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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

واألمن الوطني بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على االتفاقية بين حكومة 

مملكة البحرين وحكومة جمهورية 

بشأن التعاون في مكافحة قبرص، 

اإلرهاب والجريمة المنظمة واالتجار 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير 

المشروعة والجرائم الجنائية األخرى 

المنصوص عليها في االتفاقية، المرافق 

 م.2018( لسنة 13للمرسوم رقم )
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 م 2018 يونيو 6التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثامن والعشرونالتقرير 

بني حكومة  االتفاقمشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابلتصديق على خبصوص 
بشأن التعاون يف مكافحة اإلرهاب ، مجهورية قربصمملكة البحرين وحكومة 

شروعة املواجلرمية املنظمة واالجتار ابملخدرات واملؤثرات العقلية واهلجرة غري 
 واجلرائم اجلنائية األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة: 

دفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية وال     
 ( املؤرخ يف4د 4ص ل خ أ/ ف/781الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

مشروع قانون رقم ) ( والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018مايو  27 
، قربص مجهوريةبني حكومة مملكة البحرين وحكومة  االتفاقابلتصديق على لسنة )  ( 

بشأن التعاون يف مكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة واالجتار ابملخدرات واملؤثرات العقلية 
، على أن تتم واهلجرة غري املشروعة واجلرائم اجلنائية األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية

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

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

يونيو  4 املنعقد بتاريخ الثاين والعشتتتتتريناجتماعها تدارستتتتتت اللجنة مشتتتتتروع القانون يف  .1
 .م2018

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها على الوائت املتعلقة مبشتتتتروع القانون مورتتتتوع النظر وال   .2
 اشتملت على: 

 (مرفقالنواب ومرفقاته. ) قرار جملس -
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 )مرفق(رأي وزارة اخلارجية.  -

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

 ()مرفق .ةاملذكور  االتفاقية -

 

 ممثلني عن: جتماعاالوبدعوة من اللجنة شارك يف  .3
 

 وزارة اخلارجية، وقد حضر كل من: -

 .مستشار إدارة الشؤون القانونية  الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .1

 .ابحث قانوين أول إبدارة الشؤون القانونية  مبارك عبدهللا الرميحيالسيد  .2
 

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -

 رئيس شعبة اللجان الوزارية.   النقيب حممد يونس اهلرمي  .1

 من إدارة الشؤون القانونية.  أول فيصل عبدالعزيز النجار املالزم .2
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وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضرت الدكتورة الشيخة نورة بنت  -
 خليفة آل خليفة املستشار القانوين للوزارة.

 الدكتور علي حســـــــــــــــن ال والبةمن األمانة العامة ابجمللس شــارك يف اجتماع اللجنة  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهريا عبدالل يف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا
 

ستتتتتتتالمة مشتتتتتتتروع القانون من رأت جلنة الشتتتتتتتؤون التشتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتورى      
 . )مرفت(الناحية الدستورية

 

 :وزارة اخلارجيةرأي  -اثلثــاا

بين ممثلو وزارة الخارجية أن االتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسييييييي  

بين المؤسييسييام المسييؤولة ان إلفان الوالون واللفاا الى المن والنعام العام       

البلييدين    مليياا مةييا ليية اارجيياة  واللميميية المنعميية  واالتلييار بييالمخييدرام  

هلمة غيم المشييمواة  واللما ا اللنا ية الىما المنصييو  والمؤثمام العولية  وال

اليها    االتفاقية المذ ورة   ما بينوا أن جذه االتفاقية ال تنطوي الى مخالفة لحةام 

الدسييييييتور أو الووالين المعموا بها    مملةة البلمين  وأل  يلزم لنفانجا أن تصييييييدر 

 ( من الدستور.37بوالون ام ً بلةا الفومة الثالية من المادة )
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ــاارابعـ  وزارة الداخلية:رأي  -ــ

بالتصيييييدي  الى االتفا  أبدم وزارة الداىلية موا وتها الى مشيييييموا الوالون 

بين حةومة مملةة البلمين وحةومة جمهورية قبم   بشيييييييان التعاون    مةا لة 

ية والهلمة  بالمخدرام والمؤثمام العول لار  مة المنعمة واالت غيم اارجاة واللمي

 . المشمواة واللما ا اللنا ية الىما المنصو  اليها    االتفاقية

 

  :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي وزارة  -خامسـاا

أبدم وزارة العدا موا وتها الى مشموا الوالون المذ ور لما ل  من أجمية    

واالتلييار  تعزيز التعيياون بين الطم ين    مةييا ليية اارجيياة  واللميميية المنعميية 

واللما ا اللنييا ييية   والهلمة غيم المشييييييموايية  والمؤثمام العولييية  بييالمخييدرام

  .الىما

 

 رأي اللجنــة: -ــااسادس

تدارسييا الللنة مشييموا قالون رقا ) ( لسيينة )  ( بالتصييدي  الى االتفا  بين 

حةوميية مملةيية البلمين وحةوميية جمهورييية قبم   بشييييييييان التعيياون    مةييا ليية 

ية والهلمة غيم اارجاة و بالمخدرام والمؤثمام العول لار  مة المنعمة واالت اللمي

بلضور ممثل  المشمواة واللما ا اللنا ية الىما المنصو  اليها    االتفاقية  
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لشيييييؤون المسيييييتشيييييار الوالول  و وزارة الخارجية  ووزارة الداىلية  ووزارة العدا 

ية والوالولية بمللس الشيييييورا رأي للنة الشيييييؤون التشيييييميعاطلعا الللنة و  الللان

الى  والذي جاء مؤ دًا لسييي مة مشيييموا الوالون من الناحية الدسيييتورية   ما اطلعا

 بشان مشموا الوالون. قمار مللس النواة ومم وات 

 

مادة (  لصييييييا  19من ) – ضيييييي ً ان الديباجة  –وتتالف االتفاقية المذ ورة 

( منهييا الى تعيياون الطم ين المتعيياقييدين    مةييا ليية اارجيياة واللميميية 1المييادة )

المنعمة واالتلار بالمخدرام والمؤثمام العولية والهلمة غيم المشييييييمواة واللما ا 

اللنا ية الىما  ونلك  ل  مع ضمورة مماااة احتمام الووالين الوطنية وااللتزامام 

( السلطام المختصة لة  الطم ين المتعاقدين    سبيل تنفيذ 2ينا المادة )الدولية  وب

(  ود تولا حصيييم اللما ا الت  تدىل ضيييمن لطا  3أحةام جذه االتفاقية  أما المادة )

تطبي  االتفيياقييية والت  يشييييييتمط  يهييا أن تشييييييةييل جميميية       البلييدين )التلميا 

مةا لة جما ا جنا ية أىما بناًء الى المشييتم،(   ما أجازم توسيييع ملاا التعاون ل

( منها أشيييةاا التعاون بين الطم ين 4اتفا  مشيييتم، بين الطم ين  بينما بينا المادة )

   منع ومةا لة اللما ا اللنا ية  من نلك قيام الطم ين بااب غ ان جميع البيالام 

ا  الت  تتعل  بالشييييييخا  المتورطين    اللما ا  المسيييييياادة    تعو  الشييييييخ

المشتب  بارتةابها جما ا  تبادا المعلومام والخبمام  اود اجتمااام ان الضمورة  

( من االتفاقية الى سييييييبل التعاون بين 8( و )7(  )6(  )5الخ   يما لصييييييا المواد )
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الطم ين بالنسييييييبة لمةا لة اارجاة  مةا لة االتلار غيم المشييييييموا بالمخدرام 

بالبشييييم والهلمة غيم الشييييماية ومةا لة غسييييل  والمؤثمام العولية  مةا لة ااتلار

المواا  ل الى حدة  ونلك  ل  و وًا لتشييييميعاتهما الوطنية وأحةام االتفاقية  وحددم 

( شييييموط التعاون بين السييييلطام المختصيييية التابعة لة  الطم ين  يما يتعل  9المادة )

ر ض الطل   ( منها أوج 10بطل  توديا المعلومام أو المسييييييياادة  وبينا المادة )

( من االتفاقية  والت  أجازم ر ض الطل  إنا ما  ان يهدد 9المشيييييار إلي     المادة )

السيييادة والمن والنعام العام أو المصييالو الوطنية  أو    حاا  ان الطل  ال يتف  مع 

التشييييميعام الوطنية  أو إنا  ان جذا الو اء يناقض قماراتها الوضييييا ية أو االلتزامام 

(  ود لصييا الى الحةام الخا يية بلماية المعلومام المتبادلة 11أما المادة ) الدولية 

( الى إلشييييياء للنة مشيييييتم ة من قبل الطم ين 12بين الطم ين   ما لصيييييا المادة )

( حتى 13لغمض تعزيز التعاون الذي تنص الي  االتفاقية  وتضييييييمنا المواد من )

واط االتصييييييياا بين ا19) ية من حيث ل ًما ىتام ية ( أحةا ةاليف  تسييييييو لطم ين  الت

المنازاام  الع قة مع االتفاقيام الدولية الىما  تعلي  وتعديل االتفاقية والحةام 

 المتعلوة بدىوا االتفاقية حيز التنفيذ.

 

ورأم الللنيية أجمييية االتفيياقييية    تعزيز التعيياون بين الطم ين    مةييا ليية 

والهلمة   والمؤثمام العولييية  واالتلييار بيالمخييدرام اارجياة  واللميميية المنعميية 

لما لهذه اللما ا من ىطورة بالغة تتعدا  واللما ا اللنا ية الىما  غيم المشيييمواة
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آثارجا إقليا الدولة الت  وقعا  يها  وتمتد إلى الدوا نام الصيييلة بها  وتؤثم سيييلبًا    

ا وة من والي  تو ييي  الللنة بالمواسيييتومار المودرام االقتصيييادية للعديد من الدوا  

حيث المبدأ الى مشموا قالون رقا ) ( لسنة )  ( بالتصدي  الى االتفا  بين حةومة 

مملةيية البلمين وحةوميية جمهورييية قبم   بشيييييييان التعيياون    مةييا ليية اارجيياة 

واللميمة المنعمة واالتلار بالمخدرام والمؤثمام العولية والهلمة غيم المشييييمواة 

  اليهييا    االتفيياقييية  والموا ويية الى مواد واللما ا اللنييا ييية الىما المنصييييييو

 المشموا  ما وردم    اللدوا المم  .

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـااسابع
 

( من ال  لة الداىلية لمللس الشييييييورا  اتفوا الللنة 39إاماالً لنص المادة )

 الى اىتيار  ل من:

 

 مقرراا أصليــاا.  األستاذة اننسي دينا إيلي خضوريسعادة  .1
 مقرراا احتياطيـاا.  عبدالرمحن حممد مجشري سعادة األستاذ .2

 

 توصيـة اللجنـة: -ــاااثمن

يف رتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من سراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع القانون، ف ن 
 اللجنة توصي مبا يلي:
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 االتفاقمشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابلتصديق على املوافقة من حيث املبدأ على  -  
بشأن التعاون يف مكافحة ، مجهورية قربصبني حكومة مملكة البحرين وحكومة 

اإلرهاب واجلرمية املنظمة واالجتار ابملخدرات واملؤثرات العقلية واهلجرة غري املشروعة 
 .واجلرائم اجلنائية األخرى املنصوص عليها يف االتفاقية

 

 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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مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة 

والجريمة المنظمة واالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية األخرى المنصوص عليها  اإلرهاب

 في االتفاقية

 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 المشروعمسمى 

 

 

 

 

 

 مسمى المشروع

 

المسمى كما ورد الموافقة على  -

لقررررا و    مع في مشرررررررررون ا

لح رررررررر     مراعررررار ء رات ا

 الررلرراررور الرروارد فرري عرر ررررارر

 لح ررررررر  )الغير مشرررررررروعة( 

 (.غير المشروعة)

 

 مسمى المشروع

فقررررة على - موا ل قرار م لس  ا

المسررررمى  ال واب  الموافقة على

كما ورد في مشررررررون القا و   

مع مراعررار ء رات الح ررررررر    

)الغير  اللاور الوارد في ع ارر

غير ) لح ررررررر  مشرررررررروعرررة( 

 (.المشروعة

 سمى المشروعم
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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

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

ية بين  فاق بالتصررررررررديق على االت

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

جمهورية قبرص بشررررأن التعاون 

في مكررافحررة اإلرهرراب والجريمررة 

المنظمرررة واالتجرررار برررالمخررردرات 

لهجرة  ليررررة وا عق ل لمؤثرات ا وا

الررغرريررر مشررررررررروعررررة والررجرررائررم 

الجنررائيررة األخرى المنصررررررروص        

 عليها في االتفاقية

 )المسمى بعد التعديل(
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

ية بين  فاق بالتصررررررررديق على االت

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

جمهورية قبرص بشررررأن التعاون 

في مكررافحررة اإلرهرراب والجريمررة 

المنظمرررة واالتجرررار برررالمخررردرات 

غير والمؤثرات العقلية والهجرة 

ية  المشرررررررروعة والجرائم الجنائ

ها في  األخرى المنصررررررروص علي

 االتفاقية

 

 )المسمى بعد التعديل(
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

ية بين  فاق بالتصررررررررديق على االت

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

جمهورية قبرص بشررررأن التعاون 

في مكررافحررة اإلرهرراب والجريمررة 

المنظمرررة واالتجرررار برررالمخررردرات 

غير والمؤثرات العقلية والهجرة 

ية  المشرررررررروعة والجرائم الجنائ

ها في  األخرى المنصررررررروص علي

 االتفاقية

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

ية بين  فاق بالتصررررررررديق على االت

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

جمهورية قبرص بشررررأن التعاون 

في مكررافحررة اإلرهرراب والجريمررة 

المنظمرررة واالتجرررار برررالمخررردرات 

غير والمؤثرات العقلية والهجرة 

ية  المشرررررررروعة والجرائم الجنائ

ها في  األخرى المنصررررررروص علي

 االتفاقية
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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

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة

 

الد  ا ة كما ص الموافقة على  َ -

مع ورد في مشررررررررون القا و   

مراعار ء رات الح     اللاور 

)الرررغررريرررر  الررروارد فررري عررر ررررارر

غير ) لح ررررررر  مشرررررررروعررررة( 

 (.المشروعة

 

 

 

 )نص الديباجة بعد التعديل(
 

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة

 

فقررررة - موا ل قرار م لس  ا على 

ص على  َ ال واب  ررررالموافقررررة 

الد  ا ة كما ورد في مشررررررون 

مع مراعررررار ء رات القررررا و   

الح ررررررر    اللاور الوارد في 

)الغير مشرررررررروعررررة(  ع ررررارر

 (.غير المشروعة) لح   

 

 التعديل( )نص الديباجة بعد
 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة        

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

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

 على الدسحور  االطالن  عد

وعلى االحفاق ة      كومة مملكة 

ل  ر   و كومررررة  مةور ررررة  ا

ق رص  شرر   الحعاو  في مكاف ة 

 اإلرهرررراب وال ر مررررة الم  مررررة

واالح ار  المخدرات والمؤثرات 

العقل ة والة رر الا ر مشررررررروعة 

والرر رررالررا الرر رر ررررالرر ررررة ا خررر  

الم  ررررررروص عل ةا في االحفاق ة  

  2015مارس  9الموقعة في 

أقر م لس الشرررررررور  وم لس 

ال واب القا و  اآلحي   رررررد  وقد 

  دق ا عل د وأ در اه:

 على الدسحور  االطالن  عد

وعلى االحفاق ة      كومة مملكة 

ل  ر   و كومررررة  مةور ررررة  ا

ق رص  شرر   الحعاو  في مكاف ة 

اإلرهرررراب وال ر مررررة الم  مررررة 

واالح ار  المخدرات والمؤثرات 

 غير المشررررروعةالعقل ة والة رر 

والرر رررالررا الرر رر ررررالرر ررررة ا خررر  

الم  ررررررروص عل ةا في االحفاق ة  

  2015مارس  9الموقعة في 

  وم لس أقر م لس الشرررررررور

ال واب القا و  اآلحي   رررررد  وقد 

  دق ا عل د وأ در اه:

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدسحور  االطالن  عد

وعلى االحفاق ة      كومة مملكة 

ل  ر   و كومررررة  مةور ررررة  ا

ق رص  شرر   الحعاو  في مكاف ة 

اإلرهرررراب وال ر مررررة الم  مررررة 

واالح ار  المخدرات والمؤثرات 

 غير المشررررروعةالعقل ة والة رر 

والرر رررالررا الرر رر ررررالرر ررررة ا خررر  

الم  ررررررروص عل ةا في االحفاق ة  

  2015مارس  9الموقعة في 

 على الدسحور  االطالن  عد

وعلى االحفاق ة      كومة مملكة 

ل  ر   و كومررررة  مةور ررررة  ا

ق رص  شرر   الحعاو  في مكاف ة 

اإلرهرررراب وال ر مررررة الم  مررررة 

واالح ار  المخدرات والمؤثرات 

 غير المشررررروعةالعقل ة والة رر 

والرر رررالررا الرر رر ررررالرر ررررة ا خررر  

الم  ررررررروص عل ةا في االحفاق ة  

  2015مارس  9الموقعة في 

  وم لس أقر م لس الشرررررررور

ال واب القا و  اآلحي   رررررد  وقد 

  دق ا عل د وأ در اه:
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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

 

 

 

أقر م لس الشرررررررور  وم لس 

ال واب القا و  اآلحي   رررررد  وقد 

  دق ا عل د وأ در اه:

 

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال

المررادر كمررا ص الموافقررة على  َ -

مع ورد في مشررررررررون القا و   

مراعار ء رات الح     اللاور 

)الرررغررريرررر  الررروارد فررري عررر ررررارر

غير ) لح ررررررر  مشرررررررروعررررة( 

  (.المشروعة

 

 

 

 األولىمادة ال

فقررررة - موا ل قرار م لس  ا على 

ص على  َ  ال واب  ررررالموافقررررة

المررادر كمررا ورد في مشررررررررون 

مع مراعررررار ء رات القررررا و   

الح ررررررر    اللاور الوارد في 

)الغير مشرررررررروعررررة(  ع ررررارر

  (.غير المشروعة) لح   

 

 األولىمادة ال
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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

 

 

االحفاق ة      كومة ُ ودق على 

مررمررلرركررررة الرر رر ررر رر  و رركررومررررة 

 مةور ة ق رص  شرررررر   الحعاو  

في مكرراف ررة اإلرهرراب وال ر مررة 

الم  مرررة واالح رررار  رررالمخررردرات 

والمؤثرات العقل ة والة رر الا ر 

وال رالا ال  رررال رررة مشرررررررروعرررة 

ا خر  الم  ررررررروص عل ةررا في 

مررارس  9االحفرراق ررة  الموقعررة في 

   والمرافقة لةذا القا و .2015

 )النص بعد التعديل(
 

االحفاق ة      كومة ُ ودق على 

مررمررلرركررررة الرر رر ررر رر  و رركررومررررة 

 مةور ة ق رص  شرررررر   الحعاو  

في مكرراف ررة اإلرهرراب وال ر مررة 

الم  مرررة واالح رررار  رررالمخررردرات 

غير والمؤثرات العقل ررة والة رر 

وال رالا ال  ررال ررة المشرررررررروعررة 

ا خر  الم  ررررررروص عل ةررا في 

مررارس  9االحفرراق ررة  الموقعررة في 

   والمرافقة لةذا القا و .2015

 )النص بعد التعديل(
 

االحفاق ة      كومة ُ ودق على 

مررمررلرركررررة الرر رر ررر رر  و رركررومررررة 

 مةور ة ق رص  شرررررر   الحعاو  

في مكرراف ررة اإلرهرراب وال ر مررة 

الم  مرررة واالح رررار  رررالمخررردرات 

غير والمؤثرات العقل ررة والة رر 

وال رالا ال  ررال ررة المشرررررررروعررة 

ا خر  الم  ررررررروص عل ةررا في 

مررارس  9االحفرراق ررة  الموقعررة في 

  و .  والمرافقة لةذا القا2015

 

 

 

 

االحفاق ة      كومة ُ ودق على 

مررمررلرركررررة الرر رر ررر رر  و رركررومررررة 

 مةور ة ق رص  شرررررر   الحعاو  

في مكرراف ررة اإلرهرراب وال ر مررة 

الم  مرررة واالح رررار  رررالمخررردرات 

غير والمؤثرات العقل ررة والة رر 

وال رالا ال  ررال ررة المشرررررررروعررة 

ا خر  الم  ررررررروص عل ةررا في 

مررارس  9الموقعررة في االحفرراق ررة  

   والمرافقة لةذا القا و .2015
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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

 الثانيةمادة ال

رلرر ررس مرر ررلررس الررو رات  عررلررى

 –كل ف ما  خ رررررررد  –والو رات 

قا و   و ُعمل  د م   ح ف ذ هذا ال

ال وا الحررالي لحررار ر  شرررررررره في 

 ال ر در الرسم ة.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على  ص المادر كما  -

 ورد في مشرون القا و .

 الثانيةمادة ال

الموافقة على  ص المادر كما  -

 ورد في مشرون القا و .

 الثانيةمادة ال

رلرر ررس مرر ررلررس الررو رات  عررلررى

 –كل ف ما  خ رررررررد  –والو رات 

قا و   و ُعمل  د م   ح ف ذ هذا ال

ال وا الحررالي لحررار ر  شرررررررره في 

 ال ر در الرسم ة.
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 م2018يونيو  3التاريخ: 
 

 

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

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

اإلرهاب مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة 

والجريمة المنظمة واالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة 

 .خرى المنصوص عليها في االتفاقيةوالجرائم الجنائية األ

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

م  أر   معال  السيد ال  بن  الو الصالو ر يس المللس  2018 مايو 27بتاريخ  

مشروع قانون رقم ) (    لسخة من(4د  4  ا م  / ف   782ا )ضمن  تاب  رق

لسنة ) ( بالتصديق على االتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 

قبرص، بشأن التعاون في مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة واالتجار بالمخدرات 

المنصوص خرى والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة والجرائم الجنائية األ

إلى للنة الشؤون التشميعية والوالولية  ونلك لمناقشت  وإبداء ، عليها في االتفاقية

 الم حعام الي  لللنة الشؤون الخارجية والد اا والمن الوطن .
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اودم للنة الشييييييؤون التشييييييميعية والوالولية اجتمااها  م2018يونيو  3 وبتاريخ    

  واالحفاق  وقرار المذ ور والونال مشييييييموا  حيث اطلعا الى الثاني والعشرررررررين

بلضيييور المسيييتشيييار الوالول  لشيييؤون  ونلك  م لس ال واب  شررر   مشررررون القا و 

 .الللان

 

لمبادئ  إلى ادم مخالفة مشييييييموا الوالون –بعد المداولة والنواش  –والتها الللنة       

 .وأحةام الدستور

 

 رأي اللجنة:

( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاق بين  مشروع قانون رقم )تما الللنة س مة   

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة اإلرهاب 

والجريمة المنظمة واالتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة الغير مشروعة 

 .الدستورية من الناحية، خرى المنصوص عليها في االتفاقيةوالجرائم الجنائية األ

 

 

 

 

  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 التعاون 

مجال المالحة البحرية في 

التجارية، بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة جمهورية 

مصر العربية، المرافق للمرسوم 

 م.2018( لسنة 15رقم )
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 م 2018 يونيو 6التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين والعشرونالسابع التقرير 

 ابلتصديق على اتفاقية التعاون يف رقم ) ( لسنة )  ( مشروع قانونخبصوص 
جمال املالحة البحرية التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 م2018( لسنة 15مصر العربية، املرافق للمرسوم رقم )

 من الفصل التشريعي الرابع رابعدي الدور االنعقاد العا

 

 مقدمـة: 

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

 ( املؤرخ يف4د 4ص ل خ أ/ ف/775الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

( رقم ) قانونمشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018 مايو 27

ابلتصديق على اتفاقية التعاون يف جمال املالحة البحرية التجارية بني حكومة  لسنة )  (

، م2018( لسنة 15مملكة البحرين وحكومة مجهورية مصر العربية، املرافق للمرسوم رقم )

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

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

يونيو  4 املنعقد بتاريخ الثاين والعشتتترينتدارستتتت اللجنة مشتتتروع القانون يف اجتماعها  .1
 .م2018

 

متت دعوة وزارة املواصتتالت واالتصتتاالت  ضتتور اجتماع اللجنة، إال أنه أ  ضتتر أي  .2
 ممثل عنها.

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتها على الوائت املتعلقة مبشتتروع القانون مورتتوع النظر وال   .3
 اشتملت على: 

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

 (مرفق)رأي وزارة اخلارجية.  -

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

 ()مرفق .ةاملذكور  االتفاقية -

 

 كل من:  وقد حضروزارة اخلارجية، وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع   .4
 

 .مستشار إدارة الشؤون القانونية  الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ .1

ابحث قانوين أول إبدارة الشؤون   مبارك عبدهللا الرميحيالسيد  .2
 .القانونية
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 الدكتور علي حســـــــــن ال والبةمن األمانة العامة ابجمللس شـــــــــارك يف اجتماع اللجنة  -
 املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 

 .سهريا عبدالل يف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا

 رأت جلنة الشتتتتتتتؤون التشتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتورى ستتتتتتتالمة مشتتتتتتتروع القانون من     
 . )مرفت(الناحية الدستورية

 

 رأي وزارة اخلارجيــة:  -ــاااثلث

، والعالقتات بني البلتدين العالقتة الثنتائيتةوزارة اخلتارجيتة أةيتة االتفتاقيتة يف تع ي   بني ممثلو     

بشتتتتتتتتتكل لاص من لالل تستتتتتتتتتي  لدمة مالحية منظمة لنقل الركاب االقتصتتتتتتتتتادية والتجارية 

أن هذه كما بينوا   والبضتتتتائع بني موانب البلدين، تدف تنمية العالقات االقتصتتتتادية والتجارية،

االتفاقية ال تنطوي على خمالفة ألحكام الدستتتتتتتتتتتتتتتور أو القوانني املعمول تا يف مملكة الب رين، 

 ( من الدستور. 37نون عمالً حبكم الفقرة الثانية من املادة )وأنه يل م لنفاذها أن تصدر بقا

 

 رأي اللجنــة: -ــاارابع

تدارسييا الللنة مشييموا قالون رقا ) ( لسيينة )  ( بالتصييدي  الى اتفاقية التعاون      

   ملاا الم حة البلمية التلارية بين حةومة مملةة البلمين وحةومة جمهورية 
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ية  المما   لل نة 15ممسييييييوم رقا )مصييييييم العمب م  مع ممثل  وزارة 2018( لسيييييي

الى رأي للنة واطلعا الللنة   والمسييييييتشييييييار الوالول  لشييييييؤون الللانالخارجية  

الشيييؤون التشيييميعية والوالولية بمللس الشيييورا والذي جاء مؤ دًا لسييي مة مشيييموا 

قمار مللس النواة ومم وات  بشيييان   ما اطلعا الى الوالون من الناحية الدسيييتورية 

 مشموا الوالون.

تناولا  يها  ،مخســــــة وعشــــــرين مادةمن  – ضيييي ً ان الديباجة  –وتتالف االتفاقية     

أجداف االتفاقية  ولطا  تطبيوها     ل من  األولى حتى السررررررابعة عشرررررررالمواد من 

البلدين  وأجا المصييطللام الواردة باالتفاقية  وتنمية الع قام االقتصييادية والتلارية 

من ى ا سييييييع  الطم ين المتعاقدين إلى تسييييييييم ىدمة م حية منعمة لنول الم اة 

لدين  وتنمية وتطويم الع قام بين ا لسييييييلطام والبضيييييييا ع بين موالىء  ل من الب

والمؤسييسييام المعنية بالنول البلمي من ى ا إجماء المشيياورام وتبادا المعلومام  

وتعاون وتشيليع الطم ين المتعاقدين بمسياجمة المؤسيسيام الم حية    لول البضيا ع 

والم اة بين موالئ  ل من الطم ين الى أسييييييال من المسيييييياواة والمنا ع المتبادلة  

ؤسسام المعنية بالنول  ومنو  ل من الطم ين المتعاقدين والتدابيم ال زمة من قبل الم

سية  سهي م للدىوا والمسو  وااتماف  ل من الطم ين بالمستندام الدالة الى جن ت

السييييفن والمواييس واللموالم والمتعلوة بالسييييفن أو البضييييا ع الصييييادرة من الطمف 

ت  تصييييدرجا المتعاقد اآلىم  وااتماف  ل طمف بمسييييتندام تلديد  ييييفة البلارة ال

السييلطة المختصيية لمااياجا  ومنو التسييهي م الت  يمنلها  ل طمف لسييفينة الطمف 
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اآلىم اند تعمضييييييها لةارثة بلمية أو أي ىطم    المياه ااقليمية للطمف اآلىم  

واللاالم الت  يلوز للسييييلطام التابعة لي من الطم ين التدىل    حالة وجود لزاا 

مف اآلىم الموجود    ميناء للطمف اآلىم  أو داىل الى متن السييييييفينة التابعة لط

ل رسييوم الموالئ وموابل  المادة الثامنة عشررر مياج  ااقليمية  ولصييا الى أن تُلصيي 

 الخدمام و وًا للووالين والنعا  والتعميفام السييارية    موالئ  ل طمف   ما لصييا

واطن  الطمف الى أن يسيييمو  ل من الطم ين المتعاقدين لم المادة التاسرررعة عشررررة

المادة  اآلىم االلتلا  بمؤسسام ومعاجد التاجيل    ملاا الم حة التلارية  ولصا

الى تعاون الطم ين المتواادين الى دراسييية الوضيييايا االقتصيييادية والفنية  العشررررون

المادة الحادية  الت  تنشييييا ان ممارسيييية ألشييييطة الم حة البلمية التلارية  وااللا

 عاون الطم ين    ملاا النول البلمي والموالئ  وتضييمناسييبل تنمية ت والعشرررون

تطويم التعاون    ملاا بناء و يييالة السييفن والتلهيزام  المادة الثانية والعشرررون

الى أن  املادة الثالثة والعشــــــــرون التابعة للوطاا بما يخدم مصيييييللة البلدين  ولصيييييا

للدولتين لغمض متابعة تُشة ل للنة م حية مشتم ة من المختصين بالسلطام البلمية 

أحةام تسوية المنازاام الت  قد تنشا  املادة الرابعة والعشرون تنفيذ االتفاقية  وتضمنا

سيم أو تطبي  االتفاقية  أما شان تف  املادة اخلامســة والعشــرون بين الطم ين المتعاقدين ب

  تناولا دىوا االتفاقية حيز النفان.

ورأم الللنة أن جذه االتفاقية تهدف إلى إرسيييياء وتنمية سييييبل التعاون والتنسييييي       



 

84 
 

بين البلدين    امليام النول البلمي  ومنو  ا ة التسيييييهي م الت  تسيييييها    تطويم 

امليام النول البلمي بين موالئ البلدين  وباسييييييتعماض أحةام االتفاقية تبين ألها ال 

اماالً للةا الفومة إصييييييدر بوالون تأن  جام لنفانل  يلزأوتتعارض وأحةام الدسييييييتور  

 أادم جيئة التشييييييميع واا تاء الوالول ( من الدسييييييتور   ود 37الثالية من المادة )

 - ض ً ان الديباجة- لفايتوالذي   ية المذ ورةمشموا قالون بالتصدي  الى االتفاق

 لية مادة تنفيذية.والثاية  تفاقاالالولى التصدي  الى تضمنا المادة   من مادتين

والي  تو يي  الللنة بالموا وة من حيث المبدأ الى مشييموا قالون رقا ) ( لسيينة      

)( بالتصيييييييدي  الى اتفاقية التعاون    ملاا الم حة البلمية التلارية بين حةومة 

( لسيينة 15مملةة البلمين وحةومة جمهورية مصييم العمبية  المما   للممسييوم رقا )

 ة الى مواد المشموا  ما وردم    اللدوا المم  .م  والموا و2018

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـااخامس

( من ال  لة الداىلية لمللس الشييييييورا  اتفوا الللنة 39إاماالً لنص المادة )

 الى اىتيار  ل من:

 مقرراا أصليــاا.  اننسي دينا إيلي خضوري ةاألستاذسعادة  .1
 مقرراا احتياطيـاا.  عبدالرمحن حممد مجشري سعادة األستاذ .2
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 توصيـة اللجنـة: -ـاادسسا

يف رتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من سراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع القانون، ف ن 
 اللجنة توصي مبا يلي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابلتصديق على اتفاقية املوافقة من حيث املبدأ على  -  
جمال املالحة البحرية التجارية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية التعاون يف 

 .م2018( لسنة 15مصر العربية، 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                                عادل عبدالرمحن املعاودة الشيخ       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة  
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مالحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال ال (  رقـم ) ( لسنــة ) مشروع قانون

 م2018( لسنة 15جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم )

 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

الد  ا ة كما ص الموافقة على  َ -

ورد في مشررررررررون القا و   مع 

مراعار ح و ب الخط  اإلماللي 

فرري كررلررمررررة كا ررر ررررل  لررحرركررو  

  .أبريلك

 

 )نص الديباجة بعد التعديل(
 

 الديباجة

 

فقررررة - موا ل قرار م لس  ا على 

ص على  َ  ال واب  ررررالموافقررررة

الد  ا ة كما ورد في مشررررررون 

القا و   مع مراعار ح رررررررو ب 

الررخررطرررر  اإلمرراللرري فرري كررلررمررررة 

  .أبريلككا ر ل  لحكو  

 )نص الديباجة بعد التعديل(
 

 الديباجة
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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

بن عيسرررررررى ةل خليفة         نحن حمد

 .ملك مملكة البحرين

 على الدسحور  االطالن  عد

وعلى احفرراق ررة الحعرراو  في م ررال 

المال ررة ال  ر ررة الح ررار ررة     

 كومة مملكة ال  ر   و  كومة 

 مةور ة م رررر العر  ة الموقعة 

 26في مرررد  رررة القررراهرر  حرررار ر 

  2016ا ر ل 

أقر م لس الشرررررررور  وم لس 

القا و  اآلحي   رررررد  وقد ال واب 

  دق ا عل د وأ در اه:

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدسحور  االطالن  عد

وعلى احفرراق ررة الحعرراو  في م ررال 

المال ررة ال  ر ررة الح ررار ررة     

 كومة مملكة ال  ر   و  كومة 

 مةور ة م رررر العر  ة الموقعة 

 26في مرررد  رررة القررراهرر  حرررار ر 

  2016 أبريل

أقر م لس الشرررررررور  وم لس 

ال واب القا و  اآلحي   رررررد  وقد 

  دق ا عل د وأ در اه:

نحن حمد بن عيسرررررررى ةل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدسحور  االطالن  عد

وعلى احفرراق ررة الحعرراو  في م ررال 

المال ررة ال  ر ررة الح ررار ررة     

 كومة مملكة ال  ر   و  كومة 

 مةور ة م رررر العر  ة الموقعة 

 26في مرررد  رررة القررراهرر  حرررار ر 

  2016 أبريل

أقر م لس الشور  وم لس 
ال واب القا و  اآلحي   د  
 وقد  دق ا عل د وأ در اه:

ةل خليفة         نحن حمد بن عيسرررررررى

 .ملك مملكة البحرين

 على الدسحور  االطالن  عد

وعلى احفرراق ررة الحعرراو  في م ررال 

المال ررة ال  ر ررة الح ررار ررة     

 كومة مملكة ال  ر   و  كومة 

 مةور ة م رررر العر  ة الموقعة 

 26في مرررد  رررة القررراهرر  حرررار ر 

  2016 أبريل

أقر م لس الشرررررررور  وم لس 

  رررررد  وقد  ال واب القا و  اآلحي

  دق ا عل د وأ در اه:
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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

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال

المادر كما ص الموافقة على  َ -

ورد في مشرررون القا و   مع 

مراعرررار ح رررررررو رررب الخطررر  

اإلماللي في كلمرررة كا ر رررل  

   وح رررررررو ررب أبريررلكلحكو  

الررررخررررطرررر  الررررلرررراررررور فرررري             

كررلررمررررة كوالررمرررافرر   لررحرركررو  

  .والمرافقةك

 

 

 )نص الديباجة بعد التعديل(
 

 األولىمادة ال

على قرار م لس  الموافقررررة -

ص على  َ ال واب  رررالموافقرررة

المادر كما ورد في مشررررررررون 

القا و   مع مراعار ح رررو ب 

الخطرررر  اإلماللي في كلمررررة 

   أبرريررررلككا رر ررررل  لرحركرو  

وح ررررررو ب الخط  اللاور في 

كررلررمررررة كوالررمرررافرر   لررحرركررو  

  .والمرافقةك

 

 )نص الديباجة بعد التعديل(
 

 األولىمادة ال
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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

ودق على احفاق ة  الحعاو  في  ررررررُ

م ال المال ة ال  ر ة الح ار ة 

     كومررررة مملكررررة ال  ر   و 

 كومة  مةور ة م رررررر العر  ة 

الموقعة في مد  ة القاهرر  حار ر 

  والمراف  لةذا 2016ا ر ل  26

  القا و .

ودق على احفاق ة  الحعاو  في  ررررررُ

م ال المال ة ال  ر ة الح ار ة 

     كومررررة مملكررررة ال  ر   و 

 كومة  مةور ة م رررررر العر  ة 

الموقعة في مد  ة القاهرر  حار ر 

 والمرافقررررة  2016 أبريررررل 26

 لةذا القا و .

 

 

ودق على احفاق ة  الحعاو  في  ررررررُ

م ال المال ة ال  ر ة الح ار ة 

     كومررررة مملكررررة ال  ر   و 

 كومة  مةور ة م رررررر العر  ة 

الموقعة في مد  ة القاهرر  حار ر 

 والمرافقررررة  2016 أبريررررل 26

 لةذا القا و .

 

ودق على احفاق ة  الحعاو  في  ررررررُ

م ال المال ة ال  ر ة الح ار ة 

     كومررررة مملكررررة ال  ر   و 

 كومة  مةور ة م رررررر العر  ة 

الموقعة في مد  ة القاهرر  حار ر 

 والمرافقررررة  2016 أبريررررل 26

 لةذا القا و .

 الثانيةمادة ال

رلرر ررس مرر ررلررس الررو رات  عررلررى

 –كل ف ما  خ رررررررد  –والو رات 

 الثانيةمادة ال

الموافقة على  ص المادر كما  -

 ورد في مشرون القا و .

 الثانيةمادة ال

الموافقة على  ص المادر كما  -

 ورد في مشرون القا و .

 الثانيةمادة ال

رلرر ررس مرر ررلررس الررو رات  عررلررى

 –كل ف ما  خ رررررررد  –والو رات 
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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

قا و    هذا ال و عمل ح ف ذ أ كاا 

 د م  ال وا الحالي لحار ر  شررررررره 

 في ال ر در الرسم ة.

 

 

قا و   و عمل ح ف ذ  هذا ال أ كاا 

 د م  ال وا الحالي لحار ر  شررررررره 

 في ال ر در الرسم ة.
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 م2018يونيو  3التاريخ: 
 

 

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

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموضوع: 

المالحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر 

 م.2018( لسنة 15العربية، المرافق للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

م  أر   معال  السيد ال  بن  الو الصالو ر يس المللس  2018 مايو 27بتاريخ  

مشروع قانون رقم ) (    لسخة من(4د  4  ا م  / ف   776ا )ضمن  تاب  رق

لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال المالحة البحرية التجارية بين 

لمرسوم رقم حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق ل

إلى للنة الشؤون التشميعية والوالولية  ونلك لمناقشت  وإبداء ، م2018( لسنة 15)

 الم حعام الي  لللنة الشؤون الخارجية والد اا والمن الوطن .
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اودم للنة الشييييييؤون التشييييييميعية والوالولية اجتمااها  م2018يونيو  3 وبتاريخ    

  واالحفاق ة  وقرار المذ ور والونال مشيييييموا  حيث اطلعا الى الثاني والعشررررررين

بلضيييور المسيييتشيييار الوالول  لشيييؤون  ونلك  م لس ال واب  شررر   مشررررون القا و 

 .الللان

 

لمبادئ  إلى ادم مخالفة مشييييييموا الوالون –بعد المداولة والنواش  –والتها الللنة       

 .وأحةام الدستور

 

 رأي اللجنة:

) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية التعاون  مشروع قانون رقمتما الللنة س مة   

في مجال المالحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية 

 .الدستورية من الناحية، م2018( لسنة 15مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

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

واالقتصادية بخصوص مشروع 

قانون بتعديل المادة الرابعة من 

( 11المرسوم بقانون رقم )

م بشأن حماية 1985لسنة 

ودعم الصناعات الوطنية، 

االقتراح )المعد في ضوء 

بقانون "بصيغته المعدلة" 

 المقدم من مجلس النواب(.
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 م2018 أبريل 29التاريخ: 

 (21)التقرير رقم: 

 

مشروع قانون بتعديل املادة بشأن  الشؤون املالية واالقتصاديةتقرير جلنة 
بشأن محاية ودعم  1985( لسنة 11الرابعة من املرسوم بقانون رقم )

 على ا
ً
 القرتاح بقانون "بصيغته املعدلة"الصناعات الوطنية )املعد بناء

 املقدم من جملس النواب(

 الرابع الفصل التشريعي- الرابعدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمــة:

 

صاحب المعالي األستاذ علي كحاب  الشؤو  المال ة واالقح اد ةاسحلمت ل  ة 

  المؤرخ 4د4ف/ق اص ل  /722رقا ك رئيس مجلس الشورىبن صالح الصالح 

مشررررروع ا  والذر حا  مو  د حكل ف الل  ة  دراسررررة وم اقشررررة 2018 أ ر ل 12في 

بشرررأن  1985( لسرررنة 11قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسررروم بقانون رقم )

ناعات الولنية )المعد بنااال على االقتران بقانون  بصررررررريغت   حماية ودعم الصررررررر

على أ  ححا دراسرررررررحد وء دات المال  ات عل د  ،المعدلة  المقدم من مجلس النواب(

وءعداد حقر ر  حضررم  رأر الل  ة  شرر  د ل حا عرضررد على الم لس في موعد أق راه 

 ثالثة أسا  ع م  حار خد. 
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 إجراءات اللجنة:-أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجرااات التالية:

م    4كالمذكور في دور اال عقاد العادر  مشررررررررون القا و حدارسرررررررت الل  ة  (1)

 في اال حماعات الحال ة:  4كالف ل الحشر عي 

 اعــــــــخ االجتمــــــــتاري رقم االجتماع

28 15/04/2018 

30 22/04/2018 

32 29/04/2018 

 

 المذكور على: مشرون القا و اطلعت الل  ة  أث ات دراسحةا على  (2)

 )مرفق(رأر ل  ة الشؤو  الحشر ع ة والقا و  ة  م لس الشور .  -أ

 )مرفق(مذكرر  الرأر القا و ي للمسحشار   القا و     لل  ة.  -ب

 ال كومة المرفقة  مشرون القا و .رأر مذكرر   -ج

 .ه لة الحشر ع واإلفحات القا و ي المرفقة  مشرون القا و رأر مذكرر   -د

 )مرفق( ومرفقاحد.قرار م لس ال واب  -ه
 

 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: (3)
 

المسرررررتشرررررار القانوني لشرررررؤون  ر محمـــد عبـــدهللا الدليمــيالدكتــــو .1

 اللجان.

المسرررررتشرررررار القانوني لشرررررؤون  يد عبدالموجود يوسف الشتلـــةالس .2

 اللجان.
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 القانوني المساعد.المستشار  ــــي عــــــبدهللا العـــراديالسيد علـــ .3

 أخصائي إعالم. ــــــي عبـــــــاس العـــراديالسيد علـ .4

 باحث قانوني. ــي نــــــادر السلـــــــــومالسيد علـــــ .5

 باحث قانوني. ـنة علــــــــــي ربيــــــــعالسيدة أميـــ .6

 

  أيوب علي طريف  السيدومحمد رضي محمد  السيدتولى تلميم توميم الللنة

 .سم الللنة اأمين

 

ا 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق( ملخص–ثانيــ

ذه ت ل  ة الشؤو  الحشر ع ة والقا و  ة  م لس الشور  في حو  حةا  ش   

 .سالمة مشرون القا و  م  ال ا  ة الدسحور ةالمشرون  قا و  ءلى 

 

ا ثالث
ً
 رأي اللجنة:–ــ

وقرار م لس ال واب  ش  د  كما حا اسحعراض  مشرون القا و حدارست الل  ة 

   و ةات ال  ر الحي دارت  ولد م  ق ل أ  اب السعادر أعضات الل  ة والمسحشار

 لل  ة.   القا و  

اطلعت الل  ة على رأر ل  ة الشؤو  الحشر ع ة والقا و  ة  الم لس والذر 

كما اطلعت على الرأر  سالمة مشرون القا و  م  ال ا  ة الدسحور ة  ات مؤكًدا على 

ال كومة المرفقة  مشرون رأر  ومذكرر  للمسحشار   القا و     لل  ة القا و ي 

 .ه لة الحشر ع واإلفحات القا و ي المرفقةرأر القا و   ومذكرر  
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منه  المادة األولىيتألف مشروع القانون فضًلا عن الديباجة من مادتين، نصت 
( لسنة 11( من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم )5على أن يستبدل بنص البند )

 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، النص اآلتي: 1985
 (:5المادة الرابعة البند )

تعطى المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات  -5"

أكثر من األشخاص االعتبارية العامة حصة في التي يكون للدولة أو لشخص أو 

أفضلية في األسعار على مثيًلتها من المنتجات األجنبية  %50رأسمالها تزيد على 

، وعلى مثيًلتها من منتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية %15بنسبة 

ون ، وفي حالة عدم توفر المنتج الوطني تعطى منتجات دول مجلس التعا%10بنسبة 

 على مثيًلتها من المنتجات األجنبية. %10لدول الخليج العربية أفضلية 

وفي تطبيق أحكام هذا البند يقصد بالمنتج الوطني كل منتج تم انتاجه في 
 مملكة البحرين واعتبر منتجاا وطنياا بموجب قوانينها.

 ويقصد بمثيًلتها المنتجات التي تساويها في المقاييس والمواصفات والجودة.
ويقصد بمنتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل منتج تم انتاجه 

 ."في إحدى دول المجلس واعُتبر منتجاا وطنياا بموجب قانون تلك الدولة
 تنفيذية. المادة الثانيةفيما جاءت 

 

بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم بعد تدارس اللجنة لمشروع القانون 
بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية )المعد بناءا على االقتراح  1985 ( لسنة11)

؛ انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(
 من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك لألسباب اآلتية:
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بـين دول مجلس  ألحكام االتفاقية االقتصادية الموحدة مشروع القانون  مخالفة -1
التعاون لدول الخليج العربية، والموافق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 

بين المنتجات الوطنية ومنتجات  مشروع القانون  فّرق  حيث، 2002( لسنة 7)
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث نسبة األفضلية في األسعار، 

ضلية على مثيًلتها من المنتجات الوطنية أف المنتجات إذ نص على إعطاء
. في حين أنه %10، وأعطى للمنتجات الخليجية نسبة %15األجنبية بنسبة 

االتـفاقية في البند )ه( على "معاملة السلع المنتجة في من  المادة األولىتنص 
المادة الثالثة على أن  وتنصأيٍّّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية". 

دول المجلس الطبيعيون واالعتباريون في أي دولة من الدول "ُيعامل مواطنو 
األعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تميـيز في كافة المجاالت 

فإن جميع السلع المنتجة في أي دولة خليجية، تعتبر وعليه  االقـتصادية".
دولة خليجية معينة منتجات وطنية، وبالتالي عدم جواز منح أفضلية لمنتجات 

تنص المادة الثانية والثًلثون من االتفاقية االقتصادية ، و على دولة أخرى 
( على أنه "تكون األولوية 1الموحدة، بشأن أولوية أحكام االتفاقية، في البند )

في التطبيق ألحكام هذه االتـفاقية عند تعارضها مع القوانين واألنظمة المحلية 
المذكورة، أحكام االتفاقية  جميع للدول األعضاء". األمر الذي يعني سريان

وبالتالي ال يجوز مخالفة أحكامها من قبل المشرع الوطني في دول مجلس 
( لسنة 7)التعاون لدول الخليج العربية. وحيث إنه قد صدر المرسوم بقانون رقم 

 االلتزامبالموافقة على االتفاقية المذكورة، فقد أصبح على المشرع  2002
 يها.األحكام الواردة فب

 

من خًلل االتفاقية  ،من مشروع القانون تحقق الغاية المرجوة ترى اللجنة  -2
استناداا لًلتفاقية ، حيث إنه والقرارات الصادرة تنفيذاا لها االقتصادية الموحدة
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االقتصادية الموحدة، وقرار لجنة التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعها 
( 40قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )صدر ، فقد 2013أكتوبر  5( بتاريخ 97)

باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة إلعطاء األولوية في  2015لسنة 
المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والتي عّرفت المنتجات الوطنية بأنها "كل منتج تم انتاجه في إحدى 

التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات  الدول األعضاء بمجلس
االستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها األولية أو 
في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع الًلحقة، أو اعتبر منتجاا وطنياا 

 وفقاا لمتطلبات االتحاد الجمركي".

 

دة الثانية من القواعد الموحدة إلعطاء األولوية المشار الفقرة )أ( من الما تنص -3
إليها، على أنه "تعطى المنتجات الوطنية أولوية في األسعار على مثيًلتها من 

( عشرة بالمائة على سعر المنتج %10المنتجات األجنبية وذلك بإضافة نسبة )
ج األجنبي، فإذا أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنت

األجنبي بعد إضافة النسبة المذكورة يؤخذ به، وإذا كان أكبر يؤخذ بسعر المنتج 
مشروع القانون للقواعد الموحدة إلعطاء  مخالفةاألجنبي..." وهو ما يعني 

( %15على نسبة ) المشروع األولوية، فيما يتعلق بنسبة األفضلية، حيث ينص
 جية.( للمنتجات الخلي%10للمنتجات الوطنية، ونسبة )

 

إن األحكام الواردة في القواعد الموحدة إلعطاء األولوية، تحقق الهدف من  -4
( منها على أن "تلتزم كافة األجهزة 3مشروع القانون، حيث تنص المادة )

الحكومية بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية..." وقد 
والمؤسسات الحكومية والهيئات عرفت األجهزة الحكومية بأنها كافة الوزارات 
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العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة ال تقل 
 من رأس مالها. %51عن 

 

إن القواعد الموحدة إلعطاء األولوية، جاءت بالعديد من األحكام وباإلضافة إلى ذلك ف
 نصت عليهن ذلك ما التي تساهم في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون، وم

إلزام المورد أو المقاول أو  علىالنص في العقود الحكومية  وجوب( من 4في المادة )
المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية. وما ورد في المادة 

( من إلزام المقاول األجنبي الذي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية بشراء المنتجات 6)
 وطنية.   ال

 
مشروع  عدا الموافقة م    ث الم دأ على  حو يفإ  الل  ة  و  ات على ما حقدا  

بشأن  1985( لسنة 11قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم )

حماية ودعم الصناعات الولنية )المعد بنااال على االقتران بقانون  بصيغت  المعدلة  

 .المقدم من مجلس النواب(

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:-ا رابع

  م  الالل ة الداخل ة لم لس الشرررررررور   احفقت الل  ة 39ءعماالً ل ص المادر ك

 على اخح ار كل م :

ا أصليـالا.   األستاذ صادق عيد ةل رحمة .1  مقررال

ا احتياليالا.   األستاذ أحمد إبراهيم بهزاد .2  مقررال
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ً
 توصية اللجنة:-ا خامس

  مشرررون القا و في ضرروت ما دار م  م اقشررات وما أ در م   رات أث ات دراسررة 

 فإ  الل  ة حو ي  ما  لي:

مشرررررررروع قانون بتعديل المادة الرابعة من على  ، من حيث المبدأ،الموافقةعدم 

بشررأن حماية ودعم الصررناعات الولنية  1985( لسررنة 11المرسرروم بقانون رقم )

 .بقانون  بصيغت  المعدلة  المقدم من مجلس النواب( )المعد بنااال على االقتران

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                                        د. عبدالعزيز حسن أبل  

 الشؤون  جلنةرئيس                                              الشؤون نائب رئيس جلنة

 املالية واالقتصادية                                                   املالية واالقتصادية      
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  م2018أبميل  15 التاريخ:

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

المرسوم  من )الرابعة( المادةتعديل رقم ) ( لسنة ) ( ب مشروع قانونالموضوع: 

المعد بناًء )م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية 1985( لسنة 11قانون رقم )ب

 مقدم من مجلس النواب(.ال "بصيغته المعدلة" قتراح بقانونالاعلى 

 

 تحية ليبة وبعد،

 

صالح الصالح رئيس  معالي السيد علي بن  أر   م2018أبريل  12بتاريخ      

مشروع قانون رقم (  لسخة 4د  4  ا م   / ف  723  ضمن  تاب  رقا )المجلس

م 1985( لسنة 11قانون رقم )المرسوم ب من )الرابعة( المادةتعديل ) ( لسنة ) ( ب

"بصيغته  قتراح بقانونالاالمعد بناًء على )بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية 

إلى للنة الشؤون التشميعية والوالولية  ونلك ، مجلس النواب(مقدم من ال المعدلة"

 لمناقشت  وإبداء الم حعام الي  لللنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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  عقردت ل  رة الشرررررررؤو  الحشرررررررر ع رة والقرا و  ررة م2018 أبريرل 15 و حرار ر     

م لس   وقرار     ث اطلعت على مشرون القا و  المذكورالسادس عشرا حماعةا 

 .ال واب  ش  د  وذلك   ضور المسحشار القا و ي لشؤو  الل ا 

لم ادئ  ءلى عدا مخالفة مشررررون القا و  – عد المداولة وال قاش  –وا حةت الل  ة       

وأ كاا الدسررررحور  ءال أ  مشرررررون القا و   خالف االحفاق ة االقح رررراد ة المو در     

لدول الخل ج العر  ة  عاو   عد المو در إلعطات ا ولو ة في  دول م لس الح وللقوا

 المشحر ات ال كوم ة ال ادر  اعحمادها قرار م لس الو رات.

 

 رأي اللجنة:

 من )الرابعة( المادةتعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بحر  الل  ة سالمة   

م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية 1985( لسنة 11قانون رقم )المرسوم ب

م  ، مقدم من مجلس النواب(ال "بصيغته المعدلة" قتراح بقانونالاالمعد بناًء على )

 .ال ا  ة الدسحور ة

 

 دالل جاسم الزايد                                         

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

مشروع قانون بتعديل المادة 

( من المرسوم بقانون رقم 11)

م بشأن مزاولة 1989( لسنة 7)

مهنة الطب البشري وطب 

األسنان، )المعد في ضوء 

االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" 

 المقدم من مجلس النواب(.
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 م2018مايو  7التاريخ: 

 (14التقرير )

 

 

 جلنة اخلدمات تقرير 

( لسنة 7( من املرسوم بقانون رقم )11مشروع قانون بتعديل املادة رقم )حول 
 م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان، 1989

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 :مقدمــة

ف /  خ تص ل  726خطاب رقا كال  و مو ب ا2018أ ر ل  12حار ر   

 م لس أ ال  ا ب المعالي الس د علي     ال  ال ال  رل س   4د  4

مشروع قانون بتعديل المادة رقم  م   سخة الخدماتءلى ل  ة  الشور  الموقر

م، بشأن مزاولة مهنة اللب 1989( لسنة 7( من المرسوم بقانون رقم )11)

ألسنان، )المعد في ضوا االقتران بقانون  بصيغت  المعدلة  البشري ولب ا

وءعداد حقر ر  حضم  رأر الل  ة حد ودراسحد م اقشل  المقدم من مجلس النواب(

 .م  حار خد أق اه ثالثة أسا  عفي موعد  الموقر  ش  د ل حا عرضد على الم لس
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 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 :تيةاللجنة باإلجرااات اآل لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت

 حدارست الل  ة مشرون القا و  المذكور في اال حماعات اآلح ة: (1)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 م17/4/2018 14

 4 4 م7/5/2018 19

 

 

على الوثال  المحعلقة  مشرون القا و  موضون ال  ث والدراسة اطلعت الل  ة  (2)

   لي:والحي اشحملت على ما 

 )مرفق(مشرون القا و  ومذكرحد اإل ضا  ة.  -

 )مرفق(رأر ل  ة الشؤو  الحشر ع ة والقا و  ة  م لس الشور .  -

 )مرفق(رأر و ارر ال  ة كالة لة الوط  ة للمة  والخدمات ال   ة .  -

 )مرفق( قا و  ومرفقاحد.المشرون  ش  قرار م لس ال واب   -

 

 

 :  ممثلو  ع 14الل  ة شارك في اال حمان رقا ك  دعور م  (3)

 :وزارة الصحة )الهيئة الولنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية( -

 استشاري لب بشري.  الدكتورة زبيدة عبدهللا الشيخ . 1

 محامي أول.  السيد راشد يوسف المريسل . 2
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 م  ا ما ة العامة  الم لس: ات الل  ةا حماعشارك في  (4)

 القانوني لشؤون اللجان. المستشار  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني    محمد خالد نجاح سيدال .2

 لشؤون اللجان.المستشار القانوني   الشتلةعبدالموجود يوسف  سيدال .3

 :تولى أمالة سم الللنة (5)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 المساعد.أمين سر اللجنة   السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2

 

 

ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيــ

ا حةت ل  ة الشرررؤو  الحشرررر ع ة والقا و  ة ءلى سرررالمة مشررررون القا و  م  ال ا  ة 

 .الدسحور ة

 

ا: 
ً
 :وزارة الصحة )اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية(ثالث

 مشرون القا و  م    ث: ححف  الة لة مع ما  ات في مذكرر ال كومة  خ وص

أوالً: أ  الاا ة المر و ح ق قةا م  مشرررررون القا و  محوافرر على أرض الواقع دو  

ال ا ة ءلى حعد ل وقد حا ء ررررردار القرار الح ف ذر لذلك م  السرررررلطة المخولة قا و اً  

 شررر   مدر  رررال  ة  2016لسررر ة  40  ررردور قرار الم لس ا على لل ررر ة رقا 

لمة  ال ر  ة وشرروط ح د دها  والم شرور في ال ر در الرسرم ة حراخ ص م اولي ا

  محضم اً ذات الضوا ط واالشحراطات الحي  ةدف مشرن 2016د سم ر  29 حار ر 

لة في حق  د ح د د الحرخ ص  ال سررررررر ة لم اولي المة   ةا والمحمث قا و  ءلى ح ق ق ال

قد ا ما  ف د ا ح ا  ال رر  ة  م  ف ةا  حًما م اولي الطب ال شرررر وطب ا سرر ا    ح
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ساعات الحعل ا المة ي المسحمر ع  مدر الحرخ ص المطلو ة  ضم  ال رامج المعحمدر 

المؤسسات ال   ة المرخص لةا  ذلك  على أ   كو  أ د هذه م  الة لة لد  ء د  

ال رامج دورر اإل عاش القل ي والرلور ا ول ة  اسرررحرشررراًدا  الالل ة الخل   ة ل رامج 

 لمة ي المسحمر  وذلك  سب ال دول الوارد  ذلك القرار.الحعل ا ا

أ  ح د د شرررررروط ح د د الحرخ ص لم اولي المة  ال ررررر  ة هو أمر ح   مي ثا  ًا:  

حكفلد القرارات الح ف ذ ة ول س القا و  والمسرررررحقر عل د م  ال ا  ة الحشرررررر ع ة دول اً 

ط وء راتات ح د دها ء  ح د د مدر  رررررال  ة الحراخ ص وشررررررو وءقل م اً وخل   اً.

واإل راتات الحي ح كمةا ح درج دالما في ءطار العمل الح ف ذر المسح د ءلى القرارات 

سلطة المخح ة وذلك الرح اطةا  ال وا ي  ش   م  ال الح   م ة الحي ح در في هذا ال

العمل ة ودواعي الحطو ر والح د ث المسرررررررحمرر والمحال قة أ  ا ا   ما ال و د معد 

 ةا  ذاحةا في مح  القا و .لل ص عل 

 

   

 

ا: 
ً
 رأي اللجنـة:رابع

( من المرسرروم بقانون 11مشررروع قانون بتعديل المادة رقم ) حدارسررت الل  ة 

م، بشرأن مزاولة مهنة اللب البشرري ولب األسرنان، )المعد 1989( لسرنة 7رقم )

  في ضررررررروا االقتران بقررانون  بصررررررريغترر  المعرردلررة  المقرردم من مجلس النواب(

أعضرررات أ ررر اب السرررعادر واسرررحعرضرررت و ةات ال  ر الحي دارت  ولد م  ق ل 

و ارر   واسررحمعت لمال  ات ممثلي لشررؤو  الل ا     القا و    الل  ة والمسررحشررار

ال رر ة كالة لة الوط  ة لح   ا المة  والخدمات ال رر  ة   واطلعت على رأر ل  ة 

مشرون القا و  م   ؤكًدا لسالمة الم لس والذر  ات م الشؤو  الحشر ع ة والقا و  ة

 واطلعت على ما ا حةى ءل د قرار م لس ال واب ومرفقاحد  ش  د.ة  الدسحور  ةال ا  
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 ح لف مشرررون القا و  فضررالً ع  الد  ا ة م  مادح    حضررمم ت المادر ا ولى  

 شررر   م اولة  1989  لسررر ة 7  م  المرسررروا  قا و  رقا ك11اسرررح دال المادر رقا ك

ال شررررررررر وطب ا سررررررر ا     ث ح صم على  كا  د د  حمثل في ر ط ح د د الطب 

حراخ ص م اولة المة ة لألط ات    ررررررولةا على ال د ا د ى المعحمد م  سرررررراعات 

 الحعل ا الط ي المسحمر  ف ما  اتت المادر الثا  ة مادرً ح ف ذ ةً.

        

 ال  ات اآلح ة: عد حدارس الل  ة لمشرون القا و  ا حةت ءلى الم        

 

في ر ط حرخ ص م اولة المة ة لألط ات  المر ور م  الحعد ل المقحرحالاا ة أوالال: 

   ولةا على  رامج حدر   ة حضم  ح   لةا العلمي ومواك ة المسح دات في ال قل 

  م  11مح ققة  الفعل على أرض الواقع  مو ب ال ص ال الي للمادر ك الط ي؛

 ش   م اولة مة ة الطب ال شرر وطب  1989لس ة   7المرسوا  قا و  رقا ك

ح ص هذه المادر في فقرحةا الثا  ة على أ    دد و  ر ال  ة  قرار   ث   ا س ا 

م د مدر حراخ ص م اولة المة ة لألط ات و  ا  الشروط الوا ب حوافرها لح د د هذه 

أ كاا   حعد ل  عض 2015  لس ة 32المرسوا  قا و  رقا ككما أ  . الحراخ ص

 إ شات الة لة الوط  ة لح   ا المة  والخدمات  2009  لس ة 38القا و  رقا ك

ال   ة   ص على حفو ض الم لس ا على لل  ة  اعح اره السلطة العل ا في الة لة 

المذكورر والذر  ل م ل و  ر ال  ة في م اشرر االخح ا ات المقررر لو  ر 

 ا ب االخح اص الم  وص عل د في ال  ة؛ فإ  الم لس ا على لل  ة  كو  

  في ء دار قرار ح د د مدر  ال  ة حراخ ص 11الفقرر الثا  ة م  المادر رقا ك

م اولة المة ة لألط ات و  ا  الشروط الوا ب حوافرها وء راتات ح د دها    ث 

ح ص الفقرر المذكورر على أ د "و  دد و  ر ال  ة  قرار م د مدر  ال  ة حلك 

 روط وء راتات ح د دها".الحراخ ص وش
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 ش    2016  لس ة 40  فقد أ در الم لس ا على لل  ة قراره رقا ك  ات على ذلك

 29م اولة المة  ال   ة وشروط ح د دها  والم شور في ال ر در الرسم ة  حار ر 

  محضم ا ذات الضوا ط واالشحراطات الحي  ةدف مشرون القا و  2016د سم ر 

لة في حق  د ح د د الحرخ ص  ال س ة لم اولي المة  ال   ة  م  ءلى ح ق قةا والمحمث

ف ةا م اولو مة ة الطب ال شرر وطب ا س ا    حقد ا ما  ف د ا ح ا  ساعات الحعل ا 

المة ي المسحمر ع  مدر الحرخ ص المطلو ة  ضم  ال رامج المعحمدر م  الة لة 

مؤسسات ال   ة المرخص الوط  ة لح   ا المة  والخدمات ال   ة لد  ء د  ال

لةا  ذلك  على أ   كو  أ د هذه ال رامج دورر في اإل عاش القل ي والرلور ا ول ة  

الخل   ة ل رامج الحعل ا المسحمر  وذلك  سب ال دول الوارد  ذلك  ةاسحرشاًدا  الالل 

  القرار.

ال   ة حر  الل  ة أ د م  ا فضل أ   حرك أمر ح   ا م   حراخ ص المة   :ثانيالا

و  ا  الشروط الوا ب حوافرها وء راتات ح د دها للسلطة اإلدار ة المخح ة م  

خالل القرارات الح   م ة    ث ء ةا ال ةة ا قدر على ح د د حلك اإل راتات     ث 

 حا ر ط ح د د الحرخ ص  ا ح ا  عدد م  ساعات الحعل ا المة ي المسحمر  كافة أ واعد 

 ت أو ورش العمل أو الدورات المحخ  ة. سوات م  خالل الم اضرا

خل ت الل  ة ءلى حو  حةا  عدا الموافقة على مشرون القا و    اتً على ما س     

 م    ث الم دأ.

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :خامس

  م  الالل ة الداخل ة لم لس الشور   احفقت الل  ة على 39ءعماالً ل ص المادر ك

   كل م : اخح ار

ا أصليالا.   األستاذ نوار علي المحمودسعادة  .3  مقررال

ا احتياليالا.  عبدهللا  الدكتور سعيد أحمــــد سعادة .4  مقررال

 



 

111 
 

       

 
ً
 توصية اللجنة: :اسادس

في ضوت ما دار م  م اقشات وما أ در م   رات أث ات دراسة مشرون القا و     

 فإ  الل  ة حو ي  ما  لي:

  ( من 11مشروع قانون بتعديل المادة رقم ) م    ث الم دأ  علىالموافقة  عدا

م، بشررأن مزاولة مهنة اللب البشررري 1989( لسررنة 7المرسرروم بقانون رقم )

ولب األسنان، )المعد في ضوا االقتران بقانون  بصيغت  المعدلة  المقدم من 

 .مجلس النواب(

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                      ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                        نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018أبريل  15التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

المرسوم  من (11) رقم المادةتعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان، 1989( لسنة 7قانون رقم )ب

 مقدم من مجلس النواب"بصيغته المعدلة" ال قتراح بقانونالاالمعد في ضوء )

 (.الموقر

 

 طيبة وبعد،تحية 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م  أر   2018 أبميل 12بتاريخ      

مشروع قانون  (  لسخة من4د  4  ا م   / ف  727  ضمن  تاب  رقا )المجلس

( لسنة 7قانون رقم )المرسوم ب من (11) رقم المادةتعديل رقم ) ( لسنة ) ( ب

قتراح الاالمعد في ضوء )م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان، 1989

إلى للنة الشؤون ، (الموقر مقدم من مجلس النواب"بصيغته المعدلة" ال بقانون

 التشميعية والوالولية  ونلك لمناقشت  وإبداء الم حعام الي  لللنة الخدمام.  
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  اودم للنة الشيؤون التشيميعية والوالولية اجتمااها م2018 أبريل 15وبتاريخ      

وقمار مللس النواة  والون المذ ور ال مشيييموا  حيث اطلعا الى السرررادش عشرررر

 .بلضور المستشار الوالول  لشؤون الللان ونلك بشال  

 

لمبادئ  إلى ادم مخالفة مشييييييموا الوالون –بعد المداولة والنواش  –والتها الللنة       

 الدستور.وأحةام 

 

 

 رأي اللجنة:

 من (11) رقم المادةتعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتما الللنة س مة   

م، بشررأن مزاولة مهنة الطب البشررري وطب 1989( لسررنة 7قانون رقم )المرسرروم ب

مقدم من مجلس "بصرررريغته المعدلة" ال قتراح بقانونالاالمعد في ضرررروء )األسررررنان، 

 الناحية الدستورية.من ، (الموقر النواب

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 



 

114 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5ملحق رقم )
 بخصوص الخدمات لجنة تقرير

 المادة بتعديل قانون مشروع

 الجمعيات قانون من( 43)

 والثقافية االجتماعية واألندية

 في العاملة الخاصة والهيئات

 والرياضة الشباب ميدان

 الصادر الخاصة والمؤسسات

( 12) رقم بقانون بالمرسوم

 م.1989 لسنة

 

 

 

 



 

115 
 

 

 

 م2018 يونيو 21التاريخ: 

 (21التقرير )

 

 

 جلنة اخلدمات تقرير 

( من قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية 43بتعديل املادة )مشروع قانون حول 
والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة 

 1989( لسنة 21بقانون رقم ) الصادر باملرسوم

 

 الفصل التشريعي الرابع - الرابع دور االنعقاد العادي

 

 :مقدمــة

 4ف /  خ تص ل  816خطاب رقا كال  و مو ب ا2018  و  و20حار ر   

الشور   م لس أ ال  ا ب المعالي الس د علي     ال  ال ال  رل س   4د 

( من 43مشروع قانون بتعديل المادة ) م   سخة الخدماتءلى ل  ة  الموقر

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في 

الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ميدان 

وءعداد حقر ر  حضم  رأر الل  ة  ش  د حد ودراسحد م اقشل  1989( لسنة 21)

 .م  حار خد ثالثة أسا  عأق اه في موعد  الموقر ل حا عرضد على الم لس
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 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 اللجنة باإلجرااات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت 

 اال حمان اآلحي:حدارست الل  ة مشرون القا و  المذكور في  (6)

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 4 4 ا21/6/2018 26

 

 

على الوثال  المحعلقة  مشرون القا و  موضون ال  ث والدراسة اطلعت الل  ة  (7)

   لي:والحي اشحملت على ما 

 )مرفق(مشرون القا و  ومذكرحد اإل ضا  ة.  -

 )مرفق(رأر ل  ة الشؤو  الحشر ع ة والقا و  ة  م لس الشور .  -

 )مرفق( قا و  ومرفقاحد.المشرون  ش  قرار م لس ال واب   -

 

 

 م  ا ما ة العامة  الم لس: الل  ة ا حمانشارك في  (8)

 اللجان.المستشار القانوني لشؤون   الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 .المساعدالمستشار القانوني   السيد محمـــد أحمــد محمـــد .2

 

 :تولى أمالة سم الللنة (9)

 .أمين سر اللجنة  السيد جواد مهدي محفوظ  .1

 أمين سر اللجنة المساعد.  السيدة دانة ابراهيم الشيخ . 2
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ا: 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيــ

الحشرررر ع ة والقا و  ة ءلى سرررالمة مشررررون القا و  م  ال ا  ة ا حةت ل  ة الشرررؤو  

 .الدسحور ة
 

ا: 
ً
 رأي اللجنـة:ثالث

( من قانون الجمعيات 43مشرررررررروع قانون بتعديل المادة ) حدارسرررررررت الل  ة 

باب  عاملة في ميدان الشررررررر ئات الخاصررررررررة ال قافية والهي واألندية االجتماعية والث

( لسرررنة 21بالمرسررروم بقانون رقم )والرياضرررة والمؤسرررسرررات الخاصرررة الصرررادر 

أ ررر اب السرررعادر واسرررحعرضرررت و ةات ال  ر الحي دارت  ولد م  ق ل  ،1989

على رأر ل  ة  واطلعت  لشررررؤو  الل ا    القا و     أعضررررات الل  ة والمسررررحشررررار

مشرون القا و  م   شر ع ة والقا و  ة  الم لس والذر  ات مؤكًدا لسالمةالشؤو  الح

 واطلعت على ما ا حةى ءل د قرار م لس ال واب ومرفقاحد  ش  د.ة  الدسحور  ةال ا  

  

  م  المرسرررروا 43ءلى حعد ل الفقرر ا ولى م  المادر ك ةدف مشرررررون القا و  

 قا و  المذكور     ث  ُضرررراف شرررررط الحمحع  ال قوق السرررر اسرررر ة ضررررم  شررررروط 

وا  ررد ررة العضرررررررو ررة في م لس ءدارر ال مع ررة الخرراضرررررررعررة ءلى قررا و  ال مع ررات 

اال حماع ة والثقاف ة والة لات الخا رررررررة العاملة في م دا  الشررررررر اب والر اضرررررررة 

 .1989  لس ة 21والمؤسسات الخا ة ال ادر  المرسوا  قا و  رقا ك

 

 المادة األولى؛ حضرررمم ت مادتين ح لف مشررررون القا و  فضرررالً ع  الد  ا ة م  

 مع ررات وا  ررد ررة اال حمرراع ررة   م  قررا و  ال43حعررد ررل الفقرر ا ولى م  المررادر ك
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 والثقاف ة والة لات الخا ة العاملة في م دا  الش اب والر اضة والمؤسسات الخا ة

مادرً  المادة الثانية  ف ما  اتت 1989  لسرررر ة 21ال ررررادر  المرسرررروا  قا و  رقا ك

 .ح ف ذ ةً 

 

 وححلخص الم ادئ وا سس الحي  قوا عل ةا مشرون القا و  ف ما  لي:

حرية تكوين الجمعيات   م  الدسررررحور م  أ : ك27عل د المادر ك تما   رررر -1

والنقابات، على أسرررررس ولنية وألهداف مشرررررروعة وبوسرررررائل سرررررلمية، 

ال للشرول واألوضاع التي يبينها القانون، بشرل عدم المساس  مكفولة وفقا

بأسرررررس الدين والنظام العام. وال يجوز إجبار أحد على االنضرررررمام إلى أي 

  .ة أو االستمرار فيهاجمعية أو نقاب

 

للموالنين، رجاالال هـرررررررررر  م  الدسرررحور م  أ : ك/1عل د المادر ك تما   ررر -2

ونسررااال، حق المشرراركة في الشررؤون العامة والتمتع بالحقوق السررياسررية، 

ال لهذا الدسرررررتور وللشررررررول  بما فيها حق االنتخاب والترشررررريح، وذلك وفقا

رم أحد الموالنين من حق واألوضاع التي يبينها القانون. وال يجوز أن يح

  .االنتخاب أو الترشيح إال وفقا للقانون
 

و وب حمحع عضرررو م لس اإلدارر  كافة  قوقد السررر اسررر ة ءلى  ا ب  اقي  -3

الشروط ا خر  الم  وص عل ةا قا و اً  لحمث ل ال ماعة الحي ححكو  م ةا 

 ال مع ة خ ر حمث ل.

 

مشموا الوالون من حيث المبدأ وقد ىلصا الللنة إلى تو يتها بالموا وة الى 

 وبالتوا   مع قمار مللس النواة بشال   ونلك ل اتبارام اآلتية:
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ء  مشرررون القا و   كو  ف ما ذهب ءل د م  ضرررورر حمحع المرشرر  لعضررو ة  أوالال:

  قوقد  1989  لسررر ة 21م لس ءدارر ال مع ات الخاضرررعة للمرسررروا  قا و  رقا ك

  قد  ات محسررررررقاً مع أ كاا الدسررررررحور  قوق المد  ةحمحعد  الالسرررررر اسرررررر ة ءلى  ا ب 

والقا و   وحمل د اعح ارات الم ررررل ة العامة  فضررررالً على أ د  حف  مع  ررررال  هذه 

س ة  س ا ال مع ات والة لات ءذ  ضم  عدا مشاركة أر شخص غ ر محمحع   قوقد ال

 قٍص في ءدارحةا؛   راً لما  كشرررف ع د عدا حمحع الشرررخص  ةذه ال قوق المةمة م  

 ما   علد  الفعل فاقداً لمحطل ات الحمحع  ةذه العضرررررو ة والحي السررررر اسررررر ة في أهل حد 

  كو  مكلفاً ف د  حقد ا خدمة عامة.

 

ن هو ثانيالا: م   وعل د  فإ ح ق   سررمو الم ررل ة العامة   ء  مما  سررعى ءل د المشرررم

فم   اب  حقرر  مو ب القا و  عدا  دارحد  ممارسررة أر    م  ال قوق السرر اسرر ة

أولى أ   كو  غ ر  د ٍر  حمث ل أر ك ا  م  الك ا ات اال حماع ة أو الثقاف ة العاملة 

  14ضرررة    ث  ررردر حعد ل على المرسررروا  قا و  رقا كفي م دا  الشررر اب والر ا

الذر م ع م  الحرشر  لعضرو ة م لس  ة شر   م اشررر ال قوق السر اسر  2002لسر ة 

الرحكا ةا  السررر اسررر ة الفعل    الم  لة   كا  ةالي ال واب ق ادات وأعضرررات ال مع ات

مخالفة  سررررررر مة   كاا دسرررررررحور المملكة أو أر قا و  م  قوا   ةا  وكل م  حعمد 

اإلضررررررار أو حعط ل سررررر ر ال  ار الدسرررررحور ة أو ال  ا  ة وذلك  إ ةات أو حرك العمل 

 ال  ا ي  الم لس أو حا ءسقاط عضو حد لذات ا س اب.

 

مع الم  ومة الحشرررررر ع ة  م    ث و وب حمحع   حسررررر ء  مشررررررون القا و  : ثالثالا

 اإلضرررافة ءلى   المرشررر  لعضرررو ة أ د م الس ءدارات ال مع ات   قوقد السررر اسررر ة

 ال سررررررر ة للمشررررررراركة في الحرشررررررر   واحسررررررراقاً مع ذات ال كاق المد  ة حمحعد  ال قو

 لال حخا ات ال  ا  ة وال لد ة.

 

 



 

120 
 

ا
ً
 املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري  :رابع

  م  الالل ة الداخل ة لم لس الشور   احفقت الل  ة على 39ءعماالً ل ص المادر ك

   اخح ار كل م :

ا أصليالا.  األستاذة هالـــة رمـــــــزي فايـــــــز سعادة .1  مقررال

ا احتياليالا.  الدكتورة فالمة عبدالجبار الكوهجيسعادة  .2  مقررال

     

ا
ً
 توصية اللجنة: :خامس

في ضوت ما دار م  م اقشات وما أ در م   رات أث ات دراسة مشرون القا و     

 فإ  الل  ة حو ي  ما  لي:

   ( من قانون 43مشرررررررروع قانون بتعديل المادة ) علىالموافقة  م    ث الم دأ

الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصرررررررة العاملة في ميدان 

شب ( 21اب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )ال

 .1989لسنة 

 مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالال في الجدول المرفق. الموافقة على 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 جهاد عبداهلل الفاضلالدكتورة                        ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                           نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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واملؤسسات اخلاصة ( من قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة 43مشروع قانون بتعديل املادة )
 1989( لسنة 21الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون  نص القانون النافذ

 مسمى املشروع 

 مشروع
 قانون رقم )   ( لسنة

( من 43بتعديل المادة )
قانون الجمعيات واألندية 

االجتماعية والثقافية 
والهيئات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب 
والرياضة والمؤسسات 

الخاصة الصادر 

 مسمى املشروع

 
كما  مسمىالالموافقة على 

 .قانون المشروع ورد في 

 مسمى املشروع

 

كما مســـــــمى الالموافقة على 
 انون.القمشروع ورد في 

 

 

 

 مسمى املشروع

 مشروع
 قانون رقم )   ( لسنة

( من 43بتعديل المادة )
قانون الجمعيات واألندية 

االجتماعية والثقافية 
والهيئات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب 
والرياضة والمؤسسات 

 الخاصة الصادر 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو نص القانون النافذ

بالمرسوم بقانون رقم 
 1989( لسنة 21)

 

 

 بالمرسوم بقانون رقم 
 1989( لسنة 21)

 الديباجة 
 

 
 
 

نحن حمد بن عيســـــى  ل 
خليفة          ملك مملكة 

 البحرين.
بـــــــعـــــــد االطـــــــًلع عـــــــلـــــــى 

  الدستور،

 الديباجة

 
الموافقــة على الــديبــاجــة كمــا 

 وردت في مشروع القانون.

 الديباجة

الديباجة كما  الموافقة على
 وردت في مشروع القانون.

 الديباجة

 

 

نحن حمد بن عيســـــــــى  ل 
خليفة          ملك مملكة 

 البحرين.
ــــــــى  ــــــــعــــــــد االطــــــــًلع عــــــــل  ب

  الدستور،
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو نص القانون النافذ

وعلى قـــــــانون الجمعيـــــــات 
واألنـــــــديـــــــة االجتمـــــــاعيــــــــة 
والثقافية والهيئات الخاصـة 
العاملة في ميدان الشـــــباب 
والرياضــــــــة والمؤســــــــســــــــات 
الخاصة الصادر بالمرسوم 

لســـــــــــــــنـة  (21بقـانون رقم )
 وتعديًلته، ،1989

وعلى المرســــوم بقانون رقم 
بشـــأن  2002( لســـنة 14)

مباشــرة الحقوق الســياســية، 
 وتعديًلته،

وعلى قـــــــانون الجمعيـــــــات 
واألندية االجتماعية والثقافية 
والهيئات الخاصــــــــــــــة العاملة 
في ميدان الشباب والرياضة 
والمؤســــــــــــســــــــــــات الخاصــــــــــــة 
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر 
 بـــــــالمرســـــــــــــــوم بقـــــــانون رقم 

 ،1989( لســــــــــــــــــــــنــــــــة 21)
 وتعديًلته،

وعلى المرســــــــــــوم بقانون رقم 
بشـــــــأن  2002( لســـــــنة 14)

مباشـــــرة الحقوق الســـــياســـــية، 
 وتعديًلته،



 

124 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو نص القانون النافذ

أقـــر مـــجـــلـــس الشـــــــــــــــــورى 
ومجلس النواب القـــــــانون 
اآلتي نصــــــه، وقد صــــــدقنا 

 عليه وأصدرناه:
 

 أقر مجلس الشورى 
ومجلس النواب القانون اآلتي 
نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( من 43)نص املادة 
املرسوم بقانون رقم 

  1989( لسنة 21)
 

 

 

 املادة األوىل

 

 

ُيستبدل بنص الفقرة األولى 
( من قانون 43من المادة )

الجمعيات واألندية 

 املادة األوىل
المـــــادة نص الموافقـــــة على 

مشــــــروع األولى كما ورد في 
 قانون.ال
 

 املادة األوىل
المــــادة نص الموافقــــة على 

األولى كما ورد في مشروع 
 قانون.ال
 

 املادة األوىل
 

 

ُيستبدل بنص الفقرة األولى 
 ( من 43من المادة )

قانون الجمعيات واألندية 
االجتماعية والثقافية 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو نص القانون النافذ

 

 

 

 

 
 

يشترط في عضو 
مجلس اإلدارة أن يكون 

 متمتعا بحقوقه المدنية.

االجتماعية والثقافية 
والهيئات الخاصة العاملة 
في ميدان الشباب 
والرياضة والمؤسسات 
الخاصة الصادر بالمرسوم 

( لسنة 21بقانون رقم )
 ، النص اآلتي:1989

يشترط في عضو مجلس 
اإلدارة أن يكون متمتعاا 
بكافة حقوقه المدنية 

 والسياسية.

والهيئات الخاصة العاملة في 
 ميدان الشباب 
والرياضة والمؤسسات 
الخاصة الصادر بالمرسوم 

( لسنة 21بقانون رقم )
 ، النص اآلتي:1989

يشترط في عضو مجلس 
يكون متمتعاا بكافة  اإلدارة أن

 حقوقه المدنية والسياسية.

 املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب ن نصوص مواد مشروع القانو نص القانون النافذ

 
 
 

 

على رئيس مجلس الوزراء 
 كل فيما يخصه –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون،  -
وُيعمل به من اليوم التالي 
لتاريخ نشره في الجريدة 

  الرسمية.

المـــــادة نص الموافقـــــة على 
مشــــــــروع الثانية كما ورد في 

 قانون.ال
 

المــــادة نص الموافقــــة على 
الثانية كما ورد في مشـــروع 

 قانون.ال
 

 

 

على رئيس مجلس الوزراء 
 كل فيما  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  - يخصه
 القانون، وُيعمل به من 
 اليوم التالي لتاريخ نشره 

 في الجريدة الرسمية.
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 م2018 يونيو 21 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

قانون الجمعيات ( من 43مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة ) الموضوع:

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة واألندية االجتماعية والثقافية 

 م.1989( لسنة 21قانون رقم )والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم ب

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م  أر   2018 يوليو 20بتاريخ      

مشروع قانون  (  لسخة من4د  4  ا م   / ف  817  ضمن  تاب  رقا )المجلس

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية ( من 43رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة 

إلى للنة الشؤون التشميعية ، م1989( لسنة 21قانون رقم )الصادر بالمرسوم ب

 والوالولية  ونلك لمناقشت  وإبداء الم حعام الي  لللنة الخدمام.  
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  اودم للنة الشؤون التشميعية والوالولية اجتمااها م2018 يونيو 21وبتاريخ      

وقمار مللس النواة  والون المذ ور ال مشموا  حيث اطلعا الى الرابع والعشرين

 .بلضور المستشار الوالول  لشؤون الللان ونلك بشال  

 

لمبادئ  إلى ادم مخالفة مشييييييموا الوالون –بعد المداولة والنواش  –والتها الللنة       

 وأحةام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

قانون ( من 43مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )تما الللنة س مة   

والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب الجمعيات واألندية االجتماعية 

، م1989( لسنة 21قانون رقم )والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم ب

 من الناحية الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


