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 (1ملحق رقم )
 

الرد على اخلطاب  جلنة تقرير

 .امللكي السامي
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 م2019يناير  10التاريخ: 
 

  ريرقت

 الساميعلى اخلطاب امللكي  لرداجلـــنة 
 

 األولدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 

 

 مقدمة:

األول بناًء على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي 

وبناًء م، 2018ديسمبر  23يوم األحد الموافق التشريعي الخامس والمنعقدة الفصل من 

م، 2018ديسمبر  24بتاريخ م، الصادر 2018( لسنة 3على القرار التنفيذي رقم )

والقاضي بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لدور االنعقاد 

 بشأن هاإعداد تقريرالعادي األول من الفصل التشريعي الخامس، وتكليف اللجنة ب

خالل أربعة  لعرضه على المجلس الموقر مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي

سعادة السيد جمال اللجنة برئاسة  تشكلتفقد ريخ القرار سالف الذكر؛ أسابيع من تا

وعضوية كل من أصحاب السعادة  محمد فخرو النائب األول لرئيس مجلس الشورى،

 :أعضاء المجلس التالية أسماؤهم

 

 عضًوا.  األستاذة/ هالة رمزي فايز     .1

 عضًوا. الدكتورة/ ابتسام محمدصالح الدالل .2

 عضًوا.  سالم العريضالدكتور/ أحمد  .3
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 عضًوا.  األستاذ/ أحمد مهدي الحداد .4

 عضًوا.  األستاذ/ بسام إسماعيل البنمحمد .5

 عضًوا.  األستاذ/ جمعة محمد الكعبي    .6

 عضًوا.  األستاذة/ جميلة علي سلمان .7

 عضًوا. الدكتورة / جهاد عبدهللا الفاضل   .8

 عضًوا.  األستاذ/ جواد عبدهللا عباس   .9

 عضًوا.  مبارك النعيمي األستاذ/ حمد بن .10

 عضًوا.  الدكتور/ عبدالعزيز حسن أبل .11

 

 

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: لتنفيذ التكليف المذكور

 :تيةعقدت اللجنة االجتماعات اآل -1

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2019يناير  7 االجتماع األول

 م2019يناير  10 االجتماع الثاني

 

افتتاح دور االنعقاد  اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السااااااااسي  منا اااااا ة -2

 .الخاسسسن الفصل التشريعي  العادي األول

 

اطلعاات اللجنااة على  طاااب سعااالي ر يس سجلس الشااااااسر  ر يس المجلس  -3

لقاه في حفل افتتاح دور االنعقاد العادي األول سن الفصااااااال أالذي و ،السطني

 التشريعي الخاسس.
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اطلعت اللجنة على سلف صااااااافي تناول أ رر سا ورد في الصاااااااافة المالية  -4

 حسل الخطاب الملكي الساسي.

 

وردود سجلس الشااسر   السااا قة اطلعت اللجنة على الخطا ات الملكية الساااسية -5

 عليها في األدوار السا قة.

 

وسعععععادة  ،سعععععادة األسععععتاذة جميلة سععععلمان عضععععو الل نة كل سنتم تكليف  -6

 ة أولى لمشروع الرد. إعداد سسسدالدكتور عبدالعزيز أبل عضو الل نة 

 

سعععادة الدكتور أحمد العريض  تساالمت اللجنة سسااسدتين سقترحتين سن كل سن -7

وقد تم  وسعععععادة الدكتور منصععععور سععععرحان عضععععو الم لس ،عضععععو الل نة

 .ع الردفي إعداد سشرو االطالع عليهما واال تئناس  هما واال تفادة سنهما

 

عادة أعضححححححححاء المجلس إلبداءخاطبت اللجنة أصححححححححاب  -8 مالحظاتهم  السححححححح

لمناقشحتها في اجتماعات اللجنة، بيية إثراء  ،بشحأن مشحروع الرد وتصحوراتهم

، وقد تلقت اللجنة الرد وليصححححححححدر معبًرا عن رأي جميع أعضححححححححاء المجلس

وسععععععادة  سععععععادة الدمتور محمد للي الخ الي، مالحظات قيّمة من كل من

 .الردفيما يخص مشروع  المجلس ياألستاذ درويش المنالي لضو

 

 

 للجنةات اشارك في اجتماع: 

القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين   علي حسن الطوالبةالدكتور  -

 .القانونيين
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 أسين  ر اللجنة.جواد مهدي محفوظ  السيدأسانة  ر اللجنة  ىتسل 

ا:
ً
 األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع  ثاني

( من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل 39إعماالً لنص المادة )

 من:

 أصليًا. مقرًرا  الدمتورة جهاد لبدهللا الفاضل سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.   األستاذة جميلة للي سلمان سعادة .2

 

 

ا: 
ً
 توصية اللجنة:ثالثـ

 سشروع الرد على الخطاب الملكي الساسي.تسصي اللجنة  المسافقة على  -

 

 

 

 واألمر معروض للى المجلس الموقر التخاذ الال م،،،

 

 

 

 مجال حممد فخرو                         

 النائب األول لرئيس جملس الشورى                 

 رئيس جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي                  
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 (2ملحق رقم )

 

املرافق العامة والبيئة  جلنة تقرير

خبصوص مشروع قانون بتعديل 

بعض أحكام قانون إجيار 

العقارات الصادر بالقانون رقم 

م، )املعد يف 2014( لسنة 27)

بصيغته »ضوء االقرتاح بقانون 

 املقدم من جملس النواب(« املعّدلة
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 م2019يناير  6التاريخ: 

 5التقرير: 

 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة(  املرافق العامة والبيئة تقرير جلنة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إجيار العقارات خبصوص 

 م2014( لسنة 27الصادر بالقانون رقم )

 على االقرتاح بقانون )بصيغته املعدلة( املقدم من جملس 
ً
)املعد بناء
 اخلامس التشريعي الفصل – األولدور االنعقاد العادي النواب( 

 

 مقدمة:

ف /  ب مص ل  10، وبموجب الخطاب رقم )م2018ديسمبر  24بتاريخ  

تاريخ  (،1د  5 ثاني المنعقد ب ماعه ال ناًء على قرار مكتب المجلس في اجت  23وب

م، بخصحححححوص إعادة النظر في مشحححححروعات القوانين والمراسحححححيم 2018ديسحححححمبر 

بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السحححححححابقة خالل دور االنعقاد العادي 

ي السعععيد للي بن المعالالرابع من الفصحححل التشحححريعي الرابع؛ فقد أرسحححل صحححاحب 

لجنة والبيئة تقرير  المرافق العامةإلى لجنة  الشورى مجلس صالح الصالح رئيس

مشععروع تقرير اللجنة )السععابقةب بخصععو   السححابقة بشححأنالمرافق العامة والبيئة 

ب 27قانون بتعديل بعض أحمام قانون إيجار العقارات الصعععععععادر بالقانون رقم )

)المعد بناًء للى االقتراح بقانون )بصعععععيلتع المعدلةب المقدم من  م2014لسعععععنة 

ا رأي اللجنة  لمناقشححته ودراسححته ،مجلس النوابب  وإعداد تقرير بشححأنه متضححمنرححححححححً

 لعرضه على المجلس الموقر.
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 :أوالً: إجراءات اللجنة

 26( بتاريخ 2في االجتماع ) –آنف الذكر  – مشحححروع القانوناللجنة  تدارسحححت -1

 م.2019يناير  2( والمنعقد بتاريخ 3م، واالجتماع )2018ديسمبر 

موضححوع البحو والدراسححة على  لمشححروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراسححتها  -2

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

انون المذكور أعاله تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة )السابقة( بشأن مشروع الق -

 )مرفق( والمتضمن:

 مرفقب. جدول بمواد مشروع القانون( 

  .مرفقبرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية( 

  .مرفقبمذكرة هيئة المستشارين القانونيين( 

  .مرفقبقرار مجلس النواب ومرفقاته( 

  .قب)مرفمشروع القانون ومذكرتا الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

 

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى مل من 

المستشار القانوني لشؤون    األستاذ محسن حميد مرهون  .1

 اللجان.

 باحث قانوني.    السيدة أمـينـة لـلـي ربـيـع .2

 

أمين سر  والسيدة مريم أحمد الريس السيد محمد رضي محمد وتولى أمانة سررر اللجنة

 .لجنة مساعد بالمجلس
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ا
ً
 اللجنة:: رأي ثاني

لجنة المرافق العامة والبيئة بخصو  ل )السابقبالتقرير  تدارست اللجنة 

ب 27مشروع قانون بتعديل بعض أحمام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )

 م2014لسنة 

، المعدلةب المقدم من مجلس النوابب)المعد بناًء للى االقتراح بقانون )بصيلتع 

اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ المجلس في مكتب بعد إعادته إلى اللجنة بناًء على قرار 

، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم م2018 ديسمبر 23

دور االنعقاد العادي الرابع  بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل

  الرابع.الفصل التشريعي  من

؛ بديت من قبل السادة أعضاء اللجنةوبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أ

بالتوصية بالموافقة من حيث ما انتهت إليع اللجنة السابقة  تبنيخلصت اللجنة إلى 

المبدأ للى مواد مشروع القانون والموافقة للى نصو  مواده للى النحو الوارد 

 :أدناه

ال لدية أو األسانة المختصاااةع  ع ارة  إال  مسافقة المااف  ا ااات دال ع ارة  إال  مسافقة 

 :المختصع الساردة في نهاية ال ند  دع، ليص ح نص ال ند كالتالي

تسجيل عقسد االجار التي يكسن سالها عقارات  كنية لغير غرض السكن  رال يجسد. 

 .إال بموافقة البلدية أو األمانة المختصةالعا لي، 

ا
ً
 ري املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقر -ثالث

مادة )  ية لمجلس الشحححححححورى ، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص ال لداخل ( من الالئحة ا

 اختيار كل من:
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 .أصليًامقرًرا    الدكتور محمد علي حسن -1
  .احتياطيًامقرًرا    األستاذة جميلة علي سلمان -2

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

)السابقة( دراسة تقرير اللجنة في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء 

مشروع قانون بتعديل بعض أحمام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون بخصوص 

المعدلةب المقدم )المعد بناًء للى االقتراح بقانون )بصيلتع  م2014ب لسنة 27رقم )

 يلي: فإن اللجنة توصي بما ؛من مجلس النوابب

مشروع قانون بتعديل بعض أحمام قانون إيجار للى  الموافقة من حيث المبدأ -

)المعد بناءً للى االقتراح بقانون  م2014ب لسنة 27العقارات الصادر بالقانون رقم )

 .)بصيلتع المعدلةب المقدم من مجلس النوابب

في الموافقة للى نصو  مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد  -

 الجدول المرفق.

 

 

 

 واألمر معروض للى المجلس الموقر التخاذ الال م،،،

 

 

  فؤاد أمحد احلاجي                  مجعة حممد الكعبي               

  لبيئةاملرافق العامة وارئيس جلنة        املرافق العامة والبيئةنائب رئيس جلنة 
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 م2018يونيو  3التاريخ: 
 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن علي 
 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
تعديل بعض أحكام قانون إي ار العقارات مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموضوع: 

)بصيغته قتراح بقانون الاالمعد بناًء على )م 2014( لسنة 27رقم ) الصادر بالقانون

 (.لنوابامقدم من م لس المعدلة( ال

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق سعالي 2018 سايس 27 تاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة سنع4د  4ص ل ت ق/ ف  778م  ، ضمن كتا ه رقالم لس

رقم  تعديل بعض أحكام قانون إي ار العقارات الصادر بالقانونرقم ) ( لسنة ) ( ب

مقدم من )بصيغته المعدلة( القتراح بقانون الاالمعد بناًء على )م 2014( لسنة 27)

ته وإ داء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانسنية، وذلك لمناقش، (لنوابم لس ا

 المالحظات عليه للجنة المرافق العاسة وال يئة.
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عقدت لجنة الشااااااؤون التشااااااريعية والقانسنية اجتماعها  م2018يونيو  3و تاريخ     

، وقرار مجلس النواب المذكسر قانسنسشروع ال، حيث اطلعت على الثاني والعشرين

 . اضسر المستشار القانسني لشؤون اللجان وذلكبشأنه، 

 

لم ادئ  إلى عدم سخالفة سشااااااروع القانسن – عد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 .  وأحكام الد تسر

 

 

 رأي الل نة:

تعديل بعض أحكام قانون إي ار مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب تر  اللجنة  السة  

قتراح بقانون الاالمعد بناًء على )م 2014( لسنة 27رقم ) العقارات الصادر بالقانون

 .سن الناحية الد تسرية، (لنوابمقدم من م لس ا)بصيغته المعدلة( ال

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
املرافق العامة والبيئة  جلنة تقرير

بشأن  قانون مشروعخبصوص 

من سواحل  %50نسبة  ختصيص

اجلزر االستثمارية كسواحل 

 االقرتاح ضوء يف املعد) ،عامة

 (.النواب جملس من املقدم بقانون
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 م2018ديسمبر  26التاريخ: 

 4التقرير: 

 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة(  املرافق العامة والبيئة تقرير جلنة
من سواحل اجلزر  %50مشروع قانون بشأن ختصيص نسبة خبصوص 

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من  االستثمارية كسواحل عامة
 جملس النواب(

 اخلامس التشريعي الفصل – األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

ف /  ب مص ل  10رقم )، وبموجب الخطاب م2018ديسمبر  24بتاريخ  

تاريخ  (،1د  5 ثاني المنعقد ب ماعه ال ناًء على قرار مكتب المجلس في اجت  23وب

م، بخصحححححوص إعادة النظر في مشحححححروعات القوانين والمراسحححححيم 2018ديسحححححمبر 

بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السحححححححابقة خالل دور االنعقاد العادي 

ي السعععيد للي بن المعالالرابع من الفصحححل التشحححريعي الرابع؛ فقد أرسحححل صحححاحب 

لجنة والبيئة تقرير  المرافق العامةإلى لجنة  الشورى مجلس صالح الصالح رئيس

مشععروع تقرير اللجنة )السععابقةب بخصععو   السححابقة بشححأنالمرافق العامة والبيئة 

من سعععواحل الج ر االسعععتثمارية مسعععواحل  %50قانون بشعععتن تخصعععي  نسعععبة 

لمناقشحححححححته  ،قدم من مجلس النواببلامة )المعد في ضعععععععوء االقتراح بقانون الم

 وإعداد تقرير بشأنه متضمنرًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر. ودراسته
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 :أوالً: إجراءات اللجنة

 26( بتاريخ 2في االجتماع ) –آنف الذكر  – مشحححروع القانوناللجنة  تدارسحححت -3

 م.2018ديسمبر 

موضححوع البحو والدراسححة على  لمشححروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراسححتها  -4

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

التقرير )السحححححابق( للجنة المرافق العامة والبيئة بشحححححأن مشحححححروع القانون المذكور  -

 أعاله )مرفق( والمتضمن:

  .مرفقبرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية( 

  .قب)مرفمرئيات جمعية التطوير العقاري البحرينية 

  .مرفقبمذكرة هيئة المستشارين القانونيين( 

  .مرفقبقرار مجلس النواب ومرفقاته( 

 .مرفقب مشروع القانون ومذكرتا الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني( 

 

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى مل من 

المستشار القانوني لشؤون    األستاذ محسن حميد مرهون  .3

 اللجان.

 

 .السيد محمد رضي محمد سررر اللجنةوتولى أمانة 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

بخصو   لجنة المرافق العامة والبيئةل )السابقبالتقرير  تدارست اللجنة 

من سواحل الج ر االستثمارية مسواحل  %50مشروع قانون بشتن تخصي  نسبة 

بعد إعادته إلى ، لامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النوابب
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 ديسمبر 23اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ المجلس في مكتب اللجنة بناًء على قرار 

، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي م2018

الفصل  دور االنعقاد العادي الرابع من أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل

  الرابع.التشريعي 

؛ بديت من قبل السادة أعضاء اللجنةوبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أ

بالتوصية بعدم الموافقة للى ما انتهت إليع اللجنة السابقة  تبنيخلصت اللجنة إلى 

من سواحل الج ر االستثمارية مسواحل  %50مشروع قانون بشتن تخصي  نسبة 

لألسباب الواردة  مجلس النواببلامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 أدناه:

أن سشروع القانسن غير جاذب لال تثمار وسن الصعس ة تط يقه على أرض  -1

الساقع و األ ص في الجزر اال تثمارية، حيث إن فتح السساحل للعاسة قد يؤدي 

إلى نزع الخصسصية لقاطني تلك الجزر، في حين أنه  اإلسكان تخصيص 

 . كانية التي تقسم  ها الدولةمشاريع اإلواجهات  ارية وذلك ضمن ال

تؤكد اللجنة تأييدها لم دأ إنشاء السساحل العاسة لتكسن ستاحة أسام جميع   -2

تتاف  على سشاريع الدفان  -في السقت ذاته  -المساطنين والمقيمين، إال إنها 

اللجنة عدم المسافقة  عليه رأتالمهددة لل يئة والاياة الفطرية وال ارية، و ناًء 

 .على سشروع قانسن

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشححححورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

 

 .مقرًرا أصليــــــًـا   األستاذ سمير صادق البحارنة -3
 .مقرًرا احتياطيـــًا   األستاذ رضا إبراهيم منفردي -4
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ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

)السابقة( بخصوص دراسة تقرير اللجنة في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء 

من سواحل الج ر االستثمارية مسواحل  %50مشروع قانون بشتن تخصي  نسبة 

اللجنة توصي فإن  ؛لامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النوابب

 بما يلي:

مشروع قانون بشتن تخصي  نسبة الموافقة من حيث المبدأ، للى لدم  -

من سواحل الج ر االستثمارية مسواحل لامة )المعد في ضوء االقتراح  50%

 .بقانون المقدم من مجلس النوابب

 

 

 واألمر معروض للى المجلس الموقر التخاذ الال م،،،

 

  فؤاد أمحد احلاجي                    الكعبيمجعة حممد                

 املرافق العامة والبيئةرئيس جلنة             املرافق العامة والبيئةنائب رئيس جلنة 
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 م2018مايو  27التاريخ: 
 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن علي 
 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
من سواحل ال زر  %50بشأن تخصيص نسبة مشروع قانون الموضوع: 

االستثمارية كسواحل عامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من م لس النواب 

 الموقر(.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

صالح الصالح رئيس السيد علي بن م، أرفق سعالي 2018 سايس 23 تاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة سنع4د  4ص ل ت ق/ ف  774م  ، ضمن كتا ه رقالم لس

من سواحل ال زر االستثمارية كسواحل عامة )المعد  %50بشأن تخصيص نسبة 

إلى لجنة الشؤون في ضوء االقتراح بقانون المقدم من م لس النواب الموقر(، 

وإ داء المالحظات عليه للجنة المرافق العاسة ته التشريعية والقانسنية، وذلك لمناقش

 وال يئة.

 

عقدت لجنة الشاااااؤون التشاااااريعية والقانسنية اجتماعها  م2018مايو  27و تاريخ     

، وقرار مجلس المذكسر قانسنسشااااااروع ال، حيث اطلعت على الحادي والعشععععععرين

 . اضسر المستشار القانسني لشؤون اللجان وذلكالنواب بشأنه، 
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وجسد شاا هة عدم د ااتسرية، لتعارض إلى  – عد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 .  الد تسرجع سن /9سع نص المادة   سشروع القانسن

 

 رأي الل نة:

من سواحل  %50بشأن تخصيص نسبة مشروع قانون   السةعدم تر  اللجنة   

المقدم من م لس  ال زر االستثمارية كسواحل عامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون

 .سن الناحية الد تسرية، النواب الموقر(

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
اخلدمات خبصوص  جلنة تقرير

مشروع قانون بتعديل املادة 

( 27اخلامسة من القانون رقم )

 ،مم بشأن التعليم2005لسنة 

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 من املقدم« بصيغته املعدلة»

 (.النواب جملس
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 م2018 ديسمبر 30التاريخ: 

 ب4التقرير )

 

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة )السابقة(

بشأن  2005( لسنة 27مشروع قانون بتعديل املادة اخلامسة من القانون رقم )حول 
 التعليم 

 )املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( 

 

 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي األول 

 :مقدمــة

 5ص ل خ ت / ف 9م، وبموجب الخطاب رقم )2018ديسمبر  24بتاريخ  

 23(، وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 1د

م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت 2018ديسمبر 

خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل تقاريرها من قبل اللجنة السابقة 

التشريعي الرابع؛ فقد أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 

مشروع  مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات تقرير لجنة الخدمات السابقة بشأن

بشتن التعليم  2005ب لسنة 27قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم )

 ،االقتراح بقانون "بصيلتع المعدلة" المقدم من مجلس النوابب بناء للى)المعد 

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على ته ودراسته مناقشل

 الموقر. المجلس
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 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتنفيذ التمليف المذمور ألاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

ديسححمبر  25( بتاريخ 2في االجتماع )المذكور تدارسححت اللجنة مشححروع القانون  (1)

 م.2018

 

على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحو والدراسة اطلعت اللجنة  (2)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 تقرير لجنة الخدمات السابقة ) مرفق ( والمتضمن: -  

  .مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية 

  .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

 قانون ومرفقاته.المشروع  شأنقرار مجلس النواب ب  

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارك في  (3)

 المستشار القانوني لشؤون الل ان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 .باحث قانوني  محسن علي الغريريالسيد  .2

 أخصائي اعالم.  علي عباس العرادي السيد .3

 

السيدة خولة حسن هاشم أمين سر الل نة، والسيدة دانة  وتسلى أسانة  ر اللجنة

 ابراهيم الشيخ أمين سر الل نة المساعد.

 

ا: 
ً
 رأي اللجنـة:ثانيـ

مشروع قانون بتعديل المادة  تقرير اللجنة السابقة بخصو  تدارست اللجنة 

بشتن التعليم )المعد بناء للى االقتراح  2005ب لسنة 27رقم )الخامسة من القانون 



127 
 

بعد إعادته إلى اللجنة بناًء  لمعدلة" المقدم من مجلس النوابب،بقانون "بصيلتع ا

، 2018ديسمبر  23على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

رها من قبل اللجنة بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاري

 السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. 

  

بديت من قبل أصحححاب السححعادة أعضححاء وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أ

 بعدم الموافقة والقاضي ةاللجنة السابق بتوصيةخلصت اللجنة إلى التمسك ؛ اللجنة

 وذلك لاللتبارات اآلتية: مبدأ،القانون من حيث ال للى مشروع

 

التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يضف  ترى اللجنة أن أوالً:

؛ ألن مفهوم ذوي االحتياجات المادة الخامسة من قانون التعليمجديداً إلى نص 

الخاصة الوارد في نص المادة القائم يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة 

أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو االنفعالية يختلف عن 

أو التعليمية أو االجتماعية، بحيو يستدعي هذ االختالف توفير نوع من الخدمات 

 يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس.

ترى اللجنة أن الياية من المقترح متحققة بالفعل من خالل ما تقدمه  ثانيًا:

زارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، و

 لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها.

 

 

إن مفهوم )ذوي االحتياجات الخاصة( يشمل فئة )صعوبات التعلم( التي  ثالثًا:

الفهم تعني عجزاً في واحد أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي تدخل في 

أو استخدام اللية المكتوبة او المنطوقة، لذا فإن التعديل المقترح ال يقدم أية 

 إضافة جديدة إلى المادة.
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

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

   على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.  الدمتورة ابتسام محمد الدالل سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا. األستاذ نوار للي المحمود           سعادة  .2

 

أ
ً
 توصية اللجنة: :رابعـ

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

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 من حيو  الموافقةعدم ب والقاضععععي ةالسععععابق لجنة الخدمات  بتوصععععيةتمسععععك لا

ب لسنة 27مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم ) علىالمبدأ، 

االقتراح بقانون "بصعععععععيلتع المعدلة"  بناء للى)المعد  بشعععععععتن التعليم 2005

 بب.المقدم من مجلس النوا

 

 واألمر معروض للى المجلس الموقر التخاذ الال م،،،

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                          ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                             نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018 يونيو 24 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

قانون رقم المن  الخامسة مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة الموضوع:

 )بصيغته المعدلة( قتراح بقانوناال بناءً على المعد)بشأن التعليم  م2005( لسنة 27)

 مقدم من م لس النواب(.ال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 يسنيس 11 تاريخ      

مشروع قانون  ع، نسخة سن4د  4ص ل ت ق / ف  802، ضمن كتا ه رقم  الم لس

بشأن  م2005( لسنة 27قانون رقم )المن  الخامسة رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة

، م لس النواب(مقدم من ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانوناال بناءً على المعد)التعليم 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانسنية، وذلك لمناقشته وإ داء المالحظات عليه للجنة 

 الخدسات.  

 

، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانسنية اجتماعها م2018 يونيو 24و تاريخ      

وقرار سجلس  قانسن المذكسر،ال سشااااااروع، حيث اطلعت على الخامس والعشععععععرين

 . اضسر المستشار القانسني لشؤون اللجان وذلك  شأنه،النساب 
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لم ادئ  إلى عدم سخالفة سشااااااروع القانسن – عد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الد تسر.

 

 رأي الل نة:

من  الخامسة مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادةتر  اللجنة  السة   

 قتراح بقانوناال بناًء على المعد)بشأن التعليم  م2005( لسنة 27قانون رقم )ال

 سن الناحية الد تسرية.، مقدم من م لس النواب(ال )بصيغته المعدلة(

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


