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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافق العامة 

والبيئة بخصوص المرسوم 

( لسنة 38بقانون رقم )

م بتعديل بعض 2017

أحكام قانون االتصاالت، 

( 48الصادر بالمرسوم رقم )

 م.2002لسنة 
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 م2018أبريل  10التاريخ : 
 

 التقرير التاسع للجنة املرافق العامة والبيئة
م ، بتعديل بعض أحكام قانون 2017( لسنة 38املرسوم بقانون رقم )خبصوص 

 م2002( لسنة 48االتصـاالت، الصـادر ابملرسـوم رقم )

 الرابعمن الفصل التشريعي  الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمـة:
 

صنن707استتمت جلنة اناافا اناامة انلاائة انامةمن مةرنيسةجمنستجمناارتتريمني  ن ن

 ننناافابعاالنمقتتتتةدناامتتتتةد نم،ن نندلين2018 تتتتةي نن28(نااؤيخنيفن4دن4لنمنمن/نف

(ن38ةنرنني  ن اافستتتتتترمنبقاافابعنلااذ نمتنمبرجئهنتكتةفنااتج انبدياستتتتتتاناافصتتتتتترناامرتتتتتتف م ن

(ناس ان48من،نبممد رنبمضنأحكةمن ةنرنناالتصتتتتةالا،نااصتتتتةدينمافستتتترمني  ن 2017اس ان

يفننهعتىنأننتم ندياستتمهنلدبداانااظحتةانلدعدادنتقف فن منتت ننيأ نااتج انبرتت ن،نم2002

نيهخهناةم نعفههنعتىنالجمتجم  رعدنأ صةهنثظثانأسةبةعن ننات
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 إجراءات اللجنة :  -أوالا 

 يفناالجم ةعنيناامةاةني:ناافسرمنبقةنرنتدايسجلنااتج ان .1

 اترخيـــه رقـم االجتماع

نم2018أبف رنن1ناالجم ةعنااثةاثنعرف

نم2018أبف رنن9ناالجم ةعناافابعنعرف
 

ن

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة ابملرسوم بقانون موضوع البحث   .2
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقيأ نة اناارؤلنناامرف مةانلااقةنرنةانمبجتجمناارريمن ن  -

 (نمرفق ن ن ذافةنهة انااسمرةي ننااقةنرنةني -

 (نمرفق ن ن ذافةنلزايةنااراصظانلاالتصةالا -

 (نمرفق فاينستجمناا رامنل ف قةته ن ن -

من،نبممد رنبمضنأحكةمن ةنرنناالتصتةالا،ن2017(ناس ان38اافسرمنبقةنرنني  ن ن -
 (نمرفق  نم2002(ناس ان48ااصتةدينمافسترمني  ن 

ن

 . وبدعوة من اللجنة، شارك يف اجتماعها الرابع عشر كل من:3
 

 :وزارة املواصالت واالتصاالت، حيث حضر 
 مدير إدارة االتصاالت.  االستاذ مصعب أمحـد عبدهللا .1
 ننرئيس سياسات االتصال.  االستاذة عائشة سلمان بن سند .2
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 :وزارة املواصالت واالتصاالت ) هيئة تنظيم االتصاالت(، حيث حضر 
 

  القائم أبعمال مدير اهليئة. الشيخ انصر بن حممد آل خليفة .1
 الرتاخيص.مدير  األستـاذ غازي عادل احلسيين .2

ن

 :من األمانة العامة ابجمللس اجتماعات اللجنةشارك يف  -

نارؤلنننااتجةن نااسمرةينااقةنريننننننةذنحمسننمحةدن فهرنننننننتاألسم  1
  سمرةين ةنرين ننخةادنجنةحنحم تدنةذنتاألسم  2

  سمرةين ةنرين نعئداارجردن رسفنأمحداألسمةذن  3

  ةنرين محثنننااسةدةنأ ة انعت نأمحدنيبةعن .4

 محثن ةنرين ننااسةدنعت ننتةدينااستترم  5

 أخصةس ندعظمنألل ننااسةدنعت نعئتة ناامفاد ن  6

 
 

،نلااستتتتتةدةن ف نأمحدنأ نينستتتتتفنااتج انااستتتتتةدةنخراانحستتتتتننهة تتتتت ترىلنأ ةنانستتتتتفنااتج ان -
 .أ نينسفنة ان سةعدنملجمتجمااف جمن

 اثنيــاا : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
 

اطتمجلنااتج انعتىنيأ نة اناارؤلنناامرف مةانلااقةنرنةانمبجتجمناارريمنلااذ نجةان ؤاًدان
ن(مرفقاسظ اناافسرمنبقةنرنن نناا ةحةاناادسمري ا ن 

ن

ن

ن
ن



82 
 

نرأي وزارة املواصالت واالتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت:ن-اثلثـاا 
نن

أاّدنممثترنلزايةنااراصتظانلاالتصتةالانلهة انت تة ناالتصتةالانأ ةاناافسترمنبقةنرنن

 نتتتت ننت فةذنستتتتةةستتتتاناطكر انبرتتتت نن  ةعناالتصتتتتةالانيفنلهتتتتفليةناعستتتتفاعنيفندصتتتتدايهنمبةن

 كةناناا تكانيفننلتمز زنممتكاناائحف ننلاا صتترصنعتة ةنيفناة اناارط ةاناافابماناظتصتتةالا

نةالانلتك رارجةةناامتر ةا سةلناالتص

ايتنأنن ننأه نااستتتتتتتتتتتتةةستتتتتتتتتتتتةانان–عربنااذافةناايتنتستتتتتتتتتتتتت م ةنااتج انن-ل دنبنّينممثترناارزايةن

حددهتةناطكر انت ر فناائ ةاناامحمةانةد ةان تتتتتئكاناا  ةرناامف ضناارتتتتتة تان ةسقانااستتتتتفعان

ألاةةفنتق ةانا ننخظلندنرتتتتتتتتتتتتتتتةان تتتتتتتتتتتتتتئكانلاحدةناتئ ةاناامحمةانات  ةرناامف ضنتقرمنعتىن

اائصتتتف ا،نلتقدمنخد ةاناائةعنمة تانات رتتترتنيناافخانل نداخرناا تكانبرتتتكرن مستتتةل ،ن

ةن م ندنرةاهةن نن ةنللءةفةتتتتتتتتتً ةنارفاانجد دةن سمقتان ةنرنةتتتتتتتتتً عتىنأننتكرننهذهناارئكان تكتتتتتتتتتً

قرن خظلناافصتترناارءةف نارتتفااناائحف نناظتصتتةالانااستتتكةانلااظستتتكةان بمتكر(ن ةثنت ن

ةندىلنع تةةان لحدااناائةعنمة تانلمجةعناألنت انلاام تةةاناايتنتقد  ةن بمتكر(نحةاةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً

اارتتتتتتتتتتتتتتفااناةد دة،نلأننتقرمنهة انت تة ناالتصتتتتتتتتتتتتتتةالانمب  نهذهناارتتتتتتتتتتتتتتفااناةد دةنتفاخةان

اتصتتتةالان  فصتتتتانعنرتتتةانلترتتترةرن تتتئكانلط ةانربمانات  ةرناامف ضن ةسقانااستتتفعا،نلتر  ن

ن(رفقمم تة ةانااظز انالعم ةدناافصرناارءةف نبفةعتةانلبركرنتديجي  ن اان ةاناناا

نرأي اللجنة :ن-رابعـاا 
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نأعنةان ن ئر ن ن ناا تف نلج ةا نبر نه نتئرداجل نحةث نبقةنرن ناافسرم نااتج ا تدايسجل

نت تة ناالتصةالانلااسمرةي ننااقةنرنةنين نااراصظانلاالتصةالانلهة ا ااتج انلممثت نلزاية

لاطتمجلنااتج انعتىنيأ نة اناارؤلنناامرف مةانلااقةنرنةانمبجتجمناارريمنتجةن،نارؤلنناا

زايةنلنناادسمري ا،نا ةناطتمجلنعتىن ذافةنةالااذ نجةان ؤاًداناسظ اناافسرمنبقةنرنن نناا ةح

نااراصظانلاالتصةالانل ذافةنهة انااسمرةي ننااقةنرنةني 

دالناد،نحةثنتن  جلنااةدةناأللىلن  هناسمئل م افناافسرمنبقةنرنن نند ئةجانلمخجمن رن

 قفةنهت(ن نن ةنرنناالتصةالانااصةدينمافسرمنبقةنرننن57(نل 6ب دنن40نصرصنااةدتنين 

نب صرصتًةنجد دة ن2002(ناس ان48ي  ن 

ل دنأهة جلنااةدةنااثةنةان نناافسرمنتمف فةننجد دانندىلنااةدةناأللىلن ننااقةنرننااذاري،ن

(ن ننااقةنرن،نلب دن3ةنااثةاثانما انعتىندهة ان قفةنجد دةنبف  ن ز(ندىلنااةدةن لجةاانااةد

 كفيًا(،نل قفةنجد دةنبف  ن ل(نن40(ن  ه،نل ةدةنجد دةنبف  ن 31(ندىلنااةدةن 4جد دنبف  ن 

(ن  ه،نا ةننصجلنعتىندعةدةنتف ة نم  ن قفاانهذهنااةدة،نيفنحنيننصجلن44دىلنااةدةن 

(ن ننااقةنرننلدعةدةنتف ة نم  نب ردنهذهنااةدة،ن40(ن ننااةدةن 5اندىلندارةاناائ دن ااةدةناافابم

نأ ةنااةدةناةة سان جةاانت فةذ ا 
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لنتفًانألنناألهدافناايتن ف  نداة ةناافسرمنبقةنرننيفنغة اناأل ةان ننحةثن مةبمانت فةذن

تجمناارزيااناظتصةالانلاايتنأ فهةنسسةةساناطكر اناا صرصنعتة ةنيفناة اناارط ةاناافابمان

ناامحمةانةد ةان ئكاناا  ةرناامف ضن2016 ةي نن28يفن ن س  نيفنت ر فناائ ةا نمبة م،

نتقرمنعتىنتق ةان ناامحمةا ناتئ ةا نلاحدة نلذاكن ننخظلندنرةان ئكا نااسفعا ن ةسقا اارة تا

كتاناائحف ننداخرنمماألاةةفناائصف انلتقد نخد ةاناائةعنمة تانات ررتنيناافخانل ن

ن مسةل نممةناسمدعىنهفيلةنددخةلنتمد ظانعتىن ةنرنناالتصةالاناطةرنالختةذن لذاكنبركر 

اامداب ناام تة ةاناارةينداة ةنيفناة اناارط ةاناافابماناظتصةالانلذاكنعننطف ان صرن فاان

نعنن اارئكاناارط ةان سؤلالًن بمتكر(ندىلناةةننين  فصتنينلءةفةتًةنل ةنرنةتًة،ن ةثن كرننأحد ةن

اتكةبظاناأليهةا(نلاآلخفن سؤلاًلنعنن تقد نخد ةاناامجزسا(نعتىنأننمت  نهة انت تة ن

االتصةالانهذهناارفااناةد دةنتفاخةاناتصةالان  فصتانعنرةانلتررةرن ئكانلط ةانربمان

نيناافخانل نتات  ةرناامف ضن ةسقانااسفعان ةثنتقدمنخد ةاناائةعنمة تان قطنات رر

ناامحمةان ناالتصةالانلاائ ةا ن م رنعتىنتمز زناةةنبناأل يننارئكا ناائحف ننمبة داخرنممتكا

اامةبمانلةنمبةن س  نيفناحملة تانعتىنيايدةناا تكانيفنسةلناالتصةالانل راائاناام رياانيفن

نهذانالجمةل 

نهة انااذارينلاايتنسلال م ةعنااتج انمبربيااناالسممجةلنإبصدايناافسرمنبقةنرنن ة م ة

قاناامرف عنلاع مةانااقةنريننيفن ذافهتةنااف قانبقفاينستجمناا رام،ن قدنيأانأ ةاناامرصةانمارا 
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ن  عتى ني   نبقةنرن ن38اافسرم ناس ا ناالتصتةالا،ن2017( ن ةنرن نأحكةم نبمض نبممد ر ن، م

ن نم2002(ناس ان48ااصتةدينمافسترمني  ن 

 مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار ن-خامسـاا 

(ن ننااظسحانااداختةانلجمتجمناارتتتتتتتريم،ناتفقجلنااتج انعتىناخمةةيننن39دع ةالًنا انااةدةن ن
نارن ن:

 مقرراا أصليــاا  علي االستاذ علي عيسى أمحدسعادة   .1

 مقرراا احتياطيـاا املهندسة زهوة حممد الكواريسعـادة  .2

 

 توصية اللجنة : -سادسـاا 

هتتتتتتتران ةنداين نن  ة رتتتتتتتةانل ةنأبد ن ننسياانأث ةاندياستتتتتتتاناافستتتتتتترمنبقةنرن،ن  ننااتج انيفن
نترص نمبةن ت :

م ، بتعديل بعض أحكام 2017( لســـــــــنة 38املرســـــــــوم بقانون رقم )املوافقة على  -
 .م2002( لسنة 48قانون االتصـاالت، الصـادر ابملرسـوم رقم )

ن

 لالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ ا

 

    د.حممــد عـلي حســن علي                                     علي عيسى أمحد علي   

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة            رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 م2018أبريل  4التاريخ: 

 
 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن علي       احملرتم

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

م بتعديل بعض أحكام قانون 2017( لسنة 38مرسوم بقانون رقم ) الموضوع:

 م.2002( لسنة 48االتصاالت، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018أبريل  2بتاريخ      

مرسوم بقانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  708كتابه رقم )، ضمن المجلس

م بتعديل بعض أحكام قانون االتصاالت، الصادر بالمرسوم 2017( لسنة 38رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك م، 2002( لسنة 48بقانون رقم )

 .  لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة

 



87 
 

، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م2018أبريل  4وبتاريخ      

، حيث اطلعت على المرسؤؤؤؤوم بقانون الم،كور، وقرار مجلن النوا  الخامس عشررررر

 بشأنه، وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان.

 

مخالفة المرسؤؤؤؤؤؤوم بقانون لمباد  إلى عدم  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

م بتعديل بعض أحكام 2017( لسنة 38مرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة   

من الناحية  م،2002( لسررنة 48قانون االتصرراالت، الصررادر بالمرسرروم بقانون رقم )

 الدستورية.

 

 

  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 مملكة البحرين 

االتحادية بشأن تسليم  وروسيا

المجرمين، المرافق للمرسوم 

 م.2017( لسنة 35رقم )
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 م 2018 أبريل 10التاريخ : 

 

 الوطينللجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن  السابع عشرالتقرير 

لكة ممابلتصديق على اتفاقية بني  رقم ) ( لسنة )  ( مشروع قانونخبصوص 
 وروسيا االحتادية بشأن تسليم اجملرمنيالبحرين 

 م2017( لسنة 35املرافق للمرسوم رقم )

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 

 مقدمـة: 

اسمت جلنة اناارؤلنناةةيجةانلااد ةعنلاأل نناارطيننامةمن مةرنااسةدنعت نبننصةحلنننننن

ن  ني   ناارريم نستجم نيسةجم نف714ااصةحل نأ/ نخ نل نيف4دن4/ص نااؤيخ ن(

قم ) ( ر  مشروع قانونلااذ نمتنمبرجئهنتكتةفنااتج انبدياسانل  ة ران ،م2018نأبف رن2

، تسليم اجملرمني وروسيا االحتادية بشأنمملكة البحرين  ابلتصديق على اتفاقية بني لسنة )  (

،نعتىنأننتم ندياسمهنلدبداانااظحتةانلدعدادنم2017( لسنة 35املرافق للمرسوم رقم )

نتقف فن من ننيأ نااتج انبر نه 
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

أبف رنن9ناا مقدنبمةي خنااثة ننعرتتتتتتتتتتفتدايستتتتتتتتتتجلنااتج ان رتتتتتتتتتتفلعنااقةنرننيفناجم ةع ةن .1
ن م2018

 

اطتمجلنااتج انأث ةاندياستتتتم ةنعتىنااررسانااممتقانمبرتتتتفلعنااقةنرنن رهتتتترعناا تفنلاايتن .2
نا م تجلنعتى:ن

ن(مرفق فاينستجمناا رامنل ف قةته ن  -
 )مرفق(ريم نيأ نة اناارؤلنناامرف مةانلااقةنرنةانمبجتجمناار -

 (مرفق رفلعنااقةنرننااذاري،نل ذافةنهة اناامرف عنلاع مةانااقةنريننبر نه ن  -

 ()مرفق  ةااذارينناالتفة ةا -

ن

 لبدعرةن ننااتج ان ةيكنيفناالجم ةعنارن ن:ن .3
 

 

 وزارة اخلارجية، وقد حضر: -

 مستشار إدارة الشؤون القانونية. الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .1
 سكرتري اثلث إبدارة الشؤون القانونية. إبراهيم الدوسريالسيدة فاطمة  .2
 القانونية.الشؤون ابحث قانوين أول إبدارة   السيد مبارك عبدهللا الرميحي .3

 

املالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون  ، وقد حضرالداخليةوزارة  -
 القانونية.
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حضرت الدكتورة الشيخة نورة بنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد  -
 خليفة آل خليفة املستشار القانوين للوزارة.

املؤســســة الوطنية حلقون اإلنســان، وقد حضــر الســيد عبدهللا أمحد الدرازي انئب  -
 رئيس املؤسسة الوطنية حلقون اإلنسان.

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس كل من: -
 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 املستشار القانوين لشؤون اللجان. السيد عبداملوجود يوسف أمحد .2

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.  جنـــاح  دالـالسيد خ .3

 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. السيدة فاطمة غامن الذوادي      .4
 

  سهريا عبداللطيفنلسيدةأ ةنانستفنااتج انانترىلن -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا

ا ةحةانانيأانة اناارؤلنناامرف مةانلااقةنرنةانمبجتجمناارريمنسظ ان رفلعنااقةنرنن نننننن
ن ن  ف ا(اادسمري ا

ن

ــاااثلث  :الداخليةرأي وزارة  -ــ

هة اناامرتتتتتتتتتتتتتتف عنلاع مةانااقةنريننبرتتتتتتتتتتتتتتت نننة عن ةنليدنيفن ذافننااداختةاترا انيأ نلزايةن     
ن رفلعنااقةنرن 
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ــاارابع  رأي وزارة اخلارجيــة:  -ـــ

مةلننبنيناائتد ننمد فاينستتتتتتتتتتتتتئرنأاثفن مةاةاناتنبة جلنلزايةناةةيجةانأنناالتفة ةانهتدفندىلننننن

عتىنخمةافانن،نلأننهذهناالتفة ةانالنت  ر الجمف نينلت تة نساةانتستتتتتتتتة ن، كة حاناةفميابرفضن

ألحكةمناادسمرينألنااقراننيناام رلنهبةنيفنممتكاناائحف ن،نلأنهن تزمنا فةذهةنأننتصدينبقةنرنن

ن(ن نناادسمري ن37ع ظًن ك ناافقفةنااثةنةان ننااةدةن 

 

ــااخام  :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي وزارة  -سـ

رتتتتف عنهة اناامنةلزايةناامدلنلاارتتتتؤلنناعستتتتظ ةانلاألل ةفن عن ةنليدنيفن ذافنترا انيأ ن     

نلاع مةانااقةنريننبر نن رفلعنااقةنرن 

 

ــااساد  رأي املؤسسة الوطنية حلقون اإلنسان: -سـ

بة جلنااؤسساناارط ةانطقررناعنسةننأننهذهناالتفة ةانالنتمن ننأحكةً ةنخمةافاناةنن

ليدنيفندستتتتتتتتمرينممتكاناائحف ن،نلالستتتتتتتتة ةنيفن تتتتتتتت نناطقررنلاطفاياناامة ا،نلالنتممةيضنيفن

س ت ةن عنااصتتتتتكركناادلاةانلاع تة ةانلاامزا ةانممتكاناائحف ننااممتقان قررناعنستتتتتةن،نبرن

نززناا تر اناامرف مةانيفنسةلن كة حاناةفميانلعدمناع ظان نناامقةم نأهنةنسمم
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ــااسابع  رأي اللجنــة: -ــــ

 رتتتتتتتفلعن ةنرنني  ن ن(ناستتتتتتت ان نن(نمامصتتتتتتتد انعتىناتفة ةانبنينممتكانتدايستتتتتتتجلنااتج انننننن

م،ن2017(ناستتت ان35اائحف ننليلستتتةةنااليةد انبرتتت ننتستتتتة نالجمف ني،ناافا انات فستتترمني  ن 

اامتتدلنلاارتتتتتتتتتتتتتتؤلنناعستتتتتتتتتتتتتتظ ةتتان للزاية،ناةتتةيجةتتا،نللزايةنااتتداختةتتالزايةناتترن ن:نننممثت  عن

ااتج اننلاطتمجل،نتج االااستتتتتمرتتتتتةينااقةنرينن،نااؤستتتتتستتتتتاناارط ةانطقررناعنستتتتتةن،نلنلاألل ةف

ظ ان رفلعنسعتىنيأ نة اناارؤلنناامرف مةانلااقةنرنةانمبجتجمناارريمنلااذ نجةان ؤاًدانا

 فاينستجمناا رامنل ف قةتهنبرتتتتت نن رتتتتتفلعننعتىاطتمجلنا ةننن،ااقةنرنن نناا ةحةاناادستتتتتمري ا

ن ااقةنرن

حىت ن(1) املواد مننبة جلن،مادة (20) ننن– نتتتتًظنعننااد ئةجانن–تم افناالتفة ةانلنننننن

ةنألحكتتةمنل تتتتتتتتتتتتتتفلانهتتذهناالتفتتة ةتتا،نلن تتةرنت ئةاناالتفتتة ةتتا،نن(7) االامزامنمامستتتتتتتتتتتتتتتة نل قتتذ

نلااست ةاناافاز انااخمصانيفنت فةذناالتفة ةا،نلاةفاس ناايتنتسمرجبناامستة ،نلأسئةمني ض

ن(13( حىت )8املواد من )ألهحجلن ة ةن،ناامستة ،نلأتجةرناامستة نااؤ جلنلطتبناامستة 

اامر ةفنااؤ جل،نلاامتر ةاناامك ةتةا،نلطتئةاناامستتتتتتتتتتتة نااممةيهتتتتتتتتتتا،نلااقفايناةةصنب تبن

( حىت 14املواد من )لاعخ ةينما مةجا،نلاستتتتتتمظمناارتتتتتتخا،نلتستتتتتتتة نااراد،نأ ةنناامستتتتتتتة 

 ئة جلن ةعدةناامخصتتتتتتتتتتتتتتةا،نلاامئرينعربندلاانراثا،نلااستتتتتتتتتتتتتتف انل ةردناالستتتتتتتتتتتتتتمخدام،نن(20)

ن لاا فقةا،نلتسر اناا ةزعةا،نلتمد رناالتفة ةانلاا صرصناةمة ةا
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انبمستتتتتتتتتتتتتتتة نز زناامظ انبنيناائتد نن ة ةن ممتليأانااتج انأننهذهناالتفة ةانهتدفندىلنتمننننن

ةنالنتممةيضنلمستتتتتتتتتممفاضنأحكةمناالتفة ةانتئنينأهنالجمف ني،نليقةانااصتتتتتتتتتةحلناامئةداانبة   ة،ن

ةنع ةالًنطك ناافقفةنااثةنةان ننااةددصتتتتتتتتتتدينبقةنرننتأنننهةنهن تزمنا فةذألنلأحكةمناادستتتتتتتتتتمري،ن

د انعتىن رتتفلعن ةنرننمامصتتنلاع مةانااقةنريننأعدانهة اناامرتتف ع(ن نناادستتمري،ن قدن37 

األلىلنةنتنتتتتتتتت  جلنااةدن، نن ةدتنين- نتتتتتتتتظًنعننااد ئةجا-ناف  ملااذ ن،نةانااذاريةاالتفة 

نلااثةنةان ةدةنت فةذ ا ةا،نتفة االاامصد انعتىن

ن رتتتتتتتتتفلعن ةنرنني  ن ن(ناستتتتتتتتت ان نن(لعتةهنترصتتتتتتتتت نااتج انمارا قان ننحةثناائدأنعتىنننننن

امصتتتتتتتتد انعتىناتفة ةانبنينممتكاناائحف ننليلستتتتتتتتةةنااليةد انبرتتتتتتتت ننتستتتتتتتتتة نالجمف ني،ناافا انم

ن رادناارفلعنا ةنليدانيفناةدللنااف ا نلاارا قانعتىم،ن2017(ناس ان35ات فسرمني  ن 

 

ــاااثمن  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

ااظسحتتانااتتداختةتتانلجمتجمناارتتتتتتتتتتتتتتريم،ناتفقتتجلنااتج تتانعتىن(ن نن39دع تتةاًلنا انااتتةدةن ننننن
ناخمةةينارن ن:

ن

ــاا.  عبدالرمحن حممد مجشري سعادة األستاذ .1  مقرراا أصليــ
 مقرراا احتياطيـاا.    األستاذ مسري صادن البحارنة سعادة .2

 

ــاااتسع  توصيـة اللجنـة: -ــ
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 رتتتتتتتفلعنااقةنرن،ن  ننيفنهتتتتتتتران ةنداين نن  ة رتتتتتتتةانل ةنأبد ن ننسياانأث ةاندياستتتتتتتان
نااتج انترص نمبةن ت :

اتفاقية  ابلتصديق على رقم ) ( لسنة )  ( مشروع قانوناملوافقة من حيث املبدأ على  -  
( 35مرسوم رقم )املرافق للوروسيا االحتادية بشأن تسليم اجملرمني، بني مملكة البحرين 

  م2017لسنة 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية بشأن تسليم المجرمين

 م2017( لسنة 35المرافق للمرسوم رقم ) 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ة   ليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

فاقية بين مملكة البحرين  وعلى ات

بشييييسن تسييييلي  وروسيييييا االتحادية 

المجرمين الموقعيييية دي مييييدي يييية 

 ،2016مايو  27موسكو بتاريخ 

 الديباجة

 

  الموادقة على  َص الديباجة كما

 ورد دي مشروع القا ون.

 الديباجة
 

 

  الموادقيية على  َص الييديبيياجيية

 القا ون.كما ورد دي مشروع 

 

 
 

 الديباجة

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ة   ليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى اتفيياقييية بين مملكيية البحرين 

وروسييييييا االتحادية بشيييييسن تسيييييلي  

المجرمين الموقعيييية دي مييييدي يييية 

 ،2016مايو  27موسكو بتاريخ 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

أقر مجلس الشيييييييور  ومجلس 

ال واب القا ون اآلتي  صيييييد، وقد 

 صدق ا عليد وأصدر اه:

مجلس الشييييييييور  ومجليس   قر  أ

قا ون اآلتي  صييييييييد، وقد  ال واب ال

 صدق ا عليد وأصدر اه: 

 األولىمادة ال

 

ودت على اتفاقية بين مملكة  صيييييييى

البحرين وروسيييا االتحادية بشييسن 

تسيييييييلي  المجرمين الموقعيييية دي 

مايو  27مدي ة موسيييييييكو بتاريخ 

 ، والمرادقة لهذا القا ون.2016

 

 

 األولىمادة ال
 

 

  الموادقيية على  َص المييادا كمييا

 ورد دي مشروع القا ون.

 األولىمادة ال

 

  الموادقة على  َص المادا كما

 ورد دي مشروع القا ون.

 

 األولىمادة ال

 

ودت على اتفيياقييية بين مملكيية  صيييييييى

البحرين وروسيييييا االتحادية بشييييسن 

لي  المجرمين الموقعيييية دي     تسييييييي

مييايو  27مييدي يية موسيييييييكو بتيياريخ 

 والمرادقة لهذا القا ون.، 2016
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الثانيةمادة ال

عييلييى رميييييس مييجييلييس الييو را  

 –كل ديما يخصيييييييد  –والو را  

ت فيذ أحكا  هذا القا ون ويىعمل بد 

من اليو  التالي لتاريخ  شييييره دي 

 الجريدا الرسمية.

 الثانيةمادة ال

  الموادقة على  َص المادا كما

 ورد دي مشروع القا ون.

 الثانيةمادة ال

  الموادقة على  َص المادا كما

 ورد دي مشروع القا ون.

 الثانيةمادة ال

عيييليييى رميييييييس ميييجيييليييس اليييو را  

 –كيل ديميا يخصييييييييد  –والو را  

بد  قا ون ويىعمل  هذا ال يذ أحكا   ت ف

من اليو  التالي لتاريخ  شيييييييره دي 

 الجريدا الرسمية.
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 م2018أبريل  4التاريخ: 
 

 

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

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

( 35البحرين وروسيا االتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم )

 م.2017 لسنة

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئين المجلن، 2018أبريل  2بتاريخ      

مشروع قانون رقم ) (  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق/ ف  715ضمن كتابه رقم )

لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية بشأن تسليم 

إلى لجنة الشؤون التشريعية م، 2017( لسنة 35المجرمين، المرافق للمرسوم رقم )

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخار ية والدفاع 

 وطني.واألمن ال
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م 2018أبريل  4وبتاريخ     

واالتفاقية، وقرار  الم،كور، ، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانونالخامس عشررررررر

وذلك بحضؤؤؤور المسؤؤؤتشؤؤؤار القانوني لشؤؤؤؤون ، مجلس ال واب بشيييسن مشيييروع القا ون

 اللجان.

 

 لمباد  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –المداولة والنقاش بعد  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.  

 

 رأي اللجنة:

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

مملكة البحرين وروسيا االتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم 

 ية الدستورية.من الناحم، 2017( لسنة 35)

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

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

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بالتصديق على 

الجوية بين اتفاقية الخدمات 

حكومة مملكة البحرين 

وحكومة ماليزيا، المرافق 

( لسنة 75للمرسوم رقم )

 م.2017
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 م 2018 أبريل 10التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثامن عشرالتقرير 

ابلتصديق على اتفاقية اخلدمات  رقم ) ( لسنة )  ( مشروع قانونخبصوص 
 اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزاي

 م2017( لسنة 75املرافق للمرسوم رقم )

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة: 

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد      

( 4د 4/ص ل خ أ/ ف716علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،2018أبريل  2 المؤرخ في

مات الجوية بين بالتصديق على اتفاقية الخد رقم )( لسنة )  ( مشروع قانون

( لسنة 75حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم )

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة م2017

 بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 9اللجنة مشروع القانون في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بتاريخ تدارست  .1

 م.2018أبريل 

اطلعت اللجنة أثناء دراســتها على الوثائق المتعلقة بمشــروع القانون مو ــوع  .2

 النظر والتي اشتملت على: 

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

 فق()مررأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 (مرفقرأي وزارة المواصالت واالتصاالت. ) -

مشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأنه.  -

 (مرفق)

 ()مرفق االتفاقية المذكورة. -
 

 . وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع كل من:3
 

 كل من: وزارة المواصالت واالتصاالت، وقد حضر -

 مدير إدارة النقل الجوي. السيدة ابتسام محمد الشمالن  .1

 مستشار النقل الجوي.  السيد كمال حفني رياض .2
 

 وزارة الخارجية، وقد حضر كل من: -

 مستشار إدارة الشؤون القانونية. الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .1

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية. السيدة فاطمة إبراهيم الدوسري .2

 باحث قانوني أول بإدارة الشؤون  مبارك عبداهلل الرميحيالسيد  .3

 القانونية.     
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 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس كل من: -
 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.    الدكتور علي حسن الطوالبة  .1

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.    السيد عبدالموجود يوسف أحمد .2

 المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.        السيد خالـد نجـــاح  .3

 .المستشارين القانونيينباحث قانوني بهيئة  السيدة فاطمة غانم الذوادي      .4

 

 .سهيرا عبداللطيف لسيدةتولى أمانة سـر اللجنة ا  -

 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــاا

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون رأت لجنة الشؤون ننننن

 من الناحية الدستورية. )مرفق(

ن

ن

 :المواصالت واالتصاالترأي وزارة  -اثالثـ

أكد ممثلو وزارة المواصــــــالت واالتصــــــاالت على أهمية االتفاقية في تعزيز   

التعاون الدولي من خالل تنظيم خدمات النقل الجوي المنتظمة وغير المنتظمة بين 

مملكــة البحرين ومــاليزيــا، وبينوا أن االتفــاقيــة المــذكورة تعتبر من االتفــاقيــات 

الدولية، وتحقيق المصــلحة الوطنية  النموذجية، نظراا الســتيفائها لكافة المتطلبات

لما توفره من حقوق لشــــركات الطيران الوطنية، والتي تتمثل في منح الشــــركات 

الوطنية في مملكة البحرين حق تشـــ يل أي عدد من رحالت المســـافرين والشـــحن 

الجوي دون قيود على عدد الرحالت، أو أنواع الطائرات المســتخدمة، وكذلح حق 

ئع من نقاط وســـــطية بين البلدين، أو فيما وراءهما لتســـــهيل نقل الركاب والبضـــــا
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عمليات بدء التشــــ يل وجعله اقتصــــادياا، باإل ــــافة إلى إمكانية قيام الشــــركات 

البحرينية بالتعاون مع الشــــــــركات الماليزية، أو شــــــــركات تابعة لدول أخرى من 

رات خالل المشـــاركة في الرمز المشـــترك، كما تســـهل االتفاقية اســـتخدام الطائ

المؤجرة في عمليات التشـــــــــ يل، والدمق بين النقل الجوي والنقل البري لركابها، 

وأو ــــــح ممثلو الوزارة أن هذه االتفاقية توفر األطر الالزمة للمنافســــــة العادلة التي 

تحقق حصــــول المســــافر على خدمة متميزة بأســــعار تنافســــية، مو ــــحين أن هذه 

يعها على هامش زيارة صاحب الجاللة ملح االتفاقية تكتسب أهمية بال ة نظراا لتوق

م، وال توجد هناك التزامات مالية على 2017مايو  2البالد المفدى لماليزيا بتاريخ 

 مملكة البحرين جراء التوقيع على هذه االتفاقية. )مرفق(  

 

 رأي وزارة الخارجيــة:  -ـاارابع

وتعزيز التعـــاون بين  بين ممثلو وزارة الخـــارجيـــة أهميـــة االتفـــاقيـــة في تطوير     

البلدين في مجال الخدمات الجوية، وهي تتشـــــــــابه مع العديد من االتفاقيات التي 

ســـــــــبق وأن أبرمتها المملكة في مجال الخدمات الجوية مع دول أخرى، وأن هذه 

االتفاقية ال تنطوي على مخالفة ألحكام الدســـــــــتور أو القوانين المعمول بها في 

لنفاذها أن تصـــــــــدر بقانون عمالا بحكم الفقرة الثانية  مملكة البحرين، وأنه يلزم

 ( من الدستور. 37من المادة )
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 رأي اللجنــة: -خامسـاا

تدارســـــت اللجنة مشـــــروع قانون رقم ) ( لســـــنة )  ( بالتصـــــديق على اتفاقية      

الخـــدمـــات الجويـــة بين حكومـــة مملكـــة البحرين وحكومـــة مـــاليزيـــا، المرافق 

ممثلي ، والمواصالت واالتصاالتوزارة  ممثليمع م 2017( لسنة 75للمرسوم رقم )

على رأي لجنة الشؤون ، واطلعت اللجنة للجنة، والمستشار القانوني الخارجيةوزارة 

التشـــريعية والقانونية بمجلس الشـــورى والذي جاء مؤكداا لســـالمة مشـــروع القانون 

على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشـــــــــأن من الناحية الدســـــــــتورية، كما اطلعت 

 .وزارة المواصالت واالتصاالت وعلى رأي ،مشروع القانون

فاقية       تألف االت باجة  –وت لدي مادة وملحق واحد، 37ن )م –فضـــــــــالا عن ا  )

( 2( تعاريف ألهم المصــــــــطلحات الواردة فيها، وبينت المادة )1تضــــــــمنت المادة )

األحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها ل رض تش يل الخدمات الجوية الدولية 

تان ) ماد حت ال ية تعيين 4،3على الطرق المحددة في جدول الطرق، وأو ـــــــــ ( آل

النقل الجوي، وإل اء تراخيص التشـــــ يل، ووقف وترخيص التشـــــ يل لمؤســـــســـــات 

( نطاق تطبيق القوانين واألنظمة واإلجراءات، 5ممارســـــة الحقوق، وتناولت المادة )

ما المواد من ) عابر المباشـــــــــر، واالعتراف 19( حتى )6أ ناولت المرور ال ( فقد ت

بالشـــــهادات، والســـــالمة، وأمن الطيران، وأمن وثائق الســـــفر، والمســـــافرين غير 

لمســــــــموح لهم بالدخول وغير الحائزين على وثائق الســــــــفر والمبعدين، ورســــــــوم ا

االســـتخدام، والرســـوم الجمركية، والضـــرائب، والســـعة، والتعرفة، والضـــمانات، 

وتبديل العمالت وتحويل اإليرادات، وبيع وتســــويق منتجات الخدمة الجوية، وتناولت 

لموظفين األجانب والخدمات ( مو وع استعانة مؤسسات النقل الجوي با20المادة )
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ما المواد من ) ية، أ فات 28( حتى )21المحل يت بت يير معايير مواصـــــــــ ( فقد عُن

الطـائرة، والمنـاولـة األر ـــــــــيـة، وتقـاســـــــــم الرموز والترتيبـات التعـاونيـة، وتـأجير 

الطائرات، وخدمات النقل متعدد الوســـــــــائل، ونظم الحجز ا لي، ومنع التدخين، 

( ألي طرف طلب عقد مشاورات حول تفسير أو 29المادة ) وحماية البيئة، وأجازت

( أحكام تســــــــوية 30تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه االتفاقية، وتضــــــــمنت المادة )

المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق االتفاقية، 

ة على أال تمس هذه ( المراجعة والتنقيح والتعديل على االتفاقي31وتناولت المادة )

ئة أو المبنية على هذه االتفاقية، وعالجت  التعديالت الحقوق وااللتزامات الناشـــــــــ

( 37( حتى )33( االتفاقيات متعددة األطراف، وتضـــــــــمنت المواد من )32المادة )

أحكــام اإلنهــاء والتســـــــــجيــل لــدى منظمــة الطيران المــدني الــدولي، والســـــــــريــة، 

 واإليقاف، والدخول حيز النفاذ.

أما بشــأن ملحق االتفاقية فقد تضــمن ثالثة أقســام، تناول القســم األول النقل      

الجوي المنتظم والطرق الجوية، وتناول القســـــــــم الثاني الخيارات المســـــــــموح بها 

ســـــات النقل الجوي والمتعلقة بمرونة التشـــــ يل، أما القســـــم الثالث ســـــلرحالت مؤ

 فتناول النقل الجوي العارض.

الدولي، وتنظيم النقل  نة أن هذه االتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاونورأت اللج     

ـــة  ـــا، ومواكب ـــذي يربل حكومـــة مملكـــة البحرين بحكومـــة مـــاليزي الجوي ال

المســـتجدات التي طرأت على صـــناعة النقل الجوي العالمي، وباســـتعراض أحكام 

صـــــــــدر تن أ هانه يلزم لنفاذأواالتفاقية تبين أنها ال تتعارض وأحكام الدســـــــــتور، 

أعدت هيئة ( من الدستور، فقد 37عماالا لحكم الفقرة الثانية من المادة )إبقانون 
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 والذي، ية المذكورةمشروع قانون بالتصديق على االتفاق التشريع واإلفتاء القانوني

األولى التصــــــديق على تضــــــمنت المادة  ،من مادتين -فضــــــالا عن الديباجة- لفأيت

 فيذية.والثانية مادة تنية، تفاقاال

وعليه توصـــي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشـــروع قانون رقم ) ( 

بالتصــديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين   لســنة )  (

م، والموافقة على مواد 2017( لســنة 75وحكومة ماليزيا، المرافق للمرســوم رقم )

 المشروع كما وردت في الجدول المرفق.

 

 اختيار مقرري المو وع األصلي واالحتياطي: -سادســـــاا

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة 39إعماالا لنص المادة )

 على اختيار كل من:

 مقرراا أصليــــاا.  األستاذ سمير صادق البحارنةسعادة  -1

 مقرراا احتياطيـاا.  عبدالرحمن محمد جمشير سعادة األستاذ -2

 

 توصيـة اللجنـة: -ــــااسابع

في  وء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، 

 فإن اللجنة توصي بما يلي:
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الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بالتصديق على  -  

اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، 

 م.2017( لسنة 75المرافق للمرسوم رقم )

الموافقة على نصــــوص مواد مشــــروع القانون كما وردت تفصــــيالا في الجدول  -

 المرفق.

 

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،واألمر 

 

 د. محمد علي الخزاعي     الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة      

 رئيس اللجنة                            نائب رئيس اللجنة  
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 الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيامشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية ال دمات 

 م2017( لسنة 75المرافق للمرسوم رقم ) 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ة   ليفة        

 .البحرين ملك مملكة

 على الدستور، االطالع بعد

( 11وعلى المرسو  بقا ون رق  )

بالتصيييييييدي  على  1996لسييييييي ة 

اتفيياقييية ال قييل الجوح بين حكوميية 

 دولة البحرين وحكومة مالي يا،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين 

حكوميية مملكيية البحرين وحكوميية 

 الديباجة

 

    الموادقييية على  َص اليييديبييياجييية

 كما ورد دي مشروع القا ون.

 الديباجة
 

 

  الموادقيية على  َص الييديبيياجيية

 كما ورد دي مشروع القا ون.

 

 
 

 الديباجة

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ة   ليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 11وعلى المرسيييييو  بقا ون رق  )

بييالتصييييييييدي  على    1996لسييييييي يية 

اتفيياقييية ال قييل الجوح بين حكوميية 

 دولة البحرين وحكومة مالي يا،

فاقية الخدمات الجوية بين  وعلى ات

حكومييية مملكييية البحرين وحكومييية 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

مييييالي يييييا، الموقعيييية دي مييييدي يييية 

 ،2017مايو 2كوااللمبور بتاريخ 

أقر مجلس الشيييييييور  ومجلس 

ال واب القا ون اآلتي  صيييييد، وقد 

 صدق ا عليد وأصدر اه:

مييييالي يييييا، الموقعيييية دي مييييدي يييية 

 ،2017مايو 2ريخ كوااللمبور بتا

مجلس الشييييييييور  ومجليس   قر  أ

قا ون اآلتي  صييييييييد، وقد  ال واب ال

 صدق ا عليد وأصدر اه:

 األولىمادة ال

 

ودت على اتفياقيية الخيدميات  صيييييييى

لكيييية  ين حكوميييية مم ب لجوييييية  ا

ي يييييا،  ل بحرين وحكوميييية مييييا ل ا

الموقعييية دي ميييدي ييية كوااللمبور 

تاريخ  قة 2017مايو 2ب ، والمراد

 لهذا القا ون.

 األولىمادة ال
 

 

  الموادقيية على  َص المييادا كمييا

 ورد دي مشروع القا ون.

 األولىمادة ال

 

  الموادقة على  َص المادا كما

 ورد دي مشروع القا ون.

 

 األولىمادة ال

 

ودت على اتفيياقييية الخييدمييات    صيييييييى

الييجييوييييية بييييين حييكييوميييية مييمييلييكيييية    

الييبييحييرييين وحييكييوميييية مييييالييييي يييييا،    

الموقعيييية دي مييييدي يييية كوااللمبور 

، والمرادقيية 2017مييايو 2بتيياريخ 

 لهذا القا ون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الثانيةمادة ال

عييلييى رميييييس مييجييلييس الييو را  

 –كل ديما يخصيييييييد  –والو را  

قا ون، ويىعمل بد من  يذ هذا ال ت ف

اليو  التيييالي لتييياريخ  شيييييييره دي 

 الجريدا الرسمية.

 الثانيةمادة ال

  الموادقة على  ص المادا كما

 ورد دي مشروع القا ون.

 الثانيةمادة ال

  الموادقة على  ص المادا كما

 ورد دي مشروع القا ون.

 الثانيةمادة ال

عيييليييى رميييييييس ميييجيييليييس اليييو را  

 –كيل ديميا يخصييييييييد  –والو را  

ت فيييذ هييذا القييا ون، ويىعمييل بييد من 

اليو  التييييالي لتيييياريخ  شيييييييره دي 

 الجريدا الرسمية.
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 م2018أبريل  4التاريخ: 
 

 

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

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

 م.2017( لسنة 75بين مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئين 2018أبريل  2بتاريخ       

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق/ ف  717المجلن، ضمن كتابه رقم )

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

إلى لجنة الشؤون التشريعية م، 2017( لسنة 75ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم )

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخار ية والدفاع 

 واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا م 2018أبريل  4وبتاريخ     

واالتفاقية، وقرار  الم،كور، ، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانونالخامس عشررررررر

وذلك بحضؤؤؤور المسؤؤؤتشؤؤؤار القانوني لشؤؤؤؤون ، مجلس ال واب بشيييسن مشيييروع القا ون

 اللجان.

 

 لمباد  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –والنقاش بعد المداولة  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.  

 

 رأي اللجنة:

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

( لسنة 75الجوية بين مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم )

 من الناحية الدستورية.م، 2017

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

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

واالقتصادية بخصوص 

البيانات المالية لمجلس 

الشورى للسنة المالية 

ديسمبر  31المنتهية في 

م، والتي تم تدقيقها 2017

من قبل ديوان الرقابة المالية 

 واإلدارية.
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 م2018أبري   11التاريخ: 

 17التقرير: 

 

لس البيانات املالية جمل خبصوصالشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
، والتي مت 2017ديسمرب  31الشورى للسنة املالية املنتهية يف 

 تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

 الرابع التشريعي الفصل – الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

ف ت /   ص ل  691، وبموجب الخطاب رق  ) 2018مارس  12بتاريخ  

 مجل  المعالي السىىىيد علي بن صىىىالل الصىىىالل ر ي رسيييل صييياحب أ (،4د  4

البيانات المالية لمجل  الشىىور   المالية واالقتصيياديةإلى لج ة الشيينون  الشىىور 

، والتي تم تدقيقةا من قب  ديوان 2017ديسىىمبر  31للسىىنة المالية المنتةية في 

ا رأح وإعداد تقرير  لم اقشتد ودراستد ،الرقابة المالية واإلدارية بشس د متضم ـييييييي 

 اللج ة لعرضد على المجلس الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 دي االجتماعات اآلتية: –آ فة الذكر  –تدارست اللج ة البيا ات المالية  -1

 اعــــــــخ االجتمــــــــتاري رقم االجتماع

24 18/3/2018 

25 25/3/2018 

26 1/4/2018 

27 8/4/2018 

 

أث ا  دراسييييتها للبيا ات المالية موضييييوع البحس والدراسيييية على اطلعت اللج ة  -2

 بها والتي اشتملت على ما يلي: الوثام  المتعلقة

، 2017ديسيييمبر  31البيا ات المالية لمجلس الشيييور  للسييي ة المالية الم تهية دي   -

 والتي ت  تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية. )مرد (

  و ي للمستشارين القا و يين للج ة. )مرد (مذكرا بالرأح القا -

 عرض توضيحي بشسن البيا ات المالية للمجلس مقد  من األما ة العامة. )مرد ( -

وب ا  على دعوا من اللج ة، شارك دي االجتماع مسنولون وممثلون عن األما ة  -3

 العامة للمجلس حيس حضر كل من:

 العام لمجل  الشور .األمين   سعادة السيد عبدالجلي  إبراهيم الطريف .1

 األمين العام المساعد للموارد البشرية  سعادة الدكتور أحمد عبدهللا ناصر .2

 والمالية والمعلومات.

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتــــور محمـــد عبـــدهللا الدليمــي .3

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  السيد عبدالموجود يوسف الشتلـــــة .4

 مدير الموارد البشرية والمالية.   دة كريمة محمد العباسيالسي .5
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 مستشار.   السيد أحمد يوسف الصحاف .6

 ر ي  الشؤون المالية.   السيد حسين علي الحايكي .7

 المستشار القانوني المساعد.  السيد علـــــــي عــــــبدهللا العـــرادي .8

 م.أ صا ي إعال  السيد علـــــــي عبـــــــا  العـــرادي .9

 باحث قانوني.  السيد علـــــــي نــــــادر السلـــــــــوم .10

 

 محمد رضي  أيوب علي طريف والسيد وتولـــى أمانـــة ســـــر اللجنـــــة السيد

 .محمد

ا: املواد القانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي للمجلس:
ً
 ثاني

 ( لسنة 15( من المرسوم بقانون رقم )43نصت المادة )بشأن  2002

على أن " يستقل كل من مجلن الشورى ومجلن  مجلسي الشورى والنواب

ً واحداً في ميزانية  النوا  بموازنته، وتدرج االعتمادات المخصصة له رقما

الدولة. وتبين الالئحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة 

المجلن وتنظيم ا، المجلن السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات 

وكيفية إعداد الحسا  الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد 

 الحكومية".

 ( لسنة 55( من المرسوم بقانون رقم )180نصت المادة )بشأن  2002

على أن "تعد األمانة العامة للمجلن الحسا   الالئحة الداخلية لمجلس الشورى

المالية، ويحيله الرئين إلى مكتب  من انت اء السنةالختامي له خالل ثالثين يوما 

وإقراره. ولمكتب المجلن  المجلن للنظر فيه قبل عرضه على المجلن لمناقشته

لبحثه وتقديم تقرير  إحالة الحسا  الختامي إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية

ختامي ال عنه يعرض على المجلن في أول  لسة تالية. وتتبع في إقرار الحسا 

 .وإصداره اإل راءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلن وإصدارها"

 ( من ذات الالئحة184نصت المادة )  على أن " يكون لرئين المجلن السلطات

علي ا في القوانين  المخولة للوزير ووزير المالية واالقتصاد الوطني المنصوص
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يصدر  لتي يجب أنواللوائح، ويكون لمكتب المجلن االختصاص في المسائل ا

 ب ا قرار من رئين مجلن الوزراء، وك،لك المسائل التي تقضي في ا القوانين

 واللوائح بأخ، رأي أو موافقة وزارة المالية واالقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة

 ."المدنية، أو أي   ة أخرى حسب األحوال

 ( من ذات الالئحة على أن:313نصت المادة )   الختامي "يتم إعداد الحسا

للمجلن بمو ب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعلنة من قبل مجلن 

 المعايير المحاسبية الدولية".

 ( من الالئحة المالية للمجلس على أن "335نصت المادة ) يقوم قسم الشؤون

المالية بإعداد الحسا  الختامي والتقارير التالية بصورة ش رية ودورية )ربع 

 سنوية:

 .بيان المركز المالي 

 .بيان اإليرادات والمصروفات 

 .بيان التدفقات النقدية 

 .ميزان المرا عة 

 .تسويات حسابات البنوك 

 .كشف الودائع قصيرة وطويلة األ ل 

 .كشوف تفصيلية للمصروفات مقارنة مع الميزانية التقليدية 

 ( من ذات الالئحة على ما يلي:337وتنص المادة )  

 الخار ي للمجلن من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية. . يتم التدقيق1"

تسلم األمانة العامة لرئين المجلن الحسا  الختامي خالل ثالثين يوًما من  .2

( من الفصل الثاني من 180انت اء السنة المالية، كما تقتضي المادة رقم )

البا  التاسع من الالئحة الداخلية لمجلن الشورى أن "يحيله الرئين إلى 

ه. وإقرارمكتب المجلن للنظر في ا قبل عرضه على المجلن لمناقشته 
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ولمكتب المجلن إحالة الحسا  الختامي إلى لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلن في أول  لسة 

تالية. وتتبع في إقرار الحسا  الختامي وإصداره اإل راءات المتبعة في 

 إقرار ميزانية المجلن وإصدارها."

 

ا: 
ً
 عامة بشأن البيانات املالية جمللس الشورى:مرئيات األمانة الثالث

 

بين ممثلو األما ة العامة بالمجلس الت ا  األما ة العامة بدراسة مالحظات ديوان 

الرقابة المالية واإلدارية، وقد أكد الرأح المه ي للديوان أن البيا ات المالية تظهر 

 31الشور  كما دي بصورا عادلة من كل الجوا ب الجوهرية المرك  المالي لمجلس 

)المي ا ية العمومية للمجلس( و تامج عملياتد )بيان الدخل( والتغيرات  2017ديسمبر 

 دي التددقات ال قدية للس ة الم تهية بذلك التاريخ ودق ا ألساس االستحقات.

كما بين ممثلو األما ة العامة أن المجلس قد الت   بب ود ومواد لوامحد الداخلية 

ية والمحة شنون الموظفين(، وأن تقرير الديوان ل  يظهر حدوس )الالمحة المال

تجاو ات أثرت على صحة الوضع المالي للمجلس، وقد أكدوا على تجاوب األما ة 

العامة للمجلس مع كل المقترحات السابقة للديوان ولج ة الشنون المالية واالقتصادية 

تي  ا ، كما ت  توضيح األهداف الالسابقة لتحسين أ ظمة الرقابة الداخلية ورقابة االلت

 ،ود  توجيهات معالي رميس المجلسدي ضومها رصدت أرقا  المي ا ية، والعمل 

 إيجاب ا على تقارير األدا  األمر الذح ا عكساللوامح المالية واإلدارية لألما ة العامة، و

ية لمالخلو البيا ات المالية من أح مالحظات بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة او

 واإلدارية والمدق  الداخلي.
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و  المجلس يولي التدريب والتطوير للق دإنوديما يتعل  بتدريب القو  العاملة، 

العاملة دي األما ة العامة أولوية خاصة من خالل االتفات مع المعاهد المتخصصة 

 رجية.اكمعهد اإلدارا العامة ومعهد البحرين للت مية السياسة باإلضادة إلى المعاهد الخ

 

ا 
ً
 رأي اللجنة:  -رابع

 2017ديسييمبر  31تدارسييت اللج ة البيا ات المالية للسيي ة المالية الم تهية دي 

لمجلس الشييييور ، وبعد االطالع على تفاصيييييل البيا ات، وعلى رأح المسييييتشييييارين 

القا و ين، وعلى العرض التوضيييحي بشييسن البيا ات المالية المقد  من األما ة العامة  

 :آلتيالحظت ا

إن األما ة العامة بالمجلس قد الت مت ع د إعدادها للبيا ات المالية للسييييييي ة  -1

( من الالمحة 180  بسحكا  المادا )2017ديسيييييييمبر  31المالية الم تهية دي 

 الداخلية للمجلس ومواد الالمحة المالية للمجلس.

 س بموجبإن ديوان الرقابة المالية واإلدارية قد قا  بسعمال الرقابة على المجل -2

  بشسن ديوان الرقابة المالية واإلدارية 2002( لس ة 16المرسو  بقا ون رق  )

وتعديالتد، بهدف إبدا  الرأح المه ي حول الحسيياب الختامي للمجلس وأصييدر 

تقريره عن أعمييال الرقييابيية دون أح تحفظييات ممييا يع ي أن البيييا ييات المييالييية 

إيرادات ومصييييييرودات  الواردا دي الحسيييييياب الختامي تظهر بصييييييورا عادلة

 المجلس.

قد ت  إعدادها من  2017ديسيييييمبر  31إن البيا ات المالية للسييييي ة الم تهية دي  -3

قبل األما ة العامة للمجلس وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

شنونوت  عرضها على  المالية واالقتصادية دي المجلس خالل الثالثة  لج ة ال

 .2018س ة ولى من األشهر األ
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ار ة مق م ها اسييتهالك الموجودات الثابتة يإن المصييرودات المتكررا لو اسييتث  -4

د.ب، وهذا يدل على أن ه اك رقابة   4,633ا بمبلغ تظهر ودر  سييييييي الموا  ة

ا للمصييياريف المتكررا وعد  تجاو  أح ب دن من ب ود المي ا ية مشيييددا وضيييبط  

 المقدرا.

األميا ية العيامية لمجلس ال واب ديميا يتعل  تر  اللج ية وجوب الت سيييييييي  مع  -5

بالبرامج التدريبية المشييييييتركة والتي ت ظ  من قبل المجالس التشييييييريعية لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكي يكون ه اك دور ومشيياركة لموظفي 

 مجلس الشور  دي تلك البرامج والدورات التدريبية.

يع قيد التخطيط تفادي ا الرتفاع األسعار من األهمية اإلسراع دي إ جا  المشار -6

 دي المستقبل.

 

ا تر  اللج ة أن األما ة العامة قد الت مت بب ود ومواد لوامحد الداخلية، وأن  وختام 

تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية ل  يظهر حدوس تجاو ات تنثر على الوضييييييع 

 المالي للمجلس. 

ا
ً
 ي واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصل-خامس

( من الالمحة الداخلية لمجلس الشييييور ، اتفقت اللج ة على اختيار 39إعماال  ل ص المادا )

 كل من:

 

 مقرًرا أصليـــــًا.  األستاذ رضا عبدهللا فرج (1

 مقرًرا احتياطيـًا.       األستاذ جواد حبيب ال ياط (2
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ا
ً
 توصية اللجنة: -سادس

 البيا ات المالية لمجلس الشور دي ضو  الم اقشات واآلرا  التي أبديت أث ا  دراسة 

، والتي ت  تدقيقها من قبل ديوان الرقابة 2017ديسمبر  31للس ة المالية الم تهية دي 

   دإن اللج ة توصي بما يلي:المالية واإلدارية

 للسنة المالية المنتةية فيالموافقة على البيانات المالية ال تامية لمجل  الشور  

 ، والتي تم تدقيقةا من قب  ديوان الرقابة المالية واإلدارية.2017ديسمبر  31

 

 واألمر معروض على المجل  الموقر الت اذ الالزم،،،

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                       الدكتور عبدالعزيز حسن أبل           

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية          رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 


