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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 بخصوص المرسوم بقانون 

( لسنة 19رقم )

م بتعديل بعض 2016

أحكام القانون رقم 

م 2010( لسنة 32)

عن الذمة  بشأن الكشف

 المالية.
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 م2017 مايو 14: التاريخ

 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  دساسالتقريـر ال

 حول 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  م2016( لسنة 19المرسوم بقانون رقم )

 م بشأن الكشف عن الذمة المالية2010( لسنة 32)

 

 :مقدمــة

 

لـس معـالي رئيس مجاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، 2017 أبريل  12( المؤرخ في  3د  4ص ل ت ق / ف  512 الشـورى

( 19المرسوم بقانون رقم )والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

 م بشأن2010( لسنة 32بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) م2016لسنة 

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد الكشف عن الذمة المالية

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 

 

 

 أوالً: إجراءات اللجنة:
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 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

نعقاد العادي خالل دور اال –تدارستتتت اللجنة المرستتتوم بقانون المذكور  (1)

 :في االجتماعين التاليين -من الفصل التشريعي الرابع  ثالثال

 التاريخ االجتماع

 م2017أبريل  23 الحادي والعشرون

 م2017مايو  8 الثاني والعشرون

 

 

على الوثائق المتعلقة بالمرستتتتتتوم بقانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا  (2)

 على ما يلي: موضوع البحث والدراسة، والتي اشتملت

 )مرفق( خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 (مرفقالمرسوم بقانون المذكور. ) -

 

، وزارة العدل والشؤون ينعشروال الثانياللجنة إلى اجتماع ا  دعت (3)

 ، وقد حضر االجتماع:اإلسالمية واألوقاف

 نورة بنت خليفة آل خليفة                مستشار قانوني.د. الشيخة  .1

 

 :شارك في اجتماعي اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 

المستتتتشتتتار القانـتتتتتتتتوني        الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .1

 للمجلـس.

لذواد  .2 لانم ا فانمة  يدة  ئة                  الستتتتتت قانوني بهي باحث 

 المستشارين
 القانونيين.                                                                             



52 

 

 

  السيدة ميرفت علي حيدرتولى أمانة سر اللجنة. 

 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافثانيـًا: رأ  

 .انونيالقأبدت الوزارة توافق ا مع ما جاء في مذكرة هيئة التشريع واإلفتاء  -

لزم بالكشف عن  - يسعى المرسوم بقانون إلى فصل الذمة المالية لزوج المـتتتتتب

الذمة المالية باإلضافة إلى استثناء المنقوالت من العناصر الواجب اإلفصاح 

عن ا، نظًرا لصتتعوبة حصتتر المنقوالت وإثبات ا من الناحية العملية في إقرار 

 الذمة المالية.

 ثالثـًا: رأ  اللجنة:

ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على      

قرار مجلس النواب ومرفقاته بشتتتتأنه، وتبودلت وج ات النظر بين أعضتتتتاء 

وزارة العدل والشتتتؤون اإلستتتالمية واألوقاف، والمستتتتشتتتار وممثل اللجنة، 

 وانت ت إلى ما يلي:القانوني بالمجلس، 

شب ة في مخالفته ألحكام الدستور سواء من أي ليس في المرسوم بقانون  -

الناحية الشكلية أو اإلجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب 

( من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة 38المادة )

المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة 

فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى  ( على أنه " إذا حدث38)

ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ 
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تدابير ال تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأن ا مراسيم تكون ل ا 

 قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور".

ليه فإن المرسوم بقانون صدر وع ،م2016أكتوبر  6حيث تم إصداره بتاريخ  

بين دوري االنعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي  أثناء غياب البرلمان

الرابع؛ باعتبار أن الميعاد الدوري لإلفصاح عن الذمة المالية طبقــًا للقانون 

قد بات على وشك التطبيق وما يالزمه من صعوبات عملية، األمر الذي 

 لجة القصور في القانون النافذ.يستلزم اإلسراع في معا

من  ةلثالجلسة الثافي  على المرسوم بقانون مجلس الشورى اطالعوقد تم 

 30من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ  ثالثدور االنعقاد العادي ال

وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذات ا  م،2016أكتوبر 

المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب "ويجب عرض هذه 

خالل ش ر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل ش ر من 

أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انت اء الفصل 

 التشريعي".

فصل ذمة الزوج عن ذمة المـبلزم بالكشف عن  المرسوم بقانون إلى ي دف -

المالية باإلضافة إلى استثناء المنقوالت من العناصر الواجب اإلفصاح الذمة 

عن ا، وهذا ما يتناسب مع التشريعات المقارنة في هذا الشأن، حيث قصرت 

تطبيق هذا القانون على المـبلزم وأوالده القصر دون أن يمتد اإلفصاح إلى 

رقم  للقانون مليالزوج. وقد جاء هذا التعديل نظًرا لما كشف عنه التطبيق الع

، من صعوبات عملية م بشأن الكشف عن الذمة المالية2010( لسنة 32)
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بل ين زم خاصة، فالذمة المالية للزوجوموانع تطبيقية تمثلت بالنسبة لزوج المـ

 تعتبر منفصلة من الناحية الشرعية. 

تشير اللجنة إلى ضرورة مراجعة التعديل الوارد في مرسوم القانون المتعلق  -

م بشأن الكشف 2010( لسنة 32رقم )( من المادة األولى من قانون 2بالفقرة )

، والذي ذهب إلى حذف األموال المنقولة من تعريف مف وم عن الذمة المالية

جنة م الشركات. وترى اللالذمة المالية، باستثناء أرصدة البنوك وأنصبة وأس 

أن هناك العديد من األشياء التي تدخل قانونــًا ضمن مف وم المنقوالت، وتكون 

ذات قيمة مالية عالية قد توازي أو تزيد على قيمة العقارات؛ وعليه رأت 

اللجنة اإلبقاء على المنقوالت مع تحديد ما يعادل ا من مبالغ مالية ليكون 

 ن ا، كأن تحدد قيمت ا بخمسة آالف دينار بحريني.اإلفصاح عن ا واجبـًا حي

( من 1يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة ) -

المرسوم بقانون استبدال عبارة )وذمة أوالده القصر( بعبارة )وذمة زوجه 

وأوالده القصر( الواردة في الفقرة األولى من المادة الثانية من القانون رقم 

بشأن الكشف عن الذمة المالية، واستبدال عبارة   )ذمة  2010لسنة ( 32)

أوالده القصر( بعبارة )ذمة زوجه أوالده القصر( الواردة في الفقرة األولى 

من المادة السادسة، واستبدال عبارة )وأوالده القصر( بعبارة )وزوجه 

اته. ذ القانون وأوالده القصر( الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من

(، والثامنة، 2( نصوص المواد األولى )الفقرة 2في حين استبدلت المادة )

 والتاسعة )الفقرة الرابعة( من القانون. 
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( من المرسوم بقانون بحذف الفقرة الثالثة من المادة الثانية 3وقد نصت المادة )

ن القانو ( تنفيذية تقضي بالعمل بأحكام4من القانون. في حين جات المادة )

 من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واستنادًا إلى كل ما تقدم اتج ت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على      

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  م2016( لسنة 19المرسوم بقانون رقم )

 .م بشأن الكشف عن الذمة المالية2010( لسنة 32)

 

 مقرر  الموضوع األصلي واالحتياني:رابعـًا: اختيار 

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

 اللجنة على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.               داألستاذة سامية خليل المؤي   .1

 مقرًرا احتيانيًا.األستاذ خميس حمد الرميحي                   .2

 

 توصية اللجنة:خامسـًا: 

في ضتوء ما دار من مناقشتات وما أبدي من آراء أثناء دراستة المرستوم      

 بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

بتعديل بعض أحكام  م2016( لسنة 19المرسوم بقانون رقم )الموافقة على   -

لتوافر ، م بشأن الكشف عن الذمة المالية2010( لسنة 32القانون رقم )

 .( من الدستور38إصداره المنصوص علي ا في المادة )شروط 
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 ،،، واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم

   

 دالل جـاسم الزايد                                      خـميس حمد الرميحي

رئيس                                         نائب رئيس اللجنة  

 اللجنة 
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص مشروع 

( من 11قانون بتعديل المادة )

( 16المرسوم بقانون رقم )

م بشأن ديوان 2002لسنة 

الرقابة المالية واإلدارية )المعد 

 ــفي ضوء االقتراح بقانون 

المقدم من  ــبصيغته المعدلة 

 مجلس النواب(.
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 م2017أبريل  30التاريخ: 

 

 مشروع قانونالتقرير التاسع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول 
بشأن  2002( لسنة 16( من املرسوم بقانون رقم )11بتعديل املادة )

 غتهبصي – ديوان الرقابة املالية واإلدارية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
 .(النواب جملس من املقدم – املعدلة

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 

 

 :مقدمــــــة

تاريخ   د 4 ص ل م ق / ف 488، وبموجب الخطاب رقم )م2017 مارس 19ب

ة إلى لجن مجلس الشورىرئيس  األستاذ علي بن صالح الصالح المعالي(، أحال صاحب 3

( من المعسرر   11بتعديل المادة ) مشررع ق نان ن الشؤؤنوا المالية واتقتصؤؤادية نمؤؤخة ما

 اإلداعية )المعد في ضررر   بشررردن دي ان العنابة المالية  2002( لسرررنة 16بقان ن عن  )

؛ لمناقشؤؤؤؤتر ودرامؤؤؤؤتر المقد  من مجلس الن اب( –بصررررياتم المعدلة  –  االنتعاح بقان ن

 وإعداد تقرير بشأنر متضمنـًا رأي اللجنة لعرضر على المجلس الموقر.
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 إجعا ات اللجنة:-أ الا 

 لتنفيذ التكليف المذك ع أعاله، نامت اللجنة باإلجعا ات التالية:

 اجتماعاتها التالية:في المذكور  مشروع القانواتدارمت اللجنة  (2)

 التاعيخ االجتمــــــــــــاق العن 

 م2017مارس  26 الثالث والعشروا   .1

 م2017أبريل  2 الرابع والعشروا  .2

 م2017أبريل  13 الخامس والعشروا  .3

 م2017أبريل  23 المادس والعشروا  .4

 م2017أبريل  30 المابع والعشروا   .5

 

 

بقانوا موضؤؤؤؤؤوع البحث والدرامؤؤؤؤؤة على  للمشؤؤؤؤؤروعاطلعت اللجنة أثناء درامؤؤؤؤؤتها  (3)

 الوثائق المتعلقة بر والتي اشتملت على ما يلي:

 (معفقموضوع البحث والدرامة.   ) مشروع القانوا -

 (معفققرار مجلس النواب ومرفقاتر. ) -

رأي لجنة الشؤؤؤنوا التشؤؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤؤورى والتي أكدت مؤؤؤ مة  -

 (معفقما الناحيتيا الدمتورية والقانونية.  ) مشروع القانوا

 )معفق(رأي هيئة الممتشاريا القانونييا بالمجلس.  -

مذكرة بالرأي القانوني للممؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤار القانوني والممؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤار القانوني الممؤؤؤؤؤاعد  -

 )معفق(ا. بخصوص مشروع القانو

 )معفق(رأي الممتشار اتقتصادي والمالي بالمجلس.  -

 بشؤؤؤأا ديواا الرقابة المالية واردارية 2002( لمؤؤؤنة 16المرمؤؤؤوم بقانوا رقم ) -

 )معفق(وتعدي تر. 



60 

 

 

 :ممثلوا عا اجتماعها الخامس والعشرياوبدعوة ما اللجنة شارك في  (4)

 دي ان العنابة المالية  اإلداعية: 

 .المستشار القانوني   نور الزبير السيد حمزة محمد .1

 :حضع االجتماق من مجلس الش عى كل من 

 المســتشاع القانـ ني لشؤ ن اللجان. الدكت ع محمـــد عبداللـــم الدليمـــي .1

 المستشاع االنتصادي  المالي.  السيدة زهعة ي سف عحمة .2

 عئيس البح ث  الدعاسات.  السـيدة فـاتن علي العـالي  .3

 المستشاع القان ني المساعد.  عبــدهللا العــعاديالسيــد علي  .4

 أخصائي إعال  أ ل.  السيد علي عباس الععادي  .5
 

 .ت لى أمانة ســع اللجنة السيد محمد عضي محمد،  السيدة معي  أحمد العيس  

 

 :دي ان العنابة المالية  اإلداعيةعأي ملخص -ثانياا

 المرفق اآلتي:أوضح ديواا الرقابة المالية واردارية في رده 

a. ( لمنة 16( ما المرموم بقانوا رقم )11عدم جدوى تعديل المادة )بشأا ديواا  2002

أا األجدى أا تمارس الملطتاا التشريعية والتنفيذية الرقابة المالية واردارية، و

 .ص حياتهما الرقابية بفعالية على الجهات الخاضعة للرقابة

b.  لرقابتر  الخاضعةما قانونر إب غ الجهات  (11بموجب المادة )يتولى الديواا أا

شأا بطالبتها باتخاذ ارجراءات ال زمة الية واردارية التي تكتشف لر ومبالمخالفات الم

 .المخالفات

c. مب المادة مراجعة حيباشر الديواا اختصاصاتر عا طريق التدقيق والتفتيش والفحص وال

األمر  حالي لى وجود جريمة جنائيةعإذا ما توافرت لدير أدلة جدية  ،( ما قانونر7)

 ( ما قانونر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية.  11بموجب المادة )

d.  إا المطالبة بتوافر أدلة جدية كشرط رحالة الجرائم الجنائية بوامطة الديواا إلى النيابة

حرص المشرع على عدم أخذ ( ما قانونر، قد جاءت ما باب 11العامة حمب المادة )
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ابة، أبرياء لمجرد إحالتهم إلى الني االناس بالشبهات ودرء األضرار التي قد تصيب أشخاصً 

 ا طبيعييا أو معنوييا.  مواء كانوا أشخاصً 

e.  درج الديواا منذ إنشائر على إحالة جميع المخالفات التي توافرت لدير أدلة جدية على

ل ت يرى أي طائ الديواا إلى النيابة العامة، وما ثم فإاجرائم جنائية أنها تنطوي على 

لى على النيابة ل شتباه بوجود أدلة ما تعديل هذه المادة تمتمهال إحالة المخالفات إ

ي ف وذلك ألا التمادي في هذا المنحة موف ينثر ملباً على الثقة ،ارتكاب جرائم جنائية

لجهات الخاضعة للرقابة خاصة فيما يتعلق وعلى ع قتر باالديواا كجهة رقابية مهنية، 

بتعاونها معر وتزويدها لر بالمعلومات والبيانات المطلوبة ألعمال الرقابة التي يضطلع 

 بها.

 

 عأي اللـــــجنة:-ثالثاا

، ورأي هيئة بعد اتط ع على مشروع القانوا، وعلى قرار مجلس النواب

 ،للممتشار القانوني لشنوا اللجاا ونيوالرأي القان الممتشاريا القانونييا بالمجلس،

والرأي اتقتصادي للممتشار اتقتصادي والمالي، وبعد اتط ع على رأي لجنة الشنوا 

 .التشريعية والقانونية والتي رأت م مة مشروع القانوا ما الناحيتيا الدمتورية والقانونية

ولت اما مادتيا، تن –فض ً عا الديباجة  –يتألف مشروع القانوا وجدت اللجنة أا 

 2002( لمنة 16( ما المرموم بقانوا رقم )11نص المادة )المادة األولى منر امتبدال 

يُْلَز  فيم الدي ان بإحالة أي مخالفة انط ت على نص ببشأا ديواا الرقابة المالية واردارية 

بح بحيث تُصجعيمة جنائية إلى النيابة العامة  ذلك د ن اإلخالل بالمسئ لية التدديبية، 

اإلحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقتعح ) ج بية( بعد أن كانت )ج ازية( في النص 

 ، بينما جاءت المادة الثانية منر تنفيذية.السابق المطل ب استبدالم

وبعد درامة مشروع القانوا مع الجهات المختصة بشكل ممتفيض وواٍف، رأت  

 اللجنة اآلتي:



62 

 

المهنية الصادرة عا ديواا الرقابة المالية واردارية منذ تأميمر وحتى إا التقارير  .1

األا تدل بشكل ت يقبل التشكيك بالمهنية العالية والحرفية في أداء دوره، وحرصر 

 على الحفاظ على المال العام، ومحامبة المتجاوزيا والمخالفيا.

 رقابة المالية يكفلينشأ بقانوا ديواا لل ( ما الدمتور على "116نصت المادة ) .2

القانوا امتق لر، ويعاوا الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات 

الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديواا إلى كل ما الحكومة 

" وبناء علير فإا القانوا ًرا منويـًا عا أعمالر وم حظاترومجلس النواب تقري

يضما امتق لر عا أي ملطة في الدولة، وذلك لضماا  الخاص بإنشاء الديواا

حياديتر وتحصينر ما التأثيرات والضغوط أثناء ممارمتر تختصاصاتر الواردة 

في القانوا، وحيث إا التعديل المقترح في مشروع القانوا يلزم الديواا بإحالة 

طلب ذي يتالمخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة األمر ال

إجراء التحقيقات ال زمة بشأا تلك المخالفات ما خ ل جهاز متكامل 

ومتخصص، وما شأا ذلك أا يحول الديواا ما جهاز للرقابة إلى جهاز للتحقيق 

وتوجير اتتهام وارحالة، وكما هو معلوم فإا هذا ما اختصاص النيابة العامة 

اعتبار الديواا طرفًا في الخصومة حصًرا، بارضافة إلى أا التعديل قد يندي إلى 

وما شأا ذلك أيًضا إضعاف امتق ل الديواا، وهو األمر الذي حرص المشرع 

 ( ما الدمتور.116الدمتوري على كفالتر وضمانتر بموجب المادة )

يباشر الديواا اختصاصاتر عا طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة  .3

بشأا ديواا  2002( لمنة 16وم بقانوا رقم )المرم( ما 7المادة ) طبقًا ألحكام

ت يختص بالتحقيق في المخالفات المالية . والرقابة المالية واردارية وتعدي تر

يباشر الديواا اختصاصاتر  حيث نصت المادة المذكورة على أنر "واردارية 

تدقيق والتفتيش والفحص المنصوص عليها في هذا القانوا عا طريق ال

ولر أا يقوم بهذه العمليات ما تلقاء نفمر أو بناء على طلب الجهات ، والمراجعة

ي وتكوا الرقابة الت الخاضعة للرقابة ذاتها، ويجوز أا يكوا التفتيش مفاجئا

 ةيباشرها الديواا رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها خط

 ."العمل التي يضعها رئيس الديواا
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يق هو تقييم التدقتيش والفحص والمراجعة يختلف عا التحقيق، فإا التدقيق والتف

وتحميا ارجراءات المالية واردارية، وهو يأتي ضما عمليات الرقابة بمفهوم 

المراجعة وارشراف والرصد للتأكد ما صحة ودقة البيانات وارجراءات. أما 

ة ي على شبهالتحقيق كمتطلب رحالة المخالفات المالية واردارية التي تنطو

جنائية، فإنر يكوا بمنامبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يمتلزم امتخدام أماليب 

التحقيق ال زمة للتثبت ما ذلك وجمع األدلة، وما هذه األماليب اتمتجواب، 

واتمتماع للشهود، والمضاهاة، وغيرها ما األماليب والتقنيات العلمية. وهو ما 

المالية واردارية، باعتباره جهة غير مختصة وت  ت يتوفر لدى ديواا الرقابة

للتحقيق المطلوب، األمر الذي تكوا معر ارحالة الوجوبية التي جاء  اتملك جهازً 

بها مشروع القانوا للمخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية، غير ممكنة ما 

التالي تحقيق، وبالناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدماتها ال زمة وهي إجراء ال

فإا إلزام الديواا بهذه ارحاتت مع ما يترتب على هذا ارلزام ما قيام الممنولية 

عند ارخ ل بها، ت يصب في صالح تحقيق امتق لية الديواا، ودعمر للقيام 

 بالمهام المنوطة بر بفاعلية.  

 والمنممات العامةإا التعديل المقترح قد يضعف ما هيبة الديواا أمام الهيئات  .4

أو حتى الجمهور، وذلك إذا ما قام الديواا بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ثم 

تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أا هذه 

المخالفات ت تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر بأا ت وجر رقامة الدعوى، 

يندي إلى تردد الديواا في إحالة المخالفات التي تتوافر لدير أدلة  األمر الذي قد

 .جدية على وجود جريمة جنائية

 

( النافذ يحقق أهداف المشروع بقانوا حيث أجاز للديواا 11إا نص المادة ) .5

بتحريك الدعوى الجنائية إذا ما )النيابة العامة( إحالة األمر إلى الجهة المختصة 

دية ظاهرة على وجود جريمة جنائية دوا إجراء التحقيق توافرت لدير أدلة ج

الجنائي مع األشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، ألا ذلك ما 

صميم اختصاصات النيابة العامة، وإا ذلك أكثر ضمانة تمتق ل الديواا في 
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ابة قأداء واجباتر التي نظمها القانوا وبصورة أكثر فاعلية، وقد أوضح ديواا الر

( مخالفة وذلك 14أا أحال إلى النيابة العامة أكثر ما )مبق المالية واردارية أنر 

 ( ما قانوا الديواا11بناء على ما تنص علير المادة )

 

إا ما شأا التعديل المذكور تحميل الديواا تبعات ت طائل منها تتعلق بجعلر  .6

ر تشريعية في حال إخفاقمعرًضا للرقابة والنقد ما قبل المنممات ارع مية وال

ذلك وأا هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية إجراء التحقيقات ال زمة رثبات في 

 هذه المهمة.القيام بلكونر ت يملك أجهزة تحقيق قادرة على 

 

( من المعسرررر   11مشررررع ق نان ن بتعديل المادة ) تماشررررياا م  ما تقد  بشرررردن 

العنابة المالية  اإلداعية )المعد في ضررر    بشررردن دي ان 2002( لسرررنة 16بقان ن عن  )

د  عاللجنة ب ؛ ت صررررريالمقد  من مجلس الن اب( –لمعدلة بصرررررياتم ا –االنتعاح بقان ن 

 .من حيث المبدأ الم افقة عليم

 

 اختياع مقععي الم ض ق األصلي  االحتياطي:-عابعاا

اتفقت اللجنة على اختيار ( ما ال ئحة الداخلية لمجلس الشؤؤؤؤورى، 39إعماتً لنص المادة )

 كل ما:

 

ا   دع يش أحمد المناعي األستاذ -1   ـــاا.أصليمقععا

ا احتياطـا   األستاذ بسا  إسماعيل البنمحمد -2   ـا.مقععا
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 ت صية اللجنة:-خامساا

( من 11مشرررررررع ق نرران ن بتعررديررل المررادة )عررد  الم افقررة، من حيررث المبرردأ، على 

بشررررردن دي ان العنابة المالية  اإلداعية  2002( لسرررررنة 16المعسررررر   بقان ن عن  )

 المقد  من مجلس الن اب(. –بصياتم المعدلة  –)المعد في ض   االنتعاح بقان ن 

 

 

  األمع معع ض على المجلس الم نع التخاذ الالز ،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل             

 املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون 
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 م 2017مارس  21التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

( من المعس   11بتعديل المادة ) مشع ق نان ن عن  ) ( لسنة ) ( الموضوع :

 بشدن دي ان العنابة المالية  اإلداعية. 2002( لسنة 16بقان ن عن  )

 

 تحية طيبة  بعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2017مارس  19بتاريخ      

مشع ق نان ن  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  489، ضمن كتابه رقم ) المجلس

 2002( لسنة 16( من المعس   بقان ن عن  )11بتعديل المادة ) عن  ) ( لسنة ) (

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  ،بشدن دي ان العنابة المالية  اإلداعية

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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، عقدت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية اجتماع ا م2016مارس  21خ وبتاري     

وقرار مجلس النواب  حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤروع القانوا المذكور، التاستتتتر عشتتتتر

 وذلك بحضور الممتشار القانوني بالمجلس. بشأنر،

 

 ئلمباد إلى عدم مخالفة مشؤؤؤروع القانوا –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدمتور.

 

 عأي اللجنة:

( من 11بتعديل المادة ) مشرررع ق نان ن عن  ) ( لسرررنة ) (ترى اللجنة مؤؤؤ مة   

ما ، بشدن دي ان العنابة المالية  اإلداعية 2002( لسنة 16المعس   بقان ن عن  )

 الناحيتيا الدمتورية والقانونية.

 

  

 جاسم الزايددالل                                          

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                          

 

 


