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 (1ملحق رقم )
 

 واالقتصادية املالية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص النواب جملس قرار حول

 مشروع بشأن الشورى جملس قرار

 قانون من( 4) املادة بتعديل قانون

 الصادر واإلدارية املالية الرقابة ديوان

 لسنة( 16) رقم بقانون باملرسوم

 االقرتاح ضوء يف املعد) م،2002

 .( وابنال جملس من املقدم بقانون
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 م9201 فبراير 18التاريخ: 

 6التقرير رقم: 

 

قرار جملس النواب خبصوص قرار  حول واالقتصاديةالشؤون املالية تقرير جلنة 
( من قانون ديوان الرقابة 4بتعديل املادة ) مشروع قانونجملس الشورى بشأن 

 2002( لسنة 16املالية واإلدارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(.) 

 اخلامسالفصل التشريعي  ناألول مدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمــة:

ستلمت لجنة  صاديةا شؤون المالية واالقت سيدصاحب المعالي كتاب  ال علي  ال

( المؤرخ 1د 5ف/ق مص ل  /33رقم ) الشااى   بن صااالا الصااالا  ميل م لل

ق ا  م لل م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 2019 نايري 27في 

( 4بتعديل المادة ) مشااا ىا قانىنالنىاب بخصاااىر ق ا  م لل الشاااى   بشااا ن 

( 16الصااااااد  بالم ساااااىق ب)انىن  قق ) ،من قانىن ديىان ال قابة المالية ىاإلدا ية

، على المعد في ضااااىق ااقت اا ب)انىن الم)دق من م لل النىاب(، )2002لساااانة 

أن تتم دراستتته ودبداا المظاتات عليه ودعداد تقرير يتنتتمن رأي اللجنة بشتتتنه ليتم 

 عرنه على المجلس. 
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 إجراءات اللجنة:-أواًل 

 لتنفيذ التكليف المذكى  أعاله قامت الل نة باإل  اقات التالية:

بشتتتن  قرار مجلس النواب بخصتتوص قرار مجلس الشتتور تدارستتت اللجنة  (1)

 المذكور في االجتماعات التالية: نونمشروع القا

 تا يخ اا تماا  قق اا تماا

 3/2/2019 االجتماع السابع

 10/2/2019 االجتماع الثامن

 17/2/2019 االجتماع التاسع

 

قرار مجلس النواب بخصتتتتتتتوص قرار مجلس الشتتتتتتتور   على اطلعت اللجنة (2)

الرقابة المالية ( من قانون ديوان 4بشتتتتتتتتن مشتتتتتتتروع قانون بتعديل الماد  )

، )المعد في 2002( لستتتتتنة 16واإلدارية، الصتتتتتادر بالمرستتتتتوم بقانون رقم )

 )مرفق(. نوا االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 :شا ك في اا تماا من األمانة العامة بالم لل 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. ــــد نجــــــاح محمـــــــــدالسيد خالـــ .1

 المستشار القانوني المساعد. ــــي عــــــبدهللا العـــراديعلـــالسيد  .2

 أخصائي إعالم أول. ــــــي عبـــــــاس العـــراديالسيد علـ .3

 باحث قانوني. السيد علـــــــي نــــــادر السلــــــــوم .4

 باحث قانوني. ـنة علــــــــــي ربيــــــــعالسيدة أميـــ .5

 

  أيوب علي  السيدو ،الدكتورة سهيرا عبداللطيف محمد اللجنة أمانة سرتولى

 ، أمينا سر اللجنة.طريف
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 ثا
ً
 رأي اللجنة:– انيـ

قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشور  بشتن تدارست اللجنة 

( من قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية، الصادر 4مشروع قانون بتعديل الماد  )

، )المعد في نوا االقتراح بقانون المقدم من 2002لسنة ( 16بالمرسوم بقانون رقم )

وجهات النتر اوله من قبل أصااب السعاد  أعناا  وتم تبادل، مجلس النواب(

 لشؤون اللجان. ينالقانونيين والمستشار ،اللجنة

منه  المادة األىلىيتتلف مشروع القانون فنظا عن الديباجة من مادتين، نصت 

( من قانون ديوان الرقابة المالية 4( من الماد  )ـند )هعلى أن يستبدل بنص الب

 م النص اآلتي:2002( لسنة 16واإلدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

الش كات التي يكىن للدىلة أى لشخر من األشخار ااعتبا ية العامة -"هـ 

 ، أى التي تضمن الدىلة لها حًدا أدنى من%25حصة في  أسمالها بما ا ي)ل عن 

 .ال با أى ت)دق لها إعانة مالية"

 :في اين أن النص األصلي )النافذ( هو

الش كات التي يكىن للدىلة أى لشخر من األشخار ااعتبا ية العامة -"هـ

، أى التي تضمن الدىلة لها حًدا أدنى من ال با %50حصة في  أسمالها تزيد على 

 أى ت)دق لها إعانة مالية".

 شروع القانون، فهي ماد  تنفيذية.من م أما المادة الثانية

لقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشور  بشتن وبعد تدارس اللجنة 

 التىصية خلصت إلىواالطظع على مرفقاته؛ فإن اللجنة  المذكور، مشروع القانون

يناي   7، ىالمتخذ في  لسته الثانية عش  بتا يخ ب) ا  م لل الشى   بالتمسك

وذلك  ،على مش ىا ال)انىن المىاف)ة من حيث المبدأعدق بىال)اضي  ق،2018

 لألسباب اآلتية:
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 دارته ددار  رشيد دتؤكد اللجنة ارصها على اماية المال العام والعمل على  .1

بسط  ، والتي تكفلفي مملكة البارين النافذ التشريعات باسب ما تنص عليه 

تتمين والشركات الرقابة على كافة الشركات التجارية والبنوك وشركات ال

المدرجة في بورصة البارين، وذلك من خظل الجهات المسؤولة عن اإلشراف 

على هذه الشركات، كوزار  الصناعة والتجار  والسيااة، ومصرف البارين 

تاكام القوانين واللوائح بتاقق من مد  التزام هذه الشركات المركزي، وبالتالي ال

  .والقرارات

 

مالي عالمي، وتتمتع ببيئة اقتصادية منفتاة، وجاذبة  مملكة البارين مركزن د .2

أن تكون  –افاتاا على هذه المكانة  –لظستثمارات، وهو ما يستلزم 

تقني التي و أفنل الممارسات، الممارسات والتدابير التشريعية متوافقة مع

، أي الشركاا الذين بتن األغلبية المسيطر  هي التي تادد سياسات الشركة

خنع أياققه النص النافذ الذي  ، وهو مااألسهم% من  50كثر من أيملكون 

كثر من أتمتلك ذا كانت الدولة د المالية واإلدارية ديوان الرقابةرقابة الشركات ل

. ومع ذلك ياق لجميع المساهمين بما فيهم الاكومة من رأس المال 50%

تها، من الرقابة على الشركات التي يملكون أسهم فيها بغض النتر عن نسب

 .خظل الجمعيات العمومية، ووفقاا ألاكام القوانين النافذ 

 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية رقابته على االستثمارات الاكومية، من يمارس  .3

خظل الرقابة التي يمارسها على وزار  المالية. باإلنافة دلى رقابته على شركة 

بغض النتر عن اصة  -للدولةالذراع االستثماري - القابنة ممتلكات البارين

مساهمتها في رأسمال الشركات التي تشارك فيها. وبالتالي فإنه من الممكن أن 

تشارك شركة ممتلكات البارين في اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية المناسبة، 

ال سيما في االة اصول مخالفات للقوانين واللوائح، باإلنافة دلى االستجابة 
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لرقابة المالية واإلدارية، األمر الذي يعني تاقق الهدف من لمظاتات ديوان ا

 . مشروع القانون ببسط الديوان رقابته على االستثمارات الاكومية

 

 

 للشركات على األموال الخاصة المباشر  دن رقابة ديوان الرقابة المالية واإلدارية .4

ا ا سلبيا لمجرد كون الدولة مساهمة باصة أقلية وليست أغلبية، قد يعطي انطباعا 

عن ونع القطاع الخاص في مملكة البارين، من ايث مد  تمتعه بالارية 

اجام القطاع الخاص دلى دمر الذي قد يؤدي ، األاالستقظلية في ددار  استثماراتهو

ن تفرض أنه من غير المعقول أعن  عن المشاركة مع الدولة في االستثمار. فنظا 

األقلية رأيها على األغلبية، لما في ذلك من مجافا  ألصول وقواعد ددار  

 .االشركات المتعارف عليها دوليا 

 

قلية في رأس المال، يجعلها من المخاطبين بنص أبنسبة  دن كون الدولة شريكة .5

( لسنة 21رقم )من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون  (168)الماد  

ن الاقوق . ومن بيا والتزامات متساويةالذي جر  بتن األسهم ترتب اقوقا  2001

: المشاركة في ددار  أعمال الشركة، سواا في الجمعيات التي يتمتع بها المساهم

لنتام الشركة، ودقامة دعو  ببطظن كل قرار  االعامة أو في مجلس اإلدار ، طبقا 

ا للقانون أو النتام العام أو عقد مجلس اإلدار  مخالفا  صدر من الجمعية العامة أو

التتسيس أو النتام األساسي، والتصرف في األسهم المملوكة له، واق االطظع 

ا كانت نسبة على سجظت الشركة. وهي كلها وسائل رقابية تمكن الشريك، أيا 

 .مشاركته في رأس مال الشركة، من الوقوف على اقيقة الونع المالي لها

 

وفقاا لما ينص عليه دستور مملكة البارين من صظايات رقابية، ياق لمجلس  .6

النواب استخدام أدواته الرقابية للتاقق من مد  التزام االستثمارات الاكومية 

بتاكام القانون، ومد  جدواها المالية واالقتصادية؛ األمر الذي يؤدي دلى تاقق 

 الهدف المرجو من مشروع القانون.
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ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:- اثالثـ

( من الظئاة الداخلية لمجلس الشتتتتتتتور ، اتفقت اللجنة 39دعماالا لنص الماد  )

 على اختيار كل من:

 م) ً ا أصليـًا.   مةـاألستاذ صادق عيد آل  ح .1

 م) ً ا احتياطيًا.   األستاذ د ىيش أحمد المناعي  .2
 

 
ً
 توصية اللجنة:- ارابعـ

قرار مجلس في نتتتتتتوا ما دار من مناقشتتتتتتات وما أبدي من رراا أثناا دراستتتتتتة 

شتن  شور  ب  ؛، فإن اللجنة توصيمشروع القانونالنواب بخصوص قرار مجلس ال

 على مشاا ىا قانىنمن حيث المبدأ المىاف)ة دق بعالشااى    م لللتمسااك ب) ا  با

الصااااااد  بالم ساااااىق  ،ىاإلدا ية( من قانىن ديىان ال قابة المالية 4بتعديل المادة )

المعد في ضاااااااىق ااقت اا ب)انىن الم)دق من ، )2002( لسااااااانة 16ب)انىن  قق )

 م لل النىاب(.

 

 ىاألم  مع ىض على الم لل المىق  اتخاذ الالزق ،،،

 

 

 خالد حسني املسقطي                                     د. عبدالعزيز حسن أبل          

 املالية واالقتصادية                                                   الشؤون  رئيس جلنةالشؤون املالية واالقتصادية       جلنةنائب رئيس 
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 (2ملحق رقم )
 

 املرافق التقرير التكميلي األول للجنة

 قانون مشروع خبصوص والبيئة العامة

 إجيار قانون أحكام بعض بتعديل

( 27) رقم بالقانون الصادر العقارات

 ضوء يف املعد) م،2014 لسنة

" املعدلة بصيغته" بقانون االقرتاح

 (.النواب جملس من املقدم
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 م  2019 فرباير 17التاريخ: 

 

مشروع قانون  التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة حول
( 27بتعديل بعض أحكام قانون إجيار العقارات الصادر بالقانون رقم )

 على االقرتاح بقانون )بصيغته املعدلة( املقدم  م2014لسنة 
ً
)املعد بناء

 من جملس النواب( 

 اخلامس التشريعي الفصل – األولدور االنعقاد العادي 
 

 :م)دمــــــة

 (،1د5/ ص ل م ب / ف 10م، وبموجب الخطاب رقم )2018ديستتتمبر  24بتاريخ 

تاريخ  قد ب ثاني المنع عه ال ما تب المجلس في اجت نااا على قرار مك ديستتتتتتتمبر  23وب

م، بخصتتتوص دعاد  النتر في مشتتتروعات القوانين والمراستتتيم بقوانين والتي 2018

أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة الستتتابقة خظل دور االنعقاد العادي الرابع من الفصتتتل 

 الساايد علي بن صااالا الصااالا  ميل المعاليالتشتتريعي الرابع؛ فقد أرستتل صتتااب 

لجنة المرافق العامة والبيئة والبيئة تقرير  المرافق العامةدلى لجنة  الشاااااى   م لل

مشااااا ىا قانىن بتعديل بعض أحكاق قانىن إي ا  الع)ا ات بخصاااااىر )الستتتتتابقة( 

)المعد بناًق على ااقت اا ب)انىن  ق2014( لسااااااانة 27الصااااااااد  بال)انىن  قق )

لمناقشتتتتته ودراستتتتته ودعداد تقرير ؛ دلة( الم)دق من م لل النىاب( )بصااااياته المع

 بشتنه متنمنـاا رأي اللجنة لعرنه على المجلس الموقر.
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وقد انتهت اللجنة دلى دعداد تقرير ُعرض على المجلس في الجلستتتتتتتة الستتتتتتتادستتتتتتتة 

من دور االنعقاد العادي األول من الفصتتل التشتتريعي  20/1/2019والمنعقد  بتاريخ 

 مس، وقرر المجلس في ذات الجلسة دعاد  التقرير دلى اللجنة لمزيد من الدراسة.الخا

 

 :إ  اقات الل نة -أىاً 

 :قامت الل نة باإل  اقات التالية ،لتنفيذ التكليف المذكى  أعاله

 اتها التالية:اجتماعفي المذكور  مشروع القانونتدارست اللجنة  (3)

 

 التا يخ اا تمــــــــــــاا ال قق

 م 2019يناير  22 الخامس  1

 م 2019يناير  29 السادس  2

 م2019فبراير  5 السابع  3

 م2019فبراير  11 الثامن  4

 

اطلعت اللجنة أثناا دراستتتها لمشتتروع القانون مونتتوع الباث والدراستتة على  (4)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 (م فق)مشروع القانون مونوع الباث والدراسة ومذكرته اإلينااية.  -

 (م فق) قرار مجلس النواب ومرفقاته. -

 (م فق)رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشور .  -

 

 

 



87 
 

 )م فق(بإصدار قانون ديجار العقارات.  2014( لسنة 27قانون رقم ) -

ا 34جديد  برقم ) بشتتتتن دنتتتافة ماد  2015( لستتتنة 35قرار رقم ) - ( مكررا

( 35دلى الظئاة التنفيذية لقانون البلديات الصتتتتادر بالمرستتتتوم بقانون رقم )

 )م فق(. 2002( لسنة 16بالقرار رقم )  والصادر 2001لسنة 

 )م فق( بشتن الاماية من العنف األسري. 2015( لسنة 17قانون رقم ) -

 فق()م الرأي القانوني لمستشاري اللجنة القانونيين.  -

 )م فق(تقرير اللجنة السابق ومرفقاته.  -

 

 وبدعو  من اللجنة شارك في اجتماعها: (5)

 

 :ىزا ة العدل ىالشؤىن اإلسالمية ىاألىقاف -

 مستشار قانوني. الدكتور أحمد حسني درويش -1

 مستشار قانوني. السيد إسماعيل أحمد العصفور -2

 -ىزا ة األشاال ىشؤىن البلديات ىالتخطيط العم اني:  -

 السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي   المستشار القانوني بشؤون البلديات -1

 -ىزا ة شؤىن م لسي الشى   ىالنىاب:  -

 أخصائي تنسيق ومتابعة أول  السيدة رباب عبدهللا العالي -1

 كما انر االجتماع من مجلس الشور  كل من: (6)

 ؤىن الل ان.المسـتشا  ال)انىني لشــ  األستـــــاذ محســن حميـــــد م هــىن  -1

 المستشا  ال)انىني لشؤىن الل ان.  السيد عبدالمى ىد يىسف الشتلة -2

 باحث قانىني.   الـسيـدة أمـينـة عــلـي  بـيـع -3

 باحث قانىني.   السـيــد عـلــي نــاد  الســلـىق -4

 أخصامي إعالق.   السيـد عـلـي مـحـمـد سـلمـان -5
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  أمين  محمد، ىالسيدة م يق أحمد ال يل السيد محمد  ضيوتولى أمانة ســر اللجنة

أمين سر لجنة مساعد  ىالسيدة نى ة محمد خميلسر لجنة مساعد بالمجلس، 

 بالمجلس.

 

 :ىالشؤىن اإلسالمية ىاألىقاف أي ىزا ة العدل  -ثانيًا

أبدت سبق وأن أونح ممثل وزار  العدل والشؤون اإلسظمية واألوقاف أن الاكومة 

مقدم من مجلس  حالقانون عندما أايل دلى اللجنة الوزارية كاقترارأيها بخصوص مشروع 

النواب، ورأت أن مونوع مشروع القانون يثير دشكاالت عند تطبيقه، وأن فلسفة فصل 

سكن العمال عن السكن العائلي غير واناة في مشروع القانون، وذلك أنه ال يوجد تعريف 

 وانح للسكن العائلي.

ع القانون واألهداف المرجو  منه لتعويض القصور الوارد وبعد استعراض مواد مشرو

مثلو وزار  العدل والشؤون بالقانون، وعرض التعديظت المقتراة من قبل اللجنة، بيَن 

 للتعديظت التي أدخلتها للجنة على مواد مشروع القانون.اإلسظمية واألوقاف موافقتهم 

 

 ً  :لتخطيط العم انياألشاال ىشؤىن البلديات ىا أي ىزا ة  -ثالثا

أن الوزار  غير معنية  األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيبين ممثل وزار  

( من القانون رقم 6في الماد  ) دوغير مختصة بمونوع ديجار العقارات باستثناا ما ور

 -ى أن: بإصدار قانون ديجار العقارات، والتي تنص عل 2014( لسنة 27)

ا أو أكثر في كل تنشئ الوزار   -"أ باالتفاق مع الوزار  المعنية بشؤون البلديات مكتبا

بلدية يسمى " مكتب تسجيل عقود ديجار العقارات" يختص بتسجيل عقود ديجار العقارات 

 سجظت الظزمة لذلك".لالخانعة ألاكام هذا القانون وأي تعديل يطرأ عليها، ودعداد ا

يتم تسجيل عقود ديجار العقارات اسب وقد أونح أن الهدف من هذا النص هو أن 

المناطق السكنية، وأن اختصاص وزار  األشغال والبلديات والتخطيط العمراني هو 
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التخطيط والتصنيف وونع االشتراطات، وتوصيل الخدمات بعد التتكد من استيفاا 

 االشتراطات.

 

 : نةلـــــ أي ال - ابعًا

ناقشتتت اللجنة مشتتروع القانون ايث تمت استتتعراض وجهات النتر التي دارت 

، وتتكدت المستتتتتشتتتتارين القانونيين بالمجلساوله من قبل أعنتتتتاا اللجنة ومن قبل 

ا لرأي  اللجنة من سظمة مشروع القانون من الناايتين الدستورية والقانونية وفقـتتتتتتـتتتتتتا

 ر . لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشو

وتجدر اإلشتتار  دلى أن اللجنة درستتت جميع المظاتات التي أبداها أصتتااب 

السعاد  أعناا المجلس بخصوص تقرير اللجنة والذي ُعرض في الجلسة السادسة 

 ، وأخذتها بعين االعتبار. 20/1/2019بتاريخ 

مشتتتتتتروع قانون بتعديل بعض أاكام قانون ديجار وقد استتتتتتتعرنتتتتتتت اللجنة 

م )المعد بنااا على االقتراح بقانون 2014( لسنة 27الصادر بالقانون رقم )العقارات 

يهدف ووجدت أن المشتتتتتروع بقانون ، )بصتتتتتيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(

دنفاا المزيد من الاماية لألسر  من خظل اماية البيئة السكنية بما  فياإلسهام دلى 

ونتتوابط  اشتتتراطات، وياقق المجتمعييافت كيانها ويامى قيمها ويافت التماستتك 

 االجتماعي.شتن السكن  فياألمن والسظمة 

ا،  بشتن 2014 سنة( ل27)رقم  القانونودن  تناول ديجار العقارات اديث نسبيا

أاكام وتعاريف  بالتنتيم كافة المستتتتائل المتعلقة بمونتتتتوع ديجار العقارات فونتتتتع

ص وخصتتتتالمستتتتتتجر، و المؤجر ماتوالتزاتستتتتجيل عقد اإليجار تناول عامة له، ثُم 

أاكام انتقال ملكية العين المؤجر  و التتجير من الباطن تتناول أاكام فصتتتوالا مستتتتقلة

الفصتتل العاشتتر بونتتع بدخظا العين المؤجر ، واختتم و امتداد عقد اإليجار وانهاؤهو

 نتام لجنة المنازعات اإليجارية.
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 في:تتمثل القانون مسائل بعينها وقد تناول مشروع 

 الذييُلِزم بتاديد الغرض  الرابعة جديد برقم )ج( دلى الماد دنتتتتتتتافة بند  -1

 .العقد فيتستخدم فيه العين المؤجر  

، فاتر الستتادستتة( دلى الماد  ـتتتتتتتته د، ج،ثظث بنود جديد  بترقام )دنتتافة -2

تستتتتخدم فيه  الذيال تتنتتتمن الغرض  التيبموجب البند )ج( تستتتجيل عقود اإليجار 

مؤجر ، واشتتتتتتترط بموجب البند )د( موافقة الماافت المختص على تستتتتتتجيل العين ال

ويكون مالها عقارات سكنية، واتر بموجب البند  العائليعقود اإليجار لغير السكن 

بعد تقديم عقد ديجار  هرباا والماا لمستتتتتتجر العقار دال( توصتتتتيل خدمات الكـتتتتتتتتتتت)ه

  مسجل.

ا  من خظل اماية البيئة السكنية بما دنفاا المزيد من الاماية لألسر  مستهدفا

مشتتتتروع القانون الماثل وأن ، المجتمعييافت كيانها ويامى قيمها ويافت التماستتتتك 

فيما ينتمه من عملية تاديد الغرض من عقد اإليجار ووجوب تستتتتتتتجيل العقود تمثل 

نصتتتوص الدستتتتور فيما تقرره من اقوق واريات، خاصتتتةا تتفق مع عملية تنتيمية 

 ى الافات على كيان األسر  وتعزيز تماسك المجتمع. نه يهدف دلأ

تُستتتتتتتتخدم فيه العين  الذيالمتعاقدين بتاديد الغرض باإلنتتتتتتتافة دلى أن دلزام 

أنه يجب أن يشتتمله الفصتل  دن كانت تقتنتتيه طبيعة األمور دالالمؤجر ، وهو نص و

أوجبت تاديد مد   التيخاصة الماد  الرابعة  ةالخاص باألاكام العامة للقانون وبصف

البند )ب(، خاصتتتتتتتةا أن  فيالبند )أ( منها، وأوجبت تاديد مقدار األجر   فياإليجار 

سا  البند سا لتاديد مقدار األجر ، ايث نص على أن  ا)ب( جعل الغرض من اإليجار أ

تقدير األجر  الغرض الذي تستتتخدم فيه العين المؤجر ، وهو ما يستتتدعى  فييراعى 

 يجار.تاديد الغرض من اإل
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ا لما تم االتفاق عليه، أو  كما أن التزام ستعمال العين المؤجر  وفقا ستتجر با الم

عقد اإليجار  طرفييكون هناك نص يلزم يقتنتتتتتتتي أن باستتتتتتتب الغرض المعد  له، 

 المؤجر .تستخدم فيه العين  الذيبتاديد الغرض 

ي النص على الشتتتتروط المتطلبة ف اكتمال اققيل جاا مشتتتتروع القانون ولذلك

نا  فيه مقدار  اعقد اإليجار، التي تستتتتتتتتوجب أن يكون عقد اإليجار مادد المد ، وُمبيَ

 على الغرض من اإليجار.   األجر ، وُمشتمظا 

تستتتجيل  وبالنستتتبة للماد  الستتتادستتتة فقد جاا التعديل بإنتتتافة البند )ج( لياتر

ليتفق مع التعديل الوارد عقود اإليجار التي ال تشتمل على بيان الغرض من اإليجار، 

 القانون.على الماد  الرابعة وياقق الهدف من مشروع 

موافقة الماافت المختص على القانون وعن البند )د( فقد استتتتتتتلزم مشتتتتتتروع 

ويكون مالها عقارات سكنية، وهذا الشرط  العائليتسجيل عقود اإليجار لغير السكن 

ن الغرض من السكن يتفق مع العرف هام جداا ويُاقق الهدف من مشروع القانون دذ أ

المنطقة، وفى االة تغيير الغرض فستتتتتتتوف يؤد  دلى التتثير على هذا  فيالستتتتتتتائد 

لذا تناول العرف مما يؤثر على البيئة السكنية ويؤد  دلى التتثير على اماية األسر ، 

هذا الشتن، ولكن المشروع  فيموافقة السلطة المختصة  مشروع القانون النص على

ا للمعمول به  فيالستتتتلطة المختصتتتتة هنا ممثلة  جعل يجعل  يالذقانوناا الماافت خظفا

الستتتلطة المختصتتتة هي المجالس البلدية أو أمانة العاصتتتمة باستتتب األاوال، دذ أنها 

ا للثابت بقانون البلديات فإن المجالس البلدية وأمانة العاصمة  الجهة المتواجد   هيطبقا

إلشراف على أعمال الجهات ية وتمثل سلطة الرقابة وابشكل دائم وسط األاياا السكن

فقد ارتتت اللجنة استبدال عبار  )البلدية أو األمانة المختصة( بعبار  ، وعليه الخدمية

 )الماافت المختص(.  
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قانون مشتتتتتتتروعكما أن  قة دون تاديد أورد النص على دعمال تلك المواف ال

ووافقت  –على هذا البند لموقر  اوهو ما أخذته الاكومة  - شتتتتتتتروط ونتتتتتتتوابط لها

اللجنة رأي الاكومة مما أوجب ديراد تلك النتتتتتوابط والشتتتتتروط بالنص على أن يتم 

ولَما كانت تاديدها بقرار من البلدية المختصتتتة أو أمانة العاصتتتمة باستتتب األاوال، 

تلك النوابط تصدر بقرارات بهدف تاقيق مرونتها بما يتناسب مع التطور المستمر 

ب األدوات كل المجاالت بما يوجب تغييرها وتكون القرارات أنستتتتتتت في والستتتتتتتريع

ا للنتتتتوابط  فقد توافقت اللجنة على؛ القانونية للنص عليها  التيدنتتتتافة عبار  " ووفقا

 .نونمن مشروع القاالبند )د( نص  دلى " منهاتُادد بقرار 

العائلي( قد  ونتراا ألن كلمة )العائلي( المشتتار دليها في النص بعبار  )الستتكن

والشتتؤون  ورده الستتيد المستتتشتتار الاانتتر عن وزار  العدلألما  اتثير دشتتكاليات طبقا 

لعدم وجود تعريف لها في القانون، فقد تم التوافق على استبدالها  اإلسظمية واألوقاف

بمصتتتتطلح )الستتتتكن األستتتتري( باعتبار أن المستتتتتهدف من مشتتتتروع القانون اماية 

بشتتتتن الاماية  2015( لستتتنة 17ر  ثابت بالقانون رقم )األستتتر ، وألن تعريف األستتت

 من العنف األسري.

الستتتتكن "وعلى هذا فقد توافقت اللجنة بشتتتتتن الفقر  )د( على استتتتتبدال عبار  

عبار  "البلدية أو األمانة المختصتتتة" "، واستتتتبدال الستتتكن العائلي"بعبار   "األستتتري

ا "عبار   ودنتتافة، بعبار  "الماافت المختص"  "للنتتوابط التي تادد بقرار منهاووفقا

 تي:آلكاليكون نص الفقر  )د( 

يجار التي يكون مالها عقارات ستتتتتتتكنية لغير " ال يجوز تستتتتتتتجيل عقود اإل

ا للنوابط األسريغرض السكن   التي، دال بموافقة البلدية أو األمانة المختصة، ووفقا

 ". هاتُادد بقرار من

ا فقد  هرباا ( توصيل خدمات الكـالبند )هبموجب مشروع القانون اتر وأخيرا

، فإذا لم يقدم عقد ديجار مسجل بعد تقديم عقد ديجار مسجل والماا لمستتجر العقار دال
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امتنع توصيل تلك الخدمات دذا لم تكن متوافر  بالفعل، وهذا النص يقرر اماية كذلك 

 للمالك تجاه المستتجر سيئ النية.

من أنه لم يتناول االة التتجير لقانون أما بشتن المظاتات الموجهة لمشروع ا

باطن وك نازل عن عقد اإليجارمن ال لة الت لة امتداد عقد اإليجار،  ذلك اا فإن واا

فصول خاصة بكل منها بما يُغني  في اتناول تنتيم تلك الااالت تفصيليا النافذ القانون 

 عن ديرادها في الفصل الخاص بتسجيل عقد اإليجار.

المعروض قانون المشتتتتتروع التوصتتتتتية بالموافقة على  ولكل ذلك رأت اللجنة

م 2014( لسنة 27بتعديل بعض أاكام قانون ديجار العقارات الصادر بالقانون رقم )

؛ لكونه )المعد بنااا على االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(

 ألهدافه. اقا اقمُ و، جاا ُمكمظا للنصوص الوارد  بقانون ديجار العقارات

 اختيا  م)  ي المىضىا األصلي ىااحتياطي: -خامًسا

اتفقت اللجنة على  ،( من الظئاة الداخلية لمجلس الشتتتتتتتور 39دعماالا لنص الماد  )

 اختيار كل من:

 .أصليًام) ً ا    الدكتور محمد علي حسن -1

  .احتياطيًام) ً ا    األستاذة جميلة علي سلمان -2

 

 تىصية الل نة: -سادًسا

مش ىا قانىن بتعديل بعض دراسة في نوا المناقشات واآلراا التي أبديت أثناا 

)المعد بناًق  ق2014( لسنة 27أحكاق قانىن إي ا  الع)ا ات الصاد  بال)انىن  قق )

فإن اللجنة  ؛المعدلة( الم)دق من م لل النىاب(على ااقت اا ب)انىن )بصياته 

 توصي بما يلي:

على مش ىا قانىن بتعديل بعض أحكاق قانىن إي ا   المىاف)ة من حيث المبدأ .1

)المعد بناًق على ااقت اا  ق2014( لسنة 27الع)ا ات الصاد  بال)انىن  قق )

 ب)انىن )بصياته المعدلة( الم)دق من م لل النىاب(.
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المىاف)ة على نصىر مىاد مش ىا ال)انىن، ىذلك بالتفصيل الىا د في  .2

 ال دىل الم فق.

 

 على الم لل المىق  اتخاذ الالزق،،،ىاألم  مع ىض 

 

 

 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                     مجعة حممد الكعبي               

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة            نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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ق، )المعد بناق على ااقت اا ب)انىن 2014( لسنة 27مش ىا قانىن بتعديل بعض أحكاق قانىن إي ا  الع)ا ات الصاد  بال)انىن  قق )

 )بصياته المعدلة( الم)دق من م لل النىاب المىق (.

 

نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيساااااااى آل 

خليفااة              ملااك 

 مملكة البح ين.

بتتتتعتتتتد االطتتتتظع عتتتتلتتتتى 

 الدستور،

وعلى قتتتانون اإليجتتتارات 

الصتتتتادر بموجب اإلعظن 

 الديبا ة

 

حمد بن عيساااااااى آل نحن 

خليفاة        ملاك مملكاة 

 .البح ين

عتتتتلتتتتى  االطتتتتظع بتتتتعتتتتد

 الدستور،

 الديبا ة

 

نَ  - على  فقتتتتة  موا ل ص ا

باجة لدي ما ورد في  ا ك

 مشروع القانون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديبا ة

ىعلى اتتتذف عبتتتار  ) -

الم سااااىق ب)انىن  قق 

 2002( لسااااااانة 17)

بشااااااااااااا ن ناااااا اااااااق 

الاااااامااااااحااااااافاااااا ااااااات، 

 (.ىتعديالته،

ىعلى دنتتتافة عبار  )  -

قاااااناااىن الااابااالااااديااااات 

 الديبا ة

 

نحن حمد بن عيساااااااى آل 

خليفاة        ملاك مملكاة 

 .البح ين

عتتتتلتتتتى  االطتتتتظع بتتتتعتتتتد

 الدستور،
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

هـ، 1363( لسنة 29رقم )

يتتتولتتتيتتتو  9التتتمتتتؤرخ فتتتي 

1944، 

وعلى قتتتانون اإليجتتتارات 

الصتتتتتتتتتادر بتتاإلعظن رقم 

هـتتتتتتتتت، 1365( لستتنة 42)

أغستتتطس  25المؤرخ في 

 ، وتعديظته،1946

وعتتلتتى قتتتتانتتون تتتاتتتتديتتتتد 

ديتتتتجتتتتارات التتتتمتتتتاتتتتظت 

عام  مة ل نا جارية في الم الت

والصادر باإلعظن  1955

وعلى المرستتتتتتتوم بقتتانون 

في  1996( لستتتنة 1رقم )

 شتن الكهرباا والماا،

وعلى المرستتتتتتتوم بقتتانون 

 2002( لستتتتتتتنة 17رقم )

بشتتتتتتتتن نتام الماافتات، 

 وتعديظته،

وعتتتلتتتى قتتتتانتتتون ديتتتجتتتتار 

العقارات الصادر بالقانون 

 ،2014لسنة ( 27رقم )

أقتتر متتجتتلتتس الشتتتتتتتتور   

ومجلس النواب القتتتتانون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سااااااىق الصاااااااد  بالم

( 35باا)ااااانااىن  قااق )

ق 2001لساااااااااااانااااااة 

ألن اللجنة ىتعديالته،( 

( 6أوصتتت في الماد  )

البنتتد )د( بتتإنتتتتتتتتتافتتة 

عبتتتتار  "دال بموافقتتتتة 

البلدية المختصتتتتتة عند 

 تسجيل عقود اإليجار".

قانىن دنتتتتتافة عبار  ) -

( لسااااااااانااااة 17 قااق )

 الحمايةبشاااا ن 2015

( من العنف األسااااااا ي

وعلى المرستتتتتتتوم بقتتانون 

في  1996( لستتتنة 1رقم )

 شتن الكهرباا والماا،

ىعلى قااااانىن البلااااديااااات 

بالم سىق ب)انىن الصاد  

 ق2001( لساانة 35 قق )

 ،ىتعديالته

وعتتتلتتتى قتتتتانتتتون ديتتتجتتتتار 

العقارات الصادر بالقانون 

 ،2014( لسنة 27رقم )

( 17)ااانىن  قق )ىعلى ال

بشااااااااا ن 2015لساااااااناااة 
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

 1374( لستتتتتتتنة 42رقم )

 هـ،

وعلى المرستتتتتتتوم بقتتانون 

 1970( لستتتتتتتنتتتة 9رقم )

بشتتتتتن تعديل بعض قواعد 

 اإليجار، وتعديظته،

وعلى قتتتانون المرافعتتتات 

المدنية والتجارية الصتتادر 

بتتتالمرستتتتتتتوم بقتتتانون رقم 

، 1971( لستتتتتتتتتتنتتتتة 12)

 وتعديظته،

اآلتي نصتتتته، وقد صتتتتدقنا 

 عليه وأصدرناه:

ألن التتلتتجتتنتتتتة أختتتتذت 

بتعريف األسر  الوارد 

 في هذا القانون.

 

ماان الااعاانااف  الااحاامااااايااااة

 ،األس ي

أقتتر متتجتتلتتس الشتتتتتتتتور   

ومجلس النواب القتتتتانون 

اآلتي نصتتتته، وقد صتتتتدقنا 

 عليه وأصدرناه:
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

وعلى المرستتتتتتتوم بقتتانون 

 1971( لستتتتتتتنة 14رقم )

 بشتن التوثيق،

وعلى المرستتتتتتتوم بقتتانون 

 1972( لستتتتتتتنتتتة 3رقم )

ة، بشتتتتن الرستتتوم القنتتتائي

 وتعديظته،

وعلى المرستتتتتتتوم بقتتانون 

في  1984( لستتتنة 8رقم )

شتتتتتتتتن تاديد أجر  العقار 

 ،1970قبل أول يناير 

وعلى قتتانون اإلثبتتات في 

المواد المتتدنيتتة والتجتتاريتتة 
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

الصتتادر بالمرستتوم بقانون 

، 1996( لستتتتتنة 14رقم )

 وتعديظته،

وعلى المرستتتتتتتوم بقتتانون 

 1999( لستتتتتتتنة 28رقم )

بشتتتتتتتتتتن دنشتتتتتتتتتاا وتنتيم 

 المناطق الصناعية،

لمتتتتدني  نون ا لقتتتتا وعلى ا

الصتتادر بالمرستتوم بقانون 

 ،2001( لسنة 19رقم )

 

وعلى قتتتتانون الستتتتتتتلطتتتتة 

القنتتتتتتتتتتائيتتتة الصتتتتتتتتتتادر 
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

بتتتالمرستتتتتتتوم بقتتتانون رقم 

، 2002( لستتتتتتتتتتنتتتتة 42)

 وتعديظته،

أقر مجلس النواب ومجلس 

الشتتتتتتتور  القتتتانون اآلتي 

نصتتتتته، وقد صتتتتتدقنا عليه 

 وأصدرناه:
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4المادة )

 األىلىمادة ال

 

يُنتتتتتتاف دلى قانون ديجار 

العقارات الصادر بالقانون 

 2014( لستتتتتتتنة 27رقم )

بنتتد جتتديتتد برقم )ج( دلى 

(، كما يُنتتتتتتتاف 4الماد  )

ثظثتتة بنود جتتديتتد  بتتترقتتام 

)ج( و)د( و)هـ( دلى الماد  

 (، نصوصها اآلتية:6)

 ( البند )ج(:4الماد  )

 

 األىلىمادة ال

 م)دمة المادة

مقدمة الموافقة على  -

الماد  كما وردت في 

 مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 ( البند )ج(4المادة )

 

 األىلىمادة ال

 م)دمة المادة

مقدمة الموافقة على  -

الماد  كما وردت في 

 مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 ( البند )ج(4المادة )

 

 األىلىمادة ال

 م)دمة المادة

يُنتتتتتتاف دلى قانون ديجار 

العقارات الصادر بالقانون 

 2014( لستتتتتتتنة 27رقم )

بنتتد جتتديتتد برقم )ج( دلى 

يُنتتتتتتتاف (، كما 4الماد  )

ثظثتتة بنود جتتديتتد  بتتترقتتام 

)ج( و)د( و)هـ( دلى الماد  

 (، نصوصها اآلتية:6)

 ( البند )ج(:4الماد  )
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

يجتتتتب تاتتتتديتتتتد متتتتد         أ(

اإليجار، فإذا ُعقد اإليجار 

دون اتفتتاق على متتد ، أو 

مد  غير مادد ، أو  قد ل ُع

تعذَّر دثبات مدته المدعا ، 

اعتبر العقتتد منعقتتداا للمتتد  

 المادد  لدفع األجر .

يجتتب تاتتديتتد مقتتدار   ب(

األجر  في العقتتد، فتتإذا لم 

يتتتتتفتتق التتطتترفتتتتان عتتلتتى 

كيفية تقديرها  مقدارها أو

أو تعتتذَّر دثبتتات مقتتدارهتتا، 

وجتب اعتبتتار أجر  المثتتل 

ج. يجتتب تاتتديتتد الغرض 

الذي تُستخدم فيه العين 

 المؤجر  في العقد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الماد  كما الموافقة على  -

مشتتتتتتتتروع وردت فتتي 

 القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الماد  كما الموافقة على  -

وردت فتتي مشتتتتتتتتروع 

 القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج. يجتتب تاتتديتتد الغرض 

الذي تُستخدم فيه العين 

 المؤجر  في العقد.
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

وقت دبرام العقد، ويُراعى 

في تقتتديرهتتا اتتالتتة العين 

ومستتتتتتتتتتااتهتتتتا والغرض 

الُمعدت  له واألجر  الستتتائد  

 في منطقتها.
 

 (6المادة )

تنشئ الوزارة  (أ

باالتفاق مع الوزارة 

المعنية بشئون 

البلديات مكتباً أو أكثر 

دية يسمى في كل بل

"مكتب تسجيل عقود 

إيجار العقارات" 

 

 

 

 

لمااااادة ) بنىد )ج( 6ا ل ( ا

 (:هـى)د(  ى)
 

ج. ال يجوز تستتجيل عقود 

االيتتتتجتتتتار التتتتتتتتتي ال 

تتنتتتمن الغرض الذي 

تُستتتتتتتتختتتدم فيتتته العين 

 المؤجر .

 

 

 

 

( البنىد )ج( 6المادة )

 (هى)د( ى)

الماد  كما الموافقة على  -

وردت فتتي مشتتتتتتتتروع 

 القانون.

 

 

 

 

 

 

( البنىد )ج( 6المادة )

 (هى)د( ى)

المتتتاد  الموافقتتتة على  -

كتتتتتمتتتتتا وردت فتتتتتي 

مشتتتتروع القانون، مع 

تعديل البند )د( ليكون 

نصتتتتتتتتتته على الناو 

ا يااا اااىز "  اآلتتتتي:

تساا يل ع)ىد ااي ا  

 

 

 

 

 

لمااااادة ) بنىد )ج( 6ا ل ( ا

 (:هـى)د(  ى)
 

ج. ال يجوز تستتجيل عقود 

االيتتتتجتتتتار التتتتتتتتتي ال 

الغرض الذي تتنتتتمن 

تُستتتتتتتتختتتدم فيتتته العين 

 المؤجر .
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

يختص بتسجيل عقود 

إيجار 

الخاضعة  العقارات

ألحكام هذا القانون 

وأي تعديل يطرأ 

عليها، وإعداد 

السجالت الالزمة 

 لذلك.

يصدر بنتام العمل   ب(

بالمكتب ودجرااات 

التسجيل قرار من 

 الوزير.

 

 

د.  ال يجوز تستتجيل عقود 

كون  ي تي  ل االيجتتتتار ا

مالها عقارات ستتتكنية 

لغير غرض الستتتتتتتكن 

العتتتائلي، دال بموافقتتتة 

 الماافت المختص.

. ال يجوز توصتتتتتيل هـ          

مات  ماا خد الكهرباا وال

لمستتتتتتتتتجر العقار دال بعد 

تقديم عقد  ديجار مستتتتجل 

وفق أاكتتام هتتذا القتتانون 

والتقتترارات الصتتتتتتتتتتادر  

 تنفيذاا له.

تي يكىن محلهااااا  ل ا

ع)ا ات ساااااكنية لاي  

غاااا ض الساااااااااااكاااان 

إا بمىاف)ة ، األسااا ي

األمااااناااة البلااادياااة أى 

ا المختصاااااااااة ، ىىف)اااً

للضااااااىابط التي تحدد 

؛ بتعديل ب) ا  منها"

عتتتبتتتتار  "الستتتتتتتتتتكتتتن 

التتتعتتتتائتتتلتتتي" لتتتيتتتكتتتون 

"الستتتتتتكن األستتتتتتري" 

أخذاا بتعريف األستتتتر  

قانون رقم الوارد في ال

ا ي ىز تس يل ع)ىد د.  

كىن  ي تي  ل ااي ااااا  ا

سكنية  محلها ع)ا ات 

لاي  غ ض الساااااااكن 

إا بمىاف)ة  األساااا ي،

البلااادياااة أى األمااااناااة 

ا المختصااااااااااة ، ىىف)اااً

للضاااااااىابط التي تحدد 

 .ب) ا  منها

. ال يجوز توصتتتتتيل ـ          ه

ماا  خدمات الكهرباا وال

بعد  لمستتتتتتتتجر العقار دال

تقديم عقد ديجار مستتتتتتجل 
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

 
نة 17)  2015( لستتتتتتت

بشتتتتتتتتتن الامتتايتتة من 

، التتعتتنتتف األستتتتتتتتتري

وتتتتتعتتتتديتتتتل عتتتتبتتتتار  

"التتوزيتتر التتمتتختتتتتص" 

و أالتتبتتلتتتتديتتتتة لتتتتتكتتون 

؛ " المختصتتتتتتة ةاألمان

جهتتتتة بتتتتاعتبتتتتارهمتتتتا 

االختصتتتتتتتتتتاص وفق 

قتتتتانتتون التتبتتلتتتتديتتتتات، 

ودنافة عبار  "ووفقاا 

للنتتتتتتوابط التي تادد 

وفق أاكتتام هتتذا القتتانون 

قرارات الصتتتتتتتتتتادر   ل وا

 تنفيذاا له.
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نصوص المواد كما 

 وردت في القانون النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانون كما وردت من 

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما 

 أقرتها اللجنة

بقرار منها" توافقاا مع 

 .رأي الاكومة

 الثانيةمادة ال 

رئتتتيتتتس متتتجتتتلتتتس  عتتتلتتتى

كتتل  –الوزراا والوزراا 

تنفيذ هذا  –فيما يخصتتتتتتته 

القتتتانون، ويُعمتتتل بتتته من 

اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتره 

 في الجريد  الرسمية.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص  -

الماد  كما ورد في 

 مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص  -

الماد  كما ورد في 

 مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

رئتتتيتتتس متتتجتتتلتتتس  عتتتلتتتى

كتتل  –الوزراا والوزراا 

تنفيذ هذا  –فيما يخصتتتتتتته 

القتتتانون، ويُعمتتتل بتتته من 

اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتره 

 في الجريد  الرسمية.
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 م2018يونيو  3التاريخ: 
 

 

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

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

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

 (.لنوابمقدم من مجلس االمعدلة( ال

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق معالي 2018 مايو 27بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  778م )، ضمن كتابه رقالمجلس

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

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

ته وإبداء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش، (لنوابمجلس ا

 المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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عقدت لجنة الش      ؤون التش      ريعية والقانونية ا تماعها  م2018يونيو  3وبتاريخ     

، وقرار مجلس النواب المذكور قانونمشروع ال، حيث اطلعت على الثاني والعشرين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلكبشتنه، 

 

لمبادئ  مش      روع القانونإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

تعديل بعض أحكام قانون إيجار مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب ترى اللجنة سالمة  

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

 .الناحية الدستوريةمن ، (لنوابمقدم من مجلس ا)بصيغته المعدلة( ال

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

شؤون الشباب خبصوص  جلنة تقرير

االقرتاح بقانون بشأن االحرتاف 

الرياضي، واملقدم من أصحاب 

السعادة األعضاء: بسام إمساعيل 

البنمحمد، دالل جاسم الزايد، ورضا 

، وسبيكة خليفة إبراهيم منفردي

 .الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري
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 م2019فبراير  21التاريخ: 

 (1التقرير رقم: )

 

 تقرير لجنة شؤون الشباب

 بخصوص االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دالل 

 جاسم الزايد، رضا إبراهيم منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، 

 نانسي دينا إيلي خضوري

 الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول 

 

 مقدمة:

استلمت لجنة شؤون الشباب كتاب صاحب المعالي السيد علي بن 

( 1د  5ص ل ش ش/ف  62صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

من دور االنعقاد العادي األول من الفصل م، 2019فبراير  14المؤرخ في

ة ومناقشة والذي تم بمو به تكليف اللجنة بدراس التشريعي الخامس،

بشأن االحتراف الرياضي والمقدم من أصحاب السعادة االقتراح بقانون 

دالل جاسم الزايد، رضا إبراهيم ، بسام إسماعيل البنمحمداألعضاء: 

 .منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 باإل راءات اآلتية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة 

 تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور أعاله في اجتماعاتها اآلتية: (1)

رقم 

 االجتماع

 تاريخ االجتماع

  م 2019يناير  2 الثـــالث

 

 قبل اإلحالة الرسمية

 م 2019يناير  9 الرابـــع

 م2019يناير م 16 الخامس

 م2019يناير  30 السادس

 م2019 فبراير 13 الســابع

 بعد اإلحالة الرسمية م2019فبراير  20 الثامــن

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها لالقتراح بقانون موضوع البحث والدراسة  (2)

 على الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(االقتراح بقانون موضوع البحث والدراسة ومذكرته اإليضاحية.  -

 )مرفق( ومذكرته اإليضاحية. االقتراح بقانون )المعدل( -

 . )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى -

 . )مرفق(مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة -
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م 2019يناير  30دعت اللجنة إلى اجتماعها السادس، المنعقد بتاريخ  (3)

 كل من:

 وزارة شؤون الشباب والرياضة، حيث حضر ممثالً عنها:  -
 

 السيد أيمن بن توفيق المؤيد     وزيـر شـــؤون الشباب والرياضة.سعادة  -

 المهندس خـالد سليـــم الحــــاج       الوكيل المساعد لشـؤون الرياضة  -

 والمنشآت.                                              

 مدير إدارة شؤون األندية.        طــــــــــــارق العــــــــــــربي -

 مستشــار قانـوني.        بهــــــــاء الدين عبــــدالغنـي -

 الشؤون القانونية.        فاطمــــــة عبدالحي الكوهجي -

 

الدكتور عبدالرحمن صادق اللجنة األولمبية البحرينية، وقد حضر سعادة  -

 عسكر األمين العام للجنة األولمبية البحرينية.

 

 حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى: 

 .السيد علــي عبــدهللا العــرادي         المستشار القانوني المساعد .1

 السيدة فاطمـة غانـم الــذوادي          باحث قانوني. .2

 

  رئيس  -السيد أحمد صالح المال أمين سر اللجنة تولى أمانة سر اللجنة

 .السيدة أمل عبدهللا محمد أمين سر لجنة بالمجلسقسم شؤون اللجان و 
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 ثانياً: ملخص رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة:

أكدت الوزارة خالل حضورها ا تماع اللجنة على دعمها لفكرة االقتراح 

تو يهات سمو الشيخ ناصر بن حمد بقانون، حيث اعتبرت أنه يقع ضمن إطار دعم 

آل خليفة، بشأن المبادرات المتميزة والتي من أبرزها برنامج )استجابة(، والذي 

ف إلى تنشيط عملية االستثمار في المنشآت الرياضية في المملكة بما يسهم في يهد

تعزيز الموارد المالية للقطاع الرياضي والشبابي وإيجاد مصادر تمويل  ديدة، بما 

 يعود بالفائدة على األندية واالتحادات الوطنية.

وقد أكدت الوزارة على دورها في حفظ حقوق الالعبين والمدربين 

اريين، وبما يحقق االستقرار اإلداري والمالي ويسهم في االرتقاء باالتحادات واإلد

تعريف الرياضية واألندية الوطنية. وفي هذا الشأن بينت الوزارة حرصها على 

 الالعبين بحقوقهم، وحمايتهم من االستغالل. 

وأضافت الوزارة بأن االقتراح بقانون يُمثل األساس القانوني الذي يخول 

الوزارة إصدار القرارات الالزمة لتنظيم موضوع االحتراف الرياضي، وبما يكفل 

 حماية الرياضيين المحترفين. 

 ( مرفقوقد تقدمت الوزارة بمرئياتها بشأن مواد االقتراح بقانون. )

 األولمبية البحرينية:ثالثًا: ملخص رأي اللجنة 

تأييد اللجنة لفكرة االقتراح بقانون،  أكد سعادة األمين العام للجنة األولمبية البحرينية

والتي تأتي تنفيذاً للتو هات الجديدة بشأن تطوير القطاع الرياضي في مملكة 

البحرين، وبما يخدم تنظيم موضوع االحتراف الرياضي ووضع األسس القانونية 

 .المنظمة له
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 رابعًا: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي  اء مؤكداً 

 سالمة االقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 خامًسا: رأي اللجنــــة:

واطلعت على  تدارست اللجنة االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي،

أصحاب السعادة األعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والمقدم من مذكرته اإليضاحية، 

دالل  اسم الزايد، رضا إبراهيم منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي 

وتم تبادل و هات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خضوري. 

، كما تم االستئناس برأي وزارة شؤون الشباب والمستشار القانوني المساعد

 والرياضة، واللجنة األولمبية البحرينية. 

 

يدة لفكرة االقتراح  ية والتي  اءت مؤ هات المعن عد االطالع على رأي الج وب

بق  انون، والمالحظ  ات التي أب  دي  ت في اال تم  اع  ات، تؤك  د اللجن  ة على أهمي  ة فكرة 

يأتي  لذي  قانون، وا مام االقتراح ب باالهت كة  يا في الممل يادة العل ًيا مع تو ه الق ماش       ت

 تطوير القطاع الرياضي واألندية. والعمل على بالرياضة، 

وو دت اللجنة بأن االقتراح بقانون يهدف إلى نقل النش  اط الرياض  ي من إطار 

الهواية والتطوع إلى االحتراف الرياض      ي الكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في 

، وهو ما يس      اهم بش      كل كبير في تطوير العملية الرياض      ية والدفع إلى هذا المجال

 تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية اإلقليمية والدولية. 

ياض      يين  مة للر ية الالز ما قانون يعمل على توفير الح فة إلى أن االقتراح ب باإلض       ا

واعتمادها لدى وزارة شؤون  المحترفين، من خالل تسجيل عقود االحتراف الرياضي
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الش  باب والرياض  ة أو اللجنة األولمبية البحرينية بحس  ب األحوال، األمر الذي يس  اهم 

في ض      مان تحقيق الحماية القانونية واإلدارية لعقود االحتراف الرياض      ي، وتحقيق 

االس  تقرار الوفيفي للرياض  يين المحترفين. كذلك فالن االقتراح بقانون يس  مح بالنش  اء 

دية والفرق الرياض  ية التجارية، األمر الذي يس  اهم في الُرقي بالرياض  ة البحرينية األن

 وفقًا للمعايير واألنظمة الرياضية الدولية. 

ظام  قانوني لتطبيق ن قانون يض      ع األس       اس ال بأن االقتراح ب نة  كد اللج وتؤ

ضي صوص عليها في االقتراالحتراف الريا صدره الجهات المعنية المن اح ، وفقًا لما ت

بقانون، من لوائح منظمة لش   روط وأحكام االحتراف الرياض   ي، واأللعاب الرياض   ية 

التي يش  ملها نظام االحتراف ونوعه س  واء كان احترافًا كليًا أو  زئيًا، وكذلك ش  روط 

قال والحقوق  ها لهم االنت عد مدد التي يحق ب قدات الالعبين المحترفين وال عا عد ت وقوا

وبما ال يتعارض مع أنظمة ولوائح االتحادات الرياض      ية المالية المترتبة على ذلك، 

 الوطنية والدولية. 

وال شك بأن تطبيق نظام االحتراف الرياضي، وكذلك السماح بالنشاء األندية 

حيث الرياضية التجارية، سيساهم بتحفيز النمو االقتصادي في قطاع مهم وحيوي، 

اضي، وخلق بيئة ُمستقرة وصالحة سيحقق العديد من المزايا ومنها تفعيل النشاط الري

لالعبين والرياضيين والفنيين و ميع العاملين في هذا القطاع، باإلضافة إلى زيادة 

وبالتالي المساهمة المنشآت الرياضية وتطويرها، وفهور مجاالت  ديدة لالستثمار، 

بتحويل القطاع الرياضي إلى قطاع منتج وفعال في االقتصاد المحلي، بحيث يكون 

كما يؤكد عليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة،  شروًعا رياضيًا متكامل""م

 وبالتالي تطوير الرياضة البحرينية وإعطائها المكانة الدولية التي تستحقها.

وتؤكد اللجنة على أن و ود مثل هذه التشريعات الرياضية الخاصة، تُعتبر 

قليمي إلالبحرين على المستوى امن المقومات التي تساهم في تعزيز مكانة مملكة 

والدولي في المجال الرياضي. لذلك فالن وضع إطار قانوني يؤسس ويُنظم تطبيق 

االحتراف الرياضي ويسمح بالنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على 
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النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محلياً ودولياً ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع 

 الرياضي.

ا من اللجنة على أن تكون صياغة مواد االقتراح بقانون تتميز بقدر من وحرصً 

المرونة الالزمة، التي تخول الجهات المعنية إص      دار اللوائح المنظمة وفقًا ألفض      ل 

المعايير واألنظمة الرياض      ية الدولية، فقد توافقت اللجنة مع مقدمي االقتراح بقانون 

الشباب والرياضة، على إعادة صياغة بعض ؤون شزارة وومع المرئيات التي قدمتها 

 المواد، كما هو وارد في االقتراح بقانون )المعدل( المرفق.  

لكل ما تقدم وبعد االتفاق مع مقدمي االقتراح بقانون بشأن التعديالت التي 

 أ ريت عليه، توصي اللجنة بالموافقة على  واز نظر االقتراح بقانون.

 

 الموضوع األصلي واالحتياطي:سادساً: اختيار مقرري 

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

 اختيار كل من: 

 

 مقرًرا أصليـــــــــًا.                 بسام إسماعيل البنمحمد .3

 ياسر إبراهيم محمد حميدان              مقرًرا احتــــياطيـًا. .4
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 توصية اللجنة:سابعاً: 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقتراح      

بالموافقة على جواز نظر االقتراح بقانون بشأن بقانون، فالن اللجنة توصي 

االحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بسام 

نفردي، سبيكة دالل جاسم الزايد، رضا إبراهيم م، إسماعيل البنمحمد

 .خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 رضا إبراهيم منفردي                                 سبيكة خليفة الفضالة     

 رئيس اللجنة                                     نائب رئيس اللجنة        
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 اقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي )المعدل(

 ملك مملكة البحرين  نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور،

بشأن تعديل المرسوم األميري  1983( لسنة 5وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بالنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وتعديالته، 1975( لسنة 2رقم )

الجمعيات واألندية اال تماعية والثقافية والهيئات الخاصة وعلى قانون 

العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم 

 وتعديالته، 1989( لسنة 21بقانون رقم )

( لسنة 21وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 2001

بشأن سياسات وضوابط  2002( لسنة 41ون رقم )وعلى المرسوم بقان

 الخصخصة،

باللغاء المؤسسة العامة للشباب  2015( لسنة 35وعلى المرسوم بقانون رقم )

 والرياضة،

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

 وأصدرناه:

 (1مادة )

ارات الت  الي  ة المع  اني  في تطبيق أحك  ام ه  ذا الق  انون، يكون للكلم  ات والعب  

 المبينة  قرين  كل منها، ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك:

 الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة. الوزير:
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 اللجنة األولمبية البحرينية. اللجنة األولمبية:

كل نادي رياضي مشهر قانوناً ومسجل لدى وزارة  الجهة المتعاقد معها:

و كل اتحاد رياضي عضو في اللجنة األولمبية شؤون الشباب والرياضة، أ

 البحرينية، أو كل مؤسسة مرخص لها بتمثيل الرياضيين المحترفين.

ممارس  ة النش  اط الرياض  ي بكافة أش  كاله كمهنة أو  االحتراف الرياضييي:

صفة منتظمة بهدف تحقيق عائد  ضيون المحترفون ب شرها الريا حرفة يبا

 على شروطها مسبقاً.مادي وفق عقود عمل يتم االتفاق 

الالعب أو عضو الجهاز الفني أو الطبي أو اإلداري  الرياضي المحترف:

الذي يتقاض     ى لقاء ممارس     ته العمل الرياض     ي مبالأ مالية كرواتب أو 

ها غير  قد مع عا هة المت نه وبين الج مدة بي حدد ال قد م فآت بمو ب ع كا م

ياضي كنفقات السفر النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في النشاط الر

 واإلقامة والتأمين والتدريب وما شابه ذلك. 

عقد محدد المدة يتعهد بمقتض  اه الرياض  ي المحترف بأن  عقد االحتراف:

بة لالحتراف  بالنس       نه  ته )أو  زء م كل وق ها  قد مع عا هة المت قدم للج ي

فأة  كا ية لقاء أ ر أو م ية واإلدار لذهن ية وا بدن ية وال ته الفن قدرا الجزئي( و

 تفق عليها.م

 : مكتب تسجيل عقود االحتراف الرياضي.المكتب

 (2مادة )

يجوز للجهات المتعاقد معها التعاقد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط 

 الرياضي المحدد بعقد االحتراف.
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يجب تسجيل عقد االحتراف واعتماده لدى وزارة شئون الشباب والرياضة 

األحوال، وأن يلتزم طرفاه بقواعد االتحادين أو اللجنة األولمبية بحسب 

 الوطني والدولي للعبة.

ال يقبل تسجيل الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد االحتراف الرياضي 

 غير المسجل والمعتمد لدى المكتب.

 (3مادة )

تنشئ الوزارة واللجنة األولمبية كالً فيما يخصه "مكتب تسجيل عقود  (أ

االحتراف الرياضي" يختص بتسجيل عقود االحتراف الخاضعة ألحكام 

 هذا القانون، وأي تعديل يطرأ عليها، وإعداد السجالت الالزمة لذلك. 

ب( يصدر بنظام العمل بالمكتب وإ راءات التسجيل قرار من الوزير ورئيس 

 لجنة األولمبية كالً فيما يخصه.ال

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود االحتراف ج( 

واعتمادها وأي تعديل يطرأ عليها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس 

 الوزراء.

، وفي د( يكون تسجيل عقد االحتراف واعتماده على نفقة الجهة المتعاقد معها

، للرياضي المحترف تسجيل عقد االحتراف حالة امتناعها عن التسجيل

 على نفقة الجهة المتعاقد معها.

 (4مادة )

يص     در الوزير ورئيس اللجنة األولمبية كلا فيما يخص     ه اللوائح الخاص     ة 

بة،  عاقدات الالعبين المحترفين في كل لع ظام االحتراف الرياض      ي، وبت بن
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الوطنية والدولية، وبما ال يتعارض مع أنظمة ولوائح االتحادات الرياض      ية 

شروط  ضمن هذه اللوائح  سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وتت وذلك خالل 

ظام  ها ن ية التي يش      مل ياض       عاب الر ياض      ي، واألل كام االحتراف الر وأح

االحتراف ونوع االحتراف الذي يتم تطبيقه سواء كان كليًا أو  زئيًا، وكذلك 

قدات الالعبين المحترفين و عا عد ت ها لهم ش      روط وقوا عد مدد التي يحق ب ال

 االنتقال والحقوق المالية المترتبة على ذلك.

 (5مادة )

اس      تثناًء من أحكام قانون الجمعيات واألندية اال تماعية والثقافية والهيئات 

الخاص  ة العاملة في ميدان الش  باب والرياض  ة والمؤس  س  ات الخاص  ة، يجوز 

الش   ركات التجارية، كما إنش   اء أندية أو فرق رياض   ية خاص   ة وفقاً لقانون 

يجوز تحول األندية أو الفرق الرياض    ية القائمة إلى أندية أو فرق رياض    ية 

ً للوائح والقرارات  خ  اض      ع  ة لق  انون الش      رك  ات التج  اري  ة، وذل  ك وفق  ا

واالش  تراطات التي تص  در من الوزير بالتنس  يق مع الوزير المعني بش  ؤون 

 التجارة.  

 (6مادة )

ك  ل فيم  ا -والوزراء ورئيس اللجن  ة األولمبي  ة على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ أحكام هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نش  ره في   -يخص  ه

 الجريدة الرسمية.

 ملك مملكة البحرين                                                              

 حمد بن عيسى آل خليفة                                                             
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 المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي )المعدل(

 

أ( على ما يلي: )األس     رة /5نص دس     تور مملكة البحرين في المادة )

أس     اس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها 

ا، ويحمي في فلها األمومة والطفولة الش      رعي، ويقوي أواص      رها وقيمه

ويرعى النشء، ويحميه من االس    تغالل، ويقيه اإلهمال األدبي والجس    ماني 

 والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي(.

 

ورغبة في تطوير الرياض      ة واألندية الرياض      ية في مملكة البحرين 

االهتمام بالرياضة، ودعماً اللتزامات البحرين تماشيا مع تو ه القيادة العليا ب

الدولية مع االتحادات الرياض      ية الدولية المختلفة بخص      وص االنتقال إلى 

االحتراف الرياض   ي، يأتي هذا االقتراح بقانون بش   أن االحتراف الرياض   ي 

لكي ينقل الرياض  ة والرياض  يين ذكوراً واناثاً من إطار الهواية والتطوع إلى 

لرياض  ي الكامل والخص  خص  ة، والتي س  تس  اهم بش  كل كبير في االحتراف ا

تطوير العملية الرياض  ية والدفع إلى تنميتها، وتحس  ين قدراتها التنافس  ية في 

 المحافل الرياضية اإلقليمية والدولية.

 

( 1( مواد، حيث  اءت المادة )6يتألف االقتراح بقانون من ديبا ة و)

على أنه يجوز للجهات المتعاقد معها  ( فقد نص     ت2بالتعريفات، أما المادة )

التعاقد مع الرياض   يين المحترفين لممارس   ة النش   اط الرياض   ي المحدد بعقد 
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لدى  االحتراف. ونص      ت على و وب تس      جيل عقود االحتراف واعتمادها

وزارة ش  ئون الش  باب والرياض  ة أو اللجنة األولمبية، وأن يلتزم طرفا العقد 

 ولي للعبة.بقواعد االتحادين الوطني والد

( على إنش       اء مكتب تس      جيل عقود االحتراف 3ونص       ت المادة )

الرياضي، ويختص بتسجيل عقود االحتراف الخاضعة ألحكام القانون، وأي 

  تعديل يطرأ عليها، وإعداد السجالت الالزمة لذلك.

( على أن يص     در الوزير ورئيس اللجنة األولمبية 4ونص     ت المادة )

اص     ة بنظام االحتراف الرياض     ي، وبتعاقدات كل فيما يخص     ه اللوائح الخ

الالعبين المحترفين في ك   ل لعب   ة، وبم   ا ال يتع   ارض مع نظم ولوائح 

االتحادات الرياض     ية الوطنية والدولية، وذلك خالل س     نة من تاريخ العمل 

بهذا القانون. وتتض    من هذه اللوائح ش    روط وأحكام االحتراف الرياض    ي، 

نظام االحتراف ونوع االحتراف الذي يتم  واأللعاب الرياض   ية التي يش   ملها

تطبيقه س    واء كان كليًا أو  زئيًا، وكذلك ش    روط وقواعد تعاقدات الالعبين 

المحترفين والم  دد التي يحق بع  ده  ا لهم االنتق  ال والحقوق الم  الي  ة المترتب  ة 

 على ذلك.

( على أنه اس  تثناًء من أحكام قانون الجمعيات يجوز 5ونص  ت المادة )

ية أو فرق رياض   ية خاص   ة وفقاً لقانون الش   ركات التجارية، كما إنش   اء أند

 يجوز تحول األندية أو الفرق الرياضية القائمة إلى أندية أو فرق رياضية
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ً للوائح والقرارات   خ  اض      ع  ة لق  انون الش      رك  ات التج  اري  ة، وذل  ك وفق  ا

واالش  تراطات التي تص  در من الوزير بالتنس  يق مع الوزير المعني بش  ؤون 

 ( فهي مادة تنفيذية.6رة. أما المادة )التجا

 

 

 مقدمو االقتراح بقانون
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  م2019فبراير  20: التاريخ

 

 

 سعادة األستاذ / رضا إبراهيم منفردي   املوقر

 رئيــس جلنــة شؤون الشباب     
 

ااقت اا ب)انىن بش ن ااحت اف ال ياضي، ىالم)دق من أصحاب نسخة : الموضوع

السعادة األعضاق: بساق إسماعيل البنمحمد، دال  اسق الزايد،  ضا إب اهيق 

 منف دي، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا خضى ي.

 

 تحية طيبة ىبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2019فبراير  14بتاريخ 

االقتراح بقانون ، نسخة (1د  5ف ص ل ت ق /  63( ، ضمن كتابه رقمالمجلس

بشأن االحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بسام إسماعيل 

البنمحمد، دالل جاسم الزايد، رضا إبراهيم منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء  ،دينا خضوري

 الشباب.ن المالحظات عليه للجنة شؤو
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ا تماعها م2019فبراير  20وبتاريخ      

وذلك  ،المذكور، ومذكرته اإلينتتتتتتتااية قانونقتراح باالعلى ، حيث اطلعت خامسال

 بالمجلس.بانور المستشار القانوني 

 

لمبادئ  بقانون االقتراحدلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأاكام الدستور.

 رأي اللجنة:

ااقت اا ب)انىن بش ن ااحت اف ال ياضي، ىالم)دق من  ترى اللجنة سالمة     

أصحاب السعادة األعضاق: بساق إسماعيل البنمحمد، دال  اسق الزايد،  ضا إب اهيق 

 .الدستورية ةمن الناحي، منف دي، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا خضى ي

 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           

 

 

 

 

 


