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75

جدول أعمال الجلسة التاسعة
المعقودة يوم  :الخميس  28رمضان سنة 1441هـ
الموافق :

 21مايو سنة 2020م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) الساعة التاسعة مسا ًء (
البند اﻷول  :اﻻعتذارات .
البند الثاني  :مشروعات القوانين المحالة من اللجان :
 مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في اﻷموال المنقولة.)مرفق تقرير لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(

البند الثالث  :ما يستجد من أعمال :
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عقد المجلس الوطني اﻻتﺣادي جلسته التاسعة في دور انعقاده العادي اﻷول من الفص ل التش ريعي
السابع عشر في تمام الساعة ) (9.11من مساء يوم الخميس  28رمضان سنة 1441هـ الموافق
 21مايو سنة 2020م برئاسة معالي  /صقر غباش – رئيس المجلس .
وقد حضر جميع اﻷعضاء دون أية اعتذارات .
وقد حضر هذه الجلسة كل من :
وزير الصﺣة ووقاية المجتمع –

معالي  /عبدالرﺣمن بن ﷴ العويس

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي
وزير الدولة للشؤون المالية

معالي عبيد ﺣميد الطاير
سعادة  /يونس خوري

وكيل وزارة المالية

سعادة  /عبدﷲ لوتاه

مدير عام الهيئة اﻻتﺣادية للتنافسية واﻻﺣصاء

سعادة  /طارق هﻼل لوتاه

وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي

سعادة  /د .سعيد ﷴ الغفلي

الوكيل المساعد لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي

سعادة  /سامي بن عدي

الوكيل المساعد لقطاع الخدمات – المجلس الوطني اﻻتﺣادي

السيد  /ﷴ ابراهيم الصيقل

مدير إدارة اﻻتصال الﺣكومي – المجلس الوطني اﻻتﺣادي

السيدة  /علياء سعيد العلي

تنفيذي شؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي

السيد  /أﺣمد عبدﷲ الشريفي

تنفيذي شؤون تشريعية – المجلس الوطني اﻻتﺣادي

السيدة  /ﺣنان أهلي
السيدة  /عالية الجروان

مدير تنفيذي قطاع التنافسية
باﺣث رئيسي إدارة استراتيجية التنافسية

كما ﺣضر هذه الجلسة كل من اﻷستاذ  /كارم عبداللطيف – المستشار القانوني بالمجلس ،والسيد /
الدكتور وائل ﷴ يوسف – المستشار القانوني بالمجلس .
وتولى اﻷمانة العامة سعادة  /د .عمر عبدالرﺣمن النعيمي – أمين عام المجلس الوطني اﻻتﺣادي،
وسعادة /د .جابر ﷴ الزعابي – اﻷمين العام المساعد للتشريع والرقابة وسعادة  /عفراء راشد
البسطي – اﻷمين العام المساعد لﻼتصال البرلماني .
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* افتتاح الجلسة :
معالي الرئيس :
﷽

 ،مساكم ﷲ بالخير جميعا ً  ،بسم ﷲ وعلى بركته نفتتح الجلسة التاسعة

من دور اﻻنعقاد العادي اﻷول للفصل التشريعي السابع عشر  ،ويسرني في البداية أن أرﺣب
بمع الي عب دالرﺣمن ﷴ الع ويس  -وزي ر الص ﺣة ووقاي ة المجتم ع  -وزي ر الدول ة لش ؤون
المجلس الوطني اﻻتﺣادي  ،ومعالي اﻷخ عبيد ﺣميد الطاير  -وزير الدولة للشؤون المالية ،
وسعادة يونس خـــــوري  -وكيل وزارة المالية  ،والدكتور ﺣسام سمير التلهوني  -المستشار
القانوني بوزارة المالية ،واﻹخوة من الهيئة اﻻتﺣادي ة للتنافس ية س عادة عب دﷲ لوت اه  -م دير
ع ام الهيئ ة اﻻتﺣادي ة للتنافس ية واﻹﺣص اء  ،والس يدة ﺣن ان أهل ي  -الم دير التنفي ذي لقط اع
التنافسية  ،والسيدة عالية الجروان  -باﺣث رئيسي في إدارة استراتيجية التنافسية  ،واﻹخوة
من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي سعادة طارق هﻼل لوتاه  -وكي ل وزارة
الدول ة لش ؤون المجل س ال وطني اﻻتﺣ ادي  ،وس عادة ال دكتور س عيد ﷴ الغفل ي  -الوكي ل
المس اعد لقط اع المجل س ال وطني  ،وس عادة س امي ﷴ ب ن عل ي  -الوكي ل المس اعد لقط اع
الخدمات المساندة  ،والسيد ﷴ اب راهيم الس يكل  -م دير إدارة اﻻتص ال الﺣك ومي  ،والس يدة
علياء سعيد العلي  -تنفيذي شؤون المجلس ال وطني  ،والس يد أﺣم د عب دﷲ الش ريفي  -تنفي ذ
شؤون التشريعية  ،ونبدأ جدول أعمال الجلسة ببند اﻻعتذارات  ،فليتفضل سعادة اﻷمين العام
بتﻼوة أسماء المعتذرين عن عدم ﺣضور الجلسة والغائبين عنها .
* البند اﻷول  :اﻻعتذارات :
سعادة  /د .عمر عبدالرحمن النعيمي ) :اﻷمين العام للمجلس(
﷽

 ،ﻻ يوجد أية اعتذارات عن عدم ﺣضور هذه الجلسة .

* البند الثاني  :مشروعات القوانين المحالة من اللجان :
 مشروع قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في اﻷموال المنقولة .معالي الرئيس :
لتتفضل سعادة ميرة سلطان السويدي  -مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والص ناعية ب تﻼوة
تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
﷽
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تقرير لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية
في شأن
مشروع قانون اتحادي في شأن ضمان الحقوق في اﻷموال المنقولة
أﺣال معالي رئيس المجلس الوطني اﻻتﺣادي ،بتاريخ  ،2020/05/19وعلى نﺣو عاجل مشروع
قانون اتﺣادي بشأن ضمان الﺣقوق في اﻷموال المنقولة إلى هذه اللجنة لدراسته وإعداد تقرير عنه
ليُعرض على المجلس في الدور اﻷول بالفصل التشريعي السابع عشر ،وبالجلسة العامة المنعقدة
مساء يوم  2020/05/19وافق المجلس على تلك اﻹﺣالة.
بنا ًء على ذلك عقدت اللجنة اجتماعين ،بتواريخ  2020/05/19و  ،2020/05/20ﺣيث تبنّت
اللجنة ُمخططا ً عاما ً لتدارس هذا المشروع ،اشتمل على اﻵتي:
 تكليف اﻷمانة العامة للمجلس بإعداد الدراسة الﻼزمة ﻹيضاح أغراض هذا المشروع.
 كم ا عق دت اللجن ة اجتماع ا ً بت اريخ  2020/05/20م ع ممثل ي الﺣكوم ة ،للوق وف عل ى أس باب
المش روع ،و ُمب ررات اﻻس تعجال ف ي نظ ره ،ﺣي ث ش ارك ف ي ه ذا اﻻجتم اع م ن وزارة المالي ة
والهيئة اﻻتﺣادية للتنافسية واﻻﺣصاء ك ٌل من:
سعادة /يونس خوري

وكيل وزارة المالية

الدكتور /حسام التلهوني

مستشار معالي الوزير

سعادة /عبدﷲ لوتاه

مدير عام الهيئة اﻻتﺣادية للتنافسية واﻻﺣصاء

السيدة /حنان اهلي

مدير تنفيذي قطاع التنافسية

السيدة /عاليه الجروان

باﺣث رئيسي إدارة استراتيجية التنافسية

وأوضح الﺣاضرين للجنة أن مبررات وأسباب اﻻستعجال في نظر مشروع القانون هي تضمنه
لمسائل تهدف الى تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية وبالتﺣديد ما يتعلق بالمواد
المرتبطة بالمؤشرات الفرعية الخاصة برهن اﻷموال المنقولة ضمن معيار "قوة مؤشر الﺣقوق
القانونية" في مﺣور الﺣصول على اﻻئتمان من تقرير سهولة ممارسة اﻷعمال الصادر عن البنك
الدولي والتي لم يتم استيفاؤها لغاية اﻵن ،وهي:
المؤشر اﻷول  :إذا كان لﻼقتصاد إطار ق انوني متكام ل أو موﺣ د للمع امﻼت المض مونة يمت د إل ى
إنش اء ونش ر وف رض أرب ع ب دائل عمليّ ة لض مان الممتلك ات المنقول ة :نق ل س ندات الملكي ة؛ عق ود
اﻹيجار المالية؛ مخصصات أو تﺣويﻼت المستﺣقات؛ والبيع مع اﻻﺣتفاظ على الملكية.
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المؤشر الرابع  :يمكن إعطاء ﺣق ض مان غي ر ﺣي ازي لﻸص ول المس تقبلية أو الت ي ت م الﺣص ول
عليها ﻻﺣقًا ويمتد تلقائيا إلى المنتجات أو المتﺣصﻼت أو استبدال اﻷصول اﻷصلية.
المؤشر السابع  :يقوم سجل الضمانات على اﻹشعار ،وهو سجل يقوم باﻹشعار عند وجود ضمان
)وليس الوثائق اﻷساسية( وﻻ يقوم بإجراء المراجعة القانونية للصفقة .وينشر السجل أيضا الب دائل
العمليّة لضمان الممتلكات المنقولة.
المؤش ر التاس ع  :ي تم ال دفع لل دائنين المض مونين أوﻻً )عل ى س بيل المث ال ،قب ل س داد الض رائب
ومستﺣقات العاملين( في ﺣالة إعسار المدين خارج نطاق إجراءات اﻹعسار.
وفي ضوء ذلك ت م التع اون م ع الخب راء المتخصص ين والعم ل معه م عل ى إع داد مس ودة مش روع
القانون مع مراع اة اﻷنظم ة المعم ول به ا ف ي الدول ة م ن أج ل التأك د م ن اس تيفاء متطلب ات تقري ر
سهولة ممارسة اﻷعمال وك ذلك اﻻس تفادة م ن خب رتهم ف ي تعزي ز اﻻقتص اد وثق ة المس تثمرين ف ي
الدول ة ،لم ا ل ه م ن أث ر عل ى القف ز ب أداء الدول ة إل ى المرتب ة  4عالمي ا ً ف ي مﺣ ور الﺣص ول عل ى
اﻻئتمان )أي قفزة بمعدل  44مرتبة( وصوﻻً إلى المرك ز التاس ع عالمي ا ً ف ي عم وم تقري ر س هولة
ممارسة اﻷعمال )أي قفزة بمعدل  7مراتب على أداء الدولة الﺣالي( وستكون بذلك دولة اﻹمارات
أول دولة عربية تدخل نادي العشر اﻷوائل عالميا ً في عموم التقرير ،وأضاف الﺣاضرين أنه ﺣتى
تتﺣقق هذه الفوائد ﻻبد من اﻻنتهاء من مشروع القانون وقراره قبل نهاية شهر مايو .2020
وقد اقتنعت اللجنة بهذه المبررات وبنا ًء عليه ب ذلت عنايته ا القص وى ف ي ت دارس مش روع الق انون
وراعت السرعة والوقت على قدر اﻹمكان.
وبعد تدارس مشروع القانون ،وفي ضوء ما قدرته اللجنة من استطﻼع آراء ممثل ي الﺣكوم ة ،فق د
انتهت إلى اﻵتي:
 أوﻻ ً  :ماهية مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى:
 .1زيادة جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس اﻷموال.
 .2تعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية
 .3تعزيز اﻹطار القانوني لممارسة اﻷعمال
 .4زيادة الجاذبية اﻻستثمارية للدولة
 .5تﺣقيق مكاسب على مستوى اﻻقتصاد الكلي.
هذا وقد عمل مشروع القانون الوارد م ن الﺣكوم ة عل ى تﺣقي ق ه ذه اﻷه داف م ن خ ﻼل )(50
مادة ،وذلك على النﺣو ال ُمبيّن تفصيﻼً بالجدول ال ُمرفق ،والتي يًمكن إجماﻻً استعراض خطوطها
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الرئيس ية ف ي أنه ا ج اءت متعلق ة بتعري ف بع ض الكلم ات والعب ارات الت ي تﺣت اج تعريف ا ً داخ ل
المش روع  ،وباﻷﺣك ام المتعلق ة ب اﻷموال الت ي يج وز أن تك ون ض مانات ،وبإنش اء الس جل ،وﺣ ق
اﻻطﻼع عليه ،وإنشاء ﺣق الضمان ،ونفاذه  ،والﺣفاظ عليه ،وﺣ ق التتب ع ،وﺣق وق المض مون ل ه
ﺣائز الضمانة ،كما ج اءت متعلق ة أيض ا ً بطل ب وض ع الي د للتنفي ذ عل ى الض مانة ،وإي داع ﺣص يلة
التنفي ذ ،وتﺣدي د اﻷﺣك ام المتعلق ة باﻹخط ار والتبلي غ وف ق أﺣك ام ه ذا المش روع  ،وتﺣدي د الق انون
الواج ب التطبي ق عل ى ﺣق وق الض مان عل ى الم ال المعن وي ،وأولوي ة تطبي ق أﺣك ام ه ذا
المشروع،وتﺣديد العقوبات التي تُطبق على مخالفي أﺣكامه .
وأخي را ً ج اءت م واد ه ذا المش روع الختامي ة متعلق ة بإص دار الﻼئﺣ ة التنفيذي ة ،وإلغ اء اﻷﺣك ام
المخالفة له ،باﻹضافة إلى النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأﺣكامه.
 ثانيا ً  :مبررات المشروع
بمراجعة اﻷسباب التي دعت الﺣكومة إلى اقتراح مشروع هذا القانون تبيّن أن ه نظ را ً للنت ائج الت ي
يُمكن أن تنعكس على زيادة فرص تﺣسين اندماج اقتصاد الدول ة ف ي اﻻقتص اد الع المي عب ر تبن ي
المعايير المعترف بها دولي اً ،وأفض ل الممارس ات العالمي ة ،وللتمك ين م ن تعزي ز اﻹط ار الق انوني
لممارس ة اﻷعم ال ،وزي ادة الجاذبي ة اﻻس تثمارية للدول ة ،وبالت الي تﺣقي ق مكاس ب عل ى مس توى
اﻻقتصاد الكلي ،لذلك كله تم اقتراح ه ذا المش روع ليﺣ ل مﺣ ل الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (20لس نة
 2016بشأن رهن اﻷموال المنقولة ضمانا ً لدين
 ثالثا ً  :المﻼحظات اﻷساسية ونتائج أعمال اللجنة على المشروع
بع د اس تعراض اللجن ة لمش روع الق انون واجتماعه ا م ع ممثل ي الﺣكوم ة ،وبع د تأك دها م ن أن
المشروع تكاملت له العناصر اﻵتية:
 .1جاءت أﺣكامه متوافقة مع أﺣكام الدستور.
 .2التزم المشروع بالنسق العام التشريعي المعمول به في منظوم ة الق وانين اﻻتﺣادي ة الس ارية
بالدولة.
 .3جاءت مواده على نﺣو يﺣقق أهدافه.
فقد انتهت اللجنة الى الموافقة على مشروع القانون بعد أن أدخلت عليه بعض ا ً م ن التع ديﻼت الت ي
بررتها مستلزمات إعادة الصياغة والوضوح والتﺣديد في أﺣكامه ،وبما يضمن تﺣقي ق تل ك الم واد
قارن .ال ُمرفق.
ﻷهداف القانون ،وذلك كله على النﺣو الوارد في الجدول ال ُم َ
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قارن ،لتأمل أن
وفي الختام ،فإنه إذ تُقدم اللجنة تقريرها في شأن هذا المشروع ُمرفقا ً به الجدول ال ُم َ
تك ون ق د ب ذلت عنايته ا الﻼزم ة ف ي تنفي ذ تكلي ف المجل س له ا بدراس ة ه ذا المش روع عل ى وج ه
اﻻستعجال ،وتتشرف بعرض اﻷمر بأكمله أمام المجلس الموقر ليقرر ما يراه.
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة ميرة س لطان الس ويدي  -مق رر اللجن ة  ،واﻵن ه ل هن اك أي ة مﻼﺣظ ات عل ى تقري ر
اللجنة ؟ الكلمة لمعالي الوزير .
معالي  /عبيد حميد الطاير ) :وزير الدولة للشؤون المالية(
السﻼم عليكم ورﺣمة ﷲ وبركاته  ،معالي الرئيس  ،أص ﺣاب المع الي  ،أص ﺣاب الس عادة أعض اء
المجل س ال وطني الم وقر  ،اس مﺣوا ل ي ف ي البداي ة أن أتق دم لك م بالش كر الجزي ل عل ى إنعق اد ه ذه
الجلسة واتشرف برؤيتكم مرتين في خﻼل هذا اﻷس بوع  ،وأش كركم عل ى عملك م ال دؤوب لم ا ف ي
مصلﺣة الوطن .
إن مشروع قانون ض مان الﺣق وق ب اﻷموال المنقول ة وه و مش روع أساس ه الق انون اﻻتﺣ ادي رق م
) (20لسنة  2016بشأن رهن اﻷموال المنقولة ضمانا ً لدين  ،وللعلم فإن أي مشروع قانون
يبدأ العم ل في ه م ن خ ﻼل ال دورة التش ريعية  ،وه ذا المش روع ب دأنا ب ه ف ي ع ام  ، 2014فه ذا
القانون والتعديﻼت المعروضة عليكم والمطلوب فيه ا إلغ اء الق انون الس ابق كم ا ورد ف ي مش روع
القانون المطروح للنقاش اليوم  ،وﺣي ث أن مش روع الق انون ه و ف ي الﺣقيق ة عب ارة ع ن تع ديﻼت
لقانون رهن اﻷموال المنقولة ضمانا ً لدين وال ذي أق ره مجلس كم الم وقر ف ي ع ام  ، 2016وه و ﻻ
يختلف عنه من ﺣيث المضمون اﻷساسي  ،إﻻ أنه نتيجة لتوص ية البن ك ال دولي م ن أج ل اﻹرتق اء
بدرجة تنافسية الدولة وفق مؤشرات التنافسية الدولية  ،ولتﺣقيق النقاط التي لم يتم اس تيفاءها لغاي ة
اﻵن فمشروع القانون سيؤدي إلى توسيع سريانه على مختلف أن واع الﺣق وق الت ي تعن ى ب اﻷموال
المنقولة مثل سريان القانون على المال المنقول المادي أو المعن وي س واء ك ان م ال منق ول مت وفر
ﺣاليا ً أو مستقبليا ً  ،كذلك ستؤدي التعديﻼت إلى زيادة تنويع اﻷموال المنقولة التي يمكن اس تخدامها
وتق ديمها كض مان مقاب ل الﺣص ول عل ى الق روض  ،وبالت الي وفق ا ً لمش روع الق انون ف إن اس تخدام
اﻷموال المنقولة لن يقتصر على ﺣق الرهن مع إبقاء الﺣيازة ف ي ي د الم دين فق ط إنم ا أص بح يمت د
إلى تنظ يم الق انون ﻻس تخدام اﻷم وال المنقول ة كض مان بط رق أخ رى مث ل اس تخدام ال ذمم المدين ة
كضمان والسندات القابلة لنقل الملكي ة ع ن طري ق التس ليم أو التظهي ر  ،ومع دات وأدوات العم ل ،
والبض ائع المع دة للبي ع  ،وﺣ ق الم ؤجر ف ي عق ود الت أجير التم ويلي وغيره ا  ،وه ذا التوس ع ف ي
التطبيق والتن وع ف ي اس تخدام اﻷم وال المنقول ة ﻻ ي أتي فق ط م ن أج ل اﻻس تجابة للمع ايير الدولي ة
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ووضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تنافسية سهول اﻷموال  ،إنما أيض ا س يكون ل ه
أث ر إيج ابي كبي ر عل ى اقتص اد الدول ة كون ه يلب ي التط ور الﺣ ديث ف ي نط اق اس تخدام اﻷم وال
المنقولـ ـة  ،وسيس هل عل ى المش اريع التجاري ة الص غيرة والمتوس طة ف ي الﺣص ول عل ى التموي ل
الﻼزم بسهولة مع ضمان ﺣق الدائنين من البنوك ومؤسسات التمويل  ،ومن خﻼل تنوي ع اﻷص ول
المالي ة الت ي يمك ن اس تخدامها  ،وي أتي ه ذا الق انون ف ي الظ روف الﺣالي ة ليؤك د تج اوب الﺣكوم ة
لمتطلبات الوضع الﺣالي والمستقبلي  ،لذلك نشهد تغير القانون بداية من تغيير عن وان الق انون م ن
"رهن اﻷموال المنقولة ضمانا للدين " ليصبح " قانون ضمان الﺣقوق باﻷموال المنقولة " وهو م ا
يعك س التوس ع ف ي أن واع اﻷدوات واﻷم وال المنقول ة المس تخدمة لض مان ال ديون  ،وﺣي ث أن
التعديﻼت التي تمت على قانون رهن اﻷموال المنقولة ضمانا ً للدين من أجل تﺣقيق هذا التطور ق د
مس ت العدي د م ن الم واد وغي رت ف ي ترتيبه ا ومض مونها وتعريف ات المص طلﺣات اﻷساس ية مث ل
اﻻنتق ال م ن اس تخدام مص طلح " ﺣ ق ال رهن " إل ى مص طلح " ﺣ ق الض مان " وم ن مص طلح "
ال راهن والم رتهن " إل ى مص طلح " الض امن والمض مون ل ه "  ،وغي رت ف ي عن وان الق انون
وتعديﻼت أخرى اﻷمر الذي أصبح من اﻷفضل إعادة إصدار القانون بدﻻً من إصدار تعديل عليه،
وهو ما أجمعت عليه كافة الجهات التي شاركت في مناقشة مس ودة الق انون  ،كم ا أن خب راء البن ك
الدولي أخذوا على عاتقهم بأن التعديﻼت الت ي ت م إجراؤه ا وإص دار ذل ك ف ي ص ورة ق انون جدي د
سيضمن للدولة تﺣقيق أعلى النقاط  ،وهو ما نهدف إليه في تقرير البن ك ال دولي له ذا الع ام  ،وه ذا
يدل على تطور التشريعات في الدولة بما يتماشى مع متطلبات نمو اﻻقتصاد  ،وﺣيث أن الﺣكوم ة
قد وجهت بضرورة مراجعة كافة التشريعات بصورة دورية لسهولة ممارسة اﻷعمال .
وفي الخت ام أود أن أوض ح أن ه بن اء عل ى ص دور الق انون رق م ) (20لس نة  2016ف ي ش أن ره م
اﻷموال المنقولة ضمانا ً لدين أصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا ً بتولي مصرف اﻹمارات للتنمي ة
اﻹدارة واﻹش راف عل ى س جل إش هار الﺣق وق عل ى اﻷم وال المنقول ة  ،وعلي ه ت م تأس يس ش ركة
مملوكة لمصرف اﻹمارات للتنمية هي " شركة إمارات للس جﻼت المتكامل ة " ﺣي ث س اهم تأس يس
الشركة في تقدم مركز دولة في مؤشر سهولة ممارسة اﻷعمال على المستوى الدولي ﺣيث تسجيل
بيان ات الرهون ات والموج ودات المنقول ة عب ر النظ ام اﻹلكترون ي وال ذي يض من عملي ة تس جيل
الرهونات والبﺣث عنها إلكترونيا وبدون التدخل يدويا ً  ،كما بلغ عدد التسجيﻼت وغيرها أكثر من
) (57أل ف إش هار ف ي خ ﻼل الم دة اﻷخي رة  ،ك ذلك هن اك ش ركات تموي ل ع ددها ) (175ش ركة
مسجلة بالشركة  ،فأصبح في هذا اﻹطار أنه تم تطبيق القانون  ،لذلك وصلنا لهذه المرﺣلة  ،وبهذا
التع ديل  -مع الي ال رئيس  -نتوق ع ﺣص ول نم و كبي ر ف ي إش هار الرهون ات مم ا سيس اعد القط اع
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الخ اص وخاص ة المش اريع الص غيرة والمتوس طة ف ي النم و وف ي الﺣص ول عل ى اﻻئتمان ات
والقروض من المصارف .
وختاما ً أشكركم معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
ش كرا ً مع الي اﻷخ عبي د ﺣمي د الط اير عل ى ه ذا اﻹيض اح وال ذي أعتق د أن ه ك ان إيض اﺣا ً مطلوب ا ً
وسيسهل  -إن شاء ﷲ  -عملنا هذا اليوم ف ي مناقش تنا لمش روع ه ذا الق انون  ،وعن دي اﻵن س عادة
سعيد راشد العابدي يود التفضل أيضا بإيض اح باعتب اره رئيس ا ً للجن ة  ،ث م بع د ذل ك عن دي س عادة
اﻷخ ﺣمد الرﺣومي يطلب الكلمة  ،تفضل اﻵن سعادة رئيس اللجنة اﻷخ سعيد راشد العابي .
سعادة  /سعيد راشد العابدي :
معالي الرئيس  ،أصﺣاب المعالي الوزراء  ،أصﺣاب الس عادة ال زمﻼء والض يوف  ،الس ﻼم عل يكم
ورﺣمة ﷲ وبركاته .
تﺣدث معالي الوزير عن هذا القانون باستفاضة ولن أزيد أكث ر  ،ولك ن بع ض التوض يﺣات بﺣي ث
نكون على بينة من هذا القانون  ،فالقانون ذو طابع مالي وقانوني صرف  ،فبالتالي ستﻼﺣظون به
الكثير من التعبيرات أو الجمل التي ربما يكون فيها صعوبة علينا في فهمها .
ثانيا ً  :هذا القانون  -أيها اﻹخوة  -تمت الموافق ة علي ه ف ي الع ام  2016م ن قب ل المجل س ال وطني
اﻻتﺣادي  ،والقانون ال ذي أمامن ا الي وم ه و نفس ه ولكن ه تض من تع ديﻼت تتواف ق ومتطلب ات البن ك
الدولي وذلك لرفع ترتيب الدولة عربيا ً ودوليا ً في مؤشر سهولة اﻷعمال  ،فالقانون مفصل تفص يل
بﺣيث يكون من الصعب علينا نﺣن التوسع في شرﺣه أو التوس ع ف ي تفس يره نظ را ﻷنن ا نﺣ ن ف ي
هذا الوضع  ،أيضا هذا القانون نفس ه موج ود ف ي دول أخ رى نﺣ ن متس اوين معه ا  ،وبالت الي ف ﻼ
يوج د تمي ز م ا بينن ا وب ين ال دول اﻷخ رى  ،ومعظ م ال دول الت ي تك ون تﺣ ت مظل ة البن ك ال دولي
سيكون لديها نفس هذا القانون  ،وبالتالي فنﺣن في نفس المجال  ،وم ن المه م بمك ان أن نع رف أن
هذا القانون لن يؤثر بالسلب على المواطنين بل عل ى العك س سيس تفيد الم واطنين م ن ه ذا الق انون
وسيﺣصلون على تس هيﻼت م ن خ ﻼل ه ذا الق انون م ن قب ل البن وك ﻷنش طة يس تطيعون مزاولته ا
تساهم في رفع مستوى الصناعة والزراعة مث ل اﻷنش طة الزراعي ة والص ناعية بﺣي ث يس تطيعون
الﺣصول على تسهيﻼت من البنوك  ،وأضرب مثل على ذلك  ،بمعنى مثﻼ إذا ق رر العاب دي الي وم
أن يعمل مشروع تجاري وعندي مزرعة من الﺣكومة ولكن ليس لدي اﻹمكانيات التي م ن خﻼله ا
أس تطيع اﻹس تثمار  ،فأذه ب للبن ك وأخب رهم أنن ي أعم ل مﺣص ول زراع ي م ثﻼ عن ب أو أي
مﺣصول آخر وأرباﺣه في ﺣدود مليون درهم  ،وأﺣتاج إلى ) (300ألف درهم كقرض  ،فبالت الي
مضبطة الجلسة  - 9الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  12من 57

بوجود هذا القانون ستسهل اﻷمور علينا  ،فالمشكلة التي كنا نواجهها هي عدم إمكانية التغيير كثيرا ً
ف ي الق انون  ،وسأض رب مث اﻻً ﺣت ى ﻻ أطي ل عل يكم  ،فم ثﻼً إذا كن ا نري د أن نغي ر العن وان
اﻹلكتروني ،فقد طلبنا من اﻹخوة في الوزارة الذين  -صراﺣة كانوا متج اوبين معن ا ج دا ً  -وأوج ه
لهم الشكر جميعا ً  -وقلن ا له م لم اذا ﻻ نض ع البري د اﻹلكترون ي  ،ق الوا ﻻ  ،فل و غيرن ا ه ذا س وف
يؤدي إلى أن تخسر الدولة عدة نقاط فقط بسبب هذا التغيير  ،وبالتالي قلن ا ﻻ  ،ل ن نك ون س ببا ً ف ي
أن تخسر الدولة أي نقطة بسبب تعديل ﻻ يضيف أو ي نقص م ن ش يء  ،فبالت الي الي وم إخ واني أن ا
أعلم أنكم لديكم الكثير من النقاط وأنتم قادرين على النقاش والتفاعل ونﺣن أيضا قادرين على ال رد
وﺣتى لو تطلب منا وقت أطول  ،ولكن يجب علينا ف ي المجل س والﺣكوم ة أن نك ون ي دا ً بي د ﺣت ى
يكون المجلس الوطني مساهم أساسي في وضع الدولة في المرتبة اﻷولى عربيا ً وف ي المكان ة الت ي
يج ب أن تك ون عليه ا ف ي المﺣاف ل الدولي ة  ،وبالت الي فه ذا م ا أرج وه م نكم الي وم أن نتواف ق م ع
الﺣكومة بﺣيث نخرج بقانون يوص لنا له ذا المس توى باﻹض افة إل ى أن الوق ت ل يس ف ي ص الﺣنا ،
وتأكدوا أن اﻹخوان في وزارة المالية سيكونوا على استعداد بعد أن ننتهي اليوم أن يواصلوا ﻷنه م
يجب أن يقدموا هذا القانون قبل تاريخ  ، 25فنﺣن سنعود لبيوتنا لكن اﻹخ وة ف ي ال وزارة والهيئ ة
سيواصلون العمل في القانون بﺣيث يوصلونه قبل يوم اﻹثن ين ﻷن الس بت واﻷﺣ د عالمي ا ً إج ازة ،
أي ليس ل ديهم إﻻ ي وم الجمع ة  ،فبالت الي يج ب علين ا التع اون م ع الﺣكوم ة ﻹنج از ه ذا المش روع
بأسرع وقت ممكن  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ سعيد راشد  ،تفضل سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي .
سعادة  /حمد أحمد الرحومي ) :النائب اﻷول للرئيس(
﷽

 ،مساكم ﷲ بالخير معاليك واﻹخوة اﻷعضاء .

الﺣقيقة بﺣكم أنني شاركت ف ي نق اش ه ذا الق انون ف ي ع ام  2016فبالفع ل ت م نقاش ه ﺣينه ا بش كل
مستفيض  ،وقد اطلعت على مشروع القانون المقدم اليوم فيوجد فيه الكثير من اﻷم ور الت ي كان ت
موجودة في القانون السابق مع تغييرات مﺣدودة  ،وطبعا ً نشكر اللجنة ﻷنها بالفعل بض غطت عل ى
نفسها وعملت واستطاعت أن تنتهي منه في وقت يعتبر قياس ي  ،فه ذا أم ر مﺣس وب له ا  ،وك ذلك
ﺣتى لو كان هناك نقاش فالنقاش  -طبعا ً  -مطلوب إذا ك ان أﺣ د يﺣت اج ﻷن يستفس ر أو يض يف أو
يعدل فﻼ مشكلة في ذل ك  ،ولك ن ف ي نهاي ة الي وم نﺣ ن نع رف أن ه ب إذن ﷲ س يتم مناقش ة مش روع
القانون وسننتهي منه ﻷنه عبارة عن ) (50مادة ولدينا المجال ﻷن ننته ي من ه بش كل جي د  ،ولك ن
فقط أردت التأكيد أنه ﺣتى سرعة إنجازه يعتبر أم ر إيج ابي ﻷن ه كم ا ذك رت تم ت مناقش ته بش كل
مضبطة الجلسة  - 9الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  13من 57

مس تفيض ف ي ع ام  ، 2016واﻵن ه ي نف س الم واد م ع بع ض التع ديﻼت عل ى بعض ها  ،فنش كر
اللجنة وكذلك نتطلع إلى أن هذا القانون تم فلترته في المناقشة الس ابقة ف ي ع ام  ، 2016وإن ش اء
ﷲ المرة الثانية كذلك يتم اﻻنتهاء منه مع شكري للجنة  ،وشكراً.
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ ﺣمد  ،الﺣقيقة لم يتم تسجيل طلبات إضافية للﺣ ديث  ،فه ل يواف ق المجل س عل ى
مشروع القانون من ﺣيث المبدأ ؟ وأنوه إلى أن التصويت إلكترونيا ً.
تم إجراء التصويت على مشروع القانون من ﺣيث المبدأ إلكترونيا ً فكانت النتيجة بالموافقة بأغلبي ة
) (37صوت وغير الموافقين عدد صفر ولم يصوت عدد ) (3أعضاء .
إذا ً فاﻷغلبية موافقين وبذلك تمت الموافقة على مشروع القانون من ﺣيث المب دأ  ،ولتتفض ل س عادة
المق ررة ب تﻼوة م واد مش روع الق انون ﻷخ ذ ال رأي عليه ا م ادة  .م ادة  ،وكم ا ج رت الع ادة ف ي
الجلسات عن بعد سيستمر المقرر في قراءة المواد إﻻ إذا طلب اﺣد اﻷعضاء الكلمة على مادة ما ،
عندئذ سنقف عند مكان طل ب الكلم ة لنص وت عل ى م ا س بق م ن م واد ث م نتوق ف عن د الم ادة الت ي
عليها مﻼﺣظات لنستمع للمﻼﺣظات  ،تفضلي سعادة المقررة .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
قانون اتحادي رقم )

( لسنة 2020

في شأن ضمان الحقوق في اﻷموال المنقولة
نﺣن خليف ة ب ن زاي د آل نهي ان

رئ يس دول ة اﻹم ارات

العربية المتﺣدة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصﻼﺣيات الوزراء،
وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (5لسنة  1975في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (26لسنة  1981بشأن القانون التجاري البﺣري ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (5لسنة  1985بإصدار قانون المعامﻼت المدنية ،وتعديﻼته،
وعل ى الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (3لس نة  1987بإص دار ق انون العقوب ات ،وتعديﻼت ه - ،وعل ىالقانون اﻻتﺣادي رقم ) (10لسنة  1992بإصدار قانون اﻹثبات في المعامﻼت المدنية والتجارية،
وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (11لسنة  1992بإصدار قانون اﻹجراءات المدنية ،وتعديﻼته،
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وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (35لسنة  1992بإصدار قانون اﻹجراءات الجزائية ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (37لسنة  1992في شأن العﻼمات التجارية ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (18لسنة  1993بإصدار قانون المعامﻼت التجارية ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رق م ) (17لس نة  2002بش أن تنظ يم وﺣماي ة الملكي ة الص ناعية لب راءات
اﻻختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،وتعديﻼته،
وعل ى الق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (1لس نة  2006بش أن المع امﻼت والتج ارة اﻹلكتروني ة - ،وعل ى
القانون اﻻتﺣادي رقم ) (6لسنة  2010بشأن المعلومات اﻻئتمانية - ،وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم
) (2لسنة  2015بشأن الشركات التجارية ،وتعديﻼته - ،وعلى المرسوم بقانون اتﺣ ادي رق م )(9
لسنة  2016بشأن اﻹفﻼس ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (20لسنة  2016بشأن رهن اﻷموال المنقولة ضمانا ً لدين ،وتعديﻼته،
وعلى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (8لسنة  2018بشأن التأجير التمويلي،
وعلى المرسوم بقانون اتﺣادي رقم ) (14لسنة  2018بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت
واﻷنشطة المالية،
وعلى المرسوم بقانون اتﺣادي رقم ) (19لسنة  2019بشأن اﻹعسار،
وعلى المرسوم بقانون اتﺣادي رقم ) (26لسنة  2019بشأن المالية العامة،
تم ﺣذف ما يلي ﻻنه ﻻ يتم النص في ديباجة المشروع إﻻ على القوانين والمراسيم بقوانين :
" قرار مجلس الوزراء رقم ) (57لسنة  2018في شأن الﻼئﺣ ة التنظيمي ة للق انون اﻻتﺣ ادي رق م
) (11لسنة  1992بشأن قانون اﻹجراءات المدنية ،وتعديﻼته " ،
وبن ا ًء عل ى م ا عرض ه وزي ر المالي ة ،وموافق ة مجل س ال وزراء ،والمجل س ال وطني اﻻتﺣ ادي،
وتصديق المجلس اﻷعلى لﻼتﺣاد،
أصدرنا القانون اﻵتي :
معالي الرئيس :
أكملي يا أخت ميرة ﻷنه لم يطلب أﺣد الكلمة على الديباجة .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
الفصل اﻷول
التعاريف ونطاق التطبيق
المادة )(1
التعاريف
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في تطبيق أﺣكام هذا القانون ،يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضﺣة قرين ك ل منه ا،
يقض سياق النص بغير ذلك:
ما لم ِ
الدولة  :اﻹمارات العربية المتﺣدة.
الوزارة  :وزارة المالية.
الوزير  :وزير المالية.
ﺣ ق الض مان  :ﺣ ق عين ي عل ى م ال منق ول ي تم إنش اؤه بموج ب عق د ض مان لغاي ات ض مان أداء
التزام ،وذلك ﺣتى وإن لم يصفه اﻷطراف صراﺣة كﺣق ضمان ،وبغض النظر عن نوع المال ،أو
وضع الضامن أو المضمون له أو طبيعة اﻻلتزام المضمون ويشمل ﺣ ق الم رتهن ف ي عق د ال رهن
وﺣق المؤجر الناشئ عن عقد الت أجير التم ويلي وﺣ ق ملكي ة الب ائع للم ال المنق ول المب اع بموج ب
عقود البيع ونقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان وﺣق المﺣال له في الضمان بالﺣوالة.
الضمانة  :المال المنقول الم ادي أو المعن وي س واء أك ان ﺣالي ا ً أو مس تقبليا ً وال ذي ينش أ علي ه ﺣ ق
الضمان.
عوائد الضمانة  :أي بدل عيني أو نقدي ينتج عن التصرف بالضمانة أو عن استبدال غيرها بها ،أو أي
تعويض يﺣصل عليه الضامن نتيجة لنقص قيمة الضمانة أو تلفها أو أي تعويض آخر مشابه .
المضمون له  :الدائن المستفيد من ﺣق الضمان.
الض امن  :الش خص ص اﺣب الﺣ ق أو الس لطة للتص رف ف ي الض مانة ال ذي ينش ئ ﺣ ق الض مان
لضمان التزاماته أو التزامات الغير.
المضمون عنه  :الشخص المـدين باﻻلتـزام المضمون إذا لم يكن ضامنا ً .
عقد الضمان  :عقد بين الضامن والمضمون له على إنشاء ﺣق الضمان.
السجل  :السجل اﻹلكتروني المخصص ﻹشهار الﺣقوق على اﻷموال المنقولة.
اﻹشهار  :قيد الﺣقوق التي ت رد عل ى اﻷم وال المنقول ة ف ي الس جل ،ويش مل ذل ك قي د أي تع ديل أو
إلغاء له.
ال ذمم المدين ة  :الﺣ ق ف ي اس تيفاء مب الغ مالي ة للض امن ف ي ذم ة الغي ر ،وﻻ يش مل ذل ك الﺣ ق ف ي
الدفعات المالية المثبت ة ف ي الس ندات القابل ة للتظهي ر أو الﺣ ق ف ي ال دفعات المودع ة ف ي الﺣس ابات
الدائنة لدى البنوك أو الﺣق في الدفعات بموجب اﻷوراق المالية .
المﺣكمة  :مﺣكمة اﻻستئناف أو المﺣكمة التي تقع في دائرتها الضمانة بﺣسب اﻷﺣوال.
ﺣ ق الض مان لتموي ل الش راء  :ﺣ ق ض مان عل ى م ال منق ول م ادي أو ﺣ ق ملكي ة فكري ة أو ﺣ ق
المرخص له بموجب ترخيص الملكية الفكرية والذي تم إنشاؤه لضمان اﻻلتزام بتسديد الجزء غي ر
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المسدد من ثمن مال منقول أو أي ائتمان آخر تم منﺣه لتمك ين الض امن م ن الﺣص ول عل ى ﺣق وق
في مال منقول.
النفاذ في مواجهة الغير  :إتمام اﻹجراءات الﻼزمة لتمكين المضمون له من التمسك بﺣ ق الض مان
في مواجهة الغير إما بتسجيل إشهار في السجل وفق أﺣكام هذا القانون أو تمكين المضمون له م ن
ﺣيازة الضمانة أو اكتساب المضمون له للسيطرة على الضمانة .
معالي الرئيس :
سعادة اﻷخ علي جاسم  ،أنت طال ب الكلم ة عل ى الم ادة رق م ) ، (3ل ذلك إن ش اء ﷲ عن دما نص ل
إليها سنعطيك الكلمة  ،صﺣيح يا أخ علي ؟
سعادة  /علي جاسم أحمد :
صﺣيح معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
أكملي يا أخت ميرة .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(2
نطاق تطبيق القانون
 .1تسري أحكام هذا القانون على أي حق ضمان ينشأ بموجب أحكامه ف ي إط ار المع امﻼت التجاري ة
أو المدنية .
 .2لغايات هذا القانون يعتبر حق المحال إليه في بي ع ال ذمم المدينة ح ق ض مان ،وتس ري علي ه أحك ام
هذا القانون باستثناء أحكام الفصل السابع منه " .
الفصل الثاني
الضمانة....
معالي الرئيس :
لﺣظ ة ل و س مﺣت اﻷخ ت المق ررة  ،فس نتوقف هن ا للتص ويت عل ى الديباج ة والم ادتي ن
اﻷولى والثانية ثم بعد ذلك نعطي الكلمة لسعادة اﻷخ علي جاسم عل ى الم ادة الثالث ة بع د
أن تقرأيها  ،فاﻵن سيتم التصويت إلكترونيا ً على الديباجة والم ادتين اﻷول ى والثاني ة ..
أرﺣب بمعالي اﻷخ عبدالرﺣمن العويس  ،أه ﻼ ً وسه ﻼ ً أخي أبو ﺣمد ذكروا ل ي أن ل ديك
مكالمات  ،تفضل .
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معالي  /عب دالرحمن ب ن ﷴ الع ويس ) :وزي ر الص حة ووقاي ة المجتم ع  -وزي ر الدول ة لش ؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي(
مساكم ﷲ بالخير  ،بالفعل كنت أتﺣدث مع معالي وزير الصﺣة اﻷردني ﺣيث كان هناك توجيهات
م ن الﺣكوم ة بالتواص ل  ،وق د أنهين ا المكالم ة وانض ممنا لجلس ة المجل س الم وقر  ،وأس لم عل ى
أصﺣاب السعادة اﻹخوة اﻷعضاء ومعالي اﻷخ عبيد الطاير  ،ووفقكم ﷲ وأعت ذر ع ن المقاطع ة ،
وشكراً.
معالي الرئيس :
العفو يا أخ أبو ﺣمد  ،كذلك اﻹخوة يعتبرونك عضو معهم ...
معالي  /عب دالرحمن ب ن ﷴ الع ويس ) :وزي ر الص حة ووقاي ة المجتم ع  -وزي ر الدول ة لش ؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي(
الﺣقيقة لن آخذ رقم العضو ) (41وإنما أنا العضو ) (40ﻷن معالي ك ﻻ تص وت  ،فل و تفتﺣ وا ل ي
الﺣق بالتصويت ...
معالي الرئيس :
التصويت لن نعطيك الﺣق به يا أبو ﺣمد ...
معالي  /عب دالرحمن ب ن ﷴ الع ويس ) :وزي ر الص حة ووقاي ة المجتم ع  -وزي ر الدول ة لش ؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي(
أنا دائما معكم ﺣفظك ﷲ يا طويل العمر .
معالي الرئيس :
مشكور أخي أبو ﺣمد .
تم التصويت إلكترونيا على الديباجة والمادة اﻷولى والثانية فكانت هناك موافقة بأغلبية ) (35عضو .
واﻵن تفضلي يا أخت ميرة بتﻼوة المادة الثالثة ومن ثم سنستمع لتعليق سعادة اﻷخ علي جاسم .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
الفصل الثاني
الضمانة
المادة )(3
اﻷموال التي يجوز أن تكون ضمانات
" يجوز أن تكون مﺣﻼً للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزءا ً منها أو ﺣق غير قاب ل
للتجزئة فيها وسواء أكانت ﺣالية أو مستقبلية بما في ذلك ما يأتي :
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أ .الذمم المدينة إﻻ إذا كانت جزءا ً من معاملة نقل ملكية مشروع.
ب .الﺣسابات الدائنة لدى البنوك ،بما في ذلك الﺣساب الجاري وﺣساب الوديعة.
ج .السندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استﺣقاق
مبل غ أو ملكي ة بض ائع ،بم ا ف ي ذل ك اﻷوراق التجاري ة وش هادات اﻹي داع البنكي ة ووث ائق الش ﺣن
وسندات إيداع البضائع.
د .المعدات وأدوات العمل.
هـ .العناصر المادية والمعنوية للمﺣل التجاري.
و .البضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد اﻷولية والبضائع قيد التصنيع أو التﺣويل.
ز .المﺣاصيل الزراعية والﺣيوانات ومنتجاتها ،ويشمل ذلك اﻷسماك والنﺣل.
ح .العقار بالتخصيص.
ط .أي ة أم وال منقول ة أخ رى ت نص الق وانين الناف ذة ف ي الدول ة عل ى ص ﻼﺣيتها ﻷن تك ون مﺣ ﻼً
للضمان وفقا ً ﻷﺣكام هذا القانون" .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة اﻷخ علي جاسم .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
شكرا ً معالي الرئيس  ،انا س أتكلم عل ى النقط ة )ز( م ن ه ذه الم ادة  ،الﺣقيق ة أن ه ذا الق انون ربم ا
يكون منقوﻻً من قوانين أو تشريعات دولية  ،وقد تتوافق بعض اﻷمور م ع دول معين ة وﻻ تتواف ق
معنا  ،فالبند )ز( تتكلم عن ضمانات  ،وهذه الضمانات ﻷشياء ﻻ تصلح بأن تك ون ض مانات ﻷنه ا
قابل ة للتل ف الس ريع  ،فل و قلن ا م ثﻼً منتج ات زراعي ة أو ﺣيواني ة فه ذه ﻻ تص لح م ثﻼً ف ي دول ة
اﻹمارات وتصلح في دول أخرى مثل المناﺣل وغيرها  ،لذلك خصوص ية دول ة اﻹم ارات تف رض
بأن ﻻ تكون هذه المنتجات ضمانات ﻷنها قابلة للتلف السريع  ،فيا ﺣبذا لو يفسر لي معالي الوزير
هذه النقطة سواء كان يتوافق معي في الرأي أو لديه تبرير  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ علي جاسم  ،سنعطي الكلمة لسعادة رئيس اللجنة لتوضيح ما تقدمت به  ،تفض ل
سعادة اﻷخ سعيد راشد .
سعادة  /سعيد راشد العابدي :
مع الي ال رئيس  ،المﺣاص يل الزراعي ة والﺣيوان ات ومنتجاته ا  -م ع ش كر اﻷخ عل ي  -لك ن الي وم
هناك دول أساس اقتصادها هو الزراعة  ،وبالتالي يمك ن أن تُؤخ ذ المنتج ات الزراعي ة كض مانات
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بعد أن يتم ﺣفظها إما بالتبريد أو بالتجفيف  ،وأيض ا ﺣت ى الﺣيوان ات ومنتجاته ا ل و أخ ذنا مث ال ي ا
مع الي ال رئيس اﻷلب ان أو الﺣيوان ات المذبوﺣ ة واللﺣ وم أو اﻷس ماك  ،فه ذه كله ا م ن الممك ن أن
تستخدم كضمانات للبنوك وخصوصا ً أن القانون عالج هذا اﻷمر بالسرعة الكبيرة في اﻹجراءات ،
فعندما أود رهن منتج زراعي أو منتج ﺣي واني ف ﻼ أعتق د أنه ا ب الطريق الﺣديث ة الت ي وص لت له ا
التكنولوجيا تعتبر سريعة التلف مطلقا ً  ،وبالتالي تصلح ﻷن تكون ضمانات  ،وما يتناسب -أيضا -
م ع بيئتن ا ف ي ه ذا الجان ب لنأخ ذ عل ى س بيل المث ال التم ور  ،ف التمور ﻻ تتل ف إطﻼق ا ي ا مع الي
الرئيس ،وهي موجودة اﻵن وتستخدم كضمانات من المنتجين المزارعين  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
هل لديك توضيح إضافي معالي الوزير ؟ تفضل .
معالي  /عبيد حميد الطاير ) :وزير الدولة للشؤون المالية(
شكرا ً معالي ال رئيس  ،والش كر موص ول لس عادة العض و عل ي جاس م ولس عادة رئ يس اللجن ة عل ى
التوضيح  ،أعتقد أن اﻷمور تغي رت الي وم  ،فعن دنا الي وم البي وت الزراعي ة منتش رة  ،وف ي الوق ت
الﺣاضر وفي هذه الظروف وإن شاء ﷲ سيكون هناك استثمار أكث ر ف ي تط وير القط اع الزراع ي
وذل ك باس تخدام التقني ات الﺣديث ة المتواج دة واس تقطابها ف ي الدول ة  ،ل ذلك اﻻتج اه المس تقبلي ه و
اﻻنتق ال م ن الط رق العادي ة ف ي الزراع ة إل ى اس تخدام التقني ات  ،وه ذه المﺣاص يل باﻹمك ان أن
تضعها بﺣيث تكون كضمان  ،فأعتقد معالي الرئيس أن القانون يجب أن يكون شامﻼً  ،والتوقعات
المستقبلية ﻻتجاه هذا القطاع وخاصة أن الﺣكومة تتجه لبناء مخزون للضمان الغذائي في الدول ة ،
فأعتقد من المهم جدا ً اﻹشارة إلى هذه اﻷمور كضمانات  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزير  ،أنا فقط سأضيف شيء يا سعادة اﻷخ علي  ،فلو ﻻﺣظنا عنوان المادة ،
فالعنوان ينص على " اﻷموال التي يجوز أن تكون ضمانات "  ،ومدخل المادة يقول  " :يجوز أن
تكون مﺣﻼ للضمان  " ..أي أن هذه المادة تعطي الجوازية  ،والمؤسسات التي تقرض هي التي
تقدر أن تقبل أو ﻻ تقبل  ،فﻼ يوجد ما يلزم المصرف أو المؤسسة المالية التي ستقرض أن تقبل أو
ﻻ تقبل  ،فالمادة أعطت الجواز ووسعت دائرة الضمانات لمن يرغب في الﺣصول على إقراض
لهذه الغاية  ،أتمنى أن يكون قد تم توضيح اﻷمر يا أخ علي  ،تفضل سعادتك .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
ما تفضلت فيه معاليك هو جواز والتأكد بﺣيث تكون هذه المﺣاصيل أو بﺣيث تكون مؤهلة ﻷن
تكون ضمانات  ،نﺣن نتكلم عن طرق التخزين واﻻنتاج وغيره  ،نﺣن كنا نقول أن هناك نوع من
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المخاطر أﺣيانا ً ﻷسباب عدة ربما تكون طبيعية وربما تكون بﺣكم التخزين واﻷمور اﻷخرى ،
طبعا ً الجوازية هي التي تفضلت بها معاليك وأن عنوان هذه المادة يمكن أن تعطينا نوع من
اﻻﺣترازية بالنسبة لتطبيق القوانين  ،عندما تكون المواد فيها ديناميكية بﺣيث تكون فيها مواد
اﺣترازية فهذا شيء إيجابي بالنسبة للقانون وأنا أتوافق مع معاليك  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
مشكور سعادة اﻷخ علي جاسم  ،نكمل اﻵن يا أخت ميرة المادة الرابعة .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(4
اﻷموال المستثناة من أحكام القانون
ﻻ تسري أﺣكام هذا القانون على اﻷموال اﻵتية :
أ .اﻷموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل ﺣقوق الضمان التي ترد عليها في
سجﻼت خاصة.
ب .النفقات واﻷجور والرواتب والتعويضات العمالية.
ج .اﻷموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية اﻷجنبية والمنظمات
الدولية الﺣكومية.
المادة )(5
الرهن المجرد من الحيازة
 .1على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ،يجوز رهن اﻷموال المنقولة دون ﺣاجة إلى تسليم
ﺣيازتها للمضمون له أو إلى الغير.
 .2يترتب على إشهار ﺣق الضمان المنشأ بموجب عقد الرهن في السجل كافة الﺣقوق التي يتمتع
بها المرتهن كما لو كان ﺣائزا ً للمال المرهون.
الفصل الثالث
السجل
المادة )(6
إنشاء السجل
 .1ينشأ سجل ﻹشهار الﺣقوق وفقا ً ﻷﺣكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ،ويﺣدد
القرار الجهة التي ستتولى إدارة السجل وذلك بنا ًء على اقتراح من الوزير.
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 .2تﺣدد الﻼئﺣة التنفيذية لهذا القانون تنظيم عمل السجل واﻹجراءات المتبعة بشأن القيد فيه،
والرسوم المقررة ﻻستخدامه.
المادة )(7
حق اﻻطﻼع على السجل
يجوز للعامة اﻻطﻼع على المعلومات الواردة في السجل وذلك وفق ما تﺣدده الﻼئﺣة التنفيذية لهذا
القانون ،ويجوز طلب الﺣصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في
السجل ،ويكون لهذا التقرير إذا تمت المصادقة عليه من الجهة التي تتولى إدارة السجل ﺣجية على
الكافة في إثبات تاريخ اﻹشهار ووقته وأي معلومات تم إشهارها في السجل ،وتنظم الﻼئﺣة
التنفيذية لهذا القانون شروط الﺣصول على التقرير.
الفصل الرابع
إنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه
المادة )(8
إنشاء حق الضمان
 .1يشترط ﻹنشاء ﺣق الضمان ونفاذه بين أطرافه وفق أﺣكام هذا القانون ما يأتي :
أ .الدخول في عقد الضمان.
ب .أن يكون الضامن أهﻼً للتصرف في الضمانة أو مخوﻻً بإنشاء ﺣق الضمان عليها.
ج .أن يشمل عقد الضمان وصفا ً للضمانة ،ويجوز أن تكون موصوفةً وصفا ً عاما ً أو مﺣددا ً بما
يتيح التعرف عليها ،ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن أو فئة مﺣددة أو عامة أو
صنف مﺣدد أو عام من أموال الضامن.
د .أن يشمل عقد الضمان وصفا ً لﻼلتزام المضمون بﺣق الضمان وتﺣدد الﻼئﺣة التنفيذية لهذا
القانون درجة ونوع الوصف ،بما في ذلك باﻹشارة للﺣد اﻷعلى لﻼلتزام المضمون.
هـ .أن يقوم المضمون له بأداء المقابل المتفق عليه في عقد الضمان أو اﻻلتزام بأدائه.
 .2يضمن ﺣق الضمان التزاما ً واﺣدا ً أو أكثر من أي نوع ،سواء أكان ﺣاﻻً أو مستقبﻼً ،معين أو
قابل للتعيين ،منجز أو معلق على شرط ،ثابت أو متغير.
 .3يمتد ﺣق الضمان تلقائيا ً إلى عوائد الضمانة ومنتجاتها وما استبدل بها ،ما لم يتفق اﻷطراف
على خﻼف ذلك.
معالي الرئيس :
سعادة اﻷخ علي جاسم يطلب الكلمة تفضل .
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سعادة  /علي جاسم أحمد :
شكرا ً معاليك  ،في الفصل الرابع ورد في موضوع السجل وﺣدد بأن يكون ورقي أو الكتروني ،
فأنا أتكلم أيضا ً بالنسبة للضمان فيجب أن يكون أيضا ً ورقي أو الكتروني ﺣتى ﻻ يثير نزاع بين
الطرفين  ،هذه ضمن الوقائع أن ننتبه لها في تشريعاتنا ﺣتى تكون هناك ضمانات ورقية أو
الكترونية ...
معالي الرئيس :
تتكلم عن أي مادة أخ علي ؟
سعادة  /علي جاسم أحمد :
المادة ) (8معاليك .
معالي الرئيس :
أي فقرة ﻷكون متابعا ً معك .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
الفقرة )د( " أن يشمل عقد الضمان وصفا ً لﻼلتزام المضمون بﺣق الضمان وتﺣدد الﻼئﺣة التنفيذية
لهذا القانون درجة ونوع الوصف ،بما في ذلك باﻹشارة للﺣد اﻷعلى لﻼلتزام المضمون "  .ما
أتكلم فيه أنه عندما تكون هناك ضمانات وغيره كما تكلمنا عن السجل فإننا نتكلم عن الضمانات
بأن تكون ورقية أو الكترونية بﺣيث تكون مثبتة ﺣتى ﻻ يكون فيها نقاش .
معالي الرئيس :
عفوا ً مرة أخرى أريد أن أعرف هل لديك إضافة بخصوص هذه الجزئية ؟ وأين ولماذا ؟
سعادة  /علي جاسم أحمد :
أنا أتكلم بالنسبة للضمان ...
معالي الرئيس :
ﻻ يوجد أي لفظ للسجل في هذه الفقرة يا أخ علي .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
الفقرة ج .
معالي الرئيس :
ﺣتى في الفقرة "ج" ﻻ يوجد أي لفظ للسجل .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
الفقرة "أ" فيها و "ب" و "ج" .
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معالي الرئيس :
تفضل اقرأ لي الفقرة "ج" .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
" ج .أن يشمل عقد الضمان وصفا ً للضمانة ،ويجوز أن تكون موصوفةً وصفا ً عاما ً أو مﺣددا ً بما
يتيح التعرف عليها ،ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن أو فئة مﺣددة أو عامة أو
صنف مﺣدد أو عام من أموال الضامن "  .فهذه الضمانات نريدها الكترونية أو ورقية كما تكلمنا
عن السجل .
معالي الرئيس :
الكﻼم اﻵن لرئيس اللجنة وللﺣكومة أيضا ً .
سعادة  /سعيد راشد العابدي :
عندما يكون هناك عقد فهذا يعني أنه وجد العقد مكتوبا ً سواء كان هذا العقد وجد الكترونيا ً أو
ورقيا ً  ،بالتالي هذا العقد موجود وﻻ داعي للنص عليه  ،العقد ﺣدد وكتب إما الكترونيا ً وإما
ورقيا ً ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
تفضل دكتور وائل .
اﻷستاذ  /وائل ﷴ عبدالعال  ) :المستشار القانوني بالمجلس (
﷽

 ،معالي الرئيس  ،اﻷصل في العقود أنها تكون مكتوبة وفقا ً لقانون اﻹجراءات

المدنية  ،ولو فهمت أنا مداخلة سعادة العضو صﺣيﺣا ً أعتقد أن يكون عقد الضمان هو عقد
الكتروني وليس مكتوبا ً ورقيا ً بنسخة ورقية  ،هذا ما فهمته  ،فلو كان ما فهمته صﺣيﺣا ً فاﻷصل
في العقود أنها تﺣرر وتوقع وفقا ً للقوانين والتشريعات السارية في الدولة  ،فالتشريعات السارية في
الدولة اﻵن تجعل العقد وفقا ً لقانون المعامﻼت المدنية يكون مكتوبا ً  ،فﻼ خﻼف في البند )ج(
للقواعد العامة الواردة  ،هذا ﺣسب فهمي لما تفضل بذكره سعادة العضو .
معالي الرئيس :
هل هذا واضح يا سعادة اﻷخ علي ؟ تفضل .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
أتوافق مع سعادة اﻷخ المستشار فيما ذكره بالنسبة للعقد الورقي  ،فنﺣن نقول وفقا ً لذلك نستطيع
القول العقود اﻻلكترونية  ،ورقيا ً والكترونيا ً  ،هذا ما تفضل فيه سعادة المستشار .
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معالي الرئيس :
إذا كان هذا اﻷمر واردا ً في قوانين أخرى ونصت هذه القوانين على أن يكون العقد ورقيا ً  ،عندما
يجيز قانون المعامﻼت القانون اﻷصلي بأن يكون العقد الكترونيا ً بالتالي يكون قد فتح الباب لكافة
المعامﻼت ﻷن تكون الكترونية .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
نﺣن ما يهمنا هو أن يكون هناك تثبيت على أساس ﻻ يكون اختﻼف في الغد ومنازعات بين اﻷطراف .
معالي الرئيس :
ولكن يا أخ علي ﻻ يمكن أن نخالف نص في قانون المعامﻼت التجارية  ،ﻻبد أن يكون تشريعنا
منسجما ً معها .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
بالتأكيد قوانيننا تتوافق مع الﺣداثة بالنسبة لكل شيء .
معالي الرئيس :
تفضلي يا ميرة أكملي .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(9
الحفاظ على الضمانة
على ﺣائز الضمانة بذل عناية الشخص المعتاد في ﺣفظها بما يتناسب مع طبيعتها ما لم يكن هناك
اتفاق على بذل عناية خاصة.
الفصل الخامس
نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
المادة )(10
طرق نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
 .1ينفذ ﺣق الضمان في مواجهة الغير بأي من الطرق التالية:
أ .تسجيل إشهار في السجل وفق أﺣكام هذا القانون.
ب .تسليم ﺣيازة الضمانة للمضمون له.
ج .اكتساب المضمون له السيطرة على الضمانة.
 .2ﻻ يؤثر استبدال طريقة نفاذ ﺣق الضمان على الضمانة من اﻹشهار إلى الﺣيازة أو العكس ،في
استمرار نفاذ ﺣق الضمان عليها في مواجهة الغير.
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 .3يج وز تس جيل اﻹش هار قب ل إنش اء ﺣ ق الض مان أو ال دخول ف ي عق د الض مان ال ذي يتعل ق ب ه
اﻹشهار شريطة الﺣصول على الموافقة الخطية للضامن.
يلتزم المضمون له بأداء رسوم ونفقات إشهار ﺣق الضمان في السجل إﻻ إذا اتفق على غير ذلك.
معالي الرئيس :
شكرا ً يا ميرة  ،سنصوت اﻵن الكترونيا ً على المواد من  3إلى  10وسنعطيك فرصة لترتاﺣي قليﻼً .
) عدد الموافقين هو  37صوتا ً وهي أغلبية (
تفضلي يا ميرة أكملي قراءة المواد .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(11
نفاذ حق الضمان على العوائد
 .1يستمر نف اذ ﺣ ق الض مان الناف ذ ف ي مواجه ة الغي ر عل ى عوائ د الض مانة ونتاجه ا وكتلته ا وم ا
استبدل بها دونما ﺣاجة ﻻتخاذ أي إجراء.
 .2ينقضي نفاذ ﺣق الضمان في مواجهة الغير على العوائد إذا لم يتم إشهار ﺣق المضمون له
عليها خﻼل ) (15خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قبضها من الضامن ،وذلك ما لم تكن عوائد
الضمانة نقدية قابلة للتعيين أو موصوفة في اﻹشهار.
المادة )(12
تسجيل اﻹشهار
يتم اﻹشهار من خﻼل السجل وفق اﻹجراءات التي تﺣددها الﻼئﺣة التنفيذية لهذا القانون.
المادة )(13
أحكام خاصة بالذمم المدينة
ﻻ يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد ﺣق الضامن في إنشاء ﺣق ضمان على الذمم المدينة على صﺣة
إنشاء ﺣق الضمان على الذمم المدينة أو نفاذه ،على أنه يﺣق للطرف الذي اشترط القيد لمصلﺣته
الرجوع إلى الضامن للمطالبة بﺣقوقه.
المادة )(14
حوالة حق الضمان
للمضمون له ﺣوالة ﺣق الضمان دون ﺣاجة للﺣصول على موافقة الضامن ،على أنه يجوز إشهار
الﺣوالة باعتبارها تعديﻼً لﻺشهار ،وﻻ يؤثر عدم إشهار التعديل على نفاذ ﺣق الضمان في مواجهة
الغير.
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المادة )(15
إشهار الحجز على الضمانة
 .1في ﺣال صدور أمر أو ﺣكم بتوقيع الﺣجز التﺣفظي أو التنفيذي على الضمانة ،فعلى من صدر
اﻷم ر أو الﺣك م لمص لﺣته أن يق وم بإنف اذ الﺣق وق الت ي قرره ا اﻷم ر أو الﺣك م عل ى الض مانة
وذلك بتسجيل إشهار وفق أﺣكام هذا القانون أو ﺣيازة المال المنقول.
 .2يعتبر اﻷمر أو الﺣكم الصادر وفقا ً للبند ) (1من هذه المادة نافذا ً ف ي مواجه ة الغي ر م ن ت اريخ
ووقت إشهاره في السجل والذي تﺣدد بموجبه اﻷولوية وفقا ً ﻷﺣكام هذا القانون.
المادة )(16
إلغاء اﻹشهار
 .1يلتزم المضمون له بإلغاء اﻹشهار في الﺣاﻻت اﻵتية:
أ .إذا اتفق المضمون له مع الضامن على شطب اﻹشهار من السجل.
ب .إذا انقضى ﺣق الضمان نتيجة تنفيذ كامل اﻻلتزام المضمون بموجب عقد الض مان أو ﻷي
سبب قبل انتهاء المدة المﺣددة في السجل.
ج .إذا لم يتم استكمال إنشاء ﺣق الضمان وفقا ً للبند ) (3من المادة ) (10من هذا القانون.
د .إذا صدر قرار من المﺣكمة ﺣسب أﺣكام هذا القانون بوجوب شطب اﻹشهار من السجل.
 .2على المضمون ل ه إلغ اء اﻹش هار وذل ك خ ﻼل ) (5خمس ة أي ام عم ل م ن ت اريخ تﺣق ق إﺣ دى
الﺣاﻻت المنصوص عليها في البند ) (1من هذه المادة.
 .3إذا لم يقم المضمون له بإلغاء اﻹشهار خﻼل المدة المﺣددة في البند ) (2من ه ذه الم ادة فيك ون
مسؤوﻻً عن تعويض الضامن ،عن أي ضرر فعلي يلﺣق به.
 .4ﻻ يمتد أثر إلغاء اﻹشهار إلى ﺣق المضمون لهم اﻵخرين الذين لهم ﺣقوق سارية بموجب نفس
عقد الضمان إﻻ إذا وافقوا على ذلك خطياً.
المادة )(17
آثار النفاذ في مواجهة الغير
 .1يترتب على نفاذ ﺣق الضمان في مواجهة الغير أولوية المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في
استيفاء ﺣقوقه من الضمانة وتﺣدد تلك اﻷولوية بنا ًء على تاريخ ووقت نفاذ ﺣق الضمان في مواجهة الغير.
 .2يترتب على نفاذ ﺣق الضمان في مواجهة الغير أولوية ﺣق المضمون له وﺣقه في التقدم عل ى
الديون غير المضمونة والديون الممتازة بما في ذلك الديون المستﺣقة لموظفي الضامن وعماله
وأي ديون أخرى مستﺣقة للخزينة العامة بما في ذلك الضرائب غير المسددة.
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 .3تمتد أولوية ﺣق الضمان على اﻻلتزامات المضمونة كافة ،بما في ذلك اﻻلتزامات المترتبة بعد
صيرورة ﺣق الضمان نافذا ً في مواجهة الغير.
 .4تشمل أولوية ﺣق الضمان كامل اﻷموال المنقولة التي تشكل الضمانة والموصوفة في اﻹشهار
المسجل في السجل وسواء كانت مملوكة للضامن أو نشأت قبل تاريخ التسجيل أو بعده.
 .5ﻻ أثر لعلم المضمون له بوجود ﺣق ضمان منافس لﺣقه عل ى أولوي ة ﺣ ق الض مان المق رر ل ه
بموجب أﺣكام هذا القانون.
 .6يجوز النص في الﻼئﺣة التنفيذية على قواعد أولوية إضافية تتعلق بنوع أو أكثر من أنواع الضمانات.
الفصل السادس
حق التتبع واﻷولوية
المادة )(18
حق التتبع
 .1يترتب على نفاذ ﺣق الضمان في مواجهة الغير أن يصبح للمضمون له الﺣق في تتبع الضمانة
لدى أي شخص تمت إﺣالتها له للتنفيذ عليه واستيفاء ﺣقوقه.
 .2استثنا ًء مما ورد في البند ) (1من هذه المادة ،تنتقل الضمانة خاليةً من أي ﺣق ضمان إلى مشتريها
أو لمستأجرها أو ﻷي شخص آخر يكتسب عليها ﺣقا ً إذا وافق المضمون له على ذلك.
 .3تؤول الضمانة إذا كانت ماﻻً ماديا ً لمشتريها خاليةً من أي ﺣق ضمان إذا تم التصرف بها في
سياق اﻷعمال المعتادة للبائع شريطة أﻻ يكون المشتري وقت إبرام اتفاق البيع على علم بأن البيع
يخل بﺣقوق المضمون له بموجب عقد الضمان.
المادة )(19
أولوية حق الضمان لتمويل الشراء
 .1يتقدم ﺣق الضمان لتمويل الشراء في المعدات والمخزون وﺣقوق الملكية الفكرية والﺣقوق في
الرخص بموجب اتفاقية ترخيص تتعل ق بﺣق وق الملكي ة الفكري ة عل ى أي ﺣ ق ض مان آخ ر ﻻ
يتعلق بتمويل الشراء منافس له أنشأه الضامن ،إذا تم تسجيل إشهار بشأن ﺣق الضمان لتموي ل
الشراء في السجل خﻼل  7سبعة أيام عمل من ﺣيازة الضامن المعدات أو المخ زون ،أو إب رام
اتفاقية بيع أو ترخيص ﺣقوق الملكية الفكرية للضامن.
 .2يعتبر ﺣق الضمان لتمويل الشراء على عوائد المخزون من الذمم المدين ة ذو أولوي ة أدن ى م ن
ﺣقوق الضمان المنشأة على الذمم المدينة المشهرة في السجل بت اريخ س ابق علي ه م ا ل م يش عر
المضمون له صاﺣب ﺣق الضمان لتمويل الشراء المضمون له اﻵخر.
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المادة )(20
أولوية حق الضمان على العقار بالتخصيص
 .1استثنا ًء مما ورد في قانون المعامﻼت المدنية ،يستمر ﺣق الضمان المنشأ على الضمانة بعد أن
تصبح عقارا ً بالتخصيص ،وفي هذه الﺣالة يعتبر ﺣق الضمان نافذا ً في مواجهة الغير بما في ذلك
الدائنين المرتهنين أصﺣاب الﺣقوق القائمة على العقار قبل تاريخ التخصيص أو التي تنشأ بعده.
 .2على الرغم مما ورد في البند ) (1من هذه المادة ،ﻻ يعد ﺣق الضمان المنشأ على الضمانة
التي أصبﺣت عقارا ً بالتخصيص نافذا ً في مواجهة الدائن المرتهن للعقار في ﺣال تم تخصيص
الضمانة للعقار قبل توثيق معاملة رهن العقار وكان تاريخ توثيق تلك المعاملة سابقا ً على
تاريخ إشهار ﺣق الضمان في السجل.
معالي الرئيس :
سنعطيك فرصة للراﺣة يا ميرة وسنصوت الكترونيا ً على المواد من  11إلى . 20
) عدد اﻷصوات الموافقة  38صوتا ً وهناك اثنين لم يصوتا واﺣد منهم أنا واﻷخرى هي الدكتورة نضال (
سعادة  /د .نضال ﷴ الطنيجي :
عفوا ً معاليك أنا نضال  ،أنا موافقة وموجودة وﻻ أدري لماذا فاتني التصويت  ،اعتبروني موافقة .
معالي الرئيس :
جزاك ﷲ خيرا ً  ،عموما ً هناك إجماع على الموافقة على المادة ولكني أردت التأكد أنك موجودة أم
هناك سبب فني ﺣال دون مشاركتك .
سعادة  /د .نضال ﷴ الطنيجي :
فعليا ً في الجلسة اﻷخيرة كان عندي أﺣيانا ً خلل فني في التصويت لكني متابعة معكم .
معالي الرئيس :
ﺣسنا ً تفضلي وأكملي يا ميرة وسنبدأ بالمادة ). (21
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(21
أولوية الحق في إجراء المقاصة
يكون لﺣق البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها باﻻﺣتفاظ بالودائع والمقرر وفقا ً للقوانين
اﻷخرى ،في إجراء مقاصة بين اﻻلتزامات المستﺣقة لهم من الضامن وﺣق الضامن في
تقاضي المبالغ النقدية المودعة في ﺣسابه لدى البنك ،أولوية على أي ﺣق ضمان آخر منشأ
على الﺣسابات التي تﺣتفظ بها.
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المادة )(22
اﻷولوية على المحاصيل الزراعية
إذا كان الضامن ﺣائزا ً لعقار بصفة مشروعة بهدف استغﻼله في زراعة المﺣاصيل الزراعية،
فإن ﺣق الضمان الذي ينشئه ،على المﺣاصيل المزروعة في ذلك العقار ،والذي تم إنفاذه في
مواجهة الغير وفق أﺣكام هذا القانون يتقدم على أي رهن عقاري أو ﺣق آخر واقع على ذلك
العقار.
المادة )(23
حق الضمان على اﻷشياء المثلية
 .1يجوز إنشاء ﺣق ضمان على اﻷشياء المثلي ة قب ل ان دماجها بمثيﻼته ا وبﺣي ث يس تمر نف اذ ﺣ ق
الضمان عليها بعد اﻻندماج.
 .2إذا تعددت ﺣقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير على ذات المنتج أو الكتلة تتساوى تلك
الﺣقوق في مرتبة اﻷولوية على المنتج أو الكتلة ،ويكون لكل مضمون له اقتضاء ﺣقه من المنتج
أو الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له إلى الكتلة أو المنتج وقت اﻻندماج.
المادة )(24
التنازل عن مرتبة اﻷولوية
 .1للمضمون له التنازل خطيا ً عن مرتبة اﻷولوية المقررة له وفقا ً ﻷﺣكام هذا القانون ،شريطة أن
يتم التنازل في ﺣدود ﺣقوقه المضمونة وأن ﻻ يؤثر على ﺣقوق المضمون لهم اﻵخرين.
 .2يج وز إش هار التن ازل ع ن مرتب ة اﻷولوي ة باعتباره ا تع ديﻼً لﻺش هار ،وﻻ ي ؤثر ع دم إش هار
التعديل على نفاذ ﺣق الضمان في مواجهة الغير أو على أولويته.
الفصل السابع
حقوق المضمون له والتصرف بحسن نية
المادة )(25
حقوق المضمون له حائز الضمانة
 .1يكون للمضمون له ﺣائز الضمانة الﺣقوق اﻵتية:
أ .استرداد المصاريف المعقولة التي تكبدها في المﺣافظة على الضمانة.
ب .اس تخدام الض مانة بش كل معق ول ،واس تخدام العوائ د الت ي تن تج ع ن ذل ك لس داد اﻻلت زام
المضمون.
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 .2يك ون للمض مون ل ه غي ر الﺣ ائز للض مانة معاينته ا عن دما تك ون ف ي ﺣي ازة الض امن أو أي
شخص آخر نيابة عنه.
 .3يلتزم كل شخص بممارسة ﺣقوقه وتنفيذ التزاماته بموجب هذا القانون بشكل يتفق وﺣسن النية.
المادة )(26
عرض تملك الضمانة
 .1يجوز أن يتفق المضمون له والضامن على تمليك الضمانة للمضمون له كليا ً أو جزئيا ً ﻻستيفاء
ﺣقوقه.
 .2على المضمون له إشعار أصﺣاب الﺣقوق اﻷخرى القائمة على الضمانة المشهرة في السجل.
 .3يﺣق ﻷي شخص له ﺣقوق على الضمانة اﻻعتراض للمضمون له على عرض تملك الض مانة
ﻻس تيفاء اﻻلت زام المض مون وف ق أﺣك ام ه ذه الم ادة وذل ك خ ﻼل ) (10عش رة أي ام عم ل م ن
تاريخ إبﻼغه عرض التملك.
 .4يج ب الﺣص ول عل ى موافق ة أي ش خص ل ه ﺣق وق مض مونة بالض مانة عل ى ع رض تمل ك
الضمانة ﻻستيفاء اﻻلتزام المضمون بموجب أﺣك ام ه ذه الم ادة خ ﻼل ) (10عش رة أي ام عم ل
من تاريخ إبﻼغه عرض التملك.
 .5للمضمون له أن يطلب من المﺣكمة الفصل في أي اعتراض خﻼل ) (10أيام عمل من تاريخ تقديم ه
لﻼعتراض ويعتبر قرارها بهذا الشأن نهائيا ً وﻻ يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
 .6إذا لم يق َدم أي اعتراض على طلب التملك للمضمون له أو ﺣص ل المض مون ل ه عل ى الموافق ة
المنصوص عليها في البند ) (4من هذه المادة ،يجوز له تمل ك الض مانة كلي ا ً أو جزئي ا ً اس تيفا ًء
لﻼلتزام المضمون.
 .7إذا لم يمارس المضمون له ﺣقه ف ي اللج وء للمﺣكم ة وف ق أﺣك ام البن د ) (5م ن ه ذه الم ادة أو
قررت المﺣكمة قبول اﻻعتراض يتم التنفيذ على الض مانة وفق ا ً لﻺج راءات المنص وص عليه ا
في هذا القانون.
المادة )(27
حق المضمون له بالتنفيذ على الضمانة باﻹرادة المنفردة
 .1في ﺣال إخﻼل الضامن أو المضمون عنه باﻻلتزامات الواردة في عقد الضمان ،للمضمون ل ه
إخطار الضامن والمضمون عنه خطيا ً عن نيته وضع يده على الضمانة والتنفيذ عليه وفص لها
عن أي مال آخر ملﺣق بها ،إذا لزم ،والتصرف فيها خﻼل الم دة المﺣ ددة باﻹخط ار ،عل ى أن
يتم ذلك وفق الشروط اﻵتية:
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أ .إشعار أصﺣاب الﺣقوق اﻷخرى على الضمانة المشهرة في السجل.
ب .إخطار ﺣائز الضمانة إذا كانت الضمانة في ﺣيازة الغير.
ج .إخطار مالك العقار الذي توجد في ه الض مانة أو ال دائن الم رتهن ل ذلك العق ار ومال ك الم ال
المنقول الذي ألﺣقت به الضمانة وﺣائز ذلك المال.
 .2يج ب تق ديم اﻹخط ار بموج ب البن د ) (1قب ل س بعة ) (7أي ام عم ل عل ى اﻷق ل قب ل البي ع أو
التصرف بطريقة أخرى أو اﻹيجار أو الترخيص ،على أن يتضمن المعلومات التي ي تم ال نص
عليها في الﻼئﺣة التنفيذية.
 .3يج وز للمض مون ل ه دون تق ديم طل ب إل ى المﺣكم ة تﺣدي د طريق ة وأس لوب ووق ت ومك ان
والجوان ب اﻷخ رى المتعلق ة ب البيع أو التص رف بطريق ة أخ رى أو اﻹيج ار أو الت رخيص
باﻻستعمال ،بما في ذلك ما إذا كان س يبيع أو يتص رف بطريق ة أخ رى أو يس تأجر أو ي رخص
الضمانة بشكل منفرد أو على مجموعات أو بالكامل وس واء م ن خ ﻼل الم زاد العلن ي أو البي ع
الخاص.
 .4ت ؤول الض مانة لمش تريها أو ﻷي مﺣ ال إلي ه آخ ر يكتس ب ﺣق ا ً عليه ا خالي ةً م ن ﺣ ق الض مان
العائد للمضمون له المنفذ وأي ﺣقوق أخرى عل ى الض مانة فيم ا ع دا تل ك الﺣق وق الت ي تتمت ع
بأولوية على ﺣق المضمون له المنفذ.
 .5لدى التصرف بالضمانة وفق أﺣكام هذه المادة على المضمون له الذي قام بالتنفيذ:
أ .أن يقوم باستخدام ﺣصيلة التنفيذ لسداد اﻻلتزام المضمون بعد خصم النفقات المعقولة للتنفيذ.
ب .أن يقوم برد أي فائض من العوائد وﺣصيلة التنفيذ ﻷي شخص صاﺣب ﺣق على الضمانة
ذي درجة أدنى في مرتبة اﻷولوية قام قبل توزيع الﺣصيلة بإشعار المضمون له الذي يقوم
بالتنفيذ بمطالبته ،وبﺣدود تلك المطالبة ومن ثم يقوم برد الرصيد للضامن.
معالي الرئيس :
لﺣظة يا أخت ميرة فسعادة اﻷخ عدنان الﺣمادي يطلب الكلمة  ،أي مادة تود المداخلة فيها ؟
سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
نعم معالي الرئيس  ،في المادة ) (23معالي الرئيس في عنوان المادة " ﺣق الضمان على اﻷشياء
المثلية "  ،هل هناك مجال لتغييرها إلى " بالمثل " أو " القيمة " بدﻻً من " المثلية " والرأي للجنة
ولمعالي الوزير ؟ وشكرا ً معاليك .
معالي الرئيس :
المستشارون القانونيون يقولون أنه ﻻ مجال ﻷن هذا مصطلح قانوني .
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سعادة  /عدنان حمد الحمادي :
شكرا ً جزيﻼ ً .
معالي الرئيس :
الرجل يستفسر وهو راض بما تقولونه  .أكملي يا ميرة .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(28
التنفيذ على الضمانة إذا كانت ذمة مدينة أو سندات خطية أو حسابات دائنة
للمض مون ل ه ف ي ﺣ ال إخ ﻼل الض امن أو المض مون عن ه باﻻلتزام ات ال واردة ف ي عق د الض مان
التنفيذ على الضمانة عن طريق استيفاء ﺣقه منها مباش رة دون اللج وء ﻷي إج راءات قض ائية ف ي
أي من الﺣاﻻت اﻵتية:
 .1إذا كان ت الض مانة ﺣس ابات دائن ة ل دى البن وك في تم تﺣص يلها م ع النفق ات ع ن طري ق إج راء
المقاصة إذا كان المضمون له هو البنك الذي يﺣتفظ بذلك الﺣساب ،وتتم المطالبة بالضمانة إذا
كان الﺣساب لدى بنك آخر.
 .2إذا كانت الضمانة سندات أو وثائق خطية قابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير في تم
التنفيذ بالتصرف بها عن طريق تسليمها أو تظهيرها إذا كانت قيمتها مساوية لﺣق الض مان أو
بتﺣصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثله ا تل ك الس ندات وبيعه ا واس تيفاء ﺣقوق ه م ن ث ـمن
البيع.
 .3إذا كانت الضمانة ذمم مدينة فيﺣق للمضمون له تﺣصيل أي دفعات م ن الم دين بال ذمم المدين ة
ولو قبل ﺣصول ﺣالة إخﻼل ،إذا وافق الضامن عل ى ذل ك .وف ي ﺣ ال بي ع ال ذمم المدين ة يﺣ ق
للمضمون له تﺣصيل الذمم المدينة في أي وقت.
 . 4ي تم تنفي ذ ﺣ ق الض مان ف ي اﻷﺣ وال المنص وص عليه ا ف ي ه ذه الم ادة م ن خ ﻼل قي ام
المضمون له بإخطار الضامن والمضمون عنه أو البنك الذي يﺣتفظ بالﺣس اب ال دائن أو
ﺣام ل الس ندات أو الوث ائق ،بﺣس ب اﻷﺣ وال ،وذل ك لتﺣوي ل المب الغ م ن الﺣس اب إل ى
الﺣساب البنكي الخاص بالمضمون له أو لتمكين ه م ن ﺣي ازة الس ندات أو الوث ائق ﺣس ب
اﻷﺣوال.
وفي جميع اﻷﺣوال ،يجوز للمضمون له والضامن اﻻتفاق كتابةً على تنازل الضامن مسبقا ً عن
ﺣق إخطاره بإجراءات التنفيذ على الضمانة الذي يتم وفق أﺣكام هذه المادة.
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الفصل الثامن
التنفيذ عن طريق القضاء
المادة )(29
طلب وضع اليد للتنفيذ على الضمانة
 .1دون اﻹخﻼل بﺣقوق المضمون له في سلوك اﻹجراءات القضائية المعتادة ،للمضمون له تق ديم
طلب إلى قاضي اﻷمور المستعجلة ﻹصدار قرار بوضع اليد على الضمانة والتنفيذ عليها وفق
أﺣكام هذا القانون.
 .2يجوز أن يتضمن طلب المضمون له وجوب وضع الضمانة تﺣ ت ي د ش خص ثال ث عل ى نفق ة
الضامن تمهيدا ً للتنفيذ عليها وبيعها فورا وفق أﺣكام هذا القانون.
 .3يجب أن يرفق بالطلب ما يأتي:
أ .نسخة عن عقد الضمان ومستخلص من إشهار ﺣق الضمان في السجل.
ب .اسم طالب التنفيذ وعنوانه.
ج .اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهما.
د .اسم ﺣائز الضمانة ،إذا كانت في ﺣيازة الغير.
ه .اسم مالك المال المنقول الذي ألﺣقت به الضمانة وﺣائز ذلك الم ال ،إذا ك ان شخص ا ً آخ ر،
ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وﺣ ائز ذل ك العق ار ،إذا ك ان شخص ا ً آخ ر ،وعن وان
كل منهم ،بﺣسب اﻷﺣوال.
 .4لكل ذي مصلﺣة اﻻعتراض على طلب وضع اليد لغايات التنفيذ لدى قاضي اﻷمور المستعجلة
خﻼل ) (5خمسة أيام عمل من تاريخ إبﻼغه بالطلب.
المادة )(30
تسديد اﻻلتزام المضمون
للضامن أو المضمون عنه أن يسدد اﻻلتزام المضمون موضوع التنفيذ باﻹضافة إلى الرسوم
والنفقات إلى صندوق المﺣكمة التي قدم فيها الطلب خﻼل ) (5خمسة أيام عمل من تاريخ إبﻼغه
طلب التنفيذ.
معالي الرئيس :
ﺣسنا ً سنتوقف هنا وسنصوت الكترونيا ً على المواد من  21إلى . 30
) هناك موافقة من عدد  38صوتا ً باﻹجماع (
تفضلي أكمل سعادة ميرة السويدي .
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سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(31
اﻷمر بالسماح بوضع اليد
 .1يفصل قاضي اﻷمور المستعجلة في الطلب وأي اعتراض عليه خﻼل ) (5خمسة أيام عمل من
ت اريخ انته اء الم دة المنص وص عليه ا ف ي الم ادة ) (30م ن ه ذا الق انون ،ول ه الفص ل فيه ا
دون ﺣضور اﻷطراف.
 .2يكون قرار قاضي اﻷمور المستعجلة الص ادر وفق ا ً للبن د ) (1م ن ه ذه الم ادة ق ابﻼ للطع ن في ه
أمام مﺣكمة اﻻستئناف خﻼل ) (5خمسة أيام عمل من تاريخ ص دور الق رار ،وتفص ل مﺣكم ة
اﻻستئناف في الطعن خﻼل ) (10عشرة أيام عمل م ن ت اريخ تقديم ه ويعتب ر قراره ا ف ي ه ذا
الشأن نهائيا ً وﻻ يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
 .3ما لم تر مﺣكمة اﻻستئناف خﻼف ذلك ،ﻻ يترتب على تقديم اﻻستئناف وقف تنفيذ قرار قاضي
اﻷمور المستعجلة ،ولمﺣكمة اﻻستئناف أن تلزم المستأنف بتقديم كفالة بنكية بمبلغ مﺣدد.
 .4مع مراعاة ﺣكم المادة ) (35من هذا القانون ،ﻻ يترتب على صدور قرار وض ع الي د والتنفي ذ
على الضمانة ﺣلول آجال أية ديون أخرى مضمونة بالضمانة ما لم تقرر المﺣكمة خﻼف ذلك.
 .5يجوز لقاضي اﻷمور المستعجلة ،بنا ًء على طل ب المض مون ل ه ،الموافق ة عل ى اس تخدام الق وة
الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على أن يتم ذلك بﺣضور كاتب المﺣكمة وأفراد الشرطة.
 .6في ﺣال صدور قرار بوض ع الي د لغاي ات التنفي ذ عل ى الض مانة ،يع د كات ب المﺣكم ة مﺣض را ً
يتض من وص فا ً تفص يليا ً لﺣال ة الض مانة وللعق ار ال ذي توج د في ه والم ال المنق ول ال ذي ألﺣق ت
به ،بﺣسب اﻷﺣوال ،ويودع نسخة من هذا المﺣضر في الملف.
معالي الرئيس :
سنتوقف هنا ﻷن سعادة اﻷخ علي جاسم طلب الكلمة ﺣول هذه المادة  ،تفضل سعادة علي جاسم .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
شكرا ً معاليك  ،أنا أوجه استفساري لسعادة رئيس اللجنة  ،طبعا ً الذين يعملون في اﻹطار القانوني
أفهم مني في هذا ...
معالي الرئيس :
اسمح لي أخ علي جاسم فإن أي استفسار يوجه دائما ً للرئيس والرئيس هو من يﺣيل اﻻستفسارات  ،تفضل .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
أنا لن أختلف معك ...
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معالي الرئيس :
أنت أعرف وهذا هو اﻷصل .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
الكﻼم دائما ً يوجه للرئيس لكن اﻻستفسار يمكن أن يكون للﺣكومة أو لرئيس اللجنة أو للمقرر ...
معالي الرئيس :
الرئيس هو من يﺣيل بعد ذلك لمن يراه مناسبا ً  ،تفضل .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
هل هناك مجال لنقاش قانونية الجلسة ...
معالي الرئيس :
توضيح نقطة إجرائية ﻻزمة يا سعادة اﻷخ علي جاسم .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
أنا أتوقف عن المداخلة في هذا الموضوع  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
اﻷمر لك .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
أنا لن أناقش الموضوع الذي تفضلت فيه لكن المادة ) (31سأتكلم فيها .
معالي الرئيس :
تفضل أكمل .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
فيما يتعلق باﻷمور القانونية والمﺣاكم وأنواع المﺣاكم سواء كانت استئناف أو غيره  ،هذه طبعا ً
أمور خاصة بمﺣاكم مستعجلة وربما القانونيين أفهم مني بهذا المجال  ،فهنا ﺣتى نعطي صفة
اﻻستعجال لهذه المﺣكمة ولقاضي اﻷمور المستعجلة  ،فما ورد في النص هذا أن هناك مﺣكمة
استئناف  ،مﺣكمة اﻻستئناف هذه لم توضح  ،ﻷن هذه مﺣكمة استئناف أمور مستعجلة وليست
مﺣكمة استئناف عادية  ،مﺣكمة اﻻستئناف العادية فيها خصوم وفيها شهود وفيها غيره  ،فهذه
المﺣكمة هي مﺣكمة اﻷمور المستعجلة أو تسمى أﺣيانا ً المﺣاكم السريعة وهناك من هم أفهم مني
مثل المستشارين والقضاة والمﺣامين في هذا الموضوع  ،فلذلك أنا أريد أن أضيف إذا كنا نقول
مﺣكمة اﻻستئناف أن نضيف لﻸمور المستعجلة  ،ﻷن إذا كانت مﺣكمة استئناف عادية فإنها تﺣتاج
لﻺطار الذي تعقد من خﻼله الجلسة  ،أما مﺣكمة اﻻستئناف هذه في اﻷمور المستعجلة تضاف لها
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اﻷمور المستعجلة والقاضي الموجود هو قاضي اﻷمور المستعجلة  ،فﺣسب ما تﺣيل معاليك اﻷمر
للمستشارين أو لرئيس اللجنة أو مقررها  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
مشكور سعادة اﻷخ علي جاسم وأنت في الجزء اﻷخير من مﻼﺣظتك أﺣسنت  ،بنا ًء على
المﻼﺣظة التي تفضلت بها فإنه يﺣدد لمن يﺣال التعليق عليها ولهذا أﺣيل التعليق عليها لسعادة
المستشار القانوني الدكتور وائل  ،تفضل يا دكتور .
اﻷستاذ  /وائل ﷴ عبدالعال  ) :المستشار القانوني بالمجلس (
﷽

 ،معالي الرئيس  ،قاضي اﻷمور المستعجلة ﻻ يوجد في مﺣكمة اﻻستئناف ،

قاضي اﻷمور المستعجلة هي مرﺣلة تقضي فيها المﺣاكم من ظاهر اﻷوراق وليس من عمق
اﻷوراق  ،أما مﺣكمة اﻻستئناف هي مﺣكمة طعن في اﻷساس  ،فقاضي اﻷمور المستعجلة تعرض
عليه اﻷمور المستعجلة التي تتطلب تدخﻼ ً سريعا ً وفقا ً للمادة ) (149من قانون اﻹجراءات المدنية
والتي اشترطت ركني الجدية واﻻستعجال  ،أما مﺣكمة اﻻستئناف المذكورة في البند ) (2من هذه
المادة فهي مﺣكمة طعن وليست مﺣكمة ابتدائية  ،ونظرا ً لذلك ورغبةً في اﻻستعجال في من وضع
هذا المشروع وصانعه ألزم بالنص أن تفصل مﺣكمة اﻻستئناف بالطعن خﻼل عشرة أيام وتفصل
مﺣكمة اﻻستئناف خﻼل عشرة أيام من تاريخ تقديمه وهذا ميعاد إلزامي للمﺣكمة  ،فﻼ يمكن
إضافة لفظ مﺣكمة اﻻستئناف المستعجلة ﻷنه ﻻ يوجد مﺣكمة استئناف مستعجلة  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
نتمنى أن يكون التوضيح فيه الكفاية يا سعادة اﻷخ علي جاسم .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
شكرا ً هذا واضح .
معالي الرئيس :
مشكور أخ علي  ،تفضلي يا ميرة أكملي .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(32
إصﻼح الضمانة ﻹعدادها للبيع أو ﻻستغﻼلها
 .1للمض مون ل ه بمج رد تمكين ه م ن وض ع الي د عل ى الض مانة أن يق دم عريض ة لقاض ي اﻷم ور
المستعجلة لطلب اﻹذن له لكي يقوم ب إجراء اﻹص ﻼﺣات الض رورية عل ى الض مانة وإع دادها
للبيع على نفقته ،على أن تضاف النفقات المترتبة عن ذلك إلى الدين المضمون.
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 .2يجوز أن تتضمن العريضة المشار إليها في البند ) (1من هذه المادة طلبا ً ﻹصدار قرار بتمكين
المضمون له من استغﻼل الضمانة وقبض أرباﺣها وفوائدها وغير ذلك من المبالغ الناتجة عن
استغﻼلها على أن يخصم مما تم قبضه أية نفقات أداها المضمون له.
المادة )(33
إجراءات البيع
 .1للمحكمة أن تأذن للمضمون له بعد صدور القرار بتمكينه من وضع يده على الضمانة والتنفيذ علي ه أن
يبادر إلى بيعها على أن يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعها ب أعلى س عر بحيث ﻻ يقل ع ن سعر الس وق
وذلك دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون اﻹجراءات المدنية المشار إليه.
 .2يجوز للمحكمة إذا وجدت مقتضى لذلك حفاظا ً على قيمة الضمانة  -أن تحدد ف ي اﻹذن ش روط البي ع أو
طريقته ولها أن تقرر وضع حد أدنى لسعر البيع.
 .3يجوز للمحكمة أن تقرر السماح للضامن ببيع الضمانة إذا ثبت بأن ه يمك ن ل ه بيعه ا بسعر أعل ى ،وذل ك
خﻼل المدة التي تحددها المحكمة ،وذلك تحت إشراف المضمون له أو المحكمة.
 .4استثناء مما ورد في البند ) (1م ن هذه الم ادة ،إذا كان ت الضمانة معرض ة للهﻼك أو التل ف أو ال نقص
في القيمة أو أصبحت حيازته ا تس تلزم نفق ات باهظ ة ول م يش أ الض امن أو المض مون عن ه تق ديم ش يء
آخر بدﻻً عنها ،جاز للمضمون له أن يطلب م ن المحكم ة اﻷم ر ببيعه ا ف ورا ً وينتقل ح ق الض مان إل ى
حصيلة البيع .
معالي الرئيس :
الكلمة لسعادة عبيد خلفان السﻼمي .
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
شكرا معالي الرئيس  ،الﺣقيقة عندي مﻼﺣظة فق ط عل ى الم ادة ) ، (33فالق انون م ن خ ﻼل الم ادة
) (33تتطرق إلى اللجوء لسعر السوق بالنسبة للبيع  ،وأنا من وجه ة نظ ري أرى أن ه ذه العب ارة
ﻻ تكفي ﺣتى ولو ذكر في مﺣتوى " أن يبادر إلى بيعها عل ى أن يب ذل ف ي ذل ك العناي ة الكافي ة " ،
فأن ا أرى هن ا أن ه ﻻ ب د م ن الرج وع إل ى المع ايير المﺣلي ة الدولي ة ذات الص لة وش ركات الت دقيق
المعتمدة رسميا  ،فهذا كله ﺣتى نتفادى اﻹجﺣاف  ..معالي الرئيس  ،اﻷصول مﺣ ل ض مان وﺣت ى
من ضمنها المدينة والعقارات  ،وبقية اﻷصول تتعرض لتغير القيمة خ ﻼل فت رة الض مان  ،فهن اك
بع ض اﻷص ول م ن الص عب أن نج د له ا قيم ة س وقية  ،ل ذا أعتق د ﻻ ب د م ن اﻻس تعانة بالمع ايير
المﺣاسبية الدولية في هذا الخصوص المتعلقة بانخفاض القيمة  ،في ﺣال ة العق ارات هن اك تص نيف
معتمد في ﺣالة عدم وجود سعر سوق سائد  ،على سبيل المثال تُعرض الضمانة بسعر معين أعل ى
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من سعر السوق لمدة شهر  ،إذا لم نجد مشتري لهذه الضمانة تُعرض مرة أخرى بقيمة  %75م ن
سعرها السابق  ،وإذا لم نﺣصل على مش تري بع د ش هر تُع رض بنس بة  %50م ن قيمته ا الس ابقة
وهي قيمة السوق  ،وهذا مطبق في الكثير من الدول  ،والقصد منه أن يكون هناك إنص اف وع دل
في التقييم  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا سعادة اﻷخ عبيد السﻼمي  ،الﺣقيقة لو أكملنا عندنا في المادة الفق رة ) (2والفق رة ) (3س نجد
فيهما مﺣاولة لﻺجابة على نفس التساؤل الذي تفضلت به والمﺣاذير التي تفض لت به ا  ،وأن ا أتفه م
ﺣرصك على أن ﻻ يُهضم ﺣق الضامن ويُباع أي شيء مرتهن له بس عر أق ل ويُظل م  ،لك ن عن دما
نستكمل قراءة الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة سنجد أنه ا تض ع ض مانات إض افية لم ا ورد ،
أتمنى أن يكون في هذا التوضيح كفاية يا أخ عبيد ...
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
صﺣيح معالي الرئيس  ،أنت أجبت وأوضﺣت اﻷمر بشكل جيد .
معالي الرئيس :
مشكور على ﺣرصك وإذا كان لديك إضافة أخرى تفضل .
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
ﻻ معالي الرئيس  ،فقط أود التأكيد على مراع اة الﺣال ة النفس ية الت ي يك ون فيه ا المض مون عن دها
يباع ﺣﻼله بسعر مجﺣف وهو مﺣتاج  ،هذا هو القصد  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
أنت مﺣق يا أخ عبيد  ،لك ن أعتق د أن م ا ورد ف ي الفق رة ) 1و  2و  (3إذا أخ ذناها مع ا ً س نجد أنه ا تمثل
ضمانة معقولة  ،وهذا ﺣرص منك مشكور عليه  ،تفضلي سعادة ميرة السويدي بتﻼوة المادة التالية .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
المادة )(34
انتقال الحقوق عند البيع
" يترتب على بيع الضمانة وفقا ً لﻺجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من الﺣقوق
القائمة عليها وتنتقل هذه الﺣقوق إلى ﺣصيلة البيع " .
المادة )(35
تطهير الضمانة من اﻻلتزامات
 .1ﻷي شخص خﻼل السير في إجراءات التنفيذ أن يعرض على المضمون ل ه بموجب إخط ار تسديد م ا
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له من حقوق عل ى الضمانة كلي ا ً بم ا ف ي ذل ك نفق ات التنفيذ عليه ا ،م ن أجل تطهيره ا م ن اﻻلتزام ات
القائمة عليها.
 .2للمضمون له الذي تم ابﻼغ ه باﻹخط ار المنص وص علي ه ف ي البند ) (1م ن هذه الم ادة قب ول الع رض
خطيا ً خﻼل ) (5خمسة أيام عمل من تاريخ إبﻼغه باﻹخطار وتثبيت القبول.
 .3يس دد الش خص ال ذي ق دم الع رض كاف ة اﻻلتزام ات المترتب ة عل ى الض مانة للمض مون ل ه ال ذي قبِ ل
العرض وفقا ً لﻼتفاق وذلك خﻼل مدة ﻻ تزيد عن خمسة أيام عمل م ن ت اريخ انته اء المدة المش ار إليه ا
في البند ) (2من هذه المادة ،ويحل محل المضمون له الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها.
 .4للشخص الذي طهر الضمانة وفق أحكام هذه الم ادة إبقاؤه ا ف ي حي ازة الض امن أو المباشرة ف ي التنفي ذ
على الضمانة وفق أحكام هذا القانون ".
المادة )(36
إيداع حصيلة التنفيذ
" على المضمون له الذي قام بالتنفيذ على الضمانة وفقا ً ﻷﺣك ام الم ادة ) (33م ن ه ذا الق انون ،أن
يقوم بإيداع ﺣصيلة التنفيذ في خزينة المﺣكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها خﻼل يومي عمل
وفق نموذج تقرير إجراءات البيع المﺣدد في الﻼئﺣة التنفيذية لهذا القانون " .
المادة )(37
توزيع حصيلة التنفيذ
 .1على المحكمة التي تم البي ع ف ي دائ رة اختصاص ها إع داد قائم ة توزي ع لحص يلة التنفيذ وفق ا ً لﻸولوي ات
المح ددة ف ي ه ذا الق انون وتبليغه ا لطال ب التنفي ذ وأص حاب الحق وق اﻷخ رى عل ى الض مانة ،وله ا أن
تصدر أمرا ً ﻷي منهم بإثبات حقه على الض مانة عل ى أن ي تم توزي ع حص يلة التنفيذ خﻼل ) (5خمس ة
أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة بالتوزيع.
 .2يتم توزيع حصيلة التنفيذ على الضمانة وفق الترتيب اﻵتي:
أ .نفقات ﺣفظ وإصﻼح الض مانة وإع دادها للبي ع وأي ة رس وم ت دفع لترخيص ها أو المﺣافظ ة عليه ا
واستخدامها وفق أﺣكام القانون.
ب .رسوم التنفيذ على الضمانة ونفقاته ويشمل ذلك الرسوم القضائية.
ج .ﺣقوق المضمون لهم ﺣسب أولوياتهم المﺣددة في هذا القانون .
د .يوزع المتبقي من عوائد الضمانة وﺣصيلة التنفيذ ﺣسب اﻷوليات المﺣددة ف ي الق وانين الس ارية
في الدولة.
 .3إذا كان ت عوائ د الض مانة وﺣص يلة التنفي ذ ﻻ تكف ي لتس ديد اﻻلتزام ات المترتب ة عليه ا يبق ى
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المضمون عنه مسؤوﻻً تجاه المضمون له عن أي نقص من قيمة الدين ،وفي هذه الﺣالة يعتبر
النقص دينا ً عادياً.
 .4يرد فائض العوائد وﺣصيلة التنفيذ للضامن " .
المادة )(38
وقف التنفيذ
 .1يجوز للض امن أن يطل ب خ ﻼل إج راءات التنفي ذ م ن قاض ي اﻷم ور المس تعجلة اﻷم ر بوق ف
التنفيذ على الضمانة لمدة ﻻ تزيد على ) (5أيام عمل وﻷسباب مبررة.
 .2لقاضي اﻷمور المستعجلة أن يمنح الضامن والمضمون له فرصة للتفاوض م ن أج ل التوص ل
إلى تسوية خﻼل المدة التي يﺣددها أو خﻼل المدة التي يوافق عليها الضامن والمضمون له.
 .3لقاضي اﻷمور المستعجلة إجابة طلب وقف التنفيذ إذا رأى أن نتائج التنفيذ ق د يتع ذر ت داركها،
وفي ﺣال قرر وقف التنفيذ ،أن يكلف طالب الوقف بتقديم تأمين نقدي أو كفال ة مص رفية يﺣ دد
قيمتها القاضي لضمان ما قد يلﺣق بالمضمون له من عطل وضرر.
 .4يك ون ق رار قاض ي اﻷم ور المس تعجلة الص ادر ف ي ش أن طل ب وق ف التنفي ذ نهائي اً ،وﻻ يقب ل
الطعن بأي طريق من طرق الطعن " .
المادة )(39
إفﻼس الضامن
" يبقى ﺣق الضمان النافذ في مواجهة الغير بموجب أﺣكام هذا القانون وقت ب دء إج راءات إف ﻼس
الض امن ناف ذا ً ف ي مواجه ة الغي ر ،ويﺣ تفظ باﻷولوي ة الت ي كان ت مق ررة ل ه قب ل ب دء إج راءات
اﻹفﻼس " .
المادة )(40
تعويض الضامن والمضمون عنه
" يك ون المض مون ل ه مس ؤوﻻً ع ن تع ويض الض امن والمض مون عن ه وأي ص اﺣب ﺣ ق عل ى
الضمانة عن أي عط ل أو ض رر أو كس ب فائ ت ن اتج ع ن مخالفت ه ﻹج راءات التنفي ذ المنص وص
عليها في هذا القانون " .
معالي الرئيس :
سنتوقف قليﻼ يا أخت ميرة ﺣتى نصوت على المواد من ) (40 - 31التي تمت تﻼوتها .
أجريت عملية التصويت اﻹلكتروني على المواد من ) (40 - 31كانت نتيج ة التص ويت بالموافق ة
عليها بأغلبية ) (39صوت .
مضبطة الجلسة  - 9الدور  - 1الفصل 17

صفﺣة  41من 57

تفضلي سعادة المقررة بتﻼوة المادة التالية .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
مادة منقولة من قبل اللجنة :
الفصل التاسع
أحكام عامة
أصبحت المادة )(41
اﻹخطار والتبليغ وفق أحكام هذا القانون
" يتم إخطار وتبليغ اﻷشخاص المطلوب تبليغهم وفق أﺣك ام ه ذا الق انون عل ى العن وان ال وارد ف ي
السجل ،ويعتبر اﻹخطار أو التبليغ على العنوان اﻹلكتروني منتجا ً ﻵثاره ف ي ﺣ ال قب ول م ن وج ه
إليه التبليغ خطيا ً باعتبار ذلك العنوان اﻹلكتروني معتمدا ً لغايات التبليغ.
مادة منقولة من قبل اللجنة:
أصبحت المادة)(42
القانون الواجب التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي
" يسري قانون موطن الضامن وﺣسبما ي تم تﺣدي ده ف ي الﻼئﺣ ة التنفيذي ة للق انون عل ى إنش اء ﺣ ق
الضمان ونفاذه في مواجهة الغير واﻷولوية وتنفيذ ﺣق الضمان على الضمانة إذا كانت ماﻻً منقوﻻً
معنويا ً

.

معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير .
معالي  /عبيد حميد الطاير ) :وزير الدولة للشؤون المالية(
شكرا معالي الرئيس  ،المواد المنقولة هي ) (41ﺣالي ا وكان ت س ابقا الم ادة ) (45والم ادة ) (42والت ي
كانت سابقا المادة ) ، (45وكان المفروض أن تُنقل ايضا الم ادة ) (46لتص بح الم ادة ) (43ﻷنه ا تتب ع
لنفس الفصل التاسع  ،وأعتقد أنها سقطت سهوا  ،فهي تكمل الفصل التاسع يا معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
هناك موافقة على ما تفضلت به معالي الوزير  ،وسيتم إعادة ترتيب المواد كما تفضلت به ...
معالي  /عبيد حميد الطاير ) :وزير الدولة للشؤون المالية(
شكرا معالي الرئيس  ،وأعتذر ...
معالي الرئيس :
ﻻ بأس معالي الوزير  ،ما قصرتم .
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سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
هل ترون أن أقرأ المادة ) (46اﻵن في نفس الترتيب ؟
معالي الرئيس :
نعم بﺣيث أنها اصبﺣت المادة ) ، (43تفضلي .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
إذا ً المادة ) (46أصبحت اﻵن المادة )(43
أولوية تطبيق أحكام هذا القانون
" تسري أﺣكام القوانين اﻷخرى بما في ذلك قانون المعامﻼت المدنية وق انون المع امﻼت التجاري ة
وقانون التأجير التمويلي وقانون اﻹجراءات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبم ا ﻻ
يتعارض مع أﺣكامه" .
الفصل العاشر
العقوبات .....
معالي الرئيس :
المادة ) (41اصبﺣت المادة ) (44اﻵن  ،تفضلي .
سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
الفصل العاشر
العقوبات
أصبحت المادة )(44
العقوبات على ارتكاب اﻷفعال
" يعاقب الضامن أو المضمون ل ه أو المض مون عن ه أو ﺣ ائز الض مانة ب الﺣبس وبغرام ة ﻻ تزي د
ع ن ) (60.000س تين أل ف دره م أو بإﺣ دى ه اتين العق وبتين ف ي ﺣ ال ارتك اب أي م ن اﻷفع ال
اﻵتية:
 .1تع ُمد إشهار ﺣق الضمان خﻼفا ً للﺣقيقة أو بشكل مخالف ﻷﺣكام هذا القانون.
 .2تع ُمد إتﻼف الضمانة أو التصرف فيها بشكل مخالف لعقد الض مان أو اﻻنتق اص م ن قيمته ا أو
م ن ﺣق وق المض مون له م ،أو القي ام ب أي عم ل أدى إل ى ﺣرم انهم م ن اس تيفاء ﺣق وقهم م ن
عوائدها أو من ﺣصيلة التنفيذ عليها.
 .3تع ُمد عرقلة إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع الي د عليه ا أو بيعه ا أو
توزيع عوائدها أو ﺣصيلة التنفيذ عليها وفق أﺣكام هذا القانون" .
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معالي الرئيس :
الكلمة لسعادة اﻷخ عبيد السﻼمي .
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
شكرا معالي الرئيس  ،المادة الت ي كان ت ) (41اص بﺣت اﻵن ) (44ورد به ا غرام ة بقيم ة )(60
ألف  ،وأنا أرى أن هذه الغرامة غير كافية  ،فالغرامة أو العقوبة يج ب أن تك ون مناس بة م ع ﺣج م
وقيمة اﻷصول  ،فبعض اﻷصول قيمتها وسعرها بالمﻼيين  ،فكي ف تك ون الغرام ة عل ى الش خص
الذي يتعمد إتﻼف الضمانة أو التصرف بها كما ذكر بشكل مخ الف لعق د الض مان  60أل ف فق ط ،
أنا أرى أن هذا المبلغ زهيد جدا  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة اﻷخ سعيد العابدي  -رئيس اللجنة بالرد .
سعادة  /سعيد راشد العابدي :
الﺣقيقة نﺣن تناقشنا في هذا اﻷمر مع سعادة اﻷستاذ ﺣسام  -مستشار معالي ال وزير  ،وكم ا
ذكرت سابقا نﺣن نعمل ضمن منظومة معينة هي البن ك ال دولي  ،وﻻ يوج د أي دول ة ق دمت
أكثر من ذلك  ،فنﺣن بالعكس أكثر د ولة من دول المنطقة الت ي وض عت ه ذا المبل غ للغرام ة
مقارن ة ب دول المنطق ة  ،وق د طالب ت اللجن ة بزيادت ه إذا ك ان هن اك مج ال  ،ولك ن س عادة
المستشار القانوني قال ﻻ  ،وقال أن هذا هو المبلغ الذي نريده  ،وهو الموجود مقارنة بدول
المنطقة  ،وهذا  -معالي ال رئيس  -ﻻ ين ال م ن التنفي ذ عل ى الض مان  ،وبالت الي ﻻ ن رى أي
ضرر بأن يبقى المبلغ كما هو  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
أتمنى أن يكون التوضيح الذي تقدم به سعادة رئيس اللجن ة واض ح ي ا أخ عبي د خاص ة وانن ا
نتﺣدث عن قانون يتطلب أن يتماش ى م ع المع ايير الدولي ة  ،وه ذا ه و اله دف اﻷساس ي م ن
القانون وما جرى عليه من تع ديﻼت وايض ا م ا ت م م ن اس تعجال ف ي إص داره  ،فه ل تكتف ي
بالتوضيح يا أخ عبيد ؟
سعادة  /عبيد خلفان السﻼمي :
نعم أكتفي  ،فأنا أطرح ما عندي من مﻼﺣظات واﻷمر راجع لمجلسكم الموقر  ،وشكرا .
معالي الرئيس :
جزاك ﷲ خيرا  ،تفضلي سعادة المقررة أكملي .
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سعادة  /ميرة سلطان السويدي ) :مقرر لجنة الشؤون المالية واﻻقتصادية والصناعية(
أصبحت المادة )(45
المسؤولية عن الشخص اﻻعتباري
" يعاق ب أي م ن أعض اء مجل س اﻹدارة ومجل س الم ديرين والش ركاء المتض امنين والم وظفين
المعينين لدى الشخص اﻻعتباري الذي يرتكب أيا ً من اﻷفع ال المنص وص عليه ا ف ي الم ادة )(41
م ن ه ذا الق انون ب الﺣبس وبغرام ة ﻻ تزي د ع ن ) (60.000س تين أل ف دره م أو بإﺣ دى ه اتين
العقوبتين إﻻ إذا أثبت عدم علمه أو مشاركته باتخاذ القرار الذي يتضمن مخالفة أﺣكام هذا الق انون
أو بأنه أثبت اعتراضه عليه" .
المادة )(46
العقوبة اﻷشد
" ﻻ يﺣول تطبيق العقوب ات المنص وص عليه ا ف ي ه ذا الق انون بأي ة عقوب ة أش د ي نص عليه ا أي
قانون آخر " .
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة )(47
إصدار الﻼئحة التنفيذية
 .1تصدر الﻼئﺣة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقت راح ال وزير خ ﻼل
ستة أشهر من تاريخ نشره.
 .2لمجلس الوزراء إصدار القرارات الﻼزمة لتنفيذ أﺣكام هذا القانون بما في ذل ك تع ديل أي م دد
منصوص عليها فيه وذلك بنا ًء على اقتراح الوزير.
المادة )(48
المعامﻼت السابقة وتوفيق اﻷوضاع
 .1ﻷي مض مون ل ه إش هار ﺣق وق الض مان الت ي نش أت ع ن أي معامل ة تم ت قب ل ص دور ونف اذ
الﻼئﺣة التنفيذية لهذا القانون دون الﺣاجة لموافقة الضامن.
 .2يتم إشهار الﺣقوق المشار إليها في البند ) (1من ه ذه الم ادة خ ﻼل س تة أش هر م ن ت اريخ نف اذ
الﻼئﺣة التنفيذية لهذا القانون.
 .3تﺣدد أولوية الﺣقوق التي يتم إش هارها خ ﻼل الم دة المﺣ ددة ف ي البن د ) (2م ن ه ذه الم ادة م ن
تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقا ً للقوانين التي نشأت بموجبها وبخﻼف ذلك تصبح نافذة في
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مواجهة الغير من تاريخ إشهارها" .
المادة )(49
إلغاء التشريعات
 .1يلغى القانون اﻻتﺣادي رقم ) (20لسنة  2016بشأن رهن اﻷموال المنقولة ضمانا ً ل دين ،كم ا
يلغى كل ﺣكم يخالف أو يتعارض مع أﺣكام هذا القانون.
 .2يستمر العمل باللوائح والقرارات والتع اميم المنف ذة للق انون اﻻتﺣ ادي رق م ) (20لس نة 2016
المشار إليه وذلك فيما ﻻ يتعارض مع أﺣكام هذا القانون ،وذلك لﺣين صدور الﻼئﺣ ة التنفيذي ة
والقرارات والتعاميم التي تﺣل مﺣلها" .
المادة )(50
نشر القانون والعمل به
" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره" .
معالي الرئيس :
تفضل معالي الوزير .
معالي  /عبيد حميد الطاير ) :وزير الدولة للشؤون المالية(
شكرا معالي الرئيس  ،بالنس بة للم ادة الت ي وردت ف ي التقري ر ) (44واﻵن اص بﺣت ) (45والت ي
بعنوان المسؤولية عن الشخص اﻻعتباري ورد في بدايتها ما يلي  :يعاقب أي م ن أعض اء مجل س
اﻹدارة ومجلس المديرين والشركاء المتضامنين والموظفين المعينين لدى الشخص اﻻعتباري الذي
يرتكب أيا ً من اﻷفعال المنصوص عليها في المادة ) (41من هذا القانون  " ...والﺣقيقة أن الم ادة
المشارة إليها هنا في هذه الفقرة برقم ) (41يجب أن يتم تعديلها بناء على ما ﺣصل من نق ل لم واد
الفصل التاسع  ،وبذلك تصبح المادة ) ، (44أي كالتالي  " :يعاقب أي م ن أعض اء مجل س اﻹدارة
ومجلس المديرين والشركاء المتضامنين والموظفين المعينين لدى الشخص اﻻعتباري الذي يرتكب
أيا ً من اﻷفعال المنصوص عليها في المادة ) (44من هذا القانون  " ....وشكرا .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،مﻼﺣظة ف ي مﺣله ا  ،وان ا أش رت لﻺخ وة عن دي هن ا بأن ه نتيج ة للتغيي رات
التي ﺣدثت في تسلسل المواد سيعاد ترقيم المواد التي ترد ض من ن ص أي م ادة وذل ك ﺣت ى نرج ع
لﻸصل  ،واﻵن سنصوت على المواد من ) (50 - 41الكترونيا .
)أجريت عملية التصويت اﻻلكتروني على المواد م ن ) (50 - 41فكان ت النتيج ة بالموافق ة عليه ا
بأغلبية ) (37صوت (
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معالي الرئيس :
اﻵن وبعد أخ ذ الموافق ة عل ى كاف ة م واد مش روع الق انون م ادة  .م ادة  ،ه ل يواف ق المجل س عل ى
مشروع القانون في مجموعه وبصيغته النهائية ؟ سيتم التصويت الكترونيا على ذلك .
)أجريت عملية التصويت اﻻلكتروني على مشروع الق انون ف ي مجموع ه فكان ت النتيج ة بالموافق ة
عليه بأغلبية ) (39صوت  ،وكالعادة بأنا ﻻ اصوت إﻻ إذا اﺣتاج اﻷمر(
معالي الرئيس :
إذا ً تمت الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وبصيغته النهائية وبما ج رى علي ه م ن بع ض
التعديﻼت البسيطة .
شكرا سعادة ميرة سلطان السويدي  -مقرر اللجنة  ،وسعادة سعيد راشد العاب دي  -رئ يس اللجن ة ،
وك ل اﻹخ وة واﻷخ وات أعض اء اللجن ة  ،الﺣقيق ة ن ثمن عالي ا وأكي د إخ واني وزمﻼئ ي أعض اء
المجلس  -أيضا  -يثمنون عاليا الجهود اﻻستثنائية التي بذلتها اللجن ة لدراس ة مش روع ه ذا الق انون
ف ي فت رة وجي زة للغاي ة ق د تك ون غي ر مس بوقة  ،وأيض ا الش كر والتق دير لمع الي اﻷخ عبي د ﺣمي د
الطاير  -وزير الدولة للشؤون المالية على ﺣضوره معنا مرتين خﻼل ثﻼثة أيام  ،ن ثمن لك م ولك ل
اﻹخوة العاملين معك في الوزارة وفي الهيئة  ،ونتمنى للجمي ع التوفي ق وك ل ع ام وأن تم بخي ر ....
تفضل معالي اﻷخ عبيد الطاير .
معالي  /عبيد حميد الطاير ) :وزير الدولة للشؤون المالية(
شكرا معالي الرئيس  ،اود أن أش كر مع اليكم وأص ﺣاب الس عادة أعض اء المجل س ال وطني
اﻻتﺣ ادي  ،وش رف دائم ا لن ا أن نﺣض ر جلس اتكم  ،والش كر موص ول ﻻص ﺣاب الس عادة
رئ يس وأعض اء لجن ة الش ؤون المالي ة واﻻقتص ادية والص ناعية ف ي المجل س  ،وك ذلك ﻻ
يفوتني شكر مقرر اللجن ة  ،والش كر لك م م ع تمني اتي لك م ب التوفيق وك ل ع ام وأن تم بخي ر
وﺣفظكم ﷲ جميعا .
معالي الرئيس :
شكرا معالي الوزير  ،معالي اﻷخ عبدالرﺣمن العويس  ،اعتقد ﻻ زلت موجود معنا إن ش اء
ﷲ ...
معالي  /عب دالرحمن ب ن ﷴ الع ويس ) :وزي ر الص حة ووقاي ة المجتم ع  -وزي ر الدول ة لش ؤون
المجلس الوطني اﻻتحادي(
أنا دائما معكم ﷲ يﺣفظكم .
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* البند الثالث  :ما يستجد من أعمال :
 .1الرسائل الواردة للمجلس :
 .1رس الة واردة م ن مع الي  /عب دالرحمن ﷴ الع ويس ـ وزي ر الص حة ووقاي ة المجتم ع -
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول " طلب
المجل س ال وطني اﻻتح ادي الموافق ة عل ى مناقش ة موض وع " سياس ة وزارة الص حة
ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة ".
معالي الرئيس :
تفضل سعادة اﻷمين العام بتﻼوة نص الرسالة اﻷولى .
سعادة  /د .عمر عبدالرحمن النعيمي ) :اﻷمين العام للمجلس(
نص الرسالة :
الموقر

" معالي اﻷخ صقر غباش
رئيس المجلس الوطني اﻻتحادي

السﻼم عليكم ورﺣمة ﷲ وبركاته ،،،
يطيب لي أن أستهل خطابي بتقديم أسمى آيات التﺣية والتقدير لشخص الكريم متمنيا ً لمع اليكم دوام
التوفي ق والس داد  ،وباﻹش ارة إل ى خط ابكم رق م )أ /م ر  (2020/130/1/ 9 /بت اريخ
 2020/1/23بشأن رغبة المجل س ال وطني اﻻتﺣ ادي بمناقش ة موض وع " سياس ة وزارة الص ﺣة
ووقاي ة المجتم ع ف ي ش أن تعزي ز الص ﺣة النفس ية ف ي الدول ة وذل ك وفق ا ل نص الم ادة ) (92م ن
الدستور .
نفيد معاليكم علما بأنه قد تم عرض الموضوع المشار إليه على مجلس الوزراء الموقر  ،وق د ج اء
قرار المجلس رقم ) 7/7و( لسنة  2020بالموافقة على مناقش ة الموض وع وفق ا ً للمﺣ اور ال واردة
في طلبكم .

وتفضلوا بقبول فائق اﻻﺣترام والتقدير ،،،
عبدالرحمن بن ﷴ العويس
وزير الصحة ووقاية المجتمع
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتحادي"
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معالي الرئيس :
شكرا سعادة اﻷمين العام  ،طبعا هذه رسالة بموافق ة مجل س ال وزراء عل ى طل ب المجل س ال وطني
اﻻتﺣادي بمناقشة موضوع " سياسة وزارة الصﺣة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصﺣة النفسية
ف ي الدول ة "  ،فه ل يواف ق المجل س عل ى إﺣال ة الموض وع إل ى لجن ة الش ؤون الص ﺣية والبيئي ة
لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس ؟
)موافقة(
 .2رس الة واردة م ن مع الي  /عب دالرحمن ﷴ الع ويس ـ وزي ر الص حة ووقاي ة المجتم ع  -وزي ر
الدولة لشؤون المجل س ال وطني اﻻتح ادي ح ول رد وزارة اﻻقتص اد بش أن التنس يق لمناقش ة
مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات ".
معالي الرئيس :
تفضل سعادة اﻷمين العام بتﻼوة نص الرسالة الواردة الثانية .
سعادة  /د .عمر عبدالرحمن النعيمي ) :اﻷمين العام للمجلس(
سنقرأ رد وزارة اﻻقتصاد مباشرة .
" معالي اﻷخ  /عبدالرحمن ﷴ العويس

الموقر

وزير الصحة ووقاية المجتمع
وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتحادي

السﻼم عليكم ورﺣمة ﷲ وبركاته ...وبعد ،
يسرني أن أتقدم إلى معاليكم بأطيب التﺣيات والتمنيات بمزيد من التقدم والنجاح  ،ويطيب لي أن
أهنئكم بقرب ﺣلول عيد الفطر المبارك أعاده ﷲ علينا وعليكم وعلى دولتنا بالخير واليمن
والبركات  ،كما أثمن جهودكم الكريمة في تعزيز التعاون المشترك بين وزارة اﻻقتصاد ووزارة
الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي .
وباﻹشارة إلى طلب ﺣضور الجلسة الخاصة بمناقشة قانون الجمعيات التعاونية ونظرا ً لوجود
مﻼﺣظات من قبل بعض أعضاء المجلس الموقر ﺣول مواد مشروع القانون المقدم من الﺣكومة ،
فإننا نقترح على معاليكم تأجيل مناقشة مشروع قانون التعاونيات بالمجلس الموقر وإعادة مشروع
القانون إلى اللجنة المختصة الموقرة بالمجلس الوطني اﻻتﺣادي لعقد اجتماع مع وزارة اﻻقتصاد
لمناقشة المﻼﺣظات وكذلك التشاور مع الجهات المعنية ﺣتى يمكن الوصول إلى الصياغة القانونية
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ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﺵ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﻓﻌﻪ ﺑﺷﻛﻠﻪ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ
ﻣﻣﻛﻥ .
ﺷﺎﻛﺭﻳﻥ ﻭﻣﻘﺩﺭﻳﻥ ﺟﻬﻭﺩﻛﻡ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ  ،ﻭﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ .
ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺱ  /ﺳﻠﻁﺎﻥ ﺑﻥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ
ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ "
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻟﻌﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺎﺕ  ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻵﻥ ﻳﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﺟﺗﻣﺎﻉ ﺁﺧﺭ
ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،
ﻁﺑﻌﺎ ً ﻫﻧﺎ ﻳﺑﻘﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻣﻌﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺩﻱ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺃﺥ ﺳﻌﻳﺩ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺩﻱ :
ﻧﺣﻥ ﻧﺭﺣﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺑﻣﻘﺗﺭﺡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻭﺳﻭﻑ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻛﻝ
ﺳﺭﻭﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺗﻔﺿﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻠﻳﻖ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ  ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ (
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺩﺍﻳ ﺔً ﻧﺣ ﻥ ﻻ ﻧ ﺗﻛﻠﻡ ﻋ ﻥ ﺳ ﺣﺏ ﻣﺷ ﺭﻭﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ  ،ﻋ ﺎﺩﺓ ً ﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ ﻋﻧ ﺩﻣﺎ ﻳﻛ ﻭﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺳﺣﺏ ﻗﺎﻧﻭﻥ  ،ﺍﻵﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﻗ ﺎﻧﻭﻥ ﺇﻟ ﻰ ﻟﺟﻧ ﺔ ﻭﻫ ﺫﺍ ﻋ ﺎﺩﺓ ً ﻻ ﺗﻁﻠﺑ ﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻷﻥ
ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻋﺎﺩﺓ ً ﻣﺎ ﻧﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﺗﻌﺩﻳﻼﺕ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﻭﻣ ﺎ ﺑ ﻳﻥ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳ ﺔ ﻷﻧﻧ ﺎ ﻧﻛ ﻭﻥ ﻗ ﺩ ﺃﺭﺳ ﻠﻧﺎ ﺃﻏﻠ ﺏ ﺍﻟﺗﻌ ﺩﻳﻼﺕ  ،ﺍﻵﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ ﻟ ﻳﺱ ﻫﻧ ﺎﻙ ﻣ ﺎﻧﻊ ﻛﻣ ﺎ
ﺗﻔﺿ ﻝ ﺭﺋ ﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ  -ﻭﻓ ﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﻘ ﺭﺍﺭ ﻫ ﻭ ﻗ ﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠ ﺱ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗ ﻪ ﻟﻠﺟﻧ ﺔ – ﻟﻛ ﻥ ﺃﻧ ﺎ ﻟ ﺩﻱ ﻧﻘ ﺎﻁ
ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻟﻬﺎ  ،ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺟ ﺎء ﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ ﻭﻛ ﺎﻥ ﻗ ﺩ ﻭﺿ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺩﻭﻝ ﺍﻷﻋﻣ ﺎﻝ ﻭﻫ ﻭ ﺟ ﺎﻫﺯ
ﻟﻠﻧﻘﺎﺵ  ،ﻭﻗﺑﻝ ﻳﻭﻡ ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﺍﻵﻥ ﻧﺣ ﻥ ﺃﻛﻣﻠﻧ ﺎ ﺃﻛﺛ ﺭ ﻣ ﻥ ﺷ ﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﻟ ﻡ
ﻳ ﺗﻡ ﺍﻟﻧﻘ ﺎﺵ ﻓﻳ ﻪ ﻭﻟ ﻡ ﻳ ﺗﻡ ﺗﻌ ﺩﻳﻝ ﺃﻱ ﺷ ﻲء ﻓﻳ ﻪ  ،ﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻫ ﺫﺍ ﺍﻟﺷ ﻬﺭ ﻣﺿ ﻰ ﻋﻠﻳﻧ ﺎ ﻧﺣ ﻥ  ،ﺍﻟﻘ ﺎﻧﻭﻥ ﺟ ﺎء
ﺑﺻﻔﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻝ ﺣﺗﻰ ﻳ ﺗﻡ ﺍﻻﻧﺗﻬ ﺎء ﻣﻧ ﻪ ﺑﺷ ﻛﻝ ﺳ ﺭﻳﻊ  ،ﻭﺍﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺟ ﺯﺍﻫﻡ ﷲ ﺧﻳ ﺭﺍ ً ﺍﺟﺗﻬ ﺩﻭﺍ ﻭﺍﺷ ﺗﻐﻠﻭﺍ
ﻋﻠﻳ ﻪ ﻭﺃﻋﻁ ﻭﻩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳ ﺔ ﻷﻧ ﻪ ﺟ ﺎء ﺑﺻ ﻔﺔ ﺍﻻﺳ ﺗﻌﺟﺎﻝ ﻣ ﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺿ ﺎﻉ ﻛﺎﻧ ﺕ ﺻ ﻌﺑﺔ  ،ﺍﻵﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ
ﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﺳﻳﺭﺟﻊ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺳﺗﻧﺎﻗﺷﻪ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ  ،ﺃﻧﺎ ﻟﺩﻱ ﻫﺎﺟﺱ ﻭﺧ ﻭﻑ ﺃﻧ ﻪ ﻟ ﻡ ﻳﺗﺑ ﻖ
ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁ ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺳﻳﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ،ﻭﺍﻟﺗ ﺄﺧﻳﺭ ﻟ ﻳﺱ ﻣ ﻥ ﻋﻧ ﺩﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﻳ ﻙ ﻓﺎﻟﻠﺟﻧ ﺔ ﺍﻧﺗﻬ ﺕ ﻣ ﻥ
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الق انون من ذ ش هر وجهزت ه والتع ديﻼت الت ي طرﺣه ا اﻷعض اء وك ان المف روض أن تعق د الجلس ة
واﻵن لم يتبق لنا إلى تقريبا ً شهر  ،أنا ﻻ أرى إشكالية في أن نتوافق مع الﺣكومة ونعي د المش روع
إلى اللجنة ويناقشوا النقاط التي طرﺣت  ،لكن معاليك ﻻبد أن يكون هناك تﺣدي د وق ت مع ين ﺣت ى
ﻻ نكون في النهاية كأننا نﺣن الذين عطلنا القانون وأننا لم ننته من ه معالي ك  ،وه ذا سيﺣس ب عل ى
المجلس  ،بالعكس فإن المجلس اجتهد وع ّدل ووضع كل التع ديﻼت وانته ى م ن المش روع ووض ع
على جدول اﻷعمال ولكن قبل يوم من الجلسة توقف المشروع  ،اﻵن مﻼﺣظتي معالي ك أنن ا ن تكلم
عن تﺣديد فترة زمنية مﺣددة ﻷن الق انون ل ن ي تم مناقش ته م ن البداي ة  ،ه م سيناقش ون المقترﺣ ات
التي تم تقديمها من قبل اﻷعضاء  ،لذلك أنا أقترح معاليك عشرة أيام إلى أسبوعين وم ن ث م يرج ع
القانون ويوضع على جدول اﻷعمال ﺣتى ﻻ نظهر وكأننا نﺣن م ن ّ
عط ل الق انون  ،وربم ا ينته ي
الدور الﺣالي ويصدر مشروع القانون بمرسوم بقانون وكأننا نﺣن لم ننته منه  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي  ،هذا القانون فعﻼً مﺣل اهتمام من قبل الﺣكومة وكذلك أيضا ً
مﺣل اهتمام من قبل المجلس وله طبيعة خاصة  ،نثمن عاليا ً الﺣقيقة ﺣرص معالي وزير اﻻقتصاد
سلطان المنصوري على أن يعيد اﻻطﻼع مرة أخرى على مﻼﺣظات اﻷعضاء مع اللجنة ونرى
في ذلك ﺣرص من معاليه وزمﻼئه في الوزارة  ،وهناك ترﺣيب من سعادة رئيس اللجنة بذلك ،
وعلى ثقة الﺣقيقة بأن اﻹخوة في اللجنة أيضا ً ﺣريصين على أن ينجزوا هذه المﻼﺣظات في أسرع
وقت ممكن  ،أتفق معك أيضا ً في أن الفترة الزمنية وهي من عشر إلى خمس عشرة يوما ً أكثر من
كافية  ،واﻵن يؤشر لي سعادة رئيس اللجنة بأن هذه فعﻼً فترة كافية وبنا ًء عليه سيتم إن شاء ﷲ
عودة هذا القانون إلى المجلس ليتم وضعه بعد أن تنتهي اللجنة من تعديﻼتها مع معالي الوزير في
أقرب فرصة ممكن ونتأمل إن شاء ﷲ أن يكون في ذلك فائدة وفي نفس الوقت توافق أكبر عند
الجلسة التي سيناقش فيها هذا القانون  ،نﺣن على ثقة بﺣرص معالي الوزير وﺣرص اللجنة وعلى
ثقة بأنهم سيتناولون هذا المشروع بما أبداه اﻷعضاء من مﻼﺣظات لكي يصلون إلى توافق ﺣول
أكبر قدر ممكن ثم بعد ذلك كما جرت العادة يتم الفصل في القانون في المجلس  ،هل يوافق
المجلس على هذا المقترح ؟ علي جاسم يطلب الكلمة تفضل سعادة اﻷخ علي جاسم .
سعادة  /علي جاسم أحمد :
هل صوتي مسموع ؟ نعم  ،أنا أؤيد ما تفضل به سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي ﻷن فعﻼً مشروع
القانون نوقش في المجلس وأخذ وقتا ً كبيرا ً وأﺣيل للمجلس وكنا على استعداد لمناقشة هذا القانون
بأي وقت  ،ﺣاليا ً سﺣب القانون أو إعادته للجنة بدون مبررات  ،فالمفروض إذا كان هناك سﺣب
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لمبررات معينة فالمفروض أن تعرض هذه المبررات على المجلس ﻷن المجلس هو صاﺣب
القرار وهو الذي أﺣاله للجنة واللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون  ،إذا كان سيرجع مرة
أخرى للمجلس لكن بدون مبررات لﻺﺣالة  ،فلذلك كما ذكر اﻷخ بوعلي أن الوقت قصير  ،فنﺣن
كنا قد أعطينا مشروع هذا القانون أولوية بﺣيث نناقش مشروع هذا القانون ضمن اﻷولويات
بالنسبة لجداول أعمالنا في هذا الدور  ،فﻼ أدري هذه الممارسة تمر علينا أول مرة  ،ولو كان لدى
معالي الوزير وجهة نظر يﺣب أن يعرضها على اللجنة فاللجنة هي المسؤولة عن هذا القانون بعد
أن وضع المجلس الثقة في اللجنة بالتالي هي تعتبر الجهة المخولة  ،فمادام أن اللجنة قد عرضت
خﻼصة أفكارها ونقاشها وغير ذلك على المجلس وكانت جاهزة في مناقشة هذا القانون وكان
المجلس أيضا ً جاهزا ً لذلك  ،لذلك رجوع القانون مرة أخرى ﻻ نعرف ما هي المبررات  ،إذا
كانت هناك مبررات وإذا كانت هناك موافقة على مواد أو تعديل مواد أو إضافة مواد فإن ذلك يتم
أثناء الجلسة وليس من خﻼل إرجاع القانون للجنة ومناقشته والعودة مرة أخرى للمجلس  ،فهذه
الممارسة لم نتعود عليها من خﻼل المجلس الوطني بل دائما ً يكون النقاش في المجلس  ،إذا لم يكن
هناك توافق في اللجنة فيكون هناك توافق في المجلس  ،هذه هي الممارسة بالنسبة للمجلس
الوطني ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
اﻷمر اﻵن معروض عليكم وهناك مبررات ذكرها معالي الوزير في كتابه وسعادة رئيس اللجنة
وافق على العودة بﺣيث يتناقشون مرة أخرى مع الوزارة  ،وهناك مقترح من سعادة اﻷخ ﺣمد
الرﺣومي بأن يكون لﻸمر مدة مﺣددة وسعادة رئيس اللجنة وافق على المدة المﺣددة بﺣيث ﻻ
تتجاوز عشر إلى خمس عشرة يوما ً من اليوم ومن هذه الجلسة  ،وفي هذا إن شاء ﷲ تكون هناك
فرصة لمزيد من التوافق بﺣيث عندما يعود القانون إلى المجلس يكون التوافق عليه قد وصل إلى
نسبة أعلى ولكن يبقى في النهاية القرار للمجلس  ،واﻷمر معروض عليكم وإن أﺣببتم التصويت
على الموضوع فسنصوت عليه الكترونيا ً .
سعاد  /سعيد راشد العابدي :
أنا أقترح التصويت .
معالي الرئيس :
تفضلوا سنبدأ بالتصويت اﻻلكتروني  ،سنصوت على الموافقة على عودة مشروع القانون إلى
اللجنة للمناقشة مع وزارة اﻻقتصاد  .وقد ذكرنا المبررات التي وردت في كتاب معالي وزير
اﻻقتصاد  .هل يوافق المجلس على استعادة اللجنة لمشروع القانون ؟
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) هناك موافقة من  31صوتا ً على عودة مشروع القانون إلى اللجنة على أن يتم اﻻلتزام بما تم
اﻻتفاق عليه من ﺣيث الزمن لمدة أسبوعين ابتدا ًء من اليوم (
نتمنى لكم التوفيق مع اﻹخوة في الوزارة ونشعر بﺣرص الجميع على أن يخرج هذا القانون
بأفضل صورة ممكنة  ،واﻵن ننتقل إلى البند الثاني في بند ما استجد من أعمال  ،تفضل سعادة
اﻷمين العام بتﻼوة البند الثاني .
سعادة  /د .عمر عبدالرحمن النعيمي  ) :اﻷمين العام للمجلس (
 .2مشروعات القوانين الواردة من الحكومة :
 مشروع قانون اتحادي في شأن استغﻼل الشهادات العلمية الوهمية .معالي الرئيس :
هل يوافق المجلس على إﺣالة مشروع هذا القانون إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب
والرياضة واﻹعﻼم ؟
) موافقة (
معالي الرئيس :
في نهاية جلسة اليوم أقول لكم جميعا ً ولكافة أسركم كل عام وأنتم بخير وإن شاء ﷲ يعاد علينا
جميعا ً هذا العيد بالصﺣة والسﻼمة واﻷمن واﻻستقرار  ،وﻻشك كلنا جميعا ً نشعر في مثل هذه
الظروف التي يمر فيها العالم وتمر فيها اﻹمارات أيضا ً في موضوع جائﺣة كورونا في أهمية
الﺣرص منا جميعا ً ﺣتى نكون ﺣريصين على أسرنا ومن ّ
يعز علينا في أيام هذه اﻷعياد  ،وأنا
طبعا ً أتﺣدث وأعرف تماما ً أنكم كلكم أكثر وعيا ً وإدراكا ً مني في هذا الشأن  ،وكلكم ظهرتم
وتﺣدثتم في مختلف وسائل اﻹعﻼم للتأكيد على أهمية اﻻلتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة  ،نﺣن و
الﺣمد من نعم ﷲ علينا أننا ننعم بقيادة رشيدة أخذت على عاتقها بالذات في هذه اﻷيام مسؤوليات
كبيرة إذا ما قسنا ما قامت به أعرق الدول وقسنا ما قامت به القيادة الرشيدة في اﻹمارات سنجد
فعﻼً أن ﷲ قد ﺣبانا بقيادة رشيدة وكلكم استمعتم إلى توجيهات صاﺣب السمو الشيخ ﷴ بن زايد
وﺣرصه على سﻼمة المواطنين والمقيمين في الدولة وﻻشك – ونﺣن أيضا ً يشاركنا معالي وزير
الصﺣة ووقاية المجتمع ﺣيث تﺣدث معاليه في أكثر من مكان ومناسبة وكافة اﻹخوة في القطاع
الطبي يعملون ليل نهار – أننا على ثقة إن شاء ﷲ أنكم جميعا ً ستستمرون في ممارسة دوركم
وتطوعكم وتوجيهكم للمواطنين بالذات في أيام اﻷعياد ﺣتى ﻻ نستسهل خطورة هذا المرض
وتغلب علينا عواطفنا وبعد ذلك نندم على لﺣظات ضعف  ،نتمنى إن شاء ﷲ السﻼمة للجميع
والتوفيق للجميع وربنا يوفق إن شاء ﷲ .
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ملحق رقم )(1
مشروع قانون اتحادي
بشأن ضمان الحقوق في اﻷموال المنقولة في صيغته النهائية
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ملحق رقم )(2
ملخص أهم القرارات التي اتخذها المجلس
بجلسته التاسعة المعقودة
بتاريخ 2020/05/21
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ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻣﻦ
ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻋﺸﺮ

2020 /05 /21ﻡ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ -ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ

 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﻋﺗﺫﺍﺭﺍﺕ .
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻣﺷﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ :
 ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺑﺷﺄﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ.)ﻣﺭﻓﻖ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ(

ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺟﺩ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ :
 ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ : .1ﺭﺳ ﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ ـ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -ﻭﺯﻳﺮ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸ ﺄﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻮﻝ " ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ".
 .2ﺭﺳ ﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ ـ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  -ﻭﺯﻳﺮ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺣﻮﻝ ﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩ ﺑﺸ ﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ" ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ".
-

ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :
 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ.)ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ(

 ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ: ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ )ﻋﻦ ﺑﻌﺪ( ﺑﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺷ ﺄﻥﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ  ،ﻭﻗﺪ ﺃﺑﺪﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﺸ ﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳ ﻤﺎﻙ
ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺗﻼﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
 ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻛﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻓﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

 ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ: ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺟﻠﺴ ﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ )ﻋﻦ ﺑﻌﺪ( ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼ ﻞﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻋﺸ ﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﺴ ﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸ ﺮﺓ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﺴ ﺎ ًء ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  28ﺭﻣﻀ ﺎﻥ ﺳ ﻨﺔ
1441ﻫـ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  21ﻣﺎﻳﻮ 2020ﻡ ،ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺻ ﻘﺮ ﻏﺒﺎﺵ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ،

ﻭﺑﺤﻀ ﻮﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ-ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ.
 ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸ ﺄﻥ "ﺿ ﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ " ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤ ﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ) (50ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺳ ﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷ ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳ ﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳ ﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ.
 ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (3ﻣﻦﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ "ﻓﻬﻲ:
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻ ﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﺸ ﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳ ﻤﺎﻙ ﻭﺍﻟﻨﺤﻞ ﻻ ﺗﺼ ﻠﺢ ﺃﻥﺗﻜﻮﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺗﻼﻑ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻔﻈﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﺨﺼﺼﻪ ﻟﺬﻟﻚ.
 ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﺭﺩ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﺮ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﺿ ﺮ ﻟﻼﺳ ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ: -ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

 ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (8ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﺇﻧﺸﺎء ﺣﻖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻧﻔﺎﺫﻩ ﺑﻴﻦ ﺃﻁﺮﺍﻓﻪ" ﻓﻬﻲ :
 ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺝ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ" :ﺃﻥ ﻳﺸ ﻤﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻥ ﻭﺻ ﻔﺎ ً ﻟﻠﻀ ﻤﺎﻧﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺻ ﻮﻓﺔ ﻭﺻ ﻔﺎ ً ﻋﺎﻣﺎ ً ﺃﻭ ﻣﺤﺪﺩﺍ ً ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﺸ ﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺻ ﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ

ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀ ﺎﻣﻦ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺻ ﻨﻒ ﻣﺤﺪﺩ ﺃﻭ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀ ﺎﻣﻦ" ،ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻥ
ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺭﻗﻴﺎ ً ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ً ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ً ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺃﻱ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
 ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺻ ﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺗﺤﺮﺭ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴ ﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
 ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻫﻢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺍﻫﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(41ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (43ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺸﺄﻥ "ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ"
ﻓﻬﻲ:
 ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺸ ﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ) (60ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻧﺔﻟﻺﺗﻼﻑ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
ﺍﻹﺷ ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ) (60ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﻻﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻵﺗﻲ: ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ. ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻓﻲﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴ ﺎﻋﺔ) (11:28ﻣﺴﺎ ًء.

 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ: ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ " ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻧﻘﻭﻟﺔ " ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺛﻢﻣﺎﺩﺓ ﻣﺎﺩﺓ ﺛﻢ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴ ﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ
ﻋﻠﻴﻪ.

 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ: ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ )ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ(.ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ "ﺳ ﻴﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼ ﺤﺔ ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼ ﺤﺔﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ" ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ .
ﺃﺣﻴﻂ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻳﺲ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺣﻮﻝ" ﺭﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﺑﺸﺄﻥ" ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ" ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺪﺍء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.

 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ :ﺍﻟﺒﻨﺪ

ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻱ
ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ

ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻷﻋﻀﺎء

ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺳﺎﻋﺔ ﻭ)(14
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭ)(23
ﺛﺎﻧﻳﺔ

) (11ﺩﻗﻳﻘﺔ
ﻭ) (49ﺛﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻠﺒﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺔ ﻭ)(58
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭ)(39
ﺛﺎﻧﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻷﻋﻀﺎء

%62.7

% 10

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻭﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺣﺪﻳﺜﻲ
ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

