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 ( 1ملحق رقم )
 

 السعادة صاحب إىل املوجه السؤال

 واملقدم واملاء الكهرباء شؤون وزير

 سامل صباح العضو سعادة من

 الذكية، العدادات بشأن الدوسري

 .عليه الوزير سعادة ورد
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 ( 2ملحق رقم )
 

 خبصوص الشباب شؤون جلنة تقرير

 م2020 لسنة( 24) رقم بقانون املرسوم

( مكرًرا 62) برقم جديدة مادة بإضافة

 االجتماعية واألندية اجلمعيات قانون إىل

 يف العاملة اخلاصة واهليئات والثقافية

 واملؤسسات والرياضة الشباب ميدان

 رقم بقانون باملرسوم الصادر اخلاصة

 .م1989 لسنة( 21)
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 م2021يناير  26التاريخ: 

 ( 3الرقم: )

 

 شؤون الشباب   تقرير جلنة
 بإضافة مادة جديدة برقم  2020( لسنة 24بقانون رقم ) الرسوم  خبصوص  

ا( اىل قانون اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات   62)
ً
مكرر

اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة والؤسسات اخلاصة الصادر 
 1989( لسنة  21بالرسوم بقانون رقم )

 اخلامس الفصل التشريعي  -  الثالثدور االنعقاد العادي  

 

 مقدمــة: 

لجنة   الشباباستلمت  المعالي  كتاب    شؤون  الصالح    السيدصاحب  بن صالح  علي 

الشورى )ـرق  رئيس مجلس  ل    511م  في  3د    5/ ف    ش شص  المؤرخ   )12  

ومناقشة  م2021يناير   بدراسة  اللجنة  تكليف  بموجبه  تم  والذي  بقانون  ،  المرسوم 

( الى قانون الجمعيات  امكرر    62إضافة مادة جديدة برقم )ب  2020( لسنة  24رقم )

الشباب   ميدان  في  العاملة  الخاصة  والهيئات  والثقافية  االجتماعية  واألندية 

 ،1989( لسنة  21)  والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم  

 عرضه على المجلس.  
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 إجراءات اللجنة:  -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 االجتماع اآلتي: في  –آنف الذكر  –قانون ب   المرسوم تدارست اللجنة  (1)

 

 تاريخ االجتماع  رقم االجتماع

 م 2021يناير   19 االجتماع السابع

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها علــى الوثــالم المتعلقــة بالمرســوم بقــانون موضــوع  (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 . )مرفق(خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى  -

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

يوسف الشتلة.   دمذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل سعادة المستشار عبد الموجو  -

 )مرفق( 

- ( رقم  والرياضة  الشباب  شؤون  وزير  لسنة  154قرار  تنظيم    2020(  بشأن 

قيد األندية التي تتخذ شكل شركات تجارية والهيئات الرياضية والشبابية  سجالت  

 )مرفق( الخاضعة إلشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة. 

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.   -

 كل من:   األمانة العامة للمجلس من   اللجنة اجتماع حضر •

 النصب  االسم 
 الستشارين القانونينيهيئة 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  عبدالموجود يوسف الشتلة .أ

 باحث قانوني   السيد علي نادر السلوم
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 إدارة البحوث والدراسات 
 مشرف بحوث  منى العيد 

 إدارة شؤون اللجان 

 أمين سر لجنة  السيدة أمل عبدهللا محمد 

 اإلعالم و إدارة العالقات  
 أخصالي إعالم  عبدالجليل علي السيدة سما 

 

 
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ا:ــثاني

الشورى  انتهت بمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  سالمة    إلى  لجنة 

 . والقانونية  الدستورية تينقانون من الناحيالمرسوم ب 

  

ا
ً
 : رأي اللجنة: ثالثـــ

 

الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس  ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع  

تبا وتم  بشأنه،  ومرفقاته  والمستشار  دل  النواب  اللجنة  أعضاء  بين  النظر  وجهات 

لها،   التشكما  القانوني  الشؤون  لجنة  رأي  على  جاء  اطلعت  الذي  والقانونية  ريعية 

 وانتهت إلى ما يلي: لسالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية  مؤكدًا

بقانون المرسوم  الديباجة،    يتألف  عن  مادتين،  فضال  األولىمن  المادة  على    نصت 

( برقم  جديدة  مادة  االجتماعية    إلى(  امكررً   62إضافة  واألندية  الجمعيات  قانون 

 ،ي ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصةوالثقافية والهيئات الخاصة العاملة ف

( رقم  بقانون  بالمرسوم  لسنة  21الصادر  ت  1989(  على  ،  من    سبيلجيز  االستثناء 

لقانون الشركات التجارية    افي شكل شركات تجارية ِوْفقً رياضية    ، إنشاء أنديةأحكامه
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أن يتم قْيد ها في السجل المعد  ، على  2001( لسنة  21رقم )الصادر بالمرسوم بقانون  

 لذلك بالهيئة اإلدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص.  

كيانها تغيير  القائمة  لألندية  ت جيز  ِوْفقً ا  كما  تجارية  شركات  إلى  للقواعد   القانوني 

مجلس    واإلجراءات موافقة  بعد  المختص  الوزير  من  قرار  بتحديدها  يصدر  التي 

 الوزراء.

قراراً  التجارة  بشئون  المعِني  الوزير  مع  بالتنسيق  المختص  الوزير  ي صدر  أن  على 

في   بما  لعملها  مة  المنظ ِ والقواعد  ات ِخاذها،  لألندية  يجوز  التي  الشركات  شكل  بتحديد 

الفني واإلداري وآ العمل  يتعارض مع  ذلك قواعد  الرقابة عليها، وذلك كله بما ال  لية 

 أحكام قانون الشركات التجارية. 

 وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 

 

بقانون  المرسوم  ا  إلى  يهدف  التي  االقتصادية  التشريعات  حزمة    تخذتها استكمال 

االقتصادي التطور  لمواكبة  وعاجلة  سريعة  بإجراءات  البحرين    واالستثماري    مملكة 

القطاع   محركً   الرياضي في  الرياضة  صناعة  فيه  أصبحت  الذي  الوقت    ارئيسً   افي 

 القتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة. 

إلى   يهدف  المعسركما  الرياضية  األندية  حالة  ضخمة  معالجة  بمبالغ  والمدينة  ة 

تجاوزت الحدود اآلمنة وتعدت قدرتها على السداد، وإخضاع األندية إلدارة احترافية  

 وفق نظم الحوكمة المعمول بها في الشركات التجارية والقطاع المصرفي. 

الدستورية الناحية  ت ومن  التشريعية    اللجنة  ؤكد،  الشؤون  لجنة  تقرير  مع  توافقها 

ا  الذي  بتاريخ  والقانونية  أنه صدر  إذ  بقانون،  للمرسوم  الدستورية  السالمة  إلى  نتهى 

التشريعي  2020يوليو    13 الفصل  من  والثالث  الثاني  االنعقاد  دوري  بين  فيما   ،

لنص   اعماالً  القانونية،  المدة  الشورى خالل  وتم عرضه على مجلس  المادة الخامس 

 الشكلية والموضوعية.  لشروطهومستوفًيا ( من الدستور  38)
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والموضوعية القانونية  الناحية  الرياضيومن  القطاع  أن  اللجنة  ترى  في    ،  تجاوز 

القطاعات  من  ليصبح  الرياضي،  بالمجال  المعنية  وهيئاتها  الرياضة  حدود  مفهومه 

ما  ظل  في  االقتصادية،  التنمية  في  ارتقاء    تشهده  المشاركة  من  البحرين  مملكة 

الم كافة  في  عاصمة  للرياضة  البحرين  مملكة  تصبح  أن  إلى  للوصول  جاالت، 

 للرياضة.

 

مع    االمرسوم بقانون المعروض، متناسًب ب   مكرراً( المضاف  62وقد جاء نص المادة )

نصوص قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في  

الخاصة والرياضة والمؤسسات  الشباب  بقانون رقم )  ،ميدان  بالمرسوم  (  21الصادر 

في شكل     وتعديالته،     1989لسنة   ابتداًء  الرياضية  األندية  المجال إلنشاء  فتح  فقد 

لأل أجاز  كما  تجارية،  اشركات  كيانها  تغيير  القائمة  تجارية  ندية  إلى شركات  لقانوني 

للقواعد واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة   اِوْفقً 

 مجلس الوزراء.  

البحرين،   مملكة  في  الرياضة  قطاع  تطوير  في  بالغة  أهمية  المضاف  النص  ولهذا 

على اإليجابي  االقتصادي  المردود  عن  أن   فضالً  إلى  باإلضافة  الوطني،  المستوى 

لالستثمار في مجال صناعة الرياضة سعًيا    اتشجيعً   إصدار تشريع في هذا األمر ي عد  

ات االقتصادية األخرى  إلى جذب المستثمرين إلى هذا القطاع وإبرازه بجانب القطاع

   البحرين. في مملكة

 هداف التالية: وترى اللجنة أن النص الم ضاف ي حقق فضالً عما سبق، األ

تنمية صناعة الرياضة وفتح آفاٍق جديدة لألندية بهدف االستفادة من الدعم المقدم   -1

الفرص  توفير  إلى  باإلضافة  التجارية،  والبنوك  )تمكين(  العمل  صندوق  من 



109 
 

العمل  االستثمارية الوطني    وفرص  االقتصاد  يدعم  ا  ِممَّ الخاص،  القطاع  في 

 .ويؤدي إلى تطوير القطاع الرياضي ومنظومته اإلدارية والفنية 

في -2 وتعزيز    يساهم  البحرين  مملكة  في  الرياضية  واألندية  الرياضة  تطوير 

 احترافيتها، ويكون داعًما الستقطاب الرعاة.

القا -3 األندية  على  سلبي  تأثير  النص  لهذا  يكون  األندية  لن  تحويل  أن  إذ  لى  إئمة، 

شركات هو أمر اختياري ليس به أي إجبار أو إلزام، خاصةً أن الجمعية العمومية  

التي   هي  ومعاييرلألندية  ضوابط  وفق  التحويل،  عملية  من  محددة    تقرر  بقرار 

 الوزير المختص. 

الم   -4 الرياضية  باألندية  تجاوزت  النهوض  ضخمة  بمبالغ  والمدينة  الحدود  عسرة 

اآلمنة، عن طريق إخضاعها إلدارة احترافية وفق نظم الحوكمة المعمول بها في  

 الشركات التجارية والقطاع المصرفي. 

األندية   -5 بقطاع  االرتقاء  في  يسهم  تجارية  شركات  إلى  الوطنية  األندية  تحويل 

 .وابتكار المبادرات الحيوية التي تعزز مخرجات الرياضة البحرينية

ء أندية في شكل  ه المتنامي نحو الصناعة الرياضية، بمنح فرصة إنشاي عزز االتجا -6

لقانون الشركات التجارية من أجل مواصلة صناعة الرياضة  اشركات تجارية وفقً 

فقد أضحى العالم يعتمد    وتحويل مملكة البحرين إلى عاصمة للشباب والرياضة.

المج  في  والملموس  المباشر  أثرها  وعلى  الرياضة  صناعة  االقتصادي على  ال 

تحد   االجتماعي ألنها  المجال  وفي  للدولة،  المالية  والموارد  المحلي  الناتج  بزيادة 

 من معدالت البطالة. 

على بقانون  المرسوم  يؤكد  والتنفيذية   كما  التشريعية  السلطتين  بين  التعاون  ،  تعزيز 

المعروض   النص  أن  مجلس    َنبعتباعتبار  من  المقدم  بقانون  االقتراح  من  فكرته 

بشأن   الرياضيالشورى  الشباب  االحتراف  شؤون  وزير  سعادة  أكده  ما  وهو   ،

وقد ارتأت وزارة شؤون الشباب والرياضة أو وضعه  اللجنة،    في اجتماع والرياضة  

المتعلق   القانون  في  صدر  األنسب  فقد  ذلك  وعلى  الرياضية،  والهيئات  به  باألندية 

دعًماالمر المعروض،  بقانون  ال  سوم  التشريعات  انتهجتها لمنظومة  التي  رياضية 
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مملكة البحرين، المتمثلة في إقرار قانون االحتراف الرياضي، وصدور المرسوم رقم  

لسنة  92) ال  2020(  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  إحالة    قانونالمتضمن 

النواب،   مجلس  إلى  الرياضية  باألندية  مركز اقترو المتعلق  إنشاء  في   اح    للفصل 

و  الرياضية،  الرياضية اقتراح  المنازعات  واالكاديميات  المراكز  أنشطة  تنظيم 

بشأن   والتنظيمية  اإلدارية  القرارات  من   العديد  صدور  عن  فضالً  وغيرها، 

 التشريعات الرياضية. 

 

صناعة  وت   في  التنفيذية   للسلطة  الرائد  بالدور  وت شيد  اللجنة  والترفيه  نوه  الرياضة 

ح  في وضع استراتيجية وطنية للرياضة، ووضع خطة عمل لتصب   المتمثل   الرياضي

للدراسات والبحوث    السياحة العالجية الرياضية ومقرً ل  امملكة البحرين مركزا ً اقليمًي 

الريا البرامج  من  عدد  اعتماد  مع  الرياضية،  تطوير  العلمية  في  تسهم  التي  ضية 

فير برامج الرياضة والترفيه التي تلبي احتياجات المواطنين  عن طريق تو  ،الرياضة

الس األسس  ووضع  سواء،  حٍد  على  وتحويل  ليموالمقيمين  الرياضية،  للخصخصة  ة 

يتم   الذين  لألفراد،  محدودة  مالية  مساعدة  وتوفير  ربحية،  لشركات  التنافسية  األندية 

ي، الذي يسهم في التفوق  اختيارهم لألحداث الرياضية المهمة، وتوفير التفرغ الرياض

األشخاص  وتعزيز  وتحديد  من    الرياضي،  الموهبة،  من  عال  مستوى  لديهم  الذين 

 .خالل إنشاء معاهد رياضية وطنية للمسارات الرياضية المتنوعة 

 

المق  الدول  صعيد  من  وعلى  العديد  فإن  قَ العالم  دول  ارنة  نهجاً  اقتحام    ه  ام  وَ انتهجت 

الرياضة لمجال  الخاص  حدود  القطاع  مفهومه  في  تجاوز  الرياضة  قطاع  أن  إذ   ،

الرياضة وهيئاتها المعنية والمشرعة للرياضة، وغدا أحد أهدافها تقديم منتج رياضي  

أو   الرياضية  األحداث  كصناعة  الناس  احتياجات  تلبي  خدمات  طرح  أو  متميز، 

وصناعة  نفسها  الرياضية  السلع  صناعة  إلى  إضافة  فيها،  المشاركة  أو    مشاهدتها 

   .. ..المرتبطة بها مبيعاتها، أو صناعة الخدمات
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ترى   تقدم،  ما  على  الدستورية  اللجنة  بناء  الناحيتين  من  بقانون  المرسوم  سالمة 

 عليه.  بالموافقةوالقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي  

 

ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: رابع
ً
 ــ

 

( من الاللحة الداخلية لمجلــس الشــورى، اتاقــت اللجنــة علــى 39إعماالً لنص المادة )     

 اختيار كل من:

ــ سع .1  مقرًرا أصليــــًا.     األستـاذ نــوار علي المحمود ادة ـ

 مقرًرا احتياطيـًا.    ة نانسي دينا إيلي خضورياذـسعادة األست .2

 

 

 

ا: توصية اللجنة: خامس
ً
 ــ

 

دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرســوم بقــانون، في ضوء ما        

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

)ـــالمرس على    الموافقة   - ادة جديدة ــــبإضافة م  2020( لسنة  24وم بقانون رقم 

)ـــبرق والهيئات  إمكررا (    62م  والثقافية  االجتماعية  واألندية  الجمعيات  قانون  لى 
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في   العاملة  الصادر الخاصة  الخاصة  والمؤسسات  والرياضة  الشباب  ميدان 

 .1989( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم ) 

 

 

 الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 

    

 سبيكة خليفة الفضالة                                      نانسي دينا إيلي خضوري       

 رئيس اللجنة                                                     نائب رئيس اللجنة         
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   م2021يناير   14:  التاريخ

 

 

 سعادة األستاذة / سبيكة خليفة الفضالة    الوقرة 

 رئيــس جلنــة شؤون الشباب       

 

)الالموضوع:   رقم  بقانون  لسنة  24مرسوم  جديدة،  2020(  مادة  برقم   بإضافة 

  قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة   ( إلىامكررً   62)

الخاصة والمؤسسات  والرياضة  الشباب  ميدان  في  بالمرسوم    العاملة  الصادر 

 . 1989( لسنة  21بقانون رقم ) 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

أرفق  م2021يناير    12بتاريخ        رئيس  ،  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

رقمالمجلس كتابه  /    512(  ، ضمن  ق  نسخة  (3د    5ف  ص ل ت  مرسوم  ال  من، 

قانون    ( إلىامكررً   62برقم ) مادة جديدة  بإضافة ،  2020( لسنة  24بقانون رقم )

الخاصة والهيئات  والثقافية  االجتماعية  واألندية  ميدان   الجمعيات  في  العاملة 

( لسنة  21بالمرسوم بقانون رقم ) الصادر    الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة

لمناقشت   ،1989 وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  المالحظات  إلى  وإبداء  ه 

 الشباب.شؤون عليه للجنة 
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، عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونيؤؤة اجتماعهؤؤا م2021يناير    13وبتاريخ       

، وقؤؤرار مجلؤؤس النؤؤواب المؤؤذكور مرســوم بقــانونالحيث اطلعت علؤؤى  ،بع عشراسال

 .كما ناقشت الرأي القانوني المعد من قبل المستشار القانوني للجنة  بشأنه،

 

لمبؤؤاد   مرســوم بقــانونالإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة        

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

مــادة  بإضــافة، 2020( لســنة 24)مرســوم بقــانون رقــم ال تؤؤرى اللجنؤؤة سؤؤالمة     

قــانون الجمعيــات واألنديــة االجتماعيــة والثقافيــة  ( إلــىامكــررً  62بــرقم ) جديــدة

 العاملــة فــي ميــدان الشــباب والرياضــة والمؤسســات الخاصــة والهيئــات الخاصــة

ــم ) ــانون رق ــوم بق ــادر بالمرس  الدسؤؤتورية تينمؤؤن النؤؤاحي  ،1989( لســنة 21الص

 والقانونية.

 

 دالل جاسم الزايد                                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3ملحق رقم )
 والقانونية التشريعية الشؤون جلنة تقرير

 الفقرة بإلغاء قانون مشروع خبصوص

 قانون من( 326) املادة من الثانية

 الصادر والتجارية املدنية املرافعات

 لسنة( 12) رقم بقانون باملرسوم

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) م،1971

 جملس من املقدم - املعدلة بصيغته -

 (.الشورى
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 م 2020نوفمبر  23التاريخ: 

 ( 5الرقم: )

 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

( من قانون الرافعات  326مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من الادة ) حول 
 م  1971( لسنة 12الدنية والتجارية الصادر بالرسوم بقانون رقم )

 على االقرتاح بقانون "بصيغته العدل
ً
 ة" القدم من جملس الشورى( )العد بناء

 الفصل التشريعي اخلامس  -االنعقاد العادي الثالث  دور

 

 

 :مقدمــة

 

كتاب         والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  مجلـس  استلمت  رئيس  معـالي 

م، والذي 2020مايو    20( المؤرخ في  2د    5ص ل ت ق / ف    400)  رقؤم  الشـورى

ومناقشة   بدراسة  اللجنة  تكليف  بموجبه  من  تم  الثانية  الفقرة  بإلغاء  قانون  مشروع 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 326المادة )

م )المعد بناء  على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من  1971( لسنة 12)

ن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي  على أ   ،مجلس الشورى( 

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  
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صاحب المعالي السيد علي  كما استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

الشورى مجلس  رئيس  الصالح  )  بن صالح  / ف    414رقؤم  ق  ت  ل  (  3د    5ص 

في   وا2020أكتوبر    19المؤرخ  التقارير م،  بإعداد  اللجنة  تكليف  بموجبه  تم  لذي 

المتعلقة بمشروعات القوانين التي ما زالت قيد الدراسة، على أن تتم دراستها وإبداء  

 المالحظات وإعداد تقارير تتضمن رأي اللجنة بشأنها.  

 أوال : إجراءات اللجنة: 

 التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات  

 

تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور خالل دور االنعقؤؤاد العؤؤادي الثالؤؤث مؤؤن   (1(

 في االجتماعين اإللكترونيين )عن بؤ عد( التاليين:الفصل التشريعي الخامس،  

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 3 م2020نوفمبر  9 5

 5 3 م2020نوفمبر  18 6

 

موضؤؤوع بمشؤؤروع القؤؤانون  اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقؤؤة   (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

مشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة  -

 )مرفق( الحكومة بشأنه. 

ة بالرأي القانوني بشأن مشروع القانون من إعداد األستاذ عبدالموجود  مذكر -

 )مرفق( يوسف الشتلة، المستشار القانوني للجنة.  
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(، والنص المستبدل  326جدول مقارنة بين النص األصلي للمادة ) -

، والنص الوارد في مشروع  2019( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

 )مرفق(  القانون.

المواد الخاصة بأمر األداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية نصوص  -

 )مرفق(  . وتعديالته 1971( لسنة 12الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

بتاريخ   • المنعقد  اإللكتروني  السادس  اللجنة  اجتماع  في  نوفمبر    18شارك 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف  ممثلم، 2020

 

 المنصب  االسم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 مستشار قانوني األستاذ إسماعيل أحمد العصفور

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 خصائي تنسيق ومتابعة أول أ السيدة رباب عبدهللا العالي

 

 

 شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:  •

 المنصب  االسم

 المستشارين القانونيين هيئة 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد 

 باحث قانوني  محسن علي الغريري السيد 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة  عبدهللا محمد السيدة أمل 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم محمد سلمان السيد علي 



119 
 

 :ثانيـ ا: رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 أبدت الوزارة توافقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون. •

وال   • ابتداًء،  الدعوى  رفع  في  العامة  القواعد  من  استثناًء  يعتبر  األداء  أمر  إن 

بالكتابة وحال األداء، وكان كل ما   ثابتؤًا  الدائن  إذا كان حق  يجوز سلوكه إال 

منقوالً   أو  المقدار  معين  النقود  من  دينؤًا  به  بنوعه    معينؤًايطالب  أو  بذاته 

الشرو  فإذا تخلف شرط من هذه  الطريق  ومقداره،  اتباع  الدائن  ط وجب على 

 العادي في رفع الدعوى. 

بالطلب   • يؤ علن فعليؤًا  لذا يجب حتمؤًا أن  المدين  إن أمر األداء يصدر في غيبة 

وباألمر الصادر ضده باألداء؛ ليتمكن من التظلم من األمر خالل الفترة التي  

( المادة  م327حددتها  لديه  بما  األمر  دفع  حق  للمدين  وليتحقق  دفوع  (،  ن 

 ومستندات.  

( يمثل  326إن ما جاء به مشروع القانون من إلغاء الفقرة الثانية من المادة ) •

باألداء ودفعه بما   إبداء دفاعه في مواجهة ذلك األمر  المدين في  بحق  إخالالً 

وباألمر   بالطلب  علمه  وصول  لعدم  نظًرا  ومستندات،  ودفوع  دفاع  من  لديه 

الالً بحق المواجهة وحق الدفاع في المنازعة الصادر ضده، األمر الذي يعد إخ 

 أو الخصومة القضائية. 

( يمثل إخالالً بباقي النصوص الحاكمة  326إن إلغاء الفقرة الثانية من المادة ) •

 ألمر األداء.   

 

 ثالثـ ا: رأي اللجنة: 

( مؤؤن قؤؤانون 326تدارست اللجنة مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانيؤؤة مؤؤن المؤؤادة )     

، 1971( لسؤؤنة 12المرافعؤؤات المدنيؤؤة والتجاريؤؤة الصؤؤادر بالمرسؤؤوم بقؤؤانون رقؤؤم )

)المعد بناًء على االقتؤؤراح بقؤؤانون غبصؤؤيغته المعدلؤؤةغ المقؤؤدم مؤؤن مجلؤؤس الشؤؤورى(، 

والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومة، فضالً عن 
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المتعلؤؤق بسؤؤقوط أمؤؤر األداء إذا لؤؤم يؤؤتم   الحفاظ على حق الدائن، من خالل إلغاء الحكم

ا يؤؤؤدي إلؤؤى عؤؤدم ضؤؤياع الرسؤؤوم التؤؤي دفعهؤؤا  إعالنه خالل المدة المحددة قانونؤًا، ِممؤؤَّ

الدائن إلصدار األمر من جانب، مع سد أي ثغرات تسمح للمدين الصادر ضده األمؤؤر 

 بالتهرب من تنفيذ األمر أو التأخر في تنفيذه من جانب آخر.

 

واستعرضـت رأي وزارة اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، كما        

، العدل والشؤون اإلسـالمية واألوقـاف الـذي أبدتـه أثنـاء االجتمـاع السـاد  للجنـة

والمستشـار القـانوني لهـا، وانتهـت  واستعرضت وجهات النظر بين أعضـاء اللجنـة

 إلى ما يلي:

 

 الدستورية: أوال : من ناحية السالمة  

الناح       القانون من  مشروع  اللجنة سالمة  جاء محققترى  أنه  ذلك  الدستورية،   ؤًا ية 

( المادة  بأن 20لنص  تقرره  فيما  الدستور  من  وفقح   (  مكفول  التقاضي  للقانون،    ؤًاق 

تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومة،  فضالً عن أن الغرض منه  

 اهل القضاء، نظًرا للطبيعة االستثنائية ألمر األداء.مما يسهم في التخفيف عن ك

 

 

 ثانيـ ا: من ناحية المالءمة القانونية والموضوعية: 

اللجنة        اآلراء   -ترى  حيث    -بإجماع  من  القانون  مشروع  على  الموافقة  عدم 

( رقم  بقانون  المرسوم  صدور  بعد  وذلك  لسنة  21المبدأ،  بعض    2019(  بتعديل 

أوامرأحكام قانون   النظر في نظام  أعاد  الذي  المدنية والتجارية  األداء،    المرافعات 

 وذلك على التفصيل التالي:
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أن يلجأ المدعي إلى القضاء برفع دعوى وفق    جعل المشرع األصل في التقاضي     

إذا  أنَّه  استثناًء مؤداه،  العامة  القاعدة  العادية، ووضع على هذه  المرافعات  إجراءات 

مبلغ الدين  و   ؤًاكان  المقدار  معين  النقود  األ  ؤًاثابت من  وحال  على  بالكتابة  وجب  داء، 

األ  الدائن أمر  طريق  يسلك  المأن  في  المشرع  نظمه  وقد  ) داء،  من  حتى  323واد   )

بقانون رقم )332) بالمرسوم  المدنية والتجارية الصادر  المرافعات  ( 12( من قانون 

 وتعديالته.  1971لسنة 

الدا      بالوفاء أوال  وأوجب على  المدين  أن يكلف  أيام على األقل ثم  ئن  خالل سبعة 

قضاة   أحد  من  أو  الكبرى  المحكمة  قضاة  أحد  من  األداء  أمر  المحكمة  يستصدر 

 الصغرى، حسب االختصاص النوعي لكل من المحكمتين. 

 

إقامته  فإذا صدر األمر      أو في محل  المدين لشخصه  يعلن  أن  الدائن  ، وجب على 

لم   أو  اإلعالن  يتم  لم  فإذا  شهر،  مدة  خالل  باألداء  ضده  الصادر  وباألمر  بالطلب 

الط اعتبار  تم  الشهر  دة  م  خالل  اإلعالن  من  الدائن  عليه  يتمكن  الصادر  واألمر  لب 

باألداء كأن لم يكن من تاريخ صدور األمر، وبالتالي يسقط حق الدائن في أمر األداء  

 ويخسر الرسوم القضائية المسددة وتسقط كافة اإلجراءات التي قام بها. 

 

أن  اونظر        جدً   إلى  قليلة  الشهر  إجراءات   امدة  استيفاء  من  الدائن  خاللها  ليتمكن 

المتمثل في سرعة الحصول  اإلعالن وي يفقد طريق أمر األداء هدفه  ترتب عليها أن 

أبريل   في  القانون  مشروع  فأتى  الحق،  هذا    2018على  بإلغاء  األمر  هذا  ليعالج 

الظاهر   بحسب  الدائن  أن  باعتبار  وِلتوقي  الجزاء،  حق  صاحب  المستندات  من 

من   التهرب  السداد عن طريق  للتهرب من  المدين  األمر  محاوالت  فيسقط  اإلعالن، 

 وتعتبر كافة اإلجراءات كأن لم تكن. 
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، أصدر جاللة الملك المفدى  مشروع القانون بمجلس النواب الموقر وإبان تداول      

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية    2019( لسنة  21المرسوم بقانون رقم )

ال  والتجارية، الذي تضمن تعديالً  ( من قانون المرافعات  326مادة )للفقرة الثانية من 

المدنية والتجارية ليصبح نصها  غوي ؤعتَبؤر الطلب واألمر الصادر عليه باألداء كأن لم  

يكن إذا لم يتم إعالنهما خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور األمرغ، فجعل مدة إعالن  

إلى   استنادً طلب أمر األداء واألمر الصادر عليه )ثالثة أشهر( بدالً من شهر واحد، ا

وت عتبر   الرسوم  ويخسر  األمر  فيسقط  األمر  إلعالن  كافية  غير  ت عد  الشهر  دة  م  أن 

اإلجراءات كأن لم تكن، ويضطر الدائن التخاذ إجراءات جديدة، وهذا التعديل ي حقق  

القانون  رسمه  ما  وفق  اإلعالن  من  ليتمكن  طويلة  مدة  لديه  فيكون  الدائن    ، مصلحة 

 زنة بين المصالح المختلفة. وبالتالي تتحقق الموا

 

فقد        اختياريـ ا،    أمر  طريق  سلوك  باتكذلك  ت األداء  بقانون  حيث  المرسوم  ضمن 

( لسنة  21رقم   )2019   ( المادة  على  تعديالً  المدنية  323،  المرافعات  قانون  من   )

بموجبه أصبح  أمرً   والتجارية،  األداء  أمر  طريق  الذي ؤًا  ختياري ا  اسلوك  الدائن  بيد 

أن   -  في مجال المطالبة بحقه -يتوافر في حقه شروط استصدار أمر األداء، فله الخيار

عوى القضائية  يسلك طريق إجراءات استصدار أمر األداء أو أن يسلك طريق رفع الد

 ؤًانون العادية، وبالتالي يكون قد اختار الطريق المناسب له قا  يوفق إجراءات التقاض

ول عن اختياره للطريق القانوني المناسب  ؤلبة، وهو المسبنهج محدد للمطا  دون إلزامٍ 

 له للمطالبة بحقوقه لدى المدين. 

 

وعلى هذا فقد انتفت الحاجة لالستمرار في مشروع القانون، حيث أصبح لدى       

الدائن الحق في اختيار الطريق األنسب له للمطالبة بحقه الثابت، فإذا اختار طريق  

 مدة ثالثة أشهر كاملة ليقوم خاللها بإعالن المدين.أمر األداء، فيكون لديه  
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مدة الثالثة أشهر المحددة إلعالن أمر األداء والتي قررها المرسوم    كذلك فقد أتت      

( رقم  لسنة  21بقانون  أمر  2019(  نظمت  التي  المقارنة  التشريعات  مع  متوافقة   ،

الدول العربية على أن  األداء، حيث نصت أغلب التشريعات المنظمة ألمر األداء في  

 مدة إعالن الطلب واألمر الصادر باألداء ثالثة أشهر. 

 

اللجنة كما        بقانون  ارتأت  المرسوم  قررها  التي  أشهر  الثالثة  مدة  )  أن  (  21رقم 

ت عد كافية للعمل على إعادة التوازن بين المصالح المتعارضة بين الدائن    2019لسنة  

إلى   تهدف  العدل  بوزارة  بيانات  قاعدة  إنشاء  من  فيه  البدء  تم  ما  ظل  في  والمدين، 

تسهيل الوصول إلى الموطن القانوني ألحد طرفي الخصومة القضائية، مما يرفع عن  

المعاناالدائن   الكثير من  التي كان يالقيها للوصول إلى محل اإلقامة    ةفي أمر األداء 

 الحقيقي للمدين. 

 

األمر الذي ارتأت معه اللجنة التوافق باإلجماع مع قرار مجلس النواب الموقر       

المرسوم   الغرض منه بعد صدور  لتحقق  المبدأ،  القانون من حيث  برفض مشروع 

 .  2019( لسنة  21بقانون رقم )

 

 

 مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:رابعـ ا: اختيار 

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

 اختيار كل من:

 

ا أصليـ ا.  .1  األستاذ أحـمـد مـهـدي الـحـداد                 مقرر 

ا احتياطي ا.  .2  األستاذة سبيكة خليفة الفضالة                مقرر 
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 امســ ا: توصية اللجنة: خ

 

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

 فإن اللجنة توصي بما يلي: 

 

مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة  عدم الموافقة من حيث المبدأ على    - 

(  12الصادر بالمرسوم بقانون رقم )( من قانون المرافعات المدنية والتجارية  326)

من  1971لسنة   المقدم  المعدلة"  "بصيغته  بقانون  االقتراح  على  بناء   )المعد  م 

 . مجلس الشورى(

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 

 عادل عبدالرمحن العاودة                                                        دالل جاسم الزايد  

 اللجنةنائب رئيس اللجنة                                                                 رئيس      
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 ( 4ملحق رقم )
 والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 قانون مشروع خبصوص الوطين واألمن

 اإلجراءات قانون أحكام بعض بتعديل

 رقم بقانون باملرسوم الصادر اجلنائية

 ضوء يف املعد) ،م2002 لسنة( 46)

 جملس من املقدم بقانون االقرتاح

 (.الشورى
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 م 2020  نوفمرب  1 التاريخ :

 ( 1الرقم: )

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية 

 م  2002( لسنة  46الصادر بالرسوم بقانون رقم )
 )العد يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من جملس الشورى( 

 
 خلامس دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا

 

 مقدمـة: 
  

الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي  استلمت لجنة الشؤون       

 ( الشورى رقم  الصالح رئيس مجلس  أ/ ف490بن صالح  المؤرخ  3د  4/ص ل خ   )

ومناقشة  2017  مارس  19في   بدراسة  اللجنة  تكليف  بموجبه  تم  والذي  مشروع  م، 

قم  قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون ر

،  م )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(2002( لسنة  46)

 على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

الشورى  الاستلمت  كما   رئيس جملس  الصاحل  بن صاحل  علي  السيد  معايل  لجنة كتاب 
( أ/ ف/552رقم  خ  ل  يف  3د  4ص  املؤرخ  مبوجبه 2017  مايو  21(  مت  والذي  م، 

إب اللجنة  جلسته   دراسةعادة  تكليف  يف  اجمللس  قرار  على  بناء  القانون  مشروع  مواد 
 م.2017مايو  7التاسعة والعشرين املنعقدة بتاريخ 
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السيد علي بن صاحل الصاحل    م استلمت اللجنة كتاب معايل2020أكتوبر    19وبتاريخ  
)رئ رقم  الشورى  جملس  أ/  /415يس  خ  ل  تكليف  3د  5فص  مبوجبه  مت  والذي   ،)

 مشروع القانون املذكور.  دراسةواصلة اللجنة مب
 

 إجراءات اللجنة:  -أوالً 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 

 تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات التالية:   (1)

 الفصل الدور  التاريخ رقـم االجتمـاع  الرقم
 4 3 م2017مارس  26 االجتماع الحادي عشر  1

 4 3 م2017أبريل  10 االجتماع الثاني عشر  2

 4 3 م2017أبريل  17 االجتماع الرابع عشر  3

 4 4 م 2017أكتوبر 23 االجتماع الثاني  4

 5 1 م2018ديسمبر 26 االجتماع الثاني  5

 5 1 م2019يناير  7 االجتماع الثالث 6

 5 2 م2019 نوفمبر 4 االجتماع الثالث 7

 5 3 م2020أكتوبر  26 االجتماع الثاني  8

 

موضوع   (2) القانون  بمشروع  المتعلقة  الوثائق  على  دراستها  أثناء  اللجنة  اطلعت 

 النظر والتي اشتملت على:  

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرفق(  -

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

 رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. )مرفق(  -

المذكو - القانون  والرأير،  مشروع  التشريع  هيئة  والحكومة    ومذكرتي  القانوني، 

 الموقرة. )مرفق( 

 بدعوة من اللجنة شارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن كل من:  -
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 المنصب  االسم

 وزارة الداخلية 

 النقيب محمد يونس الهرمي
إدارة  -رئيس شعبة اللجان الوزارية 

 الشؤون القانونية

 القانوني المستشار  وليد الطويل 

 إدارة الشؤون القانونية  المالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار 

 إدارة الشؤون القانونية  أحمد عبدهللا الجازي المالزم

  وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 المستشار القانوني  آل خليفة  الشيخة نورة بنت خليفة د.

 القانوني المستشار  أحمد حسني درويش  د.

 المستشار القانوني  إسماعيل أحمد العصفور 

 الؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 نائب رئيس مجلس المفوضية عبدهللا أحمد الدرازي 

 مديرة الشؤون القانونية لطيفة راشد الجالهمة

 

 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من  اللجنة  اتاجتماع حضر      

  
 المنصب  االسم

 الستشارين القانونينيهيئة 
 نائب رئيس الهيئة   د. علي حسن الطوالبة 

 باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

الشورى سالمة مشروع القانون  رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس       

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 
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اثالث
ً
 :رأي وزارة الداخلية  -ــــ

واإلفتاء        التشريع  هيئة  مذكرتي  في  ورد  ما  مع  الداخلية  وزارة  رأي  توافق 

 القانوني، والحكومة الموقرة بشأن مشروع القانون، وارتأت الوزارة إعادة النظر فيه. 

 

ا
ً
 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -رابعــــ

وقاف مع ما ورد في مذكرتي  توافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واأل     

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، والحكومة الموقرة، بشأن مشروع القانون، كما رأت  

لعزم الحكومة على تقديم    موضوع النقاش  القانون رجاء النظر في مشروعإ  الوزارة

 الحالي. قانون المشروع متكامل بتعديل 

  

ا
ً
 رأي الؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:     -خامســـ

مواد        على  المبدأ  حيث  من  موافقتها  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أبدت 

مشروع القانون، وأكدت على وجوب تعديل قانون اإلجراءات الجنائية بحيث يتضمن  

عليه على ج  المجني  وتساعد  القضية،  إنهاء  على  المتهم  تساعد  الضرر  نصوًصا  بر 

صياغة   مع  تتفق  ال  الوطنية  المؤسسة  أن  إال  معنوًيا،  أو  مادًيا  سواء  عليه،  الواقع 

نصوص المواد الواردة في مشروع القانون، وترى أن يتم استبدال مصطلح )الصلح(  

 محل مصطلح )التصالح(، وذلك لوجود فرق بين المصطلحين المذكورين. 

 

إن        والتصالح، حيث  الصلح  بين  الفرق  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  وبينت 

تدخل   دون  عليه،  المجني  إرادة  بمحض  ويكون  الواقعة،  أطراف  بين  يكون  الصلح 

االثنين   أو  الغرامة  أو  بالحبس  عليها  المعاقب  الجرائم  يشمل  حيث  القضائية،  الجهة 

تتفق عليه األطراف أو مقابل أدبي كقيام    معًا، ويجوز أن يكون الصلح بتعويض مالي

النهائي ويكون الصلح بين   الحكم  للمجني عليه، ويجوز الصلح بعد  باالعتذار  المتهم 
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المجني عليه والمتهم في هذه الحالة بعيدًا عن ساحة القضاء، أما التصالح فيكون بين  

أو العامة  النيابة  في  متمثلة  اإلدارية  الجهة  وهي  الدعوى  طرفي  العام    أحد  االدعاء 

المتهم،   على  التصالح  بعرض  القضائي  الضبط  مأمور  يقوم  بحيث  للمجتمع،  كممثل 

 والتصالح مقصور على الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط. 

 
ا
ً
 رأي اللجنــة: -سادســ

 

القانون        مشروع  اللجنة  الجنائية  تدارست  اإلجراءات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

م )المعد في ضوء االقتراح بقانون  2002( لسنة  46بالمرسوم بقانون رقم )  الصادر

الشورى( مجلس  من  ووزارة    المقدم  الداخلية،  وزارة  من:  كل  ممثلي  العدل مع 

واألوقاف اإلسالمية  والمستشار  والشؤون  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  والمؤسسة   ،

لتشريعية والقانونية بمجلس  واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون االقانوني للجنة،  

لسالمة   مؤكدًا  جاء  والذي  الالشورى  الدستورية  مشروع  الناحيتين  من  قانون 

اطلعت  والقانونية كما  القانون،  مشروع  بشأن  ومرفقاته  النواب  مجلس  قرار  ،  على 

مادتين،  من    –فضالً عن الديباجة    –واستعرضت اللجنة مواد المشروع والذي يتألف  

المادة )  ولى األ   تضمنت  برقمي  جديدتين  مادتين  )  21إضافة  -مكرًرا    21مكرًرا(، 

اإلجراءات   قانون  من  األول  الكتاب  من  األول  الباب  من  الثاني  الفصل  إلى  ثانًيا( 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  لسنة  46الجنائية  المادة 2002(  جاءت  حين  في   ،

 الثانية تنفيذية. 

 

على مشروع القانون    إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ  اللجنة بعد النقاش وانتهت     

(  7القانون رقم )، وذلك باعتبار أن مشروع القانون متحقق بالفعل من خالل  المذكور 

بالمرسوم    2020لسنة   الصادر  الجنائية  اإلجراءات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

( رقم  لسنة 46بقانون  عليها ،  2002 (  المنصوص  المواد  ذات  تضمن  في    والذي 

القانون   في  مشروع  المواد  نصوص  تضمنت  حيث  الدراسة،  مشروع  موضوع 

 :القانون اآلتي
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 كما وردت في مشروع القانون:   (امكرر    21مادة ) -

( المواد  في  عليها  المنصوص  الجنح  في  وكيله  أو  عليه  )339غللمجني   ،)343  ،)

المنصوص  395) الجنحة  في  والمضرور  العقوبات،  قانون  من  المادة  (  في  عليها 

المحكمة بحسب األحوال  342) العامة أو  النيابة  إلى  العقوبات أن يطلب  ( من قانون 

أثر   وال  الجنائية،  الدعوى  انقضاء  الصلح  على  ويترتب  المتهم.  مع  صلحه  إثبات 

 للصلح على حقوق المضرور من الجريمةغ. 

 

 كما وردت في مشروع القانون:   ( ا ثاني  -امكرر    21مادة ) -
 

عقوباتها  غل تكون  التي  المخالفات  في  التصالح  الدعوى،  عليها  حالة  أية  في  لمتهم 

األقصى   حده  يزيد  ال  الذي  الحبس  أو  بالغرامة  عليها  يعاقب  التي  والجنح  الغرامة، 

 على ستة أشهر. 

المتهم نصف   أن يسدد  العامة، على  النيابة  أو  المحضر  لدى محرر  التصالح  ويكون 

 قررة للعقوبة. الحد األقصى للغرامة الم 

قبل  التصالح  للمتهم  يجوز  المختصة،  المحكمة  إلى  الجنائية  الدعوى  أحيلت  فإذا 

للغرامة   األقصى  الحد  أرباع  ثالثة  يسدد  أن  على  الدعوى،  في  جنائي  حكم  صدور 

بتحديد   قراراً  واألوقاف  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  ويصدر  للعقوبة،  المقررة 

 ها.الجهة التي يتم السداد إلي 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وال أثر للصلح على الحقوق المدنية  

 للمضرور.غ 

 

م، فقد جاءت بمضمون مشابه  2020( لسنة  7أما نصوص المواد في القانون رقم ) 

 : وهي كالتالي لما تقدم، 

ا(  21مادة ) -  :2020( لسنة 7كما وردت في القانون رقم )  مكرر 
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في  غ المتهم  مع  التصالح  يتم  أن  القانون  في  خاص  نص  بشأنه  يرد  لم  فيما  يجوز 

بالغرامة أو جوازًي  يعاقَب عليها  التي  الجنح  الذي ال  المخالفات، وكذلك في  بالحبس  ا 

فع مبلغاً  يزيد حدُّه األقصى على ستة أشهر، وعلى المتهم الذي يطلب التصالح أن يد

لها  ر  المقرَّ األدنى  الحد  أو  للجريمة،  رة  المقرَّ للغرامة  الحد األقصى  ث ل ث  يعادل  مالياً 

أيهما أكثر إذا تم ذلك أمام النيابة العامة قبل إعالنه بالتكليف بالحضور أمام المحكمة،  

 ً مبلغا يدفع  أن  فعليه   ٍ بات  بحكم  فيها  الفصل  قبل  حتى  المحكمة  أمام  طلبه  كان    وإذا 

أيهما   لها  ر  المقرَّ األدنى  الحد  أو  للجريمة  رة  المقرَّ للغرامة  الحد األقصى  ث ل ثي  يعادل 

 . غ أكثر

 

 :2020( لسنة 7كما وردت في القانون رقم ) (ا أمكرر    21مادة ) -

َنح  غ الج  في  مجتمعين  الخاص  وكيلهم  أو  ولورثته  الخاص،  لوكيله  أو  عليه  للمجني 

في   عليها  )المنصوص  )290المواد   ،)305(  ،)314(  ،)319( الفقرتين    339(، 

( والثانية(، )  342األولى والثانية(،  الفقرتين األولى والثانية(،    343الفقرتين األولى 

(351(  ،)361  ( األولى(،  )  362الفقرة  األولى(،  األولى(،    363الفقرة  الفقرة 

(370(  ،)372(  ،)381(  ،)385(  ،)386(  ،)390(  ،)391(  ،)395،)  (397  ،)

(409   ( األولى(،  )411(، )410الفقرة  أن  415(، )413(،  العقوبات،  قانون  (، من 

لِحه مع   يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الحالة التي عليها الدعوى إثبات ص 

 . غ المتهم عما ارتكبه من فعل في حقه

 

 : 2020( لسنة 7ا ب( كما وردت في القانون رقم )مكرر    21مادة ) -

ن  يغ مدوَّ بالمسئولية  إقرار  بموجب  السابقة  المادة  في  عليه  المنصوص  الصلح  تم 

النيابة   ْلح كتابي موقَّع عليه من أطرافه أمام الجهة األمنية المختصة، أو  بمحضر ص 

الحالة  وفي  األحوال،  بحسب  العقاب  تنفيذ  قاضي  أو  المختصة  المحكمة  أو  العامة 

 عامة. األولى ي عتَمد المحضر من النيابة ال
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انقضاء   السابقتين  المادتين  في  عليه  المنصوص  الصلح  أو  التصالح  على  ويترتب 

الدعوى الجنائية في الجريمة محل التصالح أو الصلح والجرائم األخرى المرتبطة بها  

رة   المقرَّ العقوبة  إذا كانت  القانونية  التجزئة بجميع أوصافها وكيوفها  يقبل  ارتباطاً ال 

الجريمة محل التصالح أو الصلح، وال أثر للعدول عن التصالح لها أخفَّ من عقوبة  

 أو الصلح على انقضاء الدعوى الجنائية. 

 وال يكون للتصالح أو الصلح أثر على الحقوق المدنية. 

تعدَّد   وإذا  جميعاً.  عنهم  صدر  إذا  إال  أثراً  الصلح  ي نِتج  ال  عليهم  المجني  تعدَّد  وإذا 

 ميعاً. المتهمون فإنه يجب أن يشملهم ج 

رة عند إجرائه    ويجوز التصالح أو الصلح بعد صدور الحكم البات ِ  وفق الشروط المقرَّ

ومصاريف   رسوم  قيمة  عليه  المحكوم  سداد  إليها  مضاف  المحاكمة  مرحلة  في 

الدعوى، ويتم اإلقرار به أمام قاضي تنفيذ العقاب وي صِدر في هذه الحالة أمراً بوْقف  

به   ِ رة في القانون بشأن وْقف  تنفيذ العقوبة المقضي  ا، وتسري في شأنه األحكام المقرَّ

 تنفيذ العقوبةغ. 

 

مشروع القانون بتعديل بعض    على  من حيث المبدأبعدم الموافقة  اللجنة    توصيوعليه  

رقم ) بقانون  بالمرسوم  الصادر  الجنائية  قانون اإلجراءات  لسنة  46أحكام  م 2002( 

لتحقق الغاية منه    ؛ وذلكدم من مجلس الشورى()المعد في ضوء االقتراح بقانون المق

( رقم  القانون  لسنة  7في  الجنائية    2020(  اإلجراءات  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  لسنة46الصادر  لكافة   ،2002 (  الصادر  القانون  وشمول 

 . موضوع النقاشحكام المبتغاة من مشروع القانون  األ

 

ا
ً
 مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار  -سابعـــ

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

 على اختيار كل من: 
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ا.  األستاذ محد مبارك محد النعيمي سعادة -1
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا   األستاذة نانسي دينا إيلي خضوريسعادة  -2
ً
ا.مقرر

ً
 احتياطيـ

 

ا
ً
 توصيـة اللجنـة: -ثامنـــ

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

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

على   - المبدأ  حيث  من  الموافقة  قانون  عدم  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الجنائية  )المعد  2002لسنة  (  46اإلجراءات  م 

 . في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 يوسف أمحد الغتم                                  فيصل راشد النعيمي      
   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     
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 م  2002( لسنة 46مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى( 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة 

 

)وعلـى المرسـوم إضافة عبارة   -

 1976( لسنة  15بقانون رقم )

ــات،  ــانون العقوبــ ــدار قــ بإصــ

ديباجــة مشــروع إلى    وتعديالته،

 القانون.

)المعـدل بالقـانون تغيير عبــارة   -

 إلــى  ،(2005( لسـنة  41رقم )

الواردة فــي   )وتعديالته،(عبارة  

 الديباجة.

 

 

عدم الموافقة على مشروع 

 القانون من حيث المبدأ 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

 

 

 

نحــن حمــد بــن عيســى  ل خليفــة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالع  بعد

 

 

 

وعلى قانون اإلجراءات الجناليــة 

ــم  ــانون رق الصــادر بالمرســوم بق

، المعـــــدل 2002( لســـــنة 46)

، 2005( لسنة  41بالقانون رقم )

 )نص الديباجة بعد التعديل(

نحــن حمــد بــن عيســى  ل خليفــة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالع  بعد

وعلـــى المرســـوم بقـــانون رقـــم 

بإصـــــدار  1976( لســـــنة 15)

 قانون العقوبات، وتعديالته،

وعلى قانون اإلجراءات الجناليــة 

ــم  ــانون رق الصــادر بالمرســوم بق

   وتعديالته،،  2002( لسنة 46)

 

أقــر مجلــس الشــورى ومجلــس 

النواب القانون اآلتــي نصــه، وقــد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

أقــر مجلــس الشــورى ومجلــس 

النواب القــانون اآلتــي نصــه وقــد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال
 

الموافقة على نص مقدمة المــادة  -

كما ورد فــي مشــروع القــانون، 

مــع تصــويب تــرقيم المــادة فــي 

ــارة ) ــرًرا 21عبــ ا مكــ ــً ( ثانيــ

 (.(1مكرًرا ) 21لتصبح )

 

 

 التعديل( )النص بعد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

ــاني مــن  ــى الاصــل الث يُضــاف إل

الباب األول من الكتاب األول من 

قــــانون اإلجــــراءات الجناليــــة 

ــم  ــانون رق الصــادر بالمرســوم بق

مادتــــــان  2002( لســــــنة 46)

ــي ) ــرًرا(، ) 21برقمـــ  21مكـــ

 مكرًرا ثانياً( نصهما اآلتي:

 

 (:مكرًرا  21مادة )

 

 

 

 

ــاني مــن  ــى الاصــل الث يُضــاف إل

الباب األول من الكتاب األول من 

قــــانون اإلجــــراءات الجناليــــة 

ــم  ــانون رق الصــادر بالمرســوم بق

مادتــــــان  2002( لســــــنة 46)

ــي ) ــرًرا(، ) 21برقمـــ  21مكـــ

 (، نصهما اآلتي:(1) مكرًرا

 

 مكرراً(:  21مادة )
 

إعادة صوغ المــادة علــى النحــو  -

 الوارد أدناه.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

عليه أو وكيله فــي الجــنح   للمجني

المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد 

ــن 395(، )343(، )339) ( مـــ

قانون العقوبات، والمضرور فــي 

ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص الجنح

 

 

 

 

 

 

 )النص بعد التعديل( 

 (:مكرًرا  21مادة )

للمجني عليه أو وكيلـه الخـاص، 

ــأو لورث ــاص، ت ــيلهم الخ ه أو وك

في الجنح المنصوص عليهـا فـي 

الفقــرتين األولـــى والثانيــة مـــن 

ــادة ) ــرتين 339المــــ (، والفقــــ
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

ــادة ) ــانون 342المـــ ــن قـــ ( مـــ

ــة  ــى النياب ــب إل ــات أن يطل العقوب

العامــــة أو المحكمـــــة بحســـــب 

األحوال إثبات صلحه مع المــتهم. 

ويترتــب علــى الصــلح انقضــاء 

ى الجنالية، وال أثر للصــلح الدعو 

ــرور مـــن  ــور المضـ ــى حقـ علـ

 الجريمة.

 

 

 

 

 

األولــــى والثانيــــة مــــن المــــادة 

(، وللمضرور في الجنحـة 343)

المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 

ــادة ) ــن الم ــى م ــن 342األول ( م

قانون العقوبـات إثبـات التصـالح 

مع المتهم أمام النيابـة العامـة أو 

المحكمــة بحســب األحــوال، وفــي 

ــنص  ــي يـ ــرى التـ ــوال األخـ األحـ

 عليها القانون.

ويترتــب علــى التصــالح انقضــاء 

ــة  ــة، وللنيابــ ــدعوى الجنائيــ الــ

ــذ  ــف تنفيـ ــقمر بوقـ ــة أن تـ العامـ

ثنـاء العقوبة إذا حصل التصـالح أ
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنفيذها.

وإذا تعدد المجنـي علـيهم نتيجـة 

ــون  ــال يك ــد ف ــي واح ــل إجرام فع

للتصــــالح أثــــره فــــي انقضــــاء 

الدعوى الجنائية إال إذا صدر من 

جميع المجني علـيهم. وإذا تعـدد 

المجني عليهم في جرائم متعـددة 

كانــت مرتبطــة ببعضــها  ســواء

ال يقبـل التجزئـة أو ريـر   ارتباًطا

الح أثـره مرتبطة فال يكون للتصـ

بالنســبة للــدعوى الجنائيــة التــي 

 صدر التصالح بشقنها.

 
 



142 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

 (:ثانيًا – مكرًرا  21مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيًا( -مكرًرا   21مادة )

إعادة صوغ المــادة علــى النحــو  -

الوارد أدناه، مع تصويب تــرقيم 

 21المــادة الجديــدة فــي عبــارة )

ا – مكــرًرا  21( لتصـــبح )ثانيــً

 (.(1) مكرًرا

 

 

 

 

 )النص بعد التعديل( 

 

 ((: 1)مكرًرا  21مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

ــتهم ــا  للمـ ــة عليهـ ــة حالـ ــي أيـ فـ

الدعوى، التصالح فــي المخالاــات 

ــة،  ــا الغرام ــون عقوباته ــي تك الت

والجــــنح التــــي يعاقــــب عليهــــا 

بالغرامة أو الحبس الــذي ال يديــد 

 حده األقصى على ستة أشهر.

ــالح لـــدى محـــرر  ويكـــون التصـ

المحضر أو النيابــة العامــة، علــى 

ــد  ــف الحـ ــتهم نصـ ــدد المـ أن يسـ

األقصـــــى للغرامـــــة المقـــــررة 

 للعقوبة.

 

فإذا أحيلت الدعوى الجناليــة إلــى 

يجوز للمتهم أو وكيلـه الخـاص، 

ــات  ــي المخالف ــات التصــالح ف إثب

ــة،  ــا ال رام ــون عقوبته ــي تك الت

والجـــنح التـــي يعاقـــب عليهـــا 

بال رامة أو الحبس الذي ال يزيـد 

 حده األقصى على ستة أشهر.

ــدى  ــالح لـ ــات التصـ ــون إثبـ ويكـ

محـــــرر المحضـــــر أو النيابـــــة 

ــتهم  ــدد الم ــى أن يس ــة، عل العام

األقصـــى لل رامـــة نصـــف الحـــد 

 المقررة للعقوبة.

فإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلـى 

المحكمة المختصة، يجوز للمتهم 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

المحكمة المختصة، يجود للمــتهم 

التصالح قبل صدور حكــم جنــالي 

في الدعوى، على أن يسدد ثالثــة 

أربـــاع الحـــد األقصـــى للغرامـــة 

المقررة للعقوبــة، ويصــدر وديــر 

العـــــدل والشـــــلون اإلســـــالمية 

ــة  ــد الجه ــراًرا بتحدي ــاف ق واألوق

 التي يتم السداد إليها.

 

ــى التصــالح انقضــاء  ويترتــب عل

الدعوى الجنالية، وال أثر للصــلح 

   على الحقور المدنية للمضرور.

فــي أيــة حالــة كانــت عليهــا  –

إثبــات التصــالح قبــل  –الــدعوى 

صـــدور الحكـــم فيهـــا، علـــى أن 

يسدد ثالثة أربـاع الحـد األقصـى 

لل رامـــــة المقـــــررة للعقوبـــــة، 

ويصــدر وزيــر العــدل والشــؤون 

ــالمية ــراًرا  اإلســ ــاف قــ واألوقــ

بتحديــد الجهــة التــي يــتم الســداد 

 إليها.

ويترتــب علــى التصــالح انقضــاء 

ــدعوى الجنائيـــة، وال يكـــون  الـ

ــر   ــة أث ــدعوى الجنائي النقضــاء ال

 على الدعوى المدنية.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

 الثانية مادة ال

 

 

ــودراء  ــيس مجلـــس الـ علـــى رلـ

ــودراء  ــانون -وال ــذا الق ــذ ا   -تناي

به من اليوم التالي لمــرور   ويُعمل

شهر من تاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 الثانية مادة ال

 

إعادة صوغ المــادة علــى النحــو  -

 الوارد أدناه.

 )النص بعد التعديل( 

علـــى رئـــيس مجلـــس الـــوزراء 

 – كــل فيمــا يخصــه –والــوزراء 

ــه  ــانون، ويهعمــل ب ــذ هــذا الق تنفي

لتـاريخ   من اليـوم التـالي  اعتباًرا

 نشره في الجريدة الرسمية.
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 م 2017 مار  21التاريخ: 
 

 

 خالد حممد السلم       احملرتم  /سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  

 
بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات      رقم ) ( لسنة ) (  مشروع قانونالموضوع:  

)المعد في ضوء االقتراح   2002( لسنة  46الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

رئيس  2017  مارس  19بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي  أرفق  م، 

  مشروع قانون   ، نسخة من( 3د    4ص ل ت ق/ ف    491م )المجلس، ضمن كتابه رق 

بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم      رقم ) ( لسنة ) (

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس    2002( لسنة  46بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات    ،الشورى(

 . عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني
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عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونيؤؤة اجتماعهؤؤا م  2017  مار   21وبتاريخ      

، وذلك بحضؤؤور المستشؤؤار المذكور  ، حيث اطلعت على مشروع القانونالتاسع عشر

 القانوني بالمجلس.

لمبؤؤاد    إلى عدم مخالفة مشؤؤروع القؤؤانون  –بعد المداولة والنقاش    –وانتهت اللجنة        

 .   الدستوروأحكام  

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام قانون      رقم ) ( لسنة ) (   مشروع قانونترى اللجنة سالمة       

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  الجنائية  لسنة  46اإلجراءات  في    2002(  )المعد 

الشورى( مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  الدستورية  ،  ضوء  الناحيتين  من 

 والقانونية. 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 ( 5ملحق رقم )
 

 التشريعية الشؤون جلنة تقرير

 التشريعات دراسة بشأن والقانونية

 اجلوانب مبختلف الصلة ذات

 الغذائي األمن بتعزيز الكفيلة

 .البحرين مبملكة
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 م2021فبراير  2التاريخ:

 

 

بدراسة    جملس الشورى تكليف  تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن  

من الغذائي مبملكة  التشريعات ذات الصلة مبختلف اجلوانب الكفيلة بتعزيز األ 

   البحرين 

 الفصل التشريعي اخلامس   -دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 :مقدمــة

 

د    5ص ل ت ق / ف    429م، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر    25بتاريخ       

الشورى  3 مجلس  قرار  على  وبناًء  االنعقاد    المتخذ(،  دور  من  الثالثة  جلسته  في 

بتاريخ   المنعقدة  الخامس،  التشريعي  الفصل  من  الثالث   ،م2020أكتوبر    25العادي 

تم   الصلة فقد  ذات  التشريعات  بدراسة  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  تكليف 

بتعزيز   الكفيلة  الجوانب  الغذائي  بمختلف  البحريناألمن  تقرير  بمملكة  وإعداد   ،

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  

 

 

المجلؤؤس ببؤؤالغ الشؤؤكر لمعؤؤالي رئؤؤيس    لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونيؤؤةوتتقدم       

وألصحاب السعادة أعضاء المجلؤؤس المؤؤوقر، علؤؤى الثقؤؤة التؤؤي منحوهؤؤا للجنؤؤة لتؤؤولي 
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مسؤولية دراسة وبحث التدابير التشريعية المتعلقة باألمن الغذائي في مملكة البحرين، 

ووضؤؤع الحلؤؤول المناسؤؤبة لتطؤؤوير مجؤؤاالت االكتفؤؤاء الؤؤذاتي والقؤؤدرات الوطنيؤؤة فؤؤي 

 ى المستوى الوطني.مجاالت الصناعات الغذائية عل

 

 

 أوال : إجراءات اللجنة: 

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 

، في اجتماعاتهؤؤا المنعقؤؤدة عؤؤن ب عؤؤد علؤؤى الغذائي  تدارست اللجنة موضوع األمن  (1(

 النحو التالي:

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 3 م2020أكتوبر  26 3

 5 3 م2020نوفمبر  4 4

 5 3 م2020نوفمبر  9 5

 5 3 م2020نوفمبر  18 6

 5 3 م2020نوفمبر  26 7

 5 3 م2020ديسمبر  2 9

 5 3 م 2020ديسمبر  15 10
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 5 3 م 2020ديسمبر  21 11

 5 3 م 2020ديسمبر  28 13

 5 3 م2021يناير  12 16

 5 3 م2021يناير  13 17

 5 3 م2021يناير  18 18

 5 3 م 2021فبراير 1 19

 5 3 م 2021فبراير 2 20

 

عقدت سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد، رئيس اللجنة، اجتماعؤًا تنسيقيؤًا بتاريخ    (2)

م مع فريق الدعم الفني والمساندة من األمانة العامة للمجلس؛  2020ديسمبر    21

 لوضع خطة توزيع المهام على أعضاء الفريق. 

 

الغذائي    (3) األمن  بموضوع  المتعلقة  الوثائق  على  دراستها  أثناء  اللجنة  اطلعت 

واللوائح   المحلية  التشريعات  على  اشتملت  والتي  والدراسة،  البحث  موضوع 

التنفيذية والقرارات المتعلقة باألمن الغذائي، إضافة إلى االتفاقيات التي انضمت  

 ا الشأن.إليها مملكة البحرين والدراسات البحثية في هذ

 

دعت اللجنة إلى اجتماعاتها عددًا من الجهات الحكومية والرسمية والخاصة  (3)

 ومؤسسات المجتمع المدني المعنية باألمن الغذائي، وذلك على النحو اآلتي:
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 شارك في اجتماع اللجنة السابع كل من:  •

 المنصب  االسم

 البلديات والتخطيط العمرانيشؤون  وزارة األشغال و
 وكيل الوزارة للثروة الحيوانية  محمد د. خالد أحمد 

 لزراعةشؤون االوكيل المساعد ل  عبدالكريممحمد د. عبدالعزيز 

 دارة الرقابة الحيوانية إمدير  أحمد  د. إبراهيم يوسف

 عبدالكريم  م. عمار ياسر
القائم بأعمال مدير إدارة الثروة  

 السمكية 

 االستراتيجية والدولية والطاقةمركز البحرين للدراسات 

 المدير التنفيذي  د. حمد إبراهيم عبدهللا 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون جلسات  الحداد   عبدالجليل  حصةالسيدة 

 شارك في اجتماع اللجنة التاسع كل من:  •

 المنصب  االسم      

 العمرانيوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 

 د. نبيل محمد أبو الفتح 
ون الزراعة ؤوكيل الوزارة لش

 والثروة البحرية 

 وكيل الوزارة للثروة الحيوانية  د. خالد أحمد محمد 

 الوكيل المساعد لشؤون الزراعة د. عبدالعزيز محمد عبدالكريم

 مدير إدارة الرقابة الحيوانية  د. إبراهيم يوسف أحمد 

 مدير إدارة الصحة الحيوانية  السلوم د. فجر صباح 

 م. عمار ياسر عبدالكريم 
القائم بأعمال مدير إدارة الثروة  

 السمكية 

 المستشار القانوني بشؤون الزراعة  األستاذ محمد صادق األمين 

 المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية

 الشيخة  مرام بنت عيسى آل خليفة 
األمين العام للمبادرة الوطنية للتنمية   

 الزراعية

 رئيس تطوير األعمال  األستاذة أسماء محمد علي

 المجلس األعلى للبيئة 

 رئيس المجلس األعلى للبيئة  د. محمد مبارك بن دينة 

 مستشار قانوني األستاذ حسن سليس العتيبي 

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
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 أحمد حسن الدوسرياألستاذة إيمان 
القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة  

 والتجارة والسياحة 

 مستشار قانوني األستاذ محمد عبدالمنعم العيد

 وزارة الدولة لشؤون المجلسين 

 أخصائي شؤون جلسات  السيدة حصة عبدالجليل الحداد 

 

 

 

 شارك في اجتماع اللجنة العاشر كل من:  •

 المنصب  االسم      

 تجارة وصناعة البحرينغرفة 

 رئيس لجنة الثروة الغذائية  السيد خالد علي راشد األمين 

 جمعية المهندسين الزراعيين 

 رئيس الجمعية  السيد محمد توفيق الشيخ

 جمعية مربي الدواجن التعاونية 

 رئيس الجمعية  السيد حمزة المدحوب 

 

 شارك في اجتماع اللجنة الحادي عشر كل من:  •

 المنصب  االسم

 شركة دلمون للدواجن 

 عضو مجلس إدارة الشركة   السيد يوسف صالح الصالح 

 الشركة العامة للدواجن

 رئيس مجلس إدارة الشركة السيد سامي محمد زينل 

 شركة دار أكوا لالستزراع 

 المدير العام للشركة  السيد عبدهللا الفحل 

 جمعية الصيادين المحترفين

 رئيس الجمعية  الجيران السيد جاسم 
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 جمعية قاللي للصيادين 

 رئيس الجمعية  السيد محمد الدخيل 

 جمعية سترة للصيادين 

 رئيس الجمعية  السيد محمد أضرابوه 

 

 

 

 شارك في اجتماع اللجنة الثالث عشر كل من:  •

 المنصب  االسم

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني 

 الوكيل المساعد للعمليات المالية   المهند  طه محمود فقيهي

 مدير إدارة الميزانية  األستاذ عدنان عبدالوهاب إسحاق 

 األستاذ محمد إسماعيل الحوسني
القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة  

 واالتصال

 األستاذ إبراهيم أحمد كمال
القائم بأعمال مدير إدارة تمويل  

 المشاريع 

 جامعة البحرين  

 رئيس جامعة البحرين  الدكتور رياض يوسف حمزةاألستاذ 

 صندوق العمل )تمكين( 

 السيد أحمد حسن جناحي
رئيس قسم بإدارة الشراكة ودعم  

 العمالء 

 وزارة الدولة لشؤون المجلسين 

 أخصائي شؤون جلسات  حصة عبدالجليل الحداد 
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 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:  •

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد 

 باحث قانوني  السيد محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة  السيدة أمل عبدهللا محمد 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم محمد سلمان السيد علي 

 مصور السيد طالل فيصل العصفور

 إدارة البحوث والدراسات 

 مشرف بحوث  السيدة منى إبراهيم العيد

 أخصائي بحث وتحليل أول السيد علي القطان 

 المعلومات واالتصاالت إدارة تقنية 

 أخصائي تش يل ودعم فني السيد علي أحمد سلمان الشيخ

 

 

 ثانيـ ا: رأي اللجنة: 

أهمية        الغذائيتنطلق  بن    األمن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  اهتمام  من 

هذا   جاللته  أولى  حيث  ورعاه،  هللا  حفظه  المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 

السامية  الموضوع أهمية كبيرة ألقى جاللته في  ،  في عدٍد من خطبه  أكتوبر    13وقد 

لمجلسي    م2019 الخامس  التشريعي  الفصل  من  الثاني  االنعقاد  دور  افتتاح  خالل 

وج    الشورى والنواب، كلمةً  استراتيجي  ساميةً  إلى ضرورة وضع مشروع  ه خاللها 

واإلنتاج   السمكي  لالستزراع  متعددة  مواقع  تخصيص  ليشمل  للغذاء  الوطني  لإلنتاج 

 .النباتي، وذلك بهدف تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية
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مة تبين النظرة الثاقبة لجاللة الملك رسائل ها  الخطاب الملكي السامي  وقد تضمن     

تمت   في  ورغبته  تطوير  المفدى  خالل  من  الكريم  بالعيش  والمقيمين  المواطنين  ع 

الكلمة   أهمية هذه  تظهر  الذاتي واالرتقاء بجودة حياة اإلنسان، كما  مجاالت االكتفاء 

خالل    السامية في كونها تعد خارطة طريق توجيهية لعمل السلطات العامة في المملكة

القادمة واألمن  الفترة  الكفاية  تحقيق  ويكفل  يضمن  بما  الوطنية  مسؤوليتها  وأداء   ،

 . الغذائي

 

ولألمن  حياة  ل األساسية ل  ركائز الو   الحاجات  ي عد موضوع األمن الغذائي من حيث       

وله والسياسية،    اإلنساني،  واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد  من  ؤًا  حقباعتباره  العديد 

يجب    أساسيؤًا التي  اإلنسان  حقوق  حياة  من  في  كأولوية  تأمينها  وضمان  كفالتها 

ارت  وبالتالي  السكاني  النمو  معدل  تنامي  ظل  في  خاصة  االستهالك  اإلنسان،  فاع 

   .والحاجات الغذائية 

 

محط  غ  19-من الغذائي بعد اجتياح جائحة كورونا غكوفيد ولقد أصبح موضوع األ      

فَ ل  اهتمام جدي  أن  بعد  العالم  دول  العزلت  ضَ رَ جميع  والقيود على    والحظر   حاالت 

والتنقل  المتخذة  الحركة  الوقائية  التدابير  بسبب  الحدود  كبرى على    انعكاساتٍ   وغلق 

تأمين   إلى  للغذاء  المصدرة  الدول  هدفت  إذ  الغذاء،  قبل  إمدادات  لسكانها  المنتجات 

أعداد  على  االجتماعي  التباعد  تأثير  عن  فضالً  المستوردة،  الدول  إلى  التصدير 

 العاملين في هذا المجال، وبالتالي تقليل الصادرات في مجال الغذاء. 

 

التشريعي          دورها  تعزيز  التشريعية  السلطة  عاتق  على  يقع  المنطلق،  هذا  ومن 

عة التشريعات واألنظمة ذات الصلة باألمن الغذائي في  مراجو  سن  والرقابي من أجل

النافذة  التشريعات  مالءمة  مدى  ودراسة  والسمكية،  والحيوانية  الزراعية  القطاعات 

خالل   من  تحقق  ما  وهو  الصلة،  ذات  الدولية  االتفاقيات  مع  الغذائي  باألمن  المعنية 
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مؤقت  لجنة  بتشكيل  القتراح  الشورى  مجلس  أعضاء  من  عدد  بشتقديم  معنية  ون  ؤة 

 م.2020أكتوبر  11األمن الغذائي بتاريخ 

 

بتاريخ        المنعقدة  الشورى  مجلس  جلسة  في  الطلب  هذا  أكتوبر    25وبعد عرض 

المجلس  2020 قرر  فقد  من م،  الثالث  العادي  االنعقاد  دور  من  الثالثة  جلسته  في 

والقانونية   التشريعية  الشؤون  لجنة  تكليف  الخامس  التشريعي  بدراسة  الفصل 

بمملكة   الغذائي  األمن  بتعزيز  الكفيلة  الجوانب  بمختلف  الصلة  ذات  التشريعات 

 البحرين. 

 

     ( المادة  بأحكام  )38وعمالً  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  55(  بشأن    2002( 

فقد   الشورى،  لمجلس  الداخلية  المجلسعرض  الالئحة  رئيس  أصحاب    معالي  على 

التشريعية والقانونية بإعداد تقرير بشأن    الشؤون   لجنة  السعادة أعضاء المجلس تكليف 

ا بتعزيز األمن  المتعلقة  البحرينالتشريعات والتدابير  ، حيث صدر  لغذائي في مملكة 

 قرار موافقة مجلس الشورى على هذا التكليف. 

 

لجنةو       شرعت  والقانونية    قد  التشريعية  االجتماعاتب  ها،تكليف منذ  الشؤون    عقد 

و واالطالع  جمع  وإعداد  الغذائي،  باألمن  المعنية  واإلحصائيات  والدراسات  البحوث 

القرارات الصادرة بهذا الموضوع، وذلك حتى يتسنى  على القوانين النافذة واألنظمة و 

معرفة الالزمة  و   االحتياجات   لها  المقترحات  لتقديم  التشريعي،  والفراغ  النواقص 

 لعرضها على المجلس.  اورفعها إلى معالي الرئيس تمهيدً 

 

وقد حرصت اللجنة على أن يتضمن التقرير الماثل الواقع الفعلي لمملكة البحرين،       

االجتماع والتشاور مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع    قد تم وعليه ف

ذات  والمعوقات  والتحديات  المملكة  في  الغذائي  األمن  واقع  لمعرفة  المعنية،  المدني 
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الوطنية الجهود  لدعم  المطلوبة  التدابير  التخاذ  التشريعي  بالجانب    واألهلية   الصلة 

وتأم  المستدام  المحلي  اإلنتاج  نظملتطوير  والمساندة  ين  للو   الدعم  ت عاطاقالتمويل 

 . والسمكية   يةحيوانالزراعية وال

 

 وارتأت اللجنة أن يتضمن تقريرها خطة عمل منظمة تعمل على النحو اآلتي:  

 

الزراعي   -1 اإلنتاج  التنمية في مجاالت  تواجه  التي  والمعوقات  التحديات  رصد 

عامة   بتوصيات  تعقبها  والسمكي،  تلك  والحيواني  وحل  مواجهة  تستهدف 

والمعوقات التوصيات  التحديات  من  عدٍد  مع  التنفيذية  الجهات  أمام  لتضعها   ،

 الخاصة بتطوير كل قطاع على حدة. 

 

من   -2 عدٍد  من تقديم  بقوانين  السادة  االقتراحات  من    قبل  تضمنت  األعضاء 

التي   والمعوقات  التحديات  على  والتغلب  حل  في  يسهم  ما  التشريعية  التدابير 

لتحقيق   ومدعمة  محفزة  وتدابير  آليات  على  واشتملت  الغذائي،  األمن  تواجه 

 األمن الغذائي. 

 

       

والقانونية      التشريعية  الشؤون  لجنة  بقيادة عاليؤ    تثمن  الموقرة  الحكومة  جهود  ا 

مجلس   رئيس  العهد  ولي  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

بالظروف   تأثره  وعدم  الغذاء  لتأمين  متينة  قاعدة  بناء  من  إنجازه  تم  بما  الوزراء، 

مما كان له بالغ األثر  والتي انعكست بشكل جلي خالل أزمة جائحة كورونا    الطارئة،

والمقيمين   في للمواطنين  الغذاء  تد  إض  ،تأمين  لم  التي  اإلنفاقات  حجم  إلى  خر  افة 

التدريب   توفير  الماضية، وحرصها على  السنوات  توفيرها خالل  في  الحكومة جهدًا 

 .  ا في تطوير قطاعات األمن الغذائيالالزم للكوادر الوطنية إيمانؤًا منها بدوره
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التشريعية و       الشؤون  لجنة  للدراسات  وتثمن  البحرين  الشراكة مع مركز  القانونية 

الشورى   مجلس  بين  المبرمة  التعاون  اتفاقية  بموجب  والطاقة  والدولية  االستراتيجية 

والمركز لعمل دراسة مشتركة ترتكز على المعطيات والتوصيات الواردة في التقرير  

 الماثل لتأمين واستدامة األمن الغذائي في مملكة البحرين. 

 

الوطنية  كم      للكوادر  الشكر  جزيل  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  توجه  ا 

 والشركات الخاصة العاملة في مختلف القطاعات الغذائية. ،  البحرينية 

 

على       تقدم    وبناًء  والمعوقات ما  التحديات  من  عدٍد  إلى رصد  اللجنة  فقد خلصت 

والحيواني   الزراعي  الغذائي  األمن  قطاعات  تواجه  ووضعت  التي  والسمكي، 

التوصيات الخاصة   المحلي، كما وضعت  الغذائي  باألمن  للنهوض  العامة  التوصيات 

 بتطوير كل قطاع على حدة، وذلك على النحو التالي: 

 

 أوال : التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي:

 

الزراعي   .1 القطاع  في  العاملين  وجميع  الزراعية  والشركات  المزارعون  يواجه 

عدم   في  تتمثل  والتي  والتحديات،  الصعوبات  من  العديد  البحرين  مملكة  في 

واإلشرافية  والرقابية  والتنظيمية  اإلدارية  األمور  تتولى  واحدة  جهة  وجود 

التنس وبالتالي ضعف  الزراعة،  لشؤون  الرخص  والتنظيم  الالزمة وإصدار  يق 

والمسؤوليات   االختصاصات  وتداخل  الزراعي،  بالقطاع  المعنية  الجهات  بين 

التأخير،   المرصودة والتسبب في  للميزانيات  تعددًا  بين عدة جهات، مما يشكل 

وهدًرا للوقت أث ر في اإلقبال على العمل واالستثمار واإلنتاج الزراعي بمملكة  

 البحرين.  
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من الجهات المعنية بشؤون الزراعة، والذي ال يؤ غطي  محدودية التمويل والدعم   .2

يتحمل   حيث  منتج،  قطاع  وهو  الزراعة  لقطاع  التشغيلية  األعمال  كلفة 

واألغطية   واألسمدة  واآلليات  المعدات  تكلفة  من  األكبر  النسبة  المزارعون 

للقطاع   المصرفي  التمويل  وصعوبة  غياب  ظل  في  وذلك  والمحميات، 

ى كثرة الضمانات التي تفرضها وتشترطها البنوك على الزراعي، باإلضافة إل

المجال   في  االستثمار  ي عيق  ا  ِممَّ التمويل،  لمنح  الخاصة  المشاريع  أصحاب 

 الزراعي، ويرهق صاحب المشروع وخاصة في التكلفة التشغيلية. 

 

محدودية   .3 ظل  في  الزراعية،  المستلزمات  وشراء  التشغيل  تكلفة  ارتفاع 

المتاحة،   على  اإلمكانيات  المحليين  المزارعين  معظم  قدرة  عدم  عن  فضالً 

المالية  اإلمكانيات  وشح  لضعف  نظًرا  الحديثة  الزراعية  التقنيات  استخدام 

مقارنة بارتفاع الكلفة، كارتفاع تكاليف الزراعة المائية التي تحتاج إلى استيراد  

 احتياجاتها من الخارج. 

 

ارتفاع كلفة تعرفة الكهرباء والماء على الشركات الزراعية والمزارعين، حيث    .4

التجاري أو   القطاعين  المستثمر في  عاملة  الزراعي م  القطاع  نِتج في  الم  ي عاَمل 

 العقاري، من خالل احتساب التعرفة ذاتها.  

 

ت ش  .5 مجملها  في  العمراني،  والتوس ع  والمائية  الطبيعية  الموارد  كل  محدودية 

المشاريع  واستمرارية  ديمومة  على  كبير  بشكل  أثرت  عوامل  مجموعة 

الموارد   لضعف  الحديثة  اإلنتاج  تقنيات  تبني  ضعف  إلى  وأدت  الزراعية، 

 المالية عند غالبية المزارعين. 
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التنمية    .6 تواجه  التي  والمعوقات  التحديات  أهم  من  المناخية  الظروف  ت عد 

درجات   نظًرا الرتفاع  الصيفية  الزراعية،  والرياح  العالية  والرطوبة  الحرارة 

والنوعية   الكمية  حيث  من  الزراعية  للمحاصيل  كبيرة  أضراًرا  تسبب  التي 

الموسمية، فضالً عن   التربة لألمراض  ض  والجودة وتعر  والدوام والصالحية 

 ملوحة التربة وقلة األمطار.

 

منس  .7 ارتفاع  بسبب  وملوحتها  الجوفية  المياه  منسوب  البحر  انخفاض  مياه  وب 

وتسربها إلى المياه الجوفية، وقلة األمطار نتيجة تغير المناخ، فضالً عن طبيعة  

تماسكها  وقلة  الملوحة  نسبة  وارتفاع  بالخشونة  تتصف  التربة من حيث كونها 

ا   ِممَّ الضرورية  الغذائية  للعناصر  فقدها  وبالتالي  بالماء  احتفاظها  يقلل من  مما 

تنتجها    ي ؤثر سلًبا على اإلنتاج الزراعي، وخاصة أن المنتجات الزراعية التي 

 البحرين تستهلك كميات كبيرة من المياه، مقارنة بقلة مصادر المياه. 

 

المزارعين ال   .8 الزراعة فيها، فمازال   غالبية  التي يمارسون  يمتلكون األراضي 

بعضهم تحت نظام الضمان القديم الستغالل األرض، أو متعاقدين بعقود إيجار  

قصيرة المدى، أو عدم حيازتهم لعقود اإليجار كشرط للحصول على الخدمات  

بإمدادات  المتعلقة  وخاصة  عليها،  للحصول  التقد م  من  يعيقهم  مما  الالزمة، 

األراضي  وترك  المهنة  هذه  عن  التخلي  إلى  يضطرهم  أو  والماء،  الكهرباء 

إلى األراضي  مالك  أو  الورثة  ولجوء  اإليجار  مدة  انتهاء  تجديد    بسبب  عدم 

الزراعية   األراضي  مالك  اتجاه  إلى  إضافة  اإليجار،  نسبة  رفع  أو  العقود، 

 لالستثمار في مجاالت أخرى يعتبرونها مجدية أكثر اقتصاديؤًا.
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تقسيم    .9 بسبب  حيازات صغيرة؛  إلى  وتقسيمها  الكبيرة،  الزراعية  الحيازات  قلة 

ال المملوكة ملكية خاصة على  الزراعية  المالك،  تلك األراضي  وفاة  ورثة عند 

 مما يفقدها ميزة ِكبَر المساحة كأراٍض زراعية. 

 

األراضي    .10 تصنيف  بتغيير  زراعيؤًا  المصنفة  األراضي  مالك  من  عدد  قيام 

وتحويلها إلى أراٍض تجارية أو غيرها باعتبار أن العائد من العمل في القطاع  

القطاع   في  العمل  من  المردود  عن  كثيًرا  يقل  عن  الزراعي  فضالً  التجاري، 

المالك   مما شجع  العمراني،  التوس ع  بسبب  الزراعية  األراضي  أسعار  ارتفاع 

من   العائد  عن  منها  االقتصادي  العائد  الرتفاع  نظًرا  عمرانيؤًا  استغاللها  على 

 استغاللها زراعًيا. 

 

خاصة    .11 أسباب  لعدة  وذلك  الزراعي  القطاع  في  االستثمار  في  الرغبة  عدم 

العائد  وانخفاض  الزراعية  الحيازات  وتفتت  الطبيعية  والموارد  التحتية  بالبنية 

األنشطة   بعض  في  المال  رأس  دورة  وطول  المستثمر،  المال  رأس  على 

ض االستثمار إلى مخاطر عالية.   الزراعية، وتعر 

 

وقلة    .12 فنيين،  نقص  الزراعي )مزارعين،  القطاع  في  العاملة  الوطنية  الكوادر 

مهندسين زراعيين، متخصصين في علم األحياء وعلم الجينات النباتية( بسبب  

 قلة المردود المالي لهذا القطاع. 

 

عزوف الشباب البحريني عن العمل واالستثمار في القطاع الزراعي، في ظل    .13

 ة على هذا القطاع والتي ت شكل غالبية العاملين فيه. تزايد سيطرة العمالة الوافد
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استخدام البعض للعمالة غير النظامية في القطاع الزراعي، الذين يستخدمون   .14

أساليب غير مشروعة أو صحيحة أدت إلى تدهور سالمة النباتات والحفاظ  

 على الوفرة واإلنتاج الزراعي. 

 

المنزلية على سجل أو ترخيص    صعوبة حصول أصحاب المشاريع الزراعية  .15

من الجهة المختصة تمكنهم من استقدام العمالة، وبيع المنتجات الزراعية، في  

وقٍت أصبحت فيه الزراعة المنزلية أو األسرية تمثل الشكل السائد للزراعة في  

العديد من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث إنه طبقؤًا لمنظمة الفاو 

م، أصبح يوجد في العالم أكثر  2020ديسمبر    17ا الصادر بتاريخ  في تقريره

( ي نتج  500من  اليوم  نستهلكه  الذي  الغذاء  أن  كما  أسرية،  مزرعة  مليون   )

أهمية   عن  فكرة  يعطي  وهذا  المزارعين،  صغار  من  ونصف  مليار  بواسطة 

  .تشجيع وتيسير الزراعة المنزلية والحيازات الزراعية الصغيرة

 

رة المنتج الزراعي المحلي على منافسة البضائع الزراعية المستوردة  عدم قد  .16

من حيث السعر والكميات؛ نظًرا الرتفاع تكلفة اإلنتاج، فضالً عن عدم تنوع  

األصناف  إنتاج  في  واالستمرار  السوق  احتياجات  حسب  المحلي  اإلنتاج 

 ية المحدودة. التقليدية ذات المردود المالي المنخفض والكلفة العالية والتنافس

 

للحاصالت   .17 تسويقي  نظام  وجود  لعدم  الزراعية،  المنتجات  تسويق  صعوبة 

الزراعية مما أدى إلى تذبذب األسعار وانخفاض المبيعات، نظًرا لتحكم تجار  

 التجزئة باألسواق. 
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 ثانيـ ا: التوصيات الخاصة بالقطاع الزراعي: 

 

لتيسير  .1 الراهن  الوقت  في  الجهات  بين  والتنسيق  والقرارات  اللوائح  مراجعة 

وتسهيل إجراءات الترخيص وإنهاء اإلجراءات والبت في الطلبات في أقل مدى  

 زمني لممارسة األعمال في قطاع اإلنتاج الزراعي.  

 

الزراعي،  2 القطاع  لدعم  تمويلية  قروض  لتوفير  البنوك  تشجيع  على  .العمل 

بالنشاط  ومساند خاص  مشروع  عمل  على  قِدم  الم  والشباب  المزارعين  ة 

 الزراعي، ودعم آليات ونظم التمويل لهم. 

 

.اتخاذ تدبير تشريعي يكفل توفير مساحات محددة تنشأ فيها حاضنات مخصصة  3

 لرواد األعمال تتضمن أيضؤًا تقديم الدعم والتدريب والتأهيل لفترة معينة.  

 

إجراء  4 خالل  من  الزراعي  المجال  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام  .ضرورة 

كنولوجيا الزراعة،  الدراسات التي تدعم توظيف الذكاء االصطناعي في مجال ت

واالستزراع المائي، وتحليل البيانات الخاصة بالمحاصيل بهدف ترشيد الموارد 

وتحديد ما تحتاجه بدقة للحفاظ على كامل قيمتها الغذائية، وذلك لما أثبته الذكاء 

التي   الرقمية  الزراعة  استخدام  القطاع عن طريق  لهذا  تطوير  االصطناعي من 

التكن  توظيف  على  الغذائي  اعتمدت  األمن  لتحقيق  الحديثة  واآلليات  ولوجيا 

 الزراعي.

 

الكهرباء  5 خفض رسم  أو  معينة إلعفاء  زمنية  لمدة  مؤقت  تشريعي  تدبير  .اتخاذ 

والماء، وتقديم بعض الخدمات المساندة للكوادر الوطنية من الشركات الزراعية  

 والمزارعين.  
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ف6 واستخدامها  الجوفية  المياه  تحلية  على  ال  .العمل  التي  الحديثة  الزراعات  ي 

 تحتاج إال  إلى كميات قليلة من المياه مقارنة بما تتطلبه الزراعة التقليدية. 

 

في  7 تؤثر  التي  الطبيعية  المناخية  الظروف  لمواجهة  تدابير  من  يلزم  ما  .اتخاذ 

المزروعات بسبب الحرارة والملوحة، من خالل تبني ممارسات زراعية وإدارة 

اعتماد األساليب والتقنيات الزراعية الحديثة كالزراعة العضوية  مائية محسنة، و 

والزراعة الحمائية، التي تساهم بزراعة المحاصيل التي تتميز بالعائد االقتصادي 

توفير   في  وستساهم  اإلنتاج،  كلفة  وتوفير  األعلى،  التنافسية  والقدرة  األفضل 

وعيات أفضل محمية من  األراضي والمياه الضرورية للزراعة، كما أنها ستنتج ن

واألصناف  المحاصيل  اختيار  إلى  إضافة  المحاصيل.  وتنويع  الزراعية  اآلفات 

يضمن   مما  تداعياته،  من  والتخفيف  المناخ  تغير  مع  للتكي ف  مالءمة  األكثر 

 استمرارية الزراعة وزيادة اإلنتاج في مملكة البحرين. 

 

للبذور  8 بنك  إلنشاء  اإلجراءات  سالالت  .اتخاذ  على  الحفاظ  لضمان  والتقاوي 

مجال   في  بها  واالستعانة  وديمومتها  البذور  ولحماية  ذاتها،  وبالخواص  معينة 

المناخية   الظروف  مع  تتالءم  بيئية  مواصفات  ذات  منتجات  لتوفير  التهجين؛ 

 لمملكة البحرين. 

الفكري 9 الملكية  حق  حماية  شمول  يكفل  الذي  الالزم  التشريعي  التدبير  ة  .اتخاذ 

القطاع   في  عالية  إنتاجية  وذات  جديدة  سالالت  بإنتاج  المتعلقة  لالبتكارات 

 الزراعي.

 

اآلمن  10 باالستخدام  المزارعين  وتثقيف  المعالجة،  المياه  على  االعتماد  .تشجيع 

في  تساهم  التي  الحديثة  الري  طرق  استخدام  تشجيع  إلى  إضافة  المياه،  لهذه 
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واستي  المائية.  الثروة  على  الماء المحافظة  تستهلك  التي  الزراعية  المنتجات  راد 

 بكثافة بدالً من زراعتها محليؤًا لمواجهة شح المياه.

 

إيجاٍر  11 عقد  ووضع  اإليجارية،  العقود  لتنظيم  اإلجراءات  اتخاذ  .ضرورة 

 استرشادي لتأجير األراضي الزراعية. 

 

ل12 وتأجيرها  النحسارها،  منعؤًا  الزراعية  لألراضي  الدولة  لمزارعين  .استمالك 

بأسعار مناسبة ولمدد طويلة تضمن لهم االستقرار والعائد االقتصادي المناسب،  

الراغبين   الزراعية  األراضي  أصحاب  تعويض  مع  اإلنتاج،  على  وتحفزهم 

 باالستثمار في غير القطاع الزراعي بأراٍض أخرى.

 

إلى  13 زراعية  أرٍض  أي  تصنيف  بتغيير  السماح  بعدم  تشريعي  تدبير  .اتخاذ 

أن   مع ضرورة  القانون،  بموجب  تحد د  وفق شروط وضوابط  إال   آخر  تصنيف 

يسبق تغيير التصنيف من زراعي إلى أي تصنيف آخر أن يصدر قرار بمعاينة  

ووضع   الغرض،  لهذا  المقدم  الطلب  وفق  حالتها  من  للتحقق  ميدانيؤًا  األرض 

بالبنا والتقيد  الزراعية،  األراضي  حماية  تتم  وأن  بشأنه،  خارج  تقرير  ء 

 المخططات الزراعية. 

 

القطاع  14 في  االستثمار  وتشجيع  لجذب  المناسب  التشريعي  التدبير  .اتخاذ 

 الزراعي من خالل شروط وأحكام وإجراءات ميسرة.

 



167 
 

وتدريبها  15 الجنسين،  من  العمرية  الفئات  بمختلف  الوطنية  الكوادر  .استقطاب 

الل تقنية التعلم عن ب عد، مع  بتوفير الدورات التدريبية المحلية والخارجية واستغ

 تأكيد أهمية الحصول على شهادات متخصصة.  

 

الزراعية  16 الهندسة  لدراسة  الوطنية  للكوادر  الدراسية  والمنح  البعثات  .توفير 

التخصصات  تلك  لشغل  المعنية  الجهات  حاجات  لسد  تخصصاتها،  بكافة 

لسد أي شواغر    المطلوبة، بهدف إيجاد متخصصين من الكوادر البشرية الوطنية 

تمثل   التي  الشواغر  تلك  في  تعيينهم  وجوب  اشتراط  مع  الزراعي،  القطاع  في 

االستعانة   عن  عوضؤًا  البحرين،  مملكة  في  مطلوبة  تخصصات  في  نقصؤًا 

 بخبرات خارجية لشغل تلك التخصصات، والتي تكلف الدولة تكلفة عالية. 

 

.التوعية بالثقافة الزراعية عبر وسائل اإلعالم، واعتماد التعليم الزراعي ضمن  17

 المناهج التعليمية على يد متخصصين في المجال الزراعي. 

 

.اتخاذ تدبير تشريعي لتشمل مظلة التأمين االجتماعي كافة العاملين في المجال  18

 الزراعي.

 

العم19 التفتيش والرقابة على  تدابير  بالمخالفة .اتخاذ  تعمل  التي  النظامية  الة غير 

 إلصدار تصريح العمل. 

 

المنزلية عبر منح حق  20 الزراعية  المشاريع  .اتخاذ تدبير تشريعي لدعم وتيسير 

الترخيص والحق ألصحاب تلك المشاريع لطلب استخدام عمالة عند الحاجة مع  

 التصريح لهم لبيع المنتجات الزراعية التي ينتجونها.
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المستورد،  .مساهم21 المنتج  منافسة  من  ليتمكنوا  المزارعين  دعم  في  الحكومة  ة 

تحمي   التي  القرارات  كإصدار  مؤقتة  تدابير  خالل  من  أو  المالي  بالدعم  سواء 

 المزارع البحريني خالل موسم اإلنتاج الزراعي. 

العاملين 22 تدريب  في مجال  واالستشارية  الفنية  والمساندة  الدعم  تقديم  .ضرورة 

تسويق المنتجات الزراعية عبر إقامة أسواق دائمة أو موسمية للمزارعين  على  

 على غرار السوق الدائم في هورة عالي. 

 

 

 ثالثـ ا: التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع اإلنتاج الحيواني: 

 

 

عدم وجود شركات كافية متخصصة في تربية وإنتاج الدواجن لعدم الرغبة في   .1

، بالرغم من أن مملكة البحرين تشكل سوقؤًا ناجحة لهذا  االستثمار بهذا القطاع

 %( فقط من االستهالك المحلي. 25القطاع، إذ يغطي قطاع الدواجن )

 

والحبوب،   .2 األعالف  استيراد  على  بالكامل  المملكة  في  الحيوانات  تربية  تعتمد 

المحلية   لالحتياجات  وتلبيته  القطاع  هذا  استدامة  على  ضغطؤًا  يشكل  مما 

والمستلزمات   االحتياجات  توفير  مشكلة  المواشي  تربية  تواجه  كما  المتزايدة. 

ارتفاع   عليه  يترتب  مما  كبيرة،  مساحات  إلى  تحتاج  التي  األعالف  وخاصة 

 أسعار المنتج المحلي مقارنة بالمنتج المستورد. 

 

األمن   .3 لتحقيق  وقتؤًا  تحتاج  البحرين  بمملكة  الحيواني  للقطاع  التحتية  البنية  إن 

 الغذائي الكامل 

 



169 
 

محدودية األراضي المتاحة لالستثمار في القطاع الحيواني، باتت تشكل معوقؤًا  .4

 كبيًرا أمام استمرارية مشروعات تربية الحيوانات والدواجن أو اإلقبال عليها.

 

استمرارية   .5 انتفاء ضمان  عليها  يترتب  مما  المدة  اإليجار قصيرة  غالبية عقود 

 ى اعتبار أنه ال يملكها ملكية خاصة.المربي في األرض نفسها عل

 

لتربية   .6 مزرعتان  إال  توجد  ال  حيث  الخاص،  للقطاع  المملوكة  المزارع  قلة 

( مزرعة، بينما تعتمد بقية المزارع  15الدواجن مملوكتان للمربين من أصل )

 على استئجار األرض لتربية الدواجن. 

 

روائح  .7 الحيواني  القطاع  في  االستثمار  مشروعات  عن  وأوبئة    ينتج  َنِفرة  م 

المشروعات،   بتلك  المحيطة  السكنية  البيئة  في  األمراض  انتشار  في  تتسبب 

 وتتزايد كلما زاد االمتداد العمراني تجاهها. 

 

 م. 2015توقف الدعم الحكومي لقطاع الدواجن منذ عام  .8

 

صعوبة   .9 الخارجية  األسواق  مع  تتعامل  التي  البحرينية  الشركات  تواجه 

الشهاد على  الشهادات الحصول  سواء  بالتصدير،  لها  ي سمح  لكي  المطلوبة  ات 

 الصحية أو شهادة الذبح أو شهادة الحالل. 

 

 

 

 رابعـ ا: التوصيات الخاصة بقطاع اإلنتاج الحيواني:
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وتيسير   .1 الحيواني،  القطاع  في  المستثمرين  لدعم  التشريعي  التدبير  اتخاذ 

إنهاء   في  والسرعة  والتراخيص  تستقطب  اإلجراءات  التي  اإلجراءات 

 المستثمرين. 

 

تشجيع التنافس في سوق الدواجن؛ مما سيمك ن المستهلك المحلي من شراء منتج   .2

 عالي الجودة وبسعر مناسب في ظل وجود المنافسة.

 

المهني،    .3 ورفع مستواهم  وتدريبهم،  ومساندتهم  المربين  العمل على دعم  أهمية 

 يمومة مشاريعهم. وتقديم المساعدة الفنية بما يضمن د 

الحديثة؛    .4 األساليب  وفق  الدواجن  وتربية  صناعة  العتماد  والترويج  التشجيع 

 لضمان ديمومة هذا القطاع وزيادة اإلنتاج. 

 

أرض   .4 تخصيص  والحبوب من خالل  لزراعة األعالف  المحلي  اإلنتاج  تشجيع 

في   تدخل  التي  المستوردة  األساسية  العناصر  توفير  ودعم  وطني،  ومصنع 

 عة األعالف المركبة.صنا

 

العقود   .5 مشاكل  على  التغل ب  يضمنوا  لكي  للمربين  للدولة  مملوكة  أراٍض  توفير 

 قصيرة المدى أو التي قد تتأثر بوفاة المالك، ويشعرهم باألمان واالستقرار. 

 

اتخاذ اإلجراءات للترخيص إلنشاء المزارع العمودية )متعددة الطوابق( لتربية    .7

يسهم في حل مشكلة ندرة وصغر مساحة األراضي، كما سيعمل  الدواجن، مما  

 على مضاعفة اإلنتاج. 

 



171 
 

والقرى؛    .8 المدن  مناطق  خارج  والحيوانات  الدواجن  تربية  مزارع  تكون  أن 

توفير   يتطلب  الذي  األمر  والروائح،  واألمراض  األوبئة  انتشار  من  حماية 

 أراٍض بعيدة عن المناطق السكنية. 

 

اتخاذ اإلجراءات القانونية التنظيمية الالزمة بأن تكون محاجر الحيوانات  أهمية    .9

بالقرب منها؛ لتوقي   بعيدة عن المناطق السكنية وتوفير محجر في الموانئ أو 

منعؤًا  لها  حاملة  المستوردة  الحيوانات  تكون  أمراض  أو  أوبئة  أي  ومنع 

 النتشارها واحتوائها قبل دخولها للبلد. 

 

ت  .10 تدبير  مراكز  اتخاذ  إنشاء  حق  الخاص  القطاع  إعطاء  َمنح  لتنظيم  شريعي 

تربية   مزارع  على  لإلشراف  وخبراء  زراعيين  ومهندسين  بيطريين  تضم 

وتقديم   داخلها،  والسالمة  الصحة  على  والمحافظة  والدواجن  الحيوانات 

 الخدمات الضرورية لتلك المزارع. 

 

والدوا .11 الحيوانات  لصحة  حديثة  وأنظمة  معايير  تجاري  استحداث  بحيث  جن 

اإلنتاج   ومستوى  أساليب  في  وخاصة  العالمية،  التطورات  مع  وتتوافق 

 والتخزين. 

 

 

 ضرورة إعادة تقديم الدعم عن طريق صندوق العمل )تمكين(.  .12

 

 العمل على تشجيع البنوك على توفير قروض تمويلية ميسرة لمربي الدواجن.   .13

 

اتخاذ تدابير لمنح )شهادة حالل( توضع على المنتج المحلي ألجل التصدير،    .14

 تشجيع التصدير حيث ت شترط تلك الشهادة.  بما يكفل 
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 خامسـ ا: التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع السمكي: 

 

عدم قدرة بعض المستثمرين من المواطنين في مجال االستزراع السمكي على   .1

المقدم   المالي  الدعم  وضعف  المالية،  الموارد  قلة  بسبب  واالستمرار  الصمود 

وعمل   كمهنة  السمكي  االستزراع  يمارس  ال  ممن  أو  المجال،  هذا  في  لهم 

ل معينة  حياة  لدورة  يخضع  السمكي  االستزراع  أن  حين  في  ألسماك،  مستدام، 

االلتزام  يتم  لم  إذا  محددة،  ومواسم  األسماك  من  معينة  أنواع  أحجام  بحسب 

 بعملية االستزراع بصورة صحيحة سيؤدي حتمؤًا إلى خسارة الموسم بأكمله.  

يعتبر   والذي  خاصؤة،  أو  حكومية  مختبرات  وجود  عدم  كذلك  األسباب  ومن 

المستزرعة   األسماك  جودة  من  للتأكد  السمكي  االستزراع  في  أساسيؤًا  متطلبؤًا 

وخلوها من األمراض، ويرجع عدم توفير تلك المختبرات إلى التكاليف المالية 

 العالية ألجهزة الفحص المختبري.  

 

كي بسبب عمليات االستنزاف واستخدام أساليب الصيد انخفاض المخزون السم .2

الطرق   من  وغيرها  القانون،  بمخالفة  تتم  والتي  )الكراف(  عن طريق  الجائر 

 المدمرة للبيئة البحرية.  

 

استنزاف  .3 في  كبير  بشكل  والقوارب  الصيد  رخص  أعداد  زيادة  ساهمت 

في تسبب  الصيد  رخص  بتأجير  البعض  قيام  أن  كما  السمكي،    المخزون 

 استنزاف المخزون السمكي المحلي وتدمير البيئة البحرية. 

 

عن  .4 الناتج  التلوث  من  يعاني  الذي  توبلي  خليج  ذلك  ومثال  البيئي،  التلوث 

طاقتها   والفائض عن  ثنائيؤًا  المعالجة  الصحي  الصرف  مياه  عمليات تصريف 
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ا  االستيعابية إلى الخليج مما يتسبب في التلوث والقضاء على األسماك وغيره

 من الكائنات البحرية. 

 

 أث ر التوس ع في دفان البحر سلبؤًا على مساحات الصيد والمصائد.  .5

 

إذ   .6 للصيادين،  )تمكين(  العمل  الدعم من صندوق  برامج  تقديم  استمرارية  عدم 

ض للتوقف المؤقت من حين آلخر.   أن الدعم المقد م من الصندوق يتعر 

 

 المردود المالي.العزوف عن امتهان مهنة الصيد بسبب ضعف  .7

 

المائية   .8 العلوم  مثل  القطاع  في  المتخصصة  الوطنية  الكوادر  في وجود  النقص 

 والبحرية وعلم تربية األحياء المائية والكيمياء البحرية.  

 

ا أدى إلى  .9 التأمينات االجتماعية بعض المشتغلين في الصيد، ِممَّ ال يشمل نظام 

األسماك )من غير العاملين في  عدم خضوع الصيادين من المحترفين ومربي  

 المؤسسات والشركات( لمظلة التأمينات االجتماعية. 

 

 

 سادسـ ا: التوصيات الخاصة بالقطاع السمكي: 

 

تخصيص الموارد المالية الالزمة لتطوير وإدخال التقنيات لقطاعات استزراع   .1

والتسوي  التصنيع  وخدمات  الحديثة  الصيد  ووسائل  والمائية  السمكية  ق  األحياء 

 المتطورة.  
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الوضع  .2 في  تتماثل  التي  الدول  في  الناجحة  والمشاريع  التجارب  االطالع على 

في   والخبرات  والتقنية  الفنية  المعلومات  وتبادل  والمناخية،  البيئية  والظروف 

 .مجال االستزراع السمكي

 

 تعيين مواقع يتم تخصيصها لمشاريع االستزراع السمكي.  .3
 

 

المستثمرين   .4 وجذب  الستقطاب  المناسب  التشريعي  التدبير  اتخاذ  على  العمل 

وتشجيع االستثمار الخارجي ورأس المال واستقطابه للمملكة، من خالل وضع  

شروط وأحكام ميسرة لالستثمار وتقديم الضمانات واإلعفاءات كتدابير مؤقتة  

 عة.  ومنح التسهيالت المالية وخفض الرسوم المفروضة بجعلها مشج

 

مجاالت   .5 لتعزيز  االستثمارات  من  المزيد  استكشاف  على  التشجيع  ضرورة 

التجزئة    -تجارة الجملة    -التخزين    -النقل   -المناولة    -القيمة السمكية )المعالجة  

في    - كبير  بشكل  البحرين  مملكة  في  السمكي  القطاع  يساهم  إذ  االستهالك(، 

 توفير األمن الغذائي. 

 

جمعيا .6 بآراء  المجتمع  االستعانة  بمؤسسات  االستعانة  وكذلك  الصيادين،  ت 

 المدني المعنية في األمور المتعلقة بشؤون الصيد.

 

اتخاذ تدبير تشريعي لحظر الصيد في فترات معينة ألنواع األسماك المطلوبة   .7

محليؤًا وغير المشمولة بقرارات الحظر المؤقت النافذة، لضمان التكاثر وتكوين  

 .مخزون سمكي

 

على .8 القضائي    العمل  الضبط  ومأموري  المراقبين  عدد  وزيادة  الرقابة،  زيادة 

أن  إذ  بحزم،  لها  والتصدي  الصيد،  طرق  في  والمخالفات  التجاوزات  لضبط 
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القضائي تؤدي إلى عدم ضبط كل   المراقبين ومأموري الضبط  محدودية عدد 

 مخالفات الصيد كما تؤدي إلى زيادتها. 

 

 

القو  .9 في  العقوبات  تشريعات  للصيد مراجعة  المخالفة  باألفعال  الصلة  ذات  انين 

تشك ل   والتي  المجرمة  غير  والممارسات  األفعال  بعض  ومراجعة  بتشديدها، 

التجريم ووضع عقوبة مناسبة  السمكي وإدخالها في دائرة  القطاع  خطًرا على 

لها، وبشكل خاص اتخاذ تدابير تشريعية لمنع وتجريم أي فعل أو أي شكل من  

 الصيد. أشكال تأجير رخص 

 

اعتبارها  .10 مع  المشددة  العقوبات  وفرض  البحري،  التلوث  لمنع  التدابير  اتخاذ 

 من الظروف المشددة. 

 

أو   .11 للتربة  وصولها  قبل  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  سرعة  على  العمل 

المائية بحسب األحوال، وإعادة استخدامها لالستفادة منها في ري   للمسطحات 

 األراضي الزراعية. 

 

تبني   .12 لالستزراع  ضرورة  الوطني  المركز  في  تنفيذه  يتم  لما  مماثلة  مشاريع 

البحري برأس حيان، وتخصيص األراضي لها، والشراكة مع القطاع الخاص 

 للبناء والتشغيل. 

 

توفير موارد الدعم المالية المستمرة والمالئمة للصيادين عن طريق صندوق   .13

 العمل )تمكين(. 

  

 العمل على تشجيع البنوك على توفير قروض تمويلية ميسرة لدعم الصيادين.   .14
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القطاع   .15 في  للعمل  الوطنية  الكوادر  وتأهيل  وتعليم  استقطاب  على  العمل 

 السمكي، لكي تتمتع بتخصصات مهنية وعلمية وأكاديمية في هذا القطاع. 

 

زراع السمكي  استثمار وسائل تبادل الخبرات الناجحة والرائدة في مجال االست  .16

ومصائد األسماك، وتعزيز المهارات الوطنية عن طريق تلك الخبرات، وذلك  

 بشتى الوسائل ومنها المنصات الرقمية.  

 

اتخاذ تدبير تشريعي لتشمل مظلة التأمين االجتماعي كافة العاملين في مجال    .17

 الصيد.

 

 

 

 سابعـ ا: التوصيات العامة: 

 

وطنية    .1 استراتيجية  على  اعتماد  العمل  يتم  وأن  الغذائي،  األمن  بشؤون  معنية 

 االلتزام بها ضمن إطار زمني محدد ومتابعة تنفيذها وتطويرها. 

 

إنشاء هيئة مستقلة مختصة بشؤون األمن الغذائي، خاصة في ظل الحاجة إلى    .2

لتشعب   نظًرا  البحرين؛  مملكة  في  الغذائي  باألمن  مختص  حكومي  جهاز 

مما   والرسمية،  الحكومية  الجهات  من  العديد  في  العالقة  ذات  التخصصات 

والخدمات   التراخيص  إصدار  في  والتأخير  اإلجراءات  كثرة  عليه  يترتب 

ع على أكثر من  األ الموز  المالي  ساسية والتداخل في االختصاص والتخصيص 

 جهة.  
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العامة    .3 الميزانية  من ضمن  الغذائي  األمن  الحتياجات  مستجيبة  ميزانية  توفير 

 للدولة كأولوية. 

 

باألمن    .4 الصلة  وذات  بالغذاء  المتعلقة  النافذة  التشريعات  مراجعة  ضرورة 

أواللوا القوانين  )سواء  الجهات  الغذائي  بين  والتنسيق  أوالقرارات(  التنفيذية  ئح 

وإلزالة  المطلوب  التدبير  لسن  التشريعية،  السلطة  مع  بالتعاون  التنفيذية 

النصوص المقيدة آلليات تحقيق األمن الغذائي، ووضع التشريعات التي يتم على  

الغذائية والمخزون السلع  الغذائي ومراقبة وتداول  تنمية وتحقيق األمن    أساسها 

 االستراتيجي الغذائي، وتيسير اشتراطات منح التراخيص. 

 

 

 

وزارة   .5 في  الغذائي  األمن  قطاعات  لجميع  موحد  نظامية  رخص  نظام  اعتماد 

والتجارة  الصناعة  ووزارة  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال 

باألمن   مختصة  مستقلة  هيئة  إنشاء  اقتراح  في  النظر  حين  إلى  والسياحة، 

 ي. الغذائ 

 

 

االستثنائية    .6 الظروف  لمواجهة  األساسية  للسلع  غذائي  مخزون  تأمين  ضرورة 

أو   الغلق  تدابير  بسبب  المصدرة  الدول  من  ألي  نقص  حدوث  بسبب  والقاهرة 

أن  وخاصة  األسعار،  خفض  تحاشي  أو  التصدير  على  قيود  فرض  أو  تعليق 

بنسبة  االستيراد  على  يعتمد  البحرين  مملكة  في  الغذائي  %(،  90)  المخزون 

أو   الطبيعية  الكوارث  أو  الطوار   حاالت  من  حالة  أي  بحدوث  يتأثر  وبالتالي 

 .انتشار األمراض واألوبئة التي تجتاح العالم
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االستغالل    .7 ومنع  وتثبيتها  األسعار  لمراقبة  والرقابية  التشريعية  التدابير  اتخاذ 

االست السلع  وفرة  لضمان  والقاهرة  االستثنائية  الظروف  في  راتيجية  خاصة 

لرصد  المحلية؛  األسواق  على  الرقابي  الدور  وتفعيل  كافية،  لمدة  األساسية 

 التجاوزات والمخالفات.  

 

ال    .8 التي  البيضاء(  )األراضي  من  لالستفادة  الالزمة  التشريعية  التدابير  اتخاذ 

ميزات خاصة من   تؤ عطى  بحيث  باستثمارها كمناطق حرة  يستثمرها أصحابها 

المخفض الضريبة  وبذلك  حيث  المخفضة،  والمائية  الكهربائية  والتعرفة  ة، 

مع   شراكات  لعقد  الخارجيين  للمستثمرين  جاذبؤًا  عامال  األراضي  هذه  ستكون 

 المالك البحرينيين لتلك األراضي. 

 

في    .9 منها  لالنتفاع  األوقاف  مظلة  تحت  تقع  التي  األراضي  من  االستفادة 

 والسمكية. القطاعات الزراعية والحيوانية  

 

استخدام األراضي المدفونة بتخصيصها لتربية المواشي، إضافة إلى الزراعة  .10

التي تنتج    باستخدام التقنيات الحديثة كالزراعة بدون تربة والزراعة األحيومائية

إلى   تحتاج  الزراعة ال  الوقت ذاته، وهذه األنواع من  أسماكؤًا وخضراوات في 

 زراعة في األرض مباشرةً.

  

لدعم   .11 خاصة  ميزات  لمنح  محددة  زمنية  لفترة  مؤقتة  تشريعية  تدابير  اتخاذ 

والقيمة   الجمركية  الضريبة  كإلغاء  محليؤًا  الغذاء  قطاعات  في  المساهمين 

الشرك عن  بغية  المضافة  المستثمرة،  الخارجية  والشركات  المحلية  الغذائية  ات 

أن يكون المنتج المحلي قادًرا على المنافسة، وفي الوقت نفسه سيسهم في جذب  

الصناعات  دعم  في  تساعد  جمركية  تعرفة  تحديد  وكذلك  الخارجي.  المستثمر 

 الغذائية المحلية. 
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القطا  .12 في  االستثمار  لتشجيع  تشريعية  تدابير  األمن  اتخاذ  تدعم  التي  عات 

الغذائي، إليجاد بيئة استثمارية تضطلع بدور أساسي في تحقيق األمن الغذائي،  

المشروعات،   تلك  تمويل  وتشجيع  الغذائية،  الصناعات  في  االستثمار  بتشجيع 

التي   والميزات  الحوافز  وتخصيص  رأسمالية،  استثمارات  واستقطاب  ولجذب 

 تحفز القطاع الخاص على االستثمار.  

 

اتخاذ تدبير تشريعي يمنع اإلغراق بهدف حماية المنتج المحلي واستمراريته   .13

وتطويره وديمومته، لمنع الزيادة غير المبررة في الواردات التي من الممكن أن  

 .يغطيها الناتج المحلي

 

تمويل    .14 في  لإلسهام  الدعم  وجهات  والمصارف  البنوك  تشجيع  ضرورة 

استحداث   عبر  الغذائي،  برامجها  االستثمار  من  جزء  وتوجيه  تمويل  برامج 

أو   ضعف  لحل  وذلك  القطاعات،  بمختلف  الغذائية  الشركات  لدعم  التمويلية 

بالقطا المتعلقة  التجارية  األنشطة  ألصحاب  التمويل  الزراعية  انعدام  عات 

  ة. والحيوانية والسمكي 

 

المنظم .15 من  المقدمة  والخبرات  والفنية  المالية  الدعم  برامج  من  ات  االستفادة 

بقطاعات  والمعنية  البحرين،  مملكة  إليها  المنضمة  والدولية  اإلقليمية  والهيئات 

 األمن الغذائي الزراعي والحيواني والسمكي.  

 

تشجيع   .16 عن طريق  الغذائي،  األمن  تحقيق  مجال  في  الخليجي  التعاون  تعزيز 

التعاون  مجلس  دول  بين  التكامل  لتحقيق  والثنائية  الدولية  والشراكات    التعاون 

 لدول الخليج العربي في القطاعات الثالثة )الزراعية والحيوانية والسمكية(. 
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باستئجار األراضي في   .17 للسماح  الدول  التشريعية والتنسيق مع  التدابير  اتخاذ 

لألفراد؛ إلقامة مشاريع   تعود ملكيتها  التي  تلك  أو  الحكومات  الدول، سواء من 

 عليها تسهم في دعم األمن الغذائي المحلي. 

 

وتكون   .18 إقليميؤًا،  الغذائي  االستثمار  في  المواطنين  من  للراغبين  الدعم  توفير 

 مشمولة ببرامج الدعم على سبيل المثال المقدم من )تمكين(.  

 

 تشجيع وتقديم الدعم على استخدام أساليب الطاقة البديلة.   .19

 

والتحديات،   .20 المعوقات  لبحث  الخاص  القطاع  مع  المستمر  والتوافق  التواصل 

 على سبل معالجتها. 

 

في   .21 والمطلوبة  النادرة  النوعية  التخصصات  بحصر  المبادرة  الدولة  على 

األحياء،   وعلم  النباتات  وعلم  الحشرات  كعلم  الحكومية  واإلدارات  الجهات 

والعمل على الترويج لهذه التخصصات بين طلبة المدارس؛ بغية إعداد الكوادر  

 الوطنية المتخصصة وتأهيلها وتدريبها.  

 

الوط  .22 الجامعة  البرامج  تشجيع  لطرح  الخاصة  والمعاهد  الجامعات  وكذلك  نية 

المتعلقة باألمن الغذائي، وتوفير الدعم الكامل للمناهج التعليمية المتعلقة باألمن  

الخارجية   للجامعات  الدراسية  والمنح  البعثات  زيادة  على  والعمل  الغذائي، 

ك إنشاء  حاليؤًا  يصعب  التي  النادرة  التخصصات  دعم  مجال  في  ليات  وخاصةً 

 .متخصصة بشأنها

 

 دعم الدراسات والبحوث المخصصة لتطوير قطاعات األمن الغذائي.  .23

 

اإلرشادي  .24 الفني  الدعم  بتوفير  )تمكين(  العمل  صندوق  قيام  ضرورة 

بما   والقانوني؛  المهني  الصعيدين  على  الغذائي،  القطاع  في  العاملة  للمؤسسات 



181 
 

ي يؤثر بدوره في ديمومة  يضمن حماية أصحاب األعمال من التعث ر المالي الذ

المشاريع. مع متابعة وقياس تأثير الدعم على المنتفعين ومدى التطور الناتج عن  

 الدعم.

 

 ،، واألمر معروض على المجلس الموقر                

 

 عادل عبدالرمحن العاودة                                                       دالل جاسم الزايد  

 اللجنة نائب رئيس اللجنة                                                                رئيس        

 

 

 

 

 

 

 


