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  )١(ملحق رقم 
  

ارجية والدفاع تقرير جلنة الشؤون اخل
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

م باملوافقة على اتفاقية ٢٠٠٨لسنة 
اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية 
بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر 

اإلسالمي، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  .  م٢٠٠٨لسنة ) ٦٧(

  
  
  
  
  



 ٩٣

  م ٢٠٠٩ مارس ٣: التاریخ

  

   للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين بشأن  السابعالتقرير
باملوافقة على اتفاقية اإلطار بشأن نظام م ٢٠٠٨لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

   يف منظمة املؤمتر اإلسالمي،األفضليات التجارية بني الدول األعضاء
  م٢٠٠٨لسنة ) ٦٧(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  

   الفصل التشريعي الثاين-  لث العادي الثاددور االنعقا
  : مقدمـة

صاحب املعايل األسـتاذ     كتاب   الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة   
املؤرخ يف  ) ٢٠٠٩-٢-٣/ ل خ أص /٣٤٦  (رقم  رئيس جملس الشورى  علي بن صاحل الصاحل   

(  ) مشروع قانون رقـم      والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         م،٢٠٠٩ فرباير   ٢٢
م باملوافقة على اتفاقية اإلطار بشأن نظام األفضليات التجاريـة بـني الـدول              ٢٠٠٨لسنة  

 علـى  ،م٢٠٠٨سنة ل) ٦٧(األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي،املرافق للمرسوم امللكي رقم     
 يف موعد أقصاه ثالثـة      أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه          

     .الس ليتم عرضه على أسابيع من تارخيه
  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 .م٢٠٠٩ مارس ١ يف اجتماعها العاشر املنعقد بتاريخ مشروع القانون اللجنة تدارست )١(
 

قانون موضوع النظـر والـيت      مبشروع ال اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة         )٢(
  : اشتملت على



 ٩٤

  )مرفق. ( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -

 )مرفق. (مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  -

  )مرفق. (قرار جملس النواب ومرفقاته  -

اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية بني الـدول األعـضاء يف منظمـة املـؤمتر               اتفاقية   -
 .اإلسالمي

 
 النائـب الثـاين     سعادة األستاذة أليس توماس مسعان    حضر االجتماع من جملس الشورى       )٣(

  .لرئيس الس
  
  :وقد حضر كل مناملالية وزارة  ممثلون عناجتماعها العاشر وبدعوة من اللجنة شارك يف  )٤(

 
  

 .مدیر إدارة العالقات االقتصادیة الخارجیة  السید سامــي محمــــد حمیـــد .١

 .رئیس اإلعالم االقتصادي والمالي  السید عبدالكریم محمد بوعالي .٢

  
 

 : كل من اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف اجتماع      •
 

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان     مرھـوناألستاذ محسن حمید .١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان        الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي .٢

 .االختصاصي القانوني بالمجلس   اآلنسة میادة مجید معــــــارج .٣
                   

o السيد أيوب علي طريفر اللجنة ـتوىل أمانة س. 
  

ـًا   :آراء اجلهات : ثاني



 ٩٥

  : املاليةوزارة §
  

أن االتفاقية بنيت على رغبة الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف حتقيق التعـاون          
االقتصادي والتجاري والفين فيما بينها وتشجيع التجارة بني الدول األعضاء يف منظمـة املـؤمتر               

معاملـة  ضـمان   : منهااإلسالمي عن طريق تبادل األفضليات التجارية على أساس مبادئ حمددة           
متساوية وغري متييزية بني مجيع الدول املشاركة، وحتقيق منافع متبادلة لكافة الـدول املـشاركة               
لتشمل التعرفات اجلمركية والتسهيالت شبه اجلمركية وغري اجلمركية، كما تشمل كافة املنتجات          

  .سواء كانت زراعية أو حيوانية أو مصنعة أو نصف مصنعة
ـً   : ةــ رأي اللجن-اثالثـ

  

 وممثلي حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة    مشروع القانون   تدارست اللجنة   
، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التـشريعية          بالس املستشارين القانونيني وزارة املالية و  

ورية لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدسـت      والذي جاء مؤكدا     مبجلس الشورى    والقانونية
مـا  دف إىل    مادة   ٢١ من   ورأت اللجنة أن االتفاقية املرافقة ملشروع القانون تتكون       والقانونية،  

  : يلي

 يف حتقيق التعاون االقتـصادي      اإلسالمي يف منظمة املؤمتر     األعضاءانطالقا من رغبة الدول     : أوال
    ملواكبـة   أسـواقها  توسيع   إىل اإلسالميةا للحاجة املاسة للدول     والتجاري والفين فيما بينها ونظر 

 هذه االتفاقية كحد    أقرت فيها، فقد    لألسواقالتطورات املتعلقة بالتنمية وزيادة القدرة االستيعابية       
 تـشجيع  إىلدف هذه االتفاقية : ثانيا. اإلسالمي منظمة املؤمتر أعضاء للتعامل التجاري بني     أدىن

 عن طريق تبادل االفضليات التجارية على       المياإلس يف منظمة املؤمتر     األعضاءالتجارة بني الدول    
  . يزية بني مجيع الدول املشاركة ضمان معاملة متساوية وغري متي-١:  مبادئ حمددة منهاأساس

من نظـام   اركة حتقيق منافع متبادلة لكافة الدول املشاركة مبا يكفل استفادة مجيع الدول املش - ٢
  .االفضليات التجارية



 ٩٦

 وعن طريق    رعاية طبقا جلداول زمنية،    األكثرالتفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة       تبادل املعاملة    - ٣
  .  تدرجييأسلوب إتباع

  .  قصر االفضليات املتبادلة مبقتـضى هـذه االتفاقيـة علـى الـدول املـشاركة فقـط                 - ٤
  االفضليات املتبادلة تشمل التعرفات اجلمركية والتسهيالت شبه اجلمركية وغري اجلمركية، إن - ٥

  . مصنعةكما تشمل كافة املنتجات سواء كانت زراعية أو حيوانية أو مصنعة أو نصف 

ـ ) ٣٧(وانه طبقا حلكم الفقرة الثانية من املادة        ى االتفاقيـة من الدستور يلزم التصديق عل
 املتعلقة بالتجارة وتنطوي على منح تسهيالت خاصـة بـني           ات تندرج ضمن االتفاقي   أاباعتبار  
 احلكومة مشروع أعدتوبناء على ذلك فقد    . ، مبا يف ذلك التخفيضات اجلمركية     األطرافالدول  

 املوافقة علـى    األوىلالقانون املرافق، والذي يتألف فضال عن الديباجة من مادتني، تضمنت املادة            
  . املادة الثانية فهي مادة تنفيذيةأمااالتفاقية، 

، القانون من حيث املبـدأ مشروع  على  ن من األمهية التوصية باملوافقة    وعليه رأت اللجنة أ   
ملا هلذا املشروع من قوة دافعة وحمركة للتنمية وأداة فعالة لالستثمار األمثـل للمـوارد ووسـيلة                 

  .أساسية لتحسني مستوى معيشة املواطن

ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ارابعـ
  

 لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار        من الالئحة الداخلية   ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : كل من

  

ـًا    األستـاذ إبراهيم حممد بشمي .١  .مقررا أصليـ
ـًا     األستـاذ فيصل حسن فوالذ .٢  .مقررا احتياطي
  
 



 ٩٧

  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس
  

قانون، فإن اللجنة توصـي  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     
  : يليمبا 

  

م باملوافقة على اتفاقية ٢٠٠٨لسنة (  ) املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم          -١
اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية بـني الـدول األعـضاء يف منظمـة املـؤمتر                

 .م٢٠٠٨لسنة ) ٦٧(اإلسالمي،املرافق للمرسوم امللكي رقم 
 
 .صيالً يف اجلدول املرفقاملوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تف -٢
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  
  

               عبدالــرمحن حممــد مجشــري       أمحـد إبراهيــم ــزاد
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة   الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

       والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٩٨

  
  

  ٢٠٠٨لسنة (  ) رقم مشروع قانون 
  بالموافقة على اتفاقیة اإلطار بشأن نظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي،

  م٢٠٠٨ة لسن) ٦٧(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالموافقة على اتفاقیة ٢٠٠٨لسنة 

اإلط     ار ب     شأن نظ     ام األف     ضلیات   

ع  ضاء ف  ي  ن ال  دول األالتجاری  ة ب  ی 

، المراف ق   منظمة المؤتمر اإلسالمي  

  ) ٦٧(للمرس        وم الملك        ي رق        م  

  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  
  

  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالموافقة على اتفاقیة ٢٠٠٨لسنة 

اإلط     ار ب     شأن نظ     ام األف     ضلیات   

ع  ضاء ف  ي  ری  ة ب  ین ال  دول األ  التجا

، المراف ق   منظمة المؤتمر اإلسالمي  

  ) ٦٧(للمرس        وم الملك        ي رق        م  

  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  
  

  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالموافقة على اتفاقیة ٢٠٠٨لسنة 

اإلط     ار ب     شأن نظ     ام األف     ضلیات   

ع  ضاء ف  ي  التجاری  ة ب  ین ال  دول األ  

، المراف ق   منظمة المؤتمر اإلسالمي  

  ) ٦٧(للمرس        وم الملك        ي رق        م  

  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  
  

  

(  ) رق           م م           شروع ق           انون  

 بالموافقة على اتفاقیة ٢٠٠٨لسنة 

اإلط     ار ب     شأن نظ     ام األف     ضلیات   

ع  ضاء ف  ي  التجاری  ة ب  ین ال  دول األ  

، المراف ق   منظمة المؤتمر اإلسالمي  

) ٦٧(للمرس        وم الملك        ي رق        م  

  .م٢٠٠٨لسنة 

  
  
  



 ٩٩

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  
  

  الدیباجة
  

  

  

  

  

  

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

  طالع على الدستور،البعد ا

وعل      ى اتفاقی      ة اإلط      ار ب      شأن نظ      ام  

األفضلیات التجاری ة ب ین ال دول األع ضاء      

الموقع   ة م   ؤتمر اإلس   المي ف   ي منظم   ة ال

  ،٢٠٠٥ نوفمبر ٢٥بتاریخ 

  
  

  الدیباجة
  
قرر المجلس تصویب الخط أ اإلمالئ ي        -

ال   واردة قب   ل  " اإلط   الع"ف   ي كلم   ة  

  "االطالع"عبارة الدستور لتصبح 

  وعل          ى ذل          ك یك          ون ن          ص  

  :المادة بعد التعدیل
  ل خلیف       ةنح      ن حم      د ب       ن عی      سى آ   

  .ملك مملكة البحرین

  
   على الدستور،طالعالابعد 

وعل      ى اتفاقی      ة اإلط      ار ب      شأن نظ      ام  

األفضلیات التجاری ة ب ین ال دول األع ضاء      

الموقع   ة ف   ي منظم   ة الم   ؤتمر اإلس   المي  

  ،٢٠٠٥ نوفمبر ٢٥بتاریخ 

  
  

  الدیباجة
  

 الموافق  ة عل  ى ن  ص الدیباج  ة -

كم   ا ورد م   ن الحكوم   ة دون  

  .تعدیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الدیباجة
  

  

  

  

  

  

نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

  ،طالع على الدستورالبعد ا

وعل      ى اتفاقی      ة اإلط      ار ب      شأن نظ      ام  

األفضلیات التجاری ة ب ین ال دول األع ضاء      

الموقع   ة ف   ي منظم   ة الم   ؤتمر اإلس   المي  

  ،٢٠٠٥ نوفمبر ٢٥بتاریخ 



 ١٠٠

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

الن    واب مجل    س أق    ر مجل    س ال    شورى و

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  

  

  المادة األولى
عل   ى اتفاقی   ة اإلط   ار ب   شأن نظ   ام  وف   ق ُو

األفضلیات التجاری ة ب ین ال دول األع ضاء      

الموقع   ة ف   ي منظم   ة الم   ؤتمر اإلس   المي  

، والمرافق    ة ٢٠٠٥مبر  ن    وف٢٥بت    اریخ 

  .لھذا القانون

  
  

  

الن    واب مجل    س أق    ر مجل    س ال    شورى و

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  

  ادة األولىالم

  دون تعدیل
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  

  

  المادة األولى

 الموافقة على نص المادة كم ا       -

  .ورد من الحكومة دون تعدیل

  
  
  
  
  

  

الن    واب مجل    س أق    ر مجل    س ال    شورى و

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  

  

  المادة األولى
عل   ى اتفاقی   ة اإلط   ار ب   شأن نظ   ام  وف   ق ُو

ضلیات التجاری ة ب ین ال دول األع ضاء      األف

الموقع   ة ف   ي منظم   ة الم   ؤتمر اإلس   المي  

، والمرافق    ة ٢٠٠٥ ن    وفمبر ٢٥بت    اریخ 

  .لھذا القانون

  

  

  



 ١٠١

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  

  
  

 تنفی  ذ – ك  ل فیم  ا یخ  صھ –عل  ى ال  وزراء 

ھ ذا الق  انون ، ویعم  ل ب ھ م  ن الی  وم الت  الي   

  .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  

  

  

  المادة الثانیة
عل    ى (ق   رر المجل   س إح    الل عب   ارة     −

) رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء   

 ).على الوزراء(محل عبارة 

  

  وعل          ى ذل          ك یك          ون ن          ص  

  :المادة بعد التعدیل
  

 –عل ى رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون ،  –ك   ل فیم   ا یخ   صھ  

الي لتاریخ نشره في ویعمل بھ من الیوم الت  

  .الجریدة الرسمیة

  

  

  

  المادة الثانیة

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل   س     −

عل  ى رئ  یس ( ب  إحالل عب ارة  الن واب 

مح    ل ) مجل    س ال    وزراء وال    وزراء  

 ).على الوزراء(عبارة 

  

  

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  

  

  

–عل ى رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون ،  –ك   ل فیم   ا یخ   صھ  

ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في   

  .الرسمیةالجریدة 
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  م٢٠٠٩ فرباير ٢٦  :التاريخ
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

مــشروع قــانون باملوافقــة علــى اتفاقيــة اإلطــار بــشأن نظــام األفــضليات : املوضــوع 
ــ ــدول األعــضاء يف منظمــة املــؤمتر اةالتجاري ــق  بــني ال إلســالمي، املراف

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٦٧(للمرسوم امللكي رقم 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  
  

  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ    ٢٠٠٩ فبرای  ر ٢٢بت  اریخ 
م شروع ق انون بالموافق  ة   ، ن سخة م ن   )٢٠٠٩ –٢ –٣/  ص ل ت ق ٣٤٧(رق م  

ب  ین ال  دول األع  ضاء ف  ي     ةعل  ى اتفاقی  ة اإلط  ار ب  شأن نظ  ام األف  ضلیات التجاری     
، م٢٠٠٨ل سنة  ) ٦٧(منظمة المؤتمر اإلسالمي، المرافق للمرسوم الملك ي رق م       

إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ   
  .للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني

ریعیة والقانونی  ة م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  ش٢٠٠٩ فبرای  ر ٢٥وبت  اریخ   
اجتماعھ ا ال سادس ع شر، حی  ث اطلع ت عل ى م  شروع الق انون الم ذكور ومذكرت  ھ        
اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین   

  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة  

  . الدستورلمبادئ وأحكام
  

  : اللجنة رأي
م  شروع ق  انون بالموافق  ة عل  ى اتفاقی  ة اإلط  ار ب  شأن  ت  رى اللجن  ة س  المة 

 ب  ین ال  دول األع  ضاء ف  ي منظم  ة الم  ؤتمر اإلس  المي،  ةنظ  ام األف  ضلیات التجاری  
، م  ن الن  احیتین الدس  توریة  م٢٠٠٨ل  سنة ) ٦٧(المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  .والقانونیة
  

   حللواجي         حممد هادي ا
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

وكالة باملوافقة على النظام األساسي لل
الدولية للطاقة الذرية بصيغته املعدلة حىت 

م، املرافق للمرسوم ١٩٨٩ ديسمرب ٢٨
  .م٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(امللكي رقم 
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  م ٢٠٠٩ مارس ٣: التاریخ
  

   للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين بشأن التاسعالتقرير 
باملوافقة على النظام األساسي للوكالة الدولية   )( لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  م،١٩٨٩ ديسمرب ٢٨غته املعدلة حىت للطاقة الذرية بصي

  م٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

   الفصل التشريعي الثاين-  لث العادي الثاددور االنعقا
  : مقدمـة

صاحب املعايل األستاذ علي بـن       كتاب   الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة   
 ٢٢املـؤرخ يف     ) ٢٠٠٩-٢-٣/ ص ل خ أ   /٣٤٣  (رقم  رئيس جملس الشورى   صاحل الصاحل 

لسنة (  ) مشروع قانون رقم     والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         م،٢٠٠٩فرباير  
 ٢٨باملوافقة على النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته املعدلـة حـىت              (  ) 

 على أن تـتم دراسـته       م،٢٠٠٨لسنة  ) ٣٣(م،املرافق للمرسوم امللكي رقم     ١٩٨٩ديسمرب  
  يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه       وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه       

   .السليتم عرضه على 
    

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

  

 .م٢٠٠٩ مارس ١اجتماعها العاشر املنعقد بتاريخ مشروع القانون يف  اللجنة تدارست )٥(
 
قانون موضوع النظـر والـيت      مبشروع ال اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة         )٦(

  : اشتملت على
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 )مرفق. (مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  -

  )مرفق. ( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -

 .م١٩٨٩ ديسمرب ٢٨ام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته املعدلة حىت النظ -

  )مرفق. (قرار جملس النواب ومرفقاته  -
  
 النائـب الثـاين     سعادة األستاذة أليس توماس مسعان    حضر االجتماع من جملس الشورى       )٧(

 .لرئيس الس

  وقد حضر  اخلارجية وزارة عناجتماعها العاشر ممثلوبدعوة من اللجنة شارك يف  )٨(

 .المستشار القانوني الدكتور إبراھیم بدوي
  
  
 

 : كل من اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف اجتماع      •
 

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    األستاذ محسن حمید مرھـون .٤
 .المستشار القانوني لشؤون اللجان        الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي .٥
 .االختصاصي القانوني بالمجلس    ة میـــــادة مجید معارجاآلنس .٦

                  

o السيد أيوب علي طريفر اللجنة ـتوىل أمانة س. 
  

ـًا   :رأي اجلهات املعنية: ثاني
  

  :رأي وزارة اخلارجية
  

البحرين بإيداع وثيقة قبوهلا للنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية  أمهية قيام مملكة
البحرين استيفاؤه من أجل أن تتمكن مملكة أن هذه اخلطوة تعد شرطاً مسبقاً جيب على  كمن يفت
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كما أنه ينبغي . االنضمام لباقي االتفاقيات اليت تندرج حتت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من
 البـدء يف    ململكة البحرين أن تنظر يف إيداع صك قبوهلا النظام األساسي للوكالة حىت تتمكن من             

مشروعها الوطين واملشاركة بالشكل الذي حيقق هلا االستفادة املرجوة من املـشروع اخلليجـي              
  .املشترك، واالستفادة من املساعدة اليت ميكن للوكالة أن تقدمها

كما أنه بناء على قرار الس األعلى لس التعاون لدول اخلليج العربية خـالل دورتـه                
م والذي ينص على البدء يف إجراء دراسة مـشتركة لـدول   ٢٠٠٦مرب يف الرياض يف ديس   ) ٢٧(

جملس التعاون إلجياد برنامج مشترك يف جمال التقنية النووية لألغراض الـسلمية طبقًـا للمعـايري                
واألنظمة الدولية، مت تشكيل فريق من اخلرباء بقرار من جملس الوزراء املوقر لتمثيل مملكة البحرين               

لعمل اخلليجي املكلف مبتابعة سري إعداد الدراسـة األوليـة والدراسـات            يف اجتماعات فريق ا   
م أـت الوكالـة     ٢٠٠٧ويف نوفمرب   . التفصيلية الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية     

الدولية للطاقة الذرية دراسة اجلدوى األولية حول استخدامات دول الس للطاقة النووية إلنتاج             
ياه، وخلصت الدراسة إىل أن الطاقة النووية ميكن أن تكون إحـدى مـصادر              الكهرباء وحتلية امل  

الطاقة املتاحة األقل كلفة إلنتاج الكهرباء وحتلية املياه يف دول الس، ووضعت الدراسـة أيـضا         
 .إطارا لتطوير املتطلبات األساسية ألي برنامج سلمي مشترك تتبناه دول الس مستقبالً

  
ـً   : ةــجن رأي الل-اثالثـ

  

حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء          مشروع القانون   تدارست اللجنة   
، واطلعت اللجنة علـى رأي جلنـة         بالس املستشارين القانونيني  وممثل وزارة اخلارجية و    اللجنة

لسالمة مشروع القـانون مـن   والذي جاء مؤكدا    مبجلس الشورى    الشؤون التشريعية والقانونية  
 حبسب مبادئ وأسس املشروع    الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن مشروع القانون         الناحيتني

 ٢٨حـىت    ستهدف املوافقة على النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته املعدلـة           ي
تعجيـل   ، إذ إن هذا النظام يهدف إىل أن تعمل الوكالـة علـى  ١٩٨٩كانون األول / ديسمرب

وتسهم وسع طاقتها  الطاقة الذرية يف السالم والصحة واالزدهار يف العامل أمجع،وتوسيع مسامهة 
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على طلبها أو حتت إشـرافها أو   يف ضمان عدم استخدام املساعدة اليت تقدمها، أو اليت تقدم بناًء
، ووضع وتطبيق ضمانات تكفل عدم استخدام املواد        رقابتها، على حنو خيدم أي غرض عسكري      

ها من املواد يف أي غرض عسكري، ووضع واعتماد معايري سالمة حلماية الصحة           االنشطارية وغري 
  .والتقليل من األخطار على األرواح واملمتلكات

وتعمل الوكالة أيضا على تشجيع ومساعدة البحث يف جمال الطاقـة الذريـة وتنميتـها               
ات ومرافـق لـسد     وتطبيقها العملي لألغراض السلمية، وتوفري ما يلزم من مواد وخدمات ومعد          

حاجات البحث يف جمال الطاقة الذرية وتنميتها وتطبيقها العملي لألغراض السلمية، وخاصـة يف              
إنتاج الطاقة الكهربائية، وتيسري تبادل املعلومات العلمية والتقنية والعلماء واخلرباء والتـدريب يف             

  .ميدان االستخدامات السلمية للطاقة الذرية
  .القانون من حيث املبدأمشروع ن األمهية التوصية باملوافقة على ن موعليه رأت اللجنة أ

  
ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ارابعـ

  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من

  

ـًا  راشد مال اهللا السبتاألستـاذ  .٣  .مقررا أصليـ
ـًا  ميـستـاذ إبراهيم حممد بشاأل .٤  .مقررا احتياطي

  
  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس

  

قانون، فإن اللجنة توصـي  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     

  : مبا يلي
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باملوافقة علـى النظـام     (  ) لسنة  (  ) املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم          -٣
 ديـسمرب   ٢٨للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة بـصيغته املعدلـة حـىت              األساسي  
 .م٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(م،املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٨٩

 
 .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق -٤
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  
  

               عبدالــرمحن حممــد مجشــري  زاد     أمحـد إبراهيــم ــ
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة   الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

              والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين  
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  (     )لسنة (  ) رقم مشروع قانون 
  م،١٩٨٩ دیسمبر ٢٨بالموافقة على النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة بصیغتھ المعدلة حتى 

  م٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  نصوص مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة
  نصوص المواد

 كما أقرھا مجلس النواب
   الشؤون الخارجیة لجنةتوصیة 

 والدفاع واألمن الوطني
  نصوص المواد

 كما أقرتھا اللجنة
  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالموافق  ة عل  ى النظ  ام (     ) ل  سنة 

األساس   ي للوكال   ة الدولی   ة للطاق   ة   

 ٢٨الذری   ة ب   صیغتھ المعدل   ة حت   ى 

م، المراف            ق ١٩٨٩دی            سمبر 

ل  سنة ) ٣٣(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  م٢٠٠٨
  

  الدیباجة
  

  ح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   ن

  .ملك مملكة البحرین

  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالموافق  ة عل  ى النظ  ام (     ) نة ل  س

األساس   ي للوكال   ة الدولی   ة للطاق   ة   

 ٢٨الذری   ة ب   صیغتھ المعدل   ة حت   ى 

م، المراف            ق ١٩٨٩دی            سمبر 

ل  سنة ) ٣٣(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  م٢٠٠٨
  

  الدیباجة
  

  دون تعدیل
  

  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالموافق  ة عل  ى النظ  ام   ) (   ل  سنة 

األساس   ي للوكال   ة الدولی   ة للطاق   ة   

 ٢٨الذری   ة ب   صیغتھ المعدل   ة حت   ى 

م، المراف            ق ١٩٨٩دی            سمبر 

ل  سنة ) ٣٣(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  م٢٠٠٨
  

  الدیباجة
  

الموافقة على نص الدیباجة كما     

مع تصویب الخطأ    ورد من الحكومة  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالموافق  ة عل  ى النظ  ام (     ) ل  سنة 

ألساس   ي للوكال   ة الدولی   ة للطاق   ة   ا

 ٢٨الذری   ة ب   صیغتھ المعدل   ة حت   ى 

م، المراف            ق ١٩٨٩دی            سمبر 

ل  سنة ) ٣٣(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  م٢٠٠٨
  

  الدیباجة
  

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین
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  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

   الشؤون الخارجیة لجنةتوصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  بعد اإلطالع على الدستور،

وعل   ى النظ   ام األساس   ي للوكال   ة الدولی   ة   

 ٢٨ حت  ى للطاق  ة الذری  ة ب  صیغتھ المعدل  ة 

  ،١٩٨٩دیسمبر 

الن   واب مجل   س  أق   ر مجل   س ال   شورى و  

، وق   د ص   دقنا علی   ھ  الق   انون اآلت   ي ن   صھ

  :وأصدرناه

  

  

  المادة األولى
  

نظ    ام األساس    ي للوكال    ة   ووف    ق عل    ى ال 

الدولیة للطاقة الذریة بصیغة المعدلة حت ى   

 ، المراف       ق لھ       ذا ١٩٨٩ دی      سمبر  ٢٨

  .القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المادة األولى
  

  دون تعدیل
  

  

  

  

 لت      صبح )اإلط      الع(اإلمالئ      ي لكلم      ة  

  ).االطالع(

  

  

  

  

  

  

  

  المادة األولى
  

 الموافقة على نص المادة كم ا       -

  .ورد من الحكومة دون تعدیل
  

  

  

   على الدستور،االطالعبعد 

وعل   ى النظ   ام األساس   ي للوكال   ة الدولی   ة   

 ٢٨معدل  ة حت  ى للطاق  ة الذری  ة ب  صیغتھ ال 

   ،١٩٨٩دیسمبر 

مجل   س الن   واب   أق   ر مجل   س ال   شورى و  

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  

  المادة األولى
  

ووف    ق عل    ى النظ    ام األساس    ي للوكال    ة    

الدولیة للطاقة الذریة بصیغة المعدلة حت ى   

 ، المراف       ق لھ       ذا ١٩٨٩ دی      سمبر  ٢٨

  .القانون

  



 ١١١

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

   الشؤون الخارجیة لجنةتوصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  نصوص المواد
 كما أقرتھا اللجنة

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  

  

  

  

 تنفی  ذ – ك  ل فیم  ا یخ  صھ –عل  ى ال  وزراء 

ھ ذا الق  انون ، ویعم  ل ب ھ م  ن الی  وم الت  الي   

  .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  

  المادة الثانیة
  

عل    ى (ق   رر المجل   س إح    الل عب   ارة     −

) ئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء   ر

 ).على الوزراء(محل عبارة 

  

  وعل             ى ذل             ك یك             ون ن             ص    

  :المادة بعد التعدیل

  
 –عل ى رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون ،  –ك   ل فیم   ا یخ   صھ  

ویعمل بھ اعتباًرا م ن الی وم الت الي لت اریخ         

  .نشره في الجریدة الرسمیة

  

  المادة الثانیة
  

 الموافق   ة عل   ى ق   رار مجل   س  -

عل   ى رئ   یس  ( ب   إحالل عب   ارة  الن   واب

مح  ل عب  ارة ) مجل  س ال  وزراء وال  وزراء

 ).على الوزراء(

  

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  

  

  

  

 –ل ى رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     ع

 تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون ،  –ك   ل فیم   ا یخ   صھ  

ویعمل بھ اعتباًرا م ن الی وم الت الي لت اریخ         

  .نشره في الجریدة الرسمیة
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  م٢٠٠٩ فرباير ٢٦  :التاريخ
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  من الوطنيرئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واأل

  

 للوكالـة الدوليـة للطاقـة يمشروع قانون باملوافقة علـى النظـام األساسـ: املوضوع 
م، املرافـق للمرسـوم ١٩٨٩ ديـسمرب ٢٨الذرية بـصيغته املعدلـة حـىت 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(امللكي رقم 
  

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
  

  ض  من كتاب  ھ م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س،   ٢٠٠٩ فبرای  ر ٢٢بت  اریخ 
م شروع ق انون بالموافق ة    ، نسخة م ن  )٢٠٠٩ –٢ –٣/  ص ل ت ق    ٣٤٤(رقم  

 ٢٨ للوكال ة الدولی ة للطاق ة الذری ة ب صیغتھ المعدل ة حت ى         يعلى النظام األساس    
، إلى لجنة م٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(م، المرافق للمرسوم الملكي رقم ١٩٨٩دیسمبر 

اء المالحظ   ات علی   ھ للجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة وذل   ك لمناق   شتھ وإب   د 
  .الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني

م، عق دت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة        ٢٠٠٩ فبرای ر    ٢٥وبتاریخ    
اجتماعھا السادس ع شر، حی ث اطلع ت عل ى م شروع الق انون الم ذكور ومذكرت ھ               
اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین  

  .  صاصیین القانونیین بالمجلسواالخت
 إلى عدم مخالفة م شروع الق انون   – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  : اللجنة رأي

  

 للوكالة يمشروع قانون بالموافقة على النظام األساسترى اللجنة سالمة 
، المراف  ق م١٩٨٩ دی  سمبر ٢٨الدولی  ة للطاق  ة الذری  ة ب  صیغتھ المعدل  ة حت  ى     

  .، من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٨لسنة ) ٣٣(للمرسوم الملكي رقم 
  

                      حممد هادي احللواجي
                                             رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٣(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

م بالتصديق على اتفاقية ٢٠٠٨لسنة 
تبادل تشجيع ومحاية االستثمار 
لكة والربوتوكول املعدل هلا بني حكومة مم

البحرين وحكومة جاللة سلطان ويانغ 
براتون بروناي دار السالم املرافق 

لسنة )٩١(للمرسوم امللكي رقم 
  .م٢٠٠٨
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   م٢٠٠٩ مارس ٣: التاریخ

  

  للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين بشأن الثامن التقرير 
بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية (  ) لسنة (  ) روع قانون رقم مش

  االستثمار والربوتوكول املعدل هلا بني حكومة مملكة البحرين 
فق للمرسوم وحكومة جاللة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم، املرا

 م٢٠٠٨لسنة ) ٩١(امللكي رقم 
  

   الفصل التشريعي الثاين-  لث العادي الثاددور االنعقا
  : مقدمـة

صاحب املعايل األسـتاذ     كتاب   الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة   
املـؤرخ   ) ٢٠٠٩-٢-٣/ ص ل خ أ/٣٤١  (رقم  رئيس جملس الشورىعلي بن صاحل الصاحل   

لسنة (  ) مشروع قانون رقم   والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         م،٢٠٠٩اير   فرب ٢٢يف  
وحكومـة  دل هلا بني حكومة مملكة البحرين       بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع ومحاية االستثمار والربوتوكول املع        (  ) 

 على أن تتم    ،م٢٠٠٨لسنة  ) ٩١(لكي رقم   جاللة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم، املرافق للمرسوم امل          
 يف موعد أقصاه ثالثة أسـابيع     دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه        

     .الس ليتم عرضه على من تارخيه
  :  إجراءات اللجنة-أوالً

  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 .م٢٠٠٩ مارس ١مشروع القانون يف اجتماعها العاشر املنعقد بتاريخ ة  اللجنتدارست )٩(
 

قانون موضوع النظر والـيت     مبشروع ال اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة         )١٠(
  : اشتملت على

   . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -



 ١١٥

 . مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  -

 . قرار جملس النواب ومرفقاته  -

تبادل تشجيع ومحاية االستثمار والربوتوكول املعدل هلا بني حكومة مملكة البحـرين      اتفاقية   -
 .وحكومة جاللة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم

 النائب الثـاين    سعادة األستاذة أليس توماس مسعان    حضر االجتماع من جملس الشورى       )١١(
 .لرئيس الس

وقد حضر كـل     وزارة املالية    وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها العاشر ممثلون عن         )١٢(
  :من

  
 

  .مدیر إدارة العالقات االقتصادیة الخارجیة  السید سامــي محمــــد حمیـــد .١

 .رئیس اإلعالم االقتصادي والمالي  السید عبدالكریم محمد بوعالي .٢
  

 :ة العامة بالس كل منكما شارك يف اجتماع اللجنة من األمان      •
 

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    األستاذ محسن حمید مرھـون .١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان        الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي .٢

 .االختصاصي القانوني بالمجلس   اآلنسة میادة مجید معــــــارج .٣
                   

o وب علي طريفالسيد أير اللجنة ـتوىل أمانة س. 
  

ـً   :آراء اجلهات  -اثانيـ
o رأي وزارة املالية:  

 اتمن البلدين وحرصهما يف يئة الظروف املالئمة السـتثمار        كل  رغبة  بني ممثال الوزارة    
مستثمري أي من الطرفني املتعاقدين يف إقليم الطرف اآلخر وذلك من أجل حتفيـز املبـادرات                

، وأن هلذه االتفاقية عدة فوائد منها توسيع التعاون  البلدين التجارية وزيادة االزدهار االقتصادي يف    
مع دول العامل وتشجيع االستثمار بني مملكة البحرين وحكومة جاللة سلطان برونـاي، وعـدم              
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  .اختاذ أية إجراءات يكون من شأا  إعاقة استثمارات الدولتني املتعاقدتني
عليها ال يتعارضان وأحكام الدستور، كمـا  كما بينا أن هذه االتفاقية والربوتوكول املعدل       

  .أما يتشاان والكثري من اتفاقيات تشجيع االستثمار اليت سبق وأن أبرمتها اململكة

ـً   : ةــ رأي اللجن-اثالثـ
  

حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء          مشروع القانون   تدارست اللجنة   
، واطلعت اللجنـة علـى رأي جلنـة          بالس لقانونينياملستشارين ا  وممثلي وزارة املالية و    اللجنة

لسالمة مشروع القانون مـن     والذي جاء مؤكدا     مبجلس الشورى    الشؤون التشريعية والقانونية  
إىل توسيع أوجه التعاون    ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف       الناحيتني الدستورية والقانونية،    

 وخلق الظروف    السالم انغ دي برتوان بروناي دار    وحكومة جاللة سلطان وي   بني مملكة البحرين    
 املتبادلة على أن يقوم كل طرف من االستثماراتتشجيع ومحاية ، و بني البلدين املالئمة لالستثمار 

 مع الطرف اآلخر من     االقتصادي بتشجيع التعاون    - يف إطار قوانينه ونظمه      -الطرفني املتعاقدين   
يتعني أنه  كما  . مة الستثمارات مواطين هذا الطرف يف أراضيه       الالز  القانونية خالل توفري احلماية  

 إذا تعرضت استثمارات مستثمري أحـد الطـرفني       – استنادا إىل املادة السادسة من االتفاقية        –
املتعاقدين يف إقليم الطرف املتعاقد اآلخر خلسائر ناجتة عن حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ                

إقليم الطرف  املتعاقد اآلخر، أن مينح هؤالء املستثمرين من قبـل            وطنية أو اضطرابات مدنية يف      
ذلك الطرف اآلخر معاملة ال تقل رعاية عن تلك اليت مينحها ملستثمريه أو مستثمري أي دولـة                 

فيما وكذلك  ،  ثالثة، فيما يتعلق بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه أو التعويض أو أية تسوية أخرى              
  .م والتخفيضات واإلعفاءات الضريبيةيتعلق بالضرائب والرسو

  .القانون من حيث املبدأمشروع ن من األمهية التوصية باملوافقة على وعليه رأت اللجنة أ
ـًً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ارابعـ

  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من

  

ـًا    األستـاذ فيصل حسـن فوالذ .٥  .مقررا أصليـ
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ـًا    األستـاذ إبراهيم حممد بشمي .٦  .مقررا احتياطي
  

  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس
  

قانون، فإن اللجنة توصي    مشروع ال يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة             

  : مبا يلي

بالتصديق على اتفاقيـة    (  ) لسنة  (  ) ن رقم   املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانو       -٥
تبادل تشجيع ومحاية االستثمار والربوتوكول املعدل هلا بني حكومة مملكـة البحـرين             
وحكومة جاللة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السالم، املرافق للمرسوم امللكي             

 .م٢٠٠٨لسنة ) ٩١(رقم 
 
 .ت تفصيالً يف اجلدول املرفقاملوافقة على مواد مشروع القانون كما ورد -٦
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  
  

               عبدالــرمحن حممــد مجشــري       أمحـد إبراهيــم ــزاد
                                      الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة   الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

       والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين  
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  (     )لسنة (  ) رقم مشروع قانون 
  بالتصدیق على اتفاقیة تبادل تشجیع وحمایة االستثمار والبروتوكول المعدل لھا بین حكومة مملكة البحرین 

  م٢٠٠٨لسنة ) ٩١( بروناي دار السالم، المرافق للمرسوم الملكي رقم وحكومة جاللة سلطان ویانغ دي برتوان
  

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  مسّمى المشروع

  

  

  

  

  

  
  

  
  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالتصدیق على اتفاقی ة     (     )لسنة  

  مسّمى المشروع
  

  

  

  

  

  
  
  
  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالتصدیق على اتفاقی ة     (     )لسنة  

  مسّمى المشروع

  

 الموافق        ة عل        ى م        سّمى    -

 م     ع إض     افة كلم     ة الم     شروع 

) برت   وان (بع  د كلم  ة  ) برون  اي (

ال   واردة ف   ي م   سمى الم   شروع    

لی        صبح م        سمى الم        شروع 

  :كالتالي
  (  ) م           شروع ق            انون رق            م  

بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة  (     ) ل  سنة 

  مسّمى المشروع

  

  

  

  

  

  
  
  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالتصدیق على اتفاقی ة     (     )لسنة  
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   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

تب   ادل ت   شجیع وحمای   ة االس   تثمار    

 نوالبروتوك     ول المع     دل لھ     ا ب     ی  

حكوم   ة مملك   ة البح   رین وحكوم   ة   

طان ویانغ دي برتوان دار     جاللة سل 

، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي  ال  سالم

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٩١(رقم 

  

  الدیباجة
  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .رینملك مملكة البح

  

  طالع على الدستور،البعد ا

تب    ادل ت    شجیع وحمای    ة    وعل    ى اتفاقی    ة   

 ناالس  تثمار والبروتوك  ول المع  دل لھ  ا ب  ی   

حكوم  ة مملك  ة البح  رین وحكوم  ة جالل  ة     

تب   ادل ت   شجیع وحمای   ة االس   تثمار    

 نع     دل لھ     ا ب     ی  والبروتوك     ول الم

حكوم   ة مملك   ة البح   رین وحكوم   ة   

طان ویانغ دي برتوان دار     جاللة سل 

، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي  ال  سالم

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٩١(رقم 

  

  الدیباجة

  دون تعدیل
  

  

  

  

  

تب    ادل ت    شجیع وحمای    ة االس    تثمار   

والبروتوكول المعدل لھا بین حكومة     

مملك    ة البح    رین وحكوم    ة جالل    ة    

 برون   ايس  لطان وی   انغ دي برت  وان   

، المراف      ق للمرس      وم  ر ال      سالمدا

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٩١(الملكي رقم 

  

  الدیباجة

 الموافق  ة عل  ى ن  ص الدیباج  ة   -

كم     ا ورد م     ن الحكوم     ة دون   

  .تعدیل
  

  

  

تب   ادل ت   شجیع وحمای   ة االس   تثمار    

 نوالبروتوك     ول المع     دل لھ     ا ب     ی  

حكوم   ة مملك   ة البح   رین وحكوم   ة   

برت   وان جالل   ة س   لطان وی   انغ دي   

، المراف       ق برون       اي دار ال       سالم

ل  سنة ) ٩١(للمرس  وم الملك  ي رق  م   

  .م٢٠٠٨

  الدیباجة
  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

  طالع على الدستور،البعد ا

تب    ادل ت    شجیع وحمای    ة    وعل    ى اتفاقی    ة   

 ناالس  تثمار والبروتوك  ول المع  دل لھ  ا ب  ی   

حكوم  ة مملك  ة البح  رین وحكوم  ة جالل  ة     



 ١٢٠

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

 دار  برون   اي س   لطان وی   انغ دي برت   وان  

  الموقع    ة ف    ي المنام    ة  بت    اریخ  ال    سالم  

  ،٢٠٠٨ ینایر ١٤ 

الن    واب مجل    س أق    ر مجل    س ال    شورى و

ت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ     الق  انون اآل

  :وأصدرناه

  

  المادة األولى

  

  

  

  

  
تب ادل ت شجیع وحمای ة    على اتفاقیة   ُصودق

 ناالس  تثمار والبروتوك  ول المع  دل لھ  ا ب  ی   

  
  

  
  

  

  

  

  المادة األولى

  لدون تعدی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المادة األولى

الموافقة على نص الم ادة م ع         -

بعد كلم ة  ) بروناي(إضافة كلمة   

ال    واردة ف    ي ن    ص   ) برت    وان(

  :المادة لتصبح المادة كالتالي

  
تب ادل ت شجیع وحمای ة    على اتفاقیة   ودقُص

 ناالس  تثمار والبروتوك  ول المع  دل لھ  ا ب  ی   

 دار  برون   اي  وی   انغ دي برت   وان س   لطان

  الموقع    ة ف    ي المنام    ة  بت    اریخ  ال    سالم  

  ،٢٠٠٨ ینایر ١٤ 

الن    واب مجل    س أق    ر مجل    س ال    شورى و

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  المادة األولى

  دون تعدیل

  

  

  

  
تب ادل ت شجیع وحمای ة    على اتفاقیة   ُصودق

 ناالس  تثمار والبروتوك  ول المع  دل لھ  ا ب  ی   



 ١٢١

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  نصوص المواد
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤون الخارجیة توصیة 
 والدفاع واألمن الوطني

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

حكوم  ة مملك  ة البح  رین وحكوم  ة جالل  ة     

س    لطان وی    انغ دي برت    وان دار ال    سالم    

 ین   ایر ١٤الموقع   ة ف   ي المنام   ة  بت   اریخ   

  .انون، والمرفقین لھذا الق٢٠٠٨

  

  المادة الثانیة
  

  

  

  

  
  

 تنفی  ذ – ك  ل فیم  ا یخ  صھ –عل  ى ال  وزراء 

، ویعم  ل ب  ھ م  ن الی  وم الت  الي   ونھ  ذا الق  ان

  .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  

  

  

  المادة الثانیة
عل    ى (ق   رر المجل   س إح    الل عب   ارة     −

) ءرئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزرا   

  ).على الوزراء(محل عبارة 

  وعل          ى ذل          ك یك          ون ن          ص  

  :المادة بعد التعدیل
  

 –عل ى رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     

،  تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون  –ك   ل فیم   ا یخ   صھ   

م ن الی وم الت الي لت اریخ      اعتباًرا  ویعمل بھ   

  .نشره في الجریدة الرسمیة

حكوم  ة مملك  ة البح  رین وحكوم  ة جالل  ة     

دار  برون   ايس   لطان وی   انغ دي برت   وان   

 ١٤الموقع  ة ف  ي المنام  ة  بت  اریخ  ال  سالم  

  .، والمرفقین لھذا القانون٢٠٠٨ینایر 

  

  المادة الثانیة

الموافق  ة عل  ى ق  رار مجل   س     −

عل  ى رئ  یس ( ب  إحالل عب ارة  ابالن و 

مح    ل ) مجل    س ال    وزراء وال    وزراء  

  ).على الوزراء(عبارة 

حكوم  ة مملك  ة البح  رین وحكوم  ة جالل  ة     

 دار برون   اي س   لطان وی   انغ دي برت   وان  

 ١٤الموقع  ة ف  ي المنام  ة  بت  اریخ  ال  سالم  

  .، والمرفقین لھذا القانون٢٠٠٨ینایر 

  

  المادة الثانیة

  

  

  

  
  

 –عل ى رئ یس مجل س ال وزراء وال وزراء     

،  تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون  –ك   ل فیم   ا یخ   صھ   

ت الي لت اریخ   م ن الی وم ال   اعتباًرا  ویعمل بھ   

  .نشره في الجریدة الرسمیة



 ١٢٢

  م٢٠٠٩ فرباير ٢٦  :التاريخ
  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 

  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تـشجيع ومحايـة االسـتثمار : املوضوع 

 هلـا بـني حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة جاللـة والربوتوكول املعدل
سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار الـسالم، املرافـق للمرسـوم امللكـي 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ٩١(رقم 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ    ٢٠٠٩ فبرای  ر ٢٢بت  اریخ 

م شروع ق انون بالت صدیق    ن ، نسخة م    )٢٠٠٩ –٢ –٣/  ص ل ت ق      ٣٤٢(رقم  
على اتفاقیة تبادل تشجیع وحمایة االستثمار والبروتوكول المعدل لھا بین حكومة 
مملك ة البح  رین وحكوم  ة جالل  ة س  لطان وی  انغ دي برت  وان برون  اي دار ال  سالم،   

، إلى لجنة الشؤون الت شریعیة   م٢٠٠٨لسنة  ) ٩١(المرافق للمرسوم الملكي رقم     
شتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون الخارجیة وال دفاع   والقانونیة وذلك لمناق  

  .واألمن الوطني
م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩ فبرای  ر ٢٥وبت  اریخ   

اجتماعھ ا ال سادس ع  شر، حی ث اطلع  ت عل ى م شروع الق  انون الم ذكور ومذكرت  ھ       
ن اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شاری   

  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  : اللجنة رأي

م شروع ق انون بالت صدیق عل ى اتفاقی ة تب ادل ت شجیع        ترى اللجن ة س المة    
كة البح رین وحكوم ة   وحمایة االستثمار والبروتوكول المعدل لھا بین حكومة ممل 

جاللة سلطان وی انغ دي برت وان برون اي دار ال سالم، المراف ق للمرس وم الملك ي            
  .، من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٨لسنة ) ٩١(رقم 

  

            حممد هادي احللواجي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  



 ١٢٣

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

نة الشؤون التشريعية والقانونية تقرير جل
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية 

لسنة ) ١٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
املعد يف ضوء االقتراح بقانون (م ١٩٩٦

  ).  املقدم من جملس الشورى
  
  
  
  
  
  



 ١٢٤

  م٢٠٠٩ مارس ٢  :التاريخ
  

   للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرابعالتقرير
بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية قانون مشروع حول 

  م، ١٩٩٦لسنة ) ١٤(والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

  

 -٢ -٣/  ص ل ت ق ٣٣٧( وبموج   ب الخط   اب رق   م  ،م٢٠٠٩ فبرای   ر ٢٢بت   اریخ   

 المجل  س إل  ى لجن  ة ال  شؤون    أح  ال مع  الي ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح رئ  یس      ، )٢٠٠٩

مشروع قانون بتعدیل بعض أحك ام ق انون اإلثب ات ف ي الم واد        التشریعیة والقانونیة نسخة من     

المع  د ف  ي ض  وء  (م، ١٩٩٦ل  سنة ) ١٤(المدنی  ة والتجاری  ة ال  صادر بالمرس  وم بق  انون رق  م    

، لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر بشأنھ متضمنـًا )االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى

  .رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر
     

  :إجراءات اللجنة : ًأوال

 في اجتماعھ ا ال سادس ع شر المنعق د     – آنف الذكر   – اللجنة مشروع القانون     تدارست - ١

  .م٢٠٠٩ فبرایر ٢٥بتاریخ 

  

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة بھ وھي - ٢

 )مرفق(  .ة اإلیضاحیھمشروع القانون ومذكرت  .أ 

 )مرفق( . ومرفقاتھقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون .ب 

 : اللجنة كل منشارك في اجتماع •

 .سالمستشار القانونـي للمجلـ  الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي - ١



 ١٢٥

 .المستشــار القانوني لشـؤون اللجان    الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي - ٢

 .األخصائي القانوني      اآلنسة میادة مجید معارج - ٣

  

 .السید جواد مھدي محفوظ تولى أمانة سر اللجنة •

  

ثاني
ً
  :رأي اللجنة: ا

مشروع قانون بتعدیل بعض أحك ام ق انون اإلثب ات ف ي الم واد المدنی ة         تدارست اللجنة   

المع  د ف  ي ض  وء االقت  راح (م، ١٩٩٦ل  سنة ) ١٤(لتجاری  ة ال  صادر بالمرس  وم بق  انون رق  م وا

، واطلع  ت عل  ى ق  رار مجل  س الن  واب ب  شأنھ ومرفقات  ھ،  )بق  انون المق  دم م  ن مجل  س ال  شورى

 ال  شرائیة للنق  ود  ةیھ  دف إل  ى مراع  اة التغی  ر الم  ستمر عل  ى الق  و   أن م  شروع الق  انون ورأت 

المب الغ الت ي    الق ضایا المتعلق ة بال دیون خاص ة       ن األف راد وكث رة    وطبیعة التعامالت الحالی ة ب ی     

من القانون المشار إلیھ، األمر الذي ی ستدعي   ) ٦٢ – ٦١(تین  ا للماد ـًتفوق المبلغ المحدد طبق   

قیمة التصرف القانوني الذي یجوز اإلثبات فیھ ب شھادة   رفع  وذلك ب  تعدیل ھاتین المادتین  معھ  

 إلى )، مصركویت، قطر، السعودیةال(عدد من الدول العربیة ومنھا الشھود، تماشًیا مع اتجاه 

 وفي ھذا الجانب ارتأت اللجنة عدم المبالغة في زیادة قیمة التصرف التي تجیز اإلثب ات       .ذلك

 كم ا ھ و ف ي    – دین ار  ٢٠٠بشھادة الشھود كما ورد في مشروع القانون الذي رفع المبلغ م ن         

؛ ولذلك قررت اللجنة النزول بھ ذا المبل غ المقت رح إل ى أق ل       دینار١٠٠٠ إلى –القانون النافذ  

 دینار تشجیًعا لألفراد عل ى كتاب ة   ٥٠٠ دینار، حیث أوصت بتغییر ھذا المبلغ إلى  ١٠٠٠من  

ت  صرفاتھم ودی  ونھم وحفظ  ـًا لھ  ا م  ن ال  ضیاع وھ  و م  ا یع  د ك  ذلك م  ن ض  من أھ  داف ھ  ذا           

ا ذھبت إلیھ كل م ن الحكوم ة الم وقرة    والنزول بقیمة التصرف إلى ھذا الحد ھو م      . المشروع

ودائرة الشؤون القانونی ة كم ا ورد ف ي م ذكرتیھما اإلی ضاحیین الم رفقتین بم شروع الق انون،                  

وھو ما كانت تأملھ وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة أثناء عرض الموضوع كاقتراح بقانون     



 ١٢٦

ھب  ت إلی  ھ الجھ  ات   عل  ى اللجن  ة، كم  ا أن مجل  س الن  واب ب  دوره تواف  ق ف  ي ق  راره م  ع م  ا ذ       

  . المذكورة

وبع   د ت   دارس اآلراء والمالحظ   ات الت   ي أب   دیت م   ن قب   ل ال   سادة أع   ضاء اللجن   ة        
رأت اللجن  ة والمست  شارین الق  انونیین؛ وبع  د االط  الع عل  ى ق  رار مجل  س الن  واب ومرفقات  ھ؛   

فقـًا  الناحیتین الدستوریة والقانونیة، ورأت أھمیة الموافقة علیھ توا من القانونمشروعسالمة  
  .مع مجلس النواب

  

ثالثـ
ً
  :اختيار مقرري املوضوع الرئيس واالحتياطي: ا

  :من الالئحة الداخلیة للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعماًال لنص المادة 

  .مقرًرا رئـــیًسـا       دالل جاسم الزایدةاألستاذ .١

 .مقرًرا احتیاطًیـا     الدكتور ناصر حمید المبارك .٢
 

رابعا
ً

  :توصية اللجنة: 

مشروع قانون بتعدیل بعض أحك ام ق انون اإلثب ات ف ي الم واد المدنی ة           الموافقة على    .١

المع د ف ي ض وء     (م،  ١٩٩٦ل سنة   ) ١٤(والتجاریة الصادر بالمرس وم بق انون رق م         

 .من حیث المبدأ؛ )االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى

  .. الواردة في الجدول المرفقالموافقة على مواد مشروع القانون بالتعدیالت  .٢

  

   واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ
  

  
           حممد هادي احللواجي           السيد حبيب مكي هاشم

         رئيــــس                         نائب رئيس 
  التشريعية والقانونية           جلنة الشؤون     جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  



 ١٢٧

  م، ١٩٩٦لسنة ) ١٤(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

  
  نصوص مواد مشروع القانون

  نص المادة كما أقرتھا اللجنة وصیة اللجنةت قرار مجلس النواب  كما وردت من الحكومة

  
  الدیباجة

نح   ن حم   د ب   ن عی   سى آل خلیف   ة        

  ملك مملكة البحرین

   على الدستور ،عبعد اإلطال

وعل  ى ق  انون اإلثب  ات ف  ي الم  واد     

المدنی        ة والتجاری        ة ال        صادر 

ل سنة  ) ١٤(بالمرسوم بق انون رق م      

   وتعدیالتھ،١٩٩٦

 ومجل    س أق    ر مجل    س ال    شورى  

، وق  د انون اآلت  ي ن  صھالن  واب الق  

  :قنا علیھ وأصدرناهصد

  
  الدیباجة

 الموافقة على ن ص الدیباج ة كم ا       -

  .وردت في المشروع بقانون

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  الدیباجة

  
 دون تعدیل

  
  الدیباجة

نح   ن حم   د ب   ن عی   سى آل خلیف   ة        

  ملك مملكة البحرین

   على الدستور ،عبعد اإلطال

وعل  ى ق  انون اإلثب  ات ف  ي الم  واد     

التجاری        ة ال        صادر المدنی        ة و

ل سنة  ) ١٤(بالمرسوم بق انون رق م      

   وتعدیالتھ،١٩٩٦

 ومجل    س أق    ر مجل    س ال    شورى  

الن  واب الق  انون اآلت  ي ن  صھ، وق  د   

 :صدقنا علیھ وأصدرناه



 ١٢٨

  نصوص مواد مشروع القانون
  نص المادة كما أقرتھا اللجنة وصیة اللجنةت قرار مجلس النواب  كما وردت من الحكومة

  

  المادة األولى

ی    ستبدل ب    نص الم    ادتین رقم    ي    

م   ن ق   انون اإلثب   ات ) ٦٢(و) ٦١(

ف     ي الم     واد المدنی     ة والتجاری     ة  

ق   م  ال   صادر بالمرس   وم بق   انون ر  

 الن          صان ١٩٩٦ل          سنة ) ١٤(

  :اآلتیان

  

  )٦١(مادة 

  

  

  

  

  

  المادة األولى

 الموافق  ة عل  ى مقدم  ة الم  ادة كم  ا -

  .بقانونوردت في المشروع 

  

  

  

  

  

  )٦١(مادة 

 ق    رر المجل    س إح    الل عب    ارة    -

مح    ل عب    ارة ) خم    سمائة دین    ار(

أینم    ا وردت ف    ي  ) أل    ف دین    ار (

  .المادة

  

  المادة األولى

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  )٦١(مادة 

الموافقة على قرار مجل س الن واب     

 )خم  سمائة دین  ار(إحالل عب  ارة ب  

 أینم   ا )أل   ف دین   ار(مح   ل عب   ارة 

  .وردت في المادة

  

  المادة األولى

ی    ستبدل ب    نص الم    ادتین رقم    ي    

ات م   ن ق   انون اإلثب   ) ٦٢(و) ٦١(

ف     ي الم     واد المدنی     ة والتجاری     ة  

ال   صادر بالمرس   وم بق   انون رق   م    

 الن          صان ١٩٩٦ل          سنة ) ١٤(

  :اآلتیان

  

  )٦١(مادة 

  

  

  

  



 ١٢٩

  نصوص مواد مشروع القانون
  نص المادة كما أقرتھا اللجنة وصیة اللجنةت قرار مجلس النواب  كما وردت من الحكومة

  

  
، إذا ف    ي غی    ر الم    واد التجاری    ة   

زادت قیم    ة الت    صرف الق    انوني   

على ألف دینار أو كان غیر مح دد     

القیمة فال تجوز شھادة الشھود في       

، ویك ون   ق ضائھ ناإثبات وجوده أو    

إثباتھ بالكتابة، ما لم یوجد اتفاق أو  

  .نص یقضي بغیر ذلك

  

در االلتزام باعتبار قیمت ھ وق ت    ویق

ص       دور الت       صرف ، ویج       وز  

اإلثب  ات ب  شھادة ال  شھود إذا كان  ت   

زیادة االلت زام عل ى أل ف دین ار ل م           

وعلى ذلك یك ون ن ص الم ادة بع د       

  :التعدیل 

، إذا ف    ي غی    ر الم    واد التجاری    ة   

زادت قیم    ة الت    صرف الق    انوني   

 أو ك ان غی ر      خمسمائة دینار على  

مح   دد القیم   ة ف   ال تج   وز ش   ھادة     

ال     شھود ف     ي إثب     ات وج     وده أو  

، ویكون إثباتھ بالكتابة، ما     انقضائھ

لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر 

  .ذلك

م باعتبار قیمت ھ وق ت   ویقدر االلتزا 

، ویجوز اإلثبات   صدور التصرف 

ب   شھادة ال   شھود إذا كان   ت زی   ادة    

 ل  م خم  سمائة دین  ارااللت  زام عل  ى 

  

  

  

  

 

  

  

، إذا ف    ي غی    ر الم    واد التجاری    ة   

زادت قیم    ة الت    صرف الق    انوني   

 أو ك ان غی ر      خمسمائة دینار على  

مح   دد القیم   ة ف   ال تج   وز ش   ھادة     

ال     شھود ف     ي إثب     ات وج     وده أو  

إثباتھ بالكتابة، ما   ، ویكون   انقضائھ

لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر 

  .ذلك

م باعتبار قیمت ھ وق ت   ویقدر االلتزا 

، ویجوز اإلثبات   صدور التصرف 

ب   شھادة ال   شھود إذا كان   ت زی   ادة    

 ل  م خم  سمائة دین  ارااللت  زام عل  ى 



 ١٣٠

  نصوص مواد مشروع القانون
  نص المادة كما أقرتھا اللجنة وصیة اللجنةت قرار مجلس النواب  كما وردت من الحكومة

ت   أت إال م   ن ض   م الملحق   ات إل   ى  

  .األصل

ات وإذا اشتملت الدعوى على طلب       

، متعددة ناشئة عن مصادر متع ددة  

ج  از اإلثب  ات ب  شھادة ال  شھود ف  ي    

عل ى أل ف    كل طلب ال تزی د قیمت ھ        

 ول و كان ت ھ ذه الطلب ات ف ي        دینار

مجموعھ  ا تزی  د عل  ى ھ  ذه القیم  ة     

ول   و ك   ان من   شؤھا عالق   ات ب   ین    

 م ن   اتالخصوم أنف سھم أو ت صرف     

  .طبیعة واحدة

وتك  ون العب  رة ف  ي الوف  اء إذا ك  ان  

  .جزئیا بقیمة االلتزام األصلي

 

ت   أت إال م   ن ض   م الملحق   ات إل   ى  

  .األصل

ات ملت الدعوى على طلب     وإذا اشت 

، متعددة ناشئة عن مصادر متع ددة  

ج  از اإلثب  ات ب  شھادة ال  شھود ف  ي    

ك    ل طل    ب ال تزی    د قیمت    ھ عل    ى   

 ول  و كان  ت ھ   ذه   خم  سمائة دین  ار  

 مجموعھ  ا تزی د عل  ى   ف ي الطلب ات 

ھ    ذه القیم    ة ول    و ك    ان من    شؤھا   

عالق  ات ب  ین الخ  صوم أنف  سھم أو    

  . من طبیعة واحدةاتتصرف

ف  اء إذا ك  ان وتك  ون العب  رة ف  ي الو

  .جزئیا بقیمة االلتزام األصلي

 

ت   أت إال م   ن ض   م الملحق   ات إل   ى  

  .األصل

ات وإذا اشتملت الدعوى على طلب       

، در متع ددة متعددة ناشئة عن مصا 

ج  از اإلثب  ات ب  شھادة ال  شھود ف  ي    

ك    ل طل    ب ال تزی    د قیمت    ھ عل    ى   

 ول  و كان  ت ھ   ذه   خم  سمائة دین  ار  

 مجموعھ  ا تزی د عل  ى   ف ي الطلب ات 

ھ    ذه القیم    ة ول    و ك    ان من    شؤھا   

عالق  ات ب  ین الخ  صوم أنف  سھم أو    

  . من طبیعة واحدةاتتصرف

وتك  ون العب  رة ف  ي الوف  اء إذا ك  ان  

  .جزئیا بقیمة االلتزام األصلي

 



 ١٣١

  نصوص مواد مشروع القانون
  نص المادة كما أقرتھا اللجنة وصیة اللجنةت قرار مجلس النواب  كما وردت من الحكومة

  

  )٦٢(مادة 

  

  

  

  

  

 د ال  شھوال یج  وز اإلثب  ات ب  شھادة  

ولو لم تزد القیمة عل ى أل ف دین ار        

  :في الحاالت اآلتیة

 فیم     ا یخ     الف أو یج     اوز م     ا  )أ 

  .اشتمل علیھ دلیل كتابي

إذا ك  ان المطل  وب ھ  و الب  اقي   ) ب

ج   زء م   ن ح   ق ال یج   وز    ھ   و أو 

  .إثباتھ إال بالكتابة

  

  )٦٢(مادة 

) خم  سمائة دین  ار( إح  الل عب  ارة -

أینم   ا ) أل   ف دین   ار (مح   ل عب   ارة 

  .وردت في المادة

وعلى ذلك یك ون ن ص الم ادة بع د       

  :التعدیل 

  ال  شھودال یج  وز اإلثب  ات ب  شھادة  

خم سمائة  ولو لم ت زد القیم ة عل ى       

  :في الحاالت اآلتیة دینار

 فیم     ا یخ     الف أو یج     اوز م     ا  )أ 

  .اشتمل علیھ دلیل كتابي

إذا ك  ان المطل  وب ھ  و الب  اقي   ) ب

جزء من حق ال یجوز إثباتھ إال أو 

  .بالكتابة

  

  )٦٢(مادة 

الموافقة على قرار مجل س الن واب     

 )خم  سمائة دین  ار(إحالل عب  ارة ب  

 أینم   ا )أل   ف دین   ار(مح   ل عب   ارة 

  .وردت في المادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٦٢(مادة 

  

  

  

  

  

  ال  شھودال یج  وز اإلثب  ات ب  شھادة  

خم سمائة  ولو لم ت زد القیم ة عل ى       

  :في الحاالت اآلتیة دینار

 أو یج     اوز م     ا  فیم     ا یخ     الف)أ 

  .اشتمل علیھ دلیل كتابي

إذا ك  ان المطل  وب ھ  و الب  اقي   ) ب

ج   زء م   ن ح   ق ال یج   وز    أو ھ   و 

  .إثباتھ إال بالكتابة



 ١٣٢

  نصوص مواد مشروع القانون
  نص المادة كما أقرتھا اللجنة وصیة اللجنةت قرار مجلس النواب  كما وردت من الحكومة

إذا طال   ب أح   د الخ   صوم ف   ي   ) ج

د قیمت ھ عل ى أل ف       زی  ت بما   الدعوى

 مطالبت ھ إل ى م ا       دینار ثم عدل عن   

  .ال یزید على ھذه القیمة

  

  

إذا طال   ب أح   د الخ   صوم ف   ي   ) ج

زی    د قیمت    ھ عل    ى  تال    دعوى بم    ا 

 ث    م ع    دل ع    ن  خم    سمائة دین    ار

ى ھ  ذه مطالبت ھ إل  ى م ا ال یزی  د عل    

  .القیمة

  

  

  

 

إذا طال   ب أح   د الخ   صوم ف   ي   ) ج

زی    د قیمت    ھ عل    ى  تال    دعوى بم    ا 

 ث    م ع    دل ع    ن خم    سمائة دین    ار

مطالبت ھ إل  ى م ا ال یزی  د عل ى ھ  ذه    

 .القیمة

  

  

  المادة الثانیة

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  المادة الثانیة

عل ى رئ یس مجل س    (إحالل عبارة  

 ك    ل فیم    ا –ال    وزراء وال    وزراء 

عل ى وزی ر    (مح ل عب ارة     ) یخصھ

  ).العدل والشئون اإلسالمیة

وعلى ذلك یك ون ن ص الم ادة بع د       

  :التعدیل 
  

  

  

  

  المادة الثانیة

الموافقة على قرار مجل س الن واب     

عل     ى رئ     یس  (إحالل عب     ارة ب     

 ك  ل –مجل  س ال  وزراء وال  وزراء 

ل  ى ع(مح  ل عب  ارة   )فیم  ا یخ  صھ 

  ).وزیر العدل والشئون اإلسالمیة

 

  

  المادة الثانیة

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 ١٣٣

  نصوص مواد مشروع القانون
  نص المادة كما أقرتھا اللجنة وصیة اللجنةت قرار مجلس النواب  كما وردت من الحكومة

ئون وزی      ر الع     دل وال      ش عل     ى  

، اإلس     المیة تنفی     ذ ھ     ذا الق     انون

ویعمل ب ھ م ن الی وم الت الي لت اریخ       

  .نشره في الجریدة الرسمیة

عل    ى رئ    یس مجل    س ال    وزراء    

 – ك   ل فیم   ا یخ   صھ  –وال   وزراء 

، ویعم  ل ب  ھ م  ن تنفی  ذ ھ  ذا الق  انون

الی    وم الت    الي لت    اریخ ن    شره ف    ي  

  .الجریدة الرسمیة

عل    ى رئ    یس مجل    س ال    وزراء    

 – ك   ل فیم   ا یخ   صھ  –وال   وزراء 

، ویعم  ل ب  ھ م  ن تنفی  ذ ھ  ذا الق  انون

الی    وم الت    الي لت    اریخ ن    شره ف    ي  

  .الجریدة الرسمیة

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  



 ١٣٤

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(ملحق رقم 
  

اللجنة املشتركة بني جلنة اخلدمات تقرير ال
وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة 
مكررا إىل قانون التأمني ) ٣٤(برقم 

االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  .  م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(

  
  
  
  
  
  



 ١٣٥

  م٢٠٠٩  فرباير٢٥: التاريخ 
  

  املشتركة بني جنـة اللتقريـر 
  جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاين
   (    )لسنة)   (مشروع قانون رقم  بشأن

مكرراً إىل قانون التأمني االجتماعي ) ٣٤(بإضافة مادة برقم   
م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم   

  : مقدمــة
  

م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئـيس جملـس    ٢٠٠٩ يناير   ٢١     بتاريخ  
إىل جلنة اخلدمات، وخطابا بـرقم      ) ٢٠٠٩-١-٣/ ص ل خ ت      / ٣١٥(الشورى خطابا برقم    

إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بناء على قرار الس         ) ٢٠٠٩ -١-٣/  ص ل خ ت      ٣١٦(
م بشأن تشكيل جلنة مشتركة بني كـل        ٢٠٠٩ يناير   ١٩ جلسته احلادية عشرة املنعقدة بتاريخ       يف

(  ) مشروع قانون رقـم     ومناقشة  من جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية، لدراسة         
ون مكرراً إىل قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بقـان ) ٣٤(بإضافة مادة برقم  (   ) لسنة  
، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقريـر يتـضمن رأي      م  ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(رقم  

إال أن اللجنـة     م،٢٠١٠-٢٠٠٩يف ضوء امليزانية العامة للدولة للعامني        وذلك ،اللجنة خبصوصه 
ه رأت أن مشروع القانون ال عالقة له مباشرة بامليزانية لذلك أقدمت اللجنة املشتركة على مناقشت              

  .ووضع تقريرها بشأنه
  

  : املشتركة  إجراءات اللجنة-أوالً
  : باإلجراءات التاليةاملشتركة لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة 

  

  يف االجتمـاع الثالـث بتـاريخ       املـذكور    مشروع القـانون    املشتركة تدارست اللجنة  )١(
 .م٢٠٠٩ فرباير ١٨ 



 ١٣٦

  
 موضوع البحث مبشروع القانونلى الوثائق املتعلقة أثناء دراستها، ع  اطلعت اللجنة املشتركة     )٢(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
  

 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
  )مرفق. ( مرئيات اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية -
 )مرفق(. نهمشروع القانون املذكور ومذكريت احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأ -

 
 :  كل منشارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •

 

 . املستشـار القانـوين للمجلـس   الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
 . املستشار القانوين لشؤون اللجـان   األستاذ حمسـن محيـد مــرهون .٢
 . املستشار القانوين لشؤون اللجـان الدكتـور حممـد عبداهللا الدليـمي .٣

 .املستشار االقتصادي واملايل للمجلس  الدكتور جعفـر حممـد الصائـغ .٤
 .أخصــائي قانـوين بالـس  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .٥
 

  .سهري عبداللطيف صاحلالسيدة توىل أمانة سر اللجنة  •
 
ـًا  : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني

  

مكـرراً إىل  ) ٣٤(بإضافة مادة برقم  (    )لسنة   ) (مشروع قانون رقم      ترى اللجنة سالمة    
 مـن الناحيـة     م١٩٧٦لـسنة   ) ٢٤(قانون التأمني  االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقـم          

  .الدستورية والقانونية
يف دور االنعقـاد الثـاين،       كما جاء يف اجتماعها مع جلنة اخلدمات       رأي وزارة املالية  : ـًاثالث

  :نة املشتركةوذلك قبل تشكيل اللج
  



 ١٣٧

     أبدت وزارة املالية عدم إمكانيتها متويل أية زيادات متعلقة مبشروع القانون ملا يترتب علـى               
 .ذلك من تكلفة مالية عالية

  
ـًا يف دور   كما جاء يف اجتماعها جلنـة اخلـدمات        رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي    : رابع

  :املشتركةاالنعقاد الثاين، وذلك قبل تشكيل اللجنة 
  

     ترى اهليئة أن أي تعديل أو إضافة للمزايا التقاعدية من شأنه التأثري على املركز املايل للهيئة ما                 
مل ترتبط تلك التعديالت أو اإلضافات بتمويل من خالل زيادة نسبة االشتراكات مبا يعادل كلفة               

ومن جانب آخـر  . يف هذا الشأنتلك املزايا وذلك وفقاً لتوصيات الدراسات اإلكتوارية الصادرة   
فإن جهوداً حثيثة تبذل حالياً يف اهليئة العامة للتأمني االجتماعي بعد دمج اهليئتني لتوحيـد املزايـا     

لـسنة  ) ٣(لدى كل منهما خالل مدة سنتني كما نصت على ذلك املادة الثانية من القانون رقم                
ضح الرؤية بعد االنتهاء من عملية الدمج        بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، حيث ستت       ٢٠٠٨

وتوحيد املزايا فيما يتعلق مبا حتتاجه اهليئة العامة للتأمني االجتماعي من عملية تطوير على مجيـع                
  .األصعدة وذلك وفق أفضل املزايا املمنوحة حالياً

 
ـًا   : املشتركةرأي اللجنة: خامس

  

شؤون القانونية بشأن مشروع القانون وعلى بعد االطالع على رأي  احلكومة ومالحظات دائرة ال    
قرار جملس النواب ومرئيات اجلهات املعنية ومالحظات املستشارين القـانونيني، تـرى اللجنـة              

مكـرراً  ) ٣٤(بإضافة مادة برقم (    ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم  املشتركة عدم املوافقة على     
وذلـك ألن   . م١٩٧٦لـسنة   ) ٢٤(انون رقم   إىل قانون التأمني االجتماعي الصادر باملرسوم بق      

املشروع يقضي بإضافة مدد اشتراك افتراضية طويلة وجمانية إىل خدمة العامل اليت قضاها يف إحدى     
األعمال اخلطرة أو املضرة بالصحة العامة على أن تتحمل جهة العمل تكلفـة مـدة االشـتراك                 

  .االفتراضية



 ١٣٨

 قـد   ١٩٧٦لسنة  ) ٢٣(صادر باملرسوم بقانون رقم     وحيث إن قانون العمل يف القطاع األهلي ال       
أحاط العامل وسالمته بضمانات عديدة ضد خماطر املهنة وإصابات وأضرار العمل حيث أوجب              

على صاحب العمل أن حييط العامل قبل استخدامه علماً مبخاطر مهنتـه،             ) ٩٨-٩٠( يف املواد   
كمـا أن   . حتياطات الالزمة للسالمة املهنية   ووسائل الوقاية الواجب عليه اختاذها، واختاذ كافة اال       

 بالرعايـة ضـد   ١٩٧٦لـسنة  ) ٢٤(املشرع قد أحاط العامل يف قانون التأمني االجتماعي رقم   
  .إصابات العمل، وضمن له معاشاً وتعويضاً يف حال إصابته أثناء العمل

  

لرعاية الطبية للعامل يف حال          وقد ألزم املشرع اهليئة العامة للتأمني االجتماعي بتوفري العالج وا         
  .إصابته بإصابة عمل، حيث تتوىل اهليئة عالج املصاب ورعايته طبياً إىل أن يشفى أو يثبت عجزه

  

     ومن ناحية أخرى فإذا حالت اإلصابة بني العامل املؤمن عليه وبني ممارسة عمله فحرم مـن                
ي يصرف للعامل خالل فترة ختلفه عن       أجره، التزمت اهليئة بتعويضه عن األجر يف صورة بدل يوم         

العمل، فإذا تبين أن اإلصابة غري قابلة للشفاء وختلف عنها عجز دائم كلي أو جزئي، تلتزم اهليئة                 
بصرف معاش دائم أو تعويضه حبسب األحوال، أما إذا أدت اإلصابة إىل وفاة املؤمن عليه فـإن                 

  .احلقوق املالية تصرف للمستحقني عنه
  

للجنة أن معاجلة أوضاع العاملني يف األعمال اخلطرة ميكن أن يتم بزيادة مرتبـام أو                    وترى ا 
  .زيادة بدل اخلطورة عن هذه األعمال

  

لـسنة  ) ٢٤(رقـم       وبناًء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى بعدم وجود مربر لتعديل القـانون           
   .إىل القانون املذكورمكرراً ) ٣٤(قانون التأمني االجتماعي بإضافة مادة برقم  بإصدار م ١٩٧٦

  
ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -سادس

  

 علـى    املـشتركة  من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة       ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : اختيار كل من

  



 ١٣٩

ـًا       األستاذة ربـاب عبدالنبـي العريض .١  .مقررا أصلي
 .مقررا احتياطيا   اس حفــاظالدكتورة نـدى عبـ .٢
ـًا    : املشتركة  توصية اللجنة-سابع

  

  املشتركةالقانون، فإن اللجنةمشروع يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة        
مكرراً ) ٣٤(بإضافة مادة برقم    (    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    املوافقة على   عدم  بتوصي  

من حيـث    ،م١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(رسوم بقانون رقم    االجتماعي الصادر بامل  إىل قانون التأمني    
 .املبدأ

 
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  
  
  ية جواد اجلشي.                          د      خالد حسني املسقطي. أ 

  املشتركةنة لجال                        رئيس           املشتركةلجنة النائب رئيس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٠

  م٢٠٠٨ يونيو ١٥: التاريخ 
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

 مكررا إىل قانون التأمني االجتماعي )٣٤(مشروع قانون بإضافة مادة برقم : املوضوع 
ً

  .م١٩٧٦ لسنة )٢٤(الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  

  ،،لسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھا
  

 رئیس المجلس، السید علي بن صالح الصالح، أرفق معالي  ٢٠٠٨ مایو   ٢٢بتاریخ    
م  شروع ق  انون ، ن  سخة م  ن )٢٠٠٨ -٥ -٣/  ص ل ت ق٢١٧(ض  من كتاب  ھ رق  م 
مك رًرا إل ى ق انون الت أمین االجتم اعي ال صادر بالمرس وم          ) ٣٤(بإضافة مادة برقم    

، وقرار مجلس النواب بشأنھ ومذكرتھ اإلیضاحیة، م١٩٧٦سنة ل) ٢٤(بقانون رقم 
 علی  ھ إل ى لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی  ة، وذل ك لمناق شتھ وإب داء المالحظ ات        

  .للجنة الخدمات
، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة   م٢٠٠٨ یونی    و ٤ م    ایو و٢٩وبت    اریخي   

، حی  ث اطلع  ت عل  ى   ث  یناجتماعیھ  ا ال  سادس والثالث  ین وال  سابع والثال   والقانونی  ة 
 وذلك ، ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار مجلس النواب بشأنھ، المذكورمشروع القانون

  .بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  :توصية اللجنة 

  

مك  رًرا إل  ى ) ٣٤(م  شروع ق  انون بإض  افة م  ادة ب  رقم   ن  ة س  المة ت  رى اللج
  ؛م١٩٧٦ل  سنة ) ٢٤(ق  انون الت  أمین االجتم  اعي ال  صادر بالمرس  وم بق  انون رق  م      

  .من الناحیتین الدستوریة والقانونیة
  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
   رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                    

 

  



 ١٤١

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٦(ملحق رقم 
  

التقرير اللجنة املشتركة بني جلنة اخلدمات 
وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة 
) ١٣( رقمقانون المكررا إىل ) ٧(برقم 

 بشأن تنظيم معاشات م١٩٧٦لسنة 
  .  ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة

  
  
  



 ١٤٢

  م٢٠٠٩  فرباير٢٥: التاريخ 
  

  املشتركة بني جنـة اللتقريـر 
  جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاين
     ) (  لسنة)   (مشروع قانون رقم  بشأن
   ١٩٧٥لسنة ) ١٣(مكرراً إىل القانون رقم ) ٧(بإضافة مادة برقم 

  بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
  

  : مقدمــة
 رئـيس جملـس    السيد علي بن صاحل الصاحلعايلأرسل صاحب امل  م٢٠٠٩ يناير   ٢١     بتاريخ  

وخطابا بـرقم    ،نة اخلدمات جلإىل   )٢٠٠٩-١-٣ /ت  خ  ص ل    / ٣١٥(رقم  ب  خطابا الشورى
إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بناء على قرار الس         ) ٢٠٠٩ -١-٣/  ص ل خ ت      ٣١٦(

بشأن تشكيل جلنة مشتركة بني كـل        م٢٠٠٩  يناير ١٩ بتاريخ يف جلسته احلادية عشرة املنعقدة    
  (  ) مشروع قانون رقـم      ومناقشةمن جلنة اخلدمات وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية، لدراسة         

 بـشأن تنظـيم     ١٩٧٥سـنة   ) ١٣(مكرراً إىل القانون رقم     ) ٧(بإضافة مادة برقم    (   ) لسنة  
، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير          ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة    معاشات

إال  م،٢٠١٠-٢٠٠٩ني  يف ضوء امليزانية العامة للدولة للعام      وذلك ،يتضمن رأي اللجنة خبصوصه   
أن اللجنة رأت أن مشروع القانون ال عالقة له مباشرة بامليزانية لذلك أقدمت اللجنة املـشتركة                

  . على مناقشته ووضع تقريرها بشأنه
  : املشتركة  إجراءات اللجنة-أوالً

  

  :  باإلجراءات التالية املشتركةلتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة
  يف االجتمـاع الثالـث بتـاريخ       املـذكور    مشروع القـانون    املشتركة نةتدارست اللج  )٣(

 .م٢٠٠٩ فرباير ١٨ 



 ١٤٣

 
انون موضوع البحث   مبشروع الق  على الوثائق املتعلقة     اطلعت اللجنة املشتركة أثناء دراستها     )٤(

 :يلي والدراسة واليت اشتملت على ما
  

 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
  )مرفق. ( مرئيات اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية -
 )مرفق(. مشروع القانون املذكور ومذكريت احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -
 

 :  كل منشارك يف االجتماع من األمانة العامة بالس •
 

 . املستشـار القانـوين للمجلـس   الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .٦
 . املستشار القانوين لشؤون اللجـان   ن محيـد مــرهوناألستاذ حمسـ .٧
 . املستشار القانوين لشؤون اللجـان الدكتـور حممـد عبداهللا الدليـمي .٨

 .املستشار االقتصادي واملايل للمجلس  الدكتور جعفـر حممـد الصائـغ .٩
 .أخصــائي قانـوين بالـس  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .١٠

 
 .سهري عبداللطيف صاحل السيدة توىل أمانة سر اللجنة •

  
ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني

  

مكـرراً إىل  ) ٧(بإضافة مادة بـرقم     (   ) لسنة  (  ) رقم   مشروع قانون      ترى اللجنة سالمة    
 مـن    بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومـة        ١٩٧٥سنة  ) ١٣(القانون رقم   

  .رية والقانونيةالناحية الدستو
يف دور االنعقـاد الثـاين،       كما جاء يف اجتماعها مع جلنة اخلدمات       رأي وزارة املالية  : ـًاثالث

  :وذلك قبل تشكيل اللجنة املشتركة
  



 ١٤٤

     أبدت وزارة املالية عدم إمكانيتها متويل أية زيادات متعلقة مبشروع القانون ملا يترتب عليهـا               
 .من تكلفة مالية عالية

  
يف دور   كما جاء يف اجتماعها مع جلنة اخلدمات       رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي    : ـًارابع

  :االنعقاد الثاين، وذلك قبل تشكيل اللجنة املشتركة
  

     ترى اهليئة أن أي تعديل أو إضافة للمزايا التقاعدية من شأنه التأثري على املركز املايل للهيئة ما                 
أو اإلضافات بتمويل من خالل زيادة نسبة االشتراكات مبا يعادل كلفة           مل ترتبط تلك التعديالت     

ومن جانب آخـر  . تلك املزايا وذلك وفقاً لتوصيات الدراسات اإلكتوارية الصادرة يف هذا الشأن  
 لتوحيـد   - بعد دمج اهليئـتني    -فإن جهوداً حثيثة تبذل حالياً يف اهليئة العامة للتأمني االجتماعي           

) ٣(منهما خالل مدة سنتني كما نصت على ذلك املادة الثانية من القانون رقـم               املزايا لدى كل    
 بشأن اهليئة العامة للتأمني االجتماعي، حيث ستتضح الرؤية بعد االنتهاء من عمليـة         ٢٠٠٨لسنة  

الدمج وتوحيد املزايا فيما يتعلق مبا حتتاجه اهليئة العامة للتأمني االجتماعي من عملية تطوير علـى                
  . األصعدة وذلك وفق أفضل املزايا املمنوحة حالياًمجيع

 
ـًا   : املشتركةرأي اللجنة: خامس

  

     بعد االطالع على رأي  احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون             
وعلى قرار جملس النواب ومرئيات اجلهات املعنية ومالحظات املستشارين القانونيني، ترى اللجنة            

مكرراً إىل  ) ٧(بإضافة مادة برقم    (    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    شتركة عدم املوافقة على     امل
 وذلك   بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة       ١٩٧٥سنة  ) ١٣(القانون رقم   

ألن املشروع يقضي بإضافة مدد اشتراك افتراضية طويلة وجمانية إىل خدمة املوظف الذي يعمل يف               
حدى الوظائف أو األعمال اخلطرة أو املضرة بالصحة العامة على أن تتحمل جهة العمل تكلفـة           إ

  .مدة االشتراك االفتراضية



 ١٤٥

 وتعديالته أحكام انتهاء خدمة     ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(     حيث إن املشرع قد نظم يف القانون رقم         
ي عن العمل أو االسـتقالة  منه سواء كان بالوفاة أو العجز الكل      ) ١٨(و) ١٤(املوظف يف املادتني    

ألسباب صحية يف حال تعرض حياته للخطر فيما لو استمر يف الوظيفة، ونظم استحقاقه للمعاش               
  .على وجه يكفل له معاشاً جمزياً أياً كانت خدمته

  

     ومن ناحية أخرى فإن  املشرع كفل حق املوظف يف التأمني ضد إصابات العمـل مبوجـب           
 تنظيم  ن بشأ ١٩٧٥لسنة  ) ١٣( بتعديل أحكام القانون رقم      ١٩٨٦سنة   ل ٩املرسوم بقانون رقم    

معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة، حيث أضاف فصلني جديدين للقـانون أحـدمها             
، حيث خصص حساباً خاصاً يف صندوق اهليئة   )مرفق(الفصل التاسع بعنوان تأمني إصابات العمل       

العمل تتكون أمواله من أموال االشتراكات الشهرية الـيت     العامة لصندوق التقاعد لتأمني إصابات      
من الراتب األساسي لكل موظف ختصم من مسامهة احلكومـة           ) %٣( تلتزم ا احلكومة بواقع     

  .كاشتراك يف نظام التقاعد املنصوص عليه يف هذا القانون
  

وظف يف حال إصابته بإصـابة           وإضافة ملا تقدم فإن املشرع ألزم اهليئة بتوفري العناية الطبية للم          
عمل، وتعويضه عن وقف صرف راتبه الناتج عن اإلصابة، وإذا نتج عن إصـابة العمـل عجـز          
املوظف أو وفاته فإنه يتم تسوية معاشه وفقاً ألحكام القانون، وأجاز له اجلمع بني معاش اإلصابة                

  .وبني الراتب واحلقوق األخرى استثناًء من أحكام القانون
  

 أن املشرع منح العاملني يف األعمال اخلطرة أو املضرة بالصحة العامة بدل طبيعة عمـل                     كما
 والالئحـة   ٢٠٠٦لـسنة   ) ٣٥(من قانون اخلدمة املدنية رقم      ) ٣٢(وذلك طبقاً ألحكام املادة     

  . وغريها من القرارات اإلدارية٢٠٠٧لسنة ) ٣٧(التنفيذية للقانون رقم 
  

ان معاجلة أوضاع املوظفني الذين يعملون يف األعمـال اخلطـرة أو                 وترى اللجنة أنه باإلمك   
  .املضرة بالصحة العامة وذلك بزيادة مرتبام أو زيادة بدل اخلطورة عن هذه األعمال

  



 ١٤٦

لـسنة  ) ١٣(     وبناًء على ما تقدم فإن اللجنة ترى عدم وجود حاجة إىل تعديل القانون رقم               
مكـررا  ) ٧(لتقاعد ملوظفي احلكومة بإضافة مادة برقم        بشأن تنظيم معاشات ومكافآت ا     ١٩٧٥

  .إىل القانون املذكور
ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -سادس

  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من

ـًامقرر       األستاذة ربـاب عبدالنبـي العريض .١  .ا أصلي
 .مقررا احتياطيا   الدكتورة نـدى عبـاس حفــاظ .٢

  
ـًا   : املشتركة  توصية اللجنة-سابع

  

  املشتركةالقانون، فإن اللجنةمشروع يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة        
مكـرراً  ) ٧(بإضافة مادة برقم    (    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    املوافقة على   دم  بعتوصي  

     بشأن تنظيم معاشـات ومكافـآت التقاعـد ملـوظفي          ١٩٧٥سنة  ) ١٣(إىل القانون رقم    
 .من حيث املبدأ ،احلكومة

  
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  

  
  

  ية جواد اجلشي.              د                  خالد حسني املسقطي.   أ
  املشتركةلجنة الرئيس                                   املشتركةلجنة النائب رئيس 
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  م٢٠٠٨ يونيو ١٥: التاريخ 
  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 

       رئيــس جلنــة اخلدمــات
 مكررا إىل القانون رقم )٧(مشروع قانون بإضافة مادة برقم : املوضوع 

ً
)١٣(  

  .معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة بشأن تنظيم ١٩٧٥لسنة 
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئیس المجلس، السید علي بن صالح الصالح، أرفق معالي  ٢٠٠٨ مایو   ٢٢بتاریخ    
م  شروع ق  انون ، ن  سخة م  ن )٢٠٠٨ -٥ -٣/  ص ل خ ت٢١٥(ض  من كتاب  ھ رق  م 

 ب  شأن تنظ  یم ١٩٧٥ل  سنة  )١٣(مك  رًرا إل  ى الق  انون رق  م  ) ٧(بإض  افة م  ادة ب  رقم 
، وق رار مجل س   ومذكرت ھ اإلی ضاحیة  ، معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة   

إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك لمناق  شتھ وإب   داء        الن  واب ب  شأنھ   
  . علیھ للجنة الخدماتالمالحظات

  

، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة   م٢٠٠٨ یونی    و ٤ م    ایو و٢٩وبت    اریخي   
، حی  ث اطلع  ت عل  ى   اجتماعیھ  ا ال  سادس والثالث  ین وال  سابع والثالث  ین    لقانونی  ة وا

 وذلك ، ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار مجلس النواب بشأنھ، المذكورمشروع القانون
  .بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  

نون  إلى ع دم مخالف ة م شروع الق ا    – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  :توصية اللجنة 
مك  رًرا إل  ى  ) ٧(م  شروع ق  انون بإض  افة م  ادة ب  رقم     ت  رى اللجن  ة س  المة   

 ب  شأن تنظ  یم معاش  ات ومكاف  آت التقاع  د لم  وظفي  ١٩٧٥ل  سنة  )١٣(الق  انون رق  م 
  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةالحكومة

  

    مـد هــادي احللواجـي                                      حم
                                       رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 
  
  



 ١٤٨

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧(ملحق رقم 
  

ة واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون املالي
خبصوص احلساب اخلتامي ملدقق لس 

 ٣١الشورى عن السنة املنتهية يف 
  .  م٢٠٠٨ديسمرب 
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   م٢٠٠٩ مارس ٨: التاریخ 

  

  تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  بشــــأن احلساب اخلتامي املدقق لس الشورى عن السنة املنتهية

  ٢٠٠٨ ديسمرب ٣١يف 

  ::مقدمــــــةمقدمــــــة
  

مع الي األس تاذ عل ي ب ن ص الح      استلمت لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة كتاب    
 ٣الم ؤرخ ف ي    ) ٢٠٠٩ -٣-٣ ص ل م ق ٣٥٨(  رئیس مجلس ال شورى رق م      الصالح
الح  ساب الخت  امي م وال  ذي ت  م بموجب  ھ تكلی  ف اللجن  ة بدراس  ة ومناق  شة   ٢٠٠٩م  ارس 

 ف  ي ض  وء  م٢٠٠٨ دی  سمبر ٣١ن ال  سنة المنتھی  ة ف  ي  الم  دقق لمجل  س ال  شورى ع   
تقریر دیوان الرقابة المالیة ، وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأن ذلك لعرضھ على  

  .المجلس، خالل أسبوعین من تاریخھ
  

  : إجراءات اللجنة -أوًال 
  

  :لتنفیذ التكلیف المذكور قامت اللجنة باإلجراءات التالیة 
  

م  لبح ث  ٢٠٠٨ م ارس  ٣عھا العاشر یوم األربعاء المواف ق       عقدت اللجنة اجتما   )٥(
 .ودراسة الحساب الختامي للمجلس

 
  اطلعت اللجنة، أثناء دراستھا للحساب الختامي للمجلس، على الوث ائق المتعلق ة      )٦(

 :بموضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما یلي
  
 
یان  ات المالی   ة ل   سنة  الح  ساب الخت   امي الم  دقق للمجل   س و ال   رأي المھن  ي ح   ول الب    -

 .م٢٠٠٨
 .الالئحة المالیة للمجلس -
 .الئحة شؤون الموظفین للمجلس -



 ١٥٠

م بشأن نظام صندوق القرض الح سن لم وظفي     ٢٠٠٨لسنة  ) ٧(القرار اإلداري رقم     -

  .األمانة العامة بمجلس الشورى

 

 :وبدعوة من اللجنة حضر االجتماع كل من   )٧(

  

رئ    یس لجن    ة المراف    ق العام    ة     األستاذ صادق عبدالكریم الشھابي سعادة  .١

 .والبیئة

رئ  یس لجن  ة ال  شؤون الخارجی  ة     سعادة األستاذ عبدالرحمن محمد جمشیر .٢

 .والدفاع واألمن الوطني

نائ     ب رئ     یس لجن     ة ال     شؤون     سعادة األستاذ أحمد إبراھیم بھزاد  .٣

الخارجی       ة وال       دفاع واألم       ن  

 .الوطني

 .لخدماتنائب رئیس لجنة ا  سعادة األستاذة سمیرة إبراھیم رجب  .٤
  

  وبن اء عل  ى دع  وة م  ن اللجن  ة ، ش  ارك ف  ي االجتم  اع م  سؤولون وممثل  ون ع  ن    )٨(

 :األمانة العامة للمجلس حیث حضر كل من 
  

 .األمــیـــــن العــــــــام للمجــلس  سعادة األستاذ عبدالجلیل إبراھیم آل طریف - ١

عد للم       وارد  األم       ین الع       ام الم       سا    األستـــاذ أحــمــد عـبـــــداهللا الــحـــردان - ٢

 .البشــــــریة والمالیـــة والمعلومات

 .المستشـــــار القانوني لشؤون اللجان    األستـــاذ محســــن حمیـــد مرھـــون  - ٣

 .المسـتشار القانوني لشـــــؤون اللجان    الدكــــتور عبداهللا محــــمد الدلیمــــي - ٤

 . االقتصادي لشؤون اللجانالمستشـــار    ـور جعفـــر محمـــد الصائــــغالدكتـــ - ٥

 .رئیـــــــس الشــــؤون المــالــــــیة    السیــــــدة كــریــــمة محمــــد العباسي - ٦
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 .األخصــائي القانونــــــي بالمجلــس    اآلنســـــة میـــــادة مجیــد معـــــارج - ٧
  
  .السید محمد رضي محمد وتولـــى أمانـــة ســـــر اللجنـــــة  •
  

  :  رأي اللجنة -ثانیًا 
  

  

  : والحظت التالي٢٠٠٧الحساب الختامي للسنة المالیة تدارست اللجنة  •
  

أن تح  ّول عملی  ة ح  سابات مجل  س ال  شورى م  ن أس  اس االس  تحقاق المع  ّدل إل  ى ح  ساب          -
االستحقاق الكامل وتخّطي المستوى المحاسبي النقدي، یعد خطوة كبیرة لمجل س ال شورى     

سات الحكومیة، وأن ھذا التح ّول انعك س عل ى ح سابات         سبق بھا معظم الوزارات والمؤس    
 .المجلس لتظھر بصورة دقیقة وعادلة

 
 .ن كل إیرادات المجلس المقدرة قد تم تحصیلھاأ -

 . المقدرةلالعتماداتن جمیع بنود أبواب الصرف لم تتجاوز مصروفاتھا الفعلیة أ -

ووفق  ا ،  أی  ة تحفظ  ات نإن دی  وان الرقاب  ة المالی  ة أص  در تقری  ًرا ع  ن أعم  ال الرقاب  ة ب  دو     -
لمعاییر التدقیق الدولیة والتي تلتزم بأخالقی ات المھن ة ذات العالق ة، وتنفی ذ أعم ال الرقاب ة             
بھدف الحصول على تأكیدات معقولة من خلو البیان ات المالی ة م ن أي معلوم ات جوھری ة        

ر بصورة ـِِھِِظـُتللمجلس مما یعني أن البیانات المالیة الواردة في الحساب الختامي خاطئة؛ 
 دی سمبر  ٣١ المركز المالي لمجل س ال شورى كم ا ف ي       - من كل الجوانب الجوھریة    -عادلة

 ونتائج عملیاتھ والتغیرات في الت دفقات النقدی ة لل سنة المنتھی ة ب ذلك الت اریخ وذل ك             ٢٠٠٨
 .وفقـًا ألساس االستحقاق

 قدوبإیجابیة لدیوان  لالسابقتقریر ال في   المؤشرةلقد تعامل المجلس مع معظم المالحظات        -
  . تم تنفیذ معظم توصیات الدیوان كلما أمكن ذلك

  

 :الخالصة •
 

   ال   دیوانتقری   رت   رى اللجن   ة أن المجل   س ق   د الت   زم ببن   ود وم   واد لوائح   ھ الداخلی   ة، وأن        
كم ا الحظ ت اللجن ة    . لم یظھر ح دوث تج اوزات أث رت عل ى ص حة الوض ع الم الي للمجل س               

ولجن  ة ال  شؤون المالی  ة ل  دیوان ل  ال  سابقةمقترح  اتالع ك  ل لمجل  س م  تج  اوب األمان  ة العام  ة ل
  .لتحسین أنظمة الرقابة الداخلیة و رقابة االلتزامواالقتصادیة السابقة 
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  :  اختیار مقرري الموضوع األصلي واالحتیاطي -ثالثــًا 
  
  

یار من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اخت ) ٣٩( إعماًال لنص المادة 

  :كل من 
  

 مقرًرا أصلیـــــًا      األستاذ جمیل علــي المتـروك .٧

 مقرًرا احتیاطیـًا           األستاذ خالد حسن المسقطي .٨

  :  توصیة اللجنة -رابعــًا 
  

الم دقق للمجل س ع ن    الح ساب الخت امي   راء التي أبدیت أثناء دراسة  في ضوء المناقشات واآل   
ری ر دی وان الرقاب ة المالی ة، ف إن اللجن ة       ي ض وء تق  ف  م ٢٠٠٨ دی سمبر  ٣١لسنة المنتھیة في   ا

  :توصي بما یلي 
  

  .المرفقم ٢٠٠٨ دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في  المدقق للمجلس عن ا الحساب الختاميإقرار -
  

  ،،،،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،

  

  
  حسيـن املسـقطي حسيـن املسـقطي                      خالد                      خالد                    مجيل علي املتــروك               مجيل علي املتــروك
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