املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع
قانون باملوافقة على انضمام مملكة
البحرين إىل اتفاق إنشاء األكادميية
الدولية ملكافحة الفساد بصفتها
منظمة دولية ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )06لسنة 5602م.
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التاريخ  22 :مارس 2026م

التقرير السادس عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاق إنشاء
األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )60لسنة 2022
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع
مقدمـة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/392ص ل خ أ /ف 4د )3املؤرخ يف
 32مارس 3132م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد
بصفتها منظمة دولية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )60لسنة  ،2022على أن تتم
دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها احلادي عشر املوافق  31مقارس
3132م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظقر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) رأي وزارة اخلارجية( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق) اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:
 -وزارة اخلارجية ،وقد حضر:

 .2السفري أمحد اهلاجري

مدير إدارة الشؤون القانونية.

 .2الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ

املستشار القانوين.

 وزارة الداخلية ،وقد حضر النقيب حممد يونس اهلرمي من إدارة الشؤونالقانونية.
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 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علـي حســنالطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 توىل أمانة سقر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون مقن
الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرف )

ثالثـــــًا -ملخص رأي وزارة اخلارجية:
بني ممثال وزارة اخلارجية أن األكادميية الدولية ملكافحة الفساد تقدم برامج دراسقية
وتدريبية وأنشطة متنوعة هتدف إىل زيادة الوعي بقضايا الفساد ومكافحته ،مؤكدين على
أن تصدي مملكة البحرين على هذا االتفاق لن يترتب عليه أي أعباء مالية ،وأنه ال يوجد
إلتزام مايل على األعضاء يف األكادميية ،وسيكون الدعم املايل لألكادميية من خالل تربعات
ومسامهات من األطراف املشاركة ،والقطاع اخلاص ،واجلهات املاحنة ،والرسوم الدراسية،
ورسوم التدريب ،وغري ذلك من اخلدمات ،وقد انضمت إىل هذا االتفاق ( )24دولقة،
منها ( )2دول عربية وهي اململكة العربية السعودية ،ودولة الكويت ،ومجهوريقة مصقر
العربية ،ومجهورية العراق ،واململكة األردنية اهلامشية ،وسوريا.
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رابعـــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:
أفاد ممثل وزارة الداخلية أن الوزارة تتف مع ما جاء يف مذكرة احلكومقة املقوقرة ،وال
توجد لدى الوزارة أية مالحظات على هذا االتفاق.
خامســــــًا -رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاق إنشاء
األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية ،املراف للمرسوم امللكقي رققم
( )21لسنة  ،3132ومت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضقاء
اللجنة ،وممثلي وزارة اخلارجية ،وممثل وزارة الداخلية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان
باجمللس ،واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلقس الشقورى
والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونيقة ،كمقا
اطلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى اتفقاق إنشقاء
األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية ،وعلقى رأي وزارة اخلارجيقة
بشأنه.
ويتألف االتفاق –فضالً عن الديباجة -من إحدى وعشرين مادة ،إذ تنقو ديباجقة
االتفاق بأمهية إسهامات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميقة يف مكافحقة
الفساد ،وتؤكد أمهية التعاون على بذل جهود مشتركة على الصعيدين العاملي واإلقليمقي
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دعمًا التفاقية مكافحة الفساد وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة ،وتربز األهقداف
املشتركة ألطراف االتفاق فيما خيص تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات عقن طريق
التعليم والتدريب املهين واألحباث يف جمال مكافحة الفساد ،وتتضمن املـادة األوىل مقن
االتفاق األحكام املتعلقة بإنشاء األكادميية ووضعها القانوين ،وتبني املادة الثانية غقر
األكادميية وهو تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته ،وتنظم املواد من الرابعة حـ
التاسعة أجهزة األكادميية ،وتتضمن املادتان العاشرة واحلادية عشرة األحكقام املتعلققة
بتعيني هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني ومتويل األكادميية ،أما املواد من الثانية عشـرة
ح السادسة عشرة فتتضمن األحكام املتعلقة بالتشاور وتبادل املعلومات بني أطقراف
االتفاق ،والعالقات التعاونية اليت تقيمها األكادميية مقع القدول واملنظمقات الدوليقة
والكيانات من ا لقطاعني العام واخلاص ،واالمتيازات واحلصانات يف دولة املقر أو القدول
األخرى  ،وتأكيد عدم مسئولية أطراف االتفاق عن أية ديون أو خصقوم أو التزامقات
أخرى على األكادميية ،وأنه ال جيوز تعديل هذا االتفاق إال مبوافقة كل األطقراف فيقه،
وأخريًا ،فإن املواد من السابعة عشرة ح احلادية والعشرين تضمنت األحكام اخلتاميقة
لالتفاق ،وأحكام بدء سريان االتفاق وإيداع صكوك تصديقه أو قبوله أو املوافقة عليه أو
االنضمام إليه ،وتسوية املنازعات املتعلقة به واالنسحاب منه وإهنائه.
وقد أشار املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس إىل أنه يتوجقب عنقد عقر
املشروع بقانون على اجمللس ،أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء اجمللس ،نظرًا ملا نصت عليه
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املادة السابعة عشرة من االتفاق بشأن نفاذ هذ االتفاقية بأثر رجعي واليت تنص على-3":
يعترف األطراف بالترتيبات االنتقالية خبصوص إنشاء األكادميية وبدء قيامهقا بأعماهلقا
األولية ،الواردة يف مذكرة التفاهم اخلاصة بإنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفسقاد يف
الكسنبورغ يف النمسا ،املؤرخة  39كانون الثاين/يناير  ،3131ويتفقون علقى احتقرام
تلك الترتيبات إىل حني أن متارس األجهزة املعنية باختاذ القرارات لدى األكادميية أعماهلقا
على حنو تام" ،وطبقًا ألحكام املادة ( )334من الدستور واليت تنص علقى" :ال تسقري
أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل هبا ،وال يترتب عليها أثر فيما وقع قبقل
هذا التاريخ ،وجيوز يف غري املواد اجلزائية النص يف القانون على سقريان أحكامقه بقأثر
رجعي ،وذلك مبوافقة أغلبية أعضاء كل من جملس الشورى وجملس النقواب أو اجمللقس
الوطين حبسب األحوال" ،وأن املادة ( )87من الالئحة الداخلية جمللس الشورى قد نصت
على" :جيب أخذ الرأي نداءً باالسم يف احلاالت اآلتية :أ .احلاالت اليت يشترط فيها أغلبية
خاصة ."...
و تبني أن أحكام االتفاق ال تتعار

مع أحكام الدسقتور ،وأنقه يلقزم للموافققة

باالنضمام إىل اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية صدور
قانون إعماالً حلكم الفقرة الثانية من املادة ( )28من الدستور؛ فقد أعدت هيئة التشقريع
واإلفتاء القانوين مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفقاق إنشقاء
األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية ،والذي يتقألف -فضقالً عقن
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الديباجة -من مادتني ،تضمنت املادة األوىل املوافقة على االنضمام إىل االتفاق ،والثانيقة
مادة تنفيذية.
ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون باملوافقـة
على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها
منظمة دولية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )60لسنة  ،2022وعلى مواد املشقروع
كما وردت يف اجلدول املرف .

سادســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 29من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علقى
اختيار كل من:
 .2سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري

مقررًا أصليــــًا.

 .2سعادة األستاذ خالد حممد جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.

سابعـــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فقإن
اللجنة توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرينإىل اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )60لسنة .2022
 -املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .حممد علي اخلزاعي

د .عبدالعزيز عبداهلل العجمان

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاق إنشاء األكادميية الدولية ملكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )60لسنة 2022

نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
الديباجة
حنن محد بن عيسى آل خليفة

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

الديباجة

الديباجة

الديباجة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاق إنشاء األكادميية الدولية
ملكافحة الفساد بصقفتها منظمقة
دولية املوقعة يف فيينقا بتقاريخ 3
سبتمرب ،3131
أقر جملس الشورى وجملس النقواب

بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاق إنشاء األكادميية الدولية
ملكافحة الفساد بصقفتها منظمقة
دولية املوقعة يف فيينقا بتقاريخ 3
سبتمرب ،3131
أقر جملس الشورى وجملس النقواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه

القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرنا :

وأصدرنا :
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نصوص مواد مشروع القانون كما
وردت من احلكومة
املادة األوىل
ُووف على انضمام مملكة البحقرين
إىل اتفاق إنشاء األكادميية الدوليقة
ملكافحة الفساد بصقفتها منظمقة
دولية واملوقعة يف فيينقا بتقاريخ 3
قذا
سقبتمرب  ،3131واملرافق هلق
القانون.
املادة الثانية

قرار جملس النواب

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

دون تعديل

ُووف على انضمام مملكة البحرين
إىل اتفاق إنشاء األكادميية الدولية
ملكافحة الفساد بصفتها منظمة
دولية واملوقعة يف فيينا بتاريخ 3
سبتمرب  ،3131واملراف هلذا
القانون.

املادة الثانية
 -إعادة صياغة املادة.

املادة الثانية
 املوافقة على قرار جملس النواببإعادة صياغة املادة.

املادة الثانية

نص املادة بعد التعديل:

نص املادة بعد التعديل:

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والقوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام هذا – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام – كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
القانون ،ويعمل به من اليقوم التقايل هذا القانون ،وينشر يف اجلريدة هذا القانون ،وينشر يف اجلريدة هذا القانون ،وينشر يف اجلريدة
لتاريخ نشر يف اجلريدة الرمسية.
الرمسية.
الرمسية.
الرمسية.
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التاريخ 61 :مارس 1061م

سعادة الدكتور /عبدالعزيز عبداهلل العجمان

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى اتفاق إنشاء األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )10لسنة 1062م.
تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  99مارس 9998م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 989ص ل ت ق /ف  9د  ،)9نسخة من مشروع قانون
رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء األكاديمية
الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ()10
لسنة 1062م ،إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء
المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  61مارس 1061م عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها
السااادس عشااار ،حيثثثط اطلعثثثم علثثثى مشثثثروع القثثثانون المثثثركور ،وااق ثثثاق ،وذلثثثك
بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهم اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخال ثة مشثروع القثانون لمبثاد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
قرى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالموافقة على انضمام
مملكة البحرين إلى اتفاق إنشاء األكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة
دولية ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )10لسنة 1062م ،من الناحيتين الدستورية
والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
خبصوص قرار جملس النواب حول
قرار جملس الشورى بشأن مشروع
قانون بتعديل املادة ( )5من املرسوم
بقانون رقم ( )50لسنة 0990م بشأن
مدققي احلسابات( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب).
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التاريخ 20 :مارس 2016م

التقرير (العاشر) للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
حـــول قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع
قانون بتعديل املادة ( )2من املرسوم بقانون رقم ( )26لسنة  1996بشأن
مدققي احلسابات( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس
النواب)
دور االنعقاد الثاني – الفصل التشريعي الرابع
مقدمــــــة:
بتاايخ

 92فبخا ااخ 9102م ،وبموجااا اطاباايا خ اام  982ص ل م ق /

ف 2د ،)9أحيل صايحا اطساايد األستاذ ممتذم مدمتد و ت
اطمجل

اطنيئاا اوول طاخئ

إطى طجنة اطشؤون اطميط ة واال تصيد ة نساة من ق ا مملس الن اب ب ص ص

ق ا مملس الش ى بشأن مش ع قذن ن باعديم المذدة ( )2متن الم ست ب بقتذن ن قتب ()26
لستنة  1996بشتتأن متتدققح الدستتذبذمع (المعتتد وتتح حت ق اوقات ا بقتتذن ن المقتتدب متتن مملتتس

الن اب) طمني شته ودخاساته وإداداد تيخ اخ بشامنه متًمناأيي خأج اطلجناة طاخًاه دلاى
اطمجل

اطمو خ

أ وا-إم اقام اللمنة:
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لانفي الاكليف الم ك

أعالهع قذمم اللمنة بذإلم اقام الاذلية:

( )6تداخست اطلجنة مشخوع اطيينون اطمذكوخ في:
 2ميخ

9102م.

 -االجتميع اطسيد

واطامس ن بتيخ

 -االجتميع اطسيبع واطامس ن بتيخ

 01ميخ

9102م.

 -االجتميع اطثيمن واطامس ن بتيخ

 91ميخ

9102م.

( )1ابلات اطلجنة دلى خاخ مجلا

اطناواا باصاوص مشاخوع اطياينون اطماذكوخ

ومخفييته.
 دح اومامذع من مملس الش ى كم من:
 -1الـــدكا

مدمــــد عـــبدهللا الدلـــيمح

 -2الدكا

معفــــ مدمـــــد الصـــــــذئغ

 -3السيـــدة وذاـــــن علـــــح العذلــــــــح

المسـاشذ القذن نح لشـــــؤ ن اللمذن.
المساشذ اوقاصـــذدي

المـــــــــذلح.

ئيس قسب البد ث.

 وتوطى أمينة سأأخ اطلجنة السيد مدمد حح مدمد.

ثذن ايذ -أي اللـــــمنة:
ني شت اطلجنة ق ا مملتس النت اب ب صت ص قت ا مملتس الشت ى بشتأن
مش ع قذن ن باعتديم المتذدة ( )2متن الم ست ب بقتذن ن قتب ( )26لستنة 1996
بشتتأن متتدققح الدستتذبذمع (المعتتد وتتح ح ت ق اوقا ت ا بقتتذن ن المقتتدب متتن مملتتس
الن ت اب)ع ح اات ت ا تم اسااتاخات وجناايت اطندااخ اطتااي داخت حوطااه ماان باال أدًااي
اطلجنااة  ،كمااي استمنساات اطلجنااة بااخأج اطمستشاايخ اطيااينوني طشااؤون اطلجااين واطمستشاايخ
اال تصيدج واطميطي بيطمجل .
وتؤكد اطلجنة مخ أاخى أثني دخاساتني طياخاخ مجلا

اطناواا بشامن مشاخوع

اطياينون إن وجااود اينون صاايخم طم اوطاة مننااة تاد ق اطحساايبيت ،هاو ننااج جااا أن
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تلتا م بااه اطمملكااة طمااي ف ااه صاايطل اطمؤسساايت اطميط ااة واال تصاايد ة وسااماة اطمملكااة،
وح اات إن اطيااينون اطنيفااذ واكااا اطيااوان ن اطمامااول بنااي فااي أغلااا دول اطااايطم؛ ف ا ن
اطتاد الت اطميتخحة دلاى هاذا اطياينون ساتتتل اطبايا أمايم اطمنتساب ن طجنايت حكوم اة
أاخى من بلا تيخ خ ذات اطحق طنم ،بيإلًيفة إطى أصحيا اطمنن اوااخى ساوا
في اطيبيع اطحكومي أو في اطيبيع اطايص.
وتؤكااد اطلجنااة أن مننااة تااد ق اطحساايبيت محاادد االاتصاايص ،فااال مكاان أن
كون كل من امل في مجيل اطحسيبيت مد ييي ،وأن كاون مصابلل ماد ق اطحسايبيت
فًتيًيي طكل من امل في هذا اطمجيل .طذا ف ن اطلجنة تؤكد دلاى ماي ذهبات إط اه فاي
خاخهي اطسيبق ،وتتمسك بمي انتناى إط اه اخاخ مجلا

اطشاوخى فاي هاذا اطشامن باادم

اطموافية دلى مشخوع اطيينون من ح ت اطمبدأ طالدتبيخات اطتي ساي تني اطلجناة سايب ييي،
وهي دلى اطنحو اطتيطي:
 .aأن مشخوع اطيينون ؤس

طمايملة متم

ال مكن اطدفيع دنني طلايمل ن في

د وان اطخ يبة اطميط ة واإلداخ ة دون ندخائنم في اطجنيت اطحكوم ة اواخى،
وكذطك إ ا اطمحيسب ن واطمد ي ن اطايمل ن في اطيبيع اطايص ،وبيطتيطي فنو
تايخت مع مبدأ اطمسيوا اطمنصوص دل ه في اطدستوخ .وهذا اطخأج تتق مع
خأج اطحكومة وه ئة اطتشخ ع واإلفتي اطيينوني.
 .bأن اطميد

 )2من اطمخسوم بيينون خ م  )92طسنة  0222بشمن مد يي

اطحسيبيت تشتخب طلتخا ص بتتل مكتا تد ق أن تمًي ام
تيخ

سنوات من

اطي د في سجل مد يي اطحسيبيت و كون اطمخاص طه د دمل االطني في

أحد مكيتا مد يي اطحسيبيت اطمخاص طنيً .يف طذطك أن اطميد

 )9من

ذات اطمخسوم بيينون تشتخب ف من ي د في سجل مد يي اطحسيبيت أن تكون
طد ه ابخ دمل ة في مكتا تد ق طلحسيبيت ال تيل دن سبع سنوات أج بمي
مجموده اثنتي دشخ سنة .ممي اني استثني منتسبي د وان اطخ يبة اطميط ة
واإلداخ ة من ًي هذه اطمد باد إحيطتنم دلى اطمايش بل اطتخا ص طنم بتتل
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مكتا تد ق اطحسيبيت ،وهذا تم

إًيفي في اطمايملة ال توافق مع مبدأ

اطمسيوا اطتي شتخبني اطدستوخ.
 .cأن أهداف اطمشخوع ال مكن أن تتحيق حتى باد اطتاد ل اطذج أداله مجل
اطنواا دلى مشخوع اطيينون ،وأنه في حيل إ خاخ هذا اطمشخوع بتاد ل مجل
اطنواا ستصاا إمكين ة تبب ق اطميدت ن  )9اطبند  )5من مشخوع اطيينون
واطميد  )2اطبند  )1من اطمخسوم بيينون خ م  )92طسنة  0222بشمن مد يي
اطحسيبيت .ح ت إن اطميد

 )9تشتخب في اطبند  )5اطميتخح "طه مد ابخ

دمل ة في مجيل تد ق اطحسيبيت داال مملكة اطبحخ ن أو ايخجني ال تيل دن
سبع سنوات" في ح ن أن اطميد

 )2اطبند  )1من اطمخسوم تشتخب توفخ

"شنيد دن اطابخ اطسيبية اطتي ًيهي طدى مكتا اطتد ق" ودل ه ف ن هذا اطبند
س ل م بيطا اطي د بسجل مد يي اطحسيبيت أن يدم شنيد دن اطابخ اطسيبية
اطتي ًيهي طدى مكتا اطتد ق خغم اطتاد ل اطميتخح طلبند  )5من اطميد )9
جي طحذف اشتخاب أن تكون مد اطابخ اطامل ة في مكتا تد ق حسيبيت .طذا
ف ن أج تاد ل دلى اطبند جا أن تباه تاد ل دلى اطميد

 )2من ذات

اطمخسوم .كمي أن اطتاد ل اطميتخح جي طحذف اشتخاب أن تكون مد اطابخ
اطامل ة في مكتا تد ق حسيبيت ،وهذا اومخ من شمنه اطسميح بي د أج من طد ه
ابخ في مجيل تد ق اطحسيبيت حتى طو كينت في اطتد ق اطداالي طلشخكيت
اطتجيخ ة أو في اطو اخات واطن ئيت اطحكوم ة من اطي د بسجل مد يي اطحسيبيت
خغم أن اطمنيخات اطمبلوبة طمميخسة مننة اطتد ق اطايخجي طلحسيبيت ال مكن
أن تكتسا إال من االل اطامل في مكتا تد ق حسيبيت ايخجي بيدتبيخه
ملت يمي بتبب ق ماي خ اطمحيسبة اطدوط ة  )IASوماي خ إدداد ودخت اطتييخ خ
اطميط ة .)IFRS
 .dأن ينون م اوطة مننة تد ق اطحسيبيت في مملكة اطبحخ ن د جي مًيه يي
ومميثالي طليوان ن واطندم اطسيخ ة اطمتاول في اطمخاك اطميط ة اطايطم ة ،واطتي
غيطبيي تشتخب ف من ي د في سجل مد يي اطحسيبيت و خاص طه بمميخسة اطمننة
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واحتخافني أن لت م بمتبلبيت مميخسة اطمننة اطتي أخشد بني مجل

ماي خ

اطتد ق واطتمك دات اطدوط ة  IAASBاطمنبثق دن االتحيد اطدوطي طلمحيسب ن
 IFACواطتي تتًمن:
-

متبلبيت اطتال م واطتدخ ا واطابخ اطامل ة طداول اطمننة.

-

متبلبيت اطتبو خ اطمنني اطمستمخ.

-

أندمة حوكمة اطشخكيت.

-

اطماي خ اطمنن ة.

-

إجخا ات اطمخا بة واطتمد ا اطمنن ة واطتند م ة.

-

اطمخاجايت اطايخج ة من بل بخف ثيطت ماول ينو يني طمخا بة جود

او دا وإدداد اطتييخ خ أو اطبالغيت أو اطمالوميت باصوص أدميل اطمحيسا
اطممتنن إجخا ات وخ يبة اودا ) .و تتق هذا اطخأج مع خأج جما ة اطمحيسب ن
اطبحخ ن ة.

ثذل اثذ-ا ايذ مق ي الم ح ع األصلح اودايذطح:

إدميالي طنص اطميد  )12من اطالئحة اطداال ة طمجلا

اطشاوخى ،اتتيات اطلجناة دلاى

اات يخ كل من:
 .1األساذ صذدق عيد آم دمة
 .2الدكا

عبدالعزيز دسن أبم
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مق ا ا أصليـــــاذ.
مق ا ا ادايذط ايـذ.

ابعذ-ا صية اللمنة:
ا
 -ا صح اللمنة بذلامسك بقت ا مملتس الشت ى الستذبق بت و

مشت ع قتذن ن باعتديم المتذدة

( )2متن الم ست ب بقتذن ن قتب ( )26لستنة  1996بشتأن متدققح الدستذبذمع (المعتد وتح حت ق
اوقات ا بقتذن ن المقتتدب متن مملتس النت اب) متن ديتتث المبتدأع الما ت يت ب األدتد  22نت ومب
 2015ب وح الملسة السذدسة من د

األم مع

اونعقذد العذدي الثذنح من الفصم الاش يعح ال ابع.

على المملس الم ق وا ذ الالزبععع

خالد حسيـن املسـقطي

الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

ملحق رقم ()3

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص االقرتاح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )00لسنة
5662م بشأن الفحص الطيب للمقبلني على
الزواج من اجلنسني ،واملقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :هالة رمزي فايز،
والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل ،وزهوة
حممد الكواري ،والدكتور عبدالعزيز حسن
أبل ،والدكتور حممد علي حسن علي.
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الاذ يخ  16 :مذ س 2016ب
تقريـر جلنـة اخلدمـات رقم ()11
خبصوص االقرتاح بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 2002م بشأن
الفحص الطبي للمقبلني على الزواج من اجلنسني  ،واملقدم من أصحاب السعادة
األعضاء  :هالة رمزي فايز ،والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل ،وزهوة حممد الكواري،
والدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،والدكتور حممد علي حسن علي
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع
مقدمــة:

استلمت طجنة اطادميت كتيا مايطي خئ

مجل

اطشوخى خ م  /928ص ل خ

ت-
ف 2د )9اطمؤخخ في  00ني خ 9102م ،اطذج تم بموجبه تكل ف اطلجنة بدخاسة
ومني شة اوقا ا بقذن ن باعديم بع

أدكذب القذن ن قب ( )11لسنة 2002ب

بشأن الفدص الطبح للمقبلين على الز اج بين المنسينع المقدب من أصدذب
السعذدة األعحذق  :هذلة مزي وذيزع الدكا ة مهذد عبدهللا الفذحمع زه ة
مدمد الك ا يع الدكا

عبدالعزيز دسن أبمع الدكا

مدمد علح دسن علح،

دلى أن تتم دخاسته وإبدا اطمالحديت وإدداد تيخ خ تًمن خأج اطلجنة بشمن
اال تخاح بيينون ط تم دخًه دلى اطمجل

في مودد أ صيه ثالثة أسيب ع من تيخ اه.
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ا
أوال -إجراءات اللجنة:

لانفي الاكليف الم ك

أعاله قذمم اللمنة بذإلم اقام الاذلية:

( )3تداخست اطلجنة اال تاخاح بياينون اطماذكوخ فاي دوخ االنايايد اطاايدج اطثايني مان
اطتصل اطتشخ اي اطخابع في االجتميديت اطتيط ة:
تيخ

خ م االجتميع

االجتميع

05

 09ني خ 9102م

02

 91ني خ 9102م

01

 95ني خ 9102م

99

 2فبخا خ 9102م

95

 0ميخ

9102م

92

 8ميخ

9102م

91

 05ميخ

9102م

( )4ابلات اطلجنة ،أثني دخاستني دلى اال تخاح بيينون اطمذكوخ دلى:
أ -خأج طجنة اطشؤون اطتشخ ا ة واطيينون ة بمجل

اطشوخى( .م وق)

ب -مالحديت ميدمي اال تخاح بيينون اطمذكوخ.
م -مالحديت و اخ اطصحة.
ث -مالحديت و اخ اطادل واطشؤون اإلسالم ة واوو يف.
ج -اال تخاح بيينون ومذكخته اإل ًيح ة( .م وق)
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( )2بااددو ماان اطلجنااة طمياادمي اال تااخاح بيااينون بتاااد ل بااات أحكاايم اطيااينون خ اام
 )00طساانة  9112بشاامن اطتحااص اطببااي طلميبلا ن دلااى اطا وا ماان اطجنسا ن
حًخ اجتميع اطلجنة أصحيا اطسايد :
 -6الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

عضو مجلس الشورى.

 -1األستاذة زهوة محمد الكواري

عضو مجلس الشورى.

 -3الدكتور محمد علي حسن علي

عضو مجلس الشورى.

( )1بددو من اطلجنة طلجنيت اطمان ة حًخ اإلجتميع كل من:

أ .و اخ اطادل واطشؤون اإلسالم ة واوو يف :و د مثلني في اجتميع اطلجنة:
كيم ال زا ة لشؤ ن العدم.

.1السيد ذلد دسن عمذمح

ب .و اخ اطصحة :و د مثلني في اجتميع اطلجنة كل من:
مدي إدا ة الصدة العذمة.

 .1الدكا ة م يب ه مس الهذم ي
 .2الدكا ة أمذنح علح الهذم ي

ئيس ممم عة أم ا

 .3السيد عبدالعزيز عبدال ديب ال د ي

ئيس قسب صدة البيئة.

 .2السيدة دذب أدمد ال وذعح

الدب ال اثية.

المساشذ القذن نح.

( )7شيخك في االجتميع من اومينة اطايمة بيطمجل

كل من :

 .6الدكتور محمد عبدهللا الدليمي

المستشار القانوني بالمجلس .

 .1السيد علي عبدهللا العرادي

المستشار القانوني المساعد بالمجلس.

 وتوطى أمينة سخ اطلجنة السيد أي ب علح ط يف أم ن سخ اطلجنة ،السيدة
دانة إب اهيب الشيخ أم ن سخ اطلجنة اطمسيدد.
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ا
ثانيـا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس:

خأت اطلجنة أن نص اطميد  )5من اطميد اووطى من اال تخاح بياينون تاايخت
مااع أحكاايم اطدسااتوخ ،وذطااك أن اطاانص ف ااه إط ا ام وتي ااد طلحخ ااة اطشاص ا ة ،ودل ااه
توصي طجنة اطشئون اطتشخ ا ة واطيينون ة ب ديد ص يغة اطميد  )5تالف يي وج شابنة
بادم اطدستوخ ة .
وانتناات اطلجنااة إطااى خأج بااادم سااالمة اوقا ت ا بقتتذن ن باعتتديم بع ت

أدكتتذب

القذن ن قب ( )11لسنة 2002ب بشأن الفدص الطبح للمقبلتين علتى التز اج متن
المنسينع المقتدب متن أصتدذب الستعذدة األعحتذق :هذلت

متزي وتذيزع التدكا ة

مهتتذد عبتتدهللا الفذحتتمع زه ت ة مدمتتد الك ت ا يع التتدكا

عبتتدالعزيز دستتن أبتتمع

الدكا

مدمد علح دسن علح ،بعد اعديم المذدة ( )5من  ،من اطنيح ة اطدستوخ ة.

ا
ثالثــا -رأي وزارة الصحة:

ب نت ممثلة زا ة الصدة بمن اطو اخ ملت مة بيطحد من انتشيخ اومخات
واطتحص اطببي بل اط وا  ،وأن اطدوخ اطتدخ ب ة طلميبل ن دلى اط وا هي فكخ
حسنة ،وطكن هذه اطتكخ مكن أن تكون دن بخ ق تثي ف بلبة اطمداخ

واطجيمايت

من بل و اخ اطتخب ة واطتال م أو من بل و اخ اطادل واطشؤون اإلسالم ة

999

واوو يف أو و اخ اطامل واطتنم ة االجتميد ة ،ح ت إن و اخ اطصحة ط

طني

دال ة بيطدوخات اطتدخ ب ة بل اط وا .
ا
رابعــا -رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

أشيخ ممثل

زا ة العدم

الشؤ ن اإلسالمية

اال تخاح بيينون .وطكن اطتثي ف واجت ي اطدوخ ط

األ قذف إطى أهم ة فكخ

كيف ي ي ،وأن فلستة اال تخاح نتسه

تتًي إطى إ جيد مشكلة دمل ة ،وذطك بادم إبخام ديد اط وا طادم حًوخ اطميبل ن
دلى اط وا دوخ تدخ ب ة ،أو طم جت ددد سيديت ،وأنه ب مكين اطممذون اطشخدي
إدبي مبو يت تثي ت ة تشتمل دلى سلوك يت وحيوق وواجبيت اط وج ن بدال من
اإلط ام دلى داول دوخ تدخ ب ة.

ا
خامســا -رأي مقدمي االقرتاح:

ب تن أصحيا اطسايد ميدمي اال تخاح أن اطميتخح مكمتل طلتحص اطببي ،وأن
اطيول بادم جدوى اطدوخ اني كذطك ددم جدوى اطتحص اطببي بل اط وا  ،وهذا
غ خ منيسا.
كمي ب نوا أن اط وا

اتبخ نيلة نود ة في ح ي اطمخأ واطخجل طتكو ن أسخ ،

جا أال تبدأ بدون أاذ فكخ كيف ة دن ك ت ة اطتايمل مع شخ ك اطح ي .

وكمي هو ماخوف أن اطتنيسا اطتكخج واالجتميدي واطالمي واال تصيدج
...اط ب ن اطشخ ك ن طم اد وحده كيف يي ،فيد أصبل اطمبلوا من كال اط وج ن
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اطاًوع طدوخه تدخ ب ة دن اط وا  ،وذطك طتنم مانى اطح ي اط وج ة واطمميخسيت
اطًخوخ ة طنجيح هذا اط وا  ،وماخفة ك ت ة تذط ل اطايبيت واطمشكالت اطتي د
تواجه اطشخ ك ن أثني اطح ي اط وج ة .

كمي أشيخوا إطى أن بات اطدول اطاخب ة واوجنب ة أوجبت دلى اطميبل ن دلى
اط وا حًوخ دوخ تدخ ب ة بل اط وا

مثل ميط ي اطتي أ خته بيطتال ،ممي اتف

حيالت اطبالق من  %19إطى .%1

ا
سادسا -رأي اللجنة:

تداخست اطلجنة اال تخاح بيينون وابلات دلى خأج ميدمي اال تخاح،
ودلى خأج طجنة اطشؤون اطتشخ ا ة واطيينون ة بيطمجل  ،وو اخ اطصحة ،وو اخ
اطادل واطشؤون اإلسالم ة واوو يف ،وت تم استاخات وجنيت اطندخ اطتي داخت
حوطه من بل أدًي اطلجنة واطمستشيخ اطيينوني طشؤون اطلجين واطمستشيخ اطيينوني
اطمسيدد بيطمجل .

وباد تداخ

اطلجنة طال تخاح بيينون اطمذكوخ خأت أن اإل تخاح بيينون سيهم

في اطتيل ل من اطمشكالت اوسخ ة ،واطحد من ديهخ اطبالق وحيالت اطانف
اوسخج اطمؤد ة إطى تشتت اوسخ  ،و د بلبت اطلجنة من ميدمي اال تخاح إجخا
بات اطتاد الت دلى اال تخاح و د استجيا ميدمي اال تخاح طنذا اطبلا وبني دل ه
تم تاد ل اال تخاح بيينون  .مخفق)
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وفي ًو ذطك توصي اطلجنة بمغلب اة أدًايئني بيطموافياة دلاى جاوا نداخ
اال تخاح بيينون ،و د تحتد كل من سايد اطاًو د .سا د أحمد دبدهللا و د .منصوخ
محمد سخحين دل ه .

ا
سابعا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إدميالي طنص اطميد

 ) 12من اطالئحة اطداال ة طمجل

اطشوخى ،اتتيت اطلجنة دلاى

اات يخ كل من :

مق ا ا أصليـاذ.
 .1األساذ ن ا علح المدمــــــــ د
مق ا ا ادايذط ايذ.
األساذ ة وذطمة عبدالمبذ الك همح
.2

ا
ثامنا :توصية اللجنة :

في ًو مي داخ من مني شيت ومي أبدج من آخا أثني دخاسة اال تخاح بياينون ،فا ن
اطلجنة توصي بمي لي:

 الم اوقتتة علتتى مت از نت ت اوقات ا بقتتذن ن باعتتديم بع ت

أدكتتذب القتتذن ن قتتب

( )11لسنة 2002ب بشأن الفدص الطبح للمقبلين على الز اج من المنسينع
المقتتدب متتن أصتتدذب الستتعذدة األعحتتذق :هذلتتة متتزي وتتذيزع التتدكا ة مهتتذد
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عبتتتدهللا الفذحتتتمع زهتتت ة مدمتتتد الكتتت ا يع التتتدكا
الدكا

عبتتتدالعزيز دستتتن أبتتتمع

مدمد علح دسن علح.

األم مع

على المملس الم ق وا ذ الالزب ععع

الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل

نوار علي احملمود

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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التاريخ 99 :يناير 9998م

سعادة الدكتورة  /جهاد عبداهلل الفاضل احملرتمة
رئيــس جلنــة اخلدمــات

الموضوع :االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )66لسنة 1004م
بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ،والمقدم من أصحاب
السعادة األعضاء :هالة رمزي فايز ،الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل ،زهوة محمد
الكواري ،الدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،الدكتور محمد علي حسن علي.

تحية طيبة وبعد،

بتاريخ  99يناير 9998م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 998ص ل ت ق  /ف  9د  ،)9نسخة من االقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )66لسنة 1004م بشأن الفحص الطبي
للمقبلين على الزواج من الجنسين ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :هالة
رمزي فايز ،الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل ،زهوة محمد الكواري ،الدكتور
عبدالعزيز حسن أبل ،الدكتور محمد علي حسن علي ،إلى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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وبتاريخ  63يناير 1061م ،عقدت لجنة الشثؤون التشثريعية والقانونيثة اجتماعهثا
التاسع ،حيط اطلعثم علثى اال تاخاح بياينونع ومذكختاه اإل ًايح ة ،وذطاك بحًاوخ
اطمستشيخ اطيينوني بيطمجل .
وانتنت اطلجنة – باد اطمداوطة واطنييش – إطى أن نص ميد  )5من اطمايد اووطاى
من اال تخاح بياينون تاايخت ماع أحكايم اطدساتوخ ،ذطاك أن اطانص ف اه إطا ام وتي اد
طلحخ ة اطشاص ة ،ودل ه نوصاي طجناتكم اطماو خ ب دايد صا يغة اطمايد  )5تالف اأيي
وج شبنة بادم اطدستوخ ة.

رأي اللجنة:
قثثرى اللجنثثة عثثدم سثثالمة االقتااراح بقااانون بتعااديل بعااض أحكااام القااانون رقاام
( )66لساانة 1004م بشااأن الفحااص الطبااي للمقبلااين علااى الاازواج ماان الجنسااين،
والمقدم مان أصاحاب الساعادة األعضااء :هالاة رمازي فاايز ،الادكتورة جهااد عبادهللا
الفاضل ،زهوة محمد الكواري ،الادكتور عبادالعزيز حسان أبال ،الادكتور محماد علاي
حسان علااي ،مثثن الناحيثة الدسثثتورية ،مثثا لثم يثثتم قعثثديم نثث( المثثاد ( )8مثثن ااقتثثرا
بقانون.
دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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