املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية بخصوص
المرسوم بقانون رقم ()21
لسنة 2016م بتعديل بعض
أحكام قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات المالية
الصادر بالقانون رقم ()64
لسنة 2006م.
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التاريخ 12 :مارس 2017م

التقرير السادس للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول املرسوم
بقانون رقم ( )21لسنة  2016بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين
املركزي واملؤسسات املالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة .2006
دور االنعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الرابع

مقدمــــــة:
بتاريخ  9نوفمبر 2016م ،وبموجب الخطاب رقم ( 399ص ل م ق  /ف  4د،)3
أحال صااااحب المعالي األستتت

علي بن صتتت ال ااصتتت ال رئيس مجلس الشاااور إلى لجنة

الشاانوا المالية واتقتصااادية ن ااخة ما اامرست ب بق ن ن ر ب  )21استتنة  2016ب عديل
بعض أحك ب ن ن مصرف اابحرين اامركزي اامؤسس ت اام اية ااص در ب اق ن ن ر ب
 )64اسنة 2006؛ لال تعداد لدرا ته لحيا ورود قرار مجلس النواب بشأنه.
وبتاااريخ  9فبراير 2017م ،وبموجااب الخطاااب رقم ( 464ص ل م ق  /ف 4
د ،)3أحال صااااااااحب ال اااااااعاد األستتتتتتت

مم ل محمد

ر النائب األول لرئيس مجلس

الشور إلى لجنة الشنوا المالية واتقتصادية ن خة ما اامرس ب بق ن ن اام ك ر أعاله
رار مملس اان اب ح اه؛ لمناقشته ودرا ته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـ ياااااا رأج اللجنة
لعرضه على المجلس الموقر.
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أ ل ا-إمراءات االمنة:
ا نفي اا كليف اام ك ر أعاله ،مت االمنة ب إلمراءات اآل ية:

( )1تدار ت اللجنة المر وم بقانوا المذكور في اجتماعاتها اآلتية:

اار ب

الم مــــــــــــ ع

اا ريخ

.1

الثمانوا

 15نوفمبر 2016م

.2

الحادج والثمانوا

 22نوفمبر 2016م

.3

الثاني والثمانوا

 27نوفمبر 2016م

.4

الثالث والثمانوا

 4دي مبر 2016م

.5

الرابع والثمانوا

 14دي مبر 2016م

.6

الخامس والثمانوا

 21دي مبر 2016م

.7

ال ادس والثمانوا

 25دي مبر 2016م

.8

الثاني والت عوا

 13فبراير 2017م

.9

الثالث والت عوا

 19فبراير 2017م

.10

الرابع والت عوا

 26فبراير 2017م

.11

الخامس والت عوا

 5مارس 2017م

.12

ال ادس والت عوا

 12مارس 2017م

( )2اطلعت اللجنة أثناء درا تها للمر وم بقانوا موضوع البحث والدرا ة على الوثائق
المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
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 المر وم بقانوا موضوع البحث والدرا ة( .مر ق) قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مر ق) رأج لجنة الشااانوا التشاااريعية والقانونية بمجلس الشاااور والتي أكدت اااالمةالمر وم بقانوا ما الناحيتيا الد تورية والقانونية( .مر ق)
 مذكر بالرأج القانوني بخصوص المر وم بقانوا .مر ق) رأج الم تشار اتقتصادج والمالي .مر ق) قانوا مصاااارف البحريا المركاج والمن اااا ااااات المالية الصااااادر بالقانوا رقم( )64ل نة  .2006مر ق)
( )3وبدعو ما اللجنة شاااااااارت في اجتماعها الثالث والت اااااااعيا والمنعقد بتاريخ  19فبراير
2017م ممثلوا عا:

مصرف اابحرين اامركزي،



د حضر كل من:

 .1سع دة ااسيد رشيد بن محمد اامعراج

مح ظ مصرف اابحرين اامركزي.

 .2ااسيدة من ر مصطفى ااسيد

مس عد اامس ش ر ااع ب.

 زارة شؤ ن مملسي ااش رى اان اب،

د حضرت ااسيدة رب ب عبدهللا ااع اي

أ ص ئي نسيق م بعة أ ل.

 حضر الم م ع من مملس ااش رى كل من:
-1

اادك ر محمـــد عبداالـــه اادايمـــي اامســ ش ر ااق نـ ني اشؤ ن االم ن.

-2

ااسيدة زهرة ي سف رحمة

اامس ش ر ال ص دي اام اي.

-3

ااسـيدة ـ ن علي ااعـ اي

رئيس اابح ث اادراس ت.

-4

ااسيــد علي عبــدهللا ااعــرادي

-5

ااسيد علي عب س ااعرادي

اامس ش ر ااق ن ني اامس عد.
أ ص ئي إعالب أ ل.

 وتولى أمانة ــر اللجنة ااسيد محمد رضي محمد ،ااسيدة مريب أحمد ااريس.
ث نيا  -رأي مصرف اابحرين اامركزي:
أوضح سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي أن التعديل جاء لمعالجة العقبات القانونية
التي واجهت المصرف أثناء التطبيق العملي للقانون ومنها حكم المحكمة الدستورية بعدم
دستورية المادة ( )142األمر الذي قد يؤثر على القطاع المالي في حال عدم تعديل هذه المادة
بما يتوافق مع الدستور ،باإلضافة إلى إعطاء المدير الخارجي صالحية البيع من أصول
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وممتلكات المرخص له من أجل الحفاظ على مصالح المؤسسة المصرفية والمساهمين
والدائنين والعمالء لتفادي تعرض المؤسسة للتدهور وخسارة قيمة أصولها ،ولتعزيز قدرته
على إدارة المرخص.
وقد أكد المحافظ أن المدير المعين لتصريف أعمال المؤسسة يكون خاضعا لتعليمات
وإشراف المصرف المركزي ويعمل وفق ذلك ،كما أن خبرته في هذا المجال سواء كان
مكتب محاسبة أو مكتب محاماة متخصص ستساعد في تقديم الحلول والمقترحات بصورة
سريعة في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير وبعدها يقر المصرف االقتراحات التي قدمها المدير
الخارجي.
كما بين سعادة المحافظ أن هذه التعديالت جاءت بعد االطالع على تجارب الدول المجاورة
في هذا الشأن .أما بخصوص معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية فقد ذكر سعادة
محافظ المصرف المركزي أنه نظرا إللغاء المجلس األعلى للتدريب وكذلك المجالس النوعية
للتدريب فقد أصبح لزاما إيجاد الشكل القانوني للحفاظ على وضعية المعهد وذلك إلخااعه
إلشراف ورقابة المصرف المركزي ،وكذلك المحافظة على مستوى الجودة في تقديم برامج
التدريب والتعليم المناسبة لتطوير القطاع المالي والمصرفي.

ث اث ا  -رأي االـــــمنة:
بعد اتطالع على المر وم بقانوا ،وعلى قرار مجلس النواب والرأج القانوني
للم تشار القانوني ،ورأج الم تشار اتقتصادج والمالي للجنة ،وبعد التأكد ما المة
المر وم بقانوا ما الناحيتيا الد تورية والقانونية وفقيا لرأج لجنة الشنوا التشريعية
والقانونية بمجلس الشور ؛ وجدت اللجنة أا أهداف ومبررات إصدار المر وم بقانوا
تتمثل في تعديل بعض أحكام قانوا مصرف البحريا المركاج والمن

ات المالية وذلت

با تبدال نص الماد ( )142ما القانوا المقضي بعدم د توريتها بموجب حكم المحكمة
الد تورية في الدعو رقم د 2014/3/ل نة ( )12قضائية ،باإلضافة إلى تعديل بعض
األحكام األخر ما قانوا المصرف بما يو ع ما صالحيات المصرف وتمكينه ما أداء
دوره بفعالية أكبر  ،وم اير التطور الدائم والم تمر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية
بما يحقق تطور القطاع المصرفي والمالي وتعايا مكانة البحريا على الم توييا المالي
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واتقتصادج ،وإيجاد الشكل القانوني لتبعية معهد البحريا للدرا ات المصرفية بعد إلغاء
المجلس األعلى للتدريب والمجالس النوعية للتدريب.
ويتكون المرسوم بقانون من أربع مواد ،تامنت المادة األولى استبدال نصي المادتين
( )142والمادة ( )180الفقرة (ب) ،ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بعنوان المادة
( )180بالعنوان اآلتي" :الرسوم ومقابل الخدمات" .وأضافت المادة الثالثة إلى المادة ()4
من قانون مصرف البحرين المركزي بندا جديدا برقم ( )12يعطي المصرف المركزي
صالحية القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه وتسهم في تطوير القطاع المالي
وصناعة الخدمات المالية في المملكة ،وإلى المادة ( )140فقرة جديدة برقم (ج) تعطي المدير
المعيَّن من قبل المصرف المركزي صالحية البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص
له أو اندماجه مع أي مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به ،في سبيل تحقيق أفال

األوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عمالء ودائني المرخص له والمساهمين.
مكررا) ترتب أوضاع معهد البحريا
ضا ماد جديد برقم (179
وقد ا تحدثت أي ي
ي
للدرا ات المصرفية والمالية ،بحيث يخضع إلشراف ورقابة المصرف المركاج ،وإعاد
تنظيمه بموجب نظام تأ يس يصدر بقرار ما مجلس إدار المصرف المركاج ،وتمنحه
الشخصية اتعتبارية وأا تكوا له مياانية م تقلة ،وذلت بعد إلغاء المجلس األعلى للتدريب
الذج كاا المعهد يتبعه.
كما أضافت إلى الماد ( )180فقر جديد برقم (ج) تتيح لمجلس إدار المصرف
قرارا بتحديد الخدمات التي يقدمها المصرف المركاج وفئات الر وم ومقابل
أا يصدر
ي
الخدمات .أما الماد الرابعة فهي ماد تنفيذية.

م شيا مع م قدب ،إن االمنة فق مع أهداف اامرس ب بق ن ن مبررا ه؛ بن اء عليه
صي ب ام ا قة على اامرس ب بق ن ن.

رابعا -ا ي ر مقرري اام ض ع األصلي الح ي طي:
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إعماتي لنص الماد ( )39ما الالئحة الداخلية لمجلس الشااااور  ،قرر مكتب اللجنة اختيار
كل ما:

س-
م ا

 -1األس

م اد حبيب اا ي ط

مقررا أصليـــــــ ا .
ا

 -2األس

رض عبدهللا ـرج

مقررا اح ي طيـــ ا .
ا

صية االمنة:

اام ا قة على اامرس ت ب بق ن ن ر ب  )21استتنة  2016ب عديل بعض أحك ب ن ن
مصتترف اابحرين اامركزي اامؤستتست ت اام اية ااصت در ب اق ن ن ر ب  )64استتنة
.2006

األمر معر ض على اامملس اام ر ل

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

ااالزب،،،

خالد حسيـن املسـقطي
رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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التاريخ  14 :ديسمبر 2016م

سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء على اقتراح بقانون
"بصيغته المعدلة" من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين
المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة 2006م.

حية طيبة بعد،

بتاريخ  28نوفمبر 2016م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  418ص ل ت ق  /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس
النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة 2006م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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وبتاريخ  14ديستتتتتتمبر 2016ب ،عقدت لجنة الشاااااانوا التشااااااريعية والقانونية
اجتماعها ااث من ،حيث اطلعت على مشااروع القانوا المذكور ،وقرار مجلس النواب
بشأنه ،وذلت بحضور الم تشار القانوني بالمجلس.

وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشاااروع القانوا لمبادئ
وأحكام الد تور.

رأي االمنة:
تر اللجنة ااالمة مشررروع قانون رقم ( ) لسررنة ( ) (مصرراغ بناء على اقتراح
بقانون "بصرررريغته المعدلة" من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون مصرررررف
البحرين المركزي والمؤسررسررات المالية الصررادر بالقانون رقم ( )64لسررنة 2006م،
ما الناحيتيا الد تورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على
بروتوكول تعديل االتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة
المملكة المغربية لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب بالنسبة للضرائب على
الدخل ،المرافقة للمرسوم رقم
( )80لسنة 2016م.
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التاريخ  15 :مارس 2017م

التقرير السادس عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
ابلتصديق على بروتوكول تعديل االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
اململكة املغربية لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب ابلنسبة
للضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم ( )80لسنة 2016م
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع

مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/479ص ل خ أ /ف 4د )3املؤرخ يف
 9مارس 2017م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( )
لسنة ( ) ابلتصديق على بروتوكول تعديل االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
اململكة املغربية لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب
على الدخل ،املرافق للمرسوم رقم ( )80لسنة 2016م ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها العاشر املوافق  13مارس 2017م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراست تتتها على الوائق املتعلقة مبشت تتروع القانون موضت تتوع النظر واليت
اشتملت على:
قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة اخلارجيتة( .مرفق) رأي وزارة املالي تتة( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) بروتوكول تعديل االتفاقية( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة اخلارجية ،وقد حضر السيد حممد عبدالرمحن احليدان ،رئيس قسم االتفاقيات
ابإلدارة القانونية.
 وزارة املالية ،وقد حضر كل من: .1السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .2الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة رئيس قسم العالقات االقتصادية الثنائية.
 .3السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

رئيس التخطيط االقتصادي االسرتاتيجي.
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 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس: .1الدكتور علي حسـن الطوالبة

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 .2السيد عل ــي اندر السلوم

ابحث قانوين ابجمللس.

 .3السيدة فاطمة غامن الذوادي

ابحث قانوين ابجمللس.

 توىل أمانة ستر اللجنة السيدة زينب يوسف أمحد.اثني ـاا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الش ت ت تتؤون التش ت ت تريعية والقانونية مبجلس الش ت ت تتورى س ت ت تتالمة مش ت ت تتروع القانون من
الناحيتني الدستورية والقانونية.

اثلثـ ـ ـاا -رأي وزارة اخلارجيــة:
بني ممثل وزارة اخلارجية أن الربتوكول يفعل ويطور االتفاقية وذلك عن طريق تعديل املادة
مفيدا إىل أن وزارة اخلارجية تتفق مع ما جاء به
الس ت تتادس ت تتة والعش ت تترون من االتفاقية األص ت تتلية ،ي
مشروع القانون ،ومع مرئيات وزارة املالية وهيئة التشريع واإلفتاء ( .مرفق)

رابع ـ ـاا -رأي وزارة املاليــة:
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أفاد ممثلو وزارة املالية أن اهلدف من الربتوكول هو تعديل االتفاقية اليت سبق وإبرمت بني
حكومتتة مملكتتة الب رين واململكتتة املبربيتتة بتتتاري  7أبريتتل 2000م ،بش ت ت ت ت ت ت تتأن نت االزدوا
الضت تريم ومنع التهرب املايل ابلنس تتبة للضت ترائ على الدخل ،حيمل اختص تتت املادة الثانية من
الربتوكول بقيام الست تتلطات الض ت تريبية املوتصت تتة يف الدولتني املتعاقدتني بتقد املست تتاعدة بتبادل
املعلومات الضريبية املعنية يف االتفاقية متضمنة حتديد وتقييم وحتصيل هذه الضرائ  ،واسرتداد
وتنفيذ املطالبات لالستتت قاقات الض تريبية والت قيق يف املستتائل الض تريبية ،بس ترية مة ال وز
الكشتتف عنها .كما بينوا أن وزارة املالية اتفقت مع هيئة التش تريع واالفتاء على صتتية املادة
األوىل من كل االتفاقيات لتعديل مسمى دولة الب رين ليصبح مملكة الب رين.
هذا وقد زود ممثلوا الوزارة اللجنة بورقة تتضت ت ت ت ت تتمن األبعاد االقتصت ت ت ت ت تتادية واملالية لالتفاقيات اليت
تربمها مملكة الب رين مع الدول األخرى( .مرفق)

خامس ـ ـ ـاا -رأي اللجن ـة:
تدارس ت ت ت تتت اللجنة مش ت ت ت تتروع قانون رقم ( ) لس ت ت ت تتنة ( ) ابلتص ت ت ت تتديق على بروتوكول تعديل
االتفاقية بني حكومة مملكة الب رين وحكومة اململكة املبربية لتجن االزدوا الض ت ت ت تريم ومنع
التهرب من الض ت ت ت ترائ ابلنس ت ت تتبة للض ت ت ت ترائ على الدخل ،املرافق للمرس ت ت تتوم رقم ( )80لس ت ت تتنة
2016م ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشت ت تتأنه من قبل أص ت ت ت اب الست ت تتعادة أعضت ت تتاء اللجنة،
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وممثل وزارة اخلارجية ،وممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على رأي
كدا لستتالمة مشتتروع القانون
جلنة الشتتؤون التش تريعية والقانونية مبجلس الشتتورى والذي جاء مؤ ي
من الناحيتني الدس ت ت ت ت ت تتتورية والقانونية ،كما اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بش ت ت ت ت ت ت تأن
مشروع القانون ،وعلى رأي كل من :وزارة اخلارجية ،ووزارة املالية.

ويتألف املش ت ت تتروع – فض ت ت تالي عن الديباجة – من مادتني ،حيمل بينت املادة األوىل النة
على املص ت ت ت ت ت ت تتادقتتة على االتفتتاقيتتة بني حكومتتة مملكتتة الب رين وحكومتتة مملكتتة اململكتتة املبربيتتة
لتجن االزدوا الضتريم ومنع التهرب من الضترائ ابلنستتبة للضترائ على الدخل ،يف حني
جاءت املادة الثانية تنفيذية.

وترى اللجنتتة أ يتتة مش ت ت ت ت ت تتروع القتتانون يف تنظيم آليتتة تبتتادل املعلومتتات املتعلقتتة بتجن ت
االزدوا الضريم ومنع التهرب املايل فيما يتعلق ابلضرائ املفروضة على الدخل بني البلدين،
وحيمل إ نه يلزم لنفاذها أن تص ت ت ت ت ت ت تتدر بقانون إعماالي حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )37من
الدس ت ت ت تتتور ،فقد أعدت هيئة التشت ت ت ت تريع واإلفتاء القانوين مش ت ت ت تتروع قانون ابلتص ت ت ت تتديق على هذا
الربتوكول ،والذي يتألف -فضالي عن الديباجة -من أربع مواد ،تضمنت األوىل تعديل مسمى
مملكة الب رين ،والثانية تعديل املادة الستتادستتة والعشتترون بتبادل املعلومات ،أما املاد ن الثالثة
والرابعة فهما تنفيذيتان.
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وعليه توصت ت ت ت تتي اللجنة ابملوافقة من حيمل املبدأ على مشت ت ت ت تتروع قانون رقم ( ) لست ت ت ت تتنة ( )
ابلتصت تتديق على بروتوكول تعديل االتفاقية بني حكومة مملكة الب رين وحكومة اململكة املبربية
لتجن االزدوا الضت تريم ومنع التهرب من الضت ترائ ابلنس تتبة للضت ترائ على الدخل ،املرافق
للمرسوم رقم ( )80لسنة 2016م ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

سادسـ ـ ـاا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالي لنة املادة ( )39من الالئ ة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .1سعادة الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان
 .2سعادة األستاذة اننسي دينا إيلي خضوري

مقررا أصلي ـ ـاا.
ا

مقررا احتياطيـاا.
ا

سابع ـ ـاا -توصيـة اللجنـة:
يف ضت ت تتوء ما دار من مناقشت ت تتات وما أبدي من آراء أثناء دراست ت تتة مشت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) ابلتصديق على بروتوكولتعديل االتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اململكة املغربية لتجنب االزدواج
الضرييب ومنع التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب على الدخل ،املرافق للمرسوم
رقم ( )80لسنة 2016م

.

 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

خالد حممد جرب املسلم

انئب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشر ع ن ن ر ب ) اسنة ) ب ا صديق على بر

ك ل عديل ال ف ية بين حك مة مملكة اابحرين حك مة اامملكة اامغربية

ا منب الزد اج ااضريبي منع اا هرب من ااضرائب ب انسبة الضرائب على ااد ل اامرا ق المرس ب ر ب  )80اسنة 2016ب.
نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ااديب مة

ااديب مة

ااديب مة

ااديب مة

 الموافقة على نص الديباجة كما  ا ل موا فقااااة ع لى قرار م ج لس
ورد في مشاااااااروع القانوا ،مع

النواب بااااالموافقااااة على نص

مراعا تصااحيح الخطأ اإلمالئي

الديباجة كما ورد في مشاااااااروع

في كلمااااة (ابرياااال) لتصااااااابح

ال قانوا ،مع مرا عا تصاااااااحيح

(أبريل).

الااخااطااااأ اإلمااالئااي فااي كاالاامااااة
(ابريل) لتصبح (أبريل).

نص ااديب مة بعد اا عديل)

نص ااديب مة بعد اا عديل)
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نحن حمتتتد بن عيستتتتتتتى ل ليفتتتة نحن حمتتد بن عيستتتتتتتى ل ليفتتة نحن حمتتد بن عيستتتتتتتى ل ليفتتة

نحن حمتتتد بن عيستتتتتتتى ل ليفتتتة
ملك مملكة اابحرين.
بعد اتطالع على الد تور،

ملك مملكة اابحرين.

ملك مملكة اابحرين.

ملك مملكة اابحرين.

بعد اتطالع على الد تور،

بعد اتطالع على الد تور،

بعد اتطالع على الد تور،

وعلى المر اااااااوم بقااانوا رقم ( )8وعلى المر اااااااوم بقااانوا رقم ( )8وعلى المر اااااااوم بقااانوا رقم ()8
ل اانة  2001بالتصااديق على اتفاقية ل انة  2001بالتصاديق على اتفاقية ل انة  2001بالتصاديق على اتفاقية
تجناااب اتادواج الضاااااااريبي ومنع تجنااب اتادواج الضاااااااريبي ومنع تجنااب اتادواج الضاااااااريبي ومنع
التهرب ما الضااااااارائب بالن ااااااابة التهرب ما الضااااااارائب بالن ااااااابة التهرب ما الضااااااارائب بالن ااااااابة

وعلى المر اااااااوم بقاااانوا رقم ( )8للضااااااارائب على الدخل بيا حكومة للضاااااارائب على الدخل بيا حكومة للضاااااارائب على الدخل بيا حكومة
ل ااانة  2001بالتصاااديق على اتفاقية دولااااة البحريا وحكومااااة المملكااااة دولااااة البحريا وحكومااااة المملكااااة دولااااة البحريا وحكومااااة المملكااااة
تجناااب اتادواج الضاااااااريبي ومنع المغربية،

المغربية،

التهرب ما الضااااااارائاب باالن اااااااباة
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المغربية،

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

للضااااااارائب على الدخل بيا حكومة وعلى بروتوكول تعاادياال اتتفاااقيااة وعلى بروتوكول تعاادياال اتتفاااقيااة وعلى بروتوكول تعاادياال اتتفاااقيااة
دولااااة البحريا وحكومااااة المملكااااة باايااا حااكااومااااة مااماالااكااااة الاابااحااريااا بيا حكومة مملكة البحريا وحكومة بيا حكومة مملكة البحريا وحكومة
المغربية،
وعلى بروتوكول تعاااديااال اتتفااااقياااة
بيا حكومة مملكة البحريا وحكومة
المملكااة المغربيااة لتجنااب اتادواج
الضاااااااارياابااي وماانااع الااتااهاارب مااا

وحكومااة المملكااة المغربيااة لتجنااب المملكااة المغربيااة لتجنااب اتادواج المملكااة المغربيااة لتجنااب اتادواج
اتادواج الضاااااااريبي ومنع التهرب الضاااااااارياابااي وماانااع الااتااهاارب مااا الضاااااااارياابااي وماانااع الااتااهاارب مااا
ما الضاااارائب بالن اااابة للضاااارائب الضااارائب بالن ااابة للضااارائب على الضااارائب بالن ااابة للضااارائب على
على الاااادخاااال ،الموقع في ماااادينااااة الاادخاال ،الموقع في ماادينااة المنااامااة الاادخاال ،الموقع في ماادينااة المنااامااة
المنامة بتاريخ  25أبريل ،2016

بتاريخ  25أبريل ،2016

بتاريخ  25أبريل ،2016

الضااارائب بالن ااابة للضااارائب على أقر مجلس الشور ومجلس النواب أقر مجلس الشور ومجلس النواب أقر مجلس الشور ومجلس النواب
الاادخاال ،الموقع في ماادينااة المنااامااة القانوا اآلتي نصااااااه ،وقد صاااااادقنا القانوا اآلتي نصااااااه ،وقد صاااااادقنا القانوا اآلتي نصااااااه ،وقد صاااااادقنا
بتاريخ  25ابريل ،2016

عليه وأصدرناه:

عليه وأصدرناه:
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عليه وأصدرناه:

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

أقر مجلس الشور ومجلس النواب
القانوا اآلتي نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:

اام دة األ اى

اام دة األ اى

اام دة األ اى

 الموافقااة على نص الماااد كمااا  ا ل موا فقااااة ع لى قرار م ج لس
ورد في مشاااااااروع القانوا ،مع

النواب بااااالموافقااااة على نص
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اام دة األ اى

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب
مراعا تصااحيح الخطأ اإلمالئي

الماااد كمااا ورد في مشاااااااروع

في كلمااااة (ابرياااال) لتصااااااابح

ال قانوا ،مع مرا عا تصاااااااحيح

(أبريل).

الااخااطااااأ اإلمااالئااي فااي كاالاامااااة
(ابريل) لتصبح (أبريل).

نص اام دة بعد اا عديل)
نص اام دة بعد اا عديل)
صاااااااودق على بروتوكول تعاااديااال
ى
اتتفاقية بيا حكومة مملكة البحريا
صاااااااودق على بروتوكول تعاااديااال وحكومااة المملكااة المغربيااة لتجنااب
ى
اتتفاقية بيا حكومة مملكة البحريا اتادواج الضاااااااريبي ومنع التهرب

صاااااااودق على بروتوكول تعاااديااال
ى
اتتفاقية بيا حكومة مملكة البحريا
وحكومااة المملكااة المغربيااة لتجنااب
اتادواج الضااااااريبي ومنع التهرب
ما الضاااارائب بالن اااابة للضاااارائب

وحكومااة المملكااة المغربيااة لتجنااب ما الضاااارائب بالن اااابة للضاااارائب
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نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت
من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

صاااااااودق على بروتوكول تعاااديااال
اتادواج الضاااااااريبي ومنع التهرب على الاااادخاااال ،الموقع في ماااادينااااة على الااادخااال ،الموقع في ماااديناااة ى
ما الضاااارائب بالن اااابة للضاااارائب المنااامااة بتاااريخ  25أبريتتل  ،2016الم نا مة ب تاريخ  25أبر يل  ،2016اتتفاقية بيا حكومة مملكة البحريا
على الدخل ،الموقع في مدينة المنامة والمرافق لهذا القانوا.

والمرافق لهذا القانوا.

وحكومااة المملكااة المغربيااة لتجنااب

بتاريخ  25ابريل  ،2016والمرافق

اتادواج الضااااااريبي ومنع التهرب

لهذا القانوا.

ما الضاااارائب بالن اااابة للضاااارائب
على الااادخااال ،الموقع في ماااديناااة
المنااماة بتااريخ  25أبريتل ،2016
والمرافق لهذا القانوا.
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

اام دة ااث نية

اام دة ااث نية

اام دة ااث نية

اام دة ااث نية

عااالاااى رئاااياااس ماااجااالاااس الاااواراء

دوا تعديل

دوا تعديل

عااالاااى رئاااياااس ماااجااالاااس الاااواراء

من احلكومة

والواراء – كل فيما يخصه – تنفيذ

والواراء – كاال فيمااا يخصااااااااه –

أحكااام هااذا القااانوا ،ويعماال بااه ما

تنفيذ أحكام هذا القانوا ،ويعمل به

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريد

ما اليوم التالي لتاريخ نشاااااااره في

الر مية.

الجريد الر مية.
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التاريخ 12 :مارس 2017م

سعادة األستاذ /خالد حممد املسلم

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول تعديل االتفاقية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب االزدواج الضريبي
ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم رقم
( )80لسنة 2016م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  9مارس 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 480ص ل ت ق /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول تعديل االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة المملكة المغربية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم رقم ( )80لسنة 2016م ،إلى لجنة
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الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
وبتاريخ  12مارس 2017م عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية اجتماعها
الثامن عشرررر ،حيث اطلعت على مشؤؤؤروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،والبروتوكول
المعدل لها ،وذلك بحاور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على بروتوكول
تعديل االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم
رقم ( )80لسنة 2016م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص االقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام
المرسوم رقم ( )55لسنة
2002م ،بشأن الالئحة
الداخلية لمجلس الشورى،
والمقدم من أصحاب السعادة
األعضاء :أحمد مهدي الحداد،
وبسام إسماعيل البنمحمد،
ودل جاسم الزايد.
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التاريخ  6 :مارس 2017م

التقريـر الرابع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة 2002م،
بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء :أمحد
مهدي احلداد ،بسام إمساعيل البنمحمد ،ودالل جاسم الزايد

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس الشـورى رقتم ( 471
ص ل ت ق  /ف  4د  ) 3املؤرخ يف  20فرباير 2017م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بدراسة ومناقشة االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة
2002م ،بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،واملقدم من أصحاب السعادة
األعضاء :أمحد مهدي احلداد ،بسام إمساعيل البنمحمد ،ودالل جاسم الزايد ،على أن تتم
دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالا :إجراءات اللجنة:
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لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة االقرتاح بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثالمل من الفصل
التشريعي الرابع  -يف االجتماع السادس عشر املنعقد بتاري  27فرباير 2017م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوائق املتعلقة ابالقرتاح بقانون موضوع الب مل
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 االقرتاح بقانون املذكور ،ومذكرته اإليضاحية( .مرفق) شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس:
 .1الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشـار القانـوين للمجلـس.

 .2الـسيد علي اندر السلوم

ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني.

 .3السيدة فاطمة غامن الذوادي

ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.

اثني ـاا :رأي اللجنة:

127

تدارست اللجنة االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة
2002م ،بشأن الالئ ة الداخلية جمللس الشورى ،واملقدم من أص اب السعادة األعضاء:
أمحد مهدي احلداد ،بسام إمساعيل البنم مد ،ودالل جاسم الزايد ،ومت استعراض وجهات
النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة واملستشار القانوين للمجلس ،وقد رأت اللجنة
أن االقرتاح بقانون يستهدف استبدال نصي املادتني ( )15و ( )23من املرسوم بقانون،
وإضافة بندين جديدين برقمي (سابعتيا) و(امنتيا) إىل الفقرة األوىل من املادة ( ،)21يف حني
جاءت املادة الثالثة من االقرتاح تنفيذية؛ وذلك ببية ضم رئيسي جلنة شؤون الشباب وجلنة
أتكيدا أل ية دور وعمل
حقوق اإلنسان إىل عضوية مكت اجمللس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ ي
اللجنتني وممارسة اختصاصاهتما ،إضافة إىل إعطائهما املساحة الكافية للمشاركة يف األنشطة
واالختصاصات وإبداء الرأي فيها ،وخاصة تلك املتعلقة بتعزيز دور الشباب وحقوق اإلنسان.
فوجود رئيسي اللجنتني يعترب ضروريتيا للتواصل وضمان حسن سري أعمال اجمللس فيما يتعلق
ابألعمال اليت تتُكلف اللجنتان هبا ،انهيك عن مناقشة كل ما ميس أعمال واختصاصات
اللجنتني أمام مكت اجمللس.
كما أن إضافة رئيسي اللجنتني إىل عضوية مكت اجمللس يتوافق مع ما نة عليه قانون
رقم ( )4لسنة  2013بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن
الالئ ة الداخلية جمللس الشورى إبضافة رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل إىل عضوية املكت ،
والذي مت يف الفصل التشريعي الثالمل.
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ين عليها؛ لذا
وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقرتاح بقانون ومربراته واألسباب اليت بتُ َ
انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل جواز نظر االقرتاح بقانون.

اثلثـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالي لنة املادة (  ) 39من الالئ ة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
مقررا أصليـاا.
ا
مقررا احتياطياا.
ا

 .1الدكتورة سوسن حاجي تقوي
 .2األستاذة سامية خليل املؤيد

رابع ـاا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 جواز نظر االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسـ ـ ـ ــوم بقانون رقم ( )55لسـ ـ ـ ــنة2002م ،بش ـ ــأن الالئحة الداخلية جمللس الش ـ ــورى ،واملقدم من أص ـ ــحاب الس ـ ــعادة
األعضاء :أمحد مهدي احلداد ،بسام إمساعيل البنمحمد ،ودالل جاسم الزايد.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
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مخيس محد الرميحي

دالل جاسم الزايد

انئب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة

ملحق رقم ()4
تقرير لجنة الشؤون التشريعية
130
بخصوص االقتراح
والقانونية

التاريخ  12:أبريل 2017م

التقريـر اخلامس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
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حول االقرتاح بقانون بشأن (قانون األسرة املوحد) ،واملقدم من أصحاب السعادة
األعضاء :دالل جاسم الزايد ،جواد عبدهللا بوحسني ،د.أمحد سامل العريض ،د.سوسن
حاجي تقوي ،زهوة حممد الكواري

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس الشـورى رقتم
(  509ص ل ت ق  /ف  4د  ) 3املؤرخ يف  9أبريل 2017م ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة االقرتاح بقانون بشأن (قانون األسرة املوحد) ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :دالل جاسم الزايد ،جواد عبدهللا بوحسني ،د.أمحد سامل العريض،
د.سوسن حاجي تقوي ،زهوة حممد الكواري ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.

أوالا :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
( )3تدارست اللجنة االقرتاح بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثالمل من الفصل
التشريعي الرابع  -يف االجتماع العشرين املنعقد بتاري  12أبريل 2017م.
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( )4اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوائق املتعلقة ابالقرتاح بقانون موضوع الب مل
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 -االقرتاح بقانون املذكور ،ومذكرته اإليضاحية( .مرفق)

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس:
 .4الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشـار القانـوين للمجلـس.

 .5السيدة فاطمة غامن الذوادي

ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.

اثني ـاا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة االقرتاح بقانون بشأن (قانون األسرة املوحد) ،واملقدم من أص اب
السعادة األعضاء :دالل جاسم الزايد ،جواد عبدهللا بوحسني ،د.أمحد سامل العريض ،د.سوسن
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حاجي تقوي ،زهوة حممد الكواري ،ومت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل
أعضاء اللجنة واملستشار القانوين للمجلس ،وقد انتهت اللجنة إىل ما يلي:
 .1إن االقرتاح بقانون يهدف إىل سد الفراغ التشريعي الناتج عن نفاذ القانون الذي ينظم
قانون األسرة يف الشق السين فقط ،يف حني يبي قانون مماثل ينظم الشق اجلعفري،
وعليه فمن غري املقبول من الناحية الدستورية أن حيتكم اخلاضعون للفقه السين لقانون
أحكام األسرة رقم ( )19لسنة  ،2009بينما يتُرتك اخلاضعون للفقه اجلعفري دون
تنظيم تشريعي ،فالتنظيم التشريعي ينببي أن يشمل اجلميع على ٍ
حد سواء دون متييز
ببية احملافظة على استقرار األسرة الب رينية بوجه عام ،وحفظ احلقوق ومراعاة
الواجبات األسرية املستندة إىل األحكام الشريعة يف كال الفقهني السين واجلعفري،
وهو ما أكدت عليه املادة ( )5البند (أ) من الدستور فقد نصت على " أ -األسرة
أساس اجملتمع ،قوامها الدين واألخالق وح الوطن ،حيفظ القانون كياهنا الشرعي،
ويقوي أواصرها وقيمها ،وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة ،ويرعى النشء ،وحييمه من
االستبالل ،ويقيه من اإل ال األديب واجلسماين والروحي .كما تتُعىن الدولة بنمو
الشباب البدين واخللقي والعقلي".
 .2إن االقرتاح بقانون يسعى إىل تطبيق قواعد قانونية موحدة على مجيع املسلمني يف
مملكة الب رين ترسيوتيا للوحدة الوطنية بني املواطنني ،مع احرتام ومراعاة اخلصوصية
يف كال الفقهني السين واجلعفري ،وهي قواعد عامة جمردة تشمل اجلميع وفق قواعد
134

االختصاص الوالئي واملكاين للسلطة القضائية يف نظر النزاع والبت فيه وفق أحكام
قضائية ،وابلتايل حتقيق العدالة واإلنصاف واملساواة يف املراكز القانونية مبا يكفل
احلماية لألسرة يف اجملتمع ،وتنظيم عالقات األفراد األسرية.
 .3يتماشى االقرتاح بقانون مع الضوابط واألحكام الشرعية يف الفقهني السين واجلعفري
وذلك يف القواسم املشرتكة ومبا يكفل مراعاة اخلصوصيات فيهما يف املوتلف بشأنه.
 .4جاء االقرتاح بقانون تلبية حلاجة اجملتمع الب ريين ومطالبات العديد من احملامني
واحلقوقيني وغريهم ممن ميثلون مؤسسات اجملتمع املدين واملوتصني بضرورة وجود قانون
موحد لألسرة خيضع له اجلميع وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .5يتألف االقرتاح بقانون فضال عن الديباجة من ( )149مادة ،جاءت املاد ن األوىل
قيدا حيت اشرتطت موافقة جلنة
والسابعة كمواد إصدار ،يف حني وضعت املادة الثانية ي
من ذوي االختصاص الشرعي يصدر بتشكيلها أمر ملكي كضمانة جوهرية تكفل
سالمة التعديل وعدم مساسه أبي أحكام شرعيةت ،على أن تضع نصوص القانون
مبنأى عن أي تعديل دون مراعاة لألحكام الشرعية .كما نظمت املادة الثالثة احلكم
فيما مل يرد بشأنه نة يف هذا القانون وذلك ابلعودة إىل القول املشهور يف الفقهني،
أما املادة الرابعة فقد نصت على مراعاة أحكام املواد من  13إىل  21من قانون
السلطة القضائية الصادر ابملرسوم بقانون رقم ( )42لسنة  2002وتعديالته .يف حني
حددت املاة اخلامسة األحكام واجبة التطبيق على احلاالت اليت ضع الجتهادات
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خمتلفة بني الفقهني االسين واجلعفري يف املسائل املتعلقة بعقود الزوا  ،كما نصت املادة
السابعة على إلباء قانون أحكام األسرة (القسم األول) رقم ( )19لسنة  ،2009أما
املاد ن الثامنة والتاسعة فقد جاء تنفيذيتني.

ين عليها؛ لذا
وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقرتاح بقانون ومربراته واألسباب اليت بتُ َ
انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل جواز نظر االقرتاح بقانون.

اثلثـ ـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالي لنة املادة (  ) 39من الالئ ة الداخلية جمللس الش ت ت ت ت ت تتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
مقررا أصليـاا.
 )1الشيخ جواد عبدهللا بوحسني
ا
مقررا احتياطياا.
 )2د.سوسن حاجـي تـقـوي
ا
رابع ـاا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
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 جواز نظر االقرتاح بقانون بش ـ ـ ــأن (قانون األس ـ ـ ــرة املوحد) ،واملقدم من أص ـ ـ ــحابالســعادة األعضــاء :دالل جاســم الزايد ،جواد عبدهللا بوحســني ،د.أمحد ســامل العريض،
د.سوسن حاجي تقوي ،زهوة حممد الكواري.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مخيس محد الرميحي

دالل جاسم الزايد

انئب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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