املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
واألمن الوطني بخصوص مشروع قانون
بالتصديق على البروتوكول المعدل
التفاقية حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
من الضرائب بالنسبة للضرائب على
الدخل ورأس المال ،المرافق للمرسوم
رقم ( )45لسنة 2017م.
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التاريخ  11 :ديسمرب 2017م

التقرير اخلامس للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون ابلتصديق على الربوتوكول املعدل التفاقية حكومة
مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفلبني بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع
التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب على الدخل ورأس املال
املرافق للمرسوم رقم ( )45لسنة 2017م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/639ص ل خ أ /ف 4د )4املؤرخ يف
 27نوفمرب  ،2017والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
ابلتصديق على الربوتوكول املعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفلبني
68

بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب على الدخل
ورأس املال ،املرافق للمرسوم رقم ( )45لسنة 2017م ،على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

أوالا -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
.1

تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السابع املوافق  10ديسمرب 2017م.

.2

اطلعت اللجنة أثناء دراست تتتها على الوائق املتعلقة مبش تتروع القانون مورت تتوع النظر وال
اشتملت على:
قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق)رأي وزارة املالي تتة( .مرفق)رأي وزارة اخلارجيتة( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) -الربوتوكول املذكور( .مرفق)

 .3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 وزارة املالية ،وقد حضر كل من:69

 .1السيد سامي حممد محيد

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.

 .2الشيخ عبدهللا بن إبراهيم آل خليفة

اقتصادي أول.

 .3السيدة لطيفة عبدهللا زابري

أخصائي معلومات أول.

 وزارة اخلارجية ،وقد حضر: .1السيدة فاطمة إبراهيم الدوسري

سكرتري اثلث إبدارة حقوق اإلنسان.

 .2السيد مبارك عبدهللا الرميحي

ابحث قانوين أول إبدارة الشؤون القانونية.

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس كل من: .1الدكتور علي حسـن الطوالبة

املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 .2السيدة فاطمة غامن الذوادي

ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني.

 -توىل أمانة ستر اللجنة السيدة سهريا عبداللطيف.

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.
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اثلثـاا -رأي وزارة املاليــة:
أف تتاد لو وزارة امل تتالي تتة أن اهل تتدف من الربوتوكول هو تع تتدي تتل ات تتاقي تتة جتن تتال االزدوا
الضت ت تريع ومنع التهرب من الضت ت ترائال ابلنس ت تتبة للضت ت ترائال على الد ل ورأس املال ،املوقعة بني
البلدين بتاريخ  7نوفمرب 2001م ،حيث تقوم الس ت ت ت تتليات الض ت ت ت ت تريبية امل تص ت ت ت تتة يف الدولتني
املتعاقدتني بتقدمي املس ت ت ت ت تتاعدة من الل تبادل املعلومات ذات الص ت ت ت ت تتلة دارة وتن يذ القوانني
الوطنيتتة يف التتدولتني املتعتتاقتتدتني ،وذلتتل فيمتتا يتعلق ابلض ت ت ت ت ت ت ترائتتال املعنيتتة يف هتتذ االت تتاقيتتة،
وتتض ت تتمن هذ املعلومات تديد وتقييم وتص ت تتيل هذ الضت ت ترائال ،واست ت ت داد وتن يذ امليالبات
لالس تتتاقاقات الضت تريبية أو التاقيق يف املس تتائل الضت تريبية ،على أن يتم تبادل املعلومات وف ًقا
ألحكام هذ االت اقية بسرية اتمة.
كمتتا بني لو الوزارة أهم واردات لكتتة البارين من وهوريتتة ال لبني وهي :املواد الغتتذائيتتة،
واملنتوجتتات الاراعيتتة ،واتتتاوألت ،واألجهاة اإللك ونيتتة ،والبالس ت ت ت ت ت تتتيتتل وامليتتا  ،واملنتوجتتات
اتيوانية ،واألقمشت تتة ،واملنتوجات الورقية ،وقيع يار اليائرات والدراجات النارية ،واملنتوجات
اخلشت ت ت ت ت تتبية ،واألحذية .أما صت ت ت ت ت تتادرات لكة البارين إىل وهورية ال لبني هي :األملنيوم اخلام،
والنس ت ت ت تتيث القيين ال قيل ،والنس ت ت ت تتيث املياطي اخل يف ،وال ايرب الس ،والقوالال الص ت ت ت تتناعية،
واألصباغ ،واملنتوجات اجللدية.
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رابعـاا -رأي وزارة اخلارجيــة:
بني ال وزارة اخلارجية أن الربوتوكول يهدف إىل تعديل ات اقية جتنال االزدوا الض ت ت ت تريع
ومنع التهرب من الض ترائال ابلنستتبة للض ترائال على الد ل ورأس املال ،املوقعة بني البلدين يف
م تتانيال بت تتاريخ  7نوفمرب 2001م ،وذل تتل لتتم تتاش ت ت ت ت ت تتى مع املع تتايحمل اة تتدث تتة ملنظم تتة التع تتاون
االقتص ت ت ت تتادي والتنمية ( )OECDيف اجملال الض ت ت ت تريع ،وال مت التأكيد عليها من قبل جمموعة
العشرين ( ،)G 20ومعايحمل املنتدى العاملي للش افية وتبادل املعلومات الضريبية (.)GFTI

خامس ـاا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون ابلتصديق على الربوتوكول املعدل الت اقية حكومة لكة
البارين وحكومة وهورية ال لبني بشت تتأن جتنال االزدوا الض ت تريع ومنع التهرب من الض ت ترائال
ابلنسبة للضرائال على الد ل ورأس املال ،املرافق للمرسوم رقم ( )45لسنة 2017م ،وقد مت
تبادل وجهات النظر بشتأنه من قبل أصتااب الستعادة أعضتاء اللجنة ،و لي وزارة اخلارجية،
و لي وزارة املالية ،واملس ت ت ت ت ت تتتش ت ت ت ت ت تتار القانوين للجنة ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الش ت ت ت ت ت تتؤون
كدا لستتالمة مشتتروع القانون من الناحيتني
التشتريعية والقانونية مبجلس الشتتورى والذي جاء مؤ ً
الدست ت تتتورية والقانونية ،كما اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشت ت تتأن مشت ت تتروع القانون،
وعلى رأي كل من :وزارة اخلارجية ،ووزارة املالية.
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وتتألف االت اقية– فضالً عن الديباجة – من ( )3مواد ،تضمنت املادة ( )1النص على
اعتبارا من  14فرباير  ،2002أصت تتبات البارين تعرف مبملكة البارين ،يف حني نصت تتت
أنه ً
املادة ( )2على إر ت تتافة مادة جديدة لالت اقية املش ت تتار إليها واملتعلقة احكام تبادل املعلومات
الضريبية ،بينما بينت املادة ( )3إجراءات د ول الربوتوكول حيا الن اذ وإهنائه.

ورأت اللجنتتة أن الربوتوكول يهتتدف إىل تعتتديتتل االت تتاقيتتة املوقعتتة بني لكتتة البارين
ووهوريتتة ال لبني يف  7نوفمرب  2001بش ت ت ت ت ت ت تتأن جتنتتال االزدوا الض ت ت ت ت ت ت تريع ومنع التهرب من
الضرائال ابلنسبة للضرائال على الد ل ورأس املال ،وذلل لتتماشى مع املعايحمل اةدثة ملنظمة
التعاون االقتصت ت ت ت ت تتادي والتنمية ( )OECDيف اجملال الض ت ت ت ت ت تريع وال مت التأكيد عليها من قبل
جمموعة العشرين ( ،)G 20ومعايحمل املنتدى العاملي للش افية وتبادل املعلومات الضريبية ( G
.)F T I
وحيث إنه يلام لن اذ هذا الربوتوكول أن يص ت تتدر بقانون إعماالً تكم ال قرة ال انية من
املادة ( )37من الدستتتور ،فقد أعدت هيئة التشتريع واإلفتاء القانوين مشتتروع قانون ابلتصتتديق
على الربوتوكول ،والذي يتألف -فض تالً عن الديباجة -من مادتني ،تضتتمنت األوىل التصتتديق
على الربوتوكول ،وال انية مادة تن يذية.
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وعليه توص ت ت ت ت ت تتي اللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على مش ت ت ت ت ت تتروع قانون ابلتص ت ت ت ت ت تتديق على
الربوتوكول املعتتدل الت تتاقيتتة حكومتتة لكتتة البارين وحكومتتة وهوريتتة ال لبني بش ت ت ت ت ت ت تتأن جتنتتال
االزدوا الضريع ومنع التهرب من الضرائال ابلنسبة للضرائال على الد ل ورأس املال ،املرافق
للمرسوم رقم ( )45لسنة 2017م ،واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

سادس ـاا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة ( )39من الالئ اة الدا لية جمللس الش ت ت ت ت ت تتورى ،ات قت اللجنة على
ا تيار كل من:
 .1سعادة األستاذ خالد حممد جرب املسلم
 .2سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري

مقررا أصليـاا.
ا
مقررا احتياطيـاا.
ا

سابعـاا -توصيـة اللجنـة:
يف رت ت تتوء ما دار من مناقشت ت تتات وما أبدي من سراء أثناء دراست ت تتة مشت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون ابلتصديق على الربوتوكول املعدل التفاقيةحكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية الفلبني بشأن جتنب االزدواج الضرييب ومنع
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التهرب من الضرائب ابلنسبة للضرائب على الدخل ورأس املال املرافق للمرسوم رقم
( )45لسنة 2017م.
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة

رئيس اللجنة

انئب رئيس اللجنة
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مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ،المرافق للمرسوم رقم ( )45لسنة 2017م
نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

 الموافقةةع ى ن ا الةةجة ةة ةةع  الموا فقةةةةع ى ن رار م
كم ورج في مشةةةرول الق ون،

ال واب ةةةة لموافقةةةةع ى ن ا

مع مراى ة تصةةةةةةخةا ا

الجة

اإلمالئةةةةع في ك مةةةع )ا رةةةة

الق ون ،مع مراى ة تصةةةةةةةخةا

الوارجة في ه ةع الفقرة الرا عع
من الجة

ع لتصةةةةة ا )أبريل ،

وكةةكلةة ك مةةع )اصةةةةةةةةةجر ةة
الوارجة في ه ةع ا الجة
لتص ا )أصدرناه .

ا

ع كم ورج في مشةةةةةرول
ةةة

اإلمالئةةةةع في ك مةةةع

)ابريل الوارجة في ه ةع الفقرة
الرا عع من الجة

ع

ع لتصةةةةةةة ا

)أبرررريررررل  ،وكةةةةكلةةةة

كةةة ةةةمةةةةع

)اصررررررردرناه الوارجة في ه ةع
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب
)نص الديباجة بعد التعديل

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة
عج اال الل ى ن الجستور،
وى ن المرسوم ق ون ر م )34
لسةةةةةةة ع  2001لتصةةةةةةةجة ى ن
اتف ةع ت ب االزجواج الضةةةرة ي
وم ع التهرب من الضةةةةةةةرائةةةةب
ل سةةةةةة ع ل ضةةةةةةرائب ى ن الج
ورأ

ةن خكومةةةع جولةةةع

ال خرةن وخكومةةةةع
الف ةن،

ةةا الةةةةجة ة ةةةة ةةةةع لةةتصةةةةةةةة ةةا
)أصدرناه .

مهورةةةةةع

عج اال الل ى ن الجستور،

عج اال الل ى ن الجستور،

وى ن المرسةةةةةوم ق ون ر م )34

وى ن المرسوم ق ون ر م )34

لس ع  2001لتصجة ى ن اتف ةع

لسةةةةةةة ع  2001لتصةةةةةةةجة ى ن

ت ةةب االزجواج الضةةةةةةةرة ي وم ع

اتف ةع ت ب االزجواج الضةةةرة ي

التهرب من الضةةةةةةةرائب ل سةةةةةةة ع

وم ع التهرب من الضةةةةةةةرائةةةةب

ل ضةةرائب ى ن الج

ل سةةةةةة ع ل ضةةةةةةرائب ى ن الج
ورأ

المةةة

ورأ

الم

ةن خكومع جو لع ال خرةن وخكومع

ةن خكومةةةع جولةةةع

ال خرةن وخكومةةةةع

نحن حمررد بن عيسرررررررى ةل خليفررة
ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

المةةة

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

مهورةع الف ةن،

مهورةةةةةع

الف ةن،
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وردت من احلكومة
وى ن ال روتوكو المعج التف ةع وى ن ال روتوكو المعج التف ةع

وى ن ال روتوكو الم عج الت ف ةع

خكومةةع مم كةةع ال خرةن وخكومةةع خكومةةع مم كةةع ال خرةن وخكومةةع

خكومةةةع مم كةةةع ال خرةن وخكومةةةع

مهورةةةع الف ةن شةةةةةةةة ن ت ةةب

مهورةةةةع الف ةن شةةةةةةةةة ن ت ةةةب

االزجواج الضرة ي وم ع التهرب االزجواج الضرة ي وم ع التهرب

االزجواج الضةةةةةرة ي وم ع التهرب

من الضةةرائب ل س ة ع ل ضةةرائب من الضةةرائب ل س ة ع ل ضةةرائب

من الضةةةةرائب ل سةةةة ع ل ضةةةةرائب

المو ع

المو ع

مهورةةةع الف ةن شةةةةةةةة ن ت ةةب

ى ن الةةج ة ورأ

المة

المو ع ى ن الةةج ة ورأ

مجة ع الم مع ت رةخ  13ا رة
،2017
أر م

المة

ى ن الةةةج ةةة ورأ

مجة ع الم مع ت رةخ  13أبريل

مةةجة ةةع الم ة مةةع ت ة رةخ  13أبريررل

،2017
الشةةةةةةةور

وم

أر م

،2017
الشةةةةةةةور

أرم

وم

ال واب الق ون اآلتي صةةةةةد ،و ج ال واب الق ون اآلتي صةةةةةد ،و ج
صج

ى ةد واصجر :

صج

المةةة

الشور وم

ال واب

الق ون اآلتي صةةةةةةد ،و ج صةةةةةةج
ى ةد وأصدرناه:

ى ةد وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

المادة األولى
صةةةوجل ى ن ال روتوكو المعج
ق
التف ة ةةةع خكومةةع مم كةةع ال خرةن

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

صةةةةةةةوجل ى ن ال روتوكو المعج
ق
 الموافقةةع ى ن ا المة جة كمة  -الموافقةةع ى ن ا الم ة جة كم ةورج في مشرول الق ون.

ورج في مشرول الق ون.

التفةةة ةةةةع خكومةةةع مم كةةةع ال خرةن

وخكومع مهورةع الف ةن شةةةةة ن

وخكومع مهورةع الف ةن شةةةةةةةة ن

ت ب االزجواج الضةةةةةرة ي وم ع

ت ةةب االزجواج الضةةةةةةةرة ي وم ع

التهرب من الضةةةةةرائب ل سةةةةة ع

التهرب من الضةةةةةةةرائب ل سةةةةةةة ع

ل ضةةةةةةةرائةةب ى ن الةةج ة ورأ
المةةة

ل ضةةرائب ى ن الج

ورأ

الم

المو ع مةةةجة ةةةع الم ةةة مةةةع

المو ع مةةجة ةةع الم ة مةةع تة رةخ 13

ةةةتةةةة رةةةةخ  13أ ةةةرةةةةة ،2017

أ ةةرةةةةة  ،2017والةةمةةرافة

لةةهةةةةكا

والمراف لهكا الق ون.

الق ون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

المادة الثانية
ى ة ةةن رئةةة ة

مة ة ة

الةةوزرا

والوزرا – ك فةم ة صةةةةةةةد –

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

 -الموافقع ى ن ا الم جة كم

 -الموافقع ى ن ا الم جة كم

ورج في مشرول الق ون.

ورج في مشرول الق ون.

ىةةة ةةةن رئةةةةةةة

مةةة ةةة ةةة

الةةةوزرا

والوزرا – كة فةمة ة صةةةةةةةةد –

ت ف ةك أخ ك م هكا ال ق ون .وةعمة

ت فةك أخك م هكا الق ون .وةقعم

د من الةوم الت لي لت رةخ شةةةةةةر

من الةوم الت لي لت رةخ شةةةةةةةر في

في ال رةجة الرسمةع.

ال رةجة الرسمةع.
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د

التاريخ 3 :ديسمبر 2017م

سعادة الدكتور /حممد علي اخلزاعي

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل
التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب االزدواج
الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال،
المرافق للمرسوم رقم ( )45لسنة 2017م.
تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  27نوفمبر 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح ،رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 640ص ل ت ق /ف  4د  ،)4نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من
الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ،المرافق للمرسوم رقم ()45
لسنة 2017م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء
المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  3ديسمممبر 2017م عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماعها
السممممممممادس ،حيؤؤا اطلعؤؤى على مشؤؤؤؤؤؤروع القؤؤانون المؤؤوكور ،والبروكوكول المعؤؤدل
لالكفاقية ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

وانتهى اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
كرى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول
المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس
المال ،المرافق للمرسوم رقم ( )45لسنة 2017م ،من الناحيتين الدستورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
التقرير التكميلي للجنة
المرافق العامة والبيئة بخصوص
مشروع قانون بإضافة مادة برقم
( )6مكررًا إلى المرسوم
بقانون رقم ( )1لسنة 1996م
في شأن الكهرباء والماء،
المرافق للمرسوم رقم ()29
لسنة 2015م.
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التاريخ  10 :ديسمرب 2017م

التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة
بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
مكررا إىل املرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 1996م يف شأن
إبضافة مادة برقم ( )6ا
الكهرابء واملاء ،املرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2015م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع

مقدمـة :
بتاريخ  23أبريل 2017م ،أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى يابتًا برقم ( 520ص ل م ب /ف 4د )3إىل جلنة املرافق العامة والبيئة ،وذلل من
دور االنعقاد العادي ال الث من ال صل التشريعي الرابع ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
مكررا إىل املرسوم
بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) رافة مادة برقم (ً )6
بقانون رقم ( )1لسنة 1996م يف شأن الكهرابء واملاء ،املرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة
2015م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم
عرره على اجمللس.
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كما استلمت اللجنة ياب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى
رقم ( 607ص ل م ب /ف 4د )4املؤرخ يف  16أكتوبر 2017م ،من دور االنعقاد العادي
الرابع من ال صل التشريعي الرابع ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة عادة النظر يف تقرير اللجنة
السابق والذي مل ي صل فيه اجمللس الل دور االنعقاد العادي ال الث من ال صل التشريعي
الرابع ،على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصا عشرة أألم من اترخيه.
وبتاريخ  25اكتوبر 2017م ،أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى يابتًا برقم ( 623ص ل ب /ف 4د ،)4بناءً على قرار اجمللس يف جلسته ال ال ة من
دور االنعقاد العادي الرابع من ال صل التشريعي الرابع واملنعقدة بتاريخ  22اكتوبر 2017م،
ابملوافقة على إعادة تقرير اللجنة اخلاص مبشروع القانون املذكور ،على أن تتم دراسته وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
أوالا -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
 .4تدارس تتت اللجنة مش تتروع القانون يف دور االنعقاد العادي ال الث من ال ص تتل التش تريعي
الرابع يف االجتماعات التالية:
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رقـم االجتمـاع

اترخي ــه

االجتماع ال الث عشر

 27أبريل 2017م

االجتماع الرابع عشر

 4مايو 2017م

االجتماع اخلامس عشر

 8مايو 2017م

( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف دور االنعقاد العادي الرابع من ال صل التشريعي الرابع
يف اجتماعاهتا التالية:

رقـم االجتمـاع

اترخي ــه

االجتماع ال اين

 18اكتوبر 2017م

االجتماع الرابع

 6نوفمرب 2017م

االجتماع السادس

 14نوفمرب 2017م

االجتماع السابع

 4ديسمرب 2017م

( )3اطلعت اللجنة أثناء دراس ــتها على الواثئق املتعلقة وش ــروع القانون موض ــوع البحث
والدراسة واليت اشتملت على مايلي:
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 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ( .مرفق) مذكرة قانونية من إعداد املستشار القانوين لشؤون اللجان( .مرفق) مق ح هيئة الكهرابء واملاء يف دور االنعقاد العادي ال الث من ال صل التشريعي الرابع(.مرفق) مق ح هيئة الكهرابء واملاء يف دور االنعقاد العادي الرابع من ال صل التشريعي الرابع(.مرفق) -قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)

 مشروع القانون املذكور ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين( .مرفق)( )4وبدعوة من اللجنة ،شارك يف االجتماع الرابع عشر من دور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الرابع هيئة الكهرابء واملاء ،حيث حضر كل من:
.1

انئال الرئيس التن يذي للتوزيعات و دمات

املهندس عدانن حممد ف رو
املش كني.

.2

مستشار قانوين.

الدكتور عبدهللا أمحد عبدهللا

( )5وبدعوة من اللجنة ،شارك يف االجتماع السادس من دور االنعقاد الرابع من الفصل
التشريعي الرابع اجلهات التالية:
 وزارة الداخلية ،حيث حضر كل من:
العقيد سعد حسن النعيمي -النقيال حممد يونس اهلرمي

اإلدارة العامة للدفاع املدين.
رئيس ش ت ت ت ت ت تتعبتتة اللجتتان الوزاريتتة – إدارة
الشؤون القانونية.
إدارة اتماية والس ت ت تتالمة – اإلدارة العامة

 -النقيال عبدالعايا عبدهللا اخلالدي

للدفاع املدين.
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 -املالزم أول فيصل عبدالعايا النجار

إدارة الشؤون القانونية.

 -املالزم أول أمحتد عبدهللا اجلازي

إدارة الشؤون القانونية.

 هيئة الكهرابء واملاء ،حيث حضر:
مستشار قانوين.

 -الدكتور عبدهللا أمحد عبدهللا

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس:

 -السيتد حمستن محيتد مرهتون

املستشار القانونتي لشؤون اللجان.

 -السيتد علي حممتد سلمتان

أ صائي إعالم.

 -السيتد علي نتادر السل توم

ابحث قانوين.

 -السيتدة أمينتة علي ربي تع

ابحث قانوين.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة ولة حسن هاشم ،والسيدة مرمي أمحد الريس.

اثنيـاا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وجلس الشورى:
كدا
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤ ً
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لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

اثلثـاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا :رأي هيئة الكهرابء واملاء – دور االنعقاد العادي الثالث من الفص ــل التشـ ـريعي
الرابع:

عددا من املالحظات على مواد مش ت تتروع القانون ،مت ت ص ت تتيلها يف
قدمت هيئة الكهرابء واملاء ً
مذكرة اهليئة املرفقة بتقرير اللجنة( .مرفق)

رابعـاا :رأي وزارة الداخلية – دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع:

أك ّدت وزارة الدا لية أمهية مش ت ت ت ت تتروع القانون يف ردع امل ال ني لش ت ت ت ت تترو الس ت ت ت ت تتالمة،
وابأل ص بعد اتوادث ال راح ر ت ت ت ت ت تتايتها العديد من األش ت ت ت ت ت ت ت اص بس ت ت ت ت ت تتبال التمديدات
الكهرابئية اخلاطئة وال ابتت تش ت ت تتكل يراً كبحملاً على األفراد ،مش ت ت ت تحملين إىل توافق الوزارة مع
مواد مشروع القانون كما جاءت من اتكومة املوقرة.

خام س ـا ـ ـ ـ ـ ـا :رأي هيئة الكهرابء واملاء – دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي
الرابع:

مت مناقشة مواد مشروع القانون مع هيئة الكهرابء واملاء ،حيث اق حت اهليئة  -عرب مذكرهتا
ال تسلمتها اللجنة – عدداً من التعديالت على مشروع القانون( .مرفق)
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سادسـاا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مواد مشروع القانون حبضور وزارة الدا لية وهيئة الكهرابء واملاء ،كما
حب ت اللجنة أوجه املالحظات ال مت إبداؤها من قبل أصااب السعادة أعضاء اجمللس أثناء
مناقشة مشروع القانون يف اجللسة ال ال ة املنعقدة بتاريخ  22اكتوبر 2017م.

وبعد االطالع على املق ح الذي تقدمت به هيئة الكهرابء واملاء بشأن مشروع القانون،
وعلى قرار جملس النواب املوقر ومرفقاته ،وبعد مناقشات أعضاء اللجنة واالستماع إىل سراء
ومالحظات املستشار القانوين لشؤون اللجان ابجمللس ، ،تبنت اللجنة مق ح هيئة الكهرابء
واملاء القتناعها بوجاهته ،حيث مت إرافة عبارة (

دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها

في أي قانون ةخر) يف بداية املادة األوىل ،مع إعادة صيا ة املادة حبيث يتم الت ريق بني املنازل
املش كة واةالت األ رى فيما يتعلق ابلعقوبة ،كما مت تبين مق ح جملس النواب ابلنسبة
للمساكن واةالت األ رى حمل املساكن اجلماعية أو املش كة فيما مت تبين مق ح اتكومة فيما
يتعلق ابملساكن اجلماعية أو املش كة.

وعليه توصي اللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
مكررا إىل املرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 1996م يف شأن الكهرابء
رافة مادة برقم (ً )6
واملاء ،املرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2015م بعد إجراء التعديالت املناسبة على املادة
األوىل منه كما وردت ت صيالً يف اجلدول املرفق.
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سابعـاا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئاة الدا لية جمللس الش ت ت ت ت تتورى ،ات قت اللجنة على
ا تيار كل من :
 .3سعادة االستاذ علي عيسى أمحد علي
 .4سعادة األستاذة زهوة حممد الكواري

مقررا أصلي ـاا
ا
مقررا احتياطيـاا
ا

اثمنـاا -توصيـة اللجنـة:
يف ر ت ت تتوء ما دار من مناقش ت ت تتات وما أبدي من سراء أثناء دراس ت ت تتة مش ت ت تتروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ ،على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) إبضافة مادة برقممكررا إىل املرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 1996م يف شأن الكهرابء واملاء،
( ) 6ا
املرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2015م ،وذلك ابلتفصيل الوارد يف اجلدول
املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
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د.حممــد عـلي حســن علي

علي عيسى أمحد علي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( )
مكررا إلى المرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء،
بإضافة مادة برقم ()6
ً
المرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2015م
نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
الديباجة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

 -الموافقع ى ن ال ا كم ورج في نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة
ملك مملكة البحرين.

جون تعجة

مشرول الق ون.

ملك مملكة البحرين.

عج اال الل ى ن الجستور،

عج اال الل ى ن الجستور،

وى ن المرسةةةةةوم ق ون ر م )1

وى ن المرسةةةةةوم ق ون ر م )1

لسةةةة ع  1996في شةةةة ن الكهر

لسةةةة ع  1996في شةةةة ن الكهر

والم ،

والم ،
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نصوص مواد مشروع القانون كما

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وردت من احلكومة
الشةةةةةةةور وم
أر م

أر م

ال واب الق ون اآلتي صةةةةةد ،و ج

ال واب الق ون اآلتي صةةةةةد ،و ج

صج

صج

ى ةد وأصجر :

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى
\

 -قرر المجلس إعؤؤؤادو

ؤؤؤؤؤؤو

 -إى جة صة غع الم جة.

المادو.
(نص المادة بعد التعديل)
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الشةةةةةةةور
ى ةد وأصجر :

المادة األولى

وم

نصوص مواد مشروع القانون كما

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

وردت من احلكومة
تقض ة إ إلن المرسةةوم ق ون ر م ت ُ ضاف إلى المرسوم بقانون رقم

ت ُ ضاف إلى المرسوم بقانون رقم

) 1لسةةةةةةة ةةع  1996في شةةةةةةةةة ن ( )1لسرررررررنة  1996في شرررررررأن

( )1لسرررررررنة  1996في شرررررررأن

والم م جة جةجة ر م الكهربرراء والمرراء مررادة جررديرردة

الكهربرراء والمرراء مررادة جررديرردة

الكهر

مكررا ،صه اآلتي:
)6
ً

مكررا ،نصها اآلتي:
برقم ()6
ً

مكررا ،نصها اآلتي:
برقم ()6
ً

مكررا:
المادة ()6
ً

مكررا:
المادة ()6
ً

مكررا:
المادة ()6
ً

ةع ة ةةب ة لخ

مةةجة ال تق ة ىن يُعررراقرررب بالرامرررة ال تجررراوز ألف

ثالثع أشهر وال ت وز س ع واخجة دينرررار كرررل من أقرررام تمرررديررردا
و غرامةةع ال تق ة ىن ألإ جة ة ر كهربائية بدون الترخيص الالزم
وال ت وز ألفي جة ر أو إخج

أو غير مطابقة لشروط السالمة،

ه ة تةن العقو تةن ك ة من ة ة لإ وذلررررك بررررالررمررخررررالررفررررة لررلرروائ ر
أخكةةة م ال ةةةجةن ) 2و ) 3من والقرارا واألنظ مة الصررررررررادرة
الم جة ) 6من هكا الق ون ،وفي تنفيذًا ألحكام هذا القانون.

دون اإلخالل بأية عقوبة أشد
ينص عليها في أي قانون ةخر:
يعاقب كل من يرتكب المخالفا
المنصوص عليها في الفقرتين
( )2و ( )3من المادة ( )6من
هذا القانون بالرامة ال تجاوز ألف
دينار.

خ لع العوج تكون العقو ع الخ
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
مجة ال تق ىن سةةةةةتع أشةةةةةهر وال

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ت وز سةةةةةةة تةن والغرامع التي ال
تق ة ىن ألفي جة ة ر وال ت ة وز وفي حالة العود يعاقب بالحبس

وفي حالة العود تكون العقوبة

أر عةةةع الإ جة ةةة ر أو ةةةإخةةةج

لمدة ال تزيد على ثالثة شرررررررهور

الحبس لمدة التجاوز ثالثة أشهر

ه تةن العقو تةن.

وبررالالرامررة التي ال تجرراوز ألفي

وبالالرامة التي ال تجاوز ألفي

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المسةةةةةةةة كن المشةةةةةةةتركةةع أو

وفي المساكن المشتركة أو

ال مةةة ىةةةةع ،في خةةة لةةةع م ةةة لفةةةع

الجماعية يعاقب كل من يرتكب

شةةةةةةةرو ا من والسةةةةةةةالمع التي

المخالفا

المنصوص عليها في

ةصةةةةةةةةةةجر تخةةةجةةةةجهةةة رار من

الفقرتين ( )2و( )3من المادة

الوزةر ،تتعجج الغرامع ل سةةةةةةة ع

( )6من هذا القانون بالحبس
لمدة التقل عن ثالثة أشهر
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
ل مسةةةةةةةته تعجج من و ع

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

في

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
والتجاوز سنة واحدة وبالرامة
التقل عن ألف دينار والتجاوز

ش هم الم لفع الش غ ةن ل سكن.

ألفي دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين ،وفي حالة العود تكون
العقوبة الحبس مدة التقل عن
ستة أشهر والتجاوز سنتين
والالرامة التي التقل عن ألفي
دينار والتجاوز أربعة ةالف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين .وإذا
كان الحكم بالالرامة ،فتتعدد
الالرامة بالنسبة للمخالف بتعدد
من وقع في شأنهم المخالفة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ويعد السكن مشتركا ً أو جماعيا ً
وةعج السةةةكن مشةةةتر ًك أو م ىةً

متى شاللته مجموعة من األفراد

متن شةةةةغ تد م موىع من ا فراج

التربطهم صلة قرابة حتى الدرجة

ال تر هم صةةةةةةة ةةةع را ةةةع ختن

الرابعة واليقل عددهم عن خمسة

الةةجر ةةع الرا عةةع وال ةقة ىةةججهم

أفراد ،ويستوي أن يكون شاللهم

ىن مسةةةةةع أفراج ،وةسةةةةةتو أن

للسكن مباشر أو من الباطن.

ةكون شغ هم ل سكن شك م شر
أو من ال

ن.
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
المادة الثانية
ى ة ةةن رئةةة ة

مة ة ة

الةةوزرا

والوزرا – ك فةم ة صةةةةةةةد –

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

جون تعجة

 الموافقةةع ى ن ال ا كم ة ورج ى ن رئةفي مشرول الق ون.

م

الوزرا

والوزرا – ك فةم ة صد –
ت فةك أخك م هكا الق ون ،وةعم د

ت ف ةك أخ ك م هكا ال ق ون ،وةع م

من الةوم الت لي لت رةخ شر في

د من الةوم الت لي لت رةخ شةةةةةةر

ال رةجة الرسمةع.

في ال رةجة الرسمةع.
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التاريخ 8 :مايو 2017م

سعادة األستاذ /فؤاد أمحد احلاجي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

مكررا إلى
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة برقم ()6
ً
المرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء ،المرافق للمرسوم
رقم ( )29لسنة 2015م.
تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  23أبريل 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن

الح الصالح رئيس

المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 521ص ل ت ق /ف  4د  ،)3نسخة من مشروع قانون
مكررا إلى المرسوم بقانون رقم ( )1لسنة
رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة برقم ()6
ً
1996م في شأن الكهرباء والماء ،المرافق للمرسوم رقم ( )29لسنة 2015م ،إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
المرافق العامة والبيئة.
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وبتاريخ  8مايو 2017م عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها
الثاني والعشممممممرين ،حيا اطلعى على مشؤؤؤؤؤؤروع القانون الموكور ،وذلك بحضؤؤؤؤؤؤور
المستشار القانوني بالمجلس.

وانت هى اللج نة – ب عد ال مداو لة والن قاش – إلى عدم م خال فة مشؤؤؤؤؤؤروع ال قانون
الموكور لمبادئ وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
مكررا
كرى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة برقم ()6
ً
إلى المرسوم بقانون رقم ( )1لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء ،المرافق
للمرسوم رقم ( )29لسنة 2015م ،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 مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم (226
مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم
( )54لسنة 2002م ،بشأن الالئحة
الداخلية لمجلس النواب( ،المعد في
ضوء االقتراح بقانون ــ بصيغته
المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
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التاريخ 10 :ديسمرب 2017م

التقريـر الرابع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
مكررا) إىل
حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) إبضافة مادة جديدة برقم ( 226ا
املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة 2002م ،بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب
بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" من جملس النواب)
(املعد ا

مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس الشـورى رقتم

(

 641ص ل ت ق  /ف  4د  ) 4املؤرخ يف  27نوفمرب 2017م ،والذي مت مبوجبه تكليف
اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) إبضافة مادة جديدة برقم (226
مكررا) إىل املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة 2002م ،بشأن الالئحة الداخلية جمللس
ا
بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" من جملس النواب) ،على أن تتم
النواب (املعد ا
دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرره على اجمللس.

أوالا :إجراءات اللجنة:
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لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:
( )1تدارست ت ت تتت اللجنة مشت ت ت تتروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الرابع من ال صت ت ت تتل
التشريعي الرابع ،يف االجتماع السادس املنعقد بتاريخ  3ديسمرب 2017م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوائق املتعلقة مبشروع القانون موروع الباث
والدراسة ،وال اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين ،واتكومة بشأنه.( مرفق)
 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس:
 .1الدكتور علي حسن الطوالبة
 .2السيد حمسن علي الغريري

املستشار القانوين لشؤون اللجان.
ابحث قانوين إبدارة البحوث والدراسات.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
اثني ـاا :رأي اللجنة:
انقشت اللجنة مشروع القانون موروع الدراسة والباث ،واستعررت قرار جملس النواب
بشأنه والقاري برفض مشروع القانون من حيث املبدأ ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء
اللجنة وذلل حبضور مستشار اللجنة ،وعليه فقد انتهت إىل التوافق مع جملس النواب برفض
مشروع القانون ،وذلل لألسباب التالية:
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 إن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم املواعيد واملدد املنصوص عليها يف الالئاة الدا ليةجمللس النواب بشكل وارح ال لبس فيه ،وذلل ابعتماد التقومي امليالدي ،وهي اية متاققة
ال تتا إىل إيراد نص اص؛ فاملواد الدستورية ال تنظم مواعيد ومدد قانونية قررت احتساب
التقومي امليالدي ،ومنها املادة ( )58من الدستور ال نصت على "مدة جملس النواب أربع
سنوات ميالدية من اتريخ أول اجتماع له  ،".....فهذ املادة تؤكد اعتماد التقومي امليالدي يف
احتساب املواعيد الواردة يف الالئاة الدا لية جمللس النواب ،على اعتبار أن الدستور هو القانون
األساسي األعلى الذي يتُرسي القواعد واألصول ال يقوم عليها نظام اتكم وحيدد السليات
العامة ويرسم وظائ ها ويضع اتدود والقيود الضابية لنشاطها.

 إن قراءة أحكام التشريع ينبغي أال تكون مبعال عن التشريعات األ رى ،بل جيال النظر يفاملنظومة التشريعية بشكل متكامل وم ابط ،وعليه فإن املادة ( )8من القانون املدين

-

الذي يعد الشريعة العامة للقوانني األ رى -نصت على "تسال املواعيد ابلتقومي امليالدي ،ما
مل يرد نص خبالف ذلل"؛ وعليه فإن األصل العام يف ويع التشريعات يكون احتساب املواعيد
فيها ابلتقومي امليالدي ،ومبا أن املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئاة الدا لية
جمللس النواب مل حيدد تقوميتًا س ر فيكون التقومي امليالدي هو األساس يف احتساب املواعيد.

 إن األصل املقرر يف ويع التشريعات هو تديد اليوم أو األألم على أهنا حسابية وليستأألم عمل ،وعليه فإن ورود كلمة يوم أو أألم دون تقييدها يعين اليوم التقوميي ويشمل يوم
العمل ويوم العيلة.

 تضمن مشروع القانون إرافة حكم اص ابمتداد املوعد إذا صادف س ر يوم يف امليعاداملقرر إجازة رمسية ،وعليه فإن األ ذ هبذا اتكم سوف ت تال عليه خمال ة مواعيد حتمية قررها
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الدستور وأوجال اختاذ إجراءات معينة الهلا ،ورتال على خمال تها إجراءات ينبغي اختاذها يف
مواعيد حتمية .فاملادة ( )87من الدستور حددت ( 15يومتًا) لعرض مشاريع القوانني املنظمة
ملواريع اقتصادية أو مالية تيلال اتكومة نظرها بص ة االستعجال ،وعليه فإن األ ذ ابإلرافة
املق حة يف مشروع القانون سوف يشكل إ الال ابملواعيد ال حددها الدستور وتلل ال
حددهتا الالئاة الدا لية جمللس النواب ،وهذا ما ست تال عليه أيضتًا من مغايرة الالئاة
الدا لية جمللس النواب لالئاة الدا لية جمللس الشورى.

 إن اإلشارة -الواردة يف مشروع القانون -إىل قانون املرافعات املدنية والتجارية مل تكن يفحملها وال تستقيم مع حسن الصيا ة التشريعية ،فكال القانونني يعترب خمتل تًا عن اآل ر ،فقانون

املرافعات املدنية والتجارية ينظم إجراءات التقاري مبا يشمل تديد مواعيد رفع الدعوى
وسقوطها وعدم قبوهلا ورفضها ،وتديد مواعيد استئناف األحكام ،يف حني جاء املرسوم بقانون
رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئاة الدا لية جمللس النواب لينظم مباشرة اجمللس ا تصاصاته
املبينة يف الدستور وقانون جملسي الشورى والنواب ونظام العمل فيه ،وهي األداة ال تنظم عمل
الربملان وتدد العالقة بني السلية التشريعية وسليات الدولة األ رى ،وعليه فإن طبيعة املواعيد
والغاية من اإلجراءات يف كال القانونني خمتل ة وبذلل يكون القياس يف حمل حمله.

 إن مشروع القانون يرتبط مبدد وإجراءات هلا عالقة مبجلس الشورى واجمللس الوطين ،ومنمث ي تال على األ ذ مبشروع القانون التأثحمل يف املدد واملواعيد املرتبية مبجلس الشورى واجمللس
الوطين ،كما أن من شأنه لق ازدواجية يف تعامل اتكومة مع جملسي الشورى والنواب واجمللس
الوطين.
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ا تقدم فقد اقتنعت اللجنة مبا انتهى إليه جملس النواب من رفض مشروع القانون من
حيث املبدأ.

اثلثـاا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئاة الدا لية جمللس الشت ت تتورى ،ات قت اللجنة على ا تيار
كل من :
 .1األستاذ أمحد مهدي احلداد
 .2الدكتورة سوسن حاجي تقوي

مقررا أصليـاا.
ا
مقررا احتياطياا.
ا

رابعـاا :توصية اللجنة:
يف روء ما دار من مناقشات وما أبدي من سراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنة
توصي مبا يلي:
 عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) إبضافة مادة جديدةمكررا) إىل املرســـوم بقانون رقم ( )54لس ــنة 2002م ،بش ــأن الالئحة
برقم ( 226ا
بناء على االقرتاح بقانون "بصـ ـ ــيغته املعدلة" من جملس
الداخلية جمللس النواب (املعد ا

النواب).
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واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

دالل جـاسم الزايد

خـميس محد الرميحي

رئيس اللجنة

انئب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()4

تقرير لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية بخصوص مشروع
قانون بتعديل المادة ( )4من
القانون رقم ( )2٨لسنة 2006م
بشأن االحتياطي لألجيال القادمة،
(المعد في ضوء االقتراح بقانون ــ
بصيغته المعدلة ــ المقدم من
مجلس النواب).
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التاريخ 3 :ديسمبر 2017م
التقرير رقم10 :

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل املادة
( )4من القانون رقم ( )28لسنة 2006م بشأن االحتياطي لألجيال القادمة
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون –بصيغته املعدلة -املقدم من جملس
النواب).
دور االنعقاد العادي الرابع -الفصل التشريعي الرابع

مقدمــة:
است م ل ع الشؤون الم لةع واال تص جةع كت ب صاحب المعالي األستاذ علي
بن صال ال صال رئيس مجلس ال شورى ر م ) /592ا

م ل/إ4ج 3المؤرخ

في  12ةولةو 2017م ،والك تم مو د تك ةإ ال ع جراسةةةةع وم شةةةةع مشررررروع
قانون بتعديل المادة ( )4من القانون رقم ( )28لسرررررنة 2006م بشرررررأن االحتياطي
لألجيال القادمة (المعد في ضررررروء االقتران بقانون –بصررررريالته المعدلة  -المقدم من
مجلس النواب) ،ى ن أن تتم جراسةةتد وإ جا المالخت
رأ ال ع شةةةةة د لةتم ىرضةةةةةد ى ن الم

ى ةد وإىجاج تقرةر ةتضةةمن

في موىج أ صةةةةة ثالثع أسةةةةة ةع من

ت رة د.
و ت رةخ  16أكتو ر 2017م ،و مو ب ال
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ب ر م ) 615ا

مل/إ

 4ج  ، 4و ة ً ى ن رار مكتةةب الم
أكتو ر 2017م،
الجر

في ا تمة ىةةد الثة ي الم عقةةج تة رةخ 15

صةةةوا مواصةةة ع جراسةةةع مشةةةروى

القوا ةن التي الزال

ةج

لج ال ع من أجوار ا عق ج س ة قعف فقج أرس ة ص ة خب المعالي األسررتاذ علي

بن صرررال الصرررال رئيس مجلس الشرررورى إلن ل ع الشةةةؤون الم لةع واال تصةةة جةع
ال واب المككور أىال لم شةةةتد وجراسةةةتد

سةةة ع من مشةةةرول الق ون و رار م

وإىجاج تقرةر ش د مت ضم ـ ًةةةةةةةة رأ ال ع لعر ضد ى ن الم

المو ر في موىج

أ ص ثالثع أس ةع من ت رة د.

ً

أوال -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قام اللجنة باإلجراءا التالية:

( )3تجارسةةةةةةة

ال ع مشةةةةةةةرول الق ون المككور في جور اال عق ج الع ج ) 4من

الفص التشرةعي ) 4في اال تم ى

الت لةع:

اجتماعا اللجنة خالل دور االنعقاد الثالث
رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

46

2017/9/25م

اجتماعا اللجنة خالل دور االنعقاد الرابع
4

2017/11/5م

9

2017/11/19م

10

2017/11/26م
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( )4ا ع ال ع ،أث

جراسته لمشرول الق ون المككور ى ن:
الشور ( .مرفق)

أ -رأ ل ع الشؤون التشرةعةع والق و ةع م

ب -مككرة لرأ الق و ي ل مستش رةن الق و ةةن ل ع( .مرفق)
ج -مككرة رأ الخكومع المرفقع مشرول الق ون.
د -مككرة رأ هةئع التشرةع واإلفت الق و ي المرفقع مشرول الق ون.
ه -رار م

ال واب ومرفق تد( .مرفق)

 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس:
 .1الدكتور محمـد عبدهللا الدليمــي

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 .2السيدة زهــــرة يوســـف رحمــة

المستشار المالي واالقتصادي.

 .3السيد علـــــــي عــبدهللا العـرادي

المستشار القانوني المساعد.

 .4السيد علــــــي عبــاس العــرادي

أخصائي إعالم.

 .5السيــــــد علــــي نــادر السلـوم

باحث قانوني.

 .6السيدة أميــــنة علــــــي ربيــع

باحث قانوني.

 كولى أمانة سر اللجنة السيد محمد رضي محمد والسيد أيوب علي طريف أمينا
ً

سر اللجنة.

ثانيــا –ملخص رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية( :مرفق)
كه

ل ع الشؤون التشرةعةع والق و ةع م

الشور في توصةته ش ن

المشرول ق ون إلن سالمتد من ال خةتةن الجستورةع والق و ةع.
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ً

ثالثا –رأي اللجنة:
تجارس ال ع مشرول الق ون و رار م
ال تر التي جار خولد من

و ه
الرأ

ال واب ش د ،كم تم استعراض

أصخ ب السع جة أىض ال ع وا ع ى ن

الق و ي ل مستش رةن الق و ةةن لم

 ،واست س

رأ

المستش ر الم لي

واال تص ج  .كم ا ع ال ع ى ن رأ ل ع الشؤون التشرةعةع والق و ةع لم
مؤكجًا ى ن سالمع مشرول الق ون من ال خةتةن الجستورةع والق و ةع.

والك

يتألف مشروع القانون فضالً عن الديباجة من مادتين ،نصت المادة األولى على استبدال
نص المادة ( )4من القانون رقم ( )28لسنة  2006بشأن االحتياطي لألجيال القادمة ،والتي
ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي األجيال القادمة بما يتالءم مع المهام التي يقوم
بها المجلس والمتمثلة في وضع السياسة االستثمارية للحساب وتوظيف أمواله في عمليات
استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده ،فضالً عن توظيف أموال صندوق احتياطي األجيال
القادمة في العمليات االستثمارية ،ووضع السياسة االستثمارية للصندوق واإلشراف عليها،
فضالً عن متابعة تنفيذ برامج االستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية .وجاءت المادة الثانية
تنفيذية.

و عج تجار ال ع لمشرول الق ون والو وإ ى ن ا هجاإ المر وة م د توج
ال ع اإلش رة إلن اآلتي:
 -1تتفق اللجنة مع أهداف مشروع القانون في إعادة تشكيل مجلس احتياطي األجيال
القادمة.
 -2يسعى هذا التعديل إلى تحقيق ما تصبوا إليه الدولة من إنشاء حساب االحتياطي
لألجيال القادمة وهو المحافظة على أموال الحساب واستثمارها بالشكل الذي يحقق
أكبر عائد ممكن.
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 -3أن التعديل الذي أجرته اللجنة سيساهم في تحقيق التوازن بين األعضاء الممثلين عن
الحكومة واألعضاء اآلخرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في
مجال االستثمار وادارة األصول المالية ،مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة
اختصاصه.

و

ى ن م تقجم ،فإن ال ع توصي لموافقع من خةث الم جأ ى ن مشرول

ون تعجة الم جة ) 4من الق ون ر م ) 28لس ع 2006م ش ن االختة ي لأل ة
الق جمع )المعج في ضو اال تراح ق ون – صةغتد المعجلع  -المقجم من م

ال واب

ً

رابعا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إىم الً ل ا الم جة ) 39من الالئخع الجا ةع لم

الشةةةةةةةور  ،اتفق

ال

ع

ى ن ا تة ر ك من:
 .1األستاذ بسام إسماعيل البنمحمد

مقررا أصليـًا.
ً

 .2األستاذ صــادق عيـــد ةل رحمة

مقررا احتياطيًا.
ً

ً

خامسا -توصية اللجنة:
في ضةةو م جار من م شة

وم أ ج من را أث

فإن ال ع توصي م ة ي:
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جراسةع مشةةرول الق ون،

 -1الموافقة من حيث المبدأ على مشرررررررروع قانون بتعديل المادة ( )4من القانون
رقم ( )28لسرررنة 2006م بشرررأن االحتياطي لألجيال القادمة (المعد في ضررروء
االقتران بقانون –بصيالته المعدلة -المقدم من مجلس النواب).
 -2الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيالً في الجدول المرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

د .عبدالعزيز حسن أبل

خالد حسني املسقطي

نائب رئيس جلنة الشؤون

رئيس جلنة الشؤون

املالية واالقتصادية

املالية واالقتصادية
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ( )4من القانون رقم ( )28لسنة 2006م بشأن االحتياطي لألجيال القادمة.
(املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب)
مواد قانون رقم ()28
لسنة  2006بشأن
االحتياطي لألجيال
القادمة
الديباجة

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

المجلس الموافقة على الديباجة كما
 قرر
الموافقة على الديباجة كما وردت في المشروع
وردت في المشروع بقانون.
بقانون.
نحن حمد بن عيسىىىىىىى
خىىفىىيى ىىىىىة مىىفىىىىى

نحن حمد بن عيسىىىىىىى

مىىمىىفى ىىىىىة خىىفىىيى ىىىىىة مىفىىىىى

مىىمىىفى ىىىىىة

البحرين.
البحرين.
بؤؤؤؤعؤؤؤؤد ا طؤؤؤؤالع عؤؤؤؤلؤؤؤؤى بؤؤؤؤعؤؤؤؤد ا طؤؤؤؤالع عؤؤؤؤلؤؤؤؤى
الدستور،
الدستور،

نحن حمد بن عيسىىىىىىى
خىىفىىيى ىىىىىة مىىفىىىىى

البحرين.

مىىمىىفى ىىىىىة

نحن حمد بن عيسىىىىىىى
خىىفىىيى ىىىىىة مىىفىىىىى
البحرين.
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مىىمىىفى ىىىىىة

مواد قانون رقم ()28
لسنة  2006بشأن
االحتياطي لألجيال
القادمة
وعلى المرسؤؤؤؤؤؤوم بقؤؤؤانون
رقم ( )39لسؤؤؤؤؤؤنؤؤة 2002
بشؤؤؤؤؤؤؤؤان الميعانيؤؤة العؤؤامؤؤة
للدولة ،
وعلى قانون ديوان الرقابة
المالية الصؤؤادر بالمرسؤؤوم
بقؤؤانون رقم ( )16لسؤؤؤؤؤؤنؤؤة
،2002
أقؤؤر مؤؤجؤؤلؤؤس الشؤؤؤؤؤؤؤؤورى
ومجلس النواب القؤؤؤانون
اآلكي نصؤؤؤؤه ،وقد ؤؤؤؤدقنا
عليه وأ درناه:

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

وعلى القؤؤؤانون رقم ( )28بؤؤؤؤعؤؤؤؤد ا طؤؤؤؤالع عؤؤؤؤلؤؤؤؤى
لسؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤة  2006بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤان الدستور،
ا حؤؤؤتؤؤؤيؤؤؤاطؤؤؤي لؤؤؤ جؤؤؤيؤؤؤال وعلى القؤؤؤانون رقم ()28
لسؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤة  2006بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤان
القادمة،
ا حؤؤؤتؤؤؤيؤؤؤاطؤؤؤي لؤؤؤ جؤؤؤيؤؤؤال
القادمة،

أقؤؤر مؤؤجؤؤلؤؤس الشؤؤؤؤؤؤؤؤورى
ومجلس النواب القؤؤؤانون
اآلكي نصؤؤؤؤه ،وقد ؤؤؤؤدقنا أقؤؤر مؤؤجؤؤلؤؤس الشؤؤؤؤؤؤؤؤورى
ومجلس النواب القؤؤؤانون
عليه وأ درناه:
اآلكي نصؤؤؤؤه ،وقد ؤؤؤؤدقنا
عليه وأ درناه:
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل
بؤؤؤؤعؤؤؤؤد ا طؤؤؤؤالع عؤؤؤؤلؤؤؤؤى
الدستور،
وعلى القؤؤؤانون رقم ()28
لسؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤة  2006بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤان
ا حؤؤؤتؤؤؤيؤؤؤاطؤؤؤي لؤؤؤ جؤؤؤيؤؤؤال
القادمة،

أقر مجلس الشورى
ومجلس النواب القانون
اآلكي نصه ،وقد دقنا
عليه وأ درناه:

مواد قانون رقم ()28
لسنة  2006بشأن
االحتياطي لألجيال
القادمة
المادة األولى

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

قرر المجلس الموافقة على الموافقة على نص المادو
نص المادو كما ورد في كما ورد في مشروع
القانون.
مشروع القانون.
(النص كما ورد في
مشروع القانون)
يُستبدل بنص المادة ()4
من القانون رقم ()28
لسنة  2006بشأن
لألجيال
االحتياطي
القادمة ،النص اآلتي:

يُستبدل بنص المادة ()4
من القانون رقم ()28
لسنة  2006بشأن
لألجيال
االحتياطي
القادمة ،النص اآلتي:
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يُستبدل بنص المادة ()4
من القانون رقم ()28
لسنة  2006بشأن
لألجيال
االحتياطي
القادمة ،النص اآلتي:

مواد قانون رقم ()28
لسنة  2006بشأن
االحتياطي لألجيال
القادمة

المادة ()4

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المادة ()4

المادة ()4

المادة ()4

المادة ()4

المالية
يُشكل بوزارو
مجلس يسمى " مجلس
احتياطي األجيال القادمة "
برئاسة وزير المالية،
وعضوية كل من:

المالية
يُشكل بوزارو
مجلس يسمى " مجلس
احتياطي األجيال القادمة "
برئاسة وزير المالية،
وعضوية كل من:

إعادو و المادو على
النحو الوارد أدناه:
المالية
يُشكل بوزارو
مجلس يسمى " مجلس
احتياطي األجيال القادمة "
برئاسة وزير المالية وعدد
من األعضاء
كافٍ
المختصين وذوي الخبرو
الحكومة  -1محافظ
داخل
من
وخارجها يختص بوضع البحرين
نائبا ً للرئيس.

مصرف  -1محافظ
المركعي البحرين
نائبا ً للرئيس.
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مصرف
المركعي

يُشكل بوزارة المالية
مجلس يُسمى "مجلس
األجيال
احتياطي
القادمة" ،برئاسة وزير
المالية ،وستة أعضاء،
اثنان يمثالن الحكومة
وأربعة من القطاع المالي
والمصرفي من ذوي

يُشكل بوزارو المالية
مجلس يُسمى "مجلس
احتياطي األجيال القادمة"،
برئاسة وزير المالية،
وستة أعضاء ،اثنان
يمثالن الحكومة وأربعة
المالي
القطاع
من
والمصرفي من ذوي

مواد قانون رقم ()28
لسنة  2006بشأن
االحتياطي لألجيال
القادمة
وكنفيو السياسة والقواعد
التي كتبع في استثمار
األموال المنصوص عليها
في المادو ( )3من هوا
القانون بحسب مقتضيات
ا قتصادية
الظروف
المتطورو وإقرار الحساب
الختامي لها.

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

 -2اثنين من ذوي الخبرو
وا ختصاص في مجال
ا ستثمار يختارهما رئيس
مجلس الوزراء.
 -3اثنين من أعضاء هيئة
التدريس الحاليين أو
السابقين بجامعة البحرين
كختارها الجامعة ،بحيا
كقل درجتهما عن أستاذ
ويصدر مرسوم بتشكيل مشارك.
المجلس وكنظيم اداركه.
 -4اثنين من ذوي الخبرو
وا ختصاص في مجال
المصرفية
المعامالت
كختارهما
وا ستثمار
غرفة كجارو و ناعة
البحرين.
 -5ثالثة من ذوي الخبرو
وا ختصاص في مجال

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

 -2اثنين من ذوي الخبرو الخبرة واالختصاص في الخبرو وا ختصاص في
وا ختصاص في مجال مجال االستثمار وإدارة مجال ا ستثمار وإدارو
األ ول المالية.
ا ستثمار يختارهما رئيس األصول المالية.
مجلس الوزراء.
 -3اثنين من أعضاء هيئة تكون مدة العضوية في ككون مدو العضوية في
التدريس الحاليين أو المجلس أربع سنوات المجلس أربع سنوات قابلة
ويمارس
السابقين بجامعة البحرين قابلة للتجديد ،ويمارس للتجديد،
مهامهم
مهامهم األعضاء
كختارها الجامعة ،بحيا األعضاء
باستقاللية ومهنية.
كقل درجتهما عن أستاذ باستقاللية ومهنية.
مشارك.
ويختص المجلس بوضع ويختص المجلس بوضع
 -4اثنين من ذوي الخبرو
وتنفيذ السياسة العامة وكنفيو السياسة العامة
وا ختصاص في مجال
والقواعد التي تتبع في والقواعد التي كتبع في
المصرفية
المعامالت
األموال
األموال استثمار
استثمار
كختارهما
وا ستثمار
المنصوص عليها في المنصوص عليها في
غرفة كجارو و ناعة
المادة ( )3من هذا القانون المادو ( )3من هوا القانون
البحرين.
بحسب مقتضيات الظروف بحسب مقتضيات الظروف
 -5ثالثة من ذوي الخبرو
وا ختصاص في مجال
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المصرفية
المعامالت
يختارهم
وا ستثمار
مجلس الوزراء من بين
كسميهم
مرشحين
المختصة
الجمعيات
والمحاسبة
با قتصاد
والتخطيط ا ستراكيجي.

وإقرار
وإقرار ا قتصادية
المعامالت
المصرفية االقتصادية
الحساب الختامي لها.
وا ستثمار
يختارهم الحساب الختامي لها.
مجلس الوزراء من بين
كسميهم ويصدر مرسوم بتشكيل ويصدر مرسوم بتشكيل
مرشحين
المختصة المجلس وتنظيم إدارته .المجلس وكنظيم إداركه.
الجمعيات
والمحاسبة
با قتصاد
والتخطيط ا ستراكيجي.

ويراعى في كرشيح
واختيار أعضاء المجلس
أن كتوافر فيهم النعاهة
والكفاءو والخبرو المناسبة.

ويراعى في كرشيح
واختيار أعضاء المجلس
أن كتوافر فيهم النعاهة
والكفاءو والخبرو المناسبة.

ويختص المجلس بوضع
وكنفيو السياسة العامة
والقواعد التي كتبع في
األموال
استثمار

ويختص المجلس بوضع
وكنفيو السياسة العامة
والقواعد التي كتبع في
األموال
استثمار
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المنصوص عليها في
المادو ( )3من هوا القانون
بحسب مقتضيات الظروف
المتطورو
ا قتصادية
وإقرار الحساب الختامي
لها.

المنصوص عليها في
المادو ( )3من هوا القانون
بحسب مقتضيات الظروف
المتطورو
ا قتصادية
وإقرار الحساب الختامي
لها.

ويصدر مرسوم بتشكيل ويصدر مرسوم بتشكيل
المجلس وكنظيم اداركه.
المجلس وكنظيم اداركه.
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المادة الثانية

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب
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المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

على الوزراء  -كل فيما
يخصه  -كنفيو أحكام هوا
القانون  ،ويُعمل به اعتبارا ً
من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الجريدو الرسمية.

على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء – كل
فيما يخصه  -كنفيو أحكام
هوا القانون ،ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره
في الجريدو الرسمية.

 قرر المجلس الموافقة الموافقة على نص المادة
على نص المادة كما كما ورد في مشروع
ورد في مشروع القانون.
القانون.
(النص كما ورد في
مشروع القانون)
على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء – كل
فيما يخصه – كنفيو أحكام
هوا القانون ،ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره
في الجريدو الرسمية.
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على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء – كل
فيما يخصه – كنفيو أحكام
هوا القانون ،ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره
في الجريدو الرسمية.

التاريخ 18 :أكتوبر2017م
سعادة األستاذ  /خالد حسني املسقطي احملرتم
رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية
الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )4من القانون رقم
( )28لسنة  2006م ،بشأن االحتياطي لألجيال القادمة ( المعد في ضوء االقتراح
بقانون

"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  12يوليو 2017م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 596ص ل ت ق  /ف  4د  ،)4نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )4من القانون رقم ( )28لسنة 2006م ،بشأن
االحتياطي لألجيال القادمة ( المعد في ضوء االقتراح بقانون " بصيغته المعدلة"
المقدم من مجلس النواب) ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته
وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية وا قتصادية.
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و ت رةخ  18أكتوبر 2017م ،ى قج

ل ع الشةةةةةةةؤون التشةةةةةةةرةع ةع وال ق و ةع

ا تم ىه الثاني ،خةث ا ع ى ن مشةةةرول الق ون المككور ،و رار م
ش د ،وكل
وا ته

ال واب

خضور المستش ر الق و ي ل ع.
ال ع – عج المجاولع وال ق ش – إلن ىجم م لفع مشةةةرول الق ون لم جئ

وأخك م الجستور.
رأي اللجنة:
تر ال ع سالمع مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة ( )4من القانون
رقم ( )28لسنة 2006م ،بشأن االحتياطي لألجيال القادمة ( المعد في ضوء االقتراح
بقانون

"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ،من ال خةتةن الجستورةع

والق و ةع.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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