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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إلى الموجه السؤال
 المواصلات وزير السعادة

 من والمقدم والاتصالات
 مهدي أحمد العضو سعادة
 توسعة مشروع بشأن الحداد

  الدولي، البحرين مطار
 .عليه الوزير سعادة ورد
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 (2ملحق رقم )
 

الموجه إلى السؤال الموجه  السؤال
 شؤونإلى صاحب السعادة وزير 

والمقدم من سعادة العضو  الدفاع
 بشأن العريض سالم أحمد الدكتور

 المحرق محافظة خارج المرضى قبول
، حمد الملك مستشفى في للعلاج

 ورد سعادة الوزير عليه. 
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 (3ملحق رقم )
لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار  تقرير

مجلس النواب بخصوص قرار مجلس 
الشورى حول مشروع قانون باستبدال 

( 20( من المرسوم بقانون رقم )7المادة )
م بشأن تنظيم صيد واستغلال 2002لسنة 

ية )المعد في ضوء  ؛وحماية الثروة البحر
الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم 

 مجلس النواب(.من 
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 م2020مارس  01التاريخ: 

 (15رقم: )تقرير ال

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
مشروع قانون قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى حول بشأن 

بشأن تنظيم صيد  2002( لسنة 20( من املرسوم بقانون رقم )7باستبدال املادة )
بقانون "بصيغته املعدلة" واستغالل ومحاية الثروة البحرية )املعد يف ضوء االقرتاح 
 املقدم من جملس النواب املوقر(.

 
 من الفصل التشريعي اخلامس الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 

 

 : مقدمـة
( أرسللللللل  2د  5ص ل م ب / ف  293، وبموجب الخطاب رقم )م2020 يناير 26بتاريخ  

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

( 7قانون باستبدال المادة ) مشروع بخصوص قرار مجلس الشورى حولقرار مجلس النواب 

بشوووونن منصيم صوووويد واسووووتلثل وحماي  ال روة  2002( لسوووون  20من المرسوووووم بقانون رقم )

نواب البحري  )المعد في ضووووووور ا قتراو بقانون هبصوووووويلتل المعدل ه المقدم من مجلس ال

على أن تتم دراسلللتإ وإب ال المات اإ وإع اد تررير يت لللما رأن اللجنة بيللل  إ ليتم  الموقر(،

 عرضإ على المجلس.
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 إجراءات اللجنة: -أواًل 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاه قامت اللجنة باإلجرالاإ التالية:

 

 المذكور في اجتماعاتها التالية: ميروع الرا ونت ارست اللجنة  (1)

 الفصل الدور التــــاريـــــــــــــــخ ا جتـــــماعرقم 

 5 2 م2020فبراير  02 15

 5 2 م2020فبراير  09 16

 5 2 م2020فبراير  23 18

 5 2 م2020مارس  01 19

 

اطلعت اللجنة أثنال دراسللتها على الوثا ق المتعلرة بالررار موضللوع البال وال راسللة  (2)

 :والتي اشتملت على

 السابق للجنة ومرفراتإ.التررير  -

 مرفق(شؤون الموا ئ والماتة ) – رأن وزارة المواصاإ واالتصاالإ. -

شللللؤون الةراعة وال روة  –وزارة األشللللوال وشللللؤون البل ياإ والتخطين العمرا يرأن  -

 .البارية

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفراتإ.  -

 

 وبدعوة من اللجن  شارك في ا جتماع مم لون عن: (3)

 شؤون الزراعة والثروة البحرية –األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيوزارة 

 وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية د.نبيل محمد أبوالفتح

 مستشار قانوني السيد محمد صادق األمين

 شؤون املوانئ واملالحة –وزارة املواصالت واالتصاالت 

 السالمة وحماية البيئة البحرية مدير إدارة السيد محمد يوسف المرباطي

 باحث قانوني غلوم االسيدة كوثر عبدالرض
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 قيادة خفر السواحل –وزارة الداخلية 

 .اعتذرإ لع م االختصاص -

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب
 أخصائي تنسيق ومتابعة أول السيدة رباب عبدهللا العالي

 

 حضر ا جتماع من األمان  العام  لمجلس الشورى:  (4)

 هيئة املستشارين القانونيني
 لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 .باحث قانوني سلومـنادر ال يعلالسيد 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. أيوب علي طريفيد ـالس

 سر لجنة مساعد.أمين  السيدة مريم أحمد الريس

 أمين سر لجنة مساعد. السيد علي جواد القطـان

 إدارة العالقات واإلعالم

 .أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 

 

ا: رأي 
ً
 :اجلهات املعنيةثاني

i.  مرفق(شؤون املوانئ واملالحة)وزارة املواصالت واالتصاالت( :) 

مالحظاتهم حول اآلثار العملية  شؤون الموانئ والمالحة البحريةأبدى ممثلو 

والقانونية التي ستنتج عن التعديل المذكور في القانون، مؤكدين على موافقتهم على 

بي ن قواع  التسجي  والسامة الخاصة  2018( لسنة 2الرا ون رقم )إضافة مسمى "

، أما " إلى ال يباجة2018( لسنة 58بالسفا الصويرة المع ل بالمرسوم برا ون رقم )

في شأن نص المادة األولى فتتمسك الوزارة بنص المادة كما ورد في مشروع القانون 
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دون الحاجة إلى ربط منح الترخيص بموافقة الجهات المعنية، وفقا لرأي مجلس 

 الشورى.

ii. (شؤون الزراعة والثروة البحرية) وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: 

توافقهم مع رأي الحكومة الموقرة،  والثروة البحريةشؤون الزراعة أبدى ممثلو 

( من 7بأن جاءت مدة الترخيص البحرية، المتعلقة بالصيد التي حددتها المادة )

المرسوم بقانون المذكور، متسقة ومرتبطة مع مدد التراخيص التي تمنحها الجهات 

تكون أكثر  المعنية األخرى، وأن الجهات المختصة بالترخيص، والجهات ذات الصلة،

قدرة في رقابتها على شؤون الصيد واألجهزة واألدوات المستعملة في الصيد والعاملين 

 في هذا الشأن.

 ثا
ً
 مواد مشروع القانون كما وافق عليها اجمللس:ا: لث

 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

 مسمى المشروع

 

 مسمى المشروع

 

ميروع قا ون رقم )( 

لسنة باستب ال المادة 

( ما المرسوم 7)

( لسنة 20برا ون رقم )

بي ن تن يم  2002

صي  واستوال وتماية 

 .ال روة البارية

 مسمى المشروع

 

قوووورر الوووومووووجوووولووووس  -

الموافق  على المسووومى 

كما ورد في المشوووروع 

 بقانون.

 مسمى المشروع

 

ميروع قا ون رقم )( 

لسنة باستب ال المادة 

( ما المرسوم 7)

( لسنة 20برا ون رقم )

بي ن تن يم  2002

صي  واستوال وتماية 

 .ال روة البارية

 الديباج  

 

 اا تم  با عيسى آل 

 خليفة

 الديباج 

 

قرر المجلس الموافق  

على الديباج  كما 

 الديباج 

 

 اا تم  با عيسى آل 

 خليفة
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 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

 ملك مملكة الباريا.

بع  االطاع على 

 ال ستور،

وعلى المرسوم برا ون 

 2002( لسنة 20رقم )

بي ن تن يم صي  

واستوال وتماية 

المع ل ال روة البارية، 

بالمرسوم برا ون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

 

 

 

 

 

 

 

 

أقر مجلس اليورى 

ومجلس النواب الرا ون 

اآلتي  صإ، وق  ص قنا 

 عليإ وأص ر اه:

وردت في المشروع 

 بقانون.

 ملك مملكة الباريا.

االطاع على بع  

 ال ستور،

وعلى المرسوم برا ون 

 2002( لسنة 20رقم )

بي ن تن يم صي  

واستوال وتماية 

ال روة البارية، المع ل 

بالمرسوم برا ون رقم 

 ،2012( لسنة 45)

( 2وعلى القانون رقم )

بشنن  2018لسن  

قواعد التسجيل 

والسثم  الخاص  

بالسفن الصليرة 

المعدل بالمرسوم 

( لسن  58م )بقانون رق

2018. 

أقر مجلس اليورى 

ومجلس النواب الرا ون 

اآلتي  صإ، وق  ص قنا 

 عليإ وأص ر اه:

 – 7 -مادة 

 

 

 

 المادة األولى

 

( 7المادة )يُستب ل بنص 

ما المرسوم برا ون رقم 

 المادة األولى

 

 المادة األولى

 

( 7المادة )يُستب ل بنص 

ما المرسوم برا ون رقم 
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 النص النافذ
النص كما ورد من 

 احلكومة
 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

م ة الترخيص سنة 

ويجوز لإلدارة 

المختصة إص ار 

تراخيص لم ة تر  عا 

سنة وفرا لليروط 

واألوضاع التي يص ر 

 بها قرار ما الوزير.

بي ن  2002( لسنة 20)

تن يم صي  واستوال 

، وتماية ال روة البارية

 النص اآلتي:

م ة الترخيص ثاث "

سنواإ ويجوز لإلدارة 

المختصة إص ار 

تراخيص لم ة تر  عا 

ثاث سنواإ وفرا 

لليروط واألوضاع 

التي يص ر بها قرار 

 ما الوزير".

قرر المجلس الموافق  

على النص كما ورد في 

 مشروع القانون.

بي ن  2002( لسنة 20)

تن يم صي  واستوال 

، وتماية ال روة البارية

 النص اآلتي:

م ة الترخيص ثاث "

سنواإ ويجوز لإلدارة 

وبعد أخذ المختصة 

 ت المعني موافق  الجها

إص ار تراخيص لم ة 

تر  عا ثاث سنواإ 

وفرا لليروط 

واألوضاع التي يص ر 

 بها قرار ما الوزير".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة ال اني 

 

على ر يس مجلس 

ك  -الوزرال والوزرال

تنفيذ –فيما يخصإ 

أتكام هذا الرا ون، 

ويُعم  بإ ما اليوم 

التالي لتاريخ  يره في 

 الجري ة الرسمية.

 المادة ال اني 

 

الموافق  على المادة 

كما وردت في 

 المشروع بقانون.

 المادة ال اني 

 

على ر يس مجلس 

ك  -الوزرال والوزرال

تنفيذ –فيما يخصإ 

أتكام هذا الرا ون، 

ويُعم  بإ ما اليوم 

التالي لتاريخ  يره في 

 الجري ة الرسمية.
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ا: 
ً
 رأي اللجنــة:رابع

( لسوون  20( من المرسوووم بقانون رقم )7قانون باسووتبدال المادة )مشووروع  اللجنة ت ارسللت

بشوووووونن منصيم صوووووويد واسووووووتلثل وحماي  ال روة البحري  )المعد في ضووووووور ا قتراو بقانون  2002

 .هبصيلتل المعدل ه المقدم من مجلس النواب(

 

زيادة م ة  المادة األولىما مادتيا، ت للمنت  - عا ال يباجة ف للًا  - يتنلف مشووروع القانون

وات ة، تيل  صت على  ما سنةب ال الممنوتة في مجال ممارسة الصي  إلى ثاث سنواإ  ترخيصال

ستب ل بنص ال سنة 20( ما المرسوم برا ون رقم )7مادة )أ إ )ي ستوال  2002( ل ي ن تن يم صي  وا ب

مختصلللة إصللل ار تراخيص م ة الترخيص ثاث سلللنواإ ويجوز لإلدارة الالنص اآلتي " وتماية ال روة البارية

المادة  بينما جالإ، "(لم ة تر  عا ثاث سلللللنواإ وفرا لليلللللروط واألوضلللللاع التي يصللللل ر بها قرار ما الوزير

 تنفيذية. ال اني 

 

فترة زمنية كافية لمباشرة أ يطتهم أصااب تراخيص الصي  منح إلى شروع القانون يهدف م

لإلدارة ا دون ذلك، مع اإلبرال على السلللطة التر يرية بمرو ة، ما غير أن ييللك  تج ي  الترخيص عا رً 

ا لليللروط واألوضللاع التي يصلل ر بها المختصللة في إصلل ار تراخيص لم ة تر  عا ثاث سللنواإ وفرً 

فيف ال ون على الجهاإ التنفيذية المسؤولة عا إص ار التراخيص بصفة ، وكذلك تخقرار ما الوزير

 دورية سنوية. 

 

م ما دور اال عراد العادن 2019فبراير  12 ةالموقر ق  أص ر قراره بجلسوكان مجلس النواب 

 األول ما الفص  التيريعي الخامس بالموافرة على ميروع الرا ون بالصيوة الواردة بالميروع.

م 2019مايو  5ول ى عرض ميروع الرا ون على مجلس اليورى الموقر أص ر قراره بجلسة 

ما الفص  التيريعي الخامس بالموافرة على ميروع الرا ون ما تيل ما دور اال عراد العادن األول 

 المب أ، مع إجرال تع ياإ على ال يباجة والمادة األولى منإ كالتالي:
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بي ن قواع  التسجي  والسامة الخاصة بالسفا الصويرة  2018( لسنة 2الرا ون رقم )إضافة  -1

 ل يباجة.، إلى ا2018( لسنة 58المع ل بالمرسوم برا ون رقم )

إلى  ص المادة األولى ما الميروع بايل أصبح  وبعد أخذ موافق  الجهات المعني هإضافة عبارة " -2

 وبعد أخذ موافق  الجهات المعني " م ة الترخيص ثاث سنواإ ويجوز لإلدارة المختصة النص كاآلتي: 

 بها قرار ما الوزير".إص ار تراخيص لم ة تر  عا ثاث سنواإ وفرا لليروط واألوضاع التي يص ر 

 

( ما 82إلعادة الن ر فيإ عما بنص المادة ) أعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر

م على قراره السابق، مع إعادة ميروع 2020يناير  21ال ستور، تيل أصر مجلس النواب بجلسة 

 ما ال ستور. (84الرا ون إلى مجلس اليورى للن ر فيإ للمرة ال ا ية عما بنص المادة )

 

، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفراتإ، مدارست اللجن  مشروع القانون المعروض

م ما دور اال عراد العادن األول ما 2019مايو  05وعلى م بطة جلسة مجلس اليورى المؤرخة 

وتبادل وجهاإ الفص  التيريعي الخامس؛ وبع  االطاع على مات اإ الجهاإ المعنية، وبع  ت اول 

الن ر بي  إ بيّا أصااب السعادة أع ال اللجنة، في ت ور المستيار الرا و ي للجان، فر  ا تهت 

 اللجنة إلى المات اإ اآلتية:

 

 : ن اللجنة تتمسك بالررار السابق لمجلس اليورى بتع ي  م ة ترخيص الصي  ما سنة الى أأو ا

 الواردةسباب م ولأل2019مايو  05المجلس المؤرخة جلسة بم بطة  على الناو ال ابتثاث سنواإ 

 األول ما الفص  التيريعي الخامس. العادن دور اال عرادة ما بتررير اللجنة السابر

 

بي ن قواع  التسجي  والسامة  2018( لسنة 2قرار مجلس اليورى بإضافة الرا ون رقم )أن  ثانياا:

 متفرًا وصايح تكم الرا ون، وذلك لما يلي:إلى ال يباجة ق  جال  الخاصة بالسفا الصويرة

بي ن تن يم صي  واستوال وتماية ال روة البارية  2002( لسنة 20المرسوم برا ون رقم )أن  -1

بي ن قواع  التسجي  والسامة  1979( لسنة 20المرسوم برا ون رقم )ق   ص في ديباجتإ على 

بي ن  2018( لسنة 2ا الرا ون رقم )( م22بالمادة ) ي  الخاصة بالسفا الصويرة، الذن أُلو  
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وما ث مَّ وجبت إضافة هذا الرا ون األخير  قواع  التسجي  والسامة الخاصة بالسفا الصويرة.

 إلى ال يباجة.

 

بي ن تن يم صي  واستوال وتماية  2002( لسنة 20المرسوم برا ون رقم )( ما 2أن المادة ) -2

الوارد في الفص  ال ا ي تات عنوان "الترخيص" ق  أشارإ في فررتها األولى  ال روة البارية

ررار مجلس تتمسك بإلى قا ون التسجي  والسامة الخاصة بالسفا الصويرة، وما ثم فإن اللجنة 

بي ن قواع  التسجي  والسامة الخاصة بالسفا  2018( لسنة 2الرا ون رقم )اليورى بإضافة 

 ال يباجة.الصويرة، إلى 

 

ميروع إلى  هبع  أخذ موافرة الجهاإ المعنيةهإن قرار مجلس اليورى بإضافة عبارة ا: ثال ا 

 الرا ون، ق  جال في مالإ لاعتباراإ اآلتية:

بي ن تن يم صي  واستوال وتماية  2002( لسنة 20برا ون رقم )( ما المرسوم 1أن المادة ) -1

المعنية ب  ها "الوت اإ الاكومية األخرى، غير الوزارة، ، ق  عّرفت الجهاإ ال روة البارية

التي يتعيّا الرجوع إليها في ت ود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبرًا للروا يا التي تنفذها"، وهو 

األمر الذن مفاده ضرورة الرجوع إلى تلك الجهاإ للاصول على موافرتها إلص ار رخصة 

 الصي .

 

بي ن تن يم  2002( لسنة 20المرسوم برا ون رقم )ردة بأن هناك الع ي  ما النصوص الوا -2

تُوجب الرجوع إلى هذه الجهاإ المعنية ومنها المواد  صي  واستوال وتماية ال روة البارية

د( األمر الذن مفاده ضرورة الرجوع /36(، )26(، )25(، )23(، )21(، )16(، )12(، )2)

 ص الصي .إلى هذه الجهاإ ألخذ موافرتها قب  إص ار تراخي
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الرا ون رقم بإضاف   ،فإن اللجن  متمسك بالقرار السابق لمجلس الشورىوبنارا على ما مقدم 

بي ن قواع  التسجي  والسامة الخاصة بالسفا الصويرة، إلى ال يباجة، وإضافة عبارة  2018( لسنة 2)

 الرا ون. ص المادة األولى ما ميروع إلى  هبع  أخذ موافرة الجهاإ المعنيةه

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اخامس

( ما الا اة ال اخلية لمجلس اليللللللورى، اتفرت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار ك  ما:

ا.  جمع  محمد جمع  الكـعبـي األستاذ -1 ا أصليـــــــا  مقررا

ا احتياطيـــاا.  الـدكتـور محمد علي حـسـن عـلـي -2  مقررا

 

اسادس
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـ

را ون؛ فإن اللجنة الفي ضول المناقياإ واآلرال التي أب يت أثنال دراسة ميروع      

 توصي باآلتي:

 

م فيما أجراه 2019مايو  05التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلستل المنعقدة بتاريخ  -

( 7قانون باستبدال المادة )المشروع  من معديثت على الديباج  وعلى نص المادة األولى من

بشنن منصيم صيد واستلثل وحماي  ال روة البحري   2002( لسن  20من المرسوم بقانون رقم )

 .)المعد في ضور ا قتراو بقانون هبصيلتل المعدل ه المقدم من مجلس النواب(

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر  مخاذ الثزم ،،،

 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                          الكعبيمجعة حممد            
 لجنة الرئيس                                               اللجنةنائب رئيس             
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 م2019فبراير  24التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ/ فؤاد أمحد حاجي      احملرتم
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

( لسنة 20( من المرسوم بقانون رقم )7مشروع قانون باستبدال المادة )الموضوع: 

م بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية )المعد في ضوء االقتراح 2002

 واب الموقر(. بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الن

 

 

 ،،محي  طيب  وبعد،

 

 

م، أرفق معالي السي  علي با صالح الصالح ر يس المجلس، 2019فبراير  20بتاريخ   

مشروع قانون باستبدال (،  سخة ما 1د  5ص ل إ ق/ ف  67ضما كتابإ رقم )

م بشأن تنظيم صيد واستغالل 2002( لسنة 20المرسوم بقانون رقم )( من 7المادة )

وحماية الثروة البحرية )المعد في ضوء االقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم 

لرا و ية، وذلك لمناقيتإ إلى لجنة اليؤون التيريعية وا ،من مجلس النواب الموقر(

 وإب ال المات اإ عليإ للجنة المرافق العامة والبيئة.
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لتيلللريعية والرا و ية اجتماعها ، عر إ لجنة اليلللؤون ام2019فبراير  24وبتاريخ     

 وقرار مجلس النواب بشأأأأن المذكور،  را ون، تيل اطلعت على ميلللروع الالسوووادس

 بالمجلس.الرا و ي وذلك با ور المستيار 

 

هت اللجنة        راش  –وا ت لة والن م او ع  ال فة  –ب ع م مخال  را ونميللللللروع الإلى 

 المذكور لمبادئ وأتكام ال ستور.

 

 

 

 رأي اللجن :

( من المرسوم بقانون رقم 7مشروع قانون باستبدال المادة )ترى اللجنة سامة 

البحرية )المعد في م بشأن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة 2002( لسنة 20)

ما  ،ضوء االقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

 الناتية ال ستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية  تقرير
بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحكام قانون إعادة التنظيم 

( 22والإفلاس الصادر بالقانون رقم )
م، والمقدم من أصحاب 2018لسنة 

فرج،  عبداللهالسعادة الأعضاء: رضا 
 وصادق البنمحمد،وبسام إسماعيل 

ياسر رحمة، آل عيد براهيم و  حميدان، إ
 .الزايد جاسم ودلال
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 م2020فبراير  18التاريخ: 

 (11التقرير )

 

 املالية واالقتصادية جلنـة الشؤون  تقريـر
 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس االقرتاح بقانون حول 

، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 2018( لسنة 22الصادر بالقانون رقم )
صادق عيد آل رمحة، ياسر  رضا عبداهلل فرج، بسام إمساعيل البنمحمد،

 إبراهيم محيدان، دالل جاسم الزايد
 الفصل التشريعي الخامس -دور ا نعقاد العادي ال اني 

 

 مقدمــة:
 

كتاب معـالي رئيس مجلـس الشـورى  المالية واالقتصاديةاستلمت لجنة الشؤون      

م، والذي تم 2019 نوفمبر 18( المؤرخ في 2د  5ق / ف  مص ل  211) رقـم

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة بموجب  تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

، والمقدم من أصحاب 2018( لسنة 22التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )

السعادة األعضاء: رضا عبدهللا فرج، بسام إسماعيل البنمحمد، صادق عيد آل رحمة، 

، على أن تتم دراست  وإبداء المالحظات دالل جاسم الزايدياسر إبراهيم حميدان، 

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن  ليتم عرض  على المجلس. 
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعثه قامت اللجن  باإلجرارات التالي :

من  الثانيخالل دور االنعقاد العادي  -تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور  (1)

 االجتماعات اآلتية: في  - لخامسالفصل التشريعي ا

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2019 نوفمبر 24 الخامس

 م2019 ديسمبر 1 السادس

 م2019ديسمبر  8 السابع

 م2019ديسمبر  22 التاسع

 م2020يناير  12 الثاني عشر

 م2020يناير  19 الثالث عشر

 م2020فبراير  2 الخامس عشر

 م2020فبراير  9 السادس عشر

 م2020فبراير  16 السابع عشر 

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة باالقتراح بقانون موضوع  (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 ، ومذكرتإ اإلي اتية. )مرفق()بصيوتإ المع لة(االقتراح برا ون  -

ج ول مرار ة بالمواد المرترح تع يلها بموجب االقتراح برا ون )بصيوتإ  -

 والمع  ما قب  المستياريا الرا و ييا للجنة. )مرفق( ،المع لة(

 رأن لجنة اليؤون التيريعية والرا و ية بمجلس اليورى. )مرفق( -
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 رأن هيئة المستياريا الرا و ييا. )مرفق( -

 ، ومذكرتإ اإلي اتية. )مرفق()في صيوتإ األصلية(االقتراح برا ون  -

 

 اجتماع اللجنة ما األما ة العامة بالمجلس: ت ر 

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد خالد نجاو محمد 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد علي عبدهللا العرادي

 باحث قانوني  أمين  علي ربيعالسيدة 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف محمد صالح

 مشرف شؤون اللجان السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر اللجن   السيدة زينب يوسف أحمد

 إدارة العثقات واإلعثم

 أخصائي إعثم أول عباس العراديعلي السيد 

 

ا
ً
 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:رأي  -ثانيــ

رأت لجنة الشأأأؤون التشأأأريعية والقانونية بمجلس الشأأأورى سأأأالمة االقتراح 

، وأوصأأأت بمراعاة المالحظات القانونية المشأأأار إليها بقانون من الناحية الدسأأأتورية

 )مرفق(. في مذكرتها المرفقة

 

الثثا
ً
 رأي اللجنة: -ــ

بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم  االقتراحتدارسأأأأأأأت اللجنة 

، والمقدم من أصااحاب السااعادة 2018( لساانة 22واإلفالس الصااادر بالقانون رقم )
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األعضاء: رضا عبدهللا فرج، بسام إسماعيل البنمحمد، صادق عيد آل رحمة، ياسر 

ارت حول  وجهات النظر التي د تاسأأأتعرضأأأو ،إبراهيم حميدان، دالل جاسااام الزايد

ن مسأأأأتشأأأأاريال واسأأأأتمعت لمالحظات، أعضأأأأاء اللجنةأصأأأأحاب السأأأأعادة من قبل 

على رأي لجنة الشأأأأؤون التشأأأأريعية والقانونية بمجلس كما اطلعت  ،للجنة القانونيين

سالمة االقتراح بقانون من الناحي شورى والذي جاء مؤكًدا ل وأوصت  ة،الدستوري ةال

إليها في مذكرتها المرفقة، واطلعت على رأي  بمراعاة المالحظات القانونية المشأأأأار

 وعلى الجدول المقارن المعد في هذا الشأن. هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس،

وبعد االسأأأأأأأتئناس برأي لجنة الشأأأأأأأؤون التشأأأأأأأريعية والقانونية ورأي هيئة 

، المسأأأأأتشأأأأأارين القانونيين، تمت إعادة صأأأأأياغة االقتراح بقانون باالتفاق مع مقدمي 

 المواد:نصأأأوص  ومادتيا،  صللت المادة األولى على اسللتب ال ما ديباجةحيث يتكون 

( من قأأانون إعأأادة التنظيم 167فقرة هـأأأأأأأأأأأأأ(، و) 121المأأادة، فقرة أ(، و) ناعنو 10)

 . فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.2018( لسنة 22واإلفالس الصادر بالقانون رقم )

بعض  صأأأأأأياغة تدارك الغموض الذي شأأأأأأاب االقتراح بقانون المذكور إلى يهدف

بما يتوافق مع إرادة المشأأأرع والمبادل القانونية نصأأأوص قانون إعادة التنظيم واإلفالس، 

المسأأتقرة، لذلك يأتي االقتراح بقانون الماثل )بصأأيغت  المعدلة( بما يعالج هذص الصأأياغات، 

 وذلك على النحو اآلتي: 

 (:النص النافذ) (10مادة ) أوالً:

 عنوان المادة:

 "أو اعتزاله التجارة ضد التاجر بعد وفاته تقديم طلب افتتاح إجراءات اإلفالس"

 فقرة )أ(:  

إذا تقديم طلب افتتاح إجراءات اإلفالس ضد التـأأأأأاجر،  الورثةللدائنين أو  أ( يجوز" 

أو  ، إذا ُتُوفَِّي أو اعتزل التجارة وهو في حالة عْجز عن السأأداد،اا طبيعيً كان شاا صااً 

 ."أن قيمة التزامات  المالية تتجاوز قيمة أصول 
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( بصأأأأياغتها النافذة يفيد إمكانية رفع 10حيث إن نص الفقرة )أ( من المادة )و

من شأن  جعل ووهو أمر يخالف النظام العام  التاجر "المتوفى"،دعوى قضائية ضد 

من  بشأأأنها رالدعوى معدومة، ومن ثم انعدام كل ما يتخذ فيها من إجراءات أو يصأأد

عن مراد  يأأأا معبرينلم يأأأأت وكأأأذا نص الفقرة )أ( قرارات. كمأأأا أن عنوان المأأأادة

بأن طلب افتتاح إجراءات اإلفالس يقدم ضأأأد التاجر فقط وليس  انع، إذ يوحيالمشأأأر  

ا  من  الذي يسأأأتلزم ضأأأبط صأأأياغة عنوان المادة ونص الفقرة )أ(، على  راألم أيضأأأً

 اآلتي:النحو 

 

 المادة:عنوان  

 "وفاتهأو  التاجر اعتزالبعد "تقديم طلب افتتاح إجراءات اإلفالس 

 فقرة )أ(: 

ـ يجوز لل ا نيا أو " تر يم طلب افتتاح إجرالاإ اإلفاس ض  التاجر أو ورثتإ،  ورثتهم أ

توفي وهو في تالة عجة عا الس اد أو كا ت قيمة التةاماتإ اعتةل التجارة أو إذا 

كما يجوز مقديم هذا الطلب من التاجر أو ورثتل، بحسب ة أصولإ. المالية تتجاوز قيم

 ".األحوال

 

 (: فقرة )هـ( )النص النافذ(:121مادة ): اثانيً 

 همعـديل خط  إعادة التنصيمه

في األتوال الميللللار إليها في الفرراإ )أ( و)ب( و)ن( ما هذه المادة، تا د  -"هـلللللللللل

لة ال  ا ما تاريخ تر يم الطلب. كما يجاو ز ثاثيا يومً الماكمة أجاً لتر يم الخطة المع َّ

لن رها والتصلللللويت عليها ما ق ب   ال ا نيا والمصلللللادقة عليها،  اتاّ د الماكمة موع ً 

 ."ما تاريخ تر يم الخطة عشرة أيامعلى أال يجاو ز باسب األتوال، 
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إن ميعاد العشأأأأأرة أيام المنصأأأأأوص علي  بالفقرة )هـأأأأأأأأأأأأ( من المادة وحيث  

الذي أوجب النص التصأأأأأأأويت على خطة التنظيم المعدلة خالل ، يتعارض (، 121)

( التي أوجبت التصأأأأأأويت 114مع الميعاد المنصأأأأأأوص علي  بالفقرة )أ( من المادة )

قديمهاعلى خطة إعادة التنظيم المعدلة خالل عشأأأأأأأرين يومً  ومن ثم   ا من تاريخ ت

ارض في المواعيد، وتحقيق وجب تعديل الفقرة المذكورة وتوحيد الميعاد إلزالة التع

 ، وذلك على النحو اآلتي:التناسق بين النصوص التشريعية

  

 ( فقرة )هـ(:121مادة )

في األتوال الميار إليها في الفرراإ )أ( و)ب( و)ن( ما هذه المادة، تا د  -هـ"

 ا ما تاريخ تر يم الطلب. كماالماكمة أجاً لتر يم الخطة المع لة ال يجاوز ثاثيا يومً 

لن رها والتصويت عليها ما قب  ال ا نيا والمصادقة عليها،  اتا د الماكمة موع ً 

 ".ما تاريخ تر يم الخطة ايوما عشرين باسب األتوال، على أال يجاوز 

 

 )النص النافذ(: (167مادة ): اثال ا 

 ها ختصاص القضائي المحدوده

، ال يخ ع المم   األجنبي أو باست نار الطلب المقدَّم من مم ل أجنبي إلى المحكم ه

لمجرد مقديم أصول أو أعمال الم يا التجارية لاختصاص الر ا ي لمااكم المملكة 

 .هبموجب أحكام هذا الباب إلى المحكم  امم ل أجنبي طلبا 

 

محاكم ن أ لمراد بالنص، فامبهاإغموض و (167المادة ) شاب نصوحيث             

أعمال  وأضائي، فيما يتعلق بالممثل األجنبي أو أصول الق ينحصر اختصاصها المملكة

فقط دون  األجنبيالمقدم عن  طلب من الممثل  األجنبيجراء اإلالمدين التجارية، في 
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المنصوص عليها في هذا القانون، وهو ما يتسق مع تفسير لجنة غيرص من اإلجراءات 

( من القانون النموذجي بشأن 10األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لنص المادة )

( ـ والتي بينت أن القاعدة الواردة 167اإلفالس العابر للحدود ـ المقابل لنص المادة )

عة اختصاًصا حكمة في الدولة المشر  تهدف إلى ضمان عدم تولي الم"في هذص المادة 

طلًبا لالعتراف قضائًيا على أصول المدين المالية كلها لمجرد تقديم الممثل األجنبي 

... إن المثول أمام محاكم الدولة بغرض طلب االعتراف ال يجعل كامل  بإجراء أجنبي

ومن  ."األموال الواقعة تحت إشراف الممثل األجنبي خاضعة الختصاص تلك المحاكم

ع 167ثم وجب إعادة صياغة المادة ) ( لتكون عباراتها قاطعة الداللة في مراد المشر 

( من القانون على أن يراعى في تفسير أحكام باب اإلفالس 165الذي نص في المادة )

عبر الحدود ما يصدر عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )األونيسيترال(، 

 تراح تعديل النص المذكور ليكون على النحو اآلتي:وبناء على ذلك تم اق

 (167مادة )

 ا ختصاص القضائي المحدود

ال يخ ع المم   األجنبي أو أصول أو أعمال الم يا التجارية لاختصاص الر ا ي ه

إ  فيما يتعلق باإلجرار األجنبي دون غيره من اإلجرارات المنصوص  لمااكم المملكة،

 .عليها في هذا القانونه

ليت ارك هذه العيوب بما يرّوم )بصيوتإ المع لة( االقتراح برا ون هذا لذلك ي تي 

( ما الا اة ال اخلية لمجلس اليللورى الصللادر 92النصللوص، اتباًعا ألتكام المادة )

 م.2002( لسنة 55بالمرسوم برا ون رقم )

انتهت بعد المناقشة االقتراح بقانون و األسباب التي بـُنَي عليهاوقد أخذت اللجنة ب    

   ص )بصيغت  المعدلة(.إلى جواز نظر
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ارابع
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

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

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.  درويش أحمد المناعي ستاذ األ .1

 مقرًرا احتياطًيا.            األستاذ رضـــا عبدهللا فـــرج      .2

 

اخامس
ً
 توصية اللجنة: -ـ

الموافقة بفي ضأأأوء ما دار من مناقشأأأات وما أبدي من فراء، فجن اللجنة توصأأأي     

بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس  االقتراح جواز نظرعلى 

والمقدم من أصااحاب )بصاايغته المعدلة(،  2018( لساانة 22الصااادر بالقانون رقم )

الساااعادة األعضااااء: رضاااا عبدهللا فرج، بساااام إساااماعيل البنمحمد، صاااادق عيد آل 

 .رحمة، ياسر إبراهيم حميدان، دالل جاسم الزايد

 

 معروض على المجلس الموقر  مخاذ الثزم،،، واألمر           

 
 

 خالد حسني املسقطي                                         رضا عبداهلل فرج                  

 املالية واالقتصاديةالشؤون  رئيس جلنة       الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م 2019  وفمبر 25التاريخ: 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
اقتراو بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنصيم واإلفثس، الصادر الموضوع: 

م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضار: رضا 2018( لسن  22بالقانون رقم )

سماعيل البنمحمد، صادق عيد آل رحم ، ياسر إبراهيم حميدان، عبدهللا فرج، بسام إ

 د ل جاسم الزايد.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2019 نوفمبر 18بتاريخ      

قانون اقتراح ب (،  سخة ما2د  5ص ل إ ق / ف  212، ضما كتابإ رقم )المجلس

( لسنة 22رقم ) صادر بالقانون، الإعادة التنظيم واإلفالستعديل بعض أحكام قانون ب

، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: رضا عبدهللا فرج، بسام إسماعيل م2018

إلى لجنة  ،البنمحمد، صادق عيد آل رحمة، ياسر إبراهيم حميدان، دالل جاسم الزايد

ت اإ عليإ للجنة اليؤون اليؤون التيريعية والرا و ية، وذلك لمناقيتإ وإب ال الما

 المالية واالقتصادية.
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عقدت لجنة الشأأؤون التشأأريعية والقانونية اجتماعها م 2019 نوفمبر 24وبتاريخ      

كما ضأأأأأأأاحية، يالمذكور، ومذكرت  اإل ، حيث اطلعت على االقتراح بقانونل امسا

 القانوني المساعدمستشار القانوني والمستشار القانوني المعد من قبل رأي الالناقشت 

 تي:، وانتهت إلى اآلاالقتراح بقانونعلى  المالحظات التي تم إيرادها ، بشأنللجنة

 :أوالً: من الناحية الدستورية

 ترى اللجنة سالمة االقتراح بقانون من الناحية الدستورية.

 :: من حيث المواءمة القانونية والصياغةـًاثاني

توافقت اللجنة مع مسأأأأأتشأأأأأارها القانوني على عدد من المالحظات، وارتأت إيرادها 

 ليتم االستئناس بها من قبل لجنتكم الموقرة، وهي كاآلتي:

 (:10بشنن معديل الفقرة )أ( من المادة ) -1

للمادة العاشرة تبيا أ إ استخ م مصطلح التاجر، في تيا ب راسة النص الرا م 

كافة لم تستخ م هذا اللفظ وإ ما استخ مت مصطلح أن باقي  صوص الرا ون 

الم يا، وأن هذا األخير هو المذكور في مادة التعاريف فررر الرا ون تعريف 

( ما 3أنٌّ ما األشخاص الميار إليهم في الفررة )أ( ما المادة ) الم يا ب  إ:

للمادة المذكورة هم الم ينيا ما التجار  ـًاهذا الرا ون، وهؤالل األشخاص وفر

ما األشخاص الطبيعييا أو االعتبارييا، وبهذا ال يتناسب وجود لفظ التاجر في 

 هذا النص لكون الرا ون أشار إليإ بالم يا.

لتعارضإ مع توتي  المصطلااإ الرا و ية، إذ لم  ـًا؛كما ال يكون وجوده مناسب

لرا ون إال في هذا النص، في تيا ورد يرد مصطلح تاجر بهذا المرصود في ا

 مصطلح الم يا في أغلب مواد الرا ون.
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 مي : الصياغ  اآلب موصي اللجن و

 عنوان المادة: (: 10مادة )

 " " تر يم طلب افتتاح إجرالاإ اإلفاس بع  وفاة الم يا أو اعتةالإ التجارة

س الم يا بع  يجوز لل ا نيا أو ورثتهم تر يم طلب افتتاح إجرالاإ إفا -" أ

وفاتإ أو اعتةالإ التجارة وهو في تالة عجة عا الس اد أو كا ت قيمة التةاماتإ 

كما يجوز تر يم هذا الطلب ما الم يا أو ورثتإ، . المالية تتجاوز قيمة أصولإ

 باسب األتوال."

 

 (:116بشنن معديل الفقرة )و( من المادة ) -2

ال ا ية ما الفررة )و( المع لة توصي اللجنة بإعادة الن ر في صياغة الفررة 

باالقتراح، تيل أشارإ إلى ع م جواز التنفيذ على المسؤول ال اما لل يا إال 

 بع  ا تهال إجرالاإ التفليسة، باست نال ال اما المت اما مع الم يا.

"وال يجوز الرجوع أو التنفيذ على حيث يمكن اقتراو إعادة صياغتها كاآلمي: 

 ال إجرالاإ التفليسة."المسؤول إال بع  ا ته

" ألن وجودها ق  ولية غير ت امنيةؤلى أ إ إذا كا ت المسعمع حذف عبارة ه

يؤثر على وضوح النص، باإلضافة إلى أن المسؤولية الت امنية الميار إليها، 

تاكمها الرواع  العامة التي تخ ع للسلطة التر يرية للماكمة وذلك إذا اختلف 

 الخصوم بي  ها.

 

 (:150( من المادة )ـمعديل الفقرة )هبشنن  -3

 ع م التكرار. ل( السابق، للتيابإ وـًاالواردة بالبن  )ثا ي هاالتوصية ذاتتسرن عليها 
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 (:167بشنن معديل المادة ) -4

 ـًاإذا كان هذا اإلجرال ضما إجرالاإ تتخذ تطبيرتوصي اللجنة باذف عبارة "

خ ع أموال الم يا بموجبإ ألتكام قا ون يتعلق باإلفاس في دولة أجنبية ت

" ما النص المرترح، أل إ ق  يُ ير الوموض، لمراقبة ماكمة أجنبية وإشرافها.

 كما أن تن يمإ ورد في مواد الترة ما الباب الخاص باإلفاس عبر الا ود.

 

واضاة وُما دة وتؤدن لجةل األول ما النص المرترح ة اصياغتيل جالإ 

ترتصر والية مااكم المملكة بي ن على أن: " للمعنى المراد بسهولة، تيل تنص

المم   األجنبي أو أصول أو أعمال الم يا التجارية، على اإلجرال المر م عنإ 

طلب ما المم   األجنبي دون غيره ما اإلجرالاإ المنصوص عليها في هذا 

 ."الرا ون

ضما الفص  ال ا ي الخاص بطرق لجول المم ليا  ( جال167 ص المادة )إذ أن 

       ال بعنوانوال ا نيا األجا ب إلى الماكمة، وهو جةل ما الباب السادس الذن ج

( 158ما )تب أ  ( مادة،32ع د ) ن   م في، وهذا الباب مُ "اإلفاس عبر الا ود"

( على أترية المم   األجنبي 166( في ستة فصول، فنصت المادة )189تتى )

( لتررر ع م خ وع المم   167)للماكمة، وجالإ المادة  ـًافي أن ير م طلب

األجنبي أو أصول أو أعمال الم يا الختصاص مااكم المملكة لمجرد تر يم 

 طلب إلى الماكمة.

 

تن يم  ولتتالتي   متها أربعة فصول تالية، ( 189أن باقي المواد تتى )كما 

مس لة اإلفاس عبر الا ود على تفصياتها، وما ثم فإن استباق إظهار مفهوم 

 بالمرترح. الواردالنص ق  يؤثر على وضوح  المواد المن مة لهذا البابهذه 

 



100 
 

 رأي اللجن :

قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنصيم قتراو با  ترى اللجنة سلللللامة -

م، والمقدم من أصووحاب 2018( لسوون  22واإلفثس، الصووادر بالقانون رقم )

سعادة األعضار: رضا عبدهللا فرج، بسام إسماعيل البنمحمد، صادق عيد  ال

 .ما الناتية ال ستورية، آل رحم ، ياسر إبراهيم حميدان، د ل جاسم الزايد

 توصي اللجنة بمراعاة المات اإ الرا و ية الميار إليها. -

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


