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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بالتصديق على 

االتفاق بين مملكة البحرين 

ومنظمة حظر األسلحة 

الكيميائية بشأن امتيازات 

المنظمة وحصاناتها، المرافق 

 ( 56للمرسوم رقم )

 م.2017لسنة 
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 م 2018 فرباير 27التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثاين عشرالتقرير 

  فتاا اال ابلتصديق على )  (رقم ) ( لسنة  مشروع قانونخبصوص 
ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن امتيازات املنظمة مملكة البحرين بني 

 م2017( لسنة 56)املرافق للمرسوم رقم وحصاانهتا، 

 من الاصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 

 مقدمـة: 

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

 ( املؤرخ يف4د 4/ص ل خ أ/ ف676الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

  مشروع قانونوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018 فرباير 18 

لحة ومنظمة حظر األسمملكة البحرين بني  فتاا االابلتصديق على  )  (( لسنة  رقم )

 ، م2017( لسنة 56املرافق للمرسوم رقم )الكيميائية بشأن امتيازات املنظمة وحصاانهتا، 

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

 لتنايذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 م.2018 فرباير 25املوافق  الرابع عشرتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  .1
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها على الوائق املتعلقة مبشتتتتروع القانون مورتتتتوع النظر وال   .2
 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  -

ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن امتيازات املنظمة مملكة البحرين بني  اتفاق -
 ()مرفق .وحصاانهتا

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:  .3
 

 

 وزارة اخلارجية، وقد حضر كل من: -
 

 مستشار بوزارة اخلارجية.  السيد أمحد علي يوسف عراد .1

 ملحق دبلوماسي.  السيد حممد حافظ علي سيف .2

 

من األمانة العامة ابجمللس الدكتور علي حســـــــــن ال والبة شـــــــــارع ا اجتماع اللجنة  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
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 .سهريا عبدالل يف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــاا

 لناحيةا جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون منرأت      
 الدستورية. )مرفق(

 

ــاااثلث  رأي وزارة اخلارجيــة:  -ـــ

( من املادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج 48أن الفقرة )بينت وزارة اخلارجية      

تمتع فتوتدمري تلك األستتتتتتتلحة قد نصتتتتتتتت على أن:  وختزين واستتتتتتتتعمال األستتتتتتتلحة الكيميائية 

املنظمة ا أراضــي الدولة ال رو وا أي مكان ر ر عضــع لواليتها أو ســي رهتا ابلصــاة 

عن   ، وبناًء عليه صتتتتتتتتتدر قرارالقانونية واالمتيازات واحلصــــــاانت الالزمة ملمارســــــة و ائاها

مهية التفاق، وبينت الوزارة أبشتتأن هذا ا الستتادستتة واخلمستتنيمنظمة حظر األستتلحة يف دورهتا 

االتفاق يف تستتتتتتتتتتتهيل عمليات التفتييت امللزمة ال  قد تقوم ما املنظمة ململكة البحرين مبوج  

االتفاقية، وقد وقعت عدد من دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية على اتفاق مماثل وهي 

 بيتة الستتتتتتتتتتتتتتعوديتة، أمتا دولتة ق ردولتة الكويتت، ودولتة اإلمتارات العربيتة املتحتدة، واململكتة العر 

وستتتتل نة عمان فقد درستتتتتا االتفاق، ورفعتا توصتتتتيات بشتتتتأن املوافقة على التوقيع، ورأت وزارة 
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اخلارجية أمهية التصتتتتتتتديق على االتفاق، وتلك ألمهيته يف مستتتتتتتاعدة مملكة البحرين على الوفاء 

 )مرفق(ابلتزاماهتا الناشئة عن االنضمام إىل االتفاقية. 

  

ــااــرابع  رأي اللجنــة: -ــ

رقم ) ( لستتنة )  ( ابلتصتتديق على االتفاق بني مملكة  مشتتروع قانونتدارستتت اللجنة 

البحرين ومنظمة حظر األستتتتتتتتتتتتتلحة الكيميائية بشتتتتتتتتتتتتتأن امتيازات املنظمة وحصتتتتتتتتتتتتتاانهتا، املرافق 

، للجنة، واملستتتتتتتشتتتتتتار القانوين اخلارجيةوزارة  ممثليمع ،  م2017( لستتتتتتنة 56للمرستتتتتتوم رقم )

على رأي جلنة الشتتتتتتتتتتؤون التشتتتتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتتتتورى والذي جاء واطلعت اللجنة 

 قرار جملس النواب علىاطلعت كما   ،ستتتتتتالمة مشتتتتتتروع القانون من الناحية الدستتتتتتتوريةمؤكًدا ل

 .وزارة اخلارجية على رأيو  ،ومرفقاته بشأن مشروع القانون

( من 1( مادة، تضتتتتتتمنت املادة )12) من –فضتتتتتتالً عن الديباجة  – ويتألف االتفاق

خصية املادة الثانية على متتع املنظمة ابلش االتفاق تعاريف ألهم املص لحات الواردة، ونصت

القانونية الكاملة ال  تؤهلها للتعاقد واحتياز األموال املنقولة وغري املنقولة والتصتتتتتتتتتتتتتترف فيها 

( امتيازات املنظمة 7-3من )وإقامة الدعاوى القضتتتتتتتتتتتتتتائية والستتتتتتتتتتتتتتري فيها، وأورتتتتتتتتتتتتتتحت املواد 

وحصتتتتتتتتتاانهتا والتستتتتتتتتتهيالت واتصتتتتتتتتتاانت اخلاصتتتتتتتتتة ابالتصتتتتتتتتتاالت واملنشتتتتتتتتتورات، واالمتيازات 

( 8واتصتتتاانت ال  يتمتع ما ممثلو الدول األطراف ومو فو املنظمة واخلرباء، ونظمت املادة )

فاق، يف حني االتاآلار املرتتبة على إستتاءة استتتعمال االمتيازات واتصتتاانت املمنوحة مبوج  
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( األحكام املتعلقة بوائق الستتتتتفر والتأشتتتتتريات اخلاصتتتتتة مبمثلي الدول األطراف 9بينت املادة )

( فقد تضتتتتتتتتتتتتتتمنتا أحكام تستتتتتتتتتتتتتتوية املنازعات 11و 10ومو في املنظمة واخلرباء، أما املاداتن )

وإبرام  وستترهنه ( األحكام اخلتامية املتعلقة بنفات االتفاق12وتفستتري االتفاق، وتناولت املادة )

 االتفاقات التكميلية وآلية تعديله.

 

ورأت اللجنة أن هذا االتفاق جاء استتتتكماالً التفاقية حظر استتتتحداث وإنتاج وختزين 

م، 1993يناير  13واستتتتتتتتتعمال األستتتتتتتتلحة الكيميائية وتدمري تلك األستتتتتتتتلحة، املوقعة بتاري  

وأنه إعماالً  ، 1997( لستتتتتتتتتنة 6)وال  صتتتتتتتتتادقت عليها مملكة البحرين مبوج  املرستتتتتتتتتوم رقم 

( من املادة الثامنة من االتفاقية ال  تنص على 50( و)49( و)48ملقتضتتى أحكام الفقرات )

يازات الالزمة واالمتت واتصتتتتتتتتاانإقليم الدولة العضتتتتتتتتو ابلصتتتتتتتتفة القانونية يف  أن تتمتع املنظمة

لزم من ظمة ومو فوها مبا يوأن يتمتع مندوبو الدول األطراف وممثلو املن ،اتهفمارستتتتتتتتتتتتتتتة و يمل

امتيازات وحصتتتتتتتتتتتتتتاانت ملمارستتتتتتتتتتتتتتة و ائفهم، وأن يكون زديد الصتتتتتتتتتتتتتتفة القانونية واالمتيازات 

واتصتتتاانت مبوج  اتفاقات بني املنظمة والدول األطراف، فقد مت التوقيع بشتتتكل لائي على 

نظمة االتفتاق بني مملكتة البحرين ومنظمتة حظر األستتتتتتتتتتتتتتلحتة الكيميتائيتة بشتتتتتتتتتتتتتتتأن امتيتازات امل

وابستتتتتتتتتتتتتتتعرا  أحكام االتفاق تبني أنه ال م، 2017يونيو  6وحصتتتتتتتتتتتتتتاانهتا يف الهاي بتاري  

انية من عماالً تكم الفقرة الثإصتتتتتتدر بقانون يأن  هنه يلزم لنفاتأو يتعار  وأحكام الدستتتتتتتور، 

لتصديق مشروع قانون اب أعدت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين( من الدستور، فقد 37املادة )
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ادة تضتتتتتتتتتتتتتتمنت امل ،من مادتني -فضتتتتتتتتتتتتتتالً عن الديباجة- لفأيتوالذي ، املذكور على االتفاق

 والثانية مادة تنفيذية.، تفاقاالاألوىل التصديق على 

ستتتتتتنة ) ( رقم ) ( ل مشتتتتتتروع قانونوعليه توصتتتتتتي اللجنة ابملوافقة من حيأ املبدأ على 

ازات البحرين ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن امتيابلتصديق على االتفاق بني مملكة 

مواد املشتتتروع   واملوافقة على ،م 2017( لستتتنة 56املنظمة وحصتتتاانهتا، املرافق للمرستتتوم رقم )

 كما وردت يف اجلدول املرفق.

 

ــاا امس  ا تيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة 39إعمااًل لنص املادة )
 اختيار كل من:

 

ــاا.  األستاد  الد حممد جرب املسلمسعادة  .1  مقرراا أصليــ
 مقرراا احتياطيـاا.  اننسي دينا إيلي  ضوري ةسعادة األستاذ .2

 

ــاادسسا  فتوصيـة اللجنـة: -ــ
 

القانون، فإن  يف رتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع
 اللجنة توصي مبا يلي:
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املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ابلتصديق على  -
االفتاا  بني مملكة البحرين ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن امتيازات 

 .م2017( لسنة 56املنظمة وحصاانهتا، املرافق للمرسوم رقم )
 مشروع القانون كما وردت فتاصيالا ا اجلدول املرفق.املوافقة على نصوص مواد  -
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة    
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 قانون بالتصديق على االتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها مشروع 

 م2017( لسنة 56المرافق للمرسوم رقم )

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىي ة    ي ة        

 .م ك مم كة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( لسووووو   6وعلى المرسوووووو  ر    

بالتصوووووووودتف على ات ا ت   1997

حظر اسووووووتحداا وو تاي وت  ت  

واسوووووووتعماة السووووووولح  ال تمتا ت  

 الديباجة

 
 

 َ  الوودتبووا وو ص الموافقوو  على 

  ما ورد في مشروع القا و .

 

 الديباجة
 

 

 

 َ  ما   الدتبا  ص الموافق  على

 ورد في مشروع القا و .

 
 

 

 الديباجة

 

عيسىىىىىىىي ة    ي ىىة        نحن حمىىد بن 

 .م ك مم كة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( لسووووووو   6وعلى المرسوووووووو  ر    

بووالتصووووووووودتف على ات ووا توو    1997

حظر اسوووووووتحووداا وو توواي وت  ت  

ت   تا  ح  ال تم واسوووووووتعماة السووووووول
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

وتدمتر تلك السووووووولح  والمو ع  

 ،1993ت اتر  13بتارتخ 

وعلى االت اق بت  ممل   البحرت  

وم ظم  حظر السوولح  ال تمتا ت  

ظموووو   م  ل تتووووا ا  ا م بشووووووووووت  ا

في الهاي  وحصووووووا اتما، المحرر

 ،2017تو تو  6بتارتخ 

أ ر م لس الشوووووووور  وم لس 

ال واب القا و  اآلتي  صووووود، و د 

 صد  ا علتد وأصدر اه:

وتوودمتر تلووك السووووووولحوو  والمو عوو  

 ،1993ت اتر  13بتارتخ 

وعلى االت وواق بت  ممل وو  البحرت  

ظم  حظر السووووووولح  ال تمتا ت  وم 

بشووووووووووت  امووتووتووووا ا  الووموو ووظووموووو  

ما، المحرر في الهاي  وحصووووووووا ات

 ،2017تو تو  6بتارتخ 

م لس الشووووووووور  وم لوس   أ ر 

قا و  اآلتي  صوووووووود، و د  ال واب ال

 صد  ا علتد وأصدر اه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 األوليمادة ال

ودق على االت اق بت  ممل    صوووووووى

البحرت  وم ظم  حظر السووووولح  

بشت  امتتا ا  الم ظم  ال تمتا ت  

وحصووووووا اتما، المحرر في الهاي 

، 2017تووووو ووووتووووو  6بووووتووووارتووووخ 

 والمرافف لمذا القا و .

 األوليمادة ال
 

 

  الموافقوو  على  ص المووادا  مووا

 ورد في مشروع القا و .

 

  

 األوليمادة ال

 

  الموافقوو  على  ص المووادا  مووا

 ورد في مشروع القا و .

 

 األوليمادة ال

ودق على  االت وواق بت  ممل وو  صوووووووى

ح   البحرت  وم ظم  حظر السووووووول

ال تمتا ت  بشوووووت  امتتا ا  الم ظم  

ما، المحرر في الهاي  وحصووووووووا ات

،    2017تووووو ووووتووووو  6بووووتووووارتووووخ 

 والمرافف لمذا القا و .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

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

 الثانيةمادة ال

ر ووتووس موو وولووس الووو را   عوولووى

 – ة فتما ت صووووووود  –والو را  

قا و ، وتعموة  هذا ال تذ أح ا   ت  

بد م  التو  التالي لتارتخ  شووووووره 

 في ال رتدا الرسمت .

 الثانيةمادة ال

  الموافق  على  ص المادا  ما

 ورد في مشروع القا و .

 الثانيةمادة ال

  الموافق  على  ص المادا  ما

 ورد في مشروع القا و .

 الثانيةمادة ال

ر وووتوووس مووو ووولوووس الوووو را   عووولوووى

 – وة فتموا ت صوووووووود  –والو را  

ت  تووذ أح ووا  هووذا القووا و ، وتىعمووة   

تارتخ  شوووووووره    تالي ل بد م  التو  ال

 في ال رتدا الرسمت .
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 م2018 فبراير 21التاريخ: 
 

 

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

 
 

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

البحرين ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، 

 م.2017( لسنة 56المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2018 فبراير 18بتاريخ      

مشروع قانون رقم ، نسخة (4د  4ص ل ت ق/ ف  677م )المجلس، ضمن كتابه رق

) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر األسلحة 

( لسنة 56افق للمرسوم رقم )الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المر
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  م،2017

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2018 فبراير 21وبتاريخ     

وقرار مجلس واالتفاق،  ،المذكور مشؤؤؤروع القانون، حيث اطلعت على الحادي عشرررر

 .بحضور المستشار القانوني للجنة وذلك النواب بشأنه،

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

 .  وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

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

مملكة البحرين ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة 

 .من الناحية الدستورية، م2017( لسنة 56افق للمرسوم رقم )وحصاناتها، المر

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص قرار مجلس 

النواب حول قرار مجلس الشورى 

بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 

( من المرسوم بقانون رقم 11)

م بشأن ديوان 2002( لسنة 16)

الرقابة المالية واإلدارية، )المعد 

في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته 

المعدلة" المقدم من مجلس 

 النواب(.
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 م2018مارس  11التاريخ: 

 16التقرير: 

 

قرار جملس النواب  حولالشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
( 11خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل املادة )

بشأن ديوان الرقابة املالية  2002( لسنة 16من املرسوم بقانون رقم )
 من ماملقد – املعدلة بصيغته –واإلدارية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

 (.النواب جملس

 الرابع التشريعي الفصل – الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

ف ق /   ص ة  670، وبمو ب ال طاب ر     2018فبراتر  4بتارتخ  

 مج س المعالي السىىىىىيد ع ي بن صىىىىىالئ الصىىىىىالئ ر يس صىىىىىاح أحاة  (،4د  4

قرار مج س النوا  ب صىىىو   المالت  واال تصوووادت ولى ل    الشووو و   الشىىىور 

( من المرسىىىوم 11الشىىىور  بشىىىون مشىىىروت قانون بتعدي  المادة  قرار مج س 

بشىىون ديوان الرقابة المالية واادارية  المعد  ي  2002( لسىىنة 16بقانون رقم  

تد لم ا ش ،المقدم من مج س النوا ( –بصيغته المعدلة  –ضوء االقتراح بقانون 

 الم لس المو ر.ووعداد تقرتر بشت د متضم ـًا رأي الل    لعرضد على  ودراستد
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 في اال تماعا  التالت : –آ ف الذ ر  –تدارس  الل    مشروع القا و   -1

 التاريخ االجتمــــــــــــات الرقم

  11/02/2018 التاسع عشر  .1

  18/02/2018 العشرو   .2

  25/02/2018 الحادي والعشرو   .3

  04/03/2018 الثا ي والعشرو   .4

 

الل    أث ا  دراسووتما لمشووروع القا و  موضوووع البحا والدراسوو  على اطلع   -2

 بد والتي اشتمل  على ما تلي: الوثا ف المتعلق 

  .مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته( 
 .تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع القانون 
   30/1/2018( المن قدة بتاريخ 18مضبببببلسة ملسبببببة مجلس النواب ال ا  ة ،

 فيها قرار مجلس الشورى السابق.والتي ناقش 
 : حضر اال تماع م  م لس الشور   ة م 

شىىىىىار القانوني لشىىىىى ون تالمسىىىىى الدكتــور محمــد عبـــدهللا الدليمــي .1

 ال جان.

 المستشار القانوني المساعد. السيد ع ـــــــي عــــــبدهللا العـــرادي .2

 قانوني.باحث  السيد ع ـــــــي نــــــادر الس ـــــــــوم .3

 باحث قانوني. السيدة أميــــنة ع ــــــــــي ربيــــــــع .4
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     والسيد محمد رضي محمد السيد أيو  ع ي طريفوتولى أما   سر الل. 

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 ثاني

قرار مجلس النواب بخصرررور قرار مجلس الشرررور  بشرررأن ناقشؤؤؤت اللجنة 

 2002( لسرررنة 16بقانون رقم )( من المرسررروم 11مشرررروع قانون بتعديل الماد  )

ته بصرري  –بشررأن ديوان الرقابة المالية واادارية )المعد فض ضرروق االقتراا بقانون 

حيث تّم اسؤؤؤتعراج وج ات النظر التي دارت  المقدم من مجلس النواب(، –المعدلة 

حوله من قبل أعضؤؤؤؤاء اللجنة، كما اسؤؤؤؤتأنسؤؤؤؤت اللجنة برأ  المسؤؤؤؤتشؤؤؤؤارين القانونيين 

 ان. لشؤون اللج

الماد  من مادتين، تناولت  –فضؤؤؤؤؤؤالل عن الديباجة  –يتألف مشؤؤؤؤؤؤروع القانون

 2002( لسؤؤؤؤنة 16( من المرسؤؤؤؤوم بقانون رقم )11منه اسؤؤؤؤتبدال نم الماد  ) األولى

م فيه الديوان باحالة أ  مخالفة تنيو   بشؤؤأن ديوان الرقابة المالية واادارية بنم يَْلم 

يث ولية التأديبية، بحؤلعامة وذلك دون ااخالل بالمسؤؤؤؤعلى جريمة جنائية إلى النيابة ا

تْصؤؤؤؤؤؤبح ااحؤؤالؤؤة إلى النيؤؤابؤؤة العؤؤامؤؤة بعؤؤد التعؤؤديؤؤل المقتر  )وجوبيؤؤة( بعؤؤد أن كؤؤانؤؤت 

 نفيذية.منه ت الماد  الثانية( في النم السابق الميلوب استبداله، بينما جاءت جوازية)

أهمية تفعيل الج ات وترى وتؤكد اللجنة هنا حرصؤؤ ا على حماية المال العام، 

صؤؤؤؤؤؤالحيات ا باسؤؤؤؤؤؤتخدام أدوات ا القانونية الالزمة بشؤؤؤؤؤؤأن تقارير ديوان ذات العالقة ل

الرقابة المالية واادارية، وبعد دراسؤؤؤؤؤة قرار مجلس النواب بشؤؤؤؤؤأن مشؤؤؤؤؤروع القانون 

ومرفقاته؛ فان اللجنة تؤكد على مالحظات ا التي تضؤؤؤؤؤؤمن ا تقريرها السؤؤؤؤؤؤابق بشؤؤؤؤؤؤأن 

 وهي على النحو اآلتي:الموضوع أعاله، 

ديوان الرقابة المالية بأي حال من األحوال النص الحالض المعمول به ال يمنع ن إ .1

. جنائية إلى النيابة العامة شبهةواادارية من إحالة أي مخالفة تنطوي على 

إلى الج ة المختصة )النيابة  هذه المخالفاتفالنم الحالي أجاز للديوان أن يحيل 
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العامة( لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهر  على وجود 

جريمة جنائية دون إجراء التحقيق الجنائي مع األشخاص أو الج ات التي ارتكبت 

أن ذلك أكثر وهذه المخالفات، ألن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، 

 أكد علي ا الدستور وكفل ا القانون.لتي ضمانة الستقالل الديوان في أداء واجباته ا

 

ب ة شإن إلمام ديوان الرقابة المالية واادارية باحالة المخالفات التي تنيو  على  .2

عني إحداث خلل جوهر  في عمل الديوان إذ من شأن ذلك تحويله من ج ة ي جنائية

دور  نرقابة وتدقيق إلى ج ة تحقيق، وهذا أمر تختم به النيابة العامة ويختلف ع

 ا المبادئ واألسس التي يقوم علي أحدأن كما الديوان المتمثل في الرقابة والتدقيق، 

مشروع القانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس 

المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية واادارية في كونه ج از "النواب هو 

 ."تدقيق وليس تحقيق

 

لديوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحم والمراجعة طبقلا يباشر ا .3

بشأن ديوان الرقابة  2002( لسنة 16( من المرسوم بقانون رقم )7ألحكام الماد  )

المالية واادارية وتعديالته، وال يختم بالتحقيق في المخالفات المالية واادارية 

الديوان اختصاصاته المنصوص  يباشر حيث نصت الماد  المذكور  على أنه "

 ".... علي ا في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحم والمراجعة

 

التدقيق والتفتيش والفحم والمراجعة يختلف عن التحقيق، فالتدقيق حيث أن و

ي دف إلى تقييم وتحسين ااجراءات المالية واادارية، وهو يأتي ضمن عمليات 

اجعة وااشراف والرصد للتأكد من صحة ودقة البيانات الرقابة بمف وم المر

وااجراءات. أما التحقيق كمتيلب احالة المخالفات المالية واادارية التي تنيو  
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على شب ة جنائية، فانه يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستلمم استخدام 

هذه األساليب أساليب التحقيق الالزمة للتثبت من ذلك وجمع األدلة، ومن 

االستجواب، واالستماع للش ود، والمضاها ، وغيرها من األساليب والتقنيات 

العلمية. وهو ما ال يتوفر لدى ديوان الرقابة المالية واادارية، باعتباره ج ة غير 

ا للتحقيق الميلوب، األمر الذ  تكون معه ااحالة بالتحقيق مختصة  وال تملك ج ازل

 ا مشروع القانون للمخالفات التي تنيو  على شب ة جنائية، الوجوبية التي جاء ب

غير ممكنة من الناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدمات ا الالزمة وهي إجراء 

التحقيق، وبالتالي فان إلمام الديوان ب ذه ااحاالت مع ما يترتب على هذا االمام 

ن، لح تحقيق استقاللية الديوامن قيام المسؤولية عند ااخالل ب ا، ال يصب في صا

 ودعمه للقيام بالم ام المنوطة به بفاعلية.  

 

مختم، وأن تحافظ إجراءاته  يإجراءه طرف قانونأن يتولى يتيلب التحقيق    .4

ل لما ينم عليه  والنتائج التي تسفر عن ا على السرية، وعدم اافشاء، وذلك وفقا

 قانون ااجراءات الجنائية. 

فان عملية التحقيق التي يجري ا ديوان الرقابة المالية واادارية ومن ناحية أخرى 

كمتيلب مسبق على إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، تؤد  إلى انعدام تعاون 

 .الج ات محل الرقابة مع موظفي الديوان، خشية تعرض م للمسؤولية

عامة مؤسسات اليضعف من هيبة الديوان أمام ال يئات وال سوفإن التعديل المقتر   .5

جميع المخالفات التي تنيو  على ، وذلك إذا ما قام الديوان باحالة الرأ  العامأو 

ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرت ا وخبرت ا ومن إلى النيابة العامة، شب ة جنائية 

في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات ال تشكل جرائم جنائية، وبالتالي 

إلى إضعاف مصداقية وجه اقامة الدعوى، األمر الذ  قد يؤد   تقرر بأن ال

 .الديوان
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تحميل الديوان تبعات ال طائل من ا في حال إقراره إن من شأن التعديل المذكور  .6

ا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات التشريعية  المية في ااعوتتعلق بجعله معرضل

ت أن هذه المخالفات تشكل جرائم حال إخفاقه في إجراء التحقيقات الالزمة اثبا

الف ، والختجنائية وذلك لكونه ال يملك أج م  تحقيق قادر  على القيام ب ذه الم مة

اختصاص التدقيق والرقابة كج از مستقل عن التحقيق ومتيلبات دوره الم ني 

 الذ  تختم به النيابة العامة.

 

موافقة للمجلس بعدم الوبناءل عليه فان اللجنة توصؤؤي بالتمسؤؤك بالقرار السؤؤابق 

 .من حيث المبدأ على مشروع القانون

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:-ثالث

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشؤؤؤؤورى، اتفقت اللجنة 39إعماالل لنم الماد  )

 على اختيار كل من:

  مقرًرا أص يـــًا.  األستاذ درويش أحمد المناعي -1

  مقرًرا احتياطـًـا.  ي  البنمحمداألستاذ بسام إسماع -2

 

ا
ً
 توصية اللجنة:-رابع

التمسك بالقرار السابق لمجلس الشور  بعدم الموافقة من حيث توصض اللجنة ب -

( 16( من المرسوم بقانون رقم )11المبدأ على مشروع قانون بتعديل الماد  )

)المعد فض ضوق االقتراا بشأن ديوان الرقابة المالية واادارية  2002لسنة 
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 يونيو 4المقدم من مجلس النواب(، والمتخذ يوم األحد  –المعدلةبصي ته  –بقانون 

من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل  الثانية والثالثينم فض الجلسة 2017

 التشريعض الرابع.

 

 ،،، واألمر معروض ع ي المج س الموقر الت اذ الالزم

 

 

 

 املسـقطي  خالد حسني                         الدكتور عبدالعزيز حسن أبل          

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص 

االقتراح بقانون بشأن االحتراف 

الرياضي، والمقدم من أصحاب 

السعادة األعضاء: بسام إسماعيل 

البنمحمد، والدكتورة سوسن 

حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، 

 وصادق عيد آل رحمة، 

 والدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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 م2018فبراير  11التاريخ: 

 

 التقرير األول للجنة شؤون الشباب
 بخصوص االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة  
سوسن حاجي تقوي، ونوار علي آل محمود، وصادق عيد آل رحمـة، والدكتور 

  عبدالعزيز حسن أبل
 الفصل التشريعي الرابع -دور االنعقاد العادي الرابع 

 مقدمة:

 د علي بن صالحاستلمت لجنة شؤون الشلاب كتاب صاحب الم الي السي
 17(  المؤرخ في 3   4/ف ش بص ل  437الصالح رئيس مجلس الشورى رقم  

الذي و  من  ور االن قا  ال ا ي الثالث من الفصل التشري ي الرابع،م، 2017يناير 
الرياضي  بشأن االحترافتم بمومله تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة االقتراح بقانون 

األعضاء: بسام إسماعيل اللنمحمد، والدكتورة سوسن والمقدم من أصحاب الس ا ة 
حامي تقوي، ونوار علي آل محمو ، وصا ق عيد آل رحمة، والدكتور علدال زيز 

 .حسن أبل
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واستلمت اللجنة كتاب صاحب الم الي السيد علي بن صالح الصالح رئيس   
م، 2017مايو  22(  المؤرخ في 3   4ص ل ش ش/ف  558مجلس الشورى رقم  

ه الموافقة والذي تم بمومل من  ور االن قا  ال ا ي الثالث من الفصل التشري ي الرابع،
ياضي باالقتراح بقانون بشأن االحتراف الر على طلب اللجنة باستر ا  التقرير الخاص 

على أن تتم إعا ة  راسته وإبداء المالحظات وإعدا  تقرير يتضمن رأي اللجنة  ،
 س.بشأنه ليتم عرضه على المجل

صاحب الم الي األستاذ علي بن صالح الصالح  كتابكما استلمت اللجنة 
أكتوبر  24( المؤرخ في 4 4ص ل ش ش/ف  622رئيس مجلس الشورى رقم  

م، بشأن إعدا  التقارير المت لقة بمشاريع القوانين واالقتراحات بقوانين المتلقية 2017
 لدى اللجنة.

 أواًل: إجراءات اللجنة:

 التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:لتنفيذ 

 تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور أعاله في امتماعاتها اآلتية: (1 

 التاريخ االجتماع الرقم
 الفصل التشري ي الرابع. -  ور االن قا  الثالث /م 2017يناير  23 الخامس 1
 الفصل التشري ي الرابع -  ور االن قا  الثالث / م2017يناير  31 السا س 2
 الفصل التشري ي الرابع. - ور االن قا  الثالث  / م2017فلراير  14 السابع 3
 الفصل التشري ي الرابع. - ور االن قا  الثالث /  م2017مارس  7 الثامن 4
 الفصل التشري ي الرابع. -  ور االن قا  الثالث/  م2017مارس  29 التاسع 5
 الفصل التشري ي الرابع. - ور االن قا  الثالث  /م 2017أبريل  12 ال اشر  6
 الفصل التشري ي الرابع. -  ور االن قا  الرابع /م 2017نوفملر  2 الثاني 7
 الفصل التشري ي الرابع. - ور االن قا  الرابع  /م 2017نوفملر  12 الثالث 8
 الفصل التشري ي الرابع. - ور االن قا  الرابع  /م 2018يناير  23 الرابع  9
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 الفصل التشري ي الرابع. -  ور االن قا  الرابع /م 2018فلراير  4 الخامس 10

اطلعت اللجنة أثناء دراستها لالقتراح بقانون موضوع البحث والدراسة على  (2)
 :يلي تعلقة به والتي اشتملت على ماالوثائق الم

 )مرفق( ل( والمذكرة اإل ضاحية.داالقبتراح بقانون  الم  -
 )مرفق( االقتراح بقانون موضوع اللحث والدراسة ومذكرته اال ضاحية. -
 مرفق() . رأي لجنة الشؤون التشري ية والقانونية بمجلس الشورى  -
  لتشري يا في  ور االن قا  الثالث الفصلمرئيات وزارة شؤون الشلاب والرياضة  -

 )مرفق( .الرابع
 التشري ي الفصل في  ور االن قا  الرابعمرئيات وزارة شؤون الشلاب والرياضة  -

 )مرفق(.الرابع
   الرياضة.و  ى مرئيات وزارة شؤون الشلاببمذكرة بالمالحظات القانونية عل -

 )مرفق(
 

 اتها :اجتماعإلى  وزارة شؤون الشباب والرياضة دعت اللجنة (3)
 14االمتماع السابع في  ور االن قا  الثالث من الفصل التشري ي الرابع بتاريخ    -

 م.2/2017/
االمتماع الرابع في  ور االن قا  الرابع من الفصل التشري ي الرابع بتاريخ    -

 من:  م، حيث حضر منها كل23/1/2018
 لرياضة.ا س ا ة السيد هشام بن محمد الجو ر    وزير شئون الشلاب .1
 مدير إ ارة شؤون األند ة.         طارق حسن ال ربي .2
 مستشبار قانوني.         علي محمد سماحبة .3
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  األستاذ علي عبدهللا العرادي المستشار حضر االمتماع من مجلس الشورى
 القانوني المساعد.

  م رئيس قس -السيد أحمد صالح المال أمين سر اللجنة تولى أمانة سر اللجنة
 .السيدة أمل عبدهللا محمد أمين سر لجنة بالمجلسشؤون اللجان و 

 

 ثانيًا: ملخص رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة:

أفا  سبب ا ة وزير شببؤون الشببلاب والرياضببة بأن الوزارة ت اف حاليرا على  راسببة 
التومه نحو الخصببخصببة فيما يت لق بتنظيم شببؤون األند ة والدوريات واالتحا ات، من 

 للوقوف على ن ومهتمين بالشببببببببأن الرياضببببببببي في المملكةخالل متخصببببببببصببببببببين وم ني
 ، ومدى تأثيرها على الشببببببأن الرياضببببببي فيمدواها وال ائد منها، واآلثار المترتلة عليها

 مملكة اللحرين بصفة عامة.

كما يتم  راسبة موضبوع االحتراف الرياضبي ومتسللاته كجزء من الدراسبة وذل  
الوثيق بين الموضببببوعين، وتأثير كل منهما على اآلخر، وذل  للوصببببول الى  لالرتلاط

أفضببببببببل األسبببببببباليب المتل ة عالميار وخليجيار لخصببببببببخصببببببببة األند ة ومدى تناسببببببببلها مع 
الرياضببببة اللحرينية بشببببال عام واألند ة الوطنية بشببببال خاص. ملينرا أن االحتراف هو 

ر وسبببببببوف يؤثر فيه تأثيرار مزء من الخصبببببببخصبببببببة وإن كال الموضبببببببوعين مرتل  باآلخ
لدولية ا ملاشبببببببرار، مما  سبببببببتدعي  راسبببببببتهما م ار في ضبببببببوء القوانين واللوائح الرياضبببببببية

 .ووضع األند ة الوطنية

وأضببببببباف إنه ب د االطالع على عد  من الدراسبببببببات والقوانين الم مول بها في 
لم نية اهذا الشببببببأن في ب ا  ول الخليو والدول ال ربية، وب د التشبببببباور مع الجهات 

في كل من المملكة ال ربية السببببببب و  ة و ولة اإلمارات ال ربية المتحدة، التي بينت إنه 
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إذا كببانببت التجربببة فيمببا  خف االحتراف الريبباضبببببببببببببببي نببامحببة في بلببد مجبباور لمملكببة 
اللحرين فقد ال تكون نامحة لدينا بالضبببببببببببببببرورة في مملكة اللحرين وذل  بالنظر إلى 

لمالي الحالي الذي تمر به المملكة حيث يتسلب ميزانية الجانب االقتصا ي والوضع ا
كليرة تت لق بببباالتحبببا ات والبببدوريبببات وحقوق قنوات اللبببث التلفزيوني والجمهور و ير 
ذل ، مشبببببببببببببببيررا إلى تكلد ب ا األند ة في  ول مجاورة ملالب كليرة بسبببببببببببببببلب تسليق 

 جربة فياالحتراف الرياضبببببببببببي، وهو ما   سي انسلاعرا  ير مشبببببببببببجع لخو  هذه الت
 الوقت الحالي على األقل.

وبناءر على ما تقدم، فإن الوزارة تفضبببببل التريث في إصبببببدار أي تشبببببريع  خف 
االحتراف الرياضبببببببي في المرحلة الراهنة إلى حين اسبببببببتكمال الوزارة لدراسبببببببتها في هذا 

 الشأن.

 

 ثالثًا: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:

الشؤون التشري ية والقانونية والذي ماء مؤكدار اطل ت اللجنة على رأي لجنة 
 سالمة االقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 رابعًا: رأي مقدمو االقتراح:

 لى رأيإ الفصل التشري ي الرابع من استم ت اللجنة في  ور االن قا  الثالث
لى بقانون الذي أكد عباعتلاره أحد مقدمي االقتراح  سعادة األستاذ بسام البنمحمد

أن قانون االحتراف الرياضي من القوانين ذات األهمية اللالغة لتسوير الرياضة 
واألند ة الرياضية في مملكة اللحرين تماشيا مع تومه القيا ة ال ليا باالهتمام 

 بالرياضة.



94 
 

 

موضحار أن القانون   د  عمار اللتزامات اللحرين الدولية مع االتحا ات   
الرياضية الدولية المختلفة بخصوص االنتقال إلى االحتراف الرياضي. كذل  ويل ب 
االقتراح بقانون  ور اقتصا ي مهم، حيث   مل على إ جا  مصا ر مديدة للدخل 

 يوي الذي يهم الشريحة األكلروتنمية االقتصا ، وخلق فرص عمل لهذا القساع الح
 وظيفي لل املين في هذا المجال.ال االستقرارمن المجتمع وهم الشلاب كما  حقق 

 

 خامسًا: رأي اللجنة:

تدارست اللجنة االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب 
نوار ، و الس ا ة األعضاء: بسام إسماعيل اللنمحمد، والدكتورة سوسن حامي تقوي 
  علي آل محمو ، وصا ق عيد آل رحمة، والدكتور علدال زيز حسن أبل.

وب د االطالع على رأي وزارة شؤون الشلاب والرياضة، وتدارس اآلراء والمالحظات 
التي أبديت من قلل السا ة أعضاء اللجنة، ومقدمو االقتراح بقانون، ومالحظات 
المستشار القانوني المساعد، تلين للجنة أهمية فكرة االقتراح بقانون، حيث يهدف إلى 

في اللحرين، وينقلها من الهوا ة والتسوع الى  تسوير األنشسة الرياضية واألند ة
االحتراف الرياضي، األمر الذي سيساهم بشال كلير في تسوير الرياضة وي مل على 
تنميتها وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي. حيث إن االحتراف 

ومدت  االرياضي سين اس بشال إ جابي وكلير على النشاط الرياضي، وذل  إذا م
 المنشآت الرياضية القا رة على تسليقه وفقار للوائح الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
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وتؤكد اللجنة أن ومو  تشري ات نوعية خاصة تسهم في تسوير الرياضة، 
ت تلر من المقومات التي ستساعد في تحسين تصنيف مملكة اللحرين على المستوى 

وضع إطار قانوني يؤسس لتسليق االحتراف  الدولي في المجال الرياضي. لذل  فإن
الرياضي ويسمح بإنشاء أند ة رياضية تجارية، كل ذل    مل على النهو  بمستوى 
الرياضة اللحرينية محليار و وليار وي د خسوة مهمة لتسوير القساع الرياضي في 

 المملكة.

 

مع الحاومة في شأن إصدار قانون  الت اون على  صوحيث إن اللجنة تحر 
نظم موضوع االحتراف الرياضي، تف يالر لملدأ الت اون بين السلستين التشري ية ي

والتنفيذ ة، وذل  لما للموضوع من آثار قانونية وتنظيمية، تتولى وزارة شؤون الشلاب 
 والرياضة والهيئات الرياضية تسليقها وال مل بمقتضاها.

 

اب والرياضة، وحيث إن اللجنة ومدت من خالل مرئيات وزارة شؤون الشل 
الوزارة ت اف حاليار على  راسة موضوع الخصخصة في األند ة الوطنية، للوقوف بأن 

على مدواها وال ائد منها، واآلثار المترتلة عليها، كما تدرس موضوع االحتراف 
الرياضي ومتسللاته، نظرار لالرتلاط الوثيق بين الموضوعين وتأثير كل منهما على 

ة تؤكد على أهمية تحقيق مصلحة الرياضة اللحرينية، وتفا ي اآلخر. وحيث إن اللجن
اإلضرار بها أو ت ار  أنظمتها أو ممارساتها مع القوانين واللوائح الرياضية الدولية، 

سنى ، حتى يتتل  الدراسة لذل  فإنها ترى أهمية االطالع على نتائو وتوصيات
ارسات وفقار ألفضل المم للسلسة التشري ية اختيار الحلول التشري ية المناسلة،

 الرياضية الدولية.
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( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، 94لكل ما سلق، ووفقار لنف الما ة  
فإن اللجنة توصي بإرماء النظر في االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي، إلى 
حين استكمال وزارة شؤون الشلاب والرياضة  راستها لموضوع الخصخصة واالحتراف 

 الرياضي.  

 

 األصلي واالحتياطي : اختيار مقرري الموضوع :ادساً س

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشبببببببببببببورى، قرر ماتب 39إعماالر لنف الما ة  
 اللجنة اختيار كل من: 

 مقرًرا أصليـًا. أ. نوار علي المحمود  .1
 مقرًرا احتياطيـًا.   أ . علي عيسى أحمد .2

 

 توصية اللجنة: :سابعاً 

في ضوء ما  ار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء  راسة االقتراح بقانون،      
 ،ح بقانون بشأن االحتراف الرياضيبإرجاء النظر في االقترافإن اللجنة توصي 

بسام إسماعيل اللنمحمد، والدكتورة سوسن والمقدم من أصحاب الس ا ة األعضاء: 
علدال زيز  عيد آل رحمة، والدكتورو ، وصا ق حامي تقوي، ونوار علي آل محم

 .بلحسن أ

 ،،،على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 



97 
 

 

 د. سوسن حاجي تقوي                             علي عيسى أحمد  .أ
 رئيس اللجنة                                نةنائب رئيس اللج            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 م2017يناير  23التاريخ: 

 

 بسام إمساعيل البنمحمد       احملرتم/ سعادة األستاذ
 شبابشؤون الرئيــس جلنة  
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االقتراا بقانون بشأن االحتراف الرياضض، والمقدم من أصحاب السعاد  الموضوع: 

األعضاق: بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتور  سوسن حاجض تقوي، نوار علض آل 

 والدكتورعبدالعزيز حسن أبل.محمود، صادق عيد آل رحمة، 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2017 يناير 17بتاريخ      

االقتراا بقانون  ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  438م )المجلس، ضمن كتابه رق

بشأن االحتراف الرياضض، والمقدم من أصحاب السعاد  األعضاق: بسام إسماعيل 

رحمة، البنمحمد، الدكتور  سوسن حاجض تقوي، نوار علض آل محمود، صادق عيد آل 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  والدكتورعبدالعزيز حسن أبل،

 يه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.وإبداء المالحظات عل

عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 يناير 23وبتاريخ     

 .مذكرته اايضاحيةالمذكور، و قانونقترا  ، حيث اطلعت على االالثانض عشر

 

 لمبادئ قانونقترا  إلى عدم مخالفة اال –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

     

 رأي اللجنة:

االقتراا بقانون بشأن االحتراف الرياضض، والمقدم من ترى اللجنة سالمة      

أصحاب السعاد  األعضاق: بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتور  سوسن حاجض تقوي، 
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من ، أبلرحمة، والدكتورعبدالعزيز حسن نوار علض آل محمود، صادق عيد آل 

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 
 


