املـالحــق
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ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي للجنة الشؤون
املالية واالقتصادية خبصوص
مشروع قانون بشأن املواصفات
واملقاييس ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )18لسنة 3182م.
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التاريخ 3 :نوفمبر 5102م

التقرير الرابع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة (السابقة)
خبصوص التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول
املواد املعادة إىل اللجنة من مشروع قانون بشأن املواصفات واملقاييس ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 3112م.
دور االنعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع

مقدمة:
بتاايخ

 81أكتااربخ 5182م ،ربمرجااا خطاباايا خ اام  511ص ل م ق  /ف  4د

 ،)5ربنااي ع ى ااا ااخخخ مكتااا خطمج ااع ااث خجتميىااق خطتااينث خطمن ااد بتاايخ  81أكتااربخ
5182م ،باصرص إىيدة خطنظخ ث مشخرىيت خط رخن ن رخطمخخس م ب ارخن ن رخطتاث أدىادت
ت يخ خهي من بال خط جناا خطسايب ا ااول درخ خان ايد خط ايدا خلرل مان خط صال خطتشاخ ث
خطخخبع؛ د أخسل صيحا المعالي السيد علي بن صالح الصاالح ريايم مسلام الىاور
إطا طجنا خطشاورن خطميط اا رخا تصايد ا ت خ اخ طجناا خطشاورن خطميط اا رخا تصايد ا خطسايب ا
بشأن التقرير التكميلي الثاني للسنة الىؤون المالياة واقتتصاادية

ا و الماواد المعااد

إلى اللسنة من مىروع تانون بىأن المواصااا والمقااييما المرافال للمرساوم الملكاي
رتم ( )10لسانة 5103ما طمني شاتق ردخخساتق رإىادخد ت خ اخ بشاأنق متامنايعي خأا خط جناا
ط خاق ى ا خطمج ع خطمر خ.
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ً
أوال :إجراءات اللجنة:
 -1تدخخست خط جنا مشخرع خط ينرن – آنف خطذكخ – ث خاجتميع  )81بتيخ
5182م ،رخاجتميع  )83بتيخ

 55أكتربخ

 8نر مبخ 5182م.

 -5خب ت خط جنا أتني دخخستهي طمشخرع خط اينرن مراارع خطبحاا رخطدخخساا ى اا خطرتاي ق
خطمت ا بهي رخطتث خشتم ت ى ا مي ث:

 ت خ اااخ طجناااا خطشاااورن خطميط اااا رخا تصااايد ا خطسااايب ا بشاااأن مشاااخرع خط اااينرن مخ اااق)رخطمتامن:
 oخخخ مج ع خطنرخا رمخ يتق .مرفل)
 oخأا طجنا خطشورن خطتشخ ا رخط ينرن ا بمج ع خطشرخى .مرفل)
 oخأا خطمستشيخ خط ينرنث طشورن خط جين( .مرفل)
 oخأا خطمستشيخ خا تصيدا رخطميطث بيطمج ع .مرفل)
 oخا تخخح بت د ل خطميدة  )8بند .)81
 oابيا رز خ خطصنيىا رخطتجيخة بشأن ب ا إىيدة مني شا خطميدة .)81
 oخأا رزخخة خطصنيىا رخطتجيخة.
 oخأا ه ا خطتشخ ع رخإل تي خط ينرنث.
 oخأا ه ا خطمستشيخ ن خط ينرن ن بيطمج ع.


ضر اقستماع من مسلم الىور ك من:

-0

الدكت ور م م د عب دهللا الدليم ي

المس تىار القان وني لىؤون اللسان.

-5

ايغ

الي.

الدكتور سعا ر م م د الص

المستىار اقتتص ادي والم

 رترطا أمينا سييخ خط جنا السيد م مد رضي م مد.
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ً

ثانيا :رأي اللجنة:
تدخخست خط جنا تقرير اللسنة السابقة بىأن التقرير التكميلي الثاني للسنة الىؤون
المالية واقتتصادية

و المواد المعاد إلى اللسنة من مىروع تانون بىأن المواصاا

والمقاييما المرافل للمرسوم الملكي رتم ( )10لسنة 5103م ،ب د إىيدتق إطا خط جنا
بني ع ى ا خخخ مكتا خطمج ع ث خجتميىق خطتينث خطمن دة بتيخ

 81أكتربخ 5182م،

باصرص إىيدة خطنظخ ث مشخرىيت خط رخن ن رخطمخخس م ب رخن ن رخطتث أىدت ت يخ خهي
من بل خط جنا خطسيب ا اول درخ خان يد خط يدا خلرل من خط صل خطتشخ ث خطخخبع.
رب د تدخخع خآلخخ رخطموحظيت خطتث أبد ت من بل خطسيدة أىاي خط جنا؛ خلص
اللسنة إلى تبني ما انته إليه اللسنة السابقةا وذلك على الن و التالي:
الماد ( )3البند (:)01
ا صاات خط جنااا إطااا أنااق ا حيجااا إلجااخخ خطت ااد ل خطم تااخح بااااي ا خطمتخرطرج ااي خط م ااا
طمشخرع خط ينرن ،رذطك لن خطرزخخة خطم ن ا بتبب ق هذخ خطمشاخرع ا ت ارم بتبب اق أ اا أنشابا أر
مهيم ث مجيل خطمتخرطرج ي خط م ا ،كمي أن نظيم ه ا خطت ع خطا ج ا ا تامن هذه خإلاي ا.
رهذخ خطخأا ت ق مع خأا رزخخة خطصنيىا رخطتجيخة رخطس يحا.

الماد (:)01

توافقت اللجنة مع رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضرورة استبقاء
عب ارة "اعتماد و" الواردة بعد عبارة "بناء على توصية اإلدارة المختصة" كما وردت
بمشروع القانون المقدم من الحكومة ،وذلك لألسباب التي ذكرتها الوزارة في ردها
المرفق بأن المادة ( ) 07المذكورة تمنح صالحية للوزير ليحل محل اللجنة الوطنية
للمواصفات والمقاييس العتماد وتطبيق اللوائح الفنية لبلدان أخرى أو إجراءات تقويم
المطابقة في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق باألمن الوطني أو االقتصاد
الوطني أو المعتقدات الدينية أو بمتطلبات السالمة العامة أو البيئة أو الصحة دون
اتباع اإلجراءات المقررة في هذا الشأن ،ومن ثم فإنه ال يمكن للوزارة أن تقوم بتطبيق
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اللوائح الفنية مباشرة إال بعد اعتمادها بقرار وزاري من الوزير ليتم نشرها بعد ذلك
في الجريدة الرسمية.
الماد ( )01الماد ( )01بعد إعاد الترتيم:

تو د خط جنا خأا ه ا خطتشخ ع رخإل تي خط اينرنث ماي ت اق بيا تخخحايت خطم دماا مان بال
ىدد من أصحيا خطس يدة أىاي خطمج ع بشأن مي ث:
 استبدال عبارة "نشر ملخص الحكم" بعبارة "نشر الحكم". استبدال عبارة "مأموري الضبط القضائي" بعبارة "رجال الضبط القضائي". حذف كلمة "بحريني" الواردة بعد كلمة "دينار" فيما يتعلق بالغرامة. ضرورة وضع عقوبات للشخص االعتباري.أمي مي ت ق بييستبدخل ىبيخة "مع ىدم خإلاول بأ ا ى ربا أشد نص ى هي ث ينرن
خط ربيت أر أا ينرن آاخ" ب بيخة "مع ىدم خإلاول بيط رخىد خطرخخدة ث ينرن
خط ربيت"؛ ان خط جنا احظت أن ه ا خطمستشيخ ن خط ينرن ن بيطمج ع ره ا خا تي
رخطتشخ ع خط ينرنث د را ت ىدة ا يخخت أميم خط جنا سرخ بحذف خط بيخت ن خطمذكرخت ن،
أر خلاذ باحدى هيت ن خط بيخت ن ،رب د خطمدخرطا ب ن أىاي خط جنا تم خات يق ى ا خإلب ي
ى ا ىبيخة "مع ىدم خإلاول بيط رخىد خطرخخدة ث ينرن خط ربيت" خطتث رخدت ث مشخرع
خط ينرن كمي جي ت من خطحكرما ،رذطك لنهي أكتخ شمرط ا رىمرم ا من ىبيخة "مع ىدم
خإلاول بأ ا ى ربا أشد نص ى هي ث ينرن خط ربيت أر أا ينرن آاخ".
ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إىمياع طنص خطميدة  ) 83من خطو حا خطدخا ا طمج ع خطشرخى  ،خت ات خط جناا ى اا خات ايخ كال
من:
مقر ًرا أصليـــــًا
مقر ًرا احتياطيًـا

 .1األستاذ صادق عيد آل رحمة
 .2األستاذ سمير صادق البحارنة
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رابعا -توصية اللجنة:
ث ار خطمني شيت رخآلخخ خطتث أبد ت أتني دخخسا مشخرع ينرن بشأن خطمرخص يت
رخطم ي ع ،خطمخخ ق ط مخسرم خطم كث خ م  )18طسنا 5188م؛ ان خط جنا ترصث بمي ث:
الموافقة على المواد المعاد من مىروع القانون الوارد تاصيالً في السدو المرفل.

واألمر معروض على المسلم الموتر قتخاذ الالزمااا

خالد حسيـن املسـقطي

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

جدول باملواد املعادة إىل اللجنة بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن املواصفات واملقاييس ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )18لسنة
3182م.
نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المادة الثالثة – مادة ( )3بعد

المادة الثالثة – مادة ( )3بعد

المادة الثالثة – مادة ( )3بعد

وردت من احلكومة
المادة الثالثة

تعديل الترقيم:

تعديل الترقيم:

البند ()61

 قرر مجلس النواب إجراء ما
يأتي:
 .1تعديل عبارة (للمادة السادسة
عشرة) الواردة في البندد ()11
لتصبح ( للمادة (.))61
 .2إضافة عبارة ( ،أو االستعانة
بالمختبرات المتواجدة بالقطاا

الخاص محليًا ودوليًا) في نهايدة
البند رقم (.)11

ترى اللجنة أنه ال حاجة إلجراء
التعااديل المقتاارض بة ااا ة

المترولوجيا العلمياة لمشارو
القانون ،وذلك ألن الاواارة ال
تقوم بتطبيق أية أنشطة أو مهام
ي مجال المترولوجيا العلمياة،
كما أن نظاام ييةاة التقياي

الخليجيااة ال يت اامن يااذ
اإل ا ة.
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تعديل الترقيم:

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة

توصية اللجنة

 .3إضافة بند برقم ( ،)11نصه
اآلتددي( :االسااتعانة بمراكااا
الدراسات والبحوث لدعم أنشطة
اإلدارة) ،مو مراعاة إعادة ترقيم
البند األخير.
(نص المادة بعد التعديل)
تتولى اإلدارة المختصة في سبيل تتولى اإلدارة المختصة في سبيل

ددافها المهدد
ده افدد
تحقيدد
دام
ددافها المهدد
ده افدد
دام تحقيدد

والصالحيات اآلتية:

والصالحيات اآلتية:

 .1وضددو وتعددديل وإل دداء  .1وضددو وتعددديل وإل دداء
المواصفات القياسدية الوننيدة المواصفات القياسدية الوننيدة

وعرضها على اللجنة الوننيدة وعرضها على اللجنة الوننيدة
العتمادفا .ونشر ما يتم اعتماده العتمادفا .ونشر ما يتم اعتماده

منها.

منها.

 .2إعداد وتعديل وإل اء اللدواحح  .2إعداد وتعديل وإل اء اللدواحح
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النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

الفنية الوننيدة ونشدرفا بعدد الفنية الوننيدة ونشدرفا بعدد
إصدارفا من الوزير.

إصدارفا من الوزير.

 .3وضو وتنفيذ إجراءات تقدويم  .3وضو وتنفيذ إجراءات تقدويم
المنابقة ومنح شهادات وشارات المنابقة ومنح شهادات وشارات
المنابقة للواحح الفنية الوننية.

المنابقة للواحح الفنية الوننية.

 .1إعددداد واعتمدداد األدلددة  .1إعددداد واعتمدداد األدلددة
اإلرشادية الخاصة بالمواصدفات اإلرشادية الخاصة بالمواصدفات
والمنابقة والمقاييس.

والمنابقة والمقاييس.

 .5إصدددار ونشددر وبيددو  .5إصدددار ونشددر وبيددو
المنبوعات المتعلقة بالمواصفات المنبوعات المتعلقة بالمواصفات
والمنابقة والمقاييس.

والمنابقة والمقاييس.

 .1التحقه من منابقة المنتجدات  .1التحقه من منابقة المنتجدات
المحلية والمستوردة سواء الخدام المحلية والمستوردة سواء الخدام
دة
دنعة او النهاحيد
دبه المصد
دة او شد
دنعة او النهاحيد
دبه المصد
او شد
للواحح الفنية المعتمدة.

للواحح الفنية المعتمدة.
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النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

 .1إصدار رخص مزاولة انشنة  .1إصدار رخص مزاولة انشنة
مددنح شددهادات المنابقددة او مددنح شددهادات المنابقددة او
االستشارات او التدريب المتعلقة االستشارات او التدريب المتعلقة
بالمواصدددفات والمنابقدددة بالمواصدددفات والمنابقدددة
والمقاييس ،وذلك وفقًا للشدرون والمقاييس ،وذلك وفقًا للشدرون
والضوابن التي تحددفا الوزارة.

والضوابن التي تحددفا الوزارة.

 .8إصدار وتجديد ووقف وإل اء  .8إصدار وتجديد ووقف وإل اء
اسددتخدام شددهادات وشددارات اسددتخدام شددهادات وشددارات
المنابقة للمواصدفات القياسدية المنابقة للمواصدفات القياسدية
الوننية واللواحح الفنية الوننيدة الوننية واللواحح الفنية الوننيدة
المعتمدة وعالمدات الجدودة او المعتمدة وعالمدات الجدودة او
المنابقة للمنتجدات المختلفدة ،المنابقة للمنتجدات المختلفدة،
والتصديه على شهادات وشارات والتصديه على شهادات وشارات
المنابقة التي تصدر عن ال ير.

المنابقة التي تصدر عن ال ير.

 .9إصدار وتجديد ووقف وإل اء  .9إصدار وتجديد ووقف وإل اء
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النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

شهادات وعالمدات للمنتجدات شهادات وعالمدات للمنتجدات
المصدرة لددول اخدرو وفقًدا المصدرة لددول اخدرو وفقًدا
لمتنلبات تلك الدول والشدرون لمتنلبات تلك الدول والشدرون
والضوابن التي تحددفا الوزارة.

والضوابن التي تحددفا الوزارة.

داس
دايير القيد
داد معد
داس  .11اعتمد
دايير القيد
داد معد
 .11اعتمد
الوننية المرجعية لمعايرة ادوات الوننية المرجعية لمعايرة ادوات
القيدداس والقيددام بأعمددال القيدداس والقيددام بأعمددال
المترولوجيا القانونية والصناعية .المترولوجيا القانونية والصناعية.
 .11القيام بمهام جهة االستعالم  .11القيام بمهام جهة االستعالم
لمنظمة التجارة العالميدة فيمدا لمنظمة التجارة العالميدة فيمدا
يتعله باتفاقية المعوقدات الفنيدة يتعله باتفاقية المعوقدات الفنيدة
للتجارة.

للتجارة.

 .12مراعاة حقوه والتزامدات  .12مراعاة حقوه والتزامدات
مملكة البحدرين فيمدا يتعلده مملكة البحدرين فيمدا يتعلده
باالتفاقيات الدوليدة واإلقليميدة باالتفاقيات الدوليدة واإلقليميدة
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النص بعد التعديل

نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة

توصية اللجنة

والثناحيددة والخاصددة بأنشددنة والثناحيددة والخاصددة بأنشددنة
اإلدارة.

اإلدارة.

 .13التعدداون والتنسدديه مددو  .13التعدداون والتنسدديه مددو
الهيحات والمنظمدات واألجهدزة الهيحات والمنظمدات واألجهدزة
التي تعمل في مجال المواصفات التي تعمل في مجال المواصفات
دة،
دويم المنابقد
داييس وتقد
دة ،والمقد
دويم المنابقد
داييس وتقد
والمقد
واقتراح االنتساب إليها ،وتمثيدل واقتراح االنتساب إليها ،وتمثيدل
المملكة في اجتماعاتها.

المملكة في اجتماعاتها.

در
دوم نظيد
ديل الرسد
در  .11تحصد
دوم نظيد
ديل الرسد
 .11تحصد
الخدمات التي تقدمها وفقًا للمادة الخدمات التي تقدمها وفقًا للمادة
السادسة عشرة من فذا القانون.

( )61من فذا القانون.

 .15التوصية بتشدكيل اللجدان  .15التوصية بتشدكيل اللجدان
المساندة ألنشنة اإلدارة على ان المساندة ألنشنة اإلدارة على ان

يصدر بها قرار من الوزير.

يصدر بها قرار من الوزير.

 .11إنشاء وتشد يل مختبدرات  .11إنشاء وتشد يل مختبدرات
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نصوص مواد مشروع القانون كما

قرار جملس النواب

وردت من احلكومة
وننية لدعم انشنة اإلدارة.

توصية اللجنة

دنة اإلدارة،
ددعم انشد
دة لد
وننيد
أو االساااتعانة باااالمختبرات
المتواجدة بالقطا الخاص محليًا
ودوليًا.
 .61االستعانة بمراكا الدراسات
والبحوث لدعم أنشطة اإلدارة.

 .11نشددر الددوعي بأنشددنة  .61نشددر الددوعي بأنشددنة
المواصفات والمنابقة والمقاييس المواصفات والمنابقة والمقاييس
والقيام بحفدظ الوثداحه ونشدر والقيام بحفدظ الوثداحه ونشدر

اإلحصاحيات والمعلومات المتعلقة اإلحصاحيات والمعلومات المتعلقة
بها.
بها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
المادة العاشرة
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المادة العاشرة المادة ()61

المادة العاشرة المادة ()61

المادة العاشرة المادة ()61

بعد تعديل الترقيم:

بعد تعديل الترقيم:

بعد تعديل الترقيم:

 قرر مجلس النواب حذف فذه  عدم الموافقدة علدى قدرار
المادة ،ونقل الفقدرتين األولدى مجلس النواب بحذف فذه المادة،
دراا وزارة الصد
يجوز للوزير بناءً على توصدية والثانية منها إلى المادة ( ،)5مو اخ دذًا بد
دناعة يجوز للوزير بناءً على توصدية
اإلدارة المختصة اعتبار اللدواحح مراعاة إعدادة تدرقيم المدواد والتجارة ،والتي تدرو اإلبقداء اإلدارة المختصة اعتبار اللدواحح
الفنية لبلدان اخرو معادلة للواحح الالحقة.
على المادة ( )5وعدم نقل فقرات الفنية لبلدان اخرو معادلة للواحح
المادة ( )11إلى المادة ( )5وذلك الفنية الوننية ،إذا تبين انها تحقه
الفنية الوننية ،إذا تبين انها تحقه
افداف اللواحح الفنيدة الوننيدة

لألسباب التي ذكرت سابقًا بشأن افداف اللواحح الفنيدة الوننيدة
المادة (.)5
بصورة كافية.

كما يجوز للوزير بنداءً علدى

كما يجوز للوزير بنداءً علدى

بصورة كافية.
توصية اإلدارة المختصة اعتبار
نتاحج إجراءات تقويم المنابقة في
بلدان اخرو معادلة لإلجدراءات
الوننية المنبقدة وذلدك وفقًدا

 تراجعت اللجنة عن قرارفدا

السابه بحذف عبارة "اعتمداد و" توصية اإلدارة المختصة اعتبار
الواردة بعد عبارة "بنداء علدى نتاحج إجراءات تقويم المنابقة في

توصية اإلدارة المختصدة" مدن بلدان اخرو معادلة لإلجدراءات
الفقرة الثالثة ،وتوافقت مدو راا الوننية المنبقدة وذلدك وفقًدا
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب
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لالتفاقيات الدولية المنضمة إليها

وزارة الصناعة والتجارة بشدأن لالتفاقيات الدولية المنضمة إليها

المملكة.

ضرورة استبقاء عبارة "اعتمداد المملكة.

للوزير بناءً على توصية اإلدارة

و" الواردة بعد عبارة "بناء علدى للوزير بناءً على توصية اإلدارة

المختصة اعتماد وتنبيه اللواحح
الفنية او إجراءات تقويم المنابقة

توصية اإلدارة المختصدة" كمدا المختصة اعتماد وتنبيه اللواحح
وردت بمشروع القانون المقددم الفنية او إجراءات تقويم المنابقة

ذات العالقة بالمنتج في الحال إذا

من الحكومة ،وذلك ألن المدادة ذات العالقة بالمنتج في الحال إذا

داد
دونني او االقتصد
داألمن الد
بد

للوزير ليحل محل اللجنة الوننية باألمن الونني او االقتصاد

بمتنلبات السالمة العامة والبيحة

وتنبيه اللدواحح الفنيدة لبلددان بمتنلبات السالمة العامة والبيحة

المقررة في فذا الشأن.

المنابقة في الحال إذا اسدتدعت المقررة في فذا الشأن.

استدعت ذلك اسباب ملحة تتعله

( )11المذكورة تمنح صدالحية استدعت ذلك اسباب ملحة تتعله

الونني او المعتقدات الدينيدة او

للمواصفات والمقاييس العتمداد الونني او المعتقدات الدينية او

والصحة دون إتباع اإلجدراءات

اخددرو او إجددراءات تقددويم والصحة دون إتباع اإلجراءات
ذلك اسباب ملحة تتعله بداألمن
الونني او االقتصاد الدونني او
المعتقدات الدينية او بمتنلبدات
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توصية اللجنة

قرار جملس النواب

دة او
دة او البيحد
دالمة العامد
السد
الصحة دون اتبداع اإلجدراءات
المقررة في فذا الشأن ،ومن ثدم
فإنه ال يمكن للدوزارة ان تقدوم
بتنبيه اللواحح الفنية مباشرة إال
بعد اعتمادفا بقرار وزارا مدن
الوزير ليتم نشرفا بعد ذلك فدي
الجريدة الرسمية
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توصية اللجنة
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المادة الثامنة عشرة _ مادة

المادة الثامنة عشرة _ مادة

المادة الثامنة عشرة _ مادة

 قرر مجلس الندواب إعدادة

توصي اللجنة األخذ براا

( )61بعد تعديل الترقيم:

صياغة المادة على النحو الوارد

( )61بعد تعديل الترقيم:



فيحة التشريو واإلفتاء القانوني
فيما ذفبت إليه بشأن:

في النص بعد التعديل.

 -حذف

كلمة

"بحريني"

الواردة بعد كلمة "دينار"
فيما يتعله بال رامة الواردة
في صدر المادة.
 استبدال عبارة "مدأموراالضبن القضاحي" بعبدارة
"رجال الضبن القضداحي"
الواردة في البند ( )2مدن
فذه المادة.
 -اسددتبدال عبددارة "نشددر
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة
ملخص الحكم" بعبارة "نشر
الحكم" الواردة في الفقدرة
األخيرة من فذه المادة.

(نص المادة بعد التعديل)
مو عدم اإلخالل بالقواعد الواردة
في قدانون العقوبدات ،يعاقدب
بالحبس مدة ال تتجداوز ثدال
سنوات وب رامة ال تقل عن ماحة
دينار بحريني وال تزيدد علدى
عشرة آالف ديندار بحريندي او
بإحدو فاتين العقوبتين كل مدن
ارتكب فعالً من األفعال اآلتية:

 -اما ما يتعلده بدداستبدال

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد

عبارة "مو عددم اإلخدالل

ينص عليها قانون العقوباات أو

بأية عقوبة اشد ينص عليها

أي قانون آخر يعاقب باالحب

في قانون العقوبدات او اا

مدة ال تايد على سنة وبغراماة

قانون آخر" بعبارة "مو عدم

ال تجاوا ماةة دينار بحريني أو

اإلخالل بالقواعد الدواردة

بةحدى ياتين العقوبتين كل مان

في قانون العقوبات" الواردة

ارتكب عال من األ عال اآلتية:

في صدر المادة؛ فإن اللجنة

اتعمل
اا أو اسا
انع أو با
 .6صا

 .1تصنيو او بيدو او اسدتعمال أدوات قيا
ادوات قياس غيدر قانونيدة او تالعب بها.

توصي باإلبقاء على عبارة

غيار قانونياة أو

"مو عدم اإلخالل بالقواعد
الواردة في قانون العقوبات"

التالعب بأدوات القياس القانونية.

التي وردت في مشدروع

 .2منددو مددوظفي الضددبنية  .2حال دون تأدية رجال ال بط
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مع عدم اإلخالل بالقواعد الواردة
ي قاانون العقوباات ،يعاقدب
بالحبس مدة ال تتجداوز ثدال
سنوات وب رامة ال تقل عن ماحة
دينار وال تزيد على عشرة آالف
دينار او بإحدو فاتين العقوبتين
كل من ارتكب فعالً من األفعدال
اآلتية:
 .1تصنيو او بيو او اسدتعمال
ادوات قياس غيدر قانونيدة او
التالعددب بددأدوات القيدداس
القانونية.
 .2منو مأموري ال بط الق اةي

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

القضاحية من دخول اا مصنو او الق اةي أعمال وظاةفهم ساواء

القانون كما جداءت مدن من دخول اا مصنو او محدل

محل تجارا او مسدتودع او اا بمانعهم مان دخاول األمااكن
مرفه لممارسة مهام وظاحفهم.

الحكومة ،وذلك ألنها اكثر تجارا او مستودع او اا مرفه
شمولية وعمومية من عبارة لممارسة مهام وظاحفهم.

ان
الة أو ما
اال ذات الصا
والمحا

"مو عددم اإلخدالل بأيدة

الحصول على عيناات أو بأياة

عقوبة اشد ينص عليها في

طريقة أخرى.

 .3التالعب بأا ختم او دم ة او  .3تالعب باألختام أو العالماات
عالمة تستعملها اإلدارة او تقرير التاااي تساااتعملها اإلدارة أو
او شهادة صادرة عنها.

بالشهادات الصادرة عنها.

النص بعد التعديل

قددانون العقوبددات او اا  .3التالعب بأا ختم او دم ة او

قانون آخر".

عالمة تستعملها اإلدارة او تقرير

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد او شهادة صادرة عنها.

اة التعديل على النحو التالي:
اى بطاقا
اات علا
 .1تصنيو او استيراد او عرض  .4دوّن بيانا
منتجات او خدمات للبيدو غيدر البيان بخالف الحقيقة أو بادون

 .1تصنيو او استيراد او عرض
منتجات او خدمات للبيدو غيدر

منابقة للواحح الفنية الوننيدة او الحصول على موا قاة الجهاة مع عدم اإلخالل بالقواعد الواردة منابقة للواحح الفنية الوننيدة او
ضارة بالصحة والسالمة والبيحة المختصة ،أو قام بطباعة عبوات ي قاانون العقوباات ،يعاقدب ضارة بالصحة والسالمة والبيحة

او غير مالحمة لل درض الدذا أو بطاقات بيان ماورة.
صنعت من اجله او غير موضح وتكون العقوبة الحب

عليها بلد المنشأ.

بالحبس مدة ال تتجداوز ثدال

او غير مالحمة لل درض الدذا

والغرامة سنوات وب رامة ال تقل عن ماحة صنعت من اجله او غير موضح

التي ال تقل عان ماةاة ديناار دينار وال تزيد على عشرة آالف عليها بلد المنشأ.
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توصية اللجنة

 .5بيددو او عددرض للبيددو بحريني وال تايد على خمسماةة دينار او بإحدو فاتين العقوبتين  .5بيددو او عددرض للبيددو
مواصفات فنية وننية او القيدام دينار بحريني أو بةحدى يااتين كل من ارتكب فعالً من األفعدال مواصفات فنية وننية او القيدام
بإناله عبدارات او اشدكال او العقوبتين كل من ارتكب عالً من اآلتية:
رموز يفهم منها انها مواصدفات األ عال اآلتية:

بإناله عبدارات او اشدكال او

 .1تصنيو او بيدو او اسدتعمال رموز يفهم منها انها مواصدفات

وننية بالمخالفدة ألحكدام فدذا  .6صنع أو استورد أو باا أو ادوات قياس غيدر قانونيدة او وننية بالمخالفدة ألحكدام فدذا

القانون.

عرض للبيع منتجات أو خدمات التالعددب بددأدوات القيدداس القانون.

 .1التالعب بالمعلومات الدواردة غير مطابقاة للاواة
على بناقة البيان ،والقيام بنباعة الوطنية او غير مو

عبوات او بناقات بيان مزورة.

الفنياة القانونية.

 .1التالعب بالمعلومات الدواردة

عليهاا  .2منو مأموري ال بط الق اةي على بناقة البيان ،والقيام بنباعة

بلد المنشأ.

من دخول اا مصنو او محدل عبوات او بناقات بيان مزورة.

 .1تدوين عبارة علدى بناقدة  .2بااا او عاارض للبيااع تجارا او مستودع او اا مرفه  .1تدوين عبارة علدى بناقدة
دا منابقد
دوحي بأنهد
دان تد
البيد
دة مواصفات نية وطنية أو أشكاال لممارسة مهام وظاحفهم.
للمواصفات القياسية او اللدواحح أو رمواا تُماثلها علاى خاالف

الفنية دون الحصول على موافقة أحكام يذا القانون.

دة
دا منابقد
دوحي بأنهد
دان تد
البيد
للمواصفات القياسية او اللدواحح
الفنية دون الحصول على موافقة

خنية من المؤسسدة او الجهدة و ي جمياع األحاوال تق اي  .3التالعب بأا ختم او دم ة او خنية من المؤسسدة او الجهدة

ذات العالقة.

اة عالمة تستعملها اإلدارة او تقرير ذات العالقة.
اة اإلدانا
اي حالا
اة ا
المحكما
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وفي حالة اإلدانة تحكم المحكمدة بمصادرة الم بوطات ويجاوا او شهادة صادرة عنها.

النص بعد التعديل
وفي حالة اإلدانة تحكم المحكمدة

بمصادرة المواد المخالفة ونشدر نشر الحكم ي جريدتين يوميتين  .1تصنيو او استيراد او عرض بمصادرة المواد المخالفة ونشدر
حكم اإلدانة في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشاار علاى نفقاة منتجات او خدمات للبيدو غيدر ملخص حكم اإلدانة في جريدتين
واسعتي االنتشدار علدى نفقدة المحكوم عليه ،مع جواا غلاق منابقة للواحح الفنية الوننيدة او يوميتين على نفقة المحكوم عليه،
المحكوم عليه ،ويجدوز لهدا ان المحل أو المنشأة أو المكان لمدة ضارة بالصحة والسالمة والبيحة ويجوز لها ان تأمر ب له المحل

تأمر ب له المحل لمدة ال تزيدد ال تايد على ثالثة أشهر.

او غير مالحمة لل درض الدذا لمدة ال تزيد على ثالثة اشدهر،

على ثالثة اشهر ،ويجوز للوزير وال تطبق أحكاام الماادة ( )16صنعت من اجله او غير موضح ويجوز للوزير في حالة تكدرار
في حالة تكرار المخالفة ان يأمر عقوبات على عقوبة الغرامة ي عليها بلد المنشأ.

المخالفة ان يأمر ب لده المحدل

ب له المحل إداريًا لمدة ال تزيدد األحوال المنصوص عليها اي  .5بيددو او عددرض للبيددو إداريًا لمدة ال تزيد علدى ثالثدة
على ثالثة اشدهر دون انتظدار يذا القانون.

للحكم الجناحي.

مواصفات فنية وننية او القيدام اشهر دون انتظار للحكم الجناحي.

بإناله عبدارات او اشدكال او مع عادم اإلخاالل بمساةولية
رموز يفهم منها انها مواصدفات الشخص الطبيعي يسأل الشخص

وننية بالمخالفدة ألحكدام فدذا االعتباري جناةياً إذا ارتكبت أي

القانون.

جريمة من الجراةم المنصاوص

 .1التالعب بالمعلومات الدواردة عليها ي يذا القانون باسمه أو
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

على بناقة البيان ،والقيام بنباعة لحسابه وبواسطة أحد أجهاتاه

عبوات او بناقات بيان مزورة.

أو ممثليه أو أحد العاملين لدياه

 .1تدوين عبارة علدى بناقدة ويحكم علياه بغراماة تعاادل
دا منابقد
دوحي بأنهد
دان تد
البيد
دة الغرامة المقررة للجريمة التاي
للمواصفات القياسية او اللدواحح وقعت.

اي
اة أن تق ا
اوا للمحكما
الفنية دون الحصول على موافقة ويجا

خنية من المؤسسدة او الجهدة بوقف نشاط الشخص االعتباري

ذات العالقة.

المتعلق بالجريمة لمدة ال تاياد

وفي حالة اإلدانة تحكم المحكمدة على سنة ،و اي حالاة العاود

بمصادرة المواد المخالفة ونشدر يجوا الحكم بوقف النشاط لمادة

ااوا خما
ملخص حكم اإلدانة في جريدتين ال تتجا

انوات أو
سا

يوميتين على نفقة المحكوم عليه ،بةلغاء الترخيص الصادر بمااولة
ويجوز لها ان تأمر ب له المحل النشاط نهاةياً.

لمدة ال تزيد على ثالثة اشدهر ،و ي جمياع األحاوال تق اي

اة
اة اإلدانا
اي حالا
اة ا
ويجوز للوزير في حالة تكدرار المحكما
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المخالفة ان يأمر ب لده المحدل بمصادرة الم بوطات ويجاوا
إداريًا لمدة ال تزيد علدى ثالثدة نشر ملخص الحكم ي جريدتين

اشهر دون انتظار للحكم الجناحي .يوميتين علاى نفقاة المحكاوم

مع عادم اإلخاالل بمساةولية عليه.
الشخص الطبيعي يسأل الشخص
االعتباري جناةياً إذا ارتكبت أي
جريمة من الجراةم المنصاوص
عليها ي يذا القانون باسمه أو
لحسابه وبواسطة أحد أجهاتاه
أو ممثليه أو أحد العاملين لدياه
ويحكم علياه بغراماة تعاادل
الغرامة المقررة للجريمة التاي

وقعت.
اي
اة أن تق ا
اوا للمحكما
ويجا
بوقف نشاط الشخص االعتباري
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

المتعلق بالجريمة لمدة ال تاياد

على سنة ،و اي حالاة العاود
يجوا الحكم بوقف النشاط لمادة
ااوا خما
ال تتجا

انوات أو
سا

بةلغاء الترخيص الصادر بمااولة

النشاط نهاةياً.
و ي جمياع األحاوال تق اي

اة
اة اإلدانا
اي حالا
اة ا
المحكما
بمصادرة الم بوطات ويجاوا
نشر ملخص الحكم ي جريدتين
يوميتين علاى نفقاة المحكاوم

عليه.
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النص بعد التعديل

التاريخ  6 :فبراير 7707م

سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية
الموضوع  :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن المواصفات والمقاييس ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )11لسنة .2112

ت ية طيبة وبعدا

بتاريخ  1يونيو 2112م  ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم (  0777ص ل ت ق  /ف  7د  ،)7نسخة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بشأن المواصفات والمقاييس ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )11لسنة  ،2112إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
المالية واالقتصادية.

60

وبتااااريخ  1فبرايرررر 2115م ،عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة اجتماعهاااا
السادس ،حيث اطلعت على خطمشخرع ب ينرنا ر خخخ مج ع خطنارخا بشاأنق ،رذطاك بحاارخ
خطمستشيخ خط ينرنث بيطمج ع.

رخنتهت خط جنا – ب د خطمدخرطا رخطن يش – إطا ىدم مايط ا مشخرع خط ينرن طمبيدئ رأحكايم
خطدسترخ.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن المواصفات والمقاييس،
المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )11لسنة  ،2112من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص مشروع
قانون بتعديل املادة ( )3من املرسوم
بقانون رقم ( )32لسنة 8992م
بشأن مدققي احلسابات (املعد يف
ضوء االقرتاح بقانون املقدم من
جملس النواب).
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التاريخ 3 :نوفمبر 5102م

التقرير السادس للجنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة
(السابقة) خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة ( )3من املرسوم بقانون رقم
( )32لسنة  1992بشأن مدققي احلسابات (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم
من جملس النواب).
دور االنعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع
مقدمة:
بتاايخ

 81أكتااربخ 5182م ،ربمرجااا خطاباايا خ اام  511ص ل م ق  /ف  4د

 ،)5ربنااي ع ى ااا ااخخخ مكتااا خطمج ااع ااث خجتميىااق خطتااينث خطمن ااد بتاايخ  81أكتااربخ
5182م ،باصرص إىيدة خطنظخ ث مشخرىيت خط رخن ن رخطمخخس م ب ارخن ن رخطتاث أدىادت
ت يخ خهي من بال خط جناا خطسايب ا ااول درخ خان ايد خط ايدا خلرل مان خط صال خطتشاخ ث
خطخخبع؛ د أخسل صيحا المعالي السيد علي بن صالح الصاالح ريايم مسلام الىاور
إطا طجنا خطشاورن خطميط اا رخا تصايد ا ت خ اخ طجناا خطشاورن خطميط اا رخا تصايد ا خطسايب ا
بشأن مىروع تاانون بتعادي المااد ( )5مان المرساوم بقاانون رتام ( )52لسانة 0112
بىأن مدتقي ال سابا (المعاد فاي ضاوال اقتتاراح بقاانون المقادم مان مسلام الناوا )ا
طمني شتق ردخخستق رإىدخد ت خ خ بشأنق متامنيعي خأا خط جنا ط خاق ى ا خطمج ع خطمر خ.
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ً
أوال :إجراءات اللجنة:
 -3تدخخساات خط جنااا مشااخرع خط ااينرن – آنااف خطااذكخ – ااث خاجتماايى ن  )83 ،81بتاايخ
 55أكتربخ ر 8نر مبخ 5182م.
 -4خب ت خط جنا أتني دخخستهي طمشخرع خط اينرن مراارع خطبحاا رخطدخخساا ى اا خطرتاي ق
خطمت ا بهي رخطتث خشتم ت ى ا مي ث:

 ت خ اااخ طجناااا خطشاااورن خطميط اااا رخا تصااايد ا خطسااايب ا بشاااأن مشاااخرع خط اااينرن مخ اااق)رخطمتامن:
 oخخخ مج ع خطنرخا رمخ يتق .مرفل)
 oخأا طجنا خطشورن خطتشخ ا رخط ينرن ا بمج ع خطشرخى .مخ ق)
 oمخ يت رزخخة خطصنيىا رخطتجيخة .مخ ق)
 oمخ يت مصخف خطبحخ ن خطمخكزا .مخ ق)
 oمخ يت جم ا خطمحيسب ن خطبحخ ن ا .مخ ق)
 oخأا خطمستشيخ خط ينرنث طشورن خط جين .مخ ق)
 oخأا خطمستشيخ خا تصيدا رخطميطث بيطمج ع .مخ ق)
 oخطمخسرم ب ينرن خ م  )52طسنا  8332بشأن مد ث خطحسيبيت .مخ ق)
 oمتب بايت ااتك مكتااا تااد ق حسايبيت ،رشااخرب ااتك مكتااا تاد ق حساايبيت حسااا خطمخساارم
ب ينرن خ م  )52طسنا  8332بشأن مد ث خطحسيبيت .مخ ق)



ضر اقستماع من مسلم الىور ك من:

-0

الدكت ور م م د عب دهللا الدليم ي

المس تىار القان وني لىؤون اللسان.

-5

ايغ

الي.

الدكتور سعا ر م م د الص

المستىار اقتتص ادي والم

 رترطا أمينا سييخ خط جنا السيد م مد رضي م مد.
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ً

ثانيا :رأي اللجنة:
تدخخست خط جنا مىروع تانون بتعدي الماد ( )5من المرسوم بقانون رتم ()52
لسنة  0112بىأن مدتقي ال سابا (المعد في ضوال اقتتراح بقانون المقدم من مسلم
النوا ) ،ب د إىيدتق إطا خط جنا بني ع ى ا خخخ مكتا خطمج ع ث خجتميىق خطتينث خطمن دة
بتيخ

 81أكتربخ 5182م ،باصرص إىيدة خطنظخ ث مشخرىيت خط رخن ن رخطمخخس م

ب رخن ن رخطتث أىدت ت يخ خهي من بل خط جنا خطسيب ا اول درخ خان يد خلرل من خط صل
خطتشخ ث خطخخبع.
رب د تدخخع خآلخخ رخطموحظيت خطتث أبد ت من بل خطسيدة أىاي خط جنا؛ خلص
اللسنة إلى تبني ما انته

إليه اللسنة السابقة برفض مىروع القانون من يث المبدأا

وذلك لالعتبارا التالية:

 -0أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة يؤسس لمعاملة متميزة للعاملين في ديوان الرقابة
المالية واإلدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية األخرى ،وكذلك إزاء المحاسبين
والمدققين العاملين في القطاع الخاص ،وأن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون
بشمول جميع موظفي الحكومة ال يؤدي إلى إزالة هذا التعارض بين موظفي الحكومة
والعاملين في القطاع الخاص.
 -7أن المادة ( )6من المرسوم بقانون رقم ( )76لسنة  0666بشأن مدققي الحسابات تشترط
للترخيص بفتح مكتب تدقيق أن تمضي خمس سنوات من تاريخ القيد في سجل مدققي
الحسابات ويكون المرخص له قد عمل خاللها في أحد مكاتب مدققي الحسابات المرخص
لها .يضاف لذلك أن المادة ( )7من ذات المرسوم بقانون تشترط فيمن يقيد في سجل مدققي
الحسابات أن تكون لديه خبرة عملية في مكتب تدقيق للحسابات ال تقل عن سبع سنوات
أي بما مجموعه اثنتا عشر سنة .مما يعني استثناء المشمولين بأحكام هذا المشروع من
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قضاء هذه المدة قبل الترخيص لهم بفتح مكتب تدقيق الحسابات ،وأن إقرار هذا التعديل
يؤدي إلى تعارض مع المادة ( )6من المرسوم بقانون المذكور أعاله.

 -7أن أهداف المشروع ال يمكن أن تتحقق حتى بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب على
مشروع القانون ،وأنه في حال إقرار هذا المشروع بتعديل مجلس النواب ستصعب إمكانية
تطبيق المادتين ( )7البند ( )7من مشروع القانون والمادة ( )6البند ( )7من المرسوم
بقانون رقم ( )76لسنة  0666بشأن مدققي الحسابات .حيث إن المادة ( )7تشترط في البند
( )7المقترح "له مدة خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات داخل مملكة البحرين أو
خارجها ال تقل عن سبع سنوات" في حين أن المادة ( )6البند ( )7من المرسوم تشترط
توفر "شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق" وعليه فإن هذا البند
سيلزم طالب القيد بسجل مدققي الحسابات أن يقدم شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها
لدى مكتب التدقيق رغم أن التعديل المقترح للبند ( )7من المادة ( )7جاء لحذف اشتراط أن
تكون مدة الخبرة العملية في مكتب تدقيق حسابات .لذا فإن أي تعديل على البند يجب أن
يتبعه تعديل على المادتين ( )6 ،6من ذات المرسوم بقانون .كما أن التعديل المقترح جاء
لحذف اشتراط أن تكون مدة الخبرة العملية في مكتب تدقيق حسابات ،وهذا األمر من شأنه
السماح بقيد أي من لديه خبرة في مجال تدقيق الحسابات حتى لو كانت في التدقيق الداخلي
للشركات التجارية أو في الوزارات والهيئات الحكومية من القيد بسجل مدققي الحسابات
رغم أن المهارات المطلوبة لممارسة مهنة التدقيق الخارجي للحسابات ال يمكن أن تكتسب
إال من خالل العمل في مكتب تدقيق حسابات خارجي باعتباره ملتزم بتطبيق معايير
المحاسبة الدولية  )IAS( The International Accreditation Serviceومعايير
إعداد وعرض التقارير المالية International Financial Reporting Standards
(.)IFRS
 -7أن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في مملكة البحرين قد جاء مضاهيًا ومماثالً للقوانين
والنظم السارية المفعول في المراكز المالية العالمية ،والتي غالبًا تشترط فيمن يقيد في
سجل مدققي الحسابات ويرخص له بممارسة المهنة واحترافها أن يلتزم بمتطلبات ممارسة
المهنة التي أرشد بها مجلس معايير التدقيق والتأكيدات الدولية The international
 (IAASB( Auditing and Assurance Standards Boardالمنبثق عن االتحاد
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الدولي للمحاسبين  (IFAC) The International Federation of Accountsوالتي
تتضمن:
-

متب بيت خطت م رخطتدخ ا رخطابخة خط م ا طدارل خطمهنا.

-

متب بيت خطتبر خ خطمهنث خطمستمخ.

-

أنظما حركما خطشخكيت.

-

خطم ي خ خطمهن ا.

-

إجخخ خت خطمخخ با رخطتأد ا خطمهن ا رخطتنظ م ا.

-

خطمخخج يت خطايخج ا من بل بخف تيطا مارل ينر عني طمخخ با جردة خلدخ

رإىدخد خطت يخ خ أر خطبوغيت أر خطم رميت باصرص أىميل خطمحيسا خطممتهن إجخخ خت رخ يبا
خلدخ ) .ر ت ق هذخ خطخأا مع خأا جم ا خطمحيسب ن خطبحخ ن ا.

ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إىمياع طنص خطميدة  ) 83من خطو حا خطدخا ا طمج ع خطشرخى  ،خت ات خط جناا ى اا خات ايخ كال
من:
مقررا أصلي ًا.
ً
مقررا ا تياط ًي ا.
ً

 -0األستاذ صادل عيد آ ر مة
 -5الدكتور عبدالعزيز سن أب
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ً

رابعا -توصية اللجنة:
عدم الموافقة من يث المبدأ على مىروع تانون بتعدي الماد ( )5من المرسوم بقانون
رتم ( )52لسنة  0112بىأن مدتقي ال سابا (المعد في ضوال اقتتراح بقانون المقدم
من مسلم النوا ).

واألمر معروض على المسلم الموتر قتخاذ الالزمااا

خالد حسيـن املسـقطي

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  07 :مايو 7707م

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

الموضوع  :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )2من المرسوم بقانون رقم
( )22لسنة 1992م بشأن مدققي الحسابات( .المعد في ضوء االقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) المقدم من مجلس النواب)

ت ية طيبة وبعدا

بتاريخ  11مايو 2115م  ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم (  077م ل ت ق  /ف  7د  ،)0نسخة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
بتعديل المادة ( )2من المرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 1992م بشأن مدققي الحسابات
(المعد في ضوء االقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) ،إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية
واالقتصادية.

077

وبتاريخ  12مايو 2115م ،عقدت لجنة الشؤون التشاريعية والقانونياة اجتماعهاا السراب
عشرر ،حياث اطلعاات علاى خطمشااخرع ب اينرنا ر اخخخ مج ااع خطنارخا بشااأنق ،رذطاك بحااارخ
خطمستشيخ خط ينرنث بيطمج ع.

رخنتهت خط جنا – ب د خطمدخرطا رخطن يش – إطا ىدم مايط ا مشخرع خط ينرن طمبيدئ رأحكايم
خطدسترخ.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )2من المرسوم
بقانون رقم ( )22لسنة 1992م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء االقتراح بقانون
(بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون املالية
واالقتصادية خبصوص احلساب
اخلتامي الحتياطي األجيال
القادمة للسنة املالية املنتهية يف
 28ديسمرب 3182م بعد تدقيقه
من قبل ديوان الرقابة املالية
واإلدارية.
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التاريخ 2 :نوفمرب 3115م

التقرير اخلامس للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
حـــول احلساب اخلتامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة املالية املنتهية يف
 21ديسمرب  3112بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
دور االنعقاد العادي الثاني – الفصل التشريعي الرابع
مقدم

ة:
بتايخ

 81مااي ر 5182م ،ربمرجاا خطاباايا خ اام  825ص ل م ق  /ف  4د ،)8

أخسل صيحا خطم يطث األساتاذ علاي بان صاالح الصاالح خ ا ع خطمج اع إطاا طجناا خطشاورن
خطميط ا رخا تصيد ا نسااا مان ال ساا الختاامي ق تيااطي األسياا القادماة للسانة المالياة
المنتهياة فاي  30ديسامبر  5103بعاد تدتيقاه مان تبا دياوان الرتاباة المالياة وا دارياة ؛
طمني شتق ردخخستق رإىدخد ت خ خ بشأنق متامنيعي خأا خط جنا ط خاق ى ا خطمج ع خطمر خ.
ربتاايخ

 81أكتاااربخ  ،5182ربمرجاااا خطابااايا خ ااام  511ص ل م ق /ف4د،5

أخسل صيحا خطم يطث األساتاذ علاي بان صاالح الصاالح خ ا ع خطمج اع إطاا طجناا خطشاورن
خطميط ا رخا تصيد ا نساا من ال سا المذكور أعاله؛ رذطك بني ى ا خخخ مكتا خطمج اع
اااث خجتميىاااق خطتاااينث خطمن اااد بتااايخ

 81أكتاااربخ 5182م باصااارص مرخصااا ا دخخساااا

مشااخرىيت خط اارخن ن رخا تخخحاايت ب اارخن ن خطتااث ازخطاات ااد خطاادخع طاادى خط جنااا ماان أدرخخ
خان يد خطسيب ا ،رذطك خستني عدخ ط ميدة  )811من خطو حا خطدخا ا طمج ع خطشرخى.
أوقً -إسراالا اللسنة :
لتنايذ التكليف المذكور أعالها تام اللسنة با سراالا التالية :
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( )1تدخخست خط جنا خطحسيا خطمذكرخ ث خجتميىيتهي خطتيط ا:
اقستم

الرتم

التاريخ

اع

8

خطتينث رخط شخرن

 54مي ر 5182م

5

خطتيطا رخط شخرن

 88مي ر 5182م

8

خطتينث رخطتوترن

 81أغسبع 5182م

4

خطتيطا رخطتوترن

 88سبتمبخ 5182م

2

خطخخبع رخطتوترن

 51سبتمبخ 5182م

2

خطايمع رخطتوترن

 81سبتمبخ م5182

1

خطسيدع رخطتوترن

 2أكتربخ 5182م

1

خطتيمن رخطتوترن

 55أكتربخ 5182م

3

خطتيسع رخطتوترن

 8نر مبخ 5182م

( )2خب ت خط جنا أتني دخخستهي طحسايا خحت ايبث خلج ايل مراارع خطبحاا ى اا خطرتاي ق
خطمت ا بق رخطتث خشتم ت ى ا مي ث:
 -خطحسيا خطاتيمث احت يبث خلج يل مرارع خطبحا رخطدخخسا.

مرفل)

 خأا طجنا خطشورن خطتشخ ا رخط ينرن ا .مرفل) خأا خطمستشيخ خط ينرنث طشورن خط جين .مرفل) خأا خطمستشيخ خا تصيدا رخطميطث ط مج ع .مرفل) -خط ينرن خ م  )51طسنا  5112بشأن خاحت يبث طألج يل خط يدما .مرفل)

 مخسرم خ م  )52طسنا  5111بشأن نظيم ىمل مج ع خحت ايبث خلج ايل خط يدماا.مرفل)

077

 مخساارم خ اام  )14طساانا  5111باىاايدة تشااك ل مج ااع خحت اايبث خلج اايل خط يدمااا.مرفل)

 مخسرم خ م  )815طسنا  5188بت د ل خطميدة  )81من مخسارم خ ام  )52طسانا 5111بشأن نظيم ىمل مج ع خحت يبث خلج يل خط يدما .مرفل)

() 2

خخخ مج ع خطنرخا رمخ يتق .مرفل)

كما ضر اقستماعا من مسلم الىور ك من :

 -0الدكت ور م م د عب دهللا الدليم ي
 -5الدكتور سعا

رم

المستىار القانوني لىؤون اللسان.

مد الصايغ المستىار اقتتصادي والمالي.

 -3السيد علي عبدهللا العرادي

المستىار القانوني المساعد

 رترطيييا أمينيييا سيييييخ خط جنيييييا السيد م مد رضي م مد.
ثان ًيا -رأي الل سنة :
ني شت خط جنا خطحسيا خطاتيمث احت يبث خلج يل خط يدما ط سنا خطميط ا خطمنته ا ث 88
د سمبخ  5188ب د تد ق من بل د رخن خطخ يباا خطميط اا رخإلدخخ اا ،ح اا تام تبايدل رجهايت
خطنظاااخ حرطاااق مااان بااال أىااااي خط جناااا ،رخطمستشااايخ خط اااينرنث طشاااورن خط جاااين رخطمستشااايخ
خا تصاايدا رخطماايطث باايطمج ع ،رأاااذت خط جنااا بااخأا طجنااا خطشااورن خطتشااخ ا رخط ينرن ااا
بيطمج ع رخطتث خنتهت إطا ىدم مايط ا خطحسيا خطاتيمث طمبايدئ رأحكايم خطدساترخ ،رساومتق
من خطنيح ت ن خطدساترخ ا رخط ينرن اا ،كماي أن خط جناا خأت خاكت اي بماي جاي اث اخخخ مج اع
خطنرخا من مخ يت رخدرد ط جهيت خطماتصا.
رترد خط جنا خإلشيخة إطا خطتيطث:
 .8تم إنشي حسيا خحت يبث خلج يل خط يدما بمرجا خط ينرن خ م  51طسنا 5112
ث  81رط ر  ، 5112رتخصد ق خطمبيطغ خطم تب ا مان تصاد خ خطان ب رىرخ اد
خستتميخهي.
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 .5دال خطصندرق تماد أسي عساي ى اا اصام دراخ أمخ كاث رخحاد ىان كال بخم ال
من خطن ب خطايم خطمصدخ مان اايخ خطبحاخ ن ىنادمي تجايرز سا خ خطان ب خطاايم
 41دراخع خ ،ح ااا تاانص خطماايدة  8ماان خط ااينرن خ اام  51طساانا  5112ى ااا أنااق
" تبع دراخ أمخ كث رخحد من س خ كل بخم ل ن ب ايم ز د سا خه ى اا 41
دراخع خ ر تم تصد خه من ايخ مم كا خطبحاخ ن خىتبايخع خ مان خرل خطسانا خطميط اا
خطتيط ااا طن اايذ هااذخ خط ااينرن ،طتكاار ن خحت اايبث ااايص سااما خحت اايبث خلج اايل
خط يدماااا) را جااارز ا اااا خطمب اااغ خطم تباااع خر ز يدتاااق أر خطتصاااخف باااأمرخل
خاحت يبث طغ خ خط م يت خاستتميخ ا إا ب ينرن".
 .8حتسا دراخ أمخ كث رخحد ىن كل بخم ل مصدخ من إنتي ح رل خطن ب اث
أبرس ا من حصا خطبحخ ن.
 .4نظم خطمخسرم خ م  52طسنا  5111خط رخىد خإلدخخ اا إلدخخة خطصاندرق بماي اث
ذطك مج ع خإلدخخة رخطب ينيت خطميط ا.
 .2بدأ خطاصم خط ث من خإل خخدخت خطرخخدة من تصد خ خطن ب خطاايم خىتبايخع خ مان 8
ني خ  5111ر ي ع ط مخسرم.
 .2تم تصاد خ ماي مجمرىاق  811،882،884بخم ال ن اب مان ح ال أبار سا ا مان
حصااا خطمم كااا منااذ ىاايم  5111رحتااا نهي ااا ىاايم  ،5188رخطااذا ناادخ

ااث

إبيخ أحكيم خط ينرن.
 .1ب غ مجمرع خإلحت يبث حتا تيخ

 88د سامبخ  5188مب اغ811،882،884

دراخ أمخ كاااااث بيإلااااااي ا إطاااااا  48،111،852دراخ أمخ كاااااث ك ي ااااادخت
خاستتميخ.
 .1جخا إىدخد خطحسيبيت بيستادخم خطدراخ خلمخ كث ك م ا أسيس ا.
المصروفات:
 لم يتم احتساب أية مصاريف عمومية وإدارية علاى حسااب االحتيااطي عنادما
كانت تتم إدارته من قبل إدارة االستثمارات الحكومية بوزارة المالية
 تااام اعتمااااد الهيكااال الااادائم للجهااااز اإلداري والفناااي لمجلاااس إدارة صاااندوق
االحتياطي بتاريخ  06يونيو 7707
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 تم تعيين مدير إدارة شئون األمالك الحكومية باإلضافة إلى عمله القيام بأعمال
الرئيس التنفيذي للجهاز اإلداري والفني لالحتياطي للفترة من  0ابريل 7707
لغاية  70ديسمبر .7707

 بلغت المصروفات العمومية واإلدارية علاى حسااب صاندوق االحتيااطي لسانة
 7707مبلغ  777،777دوالر كما هو مبين في الجدول التالي:
المصرو ات العمومية واإلدارية لحساب االحتياطي 2163 - 2162
البيان

2162

2163

مكافآت اعضاء مجلس االحتياني

15،111

11،128

مكافآت ورواتب القاحمين على حساب االحتياني

21،359

113،123

اتعاب مدقه الحسابات

3،989

1،919

مصروفات اخرو

-

15،111

المجمو

11،,11

324،111

تم تساج ل خطمصاخر يت خط مرم اا رخإلدخخ اا اامن مصاخر يت خطم زخن اا خط يماا
ط درطااا ر ااي ط ماايدة  )88ماان خطمخساارم خ اام  )52طساانا  5111بشااأن نظاايم ىماال
مج ااع خحت اايبث خلج اايل خط يدمااا خطتااث تاانص ى ااا أن "تاادخ خاىتماايدخت خطميط ااا
خطوزما لدخ أىميل خطمج ع ث خطم زخن اا خط يماا ط درطاا" .رباذطك طام اتم خحتسايا
أ ا مصيخ ف ىمرم ا رإدخخ ا ى ا حسيا خاحت يبث.
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قيمة االقتطاعات لصال حساب االحتياطي وإيرادات األرباض والفواةد عليها خالل الفترة – 2007
 2163بالدوالر األمريكي
2111
قيمة االقتطا
(المبالغ
المحولة)
إيرادات
االستثمارات
المجمو

53،913،18

2008

2010

2009

50,807,984
55,475,464

2166

51،115،81

55,077,772

9

1،192،931

2,216,967

981,347

3,686,217

5،512،511

,,،631،16

,3،124،1,

,1،4,1،16

,1،113،11

11،211،3,

1

6

6

1

1

1

2162

18،191،331

2163

المجمو

370,336,134
25،858،215

13،113،515

11،183،818

16،1,1،142

11،11,،,11

41,787,326

412,123,460

 -8وحظ خستمخخخ خخت يع إ خخدخت خستتميخخت خطصندرق ح ا كينات هاذه خإل اخخدخت نحار
 8،835،388م اارن دراخ ىاايم  5111زخدت إطااا 5،582،321م اارن دراخ ىاايم
 5111تاام ب غاات 318،841م اارن دراخ ىاايم  5113تاام إطااا 8،212،581م اارن
دراخ ىيم  5181رإطا  2،225،248م رن دراخ ىيم  5188رإطا 88،228،212
م رن دراخ ىيم  5185رإطا  84،418،181م رن د نيخ ىيم .5188
 -5ب غ خص د خاحت يبث بتيخ

 88د سمبخ  5188مب اغ  485،813،112م ارن دراخ

م يبل  345,517,960م رن دراخ ىيم .5185
 -8تنحصخ خساتتميخخت خطصاندرق اث خلساهم رخطساندخت رخطردخ اع صا خة ربر اا خلجال
رت ت ااد خط جنااا أن خطساابا ااث ذطااك اارد خطااا ختباايع س يسااا خسااتتميخ ا محي ظااا  ،ممااي
ستدىث خ تخخح اخرخة خطبحا ىن خط خص خاستتميخ ا خطمتيحا خطتث مكان أن تح اق
ىي عدخ أكبخ درن خطت خا طمايبخىيط ا.
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المركا المالي (المياانية العمومية) للحساب كما ي  36ديسمبر 2163
(بالدوالر األمريكي)

المبلغ

2162

المبلغ

2163

الموجودات

الموجودات غير المتداولة
استثمارات متاحة للبيو

842،585،441

842،125،141

إجمالي الموجودات غير المتداولة

441ا505ا042

141ا225ا042

الموجودات المتداولة
النقد وما في حكمه

552،841،185

552،841،552

2،885،111

2،311،485

21،111،111

82،113،833

إجمالي الموجودات المتداولة

251ا312ا011

132ا402ا542

إجمالي الموجودات

121ا202ا342

112ا021ا405

مدينون وارصدة مدينة اخرو
وداحو ثابتة

المطلوب واالحتياطي المالي
المطلوبات المتداولة
داحنون وارصدة داحنة اخرو

51،125

إجمالي المطلوبات المتداولة

,1،42,

االحتياطي المالي
االحتياني المتراكم

883،851،211

832،381،114

2،831،818

82،812،812

121ا202ا342

421ا053ا405

121ا202ا342

112ا021ا405

احتياني القيمة العادلة
إجمالي االحتياني المالي

إجمالي المطلوبات واالحتياطي

المالي

تمتل خلخصدة خطمد نا خلاخى أمرخل خاحت يبث خطمستح ا ىن صيدخخت خطن ب طشهخ
د سمبخ  5185رخطبيطغا  2،155،581دراخ ،ر د تم تحر هي إطا حسيا خاحت يبث بتيخ
 1ني خ  ،5184بيإلاي ا إطا مب غ ن دا دخه  812،438دراخ متل ما خلخبيح غ خ
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خطمحرطا ىن خاستتميخ ث أسهم خطشخكا خطس رد ا ط صنيىيت خلسيس ا سيبك) رخطمحت ظ
بهي طدى شخكا خطسندخت رخاستتميخ .
.)2،851،188 = 812،438 + 2،155،581
خط رخ د خطمستح ا هث من خطموسسيت خطميط ا خطتث أردىت هي خطردخ ع ص خة خلجل

•

رخطمستح ا ث  88د سمبخ .5188
جم ع خطردخ ع ص خة خلجل تم إظهيخهي بيطدراخ خلمخ كث ،رهث ذخت تخة
•
خستح يق توتا أشهخ أر أ ل من تيخ إ دخىهي ،رتحتسا ى هي رخ د بم دل تخخرح مي ب ن
 %8ر  %8712سنر ي ث ىيم  %1752 :5185 5188ر  %2ر ث  %172 :5181ر
 %2سنر ي ر ث  %1781 5113ر  %2سنر ي).
بيان الدخل المالي للسنة المالية المنتهية ي  36ديسمبر 2163
2163

2162
الدخل
دخل االستثمار

3،191،813

3،911،113

دخل الوداحو الثابتة

1،185،312

3،118،111

صافي المصروفات التش يلية التي تم ت نيتها من وزارة المالية

-

321،111

صا ي دخل السنة

1،211،21,

1،441،444

فروقات تحويل عمالت اجنبية غير محققة لالستثمارات

192،911

951،118

1،413،622

,،411،16,

اةض السنة المحول إلى االحتياطي المتراكم
الدخل الشامل اآلخر

ت يرات القيمة العادلة غير المحققة من إعادة تقيديم االسدتثمارات 1،191،383

9،119،811

المتاحة للبيو
تخفيض رصيد القيمة العادلة عن االستثمارات المباعة خالل العام
مجمو

اةض السنة والدخل الشامل

()13،811
64،413،161 63،113،,1,
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بيان التد قات النقدية للسنة المالية المنتهية ي  36ديسمبر 2163
المبلغ 2162

المبلغ 2163

األنشطة التشغيلية
1،113،122

5،181،815

ارباح السنة

فروقات تحويل عمالت اجنبية غيدر محققدة لالسدتثمارات ()192،911

()951،118

المتاحة للبيو
خساحر االنخفاض في قيمة استثمار شركة الخلديج لتكنلوجيدا -

1،915،112

المياه المحدودة
(الزيادة)  /النقص في الفواحد المستحقة

()181،112

318،192

(الزيادة) في الوداحو الثابتة

)(60,000,000

11،911،811

(الزيادة) في استثمارات متاحة للبيو (صافي)

)(69,138,195

()11،518،229

الزيادة في الداحنين وارصدة داحنة اخرو

-

51،125

صا ي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)(122,044,592

46،66,،11,

األنشطة التمويلية
األموال المستلمة من قبل وزارة المالية

48,194,337

52،121،182

النقص  /الزيادة في األرصدة المدينة األخرو

1,028,560

()1،182،113

صا ي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

49,222,897

,6،131،161

صا ي (النقص) الايادة ي النقد وما ي حكمه خالل السنة

))72,821,695

12،6,,،464

النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

207,014,507

131،192،812

134,192,812

221،341،221

الة النقد وما ي حكمه ي نهاية السنة
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ملخص حركة االستثمارات المتاحة للبيع:
المبالغ بالدوالر األمريكي

البيان

المبلغ 2162

المبلغ 2163

الرصيد في بداية السنة

11،191،915

111،212،111

اإلضافات

95،133،911

31،518،229

االستبعادات

()21،111،111( )21،595،115

ت يرات القيمة العادلة غيدر المتحققدة مدن إعدادة تقيديم 1،191،383

9،119،811

االستثمارات المتاحة للبيو
فروقات تحويل عمالت اجنبية غير محققدة لالسدتثمارات 192،911

951،118

المتاحة للبيو
تخفيض رصيد القيمة العادلة عن االستثمارات المباعة خالل

-

()13،811

العام
خساحر االنخفاض في قيمة استثمار شركة الخليج لتكنلوجيدا

-

()1،915،112

المياه المحدودة
614،112،141 641،262،441

الرصيد ي نهاية السنة

ط سنا خطايمسا ى ا خطترخطث تم خستتميخ جز من حسيا خحت يبث خلج يل خط يدما ث
خستتميخخت بر ا خلجل ح ا ب غ خطخص د ث نهي ا  5188مب غ  824،125،141م رن
دراخ م يخنا بمب غ  842،585،441م رن دراخ ىيم  ،5185كمي هر مب ن ث خطجدرل
خطتيطث:
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الجدول التالي يو

تفاصيل االستثمارات:
المبالغ بالدوالر األمريكي

البيان

الرصيد ي ديسمبر 2162

الرصيد ي ديسمبر 2163

صكوك التأجير اإلسالمية

22،951،111

22،151،111

صكوك اخرو

12،811،111

12،211،811

سددندات مؤسسددة الخلدديج 11،911،113

11،151،815

لالستثمار
ديج 2،195،211
دركة الخلد
دي شد
دهم فد
اسد

189،128

لتكنولوجية المياه المحدودة
محفظة السندات العالمية

9،918،112

-

يو بي اس لكس

1،912،212

1،115،895

محفظة اإلخالص

21،111،598

21،311،911

بس اا ام سي او

11،195،119

-

استثمارات الوكالة (االمدارات 11،111،111

11،111،111

دي 5،113،115
دي ان بد
دالل بد
دة فد
محفظد

5،112،191

بي )111
باريباس

الشركة السعودية للصدناعات 1،181،111

5،915،281

األساسية (سابك)
شركة السندات واالستثمار

21،281،511

21،191،811

شركة بيوتك الخليج*

5،111،111

8،198،159

شركة جي اس سدي للتمويدل 5،158،351

1،951،111

المحدودة

محفظة اليانز

21،811،531

-

1،591،531

شركة البحدرين لالتصداالت -
السلكية والالسلكية
صندوه غذاء استثمارا

-

55،319

اإلجمالي

641،262،441

614،112،141
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*ب غ إجميطث ما خطمسيهما ث شخكا ب رتك خطا ج  81،111،111دراخ ،تم سدخد
مب غ  2،111،111دراخ اول ىيم  ،5185رس تم سدخد بي ث ما خطمسيهما خطبيطغا
 2،111،111دراخ اول ىيم .5188
ثال ًثا :مال ظا اللسنة:
 .0احظاات خط جنااا أن خطماايدة  )4ماان خط ااينرن خ اام  )51طساانا  5112بشااأن خحت اايبث
خلج اايل خط يدمااا تاانص ى ااا " دشااكل باارزخخة خطميط ااا مج ااع سااما مج ااع خحت اايبث
خلج اايل خط يدمااا) بخ يسااا رز ااخ خطميط ااا رىاادد كااي ء
ف ماان خلىاااي خطماتص ا ن رذرا
خطابخة من دخال خطحكرما رايخجهي اتص براع رتن ذ خطس يساا رخط رخىاد خطتاث تتباع
ث خستتميخ خلمرخل خطمنصرص ى هي ث خطميدة  )8من هذخ خط ينرن بحسا م تاا يت
خطظااخرف خا تصاايد ا خطمتباارخة رإ ااخخخ خطحساايا خطاتاايمث طهااي" ،رخسااتني عدخ طااذطك صاادخ
خطمخسااارم خ ااام  )14طسااانا  5111باىااايدة تشاااك ل مج اااع خحت ااايبث خلج ااايل خط يدماااا
بخ يسا رز خ خطميط ا رتمين ا أىاي  .ر د احظت خط جناا أن تشاك ل خطمج اع بب عاي طماي
رخد ث خطمخسرم د حدد خلىاي من ايخ خطحكرما ب اار ن اب ،ب نماي كاين ىادد
خاىاي من دخال خطحكرما ستا أىاي إاي ا إطا رز اخ خطميط اا خطاذا تارطا خ يساا
خطمج ااع .ولااذلك تاار اللسنااة ضاارور تنوياا اختصاصااا أعضاااال المسلاام مماان
يمتلكون الخبارا والكاااالا فاي مساا اساتثمار األماوا وف ًقاا لان

المااد ( )4مان

القانون رتم ( )51لسنة  5112بىأن اق تياطي لألسيا القادمة.
 .5توكاااد خط جناااا ى اااا ااااخرخة رااااع خساااتخخت ج ا خساااتتميخ ا منيسااابا اساااتتميخ أمااارخل
خطحساايا ااث مجاايات خسااتتميخ ا ذخت ىي ااد ماايطث ج ااد رمااايبخ منا اااا ،بمااي ح ااق
خطز اايدة خطساانر ا ااث ىي اادخت خطحساايا( .تكاارر هااذه المال ظااة فااي تقااارير اللسنااة
السابقة)
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 .8توحااظ خط جنااا ىاادم رجاارد طجااين طوسااتتميخ رخطتااد ق رخطمااايبخ ط نظااخ ااث ااخص
خاسااتتميخ رخاسااتخخت ج ا رخلدخ  ،رمااي إطااا ذطااك تميش ا ع ي مااع خطترجااق طت ز ااز خطمكيسااا
خطميط ا طوحت يبث سنر عي ،رإىدخد خطت يخ خ ر عي طمبيدئ خطحركما.
 .4نظاااخع خ طنمااار حجااام أمااارخل خطصاااندرق ،رخطحيجاااا إطاااا إدخخة متاصصاااا اااث إدخخة هاااذه
خلماارخل ،تااخى خط جنااا أهم ااا رجاارد جهاايز مساات ل إلدخخة مج ااع خحت اايبث خلج اايل
خط يدما.

 .2أهم ا ت م حسيا خحت يبث خلج يل مان بال شاخكا متاصصاا ايخج اا بهادف خطتأكاد
من خطك ا خطتث تدخخ بهي خاستتميخخت ،ح ا إن ت خ خ د ارخن خطخ يباا خطميط اا رخإلدخخ اا
خطمخ ق هر ت خ خ مهنث ب رط ع من مهيماق تح ال خطس يسايت خاساتتميخ ا او تر اع
منق أن كشف ى ارا خساتتميخ أمارخل خطصاندرق ،طاذخ بايت مان خطااخرخا رجارد جهاا
تخخجع خطس يسا خاستتميخ ا ط صندرق.

رتوكد خط جنا أن خطح يظ ى ا هاذه خلمارخل اد أماخع خ اث غي اا خلهم اا  ،مماي ساتدىث
ترج ق خطشكخ طمج ع خدخخة خحت يبث خلج يل خط يدما ى اا خطجهاد خطاربنث خطما اص خطمباذرل
ث ادما مص حا خلج يل خط يدما رحمي تق من خطا يع اول خطسنرخت خط ا خطميا ا.

راب ًعا -اختيار مقرري الموضوع األصلي واق تياطي:
إىمياع طنص خطميدة  ) 83من خطو حا خطدخا ا طمج ع خطشرخى  ،خت ت خط جنا ى ا خات ايخ
كل من:

مقررا أصلي ًا
ً
مقررا ا تياط ًي ا
ً

 -3األستاذ رضا عبدهللا فرج
 -4األستاذ بسام إسماعي البنم مد
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سا -توصية اللسنة:
خام ً
ث ار خطمني شيت رخآلخخ خطتاث أباد ت أتناي دخخساا خطحسايا خطاتايمث احت ايبث خلج ايل
خط يدما ط سنا خطميط ا خطمنته ا ث  88د سمبخ  5188ب د تد ق من بل د رخن خطخ يبا خطميط ا
رخإلدخخ ا  ،ان خط جنا ترصث:
 باعتماااد ال سااا الختااامي ق تياااطي األسيااا القادمااة للساانة الماليااة المنتهيااة فااي 30ديسمبر  5103بعد تدتيقه من تب ديوان الرتابة المالية وا دارية.

واألمر معروض على المسلم الموتر قتخاذ الالزمااا

خالد حسيـن املسـقطي

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

التاريخ  77 :مايو 7707م

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

الموضوع  :الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في
 21ديسمبر 2112م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية

.

ت ية طيبة وبعدا

بتاريخ  21يونيو 2112م  ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم (  0776ص ل ت ق  /ف  7د  ،)7نسخة من الحساب الختامي
الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في  21ديسمبر 2112م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

وبتااااريخ  25مرررايو 2115م ،عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة اجتماعهاااا
الثررامن عشررر ،حيااث اطلعاات علااى  :الحسرراب الختررامي الحتيرراطي األجيررال القادمررة للسررنة
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الماليررة المنتهيررة فرري  21ديسررمبر 2112م بعررد تدقيقرره مررن قبررل ديرروان الرقابررة الماليررة
واإلدارية ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة الحسراب الخترامي الحتيراطي
األجيررال القادمررة للسررنة الماليررة المنتهيررة فرري  21ديسررمبر 2112م بعررد تدقيقرره مررن قبررل
ديوان الرقابة المالية واإلدارية لمبادئ وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة الحساب الختامي الحتياطي األجيال القادمة للسنة المالية المنتهيرة
فرري  21ديسررمبر 2112م بعررد تدقيقرره مررن قبررل ديرروان الرقابررة الماليررة واإلداريررة  ،ماان
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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