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111 
 

 

   

 م2015مايو   6التاريخ: 

 

التقرير التاسع للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول املرسوم بقانون 
( 15بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2014( لسنة 63رقم )

 بإصدار سندات التنمية. 1977لسنة 

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي األول 
 

 :مقدمــــــة

 4ف ص ل م ق /  001، وبموجااا خطاباايا خ ااام  م5302 ماايخ  03بتاايخ   

خئاا   خطمج اا  لطاا  طج اا   (، أخساال حاايلا خطم اايط  0 األستتذ ع ي تت  اتت  لتت ح  احلتت ح 

اذعتدل   4102 ( حستنة36احمرستم  اقت نم  ر ت   خطشؤون خطميط   وخال تحيد    سا  من 

؛ طم ي شات  اإلدار ستندا  احذنملتة 0711( حسنة 01اعض أحك   احمرسم  اق نم  ر    

 ودخخست  ولعدخد تقخ خ بشأ   متضم ـًي خأي خط ج   ط خض  ع   خطمج   خطمو خ.

 

 إجراءا  اح جنة : -أملا 

 حذنفلع احذك لف احمعكمر أياله،   م  اح جنة ا إلجراءا  احذ حلة :

 خطتيط  : خجتميعيتهيف  تدخخست خط ج   خطمخسوم بقي ون خطمذكوخ  (1)
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 احذ رلخ الجذمــــــــــــ ع احر  

 م5302أبخ ل  2 خطخخبع عشخ  .0

 م5302مي و  4 خطثيمن عشخ  .5

 

 

خب  ت خط ج   أث يء دخخستهي ط مخسوم بقي ون موضوع خطبلث وخطدخخس  ع   خطوثيئق  (2)

 مي    : خطمت  ق  ب  وخطت  خشتم ت ع  

 (مرفقخطمخسوم بقي ون موضوع خطبلث وخطدخخس .     -

 (مرفق خخخ مج   خط وخا ومخفقيت .   -

كمي خب  ت ع   خأي طج   خطشؤون خطتشخ     وخطقي و    بمج   خطشوخى وخطت   -

 (مرفقأكدت سالم  خطمخسوم بقي ون من خط يل ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .   

  مرفق(خأي خطمستشيخ خطقي و   طشؤون خط جين.  -

  مرفق(خأي خطمستشيخ خال تحيدي وخطميط  بيطمج  .  -

 مااي و 4بتاايخ    خطثاايمن عشااخ وخطم  قااد  وباادعوم ماان خط ج اا  شاايخم فاا  خجتميعهااي (3)

 :م5302

 مزارة احم حلة مه : •

 مزلر احم حلة ل حب احمع ح  احشلخ أحمد ا  محمد آ  خ لفة .0

 .احمكل  احمس يد ح شؤم  احم حلة  مد محمداألسذ ع محمد أح .4

 مدلر إدارة احر  اة ماحمذ اعة.  األسذ ع أنمر ي   األنل ري .6

 احمسذش ر احق نمن .  احدكذمر محمد فؤاد اححرلري .2

 رئلس احذخطلط ال ذل دي مالسذراذلج . األسذ ع ياداحكرل  محمد اميالي .1
 

 :ملرف احاحرل  احمركزي •

 مح فظ ملرف احاحرل  احمركزي. محمد احمعراج سع دة احسلد رشلد .0



111 
 

 

 :مزارة شؤم  مج س  احشمرى ماحنماب •

 أخل ئ  شؤم  ج س  . احسلدة ف طمة محمد احع مر .0
 

 : حضر الجذم ع م  مج س احشمرى ك  م 

 احمســذش ر احق نـمن  حشؤم  اح ج  .  احدكذمر محمـــد ياداح ـــه احدحلمـــ  -0

 احمسذش ر ال ذلـ دي ماحمـــــــــ ح . محمـــــد احلـــــــ ئغاحدكذمر جعفــــر  -4
 

   احسلد محمد رض  محمد وتوط  أمي   ســخ خط ج. 

 رأي احجه   احمعنلة: –ث نل  

 

 

 مزارة احم حلة:

أوضح م يط  وز خ خطميط   أن خطهدف من هذخ خطمخسوم بقي ون هو خفع سقف 

، بسبا 5302خال تخخض طتمو ل خط جز خطمتو ع ف  خطم زخ    خط يم  ط دوط  ط س   خطميط   

خ افيض أس يخ خط فب، بيإلضيف  لط  خاللت يجيت خطتمو     طسدخد أ سيب خطقخوض وخطمقدخ 

م  ون د  يخ. وأضيف أ    ظًخخ طتخخجع أس يخ  601 5301و 5302أن تب غ ف  خطس ت ن 

، خألمخ خطذي تختا ع    خ افيض دوالًخخ 13أ ل من خط فب لط  مستو يت م افض  

خإل خخدخت خط فب    وخختفيع مستوى خط جز خطمقدخ ف  خطم زخ    وخختفيع مستوى س خ 

م  ا يخ آاخ لال خال تخخض خطت يدل ط  فب خطمب وا طتغب   خط جز؛ فإ   طم   د أميم خطلكو

طتمو ل خط جز وتوف خ متب بيت خطم زخ    خطقيدم  طضمين خستمخخخ   وسخع  ت ف ذ 

 .5301و 5302خطم زخ    خط يم  ط دوط  ط س ت ن خطميط ت ن 

ف مي  ت  ق بيطابوخت خطمقتخل  من  بل خط ج   طتسد د خطد ن كمي أوضح م يط   

   :ف مي   تفق مع خط ج    أ  خط يم 
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ع   أن تكون خطم زخ    تس خ وفق مبدأ خال ضبيب خطميط  وت ز ز خط مو  خطتأك د -0

ل جيد  ظيم خ يب  حيخم ، مع خال تحيدي، مع عدم خطمسي  بمكتسبيت خطموخب  ن

 ط دم تجيوز خعتميدخت خطم زخ   .

ي، ب د خطوحول وضع اب  ط لفيظ ع   مستو يت خطد ن ع د خطلدود خطمقبوط  دوط ً   -5

 .وخزن ف مي  ت  ق بيطمحخوفيت وخإل خخدختلط  ت

ت و ع محيدخ خطدال لط  أن ت م   خإل خخدخت خطلكوم   غ خ خط فب   وخط مل ع     -0

 . ب غ خالعتميد ع   خط فب ف  لد خطم قول

خط مل ع   خطق يم بمشيخ ع خستثميخ   تادم خطقبيع خال تحيدي ف  توظ ف   -4

 و خطقبيع خطايص.خطموخب  ن، سوخء من  بل خطقبيع خط يم أ

 خط مل ع   مخخج   س يس  خطدعم خطلكوم  وتوج ه  لط  خطمستلق ن من خطموخب  ن -2

 وتاف ف خط اء خطميط  ع   خطدوط .

 مخخعيم خطتوخزن ب ن مستو يت خطد ن خط يم خطمل   وخطايخج .  -1

 ع   خطمدى خطبو ل.من خط يتج خإلجميط  خط يم تلد د  سب  مستهدف  ط د ن خط يم  -6

   رأي ملرف احاحرل  احمركزي:ث حثا 

 

ع   أن خطليج  لط  خال تخخض بيتت أمًخخ مليفظ محخف خطبلخ ن خطمخكزي أكد 

ب ف  خطوت خم دون خإلضخخخ  ت ف ذ بخ يمج عمل خطلكوم م ًلي لذخ مي أخد ي خالستمخخخ ف  

  يس   ن خطد ن خط يم وحل لط  مستو يت أوخطمجتمع بشكل عيم، لال خطوب   يال تحيد ب

وطكن طم   د أميم ي لال هذخ خطلل، طذخ  جا وضع خطس يسيت خطكف    ط لد من تدخع يت 

خال تخخض ومن االطهي  حل لط  وضع أفضل ممي هو ع    خآلن، ع   خطخغم من أن 

 خال تخخض بلد ذخت  ط   مشك   لذخ مي كين متزخمً ي مع خؤ   وخستخخت ج  .

كزي ع   أهم   خط مل طوضع خطبخخمج كمي أكد مليفظ محخف خطبلخ ن خطمخ

خط الج   خطم يسب  طتحل ح خالاتالل ف  خطم زخ    خط يم  ط دوط  ايح  مع خستمخخخ 

خ افيض أس يخ خط فب، وخطذي   تبخ خطمحدخ خطخئ س  ط م زخ   ؛ وذطم ط مليفظ  ع   

ط  خختفيع خطتح  ف خالئتمي   ط مم ك  وعدم وحوط  لط  مستو يت متد   ، وخطذي س ؤدي ل

 تك ف  خال تخخض لط  مستو يت عيط   أو لط  ح وب  خال تخخض خطايخج .
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 رأي اح ـــــجنة : -رااعا 

 

ب د خالبالع ع   خطمخسوم بقي ون، وع    خخخ مج   خط وخا وخطخأي خطقي و   

ط مستشيخ خطقي و   طشؤون خط جين وخطخأي خال تحيدي ط مستشيخ خال تحيدي وخطميط ، وب د 

من سالم  خطمخسوم بقي ون من خط يل ت ن خطدستوخ   وخطقي و    وفًقي طخأي طج    كدخطتأ

 وجدت خط ج   أن خطمخسوم  هدف لط شخ     وخطقي و    بمج   خطشوخى؛ خطشؤون خطت

. بيإلضيف  5302توف خ خاللت يجيت خطتمو     ط جز خطم زخ    خط يم  ط دوط  ط س   خطميط   

خطتمو     خطالزم  طسدخد خط جز ف  تمو ل أ سيب وخستلقيق  لط  توف خ خاللت يجيت

 م  ون د  يخ.  601خطقخوض خطمقدخ طهي أن تب غ ف  خطس ت ن خطميط ت ن خطقيدمت ن 

بشأن  5335( طس   03( من خطقي ون خ م  56خطميدم  وب يًء ع   مي  حت ع    

ولط   5302 دوط  ط س   خطميط   ؛ فإن ت ف ذ خطم زخ    خط يم  طخطم زخ    خط يم  وت د الت 

 5302ل ن ل خخخ وحدوخ  ي ون خعتميد خطم زخ    خط يم  ط دوط  ط س ت ن خطميط ت ن 

؛  د تم من االل تاح ص وحخف خالعتميدخت خطميط   ط محخوفيت بوخ ع  5301و

، خالمخ 5304( من مجمل خطم زخ    خطم تمدم طمحخوفيت خطمتكخخم ط س   خطميط   05/0 

تب ا من خطلكوم  توف خ خاللت يجيت خطتمو     طمحخوفيت خطم زخ    خط يم  ط دوط   خطذي

بيإلضيف  لط  تمو ل  5301و 5302وسدخد أ سيب خطقخوض ط س ت ن  5302ط س   خطميط   

أ   خطتزخميت ميط   مستقب    أو تغب   خط جز ف  خطم زخ    خطقيدم ، وف  ضوء خ افيض 

كين ع    متوسب س خ خط فب االل خطشهوخ خألوط  من خطس   أس يخ خط فب مقيخ   بمي 

خألمخ خطذي تختا ع    ز يدم مستو يت خال تخخض من خطسوق خطمل     5304خطميط   

وخطسوق خط يطم   طت ب   متب بيت تمو ل محخوفيت خطم زخ    وسدخد أ سيب خطد ون 

 .0خطمستلق  االل خطس ت ن خطليط   وخطقيدم 

 

 

 

                                                           
1

مليون دينار6 أي أن المتبقي من سقف االقتراض  16111مبلًغا وقدره  4111يبلغ إجمالي المستخدم من سقف االقتراض حتى نهاية  

 مليون دينار. 414يبلغ  4111في نهاية سنة 
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 بالدينار البحريني  8002 – 8002العجز والدين العام 

 (العجز) السنوات

 الفائض

 نسبة الدين العام الدين العام

GDP 

8002 617.380.653 016,35 3.41% 

8002 (446,005,952) 1,842,124 6041,% 

8000 (11161116111) 662136,02 1141% 

8000 (1161416111) 347,84333 1144% 

8008 (44161116111) ,41874883 1141% 

8002 (.3565216023) 572357388 .141% 

 

 
 مالحظ   اح جنة:

وذطاام ، فاا  لجاام خطااد ن خط اايم فاا  خطبلااخ ن تزخ ااًدخ متوخحااالً ماان خطماللااظ أن ه اايم  .0

 ،ز يدم وت خم خإل فيق خطلكاوم  خطاذي بادأ م لوظايً ااالل خطسا وخت خطق   ا  خطميضا  ب

خطمتكاخخم وايحا  ع ا  خطقاوى خط يم ا ، وع  ا  تاخى وخطموجه  لطا  ز ايدم خط فقايت 

آط ا  طمخخ با   وضاع ليجا  لطا وخم خطلد وخطتلكم ف  ت م خط فقايت، ماع خطخط ج   ضخ

خطادال باوت خم أساخع طتكاون تلف ز خإل خخدخت خط فب   وت و اع محايدخ وخطد ن خط يم 

 .مستدخم 

ي  ساايعد ع ا  عاادم خط جااوزخت فا  خطم زخ  اا  بما م يطجاا  خساتمخخخخطتفك اخ جاادً ي فا   .5

 طبقيء مستوى خطد ن خط ايم ضامن خطلادود خآلم ا  ،خطتوسع ف  خال تخخض ف  خطمستقبل

 حابح عبًئاي ع ا  موخز ا  خطدوطا  و ادختهي ع ا  ت ف اذ باخخمج خطت م ا  طاد هي،  طك  ال

خألج يل خطقيدم  و اؤثخ سا ًبي ع ا  أدخء مات اف خطقبيعايت وخأل شاب  محيطح وع   



141 
 

ف  كا  ماان  باال ه ئاايت خطتحاا  مط م ل جاايب  خئتمااي   تحاا  فطضاامين و خال تحايد  ،

 .خالئتمي  

لن خالستمخخخ ف  خال تخخض طتمو ل خطمحاخوفيت خطلكوم ا  وتغب ا  خط جاز  ساوخء  .0

خ تحيد   وميط ا  اب اخم  خب يدً أكين ذطم من خطسوق خطمل    أو خطايخج   ستكون ط  

 .ايح  ع   خالستقخخخ خطميط  وخال تحيدي ف  خطبالد

 طتوج   خطدعم ط مستلق ن من خطموخب  ن. ل جيد آط   .4

سبيا خطت  اب  بو    خطمدى طتق  ص وم يطج  خأل خطمم ك من خطضخوخي أن تتب    .2

 ، من االل:من شأ هي ز يدم خطد ن خط يم وخط جز ف  موخز   خطدوط 

لعدخد م زخ    ت زز من ضبب خال فيق لطا  أب اد خطلادود، مخخع ايً فا  ذطام  -أ 

  بمكتسبيت خطموخب  ن ول جيد  ظيم خ يب  حيخم ط دم تجايوز عدم خطمسي

 خعتميدخت خطم زخ   .

 وضع اب  ط لفيظ ع   مستو يت خطد ن ع د خطلدود خطمقبوط  دوط ي. -ا 

 خط مل ع   ت م   خإل خخدخت خطلكوم   غ خ خط فب  . -ج 

خط مل ع   خطق يم بمشيخ ع خستثميخ   تادم خطقبيع خال تحيدي ف  توظ ف  -د 

  ن.خطموخب 

خط مل ع   مخخج   س يس  خطدعم خطلكاوم  وتوج ها  لطا  خطمساتلق ن مان  -ه 

 خطموخب  ن.

 مخخعيم خطتوخزن ب ن مستو يت خطد ن خطمل   وخطايخج .  -و 

ع ا  خطمادى  مان خط ايتج خطمل ا  خإلجمايط  تلد د  سب  مستهدف  ط د ن خط يم -ز 

 خطبو ل.
 

   احذ حلة:م د رأ  اح جنة احممافقة ي ى احمرسم  اق نم  حاليذا را

 ااوفخ ط لكوماا  خإلباايخ خطقااي و   وخطمخو اا  خطالزماا  لن خطمخسااوم بقااي ون  .0

وذطام لطا   5302طتمو ل خط جز خطمتو ع ف  خطم زخ    خط يما  ط دوطا  ط سا   خطميط ا  

 ل ن ل خخخهي من  بل خطس ب  خطتشخ    .
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 يطخغم من مايبخ خختفيع خطد ن خط يم وتدخع يتا  خال تحايد   وخطميط ا  ع ا ب .5

سا يخ خطاا فب وخختفاايع خطمسااتوى خطمتو ااع أخال تحايد خطبلخ  اا ، وفاا  ظاال خ افاايض 

خطمب وا طتغب ا  ط  فب ط  جز خطمقدخ ف  خطم زخ   ، وخختفيع مستوى س خ خطتوخزن 

ذطاام خط جااز، وطملدود اا  خطخحاا د خطمتبقاا  ماان خطلااد خطمساامو  بي تخخضاا  لسااا 

خطمخسوم بقي ون خآل ف خطذكخ، وملدود   خطا ايخخت خألااخى خطمتاوفخم، فاإن ا ايخ 

 – 5302خال تااخخض طتمو اال خطم زخ  اا  خطقيدماا  وخط جااز خطمتو ااع ط ساا ت ن خطماايط ت ن 

خطمستلق ، ال  وجد ا يخ آاخ عم     توخفاق وسدخد مبيطغ أ سيب خطقخوض  5301

مااع ألكاايم خطدسااتوخ و ااي ون خطم زخ  اا  خط يماا ( و ضاامن خسااتمخخخ   وسااخع  ت ف ااذ 

 . غ خ خطتوح   بيطموخفق  ع   خطمخسوم بقي ون خطم زخ    خط يم 

لط  خطتو  يت خط يطم   باحاوص أسا يخ خطا فب ط سا وخت خطقيدما ،  بيإلشيخم .0

دوالًخخ ط بخم ال،  13وخطت  تش خ لط  خستمخخخ خ افيض أس يخ خطا فب لطا  ماي دون 

فااإن خط ج اا  تااخى أن خال تااخخض هااو خطسااب ل خطول ااد طتمو اال خاللت يجاايت وتااوف خ 

 خطس وط  خطالزم  طت ف ذ خطم زخ    خط يم  ط دوط .

 

ي مع مي تقادم و ظاًخخ ألهم ا  خطمخساوم بقاي ون خطمتمث ا  فا  خختبيبا  بتمو ال وتميش ً 

خطموخفقاا  خطتوحاا   خط جااوزخت خطساا و   وخطااد ن خط اايم خطمتااخخكم؛ فقااد خأت خط ج اا  ضااخوخم 

 ع   .

 

 اخذل ر مقرري احممضمع األل   مالحذل ط : -خ مسا 

شااوخى ، ختفقاات خط ج اا  ع اا  ( ماان خطالئلاا  خطدخا  اا  طمج اا  خط 03لعماايالً طاا ص خطماايدم   

 خات يخ كل من:

 

ا أل لـــــــا .  األسذ ع رضـ  ياـدهللا فـــرج -0   مقررا

ا احذل طلـــا .  احدكذمر ياداحعزلز حس  أا  -4   مقررا
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 ذمللة اح جنة: -س دسا 

اذعتتتدل  اعتتتض أحكتتت    4102( حستتتنة 36احمرستتتم  اقتتت نم  ر تتت   احممافقتتتة ي تتتى 

 .اإلدار سندا  احذنملة 0711حسنة ( 01احمرسم  اق نم  ر    

 

 

 

 

 

 ماألمر معرمض ي ى احمج س احمم ر لذخ ع احالز ،،،

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي               الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 4111 أبريل 1التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

بتعديل بعض أحكام المرسوم  ,211( لسنة 33المرسوم بقانون رقم )الموضوع : 

 م بإصدار سندات التنمية.1733( لسنة 17بقانون رقم )

 

 

 ذحلة طلاة ماعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 6 أرفق م2117مارس  31بتاريخ      

المرسوم  (6 نسخة من1د  1ف ص ل ت ق /  6111 ضمن كتابه رقم ) المجلس

( 17بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) ,211( لسنة 33بقانون رقم )

الشؤون التشريعية والقانونية6 وذلك  إلى لجنة 4م بإصدار سندات التنمية1733لسنة 

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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6 عقددت لجندة الشدؤون التشدريعية والقانونيدة اجتماعهدا م2117أبريلل  3وبتاريخ      

وذطام  و خخخ مج   خط وخا بشاأ  ، ،بقي ون خطمخسومعلى 6 حيث اطلعت الثالث عشر

 بلضوخ خطمستشيخ خطقي و   بيطمج  .

طمبايد   بقاي ون خطمخسوملط  عدم مايطف   –ب د خطمدخوط  وخط قيش  –وخ تهت خط ج         

 وألكيم خطدستوخ.

 رأي اللجنة:

بتعللديل بعللض  ,211( لسللنة 33المرسللوم بقللانون رقللم ) تددرا اللجنددة سددالمة     

مددن 6 بإصللدار سللندات التنميللة م1733( لسللنة 17أحكللام المرسللوم بقللانون رقللم )

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

روو  واالقتصادية خبصوص امل

  4102( لسنة 31بقانون رقم )

بتعديل بعض أحكا  املروو  

  0771( لسنة 01بقانون رقم )

يف شأن الرقابة على اللؤلؤ 

 واألحجار ذات القيمة.
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 م2015مايو  6التاريخ: 

 

املرسوم بقانون التقرير الثامن للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول 
( 10بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2014( لسنة 65) رقم

 يف شأن الرقابة على اللؤلؤ واألحجار ذات القيمة. 1990لسنة 

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي األول 
 

 :مقدمــــــة

 4 ف ص ل م ق /  13، وبموجاااا خطابااايا خ ااام  م5302 مااايخ  01بتااايخ   

خئاا   خطمج اا  لطاا  طج اا   (، أخساال حاايلا خطم اايط  0د األستتذ ع ي تت  اتت  لتت ح  احلتت ح 

اذعتدل   4102( حستنة 31احمرستم  اقت نم  ر ت   خطشؤون خطميط   وخال تحيد    سا  من 

فتت  شتتل  احر  اتتة ي تتى اح ؤحتتؤ  0771( حستتنة 01اعتتض أحكتت   احمرستتم  اقتت نم  ر تت   

دخد تقخ اااخ بشاااأ   متضم اااـًي خأي خط ج ااا  ؛ طم ي شااات  ودخخسااات  ولعاااماألحجتتت ر عا  احقلمتتتة

 ط خض  ع   خطمج   خطمو خ.

 إجراءا  اح جنة : -أملا 

 حذنفلع احذك لف احمعكمر أياله،   م  اح جنة ا إلجراءا  احذ حلة :

 :هييتخجتميعتدخخست خط ج   خطمخسوم بقي ون خطمذكوخ ف   (,)
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 احذ رلخ الجذمــــــــــــ ع احر  

 م5302 ميخ  53 خطثيطث عشخ 0

 م5302أبخ ل  2 خطخخبع عشخ  5

 م5302أبخ ل  05 خطايم  عشخ  0

 م5302أبخ ل  03 خطسيد  عشخ  4

 م5302أبخ ل  51 خطسيبع عشخ  2

 م5302مي و  4 خطثيمن عشخ 1

 

خب  ت خط ج   أث يء دخخستهي ط مخسوم بقي ون موضوع خطبلث وخطدخخس  ع   خطوثيئق  (7)

 ع   مي    :خطمت  ق  ب  وخطت  خشتم ت 

 (مرفقخطمخسوم بقي ون موضوع خطبلث وخطدخخس .     -

 (مرفق خخخ مج   خط وخا ومخفقيت .   -

. كمااي خب  اات ع اا  خأي طج اا  خطشااؤون خطتشااخ     وخطقي و  اا  بمج اا  خطشااوخى -

 (مرفق 

  مرفق(خأي وزخخم خطح يع  وخطتجيخم.  -

  مرفق(خأي غخف  تجيخم وح يع  خطبلخ ن.  -

  مرفق(خأي خطمستشيخ خطقي و   طشؤون خط جين.  -

  مرفق(خأي خطمستشيخ خال تحيدي وخطميط  بيطمج  .  -

فا  شاأن خطخ يبا  ع ا  خط ؤطاؤ وخأللجايخ  0333( طسا   03مخسوم بقي ون خ م   -

  مرفق(. ذخت خطق م 

م، 5302مايخ   53خط ج   لط  خجتميعهاي خطثيطاث عشاخ وخطم  قاد بتايخ    دعت (3)

م وخطااايم  عشااخ وخطم  قااد 5302أبخ اال  2وخطخخبااع عشااخ وخطم  قااد بتاايخ   

 م كل من:5302أبخ ل  05بتيخ   
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 :مزارة احلن ية ماحذج رة 

 

 مكل  احمزارة حشؤم  احذج رة.   احسلد ن در خ ل  احمؤلد .0

احمكلتتتتتت  احمستتتتتت يد ح ممالتتتتتتف    دهللا احدكذمر يادهللا أحمد يا .4

 محم لة احمسذه ك.

متتتتتتتتتتتتتتتدلر إدارة احممالتتتتتتتتتتتتتتتف    احسلدة منى ياداحرسم  احزلرة .6

 ماحمق للس.

 احمسذش ر احق نمن . احدكذمر محمد ج ار .2

 

 

 : غرفة ذج رة ملن ية احاحرل 

 

 .يضم مج س اإلدارة    داد ــــ  اححــــدلماحسلدة  -0

 اح ؤحؤ احطالع (.  ال    احسلد إاراهل  خ لفة مطر  -4

 يضم حجنة اح ؤحؤ ماحعهب.   احسلد محمد ياداحرزاق آ  محممد -6

2- Mr. Mohammed Malim   .) احسراج ح مجمهرا  

 .مسذش ر   نمن        ــرة احطعـــأملاحسلدة  -1

 :مزارة شؤم  مج س  احشمرى ماحنماب 

 

 أخل ئ  ذنسلق ممذ اعة أم .  احسلدة نه   ياداححسل  ك ظ  .0

 : حضر الجذم ع م  مج س احشمرى ك  م 

 احمســذش ر احق نـمن  حشؤم  اح ج  . احدكذــــمر محمـــــد ياـــدهللا احدحلمــ  .0

 احمسذش ر ال ذلـ دي ماحمـــــــــ ح . احدكذمر جعفــــر محمـــــد احلـــــــ ئغ .4

 

   احسلد محمد رض  محمد وتوط  أمي   ســخ خط ج. 
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 ث نلا : رأي مزارة احلن ية ماحذج رة:

 

ب  ت وزخخم خطح يع  وخطتجيخم ف  خدهي  خطمخفق( بأن خطوزخخم تتفق مع مي وخد 

ف   حوص وموخد خطمخسوم بقي ون ملل خطم ي ش ، و د ب  ت أسبيا لحدخخ خطمخسوم 

 بقي ون ف  خطتيط :

 ج ل مم ك  خطبلخ ن مخكًزخ عيطمً ي ط ؤطؤ خطبب   : -0

طبيطمي كين طمم ك  خطبلخ ن سم   ب ب  ف  تجيخم خط ؤطؤ خطبب    خكتسبتهي ع   

مخ خطس  ن و جلت ف  خطلفيظ ع  هي لط   وم ي هذخ، لال أ   ف  ظل تبوخ 

خطماتبخخت خط يطم   ف  فلص خط ؤطؤ وخطبدء بإ شيء ماتبخخت أكثخ تبوًخخ ف  

خطذي وح ت لط   مم ك   خطدول خطمجيوخم أحبح من خطح ا خطلفيظ ع   خطمستوى

خطبلخ ن. طذخ أحبح من خطضخوخي خستقبيا ماتبخخت عيطم   ذخت سم   عيط   

ف  مجيل فلص خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م  ط مسيهم  ف  لبقيء مم ك  خطبلخ ن 

كمخكز خئ   ف  فلص خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م  ف  خطم بق  وخطمسيهم  ف  

تو يت خط يطم   وت ز ز مكي ت  كمخكز عيطم  ف  تبو خه ط ختق  لط  أع   خطمس

مجيل فلص خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م . وطمي كين خاتحيص فلص خط ؤطؤ 

وخأللجيخ ذخت خطق م  خط يط   ومشغوالتهي ولحدخخ شهيدم خطفلص ملحوًخخ 

طوزخخم خطح يع  وخطتجيخم، ول   خغب  ف  توف خ خطم يخ خال تحيدي خطلخ، وت ز ز 

وتشج ع خالستثميخ ف  مم ك  خطبلخ ن، فإ   ت  ن أن ت ب   يخطتجيخخطتبيدل 

خطوزخخم خطلق ف  م ح خالاتحيص بفلص خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م  

ومشغوالتهي ولحدخخ شهيدم خطفلص ط شخكيت خطماتح  بهذخ خطمجيل ب د أن تأاذ 

ب ضهي وزخخم خطح يع  وخطتجيخم موخفق  مج   خطوزخخء ف  أن تس د مهيمهي أو 

ف مي  ت  ق بيطفلص و لحدخخ شهيدخت لط  شخكيت مخاص طهي وفًقي أللكيم 

خطقي ون  وببًقي ط م ي  خ وخطضوخبب وخطشخوب خطت   لددهي وز خ خطح يع  

وخطتجيخم ط شخكيت خطمخاص طهي خطت  تتوخفخ طد هي خإلمكي  يت وخطتجه زخت خطف    

 طمميخسيت وخطم ي  خ خطدوط  .طمبيشخم أعميطهي بكفيءم عيط   ووفًقي ألفضل خ
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تشج ع خالستثميخ ف  مم ك  خطبلخ ن وخالستفيدم من ابخخت أفضل خطماتبخخت  -5

 خط يطم  :

خطايص ف  مجيل فلص خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت  عفسح خطمجيل طداول خطقبي

خطق م  ف  مم ك  خطبلخ ن س كون ط  مخدود ل جيب  طتشج ع خالستثميخ ف  هذخ 

خطمجيل وخستقبيا شخكيت عيطم   ول   م   ف  خطسوق خطمل  ، وسوف 

  سيعد ع   خفع سم   مم ك  خطبلخ ن ف   بيع خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م .

 ط كوخدخ خطبلخ    :ا ق فخص عمل جد دم  -0

لن داول خطقبيع خطايص ف  مجيل خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م  س فتح 

خطمجيل طا ق فخص عمل جد دم ط كوخدخ خطبلخ     وتشج  هم ع   خط مل ف  

هذخ خطمجيل، وحقل مهيخختهم وخالستفيدم من خطابخخت خط يطم   ط مسيعدم ف  

طم  خطذي تبمح لط   مم ك  تبو خهم وتدخ بهم ط وحول لط  خطمستوى خط ي

 خطبلخ ن.

( 12أمي ف مي  اص ظخوف خالست جيل خطت  أوجبت لحدخخ خطمخسوم بقي ون خ م  

بشأن  0333( طس   03بت د ل ب ض ألكيم خطمخسوم بقي ون خ م   5304طس   

خطخ يب  ع   خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م ، فقد أوضلت خطوزخخم ف  خدهي خطمخفق؛ 

وزخخم خطم     بشؤون خطتجيخم، وب د موخفق  مج   خطوزخخء، س ب  أ   إلعبيء خط

خطتخا ص ط شخكيت بأن تقوم بفلص خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م  ومشغوالتهي 

ولحدخخ شهيدخت بذطم، واحوًحي أن خألسوخق خطمل ب  بمم ك  خطبلخ ن ت مل ع   

خطخ يدي ف  فلص مثل هذه خطشخكيت، ممي  فقد خطبلخ ن مكي تهي ودوخهي  اخستقبي

خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م  ومشغوالتهي، خألمخ خطذي كين من شأ   ضخوخم 

خإلسخخع ف  لحدخخ هذخ خطمخسوم بقي ون طوطو   خطسبق ف  خستقبيا خطشخك  خط يطم   

 خطت  س خاص طهي، اش   أن  تم خستقبيبهي من خألسوخق خطم يفس  ط سوق خطبلخ   .

ف  خدهي أ هي طن تقوم بتأس   شخك  ط ق يم بت م  كمي أوضلت خطوزخخم أ ًضي

خألعميل، وطكن خطوزخخم ستضع شخوًبي وم ي  خ ط شخكيت خألج ب   و جا أن تتوفخ 
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وخطم ي  خ خطدوط  ، وبيطتيط  طن تكون  تف هي طتقد م أفضل خطادميت ووفًقي ط مميخسي

 ه يم أي تك ف  ع   خطوزخخم.

 

 : حاحرل غرفة ذج رة ملن ية ارأي  -ث حثا 

 

أوضلت غخف  تجيخم وح يع  خطبلخ ن ف  خدهي  خطمخفق( خأ هي باحوص 

 خطمخسوم بقي ون ع   خط لو خطتيط :

مكخًخخ من هذخ خطمخسوم بقي ون  حت ع   أ  : "ط وز خ  0أن خطفقخم  د( من خطميدم  -0

خطم    بشؤون خطتجيخم، ب د موخفق  مج   خطوزخخء، تلد د خطلد خأل ح  ط مقيبل 

خطميط  خطذي تتقيضيه خطشخكيت خطمخاص طهي عن ادميتهي بفلص خط ؤطؤ وخأللجيخ 

بيطفلص"، وتخى خطغخف  بأن ف  تلد د ذخت خطق م  ومشغوالتهي ولحدخخ شهيدخت 

خطلد خأل ح  ف  هذه خطفقخم تداالً من وزخخم خطح يع  وخطتجيخم ف  خطتس  خخت خطت  

 ض هي خطقبيع خطايص ط مقيبل خطميط  ط ادميت خطمقدم ، خألمخ خطذي  جا أن  تخم 

 تلد ده ط شخك   فسهي  ب يء ع    وخعد خطسوق.

ي طمي جيء ف  خطمخسوم خطتجيخ   خطمتاحح  وفقً  ء خطشخكيتتخى خطغخف  بأن ل شي -5

ال   ف  ضخوخم خالهتميم بماتبخ خطبلخ ن طفلص  5304( طس   12بقي ون خ م  

خط ؤطؤ وخأللجيخ خطكخ م  خطتيبع طوزخخم خطح يع  وخطتجيخم ودعم  بيطكفيءخت خطوب    

بخت  خط م    وخألجهزم خطمتبوخم، وذطم طكون هذخ خطماتبخ لكومً ي وط  محدخ  ت  وا

 ف  هذخ خطمجيل،  يه م عن عدم وجود تضيخا محيطح طدى خطقيئم ن ع   .

كمي أوضح ممث و غخف  تجيخم وح يع  خطبلخ ن أث يء لضوخهم خجتميع خط ج   خأ هم 

طج   خط ؤطؤ بغخف  خطتجيخم وخطح يع  خ قسم خأ هي بشأن بشأن خطمخسوم بقي ون أن 

مخسوم خطقي ون لط  خأ  ن، خألول:  خى عدم خطموخفق  ع   فتح خطمجيل ط شخكيت 

أن تفتح طهي ماتبخخت طفلص خط ؤطؤ، وسبا خعتخخضهم هو أن هذه خطماتبخخت بخطايح  

ؤ وخأللجيخ خطكخ م ،  د تؤثخ ع   خطمكي   خطت  لظ  بهي ماتبخ خطبلخ ن طفلص خط ؤط

كمي أن خطم تخض ن ع   فتح خطسوق طهذخ خط شيب مست دون طدعم ماتبخ خطبلخ ن 

 بيإلمكي  يت خطميد   وخطبشخ   من أجل خستمخخخه ف  تقد م خطادميت بشكل أفضل.
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خطخأي خطثي  :  خى فتح خطمجيل ط شخكيت طفتح ماتبخخت طفلص خط ؤطؤ وخأللجيخ 

خ خطبلخ ن خغم ابخخت  ف  هذخ خطمجيل لال أ   طم   د خألول خطكخ م ، ايح  وأن ماتب

ع   مستوى خط يطم، ل ث  يفست ماتبخخت أاخى كماتبخ سو سخخ ف  حدخخم 

خطماتبخخت خطت  تقدم هذه خطادميت، بيإلضيف  لط  أن خإلجخخءخت خطمتب   ف  ماتبخ 

من شأ   أن  سخع  خطبلخ ن تأاذ و ًتي بو الً، وأن فتح خطسوق إل شيء ماتبخخت أاخى

 من ل جيز خطكث خ من خطم يمالت خطمت  ق  بفلص خط ؤطؤ وخأللجيخ خطكخ م .

أن من طد هم مح ل  من تجيخ خط ؤطؤ  كمي أوضح ممث و غخف  تجيخم وح يع  خطبلخ ن

 خفضون فتح خطسوق الست خخد خط ؤطؤ خطح يع ، كمي أن خطقي ون خطليط   لظخ خطبب    

وف مي  ت  ق بخ يب  خطماتبخخت خطايح  فإ هي ستكون تلت خ يب  ب ع خط ؤطؤ خطح يع ، 

وزخخم خطح يع  وخطتجيخم وتلت لشخخف ماتبخ خطبلخ ن، كمي أن أي شهيدم تحدخ من 

ع    مي من  بل ماتبخ خطبلخ ن، وف  خدهت م خطماتبخخت خطايح  ستكون ماتوم  أ ضً 

ق ول خطمجيوخم بشأن فتح خطسوتسيؤل أعضيء خط ج   عمي لذخ كي ت ه يم تجيخا طدى خطد

أن ه يم خط د د من خطدول خطت  طد هي  ممث و خطغخف  إل شيء ماتبخخت ايح ، فقد أوضح

 ماتبخخت ايح  طفلص خط ؤطؤ وخأللجيخ خطكخ م .

أبدى ممث و غخف   5302أبخ ل  05وف  خجتميع خط ج   خطايم  عشخ وخطم  قد بتيخ   

ب ض خطمايوف ف  ليل ل خخخ خطمخسوم بقي ون  تجيخم وح يع  خطبلخ ن وتجيخ خط ؤطؤ

 وخطمتمث   ف :

أن مم ك  خطبلخ ن ت تبخ مخكًزخ طتجيخم خط ؤطؤ، كمي   تبخ ماتبخ خطبلخ ن من أفضل  -0

.  متوفخم  ف خطابخخت خطم دخت ووخطإلمكي  يت ط  ظًخخخطماتبخخت ع   مستوى خط يطم، 

اسيخم كب خم  ممي     خطبلخ ن  ماتبخ لغالق وف  ليل ل خخخ خطمخسوم  د  ؤدي لط  

 .طتجيخ خط ؤطؤ

مم ك  ضخوخم عدم خطمسي  بهو   ماتبخ خطبلخ ن، وعدم اسيخم خطمكي   خطتيخ ا   ط -5

 .بيإلمكي  يت خطميد   وخطبشخ   طبلخ ن ف  فلص خط ؤطؤ، ودعم ماتبخ خطبلخ نخ
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شخك  من االل بيطضخوخم وطكن ط    تبو خ ماتبخ خطبلخ ن خطتأك د ع   مبدأ  -0

، وأن  كون فتح خطمجيل ط شخكيت خألج ب   طفتح ماتبخخت ايح  طهي وفق ممت كيت

 ضوخبب وشخوب تلددهي وزخخم خطتجيخم.

 

 

ضخوخم أن تكون خطشهيدخت خطمم ول  من  بل خطشخكيت وخطماتبخخت خطايح  ايض    -4

 .طخ يب  ماتبخ خطبلخ ن

 

 

 رأي اح ـــــجنة : -رااعا 

 

 وم بقي ون، وع    خخخ مج   خط وخا وخطخأي خطقي و  ب د خالبالع ع   خطمخس

وع   خطخأي خال تحيدي وخطميط  ط مستشيخ خال تحيدي  ،ط مستشيخ خطقي و   طشؤون خط جين

تشخ     وخطقي و    بمج   خطشوخى  مخفق( وخطذي خأي طج   خطشؤون خطوخطميط ، وع   

وجدت خط ج   أن  خ   وخطقي و   ؛أوضلت ف   سالم  خطمخسوم بقي ون من خط يل ت ن خطدستو

لط  ت ز ز خطم يخ خال تحيدي وخطتبيدل خطتجيخي وتشج ع خالستثميخ ف  خطمخسوم  هدف 

مم ك  خطبلخ ن، وذطم بم ح خطتخخا ص بفلص خط ؤطؤ وخأللجيخ ذخت خطق م  ومشغوالتهي 

م     ولحدخخ شهيدخت خطفلص ط شخكيت خطماتح  بهذخ خطمجيل، ب د أن تأاذ خطوزخخم خط

بشؤون خطتجيخم موخفق  مج   خطوزخخء ف  أن تس د مهيمهي أو ب ضهي ف مي  ت  ق بيطفلص 

ولحدخخ خطشهيدخت لط  شخكيت  خاص طهي وفق خطقي ون وببًقي ط م ي  خ وخطضوخبب 

وخطشخوب خطت   لددهي خطوز خ خطماتص بشؤون خطتجيخم ط شخكيت خطمخاص طهي وخطت  

طتجه زخت خطف    طمبيشخم أعميطهي بكفيءم عيط   ووفًقي ألفضل تتوخفخ طد هي خإلمكي  يت وخ

 خطمميخسيت وخطم ي  خ خطدوط  .

 

وتود خط ج   خطتأك د ع   أ هي  د ب ت خأ هي بشأن خطمخسوم بقي ون ب د دخخس  جم ع آخخء 

خطجهيت خطم    ، ل ث ختفقت خط ج   مع خأي ممث   غخف  تجيخم وح يع  خطبلخ ن ع   
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خطمليفظ  ع   خطمكي   خطت   لظ  بهي ماتبخ خطبلخ ن طفلص خط ؤطؤ وخأللجيخ ضخوخم 

 ذخت خطق م .

 

 وع    تود خط ج   خطتأك د ع   مي   :

شخكيت أاخى وعدم خالستغ يء  ماتبخ خطبلخ ن ف  ليل وجودوخستمخخخ   بقيء أهم    -0

، كمي أن أهم   خطمليفظ  ، مع تبو خه ط وخكا آاخ خطمستجدخت ف  هذخ خطمجيلع  

من خط يل   خطميد   فقب، فهو مختبب بتيخ    لط هي  ظخ  ع   ماتبخ خطبلخ ن  جا أال 

خألمخ خطذي  لتم ع   خطلكوم  ، ف  تجيخم خط ؤطؤ خطبلخ نمم ك  ومكي   وسم   

 .وتبو خه ع     خطمليفظ خطمو خم

دخ بهم ط وحول لط  طكوخدخ خطبلخ     ع   خط مل ف  هذخ خطمجيل وتخ تشج ع -5

، وتسه ل لحدخخ خاص خطغوص وخستاخخج خط ؤطؤ ط موخب  ن، خطمستو يت خط يطم  

 .ووفًقي ط ضوخبب

ع   خطشخكيت  طوزخخم خطح يع  وخطتجيخموخإلشخخف  بقيء خطدوخ خطخ يب   ضخوخم -0

 خطايح  ع د فتح ماتبخخت طهي ف  مم ك  خطبلخ ن، وع   لحدخخ خطشهيدخت خطايح .

أو ب ضهي ف مي  ت  ق  خطمهيم خطم يب  بوزخخم خطح يع  وخطتجيخم لس يدأن  كون  -4

 ايح  وذخت سم   عيطم   ف  هذخ خطمجيل. بيطفلص ولحدخخ خطشهيدخت لط  شخكيت

 خطتوحا   خطمخسوم بقاي ون؛ فقاد خأت خط ج ا هذخ وتميشً ي مع مي تقدم و ظًخخ ألهم   

 يطموخفق  ع   .ب

 

 اخذل ر مقرري احممضمع األل   مالحذل ط : -خ مسا 

( ماان خطالئلاا  خطدخا  اا  طمج اا  خطشااوخى ، ختفقاات خط ج اا  ع اا   03لعماايالً طاا ص خطماايدم   

 خات يخ كل من:

ا أل لـــــــا .   األسذ ع اس   إسم يل  احانمحمد -6   مقررا

ا احذل طلـــا .   احدكذــمر ياداحعزلــز حســ  أا  -2   مقررا



111 
 

 ذمللة اح جنة: -س دسا 

اذعتتتدل  اعتتتض أحكتتت    4102( حستتتنة 31احمرستتتم  اقتتت نم  ر تتت   احممافقتتتة ي تتتى 

فت  شتل  احر  اتة ي تى اح ؤحتؤ ماألحجت ر  0771( حستنة 01احمرسم  اق نم  ر ت   

 .عا  احقلمة

 

 

 

 ماألمر معرمض ي ى احمج س احمم ر لذخ ع احالز ،،،

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي               الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 4111 مارس 11التاريخ : 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

بتعديل بعض أحكام المرسوم  ,211 ( لسنة37قانون رقم )ب المرسوم الموضوع :

 .في شأن الرقابة على اللؤلؤ واألحجار ذات القيمة 1771( لسنة 11بقانون رقم )

 

 ذحلة طلاة ماعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 6 أرفق  م2117مارس  13بتاريخ  

 المرسوم (6 نسخة من1د  1ف ص ل ت ق /  611 ضمن كتابه رقم ) المجلس

( 11بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) ,211 ( لسنة37قانون رقم )ب

إلى لجنة الشؤون  في شأن الرقابة على اللؤلؤ واألحجار ذات القيمة4 1771لسنة 

التشريعية والقانونية6 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية 

 واالقتصادية.
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6 عقدددددت لجنددددة الشددددؤون التشددددريعية والقانونيددددة م2117 مللللارس 13وبتدددداريخ      

و اخخخ مج ا  خط اوخا  ،بقاي ون خطمخساومعلدى 6 حيث اطلعدت عشر حاديالاجتماعها 

 وذطم بلضوخ خطمستشيخ خطقي و   بيطمج  . بشأ  ،

 

طمبايد   بقاي ون خطمخسوملط  عدم مايطف   –ب د خطمدخوط  وخط قيش  –وخ تهت خط ج         

 وألكيم خطدستوخ.

 رأي اللجنة:

بتعللديل بعللض  ,211 ( لسللنة37قللانون رقللم )ب المرسللوم تددرا اللجنددة سددالمة     

فللي شللأن الرقابللة علللى اللؤلللؤ  1771( لسللنة 11أحكللام المرسللوم بقللانون رقللم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.6 واألحجار ذات القيمة

 

 دالل جاسم الزايد                                

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (3ملحق رقم )
 

جلنة الشؤون اخلارجية  تقرير

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون باالنضما  إىل 

االتفاقية الدولية لسالمة 

  0714احلاويات لعا  

 وتعديالتها، املرافق للمروو 

  .4102( لسنة 11رقم ) امللكي
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 م 5151أبريل  51التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالثاين عشر التقرير 

 مشروع قانون باالنضمام إىل االتفاقية الدولية لسالمة احلاويات خبصوص 
 وتعديالهتا  5795لعام 

 م5152( لسنة 19املرافق للمرسوم رقم )

 رابعمن الفصل التشريعي ال ولدور االنعقاد العادي األ

 

 

  مقدمـة:

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

 01 املؤرخ يف( 1د 4ف /ص ل خ أ/111رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،5112مارس 

املرافق  وتعديالهتا 5795لعام باالنضمام إىل االتفاقية الدولية لسالمة احلاويات 

اد على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،م5152( لسنة 19للمرسوم رقم )

 .تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أبرير    10الثالث عشرر املوافر    تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (5)
 .م5112

 

موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ  املتعلقة  (5)
 واليت اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

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

 (مرفق. )1795لعام االتفاقية الدولية لسالمة احلاويات  -

 

 ، وقد حضرملواصالت واالتصاالتوزارة ا وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (3)
 كل من:

 والبحارة.مدير إدارة تسجيل السفن   السيد مياس املعتز باهلل اآلغا .5

 املستشار القانوين.   السيد كمال حسين .5
 

علـي حســن   الدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 الطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 .سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة سرر اللجنة -
 

ـًا:  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل ثانيـ

من قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 .والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا:  :املواصالت واالتصاالت رأي وزارةملخص  ثالثـــ

بني ممثلو وزارة املواصالت واالتصاالت أن هذه االتفاقية هتدف إىل احلفرا  علرى        
سالمة العاملني أثناء نق  احلاويات سواء يف امليناء أو على منت السفن، وسالمة البضرائع  
املنقولة، باإلضافة إىل تسهي  النق  الدويل للحاويات من خالل توفري أنظمرة السرالمة   

 ، وملواءمة التشريعات الوطنية .الدولية املوحدة

كما أوضح ممثلو الوزارة أنه ال توجد أي التزامات مالية على احلكومة عند االنضمام      
إىل االتفاقية أو تعديالهتا، مبينني أن هذه االتفاقية ستعزز صورة البحرين عاملًيا بالتزاماهترا  

 مستوى السالمة البحرية ومحاية البيئة. باتفاقيات املنظمة البحرية الدولية، واملسامهة يف رفع

       

ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ

والذي يتألف فضاًل عن الديباجة من  ،املذكورقانون المشروع تدارست اللجنة      
االتفاقية الدولية  مادتني، تناولت املادة األوىل املوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل

وقد مت تبادل  ، وجاءت املادة الثانية تنفيذية،وتعديالهتا 1795لسالمة احلاويات لعام 
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وزارة املواصالت وممثلي  وجهات النظر بشأنه من قب  أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،
قرار جملس النواب ومرفقاته  واطلعت اللجنة علىواملستشار القانوين للجنة، ، واالتصاالت

ون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى بشأن مشروع القانون، وعلى رأي جلنة الشؤ
 .قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيةمشروع الالذي جاء مؤكًدا لسالمة و

وثالثرة   مرادة  ست عشررة من  –الديباجة التمهيد وفضاًل عن  –االتفاقية تتألفو     
ت املادة الثانيرة  أورداالتفاقية، و االلتزامات العامة بأحكام، تضمنت املادة األوىل مرفقات

تناولت  عشرة فقد حىت السادسةالثالثة  من ادوامل أمااالتفاقية،  تعاريف ألهم مصطلحات
األحكام اخلاصة باحلاويات اجلديدة واملستخدمة يف النق  الدويل، واختبارهرا وتفقردها   

ليم واعتمادها مبوجب املعايري اليت تنص عليها االتفاقية، وخضوع ك  حاوية للرقابة يف إق
األطراف املتعاقدة، والتوقيع والتصدي  على االتفاقية، والقبول هبرا، واملوافقرة عليهرا،    
واالنضمام إليها، وسرياهنا، وإجراءات تعديلها، واالنسحاب منها، وانقضراء مفعوارا،   
وتسوية املنازعات بني أطرافها، والتحفظات بشأهنا، وإيداع نصوصها األصلية لدى األمني 

 .مة البحرية الدوليةالعام للمنظ

 

وقد مش  املرف  األول لوائح اختبار احلاويات وتفقدها واعتمادها وصريانتها، فيمرا        
احتوى املرف  الثاين على متطلبات واختبارات السالمة اايكلية، وتعل  املرف  الثالث بتدابري 

 اويات.الرقابة اليت ميكن أن تتخذها األطراف املتعاقدة والتحق  من سالمة احل

 

مرن   عمااًل حلكم الفقرة الثانيةإذ هذه االتفاقية أن تصدر بقانون نه يلزم لنفاإوحيث      
مشرروع قرانون    أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القرانوين ، فقد ( من الدستور09املادة )

تناولرت   ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة- لفأيتوالذي االتفاقية، هذه بالتصدي  على 
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املذكورة، وجراءت املرادة    االتفاقيةىل املوافقة على انضمام مملكة البحرين إوىل األاملادة 
 .الثانية تنفيذية

 

قرانون  المشرروع  ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على           
 .كما وردت يف اجلدول املرف مواد املشروع  واملوافقة على املذكور،

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـًخامســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  07إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار ك  من:

ـًا. األستــاذ عبدالرمحن حممد مجـشريادة ـسع .5  مقرًرا أصلي

ـًا. األستاذة نانسـي دينـا خضــوري سعادة .5  مقرًرا احتياطي
 

ـًا:   توصيـة اللجنـة:سادســـ

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

 

 

مشروع قانون باالنضمام إىل االتفاقية الدولية لسالمة املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .م5152( لسنة 19املرافق للمرسوم رقم ) وتعديالهتا 5795احلاويات لعام 
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 مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق.نصوص املوافقة على  -
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 سوسن حاجي حممد تقوي                                د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان          

               لجنة                                             الرئيس                                                     لجنةالنائب رئيس      
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 وتعديالهتا  5795مشروع قانون باالنضمام إىل االتفاقية الدولية لسالمة احلاويات لعام 
 م5152( لسنة 19املرافق للمرسوم رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى االتفاقية الدولية لسرالمة  

 وتعديالهتا، 1795احلاويات لعام 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 الديباجة
 

املوافقة على نص الديباجة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 

 الديباجة
  
نص الديباجة كما  املوافقة على  -

 ورد يف املشروع بقانون.
 
 

 الديباجة
    

 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى االتفاقية الدولية لسرالمة  

 وتعديالهتا، 1795احلاويات لعام 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 :عليه وأصدرناه
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
 

ُووف  على االنضمام إىل االتفاقية 
الدولية لسالمة احلاويات لعام 

وتعديالهتا، املرافقة اذا  1795
 القانون.

 املادة األوىل
 

املوافقة على نص املادة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 

 املادة األوىل
 

املوافقة على نص املادة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 

 املادة األوىل
 

ُووف  على االنضمام إىل االتفاقية 
الدولية لسالمة احلاويات لعام 

وتعديالهتا، املرافقة اذا  1795
 القانون.

 املادة الثانية
 

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا  –ك  فيما خيصه  –

القانون، وُيعم  به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 

املوافقة على نص املادة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 
 

 املادة الثانية
 

املوافقة على نص املادة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 

 املادة الثانية
 

 والوزراء على رئيس جملس الوزراء 
تنفيذ هرذا   –ك  فيما خيصه  –

القانون، وُيعم  به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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 م4111 أبريل 1التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذة/ سوسن حاجي حممد تقوي       احملرتمة

 والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة الشؤون اخلارجية  
 

مشرمع   نم  ر     ( حسنة   ( ا لنضم   إحى الذف  لة احدمحلة احممضمع: 

( حسنة 11مذعدلالذه ، احمرافق ح مرسم  ر     0714حسالمة احح مل   حع   

4102.  

 

 ذحلة طلاة ماعد،،

 

م، أخفق م يط  خطس د ع   بن حيطح خطحيطح خئ   5302ميخ   03بتيخ        

مشرمع  (،  سا  من4د  0ص ل ت ق/ ف  000خطمج  ، ضمن كتيب  خ م  

  نم  ر     ( حسنة   ( ا لنضم   إحى الذف  لة احدمحلة حسالمة احح مل   حع   

لط  طج   خطشؤون  ، 4102( حسنة 11افق ح مرسم  ر    مذعدلالذه ، احمر 0714

خطتشخ     وخطقي و   ، وذطم طم ي شت  ولبدخء خطماللظيت ع    ط ج   خطشؤون 

 خطايخج   وخطدفيع وخألمن خطوب  .
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عقاادت طج اا  خطشااؤون خطتشااخ     وخطقي و  اا  خجتميعهااي   4101أارلتت   3وبتاايخ        

، وذطااام خطماااذكوخ، وخالتفي  ااا  ، ل اااث خب  ااات ع ااا  مشاااخوع خطقاااي ون احث حتتتش يشتتتر

 بلضوخ خطمستشيخ خطقي و   بيطمج  .

طمبايد   لط  عدم مايطف  مشخوع خطقاي ون –ب د خطمدخوط  وخط قيش  –وخ تهت خط ج         

 وألكيم خطدستوخ.

 رأي اح جنة:

مشرمع   نم  ر     ( حسنة   ( ا لنضم   إحى الذف  لة تخى خط ج   سالم       

( 11افق ح مرسم  ر    مذعدلالذه ، احمر 0714احدمحلة حسالمة احح مل   حع   

 من خط يل ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .،  4102حسنة 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

اخلارجية تقرير جلنة الشؤون 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية اخلدمات اجلوية بني 

حكومة مملكة البحرين 

وحكومة مجهورية طاجيكستان، 

( 13املرافق للمروو  امللكي رقم )

  .4102لسنة 
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 م 5151أبريل  51التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالتاسع التقرير 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة خبصوص 
 مملكة البحرين وحكومة مجهورية طاجيكستان 

 م5152( لسنة 97املرافق للمرسوم رقم )

 رابعمن الفصل التشريعي ال ولدور االنعقاد العادي األ

 

 

  مقدمـة:

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

 01 املؤرخ يف( 1د 4ف /ص ل خ أ/114رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،5112مارس 

اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية بالتصديق على اتفاقية اخلدمات 

على أن تتم دراسته وإبداء  ،م5152( لسنة 97املرافق للمرسوم رقم )، طاجيكستان

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهاملالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أبرير    10الثالث عشرر املوافر    تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (2)
 .م5112

 

موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ  املتعلقة  (1)
 واليت اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 ()مرفق .تواالتصاال رأي وزارة املواصالت -

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

 .اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية طاجيكستان -
 (مرفق)

 

 ، وقد حضرواالتصاالتملواصالت وزارة ا وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (7)
 كل من:

 مدير إدارة النقل اجلوي. السيدة ابتسام حممد الشمالن .3

 املستشار القانوين.   السيد كمال حسين .2
 

علـي حســن   الدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 الطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة سرر اللجنة -



111 
 

ـًا:  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل ثانيـ

من قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 .والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا:  :املواصالت واالتصاالت رأي وزارةملخص  ثالثـــ

تنظيم خدمات النق  بني ممثلو وزارة املواصالت واالتصاالت أن اادف من االتفاقية      
اجلوي بني مجهورية طاجيكستان ومملكة البحرين يف ظ  املستجدات اليت طررأت علرى   

، ويعترب هذا املشروع من املشروعات النموذجية اليت تسرتويف  صناعة النق  اجلوي العاملي
لطريان املدين الدويل ومتاث  كافة االتفاقيات اليت وقعت وصردقت  كافة متطلبات منظمة ا

 عليها مملكة البحرين مع الدول الصديقة. 

ـًا:      :ةرأي اللجنــرابعـــــ

مشروع قانون بالتصدي  على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومرة  تدارست اللجنة      
( لسرنة  97للمرسروم رقرم )  مملكة البحرين وحكومة مجهورية طاجيكستان، املراف  

 ، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه من قب  أصحاب السعادة أعضاء اللجنرة، م5114
 واطلعت اللجنة علرى واملستشار القانوين للجنة، ، وزارة املواصالت واالتصاالتوممثلي 

قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشرريعية  
قانون مرن النراحيتني   مشروع الالذي جاء مؤكًدا لسالمة نونية مبجلس الشورى ووالقا

 .الدستورية والقانونية
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وملحر  واحرد،    سبع وثالثني مرادة من  –فضاًل عن الديباجة  –االتفاقية تتألفو     
تضمنت املادة األوىل تعاريف ألهم املصطلحات الواردة باالتفاقية، وبينت املرادة الثانيرة   
األحكام املتعلقة مبنح حقوق النق  اجلوي املبينة يف االتفاقية، ووضحت املادتران الثالثرة   

ادة والرابعة آلية التعيني والترخيص ووقف أو إلغاء أو احلد من التراخيص، وتناولرت املر  
اخلامسة نطاق تطبي  القوانني، أما املواد من السادسة حىت السابعة والعشرين فقد تناولت 
األحكام املتعلقة بالعبور املباشر، واالعتراف بالشهادات، والسالمة وأمن الطريان ووثرائ   
السفر، واملسافرين غري املسموح ام بالدخول وغري احلائزين على وثائ  السفر واملبعدين، 

واملنافسة العادلة، والسعة، والتعرفة، والضمانات، سوم االستخدام، والرسوم اجلمركية، ور
وقوانني املنافسة، وتبدي  العمالت، وحتوي  اإليرادات، وبيع وتسوي  منتجرات اخلدمرة   
اجلوية، واملوظفني األجانب واالستعانة باخلدمات احمللية، وتغيري الطائرة، واملناولة األرضية، 

عددة الوسائط، وتأجري الطائرات، وخدمات النق  متالرموز والترتيبات التعاونية، وتقاسم 
، وأكدت املادة الثامنة والعشرون على حظر ك  من الطرفني التدخني ونظام احلجز اآليل

يف مجيع الرحالت وذلك اعتباًرا من بدء الطائرة يف استقبال الركاب إىل استكمال عملية 
عقوبات يف حالة عدم االمتثال ألحكام هذه املادة، وبينت املرادة  إنزال الركاب، وفرض ال

التاسعة والعشرون ضرورة محاية البيئة من أج  النهوض بالتنمية املستدامة يف جمال الطريان، 
ونصت املادة الثالثون على قيام سلطات الطرفني بتوفري اإلحصائيات إذا طلب أن ترزود  

أو غري ذلك من املعلومات املشاهبة، وقررت املرادة  بعضها البعض باإلحصائيات الدورية 
احلادية والثالثون توثي  التعاون بني الطرفني من خالل التشاور حول تفسري أو تطبير  أو  
تعدي  االتفاقية، فيما حددت املادة الثانية والثالثون أحكام تسوية املنازعات اليت قد تنشأ 

ي  االتفاقية، وتناولت املادة الثالثرة والثالثرون   بني الطرفني املتعاقدين بشأن تفسري أو تطب
أحكام إجراء تعديالت على االتفاقية أو جدول الطرق امللح  هبا، وتضمنت املادة الرابعة 
والثالثون االتفاقيات املتعددة األطراف، فيما نصت املواد من اخلامسة والرثالثني حرىت   
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ودخواا  الدويل ى منظمة الطريان املدينالسابعة والثالثني على أحكام اإلهناء والتسجي  لد
 حيز النفاذ.

مرن   عمااًل حلكم الفقرة الثانيةإذ هذه االتفاقية أن تصدر بقانون نه يلزم لنفاإوحيث      
مشرروع قرانون    أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القرانوين ، فقد ( من الدستور09املادة )

تضمنت  ،من مادتني -فضاًل عن الديباجة - لفأيتوالذي االتفاقية، هذه بالتصدي  على 
 .الثانية تنفيذيةاملذكورة، وجاءت املادة  االتفاقية التصدي  علىاألوىل املادة 

 

يهدف إىل تنظيم خدمات النق  اجلوي بني مجهوريرة  ورأت اللجنة أن هذا املشروع      
نقر  اجلروي   طاجيكستان ومملكة البحرين يف ظ  املستجدات اليت طرأت على صناعة ال

 املرذكور، قرانون  المشروع ، وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على العاملي
 .كما وردت يف اجلدول املرف مواد املشروع  واملوافقة على

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـًخامســــ

اتفقت اللجنة علرى  ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، 07إعمااًل لنص املادة )
 اختيار ك  من:

 

ـًا.   سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي .3  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  األستاذ خالد حممد جرب املسلم سعادة .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا:   توصيـة اللجنـة:سادســـ

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

 

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية املوافقة من حيث املبدأ على  -  
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية طاجيكستان، املرافق للمرسوم رقم 

 .م5152( لسنة 97)
 

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 سوسن حاجي حممد تقوي                                د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان          

                                                              لجنة                                             الرئيس                                                    اللجنة نائب رئيس     

 

 

 

 

 



111 
 

 مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية اخلدمات اجلوية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية طاجيكستان 
 م5152( لسنة 97رسوم رقم )املرافق للم

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية اخلدمات اجلوية بني 
حكومة مملكة البحرين وحكومة 
مجهورية طاجيكستان املوقعرة يف  

مرايو   52مدينة املنامة بتراريخ  
5114، 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 الديباجة
 

املوافقة على نص الديباجة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 

 الديباجة
  
نص الديباجة كما  املوافقة على  -

 ورد يف املشروع بقانون.
 
 

 الديباجة
    

 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية اخلدمات اجلوية بني 
حكومة مملكة البحرين وحكومة 
مجهورية طاجيكستان املوقعرة يف  

مرايو   52مدينة املنامة بتراريخ  
5114، 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 
 عليه وأصدرناه:

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 
 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقية اخلدمات 
اجلوية بني حكومة مملكة البحرين 
وحكومة مجهورية طاجيكستان 

 52املوقعة يف مدينة املنامة بتاريخ 
، واملرافقة اذا 5114مايو 
 القانون.

 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد يف املشروع بقانون.
 

 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد يف املشروع بقانون.
 

 املادة األوىل
ُصودق على اتفاقيرة اخلردمات   
اجلوية بني حكومة مملكة البحرين 
وحكومة مجهورية طاجيكسرتان  

 52املوقعة يف مدينة املنامة بتاريخ 
، واملرافقررة اررذا 5114مررايو 
 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –ك  فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعم  به من اليوم 
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.
 

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد يف املشروع بقانون.
 
 

 الثانية املادة
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد يف املشروع بقانون.
 

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –ك  فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعم  به من اليوم 
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة   

 الرمسية.
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 م4111 أبريل 1التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذة/ سوسن حاجي حممد تقوي       احملرتمة

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

مشرمع   نم  ر     ( حسنة     ( ا حذلدلق ي ى اذف  لة احخدم   احممضمع: 

مرافق احجملة ال  حكممة مم كة احاحرل  محكممة جمهمرلة ط جلكسذ  ، اح

  .4102( حسنة 13ح مرسم  ر    

 

 ذحلة طلاة ماعد،،

 

م، أخفق م يط  خطس د ع   بن حيطح خطحيطح خئ   5302ميخ   03بتيخ        

مشرمع   نم   (،  سا  من4د  0ص ل ت ق/ ف 032خطمج  ، ضمن كتيب  خ م  

مم كة ر     ( حسنة     ( ا حذلدلق ي ى اذف  لة احخدم   احجملة ال  حكممة 

( حسنة 13افق ح مرسم  ر    احاحرل  محكممة جمهمرلة ط جلكسذ  ، احمر

لط  طج   خطشؤون خطتشخ     وخطقي و   ، وذطم طم ي شت  ولبدخء خطماللظيت  ، 4102

 ع    ط ج   خطشؤون خطايخج   وخطدفيع وخألمن خطوب  .
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و  اا  خجتميعهااي عقاادت طج اا  خطشااؤون خطتشااخ     وخطقي   4101أارلتت   3وبتاايخ        

خطماااذكوخ، وخالتفي  ااا ، وذطااام  ، ل اااث خب  ااات ع ااا  مشاااخوع خطقاااي ون احث حتتتش يشتتتر

 بلضوخ خطمستشيخ خطقي و   بيطمج  .

 

طمبايد   لط  عدم مايطف  مشخوع خطقاي ون –ب د خطمدخوط  وخط قيش  –وخ تهت خط ج         

 وألكيم خطدستوخ.

 

 رأي اح جنة:

  نم  ر     ( حسنة     ( ا حذلدلق ي ى اذف  لة مشرمع تخى خط ج   سالم       

احخدم   احجملة ال  حكممة مم كة احاحرل  محكممة جمهمرلة ط جلكسذ  ، 

 من خط يل ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .،  4102( حسنة 13افق ح مرسم  ر    احمر

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 

جلنة الشؤون اخلارجية  تقرير

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون بالتصديق على 

الربوتوكول املعدل لبعض أحكا  

اتفاقية النقل اجلوي املربمة بني 

حكومة مملكة البحرين وحكومة 

أورتاليا املرافق للمروو  امللكي 

  .4102( لسنة 11رقم )
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 م 5151 أبريل 51التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين العاشرالتقرير 

مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول املعدل لبعض أحكام خبصوص 
 اتفاقية النقل اجلوي املربمة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا 

 م5152( لسنة 99املرافق للمرسوم رقم )

 رابعمن الفصل التشريعي ال ولدور االنعقاد العادي األ

 

 مقدمـة:
  

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

 املؤرخ يف( 1د 4ف /ص ل خ أ/117رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م5112مارس  01 

بالتصديق على الربوتوكول املعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي املربمة بني حكومة 

على أن  ،م5152( لسنة 99املرافق للمرسوم رقم ) مملكة البحرين وحكومة أستراليا

 .رأي اللجنة بشأنه اد تقرير يتضمنتتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

أبرير    10الثالث عشرر املوافر    تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (9)
 م.5112

 

 

موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائ  املتعلقة  (8)
 واليت اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 )مرفق(واالتصاالت.  رأي وزارة املواصالت -

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

املعدل لبعض أحكام اتفاقية النق  اجلوي املربمة بني حكومة مملكة  الربوتوكول -
 (مرفق). البحرين وحكومة أستراليا

 

 ، وقد حضراملواصالت واالتصاالتوزارة  وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  (7)

 كل من:

 .مدير إدارة النقل اجلوي السيدة ابتسام حممد الشمالن .5

  املستشار القانوين.      السيد كمال حسين .5
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  علـي حســن   الـدكتور  كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.والبة، الط

 

 سهري عبداللطيف لسيدةوتوىل أمانة سرر اللجنة ا. 

 
 

ـًا:  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل ثانيـ

من قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرف ( والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا:  :املواصالت واالتصاالت رأي وزارة ثالثــــ

املواصالت واالتصاالت حمتويات الربوتوكول وهو تعدي  مسمى دولة وزارة  بني ممثلو     
البحرين، واستبدال املادة اخلاصة بتعرفة السفر بنص متحرر، حبيث  البحرين ليصبح مملكة

يسمح للناقالت الوطنية املعينة من قب  ك  طرف بتحديد التعرفة املناسبة دون إلزامها 
بإيداعها لدى سلطة الطريان املختصة بك  طرف، وأن ختضع ذات التعرفة لقانون املنافسة 

، باإلضافة إىل استبدال ملح  جدول الطرق ومحاية املستهلك النافذة لدى ك  طرف
اجلوية جبدول مفتوح لنقاط التشغي ، حبيث يسمح مبوجبه للناقالت الوطنية املعينة من قب  
ك  طرف بالتشغي  إىل أي نقاط يف بلديهما انطالًقا إىل أي نقاط وسطية وأي نقاط تقع 

 فيما وراءمها. 
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ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ
 

واملستشار  ،املواصالت واالتصاالتوزارة  مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
اب ومرفقاته بشرأن  النوقرار جملس  واطلعت اللجنة علىالقانوين لشؤون اللجان باجمللس، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي  و مشروع القانون،
 .القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية مشروعجاء مؤكًدا لسالمة 

، تناولت املرادة األوىل  من مادتني –فضاًل عن الديباجة  –يتألف املشروع بقانون و     
املعدل لبعض أحكام اتفاقية النق  اجلوي املربمة بني حكومرة  التصدي  على الربوتوكول 

، املراف  5114يونيو  2بتاريخ  مملكة البحرين وحكومة أستراليا املوقع يف مملكة البحرين
 .، وجاءت املادة الثانية تنفيذيةاذا القانون

 

، ومرف  واحد من أربع مواد –فضاًل عن الديباجة  –)الربوتوكول (  يتألفكما      
تعدي  مسمى )دولة البحرين( ليصبح )مملكة البحرين( أينما ورد يف  تضمنت املادة األوىل

( من االتفاقية واخلاصة بالتعرفة، 12النص البدي  للمادة رقم )ت املادة الثانية بينواالتفاقية، 
ملح  جدول الطرق باملرف  )ب( من مذكرة التفاهم وتضمنت املادة الثالثة استبدال 

م(، وتناولت املادة الرابعة األحكام املتعلقة 5110مارس  15املوقعة بني الطرفني بتاريخ )
 .توكولالربوبنفاذ 

 

إن أحكام هذا الربوتوكول ال تتعارض مع أحكام الدستور، وإنه يلزم لنفاذه أن يصدر       
 ( من الدستور.09بقانون إعمااًل حلكم الفقرة الثانية من املادة )
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مشروع قانون بالتصردي  علرى   وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على      
ة النق  اجلوي املربمة بني حكومة مملكة البحررين  الربوتوكول املعدل لبعض أحكام اتفاقي
مواد املشروع  واملوافقة على ، م5114( لسنة 99وحكومة أستراليا املراف  للمرسوم رقم )

 .كما وردت يف اجلدول املرف 
 

 

ـً  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اخامس
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  07إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار ك  من :

 

ـًا.  سعادة الدكتور حممد علي اخلزاعي .1  مقرًرا أصليـــ

ـًا. األستاذ خالد حممد جرب املسلم سعادة .7  مقرًرا احتياطي
ـًا:   توصيـة اللجنـة:سادس

قانون، فإن مشروع الضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة  يف
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

 

مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول املعدل املوافقة من حيث املبدأ على  -  
لبعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي املربمة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 

 .م5152( لسنة 99لمرسوم رقم )أستراليا املرافق ل
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 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 سوسن حاجي حممد تقوي                                 د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان      

 لجنة الرئيس                                              لجنةالنائب رئيس 
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 مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول املعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل اجلوي املربمة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا 
 م5152( لسنة 99املرافق للمرسوم رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
اتفاقية النق  اجلوي برني   وعلى

حكومة مملكة البحرين وحكومة 
أستراليا املوقعة يف البحرين بتاريخ 

، واملصرردق 1772إبريرر   57
( 14عليها باملرسوم بقانون رقم )

 ،1772لسنة 

 الديباجة
 

املوافقة على نص الديباجة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 
 

 الديباجة
  
املوافقة على نص الديباجة كما   -

 ورد يف املشروع بقانون.
 
 

 الديباجة
    

 حنن محد بن عيسرى آل خليفرة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية النق  اجلوي برني  
حكومة مملكة البحرين وحكومة 
أستراليا املوقعة يف البحرين بتاريخ 

، واملصرردق 1772إبريرر   57
( 14عليها باملرسوم بقانون رقم )

 ،1772لسنة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وعلى الربوتوكول املعدل لربعض  
أحكام اتفاقية النق  اجلوي املربمة 
بني حكومرة مملكرة البحررين    

وقع يف مملكة وحكومة أستراليا امل
 ،5114يونيو  2البحرين بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:
 

الربوتوكول املعدل لربعض   وعلى
أحكام اتفاقية النق  اجلوي املربمة 
بني حكومرة مملكرة البحررين    
وحكومة أستراليا املوقع يف مملكة 

 ،5114يونيو  2البحرين بتاريخ 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
دل ُصودق على الربوتوكول املع

لبعض أحكام اتفاقية النق  اجلوي 
املربمة بني حكومة مملكة البحرين 

 املادة األوىل
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد يف املشروع بقانون.
 

 املادة األوىل
نص املادة كما  املوافقة على -

 ورد يف املشروع بقانون.
 

 املادة األوىل
ُصودق على الربوتوكول املعدل 
لبعض أحكام اتفاقية النق  اجلوي 
املربمة بني حكومة مملكة البحرين 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وحكومة أستراليا املوقع يف مملكة 
 ،5114يونيو  2البحرين بتاريخ 

 املراف  اذا القانون. 
 

وحكومة أستراليا املوقع يف مملكة  
 ،5114يونيو  2البحرين بتاريخ 

 املراف  اذا القانون. 
 

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –ك  فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعم  به من اليوم 
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.
 

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد يف املشروع بقانون.
 
 

 املادة الثانية
نص املادة كما  املوافقة على -

 ورد يف املشروع بقانون.
 

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –ك  فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعم  به من اليوم 
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة   

 الرمسية.
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 م4111 أبريل 1التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذة/ سوسن حاجي حممد تقوي       احملرتمة

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

مشرمع   نم  ر     ( حسنة     ( ا حذلدلق ي ى احارمذمكم  احمعد  احممضمع: 

حاعض أحك   اذف  لة احنق  احجمي احمارمة ال  حكممة مم كة احاحرل  محكممة 

  .4102( حسنة 11مرافق ح مرسم  ر    أسذراحل ، اح

 

 ذحلة طلاة ماعد،،

 

م، أخفق م يط  خطس د ع   بن حيطح خطحيطح خئ   5302ميخ   03بتيخ        

مشرمع   نم   (،  سا  من4د  0ص ل ت ق/ ف 036خطمج  ، ضمن كتيب  خ م  

احنق  ر     ( حسنة     ( ا حذلدلق ي ى احارمذمكم  احمعد  حاعض أحك   اذف  لة 

احجمي احمارمة ال  حكممة مم كة احاحرل  محكممة أسذراحل ، احمرافق ح مرسم  

لط  طج   خطشؤون خطتشخ     وخطقي و   ، وذطم طم ي شت    ،4102( حسنة 11ر    

 ولبدخء خطماللظيت ع    ط ج   خطشؤون خطايخج   وخطدفيع وخألمن خطوب  .
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طشااؤون خطتشااخ     وخطقي و  اا  خجتميعهااي عقاادت طج اا  خ  4101أارلتت   3وبتاايخ        

خطماااذكوخ، وخالتفي  ااا ، وذطااام  ، ل اااث خب  ااات ع ااا  مشاااخوع خطقاااي ون احث حتتتش يشتتتر

 بلضوخ خطمستشيخ خطقي و   بيطمج  .

طمبايد   لط  عدم مايطف  مشخوع خطقاي ون –ب د خطمدخوط  وخط قيش  –وخ تهت خط ج         

 وألكيم خطدستوخ.

 رأي اح جنة:

( ا حذلدلق ي ى  مشرمع   نم  ر     ( حسنة   تخى خط ج   سالم       

احارمذمكم  احمعد  حاعض أحك   اذف  لة احنق  احجمي احمارمة ال  حكممة مم كة 

من ،  4102( حسنة 11احاحرل  محكممة أسذراحل ، احمرافق ح مرسم  ر    

 خط يل ت ن خطدستوخ   وخطقي و   .

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6ملحق رقم )
 

جلنة الشؤون اخلارجية  تقرير

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

( 641مشروع قانون بتعديل املادة )

من قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 01باملروو  بقانون رقم )

  )املعد يف ضوء االقرتاح 0713

بقانون املقد  من جملس 

 الشورى(.
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 م5151أبريل  57التاريخ: 

 

 التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

قانون العقوبات الصادر باملرسوم  ( من351املادة )قانون بتعديل بشأن مشروع 
 م 5797( لسنة 51بقانون رقم )

 (شورى)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس ال

 رابعمن الفصل التشريعي ال األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمـة:

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

 10 املؤرخ يف( 1د 4ف /ص ل خ أ/157رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

قانون بتعديل مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،5112أبري  

 م5797( لسنة 51قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) ( من351املادة )

على أن تتم دراسته وإبداء  ،(شورى)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس ال

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهاملالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة: :أواًل
 

 قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله 

أبرير    59الرابع عشرر املوافر    تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (51)
 .م5112

 

 ملشروع القانون على:اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (55)
 

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

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 

 وزارة الداخلية، وقد حضر: وقد دعت اللجنة إىل اجتماعها (55)
  
 إدارة الشئون القانونية.من    النقيب حممد يونس اهلرمي .5
 .إدارة الشئون القانونيةمن  املالزم فيصل عبدالعزيز النجار .5

 .إدارة الشئون القانونيةمن   الشاعراملالزم علي يعقوب  .3

 

وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر السيد سعيد حممد  -
 القانوين. رعبداملطلب، املستشا
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الـدكتور علـي حســن    شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة براجمللس   -
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش، الطوالبـة

 

 .سهري عبداللطيف السيدة سرر اللجنةتوىل أمانة  -

 
ـًا:   رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيـ

 

من قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 .والقانونية الدستورية الناحيتني

 
ـًا: لثــثا   :وزارة الداخلية رأيـ
 

يهدف إىل تشديد مشروع القانون خالل اجتماع اللجنة أن  الداخليةوزارة بني ممثلو      

العقوبة، وحتقي  الردع املطلوب ملرتكيب جرمية تعريض طف  مل يبلغ السابعة من عمره أو 

شخًصا عاجًزا عن محاية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر، أو مح  غريه على 

حلبس لتص  إىل ثالثة أشهر مع منح القاضي سلطة ذلك، حيث مت رفع احلد األدىن لعقوبة ا

تقديرية يف اجلمع بني عقوبيت احلبس والغرامة، أو توقيع إحدامها، ومت وضع حد أدىن 

للغرامة يبلغ مائة دينار نظًرا لعدم وجود نص يتضمن احلد األدىن للغرامة، كما أوضح ممثلو 

الثانية من املادة، حيث وضع حد أدىن  الوزارة أنه مت تغليظ العقوبة املقررة مبوجب الفقرة

لعقوبة احلبس مبا ال يق  عن سنة إذا وقعت اجلرمية يف مكان خاٍل من الناس وهو ما يتس  
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مع تعدي  الفقرة األوىل من ذات املادة الذي شدد العقوبة على اجلرمية يف حالتها العادية، 

املنصوص عليه يف هذه مما تستدعي معه ضرورة تشديد العقوبة على الظرف املشدد و

الفقرة، وهو وجود الطف  يف مكان خاٍل من الناس، مبينني أن مشروع القانون املقترح 

جاء حلماية شرحية األطفال من تعريضهم للخطر، وهو األمر الذي خال منه قانون الطف  

، حيث أحال هذا اجلانب إىل القوانني العقابية، وملا كان نص 5115( لسنة 09رقم )

( من قانون العقوبات اجملرم اذه اجلرمية غري كاٍف من حيث العقوبة، فإن 051ة )املاد

 الوزارة تتف  مع التعدي  املقترح.

 

ـًا:  وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقـاف خـالل اجتمـاع    رأي رابعـــ
 :اللجنة

اء يف أيد ممث  وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مشروع القانون وما جر      
 مذكريت احلكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه.

  

ـًا:   ة:ــرأي اللجنخامس

اب ومرفقاته النوقرار جملس  واطلعت على، املذكور مشروع القانونتدارست اللجنة      
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا و بشأنه،
 ممثلري  والقانونية، وبعد االستئناس برأيالقانون من الناحيتني الدستورية  مشروعلسالمة 
، رأت اللجنرة  واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللسووزارة العدل،  ،الداخليةوزارة 
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أن مشروع القانون يهدف إىل تشديد العقوبة املقررة جلرمية تعريض األطفال دون سرن  
اية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية للخطر أو السابعة، أو أي شخص عاجز عن مح

مح  غريه على ذلك، صوًنا اذه الشرحية من املواطنني ومحاية من تعرضهم للخطر الرذي  
 قد يلح  هبم األذى البدين أو النفسي.

 

، واملوافقة على قانونالاملوافقة من حيث املبدأ على مشروع وعليه توصي اللجنة ب      
 يف اجلدول املرف .  تكما وردمواد املشروع 

 

ـًا:  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: سادسـ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 07إعمااًل لنص املادة )
 : ك  من

 

ـًا.  األستـاذ خالد حممد جرب املسلم .9  مقرًرا أصلي

ـًا.مقرًرا    الدكتور حممد علي اخلزاعي .8  احتياطي

ـًا  ة:ـة اللجنـ: توصيسابعـ
 

قانون، فإن مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 اللجنة توصي مبا يلي:
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قـانون   ( مـن 351املـادة ) قانون بتعديل مشروع املوافقة من حيث املبدأ على  -
)املعـد يف ضـوء    م5797( لسـنة  51العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .(شورىاالقتراح بقانون املقدم من جملس ال

 

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

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 

 

 

 

 سوسن حاجي حممد تقوي                               د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان         

    لجنة                                           الرئيس                                                     لجنةالنائب رئيس               
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  م5797( لسنة 51قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) ( من351املادة )قانون بتعديل مشروع 
 (شورى)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس ال

 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

نص مرسوم بقانون رقم 
 5797( لسنة 51)

 بإصدار قانون العقوبات
 الديباجة

ـ  ى آل حنن محد بن عيس
خليفة    ملـ  مملكـة   

 البحرين.
بعررد االطررالع علررى 

 الدستور،
وعلى قانون العقوبرات  
الصادر باملرسوم بقرانون  

، 1797( لسنة 12رقم )
 وتعديالته،

 الديباجة
 دون تعدي 

 الديباجة
 دون تعدي 

 الديباجة
ـ  ى آل حنن محد بن عيس

خليفة    ملـ  مملكـة   
 البحرين.

بعررد االطررالع علررى 
 الدستور،

وعلى قانون العقوبرات  
الصادر باملرسوم بقرانون  

، 1797( لسنة 12رقم )
 وتعديالته،
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

نص مرسوم بقانون رقم 
 5797( لسنة 51)

 بإصدار قانون العقوبات
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  1772( لسنة 52)
املؤسسررات التعليميررة 

 والتدريبية اخلاصة،
وعلررى قررانون الطفرر  
الصادر بالقرانون رقرم   

 ،5115( لسنة 09)
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 
وقررد صرردقنا عليرره  

 وأصدرناه:
 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  1772( لسنة 52)

املؤسسررات التعليميررة 
 والتدريبية اخلاصة،

وعلررى قررانون الطفرر  
انون رقرم  الصادر بالقر 

 ،5115( لسنة 09)
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 
وقررد صرردقنا عليرره  

 وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

نص مرسوم بقانون رقم 
 5797( لسنة 51)

 بإصدار قانون العقوبات
 املادة األوىل

ُيستبدل بنص الفقررتني  
األوىل والثانية من املرادة  

( مررن قررانون  051)
 العقوبررات الصررادر  
باملرسوم بقرانون رقرم   

النص  1797( لسنة 12)
 اآليت:

"يعاقب باحلبس مردة ال  
تق  عن ثالثرة أشرهر   
وبالغرامة اليت ال تق  عن 
مائة دينرار أو بإحردى   

 املادة األوىل
 دون تعدي 

 املادة األوىل
 دون تعدي 

 املادة األوىل
ُيستبدل بنص الفقررتني  
األوىل والثانية من املرادة  

( مررن قررانون  051)
 العقوبررات الصررادر  
باملرسوم بقرانون رقرم   

النص  1797( لسنة 12)
 اآليت:

"يعاقب باحلبس مردة ال  
تق  عن ثالثرة أشرهر   
وبالغرامة اليت ال تق  عن 
مائة دينرار أو بإحردى   

 النص األصلي
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس أو بالغرامة 
من عرض للخطر طفاًل مل 
يبلغ السابعة من عمره، أو 
شخًصا عاجًزا عن محاية 
نفسرره بسرربب حالترره 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

نص مرسوم بقانون رقم 
 5797( لسنة 51)

 بإصدار قانون العقوبات
هاتني العقوبتني من عرض 
للخطر طفراًل مل يبلرغ   
السابعة مرن عمرره، أو   
شخًصا عاجًزا عن محاية 
نفسرره بسرربب حالترره 
الصحية أو العقلية أو مح  

 غريه على ذلك.
وتكون العقوبة احلبس 

ن سنة إذا مدة ال تق  ع
وقعت اجلرمية يف مكان 

 خال من الناس".
 

هاتني العقوبتني من عرض 
للخطر طفراًل مل يبلرغ   
السابعة مرن عمرره، أو   
شخًصا عاجًزا عن محاية 
نفسرره بسرربب حالترره 
الصحية أو العقلية أو مح  

 غريه على ذلك.
وتكون العقوبة احلربس  

ن سرنة إذا  مدة ال تق  ع
وقعت اجلرمية يف مكران  

 خال من الناس".

الصحية أو العقلية أو مح  
 غريه على ذلك.

 
 
 
 

العقوبة احلبس إذا  وتكون
وقعت اجلرمية يف مكران  

 خال من الناس.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

نص مرسوم بقانون رقم 
 5797( لسنة 51)

 بإصدار قانون العقوبات
 املادة الثانية

الوزراء  رئيس جملس على
 كر  فيمرا    –والوزراء 
هررذا  تنفيررذ –خيصرره 

القانون، وُيعم  به اعتباًرا 
لتراريخ   من اليوم الترايل 

 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية 
 دون تعدي 

  املادة الثانية
 تعدي  دون

 املادة الثانية
الوزراء  رئيس جملس على

 كر  فيمرا    –والوزراء 
هررذا  تنفيررذ –خيصرره 

القانون، وُيعم  به اعتباًرا 
لتراريخ   من اليوم الترايل 

 . نشره يف اجلريدة الرمسية
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 م4111 أبريل 41التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذة/ سوسن حاجي حممد تقوي       احملرتمة

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

( م    نم  641احم دة   اذعدل مشرمع   نم  ر     ( حسنة   ( احممضمع: 

 احمعد ف  ضمء  . 0713 ( حسنة01ر     احعقما   احل در ا حمرسم  اق نم 

 (شمرىاحمقد  م  مج س احال ذراح اق نم  

 

 ذحلة طلاة ماعد،،

 

م، أخفق م يط  خطس د ع   بن حيطح خطحيطح خئ   5302أبخ ل  00بتيخ        

مشرمع  (،  سا  من0د  4ص ل ت ق / ف  056خطمج  ، ضمن كتيب  خ م  

( م    نم  احعقما   احل در 641احم دة   اذعدل   نم  ر     ( حسنة   ( 

 احمعد ف  ضمء ال ذراح اق نم   . 0713 ( حسنة01ر     ا حمرسم  اق نم 

، لط  طج   خطشؤون خطتشخ     وخطقي و   ، وذطم (شمرىاحمقد  م  مج س اح

 طم ي شت  ولبدخء خطماللظيت ع    ط ج   خطشؤون خطايخج   وخطدفيع وخألمن خطوب  .
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و  ا  خجتميعهاي عقدت طج   خطشاؤون خطتشاخ     وخطقي   4101أارل   41وبتيخ        

خطمااذكوخ، وذطاام بلضااوخ  ، ل ااث خب  اات ع اا  خطمشااخوع بقااي ون احختت مس يشتتر

 خطمستشيخ خطقي و   بيطمج  .

 

طمبيد   لط  عدم مايطف  خطمشخوع بقي ون –ب د خطمدخوط  وخط قيش  –وخ تهت خط ج         

 وألكيم خطدستوخ.

 

 رأي اح جنة:

( مت  641احمت دة   اذعتدل مشرمع   نم  ر     ( حسنة   ( تخى خط ج   سالم    

 احمعتتد فتت   . 0713 ( حستتنة01ر تت     تت نم  احعقماتت   احلتت در ا حمرستتم  اقتت نم 

مااان خط اايل ت ن خطدساااتوخ   ، (شتتمرىضتتمء ال ذتتتراح اقتت نم  احمقتتتد  متت  مج تتتس اح

 وخطقي و   .

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 


