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 (1ملحق رقم )
 

الشؤون الخارجية تقرير لجنة 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بالموافقة على انضمام 

مملكة البحرين إلى اتفاقية 

تأسيس البنك اآلسيوي 

لالستثمار في البنية التحتية، 

( 22المرافق للمرسوم رقم )

 .م2018لسنة 
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار جملس 

النواب حول قرار جملس الشورى بشأن 

مشروع قانون تقرير زيادة ألصحاب املعاشات 
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 م 2018 يونيو 5التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين اخلامس والعشرونالتقرير 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام مملكة البحرين خبصوص 
 أتسيس البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتيةإىل اتفاقية 
 م2018( لسنة 22املرافق للمرسوم رقم ) 

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 

 مقدمـة: 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      

 ( املؤرخ يف4د 4ص ل خ أ/ ف/767الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

 مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018مايو  23 

أتسيس البنك اآلسيوي اتفاقية رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل 

، على أن تتم م2018( لسنة 22املرافق للمرسوم رقم ) ،لالستثمار يف البنية التحتية

 دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 تكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:لتنفيذ ال

 احلادي والعشتتتتتتتتتترين واليا  والعشتتتتتتتتتترينها يتدارستتتتتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتتتتروع القانون يف اجتماع .1
 .م2018يونيو  4، وم2018 مايو 28 املنعقدين بتارخيي

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتها على الوتئل املتعلقة مبشتتتتتتروع القانون مولتتتتتتوع النظر وال   .2
 اشتملت على: 

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

 )مرفق(مبجلس الشورى.  املالية واالقتصاديةرأي جلنة الشؤون  -

 )مرفق(رأي وزارة املالية.  -

 )مرفق(رأي وزارة اخلارجية.  -

 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانو  بشأنه. ) -

 ()مرفق .ةاملذكور  االتفاقية -
 

 :مميلني عنوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع   .3
 

 كل من: وزارة املالية، وقد حضر -

 الوكيل املساعد للموارد واملعلومات.  السيد إبراهيم حممد أبل .1

 مستشار/ خبري مايل بوزارة املالية.  السيد يوسف عبدهللا محود .2

 اقتصادي أول. الشيخ عبدهللا بن إبراهيم آل خليفة  .3

 رئيس قسم املتابعة واملعلومات ابإلانبة.  السيد حممد إمساعيل احلوسين .4
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 وزارة اخلارجية، وقد حضر كل من: -

 .مستشار إدارة الشؤون القانونية  بدوي الشيخ الدكتور إبراهيم .1

 .القانونيةإبدارة الشؤون أول قانوين ابحث   مبارك عبدهللا الرميحيالسيد  .2
 

ــن ال والبةمن األمانة العامة ابجمللس شـــارك يف اجتماع اللجنة  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  الدكتور علي حســـ
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهريا عبدالل يف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا
 

ستتتتتتتتتتالمة مشتتتتتتتتتتروع القانون من رأت جلنة الشتتتتتتتتتتؤون التشتتتتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتتتتورى      
 . )مرفل(الناحية الدستورية

 

 :املالية واالقتصاديةرأي جلنة الشؤون  -ـاااثلثـ

واالقتصتتتتتتتتتادية أقية املوافقة على انضتتتتتتتتتمام مملكة الب رين إىل  جلنة الشتتتتتتتتتؤون املاليةرأت  

االتفاقية املذكورة، وذلك لتعزيز التعاون بني مملكة الب رين والدول األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيوية ملواجهة  تلف 

افت  الت تتد ت التنمويتتة واألزمتتات املتتاليتتة، ودعم املواقف اتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيويتتة يف  تلف املنظمتتات وا تت

نية استتتتتتتتتفادة مملكة الب رين من ثوي  استتتتتتتتتيمارات مشتتتتتتتتاريع البنية ، ابإللتتتتتتتتافة إىل إمكاالدولية
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الت تية طويلة األج  وبرحبية منخفضة، واملساقة يف االستيمارات اتسيوية املشرتكة يف  تلف 

 اجملاالت كالطاقة واملواصالت واالتصاالت واخلدمات اللوجستية. )مرفل(

 

   رأي وزارة املاليــة: -رابعــاا

وزارة املالية موافقتها على مشتتتتتتتروع القانون ألقيته يف تعزيز التنمية االقتصتتتتتتتادية، أبدت  

وتطوير البنية الت تية، حيث استتتتتتتعر  مميلو الوزارة أهداف البنك اتستتتتتتيوي واملتميلة يف تعزيز 

التعتتاون اإلقليمي ملواجهتتة الت تتد ت التنمويتتة واألزمتتات املتتاليتتة، ودعم املواقف األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيويتتة يف 

ا تتتافتتت  التتتدوليتتتة، وتعزيز التعتتتاون اتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيوي مع املنظمتتتات التتتدوليتتتة الينتتتائيتتتة واملتعتتتددة   تلف

األطراف، ودعم التنمية االقتصتتتتادية والبنية الت تية يف ،ستتتتيا، ودعم فرص انفتاا االستتتتتيمارات 

البينية بني األستتتتتتتتتوا، اتستتتتتتتتتيوية، ابإللتتتتتتتتتافة إىل تعزيز دور القطاع اخلاص للدول األعضتتتتتتتتتاء يف 

ة ابملشتتتتتاريع التنموية ال  اوبا البنك على املستتتتتتوى ا لي واتستتتتتيوي، كما بينوا تكلفة املشتتتتتارك

( ستتتتتتتتتتتتتتتتهماا، ويبل  الستتتتتتتتتتتتتتتتهم الواحد 1.036املستتتتتتتتتتتتتتتتاقة وهي االشتتتتتتتتتتتتتتتترتاك يف عضتتتتتتتتتتتتتتتتوية البنك: )

( أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتهم بكلفتتة تبل  207( دوالر، ويتم دفع املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاقتتة على الن و التتتايل: )100.000)

( ستتتتتتتتتتتتهماا كأذو ت تودع يف 829لى مخس ستتتتتتتتتتتتنوات، و)( دوالر تستتتتتتتتتتتتدد ع20.700.000)

 مصرف الب رين املركزي.
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 :وزارة اخلارجيةرأي  -ــااخامس

التنميتتة االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة، وتطوير البنيتتة وزارة اخلتتارجيتتة أقيتتة االتفتتاقيتتة يف تعزيز  بني مميلو 

أن كما بينوا   الت تية، ودعم االندماج اإلقليمي يف ،ستتيا، وتشتتجيع التنمية املستتتدامة لستتكا ا،

هتتتذال االتفتتتاقيتتتة ال تنطوي على  تتتالفتتتة ألحكتتتام التتتدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور أو القوانني املعمول  تتتا يف مملكتتة 

( من 37الب رين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر بقانون عمالا حبكم الفقرة اليانية من املادة )

 الدستور.

 

 رأي اللجنــة: -ــااسادس

( ابملوافقة على انضتتتتتتتتتتتتتمام مملكة  رقم ) ( لستتتتتتتتتتتتتنة )  مشتتتتتتتتتتتتتروع قانونتدارستتتتتتتتتتتتتت اللجنة 

الب رين إىل اتفاقية أتستتتيس البنك اتستتتيوي لالستتتتيمار يف البنية الت تية، املرافل للمرستتتوم رقم 

لشتتؤون املستتتشتتار القانو  و  حبضتتور مميلي وزارة املالية، ووزارة اخلارجية،، م2018( لستتنة 22)

والقانونية مبجلس الشتتتتتورى والذي جاء رأي جلنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية اطلعت اللجنة و ، اللجان

ا ل ، وعلى رأي جلنة الشتتتتتتتتتتتتتتتتؤون املالية الدستتتتتتتتتتتتتتتتتورية ستتتتتتتتتتتتتتتتالمة مشتتتتتتتتتتتتتتتتروع القانون من الناحيةمؤكدا

ا على أقية املوافقة على مشتتتتتتتتتتتتتتتروع القانون  واالقتصتتتتتتتتتتتتتتتادية مبجلس الشتتتتتتتتتتتتتتتورى والذي جاء مؤكدا

وع القانون، وعلى بشتتتتتتتتتأن مشتتتتتتتتتر  على قرار جملس النواب ومرفقاتهاللجنة  املذكور، كما اطلعت

 رأي وزارة املالية، ووزارة اخلارجية.
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فضتتتتتتتتتالا عن  – اتفاقية أتستتتتتتتتتيس البنك اتستتتتتتتتتيوي لالستتتتتتتتتتيمار يف البنية الت تية وتتألف

، حيث تضتتتتمنت ( مادة يف أحد عشـــر فصـــالا، ابإلىلـــافة إىل ملحقن60)من  –الديباجة 

ــــول من األول إىل الرابع املواد من ) ــ ــ ــ ــ ، وتناولت الغر  من أتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس (20( إىل )1الفصــ

البنك، ومهامه والعضتتتتتتتوية، ورأا املال املصتتتتتتترا به، وكيفية االكتتاب يف األستتتتتتتهم، ودفع املبل  

املكتتب به، واألحكام اخلاصتتتتتتتة ابألستتتتتتتهم، واملواد العادية، وعمليات البنك العادية واخلاصتتتتتتتة، 

شتتتتتتتغي ، وأحكام وشتتتتتتترو  واملستتتتتتتتفيدين وطر، العمليات، وقيود العمليات العادية، ومباد  الت

التموي ، واملستتتتتتاعدة الفنية، والصتتتتتتالحيات العامة، وقبول األموال اخلاصتتتتتتة، و صتتتتتتي  وتوزيع 

ــــول من الدخ  الصتتتتتتتايف، والعمالت، وطر، الوفاء ابلتزامات البنك، يف حني تضتتتتتتتمنت  الفصــ

، وتنتتاولتتت األحكتتام اخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ابإلدارة من (43( إىل )21اخلـامس إىل الثـامن املواد من )

يث ابيك ، وتشتتتتتتكي  جملس ا افظني وصتتتتتتالحياته، وإجراءات جملس ا افظني، وتشتتتتتتكي  ح

جملس اإلدارة وصتتتتتتتتتتتتتتتتتالحياته، وإجراءات جملس اإلدارة، والتصتتتتتتتتتتتتتتتتتويت، وانتخاب رئيس البنك، 

وتعيني مستتتتؤويل وموافي البنك، والطبيعة الدولية للبنك، واألحكام العامة املتميلة يف مكاتب 

تصتتتتتتتتتتال ومؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتات اإليداع لن يقوم ك  عضتتتتتتتتتتو يف البنك بتعيني البنك البنك، وقنوات اال

املركزي لديه، أو أية هيئة أخرى وفقاا ملا يتم االتفا، عليه مع البنك كمؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتة إيداع يكون 

إبمكان البنك إيداع أمالكه فيها بعملة العضتتتتتتتو واألصتتتتتتتول األخرى اخلاصتتتتتتتة ابلبنك، والتقارير 

اء واملنظمات الدولية، واإلشتتتتتتتتتتارات وهي أي مادة أو مل ل واملعلومات، والتعاون مع األعضتتتتتتتتتت

من هذال االتفاقية، وستتت ب وإيقاف العضتتتوية، وتستتتوية احلستتتاابت، واإليقاف املؤقت، وإ اء 
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ــــول من العمليات، والتزام األعضتتتتتتتتتاء ورفع املطالبات، وتوزيع األصتتتتتتتتتول، فيما تضتتتتتتتتتمنت  الفصـــ

ــر املواد من ) ــ ــع إىل احلادي عشــ ــ وأشتتتتتتتتارت لولتتتتتتتتع البنك من حيث  ،(60( إىل )44التاســ

ثتعه ابلشتتخصتتية القانونية، واحلصتتانة من اإلجراءات القانونية، وحصتتانة األصتتول وا فواات، 

وعدم خضتتوع األصتتول للقيود، وامتياز االتصتتال، واحلصتتا ت واالمتيازات اخلاصتتة ابملستتؤولني 

، والت كيم، واملصتتتادقة واملوافني، واإلعفاء من الضتتترائب، والتنازالت، والتعديالت، والتفستتتر

 والقبول واملوافقة، وسر ن االتفاقية، واالجتماع االفتتاحي وبدء العمليات.

من االتفتتتاقيتتتة بيتتتان ل تتتاء التتتدول األعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء اإلقليميني  امللحق )أ(كمتتتا تضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمن 

من االتفاقية انتخاب  امللحق )ب(واالكتتاابت األولية يف حصتتتتتتتت  رأا املال، فيما تضتتتتتتتتمن 

إلدارة وفل األحكام اتتية: الدوائر االنتخابية، قوة التصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويت يف الدوائر أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء جملس ا

االنتخابية، نستتتتتتتتتتتبة التعدي  وعدد املرتشتتتتتتتتتتت ني، والرتشتتتتتتتتتتتي ات، والتصتتتتتتتتتتتويت، واالقرتاع األول، 

 واالقرتاع املتتابع، والتنازل عن األصوات، وامتيازات العضو املؤسس.

 

أن  هانه يلزم لنفاذأو ال تتعار  وأحكام الدستور،  وابستعرا  أحكام االتفاقية تبني أ ا     

أعدت هيئة ( من الدستتتتتتتتتتتتتتتتتتور، فقد 37عماالا حلكم الفقرة اليانية من املادة )إصتتتتتتتتتتتتتتتتتدر بقانون ت

 لفأيتوالذي ، ية املذكورةمشتتتتتتتتتتتتتتتروع قانون ابلتصتتتتتتتتتتتتتتتديل على االتفاق التشتتتتتتتتتتتتتتتريع واإلفتاء القانو 

افقة على االنضتتتتتتمام إىل املو  املادة األوىل ضتتتتتتمنت، تمواد مخس من -فضتتتتتتالا عن الديباجة- 

تفويض وزير املالية يف االكتتاب يف رأا مال البنك ابستتتتتتتتتم  املادة الثانية ت، وتضتتتتتتتتتمناالتفاقية
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صتت  مصتترف الب رين املركزي كمؤستتستتة  املادة الثالثةمملكة الب رين، فيما نصتتت  على أن خيخ

يصتتتتتتتتتتتتتتتدر وزير املالية القررات الالزمة  على أن املادة الرابعةإيداع يف مملكة الب رين، ونصتتتتتتتتتتتتتتتت 

 تنفيذية. ةامساملادة اخللتنفيذ التزامات مملكة الب رين مبوجب االتفاقية، وجاءت 

ورأت اللجنة أقية االتفاقية يف تعزيز التنمية االقتصتتتتتتتادية، وتطوير البنية الت تية، ودعم 

وعليه توصتتتتتتتتتتي اللجنة  لستتتتتتتتتتكا ا،االندماج اإلقليمي يف ،ستتتتتتتتتتيا، وتشتتتتتتتتتتجيع التنمية املستتتتتتتتتتتدامة 

مشتتتتتتروع قانون رقم ) ( لستتتتتتنة )  ( ابملوافقة على انضتتتتتتمام مملكة ابملوافقة من حيث املبدأ على 

الب رين إىل اتفاقية أتستتتيس البنك اتستتتيوي لالستتتتيمار يف البنية الت تية، املرافل للمرستتتوم رقم 

 اجلدول املرفل. مواد املشروع كما وردت يف واملوافقة على ،م2018( لسنة 22)

 

 اختيار مقرري املوىلوع األصلي واالحتياطي: -ــااسابع
 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالا لن  املادة )
 اختيار ك  من:

 مقرراا أصليــاا.  األستاذ خالد حممد جرب املسلمسعادة  .1
 احتياطيـاا.مقرراا    األستاذ مسري صادق البحارنةسعادة  .2

 توصيـة اللجنـة: -ــاااثمنــ
 

يف لتتتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتتتات وما أبدي من ،راء أثناء دراستتتتتتتتتة مشتتتتتتتتتروع القانون، ف ن 
 اللجنة توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابملوافقة على انضمام املوافقة من حيث املبدأ على  -  
اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية، املرافق مملكة البحرين إىل اتفاقية أتسيس البنك 

 .م2018( لسنة 22للمرسوم رقم )

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                          انئب رئيس اللجنة      
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البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية مشروع قانون رقم ) ( لسنـة ) ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس 

 م2018( لسنة 22المرافق للمرسوم رقم )

 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 مسمى المشروع

 

مشروع قانون                   

لسنـة ) ( بالمـوافقــــة رقم ) ( 

على انضمـام ممـلكــة البحـرين 

إلى اتفـاقيـــة تــأسيس البنــــك 

اآلسيوي لالستـثمـار في البنيـة 

 التحتية

 

 مسمى المشروع

 

 

كما ورد المسمى الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

 

كما ورد المسمى الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 المشروعمسمى 

 

مشروع قانون                   

رقم ) ( لسنـة ) ( بالمـوافقــــة 

على انضمـام ممـلكــة البحـرين 

إلى اتفـاقيـــة تــأسيس البنــــك 

اآلسيوي لالستـثمـار في البنيـة 

 التحتية
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىىى     ليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الدستور،على  االطالع بعد

وعلى قانون مصرررررررررن الب ر ن 

المركزي والمؤسرررررررسرررررررا  المال ة 

( لسررنة 64الصررادر بالقانون رق)  

 ، وتعد الته،2006

وعلى اتفررراق رررة تررركسرررررررر   البنررر  

اآلسررررررر وي لالسرررررررت مار في البن ة 

 الت ت ة،

 الديباجة

 

 الررد بررا ررةص الموافقررة على نَ -

 كما ورد في مشروع القانون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة

 

 الررد بررا ررةص الموافقررة على نَ -

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىىى     ليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى قانون مصررررررررن الب ر ن  

المركزي والمؤسرررررررسرررررررا  المال ة 

( لسررنة 64الصررادر بالقانون رق)  

 ، وتعد الته،2006

وعلى اتفررراق رررة تررركسرررررررر   البنررر  

اآلسررررررر وي لالسرررررررت مار في البن ة 

 الت ت ة،
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

أقر م ل  الشرررررررررور  وم ل  

النواب القانون اآلتي نصرررررره، وقد 

 صدقنا عل ه وأصدرناه:

أقر م ل  الشرررررررررور  وم ل  

النواب القانون اآلتي نصرررررره، وقد 

 صدقنا عل ه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

انضرررررررررمررررا) مملكررررة  ووفق على

الب ر ن إلى اتفاق ة تكسررر   البن  

اآلسررررررر وي لالسرررررررت مار في البن ة 

 الت ت ة، المرافقة لهذا القانون.

 األولىمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

انضرررررررررمررررا) مملكررررة ووفق على 

الب ر ن إلى اتفاق ة تكسررر   البن  

اآلسررررررر وي لالسرررررررت مار في البن ة 

 الت ت ة، المرافقة لهذا القانون.

 الثانيةمادة ال

ب  فوض وز ر المال ة في أن  كتت

  براسرررررررر) مملكرة الب ر ن في رأ

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

ب  فوض وز ر المال ة في أن  كتت

  براسرررررررر) مملكرة الب ر ن في رأ
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

مال البن  اآلس وي لالست مار في 

البن ة الت ت ة، وفقًا أل كا) الفصل 

 اتفاق ة تكس   البن .ال اني من 

 

 

مال البن  اآلس وي لالست مار في 

البن ة الت ت ة، وفقًا أل كا) الفصل 

 ال اني من اتفاق ة تكس   البن .

 

 الثالثةمادة ال

 خصررررررررص مصرررررررررن الب ر ن 

المركزي كمؤسررررررررسررررررررة إ داع في 

ا للفقرة   ( 2مملكررة الب ر ن، وفقررً

( من اتفرررراق ررررة 33من المررررادة  

 تكس   البن .

 الثالثةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 القانون.ورد في مشروع 

 الثالثةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثالثةمادة ال

 خصررررررررص مصرررررررررن الب ر ن 

المركزي كمؤسررررررررسررررررررة إ داع في 

ا للفقرة   ( 2مملكررة الب ر ن، وفقررً

( من اتفرررراق ررررة 33من المررررادة  

 تكس   البن .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

 الرابعةمادة ال

مال ة القرارا    صررررررررردر وز ر ال

 رررذ التزامرررا  مملكرررة الالزمرررة لتنف

الب ر ن بمو ب اتفاق ة تكسررررررر   

البن  اآلسرررررررر وي لالسررررررررت مار في 

  البن ة الت ت ة.

 

 الرابعةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الرابعةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الرابعةمادة ال

مال ة القرارا    صررررررررردر وز ر ال

الالزمرررة لتنف رررذ التزامرررا  مملكرررة 

الب ر ن بمو ب اتفاق ة تكسررررررر   

البن  اآلسرررررررر وي لالسررررررررت مار في 

 البن ة الت ت ة.

 ال امسةمادة ال

رئرر رر  مرر ررلرر  الرروزرا   عررلررى

 –كل ف ما  خصرررررررره  –والوزرا  

تنف ررذ أ كررا) ارذا القررانون، و  عمرل 

 ال امسةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 ال امسةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 ال امسةمادة ال

رئرر رر  مرر ررلرر  الرروزرا   عررلررى

 –كل ف ما  خصرررررررره  –والوزرا  

تنف ررذ أ كررا) ارذا القررانون، و  عمرل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

به من ال و) التالي لتار خ نشرررررررره 

 في ال ر دة الرسم ة.

به من ال و) التالي لتار خ نشرررررررره 

 في ال ر دة الرسم ة.
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 م2018مايو  27التاريخ: 
 

 

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

 
رقم ) ( لسنة )    ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين  مشروع قانونالموضوع: 

إلى اتفاقية تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم 

 م.2018( لسنة 22رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2018 مايو 23بتاريخ  

رقم ) (  مشروع قانون ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف   768م )ضمن كتابه رق

لسنة )    ( بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك اآلسيوي 

إلى لجنة ، م2018( لسنة 22رقم )لالستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم 

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2018مايو  27 وبتاريخ    

، واالتفاق ة، وقرار المذكور قانونمشؤؤؤؤؤروع ال، حيث اطلعت على الحادي والعشررررررين

بحضؤؤؤور المسؤؤؤتشؤؤؤار القانوني لشؤؤؤؤون  وذلك ،م ل  النواب بشرررركن مشررررروع القانون

 .اللجان

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

( لسنة )    ( بالموافقة على انضمام مملكة  رقم ) مشروع قانونترى اللجنة سالمة   

البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، المرافق 

 .الدستورية من الناحية، م2018( لسنة 22للمرسوم رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

الخارجية تقرير لجنة الشؤون 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على البروتوكول 

الثالث لتعديل اتفاقية التجارة 

الحرة بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة الواليات 

 .المتحدة األمريكية
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار جملس 

النواب حول قرار جملس الشورى بشأن مشروع 

قانون تقرير زيادة ألصحاب املعاشات 

واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون 

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر 
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 م 2018 يونيو 5التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادس والعشرونالتقرير 

الربوتوكول الثالث  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابلتصديق علىخبصوص 
لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بن حكومة مملكة البحرين وحكومة الوالايت 

 م2018( لسنة 23املتحدة األمريكية، املرافق للمرسوم رقم )

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 

 مقدمـة: 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      

 ( املؤرخ يف4د 4ص ل خ أ/ ف/769الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

مشروع قانون رقم ) ( والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018مايو  23 

الثالث لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بن حكومة مملكة  لسنة )  ( ابلتصديق على الربوتوكول

، م2018( لسنة 23البحرين وحكومة الوالايت املتحدة األمريكية، املرافق للمرسوم رقم )

 على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

 إجراءات اللجنة: -أوالا 
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 قامت اللجنة ابإلجراءات التالية: لتنفيذ التكليف املذكور أعاله

 احلادي والعشتتتتتتتترين واليا  والعشتتتتتتتترينها ياجتماعتدارستتتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتتروع القانون يف  .1
 .م2018يونيو  4، وم2018 مايو 28 املنعقدين بتارخيي

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتها على الوتئل املتعلقة مبشتتروع القانون مولتتوع النظر وال   .2
 اشتملت على: 

 (مرفقجملس النواب ومرفقاته. )قرار  -
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 )مرفق(مبجلس الشورى.  املالية واالقتصاديةرأي جلنة الشؤون  -

 )مرفق( رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. -

 )مرفق(رأي وزارة اخلارجية.  -

 (مرفقالتشريع واإلفتاء القانو  بشأنه. )مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة  -

 ()مرفق املذكور. الربوتوكول -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع مميلني عن: .3

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد حضر كل من: -

 وكيل الوزارة لشؤون التجارة.  السيد اندر خليل املؤيد  .1

 للتجارة اخلارجية.الوكيل املساعد   السيدة إميان أمحد الدوسري .2
 

 وزارة اخلارجية، وقد حضر كل من: -

 .مستشار إدارة الشؤون القانونية الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .1

 .الشؤون القانونيةابحث قانوين أول إبدارة   مبارك عبدهللا الرميحيالسيد  .2
 

ــن ال والبةمن األمانة العامة ابجمللس شـــارك يف اجتماع اللجنة  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ  الدكتور علي حسـ
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 .سهريا عبدالل يف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا

ستتتتتتتتتتالمة مشتتتتتتتتتتروع القانون من رأت جلنة الشتتتتتتتتتتؤون التشتتتتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتتتتورى      
 . )مرفل(الناحية الدستورية

 

 :املالية واالقتصاديةرأي جلنة الشؤون  -ـاااثلثـ

أقية املوافقة على مشتتتتتتتتتتتروع مبجلس الشتتتتتتتتتتتورى  املالية واالقتصتتتتتتتتتتتاديةرأت جلنة الشتتتتتتتتتتتؤون 

القانون ملا له من أثر يف تعزيز املوقع التجاري للمملكة، ودعم للنشتتتتتتتتتتا  التجاري مع الوال ت 

 املت دة األمريكية.

  :لسياحةالصناعة والتجارة وارأي وزارة  -رابعــاا

موافقتها على مشتتتتروع القانون املذكور وذلك  وزارة الصتتتتناعة والتجارة والستتتتياحةأبدت  

ألقيتتتته، مولتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ني أن هتتتذا الربوتوكول هو التعتتتديتتت  اليتتتالتتتث على اتفتتتاقيتتتة التجتتتارة احلرة مع 

، وقد 2005( لستتتتتتتتتتتتتتتتنة 23الوال ت املت دة األمريكية املصتتتتتتتتتتتتتتتتد، عليها مبوجب القانون رقم )

أ( من االتفاقية -4أ( و)-3تعديالا شتتتتتتكلياا على رموز بعض البنود الواردة يف املل ل )تضتتتتتتمن 
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املتعلقة بقواعد املنشتتتتتتتأ بشتتتتتتتأن ستتتتتتتلع املنستتتتتتتوجات وامللبوستتتتتتتات، وقواعد املنشتتتتتتتأ اخلاصتتتتتتتة لبعض 

 املنتجات.

 

 :وزارة اخلارجيةرأي  -خامسـاا

تعتتتتتديالت فنيتتتتتة على أن ابتتتتتدف من الربوتوكول هو إجراء وزارة اخلتتتتتارجيتتتتتة  بني مميلو

مالحل اتفاقية التجارة احلرة املربمة بني مملكة الب رين والوال ت املت دة األمريكية ال  صود، 

أن كما بينوا   ، وال  تعد جزءاا ال يتجزأ منها،2005( لستتتتتتتتتتتتتتنة 23عليها مبوجب القانون رقم )

املعمول  تتتا يف مملكتتة هتتتذال االتفتتتاقيتتتة ال تنطوي على  تتتالفتتتة ألحكتتتام التتتدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور أو القوانني 

( من 37الب رين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر بقانون عمالا حبكم الفقرة اليانية من املادة )

 الدستور.

 

 رأي اللجنــة: -ــااسادس

اليالث مشتتتتتروع قانون رقم ) ( لستتتتتنة )  ( ابلتصتتتتتديل على الربوتوكول تدارستتتتتت اللجنة 

األمريكيتتة، املرافل لتعتتديتت  اتفتتاقيتتة التجتتارة احلرة بني حكومتتة مملكتتة الب رين وحكومتتة الوال ت املت تتدة 

ووزارة  ،الصتتتتناعة والتجارة والستتتتياحةحبضتتتتور مميلي وزارة ، م2018( لستتتتنة 23للمرستتتتوم رقم )

الشتتتتتتتتتتتتتتؤون رأي جلنة على اطلعت اللجنة و ، لشتتتتتتتتتتتتتتؤون اللجاناملستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتار القانو  اخلارجية، و 

ا ل  ستتتتتتالمة مشتتتتتتروع القانون من الناحيةالتشتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتورى والذي جاء مؤكدا
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 بشأن مشروع القانون. على قرار جملس النواب ومرفقاته ، كما اطلعتالدستورية

( على تعدي  القواعد اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة يف 1من ثالثة بنود، ين  البند ) الربوتوكول ويتألف

( 1أ( "قواعد املنشتتتأ بشتتتأن ستتتلع املنستتتوجات وامللبوستتتات"، وذلك حبذف املادة )-3املل ل )

( واملتعلقة مبواد املتطلبات اليانوية للمالبس ا اكة وا بوكة، 62( و)61من الفصتتتتتتتتتتتتتلني )

لربوتوكول، أما البند اليا  من الربوتوكول فين  على تعدي  ابلبند املنصتتتوص عليه يف اواستتتتبدابا 

أ( "قواعد املنشتتتتتتتتتتأ اخلاصتتتتتتتتتتة لبعض املنتجات"، وذلك حبذف البند الفرعي -4أحكام املل ل )

، عليه يف الربوتوكول(، وقواعد املنشتتتتأ املطبقة عليه واستتتتتبداله ابلبند املنصتتتتوص 6106، 90)

( من االتفاقية 21-2توكول حيز النفاذ وفًقا للمادة )أما البند الثالث فينص على دخول البرو

إبخطتتتار الطرف اتخر لنتتته قتتتد استتتتتتتتتتتتتتتتتتكمتتت  إجراءاتتتته الالزمتتتة  بعؤؤد قيؤؤام كؤؤل من ال رفين

 للموافقة ويف التاريخ الذي يتفل عليه الطرفان.

 

أن  النه يلزم لنفاذأو تعار  وأحكام الدستتور، يتبني أنه ال  الربوتوكولوابستتعرا  أحكام      

إذ أن الربوتوكول ( من الدستتتتتتتتتتتتتتتتتتتور، 37عماالا حلكم الفقرة اليانية من املادة )إصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر بقانون ي

، 2005( لستتتتتتنة 23يستتتتتتتهدف تعدي  مالحل االتفاقية املصتتتتتتد، عليها مبوجب القانون رقم )

 واإلفتاء القانو أعتدت هيئتة التشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريع فقتد وال  تعتد جزءاا ال يتجزأ من االتفتاقيتة، ولتذلتك 

 لتتتتفأيتتتتتتتتتتتتتتوالتتتتتتتتتذي ، التتتتربوتتتتتوكتتتتول املتتتتتتتتتذكتتتتورانتتتتون ابلتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديتتتتل عتتتتلتتتتى مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع قتتتتتتتتت

املادة و  الربوتوكول،األوىل التصتتتتديل على املادة تضتتتتمنت مادتني،  من -فضتتتتالا عن الديباجة- 
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 اليانية مادة تنفيذية.

أ( -3إىل إدختتتال بعض التعتتتتديالت على املل ل ) هتتتدفورأت اللجنتتتتة أن الربوتوكول ي

أ( من اتفتتتتتاقيتتتتتة التجتتتتتارة احلرة بني حكومتتتتتة مملكتتتتتة الب رين وحكومتتتتتة الوال ت -4واملل ل )

املت دة األمريكية، لكي تعكس هذال التعديالت الت ديث الذي أخجري على النظام املنستتتتتتتتتتتتتتتتل 

ي اللجنة ابملوافقة من وعليه توصتتتتتتتتتتتتت(، 2017الصتتتتتتتتتتتتتادر عن منظمة اجلمارك العاملية )إصتتتتتتتتتتتتتدار 

مشتتتتروع قانون رقم ) ( لستتتتنة )  ( ابلتصتتتتديل على الربوتوكول اليالث لتعدي  حيث املبدأ على 

اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة الب رين وحكومة الوال ت املت دة األمريكية، املرافل 

 دت يف اجلدول املرفل.مواد املشروع كما ور  واملوافقة على ،م2018( لسنة 23للمرسوم رقم )

 

 اختيار مقرري املوىلوع األصلي واالحتياطي: -ــااسابع
 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالا لن  املادة )
 اختيار ك  من:

 

 مقرراا أصليــاا. األستاذ عبدالرمحن حممد مجشريسعادة  .1
 احتياطيـاا. مقرراا األستاذ خالد حممد جرب املسلمسعادة  .2

 

 توصيـة اللجنـة: -ــاااثمنــ
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يف لتتتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتتتات وما أبدي من ،راء أثناء دراستتتتتتتتتة مشتتتتتتتتتروع القانون، ف ن 
 اللجنة توصي مبا يلي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابلتصديق على املوافقة من حيث املبدأ على  -  
احلرة بن حكومة مملكة البحرين وحكومة الربوتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة 

 .م2018( لسنة 23الوالايت املتحدة األمريكية، املرافق للمرسوم رقم )
 

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                املعاودةالشيخ عادل عبدالرمحن        

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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 رةــارة الحـجـة التــاقيــفـ  اتــديـــالثالث لتعمشروع قانون رقم ) ( لسنـة ) ( بالتصـديق عـلى البــروتوكــو  

 م 2018( لسنة 23، المرافق للمرسوم رقم )ةــريكيــدة األمـحـات المتــن حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليـبي 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 المشروعمسمى 

 

مشروع قانون                   

رقم ) ( لسنـة ) ( بالتصـديق 

الث ـثـالعـلى البـــروتوكـــو  

ارة ـجـة التــاقيــفـ  اتــديـــلتع

ة ـلكـة ممـومـن حكـرة بيـــالح

ات ـــة الواليـومـالبحرين وحك

  ةــريكيــدة األمـحـالمت

 مسمى المشروع

 

 

ورد كما المسمى الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

 

كما ورد المسمى الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

 

مشروع قانون                   

رقم ) ( لسنـة ) ( بالتصـديق 

الث ـثـالعـلى البـــروتوكـــو  

ارة ـجـة التــاقيــفـ  اتــديـــلتع

ة ـلكـة ممـومـن حكـرة بيـــالح

ات ـــة الواليـومـالبحرين وحك

  ةــريكيــدة األمـحـالمت
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىىى     ليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

نة 23وعلى القانون رق)   ( لسرررررررر

بالتصرررررررررد ق على اتفاق ة  2005

الت ارة ال رة ب ن  كومة مملكة 

الرربرر ررر ررن و رركررومررررة الرروال ررررا  

 األمر ك ة،المت دة 

نة 28وعلى القانون رق)   ( لسرررررررر

بررررالررررتصررررررررررررد ررررق عررررلررررى  2010

البروتوكول األول لتعد ل اتفاق ة 

 الديباجة

 

 الررد بررا ررةص الموافقررة على نَ -

 كما ورد في مشروع القانون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة

 

 الررد بررا ررةص الموافقررة على نَ -

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىىى     ليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الدستور،على  االطالع بعد

نة 23وعلى القانون رق)   ( لسرررررررر

بالتصرررررررررد ق على اتفاق ة  2005

الت ارة ال رة ب ن  كومة مملكة 

الرربرر ررر ررن و رركررومررررة الرروال ررررا  

 المت دة األمر ك ة،

نة 28وعلى القانون رق)   ( لسرررررررر

بررررالررررتصررررررررررررد ررررق عررررلررررى  2010

البروتوكول األول لتعد ل اتفاق ة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

الت ارة ال رة ب ن  كومة مملكة 

الرربرر ررر ررن و رركررومررررة الرروال ررررا  

 المت دة األمر ك ة،

نة 11وعلى القانون رق)   ( لسرررررررر

بررررالررررتصررررررررررررد ررررق عررررلررررى  2016

البروتوكول ال اني لتعد ل اتفاق ة 

 كومة مملكة  الت ارة ال رة ب ن

الرربرر ررر ررن و رركررومررررة الرروال ررررا  

 المت دة األمر ك ة،

وعلى البروتوكول ال الث لتعد ل 

اتفاق ة الت ارة ال رة ب ن  كومة 

مملكة الب ر ن و كومة الوال ا  

المت رررردة األمر ك ررررة، الموق  في 

الت ارة ال رة ب ن  كومة مملكة 

الرروال ررررا   الرربرر ررر ررن و رركررومررررة

 المت دة األمر ك ة،

نة 11وعلى القانون رق)   ( لسرررررررر

بررررالررررتصررررررررررررد ررررق عررررلررررى  2016

البروتوكول ال اني لتعد ل اتفاق ة 

الت ارة ال رة ب ن  كومة مملكة 

الرربرر ررر ررن و رركررومررررة الرروال ررررا  

 المت دة األمر ك ة،

وعلى البروتوكول ال الث لتعد ل 

اتفاق ة الت ارة ال رة ب ن  كومة 

و كومة الوال ا  مملكة الب ر ن 

المت رررردة األمر ك ررررة، الموق  في 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

 30واشررررررنطن العاصررررررمة بتار خ 

 ،2017نوفمبر 

أقر م ل  الشرررررررررور  وم ل  

ي نصرررررره، وقد النواب القانون اآلت

 صدقنا عل ه وأصدرناه:

 30واشررررررنطن العاصررررررمة بتار خ 

 ،2017نوفمبر 

أقر م ل  الشرررررررررور  وم ل  

النواب القانون اآلتي نصرررررره، وقد 

 صدقنا عل ه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

ود  على البروتوكول  ال الث صررررر 

لتعد ل اتفاق ة الت ارة ال رة ب ن 

و كومررة  كومررة مملكررة الب ر ن 

الوال ررررا  المت رررردة األمر ك ررررة، 

الموق  في واشرررررررنطن العاصرررررررمة 

 األولىمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

ود  على البروتوكول  ال الث صررررر 

لتعد ل اتفاق ة الت ارة ال رة ب ن 

 كومررة مملكررة الب ر ن و كومررة 

الوال ررررا  المت رررردة األمر ك ررررة، 

الموق  في واشرررررررنطن العاصرررررررمة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها وردت من احلكومة

، 2017نرروفررمرربررر  30بررتررررار ررخ 

 والمرافق لهذا القانون.

 

، 2017نرروفررمرربررر  30بررتررررار ررخ 

 والمرافق لهذا القانون.

 الثانيةمادة ال

رئرر رر  مرر ررلرر  الرروزرا   عررلررى

 –كل ف ما  خصرررررررره  –والوزرا  

قانون، و  عمل به من  تنف ذ اذا ال

ال و) الترررالي لترررار خ نشررررررررره في 

 ال ر دة الرسم ة.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

رئرر رر  مرر ررلرر  الرروزرا   عررلررى

 –ف ما  خصرررررررره  كل –والوزرا  

قانون، و  عمل به من  تنف ذ اذا ال

ال و) الترررالي لترررار خ نشررررررررره في 

 ال ر دة الرسم ة.
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 م2018مايو  27التاريخ: 
 

 

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

 
رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل  مشروع قانونالموضوع: 

اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة 

 م.2018( لسنة 23األمريكية، المرافق للمرسوم رقم ) 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2018 مايو 23بتاريخ  

رقم ) (  مشروع قانون ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف   770م )ضمن كتابه رق

لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة 

( 23المرافق للمرسوم رقم ) مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية، 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ،  م2018لسنة 

 المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2018مايو  27 وبتاريخ    

، واالتفرراق ررة، المؤؤذكور قؤؤانونمشؤؤؤؤؤؤؤؤروع ال، حيؤؤث اطلعؤؤت على الحررادي والعشرررررررررين

 ،والبرتوكول ال الث لتعد ل االتفاق ة، وقرار م ل  النواب بشررررررركن مشرررررررروع القانون

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .الدستور وأحكام

 

 

 رأي اللجنة:

رقم ) ( لسنة )    ( بالتصديق على البروتوكول  مشروع قانونترى اللجنة سالمة   

الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات 

 من الناحية، م2018( لسنة 23المتحدة األمريكية، المرافق للمرسوم رقم ) 

 .الدستورية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم ) -1

 
 التشريعيةتقرير لجنة الشؤون 

 مشروع بخصوص والقانونية

 أحكام بعض بتعديل قانون

 الصادر القضائية السلطة قانون

 لسنة( 42) رقم بقانون بالمرسوم

 ضوء فيم، )المعد 2002

" المعدلة"بصيغته  بقانون االقتراح

 . النواب مجلس من المقدم

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار 

جملس النواب حول قرار جملس الشورى 

بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة 

ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم 

التأمني اخلاضعني ألحكام قانون 
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 م2018 أبريل 18: التاريخ

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية عاشر التقريـر ال

 حول 

ر السل ة القضائية الصاد لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون مشروع قانون رقم ) (
                                               2002( لسنة 42ابملرسوم بقانون رقم )

 " املقدم من جملس النواب املوقر()املعد بناءا على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة

 

 :مقدمــة

)  رقتم  معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف 2018 أبري  12( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ، / ف  728

السل ة  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانوناللجنة بدراسة ومناقشة 

)املعد بناءا على االقرتاح بقانون  2002( لسنة 42رسوم بقانون رقم )ر ابملالقضائية الصاد

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات " املقدم من جملس النواب املوقر("بصيغته املعدلة

 جنة بشأنه ليتم عرله على اجمللس.وإعداد تقرير يتضمن رأي الل
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 أوالا: إجراءات اللجنة:

 :قامت اللجنة ابإلجراءات التالية أعالهلتنفيذ التكليف املذكور 

الرابع من الفصتتتتتتتتتتت   املذكور يف دور االنعقاد العادي مشتتتتتتتتتتتروع القانونتدارستتتتتتتتتتتت اللجنة   (1)
 م.2018أبري   15السادا عشر املنعقد بتاريخ االجتماع التشريعي الرابع، يف 

 

لب ث اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوتئل املتعلقة مبشروع القانون مولوع ا (2)
 والدراسة، وال  اشتملت على ما يلي:

 

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

مشروع القانون املذكور، ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانو ، واحلكومة بشأنه.  -
 ) مرفق(

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين    لي حسن ال والبة       الدكتور ع .1
 .نوين إبدارة البحوث والدراساتث قاالغريري            ابحعلي حمسن السيد  .2
 

 

  السيدة مريفت علي حيدر.توىل أمانة سر اللجنة 
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 اثنيــاا: رأي اللجنة:
 

واستعرلت قرار جملس النواب  قشت اللجنة مشروع القانون مولوع الدراسة والب ث،      

بشأنه والقالي برفض مشروع القانون من حيث املبدأ، ومت تبادل وجهات النظر بني أعضاء 

ىل التوافل مع جملس لشؤون اللجان، وعليه فقد انتهت إ اللجنة وذلك حبضور املستشار القانو 

 النواب برفض مشروع القانون، وذلك لألسباب التالية:

احلفاظ على احلقو، ومحاية احلر ت واألموال العامة واخلاصة، لقانون إىل يهدف مشروع ا - 

إلافة إىل رفع كفاءة العاملني يف اجلهاز القضائي وأتهليهم، وتطوير اجلهاز القضائي ليواكب 

التطور السياسي واالجتماعي واليقايف، والوصول لتقدمي خدمات قضائية لعلى كفاءة وشفافية 

ابدف من مشروع القانون مت قل فعالا، فقد نصت  نال أن اللجنة رأت أإ ولق  وقت ممكن.

، والئ ة تنظيم 2014( لسنة 48الئ ة عم  اجمللس األعلى للقضاء الصادرة ابلقرار رقم )

، على تنظيم 2014( لسنة 49شؤون القضاء وأعضاء النيابة العامة الصادرة ابلقرار رقم )

أثرها على الرتقية، كما أن معيار املهنية واالرتقاء مبستوى الدورات ألعضاء السلطة القضائية و 

القالي العلمي وكفاءته املهنية واملبادرة إىل ز دة معرفته القانونية يدخ  لمن معاير تقيم أداء 

القضاة عند إجراء التفتيش على أعمابم،  فهناك نظام متكام  لتقييم القضاة وأعضاء النيابة 

تفتيش  الدوري بقيام املفتش القضائي بولع تقرير من قسمني، يتضمن العامة،  حيث جيري ال

القسم األول املالحظات القضائية واإلداريةت، أما القسم اليا  فيتضمن رأيه يف كفاية القالي 
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وعنايته بعمله، مع األخذ يف االعتبار عدد الربامج التدريبية واملشاركة فيها. كما يسعى اجمللس 

بغية  2014 تطوير كفاءة القضاة فجاء مشروع قضاة املستقب  منذ أكتوبر األعلى للقضاء إىل

حبيث ال يص  إىل منصة  ءتطوير املنظومة القضائية بشك  عام، و ريج كوادر متميزة يف القضا

القضاء إال األجدر  ذا املنصب.  هيك عن أن مشروع القانون تناول أحكامتاا تفصيلية كان 

لس األعلى للقضاء لتنظيمها وفل ما يراال مناسبتاا لتطوير القضاء من األنسب تركها للمج

 وأعضائه وذلك وفقتاا لإلمكانيات املتوافرة.

ليه جملس النواب املوقر من رفض مشروع القانون ومما سبل فقد اقتنعت اللجنة مبا انتهى إ      

 . حيث املبدأمن 

 اختيار مقرري املوىلوع األصلي واالحتياطي:اثلثـاا: 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعماالا لن  املادة ) 
 ك  من :

 

 مقرراا أصليـاا.األستاذ مخيس محد الرميحي             .1
 مقرراا احتياطياا. أمحد سامل العريض              الدكتور .2

 

 

 

 :ا: توصية اللجنةـا رابع
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قانون، ف ن اللجنة يف لوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ،راء أثناء دراسة مشروع ال     
 توصي مبا يلي:

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  على حيث املبدأمن عدم املوافقة   -
 )املعد بناءا  2002( لسنة 42ر ابملرسوم بقانون رقم )السل ة القضائية الصاد قانون

 ." املقدم من جملس النواب املوقر(على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 

 

 اسم الزايدـدالل ج                            خـميس محد الرميحي

 رئيس اللجنة                                     انئب رئيس اللجنة  
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  م2018يونيو  5التاريخ : 

 

 (4ملحق رقم )
 العامة المرافقتقرير لجنة 

 مجلس قرار بخصوص والبيئة

 مجلس قرار حول النواب

 قانون مشروع بشأن الشورى

 مكررًا( 6) برقم مادة بإضافة

( 1) رقم بقانون المرسوم إلى

 الكهرباء شأن فيم 1996 لسنة

 رقم للمرسوم المرافق والماء،

 .م2015 لسنة( 29)

جلنة املرافق العامة والبيئة تقرير 

خبصوص مشروع قانون يف شأن 

إنشاء وتنظيم صندوق دعم 

)املعد يف  ،الصيادين البحرينيني

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 
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 للجنة املرافق العامة والبيئة الثالث عشرالتقرير 

قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى، خبصوص مشروع قانون بشأن 
م يف شأن 1996( لسنة 1مكررا( إىل املرسوم بقانون رقم ) 6إبىلافة مادة برقم )

 م2015( لسنة 29افق للمرسوم رقم )الكهرابء واملاء، املر 

 الرابع من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

 مقدمـة : 

ص ل م  764معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى خطابتاا برقم )أرس  

من دور االنعقاد  م2018مايو  13( إىل جلنة املرافل العامة والبيئة املؤرخ يف 4د 4ب/ ف

من الفص  التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  الرابعالعادي 

 6صوص قرار جملس الشورى، خبصوص مشروع قانون إبلافة مادة برقم )قرار جملس النواب خب

افل للمرسوم رقم م يف شأن الكهرابء واملاء، املر 1996( لسنة 1مكررا( إىل املرسوم بقانون رقم )

على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي ، م2015( لسنة 29)

 لس.اللجنة بشأنه ليتم عرله على اجمل

 

 إجراءات اللجنة : -أوالا 
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 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 االجتماعن التالين: يفالقرار املذكور تدارست اللجنة ( 1)

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2018مايو  21 التاسع عشراالجتمتاع 

 م2018مايو  28 العشريناالجتمتاع 
 

 

اللجنة أثناء دراســـتها على الواثئق املتعلقة ابلقرار موىلـــوع البحث والدراســـة اطلعت ( 2)
 واليت اشتملت على ما يلي:

 

قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى، خبصوص مشروع قانون إبلافة مادة  -
م يف شأن الكهرابء واملاء، 1996( لسنة 1مكررا( إىل املرسوم بقانون رقم ) 6برقم )

 ( مرفق). م2015( لسنة 29رسوم رقم )املرافل للم

 )مرفق(الرأي القانو  بيئة املستشارين القانونيني مبجلس الشورى. -
 

، حيث حضـــر الكهرابء واملاءوزارة العشـــرين  هاوبدعوة من اللجنة شـــارك يف اجتماع( 3)
 :كل من

 املشرتكني. ئب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات  املهندا عد ن حممد فخرو  -

 مستشار قانو .     الدكتور عبدهللا أمحد عبدهللا -
 

 اللجنة من األمانة العامة ابجمللس: اتشارك يف اجتماع 
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 لشؤون اللجان. ستشار القانو امل   د مرهون   تن محيتاذ حمستاألست .1
 .لشؤون اللجان قانو الستشار امل     عبداملوجود يوسف أمحداألستاذ  .2

 أخصائي إعالم أول.     حممتد سلمتانالسيتد علي  .3

، والستتتتتتيدة مرمي أمحد أمني ستتتتتتر اللجنة الستتتتتتيدة خولة حستتتتتتن هاشتتتتتتمتوىل أمانة ستتتتتتر اللجنة  -
 الريس.

 الكهرابء واملاء:وزارة اثنيـاا: رأي 

توافل رأي وزارة الكهرابء واملاء مع اللجنة بشأن املوافقة على قرار جملس النواب خبصوص 

مكررا( إىل املرسوم بقانون  6خبصوص مشروع قانون إبلافة مادة برقم ) جملس الشورى،قرار 

 م،2015( لسنة 29م يف شأن الكهرابء واملاء، املرافل للمرسوم رقم )1996( لسنة 1رقم )

 : رأي اللجنــة:اثلثـاا

 

قرار جملس النواب خبصتتتتتتتوص قرار جملس الشتتتتتتتورى، خبصتتتتتتتوص مشتتتتتتتروع تدارستتتتتتتت اللجنة      

م يف شتتتتتتتتتأن 1996( لستتتتتتتتتنة 1مكررا( إىل املرستتتتتتتتتوم بقانون رقم ) 6قانون إبلتتتتتتتتتافة مادة برقم )

، وتبادل الستتتتادة أعضتتتتاء اللجنة م، 2015( لستتتتنة 29الكهرابء واملاء، املرافل للمرستتتتوم رقم )

وقتتد اطلعتتت اللجنتتة على رأي هيئتتة  ،واملتتاءالكهرابء وجهتتات النظر بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأنتته مع مميلي وزارة 

لتمستتتتتك اب القالتتتتتيعلى قرار جملس النواب  اللجنة واطلعت املستتتتتتشتتتتتارين القانونيني ابجمللس،
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، إذ توافل جملس الشتتتتتتورى وجملس النواب على ديباجة مشتتتتتتروع مشتتتتتتروع القانونبشتتتتتتأن بقرارال 

 ة األوىل منه.القانون واملادة اليانية ، فيما احنصر اخلالف بينهما يف املاد

رأت اللجنة أن قرار جملس النواب هو قرار ستتتتتتتتتتتتتتليم ويتفل مع ابدف من مشتتتتتتتتتتتتتتروع وقد 

قرر جملس النواب العقوبة اجلنائية املناستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبة لفع  التمديدات الكهرابئية و  ، حيث القانون

أي عملية ثديدات كهرابئية داخلية  المجال لتجريم ) الداخلية ( ففتح بذلكين  على كلمة   

أن الن  املعتتتتتد ل من جملس النواب من املرونتتتتتة حبيتتتتتث  وتر  الل نرررة، كؤؤؤانؤؤؤت أو خؤؤؤارجيؤؤؤة

يستتتتتتتتوعب أية  الفة للتمديدات الكهرابئية، فقد جاء شتتتتتتتامالا لكافة حاالت املخالفة الواردة 

عملية التمديدات الكهرابئية اخلارجية ال     ، وكذلك ليسؤؤؤؤؤؤؤؤتوع ( من القانون6بن  املادة )

 القانو  ألنه اقتصر على التمديدات الداخلية فقط.يشملها الن  

 

انتهت اللجنة إىل املوافقة على قرار جملس النواب بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتروع القانون القتناعها  وعليه

ا ابدف املرجو منهر أال وهو درء اخلطر ال وبغية صدوربوجاهة تلك التعديالت  قانون حمققتتتتتتتتتتتتتتتتتا

قوبة جنائية على املستتتتتتتتتهلك يف حالة عدم عن ستتتتتتتتالمة األفراد أو األماكن من خالل فر  ع

 مطابقة التمديدات الداخلية لشرو  السالمة أو إنشاء ثديدات داخلية بدون ترخي .

 

 اختيار مقرري املوىلوع األصلي واالحتياطي: - رابعـاا



87 
 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالا لن  املادة ) 
 اختيار ك  من :

 سعـادة املهندسـة زهـوة حممـد الكواري       مقرراا أصليــاا  .1

 مقرراا احتياطيـاا ـد ــاالستاذ علـي عيـسى أمحسعـادة  .2

 

 توصيـة اللجنـة: -خامسـاا

 يف لوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ،راء، ف ن اللجنة توصي مبا يلي:     

قرار جملس الشورى، خبصوص مشروع قرار جملس النواب خبصوص املوافقة على   -   
م يف شأن 1996( لسنة 1مكررا( إىل املرسوم بقانون رقم ) 6قانون إبىلافة مادة برقم )

، وذلك على النحو الوارد م2015( لسنة 29افق للمرسوم رقم )الكهرابء واملاء، املر 
 يف اجلدول املرفق.

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

  علي عيسى أمحد علي                         د.حممــد عـلي حســن علي               

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 رقم ) ( لسنة ) (  مشروع قانون

 م في شأن الكهرباء والماء،1996( لسنة 1المرسوم بقانون رقم )( مكرًرا إلى 6بإضافة مادة برقم ) 

 م2015( لسنة 29المرافق للمرسوم رقم ) 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 المادة األولى

 

 

 

بقانون رق) ت ضرران إلى المرسررو) 

في شرررررررررركن  1996( لسررررررررنررة 1 

الكهربا  والما  مادة  د دة برق) 

 ( مكرًرا، نصها اآلتي:6 

 المادة األولى

 
\ 

قرر المجلس إعؤؤؤؤادة صؤؤؤؤؤؤؤؤو   -

 المادة.

 )نص المادة بعد التعديل(

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 

في شىىىىىىىىىأن  1996( لسىىىىىىىىنة 1)

الكهربىىىاء والمىىىاء مىىىادة جىىىديىىىدة 

 ( مكرًرا، نصها اآلتي:6برقم )

 المادة األولى

 

فقررررة على قرار م ل   - موا ل ا

  النواب بإعادة ص اغة المادة.

 

 

 

 المادة األولى

 

 

 

 

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 

في شىىىىىىىىىأن  1996( لسىىىىىىىىنة 1)

الكهربىىىاء والمىىىاء مىىىادة جىىىديىىىدة 

 ( مكرًرا، نصها اآلتي:6برقم )
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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

 ( مكرًرا:6المادة )

 عرراقررب بررال ب  مرردة ال تقررل عن 

 ال ة أشهر وال ت اوز سنة وا دة 

وبغرامررة ال تقررل عن ألن د نررار 

نار أو بإ د   وال ت اوز ألفي د 

اررات ن العقوبت ن كررل من  خررالن 

( من 3( و  2البنررررد ن   أ كررررا)

( من اذا القانون، وفي 6المادة  

 رالرة العود تكون العقوبرة ال ب  

مدة ال تقل عن سررررررتة أشررررررهر وال 

ت اوز سررررررررنت ن والغرامة التي ال 

تقرررل عن ألفي د نرررار وال ت ررراوز 

 ( مكرًرا:6المادة )

يُعىىىاقىىىم بالرامىىىة ال تجىىىاو   لف 

دينىىىىار كىىىى  من  قىىىىام تمىىىىديىىىىدات 

كهربائية بدون التر يص الال م 

 و غير مطابقة لشروط السالمة، 

وذلىىىىك بىىىىالىىىمىىى ىىىىالىىىفىىىىة لىىىلىىىوائىىى  

والقرارات واألنظمىىة الصىىىىىىىىىادرة 

 تنفيذًا ألحكام هذا القانون.

 

لة العود يعاقم بالحبس  وفي حا

لمدة ال ت يد على ثالثة شىىىىىىىىهور 

 مكرًرا:( 6المادة )

 

يُعىىىاقىىىم بالرامىىىة ال تجىىىاو   لف 

دينىىىىار كىىىى  من  قىىىىام تمىىىىديىىىىدات 

كهربائية بدون التر يص الال م 

 و غير مطابقة لشروط السالمة، 

وذلىىىىك بىىىىالىىىمىىى ىىىىالىىىفىىىىة لىىىلىىىوائىىى  

والقرارات واألنظمىىة الصىىىىىىىىىادرة 

 تنفيذًا ألحكام هذا القانون.

 

وفي حالة العود يعاقم بالحبس 

لمدة ال ت يد على ثالثة شهور 
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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

أربعررررة دالن د نررررار أو بررررإ ررررد  

 اات ن العقوبت ن.

وفي المسرررررررررراكن المشررررررررتركررة أو 

فرررة ال مررراع رررة، في  رررالرررة مخرررال

شررررررررروط األمن والسررررررررالمة التي 

 صرررررررررررردر بت ررررد ررررداررررا قرار من 

الوز ر، تتعدد الغرامة بالنسرررررررربة 

عدد من وقع  في  للمسررررررررتهل  بت

 شكنه) المخالفة الشاغل ن للسكن.

و عد السرررركن مشررررترًكا أو  ماع ًا 

متى شرررررغلته م موعة من األفراد 

ال تربطه) صررررررررلررررة قرابررررة  تى 

الرردر ررة الرابعررة وال  قررل عررددا) 

تي ال تجىىىاو   لفي وبىىىالالرامىىىة ال

 دينار  و بإحدى هاتين العقوبتين.

لالرامة التي ال تجاو   لفي وبا

 دينار  و بإحدى هاتين العقوبتين.
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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

أفراد، و سررررررتوي أن عن خمسررررررة 

 كون شغله) للسكن بشكل مباشر 

 أو من الباطن. 
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 (53ملحق رقم ) -2

 
المرافق العامة والبيئة تقرير لجنة 

بخصوص قرار مجلس النواب 

حول قرار مجلس الشورى بشأن 

( 3مشروع قانون بتعديل المادة)

( 1)من المرسوم بقانون رقم 

م في شأن الكهرباء 1996لسنة 

والماء )المعد في ضوء االقتراح 

بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم 

 . من مجلس النواب

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص قرار 

جملس النواب حول قرار جملس الشورى 

بشأن مشروع قانون بشأن تقرير زيادة 
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  م2018مايو  28التاريخ : 

 للجنة املرافق العامة والبيئة احلادي عشرالتقرير 

قرار جملس الشورى، خبصوص مشروع قانون  قرار جملس النواب خبصوصبشأن 
م يف شأن الكهرابء واملاء 1996( لسنة 1( من املرسوم بقانون رقم )3بتعديل املادة )

 ( املقدم من جملس النواب املوقر()املعد بناء على االقرتاح بقانون )بصيغته املعدلة

 الرابع من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

 مقدمـة : 

ص  765أرس  معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى خطابتاا برقم )

، من دور االنعقاد م2018مايو 13( إىل جلنة املرافل العامة والبيئة املؤرخ يف 4د 4ل م ب/ ف

من الفص  التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  الرابعالعادي 

( 3نواب خبصوص قرار جملس الشورى، خبصوص مشروع قانون بتعدي  املادة )قرار جملس ال

م يف شأن الكهرابء واملاء )املعد بناء على االقرتاا 1996( لسنة 1من املرسوم بقانون رقم )

على أن تتم دراسته وإبداء ، ( املقدم من جملس النواب املوقر(بقانون )بصيغته املعدلة

 ضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرله على اجمللس.املالحظات، وإعداد تقرير يت

 إجراءات اللجنة : -أوالا 
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 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

ــــت اللجنة ( 1) ــ ــ ــ ــ ــر بتاريخ  يفالقرار املذكور تدارســ ــ ــ ــ ــ ــ ــع عشــ ــ ــ ــ ــ ــ  مايو 21اجتماعها التاســ

 .م2018
 

 

املتعلقة ابلقرار موىلـــوع البحث والدراســـة اطلعت اللجنة أثناء دراســـتها على الواثئق ( 2)
 واليت اشتملت على ما يلي:

 

 ( مرفقاملذكرة القانونية بيئة املستشارين القانونيني. )  -

قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى، خبصوص مشروع قانون بتعدي  املادة  -
)املعد بناء على  م يف شأن الكهرابء واملاء1996( لسنة 1( من املرسوم بقانون رقم )3)

 ( مرفق).االقرتاا بقانون )بصيغته املعدلة( املقدم من جملس النواب املوقر(
 

 

 :من األمانة العامة ابجمللس اجتماعات اللجنةشارك يف  -

 لشؤون  اللجان. املستشار القانو     اذ حمسن محيد مرهون      تاألست .4
 مستشار قانو . عبداملوجود يوسف أمحداألستاذ  .5

 أخصائي إعالم أول.  انتالسيتد علي حممتد سلم .6

 
 

، والستتتتتتتيدة مرمي أمحد أمني ستتتتتتتر اللجنة الستتتتتتتيدة خولة حستتتتتتتن هاشتتتتتتتمتوىل أمانة ستتتتتتتر اللجنة  -
 .أمني سر جلنة مساعد ابجمللس الريس
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 : رأي اللجنــة:اثنيـاا

 

تدارستتتتتتت اللجنة قرار جملس النواب حول قرار جملس الشتتتتتتورى خبصتتتتتتوص مشتتتتتتروع قانون      

م يف شتتتأن 1996( لستتتنة 1( من املرستتتوم بقانون رقم )3مشتتتروع قانون بتعدي  املادة )بشتتتأن 

الكهرابء واملتاء )املعتد بنتاء على االقرتاا بقتانون )بصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيغتته املعتدلتة( املقتدم من جملس النواب 

 لعت على املذكرة القانونية بيئة املستشارين القانونيني. كما اطاملوقر(،  

 

يف حني  وقد جاء قرار جملس النواب ابلتمستتتك بقرارال الستتتابل بشتتتأن مشتتتروع القانون،

املنعقدة اجللستتتة اليالية بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، وذلك يف  جاء قرار جملس الشتتتورى

دور االنعقاد العادي الرابع من الفص  التشريعي م، من 2017أكتوبر  22يوم األحد املوافل 

 الرابع.

 

مشروع القانون من شأنه ز دة األعباء املالية على امليزانية العامة وتؤكد اللجنة على أن 

ا مل وااا يف  للدولة وابلتايل ز دة العجز وتراكم الدين العام فالتعرفة املقرتحة ال حتقل خفضتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

كما سيرتتب عليها خفض إيرادات ابيئة والذي قد يؤدي إىل تد  الفاتورة الشهرية للمواطن،  

ا على مناخ االستيمار يف اململكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما  اخلدمات وسيؤثر سلبتتتتتتتتتتتا

يتطلب ز دة يف الدعم احلكومي لقطاع الكهرابء واملاء، ونظراا للظروف االقتصادية ال  ثر  ا 
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من دول املنطقتة، جتاءت بعض القرارات املتعلقتة إبعتادة توجيته التدعم  مملكتة الب رين والعتديتد

احلكومي وحتستتتتتتتتني أستتتتتتتتاليب تقييم االحتياجات وذلك  لضتتتتتتتتمان توجيه الدعم ملستتتتتتتتت قيه ومبا 

 يسهم يف تنمية اإليرادات وتقلي  الدين العام.

 

ع وبناء على ما تقدم اجتهت اللجنة إىل إعادة توصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتها بعدم املوافقة على مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو 

 القانون املذكور والتمسك بقرار جملس الشورى السابل برفض مشروع القانون من حيث املبدأ.

 اختيار مقرري املوىلوع األصلي واالحتياطي: - اثلثـاا

 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالا لن  املادة ) 
 اختيار ك  من :

 حممـد الكواري       مقرراا أصليــااسعـادة املهندسـة زهـوة   .3

 مقرراا احتياطيـاا ـد ــاالستاذ علـي عيـسى أمحسعـادة  .4

 

 

 توصيـة اللجنـة: -رابعـاا

 يف لوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ،راء، ف ن اللجنة توصي مبا يلي:     
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قانون بتعديل مشروع التمسك بقرار جملس الشورى السابق بعدم املوافقة على   -   
م يف شأن الكهرابء واملاء )املعد 1996( لسنة 1( من املرسوم بقانون رقم )3املادة )

، من حيث ( املقدم من جملس النواب املوقر(بناء على االقرتاح بقانون )بصيغته املعدلة
م، من 2017أكتوبر  22املبدأ، واملتخذ يف اجللسة الثالثة املنعقدة يوم األحد املوافق 

 االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع.دور 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 
 

  علي عيسى أمحد علي                         د.حممــد عـلي حســن علي               

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  

 
 


