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 (1ملحق رقم )
 

الشؤون تقرير لجنة 
التشريعية والقانونية 

بخصوص المرسوم بقانون 
م، 2102لسنة  93رقم 

بتعديل بعض أحكام المرسوم 
لسنة  01بقانون رقم 

مجلسي  م بشأن2112
   .الشورى والنواب
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 م3102يناير  01التاريخ: 

 

 التقريـر الثاين عشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية

 بشأن

( 01، بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )3103( لسنة 23بقانون رقم )  املرسوم
 بشأن جملسي الشورى والنواب  3113لسنة 

 

 : مقدمــة

 معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي مت 3103ديسمرب  33( املؤرخ يف 3د  3ص ل ت ق / ف  975رقـم ) 

، بتعديل 3103( لسنة 23املرسوم بقانون رقم ) مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
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، بشأن جملسي الشورى والنواب 3113( لسنة 01بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

د تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعدا

 على اجمللس. 

 

 

 أواًل: إجراءات اللجنة :

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

ينـاير    3تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور يف االجتماع التاسع املنعقد بتاريخ  (1)
 من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث. 3103

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبرسوم القانون موضوع البحـث    (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون.  -

 (مرفقاملرسوم بقانون املذكور. ) -

 

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس: 

 املستشار القانـوين للمجلـس .       الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .0

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا: رأي اللجنة:  ثاني

ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قـرار جملـس        

النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنـة واملستشـار القـانو     

 وانتهت إىل ما يلي:باجمللس، 

( من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط 33أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ) -

 واردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على اجمللسني.ال

أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية املوضوعية ليس يف املرسوم بقانون  -

 أو الشكلية أو اإلجرائية. 

( من الدستور 33أن عنصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون املنصوص عليه يف املادة ) -

إذا ما أخذ بعني االعتبار أن التعديالت ، يعترب متوافًرا، وبالتايل سالمته من الناحية الدستورية، 

سلطة الدستورية ُأقرت يف هناية دور االنعقاد العادي الثا  من الفصل التشريعي الثالث لل

التشريعية، وبالتايل مل يكن أمام احلكومة متسع من الوقت لتقدمي مشروع قانون بتعديل بعض 

بشأن جملسي الشورى والنواب يف ضوء  3113( لسنة 09املرسوم بقانون رقم )أحكام 
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السلطة التشريعية يف بداية دور االنعقاد  م، ليعرض على3103التعديالت الدستورية لسنة 

صل التشريعي الثالث، يف الوقت الذي كان البد للسلطة التشريعية أن تبدأ دور الثالث من الف

االنعقاد الثالث، وقد مت تعديل خمتلف القوانني ذات العالقة بالسلطة التشريعية يف ضوء 

التعديالت الدستورية، من حيث تكوينها، وتنظيم عملها، وعالقتها بالسلطة التنفيذية، 

( لسنة 09املرسوم بقانون رقم ) ، ومن هذه القواننية باجمللسنيواألحكام املشتركة اخلاص

 .بشأن جملسي الشورى والنواب 3113

ـًا مع التعديالت الدستورية األخرية اليت متخضت عن اإلرادة امللكية  - جاء املرسوم متوائم

من وإقرار السلطة التشريعية، واليت متثلت يف إجراء عدٍد  السامية وحوار التوافق الوطين

التعديالت الدستورية لزيادة مظاهر النظام الربملا  يف نظام احلكم، وإعادة تنظيم العالقة بني 

السلطتني التنفيذية والتشريعية، وإعادة تنظيم كل من اجمللسني مبا حيقق االختيار األمثل 

 ألعضائهما. 

رقم )  ى املرسوم بقانونواستناًدا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة عل     
 . 3103( لسنة 35
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ـًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :  ثالث

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل  35إعمااًل لنص املادة ) 
 من :

ـًا. .0  األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد             مقرًرا أصلي
 سلمان            مقرًرا احتياطًيا.األستاذة مجيلة علي  .3

 

 

ـًا: توصية اللجنة :  رابع

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون، فإن اللجنة      
 توصي مبا يلي :

، بتعديل بعض أحكام املرسـوم  3103( لسنة 23املرسوم بقانون رقم ) املوافقة على  -

 .بشأن جملسي الشورى والنواب 3113 ( لسنة01بقانون رقم )

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 دالل جـاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

الخدمات بخصوص قرار تقرير لجنة 
مجلس النواب حول قرار مجلس 

الشورى بشأن المشروعين بقانون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 

م بشأن 2112( لسنة 87رقم )
التأمين ضد التعطل، المعدين في 

ضوء االقتراحين بقانونين المقدمين 
   . من مجلس النواب

 

 

 



 89 

 

 

 9999 يناير 99التاريخ: 

 

 للجنـة اخلدمـات سابعالتقريـر ال

قرار جملس النواب خبصوص املشروعني بقانون بتعديل بعض  بشأن
م بشأن التأمني ضد 2002( لسنة  87أحكام املرسوم بقانون رقم ) 

 التعطل.
 :مقدمــة

استتمت ل نة تتخ انتتتت بل امتتبل عتتب ل ان  تتبنب انستت ت  تتتب  تت  عتتبن  

( ان تررخ يتب  3ت3ص ل خ ل/ف 185انعبن  رئ س  ةتس انشورى رقم )

قررار م، وانذي مم   وة ت  مات تف انتة تخ  تراستخ و  بقشتخ 3153ت س  ر  33

المرررايي  خقرانا  قررار مجلرس الررارش خرر   مجلس النراا  خصورا  

  خرررر   9999( لسرررنة  88مرسرررا  خقرررانا  رقررر    ختعرررديع خعرررم ال رررا  ال

 تت     وانذي ريض   ةتس انشورى  ت    تا ان  تت ،  ،الت مي  ضد التعطع

وإ تات مقر ر  مضت   ر ي انتة تخ  شتأ    ممم تراسم  وإ تاء ان ال ظبل  شأ  

ن مم  رض   ت  ان ةتس، وذنك تالل  و ت  قعبه ثالثتخ  ستب  م  ت  مبر تت  

 . 
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 ت اللجنة:إجراءا -االا 

 لتنفيذ الت ليف المذ ار اياله قامت اللجنة خاإلجراءات التالية :

متارسل انتة خ  شرو ب انقب و  ان ذاور   يب اةم ب هب انسب م ان   قت  (3)

 م.3153ت س  ر  31 مبر خ 

اطت ل انتة خ،  ث بء تراستمهب،  تت  انوثتبئل ان م تقتخ   شترو ب انقتب و   (4)

 تبنمقر ر ان رستل  ت   ةتتس ان توال   وضوع ان  تا وانتراستخ ان ريقتخ

 ان وقر، وانمب اشم تل  ت   ب  تب:

 ر ي نة خ انشرو  انمشر   خ وانقب و  خ   ةتس انشورى.  -

  رئ بل انه ئخ ان ب خ نتمأ    االةم ب ب. -

  رئ بل وزارة ان بن خ.  -

  رئ بل وزارة ان  ل.  -

 قبر تتتخ  تتت    شتتترو ب قتتتب و  م تتتت ل ان رستتتوم  قتتتب و  ان تتتذاور  -

 تهللا ان راتي ان ب ا وقوا    انتول ان قبر خ    إ تات انس ت  تب  

 انقب و ب.

 قرار  ةتس انشورى  شأ   شروع انقب و . -

  مرفق(قرار  ةتس ان وال و ريقبم   شأ  ان شرو     قب و .  -

 م  شأ  انمأ    ضت انم طل. 3112( نس خ 88ان رسوم  قب و  رقم ) -

الرد تار ملمرد أل ب تخ ان ب تخ  تبن ةتس شبرك يب اةم ب تبل انتة تخ  ت  ا (5)

 ان سمشبر انقب و ب نشرو  انتةب . يخدهللا الدليـمي

 .السـيد ايـا  يلي طريفومون    ب خ سر انتة خ  (6)
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راي لجنة الرؤا  الترريعية االقانانية خمجلس الرارش: المرفق  -ثانيـاا

 خالتقرير الساخق(

  ةتس انشورى يتب موعت مهب ذه ل نة خ انشرو  انمشر   خ وانقب و  خ 

  شأ  ان شرو     قب و  إن  سال مه ب    ان ب  م   انتسمور خ وانقب و  خ.

 

 راي اللجنة: -ثالثـاا

رئتت س  ةتتتس  السرريد يلرري خرر  وررال  الوررال   تتبل عتتب ل ان  تتبنب 

قرررار مجلررس الرررارش  قرررار مجلررس النرراا  خصوررا انشتتورى إنتت  انتة تتخ 

(  88خعم ال ا  المرسرا  خقرانا  رقر    المررايي  خقانا  ختعديع خر   

، ان  تتت   يتتب ضتتوء االقمتترا       خررر   الترر مي  ضررد التعطررع9999لسررنة 

ستت ل و   متارستتمه ب انتة تتخ  ، وانتتتذ  ان قتتت     تت   ةتتتس ان تتوال ان تتوقر

ا م بر ان شروع األول هتو األعتل وان شتروع انثتب ب   ثب تخ  شأ ه ب وقررل 

تتتب  (  تتت  انالئ تتتخ انتاتت تتتخ ن ةتتتتس 88أل اتتتبم ان تتتبتة )م تتتت ل نتتت ، وذنتتتك ط ق 

انشورى وانمتب مت ص  تت    ت  )إذا م تتتل  شترو بل  و  قمر تبل انقتوا    

وا م ر  ب  تاه   ثب تخ م تت ل  يب ان وضوع انوا ت، ا م ر  س قهب هو األعل،

 (.  ن 
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يضتتتال   تتت   – متتتأنف ان شتتتروع  قتتتب و  )األول( وانةتتتت ر  بنتتتذار    

  ثالا  وات؛ مض  ل ان بتة األون  إ الل  عوص ةت تة   تل   –انت  بةخ 

( انفقتتترم   ) ،ل( 5(   تتتت )3( و)3( و)8،8،55(   تتتوت )5 عتتتوص ان تتتوات )

م  شتتتأ  3112( نستتت خ 88(  تتت  ان رستتتوم  قتتتب و  رقتتتم )31( و)38( و)2و)

(، وإضبيخ   ت ةت ت 1انمأ    ضت انم طل، وانثب  خ  إضبيخ يقرة  ت رة نت بتة )

 (    ، وانثبنثخ م ف ذ خ إةرائ خ.51( نت بتة )5) رقم 

    –يضال     انت  بةخ  –ي مأنف  مأنف ان شروع  قب و  )انثب ب(   ب 

ت تتس  تتوات؛ مضتت  ل ان تتبتة األونتت  إ تتالل  عتتوص ةت تتتة   تتل  عتتوص 

 38( و)31( و)58( و)53( و)8  تتتت 51  تتتت ل( و) 8  تتتت و( و) 2ان تتتوات )

م 3112( نست خ 88(  ت  ان رستوم  قتب و  رقتم )38و) انفقرم   انثب  خ وانثبنثخ

(   تت ، 32 شتتأ  انمتتأ    ضتتت انم طتتل، وانثب  تتخ  إضتتبيخ يقتترة ةت تتتة نت تتبتة )

(   ت ، و عتل ان تبتة 51(  ت  ان تبتة )8ومض  ل ان بتة انثبنثتخ  تذف ان  تت )

انرا  خ  ت  اسم تال   برة )انمأ    ضت انم طل(    برة )انض ب  االةم ب ب 

 نم طل(، وان بتة انتب سخ م ف ذ خ إةرائ خ.ضت ا

مم اسم راض وةهبل ان ظر انمب تارل  ول ان شرو     قتب و  ستب قب 

   ق ل   ضبء انتة خ، و   ق ل ان سمشبر انقب و ب نشرو  انتةتب   تبن ةتس، 

ومتتما استتم راض قتترار  ةتتتس ان تتوال و ريقبمتت ، ومأاتتتل انتة تتخ  تت  ستتال خ 

ا نر ي نة خ انشترو   شروع انقب و     ان ب   م   انتسمور خ وانقب و  خ اسم بت 

 انمشر   خ وانقب و  خ   ةتس انشورى.
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انتة تتتخ يتتتب اةم ب هتتتب ان شتتترو     قتتتب و   بنم ت تتتل  اسم رضتتتلا تتتب 

 سم رضتتتتخ ة  تتتتم هراء انةهتتتتبل انرستتتت  خ انمتتتتب ت مهتتتتب انتة تتتتخ  وان قتتتتب 

تتس  قتراره موعتب  م ستك ان ة، ويب ضوء اتل ذنتك يتإ  انتة تخ الةم ب بمهب

انسب ل  ريض ان شروع      ا ان  ت ، وذنك أل  ان وايقخ  ت  قرار  ةتس 

ان واز خ ان ب خ نتتونتخ    تبء م   ل ان وال  شأ   شروع انقب و  س رتي إن  

األونت  اعتب ل   تتل متتيم  بن تب  عتتم   ان او تتخ  بن تخ إضتبي خ،   تا    

انثب  تتخ نت تتر    تتت هم يتتب  بن ستت خ ن تتوظفب ان او تتخ ان  تتر      واألةب تتل، و

 انقطب     سواء انوط      و االةب ل.

ب  ت   ب مقتم  موعب  م سك ان ةتس  قراره انسب ل يإ  انتة خ  ،ومأس س 

( 88ان شرو     قب و   م تت ل   تض   اتبم ان رستوم  قتب و  رقتم ) ريض 

      ا ان  ت . شأ  انمأ    ضت انم طل، وذنك  3112نس خ 

 صتيار مقرري مرراع القانا  األولي االلتياطي :ا -اخعــاار  

 

(    انالئ خ انتاتت خ ن ةتس انشورى، امفقل انتة خ  38إ  بال  ن ص ان بتة ) 

  ت  اتم بر ال    :

ا اوليـاا  ناار يلي الملمــــاد  سعادة األستاذ .9  مقررا

ا  صليع إخراهي  الـذاادي سعادة األستاذ .9 ا التياطيا  مقررا
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 تاوية اللجنة : -ثامنــاا

شترو    يب ضتوء  تب تار  ت    بقشتبل و تب   تتي  ت  هراء  ث تبء تراستخ ان 

 ، يإ  انتة خ موعب   ب  تب:  قب و 

قررانا  رقرر    ( لسررنة   ( خ ي مررررايال التمسررب خررالقرار السرراخق خرررفم -

  خرر   9999( لسرنة  88ختعرديع خعرم ال را  المرسرا  خقرانا  رقر    

 ليث المخدا.، م  الت مي  ضد التعطع

 

 ،،ااألمر معرام يلى المجلس الماقر لتصاذ الالز  ،

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم         منرية عيسى بن هندي   

 رئيس جلنة اخلدمـات                  نائب رئيس جلنة اخلدمات 
 

 

 


