املـالحــق
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ملحق رقم ()1
السؤال الموجه إلى صاحب
السعادة وزير العمل والتنمية
الاجتماعية والمقدم من سعادة
العضو بسام إسماعيل البنمحمد
بشأن الأثر الاقتصادي الناتج عن
تطبيق قرار الترخيص للفيزا

المرنة ،ورد سعادة الوزير عليه.
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ملحق رقم ()2
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
والمقدم من سعادة العضو نوار علي
المحمود بشأن دور الوزارة في مجال
الإرشاد والتوجيه المهني واختيار
التخصصات المرغوبة في سوق العمل،

ورد سعادة الوزير عليه.

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

ملحق رقم ()3
السؤال الموجه إلى صاحب السعادة
وزير الصناعة والتجارة والسياحة
والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن
محمد جمشير بشأن الإجراءات
والقرارات المتخذة من قبل الوزارة
لمواجهة أي نقص في المواد الغذائية
والسلع الأساسية والمعيشية ،ورد

سعادة الوزير عليه.
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ملحق رقم ()4
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون إ يجار العقارات الصادر بالقانون
رقم ( )27لسنة 2014م ،المرافق
للمرسوم رقم ( )8لسنة 2020م.
والمحال بصفة الاستعجال .
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التاريخ 07 :مايو 2020م
التقرير رقم)21( :
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2020بتعديل بعض أحكام قانون إجيار العقارات
الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة 2014

دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس

مقدمـة:
بتاريخ  07مايو 2020م ،وبموجب الخطاب رقم ( 396ص ل م ب  /ف  5د )2
أرسل صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى لجنة المرافق
العامة والبيئة مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2020بتعديل بعض أحكام قانون إيجار
العقارات الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة  ،2014على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.
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ً
أول -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
()1

()2

تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها التالي:
رقم االجتـــــماع

التــــاريـــــــــــــــخ

الدور

الفصل

28

 07مايو 2020م

2

5

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالقرار موضوع البحث

والدراسة والتي اشتملت على:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية( .مرفق) قرار مجلس النواب ومرفقاته( .مرفق)()3

حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:
هيئة المستشارين القانونيين
األستاذ عبدالرحيم علي عمر

المستشار القانوني لشؤون اللجان

السيد علي نادر الـسلوم

باحث قانوني.
إدارة شؤون اللجان

السـيد أيوب علي طريف

مشرف شؤون اللجان.

السيدة مريم أحمد الريس

أمين سر لجنة مساعد.

السيد علي جواد القطـان

أمين سر لجنة مساعد.
إدارة العالقات واإلعالم

السيد علي محمد سلمان

أخصائي إعالم.
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ً
ثانيا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية( :مرفق)
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2020بتعديل بعض أحكام
قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة  ،2014من الناحيتين الدستورية
والقانونية.
ً
ثالثا :خالصة لقاء وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع جلنة املرافق
العامة والبيئة مبجلس النواب املوقر:

 .1هدف مشروع القانون إلى تسريع وتيرة الفصل في المنازعات اإليجارية من خالل إحالتها
إلى (المحكمة الكبرى المدنية) التي تتألَّف من هيئتها من ثالثة قضاة ،بدالً من (لجنة
المنازعات اإليجارية) التي تتألَّف من قاضيين؛ حيث ستتو َّزع الدعاوى على أعضاء
والبت فيها بعد المداولة ،ومن شأن ذلك تقليل حجم الجهد الذي كان مرتكزاً
ّ
المحكمة لدراستها
ومنصبَّاً على قاض َيين في اللجنة.
 .2من شأن التعديل الوارد في مشروع القانون تمكين أطراف المنازعة من استئناف األحكام
الصادرة من قضاء أول درجة أمام محاكم االستئناف العُليا المدنية ،ومن ثم الطعن فيها
بالتمييز ،وهو ما لم يكن متاحاً في الوضع الحالي.
 .3أضفى تعديل الفقرة الثانية من المادة ( )5من مشروع القانون على األحكام الصادرة عن
المحكمة على المنازعات التي تقلّ قيمة المطالبة فيها عن (ألف دينار) صفة األحكام
االنتهائية ،وبالتالي قفل باب الطعن فيها باالستئناف إال في أحوال مح َّددة.
 .4سينعكس اختصار الوقت والجهد إيجاباً على سرعة الفصل في تلك القضايا ،واستقرار
المراكز القانونية في مثل هذا النوع من المطالبات المحدودة والصغيرة التي ال داعي إلطالة
أمد التقاضي فيها ،طالما أن األوراق والمستندات كافية والمطالبة فيها ثابتة ومتحقّقة بالقدر
الالزم للفصل فيها ودون الحاجة الستئنافها وإشغال القضاء بك ّم من الدعاوى في مقابل
الدعاوى األخرى ذات المطالبات المتعددة وعالية القيمة.
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 .5حصر التعديل ال وارد في مشروع القانون استئناف تلك األحكام في حاالت استثنائية ،وهي
التي يكون فيها الحكم مبنيّاً على مخالفة قواعد االختصاص المتعلّقة بالنظام العام والذي ال
يجوز مخالفتها أو الخروج عليها ،وفي األحوال التي يشوب الحكم البطالن أو البطالن في
اإلجراءات التي أ َّدت بالتبعية إلى التأثير على الحكم الصادر في النزاع.
 .6من شأن التعديل الوارد في مشروع القانون تحقيق االستراتيجية التي يتبناها (المجلس األعلى
للقضاء) لتحقيق العدالة الناجزة.
ً
رابعا :رأي هيئة التشريع والرأي القانوني كما ورد مبشروع القانون:
تتمثل مبررات مشروع القانون ،حسبما وردت بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني،
في تطوير المنظومة القضائية من خالل إلغاء (لجنة المنازعات اإليجارية) المنصوص
عليها في الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة 2014
وجعل (المحكمة الكبرى المدنية) هي المحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق
أحكام قانون إيجار العقارات ،واختصار الوقت والجهد ،وسرعة الفصل في القضايا ،وزيادة
معدالت اإلنجاز ،وكذلك تحقيق استراتيجية االرتقاء بالسلطة القضائية التي يتبنّاها المجلس
األعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
ً
خامسا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2020بتعديل بعض أحكام قانون
ً
فضال عن الديباجة
إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة  ،2014والذي يتألف -
من خمس مواد ،نصَّت المادة األولى منها على استبدال نصّ جديد بنصّ المادة ( )5من
قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة  ،2014يتض َّمن اختصاص (المحكمة
الكبرى المدنية) بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات ،وتناولت المادة
الثانية استبدال بعض الكلمات والعبارات حيثما وردت في نصوص القانون ،وأشارت المادة
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الثالثة إلى إلغاء الفصل العاشر المتعلِّق بـ (لجنة المنازعات اإليجارية) من القانون المشار
إليه ،وأوجبت المادة الرابعة إحالة الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام (لجنة المنازعات
اإليجارية) والتي لم يُفصل فيها حتى تاريخ العمل بالقانون إلى (المحكمة الكبرى المدنية)،
فيما جاءت المادة الخامسة تنفيذية.
يهدف مشروع القانون المعروض إلى تطوير المنظومة القضائية من خالل إلغاء
(لجنة المنازعات اإليجارية) المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات
الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة  ،2014وجعل (المحكمة الكبرى المدنية) هي المحكمة
المختصة بالم نازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات ،واختصار الوقت
والجهد ،وسرعة الفصل في القضايا ،وزيادة معدالت اإلنجاز ،وتحقيق استراتيجية االرتقاء
بالسلطة القضائية التي يتبنّاها المجلس األعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
اطلعت اللجنة على نصوص مواد مشروع القانون ،وعلى رأي لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بالمجلس ،الذي جاء مؤكدا على سالمة مشروع القانون من الناحيتين
الدستورية والقانونية ،وعلى رأي الجهات المعنية ،وعلى قرار مجلس النواب الموقر
ومرفقاته.
وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ،واالستئناس برأي
المستشار القانوني للجنة ،والمفاضلة بين نصوص مواد قانون اإليجارات القائم ونصوص
مواد مشروع القانون والبدائل المطروحة وأرجحها لتحقيق المصلحة العامة ،وأدناها إلى
كفالة تحقيق أرجح هذه المصالح وزنا ،انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون
المطروح لألسباب اآلتية:
ً
أوال :تنص المادة ( )4من الدستور على أنه "العدل أساس الحكم ،والتعاون والتراحم صلة
وثقى بين المواطنين ،والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي
وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة".
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وتنص المادة (/9هـ) من الدستور على أنه "ينظم القانون ،على أسس اقتصادية ،مع
مراعاة العدالـة االجتماعيـة ،العالقة بين مالك األراضي والعقارات ومستأجريها".
وتنص المادة (/20و) من الدستور أيضا على أنه " حق التقاضي مكفول وفقـًا للقانون".
وتنص المادة (/105أ) من الدستور على أنه "يرتب القانون المحاكم على اختالف أنواعها
ودرجاتها ،ويبين وظائفها واختصاصاتها".
ولقد قضت المحكمة الدستورية بمملكة البحرين في القضية رقم (د )2016/2/لسنة ()14
ق-بجلسة  2016/11/30بأن "األصل في سلطة المشرّ ع في تنظيم الحقوق – ومن بينها
الحق في التقاضي – هو إطالقها ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط
محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل
التنظيم ،موازنا بينها ،مرجحا ما يراه أنسبها لمصلحة الجماعية ،وأدناها إلى كفالة أثقل هذه
المصالح وزنا ،وليس ثمة تناقض بين الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه
قانونا ،بشرط أال يتخذ المشرّ ع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره ،ونتيجة
لذلك فإن المشرع في مجال ضمانة حق اللجوء إلى القضاء ال يتقيد بأشكال محددة ،تمثل
أنماطًا جامدة ،ال تقبل التغيير أو التبديل ،بل يجوز أن يختار من الصور واإلجراءات – لنفاذ
هذا الحق – ما يكون في تقديره الموضوعي أكثر اتفاقا مع طبيعة المنازعة"...
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإنه يحق للمشرع وبمقتضى سلطته في تنظيم حق التقاضي
إلغاء لجنة المنازعات اإليجارية وأيلولة االختصاص بالمنازعات اإليجارية إلى المحكمة
الكبرى المدنية لسرعة الفصل في المنازعات ولتحقيق العدالة الناجزة.

ثان ًيا :أن أيلولة االختصاص بالفصل في المنازعات اإليجارية إلى المحكمة الكبرى المدنية
بدال من لجنة المنازعات اإليجارية يحقق المزايا اآلتية:
 -1سرعة الفصل في القضايا باعتبار أن (المحكمة الكبرى المدنية) تشكل هيئتها من ثالثة
قضاة ،بدالً من (لجنة المنازعات اإليجارية) التي تتألَّف من قاضيين؛ ومن ثم فإن توزيع
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القضايا على ثالثة قضاة لدراستها والحكم فيها بعد المداولة ،ومن شأنه تقليل حجم الجهد
الذي كان موزعا ومنصبا على قاضيَين في اللجنة والذي من شأنه إصدار األحكام في وقت
قياسي.
 -2فتح باب الطعن باالستئناف على األحكام التي تصدر من (المحكمة الكبرى المدنية) في
الدعاوى التي تجاوز قيمتها ألف دينار أمام (محاكم االستئناف العُليا المدنية) ،ومن ثم فتح
باب الطعن عليها أمام محكمة التمييز في األحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )8لسنة  ،1989بعد أن كان هذا الطريق موصدًا بنص المادة
( )43من قانون إيجار العقارات القائم الذي جعل حكم المحكمة الكبرى المدنية في الطعن
على قرارات اللجنة نهائيا.

ثالثًا :أن الفقرة األولى من المادة األولى من مشروع القانون المعروض وضعت نصً ا نهائيًا
لقضايا المنازعات اإليجارية قليلة القيمة التي ال تجاوز ألف دينار ،وهو ما يؤدي إلى سرعة
الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة واستقرار المراكز القانونية ،وأجازت الفقرة
الثانية من هذه المادة استئنافها في حاالت استثنائية فقط إذا كان سبب االستئناف مخالفة قواعد
االختصاص المتعلقة بالنظام العام (كأن يصدر الحكم من محكمة غير مختصة بنظر النزاع)،
أو وقوع بطالن في الحكم (كعدم التوقيع عليه من القضاة) أو بطالن في االجراءات أثر فيه
(كصدور الحكم في دعوى لم يتم إعالن الخصوم فيها مثال).

راب ًعا :جاءت المادة الثانية من مشروع القانون باستبدال بعض الكلمات والعبارات الواردة
في قانون إيجار العقارات القائم ،لكي تكون هذه الكلمات والعبارات متسقة مع مشروع
القانون المعروض ،وتضمنت المادة الثالثة النص على إلغاء الفصل العاشر من القانون القائم
الخاص بلجنة المنازعات اإليجارية وكذلك الغاء عبارتي (بقرار من اللجنة)( ،أو بقرار من
اللجنة) وهو ترتيب منطقي على تعديل االختصاص طبقا لما جاء بمشروع القانون
المعروض ،وأضافت المادة الرابعة من المشروع حكما إجرائيا يستوجب إحالة جميع
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الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات اإليجارية التي لم يفصل فيها حتى
تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية ،بينما جاءت المادة الخامسة تنفيذية،
وذلك كله تحقيقا لسرعة الفصل في القضايا وتحقيقا للعدالة الناجزة.

وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ
والموافقة على نصوص مواده طبقا للجدول المرفق.

ً
سادسـا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 -1عبدهللا خلف راشد الدوسري

مقر ًرا أصليــــــًـا.

 -2منى يوسف خليل المؤيــــــد

مقر ًرا احتياطيـــًا.
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ً
سابعـا :توصيـة اللجنـة:
في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون؛
فإن اللجنة توصي باآلتي:
 الموافقة ،من حيث المبدأ ،على مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2020بتعديل بعض أحكامقانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة .2014
 الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال في الجدول المرفق بتقرير اللجنة.واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

فؤاد أمحد احلاجي

مجعة حممد الكعبي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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المسمى

المسمى

المسمى

المسمى

المسمى

مشروع قانون رقم (

) الموافقة على المس ّمى كما الموافقة على المس ّمى كما مشروع قانون رقم (

لسنة  2020بتعديل بعض ورد في مشروع القانون.
أحكام

قانون

ورد في مشروع القانون.

إيجار

)

لسنة  2020بتعديل بعض
أحكام

قانون

إيجار

العقارات الصادر بالقانون

العقارات الصادر بالقانون

رقم ( )27لسنة 2014

رقم ( )27لسنة 2014

الديباجة
نحن حمددد بن عيسدددددددى ل الموافقة

الديباجة
على

الديباجة
نَـص الموافقة

على

الديباجة
نَـص نحن حمددد بن عيسدددددددى ل

خليفة ملك مملكة البحرين .الديباجة كما ورد في الديباجة كما أقرها مجلس خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور ،مشروع

القانون،

مع النواب ،وذلك بمراعاة بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات مراعاة وضع رقم القانون وضع رقم القانون ( )19وعلى قانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر

المدنية والتجارية الصادر
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بالمرسوم بقانون رقم ( )19( )12بين مزدوجين في بين مزدوجين في الفقرة بالمرسوم بقانون رقم ()12
لسنة  ،1971وتعديالته،

الفقرة الخامسة.

الخامسة.

لسنة  ،1971وتعديالته،

وعلى المرسوم بقانون رقم

وعلى المرسوم بقانون رقم

( )14لسنة  1971بشأن

( )14لسنة  1971بشأن

التوثيق ،المعدل بالمرسوم

التوثيق ،المعدل بالمرسوم

بقانون رقم ( )37لسنة

بقانون رقم ( )37لسنة

،2017

،2017

وعلى

القانون

وعلى

المدني

القانون

المدني

الصادر بالمرسوم بقانون

الصادر بالمرسوم بقانون

رقم  19لسنة ،2001

رقم ( )19لسنة ،2001

المعدل بالقانون رقم ()27

المعدل بالقانون رقم ()27

لسنة ،2017

لسنة ،2017
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وعلى
القضائية

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

قانون

السلطة

وعلى

الصادر

القضائية

السلطة
الصادر

بالمرسوم بقانون رقم ()42

بالمرسوم بقانون رقم ()42

لسنة  ،2002وتعديالته،

لسنة  ،2002وتعديالته،

وعلى

قانون

وعلى

إيجار

قانون

إيجار

العقارات الصادر بالقانون

العقارات الصادر بالقانون

رقم ( )27لسنة ،2014

رقم ( )27لسنة ،2014

أقر

مجلس

أقر

الشورى

مجلس

الشورى

ومجلس النواب القانون

ومجلس النواب القانون

اآلتي نصه ،وقد صدقنا

اآلتي نصه ،وقد صدقنا

عليه وأصدرناه:

عليه وأصدرناه:
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المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

يستبدل بنص المادة ( )5الموافقة على نَـص المادة الموافقة على نَـص المادة يستبدل بنص المادة ()5
من قانون إيجار العقارات كما ورد في مشروع كما ورد في مشروع من قانون إيجار العقارات
الصادر بالقانون رقم ( )27القانون.

أ) تختص
المنصوص

اللجنة
عليها

في

الفصل العاشر من هذا
القانون
المنازعات

بالفصل

في

والدعاوى

الناشئة عن تطبيق أحكامه.

القانون.

الصادر بالقانون رقم ()27

لسنة  ،2014النص اآلتي:

لسنة  ،2014النص اآلتي:

المادة (:)5

المادة (:)5

تختص المحكمة الكبرى

تختص المحكمة الكبرى

في

في

المدنية

بالفصل

المدنية

بالفصل

المنازعات الناشئة عن

المنازعات الناشئة عن

تطبيق أحكام هذا القانون.

تطبيق أحكام هذا القانون.

وفي جميع األحوال يكون

وفي جميع األحوال يكون

الحكم الصادر في هذه

الحكم الصادر في هذه

المنازعات

انتهائياً

المنازعات

إذا
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ب) تستمر المحاكم في نظر كانت قيمة الدعوى ال

كانت قيمة الدعوى ال

الدعاوى المرفوعة قبل تجاوز ألف دينار.

تجاوز ألف دينار.

تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز استئناف األحكام

ويجوز استئناف األحكام

إلى أن يصدر فيها حكم الصادرة بصفة انتهائية في

الصادرة بصفة انتهائية في

هذه المنازعات إذا كان

هذه المنازعات إذا كان

سبب االستئناف مخالفة

سبب االستئناف مخالفة

قواعد االختصاص المتعلقة

قواعد االختصاص المتعلقة

بالنظام العام ،أو وقوع

بالنظام العام ،أو وقوع

بطالن في الحكم ،أو بطالن

بطالن في الحكم ،أو بطالن

في اإلجراءات أثر في

في اإلجراءات أثر في

الحكم.

الحكم.

بات.
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المادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد
بالكلمات والعبارات التالية ،المعاني
الموضحة قرين كل منها ،ما لم
َض سياق النص خالف ذلك:
يَ ْقت ِ
الوزارة :الوزارة المعنية بشئون
العدل.
الوزير :الوزير المعني بشئون
العدل.
المؤجر :مالك العين المؤجرة ،أو
من ينوب عنه ،أو من يخول قانوناً
في إبرام عقد اإليجار.
المستأجر :المنتفع بالعين المؤجرة،
أو من تؤول إليه حقوقه وفقا ً ألحكام
هذا القانون.
ّ
المستأجر من الباطن :كل من يمكنه
المستأجر األصلي من منفعة العين
المؤجرة كليا ً أو جزئيا ً لمدة محددة
مقابل أجرة معلومة.
العين المؤجرة :العقار محل العقد
وملحقاته ،الذي تؤجر منفعته وفقاً
ألحكام هذا القانون.

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

تُستبدل كلمة (المحكمة) الموافقة على نَـص المادة الموافقة على نَـص المادة تُستبدل كلمة (المحكمة)
بكلمة (اللجنة) أينما وردت كما ورد في مشروع كما ورد في مشروع بكلمة (اللجنة) أينما وردت
القانون.

في نصوص قانون إيجار القانون.

في نصوص قانون إيجار

العقارات الصادر بالقانون

العقارات الصادر بالقانون

رقم ( )27لسنة ،2014

رقم ( )27لسنة ،2014

كما

تُستبدل

كما

عبارة

تُستبدل

عبارة

(المحكمة الكبرى المدنية)

(المحكمة الكبرى المدنية)

بعبارة (لجنة المنازعات

بعبارة (لجنة المنازعات

اإليجارية) الواردة في

اإليجارية) الواردة في

المادة ( )1وعبارة (خزانة

المادة ( )1وعبارة (خزانة

المحكمة) بعبارة (أمانة

المحكمة) بعبارة (أمانة

اللجنة) الواردة في الفقرة

اللجنة) الواردة في الفقرة
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عقد اإليجار من الباطن :عقد يلتزم
بموجبه المستأجر المأذون له من
المؤجر بتمكين الغير من منفعة
العين المؤجرة مدة محددة لقاء أُجرة
معينة.
األجرة :مقابل االنتفاع بالعين
المؤجرة المتفق عليه في عقد
اإليجار أو الذي تحدده اللجنة عند
االقتضاء.
الصيانة الضرورية :اإلصالحات
المستعجلة الالزمة لحفظ العين
المؤجرة من الهالك وبقائها صالحة
لالنتفاع بها وفقا ً للغرض المع َّدة له،
التي جرى العرف على أن يلتزم بها
المؤجر.
الصيانة التأجيرية :اإلصالحات
البسيطة الالزمة النتفاع المستأجر
بالعين المؤجرة وفقا ً للغرض المع َّدة
له ،التي جرى العرف على أن يلتزم
بها المستأجر.
المكتب :مكتب تسجيل عقود إيجار
العقارات في البلديات الخمس.
اللجنة :لجنة المنازعات اإليجارية.

(ب) من المادة ()22

(ب) من المادة ()22

وعبارة (يجوز للمحكمة إذا

وعبارة (يجوز للمحكمة إذا

حكمت) بعبارة (يجوز

حكمت) بعبارة (يجوز

للجنة إذا قررت) الواردة

للجنة إذا قررت) الواردة

في المادة ( ،)39وذلك في

في المادة ( ،)39وذلك في

ذات القانون.

ذات القانون.
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المادة ()22
أ) يلتزم المستأجر بالوفاء باألجرة
المحددة في العقد إلى المؤجر خالل
مدة ال تجاوز أسبوعا ً من تاريخ
استحقاقها المحدد في العقد ،فإذا لم
ي َُحدَد تاريخ ألدائها تكون األجرة
مستحقة األداء في أول كل شهر
بمكان المستأجر بموجب إيصال عن
مدة اإليجار موقَّع من المؤجر ما لم
يُتفق على غير ذلك.
ب) إذا امتنع المؤجر عن استالم
األجرة وما يستجد منها فعلى
المستأجر عرض األجرة عليه
بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول
الستالمها خالل مدة أسبوع ،فإن
امتنع عن قبولها يتم إيداعها وما
يستجد منها في ميعاد استحقاقها لدى
أمانة اللجنة دون مصروفات،
وعلى أمانة اللجنة تسليم األجرة
للمؤجر بعد سداد المصروفات
المقررة.
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ج) يُعتبر اإليداع سنداً للوفاء
باألجرة المستحقة ،وال يجوز
للمستأجر سحب ما أودعه إال
بموافقة المؤجر أو اللجنة.
المادة ()39
يجوز للجنة إذا قررت إخالء العين
المؤجرة في الحاالت المنصوص
عليها في المادة ( )12والبنود ( )6و
( )7و ( )8من المادة ( )38من هذا
القانون ،أن تمنح المستأجر مهلة
لتنفيذ قرارها ،على أال تجاوز ثالثة
أشهر في حالة العين المؤجرة
لغرض السكنى ،وستة أشهر
لألغراض األخرى.
المادة ()23
أ) مع مراعاة ما نصت عليه المادة
( )10من هذا القانون يلتزم
المستأجر بدفع األجرة في مواعيدها
ولو قام نزاع بينه وبين المؤجر حول
األجرة أو الخصم منها أو إنقاصها،
وذلك إلى أن يفصل في هذا النزاع
بقرار من اللجنة أو باتفاق كتابي بين

المادة الثالثة

المادة الثالثة

المادة الثالثة

المادة الثالثة

يُلغى الفصل العاشر (لجنة الموافقة على نَـص المادة الموافقة على نَـص المادة يُلغى الفصل العاشر (لجنة
المنازعات اإليجارية) من كما ورد في مشروع كما ورد في مشروع المنازعات اإليجارية) من
قانون

إيجار

القانون.

العقارات القانون.
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قانون

إيجار

العقارات

نصوص مواد القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون

الطرفين ،وإال اعتبر متخلفا ً عن أداء
األجرة.
ب) يعتبر الوفاء باألجرة المستحقة
عن فترة معينة قرينة على الوفاء بها
عن المدد السابقة عليها ما لم يثبت
العكس.

الصادر بالقانون رقم ()27

الصادر بالقانون رقم ()27

لسنة  ،2014كما تُلغى

لسنة  ،2014كما تُلغى

المادة ()38
يجوز للمؤجر أن يطلب إخالء العين
المؤجرة في أي من الحاالت اآلتية:
 )1إذا امتنع المستأجر عن سداد
األجرة في الميعاد المحدد في العقد
أو بقرار من اللجنة لمدة شهرين
متتالين ،ويجوز للجنة أال تحكم
باإلخالء إذا اثبت المستأجر أن
تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله
اللجنة ،وأنه أوفى بكامل األجرة
المستحقة وكل ما تح ّمله المؤجر من
مصروفات التقاضي وذلك حتى
نهاية أول جلسة تم إعالنه بها إعالناً
صحيحاً ،وإذا تكرر امتناعه أو
تأخره عن أداء األجرة دون مبرر

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

-

عبارة (بقرار من اللجنة)

النص بعد التعديل

عبارة (بقرار من اللجنة)

الواردة في الفقرة (أ) من

الواردة في الفقرة (أ) من

المادة ( )23وعبارة (أو

المادة ( )23وعبارة (أو

بقرار من اللجنة) الواردة

بقرار من اللجنة) الواردة

في المادة ( )38من ذات

في المادة ( )38من ذات

القانون.

القانون.
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لمرتين طوال مدة العقد وجب الحكم
باإلخالء.
 )2إذا تنازل المستأجر أو أجر من
الباطن كل أو بعض العين المؤجرة،
أو أخالها لغير مالكها دون إذن
كتابي من المالك.
 )3إذا شغل المستأجر أو المستأجر
من الباطن العين المؤجرة للسكنى
بما يجاوز العدد المألوف.
 )4إذا استعمل المستأجر العين
المؤجرة أو سمح باستعمالها،
بطريقة تنافي شروط العقد ،أو
الغرض المعدة له ،أو تخالف النظام
العام أو اآلداب العامة ،أو تضر
بمصلحة المؤجر المالية.
 )5إذا أصبح العقار المؤجر آيالً
للسقوط ويخشى منه على سالمة
السكان ،أو صدر قرار إداري نهائي
بالهدم من البلدية المختصة.
 )6إذا مضى على إنشاء العقار مدة
ال تقل عن خمسة وعشرين سنة ،أو
تم تغيير تصنيف المنطقة الكائن بها
العقار ،فللمؤجر الحق في هدم العقار
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وإعادة بنائه ،ويجب أن يتم الهدم
خالل سنة من تاريخ اإلخالء ،فإذا
أخل المؤجر بذلك يكون للمستأجر
الخيار بين طلب العودة لشغل العين
إن كانت قائمة أو التعويض بما ال
يجاوز مقدار األجرة المتبقية من
العقد.
 )7حاجة المؤجر لشغل العين
المؤجرة بقصد السكنى لنفسه ،أو
أحد أقاربه من الدرجة األولى،
شريطة وجود اتفاق كتابي مع
المستأجر على ذلك ،وإخطاره
المستأجر برغبته في شغل العين
بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل ستة
أشهر على األقل من اإلخالء،
ويلتزم باإلقامة الفعلية في العين لمدة
ال تقل عن سنة.
فإذا أخل المؤجر بتنفيذ التزامه
باإلقامة أو قام بتأجير العين إلى
شخص آخر بعد اإلخالء ،جاز
للمستأجر طلب العودة لشغل العين
مع التعويض الذي تقدره اللجنة بما
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قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

ال يجاوز مقدار األجرة عن المدة
المتبقية من العقد.
ً
 )8إذا لم يكن المالك مقيما في
المنطقة الكائنة بها العين المؤجرة،
أو كان مسافراً خارج المملكة ،ولم
يكن يملك عقاراً غيره ،ورغب
بالسكن فيه عند عودته إلى تلك
المنطقة أو من الخارج متى اشترط
ذلك في عقد اإليجار.
 )9إذا استعمل المستأجر العين
المؤجرة أو سمح للغير باستعمالها
في غير الغرض المؤجرة من أجله
بحسب طبيعتها أو أحدث تغييراً فيها
من شأنه اإلضرار بسالمتها
اإلنشائية.
 )10إذا ترك المستأجر العين
المؤجرة لمدة ال تقل عن سنة.

المادة الرابعة

المادة الرابعة

المادة الرابعة

المادة الرابعة

تُحال الدعاوى والمنازعات

تُحال الدعاوى والمنازعات

لجنة

لجنة

المنظورة

أمام

المنظورة
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أمام

نصوص مواد القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون

توصية اللجنة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

المنازعات اإليجارية التي الموافقة على نَـص المادة الموافقة على نَـص المادة المنازعات اإليجارية التي
لم يُفصل فيها حتى تاريخ كما ورد في مشروع كما ورد في مشروع لم يُفصل فيها حتى تاريخ
القانون.

العمل بهذا القانون إلى القانون.
المحكمة الكبرى المدنية.
المادة الخامسة

العمل بهذا القانون إلى
المحكمة الكبرى المدنية.

المادة الخامسة

المادة الخامسة

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء الموافقة على نَـص المادة الموافقة على نَـص المادة على رئيس مجلس الوزراء
والوزراء – ُكل فيما يخصه كما ورد في مشروع كما ورد في مشروع والوزراء – ُكل فيما يخصه
القانون.

– تنفيذ أحكام هذا القانون ،القانون.

– تنفيذ أحكام هذا القانون،

ويُعمل به بعد مضي ثالثين

ويُعمل به بعد مضي ثالثين

يوماً من تاريخ نشره في

يوماً من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية.
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التاريخ 7 :مايو 2020م

سعادة األستاذ /فؤاد أمحد احلاجي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون
رقم ( )27لسنة  ،2014المرافق للمرسوم رقم ( )8لسنة 2020م.

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  7مايو 2020م أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس،
ضمن كتابه رقم ( 397ص ل ت ق /ف  5د  ،)2نسخة من مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ( )27لسنة  ،2014المرافق
للمرسوم رقم ( )8لسنة 2020م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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وبتاريخ  7مايو 2020م عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها
الثاني الثالثين ،حيث اطلعت على م شروع القانون ،وقرار مجلس النواب ب شأنه ،كما
ناقشت الرأي القانوني المعد من قبل المستشار القانوني ،والمستشار القانوني المساعد
للجنة ،والباحث القانوني.

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

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر
بالقانون رقم ( )27لسنة  ،2014المرافق للمرسوم رقم ( )8لسنة 2020م ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.
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ملحق رقم ()5

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون
بالتصديق على البروتوكول المعدل
لاتفاقية حكومة ممل كة البحرين
وحكومة جمهور ية باكستان الإسلامية
بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي بالنسبة للضرائب على
الدخل ،المرافق للمرسوم رقم ()66
لسنة 2019م.
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التاريخ 17 :مارس 2020م
التقرير ()10

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
خبصوص مشروع قانون رقم () لسنة ( ) بالتصديق على الربوتوكول
املعدل لتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية باكستان
اإلسالمية بشأن جتنب الزدواج الضريبي ومنع التهرب املايل بالنسبة
للضرائب على الدخل املرافق للمرسوم رقم ( )66لسنة 2019م
دور النعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمة:

بتاريخ  4مارس 2020م ،وبموجب الخطاب رقم ( 317ص ل خ أ  /ف  5د
 ،)2أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني نسخة من مشروع قانون رقم
() لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم رقم ( )66لسنة
2019م ،لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على
المجلس الموقر.
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ً
أول :إجراءات اللجنة:

 -1تدارست اللجنة مشروع القانون – آنف الذكر – في االجتماع اآلتي:
رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

االجتماع السابع

 16مارس 2020م

 -2اطلعت اللجنة أثناء دراسؤؤؤؤؤؤؤتها لمشؤؤؤؤؤؤؤروع القانون على الوثائق المتعلقة به والتي
اشتملت على ما يلي:
 مشروع القانون ،ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. البروتوكول المعؤؤدل التفؤؤاقيؤؤة حكومؤؤة مملكؤؤة البحرين وحكومؤؤة جمهوريؤؤةباكسؤؤؤتان اإلسؤؤؤالمية بشؤؤؤأن تجنب االزدواج الضؤؤؤريبي ومنع التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل.
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس الشورى. رأي وزارة المالية واالقتصاد الوطني. رأي وزارة الخارجية. -قرار مجلس النواب ومرفقاته.
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 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع ممثلون عن:
المنصب

االسم
وزارة املالية والقتصاد الوطني

مدير إدارة العالقات الضريبية
الخارجية -الجهاز الوطني لإليرادات
قائم بأعمال مدير إدارة الرقابة
واالتصال
مستشار قانوني
رئيس قسم تبادل المعلومات -الجهاز
الوطني لإليرادات
محلل إيرادات -الجهاز الوطني
لإليرادات

نواف السيد هاشم السادة
محمد إسماعيل الحوسني
محمد علي الشاذلي
أمل أحمد الدوسري
طفلة عيسى البنعلي

وزارة اخلارجية

السفير محمد عبدالرحمن الحيدان
أنس يوسف السيد
مبارك عبدهللا الرميحي

مدير إدارة الشؤون القانونية
مستشار بإدارة الشؤون القانونية
سكرتير ثالث بإدارة الشؤون
القانونية

وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

من إدارة شؤون الشورى

زينب عبدالرسول محمد

 حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
المنصب

االسم
هيئة املستشارين القانونيني

نائب رئيس الهيئة

د .علي حسن الطوالبة
إدارة شؤون اللجان

د .سهيرا عبداللطيف
نـورة محمد خميس

مشرف شؤون اللجان
أمين سر لجنة

فاطمة عبدالجبار أحمد

أخصائي سجل عام
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إدارة العالقات واإلعالم

أخصائي إعالم

السيد حسين ماجد
ً

ثانيا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى سالمة مشروع
القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ً
ثالثا :رأي جلنة الشؤون املالية والقتصادية:

رأت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون المالية واالقتصؤؤؤؤؤؤؤادية أن الموافقة على البروتوكول المع ّدل
ليسؤؤت له انعكاسؤؤات سؤؤلبية على االقتصؤؤاد الوطني ،حيث إنه ال تطبق ضؤؤرائب على
الدخل لمملكة البحرين ،وعليه فإنه ال يترتب على التصؤؤؤديق على البروتوكول المع ّدل
المشار إليه أي تأثير على الميزانية العامة للدولة.
ً

رابعا :رأي وزارة املالية والقتصاد الوطني:

استتتتعرم مم لو وةارل المالية واالقت تتتاد الوطني التعديالت التي طرأت على
االتفاقية بموجب البروتوكول ،وهي كالتالي:

أوالً :تعديل المادة الثالثة المتعلقة بالتعريفات العامة:
تم استبدال نص البند (هـتتتتتتت  )1 -من الفقرل ( )1من المادل ال ال ة من االتفاقية لي بح
كالتالي" :في حالة البحرين وةير المالية واالقت تتتتتتتاد الوطني أو مم له المفوم" و
"في حالة باكستان المجلس الفيدرالي لإليرادات أو مم له المفوم".
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ثان ًي ا :استبدال نص المادة الثامنة المتعلقة بالشحن والنقل الجوي:
تم استبدال نص المادل ال امنة المتعلقة بالشحن والنقل الجوي لتتوافق مع نموذج األمم
المتحدل التفاقيات تجنب االةدواج الضتتتتتتتريبي ،حيا يعطي التعديل ح ًقا ح تتتتتتتر ًيا
لفرم الضتتتتتتتريبة على األرباج الناتجة عن عمليات النقل الجوي في حركة المرور
الدولية لبلد إقامة مؤستتتتتستتتتتة النقل الجوي ،بينما يجية فرم الضتتتتتريبة على األرباج
الناتجة من تشتتتتتتتفيل الستتتتتتتفن في حركة المرور الدولية التي يقع فيها مركة ا دارل
الفعلية للستتتتتتتفينة ،كما يجية فرضتتتتتتتها في الدولة المتعاقدل األخرى ،على أن تخفم
الضريبة في تلك الدولة األخرى بمقدار .%50
ثال ًثا :استتتتتتتتبدال نص المادة الخامستتتتتتتة والعشتتتتتتترين المتعلقة بتبادل المعلومات في
المسائل الضريبية:
تم استتتتتتبدال نص المادل الخامستتتتتة والعشتتتتترين المتعلقة بتبادل المعلومات لتتماشتتتتتى
االتفاقية مع معايير الشتتتتتتتفافية وتبادل المعلومات المعتمدل من قبل المنتدى العالمي
للشتتتتتتتفافية وتبادل المعلومات في المستتتتتتتتا ل الضتتتتتتتريبية ،حيا إن مملكة البحرين
وجمهورية باكستان عضوان في هذا المنتدى وملتةمتان بمعاييره.
ً

خامسا :رأي وزارة اخلارجية:

أفاد مم لو وةارل الخارجية أن البروتوكول يهدف إلى تعةية العالقات
االقت ادية بين حكومة مملكة البحرين ،وحكومة جمهورية باكستان ا سالمية ،وأنه
تم التوقيع على البروتوكول المعدل التفاقية تجنب االةدواج الضريبي ومنع التهرب
المالي بالنسبة للضرا ب على الدخل ،في مدينة إسالم آباد بتاريخ  8أبريل 2019م،
موضحين أن البروتوكول ال ينطوي على أية مخالفة ألحكام الدستور أو القوانين
المعمول بها في مملكة البحرين ،وأنه يلةم لنفاذه أن ي در بقانون عمالً بحكم الفقرل
ال انية من المادل ( )37من الدستور ،وقد قدم مم لو وةارل الخارجية مر يات الوةارل
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مكتوبة خالل اجتماع اللجنة ،تضمنت التعديالت التي طرأت على االتفاقية بموجب
البروتوكول ،والبروتوكوالت المما لة التي سبق أن

ادقت عليها مملكة البحرين.

ً
سادسا :رأي اللجنة:

تدارست اللجنة مشروع قانون رقم () لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل
التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية بشأن تجنب
االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق
للمرسوم رقم ( )66لسنة 2019م ،وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أ حاب
السعادل أعضاء اللجنة ،ومم لي وةارل الخارجية ،ومم لي وةارل المالية واالقت اد
الوطني ،والمستشار القانوني للجنة ،واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية
ً
مؤكدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتين
والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء
الدستورية والقانونية ،وعلى رأي لجنة الشؤون المالية واالقت ادية بمجلس الشورى،
كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى
رأي كل من :وةارل المالية واالقت اد الوطني ،ووةارل الخارجية.
ويتألف البروتوكول– فضالً عن الديباجة – من ( )4مواد ،حيا ن ت المادل
األولى منه على أن يستبدل بنص البند (هـ  )1 -من الفقرل ( )1من المادل ال ال ة من
اتفاقية تجنب االةدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
باكستان ا سالمية النص التالي" :في حالة البحرين وةير المالية واالقت اد الوطني
أو مم له المفوم" ،و" في حالة باكستان المجلس الفيدرالي لإليرادات أو مم له
المفوم".
أما المادتان ال انية وال ال ة فقد ن تا على أن يستبدل بنص المادل ال امنة المتعلقة
"بالشحن والنقل" ،وبنص المادل الخامسة والعشرين المتعلقة بـ "تبادل المعلومات" من
االتفاقية ن ان جديدان ،وأخيرً ا أوضحت المادل الرابعة "نفاذ البروتوكول من تاريخ
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استالم ا خطار الالحق الذي تبلغ فيه الدول المتعاقدل باكتمال جميع ا جراءات
القانونية الالةمة لنفاذه عبر القنوات الدبلوماسية" ،وانتهاء سريان البروتوكول بانتهاء
االتفاقية وفقا للمادل ( )28من االتفاقية.

ورأت اللجنة أن البروتوكول يهدف إلى تعةية العالقات االقت ادية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان ا سالمية بشأن تجنب االةدواج الضريبي
ومنع التهرب من الضرا ب بالنسبة للضرا ب على الدخل ،والموقعة في مدينة إسالم
آباد بتاريخ  8أبريل 2019م ،وحيا إنه يلةم لنفاذ هذا البروتوكول أن ي در بقانون
إعماالً لحكم الفقرل ال انية من المادل ( )37من الدستور ،فقد أعدت هي ة التشريع
والرأي القانوني مشروع قانون بالت ديق على البروتوكول ،والذي يتألف -فضالً عن
الديباجة -من مادتين ،تضمنت األولى الت ديق على البروتوكول ،وال انية مادل
تنفيذية.
وعليه تو ي اللجنة بالموافقة من حيا المبدأ على مشروع قانون رقم () لسنة
( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية باكستان اإلسالمية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل ،المرافق للمرسوم رقم ( )66لسنة 2019م ،والموافقة
على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق.
ً
سابعا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:

إعماالً لنص المادل ( )39من الال حة الداخلية لمجلس الشتتتتتتتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .1سعادة األستاذ يوسف أحمد حسن الغتم
 .2سعادة األستاذ فيصل راشد علي النعيمي
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مقررا أصليــــًا.
ً
مقررا احتياطيـًا.
ً

ً
ثامنا :توصية اللجنة:

في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أ ناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة
تو ي بما يلي:
 الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم () لسنة ( ) بالتصديق علىالبروتوكول المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان
اإلسالمية بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب
على الدخل ،المرافق للمرسوم رقم ( )66لسنة 2019م ،الموافقة على نصوص
مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق.
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

د .عبدالعزيز بن عبداهلل العجمان

أ .فيصل راشد علي النعيمي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون رقم () لسنة () بالتصديق على البروتوكول المعدل التفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية
بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل
المرافق للمرسوم رقم ( )66لسنة 2019م
نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
المسمى

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المسمى

المسمى

المسمى

مشروع قانون رقم () لسنة ( )  الموافقتتة على المستتتتتتتمى كمتتا  الموافقة على المسمى كما ورد
بالتصديق على البروتوكول

ورد في مشروع القانون.

في مشروع القانون.

مشروع قانون رقم () لسنة ( )
بالتصديق على البروتوكول

المعدل التفاقية حكومة مملكة

المعدل التفاقية حكومة مملكة

البحرين وحكومة جمهورية

البحرين وحكومة جمهورية

باكستان اإلسالمية بشأن تجنب

باكستان اإلسالمية بشأن تجنب

االزدواج الضريبي ومنع التهرب

االزدواج الضريبي ومنع التهرب

المالي بالنسبة للضرائب على

المالي بالنسبة للضرائب على
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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
الدخل ،المرافق للمرسوم رقم

الدخل ،المرافق للمرسوم رقم

( )66لسنة .2019

( )66لسنة .2019

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

 حذف كلمة (المالي) الواردل  الموافقتتتتة على قرار مجلس
بعد كلمة (التهرب) في السطر النواب بحتتتتذف كلمتتتتة (المتتتتالي)
الرابع من الديباجة.

الواردل بعتتتد كلمتتتة (التهرب) في
السطر الرابع من الديباجة.

(نص الديباجة بعد التعديل)

(نص الديباجة بعد التعديل)
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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
نحن حمد بن عيستتتتتتتى ةل خليفة نحن حمد بن عيستتتتتتتى ةل خليفة نحن حمد بن عيستتتتتتتى ةل خليفة نحن حمتتد بن عيستتتتتتتى ةل خليفتتة
ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

وعلى القانون رقم ( )44لستتتتتتتنة وعلى القانون رقم ( )44لستتتتتتتنة وعلى القتانون رقم ( )44لستتتتتتتنة وعلى القتتانون رقم ( )44لستتتتتتتنتتة
 2009بالت تتتتتتتتديق على اتفاقية  2009بالت تتتتتتتتديق على اتفاقية  2009بالت تتتتتتتتديق على اتفاقية  2009بتتالت تتتتتتتتتديق على اتفتتاقيتتة
تجنب االةدواج الضتتتتتريبي ومنع تجنب االةدواج الضتتتتتريبي ومنع تجنب االةدواج الضتتتتتتريبي ومنع تجنتتب االةدواج الضتتتتتتتريبي ومنع
التهرب المتتالي من الضتتتتتتترا تتب التتتتتتتتتهتتتترب متتتتن الضتتتتتتتتتتترا تتتتب التتتتتتتتتهتتتترب متتتتن الضتتتتتتتتتتترا تتتتب التتتتتتتتتتتهتتتتترب متتتتتن الضتتتتتتتتتتترا تتتتب
بالنسبة للضرا ب على الدخل بين بالنسبة للضرا ب على الدخل بين بالنسبة للضرا ب على الدخل بين بالنستتتبة للضتتترا ب على الدخل بين
حكومتتة مملكتتة البحرين وحكومتتة حكومتتة مملكتتة البحرين وحكومتتة حكومتتة مملكتتة البحرين وحكومتتة حكومتتتة مملكتتتة البحرين وحكومتتتة
جمهورية باكستتتتتتتان ا ستتتتتتالمية ،جمهورية باكستتتتتتتان ا ستتتتتتالمية ،جمهورية باكستتتتتتتان ا ستتتتتتالمية ،جمهورية باكستتتتتتتتان ا ستتتتتتتالمية،
وعلى البروتوكول المعدل التفاقية وعلى البروتوكول المعدل التفاقية وعلى البروتوكول المعدل التفاقية وعلى البروتوكول المعتدل التفتاقيتة
حكومتتة مملكتتة البحرين وحكومتتة حكومتتة مملكتتة البحرين وحكومتتة حكومتتة مملكتتة البحرين وحكومتتة حكومتتتة مملكتتتة البحرين وحكومتتتة
جمهورية باكستتتتتتتتان ا ستتتتتتتالمية جمهورية باكستتتتتتتتان ا ستتتتتتتالمية جمهورية باكستتتتتتتتان ا ستتتتتتتالمية جمهورية باكستتتتتتتتان ا ستتتتتتتالمية
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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
بشتتتأن تجنب االةدواج الضتتتريبي بشتتتأن تجنب االةدواج الضتتتريبي بشتتتأن تجنب االةدواج الضتتتريبي بشتتتتتأن تجنب االةدواج الضتتتتتريبي
ومنع التهرب المتتالي بتتالنستتتتتتتبتتة ومنع التهرب المتتالي بتتالنستتتتتتتبتتة ومنع التهرب المتتتالي بتتتالنستتتتتتتبتتتة ومنع التهرب المتتتتالي بتتتتالنستتتتتتتبتتتتة
للضتتتتتترا ب على الدخل ،والموقع للضتتتتتترا ب على الدخل ،والموقع للضتتتتتتترا ب على الدخل ،والموقع للضتتتتتتترا ب على ا لد خل ،والموقع
في متتدينتتة إستتتتتتتالم آبتتاد بتتتاريخ في متتدينتتة إستتتتتتتالم آبتتاد بتتتاريخ في متتتدينتتتة إستتتتتتتالم آبتتتاد بتتتتاريخ في متتتدينتتتة إستتتتتتتالم آبتتتاد بتتتتاريخ
 8أبريل ،2019

 8أبريل ،2019

 8أبريل ،2019

 8أبريل ،2019

أقر مجلس الشتتتتتتتتورى ومجلس أقر مجلس الشتتتتتتتتورى ومجلس أقر مجلس الشتتتتتتتتورى ومجلس أقر مجلس الشورى ومجلس النواب
النواب القانون اآلتي ن تتتتتته ،وقد النواب القانون اآلتي ن تتتتتته ،وقد النواب القانون اآلتي ن تتتتتتته ،وقد القانون اآلتي ن تتتتتته ،وقد
دقنا عليه وأ درناه:

دقنا عليه وأ درناه:

دقنا عليه وأ درناه:

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

 ت حيح الخطأ اللفوي في  الموافقة على قرار مجلس
كلمة (اسالم) لت بح (إسالم).

النواب بت حيح الخطأ اللفوي
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عليه وأ درناه:

المادة األولى

تتتتتتدقنا

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة
في

كلمة

(اسالم)

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة
لت بح

(إسالم).
ق تتتودق على البروتوكول المعدل
التفتتاقيتتة حكومتتة مملكتتة البحرين

(نص المادة بعد التعديل)
ق تتتودق على البروتوكول المعدل

(نص المادة بعد التعديل)
ق تتتتودق على البروتوكول المعدل

ق تتتتتتتودق على البروتوكول المعدل

وحكومتتة جمهوريتتة بتتاكستتتتتتتتتتان التفتتاقيتتة حكومتتة مملكتتة البحرين التفتتاقيتتة حكومتتة مملكتتة البحرين
التفتتتاقيتتتة حكومتتتة مملكتتتة البحرين
ا ستتتالمية بشتتتأن تجنب االةدواج وحكومتتة جمهوريتتة بتتاكستتتتتتتتتتان وحكومتتتة جمهوريتتتة بتتتاكستتتتتتتتتتتان
وحكومتتتة جمهوريتتتة بتتتاكستتتتتتتتتتتان
الضتتتتتتتريبي ومنع التهرب المالي ا ستتتالمية بشتتتأن تجنب االةدواج ا ستتتالمية بشتتتأن تجنب االةدواج
ا ستتتتتالمية بشتتتتتأن تجنب االةدواج
بالنستتتتتبة للضتتتتترا ب على الدخل ،الضتتتتتتتريبي ومنع التهرب المالي الضتتتتتتتريبي ومنع التهرب المتتالي
الضتتتتتتتريبي ومنع التهرب المتتتتالي
الموقع في متتتدينتتتة استتتتتتتالم آبتتتاد بالنستتتتتبة للضتتتتترا ب على الدخل ،بالنستتتتتبة للضتتتتترا ب على الدخل،
بالنستتتتتتتبة للضتتتتتتترا ب على الدخل،
بتتتتتتتتتاريتتتتخ  8أبتتتتريتتتتل  ،2019الموقع في متتتدينتتتة إستتتتتتتالم آبتتتاد الموقع في متتتدينتتتة إستتتتتتتالم آبتتتاد
الموقع في متتتتدينتتتتة إستتتتتتتالم آبتتتتاد
بتتتتتتتتتاريتتتتخ  8أبتتتتريتتتتل  ،2019بتتتتتتتتتاريتتتتخ  8أبتتتتريتتتتل ،2019
والمرافق لهذا القانون.
بتتتتتتتتتتتاريتتتتتخ  8أبتتتتتريتتتتتل ،2019
والمرافق لهذا القانون.
والمرافق لهذا القانون.
والمرافق لهذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
المادة الثانية

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

 إضافة عالمة الفا لة ( )،بعد  الموافقتتتتة على قرار مجلس
كلمة القانون.

النواب بإضافة عالمة الفا لة
( )،بعد كلمة القانون.

(نص المادة بعد التعديل)

(نص المادة بعد التعديل)

عتتلتتى ر تتيتتس متتجتتلتتس التتوةراء على ر يس مجلس الوةراء على ر يس مجلس الوةراء عتتتلتتتى ر تتتيتتتس متتتجتتتلتتتس التتتوةراء
والوةراء – كل فيما يخ تتتتتتته – والوةراء – كل فيما يخ ه – والوةراء – كل فيما يخ ه – والوةراء – كتتل فيمتتا يخ تتتتتتتته –
تنفيذ أحكام هذا القانون ويقعمل به تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويقعمل به تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويقعمل به تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويقعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتره في من اليوم التالي لتاريخ نشره في من اليوم التالي لتاريخ نشره في من اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتتتره في
الجريدل الرسمية.

الجريدل الرسمية.

الجريدل الرسمية.
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الجريدل الرسمية.

التاريخ 19 :مارس 2020م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة
البحرين ومملكة إسبانيا ،المرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م.

تحية طيبة وبعد،،،

بتاريخ  16مارس 2020م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 336ص ل ت ق /ف  5د  ،)2نسخة من مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا ،المرافق
للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

وبتاريخ  19مارس 2020م عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها
الثاني والعشددددددرين ،حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،وقرار
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مجلس النواب بشتتأنه ،كما ناقشتتت الرأي القانوني المعد من قبل المستتتشتتار القانوني،
والمستشار القانوني المساعد للجنة ،والباحا القانوني.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين
مملكة البحرين ومملكة إسبانيا ،المرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دلل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()6

تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية الخدمات الجو ية بين ممل كة
البحرين وممل كة إسبانيا ،المرافق
للمرسوم رقم ( )104لسنة
2019م.
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التاريخ 22 :مارس 2020م
التقرير ()12

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
خبصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية
بني مملكة البحرين ومملكة إسبانيا
املرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م
دور النعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمة:

بتاريخ  16مارس 2019م ،وبموجب الخطاب رقم ( 335ص ل خ أ  /ف 5
د  ،)2أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني نسخة من مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا،
المرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م ،لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير
بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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ً
أول :إجراءات اللجنة:

 -3تدارست اللجنة مشروع القانون – آنف الذكر – في االجتماع اآلتي:
رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

االجتماع التاسع

 22مارس 2019م

 -4اطلعت اللجنة أثناء دراسؤؤؤؤؤؤتها لمشؤؤؤؤؤؤروع القانون على الوثائق المتعلقة به ،والتي
اشتملت على ما يلي:
-

مشروع القانون ،ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني.
اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا.
رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
رأي وزارة الخارجية.
رأي وزارة المواصالت واالتصاالت.
قرار مجلس النواب ومرفقاته.

 بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع ممثلون عن:المنصب

االسم
وزارة اخلارجية

السفير محمد عبدالرحمن الحيدان

مدير إدارة الشؤون القانونية

أنس يوسف السيد
مبارك عبدهللا الرميحي

مستشار بإدارة الشؤون القانونية
سكرتير ثالث بإدارة الشؤون
القانونية

وزارة املواصالت والتصالت

مدير إدارة النقل الجوي
مستشار النقل الجوي

ابتسام محمد الشمالن
كمال حفني رياض

وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

أخصائي شؤون الجلسات

حمد محمد الطائي
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 حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
المنصب

االسم
هيئة املستشارين القانونيني

نائب رئيس الهيئة
باحث قانوني

د .علي حسن الطوالبة
فاطمة غانم الذوادي
إدارة شؤون اللجان

د .سهيرا عبداللطيف
نـورة محمد خميس

مشرف شؤون اللجان
أمين سر لجنة

فاطمة عبدالجبار أحمد

أخصائي سجل عام

ً
ثانيا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى سالمة مشروع
القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

ً
ثالثا :رأي وزارة اخلارجية:

أكد مم لو وةارل الخارجية أن االتفاقية ال تتعارم مع أحكام الدستور ،وأن
الهدف من هذه االتفاقية تعةية التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية
باعتبارهما طرفين في معاهدل الطيران المدني الدولي "معاهدل شيكاغو" .وقد تم
التوقيع على هذه االتفاقية في مقر ا يكاو في مدينة مونتلاير بتاريخ  25سبتمبر
2019م.
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كما أورد مم لو الوةارل معلومات تعريفية عن االتفاقية وأهدافها ،وشرحً ا
لموادها ،با ضافة إلى االتفاقيات المما لة التي سبق أن

ادقت عليها مملكة البحرين

مع عدد من الدول.
وبين مم لو الوةارل النتا ج المرجول من االنضمام إلى هذه االتفاقية ،وذلك على
النحو اآلتي:
 تعزيز التعؤؤاون الؤؤدولي وتنظيم النقؤؤل الجوي الؤؤذي يربط بين حكومؤؤة مملكؤؤةالبحرين وحكومة مملكة إسبانيا.
 تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين. مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي. التعاون المتبادل بشأن القواعد القياسية للسالمة. التزام البلدين بحماية أمن الطيران المدني امتثاالً للقانون الدولي.ً

رابعا :رأي وزارة املواصالت والتصالت:

أوضح مم لو وةارل الموا الت واالت االت أن االتفاقية تشتمل على جميع
متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ،خا ة فيما يتعلق بالسالمة الجوية وأمن
الطيران المدني ،واالعتراف بالشهادات والرخص التي يمنحها كل طرف،
والضمانات التي تكفل المنافسة العادلة ،وممارسة األنشطة التجارية ذات العالقة
بالنقل الجوي ،والتشفيل وفق ترتيبات المشاركة في الرمة ،واستخدام الطا رات
المؤجرل .مبينين أن مملكة إسبانيا تعتبر من أهم الوجهات السياحية العالمية ،وأحد
أهم األسواق األوروبية التي تهتم شركات الطيران  -ومنها الناقالت الوطنية-
بالتشفيل إليها ،كما أفادوا أن االتفاقية توفر ا طار والمرجعية القانونية ألي تشفيل
منتظم ،وأي تعاون بين شركات الطيران البحرينية وا سبانية ب فة عامة ،وهو
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األمر الذي يعود بالنفع على البلدين ويعةة العالقات االقت ادية والتجارية
والسياحية بينهما.

ً

خامسا :رأي اللجنة:

تدارست اللجنة مشروع قانون بالت ديق على االتفاقية بين مملكة البحرين
ومملكة إسبانيا بشأن الخدمات الجوية ،المرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م،
وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أ حاب السعادل أعضاء اللجنة ،ومم لي
وةارل الخارجية ،ووةارل الموا الت واالت االت ،والمستشار القانوني للجنة،
واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي
ً
مؤكدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ،كما اطلعت
جاء
اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته ،وعلى رأي كل من :وةارل الخارجية،
ووةارل الموا الت واالت االت .

وتهدف االتفاقية الموقعة في مقر ا يكاو في مونتلاير بتاريخ  25سبتمبر
2019م ،إلى تشجيع وتعةية نظام الطيران المدني بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا،
وتقديم فر ة عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للمملكتين لتشفيل
الخدمات التي تتيح لهما المنافسة؛ وف ًقا لقوانين وأنظمة كل طرف متعاقد.

وتتألف االتفاقية – فضالً عن الديباجة – من ( )22مادل ،تضمَّنت المادة ()1
التعاريف والم طلحات المستخدمة في بنود االتفاقية ،وتناولت المادة ( )2خضوع
أحكام االتفاقية ألحكام معاهدل الطيران المدني الموقعة في شيكاغو بتاريخ ( 7ديسمبر
1944م) ،وحددت المادة ( )3حقوق التشفيل المتبادلة بين الطرفين بفرم إنشاء
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خدمات جوية منظمة على الطرق المحددل في ملحق االتفاقية ،وبينت المادة ( )4كيفية
تعيين مؤسسات النقل الجوي للطرفين بفرم تشفيل الخدمات المتفق عليها ،وقررت
المادة ( )5أحقية كل طرف في إلفاء تراخيص التشفيل أو الت اريح الفنية أو إيقاف
ممارسة الحقوق المحددل في المادل ( )3من االتفاقية ،وتناولت المادة ( )6ا عفاء من
الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرا ب وأحوال و ضوابط ا عفاء،
وأوجبت المادة ( )7دفع رسوم استخدام المطارات والرسوم األخرى بما في ذلك
التجهيةات والمرافق الفنية ،والتسهيالت والخدمات األخرى ،وأتاحت المادة ( )8لكل
طرف تحديد سعر التعرفة الخا ة بمؤسساته على أساس االعتبارات التجارية ،ووفقا ً
لضوابط معقولة ،وعالجت المادة ( )9الفرص التجارية بالسماج لمؤسسات النقل
الجوي المعينة باالحتفاظ في إقليم الطرف اآلخر بمكاتبها ومم ليها وموظفيها
التجاريين والفنيين الذين يتطلبهم تشفيل الخدمات المتفق عليها ،وأقرت المادة ()10
سريان قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد والتي تنظم دخول أو مفادرل الطا رات التي
تعمل في الخدمات الجوية الدولية أو التي تتعلق بتشفيل الطا رات ،وعالجت المادة
( )11ما يتعلق بالشهادات وا جاةات ،وأجاةت المادة ( )12لكل طرف متعاقد أن
يطلب في أي وقت عقد مشاورات بشأن معايير السالمة المعتمدل من قبل الطرف
اآلخر ،وعالجت المادة ( )13ما يتعلق بحماية أمن الطيران المدني وفقا ً لالتفاقيات
الدولية المتعلقة بأمن الطيران ،وتناولت المادة ( )14السعة الالةمة لنقل الحركة بين
البلدين في إطار فرص متكاف ة لمؤسسات النقل الجوي ،وأوجبت المادة ( )15كل
طرف بتةويد الطرف اآلخر بما يطلبه من إح ا يات ومعلومات تتعلق بحجم الحركة
المنقولة بواسطة أحد مؤسسات النقل الجوي من وإلى إقليم الطرف اآلخر ،وأوجبت
المادة ( )16قيام الطرفين بالتشاور من وقت آلخر للتأكد من تنفيذ أحكام االتفاقية
مرم ،وقررت المادة ( )17أحقية كل طرف في طلب عقد
وتطبيقها على نحو
ِ
مشاورات لتعديل أحكام االتفاقية ،ونظمت المادة ( )18آلية تسوية المناةعات المتعلقة
بتفسير االتفاقية أو تطبيقها ،وأوجبت المادة ( )19تسجيل االتفاقية وأي تعديالت تطرأ
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عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي ،وعالجت المادة ( )20االتفاق على تفيير
أو تبديل االتفاقية بموجب اتفاق مشترك ،وأتاحت المادة ( )21لكال الطرفين إخطار
الطرف اآلخر في أي وقت عبر القنوات الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل باالتفاقية،
وقررت المادة ( )22توقيت دخول االتفاقية حية التنفيذ.
وباستعرام أحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعارم وأحكام الدستور والقوانين النافذل،
وأنه يلةم لنفاذها أن ت در بقانون ،إعماالً لحكم الفقرل ال انية من المادل ( )37من
الدستور .وبناء على ذلك ،قامت هي ة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون
بالت ديق على االتفاقية .ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين ،المادة األولى
بالت ديق على االتفاقية ،فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أ حاب السعادل أعضاء
اللجنة ،ونظرً ا ألهمية االنضمام إلى هذه االتفاقية ،خل ت اللجنة إلى تو يتها
بالموافقة من حيا المبدأ على مشروع القانون ،والموافقة على ن وص مواده وفق
الجدول المرفق.

ً

سادسا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:

إعماالً لنص المادل ( )39من الال حة الداخلية لمجلس الشتتتتتتتورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .3سعادة األستاذ يوسف أحمد حسن الغتم
 .4سعادة األستاذ علي عبدهللا علي العرادي
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مقررا أصليــــًا.
ً
مقررا احتياطيـًا.
ً

ً
سابعا :توصية اللجنة:

في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أ ناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة
تو ي بما يلي:
 الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجويةبين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا ،المرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م.
 -الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

د .عبدالعزيز بن عبداهلل العجمان

أ .فيصل بن راشد علي النعيمي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة  2019بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة اسبانيا
المرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م
نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
المسمى

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المسمى

المسمى

المسمى

 ت تتتتتتتويب كلمة (استتتتتتتبانيا)  الموافقتتتتة على قرار مجلس
لت بح (إسبانيا).

النواب بت تتتتتتتتويتتتتب كلمتتتتة
(اسبانيا) لت بح (إسبانيا).

(المسمى بعد التعديل)

(المسمى بعد التعديل)

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة

بالتصديق على اتفاقية الخدمات

بالتصديق على اتفاقية الخدمات

بالتصديق على اتفاقية الخدمات

بالتصديق على اتفاقية الخدمات
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
الجوية بين مملكة البحرين

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

الجوية بين مملكة البحرين

الجوية بين مملكة البحرين

الجوية بين مملكة البحرين

ومملكة اسبانيا

ومملكة إسبانيا

ومملكة إسبانيا

ومملكة إسبانيا

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

 ت تتتتتتتويب كلمة (استتتتتتتبانيا)  الموافقتتتتة على قرار مجلس
النواب بت تتتتتتتتويتتتتب كلمتتتتة
لت بح (إسبانيا).
(اسبانيا) لت بح (إسبانيا).
(الديباجة بعد التعديل)

(الديباجة بعد التعديل)

نحن حمد بن عيستتتتتتتى ةل خليفة نحن حمد بن عيستتتتتتتى ةل خليفة نحن حمد بن عيستتتتتتتى ةل خليفة نحن حمتتد بن عيستتتتتتتى ةل خليفتة
ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،

بعد االطالع على الدستور،
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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
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين
مملكة البحرين ومملكة استتتتتتتبانيا ،مملكة البحرين ومملكة إستتتتتبانيا ،مملكة البحرين ومملكة إستتتتتتتبانيا ،مملكة البحرين ومملكة إستتتتتتتبانيا،
الموقعة في مقر االيكاو بمونتلاير الموقعة في مقر االيكاو بمونتلاير الموقعة في مقر االيكاو بمونتلاير الموقعتتة في مقر االيكتتاو بمونتلاير
في  25سبتمبر 2019م.

في  25سبتمبر 2019م.

في  25سبتمبر 2019م.

في  25سبتمبر 2019م.

أقر مجلس الشتتتتتتتتورى ومجلس أقر مجلس الشتتتتتتتتورى ومجلس أقر مجلس الشتتتتتتتتورى ومجلس أقر مجلس الشورى ومجلس النواب
النواب القانون اآلتي ن تتتتتته ،وقد النواب القانون اآلتي ن تتتتتته ،وقد النواب القانون اآلتي ن تتتتتتته ،وقد القانون اآلتي ن تتتتتته ،وقد
دقنا عليه وأ درناه:

دقنا عليه وأ درناه:

دقنا عليه وأ درناه:

المادة األولى

المادة األولى

المادة األولى

 ت تتتتتتتويتب كلمتة (استتتتتتتبتانيتا)  الموافقتتتتة على قرار مجلس
لت بح (إسبانيا).

التتنتتواب ب تت تتتتتتتتتويتتتتب كتتلتتمتتتتة
(اسبانيا) لت بح (إسبانيا).
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عليه وأ درناه:
المادة األولى

تتتتتتدقنا

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة

ق تتتتتتتودق على اتفتتاقيتتة الختتدمتات

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب
(نص المادة بعد التعديل)

(نص المادة بعد التعديل)

ق تتتتتتتودق على اتفتتاقيتتة الختتدمتات

ق تتتتتتتودق على اتفتتاقيتتة الختتدمتتات

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

ق تتتتتتتودق على اتفتتاقيتتة الختتدمتتات
الجوية بين مملكة البحرين ومملكة

الجويتتتتة بين مملكتتتتة البحرين الجويتتتتة بين مملكتتتتة البحرين ا ل جويتتتتة بين مم لكتتتتة ا لب حرين
إستتتتتتتبانيا الموقعة في مقر االيكاو
ومملكة استتتتتتتبانيا الموقعة في مقر ومملكة إستتتتتبانيا الموقعة في مقر ومملكة إستتتتتتبانيا الموقعة في مقر
بمونتلاير في  25سبتمبر 2019م،
االيكاو بمونتلاير في  25ستتبتمبر االيكاو بمونتلاير في  25ستتبتمبر االيكاو بمونتلاير في  25ستتتبتمبر
والمرافقة لهذا القانون.
2019م ،والمرافقة لهذا القانون2019 .م ،والمرافقة لهذا القانون2019 .م ،والمرافقة لهذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
المادة الثانية

نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

عتتلتتى ر تتيتتس متتجتتلتتس التتوةراء  الموافقتتة على نص المتتادل كمتتا  الموافقتتة على نص المتتادل كمتتا عتتتلتتتى ر تتتيتتتس متتتجتتتلتتتس التتتوةراء
والوةراء – كل فيما يخ تتتتتتته –

ورد في مشروع القانون.

ورد في مشروع القانون.

والوةراء – كتتل فيمتتا يخ تتتتتتتته –

تنفيتذ أحكتام هتذا القتانون ،ويعمتل

تنفيتتذ أحكتتام هتتذا القتتانون ،ويعمتتل

به من اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتتتره

به من اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتتتره

في الجريدل الرسمية.

في الجريدل الرسمية.
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التاريخ 19 :مارس 2020م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة
البحرين ومملكة إسبانيا ،المرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م.

تحية طيبة وبعد،،،

بتاريخ  16مارس 2020م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 336ص ل ت ق /ف  5د  ،)2نسخة من مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا ،المرافق
للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك
لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

وبتاريخ  19مارس 2020م عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها
الثاني والعشددددددرين ،حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانون المذكور ،واالتفاقية ،وقرار
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مجلس النواب بشتتأنه ،كما ناقشتتت الرأي القانوني المعد من قبل المستتتشتتار القانوني،
والمستشار القانوني المساعد للجنة ،والباحا القانوني.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين
مملكة البحرين ومملكة إسبانيا ،المرافق للمرسوم رقم ( )104لسنة 2019م ،من
الناحيتين الدستورية والقانونية.

دلل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()7

تقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بخصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون
مصرف البحرين المركزي
والمؤسسات المالية الصادر بالقانون
رقم ( )64لسنة 2006م ،المرافق
للمرسوم رقم ( )92لسنة 2019م.
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التاريخ 5 :أبريل 2020م
التقرير)13( :

تقريـر جلنـة الشؤون املالية والقتصادية
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين
املركزي واملؤسسات املالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة ،2006
املرافق للمرسوم رقم ( )92لسنة 2019
(دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي الخامس)

مقدمــة:

استلمت لجنة الشؤون المالية واالقت ادية كتاب معـالي ر يس مجلـس
الشـورى رقـم ( 319ص ل م ق  /ف  5د  )2المؤرخ في  4مارس 2020م،
والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون
رقم ( )64لسنة  ،2006المرافق للمرسوم رقم ( )92لسنة  ،2019على أن
تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم
عرضه على المجلس.
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ً

أول :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات اآلتية:
رقم االجتماع

التاريخ

ال اني والعشرين

 8مارس 2020م

ال الا والعشرين

 15مارس 2020م

الرابع والعشرين

 22مارس 2020م

الخامس والعشرين

 25مارس 2020م

السادس والعشرين

 1أبريل 2020م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراسؤؤتها لمشؤؤروع القانون موضؤؤوع البحث والدراسؤؤة
على الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 مشروع القانون.
 مذكرل هي ة التشريع والرأي القانوني بخ وص مشروع القانون.
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.
 رأي م رف البحرين المركةي.
 رأي وةارل ال ناعة والتجارل والسياحة.
 مذكرل بالرأي القانوني بخ وص مشروع قانون مقدمة من المستشارين
القانونيين لشؤون اللجان.
 قرار مجلس النواب ومرفقاته.
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( )3بدعوة من اللجنة حضؤؤؤؤؤؤر االجتماع الثالث والعشؤؤؤؤؤؤرين المنعقد بتاريخ 15
مارس 2020م سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين
المركزي ،والوفد المرافق ،وهم:

المنصب

االســم

(مصرف البحرين المركزي)
المستشار العام للمصرف
السيدة منار مصطفى السيد
باحث قانوني
السيدة مرام محمد تقي
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
أخصائي تنسيق ومتابعة أول
رباب عبدهللا العالي

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:هيئة المستشارين القانونيين
المستشار القانوني لشؤون اللجان
المستشار القانوني لشؤون اللجان

السيد خالد نجاح محمد
السيد علي عبدهللا العرادي
السيدة أمينة علي ربيع
إدارة شؤون اللجان

باحث قانوني

مشرف شؤون اللجان
السيد جواد مهدي محفوظ
أمين سر اللجنة
السيدة زينب يوسف أحمد
إدارة العالقات واإلعالم
السيد علي عباس العرادي

أخصائي إعالم أول

ً

ثانيــا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:

رأت لجنة الشتتتتتتؤون التشتتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتتورى ستتتتتتالمة
مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
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ً
ثالثــا -رأي مصرف البحرين املركزي:

أفاد مم لو م تتتتتتترف البحرين المركةي بأن الحاجة دعت إلى إجراء
بعم التعديالت على قانون الم رف في ضوء المستجدات التي طرأت على
تطبيق بعم مواد القانون وما أستتتتتتتفر عنه ذلك من ضتتتتتتترورل تعةية الدور
الرقابي للم تتتترف على المؤستتتتستتتتات المالية ،كما تم إجراء تعديل بعم مواد
القانون تلبية للمتطلبات والممارسات الدولية.
ومن أهم ما جاء في تلك التعديالت هو إيجاد قواعد شتتتتترعية واضتتتتتحة
للمعامالت المالية ا ستتتتتتالمية كأدوات تشتتتتتتريعية لتنظيم تلك المعامالت المالية
ولحسم أي خالف يتعلق بها ،وذلك لما بت من الواقع العملي من وجود خالف
حول األدال القانونية الواجبة التطبيق؛ فنظرً ا لعدم

تتتتتتراحة ن تتتتتتوص قانون

م تترف البحرين المركةي في شتتأن اللجوء إلى المعايير الشتترعية للمعامالت
المالية ا ستتالمية ،فقد أدى ذلك إلى وجود خالف لدى المحاكم البحرينية حول
تطبيق المعايير الشتتتتتترعية للمعامالت ا ستتتتتتالمية ون تتتتتتوص القانون المدني
باعتبارها معاملة مدنية ،لذا فقد كانت الحاجة إلى إضتتتتتتتتافة مواد إلى قانون
الم تتتتتتترف المركةي تعضتتتتتتتتتد وتعةة المركة القتتانوني للمعتتامالت المتتاليتتة
ا سالمية.
وعلى

تتتتتتتعيد الدور الرقابي لم تتتتتتترف البحرين المركةي فقد ارتأى

الم تتتتترف ضتتتتترورل منحه بعم ال تتتتتالحيات والستتتتتلطات تجاه الشتتتتتركات
المدرجة بستتتتتتتوق البحرين للوراق المالية (البور تتتتتتتة) ،على ستتتتتتتند من أن
الشتتتتتتتركات المدرجة تخضتتتتتتتع للك ير من أحكام قانون الم تتتتتتترف والقرارات
واللوا ح والتوجيهات ال تتتتادرل ً
نفاذا له ولم يكن مة جةاء وارد في ن تتتتوص
قانون الم رف يضمن التةام تلك الشركات باألحكام المشار إليها ،فأ بح من
الضروري خضوع تلك الشركات لجةاءات تضمن ذلك االلتةام.
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وكذلك الحال بالنستتبة لمستتؤولي المؤستتستتات المالية في شتتأن المخالفات
المرتكبة من جانبهم ،فقد تطلبت الممارستتتات العملية منح الم تتترف المركةي
الحق في التعامل المباشتتتتتتتر مع هذه المخالفات بفرم عقوبات إدارية على
مرتكبي تلك المخالفات بفية إحكام الرقابة على تلك المؤسسات.
وأخيرً ا ،فإن الم ترف المركةي في ستبيل تحقيق أغراضته فإنه يستعى
دا مًا لمستتتايرل األنظمة التشتتتريعية العالمية وذلك يجاد بي ة تشتتتريعية تناستتتب
كافة المؤستتتستتتات العالمية ،ولذلك فقد عكف الم تتترف المركةي على دراستتتة
عمليات االستتتتتحواذ على الشتتتتركات المدرجة واندماجها والنتا ج المترتبة على
تلك العمليات في ضوء التشريعات العالمية ،وانتهى إلى ضرورل وضع تنظيم
تشتتتتتتتريعي خاص بتلك العمليات على نحو ما هو وارد في المادل ( )93مكررً ا
من مشروع القانون.
كمتتا تم إرفتتاق جتتدول بتتالتعتتديالت المقترحتتة على بعم مواد قتتانون
الم رف مع بيان األسباب التي دعت إلى التعديل.

(مرفق)

ً
رابعا -رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

اطلعت اللجنة على رد وةارل ال تتتتتتتناعة والتجارل والستتتتتتتياحة الوارد
بتاريخ  30مارس 2020م ،جوابًا عن طلب االسؤؤتيضؤؤاح الذي تقدمت به اللجنة
حول (بورصؤؤؤة البحرين) وذلك في إطار دراسؤؤؤة مشؤؤؤروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون مصؤؤرف البحرين المركزي والمؤسؤؤسؤؤات المالية الصؤؤادر بالقانون
رقم ( )64لسؤؤؤنة  ،2006المرافق للمرسؤؤؤوم رقم ( )92لسؤؤؤنة  ،2019حيث جاء
الرد مبيّنًا بالتفصؤؤؤيل صؤؤؤالحيات الوزارة بشؤؤؤأن بورصؤؤؤة البحرين والشؤؤؤركات
المدرجة فيها ،وصالحيات مصرف البحرين المركزي بشأن بورصة البحرين
والشركات المدرجة فيها.

(مرفق)
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ً
خامسا -رأي اللجنة:

تدارستتتتت اللجنة مشتتتتروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصتتتترف
البحرين المركزي والمؤستتتتستتتتات المالية الصتتتتادر بالقانون رقم ( )64لستتتتنة
 ،2006المرافق للمرستتتوم رقم ( )92لستتتنة  ،2019وتم استتتتعرام وجهات
النظر التي دارت حوله من قبل أعضتتتتتتتاء اللجنة ،وتم االستتتتتتتتماع لرأي مم لي
م تتتترف البحرين المركةي ،ومالحظات المستتتتتشتتتتارين القانونيين للجنة ،وتم
االطالع على رأي لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية بمجلس الشتتورى والذي
ً
مؤكدا لستتالمة مشتتروع القانون من الناحيتين الدستتتورية والقانونية ،وعلى
جاء
قرار مجلس النواب ومرفقاته.

يتألف مشتتتتروع القانون  -فضتتتتالً عن الديباجة  -من أربع مواد ،تناولت
المادة األولى منه استتتتبدال ن تتتوص المواد ( )3و( )4البند ( )3و( )61الفقرل
(ب) و( )65الفقرل (ج) و( )113الفقرل (أ) و( )114الفقرل (أ) و( )118البند
( )3و( )129و( )144الفقرل (ب) من قتتانون م تتتتتتترف البحرين المركةي
والمؤستتستتات المالية ال تتادر بالقانون رقم ( )64لستتنة  .2006ون تتت المادة
الثانية منه على استتتتتتتتبدال عبارل "طلب التقارير من الشتتتتتتتركات ذات العالقة
بتتالمرخص لتته وشتتتتتتتركتتا تته" بعبتتارل "طلتتب التقتتارير من فروع المرخص لتته
وشركا ه" الواردل في عنوان المادل ( )113من القانون .في حين تناولت المادة
الثالثة إضتتتتتتتافة فقرل جديدل برقم (ج) إلى المادل ( )39وفقرل جديدل برقم (ج)
إلى المادل ( ،)136ومادل جديدل برقم ( 93مكررً ا) إلى القانون .وجاءت المادة
الرابعة تنفيذية.
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يهدف مشتتتتروع القانون إلى مواكبة تشتتتتريعات مملكة البحرين ألفضتتتتل
الممارستتتتات الدولية والتشتتتتريعية في مجال

تتتتناعة الخدمات المالية والرقابة

عليها ،من أجل حماية أفضتتتتتل لعمالء المؤستتتتتستتتتتات المالية وجذب المةيد من
االست مارات في هذا المجال.

وبعد تدارس مشتتتتتتتروع القانون الما ل ،تشتتتتتتتير اللجنة إلى المالحظات
اآلتية:
 .1يأتي مشروع القانون مواكبةً للمستجدات والمتطلبات العملية التي طرأت
على تطبيق نصوص قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية،
حيث أثبت التطبيق العملي للقانون الحاجة إلى تعديل بعض مواده بما يتوافق
مع تعزيز دور المصؤؤرف الرقابي على المؤسؤؤسؤؤات المالية ،وكذلك بما يلبي
المتطلبات والممارسات الدولية.

 .2يأتي مشؤؤؤؤؤؤروع القانون مؤكدًا على دور مصؤؤؤؤؤؤرف البحرين المركزي في
"الم ساهمة في تحقيق اال ستقرار المالي بالمملكة" ،حيث أ ضاف هذا الغرض
إلى األغراض التي يختص بها المصؤؤؤؤؤؤؤرف بمو جب المادة ( )3من القانون.
كذلك أكد عليه البند ( )3من المادة ( )4المعدل بموجب مشروع القانون والتي
تأتي تحت عنوان "مهام وصؤؤؤؤالحيات المصؤؤؤؤرف" ،حيث أعطت المصؤؤؤؤرف
صؤؤؤؤؤالحية "اتخاذ التدابير المناسؤؤؤؤؤبة لمواجهة االضؤؤؤؤؤطرابات االقتصؤؤؤؤؤادية أو
المؤؤاليؤؤة العؤؤالميؤؤة أو اإلقليميؤؤة أو المحلي ؤة بهؤؤدف تحقيق االسؤؤؤؤؤؤؤتقرار المؤؤالي
بالمملكة".
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 .3أضؤؤؤؤؤؤاف مشؤؤؤؤؤؤروع القانون فقرة جديدة (ج) إلى المادة ( )39من القانون،
تنص على أن تخضؤؤؤؤؤع المعامالت والعقود التي تبرمها المؤسؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤات المالية
الخاضعة ألحكام الشريعة اإلسالمية للمعايير الشرعية التي يصدر بتحديدها
قرار من المصؤؤؤؤؤؤؤرف المركزي ،وال يُعتؤؤد بؤؤأيؤؤة أحكؤؤام أخرى بخالف تلؤؤك
المعايير .ويهدف النص إلى معالجة القصؤؤؤؤؤؤؤور التشؤؤؤؤؤؤؤريعي في شؤؤؤؤؤؤؤأن تنظيم
المعامالت المالية اإل سالمية ،والذي أدى إلى صدور أحكام قضائية متضاربة
اعتمدت غالبًا إما على اجتهاد القضؤؤؤاة وترجيح بعضؤؤؤهم رأيًا فقهيًا على آخر،
وإما على أحكام القانون المدني أو التجاري ،مما اسؤؤؤؤؤؤؤتلزم قيام المصؤؤؤؤؤؤؤرف
المركزي بتحديد المعايير الشؤؤؤرعية التي تخضؤؤؤع لها المعامالت والعقود التي
تبرمها المؤسؤؤسؤؤات المالية الخاضؤؤعة ألحكام الشؤؤريعة ،بحكم كون المصؤؤرف
أقدر على تحديد أكثر المعايير الشؤؤؤؤؤرعية توافقًا مع النظام المالي في المملكة،
وذلك لضمان استقرار المعامالت والمراكز القانونية.
 .4يمنح مشؤؤؤؤؤروع القانون مصؤؤؤؤؤرف البحرين المركزي بعض الصؤؤؤؤؤالحيات
والسؤؤؤؤؤؤؤلطؤ ات تجؤاه الشؤؤؤؤؤؤؤركؤات المؤدرجؤة بسؤؤؤؤؤؤؤوق البحرين لألوراق المؤالية
(البورصؤؤؤؤؤة) ،حيث إن الشؤؤؤؤؤركات المدرجة تخضؤؤؤؤؤع للكثير من أحكام قانون
المصؤؤؤؤؤؤؤرف وقراراته ،دون وجود جزاء وارد بالقانون يضؤؤؤؤؤؤؤمن التزام تلك
الشؤؤؤركات باألحكام المشؤؤؤار إليها .لذلك جاء مشؤؤؤروع القانون باسؤؤؤتبدال نص
المادة ( )129من القانون ،بما يؤدي إلى إضؤؤؤؤؤافة "الشؤؤؤؤؤركات المدرجة" إلى
الفئات التي تفرض عليها عقوبات إدارية لضؤؤؤؤؤؤؤمان التزامها بأحكام قانون
مصؤؤؤرف البحرين المركزي واللوائح والقرارات والتوجيهات الصؤؤؤادرة نفا ًذا
له ،باعتبار أن تلك الشؤؤؤؤؤؤؤركات تخضؤؤؤؤؤؤؤع ألحكام ذلك القانون حال إدارتها
ألنشؤؤطتها فيما يتعلق بكل التصؤؤرفات القانونية التي ترد على األسؤؤهم من نقل
ملكية ورهن وإيداع ومقاصؤؤة ،وغير ذلك من التصؤؤرفات ،خاصؤؤة بعد تعديل
المادة ( )119من قانون الشؤؤؤؤركات بموجب القانون رقم ( )50لسؤؤؤؤنة ،2014

235

والتي أنؤؤاطؤؤت بقؤؤانون مصؤؤؤؤؤؤؤرف البحرين المركزي تنظيم تؤؤداول األسؤؤؤؤؤؤؤهم
والتصرف فيها.
 .5يأتي التعديل الوارد على الفقرل (ج) من المادل ( )65للتميية بين ستتلطات
م رف البحرين المركةي في توقيع الجةاءات أو التدابير ا دارية على أي
مس تؤول يعمل لدى المرخص له في عضتتوية مجلس ا دارل أو في الوظا ف
التنفيتتذيتتة ،إذا بتتت أنتته ختتالف أحكتتام القتتانون أو اللوا ح أو القرارات أو
التوجيهتتات ال تتتتتتتتادرل تنفيت ًتذا لتته ،وذلتتك في الحتتاالت العتتاديتتة ،أو الحتتاالت
االستتتتتتتت نا ية ،حيا يجوة في الحاالت العادية للم تتتتتتترف المركةي  -ومع
مراعال األحكام الخا تتتتتتتتة با جراءات الستتتتتتتتابقة على توقيع الجةاءات أو
التدابير ا دارية المن تتوص عليها في الف تتل ال اني من الباب التاستتع  -أن
يوقع عقوبة ا نذار الكتابي أو ي تتدر شتتهادل غير مناستتب أو غير مال م بأن
يكون مسؤوالً لدى أي مؤسسة مالية في المملكة ،وفي هذه الحالة يجب على
المرخص له أن يبادر إلى وقف المسؤول عن ممارسة مهام الوظيفة.
أما في الحاالت االستتتتتتتت نا ية والتي يقدرها الم تتتتتتترف ،فيجوة له أن يوقف
المستتتتؤول عن العمل فورً ا دون الحاجة إلى مراعال ا جراءات المن تتتتوص
عليها في المادل ( )125من القانون والتي تأتي تحت عنوان "ا خطار بأوجه
المخالفة" .ويكون للمس تؤول المخالف الحق في االعترام على قرار الوقف
خالل ال ين يو ًما من تاريخ

تتدروه .ويأتي هذا التعديل بما يوستتع ويرستتخ

من سلطة الم رف الرقابية تجاه المسؤولين في الجهات المرخص لها.

 .6أضؤؤؤؤؤؤؤاف مشؤؤؤؤؤؤؤروع القانون مادة جديدة برقم ( 93مكررً ا) تحت عنوان
"االسؤؤؤتحواذ واالندماج" وهي تبين قواعد االسؤؤؤتحواذ واالندماج على األسؤؤؤهم
المدرجة للشؤؤؤركات ،كما حظرت اندماج أي شؤؤؤركة مع األخرى إال بالموافقة
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الكتابية من المصؤؤؤؤؤرف المركزي ،كما أناطت بالمصؤؤؤؤؤرف المركزي وضؤؤؤؤؤع
الئحة بقواعد وإجراءات عملية االندماج ،وذلك كله لسؤؤؤؤؤؤد الفرار التشؤؤؤؤؤؤريعي
بوضع قواعد خاصة تنظم وتحكم عمليات االستحواذ على الشركات المدرجة
واندماجها ،لمسايرة األنظمة المالية العالمية.
وبناء على ما تقدم ،خل ت اللجنة إلى التو ية بالموافقة ،من حيا
المبدأ ،على مشروع القانون المذكور ،والموافقة على ن وص مواده وفق
الجدول المرفق.

ً

سادسـا -اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:

إعماالً لنص المادل ( )39من الال حة الداخلية لمجلس الشتتتتتتتورى ،اتفقت
اللجنة على اختيار كل من:
 .1الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

مقر ًرا أصليـًا.

 .2األستاذ بسام إسماعيل البنمحمد

مقر ًرا احتياط ًيا.

ً

سابعــا -توصية اللجنة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة تو ي بما يلي:
 -الموافقة ،من حيا المبدأ ،على مشتتتتتتتروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
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مصتتترف البحرين المركزي والمؤستتتستتتات المالية الصتتتادر بالقانون رقم ()64
لسنة  ،2006المرافق للمرسوم رقم ( )92لسنة .2019
 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدولالمرفق.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

خالد حسني املسقطي

رضا عبداهلل فرج

رئيس جلنة الشؤون املالية والقتصادية

نائب رئيس جلنة الشؤون املالية والقتصادية

238

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية
الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة 2006

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مسمى المشروع

مشروع

دون تعديل

دون تعديل

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة

قانون رقم ( ) لسنة

بتعديل بعض أحكام

بتعديل بعض أحكام

قانون مصرف البحرين

قانون مصرف البحرين

المركزي والمؤسسات

المركزي والمؤسسات

المالية

المالية
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الصادر بالقانون رقم

الصادر بالقانون رقم

( )64لسنة 2006

( )64لسنة 2006

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

نحن حمد بن عيسدددددددى ل

دون تعديل

دون تعديل

نحن حمد بن عيسدددددددى ل

خليفة

خليفة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بؤؤؤؤعؤؤؤؤد االطؤؤؤؤالع عؤؤؤؤلؤؤؤؤى

بؤؤؤؤعؤؤؤؤد االطؤؤؤؤالع عؤؤؤؤلؤؤؤؤى

الدستور،

الدستور،

240

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

وعلى قؤؤؤانون مصؤؤؤؤؤؤؤرف

وعلى قؤؤؤؤانون مصؤؤؤؤؤؤؤرف

الؤؤؤبؤؤؤحؤؤؤريؤؤؤن الؤؤؤمؤؤؤركؤؤؤزي

الؤؤؤبؤؤؤحؤؤؤريؤؤؤن الؤؤؤمؤؤؤركؤؤؤزي

والمؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات المؤؤاليؤؤة

والمؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات المؤؤاليؤؤة

الصؤؤؤؤؤؤؤؤادر بؤؤالقؤؤانون رقم

الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر بؤؤالقؤؤانون رقم

لسؤؤؤؤؤؤؤنؤؤة ،2006

لسؤؤؤؤؤؤؤنؤؤة ،2006

()64

()64

وتعديالته،

وتعديالته،

أقؤؤر مؤؤجؤؤلؤؤس الشؤؤؤؤؤؤؤؤورى

أقؤؤر مؤؤجؤؤلؤؤس الشؤؤؤؤؤؤؤؤورى

ومجلس النواب القؤؤؤؤانون

ومجلس النواب القؤؤؤؤانون

اآلتي نصؤؤؤؤه ،وقد صؤؤؤؤدقنا

اآلتي نصؤؤؤؤه ،وقد صؤؤؤؤدقنا

عليه وأصدرناه:

عليه وأصدرناه:
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون
المادة – األولى

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المادة – األولى

المادة – األولى

المادة األولى

 قؤؤرر الؤؤمؤؤجؤؤلؤؤس إجؤؤراء  الموافقؤؤؤؤة على قرار
التعديالت اآلتية:

مجلس النواب بإجراء
التعديالت اآلتية:

 تعديل العنوان ليصؤؤؤؤؤبح  -تعديل العنوان ليصبح(المادة األولى).

(المادة األولى).

 تعديل كلمة (يُسؤؤؤؤتبدل)  -تؤؤؤؤعؤؤؤؤديؤؤؤؤل كؤؤؤؤلؤؤؤؤمؤؤؤؤةلتصبح (تستبدل).

(يُسؤؤؤؤؤتبدل) لتصؤؤؤؤؤبح
(تستبدل).
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نص مقدمة المادة بعد
التعديل:
يُسؤؤؤتبدل بنصؤؤؤوص المواد
( )3و( )4الؤؤؤؤبؤؤؤؤنؤؤؤؤد ()3

تسددتبدل بنصؤؤوص المواد
المادة األولى

( )3و( )4الؤؤؤؤبؤؤؤؤنؤؤؤؤد ()3

و( )61الؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤرة (ب) تسدددتبدل بنصؤؤؤوص المواد

و( )61الفقرة (ب) و()65

و( )65الؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤرة (ج) ( )3و( )4الؤؤؤؤبؤؤؤؤنؤؤؤؤد ()3

الفقرة (ج) و( )113الفقرة

و( )113الؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤرة (أ) و( )61الفقرة (ب) و()65

(أ) و( )114الؤؤفؤؤقؤؤرة (أ)

و( )114الؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤقؤؤؤؤؤرة (أ) الفقرة (ج) و( )113الفقرة

و( )118الؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤد ()3

و( )118الؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤد (( )3أ) و( )114الؤؤفؤؤؤقؤؤؤرة (أ)

و( )129و( )144الفقرة

و( )129و( )144الفقرة و( )118الؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤد ()3

(ب) من قانون مصؤؤؤؤؤرف

(ب) من قانون مصؤؤؤؤؤرف و( )129و( )144الفقرة

الؤؤؤبؤؤؤحؤؤؤريؤؤؤن الؤؤؤمؤؤؤركؤؤؤزي

الؤؤؤبؤؤؤحؤؤؤريؤؤؤن الؤؤؤمؤؤؤركؤؤؤزي (ب) من قانون مصؤؤؤؤؤؤرف

والمؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات المؤؤاليؤؤة

والمؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات المؤؤاليؤؤة الؤؤؤبؤؤؤحؤؤؤريؤؤؤن الؤؤؤمؤؤؤركؤؤؤزي

الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر بؤؤالقؤؤانون رقم
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الصؤؤؤؤؤؤؤؤادر بؤؤالقؤؤانون رقم والمؤسؤؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤؤؤات المؤؤاليؤؤة

( )64لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤة ،2006

( )64لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤة  ،2006الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر بؤؤالقؤؤانون رقم

النصوص اآلتية:

( )64لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤة ،2006

النصوص اآلتية:

النصوص اآلتية:
المادة ()3

المادة ()3

المادة ()3

المادة ()3

المادة ()3

أغراض المصرف

أغراض المصرف

أغراض المصرف

أغراض المصرف

أغراض المصرف

المركزي

المركزي

المركزي

المركزي

المركزي

يهدف المصرف المركزي ،في يهدف
إطار السياسة االقتصادية العامة المركزي،

المصرف
في

إطار

يهدف
دون تعديل

دون تعديل

المصرف

المركزي،

في

إطار

للمملكة وبما يساعد على تنمية السياسة االقتصادية العامة

السياسة االقتصادية العامة

ودعم االقتصاد الوطني ،إلى للمملكة وبما يساعد على

للمملكة وبما يساعد على

االقتصاد

االقتصاد

تحقيق األغراض التالية:

تنمية ودعم

تنمية
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ودعم

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون
الوطني،

إلى

قرار مجلس النواب

تحقيق

توصية اللجنة

النص بعد التعديل
الوطني،

األغراض اآلتية:

إلى

تحقيق

األغراض اآلتية:

 -1رسم وتنفيذ السياسة النقدية  -1رسم وتنفيذ السياسة

 -1رسم وتنفيذ السياسة

واالئتمانية

واالئتمانية

واالئتمانية

وغيرها من

السياسات المتعلقة بالقطاع
المالي في المملكة.
 -2تقديم خدمات مصرفية

النقدية

النقدية

وغيرها من السياسات

وغيرها من السياسات

بالقطاع

المتعلقة بالقطاع المالي

المتعلقة

في المملكة.

المالي في المملكة.

مركزية للحكومة والقطاع  -2المساهمة في تحقيق

 -2المساهمة في تحقيق

المالي

المالي

المالي بالمملكة.
 -3تطوير القطاع المالي في

االستقرار

االستقرار
بالمملكة.

بالمملكة.

المملكة وتعزيز الثقة فيه -3 .تقديم خدمات مصرفية

 -3تقديم خدمات مصرفية

للحكومة

للحكومة

مركزية

مركزية
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

 -4حماية المودعين وعمالء
المؤسسات المالية وتعزيز
الثقة في مكانة المملكة
كمركز مالي عالمي.

والقطاع

قرار مجلس النواب

المالي

توصية اللجنة

النص بعد التعديل
والقطاع

بالمملكة.

المالي

بالمملكة.

 -4تطوير القطاع المالي

 -4تطوير القطاع المالي

في المملكة وتعزيز

في المملكة وتعزيز

الثقة فيه.

الثقة فيه.
المودعين

 -5حماية
وعمالء

 -5حماية

المؤسسات

المودعين

وعمالء

المؤسسات

المالية وتعزيز الثقة

المالية وتعزيز الثقة

المملكة

المملكة

في

مكانة

في

كمركز مالي عالمي.

مكانة

كمركز مالي عالمي.
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

مادة ( )4البند ()3

مادة ( )4البند ()3

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ( )4البند ()3

مادة ( )4البند ()3

مادة ( )4البند ()3

مهام وصالحيات
المصرف المركزي
يمارس المصرف المركزي
المهام والصالحيات التالية:
 -1إصدار النقد وفقا ألحكام
هذا القانون.
 -2وضع وتنفيذ السياسات
النقدية المالئمة لتحقيق
األهداف االقتصادية العامة
للمملكة ،والمحافظة على
ثبات قيمة النقد ،والعمل
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

على

تأمين

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

االستقرار

النقدي ،وذلك بالتنسيق مع
وزارة المالية والجهات
الرسمية ذات العالقة.
 -3اتخاذ التدابير المناسبة
لمواجهة
االقتصادية

االضطرابات
أو

المالية

العالمية أو االقليمية أو
المحلية.
 -4تنظيم الخدمات المنصوص
عليها في المادة ( )39من

 -3اتخاذ التدابير المناسبة

 -3اتخاذ التدابير المناسبة
لمواجهة
االقتصادية

أو

المالية

العالمية أو اإلقليمية أو
المحلية

لمواجهة

االضطرابات

بهدف

دون تعديل

دون تعديل

االقتصادية

هذا القانون وتطويرها

248

أو

المالية

العالمية أو اإلقليمية أو
المحلية

تحقيق

االضطرابات

بهدف

تحقيق

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

والترخيص

بتقديمها ،االستقرار

قرار مجلس النواب

المالي

االستقرار

واإلشراف والرقابة على بالمملكة.

بالمملكة.

الجهات التي تقدم هذه
الخدمات.
 -5القيام بوظيفة بنك الحكومة
في الحدود المنصوص
عليها في هذا القانون.
 -6تقديم المشورة للحكومة في
الشئون

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المالية

واالقتصادية.
 -7إدارة احتياطي الدولة من
الذهب والعمالت األجنبية.
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المالي

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

 -8القيام بوظيفة الوكيل المالي
للحكومة لدى صندوق النقد
الدولي

والبنك

الدولي

لإلنشاء والتعمير وغيرهما
من المؤسسات وصناديق
النقد

العربية

والدولية

ومباشرة جميع معامالت
المملكة مع تلك الجهات،
وذلك بالتنسيق مع وزارة
المالية.
 -9تسهيل وتشجيع االبتكار
في مجال صناعة الخدمات
المالية.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

 -10حماية المصالح المشروعة
لعمالء المرخص لهم من
مخاطر صناعة الخدمات
المالية.
 -11أية

مهام

وصالحيات

أخرى منصوص عليها في
هذا القانون.
 -12القيام بأية خدمات أخرى
في سبيل تحقيق أغراضه
أو تسهم في تطوير القطاع
المالي وصناعة الخدمات
المالية في المملكة.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

مادة ( )61البند (ب)

مادة ( )61الفقرة (ب)

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ( )61الفقرة (ب)

مادة ( )61الفقرة (ب)

مادة ( )61الفقرة (ب)

تدقيق الحسابات
أ -يجب على كل مرخص له
أن يعين لكل سنة مالية مدققا
خارجيا للحسابات – أو أكثر
– من ذوي الكفاءة والخبرة
لمراجعة حساباته ،وأن
يحصل على موافقة كتابية
مسبقة
المصرف المركزي

من
على

هذ المدقق قبل تعيينه.
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

ب -إذا لم يقم المرخص له
بتعيين مدقق الحسابات
الخارجي خالل أربعة أشهر
من بداية السنة المالية،
تولى

المصرف المركزي

تعيينه.
ج -يتحمل المرخص له أتعاب

ب  -إذا لم يقم المرخص

قرار مجلس النواب
دون تعديل

له بتعيين مدقق الحسابات

توصية اللجنة

دون تعديل

النص بعد التعديل
ب  -إذا لم يقم المرخص
له بتعيين مدقق الحسابات

الخارجي خالل أربعة

الخارجي خالل أربعة

أشهر من بداية السنة

أشهر من بداية السنة

المالية ،جاز للمصرف

المالية ،جاز للمصرف

المركزي تعيينه.

المركزي تعيينه.

مدقق الحسابات الخارجي
أيا كانت طريقة تعيينه.
د -ال يجوز أن يكون مدقق
عضوا
الحسابات رئيسا أو
ً
في مجلس إدارة المرخص
له الذي عين لمراجعة
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

عضوا منتدبا أو
حساباته أو
ً
وكيال ً أو ممثال ً له أو
منوطا به القيام بأي عمل
إداري فيه أو مشرفا على
حساباته أو قريبا حتى
الدرجة الثانية لمن يشرف
على إدارة أو حسابات
المرخص له ،أو أن تكون
لهذا المدقق مصلحة غير
عادية لدى المرخص له
طبقا

لما

يقدره

المصرف المركزي في هذا
الشأن.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

ه -إذا طرأت حالة من الحاالت
المنصوص عليها في الفقرة
السابقة بعد تعيين مدقق
الحسابات،

وجب

على

المرخص له تعيين مدقق
حسابات خارجي آخر.
و -على المرخص له أن يقدم
لمدقق الحسابات الخارجي
جميع البيانات والتسهيالت
المالئمة والالزمة لمباشرة
أعماله.
ز -تشمل مهمة المدقق إعداد
تقرير

بشأن

الحسابات
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

الختامية ،على أن يتضمن
مدى صحة هذه الحسابات
ومطابقتها لحقيقة الواقع وفقا
لمعايير

التدقيق

التي

يحددهاالمصرف المركزي،
وما إذا كان المرخص له قد
بالمعلومات

زوده

واإليضاحات التي طلبها
منه ألداء مهمته.
ح -تعرض على الجمعية العامة
للمرخص

له

الحسابات

الختامية المدققة وتقرير
مدقق الحسابات بشأنها،
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

وتقدم نسخة من كل ذلك إلى
المصرف المركزي

قبل

خمسة عشر يوما على األقل
من تاريخ انعقاد الجمعية
العامة.
وإذا كان المرخص له أجنبيا
فترسل نسخة من حساباته
الختامية المدققة ومن تقرير
مدقق الحسابات إلى مركزه
الرئيسي في الخارج.
ط  -تسري

بشأن تدقيق

حسابات الشركات المدرجة
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

األحكام المنصوص عليها
في هذه المادة.

مادة ( )65الفقرة (ج)

مادة ( )65الفقرة (ج)

مادة ( )65الفقرة (ج)

مسئولو المرخص له
أ -يجب الحصول على موافقة
من

كتابية

المصرف

المركزي بشأن المرشحين
لعضوية

مجلس

إدارة

المرخص له أو لشغل أي
من

وظائفه

ويصدر

بتحديد

التنفيذية،
شروط
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مادة ( )65الفقرة (ج)

مادة ( )65الفقرة (ج)

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

وإجراءات الحصول على
هذه الموافقة قرار من

 إضافة كلمة (هذا) بعد  الموافقة على قرار

المحافظ.
ب -للمصرف المركزي أن
يصدر

قرارً ا

عبارة (خالف أحكام)

مجلس النواب إضافة

السطر

كلمة (هذا) بعد عبارة

الرابع من مقدمة البند

(خالف أحكام) الواردة

(ج).

في السطر الرابع من

الواردة

بتحديد

مؤهالت وخبرة وتدريب

في

مسئولي وموظفي المرخص

مقدمة البند (ج).

له.
ج -إذا ثبت للمصرف المركزي
أن أي مسئول يعمل لدى
المرخص له في عضوية
مجلس اإلدارة أو في

نص المادة بعد التعديل:
ج -مع مراعاة األحكام
الواردة في الفصل ج -مع مراعاة األحكام
الثاني من الباب التاسع

الواردة في الفصل
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النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

النص بعد التعديل

الوظائف التنفيذية غير

من هذا القانون ،يجوز

الثاني من الباب التاسع

ج -مع مراعاة األحكام

مؤهل أو غير مناسب ألداء

المركزي

من هذا القانون ،يجوز

الواردة في الفصل

الوظيفة

بعد إخطار المرخص

للمصرف

المركزي

الثاني

الباب

المسندة إليه وجب على

له توقيع الجزاءات أو

بعد إخطار المرخص

التاسع

المرخص له ،بعد أن يتم

التدابير اإلدارية التالية

له توقيع الجزاءات أو

القانون،

إخطاره بذلك ،أن يبادر إلى

على أي مسئول يعمل

التدابير اإلدارية التالية

للمصرف المركزي

وقف هذا المسئول عن

لدى المرخص له في

على أي مسئول يعمل

بعد إخطار المرخص

ممارسة مهام تلك الوظيفة.

عضوية مجلس اإلدارة

لدى المرخص له في

له توقيع الجزاءات أو

الوظائف

مجلس

اإلدارية

مهام

وأعباء

للمصرف

أو

في

التنفيذية إذا ثبت أنه

عضوية

هذا

من

يجوز

في

التالية على أي مسئول

أحكام

الوظائف التنفيذية إذا

يعمل لدى المرخص

القانون أو اللوائح أو

ثبت أنه خالف أحكام

له في عضوية مجلس

أو

هذا القانون أو اللوائح

في

خالف
القرارات

اإلدارة
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أو

التدابير

من

اإلدارة

أو

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون
التوجيهات

الصادرة

تنفيذاً له:
 -1اإلنذار الكتابي.

قرار مجلس النواب
أو

القرارات

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

أو

الوظائف التنفيذية إذا

التوجيهات الصادرة

ثبت أنه خالف أحكام

تنفيذاً له:

هذا القانون أو اللوائح
أو

 -2إصدار شهادة غير  -1اإلنذار الكتابي.
مناسب أو غير مالئم  -2إصدار شهادة غير

القرارات

أو

التوجيهات الصادرة
تنفيذاً له:

بأن يكون مسئوالً لدى

مناسب أو غير مالئم

أية مؤسسة مالية في

بأن يكون مسئوالً لدى

 -1اإلنذار الكتابي.

وعلى

أية مؤسسة مالية في

 -2إصدار شهادة غير

المرخص له بعد أن

وعلى

مناسب أو غير مالئم

المملكة،
يتم

إخطاره

بهذه

المملكة،

المرخص له بعد أن
إخطاره

بأن يكون مسئوالً لدى

الشهادة أن يُبادر إلى

يتم

بهذه

أية مؤسسة مالية في

وقف المسئول عن

الشهادة أن يُبادر إلى

المملكة،

وعلى

وقف المسئول عن

المرخص له بعد أن
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون
مهام

ممارسة
الوظيفة.
ويجوز
االستثنائية
المصرف

قرار مجلس النواب
مهام

ممارسة
الوظيفة.

الحاالت ويجوز

في
أن

المركزي المصرف

يتم

أن

الحاالت

وقف المسئول عن

يوقف

ممارسة

مهام

المركزي

الوظيفة.

المسئول عن العمل فوراً المسئول عن العمل فوراً

ويجوز

دون الحاجة إلى مراعاة دون الحاجة إلى مراعاة

االستثنائية

المنصوص

المصرف

اإلجراءات

المنصوص اإلجراءات

إخطاره

بهذه

الشهادة أن يُبادر إلى

في

يوقف االستثنائية

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الحاالت

في
أن

يوقف
المركزي

عليها في المادة ( )125عليها في المادة ()125

المسئول عن العمل فوراً

من هذا القانون ،ويُمنح من هذا القانون ،ويُمنح

دون الحاجة إلى مراعاة

المسئول المخالف الحق المسئول المخالف الحق

اإلجراءات

المنصوص

في االعتراض على قرار في االعتراض على قرار

عليها في المادة ()125
من هذا القانون ،ويُمنح
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

الوقف خالل ثالثين يوماً الوقف خالل ثالثين يوماً
من تاريخ صدوره.

النص بعد التعديل
المسئول المخالف الحق
في االعتراض على قرار

من تاريخ صدوره.

الوقف خالل ثالثين يوماً
من تاريخ صدوره.
مادة ( )113الفقرة (أ)

مادة ( )113الفقرة (أ)

مادة ( )113الفقرة (أ)

مادة ( )113الفقرة (أ)

مادة ( )113الفقرة (أ)

طلب التقارير من فروع
المرخص له وشركائه
للمصرف

أ) يجوز للمصرف المركزي أن أ -يجوز

للمصرف

أ -يجوز

يطلب كتابة من أي فرع من

المركزي أن يطلب

فروع المرخص له أو أي من

كتابة من أي شركة

كتابة من أي شركة

شركائه تقديم أية تقارير

تكون تابعة أو مملوكة

تكون تابعة أو مملوكة

تكون الزمة لممارسة مهام

جزئياً

جزئياً

كلياً

أو

دون تعديل

دون تعديل

المركزي أن يطلب

كلياً

للمرخص له أو أي من
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أو

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المصرف المنصوص عليها

شركاء المرخص له

للمرخص له أو أي من

في هذا القانون.

تقديم أية تقارير تكون

شركاء المرخص له

ب) يشترط فيمن يعد التقارير

الزمة لممارسة مهام

تقديم أية تقارير تكون

المشار إليها في الفقرة السابقة

المصرف المنصوص

الزمة لممارسة مهام

ما يلي:

عليها في هذا القانون.

المصرف المنصوص
عليها في هذا القانون.

 -1أن يتم ترشيحه أو تعيينه أو
الموافقة عليه من قبل
المصرف المركزي.
 -2أن تتوافر فيه

الكفاءة

إلعداد

التقرير

الالزمة
المطلوب.
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

مادة ( )114الفقرة (أ)

مادة ( )114الفقرة (أ)

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

مادة ( )114الفقرة (أ)

مادة ( )114الفقرة (أ)

النص بعد التعديل
مادة ( )114الفقرة (أ)

التفتيش
أ -للمحافظ أن يندب بعض أ -يتولى

المصرف

دون تعديل

دون تعديل

أ -يتولى

المصرف

موظفي المصرف المركزي

المركزي التفتيش على

المركزي التفتيش على

أو غيرهم إلجراء تفتيش

المرخص

لهم

لهم

على أعمال المرخص لهم

والشركات المدرجة،

والشركات المدرجة،

الشركات المدرجة،

للتحقق من التزامهم

للتحقق من التزامهم

لإلجراءات

بأحكام هذا القانون

بأحكام هذا القانون

والقواعد المنصوص عليها

واللوائح

والقرارات

والقرارات

في اللوائح التي يصدرها

والتوجيهات الصادرة

المصرف المركزي،

تنفيذاً

ويكون لهؤالء الموظفين

وللموظفين

أو
وذلك

طبقا

المرخص

واللوائح

والتوجيهات الصادرة

ألحكامه،

تنفيذاً

المعنيين

وللموظفين

سلطة التحقق من التزام
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ألحكامه،
المعنيين

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المرخص لهم أو الشركات

بالتفتيش أو التحقيق أو

بالتفتيش أو التحقيق أو

هذا

غيرهم ممن يكلفهم

غيرهم ممن يكلفهم

واللوائح

لهذا

المصرف لهذا الغرض

والقرارات الصادرة تنفي ًذا

الغرض دخول أماكن

دخول أماكن ومنشآت

ألحكامه ولهم في سبيل ذلك

ومكاتب

ومكاتب المرخص لهم

ومنشآت

المرخص

لهم

المدرجة

ومكاتب المرخص لهم

والشركات

المدرجة

بأحكام

المدرجة
القانون

دخول

أماكن

والشركات

المدرجة

المصرف
ومنشآت

واالطالع

والشركات
واالطالع

على

على

السجالت والمستندات

واالطالع على السجالت

السجالت والمستندات

والمراسالت

والمستندات والمراسالت

والمراسالت

واالتصال

بالبنوك

واالتصال بالبنوك وغيرها

واالتصال

بالبنوك

وغيرها من الجهات

من الجهات ذات الصلة

وغيرها من الجهات

ذات الصلة بموضوع

بموضوع التفتيش أو التي

ذات الصلة بموضوع

التفتيش أو التي يتم
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

يتم االستثمار لديها من قبل

التفتيش أو التي يتم

االستثمار لديها من قبل

المرخص له.

االستثمار لديها من قبل

المرخص له.

ب -يقصد
يجوز

بالمستندات

التي

للشخص

القائم

المرخص له.

بالتفتيش االطالع عليها
طبقا لحكم الفقرة السابقة،
المعلومات المدونة بأي
شكل بما في ذلك المعلومات
المدونة بشكل الكتروني.
ويجب على المرخص لهم
والشركات المدرجة أن تقدم
إلى المصرف المركزي أو
الشخص القائم بالتفتيش،
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

بناء على طلب أي منهما،
نسخة مقروءة من أية
معلومات مدونة بشكل غير
مقروء.
ج -يحظر على أي شخص أن
يمنع أو يحول دون قيام أي
من المخولين سلطة التفتيش
بالمهام

والصالحيات

المكلفين بها طبقا ألحكام هذا
القانون.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

مادة ( )118البند ()3

مادة ( )118البند ()3

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ( )118البند ()3

مادة ( )118البند ()3

مادة ( )118البند ()3

إفصاح المصرف المركزي عن
المعلومات السرية
يجوز

للمصرف المركزي

اإلفصاح عن المعلومات السرية
التي تلقاها بصورة مباشرة أو
غير مباشرة في:
 -1أي من الحاالت المنصوص
عليها في المادة ( )117من
هذا القانون.
 -2حالة
المصرف المركزي

اتخاذ
ألي

إجراء لضمان سالمة النظام
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

المصرفي

والمالي

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

في

المملكة وتعزيز الثقة فيه إذا
ما اقتضى ذلك اإلفصاح عن
تلك المعلومات.
 -3إطار التعاون مع الهيئات
والمؤسسات المالية الدولية
أو الجهات أو اللجان
اإلدارية ذات االختصاص
القضائي.

 -3إطار

التعاون

مع

السلطة القضائية أو
الجهات
اإلدارية

أو

-3إطار
دون تعديل

دون تعديل

التعاون

مع

السلطة القضائية أو

اللجان

الجهات

ذات

اإلدارية

أو

اللجان
ذات

االختصاص القضائي

االختصاص القضائي

الهيئات

الهيئات

أو

أو
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون
والمؤسسات

مادة ()129

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

المالية

النص بعد التعديل
والمؤسسات

المالية

الدولية أو السلطات

الدولية أو السلطات

األجنبية.

األجنبية.

مادة ()129

مادة ()129

مادة ()129

فرض غرامة إدارية
 إضافة عنوان المادة  الموافقة على قرار
(فرض غرامة إدارية)،
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مجلس النواب بإضافة

مادة ()129

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب
لتوحيد النسق الوارد في
القانون األصلي.

النص بعد التعديل

توصية اللجنة
عنوان المادة (فرض
غرامة

إدارية)،

لتوحيد النسق الوارد
في القانون األصلي.
نص المادة بعد التعديل:
فرض غرامة إدارية:
عدم

اإلخالل مع
عدم
مع
مع عدم اإلخالل بالمسئولية
بالمسئولية الجنائية أو بالمسئولية الجنائية أو
الجنائية أو المدنية ،يجوز
المدنية ،وبمراعاة األحكام المدنية ،وبمراعاة األحكام
للمصرف أن يفرض على
الواردة في الفصل الثاني الواردة في الفصل الثاني
المرخص له أو أي من
من الباب التاسع من هذا من الباب التاسع من هذا
األشخاص المشار إليهم في
القانون ،يجوز للمصرف القانون ،يجوز للمصرف
الفقرة (ب) من المادة (68
أن يفرض على المرخص
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اإلخالل

فرض غرامة إدارية:
مع

عدم

اإلخالل

بالمسئولية الجنائية أو
المدنية ،وبمراعاة األحكام
الواردة في الفصل الثاني
من الباب التاسع من هذا
القانون ،يجوز للمصرف

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مكرراً  )1من هذا القانون ،أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو

أن يفرض على المرخص

غرامة إدارية ال تزيد على مائة له أو الشركة المدرجة أو أي من األشخاص المشار

له أو الشركة المدرجة أو

ألف دينار بحريني ،وذلك في أي من األشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من

أي من األشخاص المشار

حال مخالفته أي من أحكام هذا إليهم في الفقرة (ب) من المادة ( 68مكرراً  )1من

إليهم في الفقرة (ب) من

القانون أو اللوائح أو القرارات المادة ( 68مكرراً  )1من هذا القانون غرامة إدارية

المادة ( 68مكرراً  )1من

أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له هذا القانون غرامة إدارية ال تزيد على مائة ألف

هذا القانون غرامة إدارية

أو مخالفة المرخص له لشروط ال تزيد على مائة ألف دينار بحريني ،وذلك في

ال تزيد على مائة ألف

الترخيص ،وتتعدد الغرامة دينار بحريني ،وذلك في حال مخالفة أي حكم من

دينار بحريني ،وذلك في

حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو

حال مخالفة أي حكم من

أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو

أحكام هذا القانون أو

اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً

اللوائح أو القرارات أو

التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له

التوجيهات الصادرة تنفيذاً

الترخيص،

له أو مخالفة المرخص له

بتعدد المخالفات.

له أو مخالفة المرخص له لشروط
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب
الغرامة

لشروط

الترخيص ،وتتعدد

وتتعدد

الغرامة بتعدد المخالفات.

المخالفات.
مادة ( )144الفقرة (ب)

مادة ( )144الفقرة (ب)

له أو أي من دائنيه أن يتقدم
المختصة
المرخص

المحكمة
لتصفية

له

وتتعدد

بتعدد

الغرامة

مادة ( )144الفقرة (ب) مادة ( )144الفقرة(ب) مادة ( )144الفقرة (ب)

أ -يجوز للمدير أو المرخص
بطلب

لشروط

الترخيص،

المخالفات.

طلب التصفية اإلجبارية

إلى

بتعدد

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

إجباريا،

وترسل نسخة من هذا
الطلب إلى المقر الرئيسي
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

للمرخص له بالمملكة.
ويجب تمكين كل من دائني
المرخص له ومساهميه من
االطالع على هذا الطلب،
ولكل ذي شأن الحصول
على صورة رسمية منه.
ب -يجب على مقدم طلب
التصفية اإلجبارية أن

ب -يجب على مقدم طلب

ينشر هذا الطلب في

اإلجبارية

الجريدة الرسمية وفي

التصفية
قبل

تقديم

ب -يجب على مقدم طلب
دون تعديل

طلب

دون تعديل

التصفية
قبل

اإلجبارية

تقديم

طلب

يوميتين

التصفية إلى المحكمة

التصفية إلى المحكمة

محليتين تصدر إحداهما

المختصة بمدة خمسة

المختصة بمدة خمسة

باللغة العربية واألخرى

عشر يوماً على األقل

عشر يوماً على األقل

صحيفتين
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

باللغة اإلنجليزية ،وذلك

أن

قبل تقديمه إلى المحكمة

بالتصفية اإلجبارية

بالتصفية اإلجبارية

المختصة بمدة خمسة

في الجريدة الرسمية

في الجريدة الرسمية

وفي

صفحتين

وفي

صفحتين

يوميتين

محليتين

يوميتين

محليتين

عشر يوما على األقل.

ينشر

قرار مجلس النواب

عزمه

توصية اللجنة

النص بعد التعديل
أن

ينشر

عزمه

تصدر إحداهما باللغة

تصدر إحداهما باللغة

واألخرى

واألخرى

العربية

العربية

باللغة اإلنجليزية.

باللغة اإلنجليزية.
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

المادة الثانية

المادة الثانية

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المادة الثانية

المادة الثانية

المادة الثانية

 إعادة صور المادة على  الموافقة على قرار
النحو الوارد أدناه:
تُستبدل

عبارة

مجلس النواب بإعادة

"طلب يستبدل بعنوان المادة

صور المادة.

يستبدل بعنوان المادة

التقارير من الشركات ( )113من قانون مصرف

()113

المركزي

مصرف

ذات العالقة بالمرخص له البحرين
وشركائه" بعبارة "طلب والمؤسسات
التقارير

من

فروع الصادر

المرخص له وشركائه" ()64

بالقانون
لسنة

الواردة في عنوان المادة العنوان اآلتي:
()113

من

المالية

قانون
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المركزي

من

قانون
البحرين

والمؤسسات

رقم

المالية الصادر بالقانون

،2006

رقم ( )64لسنة ،2006
العنوان اآلتي:

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون
مصرف
المركزي

قرار مجلس النواب

البحرين "طلب

التقارير

توصية اللجنة
من

النص بعد التعديل
"طلب

التقارير

من

والمؤسسات الشركات ذات العالقة

الشركات ذات العالقة

المالية الصادر بالقانون بالمرخص له وشركائه"

بالمرخص له وشركائه"

رقم ( )64لسنة .2006
المادة الثالثة

المادة الثالثة

المادة الثالثة

المادة الثالثة

يُضاف إلى المادة ()39
فقرة جديدة برقم (ج)،

المادة الثالثة
يُضاف إلى المادة ()39

دون تعديل

دون تعديل

فقرة جديدة برقم (ج)،

وإلى المادة ( )136فقرة

وإلى المادة ( )136فقرة

جديدة برقم (ج) من قانون

جديدة برقم (ج) من قانون

البحرين

البحرين

مصرف
المركزي

مصرف
المركزي

والمؤسسات

المالية الصادر بالقانون

والمؤسسات

المالية الصادر بالقانون
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

مادة ( )39فقرة (ج)

قرار مجلس النواب

رقم ( )64لسنة ،2006

رقم ( )64لسنة ،2006

كما تُضاف إلى ذات

كما تُضاف إلى ذات

القانون مادة جديدة برقم

القانون مادة جديدة برقم

( 93مكرراً) ،نصوصها

( 93مكرراً) ،نصوصها

اآلتية:

اآلتية:

مادة ( )39فقرة (ج)

مادة ( )39فقرة (ج)

الخدمات الخاضعة للرقابة
أ -في تطبيق أحكام هذا القانون
يقصد بالخدمات الخاضعة
للرقابة ،الخدمات المالية
التي

تقدمها

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المؤسسات
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مادة ( )39فقرة (ج)

مادة ( )39فقرة (ج)

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

المالية،

بما

في

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

ذلك

المؤسسات المالية الخاضعة
ألحكام الشريعة اإلسالمية.
ب -يصدرالمصرف المركزي
الئحة

بتحديد

الخدمات

الخاضعة للرقابة وتنظيم
تقديمها،

ويتولى

المصرف مسئولية اإلشراف
والرقابة على المرخص لهم
بتقديم هذه الخدمات.

دون تعديل
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دون تعديل

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

ج -تخضع المعامالت

ج -تخضع المعامالت

تبرمها

والعقود

تبرمها

المالية

المؤسسات

والعقود

التي

المؤسسات

التي

المالية

الخاضعة ألحكام الشريعة

الخاضعة ألحكام الشريعة

للمعايير

اإلسالمية

للمعايير

يصدر

الشرعية

من

بتحديدها

اإلسالمية
الشرعية
بتحديدها

التي
قرار

التي

يصدر

قرار

من

المصرف المركزي ،وال

المصرف المركزي ،وال

يُعتد بأية أحكام أخرى

يُعتد بأية أحكام أخرى

بخالف تلك المعايير.

بخالف تلك المعايير.
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

مادة ( )136فقرة (ج)

مادة ( )136فقرة (ج)

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ( )136فقرة (ج)

مادة ( )136فقرة (ج)

مادة ( )136فقرة (ج)

حاالت وضع المرخص له تحت
اإلدارة
أ) يجوز

للمصرف المركزي

بموجب قرار مسبب أن
يتولى إدارة المرخص له أو
يعين مديرً ا خارجيا إلدارته
في أي من الحاالت التالية:
 -1إذا كان المرخص له في
حالة إعسار أو إذا كان من
المرجح إعساره.
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

 -2إذا تم تعديل أو إلغاء
الترخيص طبقا لحكم البندين
( )1و( )3من الفقرة (ج) من
المادة ( )48من هذا القانون.
 -3إذا أدى استمرار المرخص
له

في

تقديم

الخدمات

الخاضعة للرقابة إلى إلحاق
ضرر بصناعة الخدمات
المالية في المملكة.
ب) يقصد بالمدير في أحكام هذا
الفصل ،المصرف المركزي
في

حالة

توليه

إدارة
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

المرخص له أو أي مدير
خارجي يعين لهذا الغرض.

ج -يكون الوضع تحت
في

اإلدارة نافذاً في مواجهة

مواجهة الغير من

الغير من تاريخ صدور

تاريخ صدور قرار

قرار

تحت

الوضع تحت اإلدارة.

اإلدارة.

اإلدارة

نافذاً

دون تعديل

دون تعديل

ج -يكون الوضع تحت

الوضع

مادة ( 93مكر ًرا)

مادة ( 93مكر ًرا)

مادة ( 93مكر ًرا)

مادة ( 93مكر ًرا)

االستحواذ واالندماج

االستحواذ واالندماج

االستحواذ واالندماج

االستحواذ واالندماج

أ -يصدر
المركزي
بقواعد

المصرف

دون تعديل

الئحة

دون تعديل

أ -يصدر
المركزي
بقواعد

وإجراءات
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المصرف
الئحة
وإجراءات

نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

االستحواذ على أسهم

االستحواذ على أسهم

الشركات المدرجة.

الشركات المدرجة.

ب -يحظر على أي شركة

ب -يحظر على أي شركة

مدرجة االندماج مع

مدرجة االندماج مع

أي كيان آخر دون

أي كيان آخر دون

الحصول على موافقة

الحصول على موافقة

كتابية من المصرف

كتابية من المصرف

ومع

ومع

المركزي،
مراعاة

المركزي،
مراعاة

األحكام

األحكام

المنصوص عليها في

المنصوص عليها في

الشركات

الشركات

قانون
التجارية

قانون
التجارية

الصادر

بالمرسوم بقانون رقم

الصادر

بالمرسوم بقانون رقم
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

( )21لسنة 2001

( )21لسنة 2001

المصرف

المصرف

يصدر
المركزي
بقواعد

يصدر

الئحة

المركزي
بقواعد

وإجراءات

عملية االندماج.
المادة الرابعة
عؤؤؤلؤؤؤى رئؤؤؤيؤؤؤس مؤؤؤجؤؤؤلؤؤؤس

الئحة
وإجراءات

عملية االندماج.
المادة الرابعة
دون تعديل

المادة الرابعة

المادة الرابعة

دون تعديل

عؤؤؤلؤؤؤى رئؤؤؤيؤؤؤس مؤؤؤجؤؤؤلؤؤؤس

الوزراء والوزراء – ُك ؤل

الوزراء والوزراء – ُك ؤل

فيما يخصؤؤه – تنفيذ أحكام

فيما يخصؤؤه – تنفيذ أحكام

هؤؤذا القؤؤانون ،ويُعمؤؤل بؤؤه

هذا القانون ،ويُعمل به من

من اليوم التؤؤؤؤالي لتؤؤؤؤاريخ

اليوم التالي لتاريخ نشؤؤؤؤؤره
في الجريدة الرسمية.
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نصوص المواد كما وردت في

نصوص مواد مشروع

القانون النافذ

القانون

قرار مجلس النواب

نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤره فؤؤؤي الؤؤؤجؤؤؤريؤؤؤدة
الرسمية.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

التاريخ 8 :مارس 2020م

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

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف
البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة 2006م،
المرافق للمرسوم رقم ( )92لسنة .2019

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  4مارس 2020م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 320ص ل ت ق  /ف  5د  ،)2نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة

( ) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي

والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة 2006م ،المرافق للمرسوم
رقم ( )92لسنة  ،2019إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء
المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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وبتاريخ  8مارس 2020م عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها
التاسع عشر ،حيا اطلعت على مشروع القانون المذكور ،وقرار مجلس النواب
بشأنه ،كما ناقشت الرأي القانوني المعد من قبل المستشار القانوني والمستشار القانوني
المساعد للجنة.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.
رأي اللجنة:

ترى اللجنة ستتالمة مشتتروع قانون رقم ( ) لستتنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
مصتترف البحرين المركزي والمؤستتستتات المالية الصتتادر بالقانون رقم ( )64لستتنة
2006م ،المرافق للمرستتتتتتتوم رقم ( )92لستتتتتتتنة  ،2019من الناحيتين الدستتتتتتتتورية
والقانونية.

دلل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()8

التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة
والبيئة بخصوص مش روع قانون بشأن
تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في
الأنواع المهددة بالانقراض من
مجموعات الحيوان والنبات الفطر ية،
المرافق للمرسوم رقم ( )59لسنة
2018م.
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التاريخ 06 :مايو .2020
التقرير رقم)19( :

التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة خبصوص املواد املعادة أرقام (،)4

( )27( ،)22( ،)20من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم ومراقبة التجارة
َّ
الدولية يف األنواع املهددة بالنقراض من جمموعات احليوان والنبات الفطرية،
املرافق للمرسوم رقم ( )59لسنة 2018

دور االنعقاد العادي الثاني -الفصل التشريعي الخامس

مقدمــة:

بناء على قرار المجلس في جلستيه  12أبريل 2020م ،و  26أبريل 2020م
أعيدت إلى لجنة المرافق العامة والبيئة المواد أرقام ( )27( ،)22( ،)20( ،)4من
مشروع قانون رقم () لسنة ( ) بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في األنواع
المهدَّدة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية ،المرافق للمرسوم رقم
( )59لسنة 2018؛ لدراستها مرة أخرى وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنها
لعرضه على المجلس الموقر.
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ً
أول :إجراءات اللجنة:

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة المواد المعادة من مشروع القانون في اجتماعها رقم ( )27الموافق يوم
االثنين  27أبريل 2020م.
( )3اطلعت اللجنة أثناء دراستها مشروع القانون موضوع البحث والدراسة على ما يلي:
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( .مرفق) مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الجلسة رقم ( )26المنعقدة بتاريخ 12أبريل 2020م.
 مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الجلسة رقم ( )28المنعقدة بتاريخ 26أبريل 2020م.

( )4شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس:
هيئة المستشارين القانونيين
األستاذ عبدالرحيم علي محمد

المستشار القانوني لشؤون اللجان.

السـيــد عـلــي نــادر الســلـــــوم

باحث قانوني.

إدارة شؤون اللجان
السيد أيوب علي طريف

مشرف شؤون اللجان.

السيدة مريم أحمد الريس

أمين سر لجنة مساعد.

السيد علي جواد القطان

أمين سر لجنة مساعد.
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إدارة العالقات واإلعالم
السيـد عـلــــــي مـحـمـد سـلمـان

أخصائي إعالم.

ً

ثانيــا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية( :مرفق)

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن المواد ( 21( ،)20البند الثاني))22( ،
من مشروع القانون تعتريها شبهة عدم الدستورية على النحو اآلتي:
 -1المادة ( )20من مشروع القانون تتعارض مع نص المادة ( 9الفقرة د) من الدستور
التي تنص على أن عقوبة المصادرة ال تكون إال بحكم قضائي.
 -2البند الثاني من المادة ( )21من مشروع القانون يتعارض مع نص المادة ( )25من
الدستور فيما يتعلق بتفتيش المساكن.
 -3المادة ( )22من مشروع القانون تتعارض مع نص المادة ( 9الفقرة د) من الدستور
التي تنص على أن عقوبة المصادرة ال تكون إال بحكم قضائي.
ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن التعديالت التي أجراها مجلس النواب
على هذه النصوص تعالج شبهة عدم الدستورية.
ك ما أوصت بمراعاة بعض المالحظات القانونية على مشروع القانون تتمثل في
اآلتي:
 -1لم تتناول المادة ( )1الخاصة بالتعاريف ،تعريفـًا لمصطلح "اإلدخال من البحر" على
الرغم من أن االتفاقية تناولت هذا التعريف.
 -2تناولت المادة ( )3اختصاصات المجلس ،ومنها البند ( )7االختصاص "بتسجيل أسماء
التجار وعناوينهم" ،ثم جاءت المادة ( )11الخاصة بالتسجيل في الفقرة (ب) وذكرت
عبارة "على الجهات المسجلة لدى المجلس "...في حين أن المادة الثالثة لم تُ ِشر إلى
جهات ،ومن ثم وجب توحيد المصطلحات بين النصين لمعرفة المقصود منهما.
 -3نصت المادة ( )9على "إدخال العينات من البحر" وجاء بالبند ( )3منها شرط "أن
يتأكد المجلس من أن متلقي األنواع لديه التجهيزات المناسبة إليوائها ورعايتها ،".ومن
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المقرر أن هذا االختصاص موكول للهيئة العلمية وليس للمجلس وقد نصت عليه الفقرة
( )2من المادة (.)4
 -4نصت المادة ( )27من مشروع القانون على أن " :كل من منع أو عرقل أو أعاق بأي
شكل من األشكال مأموري الضبط القضائي عن أداء مهامهم المنصوص عليها في هذا
القانون ".وهذه الصياغة تخالف الصياغة التشريعية المتعارف عليها في مثل هذه
النصوص.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالصياغة اآلتية" :كل من حال دون
تأدية الموظفين المشار إليهم في المادة ( )21من هذا القانون لوظائفهم المنصوص
عليها فيها".
وختاما رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية عدم سؤؤالمة مشؤؤروع القانون،
من الناحية الدسؤؤؤؤؤؤؤتورية ،ورأت أن التعديالت التي أجراها مجلس النواب قد أزالت
شبهة عدم الدستورية.
كما أوصت بمراعاة المالحظات القانونية المشار إليها.
ً
ثالثا :رأي اللجنـة:

تدارست اللجنة نصوص المواد أرقام ( )27( ،)22( ،)20( ،)4من مشروع قانون
بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في األنواع المهدَّدة باالنقراض من مجموعات
الحيوان والنبات الفطرية ،المرافق للمرسوم رقم ( )59لسنة  ،2018وتم االطالع
على مضبطة الجلسة ( )26المنعقدة بتاريخ  12أبريل 2020م ،ومضبطة الجلسة ()28
المنعقدة بتاريخ  26أبريل 2020م من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي
الخامس ،واستبان للجنة أن المجلس قد أعاد المواد المذكورة إلى اللجنة لمزيد من
الدراسة.
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وبعد تداول وتبادل اآلراء بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور
المستشار القانوني ،ودراسة المواد المذكورة ،والتعديالت التي أجريت عليها،
والموازنة بين البدائل المطروحة وأرجحها للمصلحة العامة وكفالة أدنى هذه المصالح
وزنًا ،انتهت اللجنة إلى المالحظات اآلتية- :
أوال :المادة (/4أ) بند (:)4
تنص المادة ( )4من مشروع القانون المعروض على أنه "أ -تختص الهيئة العلمية
بإبداء الرأي والمشورة للمجلس في جميع المسائل ذات الصفة العلمية فيما يتعلق بتنفيذ
أحكام هذا القانون ،وعلى األخص في المسائل اآلتية-4.....-3.....-2.....-1 :كيفية
التصرف في العينات النموذجية المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها".
وكانت اللجنة قد انتهت في تقريرها السابق إلى استبدال كلمة "حفظ" بكلمة
"التصرف" ،ودارت المناقشة حول هذا البند على نحو ما هو ثابت بمضبطة الجلسة
رقم ( )26الموافقة لتاريخ  12أبريل 2020م ،ولذا أعيدت هذه المادة إلى اللجنة.
وبعد دراسة اللجنة لنص المادة انتهت إلى اإلبقاء على المادة كما وردت بمشروع
القانون لألسباب اآلتية:
 -1أن كلمة "التصرف" أوسع نطاقًا ومدىً وأعم وأشمل من كلمة "حفظ" وأن كلمة
"التصرف" تشمل الحفظ.
 -2أن كلمة "التصرف" تتناسب واألحكام الواردة بالفرع الرابع من الفصل األول
من الباب الثاني من قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
( )46لسنة  2002تحت عنوان "التصرف في األشياء المضبوطة" في المواد
من ( )104إلى (.)113
 -3أن المادة ( )5من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ()11
لسنة  2002بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات
المهددة باالنقراض نصت على أنه "تتولى الهيئة العلمية القيام بما يأتي-1 :
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-5 .....-4.....-3.....-2.....إبداء الرأي للسلطة اإلدارية بشأن التصرف في
العينات المضبوطة أو المصادرة".

ثانيا :المادة ( )20من مشروع القانون الخاصة بمركز اإلغاثة:
نصت هذه المادة كما وردت بمشروع القانون على أنه "على المجلس إنشاء أو
تحديد

مركز لإلغاثة يكون مؤهالً للحفاظ على سالمة العينات النموذجية التي يتم

التحفظ عليها

أو مصادرتها"

وكانت اللجنة قد استبدلت عبارة "المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها" بعبارة "التي
يتم التحفظ عليها أو مصادرتها".
ودار نقاش حول هذه المادة بجلسة المجلس رقم ( )28المنعقدة بتاريخ  26أبريل
 2020بشأن إضافة عبارة "بحكم بات" بعد كلمة "بمصادرتها".
وبعد دراسة اللجنة للمادة انتهت إلى اإلبقاء على التعديل الذي اقترحته اللجنة على
المادة دون إضافة عبارة "بحكم بات" لألسباب اآلتية:
 -1أن الحفظ بمركز اإلغاثة هو حفظ مؤقت إلى حين انتهاء المحاكمة وما تسفر
عنه من براءة أو إدانة ،توطئة للتصرف فيها.
 -2أن مركز اإلغاثة وحسب طبيعته والغرض والهدف من إنشائه هو حفظ وسالمة
العينات المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها إلى حين تقرير مصيرها بصيرورة
الحكم الصادر بالمصادرة باتًا باستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيده.
 -3أن العينات المحكوم فيها بمصادرتها بحكم بات ال تحفظ في مركز اإلغاثة وإنما
تؤول إلى الدولة بمقتضى ذلك الحكم للتصرف فيها حسب طبيعتها والغرض
منها.
 -4أن اللجنة استبدلت كلمة "المضبوطة" بكلمة "التحفظ" ألن العينات النموذجية
من حيوان ونبات سواء كانت حية أو ميتة ،ال تستقيم وطبيعة التحفظ اإلداري
عليها ،كما أن حيازة هذه العينات بالمخالفة ألحكام هذا القانون تعد جريمة،
تبرر ضبط هذه العينات طبقًا لنص المادة ( )24من المشروع ،ولذا فقد أنشئ
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مركز اإلغاثة كي تُودع فيه تلك العينات المضبوطة ،والمحكوم بمصادرتها إلى
حين التصرف فيها.
ثالثا :المادة ( )22الخاصة بالتصرف في العينات النموذجية المصادرة:
نصت هذه المادة كما وردت بمشروع القانون على أنه "على المجلس بعد التنسيق
مع أمانة السر أو التشاور مع الدولة المصدرة ،إعادة العينة النموذجية المصادرة إلى
تلك الدولة على نفقتها"......
وكان مجلس النواب قد استبدل عبارة "التي قضى بمصادرتها أو تنازل عنها
مالكها" بكلمة "المصادرة".
وكانت اللجنة قد انتهت في تقريرها السابق إلى إضافة عبارة "بحكم بات" بعد كلمة
"مصادرتها" بحيث أصبح صدر المادة ينص على أنه "على المجلس بعد التنسيق مع
أمانة السر أو التشاور مع الدولة المصدرة ،إعادة العينة النموذجية التي قضى
بمصادرتها بحكم بات أو تنازل عنها مالكها إلى تلك الدولة على نفقتها"......
وقد أُثير بجلسة المجلس رقم ( )28المنعقدة بتاريخ  26أبريل  2020نقاش حول
ماهيّة التنازل وكيفيته ،ووصف الحكم هل هو بات أو ال ،وعن اتساع عبارة "أي مكان
آخر مناسب" الواردة في الفقرة الثانية من المادة.
وبعد دراسة نص المادة والتعديالت التي طرأت عليه والمناقشات التي دارت في
الجلسة العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ  26أبريل  ،2020انتهت اللجنة إلى حذف عبارة
"أو تنازل عنها مالكها" واإلبقاء على عبارة "بحكم بات" واإلبقاء على عبارة "أي
مكان آخر مناسب" لألسباب اآلتية:
 -1أن التعديل لم يبيّن كيفية التنازل وماهيته ولم يبين من الذي يتحمل عبء نفقات
إعادة العينات في حالة رفض الدول المصدرة تحمل نفقات اإلعادة إليها.
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 -2أن اللجنة رأت إضافة عبارة "بحكم بات" بعد كلمة "بمصادرتها" بحيث ال
يجوز إعادة تصدير العينات المحكوم بمصادرتها إال بعد صدور الحكم البات،
تفاديًا للحكم بالتعويضات على المملكة في حالة إعادة تصدير العينات المقضي
بمصادرتها ثم الطعن من صاحب الشأن والحصول على حكم باإللغاء والبراءة
ص ّدرت للخارج وقد يستحيل ردها لصاحبها ،وتكون
ألنه حينئذ تكون العينة ُ
المملكة في هذه الحالة ملزمة بالتعويض.
 -3بالنسبة للفقرة الثانية من المادة الخاصة بإيداع العينات النموذجية -في حالة عدم
رغبة الدولة المصدرة استالمها -لدى مركز اإلغاثة أو أي مكان آخر مناسب،...
فإن عبارة "أي مكان آخر مناسب" جاءت في محلها ألننا بصدد عينات مصادرة
فإما أن تودع في مركز اإلغاثة أو في أي مكان آخر يراه المجلس األعلى للبيئة
مناسبا ،كإيداعها مراكز األبحاث العلمية أو الجامعات العلمية أو إدارة الثروة
الحيوانية أو إدارة الثروة النباتية أو حدائق الحيوان -حسب األحوال ،-ومن ثم
فإن العبارة المذكورة جاءت عامة وشاملة لجميع األماكن التي يراها المجلس
األعلى البيئة مناسبة.
راب ًعا :المادة (:)27
رأت اللجنة اإلبقاء على توصيتها السابقة المتضمنة إعادة صياغتها للمادة مع
استبدال كلمة "دون" بعبارة "مع عدم اإلخالل" وذلك لألسباب اآلتية:
 -1أن عبارة "كل من حال" أوسع نطاقًا ومدىً وتشمل المنع والعرقلة واإلعاقة،
باإلضافة إلى الحيلولة باللفظ والتعدي.
 -2أن عبارة "مأموري الضبط القضائي" الواردة بمشروع القانون تنصرف إلى
مأموري الضبط القضائي ذو االختصاص العام ،حال أن المناط بهم ضبط
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هم مأموري الضبط القضائي ذو
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ً
عمال
االختصاص الخاص وهم الموظفون الممنوحون صفة الضبط القضائي
بنص المادة ( )21من مشروع القانون ،ولذا رأت اللجنة اإلبقاء على نص المادة
بالصياغة الواردة بتقريرها السابق.

 -3أن اللجنة أعادت صياغة نص المادة ( )27بناء على توصية لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بالمجلس الواردة إلى اللجنة بتاريخ  14نوفمبر 2019م
على نحو ما هو مبين بمقدمة تقرير اللجنة.

وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على نصوص المواد أرقام (،)20( ،)4
( )27( ،)22كما وردت بالجدول المرفق بتقرير اللجنة.
ً
رابعا :اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي:

إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشؤؤؤؤؤؤؤورى ،اتفقت اللجنة
على اختيار كل من:
 -3األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي

مقر ًرا أصليــــــًـا.

 -4األستاذة منى يوسف خليل المؤيـــــد

مقر ًرا احتياطيـــًا.

ً
خامسا :توصية اللجنة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،
فإن اللجنة توصي باآلتي:
 الموافقة على المواد أرقام ( )27( ،)22( ،)20( ،)4من مشروع قانون بشأن تنظيمومراقبة التجارة الدولية في األنواع المهدَّدة باالنقراض من مجموعات الحيوان
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والنبات الفطرية ،المرافق للمرسوم رقم ( )59لسنة  ،2018كما وردت تفصيال في
الجدول المرفق.
واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

مجعة حممد الكعبي

فؤاد أمحد احلاجي

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في األنواع المهددة
باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية ،المرافق للمرسوم رقم ( )59لسنة 2018م
النص كما ورد من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

اختصاصات الهيئة العلمية

اختصاصات الهيئة العلمية

اختصاصات الهيئة العلمية

اختصاصات الهيئة العلمية

أ -تختص الهيئة العلمية بإبداء الموافقة على المادة كما وردت في الموافقة على المادة كما وردت في أ -تختص الهيئة العلمية بإبداء
الرأي والمشورة للمجلس في جميع مشروع القانون.

مشروع القانون.

الرأي والمشورة للمجلس في جميع

المسائل ذات الصفة العلمية فيما

المسائل ذات الصفة العلمية فيما

يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون،

يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون،

وعلى األخص في المسائل اآلتية:

وعلى األخص في المسائل اآلتية:

 -1التجارة الدولية في العينات

 -1التجارة الدولية في العينات

النموذجية ،ومدى تأثير ذلك على

النموذجية ،ومدى تأثير ذلك على

بقاء النوع.

بقاء النوع.
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النص كما ورد من احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 -2التأكد من أن مستلم العينة

 -2التأكد من أن مستلم العينة

ً
مجهزا
النموذجية قد أعد مكانًا

ً
مجهزا
النموذجية قد أعد مكانًا

ً
تجهيزا مناسبًا إليوائها والعناية

ً
تجهيزا مناسبًا إليوائها والعناية

بها.

بها.

 -3التدابير

المناسبة

 -3التدابير

الواجب

المناسبة

الواجب

اتخاذها وبيان الحصة السنوية

اتخاذها وبيان الحصة السنوية

المخصصة للتصدير بهدف وضع

المخصصة للتصدير بهدف وضع

حد ألذونات التصدير لمنع األثر

حد ألذونات التصدير لمنع األثر

الضار على األنواع.

الضار على األنواع.

 -4كيفية التصرف في العينات

 -4كيفية التصرف في العينات

النموذجية المضبوطة أو المحكوم

النموذجية المضبوطة أو المحكوم

بمصادرتها.

بمصادرتها.
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النص كما ورد من احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

 -5حماية األنواع من األثر الضار

 -5حماية األنواع من األثر الضار

على بقائها بسبب التجارة الدولية.

على بقائها بسبب التجارة الدولية.

تصدير

تصدير

ب -مراجعة

أذونات

ب -مراجعة

أذونات

العينات النموذجية من األنواع

العينات النموذجية من األنواع

المدرجة في الملحقين رقمي ()1

المدرجة في الملحقين رقمي ()1

و( )2ورصد التصدير الفعلي لهذه

و( )2ورصد التصدير الفعلي لهذه

العينات النموذجية.

العينات النموذجية.

ج -أية مهام أخرى منصوص

ج -أية مهام أخرى منصوص

عليها في هذا القانون أو في الئحته

عليها في هذا القانون أو في الئحته

التنفيذية أو يكلفها به المجلس أو

التنفيذية أو يكلفها به المجلس أو

مؤتمر

مؤتمر

تنص

عليه

قرارات

تنص

األطراف في االتفاقية.

عليه

قرارات

األطراف في االتفاقية.
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النص كما ورد من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()20

مادة ()20

مادة ()20

مادة ()20

مركز اإلغاثة

مركز اإلغاثة

مركز اإلغاثة

مركز اإلغاثة

قرر المجلس تغيير عبارة (أو  -عدم الموافقة على قرار مجلس
مصادرتها) الواردة في نهاية النواب

بتغيير

عبارة

(أو

المادة إلى (إدار ًيا أو يصدر حكم مصادرتها) الواردة في نهاية
قضائي بمصادرتها).

المادة إلى (إدار ًيا أو يصدر حكم
قضائي بمصادرتها).

الـنَـص بعد التعديل:

 توصي اللجنة بتغيير عبارة (التييتم التحفظ عليها
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أو

النص كما ورد من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

مصادرتها).

إلى

(المضبوطة

أو

النص بعد التعديل

عبارة
المحكوم

بمصادرتها) ،ليصبح نص المادة
كالتالي:
على المجلس إنشاء أو تحديد على المجلس إنشاء أو تحديد (على المجلس إنشاء أو تحديد على المجلس إنشاء أو تحديد
مركز لإلغاثة يكون مؤهالً مركز لإلغاثة يكون مؤهالً للحفاظ مركز لإلغاثة يكون مؤهالً للحفاظ مركز لإلغاثة يكون مؤهالً للحفاظ
للحفاظ على سالمة العينات على سالمة العينات النموذجية على سالمة العينات النموذجية على سالمة العينات النموذجية
النموذجية التي يتم التحفظ عليها التي يتم التحفظ عليها إدار ًيا أو المضبوطة
أو مصادرتها.

يصدر حكم قضائي بمصادرتها.

بمصادرتها).
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أو

المحكوم المضبوطة
بمصادرتها.

أو

المحكوم

النص كما ورد من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()22

مادة ()22

مادة ()22

مادة ()22

التصرف في العينات النموذجية

التصرف في العينات النموذجية

التصرف في العينات النموذجية

التصرف في العينات النموذجية

المصادرة

المصادرة

المصادرة

المصادرة

إضافة

عبارة

(التي

قضى  -عدم الموافقة على قرار مجلس

أو

تنازل

عنها النواب بإضافة عبارة "أو تنازل

بمصادرتها

مالكها )،بعد عبارة (العينة عنها مالكها".
النموذجية) الواردة في السطر  -تغيير كلمة "المصادرة" إلى
األول من المادة ،وحذف كلمة عبارة (التي قضى بمصادرتها
(المصادرة).

بحكم بات) بعد عبارة (العينة

الـنَـص بعد التعديل:

النموذجية) الواردة في صدر

على المجلس بعد التنسيق مع أمانة المادة ،بحيث ال يجوز إعادة العينة
السر أو التشاور مع الدولة النموذجية المحكوم بمصادرتها إال
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قرار جملس النواب

النص كما ورد من احلكومة

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

على المجلس بعد التنسيق مع المصدرة ،إعادة العينة النموذجية بعد صدور الحكم البات توقيًا على المجلس بعد التنسيق مع أمانة
أمانة السر أو التشاور مع الدولة التي قضي بمصادرتها أو تنازل لصدور الحكم بالبراءة ثم الرجوع السر أو التشاور مع الدولة
المصدرة ،إعادة العينة النموذجية عنها مالكها إلى تلك الدولة على على المملكة بالتعويض عند المصدرة ،إعادة العينة النموذجية
المصادرة إلى تلك الدولة على نفقتها.
نفقتها.

استحالة إعادة العينة إلى مالكها.

وفي حال عدم رغبة الدولة

التي قضي بمصادرتها بحكم بات
إلى تلك الدولة على نفقتها.

المصدرة استالم تلك العينة
وفي حال عدم رغبة الدولة النموذجية ،على المجلس إيداعها

وفي حال عدم رغبة الدولة

المصدرة استالم تلك العينة لدى مركز اإلغاثة أو أي مكان

المصدرة استالم تلك العينة

النموذجية ،على المجلس إيداعها آخر مناسب ومتفق مع أحكام هذا

النموذجية ،على المجلس إيداعها

لدى مركز اإلغاثة أو أي مكان القانون.

لدى مركز اإلغاثة أو أي مكان

آخر مناسب ومتفق مع أحكام هذا

آخر مناسب ومتفق مع أحكام هذا

القانون.

القانون.
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النص كما ورد من احلكومة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

مادة ()27

مادة ()27

مادة ()27

مادة ()27

الموافقة على نَـص المادة كما ورد  -تغيير عبارة "مع عدم اإلخالل"
في مشروع القانون.

إلى كلمة "دون" طبقًا لما ورد
بمشروع القانون
 إعادة صياغة المادة ،وذلك اتساقًامع المادة ( )21من المشروع،
وذلك ألن عبارة (مأموري الضبط
القضائي) جاءت عامة ،ولذا رأت
اللجنة تحديدها بمأموري الضبط
القضائي المشار إليهم في المادة
( )21من مشروع القانون ،لتكون
المادة على النحو التالي:
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النص كما ورد من احلكومة

قرار جملس النواب

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد
دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص

ينص عليها أي قانون خر ،يعاقب دون اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص

عليها أي قانون آخر ،يعاقب

بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسة عليها أي قانون آخر ،يعاقب

بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسة

الف دينار أو بإحدى هاتين بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسة

آالف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من حال دون تأدية آالف دينار أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من منع أو عرقل أو

مأموري الضبط القضائي المشار العقوبتين كل من حال دون تأدية

أعاق بأي شكل من األشكال

إليهم في المادة ( )21من هذا مأموري الضبط القضائي المشار

مأموري الضبط القضائي عن أداء

القانون لوظائفهم المنصوص إليهم في المادة ( )21من هذا

مهامهم المنصوص عليها في هذا

المنصوص

عليها في هذا القانون.

القانون.

القانون

لوظائفهم

عليها في هذا القانون.

س
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