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الاضـــــــــــو صيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم بهــــــــــــــ اد.

.2

الاضـــــو الـــــداتور صيـــــد ســـــا الاـــــري .

.1

الاضـــــــــــــو صيـــــــــــــد مهـــــــــــــد ا ـــــــــــــداد.

.4

الاضــــــــــو ب ــــــــــام

اعيــــــــــل البنمبمــــــــــد.

.2

الاضــــــــــــــو اســــــــــــــم صيــــــــــــــد املهــــــــــــ ـ .

.6

الاضـــــــــــــــو عاـــــــــــة

مـــــــــــد الراـــــــــ ـ .

.7

الاضــــــــــــــو عيلــــــــــــــة علــــــــــــ ـ ســــــــــــــلما .

.8

الاضــــو الــــداتورة هــــاد عبــــدا

الفا ــــل.

.9

الاضـــــــــــــو ـــــــــــــواد حبيـــــــــــــب ا يـــــــــــــا .

.11

الاضـــــــــــــو ـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.11

الاضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النايمـــــــــــ ـ .

.12

الاضــــــــــــــــو ملالــــــــــد ح ــــــــــ امل ــــــــــقط .

.11

الاضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد

مــــــــــــــد امل ــــــــــــــلم.

.14

الاضــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرميبــــــــــ ـ .

.12

الا ضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

صيــــــــــــد املنــــــــــــاع .

.16

الاضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

فــــــــــــــر .

مــــــــــــد الرــــــــــــوار .

.17

الاضــــــــــــو وهــــــــــــوة

.18

الاضــــــــــــــو ســــــــــــــامية ملليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.19

الاضــــــــو الـــــداتور ســـــايد صيـــــد عبـــــدا .

.21

الاضــــــــــــو

ــــــــــــ صــــــــــــاد الببارنــــــــــــة.

.21

الاضــــــــو ســــــــيد

.22

الاضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد

.21

الاضــــــــــو عــــــــــاد عبــــــــــدالريد املاــــــــــاودة.

.24

الاضـــــــــو عبـــــــــدا لريد

مـــــــــد عشـــــــ ـ .

.22

الاضـــــو الـــــداتور عبـــــدالا ي ح ـــــد صبـــــل.

.26

الا.مــا .

ــــــــيا

يــــــ ـ املوســــــــو .

الاضــو الــداتور عبــدالا ي عبــدا
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ـــــد املنصـــــور.

.27

الاضــــــــــو عبـــــدالوهاا عبدا

.28

الاضــــــــــــــو علــــــــــــــ عي ــــــــــــــ صيــــــــــــــد.

.29

الاضـــــــو فا مـــــــة عبـــــــدا بار الرـــــــوه. .

.11

.

الاضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد صيـــــــــــــد ا ـــــــــــــا

مـــد علـ ـ ح ـــد علـ ـ .

.11

الاضـــــــــــو الـــداتور

.12

الاضــــــو الداتور

.11

الاضـــــــــو الـــداتور منصـــور

.14

الاضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــ ـ ا مـــــــــــــــود.

.12

فـــــــــــــــاي .

مد عل

اعـ .

مد ا

مـــد ســـرحا .

الاضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ

وقد حضر ا ل ة ساادة ال يد عبدا ليل بـراهيم

ريـا األمـ الاـام

لس الشورى.
هذا وقد مثل ا رومة ال مد:
 - 1ساادة ال يد باسم بد ياقوا ا مر ووير اإلسرا .
 - 2ساادة ال يد وايد بد راشد ال يان

2

ووير الصناعة والت.ارة

وال ياحة.
 - 1ساادة ال يد عي
وش و جمل

بد عبدالريد ا ماد ووير ش و اإلعالم

الشورى والنواا.

اما حضر ا ل ة با

11

ممثل ا هاى الر ية وهم:

 مد ووارة املالية:
 - 1ال يد عارف صا

حيس وايل الووارة.

 - 2ال يد براهيم

مد صبل الرئيس التنفيذ لصندو احتيا
12

األ يا .
 مد ووارة األشغا وش و البلدياى والتخطيط الامران :
ال يدجملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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 مد ووارة الصناعة والت.ارة وال ياحة:
 - 1الداتور عبدا

الوايل امل اعد للمواصفاى

صيد عبدا

واملقاييس.
 - 2ال يد ييد يوسا

ي الوايل امل اعد للت.ارة ا لية.
2

 - 1ال يدة من عبدالرسو ال يرة مدير املواصفاى واملقاييس.
 - 4ال يد عل مرهو سلما امل تشار القانون .
 مد ووارة ش و اإلعالم وش و جمل
 - 1ال يد عبدالاظيم

الشورى والنواا:

مد الايد الوا يـل امل ـاعد لشـ و جمل ـ
11

الشورى والنواا.
 - 2ال يد صارب اسم عاشور امل تشار القانون .
ــ وعدد مد مدير اإلداراى ورؤسا األق ام وموظف الووارة.
 مد مصرف الببريد املرا :
ال يدة منار مصطف ال يد م اعد امل تشار الاام.اما حضرها الداتور صيد عبدا

ناصر األم

12
الاام امل اعد

للموارد البشرية واملالية واملالوماى ،والداتورة فووية يوسا ا يب األم
الاام امل اعد لش و الاالقاى واإلعالم والببوث ،وال يد عبدالناصر

مد

الصديق األم الاام امل اعد لش و ا ل اى والل.ا  ،والداتور عصام 21
عبدالوهاا الربوجن رئيس هيئة امل تشاريد القانوني

با لس ،وصعضا

هيئة امل تشاريد القانوني با لس ،اما حضرها عدد مد مدير اإلداراى
ورؤسا األق ام وموظف األمانة الاامة ،ثم افتتح ماال الرئيس ا ل ة:

الرئيـــــــــــــــس:
ب م ا

الريد الرحيم ،صساد ا

صباحرم برل مل  ،نفتتح

ا ل ة ال ادسة مد دور اعناقاد الااد الثان مد الفصل التشريا الراب ،
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22

ونبدص بتالوة ص ا األعضا املاتذريد والغائب عد ا ل ة ال ابقة .تفضل األخ
عبدا ليل براهيم

ريا األم الاام للم.لس.

األمني العام للمجلس:
شررًا سيد الرئيس ،ال الم عليرم ورية ا
ا

وبراات  ،وصساد 2

صباحرم عياًا برل مل  ،اعتذر عد حضور هذه ا ل ة ال مد

صصباا ال اادة :عا
ال ايد ،ونان

مد فخرو لل فر ملار اململرة ،ودع

دينا يل ملضور  ،وسوسد حا

اسم

تقو لل فر يف مهماى

ر ية بترليا مد هاى صملرى ،وشررًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،وبهذا يرو النصاا القانون
وننتقل اآل

عناقاد ا ل ة متوافرًا.

ىل البند التال مد دو األعما وا اص بالتصديق عل

مضبطة ا ل ة ال ابقة ،فهل هنا مالحظاى عليها؟ تفضل األخ الداتور
12

صيد سا الاري .

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
شررًا سيد الرئيس ،صباح ا

عياًا ،يف الصفبة  66ال طر 2

وردى عبارة« :اث ًا مد األمور ،»...والصبيح« :اث ًا مد املياه مرى مد
حتت ا

21

ر» ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ صيد مهد ا داد.
22

العضو أمحد مهدي احلداد:
شررًا سيد الرئيس ،صباح ا
 ،11وصثنا مناقشة تقرير
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عبارة «( ...الثروة ا قيقية للو د) ،وملاصة عندما صبرو اللت ــ صاثر مد
را اى حرومية ميرد ص تتخذ ملاا ة الو

مرة ــ ص ص

اعقتصاد  ،لد

ميس املوا د »...والصبيح هو «لد متس ،»...أل اإل را اى ع ولي ت
مفرد .ويف الصفبة  22ال طر  2صنا تطرقت ىل «األ با » وليس «الضبا »،
2

وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل هنا مالحظاى صملرى؟
11

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تقر املضبطة

ا سيُ.رى عليها مد تاديل .وننتقل اآل

ىل البند

التال مد دو األعما وا اص بالرسائل الواردة ،تفضل األخ عبدا ليل
براهيم

12

ريا األم الاام للم.لس.

األمني العام للمجلس:
شررًا سيد الرئيس ،الرسائل الواردة :رسالة ماال ال يد صيد بد
براهيم املال رئيس جملس النواا خبصوص ما انته لي جملس النواا حو
مشرو قانو باملوافقة عل انضمام مملرة الببريد ىل اعتفاقية الدولية 21
للببث واإلنقاذ يف الببار لاام 1979م ،املرافق للمرسوم امللر رقم ()21
ل نة 2114م؛ وقد متت حالت ىل
الو

م ملطار

نة الش و ا ار ية والدفا واألمد

نة الش و التشرياية والقانونية ،وشررًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،وننتقل اآل

ىل البند التال مد دو األعما وا اص

ناقشة التقرير الترميل

لل.نة الش و املالية واعقتصادية خبصوص
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مشرو قانو بشأ املواصفاى واملقاييس ،املرافق للمرسوم امللر رقم ()81
ل نة 2111م .وص لب مد األخ صاد عيد

رية مقرر الل.نة التو

ىل

املنصة فليتفضل.
2

العضو صادق عيد آل رمحة:
شررًا سيد

الرئيس ،ال الم عليرم ،وصساد ا

صباحرم

عياًا برل مل  ،بداي ًة ص لب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل تثبيت التقرير يف املضبطة؟

11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
12

ذ يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )76
الرئيـــــــــــــــــس:
21

تفضل األخ مقرر الل.نة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
شررًا سيد الرئيس ،تدارست الل.نة تقرير الل.نة ال ابقة بشأ
التقرير الترميل الثان لل.نة الش و املالية واعقتصادية حو املواد املاادة
ىل الل.نة مد مشرو قانو بشأ املواصفاى واملقاييس ،املرافق للمرسوم 22
امللر رقم ( )81ل نة 2111م ،باد عادت ىل الل.نة بنا ً عل قرار مرتب
ا لس يف ا تماع الثان املناقد بتاريخ  18صاتوبر 2112م ،خبصوص
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عادة النظر يف مشروعاى القوان واملراسيم بقوان اليت صعدى تقاريرها مد
قبل الل.نة ال ابقة ملال دور اعناقاد الااد األو مد الفصل التشريا
الراب  .وباد تدار

اآلرا واملالحظاى اليت صُبديت مد قبل ال ادة صعضا

الل.نة؛ مللصت الل.نة ىل تب

ما انتهت لي الل.نة ال ابقة ،وذلك عل

النبو التال  :املادة ( )1البند ( :)11مللصت الل.نة ىل صن ع حا ة ىل

را

2

التاديل املقرتح بإ افة املرتولو يا الالمية ملشرو القانو  ،وذلك أل الووارة
املانية بتطبيق هذا املشرو ع تقوم بتطبيق ص صنشطة صو مهام يف جما
املرتولو يا الالمية ،اما ص نظام هيئة التقييس ا لي.ية ع يتضمد هذه
اإل افة .وهذا الرص يتفق م رص ووارة الصناعة والت.ارة وال ياحة .املادة
( :)11توافقت الل.نة م رص ووارة الصناعة والت.ارة وال ياحة بشأ

رورة 11

استبقا عبارة «اعتماد و» الواردة باد عبارة «بنا عل توصية اإلدارة املختصة»
اما وردى يف مشرو القانو املقدم مد ا رومة ،وذلك لألسباا اليت
ذارتها الووارة يف ردها املرفق بأ املادة ( )11املذاورة متنح صالحية للووير
ليبل

ل الل.نة الو نية للمواصفاى واملقاييس ععتماد وتطبيق اللوائح

الفنية لبلدا صملرى صو

را اى تقويم املطابقة يف ا ا

صسباا ملبة تتالق باألمد الو

صو اعقتصاد الو

ذا استدعت ذلك 12

صو املاتقداى الدينية صو

تطلباى ال المة الاامة صو البيئة صو الصبة مد دو اتبا اإل را اى املقررة
يف هذا الشأ  ،ومد ثم فإن ع ميرد للووارة ص تقوم بتطبيق اللوائح الفنية
مباشرة ع باد اعتمادها بقرار ووار مد الووير ليتم نشرها باد ذلك يف
ا ريدة الر ية .املادة ( 19 :18باد عادة الرتقيم) :ت يد الل.نة رص هيئة 21
التشري واإلفتا القانون فيما يتالق باعقرتاحاى املقدمة مد قبل عدد مد
صصباا ال اادة صعضا ا لس بشأ ما يل  :استبدا عبارة «نشر ملخص
ا رم» بابارة «نشر ا رم» .استبدا عبارة «مأمور الضبط القضائ »
بابارة «ر ا الضبط القضائ » .حذف المة «حبري » الواردة باد المة
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«دينار» فيما يتالق بالغرامة.

رورة و

عقوباى للشخص اععتبار  .صما ما

يتالق باستبدا عبارة «م عدم اإلملال بأية عقوبة صشد ينص عليها يف قانو
الاقوباى صو ص قانو ملر» بابارة «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو
الاقوباى» ،فإ الل.نة عحظت ص هيئة امل تشاريد القانوني با لس وهيئة
اإلفتا والتشري القانون قد و ات عدة ملياراى صمام الل.نة سوا حبذف 2
املذاورت  ،صو األملذ بإحدى هات

الابارت

الابارت  ،وباد املداولة ب

صعضا الل.نة مت اعتفا عل اإلبقا عل عبارة «م عدم اإلملال بالقواعد
الواردة يف قانو الاقوباى» اليت وردى يف مشرو القانو اما ا مد
ا رومة ،وذلك ألنها صاثر مشولية وعمومية مد عبارة «م عدم اإلملال
بأية عقوبة صشد ينص عليها يف قانو الاقوباى صو ص قانو ملر» .وبنا عل

11

ما تقدم توص الل.نة باملوافقة عل املواد املاادة مد مشرو القانو الواردة
تفصيالً يف ا دو املرفق .واألمر ماروض عل ا لس املوقر عختاذ الالوم،
وشررًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،قبل ص صعطيرم الفرصة ملناقشة التقرير ا بوا ل ص
صرحب با

وص ائرم عياًا بأبنائنا

لبة مدرسة

اهيج اعبتدائية

للبن ومرافقيهم يف جملس الشورى ،مقدريد الدور الذ تقوم ب املدرسة يف
رعايتها الررمية ألبنائنا الطلبة ،واهتمامها املتواصل الذ ي اد حرصها
عل ت خ ال اإلمرانياى هلم ا ياود عليهم بالنف مد ملال وياراتهم 21
امليدانية للتارف عد قرا عل س عمل جملس الشورى ،وهو ما ُي هم بال
شك يف تا ي قدراتهم ومالوماتهم يف موادهم الدراسية ،وملاصة مادة
املوا نة ،شااريد لووارة الرتبية والتاليم تن يقها املتواصل إلجناح هذه
ال ياراى امليدانية ،ومتمن
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ومرحب بهم و رافقيهم مرة صملرى يف جملس الشورى ،فأهالً وسهالً برم.
هل هنا مالحظاى؟ تفضل األخ صيد مهد ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
الرئيس ،والشرر موصو

شررًا سيد

ىل اإلملوا يف

نة 2

الش و املالية واعقتصادية عل هذا التقرير ا يد .صنا صوافق اليًا عل ما
ا يف هذا التقرير بشرل عام ،وهو تقرير يد ومتواو  ،ولرد لد
مالحظة ب يطة حو المة لفتت نظر  ،وه يف الصفبة  16مد دو
األعما  ،يف صدر املادة ( ،)11حيث وردى المة «استبقا » ،ويف الواق هذه
ه املرة األوىل اليت ص

فيها هذه الرلمة ،والصبيح استخدام المة 11

« بقا » وليس «استبقا » .ماال الرئيس ،حند ناقشنا هذه األمور عدة مراى
لغويًا ،ور ا هنا

با

الرلماى يرو استخدامها غ صبيح ،وصنا

صعتقد ص المة «استبقا » غ صبيبة والمة « بقا » ه امل تاملة لغويًا،
و ذا اا رصي غ صائب فبإمرا األخ الداتور منصور سرحا ص ينورنا
12

يف هذا الشأ  ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،يا ملوا لد مالحظة قبل ص ن رتسل يف املناقشة ،ذا
اانت لديرم ص مالحظاى عل ص مادة مد املواد فأر و ص تطرح هذه
املالحظاى عندما نصل ىل مناقشة املادة نف ها ،حند اآل يف مرحلة مناقشة 21
ص

مالحظاى عامة عل التقرير ،مد دو الدملو يف املواد .هل هنا

مالحظاى صملرى؟

(ال توجد مالحظات)

22

الرئيـــــــــــــــس:
ذ نبدص بالتصويت عل املواد ،تفضل األخ مقرر الل.نة.
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العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)1البند ( :)11ترى الل.نة صن ع حا ة ىل

را التاديل

املقرتح بإ افة املرتولو يا الالمية ىل مشرو القانو  ،وذلك أل الووارة ع
تقوم بتطبيق ص صنشطة صو مهام يف جما املرتولو يا الالمية ،اما ص نظام
2

هيئة التقييس ا لي.ية ع يتضمد هذه اإل افة.

الرئيـــــــــــــــس:
الل.نة مللصت ىل ص املرتولو يا الالمية ع داع إل افتها يف هذا
البند؛ أل الووارة ع تقوم بتطبيق ص صنشطة صو مهام يف جما املرتولو يا
الالمية .وا لس سبق ص وافق عل هذا البند اما ا مد ا رومة ،ثم مت 11
تقديم لب عادة مناقشة هلذا البند ،فأحلناه ىل الل.نة لدراست  ،والل.نة
ترى صن ع حا ة ىل

را التاديل املقرتح ،فهل هنا مالحظاى عل رص

الل.نة؟
12

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل رص الل.نة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا البند اما ا مد ا رومة ،بالتوافق م ما صقره
ا لس قبل ذلك .وننتقل ىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر الل.نة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
املادة ( :)11توص الل.نة باملوافقة عل هذه املادة اما ا ى مد
ا رومة.
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22

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظاى عل هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

2

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تقر هذه املادة .وننتقل ىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر الل.نة.

العضو صادق عيد آل رمحة :
املادة ( 19 :18باد عادة الرتقيم) :توص الل.نة باملوافقة عل هذه 12
املادة بالتاديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
سوف نصوى عل هذه املادة بندًا بندًا ،ونبدص قدمة هذه املادة .قبل
ص ندملل يف مناقشة مقدمة هذه املادة صحببت ص صو ح نقطة وه  :ص هذه 21
املقدمة بدصى بابارة «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى»،
وهذه الابارة وردى يف مشرو القانو األصل مد ا رومة ،وجملس النواا
غيّر هذه الابارة ىل عبارة «م عدم اإلملال بأية عقوبة صشد ينص عليها
قانو الاقوباى صو ص قانو ملر» ،وصنا صرى ص ماظم القوان تذهب يف هذا
اعجتاه ،ولرد اإلملوا يف الل.نة رصوا ص الابارة اما ا ى مد ا رومة 22
قد ترو صاثر مرونة وتاط القضاة امل احة الرافية للبرم ا يقتضي
واق ا ا  .سوف ترو مناقشتنا اآل حو هل نوافق عل توصية الل.نة
خبصوص هذه الابارة صم نوافق عل تاديل جملس النواا؟ تفضل األخ ملالد
ح

امل قط .
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العضو خالد حسني املسقطي:
شررًا سيد

الرئيس ،يف البداية صشرر َ عل التو يح الذ

تفضلت ب بالن بة ىل هذه املادة بالذاى ،وملاصة بالن بة ىل الابارة اليت
صوصت الل.نة بو اها يف مقدمة هذه املادة ،و ه الابارة نف ها اما ا ى
يف مشرو القانو األصل  ،واليت تنص عل التال « :م عدم اإلملال

2

بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» .يف ا ل ة الثامنة عشرة مد دور
اعناقاد ال ابق تطرقنا ىل هذا املو و  ،حيث عُقدى هذه ا ل ة يف تاريخ
 26بريل 2112م ،وناقشنا فيها مو و هل نأملذ بالنص اما ا مد
ا رومة وهو «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» ،صم
نأملذ بالنص الذ اقرتح جملس النواا وهو «م عدم اإلملال بأية عقوبة 11
صشد ينص عليها يف قانو الاقوباى»؟ ويف ا ل ة نف ها صملذنا يف اععتبار
ال مداملالى األعضا خبصوص هذه الابارة بالذاى ،واتفقنا يف نهاية
ا ل ة ــ واا هنا قرار مد ا لس ــ عل صملذ رص هيئة التشري واإلفتا
القانون  ،وصيضًا رص

امل تشاريد القانوني

با لس .الرصيا

اللذا

استلمناهما ليس بهما ص تو ي يوح ىل ص صحد التاب يد صفضل مد اآلملر12 ،
ولرننا عندما قرصنا الرصي املو وديد رصينا ص هنا املتالفًا ب الابارت .
عندما نقرص عبارة «م عدم اإلملال بأية عقوبة صشد ينص عليها قانو
الاقوباى صو ص قانو ملر» سن.د ص هنا ــ برل املتصار ــ تو يهًا وا بًا
وهو ص رادة املشر ه فرض الاقوبة األشد ،وعندما صبدص بهذه

ىل القا

املادة ــ امثا ــ ف أ د ص هنا  7صفاا باد النص عل «م عدم اإلملال

21

بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى ،يااقب با بس مدة ع تت.اوو ثالث
سنواى وبغرامة ع تقل عد مائة دينار وع ت يد عل عشرة عف دينار صو
بإحدى هات

الاقوبت

ال مد ارترب فاالً مد األفاا اآلتية» ،وهذه

األفاا عددها سباة صفاا  ،ومان ذلك ص التو ي املو ود مد املشر ىل
القا

هو ص علي األملذ بالاقوبة األشد ،يف ح صننا عندما نأملذ بالابارة 22

األملرى وه

«م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى»،
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صو ص هنا

ف ناط جماعً للقا

تو يهًا ىل القا

عختاذ الاقوبة

األصلح ،بنا عل املخالفة والفال وعدم مطابقة القانو امثا  ،ال ذلك
يش

ىل صن ميرد للقا

يفرض النص عل القا

ــ برل املتصار ــ اختاذ الاقوبة األصلح ،وع
تشديد الاقوبة ذا اا الفال ع ي تبق الاقوبة

املشددة ،وملاصة ص هنا  7صفاا  .األمر اآلملر ،بالن بة ىل النص الذ

2

صملذنا ب وهو «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» ،هذا
النص في نو مد املرونة ،وملاصة صننا سلطة تشرياية ونترلم م سلطة
قضائية ،ويو د تااو ب

ال لطت  ،فلماذا يرو هنا

واحد فقط بينما صن مد األفضل عطا ا ا للقا

تو ي باجتاه
عختاذ القرار

الصبيح؟ صنا ل ت قا يًا ،وليس بيننا يف هذا ا لس قضاة ،فنبد نترلم 11
باعتبار ص القا

الذ ُعيّد قا يًا لدي مد الن اهة ما ي هل ىل اختاذ

القرار والاقوبة وا رم األصلح بنا عل مشرو قانو مطبق ونافذ ،ويتخذ
بنا عل هذا القانو ا رم األصلح ،في.ب صع يرو هنا ص نو مد
التو ي وع داع لإلصرار اليوم عل ص ترو الاقوبة بأشدها سوا اانت
مو ودة يف القانو الاام (قانو الاقوباى) صو يف القانو ا اص (قانو

12

املواصفاى واملقاييس) .صمتن عل اإلملوة الرتاي عل الفر ب الابارت ،
فليس هنا ملالف سوا مد هيئة امل تشاريد القانوني با لس صو مد هيئة
اإلفتا والتشري القانون بالن بة ىل استخدام ص مد الابارت  .ولرننا يف
الل.نة مقتناو بو ود مثل هذه الابارة اليت صوصينا باملوافقة عليها وه «م
عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» ،ونقو ن جيب ص نرت
ا ا األوس للقا

21

عختاذ القرار األصلح بالن بة ىل ص قضية تتالق

واد هذا القانو  ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األملت عيلة عل سلما .
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العضو مجيلة علي سلمان:
شررًا سيد الرئيس ،بداية صشرر الل.نة لتبنيها ماظم املقرتحاى
اليت تقدم بها صعضا ا لس يف املناقشة ال ابقة ملشرو القانو  .صنا صملتلا
م الل.نة وم ما تفضل ب األخ رئيس الل.نة مد تف

هلذه الابارة «م عدم

اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» ،ما هو مان «القواعد الواردة 2
يف قانو الاقوباى»؟ القواعد ا نائية ه الفال املرو لل.رمية والاقوبة
املنصوص عليها هلذه ا رمية ،هذا هو مان القواعد الواردة أل عقوبة .هنا
الو

خمتلا متامًا ،املقصود هو ما ذهب لي اإلملوة النواا وهو التو
ص املشرو صت مد ا رومة وصت بهذه

الصبيح .سيد الرئيس ،ع يا

الابارة صننا بصفتنا جمل ًا تشريايًا ن اير ا رومة يف الصياغة .حند 11
ا لس التشريا وحند مد يصوغ التشريااى ،ويف رصي هذه الابارة شاذة يف
الصياغة التشرياية.
قوانين ــ وع يف القوان
ح

يأىِ تشري ع يف الو د الارب ــ الذ نأملذ مد
ا لي.ية و

يأىِ املشرّ الببري

منذ صربا

صو

سنة صو صاثر بهذه الصياغة ،فهذا النص غريب دًا بالن بة ىل

الصياغة التشرياية .املقصود هنا هذه الابارة «م عدم اإلملال بأ عقوبة 12
صشد ينص عليها قانو الاقوباى» صسوة بالقوان األملرى .املشر هنا قصد صن
ذا اانت هنا صفاا يف قانو ملر مرتبطة بهذا القانو ونصت عل عقوبة
صشد نطبق الاقوبة األشد يف القانو اآلملر .قانو املواصفاى واملقاييس ل
ارتبا

وثيق بقانو

ياية امل تهلك وبقانو

الاقوباى وبقانو

الغ

الت.ار  ،ص ص هلذا القانو ارتبا ًا بادة قوان  .وتو د يف هذه القوان

21

مواد متطابقة م هذا القانو سوا يف الصياغة صو يف ا رائم ،فبالتال هذا
هو قصد املشر  .صما بالن بة ىل رص الل.نة صو رئي ها فيما يتالق برص هيئة
التشري واإلفتا القانون  ،فاهليئة
اإلملوة النواا ملطأ صبدًا ،و منا قالت

تقل

هذه الابارة اليت ذهب ليها

الابارة املقرتحة تتماش وما رى

علي الامل يف صياغة التشريااى ،وهذا ماناه صن صترلم عد صياغة تشري
وهذه الابارة ه اليت تتماش ماها ،صما بالن بة ىل عبارة «م عدم اإلملال
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بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» فه عبارة عامة وشاملة ،وسوف تو د
لنا مشاال يف التطبيق .ع ميرد ألحد ص يو ّ القا

 ،القا

مل م بالنص ،ومين علي ص يف رهِ .لمَ من الفق القا

ا نائ مد التوس

يف تف

النص؟ أل القوان

ا نائ

ا نائية تتالق حبرياى األشخاص وصمواهلم،

وهذا نص نائ  ،والفق اا دقيقًا يف هذه امل ألة .وعندما ص
الابارة اليت قالت عنها هيئة التشري واإلفتا القانون
فمان ذلك صن

ص ح للقا

هذه 2

نها عمومية وشاملة

ص يتوس يف التطبيق ،ويف هذا مضرة للنا

وسيبدث شراعى عملية عند التطبيق .وحند باعتبارنا مشرع

جيب ص

ترو صياغتنا وا بة ودقيقة حبيث ع ترت جماعً صبدًا للتأويل .هذا النص
غ صبيح ،ولو ر انا ىل التشريااى ال ابقة اليت صقرها ا لس ف ن.د 11
ــ مثالً ــ ص املادة  21مد قانو املواصفاى واملقاييس تقريبًا متشابهة م هذه
املادة ،وه تنص عل «م عدم اإلملال بأ عقوبة صشد منصوص عليها يف
قانو الاقوباى صو يف قانو ملر يااقب  ،»...واملادة  21صيضًا ،واذلك املادة
 4مد قانو الغ

الت.ار تنص عل «م عدم اإلملال بأ عقوبة صشد ينص

عليها قانو ملر» ،واملادة  2صيضًا .صرى صننا ذا متاشينا م رص الل.نة ف نث

12

فاالً شرالية عملية يف التطبيق ،فليس هذا هو قصد املشر  .لِتف ر ل
الل.نة ما ه القواعد الواردة يف قانو الاقوباى؟ صنا بصفيت مشرّعًا جيب ص
ص بق الاقوبة األشد ذا اانت تنطبق عل الواقاة نف ها صو صراا ا رمية
يف قانو

ملر ،هذا هو قصد املشر  .صريد مد الل.نة تف ًا قانونيًا فقهيًا

سليمًا .حند قرصنا رص هيئة امل تشاريد القانوني
وا بًا يف هذا التو

با لس ورصيهم اا

21

وهو ص هذه الابارة غ سليمة .وملالصة رصيهم ص

عبارة «م عدم اإلملال بأ

عقوبة صشد» ه األصح وه الدار ة يف

الصياغاى التشرياية ،وقالوا ننا صمام ملياريد :ما ص يرو النص «م عدم
اإلملال بأية عقوبة صشد ينص عليها قانو الاقوباى» و ما ص نلغ هذه
الابارة؛ لر ع حندث مشاال يف التطبيق تضر املتقا

صو تربك القا

عند تطبيق الاقوبة ،وصرى ص حتذف وال مد ملالا

رم علي با بس
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مدة ع ت يد عل سنة وبغرامة ع تت.اوو مائة دينار ،صو ص تبق لر ص بق
الاقوبة األشد يف القوان

األملرى .سيد الرئيس ،مل ص ن م رص هيئة

امل تشاريد القانوني ألنهم مد صاغ الرص القانون بالن بة ىل هذه املادة،
لر يتنور ا لس ،وصنا صميل ىل الرص الذ ذهبت لي هيئة امل تشاريد
القانوني با لس .وقد سبق ص قدمنا هذا اعقرتاح يف املناقشة ال ابقة وهو 2
التم ك ا ذهب لي اإلملوة النواا ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ ملالد ح

امل قط .
11

العضو خالد حسني املسقطي:
شررًا سيد الرئيس ،صشرر األملت عيلة سلما  ،لرد يف الوقت
نف

صنا ع صتفق ماها يف با

يرد هنا ص قرار مد هذا

ما ذارت .

ا لس املوقر بالن بة ىل هذه املادة .نتم ك برصينا وا لس سيد قراره
والقرار ال ابق هو حالة هذه املادة ىل الل.نة إلعادة دراستها ،و

يرد 12

القرار هو التم ك بهذه املادة اما ا ى ،هذا مد ناحية .مد ناحية صملرى،
صحب ص صو ح للم.لس صننا يف الل.نة

نأملذ بهذه الصياغة و نوافق عليها

فقط ألنها وردى يف املشرو األصل اما ا مد ا رومة ،بل صملذنا رص
هيئة امل تشاريد القانوني

با لس ورص هيئة التشري واإلفتا القانون ،

وصملذنا ا رح اإلملوة صثنا مناقشة املشرو يف ا ل ة ال ابقة .حند يف 21
الل.نة ن مد باستقاللية القضا  ،وعندما صقو
الصبيح سيصدر عد القا
م ولية ص

 ،فالقا

هنا نوعًا مد التأويل غ
عُ

ولدي مد الن اهة وعلي

رم با رم األصلح .عندما صريد مد القا

ص

رم

باقوبة عشر سنواى ذُارى ل يف مادة مد مواد القانو املتالقة بالاقوباى
فليبرم باشر سنواى ،ر ا ع ي تبق هذا الفال املخالا أل مادة مد مواد 22
القانو عقوبة مدتها عشر سنواى ،ولرد عندما صقو «م عدم اإلملال
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بالقواعد املو ودة» صاو قد ترات ا ا للقا
ويف الوقت نف

ص يرى القانو ا اص

يرى قانو الاقوباى وتو د صيضًا قواعد عامة .صنا ل ت

بقاضٍ واألملت عيلة سلما لي ت بقاضٍ .ا ح ل ماال الرئيس ص صقرص
املادة  1مد قانو الاقوباى الذ يتالق بالقواعد ،واليت تنص عل « :يطبق
يف حتديد ومد ا رمية ىل وقت 2

القانو النافذ وقت ارتراا ا رمية وير

وقو الفال بصرف النظر عد وقت حتقيق نتي.ت  ،عل صن ذا صدر قانو صو
صاثر باد وقو ا رمية وقبل الفصل فيها حبرم نهائ يطبق صصلب عل
املتهم ،واذلك يطبق األصلح ل مد نصوصها ذا اانت الت .ئة ممرنة»،
ما هو الضرر ــ بالن بة ىل األفاا ال باة املو ودة يف هذه املادة ــ يف ص نرت
ا ا للقا

ص يتخذ القرار وا رم األصلح بالن بة ىل ص خمالا 11

ذار يف هذه املادة بالذاى مد هذا املشرو بقانو ؟ مرة صملرى ص ص ما
ذارى بصورة سرياة ،حند صملذنا التو

بالن بة ىل هذه الابارة ليس ألنها

ذارى يف مشرو القانو األصل للبرومة بل صملذناه اقتناعًا باد دراستنا
للرصي

اللذيد استلمناهما بنا عل

يرد يف ص مد الرصي
تف

لب مد ا لس ،ويف الوقت نف

ما تطرقت لي األملت عيلة سلما بالن بة ىل 12

ص هذه الابارة صصلح مد تلك صو الارس ،بل عل الارس

يرد

هنا مان مد اختاذ ص مد الابارت  .ليس مد الوا ب عل بنا عل صن مت
استخدام عبارة ماينة يف ال ابق ص استخدمها فر ا مرى عليها عشراى
ال ن

واألو ا والتفر

اآل خيتلا .يو د لدينا اليوم مبدص حقو

اإلن ا  ،فهل بإمران تنفيذ حرم غ مربر بالن بة ىل خمالفة ح.مها 21
صغ ؟ ع ميرد .صنا صعتقد صن مد األفضل ا فاظ عل ن اهة القا
ا ا ل عختاذ القرار املناسب ،هذا هو األسا

وتر

الذ بنت علي الل.نة

توصيتها وصمتن عل ا لس املوافقة عليها ،وشررًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ ف اد صيد ا ا
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شررًا سيد الرئيس ،والشرر موصو

نة

ىل رئيس وصعضا

الش و املالية واعقتصادية .مداملليت لد ترو عد ا د القانون والفقه
خبصوص صدر املادة ،منا عد الاقوبة ذاتها .صعتقد ص الاقوبة

تتناسب م

ح.م ا رم ملاصة يف البنديد األو والثالث .البند األو ينص عل التالعب 2
بأدواى القيا
ليت

صو استاما صدواى قيا

تصني صو تالعب بأدواى قيا

ل صدر األخ ملالد امل قط ــ وصدواى القيا

وصملرى ،فأدواى القيا

ختتلا ب

لطد ملح سيبا ختتلا عد صدواى القيا

ــ

سلاة
رام

ذهب سيبا يف ال و  ،والها صدواى قيا  ،والتالعب بأدواى القيا
رر اب عل

ل
11

اة ال و  ،واذلك بالن بة ىل ت وير األملتام.

الرئيـــــــــــــــس:
حند اتفقنا عل ص نناق

ال فقرة عل حدة ،ولرنك ربطت الفقرة

األوىل ا سبقها خبصوص مو و الاقوبة حت تب ص با

الاقوباى قد
12

ترو شديدة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
اال سيد الرئيس ،الاقوباى لي ت شديدة و منا متهاونة ،فمد
سي

ملضراواى صو ملح غ مد سي

ذهبًا ،ومملرة الببريد اوّنت

اة

يبة واب ة بالن بة ىل مشغوعى الذهب ،ليس فقط عل م توى جملس 21
التااو و منا عل م توى بلدا املغرا الارب واهلند ،وعل م توى الاا
ارل ،وهذا ا تم هو مد حفظ هلا الصناعة عل مدى  21سنة ما ية،
وصصبح لدينا اليوم مارض للم.وهراى الاربية يرعاه صاحب ال مو امللر
األم ملليفة بد سلما

ملليفة ــ حفظ ا

ورعاه ــ وهو صحد صهم املاارض

الااملية اليت ت تضيفها مملرة الببريد ،وذلك ب بب ال ماة ا يدة للذهب 22
الببري ؛ وبالتال

لنتصور ح.م الضرر الذ

سيصيب

اة مملرة

الببريد يف هذا ا انب ذا وورى األملتام الر ية .اليوم متا ر الذهب يف
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عي بلدا املغرا الارب ويف عهورية ال ودا ويف دو ا ليج الارب ويف
اهلند نرى لديها الذهب الببري  ،وبالتال عندما يابث يف هذه ال ماة ص
عابث وي ا

ىل الربح غ املشرو وي ور ملتم صو صداة مد صدواى القيا ،

ف يرو ح.م الضرر عل امل تهلك وعل
دًا ،فريا نقيد القا

اة مملرة الببريد اب ًا

با رم عل املتهم بغرامة ع ت يد عل عشرة 2

عف دينار حبري ؟! القا

ع يف ر القضية عل هواه ،هنا

قانو

رم مد ملالل  ،فهل مد املاقو ا ب مئاى اآلعف مد الدنان يف
رمية مثل هذه وتقابل ذلك عقوبة يرو سقفها األعل غرامة مقدارها
عشرة عف دينار حبري
الذ

فقط؟! ع صعتقد ص ح.م ا

حدث ،والضرر الذ

الببريد ،اليت حناو برل
امل توى نف

وق عل

ا يتناسب م الفال

اة صناعة الذهب يف مملرة 11

هد ا افظة عليها ،وحناو

بقا ها عل

ن تط اعرتقا بها .لذلك صعتقد ص عل الل.نة واإلملوا

صعضا ا لس تدار هذه النقطة ،ألننا ذا ابلنا يد القا

حبد صعل

للاقوبة ،فف هذه ا الة سنفتح الباا أل عابث للابث باألملتام الر ية
12

وبأدواى القيا  ،وذلك أل الغرامة مقدور عليها ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ حيس يد الرميب .
21

العضو مخيس محد الرميحي:
شررًا سيد الرئيس ،والشرر موصو

ىل اإلملوة صعضا

نة

الش و املالية واعقتصادية عل هذا ا هد الرب  .ع شك ص صدر املادة ع
ي اعد القا

عل حتديد الاقوبة املناسبة ،لذلك صرى ص صدر املادة

والتاريا الذ صت مد جملس النواا هو الصبيح ،أل قانو الاقوباى
ــ اما تالمو ــ هو قانو عام ،وهذا القانو هو قانو ملاص ،ودائمًا 22
القاعدة القانونية تقو

القانو ا اص يقيد الاام ،لذلك صرى ص عبارة «م

عدم اإلملال بأ عقوبة صشد ينص عليها قانو الاقوباى صو ص قانو ملر»
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عل

ه األصح ،وه اليت ست اعد القا

صدار ا رم املناسب ،صما

عبارة «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» فأرى صنها قد ع
ت اعد القا

يف حتديد الاقوبة املناسبة ،وقد تث لدي اللبس وسو فهم

القواعد ،أل القواعد الواردة يف قانو الاقوباى ه قواعد ختتلا مد مادة
ىل مادة ،ولي ت

ددة ،لذلك صنا صميل ىل نص جملس 2

ددة بقواعد

النواا بالن بة ىل صدر املادة ،فما ا مد جملس النواا هو األصلح للمادة
وي اعد القا

يف صدار ا رم املناسب ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شررًا ،تفضل األملت عيلة عل سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شررًا سيد الرئيس ،صتفق م ما تفضل ب األخ حيس الرميب ،
وم ما ذهب لي جملس النواا ،ولرد ذا اانت الل.نة متم رة
بقرارها ،و ذا اانت تهدف ىل عدم الل.و ىل القوان

األملرى يف حالة 12

تشديد الاقوبة ،فأقرتح حذف عبارة «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف
هذه الابارة ف ترو املادة غ سليمة مد

قانو الاقوباى» ،ألن ذا مت و
ناحية الصياغة ،ولد ي تطي القا

تف

ها وتطبيقها ،وبالتال سنو د

مشرلة؛ وحالً هلذه املشرلة ــ يف حا ذا اانت الل.نة ترى عدم تشديد
الاقوبة

اانت هنا عقوبة يف قانو ملر ــ صقرتح حذف عبارة «م عدم 21

اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» ،وسأقدم اقرتاح هذا مرتوبًا
ل اادتك ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تاديل اإلملوا يف جملس النواا يقو « :م عدم اإلملال بأية 22
عقوبة صشد ينص عليها قانو الاقوباى صو ص قانو ملر» ،واذلك ملففوا
الاقوبة وقالوا« :مدة ع ت يد عل سنة وبغرامة ع جتاوو مائة دينار حبري
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بإحدى هات الاقوبت » ،بينما اإلملوا يف الل.نة لدينا ذهبوا ىل عبارة «م
عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» ،ورفاوا سقا الاقوبة
حيث قالوا« :يااقب با بس مدة ع تت.اوو ثالث سنواى وبغرامة ع تقل عد
مائة دينار وع ت يد عل عشرة عف دينار صو بإحدى هات

الاقوبت

»...؛

صحببت ص صو ح لرم الصورة حت تتخذوا قرارام وصنتم تدراو تاديل 2
النواا وتاديل
األمل هنا

نة الش و املالية واعقتصادية يف جملس الشورى ،ويف

المة عبد مد ص صقوهلا لرم وه ص عي القوان

اليت

سبقت هذا القانو تذهب دائمًا ىل عبارة «م عدم اإلملال بأية عقوبة صشد
ينص عليها قانو الاقوباى صو ص قانو ملر» ،وبالتال حت يت ق التشري
جيب ص منش يف امل ار نف  ،فهذا نو مد اعناطاف يف التشري  ،و دملا

11

عبارة «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» ياد شيئًا ديدًا
حيث نها قد حتدث لغطًا لدى القا

 ،وقد

ألن ع تو د عقوبة ع بقانو  ،وع يرت
املختصر الذ

رم بأشيا غ

تقدير الاقوبة للقا

صحببت تو يب لرم .قبل ص صنه

ددة،
 .هذا هو

النقاش األخ ملالد

امل قط واألخ صيد به اد لبا الرالم ،فإذا اانت هنا

افة ديدة 12

ىل ما سبق ص قيل فتفضلوا بأملذ الرلمة ،و ذا اا اإلملوة قد عربوا عد
رصيرم فأحب ص صعط األخ رئيس هيئة امل تشاريد القانوني
لإلدع برصي للم يد مد اعستنارة .تفضل األخ ملالد ح

الرلمة

امل قط .
21

العضو خالد حسني املسقطي:
شررًا سيد الرئيس ،صنا صحببت ص صستم ىل عي املداملالى
واآلرا قبل اإل ابة عد استف اراى اإلملوا نيابة عد الل.نة ،لذلك فليتفضل
األخ صيد به اد بأملذ الرلمة ،وشررًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ صيد براهيم به اد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شررًا سيد الرئيس ،صريد ص ص

االم األخ ملالد امل قط

ــ رئيس الل.نة ــ صوعً ،وشررًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ فلتتفاهما فيما بينرما ،تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاا
الربوجن رئيس هيئة امل تشاريد القانوني با لس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شررًا سيد الرئيس ،ورد يف تقرير الل.نة التال « :فإ الل.نة 11
عحظت ص هيئة امل تشاريد القانوني
القانون

با لس وهيئة التشري واإلفتا

قد و ات عدة ملياراى صمام الل.نة سوا حبذف الابارت

املذاورت ــ وهذا مليار صبيح صوردت هيئة امل تشاريد القانوني ــ صو األملذ
بإحدى هات

الابارت  ،»... ،ويف ا قيقة هذا األمر غ دقيق ،وحند

نوصِ باألملذ بإحدى الابارت  ،أل اجتاه هيئة امل تشاريد القانوني هو ما 12
حذف الابارت

وحتديد عقوبة ،و ما األملذ بتاديل جملس النواا باملتيار

عبارة «م عدم اإلملال بأية عقوبة صشد ينص عليها يف قانو الاقوباى صو ص
قانو

ملر» ،وحذف عبارة «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو

الاقوباى» .املشرّ الببري

منذ مدة ويلة حينما يشر قانونًا ويورد في

عقوباى لألعما املخالفة للقانو يتبفظ ،ألن يت.
األشد ،ولذلك يتبفظ حينما

ىل تطبيق الاقوبة 21

دد عقوبة ويبدصها بابارة «م عدم اإلملال

بأ عقوبة صشد ينص عليها يف قانو الاقوباى صو ص قانو ملر» ،صو بابارة
صملرى وه « :م عدم اإلملال بأ عقوبة صشد يف قانو ملر» ،وهما تاطيا
املان نف  ،وهذا ال يا مو ود قبل مشرو القانو هذا بشرل مطلق،
وما ورد يف مشرو القانو هذا هو استثنا عما سبق بشرل اامل ،و ذا 22
اانت هذه الابارة قد و ات وقالت هيئة التشري واإلفتا القانون
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صمشل يف املان  ،فمد املاروف ص هيئة التشري واإلفتا القانون ه اليت
تتوىل صياغة مشروعاى القوان سوا تلك اليت تتقدم بها ا رومة ابتدا ً صو
صياغة مشروعاى القوان اليت تتم يف
ا ل

و اعقرتاحاى بقوان اليت تأت مد

 ،وباليت جند صن حت باد هذا املشرو الذ وردى في هذه الابارة
ملرها املرسوم بقانو رقم  27ل نة 2

غ املاتادة صدرى مراسيم بقوان

2112م بشأ ال .ل الت.ار  ،وعادى ىل استاما عبارة «م عدم اإلملال
بأية عقوبة صشد يف قانو ملر يااقب با بس  ،»...فإذا اانت هيئة التشري
واإلفتا القانون م عبارة «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو
الاقوباى» ،فلماذا

تأىِ مشروعاى القوان

التالية ملشرو القانو هذا

بهذه الصياغة نف ها؟ حيث جند ص ال املشروعاى اليت تلت هذا املشرو

11

عادى ىل الابارة املاتادة نف ها وه «م عدم اإلملال بأ عقوبة صشد يف
قانو الاقوباى»...؛ لذلك انته رص هيئة امل تشاريد القانوني با لس ىل
هذا الرص  ،ولرنها صيضًا صوردى مليارًا ملر وهو صن عندما يأت قانو
عقوبة فليس هنا بأ

دد

يف عدم ذار ص مد الابارت  ،وتطبق الاقوبة اليت

ينص عليها هذا القانو ألن القانو األحدث ،وهذا واقاًا يوفر عل القا
الببث عد الاقوبة األشد يف قوان

12

سابقة حت يطبقها ،فهذا مليار ملر،

ولرد يف املفا لة ب الابارت فإ التشري الببري هو تشري متواتر عل
استاما الابارة األوىل قبل هذا املشرو وباده ،وشررًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ ملالد ح

امل قط .

العضو خالد حسني املسقطي:
شررًا سيد الرئيس ،بداية صشررام عل ما تفضلتم بذاره
وهو تو يح الفر ب

ما ا يف قرار جملس النواا وب

توصية الل.نة22 ،

وفاالً قرار جملس النواا ا باقوباى خمففة ،وحند بنا عل ما استمانا ل
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مد مداملالى يف ا لس شددنا الاقوباى ،وهلذا ال بب ا قرار جملس
النواا بابارة «م عدم اإلملال بأ عقوبة صشد ،»...وحند املتلفنا ماهم
وو انا عبارة «م عدم اإلملال بالقواعد »...وشددنا الاقوبة .وباد ص
نة الش و املالية واعقتصادية

تشاورى م اإلملوة صعضا الل.نة ــ وحند يف

دائمًا نتمي باملرونة واعستما ملداملالى اإلملوة األعضا ــ فإننا نطلب شطب 2
الابارة اليت ا ى يف بداية املادة وه «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف
قانو الاقوباى» ،لتبدص املادة عل النبو التال « :يااقب با بس مدة ع
تت.اوو ثالث سنواى ،»...وهذا انارا

آلرا اإلملوة األعضا وبنا عل ما

تفضلت ب مااليرم وما تفضل بتو يب رئيس هيئة امل تشاريد القانوني
11

با لس ،واألمر مرتو للم.لس ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ اسم صيد امله .
12

العضو جاسم أمحد املهزع:
شررًا سيد الرئيس ،بنا عل ما تطرقت لي الل.نة مد دراسة
تناولت حتديد صنوا الاقوبة واإل را اى املتباة و ريقة التقا
األملت عيلة سلما خبصوص س التقا

وما ذارت

واألحرام اليت تصدر يف مثل

هذه األمور؛ صود ص ص مئد األخ ملالد امل قط واإلملوة بأ األحرام ا نائية
ــ و

اانت حتتا

امل تشاريد القانوني
ا مأنت نف

ىل

وابط وقوان

اما ذار األخ رئيس هيئة 21

با لس ــ يصدرها القا

مد ملال األورا املقدمة لي  ،فالقا

ويقدر الاقوبة مت ما
ا نائ حتديدًا ليس

شر ًا ص تصدر صحرام بنا عل األمور املرتوبة واألدلة ،حيث ن صحيانًا
يطمئد ىل صمر ما

وقد

رم يف األمر بصورة مشددة صو بصورة خمففة

بنا عل ما ا مأ لي  .وصشرر األخ ملالد امل قط عل
الت.ديد ،وصنا صميل ىل رص األملت عيلة سلما يف مو و
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و ريقة صدار األحرام و ريقة الاقوباى ومقدار الاقوباى املو ودة يف
ا اام ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
2

شررًا ،تفضل األخ صيد براهيم به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شررًا سيد الرئيس ،صشرر الل.نة ورئي ها ،وصارر شرر
لرئي ها عل

لب حذف عبارة «م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو

الاقوباى» ،وااتفائ بالاقوباى مباشرة .ولرد املالحظ ص هذه الاقوباى 11
مشددة فاالً بالن بة ىل با
با

ا رائم الواردة يف البنود اآلتية ،وقد ترو

األفاا ــ لو ارتربت ــ ت تبق هذه الاقوباى ،ولرد با

األفاا

اليت سرتد عحقًا قد ع ت تبق هذه الاقوبة؛ لذلك صميل ىل املادة اما صتت
مد جملس النواا م حذف عبارة «م عدم اإلملال  ،»...وشررًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،ولرد ــ األخ صيد ــ لو تقرص املادة بتماد ف ت.دها تقو :
«با بس مدة ع ت يد ،»...وقد ترو املدة شهرًا« ،وبغرامة ع ت يد عل
عشرة عف دينار» ،وقد ترو الغرامة مائة دينار.
21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
سيد الرئيس ،وقد ترو املدة ثالث سنواى ،ويف هذه ا الة جيب
صع صحدد املدة بثالث سنواى ،بل صقو « :يااقب با بس» وصتر
للقا

القرار

 ،وعندما صقو  :با بس صو بال .د فماروف عند القضاة مدة ال

منهما.
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الرئيـــــــــــــــس:
عل الٍ االمك وا ح ولرد املادة صو ح .هل هنا مالحظاى
صملرى؟
2

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
اآل اإلملوة يف الل.نة اقتناوا حبذف عبارة« :م عدم اإلملال بالقواعد
الواردة يف قانو الاقوباى» ،لتبدص املادة بابارة «يااقب با بس ،»...واألملت

عيلة سلما قدمت هذا اعقرتاح صيضًا متوافقةً م ما ذهبت لي الل.نة .واألخ 11
صيد به اد يقرتح الاودة ىل ما ا يف قرار جملس النواا .وسنصوى عل
اعقرتاح األباد وهو اقرتاح األخ صيد به اد ،حيث تبن قرار جملس النواا،
فهل يوافق ا لس عل مقدمة هذه املادة بتاديل األخ صيد به اد؟
12

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
سنصوى اآل عل اقرتاح الل.نة املطروح يف ا ل ة وهو حذف عبارة:
«م عدم اإلملال بالقواعد الواردة يف قانو الاقوباى» ،لتبدص املادة بابارة

«يااقب با بس ،»...فهل يوافق ا لس عل مقدمة هذه املادة بالتاديل 21
املذاور؟

(أغلبية موافقة)
22

الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر مقدمة هذه املادة بالتاديل املذاور .وننتقل ىل البند  ،1فهل
هنا مالحظاى علي ؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا البند .وننتقل ىل البند  ،2فهل هنا مالحظاى علي ؟

(ال توجد مالحظات)

11

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذا البند بتاديل الل.نة؟

(أغلبية موافقة)

12

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا البند بتاديل الل.نة .وننتقل ىل البند  ،1فهل هنا
مالحظاى علي ؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذا البند؟

22

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر هذا البند .وننتقل ىل البند  ،4فهل هنا مالحظاى علي ؟
تفضل األخ صيد براهيم به اد.

11
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
ملالف

شررًا سيد الرئيس ،بالن بة ىل التصني  ،ليس هنا

علي  ،ولرد خبصوص اعست اد ،عندما ي تورد شخص بضاعة مد ا ار
فإنها قد ترو مطابقة ملواصفاى بلد املنشأ ،فريا صعاقب باقوبة قد
تصل ىل ثالث سنواى ذا استورد مواد مصناة حب ب مواصفاى بلد املنشأ؟ 2
هل صعاقب با بس والغرامة؟! وما هو ذنب يف هذا املو و ؟! وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،األخ صيد ،صنت ر ل صعما  ،عندما ت تورد بضاعة فإنك
تشرت عل املصن يف بلد املنشأ ص ترو البضاعة متماشية م املواصفاى 11
واملقاييس يف بلد  ،اما هو ا ا عند است اد ال ياراى ،فمواصفاى
ال يارة اليت ت
ت

يف اليابا صو صمريرا ختتلا عد مواصفاى ال يارة اليت

يف بلدنا ،واملصان تصن املنتج بشرل يتناسب م املواصفاى واملقاييس

يف بلد امل تورد ،صليس هذا صبيبًا؟! تفضل ساادة األخ وايد بد راشد
12

ال يان ووير الصناعة والت.ارة وال ياحة.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
شررًا ماال الرئيس ،اما تفضلت مااليك ،عندما متار

عمالً يف

مملرة الببريد مطلوا منك ص تلت م بشرو ال .ل الت.ار يف مملرة
الببريد وص تلت م باملواصفاى واملقاييس يف مملرة الببريد ،اما هو 21
مامو ب يف ص دولة صملرى يف الاا  ،واما تفضلت ــ ماال الرئيس ــ ص
للمنت.اى مواصفاى خمصصة لرل دولة صو قليم صو منطقة اقتصادية ،ومد
وا ب التا ر الببري

صو امل تورد الببري

ص

رص عل ص ترو ال

البضائ امل توردة لغرض املتا رة يف سو مملرة الببريد مطابقة ل و
مملرة الببريد ،وهو مد يتبمل م ولية هذا األمر وليس املصن ؛ ألن مد 22
يض الطلبية وامل و عد ختليص البضائ يف سو الببريد ،وشررًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
صيد املناع .

شررًا ،تفضل األخ دروي

العضو درويش أمحد املناعي:
شررًا سيد الرئيس ،خبصوص البند  4صقرتح

افة عبارة «ب و

2

نية» باد عبارة «للغرض الذ صنات مد ص ل » ليقرص البند عل النبو التال :
«تصني صو است اد صو عرض منت.اى صو ملدماى للبي غ مطابقة للوائح
ارة بالصبة وال المة والبيئة صو غ مالئمة للغرض الذ

الفنية الو نية صو

صنات مد ص ل ب و نية»؛ أل لدى صاحب ا ل موظف

وقد خيطأ

صحدهم ،فهل يرو صاحب ا ل هو امل و ؟! هذا صوعً .ثانيًا :صرى ص يفرد 11
بند م تقل لابارة «غ مو ح عليها بلد املنشأ» ،ألن ذا اا بلد املنشأ غ
مو ح فهذا ليس ملطأ

يمًا ،صبيح صن ملطأ ولرن ليس

يمًا،

وشررًا.
12

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،لرد ــ يا صخ دروي
التقدير ،فقد

ــ صدر املادة صعط القا

رم باقوبة خمففة دًا ،فرما تفضلت قد

حق
دث ذلك

سهوًا .املادة صعطت م احة صوس فال تذهبوا ىل الاقوبة األشد ،لذلك ذا
ا مأ القا

فاالً ىل صن ملطأ ب يط فقد

رم بأملا عقوبة ممرنة.
21

تفضل األخ صيد براهيم به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شررًا سيد الرئيس ،صو

س اعً ىل ووارة الت.ارة وساادة الووير

مو ود هنا وهو قادر عل اإل ابة عد هذا ال ا  :هل املصان الصينية ــ وقد
بدصى بضائاهم تغ و دو الاا الها ــ تصن منت.اى تتناسب م املواصفاى 22
املو ودة يف الببريد؟ ال و مفتوح وحر ،واملناف ة جترب التا ر الببري
عل ص ي تورد مد صسوا صرملص.
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الرئيـــــــــــــــس:
هذا الرالم مد غ

يا صخ صيد ،لو انت ص

لقدرى ذلك،

لرد ص ص ا مد ر ل صعما عريق يف دارة األعما فهذا م تغرا!
2

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
لرد ــ يا ماال الرئيس ــ صنا ع صترلم عد نف

.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل ساادة األخ وايد بد راشد ال يان ووير الصناعة والت.ارة
11

وال ياحة.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
شررًا ماال الرئيس ،ص مواصفة تصدر وتاتمد مد ووارة الصناعة
والت.ارة وال ياحة سوا حبرينية صو مللي.ية تامم يف ا ا عل املنافذ
ا مراية ،وتُاط عادة فرتة ومنية لتصبيح األو ا وباد انتها الفرتة 12
ا ددة مين دملو ص مواد صو ماداى صو بضائ غ مطابقة للمواصفة سوا
مد الص صو صمريرا صو حت مد املريخ ،هذا وارد وحند ملت مو ب  ،وهنا
صمثلة اث ة عل ذلك :لاب األ فا قبل فرتة ومنية صقرى هلا مواصفاى ماينة
ومنات الرث مد لاب األ فا اليت ع تتماش م هذه املواصفاى ،حيث
ح.بت يف منافذ الدملو  .صيضًا لدينا مواصفة املريفاى اليت صقرى وستدملل 21
حي النفاذ يف شهر فرباير 2116م ،وسوف يطبق عليها اإل را نف  .صبيح
ص التا ر يل.أ ىل الرحبية و ىل املتا رة مد الص

صو ص بلد ملر صاثر

تناف ية لرد ع ميرد ص ينام التا ر باألرباح فقط بل عبد مد اعلتفاى ىل
امل ولية اع تماعية والتشري املقر يف البلد صيضًا ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ ملالد ح
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22

العضو خالد حسني املسقطي:
شررًا سيد الرئيس ،ردًا عل األخ صيد به اد ،وتاقيبًا عل ما
تفضل ب ساادة ووير الصناعة والت.ارة وال ياحة ،وحبرم جتربيت يف جما
الت.ارة والصناعة؛ صرى ــ اما ذار ساادة الووير ــ ص املداملل ا مراية
الها عل علم ا يقر مد مواصفاى ،حيث ي مح بدملو البضائ املطابقة 2
للمواصفاى ،صما ما خيالفها فيمن مد الدملو  ،والتا ر عل علم بذلك ويف
الوقت نف

جيب ص يأملذ عل عاتق م ولية ص ي تورد البضائ املطابقة

هلذه املواصفاى بدو ص حتفظ عل عدم علم باملواصفاى وعل علم املنافذ
بهذه املواصفاى صيضًا ،وشررًا.

11

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل هنا مالحظاى صملرى؟

(ال توجد مالحظات)

12

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل البند 4؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا البند .وننتقل ىل البند  ،2فهل هنا مالحظاى علي ؟

(ال توجد مالحظات)

22

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذا البند؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا البند .وننتقل ىل البند  ،6فهل هنا مالحظاى علي ؟

(ال توجد مالحظات)

2

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

11

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا البند .وننتقل ىل البند  ،7فهل هنا مالحظاى علي ؟

(ال توجد مالحظات)

12

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر هذا البند .وننتقل ىل ملامتة املادة ( 19 :18باد عادة
الرتقيم) ،فهل هنا مالحظاى عليها؟ تفضل األخ صيد مهد ا داد.
22

العضو أمحد مهدي احلداد:
شررًا سيد الرئيس ،يف الفقرة اليت تنص عل « :ويف حالة اإلدانة
حترم ا رمة
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ريدت يوميت عل نفقة ا روم علي » ،يف هذه الفقرة
اانت لغة هات

ا ريدت

دد ما ذا

عربية صم ص نبية ،هنا

صبا تصدر باللغة

اإلجنلي ية ،وقد نفرتض ص صاحب بلد املنشأ ص ن

ع جييد اللغة الاربية

فريا ن تطي خما بة هذا الشخص؟! ور ا ع يقرص هذا اإلعال ثم
ت تدعي ا رمة ،فهل نااقب وهو

يالم ص حرمًا صدر

ده وقد نُشر 2

يف ريدت ر يت قد تصدرا باللغة الاربية صو بلغة ص نبية؟ ذا اا لدى
األخ ملالد امل قط صو ساادة ووير الصناعة والت.ارة وال ياحة تاليق بشأ
ذلك فليدليا ب  ،وشررًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،يا صخ صيد ،صنت ر ل دبلوماس  ،فإذا ذهبت ىل سبانيا
مثالً وصنت ع جتيد اللغة اإلسبانية وملالفت القانو  ،فهل تقو نك ع جتيد
اللغة اإلسبانية؟! تفضل األخ دروي

صيد املناع .
12

العضو درويش أمحد املناعي:
شررًا سيد الرئيس ،يف مداملليت ال ابقة ذارى عبارة «عد سو
نية» ،وقد صشرى مااليك ىل ص القا

يفهم املو و  ،و ذا افرت نا صن

حرم عل شخص بغرامة قدرها مائة دينار ،فإن عند نشر اإلعال يف
ريدت

يوميت

سيدف  711دينار ،بواق  121دينارًا عد ال نصا

صفبة ،وهذا يا

ص ا رم ائة دينار واإلعال ب بامائة دينار ،وهذا 21

غ ماقو  ،صرى ص جت ص قيمة اإلعال  ،فإذا حرم علي القا

بغرامة

قدرها مائة دينار لادم علم باألمر ،فهل ياقل ص يرلا بقيمة نشر عال
يف صبيفت بقيمة  711دينار؟! وشررًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األملت عيلة عل سلما .
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العضو مجيلة علي سلمان:
شررًا سيد
ا رم يف ريدت

الرئيس ،سأو ح املقصود بابارة «نشر ملخص
يوميت » ،هذه الصياغة ه املتاارف عليها سوا يف

قانو الاقوباى صو يف قانو الغ
واوية للقا

م ألة
ريدت

 ،واملادة تقو « :وجيوو نشر ملخص ا رم يف 2

يوميت » ،فه

اونهما

الت.ار صو يف قانو ياية امل تهلك .وهذه
حتدد اونها ص نبية صو عربية بل املهم هو

ليت  ،وهذا صمر واو للمبرمة .وهو نص صبيح ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
11

شررًا ،تفضل األخ صيد براهيم به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شررًا سيد الرئيس ،استوقفت

الابارة اليت تنص عل التال :

«وجيوو للووير يف حالة تررار املخالفة ص يأمر بغلق ا ل داريًا ملدة ع ت يد
عل ثالثة صشهر دو انتظار للبرم ا نائ » ،هل حرم الووير بغلق ا ل 12
ملدة  1صشهر هو فو ا رم النهائ

ذا اانت هنا قضية يف ا رمة؟

فلو ملالا شخص ذلك و ا ه نذار ،وهذا الشخص تضرر نتي.ة ذلك ورف
دعوى يف ا رمة يتظلم فيها مد هذا ا رم فهل جيوو للووير ص يغلق
ا ل ملدة  1صشهر قبل صدور ا رم مد ا رمة؟ وشررًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األملت فا مة عبدا بار الروه. .

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
شررًا سيد

الرئيس ،بالن بة ىل نشر ا رم يف

يوميت  ،صبيح ص املادة نصت عل ذلك ولرد

ريدت

يتم حتديد عدد مراى

النشر ،فال نالم هل يُنشر اإلعال مرة واحدة صو عدة مراى ،وهل خيتلا
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22

األمر

اانت القضية ب يطة صو اب ة؟ صم صن يُنشر صيضًـا حت

األمر ب يطًا .النص عل نشر ا رم يف ريدت

يوميت

اا

يف رصي غ

اافٍ ،بل عبد مد حتديد مدة ماينة ــ مثالً :يوما متتاليا ــ يف نص املادة،
واذلك نو ا رم عبد مد حتديده ،وشررًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األملت سامية ملليل امل يد.

العضو سامية خليل املؤيد:
شررًا سيد الرئيس ،تاقيبًا عل ما ذارت األملت عيلة سلما 11 ،
عحظت ص نهاية املادة نصت عل التال « :وجيوو نشر ملخص ا رم» ،وهذا
صعط

بنشر ا رم صو عدم نشره ،بينما الفقرة اليت تقو :

واوية للقا

«ويف حالة اإلدانة حترم ا رمة

صادرة املواد املخالفة »...ثم تقو

مباشرة« :ونشر ملخص حرم األدلة» ،فأرى ص

افة المة «جيوو» ه مد
12

باا التناسق والتماثل ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،فلياذرن اإلملوة ،صنا صحب ص صستم ىل رائرم ولرد
جيب ص تُقرص املادة بتماد حت ن تطي ص نالق ونتداملل حبيث نتمرد مد
صالح ص مللل ذا اا مو ودًا يف املادة .بالن بة ىل اإلعال فقد نص عل
صن «جيوو للقا

21

» ص صن ذار المة «جيوو» ،فإذا اانت الاملية ب يطة

ع ت تدع ذلك فالقا

لد

رم بالنشر .واما قا األخ دروي

املناع

ص ذلك سيُرلفنا  1411دينار مد ص ل قضية لد ترلا عقوبتها  111دينار
ور ا صقل مد ذلك .يا ملوة ــ اعذرون ــ صنا صعتقد ص املادة م توفاة
وم ترملة ومصاغة صياغة يدة ،ولرد

انتم ترغبو يف اعستما

ىل رص األخ امل تشار القانون فلرم ذلك .تفضل األخ دروي
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22

العضو درويش أمحد املناعي:
شررًا سيد الرئيس ،خبصوص عبارة «نشر ملخص ا رم يف
ريدت

يوميت »

ت بقها المة «جيوو» ،و منا المة «جيوو» تأت

عحقًا ،وصنا صقرتح صن ذا اا هنا

عال فلينشر يف اإلعالناى املبوبة
2

( ،)CLASSIFIEDحيث نها صرملص ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األملت عيلة عل سلما .
11

العضو مجيلة علي سلمان:
شررًا سيد الرئيس ،عندما قرصى املادة و دى ص االم األملت
سامية امل يد صبيح .حند عندما نقرص املادة الواردة يف الصفبة ( )12اليت
تنص عل «ويف حالة اإلدانة حترم ا رمة صادرة املواد املخالفة ونشر
ملخص حرم اإلدانة يف ريدت يوميت عل نفقة ا روم علي  ،وجيوو

هلا ص تأمر بغلق ا ل» ،ذ نشر ا رم يف هذه الفقرة ليس واويًا12 ،
ولرد يف نهاية املادة نص عل

واوية النشر وذلك عندما ترلمنا عد عقوبة

الشخص اععتبار ...

الرئيـــــــــــــــس:
21

ذ ماذا تا عبارة «ويف عي األحوا »؟!

العضو مجيلة علي سلمان:
عبارة «ويف عي األحوا » تاود عل الشخص اععتبار  .صنا ناقشت
ذلك صباحًا م ساادة رئيس هيئة امل تشاريد القانوني

با لس ،وصعتقد

صنها تاود عل الشخص اععتبار  ،وما فهمت ــ صثنا نقاشنا صباح هذا اليوم ــ 22
صنها تاود عل املادة ارل ،وعندما تناقشت بشأنها م ساادة رئيس هيئة
امل تشاريد القانوني با لس ملالف
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ت بقها ،فببذا لو ن تم لرص رئيس هيئة امل تشاريد القانوني

با لس

بشأنها ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ الداتور عصام عبدالوهاا الربوجن رئيس هيئة 2
امل تشاريد القانوني با لس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شررًا سيد الرئيس ،املخالفة يف الفقرة ( )7ه خمالفة ملط ة،
حيث تنص الفقرة عل اآلت « :تدويد عبارة عل بطاقة البيا توح بأنها 11
مطابقة للمواصفاى القياسية صو اللوائح الفنية دو ا صو عل موافقة
ملطية مد امل س ة صو ا هاى ذاى الاالقة» ،ذ هنا املخالفة ملط ة .اما
تنص عل «ويف حالة اإلدانة حترم ا رمة صادرة املواد املخالفة ونشر
ملخص حرم اإلدانة يف ريدت

يوميت

عل نفقة ا روم علي » ،يف

ا قيقة يو د هنا تغليظ للاقوبة ب بب ملطورة املخالفة ،وصعتقد ص هذا 12
األمر ائ بدو ح اا التراليا اليت سوف يتبملها مد حيث املصادرة
ومد حيث النشر يف ا ريدت  .اما نصت عل اآلت « :وجيوو هلا ص تأمر
بغلق ا ل ملدة ع ت يد عل ثالثة صشهر» ،وهذا صمر واو للمبرمة.
«وجيوو للووير يف حالة تررار املخالفة ص يأمر بغلق ا ل داريًا» وهذا القرار
ــ يف الواق ــ هو قرار دار  ،وجيوو للووير حب ب نص القانو ص يتخذ قرارًا 21
داريًا بغلق ا ل يف حالة تررار املخالفة ،وهذا ع يتاارض م ا رم
ا نائ الذ ميرد ص تطو مدة صدوره ،وملال هذه الفرتة ولر
ي تطي يقاف تررار هذه املخالفاى لــ ص يُصدر قرارًا داريًا بغلق ا ل
ملدة ع ت يد عل ثالثة صشهر ،وهذا القرار اإلدار قابل للطاد في صمام
القضا ألن قرار دار وقابل للطاد ومد ا ائ للمبرمة ص حترم بإلغا 22
القرار اإلدار بالغلق ملدة ع ت يد عل ثالثة صشهر .وعلي صعتقد ص املادة
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 44

2112/11/22م املضبطة 6

مرتابطة وليس فيها ص مللل .فيما يتالق

ولية الشخص اععتبار يف

ا قيقة ص يا هذا النص بنا عل اقرتاح مد صعضا ا لس وليس مد
الضرور ص يتطابق مو و م املذة الشخص اععتبار م م املذة الشخص
الطبيا  ،وصعتقد ص املادة مرتابطة جبمي فقراتها ،وشررًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ الداتور

مد عل ح د عل .

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
شررًا سيد الرئيس ،يبدو ص الفقرة الواردة باد البند رقم (11 )7
تتالق جبمي البنود وليس بالبند رقم ( )7فقط ،ألن يف حالة اإلدانة حترم
ا رمة

صادرة املواد املخالفة ،واملصادرة تتالق بالبنود الها بد ًا مد

البند ( )1حت البند ( ،)7ذ هذه الفقرة ع ختتص بالبند رقم ( )7فقط،
فأر و تو يح ذلك مد قبل الل.نة صو مد قبل ساادة رئيس هيئة امل تشاريد
12

القانوني با لس ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،األخ الداتور عصام عبدالوهاا الربوجن
امل تشاريد القانوني

با لس الذ رغبتم يف اعستما ىل رصي يقو

املادة م توفاة وم ترملة ومتناسقة ،واإلملوا يقولو
ا رم يف ريدت

رئيس هيئة

يوميت

نشر ملخص 21

يف صدر املادة خيتلا عد ع .ها ،ولو ص

املفهوم هو صن «يف عي األحوا » ينطبق عل املادة الها ،وهذا ما نفهم .
اآل األملت سامية امل يد تقرتح

افة المة «وجيوو» يف صدر املادة حت

ترو املادة صاثر و وحًا ،وسوف نصوى عل هذه املادة بتاديل األملت
سامية امل يد ،ليصبح النص عل النبو التال « :ويف حالة اإلدانة حترم 22
ا رمة

صادرة املواد املخالفة وجيوو نشر ملخص حرم اإلدانة يف
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ريدت يوميت » ،باد ذلك وردى المة «وجيوو» وهنا جيب ص نقو «اما
جيوو» ،فهل هنا مالحظاى صملرى؟

(ال توجد مالحظات)

2

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل يوافق ا لس عل هذا البند بالتاديل الوارد يف التقرير
م مراعاة التاديالى املذاورة صعاله؟
11

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر ذلك .هل يوافق ا لس عل املادة ( 19 :18باد عادة الرتقيم)
يف جمموعها؟

12

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ تُقر هذه املادة يف جمموعها .وبهذا نرو قد انتهينا مد مناقشة
مواد مشرو القانو  ،فهل يوافق ا لس علي يف جمموع ؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يُقر مشرو القانو يف جمموع  ،وسوف نأملذ الرص النهائ عل
مشرو القانو يف ا ل ة القادمة .وننتقل اآل
األعما وا اص ناقشة تقرير
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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22

مشرو قانو بتاديل املادة ( )2مد املرسوم بقانو رقم ( )26ل نة 1996م
اباى (املاد يف

بشأ مدقق ا

النواا) ،تفضل األخ صاد عيد

و اعقرتاح بقانو املقدم مد جملس

رية مقرر الل.نة.
2

العضو صادق عيد آل رمحة:
شررًا سيد

الرئيس ،بداية ص لب تثبيت التقرير ومرفقات يف

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
11

هل يوافق ا لس عل تثبيت التقرير ومرفقات يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
12

ذ يتم تثبيت التقرير ومرفقات يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )39
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدص

ناقشة املبادئ واألسس الاامة ملشرو القانو  .تفضل األخ 21

مقرر الل.نة.

العضو صادق عيد آل رمحة:
شررًا سيد الرئيس ،تدارست الل.نة مشرو قانو بتاديل املادة
( )2مد املرسوم بقانو رقم ( )26ل نة 1996م بشأ مدقق ا
يف

اباى (املاد 22

و اعقرتاح بقانو املقدم مد جملس النواا) ،باد عادت ىل الل.نة بنا

عل قرار مرتب ا لس يف ا تماع الثان املناقد بتاريخ  18صاتوبر
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2112م ،خبصوص عادة النظر يف مشروعاى القوان واملراسيم بقوان اليت
صعدى تقاريرها مد قبل الل.نة ال ابقة ملال دور اعناقاد األو مد الفصل
اآلرا واملالحظاى اليت صبديت مد قبل ال ادة

التشريا الراب  .وباد تدار

صعضا الل.نة؛ مللصت الل.نة ىل تب

ما انتهت لي الل.نة ال ابقة برف

مشرو القانو مد حيث املبدص ،وذلك لالعتباراى التالية1 :ــ ص مشرو
القانو اما ورد مد ا رومة ي سس ملااملة متمي ة للاامل

2

يف ديوا

الرقابة املالية واإلدارية مد دو نظرائهم يف ا هاى ا رومية األملرى،
واذلك وا ا اسب

واملدقق

الاامل

يف القطا ا اص ،وص تاديل

جملس النواا عل مشرو القانو بشمو عي موظف ا رومة ع ي د
ىل والة هذا التاارض ب

موظف ا رومة والاامل

يف القطا ا اص11 .

2ــ ص املادة ( )6مد املرسوم بقانو رقم ( )26ل نة 1996م بشأ مدقق
ا

اباى تشرت للرتمليص بفتح مرتب تدقيق ص متض حس سنواى مد

تاريخ القيد يف س.ل مدقق ا
يف صحد مراتب مدقق ا
مد ذاى املرسوم بقانو تشرت

اباى ويرو املرملص ل قد عمل ملالهلا

اباى املرملص هلا؛ يضاف ىل ذلك ص املادة ()2
يف مد يقيد يف س.ل مدقق ا

اباى ص

12

ترو لدي ملربة عملية يف مرتب تدقيق للب اباى ع تقل عد سب سنواى
ص

ا جمموع اثنتا عشرة سنة ،مما يا

استثنا املشمول بأحرام هذا

املشرو مد قضا هذه املدة قبل الرتمليص هلم بفتح مرتب تدقيق
ا

اباى ،و قرار هذا التاديل ي د

ىل تاارض م املادة ( )6مد املرسوم

بقانو املذاور صعاله1 .ــ ص صهداف املشرو ع ميرد ص تتبقق حت باد 21
التاديل الذ صدملل جملس النواا عل مشرو القانو  ،وصن يف حا قرار
هذا املشرو بتاديل جملس النواا ستصاب مرانية تطبيق املادة ( )2البند
( )2مد مشرو القانو واملادة ( )9البند ( )1مد املرسوم بقانو رقم ()26
ل نة 1996م بشأ مدقق ا

اباى؛ حيث

املادة ( )2تشرت يف البند ()2

املقرتح التال « :ل مدة ملربة عملية يف جما تدقيق ا

اباى داملل مملرة 22

الببريد صو ملار ها ع تقل عد سب سنواى» يف ح ص املادة ( )9البند ( )1مد
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املرسوم تشرت توافر« :شهادة عد ا ربة ال ابقة اليت قضاها لدى مرتب
التدقيق» ،وعلي فإ هذا البند سيل م الب القيد ب .ل مدقق ا

اباى

ص يقدم شهادة عد ا ربة ال ابقة اليت قضاها لدى مرتب التدقيق رغم ص
التاديل املقرتح للبند ( )2مد املادة ( )2ا

ص ترو مدة

ذف اشرتا

ا ربة الاملية يف مرتب تدقيق ح اباى .لذا فإ ص تاديل عل البند جيب 2
ص يتبا تاديل عل املادت ( )9 ،6مد ذاى املرسوم بقانو  .اما ص التاديل
املقرتح ا

ذف اشرتا

ص ترو مدة ا ربة الاملية يف مرتب تدقيق

ح اباى ،وهذا األمر مد شأن ال ماح بقيد ص شخص لدي ملربة يف جما
تدقيق ا

اباى حت لو اانت يف التدقيق الداملل للشرااى الت.ارية صو

يف الوواراى واهليئاى ا رومية مد القيد ب .ل مدقق ا
املهاراى املطلوبة ملمارسة مهنة التدقيق ا ار

اباى رغم ص

للب اباى ع ميرد ص

ترت ب ع مد ملال الامل يف مرتب تدقيق ح اباى ملار
ملت م بتطبيق مااي ا اسبة الدولية
( )IASومااي

International Financial Reporting

4 .)IFRS(Standardsــ ص قانو م اولة مهنة تدقيق ا
املالية الااملية ،اليت غالبًا تشرت
ويرملص ل

اباى يف مملرة 12

والنظم ال ارية املفاو يف املراا

فيمد يقيد يف س.ل مدقق ا

اباى

مارسة املهنة واحرتافها ص يلت م تطلباى ممارسة املهنة اليت

صرشد بها جملس مااي

التدقيق والتأايداى الدولية

(IAASB( Auditing and Assurance Standards Board

للمباسب

باعتباره

The International Accreditation Service

عداد وعرض التقارير املالية

الببريد ا مضاهيًا ومماثالً للقوان

11

The international

املنبثق عد اعحتاد الدول

(IFAC) The International Federation of Accounts

21

واليت تتضمد:

متطلباى التاليم والتدريب وا ربة الاملية لدملو املهنة ،متطلباى التطوير
امله

امل تمر ،صنظمة حوامة الشرااى ،املااي املهنية،

را اى املراقبة

والتأديب املهنية والتنظيمية ،املرا ااى ا ار ية مد قبل رف ثالث خمو
قانونًا ملراقبة ودة األدا و عداد التقارير صو البالغاى صو املالوماى خبصوص 22
صعما ا اسب املمتهد ( را اى ورقابة األدا )؛ ويتفق هذا الرص م رص
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عاية ا اسب الببرينية .سيد الرئيس ،بنا عل ما تقدم توص الل.نة
بادم املوافقة مد حيث املبدص عل مشرو قانو بتاديل املادة ( )2مد املرسوم
بقانو رقم ( )26ل نة 1996م بشأ مدقق ا

اباى (املاد يف و اعقرتاح

بقانو املقدم مد جملس النواا) ،واألمر ماروض عل

ا لس املوقر،
2

وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل هنا مالحظاى؟ تفضل األملت الداتورة هاد عبدا
الفا ل.

11

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شررًا سيد الرئيس ،تتمي مملرة الببريد بو ود قانو صارم
اباى ،وهذا القانو يوااب القوان املامو بها يف

مل اولة مهنة تدقيق ا

عدد مد الاواصم الااملية .صرى ص التاديالى املقرتحة عل هذا املشرو بقانو
ستفتح الباا صمام ماامالى متيي ية ب م اول هذه املهنة مد املدقق اليوم 12
وغدًا صمام صصباا املهد األملرى سوا يف القطا ا روم صو يف امل س اى
ا اصة األملرى ،وبالتال ع ص د

رورة تشرياية ملثل هذه التاديالى وصتفق

م ما اجتهت لي الل.نة بادم املوافقة عل هذه التاديالى ،وشررًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ صيد مهد ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شررًا سيد الرئيس ،صبدص

ا انتهت لي األملت الداتورة هاد

الفا ل وصوافقها اليًا فيما تفضلت ب وما ا يف هذا التقرير .يف الواق ما 22
ا يف هذا التقرير

رم شر ة اب ة مد املوا ن مد م اولة هذه املهنة.

صعتقد ص ما ا يف هذا التاديل هو نو مد التا.ي  ،وصرى ص التوصية
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ــ اما ذارى األملت الداتورة هاد واألخ مقرر الل.نة ــ بادم املوافقة علي
لها الصبيح ،وشررًا.

ه يف الواق يف

الرئيـــــــــــــــــس:
2

شررًا ،هل هنا مالحظاى صملرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل توصية الل.نة برف

مشرو القانو مد حيث 11

املبدص؟

(أغلبية موافقة)
12

الرئيـــــــــــــــــس:
مشرو القانو مد حيث املبدص .وننتقل اآل ىل البند التال

ذ يرف

مد دو األعما وا اص ناقشة تقرير
خبصوص ا

اا ا تام عحتيا

نة الش و املالية واعقتصادية

األ يا القادمة لل نة املالية املنتهية يف

 11دي مرب 2111م باد تدقيق مد قبل ديوا الرقابة املالية واإلدارية .وص لب
مد األخ ر ا عبدا

فر مقرر الل.نة التو

ىل املنصة فليتفضل.

21

العضو رضا عبداهلل فرج:
شررًا سيد

الرئيس ،بدايةً ص لب تثبيت التقرير ومرفقات يف

املضبطة.

22

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق ا لس عل تثبيت التقرير ومرفقات يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
ذ يتم تثبيت التقرير ومرفقات يف املضبطة.

(انظر امللحق  /9صفحة )102

2

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدص

ناقشة املبادئ واألسس الاامة ملشرو القانو  .تفضل األخ

مقرر الل.نة.
11

العضو رضا عبداهلل فرج:
شررًا سيد الرئيس ،تو د يف التقرير داو اث ة سوف صش
ىل األرقام املهمة فيها فقط ،لذا صر و املاذرة؛ ومد لدي مد اإلملوة األعضا
ص

استف ار فبإمران

عحتيا

اإل ابة عن  .رص

اا ا تام

الل.نة يف ا

األ يا القادمة لل نة املالية املنتهية يف  11دي مرب 2111م باد

تدقيق مد قبل ديوا الرقابة املالية واإلدارية ،وباد تباد و هاى النظر حول
مد قبل صعضا الل.نة ،وامل تشار القانون
اعقتصاد واملال با لس ،وصملذ رص
با لس هو عدم خمالفة ا

لش و

الل.ا

12

وامل تشار

نة الش و التشرياية والقانونية

اا ا تام

ملبادئ وصحرام الدستور،

وسالمت مد الناحيت الدستورية والقانونية ،اما ص الل.نة رصى اعاتفا
ا ا يف قرار جملس النواا مد مرفقاى وردود لل.هاى املختصة .وتود 21
الل.نة اإلشارة ىل التال 1 :ــ مت نشا ح اا احتيا

األ يا القادمة

و ب القانو رقم  28ل نة 2116م يف  17يوليو 2116م ،وترصد في املبالغ
املقتطاة مد تصدير النفط وعوائد استثمارها2 .ــ دملل الصندو ياتمد صساسًا
عل ملصم دوعر صمرير واحد عد ال برميل مد النفط ا ام املصدر ىل
ملار الببريد عندما يت.اوو سار النفط ا ام  41دوعرًا ،حيث تنص املادة 22 1
مد القانو رقم  28ل نة 2116م عل صن «يقتط دوعر صمرير واحد مد
سار ال برميل نفط ملام ي يد ساره عل  41دوعرًا ويتم تصديره ىل ملار
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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مملرة الببريد اعتبارًا مد صو ال نة املالية التالية لنفاذ هذا القانو ،
لترويد احتيا

األ يا القادمة) وع جيوو ملف

ملاص ي م (احتيا

املبلغ املقتط صو ويادت صو التصرف بأموا
اعستثمارية ع بقانو »1 .ــ

لغ

اعحتيا

الاملياى

ت ب دوعر صمرير واحد عد ال برميل

مصدر مد نتا حقو النفط يف صبوسافة مد حصة الببريد4 .ــ ينظم املرسوم 2
ا يف ذلك جملس

رقم  22ل نة 2118م القواعد اإلدارية إلدارة الصندو

اإلدارة والبياناى املالية2 .ــ بدص ا صم الفال مد اإليراداى الواردة مد
تصدير النفط ا ام اعتبارًا مد  1يناير 2117م وفقًا للمرسوم6 .ــ مت تصدير
ما جمموع  171,116,114برميل نفط مد حقل صبو سافة مد حصة اململرة
منذ عام 2117م وحت نهاية عام 2111م ،والذ يندر يف
حت

القانو 7 .ــ بلغ جممو اعحتيا

ار صحرام 11

تاريخ  11دي مرب 2111م مبلغ

 171,116,114دوعرًا صمريريًا باإل افة ىل  41,787,126دوعرًا صمريريًا
ااائداى اعستثمار 8 .ــ جير
األمرير

عداد ا

ااملة صساسية .املصروفاى:

عمومية و دارية عل ح اا اعحتيا

اباى باستخدام الدوعر
يتم احت اا ص

مصاريا

عندما اانت تتم دارت مد قبل دارة 12

اعستثماراى ا رومية بووارة املالية .مت اعتماد اهليرل الدائم لل.هاويد
اإلدار والف

لس دارة صندو اعحتيا

بتاريخ  17يونيو 2112م .مت

تاي مدير دارة ش و األمال ا رومية باإل افة ىل عمل القيام بأعما
الرئيس التنفيذ لل.هاويد اإلدار والف

لالحتيا

للفرتة مد  1بريل

2111م حت  11دي مرب 2111م .بلغت املصروفاى الامومية واإلدارية عل
ح اا صندو اعحتيا

21

ل نة 2111م مبلغ  124,111دوعر اما هو مب

يف ا دو  .مت ت .يل املصروفاى الامومية واإلدارية

مد مصروفاى

املي انية الاامة للدولة وفقًا للمادة ( )11مد املرسوم رقم ( )22ل نة 2118م
بشأ نظام عمل جملس احتيا

األ يا القادمة اليت تنص عل ص «تدر

اععتماداى املالية الالومة ألدا صعما ا لس يف املي انية الاامة للدولة»22 ،
وبذلك

يتم احت اا ص مصاريا عمومية و دارية عل ح اا اعحتيا
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.

الرصيد اعحتيا

اما يف  11دي مرب 2111م هو  412,121,461دوعرًا،

منها  171,116,114دوعرًا ه قيمة استقطا دوعر واحد عد ال برميل نفط
مصدّر ىل ملار اململرة ،و 41,787,126دوعرًا ه يراداى اعستثماراى مد
بداية الصندو ىل اآل  .يالحظ استمرار ارتفا يراداى استثماراى الصندو
بنا عل ال يادة يف األموا وارتفا األرصدة .وهنا ملطأ يف الصفبة  7مد 2
تقرير الل.نة ،حيث ورد ص اعستثماراى املتاحة للبي ل نة 2111م تبلغ
 146,762,148دوعرًا ،والصبيح هو  164,762,148دوعرًا؛ ويف الصفبة نف
ورد ص النقد وما يف حرم يف سنة 2111م هو  226,148,226دوعرًا،
والصبيح صن  114,192,812دوعرًا .و عال اعحتيا

املو ود يف الصندو

اما يف  11دي مرب 2111م هو  412,179,882دوعرًا .دملل اعستثماراى حت

11

 11دي مرب 2111م هو  14,481,818دوعرًا .النقد وما يف حرم يف نهاية عام
2111م بلغ  226,148,226دوعرًا مقابل  114,192,812دوعرًا يف عام 2112م،
وميرد مالحظة ص النقد وما يف حرم يف بداية ال نة يف عام 2111م هو
 114,192,812دوعرًا يف مقابل  217,114,217دوعراى يف الاام ال ابق.
حراة اعستثماراى بلغت يف نهاية ال نة  164,762,148دوعرًا مقابل 12
 146,212,441دوعرًا يف الاام ال ابق ،وتفاصيلها مو ودة يف تقرير الل.نة،
حيث تتلخص هذه اعستثماراى يف صرو التأ

اإلسالمية ،وصرو

صملرى ،وسنداى م س ة ا ليج لالستثمار ،وصسهم يف شراة ا ليج
لترنولو يا املياه ا دودة ،وغ ها مد اعستثماراى اليت يبلغ جمموعها
 164,762,148دوعرًا .هذا ملخص ا
ا

اباى ،ومالحظاى الل.نة عل

21

اباى تتلخص يف التال 1 :ــ عحظت الل.نة ص املادة ( )4مد القانو رقم

( )28ل نة 2116م بشأ احتيا

األ يا القادمة تنص عل ص «يُشرل

بووارة املالية جملس ي م (جملس احتيا

األ يا القادمة) برئاسة ووير

املالية وعدد اافٍ مد األعضا املختص وذو ا ربة مد داملل ا رومة
وملار ها خيتص بو

وتنفيذ ال ياسة والقواعد اليت تتب يف استثمار 22

األموا املنصوص عليها يف املادة ( )1مد هذا القانو حب ب مقتضياى
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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الظروف اعقتصادية املتطورة و قرار ا

اا ا تام هلا» ،واستنادًا ىل ذلك

صدر املرسوم رقم ( )84ل نة 2118م بإعادة تشريل جملس احتيا
األ يا القادمة برئاسة ووير املالية ومثانية صعضا  .وقد عحظت الل.نة ص
بقًا ملا ورد يف املرسوم قد حدد األعضا مد ملار

تشريل ا لس

ا رومة باضويد فقط ،بينما اا عدد األعضا مد داملل ا رومة ستة 2
صعضا

افة ىل ووير املالية الذ يتوىل رئاسة ا لس .ولذلك ترى الل.نة

رورة تنوي

املتصاصاى صعضا

ا لس ممد ميتلرو

ا رباى

والرفا اى يف جما استثمار األموا وفقًا لنص املادة ( )4مد القانو رقم
( )28ل نة 2116م بشأ احتيا
و

األ يا القادمة2 .ــ ت اد الل.نة

اسرتاتي.ية استثمارية مناسبة عستثمار صموا ا

استثمارية ذاى عائد مال
يف عائداى ا

يد وخما ر منخفضة ،ا

رورة

اا يف جماعى 11
قق ال يادة ال نوية

اا( .وهذه املالحظة ترررى يف تقارير الل.نة ال ابقة).
ا لالستثمار والتدقيق واملخا ر للنظر يف

1ــ تالحظ الل.نة عدم و ود

فرص اعستثمار واعسرتاتي.ية واألدا وما ىل ذلك ،متاشيًا م التو
تا ي املراسب املالية لالحتيا

ىل

سنويًا ،و عداد التقارير وفقًا ملبادئ 12

ا وامة4 .ــ نظرًا ىل منو ح.م صموا الصندو  ،وا ا ة ىل دارة
متخصصة يف دارة هذه األموا  ،ترى الل.نة صهمية و ود هاو م تقل إلدارة
جملس احتيا

األ يا القادمة2 .ــ صهمية تقييم ح اا احتيا

األ يا مد

قبل شراة متخصصة ملار ية بهدف التأاد مد الريفية اليت تدار بها
اعستثماراى ،حيث
مه

تقرير ديوا الرقابة املالية واإلدارية املرفق هو تقرير 21

فقط وليس مد مهام حتليل ال ياساى اعستثمارية فال يتوق من ص

يرشا عيوا استثمار صموا الصندو  ،لذا باى مد الضرور و ود هة
ترا

ال ياسة اعستثمارية للصندو  .وت اد الل.نة ص ا فاظ عل هذه

األموا ياد صمرًا يف غاية األهمية ،مما ي تدع تو ي الشرر
احتيا

األ يا القادمة عل ا هد الو

لس دارة

املخلص املبذو يف ملدمة 22

مصلبة األ يا القادمة ويايت مد الضيا ملال ال نواى القليلة املا ية.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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توصية الل.نة :يف
ا تام عحتيا

و املناقشاى واآلرا اليت صبديت صثنا دراسة ا

اا

األ يا القادمة لل نة املالية املنتهية يف  11دي مرب 2111م

باد تدقيق مد قبل ديوا الرقابة املالية واإلدارية ،فإ الل.نة توص باعتماد
ا

األ يا القادمة لل نة املالية املنتهية يف 11

اا ا تام عحتيا

دي مرب 2111م باد تدقيق مد قبل ديوا الرقابة املالية واإلدارية ،واألمر 2
ماروض عل ا لس املوقر عختاذ الالوم ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل هنا مالحظاى؟ تفضل األملت هالة رم

فاي .

11

العضو هالة رمزي فايز:
شررًا سيد

الرئيس ،صتقدم بالشرر ىل

نة الش و املالية

واعقتصادية عل تقريرها الوايف والشامل ،الذ في الرث مد املالوماى
اليت ختدم هذا الصندو  .لد ملبوظة ب يطة انت صحب ص يو بها ل
األخ ملالد امل قط  ،وه صن يف التقرير هنا
واإلدارية للب اا اعحتيا
القائم

دو باملصروفاى الامومية 12

 ،ويف هذا ا دو يو د بند «مرافآى ورواتب

عل ح اا اعحتيا

» ،وباملقارنة ب

صرقام عام 2112م وعام

2111م جند ص املبلغ قف قف ة اب ة ،فف عام 2112م اا املبلغ 21,129
ويف عام 2111م وصل املبلغ ىل  ،171,721وصحب ص صعرف ما هو تف

هذه

القف ة الرب ة يف الرواتب واملرافآى مد األخ املقرر صو األخ رئيس الل.نة؟ 21
وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ مقرر الل.نة.

22

العضو رضا عبداهلل فرج:
شررًا سيد الرئيس ،صعتقد صن ملال عام 2111م مت توظيا صعداد
افية ىل األعداد املو ودة مد املوظف  ،أل ح.م اعحتيا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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صارب ،هذا انب .ا انب اآلملر ،ص حرومة مملرة الببريد تتبمل
عي املصاريا اإلدارية ،وبالتال فه مصاريا
للدولة ،وصندو احتيا

األ يا القادمة

مد املي انية الامومية

يتبمل ص مبلغ

ايف .ص ص

هذه ال يادة ا ى مد ويادة الاامل يف الصندو  ،وشررًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ صيد مهد ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شررًا سيد الرئيس ،والشرر موصو ىل اإلملوة يف
املالية واعقتصادية عل تقريرهم حو ا

اا ا تام عحتيا

نة الش و

11

األ يا

القادمة .سيد الرئيس ،اما تالمو هبطت صساار النفط ،وباألمس اا
هنا تقرير حو ص سار نفط الببريد اخنف
صن مادام النفط قد اخنف

ىل  19,1دوعرًا ،وهذا يا

ىل هذا ال ار فإن لد يتم استقطا دوعر واحد

مد ال برميل نفط ع ذا عادى األساار ىل ما فو  41دوعرًا .نتا

12

الببريد هو  121صلا برميل يف اليوم مد بئر صبو سافة ،و 21صلا برميل يوميًا
مد ا قو الربية يف الببريد ،و ذا استمر هبو صساار النفط ف وف يتأثر
هذا الصندو واحتيا ي ؛ وس ال هنا مو
وش و جمل
ورد دو

ىل ساادة ووير ش و اإلعالم

الشورى والنواا ،يف الصفبة  77مد دو صعما ا ل ة
و املصروفاى الامومية واإلدارية

اا اعحتيا

2111م ،وورد في ص جممو مرافآى صعضا جملس اعحتيا

 2112ــ 21
بلغ يف عام

2111م مبلغ  ،77,128فهل يا تُرى يف امل تقبل سوف ت تمر ا رومة املوقرة
يف عطا مثل هذه املرافآى؟ وملاصة ذا استمر هبو
الصندو املبلغ الذ اا مد املفرتض ص
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صل علي لو ص سار النفط
2112/11/22م املضبطة 6

اا فو  41دوعرًا؟! صعتقد ص هنا تو هًا مد قبل ا رومة املوقرة ىل
صو لغا مرافآى ه ع الذيد يشغلو عضوية جمالس داراى

ختفي

شرااى حرومية صو شب حرومية ،وصعتقد صن مد الضرور ص نلتفت ىل
هذه النقطة املهمة ،وشررًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل ساادة ال يد عي
ش و اإلعالم وش و جمل

بد عبدالريد ا ماد ووير

الشورى والنواا.
11

وزير شؤون اإلعالم وشؤون جملسي الشورى والنواب:
شررًا ماال

الرئيس ،للتو يح نقو

ما

رم مو و

املرافآى ا اصة باضوية جمالس اإلداراى للشرااى واهليئاى اليت
متتلرها ا رومة هو صوعً القوان ال ارية يف مملرة الببريد ،وثانيًا ذا
اانت هنا ص

را اى دامللية ختتص بهذا ا انب سوا يف ا رومة صو

يف هذه الشرااى ،وثالثًا ص ا رومة تتمت ب ياسة مرنة يف هذا 12
ا صوص تراع املتغ اى واملتطلباى ،واا هنا

قبل صسابي ــ اما

تاباتم ــ قرار مد جملس الوورا املوقر بإيقاف مثل هذه املرافآى ملدة ماينة
فيما يتالق بالشرااى اليت متتلك ا رومة ا
وما صردى تو يب هو ص هنا

األارب مد مُلريتها؛

متاباة م تمرة مد قبل ا رومة هلذه

األمور ،واهلدف مد ذلك هو ا فاظ عل املا الاام يف عي صو ه 21 ،
وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ ملالد ح
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امل قط .

22
2112/11/22م املضبطة 6

العضو خالد حسني املسقطي:
شررًا سيد الرئيس ،ردًا عل ما تفضل ب األخ صيد ا داد صقو
ننا صبدينا مالحظاى يف تقرير الل.نة ،ولي ت الها متالقة بالواق الذ
انا نايش يف عام 2111م ،ولرد املا ص هذا ا

ىل

اا ا تام صت

ا لس يف الظروف ا الية وحند يف نهاية عام 2112م فقد صملذنا يف اععتبار 2
ريقة الامل اليت ناتقد صنها سوف ترو األفضل بالن بة ىل استثماراى
احتيا

األ يا القادمة .وقد صملذنا يف اععتبار ص املصدر األساس منذ

بداية نشا هذا الصندو يف عام 2116م وصدور املراسيم والقوان املتالقة
بريفية دارة هذا الصندو اا ياتمد باألسا

عل املدملو الوارد مد بي

براميل النفط املنت.ة اليت ع تقل صساار بياها عد  41دوعرًا ،حند اليوم مد 11
ملال هذه املالحظاى اا تراي نا عل

ص يرو اعستثمار صفضل

بالن بة ىل مو وداى الصندو  ،ومد ملال ا تماعاى الل.نة نظرنا ىل
الرث

مد األمور اليت مد املمرد ص حتقق يراداى صعل

استثماراى هذا الصندو  ،واليت سيرو هلا األثر الرب

مد ورا
يف تاوي

املدملو الذ قد خن ره يف ال نواى القادمة ،و اانت التوقااى املو ودة 12
مد ملال امل س اى املالية ملال ال نواى القادمة تبشر بأن يف صسوص احتما
سيرو سار برميل النفط الواحد صاثر مد  41دوعرًا .حند اليوم نترلم
عد عادة النظر يف صعضا جملس دارة الصندو  ،ويف ا ربة اليت مد
املمرد ص نأت بها مد ملار القطا ا روم  ،هذه نقطة دًا مهمة يف
األو ا الراهنة حت ترو هنا

قدرة عل

دارة الصندو بتو

غ

التو

ا روم  ،وبنظرة غ مغلقة بالن بة ىل اإليراداى ،ونترلم صيضًا

عد

رورة و ود اإلدارة املنفصلة بالن بة ىل هذا الصندو اليت مد ملالهلا
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21

ًا و اا ب يطًا

سيتم حتقيق الغرض مد هذا الصندو  ،وص ناوض
مد ملال يراداى بي براميل النفط ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
2

شررًا ،تفضل األخ صيد براهيم به اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شررًا سيد الرئيس ،يف الواق لد با
اإلملوة سبقون يف رحها ،واا هنا تف
األمور لد  ،ولرد بق لد استف ار
خبصوص بند املصروفاى الامومية واإلدارية

اعستف اراى ولرد

مد ساادة الووير صو ح با
ابة عن وهو 11

صحصل عل
اا اعحتيا

2111م ،الذ يبيّد الفر يف جممو املصروفاى ما ب

2112م ــ

سنة 2112م وسنة

2111م ،حيث قف جممو املصروفاى مد  91218دوعراى ىل 124111
دوعر ،وبالتال يف سنة واحدة قف جممو املصروفاى ىل الضاا ،وعبد ص
اإلملوا يف

نة الش و املالية واعقتصادية با لس سألوا امل ول

يف 12

ووارة املالية عد جممو مصروفاى 2114م ،وس ال هو :هل ال يادة يف
جممو املصروفاى ست تمر سنة عد سنة ،صم ص ا د األعل
املصروفاى سيرو اما

مو

ا يف سنة 2111م؟ صم هل سيقل جممو

املصروفاى؟ و ا صننا يف سنة 2112م ،فالبد ص املالوماى املتالقة ب نة
2114م باتت شب وا بة لدى اإلملوا يف ووارة املالية ،وبالتال

هل 21

املصروفاى ست تمر يف اعرتفا صم صنها ستقا عند حد ما ؟ وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ مقرر الل.نة.
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العضو رضا عبداهلل فرج:
شررًا سيد

الرئيس ،املتوق ــ حب ب ما مت فهم ــ ص ح.م

املصروفاى يف سنة 2114م سيرو مقاربًا ىل ح.م املصروفاى يف سنة
2111م ،م الالم ص هنا

وياداى مثل ويادة الرواتب بالن بة املامو بها
2

سنويًا للموظف  ،وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ عبدالوهاا عبدا

د املنصور.
11

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
شررًا سيد الرئيس ،اانت لد با

اعستف اراى ،وقد متت

اإل ابة عد الاديد منها مد ملال مداملالى اإلملوا  ،ولرد يبق ال ا
املهم وهو صن يف سنة 2112م ــ اما ذار األخ صيد به اد ــ اا جممو
املصروفاى  91218دوعراى ،وارتف يف سنة 2111م ىل  124111دوعر،
وهنا

مصروفاى حتت م م مصروفاى صملرى اا جمموعها صفر يف 12

سنة 2112م ،بينما يف سنة 2111م صصببت  62171دوعرًا! واذلك صتااا
مدقق ا

اباى ارتفات بن بة  ،%111حيث ارتفات مد  1989دوعرًا ىل

 7979دوعرًا ،فما هو املربر هلذا اعرتفا يف ح.م املصروفاى؟ اذلك
املصروفاى املتالقة

رافآى ورواتب القائم

عل

ح اا اعحتيا

ارتفات مد  21129دوعرًا يف سنة 2112م ىل  171721دوعرًا يف سنة 2111م21 ،
هنا عالمة استفهام اب ة حو هذا الشأ  ،وحند حبا ة ىل تو يح ذلك.
يف الصفبة رقم  78هنا صمر ملفت للنظر بشأ

يراداى اعستثماراى يف

سنة 2117م ،حيث اانت قيمة اعقتطا (املبالغ ا ولة) تبلغ 21,941,186
دوعرًا ،واانت يراداى اعستثمار تبلغ  1,192,911دوعرًا ،بينما يف سنة
2111م اانت قيمة اعقتطا (املبالغ ا ولة) صقل مد قيمة اعقتطا (املبالغ 22
ا ولة) يف سنة 2117م حيث بلغت  22,121,682دوعرًا ،ولرد يراداى
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اعستثمار يف سنة 2111م اانت ص ااف مضاعفة وبلغت 14,481,818دوعرًا!
ما التف

هلذا األمر؟ وشررًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،تفضل األخ عارف صا

2

حيس وايل ووارة املالية.

وكيل وزارة املالية:
شررًا ماال
ا

ص الاملة امل تخدمة يف

الرئيس ،صحببت ص صب

اباى ه الدوعر ،وبالتال جممو املصروفاى الذ حتدث عن اإلملوا

هو  124111دوعر وع يت.اوو  121صلا دينار حبري  .بالن بة ىل الاوائد11 ،
حند دائمًا ما حندد املخا ر مد اعستثمار يف هذا الصندو يف األدواى
اآلمنة ،أل للصندو صغرا ًا ،وهو ي تخدم لألحوا اليت نص عليها
القانو  ،واذلك ي تثمر لتبقيق عوائد ماقولة ،وعوائد الصندو بالقيا
م عوائد صناديق مماثلة ه عوائد مقبولة يف الوقت ا ا ر .بالن بة ىل
ويادة ح.م املصروفاى ،اانت املصروفاى تصرف مباشرة مد مي انية ووارة 12
املالية ،و لب منا املدققو ص نبدص يف حتويل هذه املصروفاى و عادة ت .يلها
يف ا

اا ا تام للصندو  ،وم حتويلنا للنقد ىل استثماراى م مدير

اعستثمار ترتب علي ص ندف رسومًا دارية ملدير اعستثمار .بالن بة ىل
توسي دائرة جملس اإلداراى ،حند نرحب بأ

توافق ما ب

التشرياية وال لطة التنفيذية فيما يتالق بهذا املو و  ،حيث

ال لطة
نشا هذا 21

الصندو صت باقرتاح مد قبل ال لطة التشرياية وتقبلت ا رومة برحابة
صدر ورحبت ب  .بالن بة ىل مو و تقييم اعستثمار ،صبشرام بأننا عينّا
شراة متمرسة يف دارة اعستثماراى ولديها فريق عمل يامل مانا ،ويقدم
تقارير عد ايفية اعستثمار ،وي اعد يف و
ىل الل.ا  ،هنا

سياساى الصندو  .بالن بة

نة تنفيذية مد صعضا جملس اإلدارة ،صما

و ا اعستثمار اليت توص باعستثمار فه مو ودة ولرد

ا املخا ر 22
مد الصندو .

وللالم فإ الصندو ماوا يف ور بنا اوادره ،وحند بينّا هذا األمر عدة
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مراى ،ون تق هذه الروادر ما بالتوظيا املباشر و ما بالتااقد ح
ترو هنا مهام ميرد ص ت ترمل وع حا ة باد استرماهلا ىل و ود
موظف  ،وبالتال التااقد يرو صفضل للووارة وذلك للتبرم

صاريا

الصندو  ،وشررًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
الفا ل.

شررًا ،تفضل األملت الداتورة هاد عبدا

العضو جهاد عبداهلل الفاضل:
شررًا سيد
واعقتصادية عل

الرئيس ،صتو

بالشرر ىل

هذا التقرير امله  ،ولد

نة الش و املالية 11

ت اؤع  ،الت اؤ

األو

خبصوص دوى اعستفادة مد ا رباى الو نية يف جملس دارة الصندو
عل سبيل املثا مد الربملاني

يف ا ل

 ،ملاصة صصباا ا ربة مد

املخضرم يف هذا ا ا  ،هل يتطلب هذا األمر
قانو الصندو ؟ الت اؤ الثان خبصوص
اعستثمار يف صندو احتيا

را تاديل تشريا عل

دوى التن يق ما ب

دارة 12

األ يا و دارة اعستثمار يف اهليئة الاامة

للتأم اع تماع مد ص ل تا ي املراسب املالية للهيئة وللصندو  ،وملاصة
ص ماال ووير املالية هو الووير امل و صمام ال لطة التشرياية ،وشررًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
يا داتورة هاد صنتِ تقرتح

اقرتاحًا يتطلب تقديم اقرتاح بقانو

لر ياد القانو  ،فإذا انتِ مقتناة توال عل ا

وقدم اعقرتاح،

هل هنا مالحظاى صملرى؟
22

(ال توجد مالحظات)
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 61

2112/11/22م املضبطة 6

الرئيـــــــــــــــس:
ذ سنصوى عل توصية الل.نة ،تفضل األخ مقرر الل.نة بقرا ة
توصية الل.نة.
2

العضو رضا عبداهلل فرج:
شررًا سيد
عحتيا

الرئيس ،توص

الل.نة باعتماد ا

اا ا تام

األ يا القادمة لل نة املالية املنتهية يف  11دي مرب 2111م باد

تدقيق مد قبل ديوا الرقابة املالية واإلدارية ،وشررًا.
11

الرئيـــــــــــــــس:
شررًا ،هل يوافق ا لس عل توصية الل.نة؟

(أغلبية موافقة)
12

الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ذلك.

يبقَ لدينا عل

دو األعما سوى التقرير الترميل

لل.نة املرافق الاامة والبيئة خبصوص مشرو قانو يف شأ اإلسرا (املاد
يف

و اعقرتاح بقانو املقدم مد جملس النواا) ،وهنا

لب مد

ا رومة املوقرة بتأ يل مناقشة هذا التقرير ىل ا ل ة القادمة ،فهل
21

يوافق ا لس علي ؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ذ يقر ذلك .تفضل األخ ملالد ح
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