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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافق العامة 
والبيئة بخصوص مشروع قانون 
بشأن منح نسبة من أراضي 

الدفان البحري للمشاريع 
)المعد في ضوء  ،اإلسكانية

االقتراح بقانون "بصيغته 
المعدلة" المقدم من مجلس 

 النواب(.
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 م 2017 أبريل 10: التاريخ 

 

 للجنة المرافق العامة والبيئة السادسالتقرير 

بشأن مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع اإلسكانية 

 المقدم من مجلس النواب( -بصيغته المعدلة -)المعد في ضوء االقتراح بقانون

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع

 

 مقدمـة : 

م، أرسل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2017فبراير  20بتاريخ 

رافق العامة ( إلى لجنة الم3د 4ص ل م ب/ ف 467مجلس الشورى خطابـًا برقم )

والبيئة، وذلك من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والذي تم 

بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي 

 -ته المعدلةبصيغ -الدفان البحري للمشاريع اإلسكانية )المعد في ضوء االقتراح بقانون

النواب(، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات، وإعداد تقرير المقدم من مجلس 

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.
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 إجراءات اللجنة : -أوالا   

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 تدارست اللجنة مواد مشروع القانون في االجتماعين التاليين: (1)

 

 تاريخـــه االجتمـاعرقـم 

 م2017مارس  7 االجتماع التاسع

 م2017مارس  14 االجتماع العاشر

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتلا على الوثائق المتعلقة بمشتتتتروع القانون موضتتتتوع  (2)

 :البحث والدراسة والتي اشتملت على مايلي

 

 (مرفقرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . ) -

 (مرفقمذكرة قانونية من إعداد المستشار القانوني لشؤون اللجان. ) -

 )مرفق( رأي وزارة اإلسكان. -

 (مرفق) رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. -

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

مشروع القانون المذكور ومذكرتا الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني.  -

 (مرفق)

 

 :وبدعوة من اللجنة، شارك في االجتماع التاسع وزارة اإلسكان، حيث حضرت 
 خبيرالتطوير اإلداري. –مستشار           األستاذة فاطمة ابراهيم المناعي -      
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  وبدعوة من اللجنة، شارك في االجتماع العاشر وزارة األشغال وشؤون البلديات

 والتخطيط العمراني، حيث حضر:

 

 مدير إدارة التخطيط الليكلي.  الملندس خالد أحمد األنصاري -

 

    

 :كما شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 

 

 المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.    األستاذ محسـن حميـد مرهـون   -

 

 

 تولى أمانة سـر اللجنة السيدة خولـة حسـن هاشـم. 

 

 

 ثانيـاا: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: 

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي 

 ( مرفقجاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية والقانونية. )

 

 

 ثالثـاا: رأي وزارة اإلسكان:

 

بيّنتلا في مذكرتلا كان لوزارة اإلستتكان بعا المالحظات على مشتتروع القانون، 

 في النقاط التالية: التي قدمتلا للجنة، حيث تمثلت

 .%25لم تحدد المادة األولى بوضوح ضوابط منح وتخصيص الـ  -1
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ا يحدد اةلية لضمان تنفيذ حكم المادة األولى، وماذا  -2 لم يتضمن المشروع حكمـتتتً

 ب على عدم التنفيذ.يترت

فإنلا لم تحدد الحد  %25إذا كانت المادة األولى قد حددت الحد األدنى للمنح بـتتت -3

األقصتتتتتى للمنح، وكما لم تحدد ذات المادة كيف يتم حستتتتتاب الحد األدنى واألعلى من 

 المنح وما هي المعايير المطلوبة لذلك؟

 كل مشروع. ما هو المقياس الحتساب الحد األدنى أو األقصى في -4

لم تتطرق المادة األولى إلى تصتتنيف أراضتتي الدفان وهل ستتيتم حستتاب نستتبة  -5

من جميع األراضتتي المدفونة وإن كانت رير صتتالحة للستتكن أو مصتتنفة  %25الـتتتتتتتت

 كأرض صناعية أو تجارية أو ريرها من التصنيفات.

 القصتتتتتتتد من عبارة مجموع أراضتتتتتتي الدفان المذكورة في المادة األولى رير -6

 واضحة.

يبدو أن المشتتتتتتروع عامالً مقلالً لفرص االستتتتتتتثمار والتنمية االقتصتتتتتتادية في  -7

المملكة، ومن المناسب استطالع رأي الجلات ذات الصلة كمجلس التنمية االقتصادية 

 ووزارة الصناعة والتجارة وريرها من الجلات ذات العالقة.

 

 والتخطيط العمراني:رابعـاا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات 

 

 شروعمإمكانية تطبيق  بيّنت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عدم

  على أرض الواقع وذلك لألسباب التالية: قانونال

 عدم مالئمة مواقع الجزر لالستعماالت السكنية من الناحية التخطيطية:  -1

أن بعا الجزر االصطناعية تُستحدث على المستوى االستراتيجي للمملكة 

و يتم تحديد  -2030المخطط الليكلي  –ضمن الخطة االستراتيجية الوطنية 
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أوجه التصرف في هذه الجزر و عملية التعمير المرتبطة بلا بما في ذلك نوعية 

طاعات ت التنمية للقاالستعماالت و األنشطة المناسبة للا بما يتناسب مع متطلبا

التنموية من جلة، و مقومات المنطقة ذاتلا من حيث التجانس مع المحيط البيئي 

و العمراني القائم من جلة أخرى. فقد تُخصص بحسب مخطط استعماالت 

األراضي استثمارية أو سياحية أو صناعية و ال تصلح من الناحية التخطيطية 

 أن تكون ذات استعماالت سكنية.  

 

ز الجزر في مواقع نائية ذات بُنى تحتية متواضعة، و عمليات تأهيل تلك ترك -2

 البُنى يُرهق الموازنة العامة للدولة : 

كثير من المشاريع و الجزر تتخذ مواقع نائية و رير مأهولة بالسكان، أو ضمن  

مناطق ذات بُنى تحتية متواضعة و محدودة الطاقة االستيعابية و الخدمات 

مع الكثافات المنخفضة للمشروع من جلة  في وضعلا الحالي ناسبالمجتمعية تت

و الفئات المجتمعية القادرة على تحمل نفقات الرحالت اليومية لتوفير 

مستلزمات و أساسيات الحياة اليومية من خدمات مجتمعية و مسكن و ريرها، 

د ومشاريع اسكانية في مواقع يصعب على المواطن ذو الدخل المحد بينما تشييد

يُزيد  دقتوفير مستلزماته المعيشية دون تكبد عناء و تكلفة الرحالت اليومية 

األعباء المادية من جلة و يُرهق ميزانية الدولة في محاولة إلعادة تليئة تلك 

 المواقع النائية بمرافقلا المتواضعة.     

 

اعتماد الحكومة الموقرة سياسة المدن االسكانية المتكاملة على مستوى  -3

 لمحافظات: ا

لقد عمدت الحكومة الموقرة على توفير عدد من المدن االسكانية المتكاملة منذ 

ثمانينات القرن الماضي و حتى السنوات األخيرة و قد تم زيادة عدد هذه المدن 

ً مع ارتفاع وتيرة الطلبات االسكانية. كما روعي في مواقعلا التوزيع  تماشيا

لكة لضمان تكافئ الفرص في عملية تغطية الجغرافي على جميع محافظات المم
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الطلبات االسكانية ، من ضمنلا مشروع مدينة شرق الحد االسكاني بمحافظة 

المحرق، و مشروع المدينة الشمالية في المحافظة الشمالية، و مشروع مدينة 

شرق سترة بمحافظة العاصمة ، و مشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبية. 

ى عدد من المواقع االسكانية التي تتخلل المناطق القائمة و التي تعمد باإلضافة إل

وزارة االسكان انشاؤها كامتدادات للقرى القائمة حفاظا على النسيج 

 االجتماعي. 

 

سياسة الشراكة بين  –اعتماد سياسة مستحدثة لحلحلة الملف االسكاني  -4

 القطاع العام و الخاص: 

انتلجت وزارة االسكان في اةونة األخيرة سياسة الشراكة بين القطاعين العام 

و الخاص في التعاطي مع ملف الطلبات االسكانية ، إيماناً منلا في ضرورة 

خلق شراكات تعمل على إسراع وتيرة تنفيذ المشاريع االسكانية و تقليص 

ت الوزارة على فترات االنتظار للحصول على الخدمة االسكانية. كما عمد

تطوير األُطر القانونية و الفنية المنظمة لطبيعة تلك الشراكة. و قد أفرز هذا 

التعاون عن اعتماد عدد من اةليات التي من شأنلا تيسير عملية تنفيذ و 

تخصيص الوحدات االسكانية و آخرها برنامج مزايا بالتعاون مع شركاء التنمية 

 بنوك تجارية. من مطورين عقاريين و مقاولين و 

 

 خامسـاا: رأي اللجنــة:

تدارستتتتتتت اللجنة مشتتتتتتروع القانون حيث تبودلت بشتتتتتتأنه وجلات النظر من قبل     

أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي 

لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتورى والذي جاء مؤكدًا لستتتتتالمة 

واطلعت كذلك على مذكرة المستتتشتتار المشتتروع من الناحيتين الدستتتورية والقانونية، 

القانوني، كما استتتتأنستتتت برأي وزارة اإلستتتكان ووزارة األشتتتغال وشتتتؤون البلديات 

عدم بواقتنعت اللجنة في ضتتتتتوء المناقشتتتتتات بأهمية التوصتتتتتية  ،والتخطيط العمراني
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مشتتروع قانون بشتتأن منح نستتبة من أراضتتي الدفان البحري للمشتتاريع  الموافقة على

المقدم من مجلس  -بصتتتتتيغته المعدلة -لمعد في ضتتتتتوء االقتراح بقانوناإلستتتتتكانية )ا

 النواب(، وذلك لألسباب التالية:

من  %25منح قامشرروعتا قكاررةونتب ناررقب ع  ن   ن ن مشررع ا قانون ن تشرر ع  إ -

 قا ي ت م  خصتصهو الن وا قاخوص،  قنوًء  لى هذه قاناقب أعقضي قادفون قاقحعي 

من قاضررةاب قمةون قحتال ع   اررا ا ددف ةونف من قا حدق  فند  ة ن مارروحب قضع  

 قا ي  ن م  زقعة قكاةون قإنشوئهو ضمن مشوعت هو قكاةونتب.

إن منح  لك قاناقب المشوعتا قكاةونتب قد تنا ضمن منو ق قا ثموعتب اتوحتب غتع  -

و ممأه اب قوااررررةون أ  ضررررمن منو ق ذق  قنتب  ح تب محد دة قا وقب قعارررر ت وقتب، م

في هذق  2030تؤدي إاى قكخال  قوامخ   قاهتةلي قعاررررررر عق تكي امملةب قاقحعتن 

 قاشأن.

إن ققحوم قامنو ق قاارةنتب قوانع  من قامنو ق قاصرنو تب قد تارهم في  دة مشروة   -

مارر نقلتب، ة ضررعع ارروةني  لك قامنو ق من قا ل ال قانو ل من قامصررونا قانعتقب، فتمو 

قامشررررررروة  قعك مو تب ن تكب إقومب  حدق  ارررررررةنتب قوانع  من قد  نشرررررررأ قا دتد من 

 مشوعتا اتوحتب  قا ثموعتب.

 إذ  ؤةد قالكنب  لى عف  فةعة قادفون قاقحعي اح  مشررررةلب شررررح قضعقضرررري في  -

ق د  –قامملةب امو اه من آثوع ارررررررلقتب  لى قاقتئب  قاحتوة قاف عتب، فند ق ضرررررررح اهو 

أن ننص  دد قضعقضي قامخصصب المشوعتا   - قك مو هو ما ممثلي قاكهو  قام نتب

قكارررةونتب اتل قامشرررةلب قضاررروارررتب قا ي   وني منهو  زقعة قكارررةون، حتال  قت ن أن 

هنوك قاةثتع من قامنو ق قامخصررصررب ا لك قامشرروعتا،  قا ي ام ت م قة مو  قنوئهو إاى 

ة نوع مديمشتتتروع المدينة الشتتتمالية في المحافظة الشتتتمالية، و مشتتترقا ق  قاحواي ك

 .مشروع المدينة الجنوبية بالمحافظة الجنوبيةشرق سترة بمحافظة العاصمة ، و
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 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -سادسـاا 

 

، اتفقت اللجنة ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتتتتورى 39إعماالً لنص المادة ) 

 :على اختيار كل من

 

ا أصليــاا سعادة المهندسة زهـوة محمـد الكـواري   .1  مقررا

ا احتياطيـاا ــد ـاذ علـي عيـسى أحمـاالستـ ادةـسع .2  مقررا

 

 توصيـة اللجنـة: -سابعـاا

في ضتتوء ما دار من مناقشتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتة مشتتروع القانون،      

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري   -   

المقدم  -بصيغته المعدلة -للمشاريع اإلسكانية )المعد في ضوء االقتراح بقانون

 من مجلس النواب( من حيث المبدأ.

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

زهوة محمد الكواري                                             فؤاد أحمد الحاجي                            

 نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة                رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة   
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 م2017فبراير  27التاريخ: 
 

 

 حاجي      احملرتمسعادة األستاذ/ فؤاد أمحد 
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الموضوع: مشروع قانون 

اإلسكانية ) المعد في ضوء االقتراح بقانون ) بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس 

 النواب(.

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، م2017فبراير  20بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق/ ف  468المجلس، ضمن كتابه رقم )

بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع اإلسكانية ) المعد في ضوء 

إلى لجنة الشؤون االقتراح بقانون ) بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(، 

ريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة التش

 والبيئة.
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لتشتتتريعية والقانونية اجتماعلا عقدت لجنة الشتتتؤون ا م2017فبراير  27وبتاريخ     

 المذكور، وذلك بحضور المستشار قانون، حيث اطلعت على مشروع الالسادس عشر

 القانوني بالمجلس.

لت اللجنة        قاش  –وانت لة والن مداو عد ال فة  –ب عدم مخال  قانونمشتتتتتتروع الإلى 

 المذكور لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري مشروع قانون ترى اللجنة سالمة      

قدم من المللمشاريع اإلسكانية ) المعد في ضوء االقتراح بقانون ) بصيغته المعدلة( 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. مجلس النواب(،

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار 

حول قرار مجلس مجلس النواب 
بتعديل  الشورى بشأن مشروع قانون 

( من المادة السادسة من ١البند )
م بشأن ٢٠٠٨( لسنة ٣القانون رقم )

 ،الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم 

 من مجلس النواب(
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 م2016نوفمبر  21التاريخ: 

 

 

 

 مقدمة:

/  ص ل خ ت 409م، وبموجتتب الخطتتاب رقم )2016نوفمبر  13بتتتاريخ  

المعالي السييييد علي بن صيييالح الصيييالح رئيس مجلس (، أرستتتل صتتتاحب 3د4ف

قرار مجلس النواب بشييييييأن قرار مجلس الشييييييورى إلى لجنة الخدمات  الشييييييورى

على اقتراح بقانون من مجلس النواب( بخصيييوص مشيييروع قانون )مصيييا  بناء 

بشيييأن  2008( لسييينة 3( من المادة السيييادسييية من القانون رقم )1بتعديل البند )

وذلك لمناقشتتتتته ودراستتتتته وإعداد تقرير بشتتتتأنه  الهيئة العامة للتأمين االجتماعي،

متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من 

 ه.تاريخ
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

( 8( و)7في اجتماعيلا رقم ) –آنف الذكر  –تدارستتتتتت اللجنة مشتتتتتروع القانون  -1

 م.2016نوفمبر  14/21والمنعقدين بتاريخ 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتلا لمشتتتروع القانون موضتتتوع البحث والدراستتتة على  -2

 والتي اشتملت على ما يلي: به الوثائق المتعلقة

 بشأن مشروع القانون والمتضمن: لجنة الخدماتل السابقتقرير ال -

o .الرأي الدستوري والقانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

o .رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس 

o .رأي الليئة العامة للتأمين االجتماعي 

 فق()مر قرار مجلس النواب ومرفقاته.كما اطلعت اللجنة على  -

 

 حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من: -3

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتـور محمـد عبـــدهللا الدليمي .1

 د.ــــار القانوني المساعــــــالمستش دــــد محمـــــد أحمــــالسيد محم .2

 

ـر اللجنة  -4 ـ ة السيدة دانو السيد أيوب علي طريف أمين سر اللجنةوتولى أمانة س

 أمين سر اللجنة المساعد. إبراهيم الشيخ
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 ثانًيا: رأي اللجنة:

 دقعا  قالكنب مشع ا قانون ن  قا  عض   كهو  قانظع قا ي دقع  ح اه من قق    

الكنب قأ ضوء قالكنب  قاما شوع قانون ني اشؤ ن قالكون  قاما شوع قانون ني قاماو د،  ق ل   

  لى  نعتع مكلل قان ق   معفنو ه.

 المادة األولى( مواد، نصتتتت 4من ) الديباجةيتكون المشتتتروع بقانون بخالف 

منلا على إنشتتتاء شتتتركة استتتتثمارية يعلد بإدارتلا إلى فريق فني متخصتتتص يتمتع 

ض وبما ال يتعاربكفاءة عالية في استتتتتتتثمار أموال الليئة العامة للتأمين االجتماعي 

مصتتتترف البحرين المركزي ، وتخضتتتتع في رقابتلا إلى مع الشييييريعة اإلسييييالمية

على أن تقوم الليئة العامة للتأمين  المادة الثانيةوديوان الرقابة المالية، كما نصتتتتت 

االجتماعي بتعديل وتوفيق أوضتتتتتتتاعلا خالل ستتتتتتنة واحدة من تاريخ العمل بلذا 

كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت  المادة الثالثةالقانون، وألغت 

 مادة تنفيذية. بعةالمادة الرا

"وبما ال يتعارض مع يظلر من ذلك أن جوهر التعديل هو إضتتتتتتتافة عبارة 

( من المادة الستتتادستتتة من القانون المذكور، بحيث 1إلى البند ) الشيييريعة اإلسيييالمية"

  تتوافق استثمارات الليئة العامة للتأمين االجتماعي مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص لاللجنة  وبعد تدارس

( 1مشروع قانون )مصا  بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب( بتعديل البند )

بشأن الهيئة العامة للتأمين  2008( لسنة 3من المادة السادسة من القانون رقم )

عدم س بالتوصية بالتمسك بالقرار السابق للمجل؛ خلصت اللجنة إلى االجتماعي

 ، وذلك لالعتبارات التالية:الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المذكور

إن الليئة العامة للتأمين االجتماعي وبصفتلا المسؤولة من الناحية القانونية عن  .1

ً لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين  الصناديق التقاعدية تسعى دائما

ماتلا المستقبلية، وذلك عبر االستثمارات اةمنة، وهي قدرتلا على الوفاء بالتزا
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تسعى دائماً للعمل على توافق استثماراتلا مع أحكام الشريعة اإلسالمية متى توفرت 

 الفرص واالستثمارات المناسبة في الداخل والخارج.

 

والتي -أناط مجلس إدارة الليئة العامة للتأمين االجتماعي بشركة إدارة األصول  .2

بشأن الليئة  2008( لسنة 3( من القانون رقم )6( من المادة )1تنفيذًا للبند )تأسست 

العامة للتأمين االجتماعي، وهي شركة خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي 

وديوان الرقابة المالية واإلدارية، وللشركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية مستقلة عن 

الليئة، حيث يمكن لشركة إدارة األصول أناط بلا ملمة استثمار أموال -الليئة 

 مراعاة توافق استثماراتلا مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 

إن شركة إدارة أصول الليئة تستثمر أصوللا في مملكة البحرين وفقـًا للقوانين  .3

والتشريعات المعمول بلا والمنظمة للعمل االستثماري بما في ذلك األنظمة المعتمدة 

رين المركزي، كما تستثمر الشركة جزء من أصول الليئة من قبل مصرف البح

خارج البحرين وفقـًا لسياسة التوزيع الجغرافي لألصول بلدف الحفاظ على أموال 

الصناديق المستثمرة مع ضمان الحصول على أجزى عائد من االستثمار وفق 

يًا فدراسة معدّة من شركة استشارات مالية عالمية تتضمن توزيعًا نوعيًا وجغرا

الستثمارات الليئة وفق نسب توزيع األصول في كل صندوق من الصناديق التابعة 

للليئة مع األخذ باالعتبار المركز المالي وااللتزامات المستقبلية لكل صندوق على 

 حده.

 

من األفضل تنويع مصادر االستثمار لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، حيث من  .4

الصعوبة تقييد استثمارات أموال الليئة العامة للتأمين االجتماعي وتحديد مجاالتلا، 
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نظًرا لخطورة اقتصار استثمار جميع أموال الليئة العامة للتأمين االجتماعي في 

 استثمارات محددة.

 

تعديل القانون من شأنه تقليل الفرص االستثمارية وتحقيق أكبر إن تطبيق مشروع  .5

العوائد المضمونة وفقًا لما هو متاح في األسواق المحلية والعالمية، األمر الذي 

 سينعكس سلبًا على المزايا التقاعدية.

 

في ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالتمسك بالقرار السابق للمجلس، بعدم 

( من 1مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل البند )المبدأ، على  الموافقة، من حيث

بشأن الهيئة العامة للتأمين  2008( لسنة 3المادة السادسة من القانون رقم )

 االجتماعي.

 

 تحتيايي:اختيار مقرري املوضوع األصلي واال-ثالًثا 

اللجنة على  ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشتتتتتتورى، اتفقت39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

ا أصليـــــاا.  الدكتور منصــــــور محمــــد سرحـــــان -1  مقررا

ا.  األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور -2 ا احتياطيـا  مقررا
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 توصية اللجنة:-رابًعا 

للمجلس بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع التمسك بالقرار السابق  -

( 3( من المادة السادسة من القانون رقم )1قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل البند )

 بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي. 2008لسنة 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                  نوار علي احملمـــود

 رئيس جلنة اخلدمات    نائب رئيس جلنة اخلدمات                            
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بخصوص االقتراح بقانون 

( من قانون 4٢4بتعديل المادة رقم )
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

المقدم من أصحاب م، ١976( لسنه ١5)
 السعادة األعضاء: 

خميس حمد الرميحي، و خالد محمد المسلم، 
أحمد درويش و أحمد إبراهيم بهزاد، و 

 .المناعي
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 م2017 أبريل 2التاريخ : 

 

 عشر للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ثامنالتقريـر ال

( من قانون العقوابت الصادر 424بتعديل املادة رقم )بشأن االقرتاح بقانون 
واملقدم من أصحاب  وتعديالته، 1976( لسنة 15ابملرسوم بقانون رقم )

اد، أمحد إبراهيم هبز السعادة األعضاء خالد حممد املسلم، مخيس محد الرميحي، 
 درويش أمحد املناعي

 من الفصل التشريعي الرابع لثدور االنعقاد العادي الثا

 مقدمــة: 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل رئيس جملس الشورى      

، والذي مت مبوجبه تكليف م2017مارس  13( املؤرخ يف 3د 4ص ل خ أ / ف 485م )رق

( من قانون العقوابت 424بتعديل املادة رقم )االقرتاح بقانون اللجنة بدراسة ومناقشة 

واملقدم من أصحاب السعادة  وتعديالته، 1976( لسنة 15الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

أمحد إبراهيم هبزاد، درويش أمحد يس محد الرميحي، األعضاء خالد حممد املسلم، مخ

 على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه. ،املناعي
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
  

مارس  27املوافق  احلادي عشتتتتتتتتتترتدارستتتتتتتتتتت اللجنة اوق ا  بقانون يف اجتماع ا  .1
 .م2017

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتتت ا على الوقئق املتعلقة ابوق ا  بقانون مو تتتتتتتتتوع الب    .2
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(اوق ا  بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 

 ر:، وقد حضوزارة الداخليةعن  نيممثل وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع -3
 

 .رئيس شعبة اللجان الوزارية  النقيب حممد يونس اهلرمي  .1

 من إدارة الشؤون القانونية.   املالزم أمحد عبدهللا اجلازي .2

 

ملســتشــار ا الدكتور علي حســن الاوالبةشتتتار  يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة اب لس  -
 القانونـي لشؤون اللجان.

 .عبداللايف االسيدة سهي توىل أمانة سر اللجنة  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيـاا
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من  مة اوق ا  بقانونرأت جلنة الشتتتتتتتتتؤون التشتتتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتتتورى ستتتتتتتتتال     
 الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

ــاا  رأي وزارة الداخلية: -اثلثـ

ل املادة رقم اوق ا  بقانون بتعديمن حي  املبدأ على الوزارة موافقة وزارة الداخلية  ممثال أبدى

 .وتعديالته 1976( لسنة 15ون رقم )( من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقان424)

ــاا  رأي اللجنة: -رابعـــ

( من قانون العقوابت الصادر 424اوق ا  بقانون بتعديل املادة رقم )تدارست اللجنة       

وتعديالته، واملقدم من أص اب السعادة األعضاء  1976( لسنة 15ابملرسوم بقانون رقم )

اطلعت و ،  درويش أمحد املناعيخالد حممد املسلم، مخيس محد الرمي ي، أمحد إبراهيم هبزاد، 

ًدا لسالمة والذي جاء مؤك مبجلس الشورى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأياللجنة على 

عديل املادة وي دف اوق ا  بقانون إىل ت، والقانونيةاوق ا  بقانون من الناحيتني الدستورية 

افة فقرة لقطاع األهلي، وذلك إب ( من قانون العقوابت واملتعلق بتجرمي اوختالس يف ا424)

 هبذا وهذا التعديل يغطي الفراغ التشريعي احلاصل يف القانون احلايل تتعلق برد املال املختلس،

اخلصوص، حي  إن اجلاين يف جرائم اوختالس و يقوم برد املال املختلس مبوجب التعديل 

 األهلي. ختالس يف القطاعاألخري يف قانون العقوابت، لذا وجب النص عليه يف جترمي او

يُعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على عشر ( من قانون العقوابت على: "424وتنص املادة )     

سنوات كل عامل أو عضو جملس اإلدارة أو جملس األمناء للشخص االعتباري اخلاص 
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ه تاختلس ماالا أو سندات أو أوراقاا ذات قيمة مالية أو جتارية أو معنوية وجدت يف حياز 

ء ابسبب عمله أو منصبه. وإذا كان اجلاين من مأموري التحصيل أو املندوبني له أو األمن

م إليه املال أو السندات أو األوراق املالية أو التجارية أو على الودائع أو الصيارفة وُسل  

 ".غيها هبذه الصفة ُعد  ذلك ظرفاا مشدداا

كما حيكم على اجلاين برد ( نص ا اآليت: "424وجاء التعديل إب افة فقرة إىل املادة )     

 ". املال املختلس

يُعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات كل ( بعد التعديل:"424لتصبح املادة )     

عامل أو عضو جملس اإلدارة أو جملس األمناء للشخص االعتباري اخلاص اختلس ماالا 

أو سندات أو أوراقاا ذات قيمة مالية أو جتارية أو معنوية وجدت يف حيازته بسبب عمله 

صيل . وإذا كان اجلاين من مأموري التحكما حيكم على اجلاين برد املال املختلسأو منصبه،  

أو املندوبني له أو األمناء على الودائع أو الصيارفة وُسِلم إليه املال أو السندات أو األوراق 

 ". الية أو التجارية أو غيها هبذه الصفة ُعد  ذلك ظرفاا مشددااامل

، سد الفراغ التشريعي يف قانون العقوابت يفهذا اوق ا  بقانون  اللجنة أمهية ورأت     

ليت ااألمم املت دة ملكاف ة الفساد  تفاقيةابإل افة إىل مواءمة القانون مع ما جاءت به ا

حي  جاء يف املادة ، م2010( لسنة 7مبوجب القانون رقم ) مملكة الب رينصادقت علي ا 

( من اوتفاقية على أن تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية 22)
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وتدابري أخرى لتجرمي تعمد شخص يدير كياًًن اتبًعا للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه أبي صفة 

ري اختالس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مايل أو جتا

خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة ع د هبا إليه حبكم موقعه، وأكدت املادة الثالثة من 

 اوتفاقية يف فقرهتا األوىل على أن تنطبق هذه اوتفاقية وفًقا ألحكام ا على منع الفساد والت ري

فًقا وإرجاع العائدات املتأتية من األفعال ا رمة و عنه ومالحقة مرتكبيه، وعلى جتميد وحجز 

 هلذه اوتفاقية.

( من 424اوق ا  بقانون بتعديل املادة رقم )انت ت اللجنة إىل التوصية جبواز نظر و         

وتعديالته، واملقدم من  1976( لسنة 15قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

لد حممد املسلم، مخيس محد الرمي ي، أمحد إبراهيم هبزاد، أص اب السعادة األعضاء خا

 . درويش أمحد املناعي

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامســاا

( من الالئ تتة التتداخليتتة  لس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقتتت اللجنتتة على 39إعمتتاًو لنص املتتادة )     
 اختيار كل من :

 مقرراا أصليــاا.  الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان .1

 مقرراا احتياطيـاا.   الدكتور حممد علي اخلزاعي .2

 

 توصية اللجنة: -سادســاا
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قرتاح االواز نرر جبن آراء، فإن اللجنة توصي يف  وء ما دار من مناقشات وما أبدي م     

( من قانون العقوابت الصـــــــــــادر ابملرســــــــــوم بقانون رقم 424بتعديل املادة رقم )بقانون 

واملقدم من أصـــــحاب الســـــعادة األعضـــــاء خالد حممد  وتعديالته، 1976 ( لســـــنة15)

 .أمحد إبراهيم هبزاد، درويش أمحد املناعياملسلم، مخيس محد الرميحي، 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 

 

 حممد املسلم خالد                                        د. حممد علي اخلزاعي               

 رئيس اللجنة                                                   انئب رئيس اللجنة             
 

 

 

 

 

 

 

 

 م2017مارس  21التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
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( من قانون العقوبات الصادر 424االقتراح بقانون بتعديل المادة رقم )الموضوع: 

م وتعديالته، والمقدم من سعادة األعضاء: 1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

اهيم بهزاد، درويش أحمد خالد محمد المسلم، خميس حمد الرميحي، أحمد إبر

 المناعي.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م2017مارس  13بتاريخ      

 االقتراح بقانون ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  486م )المجلس، ضمن كتابه رق

( 15( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )424بتعديل المادة رقم )

م وتعديالته، والمقدم من سعادة األعضاء: خالد محمد المسلم، خميس 1976لسنة 

إلى لجنة الشؤون  ،حمد الرميحي، أحمد إبراهيم بهزاد، درويش أحمد المناعي

ء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبدا

 والدفاع واألمن الوطني.

عقدت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية اجتماعلا  م2017مارس  21وبتاريخ     

 ،مذكرته اإليضتتتتاحيةالمذكور، و قانونقتراح ب، حيث اطلعت على االالتاسييييع عشيييير

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

ادئ لمب قانونقتراح بإلى عدم مخالفة اال –بعد المداولة والنقاش  –اللجنة  وانتلت      

 وأحكام الدستور.
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 رأي اللجنة:

( من قانون العقوبات 424االقتراح بقانون بتعديل المادة رقم )ترى اللجنة سالمة      

م وتعديالته، والمقدم من سعادة 1976( لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

األعضاء: خالد محمد المسلم، خميس حمد الرميحي، أحمد إبراهيم بهزاد، درويش 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، أحمد المناعي

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 
 

 


