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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على اتفاقية نقل 

المحكوم عليهم بين حكومة 

مملكة البحرين وحكومة 

جمهورية الهند، المرافق 

( لسنة 44للمرسوم رقم )

 م.2016
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  م2017يناير  31التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالثاين عشر التقرير 

قانون ابلتصديق على اتفاقية نقل احملكوم عليهم بني حكومة مشروع خبصوص 
 مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند

 م2016( لسنة 44املرافق للمرسوم رقم ) 
 الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثدور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:
 

بن صاحل  السيد عليمعايل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 ،م2017يناير  18 املؤرخ يف( 3د 4ف /ص ل خ أ/441رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

اقية نقل مشروع قانون ابلتصديق على اتفوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

احملكوم عليهم بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند املرافق للمرسوم رقم 

اد تقرير يتضمن رأي على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،م2016( لسنة 44)

 .اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 .م2017يناير  30الثامن املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  .1
 

ع النظر واليت موضتتتتو مبشتتتتروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها على الوائق املتعلقة  .2
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 (فقمر ) .بشأنه واإلفتاء القانوينمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع  -

 (مرفق). االتفاقية املذكورة -

 

 كل من:  وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  .3

 :، وقد حضراخلارجيةوزارة  -

رئيس قســــــــــم االتفـــــاقيـــــات ابإلدارة       السيد حممد عبدالرمحن احليدان .1
 القانونية.

 ابحث قانوين.   السيد يوسف يعقوب العباد  .2
 

 الداخلية، وقد حضر:وزارة  -
 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حممد يونس اهلرمي  .1

   من إدارة الشؤون القانونية.   املستشار أسامة عبدالظاهر  .2

 من إدارة الشؤون القانونية. فيصل عبدالعزيز النجار  أول املالزم .3
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 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر -

 املستشار القانوين للوزارة.  الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة الدكتورة .1

 املستشار القانوين للوزارة.  السيد إمساعيل أمحد العصفور .2
ـــــــــــــــن ال والبة الدكتور شتتتتتتتارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة   لس  - علي حســــــ

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .عبدالل يف اسهي  لسيدةا توىل أمانة ستر اللجنة  -

 
 :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -اثنيــاا

من  قانونمشتتتتتتتروع الجلنة الشتتتتتتتؤون التشتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتورى ستتتتتتتالمة  رأت     

والقانونية، كما أوصتتتتتتتتتتت تن يكون التصتتتتتتتتتتويت على مشتتتتتتتتتتروع القانون  الدستتتتتتتتتتتورية الناحيتني

( من الدستتتتتتتور، 124 ألغلبية املتطلبة لستتتتتتران القانون تثر رجعي، استتتتتتتناددا ألحكام املادة )

 . )مرفق(( من االتفاقية تنطوي على أثر رجعي17حيث إن املادة )

 

ــاااثلث  :رأي وزارة اخلارجية -ـ

اخلارجية أن االتفاقية هتدف إىل تسهيل إعادة التأهيل االجتماعي لألشخاص ارة وز  تبين     

احملكوم عليهم يف بلداهنم، وأن االتفاقية ال تنطوي على خمالفة ألحكام الدستتتتتتتتتتتتتتتور أو القوانني 
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املعمول هبا مبملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصتتتتتتدر بقانون عمالد فكم الفقرة الثانية من 

 )مرفق( ( من الدستور.37املادة )

ــاارابع  رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -ـــ

أيدت وزارة العدل والشتتتؤون اإلستتتالمية واألوقاف مشتتتروع القانون املذكور، وأكدت على      

توطيد وتعزيز أواصتتتر التعاون القضتتتائي والقانوين بني حكومة للكة البحرين وحكومة  أمهيته يف

اهلند، وحتقيق االستقرار النفسي واالجتماعي للمحكوم عليهم بعقو ت سالبة للحرية مجهورية 

من مواطين كال الدولتني، من خالل قضتتتتاء عقوبتهم يف بلداهنم بني أستتتترهم وذويهم ملا ينطوي 

 عليه من جوانب إنسانية.

 

ــاا  :الداخلية رأي وزارة -خامسـ

، ووزارة العتتدل والشتتتتتتتتتتتتتتؤون اإلستتتتتتتتتتتتتتالميتتة خلتتارجيتتةتوافق رأي وزارة التتداخليتتة مع رأي وزارة ا  

 .ذكورةبشأن االتفاقية امل ، ومع ما ورد يف مذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوينواألوقاف

 

ــاا  :ةرأي اللجنــ -سادســــ
 

مع لثلي وزارة اخلارجية، ولثلي وزارة العدل املذكور  مشتتتتتتتتتتتروع القانونتدارستتتتتتتتتتتت اللجنة      

ولثلي وزارة الداخلية، واملستتتتتتتشتتتتتتار القانوين لشتتتتتتؤون اللجان  اإلستتتتتتالمية واألوقاف،والشتتتتتتؤون 
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ت مواد استتتتتتتتتتتتعرضتتتتتتتتتتتكما   ه،قرار جملس النواب ومرفقاته بشتتتتتتتتتتتأنعلى واطلعت اللجنة  ،  لس

 (1املادة )عرفت ، حيث مادة( 21)من  –فضتتتتتتتتتتتتتتالد عن الديباجة  – تألفتاالتفاقية واليت 

على املبادئ العامة لنقل أي شتتتتتتتتتخ   (2املادة )ونصتتتتتتتتتت فيها، أهم املصتتتتتتتتتطلحات الواردة 

حمكوم عليه يف إقليم الدولة املتعاقدة إىل إقليم الدولة املتعاقدة األخرى من أجل قضتتتاء العقوبة 

ولة عن تطبيق هذه االتفاقية يف الستتتتتتتتتتتتلطة املركزية املستتتتتتتتتتتتؤ  (3املادة )املفروضتتتتتتتتتتتتة عليه، وبينت 

حكام التالية: )الشتتتتتتروم الالزمة األ (20) حىت( 4املواد من ) تناولتو الدولتني املتعاقدتني، 

للنقل، وااللتزام بتقدمي املعلومات، والطلبات والرد عليها، والطلبات والتحقق منها، وأثر النقل 

عتتة متتتام العقوبتتة على دولتتة اإلدانتتة، ومراجإعلى دولتتة التنفيتتذ، واستتتتتتتتتتتتتتتمرار تنفيتتذ ا كم، وأثر 

ات عن انتهتتتاء تنفيتتتذ العقوبتتتة، ومعلومتتتو أو ختفيف العقوبتتتة،  ،العتتتام أو العفو ،والعفو، ا كم

 تنفيذ العقوبة، والعبور، والتكاليف، واللغة، ونطاق تطبيق العقوبة، وتسوية املنازعات، وتسليم

األحكام اخلتامية  (21املادة )تضتتتتتتتتتتتمنت  شتتتتتتتتتتتخاص احملكوم عليهم، والتعديالت(، وأخ دااأل

 لالتفاقية.

إىل أنه يتوجب عند عرض املشتتتتتتتتروع بقانون على املستتتتتتتتتشتتتتتتتتار القانوين للجنة  أشتتتتتتتتاروقد      

( من 17ا لس، أن يتم التصتتتتتتتتتتتتتويت تغلبية أعضتتتتتتتتتتتتتاء ا لس، نظردا ملا نصتتتتتتتتتتتتتت عليه املادة )

( من الدستتتتتتتتتتتور 124االتفاقية بشتتتتتتتتتتأن نفاذ هذه االتفاقية تثر رجعي، وطبقدا ألحكام املادة )

 م القوانني إال  على ما يقع من اتريخ العمل هبا، وال يرتتبواليت تن  على: "ال تستتتري أحكا

عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، وجيوز يف غ  املواد اجلزائية الن  يف القانون على ستتتران 
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أحكامه تثر رجعي، وذلك مبوافقة أغلبية أعضتتتتتتتتاء كل من جملس الشتتتتتتتتورى وجملس النواب أو 

ا أن املتادة )ا لس الوطين فستتتتتتتتتتتتتتتب األحوال"، م ( من الالئحتة التداخليتة  لس 78وضتتتتتتتتتتتتتتحتد

الشتتتتورى قد نصتتتتت على: "جيب أخذ الرأي نداءد  الستتتتم يف ا االت االتية: أ. ا االت اليت 

 يشرتم فيها أغلبية خاصة ...".

على رأي جلنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتورى والذي  اطلعت اللجنةقد و      

ا لستتالم وصتتيتها كما جاء يف ت  ،ة مشتتروع القانون من الناحيتني الدستتتورية والقانونيةجاء مؤكدد

تن يكون التصتتتتتتتتتتويت على مشتتتتتتتتتتروع القانون  ألغلبية املتطلبة لستتتتتتتتتتران القانون تثر رجعي، 

( من االتفاقية تنطوي على 17( من الدستور، حيث إن املادة )124استناددا ألحكام املادة )

 .أثر رجعي

 توطيد وتعزيز أواصتتتتتتتتتتتتتتر التعاون القضتتتتتتتتتتتتتتتائي والقانوين بني ورأت اللجنة أمهية االتفاقية يف     

حكومتة للكتة البحرين وحكومتة مجهوريتة اهلنتد، وحتقيق االستتتتتتتتتتتتتتتقرار النفستتتتتتتتتتتتتتي واالجتمتاعي 

للمحكوم عليهم بعقو ت ستتتتالبة للحرية من مواطين كال الدولتني، من خالل قضتتتتاء عقوبتهم 

حكام و ستتتتتتتتتتتتتعراض أأستتتتتتتتتتتترهم وذويهم ملا ينطوي عليه من جوانب إنستتتتتتتتتتتتانية،  يف بلداهنم بني

عماالد إقانون صتتتتتتتتتدر بيأن  هانه يلزم لنفاذأو االتفاقية تبني أهنا ال تتعارض وأحكام الدستتتتتتتتتتور، 

 أعدت هيئة التشتتتتتتريع واإلفتاء القانوين( من الدستتتتتتتور، فقد 37 كم الفقرة الثانية من املادة )

من  -فضتتتتتتتتالد عن الديباجة- لفأيتوالذي ، املذكور االتفاقق على مشتتتتتتتتروع قانون  لتصتتتتتتتتدي

 والثانية مادة تنفيذية.، تفاقاالاألوىل التصديق على  املادة تضمنت ،مادتني
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ق على مشروع قانون ابلتصديوعلى ذلك توصي اللجنة  ملوافقة من حيث املبدأ على       

ق البحرين وحكومة مجهورية اهلند املرافاتفاقية نقل احملكوم عليهم بني حكومة مملكة 

 مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق. واملوافقة على ،م2016( لسنة 44للمرسوم رقم )

 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـا سابعــــ

 ( من الالئحة الداخلية  لس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالد لن  املادة )      
 اختيار كل من:

 

ــاا.  الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان سعادة .1  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا.   إيلي خضوري دينا سعادة األستاذة اننسي .2

 

ــاا  توصيـة اللجنـة: -اثمنــــ

قانون، فإن مشتتتتتتتروع اليف ضتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من سراء أثناء دراستتتتتتتة 
 يلي:اللجنة توصي مبا 

 

يهم مشروع قانون ابلتصديق على اتفاقية نقل احملكوم علاملوافقة من حيث املبدأ على  -  
( لسنة 44بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية اهلند املرافق للمرسوم رقم )

 .م2016



 

98 
 

 مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق.نصوص املوافقة على  -

 

 معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر 

 

 

 خالد حممد جرب املسلم                                      د. حممد علي اخلزاعي         

 لجنة الرئيس                                                 لجنةالانئب رئيس 
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 قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهندمشروع 

 م2016( لسنة 44افق للمرسوم رقم )المر 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنة نصوص توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

نحن حمدددد بن عيسدددددددى  ل  ليفدددة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين 

حكومةةةة مملكةةةة البحرين وحكومةةةة 

نة  مدي عة في  ند والموق جمهورية اله

 ،2016يناير  23المنامة بتاريخ 

 الديباجة

 

 دون تعديل

 الديباجة

 

 

 دون تعديل

 الديباجة

نحن حمدددد بن عيسدددددددى  ل  ليفدددة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى اتفةةةاقيةةةة نقةةةل المحكوم عليهم 

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

نة جمهورية  الهند والموقعة في مدي

 ،2016يناير  23المنامة بتاريخ 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنة نصوص توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

ومجلس النواب أقر مجلس الشةةةور  

القانون اآلتي نصةةةةةةةص، وقد صةةةةةةةدقنا  

 عليص وأصدرناه:

 

أقر مجلس الشةةور  ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصةةةةةةةص، وقد صةةةةةةةدقنا 

 عليص وأصدرناه:

 

 األولىمادة ال

 

 

 

 األولىمادة ال

 

   الموافقةةة على المةةادا كمةةا ورد

في مشروع القانون، مع تصحيح 

كةةلةةمةةةةة قوالةةمةةرافةة   لةةتصةةةةةةةةبةةح 

 .)والمرافقة(

 األولىمادة ال

 

   الموافقةةةةة  رار مجاج ملاو ال وا
بةةةولموافقةةة  رار المةةةودت  مةةةو وجد  
في مشةةةةةجوا القو و ت مي   ةةةةة    

 األولىمادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنة نصوص توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

قل المحكوم صةةةةةةة   ية ن فاق ودق على ات

عليهم بين حكومةةةة مملكةةةة البحرين  

وحكومةةة جمهوريةةة الهنةةد والموقعةةة 

مة نا نة الم مدي تاريخ  في  ناير  23ب ي

 ، والمراف  لهذا القانون.2016

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

ودق على اتفاقية نقل المحكوم صةةةةة  

كة البحرين  عليهم بين حكومة ممل

وحكومة جمهورية الهند والموقعة 

يناير  23في مدينة المنامة بتاريخ 

 لهذا القانون. والمرافقة، 2016

 

 

 ةةةاةةةمةةةةةةة  صوالةةةمةةةجافةةة   لةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةبةةة  
 .افقة()والمر 

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

ودق على اتفاقية نقل المحكوم صةةةةة  

كة البحرين  عليهم بين حكومة ممل

وحكومة جمهورية الهند والموقعة 

يناير  23تاريخ في مدينة المنامة ب

 لهذا القانون. والمرافقة، 2016

 

 

 

ودق على اتفاقية نقل المحكوم صةةةةةةة  

عليهم بين حكومةةة مملكةةة البحرين 

عة  ند والموق وحكومة جمهورية اله

يناير  23في مدينة المنامة بتاريخ 

 لهذا القانون. والمرافقة، 2016
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 املواد كما أقرهتا اللجنة نصوص توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الثانيةمادة ال

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  -كل فيما يخصةةةةةةةص  –

ويعمةةةل بةةةص من اليوم التةةةالي القةةةانون، 

 لتاريخ نشره في الجريدا الرسمية.

 الثانيةمادة ال

  مادا على النحو عادا صةةةةةةةوة ال إ

 الوارد أدناه.
 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

عدددلدددى رلددديدددا مدددجدددلدددا الدددو را  

 تنفيذ –كل فيما ي صددد   –والو را  

أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة 

 الرسمية.

 الثانيةمادة ال

  الموافقة على قرار مجلس النواب

بإعادا صوة المادا على النحو 

 الوارد أدناه.

 )نص المادة بعد التعديل(

عدددلدددى رلددديدددا مدددجدددلدددا الدددو را  

 تنفيذ –كل فيما ي صددد   –والو را  

أحكدددام هدددذا القدددانون وينشدددددددر في 

 الجريدة الرسمية.

 الثانيةمادة ال

 

 

 

 

والو را   على رليا مجلا الو را  

تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما ي صددددد   –

 الجريدة الرسمية. القانون وينشر في 
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 م2017 يناير 23التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم الموضوع: 

عليهم  بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم 

 م.2016( لسنة 44)

 

 وبعد،،تحية طيبة 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2017 يناير 18بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  442م )المجلس، ضمن كتابه رق

رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم  بين حكومة مملكة 

إلى  ،م2016( لسنة 44للمرسوم رقم )افق البحرين وحكومة جمهورية الهند، المر

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 يناير 23وبتاريخ     

ر ، وذلك بحضوالمذكور، واالتفاقية القانون، حيث اطلعت على مشروع الثاني عشر

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

، كما توصؤؤؤؤؤي اللجنة بون يكون التصؤؤؤؤؤويت على مشؤؤؤؤؤروع القانون وأحكام الدسؤؤؤؤؤتور

( من 124رجعي، اسؤؤؤؤؤؤتناداا ألحكام الماد  )باألغلبية المتطلبة لسؤؤؤؤؤؤريان القانون بو ر 

 ( من االتفاقية تنطوي على أ ر رجعي. 17الدستور، حيث إن الماد  )

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية نقل ترى اللجنة سالمة      

افق المحكوم عليهم  بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المر

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2016( لسنة 44للمرسوم رقم )

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

بخصوص مشروع واالقتصادية 

قانون بتعديل بعض أحكام 

قانون مصرف البحرين 

المركزي والمؤسسات المالية 

( لسنة 64الصادر بالقانون رقم )

م، )المعد في ضوء 2006

االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" 

 المقدم من مجلس النواب(.
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 م2017يناير  8التاريخ: 

 

مشروع قانون التقرير الرابع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول 
بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية 

املعد بناء على اقرتاح بقانون - 2006( لسنة 64الصادر بالقانون رقم )
 .)بصيغته املعدلة( واملقدم من جملس النواب

 الفصل التشريعي الرابع –لثالث دور االنعقاد العادي ا
 

 :مقدمــــــة

 4ص ل م ق / ف  417م، وبموجةةب الخطةةاب رقم ق2016 نوفمبر 28بتةةاريخ 

إلى  مجلس الشةةور رئيس  األسددتاذ علي بن صددالص الصددالص المعالي ، أحال صةةاحب 3د

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف لجنة الشؤون المالية واالقتصادية نسخة 

المعد - 2006( لسنة 64البحرين المرك ي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

قانون )بصددددددديعت  المعدلة( والمقدم من مجلا النوا  نا  على اقتراح ب تص ب ناقشةةةةةةة ؛ لم

 ودراستص وإعداد تقرير بشأنص متضمنـًا رأي اللجنة لعرضص على المجلس الموقر.
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 إجرا ات اللجنة:-أولا 

 التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجرا ات التالية:لتنفيذ 

 اجتماعاتها التالية:في المذكور  مشروع القانونتدارس  اللجنة  (1)

 التاريخ الجتمــــــــــــاع الرقم

 م2016ديسمبر  4 الثالث والثمانون  .1

 م2016ديسمبر  14 الرابع والثمانون  .2

 م2016ديسمبر  21 الخامس والثمانون  .3

 م2016ديسمبر  25 السادس والثمانون  .4

 م2017يناير  8 السابع والثمانون  .5

 

بقانون موضةةةةةوع البحث والدراسةةةةةة على  للمشةةةةةروعاطلع  اللجنة أثناء دراسةةةةةتها  (2)

 الوثائ  المتعلقة بص والتي اشتمل  على ما يلي:

  مرفقموضوع البحث والدراسة.   ق مشروع القانون -

  مرفققرار مجلس النواب ومرفقاتص. ق -

رأي لجنة الشةةةؤون التشةةةريعية والقانونية بمجلس الشةةةور  والتي أكد  سةةةالمة  -

  مرفققانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.  قمشروع ال

 )مرفق(رأي وزارا التجارا والصناعة والسياحة.  -

 )مرفق(رأي مصرف البحرين المركزي.  -

 )مرفق(مذكرا بالرأي القانوني بخصوص مشروع القانون.  -

ماعها (3) مانين وبدعوا من اللجنة شةةةةةةةةارم في اجت تاريخ والمنعقد  الخامس والث  21ب

 :م ممثلون عن2016 ديسمبر

 ،وقد حضر كل من: و ارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني .1
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 التجارة.وكيل الوزارة لشؤون    السيد نادر خليل المؤيد .2

 مدير رقابة الشركات.  السيد علي عبدالنبي مرهون .3

 ،وقد حضر كل من: مصرف البحرين المرك ي 

 محافظ مصرف البحرين المرك ي. سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج .1

 مدير إدارة مراقبة مصارف قطاع التج لة.  السيد يوسف حسن يوسف  .2

 والمتابعة. مدير إدارة الرقابة  السيد أنور علي األنصاري .3

 مساعد المستشار العام.  السيدة منار مصطفى السيد .4

 ، وقد حضر كل من: و ارة مجلسي الشورى والنوا 

 منسق إداري.  السيدة هيا جمعة الكعبي .1

 

 :حضر الجتماع من مجلا الشورى كل من 

 المســتشار القانـوني لشؤون اللجان. الدكتور محمـــد عبداللـــ  الدليمـــي -1

 رليا البحوث والدراسات.  السـيدة فـاتن علي العـالي  -2

 المستشار القانوني المساعد. السيــد علـــي عبـــدهللا العــــــرادي -3

 والسيدة مريم أحمد الريا.السيد محمد رضي محمد وتولى أمانة ســر اللجنة ، 

 

 :و ارة الصناعة والتجارة والسياحة رأي -ثانياا

الصناعة والتجارا والسياحة تمسم الوزارا برأي الحكومة الوارد أوضح سعادا وزير 

بشأن مشروع القانون، والمتمثل في تحق  الهدف من المشروع على أرض الواقع، وفقًا 

بشأن  2015  لسنة 109لما جاء في قرار وزير الصناعة والتجارا والسياحة رقم ق

وذلم  ،ةا  بالبطاقة االئتمانيحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلم عند شراء المنتج

م بشأن حماية المستهلم والئحتص التنفيذية 2012  لسنة 35ا إلى القانون رقم قاستنادً 

م 2015  لسنة 109م، وقد تم نشر القرار رقم ق2014  لسنة 66الصادرا بالقرار رقم ق

ارا  كما أن العديد من الدول لديها قر م.2016يناير  7في الجريدا الرسمية بتاريخ 

 مماثلة في عدم فرض أية رسوم أو مبالغ إضافية نظير استخدام بطاقا  االئتمان.
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 :مصرف البحرين المرك يرأي  -ثالثاا

أن أحكام قانون مصرف البحرين  مصرف البحرين المركزيسعادا محافظ  أوضح

  المركزي تهدف إلى تنظيم صناعة الخدما  المالية من خالل اإلشراف على مقدمي الخدما

قام المصرف  وبناًء عليصالخدما  المالية،  ومستخدمي ئهاوحماية عمال االمرخص له المالية

بإصدار التشريعا  واللوائح والقواعد الالزمة لتحقي  ذلم وهي موجودا في دليل 

 التوجيها  المنشور على الموقع اإللكتروني للمصرف.

عن طري  المعامال  التجارية باستخدام بطاقا  يداعا  التجار إوفيما يتعل  بمراقبة 

أنص من غير الممكن قيام المصرف بمعرفة مد  التزام  سعادا المحافظ علىأكد االئتمان؛ 

كما أنص ليس من مهام مصرف ، بذلم ومتابعة تصنيف إيداعا  التجار المحال  التجارية

ة المعامال  التجارية عدم إمكانية مراقبو البحرين المركزي تصنيف إيداعا  التجار،

ومعرفة المبالغ المضافة نظير استخدام أوالمشتريا  عن طري  استخدام بطاقا  االئتمان 

تتم عن طري   معاملة يوميًاألف  130بطاقا  االئتمان لمعامال  قد تصل إلى أكثر من 

 بطاقا  االئتمان.

 

 رأي اللـــــجنة: -رابعاا

ى قرار مجلس النواب والرأي القانوني بعد االطالع على مشروع القانون، وعل

للمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، وبعد التأكد من سالمة 

مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية 

ما يهدف إليص مشروع والقانونية بمجلس الشور ؛ وجد  اللجنة أنص على الرغم من وجاهة 

منح مصرف البحرين المركزي صالحية إصدار اللوائح الالزمة لحماية عمالء القانون ب

المؤسسا  المالية، بما يتضمنص ذلم من حظر فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقا  

االئتمان عند استخدامها إلتمام عملية الشراء أو الحصول على خدمة في جميع المحال 

المصرف مسئولية الرقابة على  يتولباإلضافة إلى تي تقدم سلع أو خدما . واألماكن ال

مد  التزام المؤسسا  بمتابعة إيداعا  التجار والشركا  التجارية للتأكد من عدم فرض 

أية رسوم إضافية إلتمام عملية الشراء أو تلقي الخدمة عن طري  استخدام بطاقا  االئتمان 
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 ؛ارسا  غير المشروعة من جانب بعض التجار والشركا بما يكفل منع التصرفا  والمم

 إل أن اللجنة ترى:

ن مشروع القانون محل المناقشة ل يد ل ضمن نطاق قانون مصرف البحرين أ -1

م 2012( لسنة 35المرك ي، وإنما يتعلق بشكل مباشر بقانون حماية المستهلك رقم )

 .التعاقدالذي يهدف إلى ضمان حقوق وحماية المستهلك قبل وبعد 

أن غايات مشروع القانون بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شرا  السلع  -2

قرار و ير الصناعة  أو ال دمات باستعمال بطاقات اللتمان متحققة فعلياا من  الل

بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على  2015( لسنة 109رقم )والتجارة والسياحة 

 .بطاقة اللتمانيةالمستهلك عند شرا  المنتجات بال

صعوبة تطبيق ما ينص علي  مشروع القانون بتولي مصرف البحرين المرك ي  -3

مسؤولية الرقابة على مدى الت ام المؤسسات المالية بتصنيف إيداعات التجار 

والشركات التجارية والتأكد من عدم فرض أية رسوم أو مبالغ إضافية إلتمام عمليات 

 ات اللتمان.الشرا  عن طريق است دام بطاق

 

مشدددروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصدددرف وتماشدددياا مع ما تقدم بشدددأن 

المعد - 2006( لسنة 64البحرين المرك ي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

 ؛ ترى اللجنة عدمبنا  على اقتراح بقانون )بصيعت  المعدلة( والمقدم من مجلا النوا 

 المبدأ.الموافقة علي  من حيث 

 

 ا تيار مقرري الموضوع األصلي والحتياطي:- امساا

  من الالئحة الداخلية لمجلس الشةةةةور ، اتفق  اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص المادا ق

 كل من:

ا.  األستاذ جواد حبي  ال ياط -1 ا أصليـــــــا   مقررا

ا احتياطيـــاا.  األستاذ رضا عبدهللا فـرج -2   مقررا
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 اللجنة: توصية -سادساا

بدأ على  قة من حيث الم قانون عدم المواف يل بعض أحكام  عد قانون بت مشدددددددروع 

( لسددنة 64مصددرف البحرين المرك ي والمؤسددسددات المالية الصددادر بالقانون رقم )

قانون )بصددددددديعت  المعدلة( والمقدم من مجلا - 2006 نا  على اقتراح ب المعد ب

 .النوا 

 

 

 لت اذ الال م،،،واألمر معروض على المجلا الموقر 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل             

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 2016 ديسمبر 14التاريخ : 

 

 

 احملرتمسعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

)مصاغ بناء على اقتراح بقانون  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (الموضوع: 

"بصيغته المعدلة" من مجلس النواب( بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين 

 م.2006( لسنة 64المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2016نوفمبر  28بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  418، ضمن كتابه رقم ) المجلس

)مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس  رقم ) ( لسنة ) (

مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية  النواب( بتعديل بعض أحكام قانون
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  ،م2006( لسنة 64الصادر بالقانون رقم )

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

، عقد  لجنة الشةةةةةةؤون التشةةةةةةريعية والقانونية م2016مبر ديسدددددد 14وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  ، حيث اطلع  على مشةةروع القانون المذكور،الثامنماعها اجت

 وذلم بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنص،

ئ لمباد إلى عدم مخالفة مشةةةروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانته  اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

)مصرراغ بناء على اقتراح  رقم ) ( لسررنة ) (مشررروع قانون تر  اللجنة سةةالمة   

بقانون "بصرررريغته المعدلة" من مجلس النواب( بتعديل بعض أحكام قانون مصرررررف 

، م2006( لسررنة 64البحرين المركزي والمؤسررسررات المالية الصررادر بالقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            


