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اخلدمات تقرير جلنة 
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م بشأن 1122(لسنة 12رقم )

تنظيم مجع املال لألغراض 

 .العامة
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 2014 مارس 23التاريخ : 

 خبصوص الثامن عشر  تقريـر جلنـة اخلدمات

م بشأن تنظيم مجع املال لألغراض 1112( لسنة 11املرسوم بقانون رقم )
 العامة

 الفصل التشريعي الثالث - الرابع االنعقاد العادي دور
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح 4141يناير  41بتاريخ      

( إلى لجنة 3د  3/ ص ل خ ت / ف  688رئيس مجلس الشورى خطاًبا برقم )

المرسوم بقانون رقم الخدمات، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

، على أن تتم دراسته ةم بشأن تنظيم جمع المال لألغراض العام1122( لسنة 12)

وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم 

 عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 ات التالية:القانون المذكور في االجتماعتدارست اللجنة مرسوم  (1)

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 4141ينايــر  41 الثاني عشـــر

 4141فبراير  14 الثالث عشــر

 4141فبراير  43 الخامس عشر

 4141 مـــارس 14 السادس عشر

 4141 مـــارس 48 السابع عشر

 4141 مـــارس 43 الثامن عشر

 

أثناء دراستتاا لمرستوم القتانون موضتوع البحتث والدراستة علتى اطلعت اللجنة  (2)

 كل مما يلي:

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. )مرفق( -

المستشتار القتانوني  سعادة الدكتور محمد عبدهللا الددليم مذكرة قانونية من  -

 لشؤون اللجان بالمجلس. )مرفق(

ستالمية واقوقتاف، ووزارة التنميتة رأي مشترك لوزارة العدل والشتؤون اإ -

 االجتماعية، ومصرف البحرين المركزي. )مرفق(

 مرئيات مصرف البحرين المركزي. )مرفق( -
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 خطاب موّجه للجنة من وزارة التنمية االجتماعية. )مرفق( -

بتحديتد التوزارة المختصتة وبتستمية التوزير  4143( لسنة 81مرسوم رقم ) -

بشأن تنظتيم جمتع  4143( لسنة 44رقم )المختص بتطبيق المرسوم بقانون 

 )مرفق( المال لألغراض العامة.

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. )مرفق( -

 

 وبدعوة من اللجنة حضر االجتماع كل من: (3)

 :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة  -أ

  .مستشار قانون  سعيد محمد عبدالمطلبالسيد  .2

 

 :الداخليةوزارة  -ب

مددددير ردارة التحريدددات الماليدددة بددداإلدارة   الشيخة م  بنت محمد آل خليفة .2

 العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي.

 ردارة الشؤون القانونية. المالزم أول السيد محمد يونس الهرم  .1

قدددددانون  بدددددردارة التحريدددددات مستشدددددار  عادل رمضان األبيوك السيدة  .2

 لفساد واألمن االقتصادي.المالية باإلدارة  العامة لمكافحة ا

 :وزارة التنمية االجتماعية -ج

 مستشار قانون . سلطان عبدهللا الحمادي السيد .2

 

 :مصرف البحرين المركزي -د

المدددددير التنفيددددذي لرقابددددة المؤسسددددات  السيد عبدالرحمن محمد الباكر .2

 المالية.

 مدير ردارة المتابعة.  السيد أحمد جاسم بومطيع .1

رئددددددددددديس التخطددددددددددديط االقتصدددددددددددادي  بوعاليالسيد محمد عبدالكريم  .2

 واالستراتيج  )وزارة المالية(.
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 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: -ه

 المستشارالقانونيلشؤوناللجان.الدكتورمحمدعبدهللاالدليمي -1

 الباحثالقانوني.السيدعليعبدهللاالعــــــرادي -2

 

 ايوب عل  طريف  وتولى أمانة سر اللجنة السيد 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
ا
 )مرفق( ثانيـ

ذهبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتاا بشأن 

 الدستورية. ةمن الناحي ة المرسوم بقانونسالمعدم بقانون إلى  المرسوم

إلى وجود شباة عتدم دستتورية  –بعد المداولة والنقاش  –حيث انتات اللجنة          

( متن المرستوم بقتانون والتتي نصتت علتى عيحظتر علتى المترخص لته 44في المادة )

مخالفة شروط الترخيص وفي حالتة المخالفتة يجتوز للتوزارة أن تصتدر قتراًرا ب ل تاء 

ة الجمع وإنفاقاتا فتي وجتوه النفتع الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيل

العام التي تراهاع، وهو ما يعد من قبيل المصتادرة لتلتك اقمتوال ب يتر حكتم قضتائي، 

/ د( من الدستتور والتتي نصتت علتى عالمصتادرة 1وهو ما يتعارض مع نص المادة )

العامة لألموال محظورة، وال تكون عقوبتة المصتادرة الخاصتة إال بحكتم قضتائي فتي 

المبينة بالقانونع، وعليه ف ن الدستور ناى عن المصادرة العامة وحتدد اقداة اقحوال 

 التي تتم باا المصادرة الخاصة وهي أن تكون بناًء على حكم قضائي.

( من المرسوم بقتانون  لمبتدأ 41كما أشارت إلى مخالفة الفقرة الثانية من المادة )     

/ أ( من الدستور، والتي تنص علتى 41) شرعية الجرائم والعقوبات الوارد في  المادة

أنتته ال جريمتتة وال عقوبتتة إال بتتنص قتتانوني، أي أن مصتتدر الصتتفة غيتتر المشتتروعة 

للفعتتل هتتو نتتص القتتانون التتذي يحتتدد فتتي كتتل نتتص الشتتروط التتتي يتطلباتتا فتتي الفعتتل 

ليخضع لاذا النص، ويستمد الصفة غير الشرعية ويحدد العقوبة المقررة لاتذا الفعتل، 
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ن القاضي ال يستطيع أن يعتبر فعتال معينتـًا جريمتة إال إذا وجتد نصتـًا محتدًدا وعليه ف 

يجتترم هتتذا الفعتتل، لتتذا يجتتب أن يكتتون لكتتل جريمتتة ركتتن متتادي محتتدد وواضتتح، وأن 

( متتن 41يكتتون المختتاطبون علتتى بينتتة منتته مسبقتتـًا، ونتتص الفقتترة الثانيتتة متتن المتتادة )

 المرسوم ال يتوافر فيه ذلك.

 

ا: رأي 
ا
 اجلهات املختصة:ثالث

 

 مصرف البحرين المركزي:  (2)

بتكليتتف متتن أنتته  مصتترف البحتترين المركتتزي فتتي اجتمتتاع اللجنتتة، بتتّين     

لجنة تضتم ممثلتين عتن وزارة الداخليتة ووزارة  أنشئتمجلس الوزراء الموقر، 

الشتتؤون االستتالمية واقوقتتاف ووزارة التنميتتة االجتماعيتتة ومصتترف والعتتدل 

ب عداد مقترح مفصل آلليات وضتع ضتوابط موحتدة  وقامت، البحرين المركزي

لألغتراض العامتة علتى كافتة المنظمتات اقهليتة أو اقفتراد،  لتنظتيم جمتع المتال

آختتذين بعتتين االعتبتتار الممارستتات العالميتتة، والمتطلبتتات الدوليتتة ذات العالقتتة 

الصادرة عتن مجموعتة العمتل المتالي )الفتاتف(. وعلتى ضتوء ذلتك المقتترح تتم 

 ار المرسوم المذكور.إصد

بتتتأن التتتوزارة المختصتتتة بالجمعيتتتات  ممثدددل المصدددرف المركدددزيوبتتتّين        

السياسية هي وزارة العدل والشؤون االسالمية واقوقاف، حيث أشتار المرستوم 

بتتأن تكتتون وزارة العتتدل والشتتؤون االستتالمية  4143( لستتنة 81بقتتانون رقتتم )

واقوقتتاف هتتو التتوزير المختتتص واقوقتتاف ووزيتتر العتتدل والشتتؤون االستتالمية 

م بشأن تنظيم جمتع المتال 4143( لسنة 44بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم )

لألغتتراض العامتتة بالنستتبة لجمتتع المتتال متتن قبتتل الجمعيتتات السياستتية وكتتذلك 

 اقفراد لألغراض الدينية.
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ما الوزارة المختصة بتطبيتق القتانون فاتي وزارة التنميتة االجتماعيتة ووزيتر وأ

التنميتتة االجتماعيتتة هتتو التتوزير المختتتص بتطبيتتق القتتانون بشتتأن جمتتع المتتال 

 لألغراض العامة ما عدى الجمعيات السياسية واقفراد لألغراض الدينية.

وانه بناء على تكليف من اللجنة الوزارية للشؤون القانونيتة، فقتد تتم تكليتف      

لشتتتؤون االستتتالمية المصتتترف بالتنستتتيق متتتع وزارة الداخليتتتة ووزارة العتتتدل وا

واقوقاف ووزارة التنمية ب عداد مشروع الالئحة التنفيذية للمرسوم بقتانون رقتم 

(، إصتتدارها متتن قبتتل صتتاحب 48م، وذلتتك حستتب المتتادة )4143( لستتنة 44)

 السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.

وأن دور مصرف البحرين المركزي يتمحور في مراقبتة تتدفقات اقمتوال       

داخل والخارج، وإبالغ وزارة الداخلية عند وجود شباة في هذه التدفقات، من ال

لمراقبتة غستل اقمتوال، وتقنتين حركتة االمتوال  4114حيث انشتئت لجنتة ستنة 

بالتعاون مع وزارة التنمية، بتزويد الوزارة بنسخ شتارية عتن اقمتوال الخيريتة 

ا، وتقتوم وزارة التي يتم فتح حسابات لاا في المصتارف، ورصتد حركتة أموالات

التنمية بتحديد المصرف الذي يجتب ان يفتتح فيته حستاب الجمعيتة الخيريتة عنتد 

 تقدماا للوزارة برخصة إنشاء جمعية.

ملخص للرأي المشترك لكل من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقداف    (1)

( و 22وزارة التنمية االجتماعية  مصرف البحرين المركدزي حدول المدادتين )

 )مرفق(:من المرسوم بقانون( 21)

قتتتّدم مصتتترف البحتتترين المركتتتزي رأي مشتتتترك لكتتتل متتتن وزارة العتتتدل 

 والشؤون اإسالمية واقوقاف، ووزارة التنمية االجتماعية، وملخصه ما يلي:

i. ي وزارة التنمية االجتماعية:رأ  

( لم تأت على ذكر عبارة عالمصادرةع، 44ترى الوزارة أن المادة )

وأن السحب ال يعني هنا المصادرة، حيث نص المشّرع على المصادرة بشكل 

( الفقرة اقخيرة والتي هي من اختصاص المحكمة 41صريح في المادة )
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( بصدور قرار من 44وفًقا للدستور والقانون، حيث سيكون تطبيق المادة )

زارة ب ل اء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب الحصيلة والتي الو

تم جمعاا بمخالفة المرخص له لشروط الترخيص وانتظار صدور حكم من 

المحكمة حول مصادرة اقموال، حيث للمحكمة أن تحكم كما هو واضح من 

 (.41نص المادة )

 

ii. :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

/د( من الدستور على أن المصادرة العامة محظورة، 1) نصت المادة

وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي في اقحوال المبينة 

 بالقانون.

والمصادرة سواء كانت عامة أو خاصة، هي نزع ملكية المال جبًرا عن 

مالكه، وإضافته إلى ملك الدولة ب ير مقابل. ومن هذا التعريف يتضح أن 

: أولاما أن يكون المال محل المصادرة للمصادرةأمرين أساسيين  هناك

مملوًكا لشخص. وثانياما أن يتم إدخال هذا المال محل المصادرة إلى ذمة 

 الدولة بدون مقابل.

( من المرسوم بقانون موضوع 44وب نزال ذلك على نص المادة )

يقوم  الرأي يتضح أن المال الذي يتم سحبه ليس مملوًكا للشخص الذي

( من ذات القانون يعتبر في حكم المال 44بجمعه، وإنما هو بصريح المادة )

العام/ فضال عن أن قيام الوزارة بسحب المال ال يكون ب رض إدخاله في 

ذمة الدولة، وإنما ب رض إنفاقه على ما خصص من أجله وهي وجوه النفع 

لذكر المخالفة ( آنفة ا44العام. وبناء عليه ال ينطبق على حكم المادة )

الدستورية المتعلقة بأحكام المصادرة ويمكن تكييف ما جاء باا من حكم 

باعتبار أن الدولة تحل محل جامع المال في تحديد جاة االنفاق وهو ما 

 يعرف في القانون المدني بالحلول القانوني.
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ا
 ا: رأي اللجنـة:رابع

قسباب التي صدر اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون وباقخص اقهداف وا

ما شادته المملكة مؤخراً، من تطور نوعي خطير في  ، وهيبناًء عليااالمرسوم 

الرعب والفوضى، طال المدنيين ورجال اقمن  نشرأعمال العنف والتخريب، و

ما شكل تاديداً حقيقياً للسلم اقمني والمجتمعي، فجاء موالمنشآت العامة والخاصة، 

اإرهاب، والقضاء على مصادر وجوده وعوامل بقائه مرسوم القانون لمكافحة 

  ه.واستمرار

وتّم استعراض قرار مجلس  المذكور،تدارست اللجنة المرسوم بقانون و

كما تم استعراض وجاات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء  ،النواب بشأنه

والقانونية لجنة الشؤون التشريعية رأي واللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، 

كما ، التي أشارت إلى وجود شباة عدم الدستورية في المرسوم بقانون بالمجلس

وهي: وزارة العدل والشؤون حضرت الجاات التي استمعت اللجنة إلى آراء 

الداخلية، ومصرف البحرين  اإسالمية واقوقاف، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة

قة باذا التقرير، والتي أكدت على عدم وجود المركزي، واطلعت على مرئياتاا المرف

 شباة دستورية بالمرسوم بقانون.

للجنة بالتحليل ما بّينته لجنة القانوني  مستشارالناقش أعضاء اللجنة مع وقد   

من أن  )مرفق( ياا الموّجه للجنةتشريعية والقانونية بالمجلس في رأالشؤون ال

 مستشارال، وعليه طلبت اللجنة من دستوريةال عدم مرسوم القانون تشوبه شباة

( من المرسوم 41/3( و )44تقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن المادتين ) القانوني

/أ( من الدستور. 41( و)1/4بقانون المذكور، ومدى توافقاما مع أحكام المادتين )

 :حيث بّين أنه)مرفق(  

ة لألمتوال العامتالمصتادرة ( فقترة )د( متن الدستتور علتى أن )1تنص المتادة )

محظورة، وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضتائي فتي اقحتوال المبينتة 
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(، وعليه ال يجوز مطلقاً المصتادرة العامتة لألمتوال الخاصتة، أمتا المصتادرة بالقانون

الخاصة فتكون بموجب حكم قضائي في اقحتوال المبينتة فتي القتانون، وتتؤول ملكيتة 

 ادرة إلى ملكية الدولة.اقموال الخاصة المص

( متن المرستوم بقتانون، حيتث تتنص علتى أن 44وبالرجوع إلى نص المتادة )

)يحظتتر علتتى المتترخص لتته مخالفتتة شتتروط التتترخيص، وفتتي حالتتة المخالفتتة يجتتوز 

للتتوزارة أن تصتتدر قتتراراً ب ل تتاء التتترخيص ووقتتف عمليتتات جمتتع المتتال وستتحب 

 لتي تراها(.حصيلة الجمع وإنفاقاا في وجوه النفع العام ا

ومتتن الواضتتح أن ستتحب حصتتيلة الجمتتع متتن قبتتل التتوزارة المختصتتة وإعتتادة 

ذلتك أن المصتادرة  ال يتضمن أية مصادرة لاتذا المتال  توزيعاا في وجوه النفع العام

( متن 44المتادة ) إن حيتثتقع على اقمتوال الخاصتة وال تقتع علتى اقمتوال العامتة، 

اقمتوال التتي ُتجمتع وفقتاً قحكتام هتذا القتانون  ُتعتَبرالمرسوم بقانون تنص على أنه )

ص لاتم متتن  فتي حكتم المتال العتام فتتي تطبيتق أحكتام قتانون العقوبتتات، وُيعتَبتر المترخ 

اقشتتتخاص الطبيعيتتتة والقتتتائمين علتتتى اقشتتتخاص االعتباريتتتة فتتتي حكتتتم المتتتوظفين 

ليتتة ويتتتولى ديتتوان الرقابتتة الما هالعمتتوميين فتتي تطبيتتق أحكتتام القتتانون المشتتار إليتت

ص لته تمكتين  واإدارية بناًء على طلب الوزير مراجعتة تلتك اقمتوال، وعلتى المترخ 

 .)الديوان من ذلك

وخلُص رأي المستشار القانوني إلى  أن قيام الوزارة المعنيتة بستحب حصتيلة 

الجمتتع وانفاقاتتا فتتي وجتتوه النفتتع العتتام ال تنطبتتق عليتته أحكتتام المصتتادرة، وبالتتتالي ال 

 دستورية في هذه المادة.توجد شباة عدم ال

 /أ( من الدستور على أنه41(: فتنص المادة )3( فقرة )41أما بالنسبة للمادة )

( متتن 3( فقتترة )41)ال جريمتتة وال عقوبتتة إال بنتتاء علتتى قتتانون...(، وتتتنص المتتادة )

ويعاَقب علتى مخالفتة بتاقي أحكتام هتذا القتانون والقترارات المرسوم بقانون على أنه )
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ذاً له بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشتار وب رامتة ال تتجتاوز خمستمائة الصادرة تنفي

 (.دينار أو ب حدى هاتين العقوبتين

وبالرجوع إلى هذا النص نجد أن المشرع وضع عقوبتة علتى مخالفتة اقفعتال 

اقختترى التتواردة فتتي هتتذا القتتانون والقتترارات الصتتادرة تنفيتتذاً لتته، ولتتم تتتترك إرادة 

 القاضي.

ذكره أن الستلطة التشتريعية قتد أقترت الكثيتر متن القتوانين التتي تتضتمن  ومما يجدر

 مثل نص هذه الفقرة الثانية من هذه المادة، ومن أمثلة هذه القوانين:

 بشأن حظر ومكافحة غسل اقموال. 4114( لسنة 1المرسوم بقانون رقم ) -4

 ب صدار قانون العمل في القطاع اقهلي. 4144( لسنة 38القانون رقم ) -4

 ب صدار قانون الطفل. 4144( لسنة 33القانون رقم ) -3

ب صتتدار قتتانون مصتترف البحتترين المركتتزي 4118( لستتنة 81القتتانون رقتتم ) -1

 والمؤسسات المالية.

 

م بشأن تنظيم جمع 4143( لسنة 44وبعد دراسة اللجنة للمرسوم بقانون رقم )

الدستتتورية، المتتال لألغتتراض العامتتة، تخلُتتص اللجنتتة إلتتى أنتته ال يتضتتمن شتتباة عتتدم 

   وتوصي بالموافقة على إقرار المرسوم بقانون لألسباب اآلتية:

مع توصيات المجلس الوطني في جلسته  منسجًمايأتي المرسوم بقانون  .4

 االستثنائية، بشأن ضرورة مكافحة اقعمال اإرهابية، والحد من آثارها السلبية

 اقمن والسلم واالقتصاد الوطني.  التي تمس

تجفيف مصادر تمويل اإرهاب، ووضع عقوبات يعمل المرسوم بقانون على  .1

وتشديد عقوبة جمع المال  .من يجمع اقموال قغراض إرهابية رادعة بحق كل

 من الجاات المختصة.  دون ترخيص
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جمع اقموال لألغراض العامة،  يعالج المرسوم بقانون الفراغ التشريعي بشأن .2

، مضت عليه فترة طويلة 4198الخيرية لعام  قانون جمع التبرعات إن حيث

 .تفوق الخمسين سنة

شروط الترخيص لجمع المال لألغراض العامة، واعتبار المرسوم بقانون  يضع .1

 . بحكم اقموال العامة بقانون اقموال المجموعة وفقاً قحكام المرسوم

   

، إصدارهمبررات وعليه، وبعد مناقشة اللجنة لمرسوم القانون واقتناعاا ب 

وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على  واقهداف التي ُيراد تحقيقاا منه،

م بشأن تنظيم جمع المال لألغراض 1122( لسنة 12المرسوم بقانون رقم )

 العامة.

 

اخامس
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ـ

س الشتورى، اتفقتت اللجنتة ( من الالئحتة الداخليتة لمجلت 31إعماالً لنص المادة ) 

 على اختيار كل من :

مقرًراأصليـًا.نـــــــوارعلـــــيالمحـمودسعادةاألستاذ .1

 مقرًرااحتياطيًا.عبدالجليلعبدهللاالعويناتياألستاذسعادة .2
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اسادس
ا
 توصية اللجنة :  -ـ

فتتي ضتتوء متتا دار متتن مناقشتتات ومتتا أبتتدي متتن آراء أثنتتاء دراستتة المرستتوم 

 بقانون، ف ن اللجنة توصي بما يلي:

م بشأن تنظيم جمع المدال 1122( لسنة 12الموافقة على المرسوم بقانون رقم ) -

 لألغراض العامة.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم    

 

 

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم                       خليل إبراهيم الذوادي

 رئيس جلنة اخلدمـات                جلنة اخلدماتنائب رئيس 
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 م1109يناير  19التاريخ: 
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
بشأنتنظيمجمعالمال2113(لسنة21رقم)الموضوع:المرسومبقانون

لألغراضالعامة.

 

 

 تحية طيبة وبعد 

معاليالسيدعليبنصالحالصالحرئيسم، أرفق 1109يناير  09بتاريخ  

المرسوم(، نسخة من 9د  9ص ل ت ق / ف  999، ضمن كتابه رقم )المجلس

( لسنة21بقانونرقم )2113 لألغراضالعامة؛ المال جمع إلى بشأنتنظيم

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الخدمات.  
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م، عقتتدت لجنتتة الشتتؤون التشتتريعية والقانونيتتة 4141ينتتاير  48وبتتتاريخ          

المتتذكور، وذلتتك  مرستتوم بقتتانونحيتتث اطلعتتت علتتى ال، الحددادي عشددراجتماعاتتا 

 بحضور المستشار  القانوني بالمجلس.

 

إلتتتى التوافتتتق متتتع رأي هيئتتتة  –بعتتتد المداولتتتة والنقتتتاش  –وانتاتتتت اللجنتتتة          

المستشتتارين القتتانونيين بمجلتتس النتتواب بشتتأن وجتتود شتتباة عتتدم دستتتورية فتتي المتتادة 

لتتى عيحظتتر علتتى المتترخص لتته مخالفتتة ( متتن المرستتوم بقتتانون والتتتي نصتتت ع44)

شتتتروط التتتترخيص وفتتتي حالتتتة المخالفتتتة يجتتتوز للتتتوزارة أن تصتتتدر قتتتراًرا ب ل تتتاء 

الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقاتا فتي وجتوه النفتع 

العام التي تراهاع، وهو ما يعد من قبيل المصتادرة لتلتك اقمتوال ب يتر حكتم قضتائي، 

/ د( من الدستتور والتتي نصتت علتى عالمصتادرة 1مع نص المادة )وهو ما يتعارض 

العامة لألموال محظورة، وال تكون عقوبتة المصتادرة الخاصتة إال بحكتم قضتائي فتي 

اقحوال المبينة بالقانونع، وعليه ف ن الدستور ناى عن المصادرة العامة وحتدد اقداة 

 ى حكم قضائي.التي تتم باا المصادرة الخاصة وهي أن تكون بناًء عل

 

كمتتتا توافقتتتت اللجنتتتة متتتع رأي هيئتتتة المستشتتتارين القتتتانونيين بمجلتتتس النتتتواب      

( متن المرستوم بقتانون  لمبتدأ شترعية 41بخصوص مخالفة الفقرة الثانية من المتادة )

/ أ( من الدستتور، والتتي تتنص علتى أنته ال 41الجرائم والعقوبات الوارد في  المادة )
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نص قانوني، أي أن مصدر الصفة غيتر المشتروعة للفعتل هتو جريمة وال عقوبة إال ب

نص القانون الذي يحتدد فتي كتل نتص الشتروط التتي يتطلباتا فتي الفعتل ليخضتع لاتذا 

النص، ويستمد الصفة غير الشرعية ويحتدد العقوبتة المقتررة لاتذا الفعتل، وعليته فت ن 

ا محتدًدا يجترم هتذا القاضي ال يستطيع أن يعتبر فعال معينتـًا جريمتة إال إذا وجتد نصتـً 

الفعتتتل، لتتتذا يجتتتب أن يكتتتون لكتتتل جريمتتتة ركتتتن متتتادي محتتتدد وواضتتتح، وأن يكتتتون 

( متن المرستوم 41المخاطبون على بينة منه مسبقـًا، ونص الفقترة الثانيتة متن المتادة )

 ال يتوافر فيه ذلك.

 رأي اللجنة:

بشووأن2113(لسوونة21المرسووومبقووانونرقووم)تتترى اللجنتتة عتتدم ستتالمة     

 من الناحية الدستورية.ظيمجمعالماللألغراضالعامة،تن

 

 

  دالل جاسم الزايد                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 (1ملحق رقم )
 

الشؤون اخلارجية جلنـة تقرير 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون باملوافقة على 

النظام األساسي للمركز 

اإلحصائي لدول جملس التعاون 

لدول اخلليج العربية، املرافق 

( لسنة 58للمرسوم امللكي رقم )

 م.1122
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 م 4112مارس  31التاريخ :

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين تاسع عشرالتقرير ال

 خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على النظام األساسي

 للمركز اإلحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 

 م.4113( لسنة 58املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 الثالثدور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 

 

 مقدمـة : 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن      
 ( املؤرخ يف4د 3/ص ل خ أ/ ف839صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والذي  من ،م5104مارس  52 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

املرافق  النظام األساسي للمركز اإلحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
ى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ، علم4113( لسنة 58للمرسوم امللكي رقم )

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه. اد تقريروإعد
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

ماارس   31املوافق  ثاين والعشرينالتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)
 م.5104

 

دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظار  اطلعت اللجنة أثناء  (4)
 واليت اشتملت على :

  

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. ) -
 

ر ، وقد حضاجلهاز املركزي للمعلومات االجتماعوبدعوة من اللجنة شارك يف   (3)

، مدير عام اإلدارة العامة لإلحصاء باجلهاز املركزي الدكتور نبيل حممد بن مشس

 للمعلومات.

علـي حســن    الدكتوركما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الطوالبة

 .زينب يوسف أمحد لسيدةوتوىل أمانة سار اللجنة ا -
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ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والاذي       
 جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

ـًا  خالل االجتماع: اجلهاز املركزي للمعلوماترأي  -ثالثــــ

التعاون فيما هو  ا املشروعالرئيسي من هذاهلدف أفاد اجلهاز املركزي للمعلومات أن      
توحيد النظام األساسي من خالل بني الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

 ( 7) املادة  ، وهذا ما أكدت عليهبسرية تامةا النظام ا ألحكام هذوفًق للمركز اإلحصائي
(  0894/  8يف شأن السجل السكاين املركزي )  0894( لسنة 8مرسوم بقانون رقم )
تعترب مجيع املعلومات السكانية املدونة يف نظام السجل السكاين واليت تنص على: 

ألحوال عليها أو نشرها أو استخدامها إال يف ا االطالعاملركزي سرية وال جيوز 
إحصائية وليست هي معلومات  ن هذه املعلوماتعلًما بأن، املنصوص عليها يف القانو

 .معلومات شخصية

ـًا    رأي اللجنــة: -رابعــــ

تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل      
واملستشار القانوين ، اجلهاز املركزي للمعلوماتوممثلي  أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،

قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى  واطلعت اللجنة علىللجنة، 
الذي جاء مؤكًدا لسالمة رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى و

، ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيةمشروع ال
ز اإلحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية أن يكون النظام األساسي للمرك إىل
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هو املرجع الرمسي الوحيد لدول جملس التعاون ومصدر بياناته اإلحصائية الرمسية حتقيًقا 
 للمزيد من التنسيق والتكامل والترابط بني الدول األعضاء يف مجيع اجملاالت.

، حيث تضمنت املادة األوىل ويتألف مشروع القانون فضاًل عن الديباجة من مادتني     
، أما املادة الثانية فقد جااءت  النص على املوافقة على النظام األساسي املرافق للمشروع

 .تنفيذية

 

( من  37وال بد لنفاذ هذا النظام أن يصدر بقانون إعمااًل حلكم الفقرة الثانية من املادة ) 
 القوانني النافذة يف اململكة.الدستور، كما أن أحكامه ال تتعارض مع الدستور، أو 

 

مشروع قانون رقم ويف ضوء ما تقدم ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      
للمركز اإلحصائي لدول جملس التعاون  ) ( لسنة ) ( باملوافقة على النظام األساسي

 وافقة علىوامل ،م4113( لسنة 58املرافق للمرسوم امللكي رقم ) لدول اخلليج العربية،
 مواد املشروع كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق.

 

 

ـًاخامس  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ــ

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  38إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :
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ـًا.عبدالرمحن حممد مجشري              سعادة األستاذ .1  مقرًرا أصليـــ
ـًا.      إبراهيم حممد بشمـي سعادة األستاذ .4  مقرًرا احتياطي

 

ـًاسادس  توصيـة اللجنـة: -ـ

 

املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على النظام  -
املرافـق   للمركز اإلحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة،  األساسي

 .م4113( لسنة 58للمرسوم امللكي رقم )
 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                              مجيلة علي سلمان       . أ
 رئيس اللجنة                                                                        نائب الرئيس             
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة       باملوافقة على النظام األساسي
 للمركز اإلحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  

 نصوص املواد
 اللجنةكما أقرهتا 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيساى لل خليفاة  
 ملك مملكة البحرين.

 
 بعد االطالع على الدستور ،

( 7رقام )  وعلى املرسوم بقانون
يف شأن اإلحصااء   0877لسنة 

 والتعداد ،
 

( 8وعلى املرسوم بقانون رقام ) 
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 نصوص املواد
 اللجنةكما أقرهتا 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

يف شاأن الساجل    0894لسنة 
السااكاين املركاازي ، املعاادل 

 ،5112( لسنة 42بالقانون رقم )
 

وعلى النظام األساسي للمركاز  
اإلحصائي لدول جملس التعااون  
لدول اخلليج العربياة الصاادر   

األعلاى   باعتماده قرار من اجمللس
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية 
يف دورتااه الثالثااة والااثالثني ، 
املنعقدة يف مملكاة البحارين يف   

 . 5105ديسمرب  54-52
 



 

009 
 

 نصوص املواد
 اللجنةكما أقرهتا 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه ، وقد صادقنا  

 عليه وأصدرناه : 
 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 األوىلاملادة 
 دون تعديل

 املادة األوىل
ُووفق علاى النظاام األساساي    
للمركز اإلحصائي لدول جملاس  
التعاون لدول اخلليج العربياة يف  
دورته الثالثة والثالثني ، املنعقادة  

 52-54يف مملكة البحارين يف  
، املرافاق هلاذا   5105ديسمرب 
 القانون .
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 نصوص املواد
 اللجنةكما أقرهتا 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 تعديلدون 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون ، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشاره يف اجلريادة   

 الرمسية.
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م2112مارس31التاريخ:
 

 

 سعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       احملرتم
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 


الموضو مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على النظام األساس  ع:

للمركز اإلحصائ  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  المرافق للمرسوم 

م. 1122( لسنة 85رقم )الملك  
 

السالمعليكمورحمةهللاوبركاته،،



 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 1109 مارس 19بتاريخ 

مشروع(، نسخة من 9د  9ص ل ت ق/ ف  393المجلس، ضمن كتابه رقم )

بالموافقةعلىالنظاماألساسيللمركزاإلحصائيلدولقانون ) (لسنة) رقم)

( الملكيرقم المرافقللمرسوم الخليجالعربية، لسنة58مجلسالتعاونلدول )

، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات م2113

 الوطني.عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 

 



 

010 
 

، عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة م2112مووووارس31وبتاااااريخ      

وقترار مجلتس ، المذكور، حيث اطلعت على مشروع القانونعشردساسالاجتماعها 

 ، وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.النواب بشأنه

 

 

لمبااد  مخالفاة مشاروع القاانونإلى عادم  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأياللجنة:

مشووروعقووانونرقووم)(لسوونة)(بالموافقووةعلووىالنظووامتاارا اللجنااة سااالمة      

األساسيللمركزاإلحصائيلدولمجلسالتعواونلودولالخلويجالعربيوة،المرافوق

 الدستورية والقانونية.من الناحيتين ،م2113(لسنة58للمرسومالملكيرقم)

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 
 

 

 


