مآاخ رمعد طلمبيق بهي
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توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

املادة :14

املادة  14املادة  13بعد

املادة  14املادة  9بعد

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

عل

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

ال ن سنة بيطنسبة طلسندخت،

معل سنة مخحدة بيطنسبة ألذمنيت
خطازخنة".

تغيير همزة القطع إللى هملزة
وصل في كلمة (أمتد) لتصلبح توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة

(امتد).

على النحو التالي:

النص بعد التعديل:
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املادة :9

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

إذا صادف الميعاد المعين للوفاء
بقيمة أي من إصلدارات اللدين "ىذخ صيدف خطر عيد خطرع ن طلمبيق
العام أو عوائدها عطلة رسلمية با رة أي رن ىصدخخخت أدوات "ىذخ صيدف خطر عيد خطرع ن طلمبايق
الدين العام أم عمخئد ي عبلة با راااة أي رااان ىصااادخخخت أدوات
إذا صادف الميعاد المعين للوفاء امتد الميعاد إلى أول يوم عملل
خسر ة أرتد خطر عيد ىط أمل مم اليييدين العييييام أم عمخئااااد ي عبلااااة
بقيمة أي من إصلدارات اللدين بعد انقضاء العطلة المباشرة.
عرل بعد خناءيق خطعبلة ربيشخة .خسار ة أرتااد خطر عاايد ىطا أمل امم
العام أو عوائدها عطلة رسلمية
عرل بعد خناءيق خطعبلة ربيشخة.
أمتد الميعاد إلى أول يوم عملل
بعد انقضاء العطلة مباشرة.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :15

املادة  15املادة  14بعد

املادة  15املادة  10بعد

املادة :10

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

ال يجوز الوفاء بقيملة أي ملن بالموافقة على المادة بدون إجراء توصي اللجنة بإعادة صياغة
إصدارات الدين العام قبل حلول أي تعديل.
ميعاد استحقاقها النهلائي ،إال إذا
نص في قرار إصلدارها عللى
وفاء اختياري جزئي أو كلي يتم
في ميعاد سابق.

المادة على النحو التالي:

" جمز خطمبيق با رة أي رن أدمخت

" جمز خطمبيق با رة أي رن أدمخت خطد ن خطعيم
خطد ن خطعيم بل حلمل ر عيد خستحاي هي خطنهيئي ،ىال ىذخ نص
خستحاي هي خطنهيئي ،ىال ىذخ نص خخخ ىصدخخ ي عل غ خ ذط ".
خخخ ىصدخخ ي عل غ خ ذط ".
بل حلمل ر عيد
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :16

املادة  16املادة  15بعد

املادة :16

أ -يجللوز للمصللرف إنشللاء

إعادة الرتقيم:

صناديق للوفاء بقيملة اللدين

 تمصااااي خطلجنااااة بحااااذف ااااذس

العام ،ويتولى إدارتها واستثمار
أموالها.
خطرمخباااة عل ا خطراايدة دمن ىجااخخق
ب -يكون للصناديق المشار إليها أي تعد ل.
بالفقرة السلابقة مخصصلات
لي
لا فل
لوزارة لهل
لا الل
تؤديهل
لرارات
لة بقل
لد المبينل
المواعيل
إصدارات الدين العام.
ج -تضاف إلى إيلرادات كلل
صندوق من صناديق الوفلاء

988

خطريدة

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

بقيمة الدين العلام العائلدات
الناتجة عن استثمار األملوال
المودعة فيه.
د -يجوز للمصلرف اسلتثمار
أموال أي من صناديق الوفلاء
بقيمة الدين العام فلي شلراء
إصدارات الدين العام التي أنشأ
الصندوق للوفاء بقيمتها ،والتي
لم يحل موعد استحقاقها.
هل -إذا زادت أموال أي ملن
صناديق الوفاء بقيملة اللدين
العام على المبلغ الالزم للوفاء
بقيمة إصدارات اللدين العلام
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

التي أنشأ الصلندوق للوفلاء
بقيمتها ،اعتبرت الزيادة إيرادًا
عاماً للدولة ،وإذا نقصت هذه
األموال عن المبللغ اللالزم
للوفاء بذلك اللدين ،تتحملل
الدولة وحلدها العجلز ،وال
يجوز لها في هذه الحالة تغطية
العجللز بللاالقتراض مللن
المصرف.
و -يعد المصرف في نهاية كلل
سنة مالية ،كشوفا يبين فيهلا
المركز المالي لصناديق الوفاء
بقيمة الدين العلام ويرسللها
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

للوزارة ،ويرفعها الوزير إلى
مجلس الوزراء.
ز -تخضع حسابات ومعلامالت
صناديق الوفاء بقيملة اللدين
العام لرقابة ديلوان الرقابلة
المالية.

املادة :17

املادة  17املادة  16بعد

املادة  17املادة  11بعد

يجوز تداول إصلدارات اللدين

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

املادة :11

العام في سوق البحرين لألوراق الموافقة على المادة دون إجلراء تمصي خطلجنة بإعيدة ص يغة
المالية ،أو غيرها من األسلواق
خطريدة بح ث كمن نصهي كيطتيطي " :جمز تدخمل ىصدخخخت أدمخت
أي تعديل.
" جمز تدخمل ىصدخخخت أدمخت
المالية األجنبية ،أو من خالل أي
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نظام تداول آخر معمول به فلي

خطد ن خطعيم بي شخكة بمخصة خطد ن خطعيم بي شخكة بمخصة

الدولة.

خطبحخ ن  ،أم غ خ ي رن خألسمخق خطبحخ ن  ،أم غ خ ي رن خألسمخق
خطريط ة خألجنب ة ،أم رن االل أي خطريط ة خألجنب ة ،أم رن االل أي
نريم تدخمل آاخ رعرمل بو بي نريم تدخمل آاخ رعرمل بو بي
خطررلكة".

املادة :18

املادة  18املادة  17بعد

املادة  18املادة  12بعد

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

بالموافقة على المادة بدون إجراء تمصي خطلجنة بإعيدة ص يغة
يتم تبادل المعلومات يومياً بلين
خطريدة بح ث كمن نصهي كيطتيطي:
أي تعديل.
كل ملن المتعلاملين بإصلدار
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خطررلكة".

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

السندات الحكومية والمصلرف

تم تبيدل خطرعلمريت بش ن أدمخت تم تبيدل خطرعلمرايت بشا ن أدمخت

المركللزي وسللوق البحللرين

خطد ن خطعيم ب ن كل رن خطرتعيرل ن خطد ن خطعيم ب ن كل ران خطرتعايرل ن

لألوراق المالية بشأن السلندات
الحكومية ،وذلك بواسطة الوثائق
أو الوسائل اإللكترونية لضلمان
قيود متماثلة بشأنها للدى هلذه
الجهات ،ولهذه الغاية يتم مطابقة

بي ىصدخخخت أدمخت خطد ن خطعيم بااي ىصاادخخخت أدمخت خطااد ن خطعاايم
مخطرصخف

بمخصة مخطرصاااااخف مشاااااخكة بمخصاااااة

مشخكة

خطبحخ ن عند خطحيجة ،مذط

خطبحاااااخ ن عناااااد خطحيجاااااة ،مذطااااا

بمخسبة خطم يئق أم خطمسيئل بمخساااااابة خطم اااااايئق أم خطمساااااايئل
خإلطكتخمن ة طءرين
بش نهي طد

هذه المعلومات شهريا من قبلل
الجهات المذكورة.
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مد رتري لة خإلطكتخمن ااة طءاارين اامد رتري لااة

ذس خطجهيت.

بش نهي طد

ذس خطجهيت.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :19

املادة  19املادة  18بعد

املادة :19

إعادة الرتقيم:
تمصي خطلجنة بحذف ذس خطريدة.

إعادة صياغة المادة.
النص بعد التعديل:

يمثل الدين العام التزاما مطلقلا ال يجوز الوفاء بقيمة أوراق

وغير مشروط على الحكوملة ،الدين العام قبل حلول مواعيد
ولهذه الغاية تتسلاوى السلندات استحقاقها النهائي ،إال إذا نص

والقروض الحكومية في أولويلة في قرار اإلصدار على وفاء
اختياري جزئي أو كلي يتم في
االلتزام بتسديدها.
ميعاد سابق.
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :20

املادة  20املادة  19بعد

املادة :20

يتم االقتراض الداخلي للحكوملة

إعادة الرتقيم:

تمصي خطلجنة بحذف ذس خطريدة

بواسطة السلندات الحكوميلة،

الموافقة على المادة دون إجراء

ويحظر عليها االقتراض الداخلي أي تعديل.
المباشر من البنوك التجاريلة أو

أي مؤسسة أخرى.

طتعيخءهي رع أحكيم خطريدة )6
رن ذخ خطرشخمع ،بيإلءيبة ىط
خطرمخباة عل

خطربخخخت خطي

درتهي مزخخة خطريط ة سيب ًاي بش نهي.
بيإلءيبة ىط أن ص يغة خطريدة د
تتنيسا رع تشخ عيت خطدمل
خألاخ خطتي خ تب

رنهي رشخمع

خطاينمن رحل خطدخخسة.

989

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :21

املادة  21املادة  20بعد

املادة  21املادة  13بعد

املادة :13

ال يجوز أن يزيد الرصيد القلائم

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

للدين العام الداخلي في أي وقت الموافقة على المادة دون إجراء تمصي خطلجنة بدرج خطرمخد ،91
 )93 ،99رع ىعيدة ص يغتهي أ -ال جمز أن ز د خطخص د
من األوقات على ( )%40ملن أي تعديل.
عل خطنحم خطتيطي :أ -ال جمز أن خطايئم طلد ن خطعيم بي أي م ت رن
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار
ز د خطخص د خطايئم طلد ن خطعيم بي خألم يت عل  %60رن خطنيتج
الجارية للسلنة األخيلرة التلي
أي م ت رن خألم يت عل  %60خطرحلي مبيألسعيخ خطجيخ ة طلسنة
تتوافر عنها هذه البيانات.
رن خطنيتج خطرحلي مبيألسعيخ خألا خة خطتي تتمخبخ عنهي ذس
خطجيخ ة طلسنة خألا خة خطتي تتمخبخ خطب ينيت.
عنهي ذس خطب ينيت.
ا-بي حيل ز يدة خطخص د خطايئم
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ا -بي حيل ز يدة خطخص د خطايئم
طلد ن خطعيم بي أي م ت رن
خألم يت عل

 )%40رن خطنيتج

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية
طلد ن خطعيم بي أي م ت رن خطرحلي
خألم يت عل
خطرحلي

خإلجريطي

 )%40رن خطنيتج خطجيخ ة طلسنة خألا خة خطتي تتمخبخ
خإلجريطي

ذس خطب ينيت ،مجا عل

بيألسعيخ عنهي

خطجيخ ة طلسنة خألا خة خطتي تتمخبخ خطحكمرة
عنهي

ذس خطب ينيت ،مجا عل

خطحكمرة

بيألسعيخ

ختايذ

ختايذ

خإلجخخقخت

مخطتخت بيت خطالزرة طرنع مصمل

خإلجخخقخت ذط

خطخص د ىط

نسبة خطـ

مخطتخت بيت خطالزرة طرنع مصمل

 )%60خطرشيخ ىط هي بي خطفاخة

نسبة خطـ

ذس خطريدة االل أجل

ذط

خطخص د ىط

أ) رن

 )%60خطرشيخ ىط هي بي خطفاخة تحددس خطحكمرة حسا كل حيطة
أ) رن

ذس خطريدة االل أجل عل حدة".

تحددس خطحكمرة حسا كل حيطة
عل حدة".
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :22

املادة  22املادة  21بعد

املادة :22

ال يجوز أن يزيد الرصيد القلائم

إعادة الرتقيم:

للدين العام الخارجي في أي وقت
من األوقات على ( )%40ملن
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار

تم دمجها مع المادة (.)15

الموافقة على المادة دون
إجراء أي تعديل.

الجارية للسلنة األخيلرة التلي
تتوافر عنها هذه البيانات.
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :23

املادة  23املادة  22بعد

املادة :23

ال يجوز أن يزيد الرصيد القلائم

إعادة الرتقيم:

للدين العام في أي وقلت ملن

تم دمجها مع المادة (.)15

الموافقة على المادة دون إجراء

األوقات على ( )%00من الناتج أي تعديل.
لعار
لالي باألسل
لي اإلجمل
المحلل
الجارية للسلنة األخيلرة التلي
تتوافر عنها هذه البيانات.

999

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :24

املادة  24املادة  23بعد

املادة  24املادة  14بعد

املادة :14

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

حذف المادة ( )14مع مراعلاة
ترصد في قانون الميزانية العامة إعادة ترقيم المواد الالحقة.

تمصي خطلجنة بإعيدة ص يغة ذس تخصد بي ينمن خعترايد خطر زخن اة
خطريدة عل خطنحم خطتيطي :تخصد خطعيرة سنم ً ي خطربيط خطكيب ة طلمبايق

باستحقاقات الدين العام وإدارته.

بي ينمن خعتريد خطر زخن ة خطعيرة بتاااااااااد خخت خطفمخئااااااااد مأ ساااااااايب
سنم ً ي خطربيط خطكيب ة طلمبيق خطاخم .

سنويا المبلالغ الكافيلة للوفلاء

بتاد خخت
خطاخم
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.

خطفمخئد

مأ سيب

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :25

املادة  25املادة  23بعد

املادة :25

تعفى الفوائد المتحققة عن أوراق

إعادة الرتقيم:

تمصي خطلجنة بحذف ذس خطريدة،

الدين العام من الضرائب.

الموافقة على المادة دون إجراء
أي تعديل.

ىذ تنص خطريدة عل ىعفيق خطفمخئد
خطرتحااة عل

أدمخت خطد ن خطعيم

رن خطءخخئا ،منرخً خ طعدم مجمد
ءخخئا بي خطتشخ ع خطبحخ ني،
بإنو ال مجد ربخخ طمءع ذخ
خطنص.
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

املادة :26

املادة  26املادة  24بعد

املادة :26

تحدد شروط اعتماد األشلخاص

إعادة الرتقيم:

تمصي خطلجنة بحذف ذس خطريدة،

المتعاملين باإلصدارات األوليلة
للسندات الحكومية بموجب قرار
يصدر من المحافظ.

الموافقة على المادة دون إجراء
أي تعديل.

ح ث نصت خطريدة عل رصبلح
"خإلصدخخخت خألمط ة" مطم تحدد
خطريدة أم أي رمخد بي خطرشخمع
رن م خألشايص خطرتعيرل ن بهذس
خإلصدخخخت ،كري أن خطحكم خطذي
تءرنتو خطريدة تغب و أحكيم ينمن
رصخف خطبحخ ن خطرخكزي معل
خألاص خطريدة  )23رنو مخطتي
أنيبت بيطرصخف سلبة ىصدخخ
الئحة بتحد د أنمخع خألمخخق
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

املادة :27

املادة  27املادة  25بعد

املادة  27املادة  15بعد

يصدر الوزير ،بعد التشاور ملع

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

خطريط ة ،مرنهي خطسندخت خطحكمر ة،
خطتي جمز ىصدخخ ي مبخحهي
طلتدخمل مأسيط ا خطتعيرل ب هي
مخطتزخريت

خألبخخف

خطرعن ة

بعرل ة ىصدخخ كل نمع رنهي.

المحافظ ،الللوائح والقلرارات إحالل كلمة (االتفاق) محل كلمة تمصي خطلجنة بحذف ذس خطريدة
مخالستعيءة عنهي بيطريدة )11
واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكلام
(التشاور) الواردة في السطر خطرستحد ة.
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املادة :15

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
هذا القانون.

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

األول.
النص بعد التعديل:
يصدر الوزير ،بعد االتفاق ملع
المحافظ ،الللوائح والقلرارات
واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكلام
هذا القانون.

املادة :28

املادة  28املادة  26بعد

املادة  28املادة  16بعد

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

الموافقة على المادة دون إجراء أي تعديل.

تمصي خطلجنة بإعيدة ص يغة ذس
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املادة :16

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية
خطريدة بح ث كمن نصهي كيطتيطي:
"عل خطرصخف أن عخ
خطمز خ

تايخ خ

خبع

عل
سنم ة،

على المصرف أن يعرض على

منصف سنم ة ،مسنم ة عن

الوزير تقلارير ربلع سلنوية،

أدمخت خطد ن خطعيم ،متنشخ

ذس

ونصف سنوية ،وسلنوية علن

خطتايخ خ بي نشخة خطرصخف".

أوراق الدين العام ،وتنشر هلذه
التقارير في نشرة المصرف.
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عل ا خطرصااخف أن عااخ

عل ا

خطااااامز خ تاااااايخ خ خباااااع سااااانم ة،
منصااااف ساااانم ة ،مساااانم ة عاااان
أدمخت خطاااد ن خطعااايم ،متنشاااخ اااذس
خطتايخ خ بي نشخة خطرصخف.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

مادة مستحدثة برقم :17

املادة :17

توصي اللجنة باسلتحداث ملادة
برقم  51يكون نصها على النحو
التالي:
" يتولى وزير الماليلة ومحلافظ
مصرف البحرين المركلزي –
لدار
له -إصل
لا يخصل
لل فيمل
كل
القرارات الالزمة لتنفيلذ هلذا
القانون.
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" يتولى وزير الماليلة ومحلافظ
مصرف البحرين المركلزي –
لدار
له -إصل
لا يخصل
لل فيمل
كل
القرارات الالزمة لتنفيلذ هلذا
القانون.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :29

املادة  29املادة  27بعد

املادة  29املادة  18بعد

املادة :18

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا بالموافقة على المادة بدون إجراء توصي اللجنة بالموافقلة عللى
القانون.

أي تعديل.

المادة دون تعديل.
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يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا
القانون.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة

املادة :30

املادة  30املادة  28بعد

املادة  30املادة  19بعد

املادة :19

إعادة الرتقيم:

إعادة الرتقيم:
الموافقة

إحالل عبارة "على رئيس مجلس

على

إعادة

الوزراء والوزراء" محل عبارة صياغة المادة على النحو التالي:
(على

الوزراء)

في

مستهل

المادة.

مخطمزخخق – كل ب ري اصو –
تنف ذ أحكيم ذخ خطاينمن ،م ُعرل

النص بعد التعديل:
على الوزراء – كل فيما يخصه-
تنفيذ هذا القانون ،ويعملل بله

" عل

خئ

رجل

خطمزخخق

بو رن خط مم خطتيطي طتيخ

على رئيس مجلاس الاوزراء بي خطجخ دة خطخسر ة".
والوزراء – كل فيما يخصله-
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نشخس

عل

خئ

رجل

خطمزخخق

مخطمزخخق – كل ب ري اصو –
تنف ذ أحكيم ذخ خطاينمن ،م ُعرل
بو رن خط مم خطتيطي طتيخ

نشخس

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية لجنة
الشؤون المالية والقتصادية

نصوص المواد
كما أقرها مجلس النواب

اعتبارا من اليوم التالي لتلاريخ تنفيذ هذا القانون ،ويعملل بله
نشره في الجريدة الرسمية.

اعتبارا من اليوم التالي لتلاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
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نصوص المواد
كما أقرتها اللجنة
بي خطجخ دة خطخسر ة.

التاريخ  16 :أبريل 2014م

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

الموضوع :مشروع قانون بش ن اليدين العيام (المعيد فيي ضيوء القتيراح بقيانون
المقدم من مجلس النواب).
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
بتيخ

 2أبخ ال 9014م  ،أخباق معيالي السييد عليي بين صيالح الصيالح رئييس

المجلييس ،ءاارن كتيبااو خ اام  213ص ل ت ق  /ف  3د  ،)4بلااا طجنااة خطشااؤمن
خطريط ة مخال تصيد ة طالبالع عل ري خنتهت ىط و بشا ن مشيروع قيانون بشي ن اليدين
العام (المعد في ضوء القتراح بقانون المقدم من مجلس النيواب)؛ مرمخبيتهاي باخأي
طجنة خطشؤمن خطتشخ ع ة مخطاينمن ة بل ى خخخ رشخمع خطاينمن.
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مبتيخ

 11أبخ ل 9014م ،عادت طجنة خطشؤمن خطتشخ ع ة مخطاينمن ة خجتريعهاي

الثيامن عشير ،ح اث خبلعات علا رشاخمع خطااينمن خطراذكمخ ،م اخخخ رجلا

خطناامخا

بش ا نو ،متمص ا ة طجنااة خطشااؤمن خطريط ااة مخال تصاايد ة بااي خطرجل ا  ،مذط ا بحءاامخ
خطرستشيخ خطاينمني بيطرجل .

مخنتهاات خطلجنااة – بعااد خطردخمطااة مخطناااي

– ىط ا عاادم رايطفااة رشااخمع خطاااينمن

خطرذكمخ طربيدئ مأحكيم خطدستمخ.

رأي اللجنة:
تااخ خطلجنااة سااالرة مشييروع قييانون بشيي ن الييدين العييام (المعييد فييي ضييوء
القتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ،رن خطنيح ت ن خطدستمخ ة مخطاينمن ة.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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