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 (1ملحق رقم )
 

اخلارجية الشؤون تقرير جلنة 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 

االتفاقية اإلطارية للتعاون 
االقتصادي والتجاري واالستثماري 

والفين بني دول جملس التعاون 
ية وحكومة ماليزي، اخلليج العرب
( 47امللكي رقم ) مواملرافق للمرس

 م.2011لسنة 
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 م 2011 نوفمرب 24التاريخ : 
 

 عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين سادسالالتقرير 
 بالتصديق على االتفاقية اإلطارية مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( خبصوص 

 للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس التعاون 
 لدول اخلليج العربية وحكومة ماليزيا

 من الفصل التشريعي الثالثدور االنعقاد العادي الثاين 
 

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 املؤرخ يف(  7111-11-3/ص ل خ أ/ 792رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م7111نوفمرب  11 
بالتصديق على مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس التعاون لدول 
رير يتضمن رأي اد تقعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،اخلليج العربية وحكومة ماليزيا

 .اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه أسبوعني من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م7111نوفمرب  71السادس املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)

 
موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (2)

 اشتملت على : 

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

 )مرفق(مرئيررات وزارة اخلارجيرررررة.  -

 (مرفقومرفقاته. )قرار جملس النواب  -

االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين برني دول جملرس    -
 (مرفق. )التعاون لدول اخلليج العربية وماليزيا

 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 
 من:وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل  (3)

 

  كل من: ، وقد حضراملاليــــةوزارة 
 

 مدير إدارة الرقابة واملتابعة.  السيد أنور علي األنصاري .1

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.  السيد سامي حممد محيد .2

 رئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.  عبدالكرمي حممد بوعالي .3

 اقتصادي بالوزارة.  السيد أمحد طارق هجرس .4
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 السيد طالل إبراهيم العبسي ملحق دبلوماسي وقد حضر، وزارة اخلارجية. 
 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: (4)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  هالدكتور علي حسـن الطوالبـ .1

 املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  الدكتور جعفر حممد الصائغ .2
 أخصائي قانوين باجمللس.  حممــد أمحـد حممـدالسيد  .3

 
 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -

 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

          
ـًاثالثـ  يـــة:املالملخص رأي وزارة  -ــــ

بينت وزارة املالية أهداف االتفاقية واملتمثلة يف تعزيرز العالقرات االقتصرادية والتجاريرة          
اري بني الطرفني، وذلك واالستثمارية بني دول جملس التعاون وماليزيا، ورفع مستوى التبادل التج

( WTOيف إطار تشجيع النظام التجاري املتعدد األطراف الذي أسسته منظمة التجارة العاملية )
لتنمية التعاون التجاري اإلقليمي والدويل، باإلضافة إىل هتيئة البيئة املالئمة لزيادة التبادل التجاري 

 ، وتشجيع التعاون بني قطاع األعمال.بني الطرفني من خالل تعزيز تبادل املعلومات التجارية
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ـًارابعـــ  :وزارة اخلارجيـــةملخص رأي  -ـ

توافق رأي وزارة اخلارجية مع رأي وزارة املالية، حيث أوضحت الوزارة أن تصديق مملكرة       
البحرين على هذه االتفاقية يعد التزاًما باملادة الثانية من االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول جملرس  

عضراء لسياسراهتا   م( باختاذ التدابري الالزمة برسم الدول األ7111التعاون لدول اخلليج العربية )
وعالقاهتا بصفة مجاعية، كما أن هذه االتفاقية تعمل على تعزيز وتشجيع التعراون االقتصرادي   
والتجاري واالستثماري والفين مع حكومة ماليزيا ضمن منظومة جملس التعاون، والذي بردوره  

 سيجذب مزيًدا من االستثمارات لدعم االقتصاد الوطين.
      

ـًا:   :ةجنــرأي اللخامســـ
 

مرن قبرل أصرحاب    وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
، ووزارة اخلارجية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان املاليةوممثلي وزارة السعادة أعضاء اللجنة، 

، ومرفقاتره اب النوقرار جملس على  واملستشار االقتصادي واملايل باجمللس، كما اطلعتباجمللس، 
بالتصديق على االتفاقيرة اإلطاريرة للتعراون     ورأت اللجنة أمهية املوافقة على مشروع القانون

االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وحكومة 
ستثماري والفرين  ، وال  هتدف إىل تطوير وتعزيز وتنمية التعاون االقتصادي والتجاري واالماليزيا

بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وحكومة ماليزيا، وتشجيع تبادل املعرفة واخلرربات  
 الفنية الالزمة يف تلك اجملاالت. 

 

بالتصرديق علرى   رقم )  ( لسنة )   ( توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على  وعليه      
االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس التعاون لدول االتفاقية اإلطارية للتعاون 

 .كما وردت يف اجلدول املرفقمواد املشروع  واملوافقة على،  اخلليج العربية وحكومة ماليزيا
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اـًسادســـــ
جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار ( من الالئحة الداخلية  39إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :
 

 مقرًرا أصليا.  إبراهيـم حممد بشمــياذ ـــادة األستـسع .1

ـًا. الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةسعادة  .2  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابع

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي :

 

بالتصديق على االتفاقية رقم )  ( لسنة )   ( مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على  -  
اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس التعاون 

 .لدول اخلليج العربية وحكومة ماليزيا
 
 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. صـالح علـي حممـد                              د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                             نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن الوطين     
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 رية للتعاون االقتصادي مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على االتفاقية اإلطا
 والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وحكومة ماليزيا

  

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
خليفـة     حنن محد بن عيسى آل 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى االتفاقية اإلطارية للتعاون 
االقتصرررادي والتجررراري 
واالستثماري والفين برني دول  
جملس التعاون لردول اخللريج   
العربية وحكومة ماليزيا املوقعة يف 

 ،7111يناير  31أبوظيب بتاريخ 
أقر جملرس الشرورى وجملرس    

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى االتفاقية اإلطارية للتعاون 
االقتصرررادي والتجررراري 
واالستثماري والفين برني دول  

اخللريج  جملس التعاون لردول  
العربية وحكومة ماليزيا املوقعة يف 

 ،7111يناير  31أبوظيب بتاريخ 
أقر جملرس الشرورى وجملرس    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

اآليت نصه، وقرد  النواب القانون 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

النواب القانون اآليت نصه، وقرد  
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
صودق على االتفاقية اإلطاريرة  
للتعاون االقتصادي والتجراري  
واالستثماري والفين برني دول  

لردول اخللريج   جملس التعاون 
العربية وحكومة ماليزيا، املوقعة 

ينراير   31يف أبوظيب بتراريخ  
 ، واملرافقة هلذا القانون.7111

 
 
 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
صودق على االتفاقية اإلطاريرة  
للتعاون االقتصادي والتجراري  
واالستثماري والفين برني دول  

اون لردول اخللريج   جملس التع
العربية وحكومة ماليزيا، املوقعة 

ينراير   31يف أبوظيب بتراريخ  
 ، واملرافقة هلذا القانون.7111
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئريس جملرس الروزراء    

 –كل فيما خيصره   –والوزراء 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل بره  
اعتبارًا من اليوم الترايل لتراريخ   

 نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
رئريس جملرس الروزراء     على

 –كل فيما خيصره   –والوزراء 
هذا القانون، ويعمل بره   تنفيذ

لتراريخ   اعتبارًا من اليوم الترايل 
 . نشره يف اجلريدة الرمسية
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 م0211 نوفمرب 02التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
) ( بالتصديق على االتفاقيـة اططاريـة للتعـاون ( لسنة  قانون رقم ) مشروع :املوضوع

االقتصادي والتجاري واالستثماري والفني بني دول جملس التعـاون لـدول 
 العربية وحكومة ماليزيا.اخلليج 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

، رئيس المجلاس السيد علي بن صالح الصاالحمعالي م، أرفق 7777 نوفمبر 74بتاريخ 

(  قانون رقام   مشروع من (، نسخة7777 -77 -7ت ق/  ل ص 777ضمن كتابه رقم )

االقتصااي  والتجاار  واالثاترمار    ( بالتصديق على االتفاقية اإلطارياة للتعااون لسنة 

، إلى لجنة الشؤون  والفني بين يول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا

الشؤؤون  الخارة ؤؤة  ل جنؤؤة نالقانون ؤؤة، نكلؤؤن لمناقشؤؤته نإبؤؤحاا الميه ؤؤات    ؤؤه التشؤؤرية ة

 .نالحفاع ناألمن الوطني
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م،  قؤحت لجنؤة الشؤون  التشؤرية ة نالقانون ؤة اةتما  ؤا 7777 نؤوفمبر 77نبتاريخ      

نكلؤؤؤن بر ؤؤؤور  ناالتفاق ؤؤؤة، ،المؤؤؤركور قؤؤؤانو ال مشؤؤؤرنع، ه ؤؤؤط اط ةؤؤؤ    ؤؤؤى التاسؤؤؤ 

 المستشارين ناالختصاص  ن القانون  ن بالمج س.

 

 

لمبؤؤا    قؤؤانو ال مشؤؤرنعإلؤؤى  ؤؤحم مخالفؤؤة  –بةؤؤح المحانلؤؤة نالنقؤؤا   –نانت ؤؤ  ال جنؤؤة       

 الحستور.نأهكام 

 

 

 رأ  اللجنة:

  ( بالتصااديق علااى االتفاقيااة ( لساانة  قااانون رقاام   مشااروعتؤؤرا ال جنؤؤة سؤؤيمة      

اإلطارية للتعاون االقتصاي  والتجار  واالثترمار  والفني باين يول مجلاس التعااون 

 من الناه ت ن الحستورية نالقانون ة. ،لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (0ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

باملوافقة على مشروع قانون 
القانون )النظام( املوحد املعدل 

ملكافحة اإلغراق والتدابري 
التعويضية والوقائية لدول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 

( 88املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 .م2011لسنة 
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 م 2011 نوفمرب 24التاريخ : 
 

 عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين سابعالتقرير ال
 باملوافقة على القانون )النظام( مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( خبصوص 

 ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية  املوحد املعدل
 لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 تشريعي الثالثدور االنعقاد العادي الثاين من الفصل ال
 

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 املؤرخ يف(  7111-11-3/ص ل خ أ/ 799رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م7111نوفمرب  11 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( باملوافقة على القانون مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول  )النظام( املوحد املعدل
تضمن رأي اللجنة بشأنه، اد تقرير يعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،اخلليج العربية

 .وذلك خالل موعد أقصاه أسبوعني من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م7111نوفمرب  71السادس املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (5)

 

موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (6)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفقمرئيات وزارة الصناعة والتجارة. ) -

 (مرفق) مرئيات وزارة اخلارجيرررة. -

ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس  القانون )النظام( املوحد املعدل -
 (مرفق. )التعاون لدول اخلليج العربية

 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 
 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (7)
 

  الصناعة والتجارة، وقد حضر:وزارة 

 .صناعةوكيل الوزارة لشؤون ال  السيد أثامة محمد العريض .1

 .الوكيل المساعد لإليارة الصناعية   السيد يوثــف علي حســن .2

 مدير إيارة المشروعات الصناعية.  السيد خالد فتح هللا محمــد .3
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 السيد طالل إبراهيم العبسي ملحق يبلوماثي. نزارة الخارة ة، نقح ه ر 

 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس: (8)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  هالدكتور علي حسـن الطوالبـ .4

 املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  الدكتور جعفر حممد الصائغ .5
 قانوين باجمللس.أخصائي   السيد حممــد أمحـد حممـد .6

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -

 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 

ـًاثالثـــ  :الصناعة والتجارة ملخص رأي وزارة -ـ

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أمهية مشروع القانون، وأفادت بأنه سبق وأن صدر القانون      
باملوافقة على القانون املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية  7111( لسنة 4رقم )

القرانون   لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، ونظًرا النقضاء فترة من الزمن على تطبيرق 
)النظام( وال  أتاحت التعرف على إجيابيات وسلبيات التطبيق وعلى ما تقتضيه املصلحة العامرة  
لدول جملس التعاون، فقد تطلب األمر تشكيل جلنة فنية من وزارات الصناعة بدول جملس التعاون 

نرة التعراون   ملراجعة القانون )النظام(، وعلى ضوء ما توصلت إليه اللجنة الفنية فقد أقررت جل 
يونيو التوصية باعتماد تعديل القانون )النظرام(،   7الصناعي يف اجتماعها بدولة الكويت بتاريخ 

حيث عرض القانون بعد ذلك على اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية يف دورتره  
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أشاد باعتمراد  م، والذي 7111ديسمرب  2-1احلادية والثالثني ال  عقدت يف أبوظيب يف الفترة 
القانون )النظام( املعدل، والذي جاء بناًء على توصية جلنة التعاون الصناعي باملوافقة على تعرديل  

 القانون )النظام( املوحد ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون.
         

ـًارابعـــ  :وزارة اخلارجيـــةملخص رأي  -ـ

ملكافحة  باملوافقة على القانون )النظام( املوحد املعدلمشروع القانون  ارة اخلارجيةأيدت وز     
، وأكدت علرى أن  اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
هبرا يف مملكرة    لاألحكام ال  يتضمنها القانون )النظام( ال تتعارض مع الدستور والقوانني املعمو

البحرين، كما أن تصديق مملكة البحرين على هذه االتفاقية يعد التزاًما باملادة الثانية من االتفاقيرة  
م( باختاذ التدابري الالزمة برسم الدول األعضراء  7111االقتصادية املوحدة لدول جملس التعاون )

 لسياساهتا وعالقاهتا بصفة مجاعية. 
 

ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســـ
 

مشروع القانون والذي يتألف باإلضافة إىل الديباجة من ثالثة مواد،  املادة تدارست اللجنة      
األوىل تتعلق باملوافقة على القانون )النظام( املوحد، واملادة الثانية نصت على إلغراء كرل نرص    

وجهات النظرر   بادل تمتيتعارض مع أحكام هذا القانون، أما املادة الثالثة فهي مادة تنفيذية، وقد 
وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة اخلارجية، من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بشأنه 

اطلعرت  واملستشار االقتصادي واملايل باجمللس، وقد واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، 
واتساًقا مع أهداف االتفاقية االقتصادية املوحدة جمللرس   اب ومرفقاته،النوقرار جملس اللجنة على 

التعاون لدول اخلليج العربية، واملتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بني الدول األعضاء، رأت اللجنة 
ملكافحة اإلغراق  باملوافقة على القانون )النظام( املوحد املعدل أمهية املوافقة على مشروع القانون

،حيث إنه من الضروري قيام ة والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيةوالتدابري التعويضي
دول جملس التعاون باختاذ التدابري الالزمة حلماية صناعاهتا من املمارسات الضارة يف التجار الدولية 
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و املوجهة إليها من غري الدول األعضاء، وال  تتسبب بضرر للصناعة اخلليجية، أو هتدد بوقوعره أ 
 تعيق قيامها.

 
باملوافقة على القانون رقم )  ( لسنة )   ( توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على  وعليه     

ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لردول   )النظام( املوحد املعدل
 .اجلدول املرفقكما وردت يف مواد املشروع  واملوافقة على، اخلليج العربية

 
 
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســـــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 
 

ـًا.  إبراهيـم حممـد بشمــياذ ـــسعادة األست .3  مقرًرا أصلي

ـًا.  مجشريعبدالرمحن حممد سعادة األستاذ  .4  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابع

قانون، فإن اللجنرة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي:

 
 

باملوافقة على القانون رقم )  ( لسنة )   ( مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على  -  
ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس  )النظام( املوحد املعدل

 .التعاون لدول اخلليج العربية
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 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. صـالح علـي حممـد                              د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                             نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 من الوطين     والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واأل
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   (  باملوافقة على القانون )النظام( املوحد املعدل
 ملكافحة اإلغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة    
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 
وعلى القانون )النظام( املوحد 
ملكافحة اإلغراق والتدابري 

 الديباجة
 

املوافقة على قرار جملس  -
 النواب.

 الديباجة
تصحيح اخلطرأ اللغروي يف    -

( لتصربح  اإلطـالع كلمة )
 (.االطالع)

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 
وعلى القانون )النظام( املوحرد  
ملكافحررة اإلغررراق والترردابري 

 الديباجة
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد اإلطالع على الدستور،

وعلى القانون )النظام( املوحرد  
ملكافحررة اإلغررراق والترردابري 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

التعويضية والوقائية لدول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية 

( لسنة 4الصادر بالقانون رقم )
7111 ، 

وعلى قرار اجمللس األعلى جمللس 
التعاون لدول اخلليج العربية يف 
دورته احلادية والثالثني املنعقدة 

 2–1يف أبوظيب خالل الفترة من 
 ،7111ديسمرب 

 
أقر جملس الشورى وجملس 

واب القانون اآليت نصه، وقد الن
 صدقنا عليه وأصدرناه:

التعويضية والوقائية لدول جملس 
التعاون لدول اخللريج العربيرة   

( لسرنة  4الصادر بالقانون رقم )
7111 ، 

وعلى قرار اجمللس األعلى جمللس 
التعاون لدول اخلليج العربيرة يف  
 دورته احلادية والثالثني املنعقردة 

 2–1يف أبوظيب خالل الفترة من 
 ،7111ديسمرب 

 
أقر جملرس الشرورى وجملرس    
النواب القانون اآليت نصه، وقرد  

 صدقنا عليه وأصدرناه:

التعويضية والوقائية لدول جملس 
التعاون لدول اخللريج العربيرة   

( لسرنة  4الصادر بالقانون رقم )
7111 ، 

وعلى قرار اجمللس األعلى جمللس 
التعاون لدول اخلليج العربيرة يف  
دورته احلادية والثالثني املنعقردة  

 2–1ل الفترة من يف أبوظيب خال
 ،7111ديسمرب 

 
أقر جملرس الشرورى وجملرس    
النواب القانون اآليت نصه، وقرد  

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 



 

66 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
 

ووفق على القرانون )النظرام(   
املوحد املعدل ملكافحة اإلغرراق  
والتدابري التعويضرية والوقائيرة   
لدول جملس التعاون لدول اخلليج 

اجمللس األعلى العربية واملعتمد من 
جمللس التعاون لردول اخللريج   
العربية يف دورته احلادية والثالثني 
املنعقدة يف أبوظيب خالل الفتررة  

، 7111ديسررمرب  2-1مررن 
 واملرافق هلذا القانون.

 املادة األوىل
 

 دون تعديل

 املادة األوىل
 

 دون تعديل

 املادة األوىل
 

ووفق على القرانون )النظرام(   
كافحة اإلغرراق  املوحد املعدل مل

والتدابري التعويضرية والوقائيرة   
لدول جملس التعاون لدول اخلليج 
العربية واملعتمد من اجمللس األعلى 
جمللس التعاون لردول اخللريج   
العربية يف دورته احلادية والثالثني 
املنعقدة يف أبوظيب خالل الفتررة  

، 7111ديسررمرب  2-1مررن 
 واملرافق هلذا القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الثانيةاملادة 
يلغى كل نص يتعرارض مرع   

 أحكام هذا القانون.
 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
يلغى كل نص يتعرارض مرع   

 أحكام هذا القانون.
 

 املادة الثالثة
 
 
 
 

رئيس جملس الوزراء على 
 –كل فيما خيصه  –الوزراء و

تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل 
به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثالثة
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 املادة الثالثة
"رئيس جملـس  إضافة عبارة  -

 يف بداية املادة. الوزراء و"

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

الـوزراء  رئيس جملـس  على 
 –كل فيما خيصره   –الوزراء و

أحكام هذا القانون، وُيعمل  تنفيذ
لتاريخ  به اعتبارا من اليوم التايل
 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثالثة
 
 
 
 

 –كل فيما خيصه  –الوزراء على 
أحكام هذا القانون، وُيعمل  تنفيذ

لتاريخ  به اعتبارا من اليوم التايل
 . نشره يف اجلريدة الرمسية



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م0211 نوفمرب 02التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
النظام( املوحد املعدل ) ( باملوافقة على القانون ) ( لسنة  قانون رقم ) مشروع :املوضوع

ملكافحة اطغراق والتدابري التعويضية والوقائية لدول جملس التعاون لـدول 
 .اخلليج العربية

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

، رئيس المجلاس السيد علي بن صالح الصاالحمعالي م، أرفق 7777 نوفمبر 74بتاريخ 

(  قانون رقام   مشروع من (، نسخة7777 -77 -7ت ق/  ل ص 777ضمن كتابه رقم )

  ( بالموافقااة علااى القااانون   النلااام( الموحااد المعاادل لمكافحااة اإل اارا  والتاادابير لساانة 

، إلؤؤى لجنؤؤة الشؤؤون  التعويضااية والوقائيااة لاادول مجلااس التعاااون لاادول الخلاايج العربيااة

ن  الخارة ؤؤة الشؤؤو ل جنؤؤة نالقانون ؤؤة، نكلؤؤن لمناقشؤؤته نإبؤؤحاا الميه ؤؤات    ؤؤه التشؤؤرية ة

 .نالحفاع ناألمن الوطني
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م،  قؤحت لجنؤة الشؤون  التشؤرية ة نالقانون ؤة اةتما  ؤا 7777 نؤوفمبر 77نبتاريخ      

نكلؤن  ام( الموهح،الن )    القانو ن ،المركور قانو ال مشرنع، ه ط اط ة    ى التاس 

 بر ور المستشارين ناالختصاص  ن القانون  ن بالمج س.

 

 

لمبؤؤا    قؤؤانو ال مشؤؤرنعإلؤؤى  ؤؤحم مخالفؤؤة  –بةؤؤح المحانلؤؤة نالنقؤؤا   –نانت ؤؤ  ال جنؤؤة       

 نأهكام الحستور.

 

 

 رأ  اللجنة:

  ( بالموافقااة علااى القااانون   ( لساانة  قااانون رقاام   مشااروعتؤؤرا ال جنؤؤة سؤؤيمة      

س النلام( الموحد المعدل لمكافحة اإل را  والتادابير التعويضاية والوقائياة لادول مجلا

 من الناه ت ن الحستورية نالقانون ة.، 2111 التعاون لدول الخليج العربية

 

 

 

 

 

 
 
  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون 
والقانونية التشريعية 

خبصوص مشروع قانون 
بإنشاء ديوان الرقابة 

اإلدارية )املعد يف ضوء 
االقتراح بقانون املقدم من 

 .جملس الشورى
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 م2011 أكتوبر 24التاريخ :
 

 التقريـر الرابع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 حول 
 ديوان الرقابة اإلداريةمشروع قانون بإنشاء 

 بناًء على اقتراح بقانون مقدم من جملس الشورى( املعد)
 

 : مقدمــة
 

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      

من دور االنعقاد  م،7111مايو  11املؤرخ يف (  7111 -5 -7ص ل ت ق /  779) 

 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  األول من الفصل التشريعي الثالث،العادي 

بناًء على اقتراح بقانون مقدم من جملس  املعدمشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة اإلدارية )

ليتم  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،الشورى(

 اجمللس. عرضه على 
 
 



 

67 

 

   رقم معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورىكما استلمت اللجنة خطاب      

م، من دور االنعقاد العادي 7111أكتوبر  13( املؤرخ يف  7111-11-3/ ت قص ل  714)

 دراسة املشروع بقانون الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة

 اجمللس. ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن
 
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

 .م7111أكتوبر  19تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماع الثالث املنعقد بتاريخ  (1 

اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع البحث والدراسة وال  اطلعت  (2 
 اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  قرار جملس النواب -

 (مرفقمشروع القانون املذكور. ) -

 
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 الربزجني     املستشار القانوين للمجلس.الدكتور عصام عبدالوهاب  .1

 
 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 
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ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

 

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس النرواب  مشروع القانون ناقشت اللجنة      
بني أعضراء اللجنرة    بشأنه القاضي بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، وتبودلت وجهات النظر

إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيرث   واملستشار القانوين باجمللس، وانتهت
 املبدأ، وذلك لألسباب التالية:

أن جملس الشورى وافق يف جلسته الرابعة من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل  .1
بشأن تعديل بعض  7111( لسنة 49)املرسوم بقانون رقم التشريعي الثالث على إقرار 

والذي  ،7117( لسنة 11أحكام قانون ديوان الرقابة املالية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 أحكامًرا جديدة تتعلق بالرقابة اإلدارية. شروع املذكورىل املأضاف إ

ت مهمة التحقق من حتصيل اإليرادا –ه ضمن اختصاصات -يتوىل أن ديوان الرقابة املالية  .7
وتوريدها ومراقبة تنفيذ املشروعات اإلنشائية الواردة يف اخلطة، والتحقق من صحة 
األسباب ال  أدت إىل عدم القيام بإنفاق االعتمادات املقررة للمشروعات، إضافة إىل أن 
الفصل اخلامس من قانون ديوان الرقابة املالية تناول اإلجراءات ال  تتخذ بشأن املخالفات 

دارية، وهذه االختصاصات تعترب نوعًرا من الرقابة اإلدارية، وعليه فإن املالية واإل
استحداث ديوان مستقل بالرقابة اإلدارية سيترتب عليه تعدد جهات الرقابة واإلشراف، 
والتداخل يف االختصاصات مما ينعكس سلبًرا على الرقابة، إضافة إىل زيادة الضغط على 

 مستقلني. امليزانية العامة بإنشاء ديوانني
 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيرار   39إعمااًل لنص املادة )      
 كل من :
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ـًااألستاذة مجيلة علي سلمان                     .1  .مقرًرا أصلي

ـً        األستاذة رباب عبدالنيب العريض        .2  .امقرًرا احتياطي

 
 

 

ـًا  توصية اللجنة :  -رابع
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة اإلدارية  على من حيث املبدأ املوافقةعدم  -

 .بناًء على اقتراح بقانون مقدم من جملس الشورى( املعد)

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 
 
 
 

 

  دالل جاسم الزايد                            رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  

 

 


