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  )١(ملحق رقم 
  

واالقتصادية جلنة الشئون املالية تقرير 
خبصوص احلساب اخلتامي املوحد للدولة 

  .  م٢٠٠٤للسنة املالية 
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  م٢٠٠٨ نوفمرب ٥: التاريخ 

  
  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  م٢٠٠٤د للدولة للسنة املالية احلساب اخلتامي املوحبشأن 
  
  

  : ة ــــــمقدم
  

األسـتاذ   جملس الشورى استلمت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية كتاب معايل رئيس     
 فربايـر   ١٢املـؤرخ يف    ) ٢٠٠٨ -٢ -٣/ص ل م ق   -١٧٤( رقم   علي بن صاحل الصاحل   

لجنة بدراسة ومناقشة احلساب اخلتامي للدولة للـسنة        مت مبوجبه تكليف ال   م والذي   ٢٠٠٠٨
  .م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ذلك لعرضه على الس ٢٠٠٤املالية 

م وتقرير جملس   ٢٠٠٤شارة إىل أا قد استلمت احلساب اخلتامي لسنة         تود اللجنة اإل    
النواب بعد مضي أكثر من ثالث سنوات من إصدار احلساب اخلتامي ، األمر الذي يتنايف  مع       

ولذلك توصي اللجنة بضرورة تسلمها     . أمهية هذا املوضوع والتوصيات اليت تقترحها اللجنة        
مالحظات جملس النواب خالل الفترة اليت تسبق إقـرار         احلساب اخلتامي وكذلك توصيات و    

  .امليزانية التالية 
  

  : إجراءات اللجنة –أوالً 

  :لتنفيذ التكليف املذكور قامت اللجنة باإلجراءات التالية 

 :عقدت اللجنة االجتماعات التالية لبحث ودراسة التقرير  )١(



 ٥٧

  .م٢٠٠٨ فرباير ٢١بتاريخ     عــــ االجتماع الساب-
  .م٢٠٠٨ فرباير ٢٨بتاريخ     نــــتماع الثام االج-
  .م ٢٠٠٨ريل ب أ١٧بتاريخ     ادس عشر ـ االجتماع الس-
  .م ٢٠٠٨ أبريل ٢٤بتاريخ     ابع عشر ــ االجتماع الس-
  .م ٢٠٠٨ مايو ٢٩بتاريخ     رينــــ االجتماع العش-
  .م٢٠٠٨ سبتمرب ١١بتاريخ      االجتماع احلادي والعشرين-
  .م ٢٠٠٨ سبتمرب ٢٥بتاريخ      والعشرين اينـ االجتماع الث-
   .٢٠٠٨   أكتوبر ٩بتاريخ      االجتماع الثالث والعشرين -
  
اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق املتعلقة باحلساب اخلتامي موضـوع              )٢(

 :البحث والدارسة واليت اشتملت على ما يلي 
  )مرفق. (ىرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشور -
 )مرفق. (قرار جملس النواب ومرفقاته  -
  . م٢٠٠٤ ديـسمرب    ٣١احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهيـة يف           -

 )مرفق (
 ) مرفق. (م٢٠٠٤التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية لعام  -

 
 :كما حضر االجتماع من جملس الشورى كل من  )٣(
  .املستشار القانوين للمجلس   جني الربزعبدالوهاب  الدكتور عصام -١
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان   د مرهون ــــ األستاذ حمسن محي-٢
  .املستشار القانوين لشؤون اللجان   د عبداهللا الدليميـــ الدكتور حمم-٣
  .املستشار ااالقتصادي واملايل   د الصائغــــ الدكتور جعفر حمم-٤
  

 .أيوب علي طريف السيد وتوىل أمانة سر اللجنة  •



 ٥٨

ـًا    :رأي اللجنة التفصيلي ومالحظاا : ثاني
يف ضوء ما دار من نقاش يف اللجنة وما أبدي من مالحظات أثناء دراسـة احلـساب     

ـّد للدولة للسنة املالية املنتهية يف     م ، فقد تكونـت لـدى   ٢٠٠٤ ديسمرب ٣١اخلتامي املوح
  : ما يلي اللجنة مجلة مالحظات على احلساب اخلتامي وهي ك

مت وضع مالحظات اللجنة على احلساب اخلتامي للدولة يف ضوء احلساب اخلتامي             -١
املدقق من قبل ديوان الرقابة املالية وأيضا يف ضوء املعلومات والتقارير األخرى اليت            

  . ، وتقرير أداء تنفيذ امليزانية ةمت تضمينها يف تقرير ديوان الرقابة املالي
ذي قام به ديوان الرقابة املالية يف إعداد تقريره السنوي حول           تقدر اللجنة اجلهد ال    -٢

، كما تثمن املهنية والدقة العالية اليت اتبعها        م٢٠٠٤احلساب اخلتامي للسنة املالية     
الديوان يف إعداد هذا التقرير ، واليت سامهت يف الكشف عن العديد من املخالفات     

 وكـذلك ضـعف األداء يف بعـض         واجلوانب السلبية يف أنظمة الرقابة الداخلية     
 .الوزارات واهليئات واإلدارات التابعة للدولة 

تتفق اللجنة مع ما جاء يف تقرير ديوان الرقابة املالية من أن هناك تكرارا للعديد من   -٣
املالحظات واملخالفات الصرحية اليت وردت ضمن تقرير ديوان الرقابة املالية لعام            

نه ليس هناك مؤشرات علـى أي حتـرك مـن           ، وقد أشار التقرير إىل أ     ٢٠٠٤
 معاجلة الوزارات املعنية وعلى     نلذلك فإ . الوزارات واجلهات املعنية يف معاجلتها      

 .رأسها وزارة املالية لتلك املخالفات سيساهم يف احلفاظ على املال العام 
 ٣٩دة  الحظت اللجنة أن تقرير ديوان الرقابة املالية يطالب وزارة املالية بتطبيق املا            -٤

من قانون امليزانية العامة بالشفافية الالزمة ، حيث يشري إىل أا قامـت بتـدوير               
اعتمادات من الباب الثامن إىل املشاريع مل تكن أصالً واردة ضمن امليزانية العامـة    

تقول وزارة املالية أن أسـباب التـدوير يف اعتمـادات           ولتفسري ذلك   . للدولة  
   م٢٠٠٥ار املوازنة العامة للدولة للسنتني املـاليتني        املشروعات ترجع إىل تأخر إقر    

 ، باإلضافة إىل أن املـشروعات املـشار   م٢٠٠٥حزيران /  إىل يونيو م٢٠٠٦و  
للمقاولني ومل تستكمل إجراءات استحقاقها     إليها يف التقرير عليها التزامات مالية       



 ٥٩

ـ         الغ صـغرية تـسبيا   نتيجة التأخري يف التقيد ، وبينت أن املبالغ املعاد تدويرها مب
مـن  % ٣,٩اقتضت املصلحة العامة املوافقة على تدويرها ، إذ بلغت ما نـسبته            

 .م ٢٠٠٦ إىل سنة م٢٠٠٥إمجايل املدور من سنة 
 
ترى اللجنة أن وزارة املالية اجتهدت يف تفسري بعض البنود اخلاصة بالدليل املـايل           -٥

 .وهلا ذا العمل ومل تعتمد يف عملية التدوير على بند صريح ومباشر خي
تتفق اللجنة مع ما جاء يف تقرير ديوان الرقابة املالية بـشأن هيئتــي التقاعـد                 -٦

 .والتأمينات االجتماعية 
 
 .تتفق اللجنة مع ما جاء يف تقرير ديوان الرقابة املالية بشأن الطريان املدين  -٧

 
ليون دينار  م٧٣يشري التقرير إىل أن اإليرادات غري احملصلة قد تضخمت لتصل إىل            -٨

التايل أن النسبة األعلى من اإليرادات غري ويتضح من اجلدول . م٢٠٠٤بنهاية عام  
، وشئون الطـريان  )  مليون دينار٤٤,٧٣١(احملصلة هي يف وزارة الكهرباء واملاء      

) .  ماليني دينـار   ٥(ووزارة الصناعة والتجارة    )  مليون دينار    ١٦,٦٠٢(املدين  
 .يرادات غري احملصلة للوزارات واجلهات احلكومية اجلدول التايل يوضح حجم اإل

  
  اإليرادات غري احملصلة للوزارات واجلهات احلكومية والواردة بسجالا

  
      

  ٦٦١,٠٥٩  *١,٠٢٤,١٨٦  *  *  *١,٠٢٤,١٨٦  وزارة الداخلية 
  ٣٧٧,٢٣٧  ٤٥٥,٨٣٧  ١٣٧,٢٥٣  ٤٨,٤٧٤  ٢٧٠,١١٠  رجية وزارة الخا

  ٤١,٠٨٨  ٢٧,٩٦٤  ٢٤,٠٦٥  ٢,٣٢٢  ١,٥٧٧  وزارة األشغال واإلسكان
  ٤١,٠٨٨  ١٦,٦٠٢,٣٥٠  ٩,٩٩٥,٩٦٩  ٣,١٥٠,١١٠  ٣,٤٥٦,٢٧١  شؤون الطيران المدني
  ٥,٩١٨  ٦٨٩,٢٣٦  -  -  ٦٨٩,٢٣٦  إدارة المخازن المركزية
          ٤,٩٣٨  وزارة شؤون البلديات

  ٣٩٠,٢٩١  *٤٤٤,٣٣٩  *  *  *٤٤٤,٣٣٩  رة المواصالتوزا



 ٦٠

 إلى ٩١من    يوم٩٠اقل من   الجهة
  سنة

المجموع   م٢٠٠٤المجموع   أكثر من سنة 
  م٢٠٠٣

  ٤,٣٩٧,٧٦٥  ٢,٨٤٨,٦٩٤  ١,٦٦٣,٠٣٧  ١,١٨٥,٦٥٧  -  وزارة التجارة 
  ١,٥٦٧  -  -  -  -  ديوان الخدمة المدنية

  ١,٣١٧,٥٩٢  ١١٧,١٣٢  ٦٨,٧٨٣  ٢١,٥٨٥  ٢٦,٧٦٤  وزارة اإلعالم 
  ١,٩٠٩,٩٩٤  ١,٣٦٩,١٩٠  ٢٠,٠٧٤  ١١,٨١٩  ١,٣٣٧,٢٩٧  شؤون الجمارك والموانى
نادي الفروسية وسباق 

  الخيل
٨٨,١٩٩  ٧٥,١٨  ٤٤,٧٧١  -  ٣٠,٤٠٩  

  ٢,٠٩٩,٨٨١  ٢,٩١٨,٣٨٥  ٢,٠٢٣,١٥٧  ٨٦٥,٢٢٨  -  ةوزارة الصناع
  ٣٦,٥٧٨,١٥٢  ٤٤,٧٣١,٩٧٩  ٨٩٧,٦٥٠  ٤٩,٨١٥,٢٢٤  ١٩,١٠٥  وزارة الكهرباء والماء

  ٧٧٣,٣٣٦  ١٩٩,٣٨٠  ٤٧,٩٧٩  ١٢٧,٣٩٤  ٢٤,٠٠٧  وزارة المالية 
  -  ١,٣٥٧  ٢١  ١,٣٥٤  -  وزارة الشؤون اإلسالمية 

الهيئة العامة لحماية 
  الثروة

-  -  ٣٤٢  ٣٤٢  -  

  -  ٥٧٠  -  -  ٥٧٠  وزارة العدل 
  -  ٢,٥٧٢  -  -  ٢,٥٧٢  دائرة الشؤون القانونية 

  ٦٦,٥٠٥,٧٩٠  ٧٣,٤٨٧,١١٥  ١٦,٢٣٦,١٠٣  ٤٩,٤٠٣,٧٠٣  ٧,٨٤٧,٣٠٩  المجموع

 
% ٦٥ مليون دينار ، ولكن مل تتجاوز نسبة تنفيذها          ٣٧٥بلغت ميزانية املشاريع     -٩

امللفـت للنظـر أن     .  مليون دينار    ١٣٤ بفارق وقدره    يأ)  مليون دينار  ٢٤١(
الوزارات اخلدماتية اهلامة مل تنفذ املشاريع املقرر تنفيذها واجلدول التايل يوضـح            

 : رات واجلهات احلكومية أهم تلك الوزا
 

  النسبة  الفعلي  االعتمادات  الوزارة أو الجهة الحكومية
  ٣٤,٣٩  ٢,١٩٤,٨٣٩  ٦,٣٨٣,٠٠٠  وزارة الداخلية
  ٤٧,٨٩  ١,١٤١,٠٩٤  ٣,٤٤٤,٠٠٠  وزارة اإلعالم
  ٢٤,٣٠  ٢,٩٣٩,٠٦٩  ١٢,٠٩٤,٠٠٠  وزارة الصحة

  ٢٧,٥٥  ١,٤١٩,٨٣٠  ٥,١٥٣,٠٠٠  المؤسسة العامة للشباب والرياضة
  ٦٤,٥٦  ٨٠,٣١٠,١٥٨  ١٢٤,٤٠٢,٠٠٠  وزارة األشغال واإلسكان

  
يدل ذلك على إخفاق كبري يف القدرة على تنفيذ املشاريع املعتمدة ، حيث مثل اجلزء                √

  .األكرب من هذا الفرق ف مشاريع قطاع البنية األساسية 



 ٦١

 م٢٠٠٣عـن سـنة     % ٨م بنسبة   ٢٠٠٤ وقد اخنفضت مصروفات املشاريع يف عام        √
 .ز هذا االخنفاض يف قطاع مشاريع البنية األساسية وترك
 مليون دينار حيث بلغت القيمـة اإلمجاليـة         ١٠٢ارتفعت قيمة الدين العام بـ       -١٠

 مليون دينار   ١,٣٥١ مقارنة مع    م٢٠٠٤ مليون دينار مع اية ديسمرب       ١,٤٥٤
 .م٢٠٠٣عام 

  .من إمجايل الدين العام % ٦٩ شكلت القروض احمللية ما نسبته –أ 
  % . ٣١ شكلت القروض اخلارجية ما نسبته -ب
 ١٧، منها   م٢٠٠٤ مليون دينار عام     ٤٥ بلغ جمموع الفوائد املستحقة على القروض        -ت

  مليون دينار فوائد حمتسبة على القروض احمللية 
 ٥ من امللفت للنظر أن جمموع الفوائد احملتسبة على القروض قد اخنفـض مبقـدار                -ث

  . مليون دينار ٥٠ حيث بلغ م٢٠٠٣ماليني دينار عن عام 
 مليون دينار ، وذلـك  ٦٠بلغ صايف الوفر احملول إىل االحتياطي العام بعد التدوير         -١١

 . مليون دينار ٨٥بعد قيام وزارة املالية بتدوير اعتمادات للمشاريع مببلغ 
ة مل تقم بتنفيذ نسبة كبرية من املشاريع اليت رصـدت هلـا             هذا يعين أن احلكوم       √

  : مما قد يفسر بالتايل م٢٠٠٤انيات يف موازنة عام ميز
  .عدم وفاء احلكومة بالتزاماا التنموية وهذا حيتاج إىل تفسري من قبل احلكومة     √
ـًا                 √ أن الدولة وجدت أولويات أخرى ومشاريع أخرى ، ولكن السؤال هل حقـ

  م تنفيذها ؟ جدواها االقتصادية أفضل من تلك املشاريع التنموية اليت مل يت
ترى اللجنة أن هناك ضرورة إلعطاء األولوية لتنويع مصادر الدخل ووضع برنامج             -١٢

 .تنفيذي متوسط وبعيد املدى لذات الغرض 
ترى اللجنة أن عالج الوزارات املعنية وعلى رأسها املالية جلميع املخالفات الـيت              -١٣

لعـام وأن الكـشف عـن    أشار إليها تقرير ديوان الرقابة املالية حيافظ على املال ا  
 .األسباب احلقيقة وراء تكرار تلك املخالفات يضم عدم تكرارها 



 ٦٢

ترى اللجنة أن هناك حاجة لصياغة سياسة مالية قادرة على حتقيـق االسـتخدام               -١٤
األمثل للموارد املتاحة ، حبيث تتحول هذه الـسياسة إىل أداة اقتـصادية فعالـة               

 .ات االقتصادية تستخدمها الدولة إىل التأثري على املتغري
ترى اللجنة ضرورة االلتزام بالقوانني اخلاصـة باملناقــصات واملــشتريات            -١٥

 .والعطاءات
الحظت اللجنة أن هناك العديد من التجــاوزات واملخالفــات يف أغلـب              -١٦

وزارات ومؤسسات الدولة مبا فيها شركيت بابكو وألبا وأن حماسبة كل من تثبت             
 . املال العام حبقه تلك التجاوزات حيافظ على

ترى اللجنة ضرورة وجود آلية فاعلة ملتابعة إيرادات الدولة غـري احملـصلة مـن                -١٧
 .الوزارات واجلهات احلكومية املختلفة 

تري اللجنة ضرورة االعتماد على املصادر الداخلية لتمويل العجز يف املوازنة العامة         -١٨
 اهناك تدفقًا ماليا متزايد   ملا له من إجيابيات كثرية على االقتصاد احمللي خاصة وأن           

 .خلارج االقتصاد الوطين 
  :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :  ثالثًا 

من الالئحة الداخلية لس الشورى ، اتفقت اللجنة علـى          ) ٣٩(إعماالً لنص املادة      
  :اختيار كل من 
  مقررا أصلـيا    خالد عبدالرمحن خليل املؤيد .  أ-١
 مقررا احتياطيا     عبدالعزيــركانوسعـود.  أ-٢

  :توصية اللجنة : رابعا 
  :توصي اللجنة الس املوقر مبا يلي 

 ديـسمرب  ٣١اعتماد احلساب اخلتامي املدقق املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف    -١
  .م٢٠٠٤
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املوافقة على املالحظات الواردة يف تقرير اللجنة على احلساب اخلتـامي املوحـد              -٢
 .م٢٠٠٤ ديسمرب ٣١دولة للسنة املالية املنتهية يف لل

  
  خالد حسني املسقطي           مجيل علي املتروك     

  ون  رئيس جلنة الشؤ          نائب رئيس جلنة الشؤون 
  املالية واالقتصادية            املالية واالقتصادية 

  
  : املرفقات 
  . جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي -
 .م٢٠٠٤جملس النواب ومرفقاته حول احلساب اخلتامي للسنة املالية قرار  -
 .م٢٠٠٤ ديسمرب ٣١احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية يف -
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  م٢٠٠٨ فرباير ٢٠: التاريخ 
  

  احملرتم    خالد حسني املسقطي / سعادة األستاذ 
  ةرئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادي

  
  .م ٢٠٠٤احلساب اخلتامي للدولة لسنة : املوضوع 

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،

  
م ، أرفق معايل السيد على بن صاحل الصاحل رئيس الس ،            ٢٠٠٨ فرباير   ١٢بتاريخ  

، نسخة من ما انتهى إليـه جملـس         ) ٢٠٠٨-٢-٣/ ص ل ت ق      ١٧٥(ضمن كتابه رقم    
  م ، إىل جلنـة الـشؤون املاليـة         ٢٠٠٤للدولـة لـسنة     النواب خبصوص احلساب اخلتامي     

  .واالقتصادية 
  

م ، عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهـا         ٢٠٠٨ فرباير   ٢٠وبتاريخ  
الثامن عشر ، حيث اطلعت على ما انتهى إليه جملس النواب خبصوص احلساب اخلتامي للدولة          

  .اصيني القانونيني بالس م ، وذلك حبضور املستشارين واالختص٢٠٠٤لسنة 
  

  . إىل عدم خمالفته ملبادئ وأحكام الدستور - بعد املداولة والنقاش -وانتهت اللجنة 
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  :توصية اللجنة 

م ؛ مـن النـاحيتني      ٢٠٠٤ترى اللجنة سالمة احلساب اخلتامي للدولة لسنة          
  .الدستورية والقانونية 

  
  

  حممد هادي احللواجي                                            
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

الشؤون اخلارجية لجنة التكميلي لتقرير ال
والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع 

قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية 
وتدمري تلك األسلحة، املرافق للمرسوم 

  .  م٢٠٠٧لسنة ) ٧٩(امللكي رقم 
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   م٢٠٠٩ يناير ١٣ : التاريخ
  الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينجنة  التكميلي األول للتقريرال

بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال (  ) لسنة (  )  مشروع قانون رقم بشأن
لسنة ) ٧٩(األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  م٢٠٠٧
  الفصل التشريعي الثاين -  لث العادي الثاددور االنعقا

  

  :مقدمـة

عايل السيد  صاحب امل  كتاب   واألمن الوطين الشؤون اخلارجية والدفاع    استلمت جلنة   
 ) ٢٠٠٩-١-٣/ ص ل خ أ   /٢٩٧  (الـشورى رقـم     رئيس جملس  علي بن صاحل الصاحل   

 املواد أرقام دراسة ومناقشةبإعادة   والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة       م٢٠٠٩ يناير   ٨املؤرخ يف   
 ن حظر استحداث  بشأ( ) لسنة  ( ) رقم     مشروع قانون   من )٢٣-٢١-٢٠-١٦-٣(

، املرافـق للمرسـوم     وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة       
وذلك على إثر مداخالت ومناقشات أصحاب الـسعادة       ،م٢٠٠٧لسنة  ) ٧٩(امللكي رقم   

علـى أن تـتم     م،٢٠٠٩ يناير   ٥أعضاء الس يف اجللسة التاسعة املنعقدة يوم االثنني املوافق          
الـس  ظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على           دراسته وإبداء املالح  

   .املوقر يف مدة أقصاها أسبوعان من تارخيه
  :  إجراءات اللجنة-أوالً

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية



 ٦٨

 يناير ١١افق مشروع القانون يف اجتماعها السابع املنعقد يوم األحد املو اللجنة تدارست )١(
 . م٢٠٠٩

 

قانون موضوع النظر والـيت  مبشروع الاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة    )٢(
  :  اشتملت على

رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى حول مشروع القانون املذكور             -  أ
بالس حول املادتني   من الناحيتني الدستورية والقانونية، مرفق به رأي هيئة املستشارين          

 )سبق إرفاقه( .من مشروع القانون موضوع البحث) ١٦-٣(رقمي 

 )سبق إرفاقه(. مشروع القانون املذكور ومذكرته اإليضاحية   - ب

 )سبق إرفاقه(. قرار جملس النواب ومرفقاته  - ت
  

 الجتماعها  أصحاب السعادة أعضاء الس   ملن لديه مالحظات من     وبدعوة من اللجنة     )٣(
 :االجتماع كل من شارك يف م، فقد ٢٠٠٩ يناير ١١نعقد يوم األحد املوافق السابع امل

 .عضو جملس الشورى  سيــد حبـيب مـكي هاشـم. أ -١
 .عضو جملس الشورى  دالل عبـــداهللا الزايــــد. أ -٢
 .عضو جملس الشورى  مســـرية إبراهــيم رجــب. أ -٣
 .عضو جملس الشورى  باركـــامل مـــة ســعائش.د -٤
 .عضو جملس الشورى  عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالمالشيخ . أ -٥

 

 ينـاير   ١١اجتماعها السابع املنعقد يوم األحد املوافـق        وبدعوة من اللجنة شارك يف       )٤(
 :م، كل من ٢٠٠٩

 
 : ةـوزارة الداخلي •

  

 .ـكريةمدير إدارة احملاكم العس    ود سعــد محـودـالرائد مح .١
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 .ــــةالشؤون القانونيــ    النقيب وائل حســني أمحـد .٢
 

 :ة ـوزارة اخلارجي •

  

 .     مدير اإلدارة القانونية     ف عبدالكرمي حممد ـيوسالدكتور  .١
   .قانوينار ــمستشـ    الشيخبدوي علي الدكتور إبراهيم  .٢

  

 األس تاذ مح سن حمی د م ـرھون         األمانة العامة بـالس    اللجنة من    كما شارك يف اجتماع    •
 .المستشار القانوني لشؤون اللجان

                               

  .أيوب علي طريفالسيد ر اللجنة ـوتوىل أمانة س •
  

ـًانيثا   :ملخص ملرئيات اجلهات املعنية  -ـ
  

  :وزارة الداخلية رأي -١
بين ممثلو الوزارة أن معظم الدول اخلليجية قد بادرت بإنشاء هيئات أو جلان بناء علـى           

ململكة يف إنشاء جلنة وطنية، ويكـون       طلب منظمة األسلحة الدولية واليت بدورها خاطبت ا       
مملكة البحرين  أن  وبني ممثلو الوزارة    . إنشاء هذه اللجنة عرب صدور مشروع القانون املذكور       

ختلو متاما من األسلحة الكيميائية وهذا ما أكده أعضاء منظمة األسلحة الكيميائيـة خـالل               
ثـل شـركة اخللـيج      زيارم ململكة البحرين، حيث فحصوا مجيع منـشآت اململكـة، م          

للبتروكيماويات اليت تنتج مواد مثل امليثانون واألمونيوم واليورين وهي مواد غري حمظـورة،             
وهذا يؤكد أن مملكة البحرين خالية من األسلحة الكيميائية مبا فيها األسلحة املـستخدمة يف               

  .يةوزارة الداخلية املتمثلة يف الغاز املسيل للدموع، كونه يتكون من مواد طبيع
-٣(ولقد توافق ممثال الوزارة يف مجيع التعديالت اليت أجرا اللجنة على املواد أرقـام               

  .يف االجتماع املنعقد معها) ٢٣-٢١-٢٠-١٦
 

 :وزارة اخلارجية :رأي -٢
 الوزارة أن احلكومة أعدت هذا القانون يف ضوء أحكام اتفاقية حظر استحداث  بني ممثال 
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 الكيميائية وتدمري تلك األسلحة اليت مت التصديق عليهـا،          وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة   
وأن املادة السابعة من هذه االتفاقية توجب على كل دولة مـن الـدول األطـراف سـن                  

  .التشريعات اليت تكفل وضع أحكام هذه االتفاقية موضع النفاذ حىت تفي بالتزاماا الدولية
ا لنوع السالح ألن القـانون الواسـع         الوزارة أن هذا القانون جاء حمدد      أوضح ممثال و

والشامل جلميع أنواع األسلحة حيتاج إىل مراجعة أكثر ووقت أطول، أما بالنـسبة لعامـل               
) ٣(مكافحة الشغب فقد بني ممثلو الوزارة أن جملس النواب قد ألغى هذه الفقرة من املـادة                 

ي يف ذلك، كما بينـوا أن       ليضعها يف مادة أخرى من هذا القانون لكن الوزارة مل توافقه الرأ           
  . االتفاقية مل حتدد عقوبة لألفعال الواردة وتركت حتديد العقوبة للدول األطراف

واطلعت على مذكرة وزارة اخلارجية بالنسبة لتبعية اللجنة الوطنية املشار إليها يف املادة             
مـانع  من مشروع القانون، حيث أوضحت وزارة اخلارجية يف مذكرا أن الوزارة ال             ) ٢(

لديها من التوصية املذكورة خاصة أن اللجنة هي جلنة تنسيقية بني اجلهات املعنية، وأن وزارة               
اخلارجية هي املعنية بتنسيق االتصال بني اململكة ومنظمة األسلحة الكيميائيـة، علمـا بـأن     
مشروع القرار الذي سيصدر من جملس الوزراء املوقر سيحدد مهام اللجنة تفصيالً وسـينص          

لى أن تقدم اللجنة إىل وزارة اخلارجية تقريرا سنويا يتضمن نتائج أعماهلا وتوصياا وسريفع              ع
أما بالنسبة للعقوبـات املنـصوص عليهـا يف         . وزير اخلارجية هذا التقرير إىل جملس الوزراء      

مشروع القانون، فإن الوزارة حتترم التوصيات اخلاصة بتحديد العقوبات املذكورة خاصة أن            
تفاقية مل تتطرق إىل حتديد العقوبات، كما أن العقوبات اليت مت حتديدها راعـت فلـسفة                اال

التشريع العقايب يف مملكة البحرين وأن القاضي الوطين هو الذي سيقرر حدود تطبيـق هـذه          
   .العقوبات على ضوء ما يعرض عليه

-٣( املواد أرقـام     ولقد توافق ممثال الوزارة يف مجيع التعديالت اليت أجرا اللجنة على          
  .يف االجتماع املنعقد معها) ٢٣-٢١-٢٠-١٦

 
 

  : الشؤون التشريعية والقانونية  رأي جلنة-اثالثً
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء            



 ٧١

) د(لفقرة مؤيدا لرأي هيئة املستشارين بالس بشأن ما طرحوه من وجود شبهة دستورية يف ا
 )سبق إرفاقه( .من مشروع القانون املذكور) ٣(من املادة 

  

ةــ رأي اللجن-ارابع :  
، حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة        مشروع القانون   تدارست اللجنة   

مداخالت اجلهات املعنية من وزارة الداخلية ووزارة اخلارجية اليت دارت خالل            واستمعت إىل 
ين القانونيني  ومن قبل املستشار  . ع واليت جاءت مؤيدة ومؤكدة أمهية مشروع القانون       االجتما

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى          و،  لشؤون اللجان 
  .مؤيدا لرأي هيئة املستشارين بالسوالذي جاء 

والبحث والذي أولتـه حـوايل      وتؤكد اللجنة على أمهية مشروع القانون حمل املناقشة         
حظر استحداث وإنتاج وختزين واسـتعمال      " إىل معاهدة    أمهية بالغة بانضمامها   دولة   )١٨٤(

 واعتـربت  .١٩٩٧التنفيذ عام ، واليت دخلت حيز   "مري تلك األسلحة  الكيميائية وتد  األسلحة
 الكيماوية التـزام  مة حظر األسلحةاملنظمة الدولية حلظر األسلحة الكيميائية أن االنضمام ملنظ    

 يف املائة من سكان ٩٨ وذكرت أن املنظمة تضم اليوم دوال متثل زهاء ، قبل كل شيء   أخالقي
  .املعمورة

وأن اتفاق نزع األسلحة وحتديدها فيه حفاظ على البيئة واليت حيتل هاجـسها مكانـة               
وهلذا اهلاجس . ادمتعاظمة األمهية يف سلم أولويات العديد من الدول واملنظمات الدولية واألفر      

عالقة ال باحتمال وقوع حوادث خطرية أو بإدارة النفايات النووية فحسب، بل وبـصياغة              
  .اتفاقيات نزع السالح وحتديد األسلحة وتنفيذها

وقد أوىل اتمع الدويل اهتماما كبريا للتلوث البيئي الناجم عـن األنـشطة النوويـة               
ومن هنا تساهم اجلهـود الـيت تبـدهلا         . ى هذا التلوث  العسكرية واملدنية ولآلثار املترتبة عل    

املنظمات القطرية والدولية ذات الصلة مسامهة ذات قيمة يف استيعاب اآلثار املترتبة على هذه              
ومثة حاليا أدلة علمية قاطعة على أن من شأن حرب نوويـة            . األنشطة بالنسبة للصحة والبيئة   

  .النظام البيئي يف مجيع أحناء العاملتشن على نطاق واسع أن تؤدي إىل اضمحالل 
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 املواد اليت أحاهلا    اقتنعت اللجنة بأمهية التوصية باملوافقة على     على ضوء تلك املعطيات     و
  . الس للجنة بشأن مشروع القانون من حيث املبدأ

 سعادة السيد إبراهيم حممـد بـشمي   و سعادة السيد فيصل حسن فوالذ أبدى  قد  و
حول املواد اليت نصت على عقوبة اإلعـدام، وأشـارا إىل االكتفـاء        عضوا اللجنة حتفظهما    

 أن مجيع اجلمعيات – حسب إفادة سعادما –، وذلك   كحد أقصى للعقوبات   بالسجن املؤبد 
واملنظمات احلقوقية تسعى إىل إلغاء حكم اإلعدام من أغلب القوانني، وهذا ما ميثل الـسمعة              

  .الطيبة ململكتنا احلبيبة
عض الدول الدميقراطية اليت ألغت عقوبة اإلعدام، قلت فيها اجلرائم اخلطـرة،            وبينا إن ب  

 .ذات االرتباط باألسباب االقتصادية واالجتماعية
ا أن االجتاه العام للمنظمات احلقوقية والدميقراطية ، أو الدول اليت تتجه حنو إلغـاء               علم

  .التنفيذ الصادرة بشأااإلعدام، يسري يف اجتاه أن تلغى تشريعيا وان تلغى أحكام 
وإن أغلب الدول األوروبية، إن مل نقل جلها ألغت عقوبة اإلعـدام، وكـذلك دول               

، كما  ) دولة ٨٥(أمريكا الالتينية، بل ووصل عدد الدول اليت ألغتها يف مجيع اجلرائم اخلطرة             
خلطـرة  أن هناك دول أخرى ألغتها يف حدود معينة، كما هو احلال بالنسبة جلرائم احلروب ا              

كما أن العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، يوصي بعـدم احلكـم             . واإلرهاب
ن ال حيكم باإلعدام على القـصر  أباإلعدام إال يف اجلرائم اخلطرة جدا، على وجه االستثناء، و  

  . سنة١٨البالغني من العمر أقل من 
الربتوكول االختيـاري الثـاين،   ن األمم املتحدة يف أوائل التسعينات، سنت ما مسي ب  إو

والذي أحلق باحلقوق املدنية والسياسية، ودعا الدول إىل املصادقة عليه، ومن صادق عليه منها           
  .أصبح ملزما بإلغاء اإلعدام من تشريعاته الوطنية

  

ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-اخامسـ
خلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار        من الالئحة الدا   ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  : كل من



 ٧٣

ـًا      األستاذ راشد مال اهللا عبدالرمحن الْسبـت .١  .مقررا أصليـ
ـًا     الدكتور الشيخ علي بن عبداهللا آل خليـفة .٢   .مقررا احتياطي

  

ةـة اللجنـتوصي: اسادس:  
  

أرقام  قانوناد مشروع المويف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة        
  : ، فإن اللجنة توصي مبا يلي اليت قرر الس إحالتها إىل اللجنة)٢٣-٢١-٢٠-١٦-٣(

 من مشروع القانون كما وردت      )٢٣-٢١-٢٠-١٦-٣( املوافقة على املواد أرقام      -
 .تفصيالً يف اجلدول املرفق

  
   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
         عبدالرمحن حممد مجشري           محد إبراهيم زاد       أ

                                          الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة         الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة 
      والدفاع واألمن الوطين                                  والدفاع واألمن الوطين     

        
  
  
  



 ٧٤

  (  )لسنة (  ) من مشروع قانون رقم ) ٢٣-٢١-٢٠-١٦-٣(املواد أرقام 
  بشأن حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

  )٣(مادة 
حيظر علـى أي شـخص      

  : القيام بأي من اآليت
استحداث األسـلحة     -أ  

الكيميائية أو إنتاجهـا    
أو إحرازها أو حيازا    
بأية طريقة أو ختزينها    
ــصورة   ــها ب أو نقل

 مباشرة  مباشرة أو غري  
  .إىل أي مكان

  )٣(مادة 
  دون تعديل

  

  )٣(مادة 
املوفقة على نص املادة كما 

ورد من احلكومة دون 
  .تعديل

  )٣(مادة 
املوافقة على البنود    -
  .دون تعديل) ج-ب-أ(

  
  
  
  

  
  
  

  )٣(مادة 
حيظر علـى أي شـخص      

  : القيام بأي من اآليت
استحداث األسـلحة     -أ  

الكيميائية أو إنتاجها أو    
إحرازها أو حيازا بأية    
طريقة أو ختزينـها أو     
نقلها بصورة مباشرة أو    
غــري مباشــرة إىل أي 

  .مكان



 ٧٥

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

استعمال األسلحة    -ب 
 .الكيميائية

ــتعدادات   -ج  ــة اس أي
الســتعمال األســلحة 

 .الكيميائية
االتفاق مع أي شخص     -د 

ــضه أو  أو حتريـــ
مساعدته، بأية طريقة،   
على القيام بـأي مـن      
األنشطة احملظورة على   
الدول األطراف مبوجب   

 .االتفاقية
  
  
  
  

  
  
إعادة صياغة البند    مت -
)  هـ -د (ليكون  )د(

  :على النحو التايلوهو 
ع أي شخص   االتفاق م  -د

على القيام بأي من األنشطة   
احملظــورة علــى الــدول 

  هـذه  األطراف مبوجـب  
 ووقعت اجلرمية بناًء   االتفاقية

  .على هذا االتفاق
  

استعمال األسلحة    -ب 
 .الكيميائية

ــتعدادات   -ج  ــة اس أي
الســتعمال األســلحة 

 .ئيةالكيميا
االتفاق مع أي شخص   -د

على القيـام بـأي مـن       
األنشطة احملظـورة علـى    
الدول األطراف مبوجـب    
هذه االتفاقيـة ووقعـت     

ناًء علـى هـذا     باجلرمية  
  .االتفاق



 ٧٦

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ل عوامـل   هـ اسـتعما  
ــشغب  ــة ال مكافح

  .كوسيلة للحرب

ض أو مساعدة   حتري-هـ 
أي شخص على القيام بأي     
من األنشطة احملظورة على    
الدول األطراف مبوجـب    

  .هذه االتفاقية
  
  

) هـ( إعادة ترقيم البند     -
 ).و(البند ليكون 

ـــ  ــريض أو -ه   حت
مساعدة أي شخص على    
القيام بأي من األنـشطة     
احملظورة علـى الـدول     
األطراف مبوجـب هـذه     

  .االتفاقية
ــل -و ــتعمال عوام   اس

مكافحة الشغب كوسـيلة    
  .للحرب

  
 



 ٧٧

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

  )١٦(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٦(مادة 
مـدة ال   (تعديل عبارة    -

تقل عن عشر سنوات    
وبغرامة ال تقل عـن     

) عشرين ألف دينـار   
مدة ال تقل عن    (لتصبح  

سبع سنوات وبغرامة ال  
تقل عن عـشرة آالف   

 ). اردين
 

وعلى ذلك يكون نـص     
  :املادة بعد التعديل 

  )١٦(مادة 
املوفقة على نص املادة كما 

ورد من احلكومة دون 
  .تعديل

  )١٦(مادة 
بعد مزيد من املداولـة      -

 املوافقة على   ارتأت اللجنة 
وذلك قرار جملس النواب،    

لقاضـي الـصالحية    ملنح ا 
واملساحة األوسع يف تقرير    
العقوبة املناسـبة حـسب     

  .درجة وجسامة اجلرم

  )١٦(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٨

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

يعاقب بالسجن مدة ال تقل     
عن عشر سنوات وبغرامة    

 ألـف   ال تقل عن عشرين   
دينار وال جتاوز مخـسني      
ألف دينار كل من ارتكب     
فعالً من األفعال املنصوص    

من هذا  ) ٣(عليها يف املادة    
  .القانون

وتكون العقوبة اإلعدام أو    
ؤبد إذا نشأ عـن  السجن امل 

أي من هذه األفعال موت     
شخص أو أكثر أو إحلـاق      

مدة ال تقل   يعاقب بالسجن   
عن سبع سنوات وبغرامة    
ال تقل عن عـشرة آالف      

 وال جتاوز مخـسني     دينار
ألف دينار كل من ارتكب     
فعالً من األفعال املنصوص    

مـن  ) ٣(عليها يف   املادة      
  .هذا القانون

وتكون العقوبة اإلعدام أو    
ذا نشأ عـن  السجن املؤبد إ 

أي من هذه األفعال موت     
شخص أو أكثر أو إحلـاق      

مدة ال تقل   يعاقب بالسجن   
عن سبع سنوات وبغرامة    
ال تقل عن عـشرة آالف      

 وال جتاوز مخـسني     دينار
ألف دينار كل من ارتكب     
فعالً من األفعال املنصوص    

 مـن   )٣(عليها يف   املادة      
  .هذا القانون

وتكون العقوبة اإلعدام أو 
السجن املؤبد إذا نشأ عن 
أي من هذه األفعال موت 
شخص أو أكثر أو إحلاق 



 ٧٩

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

ضرر جـسيم بالبيئـة أو      
بالصحة العامة أو تعطيـل     

  .مرفق عام

ضرر جـسيم بالبيئـة أو      
بالصحة العامة أو تعطيـل     

  .مرفق عام

ضرر جسيم بالبيئة أو 
بالصحة العامة أو تعطيل 

  .مرفق عام
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٨٠

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

  )٢٠(مادة 
تــضاعف العقوبــات  
املنصوص عليها يف الفقـرة     

 واملواد  ١٦األوىل من املادة    
 من هـذا    ١٩،  ١٨،  ١٧

  .القانون يف حاالت العود
  

  )٢٠(مادة 
   دون تعديل

  )٢٠(مادة 
املوفقة على نص املادة كما 

ورد من احلكومة دون 
  .تعديل

  )٢٠(مادة 
املوفقة على نص املادة كما     
ورد من احلكومـة دون     

وذلك باالستناد إىل   تعديل،  
 القواعد اليت وضعها قانون   

 والـيت    البحريين العقوبات
 أن هذا القـانون     تشري إىل 

خاص ينطبق عليه ما ينطبق     
ـ   ، ٧٥ ،١١١ (وادعلى امل

قانون العقوبـات   من  )٧٨
 املـشدد  بالظرف   اخلاصة

 .وحاالت العود

  )٢٠(مادة 
تــضاعف العقوبــات  
املنصوص عليها يف الفقـرة     

 واملواد  ١٦األوىل من املادة    
 من هـذا    ١٩،  ١٨،  ١٧

  .القانون يف حاالت العود
  
  
  
  
  
  
 



 ٨١

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

  )٢١(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢١(مادة 
) بعلمـه (إحالل كلمة    -

) بامسه(بدال من كلمة    
الواردة يف الفقرة األوىل    

  .من املادة
ــارة  - ــذف عب أو (ح

ــدى  ــتعمال إح باس
وسائله وكـان ذلـك     
نتيجة إمهال جسيم ممن    

 لديـه أو يتـوىل    يعمل
الواردة يف اية   ) إدارته

 .الفقرة األوىل من املادة

  )٢١(مادة 
املوافقة على قرار  −

  .جملس النواب
  

  )٢١(مادة 
املوافقة علـى قـرار      −

حيـث  ،  جملس النواب 
 معاقبة الـشخص    جيوز

االعتباري الذي ارتكب   
أحد األنشطة احملظورة   
بعلمه وذلـك بإلغـاء     
  .الرخصة اليت حيوزها

 

  )٢١(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٢

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

  
  
  

  
  
  
  
  
  

وإغالق (حذف عبارة    -
مجيع مقاره ملدة مؤقتة    

الـواردة يف   ) أو دائمة 
اية الفقرة الثانية مـن     

 .املادة
 )حبلـه و  (إضافة كلمة    -

) بغلـق (قبل كلمـة    
ــسطر  ــواردة يف ال ال
األخري مـن الفقـرة     

 .الثالثة
وعلى ذلك يكون نـص     

  :ادة بعد التعديلامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٣

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

مع عدم اإلخالل مبسؤولية    
ـًا     الشخص الطبيعي طبقـ
ألحكام هذا القانون يعاقب    
الشخص االعتباري بغرامة   
ال جتاوز مخسني ألف دينار     
إذا ارتكبت إحدى اجلرائم    
املنصوص عليها يف القانون    
بامســه أو حلــسابه أو  

 إحدى وسـائله    لباستعما
وكان ذلك نتيجة إمهـال     

عمل لديـه أو    جسيم ممن ي  
  .يتوىل إدارته

مع عدم اإلخالل مبسؤولية    
ـًا     الشخص الطبيعي طبقـ
ألحكام هذا القانون يعاقب    
الشخص االعتباري بغرامة   
ال جتاوز مخسني ألف دينار     
إذا ارتكبت إحدى اجلرائم    
املنصوص عليها يف القانون    

  . أو حلسابهبعلمه
  
  
  
  

مع عدم اإلخالل مبسؤولية    
ـً    ا الشخص الطبيعي طبقـ

ألحكام هذا القانون يعاقب    
الشخص االعتباري بغرامة   
ال جتاوز مخسني ألف دينار     
إذا ارتكبت إحدى اجلرائم    
املنصوص عليها يف القانون    

  . أو حلسابهبعلمه
  
  
  
  



 ٨٤

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

ويف حالة احلكم باإلدانـة     
جيوز أن تـأمر احملكمـة      
حبرمان الشخص اإلعتباري   
من املشاركة يف املشروعات   
العامة أو بإغالق مقاره اليت     
وقعت فيها اجلرمية أو حبله     
وإغالق مجيع مقاره ملـدة     

  .مؤقتة أو دائمة
وإذا ارتكبت أي من هذه      
اجلــرائم عمــدا تكــون 

قوبة الغرامة اليت ال تقل     الع
عن مخسني ألف دينار وال     

ويف حالة احلكم باإلدانـة     
جيوز أن تـأمر احملكمـة      

ن الشخص االعتباري   حبرما
من املشاركة يف املشروعات   
العامة أو بإغالق مقاره اليت     
  .وقعت فيها اجلرمية أو حبله

  
  

وإذا ارتكبت أي من هذه      
اجلــرائم عمــدا تكــون 
العقوبة الغرامة اليت ال تقل     
عن مخسني ألف دينار وال     

ويف حالة احلكم باإلدانـة     
جيوز أن تـأمر احملكمـة      
حبرمان الشخص االعتباري   
من املشاركة يف املشروعات   

قاره اليت  العامة أو بإغالق م   
  .وقعت فيها اجلرمية أو حبله

  
  

وإذا ارتكبت أي من هذه      
اجلــرائم عمــدا تكــون 
العقوبة الغرامة اليت ال تقل     
عن مخسني ألف دينار وال     



 ٨٥

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

جتاوز مائيت ألف دينـار،     
وحيكم بغلق مقره ومجيـع     

  .فروعه
  

جتاوز مائيت ألف دينـار،     
بغلق مقـره   ه و حبلوحيكم  

  .ومجيع فروعه

جتاوز مائيت ألف دينـار،     
بغلق مقـره   ه و حبلوحيكم  

  .ومجيع فروعه
 

  )٢٣(مادة 
تصدر اللجنـة الوطنيـة     
القرارات الالزمة لتنفيـذ    

  .لقانونأحكام هذا ا

  )٢٣(مادة 
   دون تعديل

  )٢٣(مادة 
املوفقة على نص املادة كما 

ورد من احلكومة دون 
  .تعديل

  )٢٣(مادة 
املوفقة على نص املادة كما     
ورد من احلكومـة دون     

حيث أن اللجنـة    تعديل،  
الوطنية يصدر ا قرار من     
جملس الوزراء، وتتبع وزارة    
اخلارجية برئاسـة وزيـر     

ـ    ) ٢(ادة  اخلارجية، وأن امل

  )٢٣(مادة 
تصدر اللجنـة الوطنيـة     
القرارات الالزمة لتنفيـذ    

 .أحكام هذا القانون



 ٨٦

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

من املشروع متنح اللجنـة     
التفويض مبباشـرة املهـام     
والصالحيات املنـصوص   
عليها يف هذا القـانون ويف      

مــن املــادة ) ٤(الفقـرة  
  .السابعة من االتفاقية

ق مع  كما أن هذا النص يتف    
مــن ) ٣٩(نــص املــادة 

ــنص   ــيت ت ــتور ال الدس
يضع امللك، مبراسيم،   :(على

اللوائح الالزمـة لتنفيـذ     
وجيـوز أن   .......القوانني



 ٨٧

 نصوص مواد مشروع
  القانون

  كما وردت من احلكومة
  جملس النوابقرار

 للجنة السابقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

  من الوطينواأل

 للجنة الالحقةتوصية ال
الشؤون اخلارجية والدفاع 

 واألمن الوطين

نص املادة كما أقرا 
  اللجنة

يعني القانون أداة أدىن من     
املرسوم إلصدار اللـوائح    

 ).الالزمة لتنفيذه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٨

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  

جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن  تقرير
مشروع قانون بإضافة مادة إىل املرسوم 

م يف شأن ١٩٧٦لسنة ) ١٠(بقانون رقم 
  .  اإلسكان
  
  
  
  
  



 ٨٩

   م٢٠٠٩ يناير ٢١: التاريخ

  لعامة والبيئةجنة املرافق ال ل الرابعتقريرال
لسنة ) ١٠(بإضافة مادة إىل املرسوم بقانون رقم ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم  بشأن

  يف شأن اإلسكان ١٩٧٦
  

  :مقدمـة

 ص ل م    ٢٩١( رقـم    كتاب معايل رئيس جملس الشورى       استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة    
للجنـة  اوجبه تكليف ، والذي مت مب   م٢٠٠٨ ديسمرب   ٣١املؤرخ يف   ) ٢٠٠٨-١٢ – ٣/ ب  

) ١٠(بإضافة مادة إىل املرسوم بقانون رقم       ( ) لسنة  ( ) مشروع قانون رقم    بدراسة ومناقشة   
ملالحظات وإعداد تقرير يتضمن    اعلى أن تتم دراسته وإبداء      ،   يف شأن اإلسكان   ١٩٧٦لسنة  

  . السرأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 
  : إجراءات اللجنة -أوالً

 :تكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ ال
  

 :قانون يف االجتماعات التالية ال مشروعتدارست اللجنة  )٥(
 
 

  .م٢٠٠٩ يناير ٤بتاريخ      االجتمـاع التاسـع-
  .م٢٠٠٩ يناير ١٨بتاريخ      االجتمـاع العاشـر-

  

ون موضوع البحث   اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القان         )٦(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 . يعية والقانونية مبجلس الشورى رأي جلنة الشؤون التشر -
 .  يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(مرسوم بقانون رقم  -
  . بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني٢٠٠٦لسنة ) ٧٤(قانون رقم  -



 ٩٠

 . قرار جملس النواب ومرفقاته -
 . دائرة الشؤون القانونية بشأنهذكور ومذكرتا احلكومة ومشروع القانون امل -

  

  العاشر كل منوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  )٣(
  

  : وزارة اإلسكان  -
  

  .مدير إدارة اخلدمات اإلسكانية باإلنابة   ر حممـود العنيسـالسيد ماه. ١
  

 :املركز البحريين للحراك الدويل  -
  

  .رئيسة املركز البحريين للحراك الدويل  األستـاذة منيـرة بن هنـدي .١
  

 :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس •
 

 .املستشار القانوين لشؤون اللجان    األستـاذ حمسـن محيـد مـرهون  .١
  

  .خولـة حسـن هاشـم السيدةوتوىل أمانة سـر اللجنة  •
  

ـًا   : آراء اجلهات املعنية-ثانيـ
  

  
  

  : وزارة اإلسكان •
  

أشادت وزارة اإلسكان مبشروع القانون موضوع الدراسة وبضرورته، مؤكدةً  حـرص            
  :الوزارة على تسهيل اخلدمات اإلسكانية للمعاقني، إال أنه كان للوزارة املالحظات التالية

  

 ولـيس علـى     ٢٠٠٦لسنة  ) ٨٣( القرار الوزاري رقم     إىلضرورة أن تضاف املادة      -
القرار املذكور أكثر تفصيالً جلميع مواد القـانون  ن  القانون موضوع التعديل، حيث إ    

ـًا عوضاً عن املرسوم بقـانون رقـم              لـسنة  ) ١٠(باإلضافة إىل اعتباره قراراً حديث
 .م يف شأن اإلسكان١٩٧٦

 



 ٩١

عند التقدم بطلب للحصول على اخلدمات اإلسكانية، جيب على املتقدم النص علـى              -
 كي يتسىن   ذلكة إىل حتديد نوع اإلعاقة      وجود إعاقة فرد ما من أفراد األسرة باإلضاف       

 .للوزارة جتهيز الوحدة مبا يتناسب مع طبيعة اإلعاقة املذكورة
وقد أوضح املستشار القانوين لشؤون اللجان بالس أنه ليس مـن اختـصاص اهليئـة               
التشريعية التعديل يف القرارات الوزارية، وإمنا ختتص يف التشريع القانوين، كما أن التعديل             
موضوع البحث يوجب على مقدم الطلب حتديد نوع اإلعاقة املصاب ا أو أحد أفـراد               

 .أسرته، وعندها أبدت وزارة اإلسكان موافقتها على تعديل القانون بالنص الوارد
  

  

 : املركز البحريين للحراك الدويل •
 

نة أا يأكدت رئيسة املركز البحريين للحراك الدويل موافقتها على مشروع القانون، مب   
لـسنة   ) ٧٤( رقـم    القـانون مادتني جديدتني إىلإضافة  بقانون بكانت بصدد رفع اقتراح 

) ٨(و   ) ٥(و ) ٣(إىل تعديل املـواد  باإلضافة   بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني       ٢٠٠٦
  .نفسهمن القانون ) ٢٠( و)١٢(و )١١(و

  

 :  املؤسسة الوطنية خلدمات املعاقني-  
يؤكد فيه تأييده لألسـس   خطاباً من رئيس املؤسسة الوطنية خلدمات املعاقني         استلمت اللجنة 

  . لقانون مبا خيدم فئة املعاقنيواملبادئ اليت يقوم عليها مشروع ا
  
  

ـًا   :رأي اللجنة  -ثالث
قانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء           مشروع ال تدارست اللجنة       

 القانونيني، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الـشؤون التـشريعية           اللجنة ومن قبل املستشارين   
 من النـاحيتني الدسـتورية      املشروعوالقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة        

ت برأي كل من وزارة اإلسكان واملركز البحريين للحـراك الـدويل      ما استأنس  ك والقانونية،
قتنعت اللجنة يف ضوء املناقشات بأمهية التوصـية        ورأي املؤسسة الوطنية خلدمات املعاقني، وا     

 الوحدات السكنية املالئمة للمعـاقني وتقـدمي        إنشاءمبا يكفل   باملوافقة على مشروع القانون     



 ٩٢

إىل جانب تأمني شروط السالمة هلم  أفضل حياة  ريوفت وملا له من أمهية يف   أفضل اخلدمات هلم    
  .واألمان داخل الوحدات السكنية

  
  

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار           ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  :كل من 
ـًا    السيـد ضيـاء حييـى املوسـوي  .٣   مقررا أصليـ
ـًا      الالسيـد جهـاد حسـن بوكم .٤   مقررا احتياطي

  
ـًا   : توصية اللجنة - خامس

  

قانون، فـإن اللجنـة   ال مشروعوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة         يف ض 
  :توصي مبا يلي 

  

بإضافة مادة إىل املرسوم بقانون رقـم   ( ) لسنة  ( ) مشروع قانون رقم    املوافقة على    -
 . من حيث املبدأ يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(

 .فصيال يف اجلدول املرفقاملوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت ت -
  
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  

  
   صـادق عبدالكريـم الشهابـي           عبدالرمحـن حممـد الغتـم     

     رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٩٣

   بإضافة مادة إىل ( ) نة لس( ) رقم مشروع قانون 
    يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة ) ١٠(املرسوم بقانون رقم 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  الديباجة

ــة  ــسى آل خليف ــن عي   حنــن محــد ب
  .ة البحرينملك مملك

  بعد اإلطالع على الدستور،
  ) ١٠(وعلــى املرســوم بقــانون رقــم 

   يف شأن اإلسكان ، ١٩٧٦لسنة 
 ٢٠٠٦لـسنة   ) ٧٤(وعلى القانون رقم    

  بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني،
أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون      

  :اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

  الديباجة

  دون تعديل

  

  

  

  

  الديباجة

  دون تعديل

  

  الديباجة

ــة  ــسى آل خليف ــن عي   حنــن محــد ب
  .ملك مملكة البحرين

  بعد اإلطالع على الدستور،
  ) ١٠(وعلــى املرســوم بقــانون رقــم 

   يف شأن اإلسكان ، ١٩٧٦لسنة 
 ٢٠٠٦لـسنة   ) ٧٤(وعلى القانون رقم    

  بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني،
قانون أقر جملس الشورى وجملس النواب ال     
  :اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه



 

 ٩٤

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  املادة األوىل

لسنة ) ١٠(يضاف إىل املرسوم بقانون رقم 
 يف شأن اإلسكان مادة جديدة برقم ١٩٧٦

  :مكرراً، نصها اآليت) ٥(
  :مكرراً) ٥(مادة 

جيب أن يراعى عند ختصيص املسكن عن       " 
طريق التمليك ألحد املعاقني أو ألسـرته       

ود جتهيزات خاصة باملعـاق     األساسية، وج 
تتناسب ونوع إعاقته، سواء كان مقـدم       
  .الطلب معاقاً أو أحد أفراد أسرته األساسية

وجيب أن يذكر يف استمارة طلب اخلدمـة       
اإلسكانية نوع اإلعاقة املصاب ا مقـدم       

  .الطلب أو أحد أفراد ٍأسرته األساسية
ويصدر وزير اإلسكان القرارات الالزمـة      

  املادة األوىل

  دون تعديل

  

  املادة األوىل

  دون تعديل

  

  املادة األوىل

لسنة ) ١٠(يضاف إىل املرسوم بقانون رقم 
 يف شأن اإلسكان مادة جديدة برقم ١٩٧٦

  :مكرراً، نصها اآليت) ٥(
  :مكرراً) ٥(مادة 

 املسكن عن   جيب أن يراعى عند ختصيص    " 
طريق التمليك ألحد املعاقني أو ألسـرته       
األساسية، وجود جتهيزات خاصة باملعـاق      
تتناسب ونوع إعاقته، سواء كان مقـدم       
  .الطلب معاقاً أو أحد أفراد أسرته األساسية

وجيب أن يذكر يف استمارة طلب اخلدمـة       
اإلسكانية نوع اإلعاقة املصاب ا مقـدم       

  .ته األساسيةالطلب أو أحد أفراد ٍأسر
ويصدر وزير اإلسكان القرارات الالزمـة      



 

 ٩٥

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
التجهيزات املناسبة للمسكن   لتحديد نوع   

  ."وملحقاته حسب نوع اإلعاقة
لتحديد نوع التجهيزات املناسبة للمسكن     

  ."وملحقاته حسب نوع اإلعاقة
  املادة الثانية

 تنفيذ هذا - كل فيما خيصه –على الوزراء 
القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتـاريخ        

  .نشره يف اجلريدة الرمسية

  املادة الثانية

) رئيس جملس الوزراء و     ( عبارة    إضافة -
الواردة يف السطر األول    ) على( بعد كلمة   
  .من املادة

  

  :وعلى ذلك يكون نص املادة بعد التعديل
  

الـوزراء         جملس الـوزراء و    على رئيس 
 تنفيذ هذا القـانون،     - كل فيما خيصه   –

ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نـشره يف         
  .اجلريدة الرمسية

  لثانيةاملادة ا

  . املوافقة على قرار جملس النواب-

  املادة الثانية

الـوزراء         جملس الـوزراء و    على رئيس 
 تنفيذ هذا القـانون،     - كل فيما خيصه   –

ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نـشره يف         
  .اجلريدة الرمسية

 

  



 

 ٩٦

  
  

  م٢٠٠٩ يناير ١١التاريخ 
  
  

  احملرتم  هابيصادق عبدالكريم الش/ سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  

  )١٠(بإضــافة مــادة إىل املرســوم بقــانون رقــم مــشروع قــانون  : املوضــوع 
  .م يف شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة 

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
 رئ یس  السید علي بن ص الح ال صالح   م، أرفق معالي    ٢٠٠٨ دیسمبر   ٣١بتاریخ  

، ن   سخة م   ن  )٢٠٠٨ -١٢ -٣/  ص ل ت ق٢٩٢(ق   م المجل   س، ض   من كتاب   ھ ر  
م ف ي ش أن   ١٩٧٦ل سنة  ) ١٠(مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بق انون رق م    

، ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك        اإلس  كان
  .لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة المرافق العامة والبیئة

  
، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة   م٢٠٠٨ر  ین   ای١١وبت   اریخ 

الم  ذكور ومذكرت  ھ م  شروع الق  انون ، حی  ث اطلع  ت عل  ى الح  ادي ع  شراجتماعھ  ا 
، وذل     ك بح     ضور المست     شارین   وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ   اإلی     ضاحیة

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

 م شروع الق انون    إل ى ع دم مخالف ة   – بعد المداول ة والنق اش   –وانتھت اللجنة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور

  : اللجنة رأي
  

   إل  ى المرس  وم بق  انون   م  شروع ق  انون بإض  افة م  ادة    ت  رى اللجن  ة س  المة   
  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم في شأن اإلسكان١٩٧٦لسنة  )١٠(رقم 

  
  

  حممـد هـادي احللواجـي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 


