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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية الخدمات الجوية بين 

حكومة مملكة البحرين 

جمهورية فنلندا، وحكومة 

( 24المرافق للمرسوم رقم )

 م.2017لسنة 
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 م 2017 ديسمرب 28التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التاسعالتقرير 

 اخلدمات اتفاقية ابلتصديق على 2017رقم ) ( لسنة  مشروع قانونخبصوص 
 مجهورية فنلنداحكومة مملكة البحرين وحكومة اجلوية بني 

 م2017( لسنة 42املرافق للمرسوم رقم ) 

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة: 

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي      

/ص ل خ أ/ 654السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة م2017ر ديسمب 10( المؤرخ في 4د 4ف

بالتصديق على اتفاقية  2017رقم ) ( لسنة  بدراسة ومناقشة مشروع قانون

 ،بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا الخدمات الجوية

ته وإبداء م، على أن تتم دراس2017( لسنة 42المرافق للمرسوم رقم )

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 25الموافق  الثامنتدارستتتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتتروع القانون في اجتماعها  .1

 م.2017ديسمبر 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتها على الوثائق المتعلقة بمشتتتتتتروع القانون  .2

 موضوع النظر والتي اشتملت على: 

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرفق( -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. )مرفق( -

 )مرفق(رأي وزارة المواصالت.  -

 )مرفق(رأي وزارة الخارجية.  -

المذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مشروع القانون  -

 بشأنه. )مرفق(

 . )مرفق(ةالمذكور االتفاقية -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع كل من:  .3
 

 كل من: ، وقد حضراملواصالت واالتصاالتوزارة  -

 مدير إدارة النقل اجلوي.   السيدة ابتسام حممد الشمالن .1

 النقل اجلوي. مستشار  السيد كمال حفين رايض .2
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 وزارة اخلارجية، وقد حضر كل من: -

 مدير إدارة الشؤون القانونية.  السيد حممد عبدهللا احليدان .1

 ملحق دبلوماسي.   السيد حممد حافظ .2

 

ـــــــــــــــــنةشـــــــارم ع اجتماع  -  الدكتور عصـــــــاممن األمانة العامة ابجمللس ســـــــعادة   اللجـ
 .للمجلسالربزجني املستشـار القانونـي  عبدالوهاب

 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة سـر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا

رأت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتورى ستتتتتالمة      

 مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. )مرفق(

 

ــاااثلثــ  :واالتصاالتاملواصالت رأي وزارة  -ــ

أفادت وزارة المواصتتتالت واالتصتتتاالت أن االتفاقية المذكورة تعتبر   

من االتفاقيات النموذجية، نظرًا الستتتتتتتتتتيفائها لكافة المتولبات الدولية، 

وتحقيق المصتتتتتتتلحة الوطنية، واإلستتتتتتتهام في تعليل صتتتتتتتناعة النقل الجوي 

 مستقبالً.   )مرفق(  
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 الخارجيتتة:رأي وزارة   -رابعتتتتتًا

بينت وزارة الخارجية أهمية االتفاقية في تووير وتعليل التعاون بين      

جمهوريتتة فنلنتتدا ومملكتتة البحرين في مجتتال الختتدمتتات الجويتتة، وهي 

تتشتتتتتتتتابه مع العديد من االتفاقيات التي ستتتتتتتتبق وأن أبرمتها المملكة في 

تنووي على  متتتتتتجال الخدمات الجوية مع دول أورى، وأن هذه االتفاقية ال

مخالفة ألحكام الدستتتتتتتور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، 

وأنه يللم لنفاذها أن تصتتتتتتدر بقانون عمالً بحكم الفقرة الثانية من المادة 

 ( من الدستور. )مرفق(37)

 رأي اللجنتتة: -وامستتتتتتًا 

بالتصتتديق على  2017تدارستتت اللجنة مشتتروع قانون رقم ) ( لستتنة 

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 

نة 42فنلندا، المرافق للمرستتتتتتتتتوم رقم ) م، مع ممثلي وزارة 2017( لستتتتتتتتت

المواصتتتالت واالتصتتتاالت، وممثلي وزارة الخارجية، والمستتتتشتتتار القانوني 

على رأي لجنة الشتتتتتتتتؤون التشتتتتتتتتريعية والقانونية ت اللجنة واطلعللمجلس، 

بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتين 

قرار مجلس النواب ومرفقاته  كما اطلعت على الدستتتتتتتتتتورية والقانونية،

على رأي كل من: وزارة المواصالت واالتصاالت، ، وبشأن مشروع القانون

 .ووزارة الخارجية
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( مادة وملحق 21)من  –فضتتتتتتتتتالً عن الديباجة  –وتتألف االتفاقية 

تعاريف ألهم المصولحتات الواردة فيها، وبينت  (1المادة )، تضمنت واحد

األحكام المتعلقة بالحقوق المنصتتتتتتوص عليها لغرل تشتتتتتتغيل ( 2المادة )

الختتتدمتتتات الجويتتتة التتتدوليتتتة على الورق المحتتتددة في جتتتدول الورق، 

آلية تعيين وترويص التشتتغيل لمؤستتستتات النقل  (4،3ن )المادتاوأوضتتحت 

المادة الجوي، وإلغاء تراويص التشغيل، ووقف ممارسة الحقوق، وتناولت 

( حتى 6المواد من )نواق توبيق القوانين واألنظمة واإلجراءات، أما  (5)

فقد تناولت األحكام المتعلقة بتتتتتتتتتت )اإلعفاء من الضرائ  والرسوم  (15)

رها من الرسوم، أحكام السعة، التعرفة، مبيعات وتمثيل الجمركية وغي

مؤستتتستتتات النقل الجوي، المناولة األرضتتتية، أجور االستتتتخدام، الستتتالمة 

الجوية، أمن الويران، الخدمات البينية، والمنافستتتتة العادلة(، وتضتتتتمنت 

أحكام تستتتتتتتتتوية المنازعات التي قد تنشتتتتتتتتتأ بين الورفين  (16المادة )

 (17المتتتتتتتتتتتتتادة )ير أو توبيق االتفاقية، وتناولت المتعاقدين بشتتتتتأن تفستتتتت

المعاهدات  (18المادة )أحكام إجراء التعديالت على االتفاقية، وعالجت 

أحكام اإلنهاء  (21( حتى )19المواد من )متعددة األطراف، وتضتتتتتتتتتمنت 

 والتسجيل لدى منظمة الويران المدني الدولي والدوول حيل النفاذ.

فقد حدد الورق المستتتموت بتشتتتغيلها من أما بشتتتأن ملحق االتفاقية 

 قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كال الورفين المتعاقدين.
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ورأت اللجنة أن هذه االتفاقية تهدف إلى تعليل العالقات المشتركة 

في مجال الويران المدني، وبتتتتتتتتتتتاستعرال أحكام االتفاقية تبين أنها ال 

نفاذها أن تصتتتتتتدر بقانون إعماالً وأنه يللم لتتعارل وأحكام الدستتتتتتتور، 

( من الدستتتتتتتتتتور، فقد أعدت هيئة 37لحكم الفقرة الثانية من المادة )

التشتتتتتتتتتريع واإلفتاء القانوني مشتتتتتتتتتروع قانون بالتصتتتتتتتتتديق على االتفاقية 

من مادتين، تضتتتتتتتتمنت  -فضتتتتتتتتالً عن الديباجة-المذكورة، والذي يتألف 

 مادة تنفيذية. المادة األولى التصديق على االتفاقية، والثانية

مشتتتتروع قانون وعليه توصتتتتي اللجنة بالموافقة من حيم المبدأ على 

بالتصتتديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة 2017رقم ) ( لستتنة 

( 42مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرستتتتوم رقم )

مواد المشتتتتتتتتتروع كما وردت في الجدول  والموافقة على م،2017لستتتتتتتتتنة 

 المرفق.

 

 اوتيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -سادستتتتتًا

مادة ) ية لمجلس الشتتتتتتتتتورى، 39إعماالً لنص ال لداول ( من الالئحة ا

 اتفقت اللجنة على اوتيار كل من:

 

 مقررًا أصليتتتتًا.  سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي وضوري .1

 مقررًا احتياطيتًا.  والد محمد جبر المسلمسعادة األستاذ  .2
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 توصيتة اللجنتة: -سابعتتتتًا

 

في ضتتوء ما دار من مناقشتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتة مشتتروع 

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 2017رقم ) ( لسنة الموافقة من حيم المبدأ على مشروع قانون  -  

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين 

 .م2017( لسنة 42وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم )

الموافقة على نصتتتتوص مواد مشتتتتروع القانون كما وردت تفصتتتتيالً في  -

 الجدول المرفق.

 

 واألمر معرول على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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 ة البحرين وحكومة جمهورية فنلندابالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملك 2017رقم ) ( لسنة  مشروع قانون
 م2017( لسنة 42المرافق للمرسوم رقم ) 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة

  الموافقةةع ى ن  ا الةةجة ةة  ةةع

كم  ورج في مشةةةرول الق  و   

الخطةة   تصةةةةةةةوةةة مع مراىةة   

 (واصدرناهفي ك مع ) اإلمالئي

 (.وأصدرناهلتكو  )

النص كما ورد في مشروع )

 (القانون
 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة
 

     فقةةةةع ى ن  رار م موا ل ا

 لموافقةةةةع ى ن  ا ال وا   ةةةة

الجة   ع كم  ورج في مشةةةةةرول 

 تصةةةةةةةوة الق  و   مع مراى   

فةي كة ةمةةةةع  الةخةطةةةة  اإلمةالئةي

لةةةةةتةةةةةكةةةةةو  ( واصىىىىىىىىىىىدرنىىىىىاه)

 (.وأصدرناه)

 

 
 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 ى ن الجستور  االطالل  عج

اتف  ةع الخجم ت ال وةع  ة  وى ن 

حكومةةع مم كةةع ال حرة  وحكومةةع 

 مهورةع ف   جا المو عع في مجة ع 

م ةةةة مةةةةع  تةةةة رة   ل مةةةة ر   27ا

2017  

أ ر م    الشةةةةةةةور  وم    

ال وا  الق  و  اآلتي  صةةةةةد  و ج 

 ةد واصجر  ه:صج    ى 

 ى ن الجستور  االطالل  عج

اتف  ةع الخجم ت ال وةع  ة  وى ن 

مةةمةة ةةكةةةةع الةة ةةحةةرةةة  وحةةكةةومةةةةع 

 مهورةع ف   جا المو عع في مجة ع 

م ةةةة مةةةةع  تةةةة رة   ل مةةةة ر   27ا

2017  

أ ر م    الشةةةةةةةور  وم    

ال وا  الق  و  اآلتي  صةةةةةد  و ج 

 :وأصدرناهصج    ى ةد 

 
 

 ى ن الجستور  االطالل  عج

ف  ةع الخجم ت ال وةع  ة  وى ن  ات

مم كةةةع ال حرة  وحكومةةةع     حكومةةةع

مجة ع  عع في   مهورةع ف   جا المو 

مةةةة ر     27الةةمةة ةةةة مةةةةع  ةةتةةةة رةةة  

2017  

م    الشةةةةةةةةور  وم  ة    أ ر 

ق  و  اآلتي  صةةةةةةةةد  و ج  ال وا  ال

 :وأصدرناهصج    ى ةد 

 األولىمادة ال

وجت ى ن اتفة  ةةع الخةجمة ت  صةةةةةةةى

ة  حكومةةةةع مم كةةةةع  ل وةةةةةع   ا

 األولىمادة ال
 

 

الموافقةةع ى ن  ا المةة ج  كمةة   -

 ورج في مشرول الق  و .

 األولىمادة ال

 

الموافقةةع ى ن  ا المةة ج  كمةة   -

 ورج في مشرول الق  و .

 األولىمادة ال

وجت ى ن اتفةة  ةةةع الخةةجمةة ت  صةةةةةةةى

حةةكةةومةةةةع مةةمةة ةةكةةةةع    الةة ةةوةةةةةع  ةةةةة  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

ال حرة  وحكومع  مهورةع ف   جا 

المو عع في مجة ع الم  مع  ت رة  

  والمرافقةةةةع 2017مةةةة ر   27

 لهذا الق  و .

 

  

ال حرة  وحكومةةع  مهورةةةع ف   ةةجا  

المو عةةع في مةةجة ةةع الم ةة مةةع  تةة رة  

  والةةمةةرافةةقةةةةع    2017مةةةة ر   27

 لهذا الق  و .

 الثانيةمادة ال

رئةةةةة  مةة ةة ةة  الةةو را   ىةة ةةن

 –كل فةم  ةخصةةةةةةةد  –والو را  

ق  و   وةىعمةل  هذا ال ةذ أحك م  ت ف

 د م  الةوم الت لي لت رة   شةةةةةةره 

 في ال رةج  الرسمةع.

 الثانيةمادة ال

الموافقع ى ن  ا الم ج  كم   -

 ورج في مشرول الق  و .

 الثانيةمادة ال

الموافقع ى ن  ا الم ج  كم   -

 ورج في مشرول الق  و .

 الثانيةمادة ال

رئةةةةةةة  مةةة ةةة ةةة  الةةةو را   ىةةة ةةةن

 –كةل فةمة  ةخصةةةةةةةةد  –والو را  

ت فةذ أحك م هذا الق  و   وةىعمل  د 

م  الةوم الت لي لت رة   شةةةةةةةره في 

 ال رةج  الرسمةع.
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 م2017 ديسمبر 20التاريخ: 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية الخدمات الموضوع: 

الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم 

 م.2017( لسنة 42رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

رئيس  ،معالي السيد علي بن صالح الصالحم، أرفق 2017 ديسمبر 10بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  655م )المجلس، ضمن كتابه رق

رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين 

لجنة إلى  م،2017( لسنة 42وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق للمرسوم رقم )

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 2017 ديسمبر 20وبتاريخ     

م    واالتف  ةع  و رار  المذكور، قانون، حيث اطلعت على مشررررررروع الالسااااااااب 

 .بحضور المستشار القانوني للجنة ، وذلكال وا   ش   مشرول الق  و 

 

 لمبادئ قانونمشررررررروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 . وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

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

الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، المرافق 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2017( لسنة 42للمرسوم رقم )

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

واألمن الوطني بخصوص مشروع 

قانون بالتصديق على اتفاقية بين 

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

الجمهورية التونسية حول المساعدة 

المتبادلة قصد منع وتقصي اإلدارية 

وزجر )عقاب( المخالفات 

الجمركية، المرافق للمرسوم رقم 

 م.2017( لسنة 37)
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 م 2017ديسمبر  28التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيالثامن التقرير 

بالتصديق على  م2017رقم ) ( لسنة  مشروع قانونبخصوص 

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية 

حول المساعدة اإلدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر )عقاب( 

 المخالفات الجمركية

 م2017( لسنة 37المرافق للمرسوم رقم ) 

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع

 

 مقدمتة: 

لمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي است     

/ص ل خ أ/ 650السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

والذي تم بموجبه تكليف اللجنة  م،2017ديسمبر  10  ( المؤرخ في4د 4ف

بالتصديق على اتفاقية  م2017رقم ) ( لسنة  مشروع قانونبدراسة ومناقشة 

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة 

اإلدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر )عقاب( المخالفات الجمركية، 
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، على أن تتم دراسته وإبداء م2017( لسنة 37المرافق للمرسوم رقم )

 ه.المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 25تدارستتتتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتتتروع القانون في اجتماعها الثامن الموافق  .1

 م.2017ديسمبر 
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتتتها على الوثائق المتعلقة بمشتتتتتتتتتروع القانون  .2

 موضوع النظر والتي اشتملت على: 

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 (مرفقرأي وزارة الخارجية. ) -

مشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني  -

 (مرفقبشأنه. )

 ()مرفق االتفاقية المذكورة. -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع كل من: .3
 

 وزارة الداولية، وقد حضر: -
 

مدير مكت  معالي  الرائد الشيخ عبدالرحمن بن دعيج آل وليفة .1

 رئيس الجمارك.
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 من إدارة الشؤون القانونية. المالزم أول فيصل عبدالعليل النجار    .2

 مسؤول الجمارك.   السيد محمد أدي  بهلوان .3

 

 الخارجية، وقد حضر كل من:وزارة  -
 

 مدير إدارة الشؤون القانونية.  السيد محمد عبداهلل الحيدان .3

 ملحق دبلوماسي.    السيد محمد حافظ .4

 

شتتتتارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس ستتتتعادة الدكتور  -

 عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشتار القانونتي للمجلس.

 

 .سهيرا عبداللويف لسيدةتولى أمانة ستر اللجنة ا  -

 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيتتًا

رأت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتورى ستتتتتالمة      

 مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. )مرفق(

 

 رأي وزارة الخارجيتتة:  -ثالثتتتتتًا

بينت وزارة الخارجية أن االتفاقية تهدف إلى ترستتتتتتتيخ وتبادل عالقات      

التعتتاون االقتصتتتتتتتتتتتادي والفني بين حكومتتة مملكتتة البحرين وحكومتتة 

الجمهورية التونستتتتتتتتية، وذلس في المستتتتتتتتائل المتعلقة باألنظمة الجمركية 
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والتصتتتتتتتتتتدي للمختتالفتتات الجمركيتتة، وأن هتتذه االتفتتاقيتتة ال تنووي على 

دستتتتتتتور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، مخالفة ألحكام ال

وأنه يللم لنفاذها أن تصتتتتتتدر بقانون عمالً بحكم الفقرة الثانية من المادة 

 ( من الدستور. )مرفق(37)

 رأي وزارة الداولية: -رابعتتتتتتًا

في متتذكرة الحكومتتة الموقرة  تتفق وزارة التتداوليتتة مع  متتا جتتاء      

 بشأن مشروع القانون المذكور.   

    

 رأي اللجنتتة: -وامستتتتتتًا

م بالتصديق على 2017تدارست اللجنة مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونستتتية حول 

)عقاب( المخالفات المستتاعدة اإلدارية المتبادلة قصتتد منع وتقصتتي وزجر 

م ، مع ممثلي وزارة 2017( لستتنة 37الجمركية، المرافق للمرستتوم رقم )

واطلعت الداولية، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للمجلس، 

على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي اللجنة 

 ين الدستتتورية والقانونية،جاء مؤكدًا لستتالمة مشتتروع القانون من الناحيت

، قرار مجلس النواب ومرفقاته بشتتتتتأن مشتتتتتروع القانون كما اطلعت على

 .على رأي وزارة الخارجيةو
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( مادة وملحق 22) من –فضتتتتتتتتتالً عن الديباجة  –وتتألف االتفاقية 

 يتضمن المبادئ األساسية في مجال حماية المعلومات.

تعاريف ألهم المصتتتتتولحات من االتفاقية  (2،1المادتان )وقد تضتتتتتمنت 

مجتتاالت  (4، 3المتتادتتتان )وبيتتان نوتتاق توبيقهتتا، وأوضتتتتتتتتحتتت  الواردة فيهتتا

المستتتتتتاعدة ستتتتتتواء ما كان منها بناء على طل ، أو بصتتتتتتفة تلقائية، وعنيت 

ببيان حاالت واصتتتتتتتتة للمستتتتتتتتاعدة، ووجوب تبادل المعلومات  (6،5المادتان )

المواد استتتتتة، وبينت الخاصتتتتتة بالتجارة غير المشتتتتتروعة في البضتتتتتائع الحستتتتت

ية، ومجاالت  (10،9،8،7) فاق ية بين طرفي االت قائ عدة التل حاالت المستتتتتتتتتا

المستتتاعدة الفنية، وتبادل المعلومات، وستتتماع الخبراء والشتتتهود في القضتتتايا 

من  (14، 13،12،11المواد )المتعلقة بالمخالفات الجمركية، ووصتتتتتتصتتتتتتت 

اعدة والبيانات التي يج  أن االتفاقية لبيان كيفية تبادل وتنفيذ طلبات المستتتتت

المواد تتضتتتتتتمنها، وستتتتتتلوات المونفين المعنيين في هذا الصتتتتتتدد، وتناولت 

ستتتتتتترية وحماية المعلومات الخاصتتتتتتتة بالمستتتتتتتاعدة، وبيان  (18، 17،16،15)

االستتتتتتتتثناءات المتعلقة بتقديم المستتتتتتتاعدة، وتحمل النفقات الخاصتتتتتتتة بتنفيذ 

ى األحكام النهائية لالتفاقية، عل (22،21،20،19المواد )االتفاقية، ونصتتتتتت 

إذ بينت آلية تستتتتوية المنازعات التي تنشتتتتأ عن توبيقها، واألحكام الخاصتتتتة 

 بتعديلها ونفاذها وإنهائها.

 

تعليل التعتتاون بين مملكتتة ورأت اللجنتتة أهميتتة هتتذه االتفتتاقيتتة في 
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البحرين والجمهورية التونسية في المسائل المتعلقة بتوبيق وتنفيذ أنظمتها 

، الجمركية، بقصتتد منع وتقصتتي وزجر  )عقاب( المخالفات الجمركية

وباستتتتتتتعرال أحكام االتفاقية تبين أنها ال تتعارل وأحكام الدستتتتتتتور، 

وأنه يللم لنفاذها أن تصتتدر بقانون إعماالً لحكم الفقرة الثانية من المادة 

( من الدستتتتتور، فقد أعدت هيئة التشتتتتريع واإلفتاء القانوني مشتتتتروع 37)

فضتتتتتتتتتالً عن -نون بالتصتتتتتتتتتديق على االتفاقية المذكورة، والذي يتألف قا

من مادتين، تضتتتتتتتمنت المادة األولى التصتتتتتتتديق على االتفاقية،  -الديباجة

 والثانية مادة تنفيذية.

مشتتتتروع قانون وعليه توصتتتتي اللجنة بالموافقة من حيم المبدأ على 

لكة م بالتصتتتتتتتتتديق على اتفاقية بين حكومة مم2017رقم ) ( لستتتتتتتتتنة 

البحرين وحكومة الجمهورية التونستتتتية حول المستتتتاعدة اإلدارية المتبادلة 

قصتتتتتتتتتتد منع وتقصتتتتتتتتتي وزجر )عقاب( المخالفات الجمركية، المرافق 

مواد المشتتتتروع كما  والموافقة على م،2017( لستتتتنة 37للمرستتتتوم رقم )

 وردت في الجدول المرفق.

 

 اطي:اوتيار مقرري الموضوع األصلي واالحتي -سادستتتتتًا

مادة ) ية لمجلس الشتتتتتتتتتورى، 39إعماالً لنص ال لداول ( من الالئحة ا

 اتفقت اللجنة على اوتيار كل من:

 

 مقررًا أصليتتتتًا.  سعادة الدكتور عبدالعليل عبداهلل العجمان (1

 مقررًا احتياطيتًا.  سعادة األستاذ عبدالرحمن محمد جمشير (2
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 توصيتة اللجنتة: -سابعتتتتًا

 

مناقشتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتة مشتتروع  في ضتتوء ما دار من

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 م2017رقم ) ( لسنة  الموافقة من حيم المبدأ على مشروع قانون -  

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

الجمهورية التونسية حول المساعد اإلدارية المتبادلة قصد منع وتقصي 

( لسنة 37وزجر )عقاب( المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم )

 .م2017

الموافقة على نصتتتتوص مواد مشتتتتروع القانون كما وردت تفصتتتتيالً في  -

 فق.الجدول المر

 

 واألمر معرول على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 د. محمد علي الخلاعي           الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة            

 رئيس اللجنة                             نائ  رئيس اللجنة  
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 الجمهورية التونسية حو  المساعدةم بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 2017مشروع قانون رقم ) ( لسنة 
 م2017( لسنة 37اإلدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر )عقاب( المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم )

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 ومةوردت من احلك

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

 مسمى مشروع القانون

 

 

 

 

 

مشةةةةةةةرول    و  ر م ) ( لسةةةةةةة ع 

م   لتصةةةةةةةجةت ى ن اتف  ةع 2017

ل حرة    ة  حكومةةةةع مم كةةةةع ا

 مسمى مشروع القانون

  تصةةةةةةةوة  الخط  اإلمالئي في

( لتصةةةةةةة   وتقصىىىىىىىىى ةة ر  )

( الوارج  في مسةةةمن وتقصىىىي)

 مشرول الق  و .

 

 )المسمى بعد التعدي (

مشةةةةةةةرول    و  ر م ) ( لسةةةةةةة ع 

م   لتصةةةةةةةجةت ى ن اتف  ةع 2017

 مسمى مشروع القانون

     فقةةةةع ى ن  رار م موا ل ا

ل وا    لخطةةةة  ا تصةةةةةةةةوةةةةة  ا

 (وتقصىىىىىاإلمالئي في ى  ر  )

 الوارج  في (وتقصىىىيلتصةةة   )

 مسمن مشرول الق  و .

 

 مسمى مشروع القانون

 

 

 

 

 

مشةةةةةرول  ةةةةة  و  ر ةةةةةم ) ( لسةةةةة ع 

   م   لتصةةةةجةت ى ةةةةن اتف  ةةةةةع2017

 ةةةةةةة  حكومةةةةةةع مم كةةةةةةع ال حةةةةةةرة  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 ومةوردت من احلك

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

وحكومةةع ال مهورةةةع التو سةةةةةةةةةةع 

اإلجارةع المت  جلع  حول المسةةةة ىج 

و  ر )ىق  (   صج م ع وتقصن

المخةةة لفةةة ت ال مركةةةةع  المرافت 

( لسةةةةةةة ةةةةع 37ل مرسةةةةةةةوم ر م )

 م.2017

ل حرة   ة  حكومةةةةع  مم كةةةةع ا

ال مهورةةةع التو سةةةةةةةةةةع  وحكومةةع

اإلجارةع المت  جلع  حول المسةةةة ىج 

و  ر )ىق  (  وتقصي صج م ع 

المخةةة لفةةة ت ال مركةةةةع  المرافت 

( لسةةةةةةة ةةةةع 37ل مرسةةةةةةةوم ر م )

 م.2017

   وحكومةةةةةةع ال مهورةةةةةةةع التو سةةةةةةةع

    اإلجارةةةةةةةةةةةع حةةةةةةةةةةول المسةةةةةةةةةة ىج 

    وتقصىىىىىىيالمت  جلةةةةةةع  صةةةةةةج م ةةةةةةع 

و  ةةةةةةةةر )ىقةةةةةةةة  ( المخ لفةةةةةةةة ت 

ال مركةةةةةةةع  المرافةةةةةةت ل مرسةةةةةةوم 

 م.2017( لس ع 37ر م )

 الديباجة

 

 

 

 الديباجة

 ى ن  ا الةةجة ةة  ةةع  الموافقةةع

كم  ورج في مشةةةرول الق  و   

مةةع تصةةةةةةةةةوةةةةة  الةةخةةطةةةة ةةة  

( ىوتقصاإلمالئةة  في ى  ر  )

 الديباجة
 

 فقةةةةع موا ل ى ن  رار م     ا

ى ن  ا  ال وا   ةةةة لموافقةةةةع

الجة   ع كم  ورج في مشةةةةةرول 

الق  و   مع تصةةةةوة  الخط ة  

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 ومةوردت من احلك

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

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 ى ن الجستور  االطالل  عج

وى ن اتفة  ةةع  ة  حكومةع مم كةع 

ال حرة  وحكومةةةةع ال مهورةةةةةع 

التو سةةةع حول المسةة ىج  اإلجارةع 

لع   صةةةةةةةةج م ع وتقصةةةةةةةن المت  ج

و  ةةر )ىةةقةةةة  ( الةةمةةخةةةة لةةفةةةة ت 

ال مركةةةةع المو عةةةع في مةةةجة ةةةع 

  2016اكتو ر  21تو    ت رة  

 (  وفي ك معوتقصىىيلتصةة   )

 .(أكتوبر( لتص   )اكتوبر)

 

 )نص الديباجة بعد التعدي (

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 ى ن الجستور  االطالل  عج

وى ن اتفة  ةةع  ة  حكومةع مم كةع 

ال حرة  وحكومةةةةع ال مهورةةةةةع 

التو سةةةع حول المسةة ىج  اإلجارةع 

لع  صةةةةةةةةج م ع   وتقصىىىىىىىىالمت  ج

و  ةةر )ىةةقةةةة  ( الةةمةةخةةةة لةةفةةةة ت 

( ىوتقصاإلمالئةة  في ى  ر  )

(  وفي ك مع وتقصىىىي)لتصةةة   

 (.أكتوبر( لتص   )اكتوبر)

 

 

 
 
 

 

 

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ة  خليفىىة        

 .البحرينملك مملكة 

 ى ن الجستور  االطالل  عج

وى ن اتفةة  ةةةع  ة  حكومةةع مم كةةع 

ل مهورةةةةةع  ل حرة  وحكومةةةةع ا ا

التو سةةةةةع حول المسةةةة ىج  اإلجارةع 

    وتقصىىىىىىىىالمت ةة جلةةع  صةةةةةةةةةج م ع 

و  ةةةر )ىةةةقةةةة  ( الةةةمةةةخةةةة لةةةفةةةة ت   

ال مركةةةةةع المو عةةةةع في مةةةةجة ةةةةع    

  2016 أكتوبر 21تو    ت رة  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 ومةوردت من احلك

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

أ ر م    الشةةةةةةةور  وم    

ال وا  الق  و  اآلتي  صةةةةةد  و ج 

 صج    ى ةد وأصجر  ه:

ال مركةةةةع المو عةةةع في مةةةجة ةةةع 

  2016 كتوبرأ 21تو    ت رة  

أ ر م    الشةةةةةةةور  وم    

ال وا  الق  و  اآلتي  صةةةةةد  و ج 

 :صج    ى ةد وأصجر  ه

م    الشةةةةةةةةور  وم  ة    أ ر 

ق  و  اآلتي  صةةةةةةةةد  و ج  ال وا  ال

 صج    ى ةد وأصجر  ه:
 

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 األولىمادة ال

 
 

الموافقةةع ى ن  ا المةة ج  كمةة   -

ورج في مشةةةةرول الق  و   مع 

تصةةةةةةةوة  الخط ة  اإلمالئةة  

( لتصةةةة   وتقصىىىىىفي ى  ر  )

 األولىمادة ال

 

قع ى ن  رار م     ال وا  المواف

 ةة لموافقةةع ى ن  ا المةة ج  كمةة  

ورج في مشةةةةةةةرول القةةة  و   مع 

تصةةةةةةوة  الخط ة  اإلمالئةة  في 

لتصةةةةةةةة   وتقصىىىىىىىىىى ةةةة ر  )  )

 األولىمادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 ومةوردت من احلك

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

 

 

 

وجت ى ن اتف  ةع  ة  حكومع  صةةةةةةى

مةةمةة ةةكةةةةع الةة ةةحةةرةةة  وحةةكةةومةةةةع 

لتو سةةةةةةةةةةةةةع حول  ال مهورةةةةةع ا

المسةة ىج  اإلجارةع المت  جلع  صةةج 

م ع وتقصةةةةةةةن و  ر )ىقةةةة  ( 

ف ت ال مركةع المو عع في  المخ ل

اكتو ر  21مةةجة ةةع تو    تةة رة  

   والمرافقع لهذا الق  و .2016

( اكتوبر(  وفي ك مع )وتقصي)

 (.أكتوبرلتص   )

 )النص بعد التعدي (

وجت ى ن اتف  ةع  ة  حكومع  صةةةةةةى

مةةمةة ةةكةةةةع الةة ةةحةةرةةة  وحةةكةةومةةةةع 

لتو سةةةةةةةةةةةةةع حول  ال مهورةةةةةع ا

المسةة ىج  اإلجارةع المت  جلع  صةةج 

و  ر )ىقةةةة  (  وتقصىىىىىىىيم ع 

ف ت ال مركةع المو عع في  المخ ل

 أكتوبر 21مةةجة ةةع تو    تةة رة  

   والمرافقع لهذا الق  و .2016

 

 

 (اكتوبر(  وفي ك مع )وتقصىىىىىىىي)

 (. أكتوبرلتص   )

 

 

 

ةع  ة  حكومع  ف   وجت ى ن ات صةةةةةةةى

مم كع ال حرة  وحكومع ال مهورةع 

التو سةةةةةع حول المسةةةة ىج  اإلجارةع 

ر و   وتقصىىيالمت  جلع  صةةج م ع 

)ىقةةةة  ( المخةةةة لفةةةة ت ال مركةةةةةع 

 21المو عع في مجة ع تو    ت رة  

  والمرافقةةةةع لهةةةةذا 2016 أكتوبر

 الق  و .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 ومةوردت من احلك

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

 الثانيةمادة ال

 

 

 

رئةةةةة  مةة ةة ةة  الةةو را   ىةة ةةن

 –كل فةم  ةخصةةةةةةةد  –الو را  و

عمةةةةل           لقةةةة  و   وةى فةةةةةذ هةةةةذا ا ت 

 د م  الةوم الت لي لت رة   شةةةةةةره         

 في ال رةج  الرسمةع.

 الثانيةمادة ال

إى ج  صةةةول الم ج  ى ن ال حو  -

 الوارج أج  ه.

 )النص بعد التعدي (

رئةةةةة  مةة ةة ةة  الةةو را   ىةة ةةن

 –كل فةم  ةخصةةةةةةةد  –والو را  

ةذ  ق  و   وةىعمةل  أحكامت ف هذا ال

 د م  الةوم الت لي لت رة   شةةةةةةره 

 في ال رةج  الرسمةع.

 الثانيةمادة ال

فقةةةةع - موا ل م  ة   ا ى ن  رار 

 ال وا .

 الثانيةمادة ال

 

 

 

رئةةةةةةة  مةةة ةةة ةةة  الةةةو را   ىةةة ةةةن

 –كةل فةمة  ةخصةةةةةةةةد  –والو را  

هةةذا القةة  و   وةىعمةةل    أحكىىامت فةةةذ 

ت رة   شةةةةةةةره       ت لي ل  د م  الةوم ال

 في ال رةج  الرسمةع.
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 م2017 ديسمبر 20التاريخ: 
 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الموضوع: 

مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدات اإلدارية المتبادلة 

قصد من  وتقصي وزجر )عقاب( المخالفات الجمركية، المرافق للمرسوم رقم 

 م.2017( لسنة 37)

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

رئيس  ،معالي السيد علي بن صالح الصالحم، أرفق 2017 ديسمبر 10بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  651م )المجلس، ضمن كتابه رق

رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

قصي وزجر الجمهورية التونسية حول المساعدات اإلدارية المتبادلة قصد من  وت

إلى لجنة  م،2017( لسنة 37افق للمرسوم رقم ))عقاب( المخالفات الجمركية، المر

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م 2017 ديسمبر 20وبتاريخ     

واالتف  ةع  و رار م     المذكور، قانون، حيث اطلعت على مشررررررروع الالسااااااااب 

 .بحضور المستشار القانوني للجنة ، وذلكال وا   ش   مشرول الق  و 

 

 لمبادئ قانونمشررررررروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 . وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

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

حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدات اإلدارية 

افق للمرسوم المتبادلة قصد من  وتقصي وزجر )عقاب( المخالفات الجمركية، المر

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2017( لسنة 37رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
المالية تقرير لجنة الشؤون 

واالقتصادية بخصوص مشروع قانون 

( من المرسوم 47بتعديل المادة )

م 2002( لسنة 39بقانون رقم )

بشأن الميلانية العامة، )المعد في 

ضوء االقترات بقانون "بصيغته 

 المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.
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 م2017 ديسمبر 3التاريخ: 

 11التقرير رقم: 

 

تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بشأن مشروع قانون رقم )( لسنة )( 
بشأن  2002( لسنة 39( من املرسوم بقانون رقم )47بتعديل املادة )
املعد يف ضوء االقرتاح بقانون )بصيغته املعدلة( املقدم  امليزانية العامة.

 من جملس النواب

 (4الفصل التشريعي ) –( 4دور االنعقاد العادي )

 مقدمــــــة:

 4ا ل م ت /ف 589  و مو ةة  الخطةة   ر م: 2017ةولةو  09 تةة رة  

رئة  الم    إلن ل  ع صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح   أرسل 3ج

مشروع قانون رقم )( لسنة )( بتعدي  المادة الشؤو  الم لةع واال تص جةع  سخع م  

المعد  .بشىى ن الميزانية العامة 2002( لسىىنة 39( من المرسىىوم بقانون رقم )47)

د لم   شةةةةت في ضىىىىوق ااقتراا بقانون )بصىىىىيدتة المعدلة( المقدم من مجل  النواب

رةر  ش  د متضم ـةةةر  رأل ال   ع لعرضد ى ن الم    المو ر في وجراستد وإىجاج تق

 .موىج أ ص ه ثالثع أس  ةع م  ت رةخد
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اسةةت مت ل  ع الشةةؤو  الم لةع واال تصةة جةع كت    2017أكتو ر  16و ت رة  

ا ل م  615ر م ) رئة  الم   صاحب المعالي األستاذ علي بن صالح الصالح 

(  خصوا مواص ع 2م    في ا تم ىد ر م )(  ش    رار مكت  ال4ج  4ت / ف 

جراسع مش رةع القوا ة  واال تراح ت  قوا ة  التي ال الت  ةج الجر  لج  ال   ع م  

ست  جرا إلن الم ج  ر م ) ( م  الالئحع الجاخ ةع لم    100أجوار ا عق ج س  قع  وذلك ا

 الشور .

 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 أعاله، قامت اللجنة باإلجراقات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور 

 ا تم ى ته :في تجارست ال   ع مشرول الق  و  المذكور  (1)

 

 التاريخ ااجتمــــــــــــاع الرقم

  عالرابمن الفص  التشريعي  الثالثخال  دور اانعقاد العادي  اللجنة اجتماعات

 م2017 ةولةو 23 45 1

 م2017 س تم ر   25 46 2

 عالرابمن الفص  التشريعي  الرابعخال  دور اانعقاد العادي اللجنة اجتماعات 

 م2017أكتو ر  18 2 3

 م2017 وفم ر  5 4 4

 م2017 وفم ر  19 9 5
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 التاريخ ااجتمــــــــــــاع الرقم

  عالرابمن الفص  التشريعي  الثالثخال  دور اانعقاد العادي  اللجنة اجتماعات

 م2017 وفم ر  26 10 6

 

اط عت ال   ع أث    جراسةةته  لمشةةرول الق  و  موضةةول ال حر والجراسةةع ى ن  (2)

 ة ي: الوث ئت المتع قع  د والتي اشتم ت ى ن م 

 (مرفقرأل ل  ع الشؤو  التشرةعةع والق  و ةع  م    الشور .  ) -

 )مرفق(. مذكر    لرأل الق  و ي ل مستش رة  الق  و ةة  ل   ع -

 (مرفق رار م    ال وا  ومرفق تد. ) -

 

 

 حضر اجتماعات اللجنة من مجل  الشورى ك  من: (3)

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني  الدكتور محمـد عبدهللا الدليمــي  -1

 المستشار المالي واالقتصادي. السيدة زهــــرة يوســـف رحمــة -2

 المستشار القانوني المساعد. السيد علـــــــي عــبدهللا العـرادي -3

 أخصائي إعالم. السيد علــــــي عبــاس العــرادي -4

 باحث قانوني. السيــــــد علــــي نــادر السلـوم  -5

 باحث قانوني. علــــــي ربيــ السيدة أميــــنة  -6

 

  ر س اأمينأيوب علي طريف  السيدومحمد رضي محمد  السيداللجنة  أمانة سرتولى

 .اللجنة
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ا
ا
 رأي اللـــــجنة: -ثاني

( من المرسوم بقانون رقم 47بتعدي  المادة ) مشروع القانون   شت ال   ع 

المعد في ضىىىىىىوق ااقتراا بقانون . بشىىىىىى ن الميزانية العامة 2002( لسىىىىىىنة 39)

حةر تّم استعراض و ه ت ال ظر التي )بصيدتة المعدلة( المقدم من مجل  النواب 

  ةالمستش راط عت ى ن رأل جارت حولد م    ل أصح   السع ج  أىض   ال   ع  و

اط عت و  )مرفت( واسةةت  سةةت  رأل المسةةتشةة ر الم لي واال تصةة جل ل   ع ة الق  و ة

والذل     مؤكجرا ع الشةةةةؤو  التشةةةةرةعةع والق  و ةع  م    الشةةةةور  ل   ى ن رأل

 .)مرفت( سالمع مشرول الق  و  م  ال  حةتة  الجستورةع والق  و ةع ى ن

 المادة األولىةت لف مشةةةرول الق  و  فضةةةالر ى  الجة   ع م  م جتة    صةةةت 

م 2002 ع ( لس39( م  المرسوم  ق  و  ر م )47م د ى ن أ  ةست جل   ا الم ج  )

ةتعة  ى ن ال ه ت الخ ضةةةةةةةعع ذحك م هذا  ال ا اآلتي: " شةةةةةةة   المة ا ةع الع مع 

 الق  و  أ  تقجم ل و ار  تق رةر كل ثالثع أشهر ى :

  أ شطته  وتطور مرك ه  الم لي. -1

ت فةذ المشةةةةةةة رةع  ى ن أ  تراىن التق رةر المقجمع في شةةةةةةة  ه  ى ج تخصةةةةةةةةا  -2

 ارات وال ه ت الحكومةع.لت ك الو المة ا ة ت المستق  ةع 

و ارات الجولع وال ه ت الحكومةع  تقجةم وةهجف مشةةةةةرول الق  و  إلن إل ام 

ةذ هذه وذلك  هجف تقةةم إ    ات ت فت فةذ المش رةع التي تقوم  ه   تق رةر جورةع ى  

المشةةةة رةع  وتع ة  م جأ الر   ع  رصةةةةج ح الت الت خةر في ت فةذه   هجف تصةةةةحة  

ا فةم  ةتع ت  الت خةر في الت فةذ الخ ل ال   م ى   حةر تعت ر هذه التق رةر مؤشةةةةةةةرر

  تخصةا مة ا ة ت المش رةع المستق  ةع ل و ارات وال ه ت الحكومةع

 م  مشرول الق  و   فهي م ج  ت فةذةع. المادة الثانيةأم  
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ق  و   فإ  ال   ع تتفت مع و عج تجار  ال   ع لألهجاف ومواج مشةةةةةةةرول ال

وذلك  فةم  ا تهن إلةد  شةةةة   مشةةةةرول الق  و  واذهجاف المر و  م د م    ال وا 

ا ي ا لم  تم ت فةذه وم  تم الت خةر فتعت ر مؤشةةةةةةةرر التي م جأ الر   ع الالحقع ول تع ة ر

في الحسةةةةةة    ى ج تخصةةةةةةةا المة ا ة ت المسةةةةةةتق  ةع  هذه التق رةر  واذخذت فةذه  

 ل و ارات وال ه ت الحكومةع.

 

دي  بتعمشىىىىروع قانون ى ن م  حةر الم جأ  لموافقع  ل   ع ا توصةةةةيوى ةد  

 بش ن الميزانية العامة.  2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )47المادة )

 المعد في ضوق ااقتراا بقانون )بصيدتة المعدلة( المقدم من مجل  النواب

  

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( م  الالئحع الجاخ ةع لم    الشور    اتفقت ال   ع ى ن  39الم ج  )  إىم الر ل ا

 اختة ر كل م :

 مقرًرا أصليـًا.  األستاذ صادق عيد ة  رحمة .1

 مقرًرا احتياطيًا.  الدكتور عبدالعزيز حسن أب  .2

ا
ا
 توصية اللجنة: -رابع

( من المرسىىىوم 47الموافقة من حيث المبدأ على مشىىىروع قانون بتعدي  المادة ) -1

الميزانية العامة. المعد في ضوق ااقتراا  بش ن 2002( لسنة 39بقانون رقم )

 .بقانون )بصيدتة المعدلة( المقدم من مجل  النواب
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 الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيالً في الجدو  المرفق. -2

 

 

 

 واألمر معروض على المجل  الموقر اتخاذ الالزم،،،

 

 

 

  خالد حسيـن املسـقطي           الدكتور عبدالعزيز حسن أبل          

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية            نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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  بشأن امليزانية العامة 2002( لسنة 39( من املرسوم بقانون رقم )47بتعديل املادة )مشروع 
 

مواد المرسوم بقانون رقم 
بشأن  2002( لسنة 39)

 الميزانية العامة

نصوص مواد مشروع القانون 
 د التعديلالنص بع توصية اللجنة قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

 الديباجة
 
 
 

 
 

نحن حمددددد ين  يسددددددددد     
 خليفة ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

( لسنة 1وعلى القانون رقم )
بشأن تحديد السنة  1975

المالية وقواعد إعداد الميزانية 

 الديباجة
 
 
 
 

 
نحن حمددددد ين  يسددددددددد     
 خليفة ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

 
 

 الديباجة
 

  قرر المجلس الموافقة
 ل  الديباجة كما وردت في 

 المشروع بقانون.
 

نحن حمددددد ين  يسددددددددد     
 خليفة ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

 
 

 الديباجة
 

الموافقة  ل  الديباجة كما 
 وردت في المشروع بقانون.

 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
 
 
 
 
 

نحن حمددددد ين  يسددددددددد     
 خليفة ملك مملكة البحرين.

 على الدستور،بعد االطالع 
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مواد المرسوم بقانون رقم 
بشأن  2002( لسنة 39)

 الميزانية العامة

نصوص مواد مشروع القانون 
 د التعديلالنص بع توصية اللجنة قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

العامة والرقابة على تنفيذها 
 والحساب الختامي،

وبناء على عرض وزير المالية 
 الوطني،واالقتصاد 

وبعد موافقة مجلس الوزراء 
 على ذلك،

 رسمنا بالقانون اآلتي:
 
 
 
 
 

وعلى المرسووووووووووووووو  بقووووانون رقم 
بشووووووووووووأن  2002( لسوووووووووووونة 39)

 الميزانية العامة، وتعديالته،
 

أقر مجلس الشووووووووووووور  ومجلس 
 نصووووووووووووووه،النواب القانون اآلتي 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
 

وعلى المرسووووووووووووووو  بقووووانون رقم 
بشووووووووووووأن  2002( لسوووووووووووونة 39)

 الميزانية العامة، وتعديالته،
 

أقر مجلس الشووووووووووووور  ومجلس 
 نصووووووووووووووه،النواب القانون اآلتي 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
وعلى المرسووووووووووووووو  بقووووانون رقم 

بشووووووووووووأن  2002( لسوووووووووووونة 39)
 الميزانية العامة، وتعديالته،

 
أقر مجلس الشور  ومجلس 

قد و  نصه،النواب القانون اآلتي 
 صدقنا عليه وأصدرناه:
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مواد المرسوم بقانون رقم 
بشأن  2002( لسنة 39)

 الميزانية العامة

نصوص مواد مشروع القانون 
 د التعديلالنص بع توصية اللجنة قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

 المادة األول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األول 

 

 

 

 

 

 

( 47ُيستبد  ينص المادة )
من المرسوم بقانون رقم 

بشأن  2002( لسنة 39)
 الميزانية العامة، النص اآلتي:

 المادة األول 

  قرر المجلس الموافقة على
النص كما ورد في مشروع 
القانون، مع مراعاة حذف 
عالمتي التنصيص )" "( 
الواردتين في بداية العنوان 

 ونهاية نص المادة.
 

 )النص بعد التعديل(

( 47يستبد  ينص المادة )
من المرسوم بقانون رقم 

بشان  2002( لسنة 39)
 الميزانية العامة، النص اآلتي:

 المادة األول 
  الموافقة  ل  قرار مجلس

النواب بحذف  المتي 
التنصيص )" "( الواردتين في 
يداية العنوان ونهاية نص 

 المادة.
  والموافقة  ل  نص المادة

 كما ورد في مشروع القانون.

 عديل()النص بعد الت

( 47يستبد  ينص المادة )
من المرسوم بقانون رقم 

بشان  2002( لسنة 39)
 الميزانية العامة، النص اآلتي:

 المادة األول 

 

 

 

 

 
 

( 47يستبد  ينص المادة )
من المرسوم بقانون رقم 

بشان  2002( لسنة 39)
 الميزانية العامة، النص اآلتي:
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مواد المرسوم بقانون رقم 
بشأن  2002( لسنة 39)

 الميزانية العامة

نصوص مواد مشروع القانون 
 د التعديلالنص بع توصية اللجنة قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

 (47مادة )
تقارير الميزانية والبيانات 

 المالية
من التقارير المطلوبة 
 الجهات الحكومية

يتعين على الجهات الخاضعة 
ألحكا  هذا القانون أن تقد  
للوزارة تقارير كل ثالثة أشهر 
عن أنشطتها وتطور مركزها 

 المالي.
 

 (47)مادة 
"التقارير المطلوبة من 
 الوزارات والجهات الحكومية

يتعين على الجهات الخاضعة 
ألحكا  هذا القانون أن تقد  
للوزارة تقارير كل ثالثة أشهر 

 عن:
أنشطتها وتطور  -1

 مركزها المالي.
تنفيذ المشاريع، على  -2

أن تراعى التقارير المقدمة في 
شأنها عند تخصيص 
ك لالميزانيات المستقبلية لت
 الوزارات والجهات الحكومية."

 (47مادة )
التقارير المطلوبة من 

 الوزارات والجهات الحكومية
يتعين على الجهات الخاضعة 
ألحكا  هذا القانون أن تقد  
للوزارة تقارير كل ثالثة أشهر 

 عن:
أنشطتها وتطور مركزها  -1

 المالي.
تنفيذ المشاريع، على أن  -2

 في تراعى التقارير المقدمة
شأنها عند تخصيص 
الميزانيات المستقبلية لتلك 
 الوزارات والجهات الحكومية.

 (47مادة )
التقارير المطلوبة من 

 الوزارات والجهات الحكومية
يتعين على الجهات الخاضعة 
ألحكا  هذا القانون أن تقد  
للوزارة تقارير كل ثالثة أشهر 

 عن:
مركزها  أنشطتها وتطور -1

 المالي.
تنفيذ المشاريع، على أن  -2

تراعى التقارير المقدمة في 
شأنها عند تخصيص 
الميزانيات المستقبلية لتلك 
 الوزارات والجهات الحكومية.

 (47) مادة
التقارير المطلوبة من 

 الوزارات والجهات الحكومية
يتعين على الجهات الخاضعة 
ألحكا  هذا القانون أن تقد  
للوزارة تقارير كل ثالثة أشهر 

 عن:
أنشطتها وتطور مركزها  -1

 المالي.
تنفيذ المشاريع، على أن  -2

تراعى التقارير المقدمة في 
شأنها عند تخصيص 

تلك لالميزانيات المستقبلية 
 الوزارات والجهات الحكومية.
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مواد المرسوم بقانون رقم 
بشأن  2002( لسنة 39)

 الميزانية العامة

نصوص مواد مشروع القانون 
 د التعديلالنص بع توصية اللجنة قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

 
 
 
 

 
  

 المادة الثانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المادة الثانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المادة الثانية

  قرر المجلس الموافقة
 ل  نص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

) النص كما ورد في مشروع 
 القانون(

اء على رئيس مجلس الوزر 
 –كل فيما يخصه  –والوزراء 

 المادة الثانية

  الموافقة  ل  نص المادة
كما ورد في مشروع 

 القانون.

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 
 –كل فيما يخصه  –والوزراء 
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مواد المرسوم بقانون رقم 
بشأن  2002( لسنة 39)

 الميزانية العامة

نصوص مواد مشروع القانون 
 د التعديلالنص بع توصية اللجنة قرار مجلس النواب كما وردت من الحكومة

 كل فيما يخصه –على الوزراء 
ل به , ويعم تنفيذ هذا القانون  –

من تاريخ نشره في الجريدة 
 الرسمية.

 

على رئيس مجلس الوزراء 
 -كل فيما يخصه–والوزراء 

تنفيذ أحكا  هذا القانون، 
ويعمل به من اليو  التالي 
لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية. 

تنفيذ أحكا  هذا القانون، 
ويعمل به من اليو  التالي 
لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

هذا القانون، تنفيذ أحكا  
ويعمل به من اليو  التالي 
لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.
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 م 2017 يوليو 10التاريخ: 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

( من المرسوم بقانون 47( لسنة ) (  بتعديل المادة )مشروع قانون رقم ) الموضوع: 

م بشأن الميزانية العامة )المعد بناء على االقتراح بقانون 2002( لسنة 39رقم )

 )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(.

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2017يوليو  9بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  590ضمن كتابه رقم ) ،المجلس

( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )47بتعدي  المادة ) ) (    رقم ) ( لسنة

م بش ن الميزانية العامة )المعد بناق على ااقتراا بقانون )بصيدتة المعدلة( 2002

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  ،المقدم من مجل  النواب(

 وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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  ىقجت ل  ع الشةةؤو  التشةةرةعةع والق  و ةع ا تم ىه  م2017 يوليو 9و ت رة       

و رار م       حةر اط عت ى ن مشةةةةةةةرول الق  و  المذكور الثامن والعشىىىىىىىرين

 . ش  د ال وا 

 

ئ لم  ج إلن ىجم مخ لفع مشةةةرول الق  و  – عج المجاولع وال ق ش  –وا تهت ال   ع       

 وأحك م الجستور.

 

 رأي اللجنة:

( من 47بتعدي  المادة ) مشىىروع قانون رقم ) ( لسىىنة ) ( تر  ال   ع سةةالمع   

م بشىى ن الميزانية العامة )المعد بناق على 2002( لسىىنة 39المرسىىوم بقانون رقم )

م  ال ةة حةتة  ، ااقتراا بقىىانون )بصىىىىىىىيدتىىة المعىىدلىىة( المقىىدم من مجل  النواب(

 الجستورةع والق  و ةع.

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                        
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 (4ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص اقترات 

بقانون بشأن تشجيع وحماية 

االستثمار "بصيغته المعدلة"، 

المقدم من سعادة العضو 

 درويش أحمد المناعي.
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 م2018يناير  7التاريخ: 

 (12التقرير: )

 

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

بشأن تشجيع ومحاية االستثمار )بصيغته االقرتاح بقانون حـــول 
 املعدلة(، املقدم من صاحب السعادة األستاذ درويش أمحد املناعي.

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد الرابع 

 

 :مقدمــــــة

 4/ ا ل م ت / ف 264م  و مو   الخط   ر م )2016ف راةر  7 ت رة  

رئة  الم    إلن  األسىىىتاذ علي بن صىىىالح الصىىىالح(  أرسةةةل صةةة ح  المع لي 2ج

بشىىىى ن ااسىىىىتثمار، ااقتراا بقانون ل  ع الشةةةةؤو  الم لةع واال تصةةةة جةع  سةةةةخع م  

لم   شتد وجراستد وإىجاج  صاحب السعادة األستاذ درويش أحمد المناعيالمقدم من 

 .تقرةر  ش  د متضم ـر  رأل ال   ع لعرضد ى ن الم    المو ر

رض ح  ق  و  المذكور أىاله  وىى و ج أىجت ال   ع تقرةره   شةةةةةةة   اال ترا

( م  جور اال عق ج الع جل الث  ي م  الفصةةةةةل التشةةةةةرةعي 28)ى ن   سةةةةةع الم    
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و ةةج  رر الم    إىةة جتةةد إلن ال   ةةع لم ةةةج م   م.2016مةة ةو  15الرا ع  تةة رة  

 الجراسع.

/ ا ل م ت /  624م  و مو ةة  الخطةة   ر م )2017 وفم ر  5 تةة رة  و

رئة  الم     األسىىتاذ علي بن صىىالح الصىىالح(  أرسةةل صةة ح  المع لي 4ج 4ف

ااقتراا بقانون بشىىى ن تشىىىجيع إلن ل  ع الشةةةؤو  الم لةع واال تصةةة جةع  سةةةخع م  

تاذ درويش وحماية ااسىتثمار )بصىيدتة المعدلة(، المقدم من صىاحب السىعادة األسى

ك   وذلتقرةر  ش  د متضم ـةةةةةةةر  رأل ال   علم   شتد وجراستد وإىجاج  أحمد المناعي

  ى ن رئة  عج ىرض مع لي رئة  الم    اال تراح  ق  و  ) صةةةةةةةةعتد المعجلع(

هةئع المستش رة  الق  و ةة    لم   . و ج است  فت ال   ع ال ظر في اال تراح  ق  و  

عق ج الع جل الرا ع م  الفصةةةةل التشةةةةرةعي الرا ع   عج اذخذ )المعجل(  جاةع جور اال 

   ع ومستش روه .  لمالحظ ت التي أ جاه  أىض   الم    وال 

 إجراقات اللجنة :-أواً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراقات التالية:

 ا تم ى ته  الت لةع:في تجارست ال   ع اال تراح  ق  و  المذكور  (4)
 

 التاريخ ااجتمــــــــــــاع الرقم

 م2017  وفم ر 12 الس  ع  .1

 م2017 وفم ر  19 الت سع  .2

 م2017 وفم ر  26 الع شر  .3

 م2017جةسم ر  3 الح جل ىشر  .4

 م2017جةسم ر  10 الث  ي ىشر  .5
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 م2017جةسم ر  24 الث لر ىشر  .6

 م2018ة  ةر  07 الرا ع ىشر  .7

 

 

 حر موضةةول ال صةةةعتد المعجلع اط عت ال   ع أث    جراسةةته  لال تراح  ق  و   (5)

 والجراسع ى ن الوث ئت المتع قع  د والتي اشتم ت ى ن م  ة ي:

( م  الجور 28مح ضةةةر اال تم ى ت السةةة  قع ومضةةة طع   سةةةع الم    ) -

 الث  ي الفصل الرا ع. 

ذكرتد اإلةضةة حةع.   موضةةول ال حر والجراسةةع وم)المعجل( اال تراح  ق  و   -

 (مرفق)

تقرةر ال   ع الس  قع  ش   اال تراح  ق  و  في صةعتد اذولن والذل    شد  -

تد ) ث  ي م  الفصةةةةةةةةل 28الم    في   سةةةةةةة ع جل ال ( م  جور اال عق ج ال

 )مرفق(م. 2016م ةو  15التشرةعي الرا ع  ت رة  

 )مرفق(رأل و ار  الص  ىع والت  ر  والسة حع.  -

 )مرفق(رأل م    الت مةع اال تص جةع.  -

 )مرفق(رأل غرفع ت  ر  وص  ىع ال حرة .  -

 )مرفق(رأل  معةع المستثمرة  اذ    .  -

 )مرفق(رأل ال معةع ال حرة ةع ل شرك ت الع ئ ةع.  -

 )مرفق(الرأل الق  و ي ل مستش ر الق  و ي ل م   .  -

 )مرفق( مذكر    لرأل الق  و ي ل مستش رة  الق  و ةة  ل   ع. -

 )مرفق(مذكر   رأل المستش ر الم لي واال تص جل.  -

 

 :حضر ااجتماع من مجل  الشورى ك  من 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمـد عبدهللا الدليمــــــي  .1

 المستشار المالي واالقتصادي.  السيدة زهــــرة يوســــــف رحمـــــة .2



141 
 

 المستشار القانوني المساعد.  العـــرادي السيد علـــــــي عــــــبدهللا .3

 أخصائي إعالم.  السيد علـــــــي عبـــــــاس العـــرادي .4

 باحث قانوني.  ــوم ـــادر السلـــي نــــد علــالسيــــ .5

 باحث قانوني.  السيدة أميــــنة علــــــــــي ربيــــــــ  .6

 يد محمد رضي محمد.طريف والسالسيد أيوب علي  وتولن أم  ع ســر ال   ع 

 

 : رأي مقدم ااقتراا:ثانيًا

      ى ن مالحظ ت السةة ج  أىضةة   الم    وأىضةة  مقجم اال تراح أ د  ة  

إى ج  جراسةةع اال تراح  ق  و   عج إى جتد   ع الشةةؤو  الم لةع واال تصةة جةع فقج تمت ل

 ومالحظ ت ل  ع الشؤو  التشرةعةع الجستور  م  ال ةخ لف أحك م  دتعجة و إلن ال   ع

أ  الصةةةةةةةةعع المعجلع  ة  و د.وةحقت في ذات الو ت الع ة ت المر و  م والق  و ةع  

االسةةتم ل لمالحظ ت السةة ج  أىضةة   تم فةه  م  اال تراح    ت  عج ىج  ا تم ى ت 

ن الل ى االط  والمستش ر الم لي واال تص جل  كم  تم والمستش رة  الق  و ةة ال   ع

ا إلن أ   آرا  ال ه ت المع ةع سةةةوا  الرسةةةمةع أو مؤسةةةسةةة ت الم تمع المج ي  مشةةةةرر

اال تراح  ق  و  م  شةةةةة  د تحقةت أهجاف الرؤةع اال تصةةةةة جةع والمتع قع   ال تق ل م  

ا تصة ج   ئم ى ن الثرو  ال فطةع إلن ا تصة ج م تق   جر ى ن الم  فسةع ى لمةر   وتهةئع 

 توفةرولالسةةةةتثم ر المح ي واذ   ي  وسةةةةج الفرال التشةةةةرةعي م ع ال ةئع ال  ذ ع واآل

 الحم ةع الال مع لالستثم ر في المم كع.

 رأي اللجنة : -ثالثًا

 

تشةةةة ةع وحم ةع االسةةةةتثم ر ) صةةةةةعتد   شةةةة      شةةةةت ال   ع اال تراح  ق  و 

حةر تّم   المعجلع(  المقجم م  صةةةةةةة ح  السةةةةةةةع ج  اذسةةةةةةةت ذ جروةش أحمج الم  ىي

مقجم اال تراح و ه ت ال ظر التي جارت حولد م    ل أىضةةةة   ال   ع واسةةةةتعراض 

 م   .  ل الم لي واال تص جلوالمستش ر  ة  ل   عالق  و ة ة المستش ر ق  و  و
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( م  الالئحةع الةجاخ ةةع لم    الشةةةةةةةور   فةإ  94إ ةد وفقةر  ل ا المة ج  )و

ةع  و   وله  التوصةةفكر  اال تراح  ق  حولاختصةة ا ال   ع ة حصةةر في إ جا  الرأل 

   وا   ظر اال تراح  ق  و   أو رفضد  أو إر  ئد. 

 

ىقجت ىّج  ا تم ى ت اط عت خالله  ى ن رأل وت جر اإلش ر  إلن أ  ال   ع 

 م   ع الفي   سوالذل أوض  أ د  عج إى ج  تقرةر ال   ع الذل  و ش  مقجم المقترح

م ةو  15لتشةةةةرةعي الرا ع  ت رة  ( م  جور اال عق ج الع جل الث  ي م  الفصةةةةل ا28)

م تل  ع مصعر  لم ةج م  الجراسع  ىكف ى ن جراسع اال تراح  ق  و  مع   م2016

   ع أىض   ال ىجج م م  تشكة ه  م    ل ل  ع الشؤو  الم لةع واال تص جةع تتكو  

 والمسةةتشةة رة  الق  و ةة  والمسةةتشةة ر الم لي واال تصةة جل  تجارسةةوا ومقجم اال تراح

 .ى ن اال تراح  ق  و   صةعتد اذولنأىض   ال   ع الم    وفةه  مالحظ ت 

 

 )مرفق ةراق الجهات(، آرا  ىجج م  ال ه ت ذات العال ع   كم  تم االسةةةتئ  

وهي و ار  الصةة  ىع والت  ر  والسةةة حع  وم    الت مةع اال تصةة جةع  غرفع ت  ر  

وال معةع ال حرة ةع ل شةةةةةةرك ت وصةةةةةة  ىع ال حرة    معةع المسةةةةةةتثمرة  اذ      

 الع ئ ةع.

 مسةةةمنتعجةالت ى ن  -    ر ى ن ت ك المالحظ ت –مقجم اال تراح  و ج أ ر 

اقتراا بقانون بشىىىى ن تشىىىىجيع إلن اقتراا بقانون بشىىىى ن ااسىىىىتثمار م  ) حاال ترا

(. و ج    شةةةت ال   ع اال تراح  ق  و  )المعجل( م ج  م ج   وى ةد وحماية ااسىىىتثمار

رح أصةةةح   السةةةع ج  أىضةةة   ال   ع  عض التعجةالت ى ن مواج اال تراح  ق  و  ا ت

و ج وافت مقجم اال تراح ى ن ت ك التعجةالت )مرفت التعجةالت ال ه ئةع ى ن اال تراح 

  ق  و (.
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 تشةةةةةةة ةع)المعجل( إلن وضةةةةةةةع إط ر    و ي ةع ن   اال تراح  ق  و وةهجف 

ع ت  ي الحكومع لسةةة سةةع مشةة عع ى ن  مو وحم ةع االسةةتثم ر في مم كع ال حرة   م

ة   ى ت جو  غةره  ى  طرةت إىط    عض م  الم ا ى ت والصةةةةةةة   ط   عض الق

والحواف  واإلىف  ات التش ةعةع   م  ستس هم هذه االستثم رات م  تحسة  مستوة ت 

اال تصةةة ج ال حرة ي وت وةع مصةةة جر الجخل وضةةةم   الت مةع المسةةةتجامع وتوفةر م    

 الئم.استثم رل م

 

 عج ال حر والمجاولع لال تراح  ق  و  رأت ال   ع     و وج هذا التشةةرةع لد و

 آث ر إة   ةع ى ن اال تص ج المح ي وم ه  اآلتي:

 

ر في الحة   اال تص جةع  (1 سة  س  ار في ى مالر محجج   ىت  رهإ  االستثم ر ة ع  جورار أ

ى صةةةةرار فع الر في الجخل القومي.  وةشةةةةكلال مو اال تصةةةة جل وتطوةر اإل ت  ةع  

  م ةج م  الضةةةةةةم   ت ى ر  ةئع تشةةةةةةرةعةعاالسةةةةةةتثم رات تحت   إلن إ  وى ةد ف

م  الضةةةةةةةم   ت ل مسةةةةةةةتثمر  ىججر ةوفت فيهجف تحقت ال ق  و   وفكر  اال تراح

 اال تصةةةةة جلم    ال تطوةرةسةةةةةهم في  ج حج سةةةةةوا  مم   واذ   ي ى نالوط ي 

م    ىمل ة ذ  االسةةةةةتثم رات اذ   ةع  وةشةةةةة ع  خالل إة  ج واسةةةةةتجامته  م 

 في  ج ةس ىج  وكذلك االرتق     لص  ى ت الوط ةع مم  الوط ةعوة مي المش رةع 

و ة ج  اال ت   والصةةة جرات وا خف ض مسةةةتوة ت ت وةع مصةةة جر الجخل القومي  

 .ال ط لع

 

جولةع ع التعج تهةئع اإلط ر الق  و ي الم  سةةةة  لالسةةةةتثم ر في ظل تع ظم الم  فسةةةة (2

ى ن  ذ  االستثم رات أحج الع  صر المهمع لتحسة   ةئع االستثم ر ورفع جر ع 

 وهرةةةع  ىوامةةلالثقةةع في  ةةجار  ال ظةة م اال تصةةةةةةةة جل ككةةل  وهةةذه ك هةة  تمثةةل 

الستقط   االستثم رات.  ف لحم ةع الق  و ةع وتةسةر المع مالت واإل را ات التي 
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تشةةةةةة ع ى ن  ى  صةةةةةةر مهمعهي ه  ووضةةةةةةوحةوفره  اإلط ر الق  و ي السةةةةةة ةم 

م   المسةةتثمرة  الشةةعور   السةةتقرار الذل ةحت   تاذموال  و رؤو اسةةتقط   

 إلةد أل استثم ر طوةل اذ ل.

 

 سةةةةسةةةهم في تع ة  القجر  السةةةتثم رو وج تشةةةرةع ت تع ن  تشةةة ةع وحم ةع ا  إ (3

ةع جالت  فسةةةع لال تصةة ج الوط ي وسةةتسةة هم في تحقةت الخطط السةةة سةةةع واال تصةة 

هجفة  في آ  واحج  هم  تشةةةةةةة ةع  ككل  حةر تسةةةةةةةعن هذه القوا ة  إلن تحقةت

ته  وتوفةر  عض الم اة  االسةةةةةتثم رات ى  طرةت وضةةةةةع  واىج محجج  لمع مال

 و وج تشرةع ت و وا ة  ض م ع لحقوت والحواف  له   وحم ةع هذه االستثم رات 

 المستثمرة  وى ن جر ع ى لةع م  الوضوح والت  فسةع.

 

 

 ةع وحم  شةةةة   تشةةةة ةع اال تراح  ق  و   وا   ظر ال   ع  توصةةةةيلكل ذلك 

 .المقجم م  سع ج  اذست ذ جروةش أحمج الم  ىي االستثم ر

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي وااحتياطي:-رابعًا

   

لجاخ ةع لم    الشةةةةةةةور    اتفقت  39إىم الر ل ا الم ج  )  ( م  الالئحع ا

 ل م :ال   ع ى ن اختة ر ك

 .مقرًرا أصليـــــًا  الدكتور عبدالعزيز حسن أب  -1

 .مقرًرا احتياطيًـا  األستاذ درويش أحمد المناعي -2
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 توصية اللجنة:-خامًسا

في ضةةةةةةو  م  جار م  م   شةةةةةة ت وم  أ جل م  آرا  أث    جراسةةةةةةع اال تراح 

بشىىىىىى ن تشىىىىىىجيع وحماية ااقتراا بقانون   ق  و   فإ  ال   ع توصةةةةةةي   وا   ظر

ااسىىىتثمار )بصىىىيدتة المعدلة(، المقدم من صىىىاحب السىىىعادة األسىىىتاذ درويش أحمد 

 .المناعي

 

 

 واألمر معروض على المجل  الموقر اتخاذ الالزم،،،

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي               الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية   نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية        

 

 


