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  )١(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون املالية واالقتصادية 
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

م ٢٠٠٤لسنة ) ٢٤(أحكام القانون رقم 
بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون 
لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط 
االقتصادي يف مملكة البحرين ، املرافق 

لسنة ) ٣٠(مللكي رقم للمرسوم ا
  م ٢٠٠٧
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  م٢٠٠٧ يونيو ١٩: التاريخ

  

  تقریر لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

  بشأن

  مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون

   بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون٢٠٠٤لسنة ) ٢٤(رقم 

  فیما یتعلق بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرینلدول الخلیج العربیة 
    

  :مقدمــــة
  

س الشورى  رقم    ـة كتاب معايل رئيس جمل    ـة واالقتصادي ـة الشؤون املالي  ـاستلمت جلن 
م، والذي مت مبوجبه    ٢٠٠٧ مايو   ٢٧املؤرخ يف   ) ٢٠٠٧ – ٥ – ٣ –ص ل م ق     / ١٤٤(

لسنة ) ٢٤(ض أحكام القانون رقم  تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بتعديل بع       
 بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنـشاط              ٢٠٠٤

  .االقتصادي يف مملكة البحرين، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على الس
  

  : إجراءات اللجنة-أوالً
  :جراءات التاليةلتنفيذ التكليف املذكور أعاله، قامت اللجنة باإل

 : تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف اجتماعيها التاليني )١(
  . م٢٠٠٧ مايـو ٣٠بتاريخ  االجتماع الثاين عشر     -
 .م٢٠٠٧ يونيو ١٣بتاريخ  االجتماع الثالث عشر    -

على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع الدراسـة         أثناء دراستها  اطلعت اللجنة  )٢(
 :ملت علىواليت اشت

 .   قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون -
 .  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
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 .  مشروع القانون املذكور واملذكرة اإليضاحية -
  
وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها األخري عدد من مسؤويل وممثلي وزارة الصناعة              )٣(

 :والتجارة، حيث حضر كل من
  

 .وكيل الوزارة املساعد لشؤون التجارة  سعادة الدكتور عبداهللا منصور •
 .املسـتشار القانـوين بالوزارة    السيد عطـية محد عيسى •

 
 :كما حضر االجتماع من جملس الشورى كل من •
 

 .لس لشؤون ااملستشار القانوين  يـ عصام عبدالوهاب الربزجنالدكتور .١
 .املستشار القانوين لشــؤون اللجـان       األسـتاذ حمسن محيد مرهـون .٢
 . أخصـائي قانوين      اآلنسة ميــادة جميد معـارج .٣

  
  .الزيـرةة األسـتاذة فهيمـوتوىل أمانة ســــر اللجنـــة  •
  

ـًا   : رأي اللجنة-ثانيـ
حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض مت فيه تناول مواد مشروع القانون             

يضاحية، كما اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب بشأنه  وما أجـراه      ودراسة مذكرته اإل  
من تعديالت على بعض مواده، واستعرضت وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء              
اللجنة واملستشارين واالختصاصيني القانونيني بالس ومن قبـل ممثلـي وزارة الـصناعة             

ؤون التشريعية والقانونية بالس واليت أوصت فيه والتجارة، و تدارست اللجنة رأي جلنة الش  
بضرورة حذف املادة الثانية من مشروع القانون لعدم دستوريتها ألا تعطي احلق بتعـديل              

  .القانون جلهة أخرى غري السلطة التشريعية
  

وانتهت تلك املناقشات إىل قناعة اللجنة بأمهية التوصية بإجراء تعديل على مشروع القانون              
لى النحو الذي يؤكد مبدأ الفصل بني اختصاصات الـسلطات التـشريعية والتنفيذيـة              وع
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والقضائية وعدم جواز تنازل أي منها لغريها عن كل أو بعض اختصاصاا املنصوص عليها              
  .يف الدستور

  
ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ثالثـ

لية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار  من الالئحة الداخ  ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :كل من

  
ـًا .١  سعادة األستاذ سعود عبدالعزيز كانو            مقررا أصلي
ـًا             سعادة األستاذ خالد حسني املسقطي .٢   مقررا احتياطي

  
ـًا   :توصية اللجنة:  رابعـ

 القانون، فإن اللجنـة     يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع            
  :توصي مبا يلي

  
لـسنة  ) ٢٤(املوافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقـم            -١

 بشأن معاملة مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلـق             ٢٠٠٤
 . بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين

  
لى مشروع القانون كمـا وردت      املوافقة على التعديالت اليت أدخلتها اللجنة ع       -٢

 .تفصيالً  يف اجلدول املرفق
  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم،،،
  

  خالــد حســـني املــسقطي     روكمجيــــل علي املتـــ    
  ة الشؤونــرئيس جلن        نائب رئيس جلنة الشؤون          

املالية واالقتصادية                        واالقتصاديةاملالية              
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  م٢٠٠٤لسنة ) ٢٤(بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة فیما یتعلق بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرین

 

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  الموادنصوص 
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  
  (  )م         شروع ق         انون رق         م   

 بتع   دیل بع   ض أحك   ام   (  )ل   سنة 
م ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٤(القانون رقم   

 معامل       ة م       واطني دول ب      شأن 
ل    دول الخل    یج  مجل    س التع    اون  

 یتعل     ق بالن     شاط فیم     االعربی     ة 
  االقتصادي في مملكة البحرین

  
  عی     سى آل خلیف     ة نح     ن حم     د ب     ن   

  .ملك مملكة البحرین
  

  ،بعد اإلطالع على الدستور
  

 ٢٠٠٤ل  سنة ) ٢٤(وعل  ى الق  انون رق  م 

ب    شأن معامل    ة م    واطني دول مجل    س   

التعاون لدول الخلیج العربیة فیما یتعل ق   

  
ل   سنة (  )  رق   م  ق   انونم   شروع

 بتع      دیل بع      ض أحك      ام  ٢٠٠٧
م ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٤(القانون رقم   

 معامل       ة م       واطني دول ب      شأن 
ل    دول الخل    یج  مجل    س التع    اون  

عل     ق بالن     شاط  یتفیم     االعربی     ة 
  االقتصادي في مملكة البحرین

  
  دون تعدیل

  
  
  
  
  
  

  

  
عل  ى ن  ص الدیباج  ة كم  ا    الموافق  ة -

ولك     ن م     ع  ورد م     ن الحكوم     ة؛  

 مراع   اة الت   صحیح اإلمالئ   ي لكلم   ة

 .بحذف ھمزة القطع منھا) اإلطالع(

  
  (  )م         شروع ق         انون رق         م   

 بتع   دیل بع   ض أحك   ام   (  )ل   سنة 
م ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٤(القانون رقم   

عامل       ة م       واطني دول  مب      شأن 
ل    دول الخل    یج  مجل    س التع    اون  

 یتعل     ق بالن     شاط فیم     االعربی     ة 
  االقتصادي في مملكة البحرین

  
  عی     سى آل خلیف     ة نح     ن حم     د ب     ن   

  .ملك مملكة البحرین
  

  ، على الدستورطالعاالبعد 
  

 ٢٠٠٤ل  سنة ) ٢٤(وعل  ى الق  انون رق  م 

ب    شأن معامل    ة م    واطني دول مجل    س   

فیما یتعل ق  التعاون لدول الخلیج العربیة  
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   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  الموادنصوص 
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرین،
  

ل    ى ل    دول وعل   ى ق    رار المجل   س األع  

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في       

دورتھ ال سادسة والع شرین الت ي عق دت         

ف   ي دول   ة اإلم   ارات العربی   ة المتح   دة    

 دی  سمبر ١٩ إل  ى ١٨خ  الل الفت  رة م  ن  

٢٠٠٥ ،  
  

وعل  ى ق  رار المجل  س األعل  ى لمجل  س     

التع   اون ل   دول مجل   س التع   اون ل   دول    

الخل    یج العربی    ة ف    ي دورت    ھ ال    سابعة  

 عق   دت ف   ي الری   اض  والع   شرین الت   ي 

  .٢٠٠٦ دیسمبر ١٠ – ٩یومي 
  

أق  ر مجل  س ال  شورى ومجل  س الن  واب     

الق  انون اآلت  ي ن  صھ، وق  د ص  دقنا علی  ھ  

  بالنشاط االقتصادي في مملكة البحرین،
  

وعل   ى ق    رار المجل   س األعل    ى ل    دول   

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة في       

دورتھ ال سادسة والع شرین الت ي عق دت         

ف   ي دول   ة اإلم   ارات العربی   ة المتح   دة    

 دی  سمبر ١٩ إل  ى ١٨خ  الل الفت  رة م  ن  

٢٠٠٥ ،  
  

وعل  ى ق  رار المجل  س األعل  ى لمجل  س     

 ل   دول مجل   س التع   اون ل   دول   التع   اون

الخل    یج العربی    ة ف    ي دورت    ھ ال    سابعة  

والع   شرین الت   ي عق   دت ف   ي الری   اض    

  .٢٠٠٦ دیسمبر ١٠ – ٩یومي 
  

أق  ر مجل  س ال  شورى ومجل  س الن  واب     

الق  انون اآلت  ي ن  صھ، وق  د ص  دقنا علی  ھ  
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   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  الموادنصوص 
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  :وأصدرناه
 

  :وأصدرناه
 

  
  المادة األولى

  
ی    ستبدل بقائم    ة األن    شطة اإلقت    صادیة  

واطني دول والمھ  ن غی  ر الم  سموح لم     

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من    

األش     خاص الطبیعی     ین واإلعتب     اریین 

بممارستھا في مملك ة البح رین المرافق ة     

 ب  شأن ٢٠٠٤ل  سنة ) ٢٤(للق  انون رق  م  

معامل   ة م   واطني دول مجل   س التع   اون  

لدول الخلیج العربیة فیما یتعلق بالنشاط       

االقتصادي في مملكة البح رین، القائم ة        

  .فقة لھذا القانونالمرا

  

  
  المادة األولى

  
ی    ستبدل بقائم    ة األن    شطة اإلقت    صادیة  

والمھ  ن غی  ر الم  سموح لم  واطني دول    

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من    

األش     خاص الطبیعی     ین واإلعتب     اریین 

بممارستھا في مملك ة البح رین المرافق ة     

 ب  شأن ٢٠٠٤ل  سنة ) ٢٤(للق  انون رق  م  

س التع   اون معامل   ة م   واطني دول مجل   

لدول الخلیج العربیة فیما یتعلق بالنشاط       

االقتصادي في مملكة البح رین، القائم ة        

، م ع مراع اة مب دأ      المرافقة لھذا القانون  

  .المعاملة بالمثل

  
  
  
الموافقة على ما أق ره مجل س   عدم   -

نھای ة   عب ارة ف ي     إضافة من   النواب

مع مراع اة  : ( تنص على  ھذه المادة 

، حت   ى ال  )مب   دأ المعامل   ة بالمث   ل   

تكون إضافة ھذا ال شرط سببـ ـًا ف ي      

تعطی  ل تنفی  ذ ھ  ذا الق  انون ألن ك  ل     

دولة ستنتظر مسلك الدول األخ رى      

في ھذا الخصوص، فضالً  ع ن أن    

ھذه اإلض افة ق د ت ؤدي إل ى تعطی ل          

الكثیر من المشاریع االقتصادیة في     

الوق  ت ال  ذي توج  ھ فی  ھ القی  ادة إل  ى   

  
  المادة األولى

  
 االقت    صادیةی    ستبدل بقائم    ة األن    شطة 

ني دول والمھ  ن غی  ر الم  سموح لم  واط   

مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من    

 واالعتب     ارییناألش    خاص الطبیعی     ین  

بممارستھا في مملك ة البح رین المرافق ة     

 ب  شأن ٢٠٠٤ل  سنة ) ٢٤(للق  انون رق  م  

معامل   ة م   واطني دول مجل   س التع   اون  

لدول الخلیج العربیة فیما یتعلق بالنشاط       

االقتصادي في مملكة البح رین، القائم ة        

  . لھذا القانونالمرافقة

  



  ))٦١٦١((  

   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  الموادنصوص 
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

التركی      ز عل      ى ت      سویق مملك      ة      

ن والت   شجیع عل   ى اجت   ذاب  البح   ری

 .االستثمارات األجنبیة
  

الموافقة على نص المادة كم ا ورد    -

مراع   اة ؛ ولك   ن م   ع م   ن الحكوم   ة

الت        صحیح اإلمالئ        ي لكلمت        ي   

) اإلعتب        اریین(و) اإلقت        صادیة(

  .وذلك بحذف ھمزة القطع منھما

  

  

  المادة الثانیة
  

فق  رة جدی  دة إل  ى الم  ادة األول  ى  ت  ضاف 

 ٢٠٠٤ل   سنة  ) ٢٤(م   ن الق   انون رق   م   

ب    شأن معامل    ة م    واطني دول مجل    س   

التعاون لدول الخلیج العربیة فیما یتعل ق   

بالنشاط اإلقتصادي في مملكة البحرین،  

  

  المادة الثانیة
  

  حذف المادة الثانیة

  

  

  
  

الموافق   ة عل   ى م   ا أق   ره مجل   س      -

لھ   ذه الم   ادة؛   ٍ  م   ن ح   ذف الن   واب

وذلك لعدم دس توریتھا ألنھ ا تعط ي         

الح  ق بتع  دیل الق  انون لجھ  ة أخ  رى  

  ، وألن    ھغی    ر ال    سلطة الت    شریعیة 
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   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  الموادنصوص 
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  :نصھا اآلتي
  

وی  صدر بتع  دیل القائم  ة الم  شار إلیھ  ا  " 

رة ال     سابقة ق     رار م     ن مجل     س  ب     الفق

  ".الوزراء

ال یج    وز تع    دیل قائم    ة األن    شطة   

 المح  ددة ب  نص الق  انون  االقت  صادیة

  .إال بقانون

  

  

  المادة الثالثة
  

عل ى رئ یس مجل  س ال وزراء وال  وزراء    

 تنفی  ذ أحك  ام ھ  ذا  – ك  ل فیم  ا یخ  صھ  –

الق  انون، ویعم  ل ب  ھ اعتب  اًرا م  ن الی  وم     

الت     الي لت     اریخ ن     شره ف     ي الجری     دة   

  .الرسمیة
  

  ملك مملكة البحرین 

  حمد بن عیسى آل خلیفة
  

  

  )بعد إعادة الترقیم(المادة الثانیة 
  

  دون تعدیل

  

  

  
 الموافق  ة عل  ى ن  ص الم  ادة كم  ا  -

ولك   ن م   ع  ورد م   ن الحكوم   ة؛  

الم ادة   (تغییر رقم المادة لت صبح   

  ).المادة الثالثة(بدالً من ) الثانیة

  

  المادة الثانیة
  

ل وزراء وال  وزراء  عل ى رئ یس مجل  س ا  

 تنفی  ذ أحك  ام ھ  ذا  – ك  ل فیم  ا یخ  صھ  –

الق  انون، ویعم  ل ب  ھ اعتب  اًرا م  ن الی  وم     

الت     الي لت     اریخ ن     شره ف     ي الجری     دة   

  .الرسمیة
  

  ملك مملكة البحرین 

  حمد بن عیسى آل خلیفة
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   القانوننصوص مشروع
 كما وردت من الحكومة

  الموادنصوص 
 كما أقرھا مجلس النواب

  لجنة الشؤونتوصیة 
 المالیـــة واالقتصـــادیة

  ادنصوص المو
 كما أقرتھا اللجنة

  :عصدر في قصر الرفا

  ھـ١٤٢٨بتاریخ             

  م٢٠٠٧الموافق           

  

  :صدر في قصر الرفاع

  ھـ١٤٢٨بتاریخ             

  م٢٠٠٧الموافق           
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  م٢٠٠٧  يونيو٤:التاريخ 
  
  

  احملترم  خالد حسني املسقطي / سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

  
بشأن تعديل بعـض أحكـام   (      )  لسنة  (   ) املشروع بقانون رقم    : املوضوع  

م بشأن معاملة مـواطين دول جملـس        ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٤(القانون رقم   
 يتعلق بالنشاط االقتـصادي يف مملكـة       التعاون لدول اخلليج العربية فيما    

  .م٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(البحرين، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  
  

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،
  

ــاريخ  ــايو ٢٧بت ــه  ٢٠٠٧ م ــمن كتاب ــس ، ض ــيس ال ــايل رئ ــق مع   م ، أرف
(   ) املشروع بقانون رقم   ، نسخة من     ) ٢٠٠٧ - ٥ - ٣ -ص ل ت ق      / ١٤٥( رقم  
م بـشأن معاملـة     ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٤(بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم       )     ( لسنة  

مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكـة              
عية ، إىل جلنة الـشؤون التـشري  م٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(البحرين، املرافق للمرسوم امللكي رقم      

  .والقانونية ، وذلك ملناقشته وإبداء املالحظات عليه للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
  

الـثالثني   م ، عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعيها       ٢٠٠٧ مايو   ٣٠وبتاريخ  
من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاين، حيث اطلعت علـى مـشروع               

كور ومذكرته اإليضاحية ، وقرار جملس النواب بشأنه ، وتقرير جلنة الـشؤون             القانون املذ 
  .املالية واالقتصادية فيه ، وذلك حبضور املستشارين واالختصاصيني القانونيني بالس
  .وانتهت اللجنة إىل ضرورة حذف املادة الثانية من مشروع القانون لعدم دستوريتها 
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  :رأي اللجنة 
  

  (   ) املـشروع بقـانون رقـم       رة حـذف املـادة الثانيـة مـن          ترى اللجنـة ضـرو    
م بـشأن معاملـة     ٢٠٠٤لسنة  ) ٢٤(بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم       )    ( لسنة  

مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكـة              
؛ وذلك لعدم دستوريتها ألـا      م٢٠٠٧لسنة  ) ٣٠(البحرين، املرافق للمرسوم امللكي رقم      

  .تعطي احلق بتعديل القانون جلهة أخرى غري السلطة التشريعية
  
  
  

             حممد هادي احللواجي
          رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 
بالتصديق على اتفاقية التعاون يف اال 

األمين بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
م دولة قطر ، املرافق للمرسوم امللكي رق

  م٢٠٠٦لسنة ) ٦٣(
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  م٢٠٠٧ يونيو  ٢٠:  التاريخ

  
  

  والدفاع واألمن الوطني ون اخلارجيةؤالش تقرير جلنة
اتفاقية التعاون بالتصديق على ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم  خبصوص 

يف اال األمني بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، املرافق 
  م٢٠٠٦لسنة ) ٦٣(للمرسوم امللكي رقم 

  

ن أمحد الظهراين رئـيس     م رفع صاحب املعايل السيد خليفة ب      ٢٠٠٧مايو   ٣٠بتاريخ  
جملس النواب إىل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى مشروع              

بالتصديق على اتفاقية التعاون يف اال األمين بني حكومة مملكـة           ( ) لسنة  ( ) قانون رقم   
انتـهى  وما  . م٢٠٠٦لسنة  ) ٦٣(البحرين وحكومة دولة قطر، املرافق للمرسوم امللكي رقم         

  .إليه جملس النواب يف هذا الصدد

م أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئـيس           ٢٠٠٧يونيو   ٤وبتاريخ  
الس مشروع القانون املذكور و مرفقاته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين             

  .لدراسته و إعداد تقرير بشأنه لرفعه إىل الس

ـًا بتــاريخ   وقد عقدت اللجنة ا    م، ناقشت فيه مـشروع     ٢٠٠٧يونيو   ١٠جتماع
  :القانون وتدارست نصوص االتفاقية، و قد دعت اللجنة إىل اجتماعها

  
  

 :، وقد حضر عنها كل من وزارة الداخلية -
 

 .املساعد للجنسية واجلوازات الوكيل   الشيخ أمحد بن عيسى آل خليفة .١
إدارة احملـاكم   القائم بأعمال مـدير        الرائد محود سعد محود .٢

 .العسكرية
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  : كل من  من جملس الشورى حضر اجتماع اللجنة-

  

 ون جلانـؤوين لشـار القانـاملستش    األستاذ حمسن محيد مرهون .١
 .الس               
 .أخـصــائي قانـوين بالـس     اآلنسة ميادة جميد معارج .٢

 

يعية والقانونية بـشأن    م، تلقت اللجنة تقرير جلنة الشؤون التشر      ٢٠٠٧يونيو   ١٠وبتاريخ  
  )مرفق.(املرسوم بقانون

  
ـًا، وسعادة العضو                    وقد مت اختيار سعادة العضو       إبراهيـم حممـد بشـمي مقررا أصلي

ـًاحممـد حسـن باقـر   . مقررا احتياطي
  

  .تولت أمانة السر السيدة خولـة حسـن هاشـم أمني سر اللجنة

  
  :مية املختصةرأي ممثلي اجلهات احلكو: أوالً

  

 :وزارة الداخلية •
  

ـًا من حرص اململكة على حتقيق التعاون بينها وبني دول جملس التعـاون يف               - انطالق
ـًا يف امليدان األمين، وقعت حكومة مملكة البحرين اتفاقيـة             شىت امليادين وخصوص

  .التعاون األمين بينها وبني حكومة دولة قطر
كانت نتاج عدة اجتماعات لدول جملس التعاون       إن التأشرية السياحية املوحدة واليت       -

 تنمية قطاع االستثمار السياحي وتطويره،    اخلليجي جاءت بناًء على رغبة الدول يف        
ـًا على املردود االقتصادي للمنطقة  .مبا ينعكس إجياب

مل يتم ذكر الكيان الصهيوين ضمن قائمة الدول املسموح لرعاياها احلصول علـى              -
ملوحدة واملرفقة باالتفاقية، ويف حال أدرج الكيان الصهيوين ضمن         التأشرية السياحية ا  

من االتفاقية تعطي ململكة البحـرين احلـق يف عـدم           ) ١٩(هذه القائمة فإن املادة     
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السماح حلاملي هذه اجلنسية من الدخول ألراضيها، إذا كان دخوهلم خيل بالنظام أو             
احلق يف منع أي وفود غري واردة  نحرياألمن العام أو املصلحة العامة، مما يعين أن للب

 .يف القائمة من دخول أراضيها
منع أصحاب السوابق من السفر، وذلك من خالل صـدور أمـر        تضمنت االتفاقية    -

يصدر أمر املنع وليس وزارة الداخلية، وهذا الوضع ينطبق علـى   قضائي، فالقاضي
لفعل جنائي، فقد يكون واملنع من السفر ال يشترط أن يكون  املواطن وعلى األجنيب،

 حلكم مدين، وهذه الفئـة مـن   االشخص من السفر تنفيذً  ومينع هذاـًاالفعل مدني
 .القوائم األشخاص ال يتم إدراجهم ضمن

ال متلك وزارة الداخلية منع شخص من السفر، ألن املنع من صالحيات النيابة العامة               -
  .جراءات اجلنائيةوالقضاء وفق ضوابط وردت على سبيل احلصر يف قانون اإل

  
  

ـًا   :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: ثاني
  

 .   سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية-
  

  :لجنةالرأي : ـًالثثا
  

إن التصديق على اتفاقية التعاون األمين بني مملكة البحرين ودولة قطر يعد مـن               •
قات بني البلدين، وتعزيز دور كليهما يف اـال األمـين           األمهية يف تدعيم العال   

وتطويره مبا خيتص مبكافحة اجلرمية بأشكاهلا كافة، ورفع كفاءة األجهزة األمنية           
  .فيما يصب يف مصلحة كال البلدين

 التعاون من شأنه املـسامهة       جملس ن تسهيل إجراءات التأشرية املوحدة بني دول      إ •
 .إليهالسياحي يف املنطقة ورفع عدد القادمني بفاعلية يف تعزيز القطاع ا

 وسـالمتها   دول املنطقـة،  احملافظة على أمن القانون تكمن يف   مشروع   إن أمهية  •
 وذلك عن طريـق تبـادل املعلومـات         واستتباب األمن واالستقرار،  ،  ةليمياإلق

واخلربات  األمنية وتطوير أنظمة احلماية املدنية والدفاع املـدين، باإلضـافة إىل             
كما أن التزام مملكة البحرين بالتعاون األمـين        . تبادل املعلومات املتعلقة باجلرائم   

ـًا لتعزيـز               مع دول جملس التعاون جيعل توقيع وتصديق هذه االتفاقيـة هامـ
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 .العالقات مع دول اجلوار ومحاية مصاحلها املشتركة

ـًا   :توصية اللجنة: رابع
  

ية والقانونية، ويف ضوء ما دار من مناقشات      بعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريع      
  :مع ممثلي وزارة الداخلية، فإن اللجنة توصي مبا يلي

 

بالتصديق على اتفاقية التعاون يف اال      ( ) لسنة  ( ) املوافقة على مشروع قانون رقم       -
األمين بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، املرافق للمرسوم امللكي رقـم       

 .م، من حيث املبدأ٢٠٠٦ة لسن) ٦٣(
 .املوافقة على مواد املشروع كما وردت من احلكومة دون تعديل -

  

  مشــروع القانــون
  

  : الديباجة .١
  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة

  .ملك مملكة البحرين     حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
   بعد االطالع على الدستور،

ل األمين بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر املوقعة          وعلى اتفاقية التعاون يف اا     
  ، ١٦/١١/٢٠٠٥هـ املوافق  ١٤٢٦شوال  ١٤يف مدينة الدوحة بتاريخ 

  :" أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
  

  :توصية اللجنة
  

  . املوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة-  
  

  : املادة األوىل. ٢
  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

صودق على اتفاقية التعاون يف اال األمين بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر              "
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، واملرافقة هلذا   م١٦/١١/٢٠٠٥ هـ املوافق  ١٤٢٦شوال   ١٤املوقعة يف مدينة الدوحة بتاريخ      
  ". القانون

  : توصية اللجنة
  

  .وافقة على نص املادة كما ورد من احلكومةامل -

  : املادة الثانية. ٣
  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

  

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريـدة                "
  ".الرمسية

  
  

  : توصية اللجنة
  

  .رد من احلكومةاملوافقة على نص املادة كما و   -          
  

   املوقر للتفضل بالنظر،،،الس معروض على واألمر
  

  

  

  

                      عبدالرمحن حممد مجشري                 أمحد إبراهيم زاد
  ون اخلارجية ؤجلنة الش رئيس         ون اخلارجية ؤجلنة الش  رئيسنائب
     واألمن الوطين                        والدفاع         واألمن الوطين                         والدفاع 
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  مم٢٠٠٧٢٠٠٧ يونيو  يونيو ١٠١٠: : التاريخ التاريخ 
  
  

     احملترمعبدالرمحن حممد مجشريعبدالرمحن حممد مجشري/ سعادة السيد الفاضل 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

  
تعاون يف اال بالتصديق على اتفاقية ال(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم : املوضوع 

األمين بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، املرافق للمرسوم 
  .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٣(امللكي رقم 

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،

  
  م ، أرفـق معـايل رئـيس الـس ، ضـمن كتابـه               ٢٠٠٧ يونيـو    ٤بتاريخ    

لسنة (  ) قانون رقم   ، نسخة من مشروع      ) ٢٠٠٧ - ٦ - ١/  ص ل ت ق      ١٤٦( رقم  
بالتصديق على اتفاقية التعاون يف اال األمين بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة             (  ) 

م ، إىل جلنـة الـشؤون التـشريعية         ٢٠٠٦لسنة  ) ٦٣(قطر، املرافق للمرسوم امللكي رقم      
لدفاع واألمن  والقانونية ، وذلك ملناقشته وإبداء املالحظات عليه للجنة الشؤون اخلارجية وا          

  .الوطين
 م ، عقدت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعيهـا        ٢٠٠٧ يونيو   ١٠وبتاريخ  

احلادي والثالثني من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاين ، حيث اطلعت              
ـ           ة على مشروع القانون املذكور، وقرار جملس النواب بشأنه ، وتقرير جلنة الشؤون اخلارجي
  .والدفاع واألمن الوطين فيه ، وذلك حبضور املستشارين واالختصاصيني القانونيني بالس 
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  .وانتهت اللجنة إىل عدم خمالفة مشروع القانون ملبادئ وأحكام الدستور
  

  ::رأي اللجنة رأي اللجنة 
  

بالتصديق على اتفاقيـة التعـاون يف       (  ) لسنة  (  ) ترى اللجنة سالمة مشروع قانون رقم       
األمين بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، املرافق للمرسوم امللكي رقـم             اال  

  .م؛ من الناحيتني الدستورية والقانونية٢٠٠٦لسنة ) ٦٣(
  
  
  

    حممد هادي احللواجيحممد هادي احللواجي                    
              رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية          رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  
  


