املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية بخصوص
المرسوم بقانون رقم ()22
لسنة 2016م بشأن شركات
الخاليا المحمية

81

التاريخ 16 :أبريل 2017م

التقرير الثامن للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول املرسوم بقانون
رقم ( )22لسنة  2016بشأن شركات اخلاليا احملمية.
دور االنعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الرابع
مقدمــــــة:
بتاريخ  9نوفمبر 2016م ،وبموجب الخطاب رقم ( 401ص ل م ق  /ف  4د،)3
أحال صااااحب المعالي األستتت عل بن صا حتتتعال ااحتتتعال رئيس مجلس الشاااور إلى لجنة
الشاانوا المالية واتقتصااادية ن ااخة ما اامرس ت ب صقعن ا ر ب  )22استتنة  2016صش ت ا
شركعت ااخاليع اامحمية؛ لال تعداد لدرا ته لحيا ورود قرار مجلس النواب بشأنه.
وب تاريخ  13مارس 2017م ،وبمو جب الخ طاب رقم ( 481ص ل م ق  /ف 4
د ،)3أحال صاااحب المعالي األستت عل بن صا حتتعال ااحتتعال رئيس مجلس الشااور إلى
لجنة الشاانوا المالية واتقتصااادية ن ااخة ما ا اامرس ت ب صقعن ا ااملك ر أ اله؛ لمناقشااته
ودرا ته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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أ ل ا-إجراءات اابجنة:
ا نفيل اا كبيف ااملك ر أ اله ،عمت اابجنة صعإلجراءات اآل ية:

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

اار ب

الج مــــــــــــعع

اا عريخ

.1

الخامس

 15نوفمبر 2016م

.2

ال ادس

 22نوفمبر 2016م

.3

ال ابع

 27نوفمبر 2016م

.4

الثاما

 4دي مبر 2016م

.5

التا ع

 14دي مبر 2016م

.6

العاشر

 21دي مبر 2016م

.7

الحادي عشر

 25دي مبر 2016م

.8

الثاني والعشروا

 19مارس 2017م

.9

الثالث والعشروا

 26مارس 2017م

.10

الرابع والعشروا

 2أبريل 2017م

.11

الخامس والعشروا

 15أبريل 2017م

( )2اطلعت اللجنة أثناء درا تها للمر وم بقانوا موضوع البحث والدرا ة على الوثائق
المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 المر وم بقانوا موضوع البحث والدرا ة( .مرفق) قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق)83

 رأي لجنة الشااانوا التشاااريعية والقانونية بمجلس الشاااور والتي أكدت اااالمةالمر وم بقانوا ما الناحيتيا الد تورية والقانونية( .مرفق)
 رأي مصرف البحريا المركزي .مرفق) مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المر وم بقانوا .مرفق) رأي الم تشار اتقتصادي والمالي .مرفق) ملخص حول قضااااية ( )sphinxالتي تتعلق بالمر ااااوم بقانوا رقم ( )22ل اااانة2016م بشأا شركات الخاليا المحمية .مرفق)
 درا ة بشأا المر وم بقانوا مقدمة ما ق م البحوث بالمجلس .مرفق)( )3وبدعوة ما اللجنة شاااااااارت في اجتماعها الرابع والعشاااااااريا والمنعقد بتاريخ  2أبريل
2017م ممثلوا عا:



محرف ااصحريا اامركزي،

د حضر كل ما:

 .1سععدة ااسيد رشيد صا محمد اامعراج

محعفظ محرف ااصحريا اامركزي.

 .2ااسيد صداارحما محمد ااصعكر

اامدير اا نفيلي ار عصة اامؤسسعت اامعاية.

 .3ااسيدة منعر محطفى ااسيد

مسع د اامس شعر ااععب.

 .4ااسيد أحمد صداامطبب

مس شعر عن نن.



زارة اامعاية،

د حضر كل ما:

 .1ااسيد صدااكريب محمد ص الي



رئيس اا خطيط ال حعدي الس را يجن.

زارة اا جعرة ااحنع ة ااسيعحة،

د حضر كل ما:
كيل اا زارة اشؤ ا اا جعرة.

 .2سععدة ااسيد نعدر خبيل اامؤيد
 .3ااسيد بن صداانصن مره ا



مدير ر عصة ااشركعت.

زارة شؤ ا مجبسن ااش رى اان اب،

د حضر ااسيد يسى جمعة اانععر

أخحعئن جبسعت.

 حضر الج معع ما مجبس ااش رى كل ما:
 .1اادك ــــ ر محمـــد صـــدهللا اادايمــن

اامس شعر ااقعن نن اشؤ ا اابجعا.

 .2ااسيدة زهرة ي سف رحمة

اامس شعر ال حعدي اامعان.
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 .3ااسـيدة فـع ا بن ااعـعان

رئيس ااصح ث اادراسعت.

 .4ااسيد بن صدهللا ااعرادي

اامس شعر ااقعن نن اامسع د.

 .5ااسيد بن صعس ااعرادي

أخحعئن إ الب أ ل.

 .6ااسيد بن نعدر ااسب ب

صعحث عن نن.

 .7ااسيدة أمينة بن أحمد رصيع

صعحث عن نن.

 .8ااسيد محسا بن محسا

صعحث عن نن.

وتولى أمانة ــر اللجنة ااسيد محمد رضن محمد ،ااسيدة مريب أحمد ااريس.

ثعنياع -رأي محرف ااصحريا اامركزي:
أوضح مصرف البحرين المركزي في رده المرفق مبررات وأهداف إصدار المرسوم
بقانون وهي على النحو اآلتي:
 .aتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية في البحرين.
 .bاستحداث نوع جديد من األطر القانونية المتعارف عليها عالميا وذلك تماشيا مع
احتياجات البنوك والمؤسسات المالية ،وعلى األخص المؤسسات المالية األجنبية المعتادة
على استخدامه وعلى دراية بأحكامه ،باإلضافة إلى المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية
والتي بدأت في استخدامه في اآلونة األخيرة لتوريق األصول اإلسالمية منها والتقليدية.
 .cمساعدة المصارف والمؤسسات المالية على القيام بتأسيس مختلف أنواع الصناديق
االستثمارية الخاصة والجماعية وتصكيك األصول عن طريق مزاولة أنشطة التوريق.
 .dتطوير منتجات مالية تقليدية وإسالمية جديدة وتشجيع االستثمار.
 .eالمساعدة على تعزيز القدرة التنافسية ومكانة البحرين كمركز مالي مرموق في المنطقة.
كما أوضح المصرف أنه قد تم االستئناس بعدد من قوانين الدول المتقدمة في مجال
الخدمات المالية منها قانون جيرزي وجزر الكايمن والقانون السنغافوري والماليزي وقانون
البهامس باإلضافة لقوانين مراكز الخدمات المالية اإلقليمية األخرى .ولقد راعى مشروع
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القانون حماية األصول الخلوية لدائني شركة الخاليا المحمية لكل خلية بشكل منفصل وذلك
لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان حقوقهم بشكل قانوني وصريح.
وقد أوضح مصرف البحرين المركزي أن هذا المرسوم جاء بعد المشاورات العامة من
خالل إرساله إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات التدقيق باإلضافة إلى مكاتب
المحاماة بغية الوقوف على مالحظات المعنيين ،حيث تم إجراء بعض التعديالت على مسودة
المشروع بعد انتهاء فترة المشورة لمراعاة ما تم تسلمه من مالحظات بهذا الشأن.

ثعاثاع-رأي زارة اا جعرة ااحنع ة ااسيعحة:
توافق رأي ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وال ياحة مع رأي مصرف البحريا المركزي.

راصعع ا -رأي غرفة جعرة حنع ة ااصحريا:
ذهبت الغرفة في مرئياتها إلى توافقها مع المر وم بقانوا ،والذي يهدف إلى إنشاء
نوع جديد ما أنواع الشركات التجارية التي تقوم بممار ة أنشطة مالية تحت إشراف
مصرف البحريا المركزي ،بما يكفل توفير المناخ اتقتصادي الحر في المملكة،
وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع ات تثمار.

خعمسع ا-رأي اابـــــجنة:
بعد االطالع على المرسوم بقانون ،وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني
للمستشار القانوني ،ورأي المستشار االقتصادي والمالي للجنة ،وبعد التأكد من سالمة
المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقا لرأي لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى ،رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وواحد وثالثين
مادة ،تناولت أحكامه تأسيس شركات الخاليا المحمية ونطاق األنشطة المالية المصرح
للشركات بمزاولتها وكيفية إنشاء الشركة وتسجيلها واكتسابها للشخصية االعتبارية باإلضافة
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إلى حقوق الدائنين واألحكام المتعلقة باإلدارة واإلفالس والتصفية .واشترط المرسوم حصول
تلك الشركات على الموافقة الخطية المسبقة من مصرف البحرين المركزي على تأسيسها.
ووجدت اللجنة أا أهداف ومبررات إصدار المر وم بقانوا تتمثل في وضع
اإلطار القانوني إلنشاء شكل جديد ما أشكال الشركات التجارية (شركة الخاليا المحمية)
التي تقوم بممار ة أنشطة مالية تقع ضما نطاق األنشطة التي يشرف مصرف البحريا
المركزي على ممار تها ،وأا هذا النوع ما الشركات يتألف ما نواة واحدة وخلية واحدة
أو أكثر ،يكوا لكل منها أصول وم نولية منفصلة عا األخر  ،بحيث تثبت الشخصية
اتعتبارية للنواة ،فال تتمتع أي ما خالياها بشخصية اعتبارية منفصلة عا الشركة (النواة).
كما أا إصدار هذا المر وم بقانوا جاء بناء على توصية مقدمة ما اللجنة التن يقية
إلى مجلس الوزراء الموقر بإصدار حزمة ما مشروعات القوانيا ومنها مشروع قانوا
نظرا لما تمثله ما إ هام في ا تكمال
بشأا شركات الخاليا المحمية بأداة المر وم بقانوا ً
البنية التشريعية في المملكة ،وتوفير المناخ اتقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري
وتشجيع ات تثمار فيها عيًا نحو تعزيز تناف ية مملكة البحريا ،وتحقيق الرنية اتقتصادية
.2030
وتر

عا جدي ًدا ما األطر القانونية
اللجنة أا هذا المر وم بقانوا ي تحدث نو ً

الحديثة عالميًا وذلت تماشيًا مع احتياجات البنوت والمن
المن

ات المالية ،وعلى األخص

ات المالية األجنبية التي تحتاج هذا النوع ما الشركات ،باإلضافة إلى المن

ات

المالية المحلية واإلقليمية.
كما أا شركات الخاليا المحمية ت اعد المصارف والمن

ات المالية على القيام

بتأ يس مختلف أنواع الصناديق ات تثمارية الخاصة والجماعية وتصكيت األصول عا
طريق مزاولة أنشطة التوريق ،باإلضافة إلى ت هيل مهمة مدراء التأميا في إنشاء شركات
التأميا التابعة لمالكي الشركات التجارية والصناعية والطيراا .وعلى هذا األ اس فإا
المر وم بقانوا وف يوجد اإلطار القانوني الالزم لتطوير منتجات مالية تقليدية وإ المية
جديدة وتشجيع ات تثمار ،كما أنه ي اعد على تعزيز القدرة التناف ية ومكانة البحريا
كمركز مالي مرموق في المنطقة.
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معشياع مع مع قدب ،فإا اابجنة فق مع أهداف اامرس ب صقعن ا مصررا ه؛
صنع اء بيه حن صعام افقة بى اامرس ب صقعن ا.

سعدسع ا -اخ يعر مقرري اام ض ع األحبن الح يعطن:
إعماتً لنص المادة ( )39ما الالئحة الداخلية لمجلس الشااااور  ،قرر مكتب اللجنة اختيار
كل ما:

سعصعع ا-

 -1األس عل صسعب إسمع يل ااصنمحمد

مقررا أحبيـــــــاع.
ا

 -2األس عل رضع صدهللا فـرج

مقررا اح يعطيـــاع.
ا

حية اابجنة:

اام افقة بى اامرستتتت ب صقعن ا ر ب  )22استتتتنة  2016صشتتتت ا شتتتتركعت ااخاليع
اامحمية.

األمر معر ض بى اامجبس اام ر ل خعل ااالزب،،،

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

خالد حسيـن املسـقطي
رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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التاريخ  21 :مارس 2017م

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

الموضوع :اامرس ب صقعن ا ر ب  )22اسنة  2016صش ا شركعت ااخاليع اامحمية.
حية طيصة صعد،

بتاريخ  13مارس 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  482ص ل ت ق  /ف  4د  ،)3نسخة من اامرس ب
صقعن ا ر ب  )22اسنة  2016صش ا شركعت ااخاليع اامحمية ،إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية
واالقتصادية.
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وبتاريخ  21معرس 2017ب ،ع قدت لجنة الشااااااانوا التشاااااااريعية والقانونية
اجتماعها اا عستتع شتتر ،حيث اطلعت على المر ااوم بقانوا المذكور ،وقرار مجلس
النواب بشأنه ،وذلت بحضور الم تشار القانوني بالمجلس.

وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة المر اااوم بقانوا لمبادئ
وأحكام الد تور.

رأي اابجنة:
تر اللجنة اااالمة اامرستتت ب صقعن ا ر ب  )22استتتنة  2016صشتتت ا شتتتركعت
ااخاليع اامحمية ،ما الناحيتيا الد تورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2

تقرير لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية بخصوص
المرسوم بقانون رقم ()23
لسنة 2016م في شأن
العهد.
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التاريخ 16 :أبريل 2017م

التقرير السابع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول املرسوم بقانون
ُ
رقم ( )23لسنة  2016يف شأن العهد.
دور االنعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الرابع

مقدمــــــة:
بتاريخ  9نوفمبر 2016م ،وبموجب الخطاب رقم ( 402ص ل م ق  /ف  4د،)3
أحال صااااحب المعالي األستتت عل بن صا حتتتعال ااحتتتعال رئيس مجلس الشاااور إلى لجنة
الشنوا المالية واتقتصادية ن خة ما اامرس ب صقعن ا ر ب  )23اسنة  2016فن ش ا
ااعُهد؛ لال تعداد لدرا ته لحيا ورود قرار مجلس النواب بشأنه.
وب تاريخ  13مارس 2017م ،وبمو جب الخ طاب رقم ( 483ص ل م ق  /ف 4
د ،)3أحال صاااحب المعالي األستت عل بن صا حتتعال ااحتتعال رئيس مجلس الشااور إلى
لجنة الشااانوا المالية واتقتصاااادية ن اااخة ما اامرستتت ب صقعن ا ااملك ر أ اله؛ لمناقشاااته
ودرا ته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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أ ل ا -إجراءات اابجنة:
ا نفيل اا كبيف ااملك ر أ اله ،عمت اابجنة صعإلجراءات اآل ية:

( )4تدار ت اللجنة المر وم بقانوا المذكور في اجتماعاتها اآلتية:

اار ب

الج مــــــــــــعع

اا عريخ

.12

الخامس

 15نوفمبر 2016م

.13

ال ادس

 22نوفمبر 2016م

.14

ال ابع

 27نوفمبر 2016م

.15

الثاما

 4دي مبر 2016م

.16

التا ع

 14دي مبر 2016م

.17

العاشر

 21دي مبر 2016م

.18

الحادي عشر

 25دي مبر 2016م

.19

الثاني والعشروا

 19مارس 2017م

.20

الثالث والعشروا

 26مارس 2017م

.21

الرابع والعشروا

 2أبريل 2017م

.22

الخامس والعشروا

 13أبريل 2017م

( )5اطلعت اللجنة أثناء درا تها للمر وم بقانوا موضوع البحث والدرا ة على الوثائق
المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 المر وم بقانوا موضوع البحث والدرا ة( .مرفق)93

 قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي لجنة الشااانوا التشاااريعية والقانونية بمجلس الشاااور والتي أكدت اااالمةالمر وم بقانوا ما الناحيتيا الد تورية والقانونية( .مرفق)
 رأي مصرف البحريا المركزي .مرفق) مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المر وم بقانوا .مرفق) رأي الم تشار اتقتصادي والمالي .مرفق) درا ة بشأا المر وم بقانوا مقدمة ما ق م البحوث بالمجلس .مرفق)( )6وبدعوة ما اللجنة شاااااااارت في اجتماعها الرابع والعشاااااااريا والمنعقد بتاريخ  2أبريل
2017م ممثلوا عا:

محرف ااصحريا اامركزي،



د حضر كل ما:

 .5سععدة ااسيد رشيد صا محمد اامعراج

محعفظ محرف ااصحريا اامركزي.

 .6ااسيد صداارحما محمد ااصعكر

اامدير اا نفيلي ار عصة اامؤسسعت اامعاية.

 .7ااسيدة منعر محطفى ااسيد

مسع د اامس شعر ااععب.

 .8ااسيد أحمد صداامطبب

مس شعر عن نن.

زارة اامعاية،



د حضر كل ما:
رئيس اا خطيط ال حعدي الس را يجن.

 .4ااسيد صدااكريب محمد ص الي

زارة اا جعرة ااحنع ة ااسيعحة،



 .5ااسيد نعدر خبيل اامؤيد

د حضر كل ما:
كيل اا زارة اشؤ ا اا جعرة.
مدير ر عصة ااشركعت.

 .6ااسيد بن صداانصن مره ا

 زارة شؤ ا مجبسن ااش رى اان اب،

د حضر ااسيد يسى جمعة

اانععر أخحعئن جبسعت.

 حضر الج معع ما مجبس ااش رى كل ما:
اامس شعر ااقعن نن اشؤ ا اابجعا.

 .9اادك ــــ ر محمـــد صـــدهللا اادايمــن
.10

ااسيدة زهرة ي سف رحمة

اامس شعر ال حعدي اامعان.

.11

ااسـيدة فـع ا بن ااعـعان

رئيس ااصح ث اادراسعت.

.12

ااسيد بن صدهللا ااعرادي

اامس شعر ااقعن نن اامسع د.
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.13

ااسيد بن صعس ااعرادي

أخحعئن إ الب أ ل.

.14

ااسيد بن نعدر ااسب ب

صعحث عن نن.

.15

ااسيدة أمينة بن أحمد رصيع

صعحث عن نن.

.16

ااسيد محسا بن محسا

صعحث عن نن.

وتولى أمانة ــر اللجنة ااسيد محمد رضن محمد ،ااسيدة مريب أحمد ااريس.

ثعنياع -مبخص رأي محرف ااصحريا اامركزي:
أوضح مصرف البحرين المركزي في رده (المرفق) مبررات إصدار المرسوم بقانون وهي
على النحو اآلتي:
 .aتطوير القطاع المالي في مملكة البحرين ،وباألخص قطاع مقدمي خدمات العهد المالية.
 .bمواكبة التطور العالمي بشأن العهد المالية.
 .cتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في البحرين.
وقد أوضح المصرف أنه قد حرص في إعداد القانون المذكور على األخذ بعين االعتبار
متطلبات القطاع المالي المحلي واإلقليمي باإلضافة إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية المتبعة
لخدمات العهد المالية في أبرز المراكز المالية العالمية ،وبعد التشاور مع مكاتب المحاماة
والشركات العاملة في هذا المجال ،جاءت فكرة إصدار هذا المرسوم بقانون.

ثعاثاع -رأي زارة اا جعرة ااحنع ة ااسيعحة:
توافق رأي ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وال ياحة مع رأي مصرف البحريا المركزي.

راصعاع -رأي اابـــــجنة:
بعد االطالع على المرسوم بقانون ،وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني
للمستشار القانوني ،ورأي المستشار االقتصادي والمالي للجنة ،وبعد التأكد من سالمة
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وفقا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ً
بمجلس الشورى ،رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وثالثة وسبعون مادة
تناولت أحكامه تأسيس العهدة والشروط المتعلقة بصحة العهدة وصالحيات أطراف العهدة
ومهام وصالحيات أمين العهدة ومدة العهدة والحاالت التي بمقتضاها يمكن إنهاء العهدة
باإلضافة إلى اختصاصات المحكمة بخصوص العهد والعقوبات .واشترط القانون ضرورة
قيام أمين العهدة بتسجيلها في "سجل العهد" المنشأ في مصرف البحرين المركزي.
العهد
ووجدت اللجنة أن أهداف ومبررات إصدار المرسوم بقانون تتمثل في تنظيم ُ

ليحل هذا المرسوم بقانون محل القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن العهد المالية ،حيث
إن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر الحاجة إلى تطوير واعادة تنظيم العهد
تنظيما كامالً
ً
حتى يستطيع القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين مواكبة التطور العالمي .كما أن
إصدار هذا المرسوم جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية المقدمة لمجلس الوزراء الموقر
بإصدار حزمة من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون بشأن العهد بأداة المرسوم بقانون
نظر لما تمثله من إسهام في استكمال البنية التشريعية في المملكة ،وتوفير المناخ االقتصادي
ًا

سعيا نحو تعزيز تنافسية مملكة
الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع االستثمار فيها ً

البحرين.

ويساهم قانون العهد الجديد في خلق وتطوير منتجات مالية جديدة في مجال
االستثمار مثل صناديق االستثمار العقارية وادارة األصول والثروات الخاصة باألفراد
والمؤسسات وصناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات والشركات المحلية واإلقليمية باإلضافة
إلى تطوير منتجات االستثمار المختلفة ،وهو األمر الذي من شأنه تعزيز مكانة مملكة
البحرين كمركز مالي عالمي مميز في المنطقة وسيساهم في تطوير منتجات مالية جديدة
مبتكرة ،وتعزيز حماية حقوق ومصالح مؤسس العهدة والمنتفعين.
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وتشير اللجنة إلى أن المرسوم بقانون محل الدراسة ،قد جاء بصياغة قانونية مغايرة
عما اعتاده المشر ر رررع البحريني ،من حيث اللغة القانونية وأسر ر ررلوب الصر ر ررياغة المسر ر ررتخدم في
المرسوم بقانون.
وبناء
وتماشيا مع ما تقدم ،فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته؛
ً
ً
عليه توصي بالموافقة على المرسوم بقانون.

سع -اخ يعر مقرري اام ض ع األحبن الح يعطن:
خعم ا
إعماتً لنص المادة ( )39ما الالئحة الداخلية لمجلس الشااااور  ،قرر مكتب اللجنة اختيار
كل ما:

سع-
سعد ا

 -3األس عل رضع صد هللا فـرج

مقررا أحبيـــــــاع.
ا

 -4األس عل صسعب إسمع يل ااصنمحمد

مقررا اح يعطيـــاع.
ا

حية اابجنة:

اام افقة بى اامرس ب صقعن ا ر ب  )23اسنة  2016فن ش ا ااعُهد.
األمر معر ض بى اامجبس اام ر ل خعل ااالزب،،،

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

خالد حسيـن املسـقطي
رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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التاريخ  21 :مارس 2017م
سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية

الموضوع :اامرس ب صقعن ا ر ب  )23اسنة  2016فن ش ا ااعهد.

حية طيصة صعد،

بتاريخ  13مارس 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم (  484ص ل ت ق  /ف  4د  ،)3نسخة من اامرس ب
صقعن ا ر ب  )23اسنة  2016فن ش ا ااعهد ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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وبتاريخ  21معرس 2017ب ،ع قدت لجنة الشااااااانوا التشاااااااريعية والقانونية
اجتماعها اا عستتع شتتر ،حيث اطلعت على المر ااوم بقانوا المذكور ،وقرار مجلس
النواب بشأنه ،وذلت بحضور الم تشار القانوني بالمجلس.

وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة المر اااوم بقانوا لمبادئ
وأحكام الد تور.

رأي اابجنة:
تر اللجنة ااالمة اامرس ت ب صقعن ا ر ب  )23استتنة  2016فن ش ت ا ااعهد،
ما الناحيتيا الد تورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3

تقرير لجنة الخدمات بخصوص
قرار مجلس النواب حول قرار
مجلس الشورى بشأن مشروع
قانون بتعديل المادة ( )12من
القانون رقم ( )74لسنة 2006م
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين( ،المعد في ضوء
االقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).
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اا عريخ 20 :فصراير 2017ب

قريـر اجنـة ااخدمـعت ر ب )7
صش ا رار مجبس اان اب صش ا رار مجبس ااش رى
صخح ص مشر ع عن ا ص عديل اامعدة  )12ما ااقعن ا
ر ب  )74اسنة  2006صش ا ر عية هيل شغيل
اامعع يا اامعد فن ض ء ال راح صقعن ا اامقدب ما مجبس
اان اب)
د ر النعقعد ااععدي ااثعاث ما اافحل اا شريعن ااراصع

مقدمــة:
ا تلمت لجنة الخدمات كتاب حعحب ااسععدة األس عل جمعل محمد فخر اانعئب
األ ل ارئيس مجبس ااش رى رقم ( /466ص ل خ ت -ف 4د )3المنرخ في 09
فبراير  ،2017والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدرا ة ومناقشة رار مجبس اان اب
صش ا رار مجبس ااش رى صخح ص مشر ع عن ا ص عديل اامعدة  )12ما
ااقعن ا ر ب  )74اسنة 2006ب صش ا ر عية
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هيل شغيل اامعع يا

اامعد فن

ض ء ال راح صقعن ا اامقدب ما مجبس اان اب) ،على أا تتم درا ته وإبداء
المالحظات وإعداد تقرير يتضما رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس في
موعد أقصاه ثالثة أ ابيع ما تاريخه.

أوالً -إجراءات اللجنة:
ا نفيل اا كبيف ااملك ر أ اله عمت اابجنة صعإلجراءات اا عاية:
 )1تدار اااااااات اللجنة القرار المذكور في اجتماعها رقم ( )12المنعقد بتاريخ 20
فبراير 2017م.

 )2اطل عت اللج نة ،أث ناء درا ااااااات ها لمشاااااااروع ال قانوا ،على قرار مجلس النواب
ومرفقاته بشأا مشروع القانوا .مرفق)
 )3شارت في اجتماع اللجنة ما األمانة العامة بالمجلس:
 .1اادك ر محمد صدهللا اادايمن

اامس شعر ااقعن نن اشؤ ا اابجعا.

 .2ااسيـــــد محمد أحمـــد محمــد

اامس شعر ااقعن نن اامسع د.

 .3ااسيدة فعطمة غعنــــب اال ادي

صعحث عن نن.

 .4ااسيد بن نــــعدر ااسبــــــ ب

صعحث عن نن.

 تولى تحرير تقرير اللجنة ااسيد أي ب بن طريف أميا ر اللجنة ،ااسيدة دانة
إصراهيب ااشيخ أميا ر اللجنة الم اعد.

102

ثانيـًا -رأي اللجنـة:
تدار ت اللجنة قرار مجلس النواب بشأا قرار مجلس الشور بخصوص
مشروع القانوا المذكور ،وا تعرضت وجهات النظر التي دارت حوله ما قبل
أصحاب ال عادة أعضاء اللجنة ،والم تشار القانوني لشنوا اللجاا ،والم تشار
القانوني الم اعد للجنة ،واطلعت على مرفقات تقريرها ال ابق والذي اشتمل على
مواد مشروع القانوا ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وعلى رأي
لجنة الشنوا التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء منكدا ل المة مشروع القانوا
ما الناحيتيا الد تورية والقانونية ،وعلى رأي وزارة العمل والتنمية اتجتماعية.
بعد تدارس ومناقشة اللجنة لقرار مجلس النواب ومرفقاته ،خلصت إلى
التوصية بالتم ت بالقرار ال ابق لمجلس الشور بعدم الموافقة ،ما حيث المبدأ ،على
مشروع القانوا ،وذلت لذات المبررات ال ابقة ،وذلت على النحو اآلتي:
 .1إا نص المادة ( )12ما القانوا رقم ( )74ل نة  2006بشأا رعاية وتأهيل
وتشغيل المعاقيا بصيغته الحالية يحقق الغرض المنشود الذي ي تهدفه مشروع
القانوا ،حيث أناط بالوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ،وبالتن يق مع رئيس
ديواا الخدمة المدنية ،إصدار القرار الالزم لتحديد الوظائف واألعمال
الحكومية التي يكوا للمعاقيا المنهليا أولوية التعييا فيها ،وذلت بما ت يقل
عا ( ،)%2ما مجموع الوظائف الحكومية ،ا تنادا لنص المادة ( )11ما
هذا القانوا ،بمعنى يجوز تعييا ذوي اإلعاقة المنهليا في الوظائف الحكومية
بن بة تزيد على ( )%2ما مجموع هذه الوظائف.
 .2إا حجز ن بة ( )%2نويا ،وفقـًا لقرار مجلس النواب ،ما وظائف الوزارات
واألجهزة الحكومية والمن

ات والهيئات العامة والشركات التي تملت الدولة

فيها ن بة تزيد عا ( )%50ما رأ مالها لتعييا ذوي اإلعاقة فيها ،قد يندي
إلى عدم إمكانية شغل هذه الن بة ما الوظائف لذوي اإلعاقة المنهليا ب بب
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قلة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة ،األمر الذي يترتب عليه حرماا
بعض المواطنيا ما غير ذوي اإلعاقة ما التقدم لهذه الوظائف المحجوزة
للمعاقيا ،كما أنه يندي إلى إربات العمل في المن

ات واألجهزة الحكومية

لعدم قدرتها على د النقص في الجهاز اإلداري والفني ب بب حجز هذه
الوظائف.
 .3إا النص النافذ يمنح فئة ذوي اإلعاقة األولوية في التعييا في الوظائف الشاغرة
في حدود الن بة المشار إليها في المادة ( )11ما القانوا ،ويلزم أجهزة
الحكومة والمن

ات والهيئات العامة بتعييا فئة ذوي اإلعاقة أوتً في هذه

الوظائف إذا توافرت فيهم الشروط المقررة للوظيفة.
 .4إا إضافة الشركات التي تملت الدولة فيها ن بة تزيد على ( )%50ما
رأ مالها ضما الجهات الحكومية التي تحجز فيها ن بة ( )%2ما مجموع
عدد العامليا في تلت الشركات إلى نص المادة ( )12المقترح تعديله لم يأخذ
في اتعتبار ما ورد في المادة ( )11ما القانوا النافذ التي شملت جميع
الشركات واء التي ت اهم الدولة في رأ مالها أو غيرها بصرف النظر عا
ن بة مشاركة الدولة .وإا هذا التعديل يندي إلى عدم شمول الشركات التي
تملت الدولة فيها ن بة أقل ما ( )%50ما رأ مالها ،وبالتالي يندي إلى
اإلضرار بذوي اإلعاقة بحرمانهم ما أولوية التعييا في الوظائف الشاغرة في
هذه الشركات.
وفي ضوء كل ذلت توصي اللجنة بالتم ت بالقرار ال ابق لمجلس الشور
بعدم الموافقة ما حيث المبدأ على مشر ع عن ا ص عديل اامعدة  )12ما ااقعن ا
ر ب  )74اسنة 2006ب صش ا ر عية

هيل

شغيل اامعع يا

اامعد فن ض ء

ال راح صقعن ا اامقدب ما مجبس اان اب) ،وذلت لتحقق الغاية المرجوة ما مشروع
القانوا ،ما خالل النصوص النافذة ،بما ت يكوا معه ثمة مبرر للتعديل المقترح.
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ثالثـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :
إعماتً لنص المادة ( )39ما الالئحة الداخلية لمجلس الشاااااااور  ،اتفقت اللجنة
على اختيار كل ما:
.1

األس عل نـــــــ ار بن اامحم د

 .2األس علة هعاــة رمـــزي فعيـــــــز

مقررا أحبيــــاع.
ا
مقررا اح يعطياع.
ا

رابعـًا :توصية اللجنة:
في ضااااااوء ما دار ما مناقشااااااات وما أبدي ما رراء أثناء درا ااااااة قرار مجلس
النواب بشااأا قرار مجلس الشااور بخصااوص مشااروع القانوا ،فإا اللجنة توصااي
بما يلي:
 اا مستتتا صعاقرار ااستتتعصق امجبس ااشتتت رى صعدب اام افقة ما حيث اامصدأ بىمشر ع عن ا ص عديل اامعدة  )12ما ااقعن ا ر ب  )74اسنة 2006ب صش ا
ر عية

هيل

شتتتغيل اامعع يا

اامعد فن ضتتت ء ال راح صقعن ا اامقدب ما

مجبس اان اب).

األمر معر ض بى اامجبس اام ر ل خعل ااالزب ،،،

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نوار عل ــي احملمـ ـ ـ ـ ـ ــود

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

القانون رقم ( )74لسر ر ر ر ررنة مشروع قانون بتعديل المادة مشروع قانون بتعديل المادة

 2006بشر ر ر ر ر ر ر ررأن رع رراي ررة ( )12من القانون رقم ( )12( )74من القانون رقم ( )74لسنة
وتأهيل وتشغيل المعاقين .لسنة  2006بشأن رعاية  2006بشأن رعاية وتأهيل

وتأهيل وتشغيل المعاقين وتشغيل المعاقين (المعد في
(المعد في ضوء االقتراح ضوء االقتراح بقانون المقدم من

بقانون المقدم من مجلس مجلس النواب)
النواب)
الديباجة

الديباجة
 قرر المجلس اآلتي:

 .1إضر ر ر ر ر ر ررافة كلمة (وتعديالته)

بعد القانون رقم ( )74لسر ررنة
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_ رفض مشروع القانون.

_ التمسك بقراره السابق

بالموافقة

القانون.

على

مشروع

 2006بشر ررأن رعاية وتأهيل
وتشغيل المعاقين.

 .2إض ر ر ر ر ر ر ر ررافر ررة عبر ررارة "المعدددد

بالمرسوم بقانون رقم ()69

لسدددددددنة 2014م" إلى الفقرة
الخرراص ر ر ر ر ر ر ررة بقررانون الخرردمررة

المر رردنير ررة ،مع حر ررذف عبر ررارة

"والئحته التنفيذية ،الصادرة
بددالقرار رقم ( )51لسدددددددددنددة
،"2012

 .3إضر ر ر ر ر ر ررافرة فقرة جرديردة تنص
على التالي" :وعلى القانون

رقم ( )22لسدددددددددنة 2011
بددالتصددددددددددديق على اتفدداقيددة
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حقوق األشدددددددددخددددا
اإلعاقة".

نحن حمد بن عيسدددددددددى

خليفة

ملك مملكة البحرين .

ذو

(ن

الديباجة بعد التعديل)

نحن حمد بن عيسى

خليفة

بعد االطالع على الدستور ،ملك مملكة البحرين .
وعلى الق ر ر ررانون رقم ( )74بعد االطالع على الدستور،

لسر ر ررنة  2006بشر ر ررأن رعاية وعلى القانون رقم ( )74لس ر ر ر ر ر ررنة
وتأهيل وتشغيل المعاقين 2006 ،بش ر ر ر ر ر ر ررأن رعررايررة وتررأهيررل
وعلى قانون الخدمة المدنية وتشغيل المعاقين ،وتعديالته،
الص ر ر ررادر بالمرس ر ر رروم بقانون وعلى قر ررانون الخر رردمر ررة المر رردنير ررة

رقم ( )48لس ر ر ر ر ر ررنة  ،2010الصر ر ر ررادر بالمرسر ر ر رروم بقانون رقم
والئحته التنفيذية ،الصر ر ر ررادرة ( )48لسر ر ر ر ر ر رنررة  ،2010المعددد
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ب ررالقرار رقم ( )51لسر ر ر ر ر ر رن ررة بالمرسدددددددددوم بقانون رقم ()69

،2012

لسنة ،2014

وعلى القانون رقم ( )22لسددددنة
 2011بالتصدددديق على اتفاقية
حقوق األشخا

ذو اإلعاقة،

أقر مجلس الش ر ر ر ر ر ررورى ومجلس

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصر رره ،وقد
النواب القانون اآلتي نص رره ،صدقنا عليه وأصدرناه:
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة ()11

المادة األولى

المادة األولى

على أصر ر ر ر ر ر رح رراب العم ررل يسر ر ررتبدل بنص المادة (  )12قرر المجلس إعر ررادة ص ر ر ر ر ر ررو

ال ر ر ررذين يسر ر ر ر ر ر ررتخ ر ر رردمون من القانون رقم ( )74لس ررنة المادة على النحو الوارد أدناه.

خمس ر ر ر ر ر ررين ع ررامالً ف ررأكثر  2006بشررأن رعاية وتأهيل
س ر رواء كانوا يشر ررتغلون في
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مكان واحد أو في أماكن وتش ر ر ر ر ر ررغيل المعاقين ،النص
متفرق ر ررة إس ر ر ر ر ر ررتخ ر رردام من اآلتي:
ترشر ر ررحهم و ازرة العمل من

واقع س ر ر ر ررجل قيد الذين تم
تررأهيلهم ،وذلر في حرردود
النسر ر ر ر ر ر رب ررة التي تح رردده ررا

اللجنررة العليررا بمررا ال يقررل
عن اثنين في المررائررة من

مجموع عدد العمال.

ومع ذل يجوز ألصحاب
العمل المشار إليهم شغل
هذه النسر ر ر ر رربة بإسر ر ر ر ررتخدام
المعرراقين عن غير طريق

الترشرريح من و ازرة العمل،
110

بش ر ر ر ر ر رررط حص ر ر ر ر ر ررول القيد
المنص ر ر ر ر ر رروص علير رره في

الم ر ر ررادة ( )10من ه ر ر ررذا

القانون.

ويكون تعيين المع ر ر رراقين
في المهن التي تم تأهيلهم
له ر ر ررا واألعم ر ر ررال األخرى

التي يسر ر ررتطيع المعاق أن
يؤديها والمبينة في شهادة

القيد.

ويعفى الحاصر ر ر ر ررلون على
شر ر ر ر ر ر رهر ررادة التر ررأهير ررل من
شررروط اللياقة الصررحية -
إن وجر ر ر رردت  -وذل ر ر ر ر
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بررالنسر ر ر ر ر ر ربررة لحررالررة العجز
المبينة في تل الشر ر ر ر ررهادة

مادة ()12

(ن

المادة بعد التعديل )

بناء على
وكذل من ش ر ر رررط إجتياز يصر ر رردر مجلس الوزراء بناء يص رردر مجلس الوزراء ً
اإلمتحان المقرر لشر ر ر ر ررغل عر ر ر رل ر ر ررى ع ر ر ررر ال ر ر رروزي ر ر ررر عر الوزير ويعد التنسيق مع
الرروظريرف ر ر ررة ،ويرج ر ر ررب فرري المختص بش ر ر ر ر ر ررئون الخدمة رئيس ديوان الخدددمددة المدددنيددة
ار ي رح ر ر رردد ف ري ر ر رره الرروظ ر ر ررائررف
جميع األحوال على كر ررل المدنية وبعد التنس ر ر ر ر ر رريق مع ق ررًا

ار يرح ر ر رردد فري ر ر رره الحكومي ر ر ررة التي يجوز تعيين
من يستخدم معاقاً إخطار الرروزيررر ،قررًا
و ازرة ال ر ر رع ر ر رم ر ر ررل ب ر ر ررذلر ر ر ر ال ر ر رروظ ر ر ررائ ر ر ررف واألعر ر ر رم ر ر ررال الددمددعددددداقدديددن ال رمررؤه رل ريررن ف ري ره ر ر ررا،
بموجب كتاب موصر ر ر ر ررى الر رحر رك ررومر ري ر ر ررة الر رت رري ير رك ررون وتخصددددددد نسدددددددبة ال تقل عن
ددددنويا من عدد الو ائ
ع ر ر ر ر رل ر ر ر ر رير ر ر ر رره ب ر ر ر ر رع ر ر ر ر رلر ر ر ر ررم للمعر ر رراقين المؤهلين التعيين  %2سد ً
الوص ر ر ررول خالل عشر ر ر ررة فيها ،وتخص ر ر ررص نس ر ر رربة ال الشدددددايرة في الجلاك الح ومية
أيررام من ترراريت إس ر ر ر ر ر ررتالم تق ر ررل عن  %2من مجموع لتعيين المعاقين المؤهلين فيلا.
المعاق للعمل.

عدد الموظفين من كل و ازرة
للتعيين فيها من المعاقين.
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مادة ()12

ويس ر ر ر ر ر ررري ه ررذا الحكم على

بعد موافقة مجلس الوزراء أجهزة الدولة والمؤسر ر ر رس ر ر ررات

ير رج رروز ل رروزي ررر الر رعر رم ر ر ررل والهيئات العامة والشر ر ر ررركات
ب ر ر ررالتنس ر ر ر ر ر رريق مع الوزير التي تمتل الدولة فيها نسبة

ورئيس ديوان الخ ر ر رردم ر ر ررة تزير ررد على  %50من رأس

المدنية إصدار قرار يحدد مالها.

في رره الوظ ررائف واألعم ررال

الرحركررومري ر ر ررة الرترري يركررون

للمعاقين المؤهلين أولوية
التعيين فيها.

ويس ر ر ر ررري هذا الحكم على
أجر ر ر رهر ر ر رزة الر ر ر رحر ر ر رك ر ر رروم ر ر ررة

والمؤسر ر ر ر رس ر ر ر ررات والهيئات

العامة.
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ويكون للمعرراقين المؤهلين
األولوية في اإلشتغال في
الر رروظ ر ر ررائر ررف واألع ر رم ر ر ررال

الشرراغرة في حدود النسرربة

المبينة بالمادة ( )11من

هذا القانون.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء

والوزراء – كل فيما يخصر رره

المادة الثانية
دون تعديل
114

ويعمل
– تنفيذ هذا القانونُ ،

رار من اليوم التررالي
برره اعتبر ًا
لترراريت نشر ر ر ر ر ر رره في الجريرردة

الرسمية.
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التاريخ 25 :أبريل 2017م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )2من القانون رقم
( )74لسنة  2006بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء االقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى).

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  12أبريل 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 514ص ل ت ق  /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )2من القانون رقم ( )74لسنة  2006بشأن رعاية
وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات
عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  23أبريل 2017م ،عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماعها
الحادي والعشرررررررين ،حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع ال قانون المذكور ،وقرار مجلس
النواب بشأنه ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وفيما يتعلق بما أثير من رأي بأن التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية تسؤؤؤؤؤؤتلزم
إدخال تعديالت جوهرية بشأنه على الميزانية النافذة ،وأن ذلك يتطلب موافقة الحكومة
ابتداء عمال بنص المادة ( /109ب) من الدسؤؤؤتور  .ب .تعد الحكومة مشؤؤؤروع قانون
الميزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها ،وتقدمه إلى مجلسي الشورى
والنواب قبل انتهاء السؤؤؤؤؤنة المالية بشؤؤؤؤؤهرين على األقل .وبعد تقديم المشؤؤؤؤؤروع تجتمع
اللجنتان المختصؤؤؤتان بالشؤؤؤؤون المالية لكل مجلس من المجلسؤؤؤين في اجتماع مشؤؤؤترك
لمناقشؤؤؤؤؤؤته مع الحكومة ،وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشؤؤؤؤؤؤات تقريرا منفصؤؤؤؤؤؤال إلى
المجلس الذي تتبعه ،ويعرض مشؤؤؤروع القانون على مجلس النواب لمناقشؤؤؤته وإحالته
إلى مجلس الشؤؤؤؤؤؤورى للنظر فيه وفق أحكام ا لدسؤؤؤؤؤؤتور ،ويجوز إدخال تعديل على
مشروع قانون الميزانية باالتفاق مع الحكومة ،..فقد أفاد المستشار القانوني للجنة بأن
المادة الدستورية المشار إليها نصت على جواز إدخال أي تعديل على مشروع قانون
الميزانية باالتفاق مع الحكومة ،والموضؤؤؤؤؤوع المطروح ال يتعلق بمناقشؤؤؤؤؤة مشؤؤؤؤؤروع
الميزانية ،وإنما يخضؤؤؤؤؤع إلى نص المادة ( )110من الدسؤؤؤؤؤتور التي تنص على  .كل
مصؤؤؤروف ير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون
بقانون ،.كما أنه من ناحية أخرى فإن مشروع القانون تطبيق لنص المادة ( )119من
الدسؤؤتور ،التي تنص على  .ينظم القانون شؤؤؤون المرتبات والمعاشؤؤات والتعويضؤؤات
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تقرر على خزانة الدولة.؛ وعلى ذلك إذا ما صؤؤؤؤؤؤؤدر هذا
واإلعانات والمكافآت التي َّ
القانون فسؤؤؤوف تتكفل الحكومة بتدبير تكلفته وفق أي ةلية من اآلليات المعتمدة في هذا
الشأن.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سؤؤؤؤؤالمة مشرررررروع قانون رقم ( ) لسرررررنة ( ) بتعديل المادة ( )2من
القانون رقم ( )74لسرررنة  2006بشرررأن رعاية وتأهيل وتشرررغيل المعاقين (المعد في
ضرررررروء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشررررررورى) ،من الناحيتين الدسؤؤؤؤؤؤتورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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