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  )١(ملحق رقم 
الشئون التشريعية والقانونية تقرير جلنة 

لسنة ) ٧٧(خبصوص مرسوم بقانون رقم 
كام قانون م بتعديل بعض أح٢٠٠٦

) ٢٦(احملاماة الصادر باملرسوم بقانون رقم 
  م ، والصادر بتاريخ١٩٨٠لسنة 
  .م ٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢ 

 



 ٤٣

  
  م٢٠٠٧ أبریل ١٩ :التاریخ 

  

  تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
بتعديل بعض أحكام قانون  ) ٢٠٠٦( لسنة  ) ٧٧( قانون رقم حول املرسوم ب

 ، والصادر بتاريخ ١٩٨٠ لسنة ) ٢٦ (احملاماة الصادر باملرسوم بقانون رقم 
   م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢

  

م ، م  ن دور االنعق  اد األول م  ن الف  صل الت  شریعي الث  اني،      ٢٠٠٧ م  ارس ٢٧بت  اریخ 

  ، أح  ال مع  الي ال  سید عل  ي  )٢٠٠٧-٣-١/ ص ل ت ق  / ٧٣(وبموج  ب الخط  اب رق  م  

  ل  سنة ) ٧٧( ق  انون رق  م  المرس  وم ب "ب  ن ص  الح ال  صالح رئ  یس المجل  س، ن  سخة م  ن    

)  ٢٦ (بتعدیل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرس وم بق انون رق م          ) ٢٠٠٦ ( 

، إل ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة  " م٢٠٠٦ ن  وفمبر ٢٢ ، وال  صادر بت  اریخ ١٩٨٠ل سنة  

والقانونی  ة؛ وذل  ك لمناق  شتھ ودراس  تھ ، وإع  داد تقری  ر ب  شأنھ، ف  ي موع  د أق  صاه ثالث  ة      

  .أسابیع من تاریخھ

  :للجنة إجراءات ا-ً أوال

 ب شكل تف صیلي وم ستفیض،    –ر ـ آن ف الذك   –ون ـوم بقان  ـة المرس  ـت اللجن ـناقش - ١

ال سابع   وال سادس ع شر   والخ امس ع شر  في الدور الحالي، وذلك في اجتماعاتھا     

 ، ٨ ، ٤،  م  ارس٢٨بت  واریخ  ، والث  امن ع  شر، والتاس  ع ع  شر، المنعق  دة  ع  شر

 .م٢٠٠٧ أبریل ١٥، ١١
 

 :للمرسوم بقانون على الوثائق المتعلقة بھ وھياطلعت اللجنة أثناء دراستھا  - ٢
 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاتھ .أ 
 
 .لمرسوم بقانون موضوع البحثا .ب 

  
 . ، بإصدار قانون المحاماةم١٩٨٠لسنة ) ٢٦(المرسوم بقانون رقم  .ج 

 
 . جمعیة المحامینرأي   .و 
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، ٢٠٠٧ أبری  ل ٤ دع  ت اللجن  ة إل  ى اجتماعھ  ا ال  سادس ع  شر، المنعق  د بت  اریخ     - ٣

ة الع  دل وال  شؤون اإلس  المیة ، والجمعی  ة الم  صرفیة ب  البحرین، وجمعی  ة      وزار

 :المحامین، وقد مثل تلك الجھات
 

   :والشؤون اإلسالمیةوزارة العدل  •
 .وزیر العدل والشؤون اإلسالمیة  صاحب المعالي الشیخ خالد بن علي آل خلیفة .١

 .ال وكیل وزارة العـدلالقائم بأعم  الســــید خـــــــالد حســـــــــن عجـــاجـــــي .٢
 

 :الجمعیة المصرفیة بالبحرین •
 . رئیس الجمعیة المصرفیة بالبحرین    الدكتــــــور فـــــرید أحمـــــــد المــــــــال -١

 

  :جمعیة المحامین •
 .رئــــــیس جمــــعیة المحـــــــامین  الســـــیدة جمــــیلة علــــــي  ســـلـــــمـان .١

 . عضــــــو جمــــعیة المحـــــــامین   ـــــــــــــــــاس ھـــــــاللالدكـــــتور عبـــ .٢

 .عضــــــو جمــــعیة المحـــــــامین    الســـــــید عبــــدالـــــوھـــاب أمــــــــین .٣
 

 :وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب •
  . ـــؤون جلـــساتأخصــــائي شــــالسیــــــد علـــــي عبــــــداهللا العـــــرادي  .١

 :فیما شارك في اجتماعات اللجنة كل من •
 

 .ســــي للمجلــار القانونـــالمستش    جيـالدكتور عصام عبدالوھاب البرزن -١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان       ونرھــــد مــــن حمیــ محساألســـتاذ -٢

 .اصي قانـــونـــــــياخــتصـــــــــــ    األستاذة میــــــادة مجیــــد معـــــارج -٣
 

  .السید أیوب علي طریف اللجنة تولى أمانة سر •
  

ثانيــا
ً

  :رأي اجلهات املعنية - 

v عدل والشؤون اإلسالمیةرأي وزارة ال: 

م ١٩٨٣ا من  ذ س  نة  أن ھن  اك قانوًن   وال  شؤون اإلس  المیةأوض  ح وزی  ر الع  دلوق  د 

  ین، و لم تك ن ھن اك أي   یسمح لمواطني مجلس التعاون بمزاولة مھنة المحاماة في البحر       
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وأن ال   شركات األجنبی   ة العامل   ة ف   ي مملك   ة البح   رین ھ   ي مكات   ب       . ش   كوى ض   دھم 

م وإلى اآلن تعم ل بانتظ ام، وتم ارس    ١٩٧٦لالستشارات القانونیة مرخص لھا منذ عام    

مھام اإلفتاء، ولكن قبل صدور ھذا القانون لم یكن یطبق علیھا الكثی ر م ن األم ور، ول م            

وأن . تتدخل في ت شریع بحرین ي داخل ي   أو یحدھا من أن تقوم بإبداء فتوى     یكن ھناك ما    

م ا ح صل   ن فإوأما فیما یتعلق بصفة االستعجال  . ھذه الشركات لم تكن خاضعة للتأدیب     

 رسالة لجمی ع ال شركات القانونی ة أو المكات ب القانونی ة العامل ة ف ي         من خالف قد أعطى   

حرینیین لوجود ھذه الشركات أو ھذه المكات ب   المملكة بأن ھناك رفضا من المحامین الب      

  و البن  وك ال  شركاتوق  د أوص  ل ذل  ك رس  الة خاطئ  ة إل  ى تل  ك ، الت  ي تعم  ل ف  ي المملك  ة

 مم  ا یوج  ب إعط  اء رس  الة  مما جعلھ  ا تب  دي رغبتھ  ا ف  ي الن  زوح للخ  ارج ،والمؤس  سات

م ا أن  ، وھذا جعل الحكومة بین أمرین، فإإیجابیة للشركات والبنوك والمؤسسات القائمة  

تترك األمر وتضر باالقتصاد، وإما أن تبدي نیتھ ا لتق دیم الخ دمات لت دعم وض ع مرك ز          

البح   رین باعتب   اره كمرك   ًزا للخ   دمات، وتح   افظ عل   ى س   معتھا ف   ي مج   ال المع   امالت  

  . التجاریة، والتي ھي أساس التعامل وسنًدا الستمراریتھ

  

طاع  ات المالی  ة ف  ي ال  بالد بالن  سبة لالس  تثمارات والق أك  د ال  وزیر أھمی  ة الق  انونو

مصرفیة ومالیة جمیعھا تتعامل في تعاق داتھا م ع     وحدة)٣٦٧(وخاصة أن في البحرین 

ا ا مالًی  ق  ائم عل  ى الخ  دمات باعتبارھ  ا مرك  ًز  واقت  صاد ال  بالد،ش ركات ومكات  ب أجنبی  ة 

االستشارات القانونیة ومھمتھا بإب داء الم شورة        والقانون قنن وضعیة مكاتب    ،اومصرفًی

 عل ى اس تعداد    ال وزارة أض اف أن  و.لقانونیة، وذلك بح سب م ا ح ددھا مرس وم الق انون      ا

نھ یجب النظر إالوزیر  وقال. للتشاور مع المحامین فیما یخص االشتراطات والقرارات

وال شؤون   وأض اف وزی ر الع دل   . إلى القانون في كینونتھ ولیس بتبری ر س ابق أو الح ق         

مالیة فلم اذا ال تك ون ل دینا مؤس سات قانونی ة       ؤسسةم) ٣٦٧( أن البحرین بھا اإلسالمیة

ا عادل ة تحق ق م صالح كبی رة     وتصدر أحكاًم    محاكم خاصةا حیث ستقام لھ،قائمة بذاتھا

ول ؤال شركات األجنبی ة س تفتح مكاتبھ ا ف ي البح رین ویك ون لھ ا م دیر م س             كما أن   . للبلد

الرس  وم لق  انون ق  د ح دد ا  و.خب  رات ومكان  ة تتناس ب م  ع وض  ع وم ستوى المكت  ب   لدی ھ 
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 م  ن الدس  تور، )٣٨ و٣٦ ( نظم  ت ف  ي الم  ادتین  فق  دولوائح ال  ضرورة،وآلی  ات التأدی  ب

 الحق في والشؤون اإلسالمیةوأضاف أنھ بالرغم من أن القانون قد أعطى لوزیر العدل 

سلطة إصدار اللوائح لتنظیم اإلجراءات، إال أن ھ إل ى اآلن ل م یتخ ذ أي إج راء تنظیم ي،           

  .للتفاھم القائم مع المحامین البحرینیینوذلك تقدیًرا 

  

v  جمعیة المحامینرأي: 

نون بأن   ھ ال یحم   ل ص   فة المرس   وم بق   ا  جمعی   ة المح   امین عل   ى ممثل   واعت  رض 

ق  انون ، لع  دم دس  توریتھ وتج  اوزه    بمرس  وم ال ب  ضرورة رف  ض  واوط  الب. االس  تعجال

ـًا رورة خالف  لق سري إل ى ل وائح ال ض    األحكام الدستور ومبدأ فصل السلطات، باالس تناد    

 . عند إصدار القانون، باإلضافة إلى تجاھل جمعیة المحامین  للمذكرة التفسیریة للدستور  

أن ال   صحیح وو أن مب   ررات ل   وائح ال   ضرورة بھ   روب ال   شركات والبن   وك واھی   ة،    

ال تطم  ئن وال ت  ستقر باض  طراب ال  سیاسة         ال  شركات والبن  وك األجنبی  ة والمحلی  ة   

 ، العامة في استقرار وتق دم مرك ز البح رین الم الي والتج اري      المصلحة وأن ،التشریعیة

 وتكام ل وتك افؤ مھن ي متط ور        ،وجلب االستثمارات باطمئنان واستقرار تشریعي متقدم     

باالس  تفادة الحقیقی  ة م  ن الكف  اءات والتخص  صات العالمی  ة وب  صیغ عادل  ة ت  دفع بالتنمی  ة   

البحرین ي عل ى أن یح ل مح ل      ومؤكدین على ق درة المح امي       المھنیة إلى مراكز متقدمة   

 والتي عبروا عنھ ا بأنھ ا مت شابھة وثابت ة     –المحامي األجنبي و قدرتھ على إبرام العقود  

 ومن ھذه العقود عقود البنوك، و خطابات ال ضمان، و عق ود الت أمین،     -في معظم الدول  

ي، وعقود نقل التكنولوجیا، و تنظ یم المع امالت المالی ة، وعق ود النق ل الج وي، والبح ر              

  .والبري

  

v  الجمعیة المصرفیة بالبحرینرأي: 

أید ممثل الجمعیة المصرفیة المرسوم، مؤكًدا ما سمعھ م ن ص احب ال سمو ول ي         

أن الدول المجاورة تعد م ن أكب ر المناف سین بم ا ت ستوعبھ م ن ك وادر            "العھد األمین من    

 مواجھ ة  مؤك ًدا حاج ة المملك ة للخب رات ف ي       ". مدربة وشركات وقطاعات تدقیق وتقنیة    

  ھذه المنافسة، وأن خیر م ن ی سّیر ھ ذه الم شاریع ھ ي ال شركات األجنبی ة بم ا ل دیھا م ن                  
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 ق درة  - ف ي الوق ت نف سھ    -نافًی ا  . خبرة بالقانون اإلنجلیزي الذي تأخ ذ ب ھ ھ ذه الم شاریع      

المحامي البحریني على تسییر ھذه ال شركات لم ا ینق صھ م ن خب رة ف ي ت شكیل العق ود،              

كة لو اعتم دت ف ي القط اع الم صرفي ف ي بدایات ھ عل ى العام ل البحرین ي          مؤكًدا أن الممل  

لكانت قد أغلقت جمیع البنوك والمصارف المحلیة، ولك ن إش راك العام ل البحرین ي م ع        

الخبیر األجنبي ھو العامل الوحید الذي أك سب العام ل البحرین ي الخب رة والمق درة عل ى           

  . وكذلك الحال في مرسوم قانون المحاماةتسییر ھذه البنوك الضخمة بعد ذلك منفرًدا ،

ثالثــا
ً

  :ةـ رأي اللجن- 

م ن الم  صلحة الوطنی  ة التركی  ز عل  ى م  ضمون ھ  ذه الق  وانین، وخ  صوصا أن ھ  ذا   

الق   انون ج   اء للتنظ   یم ول   یس لالحتواء،حی   ث إن المكات   ب األجنبی   ة كان   ت تعم   ل من   ذ     

لمھن ة، حمای ة للمح امین    السبعینیات وإلى اآلن ، والسلطة التشریعیة ب صدد تنظ یم ھ ذه ا            

البحرینیین، ولیس الحتواء عملھم، ومن خالل تنظیم عمل ھذه المكاتب فإن ھ و ب ال ش ك          

سوف یكون ھناك نوع م ن ال دافع للتأھی ل و االرتق اء بعم ل المح امین ف ي البح رین م ن               

وباإلمكان تصحیح األخطاء بعد تطبیقھ  . خالل عملیة التزاوج بین ھذه الخبرات والمھن     

التعرف على إیجابیات وسلبیات ھذا القانون، و یمكن تعدیلھ في ضوء ذل ك بم شروع         و  

  :أو باقتراح بقانون، مع مراعاة اآلتي

توظیف وت دریب الق انونیین البح رینیین ف ي المكات ب األجنبی ة بن سبة ال تق ل ع ن              - ١

  .من عدد الموظفین العاملین بالمكتب% ٢٠

اف التام والرقابة على عمل المكاتب ضرورة أن تتضمن الالئحة التنفیذیة اإلشر      - ٢

 .األجنبیة بما ال یخل بعمل المكاتب الوطنیة طبًقا لنص القانون
  

رابعــا
ً

  :اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي :
  

  :من الالئحة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
  

 .مقـرًرا رئیســـًا        الدكتورة فوزیة سعید الصالح .١

 .اطًیاـمقرًرا احتی        األستاذ سید حبیب مكي ھاشم .٢

  

  



 ٤٨

خامســا
ً

  :توصية اللجنة: 

  ل    سنة  ) ٧٧( ق    انون رق   م  المرس   وم ب توص   ي اللجن    ة بالموافق   ة عل    ى   

  بتع دیل بع ض أحك ام ق انون المحام  اة ال صادر بالمرس وم بق انون رق  م        ) ٢٠٠٦( 

  . م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢ ، والصادر بتاریخ ١٩٨٠لسنة )  ٢٦  (

  

 

،،،واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونھ بشأنھ  

  
  
  
  
  
  
  
  

   حممد هادي احللواجي                      دالل جاسم عبداهللا الزايد
          رئيـس                          نائب رئيس 

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية     التشريعية والقانونية          جلنة الشؤون
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  )٢(ملحق رقم 
اخلارجية والدفاع تقرير جلنة الشئون 

خبصوص مشروع قانون طين واألمن الو
بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل اجلوي 
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة 

) ٦٨(قطر ، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
   .م ٢٠٠٦لسنة 
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  م٢٠٠٧  أبريل ١٨ : التاريخ
  والدفاع واألمن الوطني ون اخلارجيةؤ الشتقرير جلنة

بالتصديق على اتفاقية بشأن ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم  خبصوص 
لكة البحرين وحكومة دولة قطر، املرافق النقل اجلوي بني حكومة مم

  م٢٠٠٦لسنة ) ٦٨(للمرسوم امللكي رقم 

م رفع صاحب املعايل السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس          ٢٠٠٧ مارس   ٢٨بتاريخ  
جملس النواب إىل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى مـشروع             

 اتفاقية بشأن النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين         بالتصديق على  ( )لسنة  ( ) قانون رقم   
وما انتهى إليه جملس    . م٢٠٠٦لسنة  ) ٦٨(وحكومة دولة قطر، املرافق للمرسوم امللكي رقم        

  .النواب يف هذا الصدد

م أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس          ٢٠٠٧ مارس   ٢٩وبتاريخ  
قاته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين        الس مشروع القانون املذكور و مرف     

  .لدراسته و إعداد تقرير بشأنه لرفعه إىل الس

ـًا بتــاريخ       م، ناقشت فيه مـشروع   ٢٠٠٧ أبريل   ١٥وقد عقدت اللجنة اجتماع
  :القانون وتدارست نصوص االتفاقية، و قد دعت اللجنة إىل اجتماعها

  
  

 :وقد حضر عنها كل منإدارة شؤون الطريان املدين،  -
 

 .املساعد خلدمات الطريانالوكيل     السيـد أمحـد نعمـة علي .١
 .قانونـي مستشـار     الء الدين صاحلـد عـالسي .٢

  

  : كل من  من جملس الشورىحضر اجتماع اللجنة
 ون جلانؤاملستشار القانوين لش      األستاذ حمسن محيد مرهون .١
 . الس                 
 .س ـانوين بالـائي قـأخص      رجاآلنسة ميادة جميد معا .٢
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م، تلقت اللجنة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن         ٢٠٠٧أبريل   ٨وبتاريخ   •
  .املرسوم بقانون

ـًا  محد مبارك النعيمي  وقد مت اختيار سعادة العضو       •              ، وسـعادة العـضو      مقررا أصلي
ـًاراشد مال اهللا السبت   . مقررا احتياطي

  

  .أمني سر اللجنة خولة حسن هاشملت أمانة السر السيدة تو •

  

  :رأي ممثلي اجلهات احلكومية املختصة: أوالً
  

 :إدارة شؤون الطريان املدين •
 إن هذه االتفاقية جاءت نابعـة من حرص مملكة البحرين على مد جسور التعاون يف -

ت مملكة البحرين بتوقيع شىت ااالت مع اتمع الدويل ودول اخلليج خاصـة، وعليه قام
ـًة منها يف  ا حيقق تطلعات مم ،توطيد العالقات بينهمااتفاقية النقل اجلوي مع دولة قطر رغب

التجاري والسياحي والثقايف  البلدين والشعبني الصديقني يف كل ااالت وزيادة التبادل
  .بينهما

  

دوليت الكويت امل، وكذلك مع  دول العمعالعديد من االتفاقيات املشاة وقعت البحرين   -
 لتنظيم حركة النقل اجلوي بني منطية، وهي اتفاقيات وسلطنة عمان من دول جملس التعاون

 بني الطرفني حبيث يكون لكل طرف عدد عدد الرحالتمبدأ مناصفة ، وتقوم على الدول
  .يساوي الرحالت املمنوحة للطرف اآلخر

  

حلماية ، وذلك بتوفري اإلجراءات الالزمة لطريانتفاقية تعزيز أمن ا إن من شأن هذه اال-
  .الطائرات والركاب واملطارات وتسهيالت املالحة اجلوية، ومعايري السالمة اجلوية

  

ـًا -  ال يوجد يف االتفاقية ما يلزم الشركات بتوظيف العمالة الوطنية، ويتم التوظيف تبع
توظيف ذوي االختصاصات الدقيقة لقوانني العمل يف كل دولة، كما ال متنع االتفاقية من 

  . املتوفرة يف سوق العمل الوطينوغري
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 دا للعديد من مطارات العامل، فينبغيالسالمة اجلوية وأمن الطريان من األمور املهمة ج تعترب -
أن تكون مستوفية ملعايري السالمة الدولية ومعايري أمن الطائرات اليت اعتمدا اتفاقية 

  ).شيكاغو(
  

رسوم املالحة اجلوية يف الدول ل مناسبة  اليت نصت عليها االتفاقيةاملالحة اجلويةرسوم  - 
  .األخرى

  

  ).األطعمة واملشروبات(إلسالمية يف اختيار مؤن الطائرات  األحكام ا مت مراعاة-
 
 إن االتفاقية ال تتضمن قاعدة قانونية ملزمة بأخذ مركز حتكيم خيتص بتسوية املنازعـات،               -

تقاة من اتفاقيات دولية ذات مرجعية، وال بد من اإلشارة إىل أنه ال يوجـد يف                حيث إا مس  
  . االتفاقية ما مينع من اختاذ مركز حتكيم يعمل على فض اخلالفات بني الدولتني إن وجدت

  
ـًا   :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: ثاني

  

 .ستورية والقانونيةمن الناحيتني الدقانون ال    سالمة مشروع-
  
  :لجنةالرأي : ـًالثثا

 – وباألخص من الناحية االقتـصادية       –إن العالقة القائمة بني مملكة البحرين ودولة قطر         
هـذه  إن التـصديق علـى     ف، وبالتايل   حلاصل يف املشروعات املشتركة   تقتضي مواكبة النمو ا   

يساهم يف تعزيز منو االقتـصاد     س حيث    الشقيقني،  سيعكس نتائج إجيابية على البلدين     االتفاقية
الوطين وزيادة إيرادات الشركات العاملة خلدمة املطار، باإلضافة إىل إتاحة فرص عمل عديدة             

  .للكوادر الوطنية، وإتاحة خيارات سفر متعددة على مدار اليوم للمسافرين
قيـة  وترى اللجنة أمهية إعطاء هيئة التحكيم التجاري املتفق عليها وفـق أحكـام االتفا             

  . الصالحيات الالزمة للعمل على فض أي نزاعات قد تنشأ مستقبالً بني البلدين
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ـًا   :توصية اللجنة: رابع
بعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويف ضـوء مـا دار مـن     

  :مناقشات مع ممثلي شؤون الطريان املدين، فإن اللجنة توصي مبا يلي
  
 بالتصديق على اتفاقية بـشأن النقـل        ( )لسنة  ( )  رقم    قانون مشروعاملوافقة على    -

اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، املرافق للمرسوم امللكي رقـم             
 . من حيث املبدأم٢٠٠٦لسنة ) ٦٨(

 
 .املوافقة على مواد املشروع كما وردت من احلكومة دون تعديل -

  
  

  مشــروع القانــون
  

  : الديباجة .١
  

   :لديباجة كما ورد من احلكومة املوقرةنص ا

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

وعلى اتفاقية بشأن النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر املوقعـة يف                
   م،٢٠٠٦يونيو  ١١البحرين بتاريخ 

  :" . قانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناهأقر جملس الشورى وجملس النواب ال
  

  

  :توصية اللجنة
  

  .املوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة -  
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  : املادة األوىل. ٢
  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

  

صودق على اتفاقية بشأن النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر املوقعة          "
  ". م ، واملرافقة هلذا القانون٢٠٠٦يونيو  ١١البحرين بتاريخ يف 

  : توصية اللجنة
  .املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة -
  

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

ايل لتاريخ   تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم الت         - كل فيما خيصه     –على الوزراء   "
  ".نشره يف اجلريدة الرمسية

  : توصية اللجنة
  

  .املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة   -          

   املوقر للتفضل بالنظر،،،الس معروض على واألمر
  

  

  

  

   عبدالرمحن حممد مجشري                                               أمحد إبراهيم بهزاد
  ون اخلارجية ؤجلنة الش رئيس    ون اخلارجية ؤجلنة الش يس رئنائب
               واألمن الوطني            والدفاع             واألمن الوطني                         والدفاع 
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  م٢٠٠٧ أبریل ٨ :التاریخ 
  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري / سعادة السيد الفاضل

  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيس جلنة الشؤون 
  

بالتصديق على اتفاقية بشأن النقل اجلوي بني  حكومة (   ) لسنة (   ) مشروع قانون رقم : املوضوع 
  مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، املرافق للمرسوم 

 .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٨(امللكي رقم 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  أرف     ق مع     الي رئ     یس المجل     س، ض     من كتاب     ھ      م ، ٢٠٠٧ م     ارس ٢٩بت     اریخ 

ل سنة  (   ) م شروع ق انون رق م    "، ن سخة م ن   ) م  ٢٠٠٧-٣ -٣/ ص ل ت ق      / ٧٨( رقم  

بالتصدیق على اتفاقیة بشأن النقل الجوي بین  حكومة مملكة البحرین وحكوم ة دول ة      (   ) 

ت شریعیة  ، إل ى لجن ة ال شؤون ال   "م٢٠٠٦ل سنة   ) ٦٨(قطر، المرافق للمرسوم الملك ي رق م        

ال  شؤون الخارجی  ة وال  دفاع   والقانونی  ة ، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ للجن  ة     

  .واألمن الوطني
  

ل سابع  ا م، عقدت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة اجتماعھ ا  ٢٠٠٧ أبریل   ٨وبتاریخ  

، حی  ث اطلع  ت عل  ى   م  ن دور االنعق  اد الع  ادي األول م  ن الف  صل الت  شریعي الث  اني  ع  شر

وع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة ، وق  رار مجل  س الن  واب ب  شأنھ، وتقری  ر   م  شر

لجنة المرافق العامة والبیئة فیھ ، وذل ك بح ضور المست شارین واالخت صاصیین الق انونیین          

  .بالمجلس

  .وانتھت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  :رأي اللجنة 

بالت صدیق عل ى اتفاقی ة ب شأن     (   ) ل سنة  (   ) مشروع القانون رق م  ترى اللجنة سالمة   

النقل الجوي بین  حكومة مملكة البح رین وحكوم ة دول ة قط ر، المراف ق للمرس وم الملك ي            

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة.م٢٠٠٦لسنة ) ٦٨(رقم 

   جيحممد هادي احللوا                                                 
   رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                                                               


