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 سعادة السيد فيصل راشد النعيمي   احملرتم
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 

مشببب قا وبببتعد   بعبببحيا  عبببن ق  بببت   أ بببتعد   يطيبببي أبببر ق  قم ببب  أ ببب 
( أسبببب   25 شببببو  اببببد ر    أسببببل ر  م   بببب  أ    ببببد  موبببب    1975( أسبببب   11موبببب   

2021. 
 

ت مقي ببببب     ابببببتق م توشبببببب  قعم  بببببب ر قنهبببببح ع ر  يببببب   شبببببوع  مب ببببب   
 قوصته ثالث  ق ت يع من رتميخ .أع ض  ه ى  مج س خالل مدهح 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 
 

 علي بن صاحل الصاحل 
 رئيس جملس الشورى              
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 لخص تقرير  م

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني جلنة 

 العنوان 
 ) 11بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) 

 2021) لسنة 25بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم رقم ( 1975 لسنة

 الموقرة  الحكومةمقدم من  أصل مشروع القانون 

اإلحالة إىل  تاريخ  

 اللجنة 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعدور االنعقاد العادي ال - م2021  دیسمبر 7

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة 
 الفصل التشریعي الخامس  – رابعلدور االنعقاد العادي ا  - م2021دیسمبر  13

   )1( عدد االجتماعات

 یعرض ألول مرة  العرض على اجللسة 

مشروع    مضمونبنية و

 القانون 

 ثالث مواد + دیباجة 

األولىناولت  المادة  المادة   ت  (  استبدال  القانون5رقم  من  لسنة 11(  رقم  )   (
بحظر مغادرة مملكة البحرین أو العودة إلیھا إال   ،السفر  تبشأن جوازا 1975

جواز السفر أو أي وثیقة أخرى تقوم   من األماكن المخصصة لذلك، باستخدام
مقامھ أو بطاقة الھویة، وأجازت ھذه المادة لوزیر الداخلیة بقرار منھ تحدید  

إلیھا، وكذا األماكن المخصصة   وسائل أخرى لمغادرة مملكة البحرین أو العودة
منھا، والخروج  البحرین  مملكة  فتضمنت  لدخول  الثانیة  المادة  كل    أما  إلغاء 

 ة تنفیذیة. لثفیما جاءت المادة الثا نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون،

عملیة   وتسھیل  الجریمة  ومكافحة  األمن  تعزیز  إلى  القانون  مشروع  یھدف 
األشخاص   ھویة  ودعم  تحدید  المنافذ،  في  ودولیًا  محلیًا  المبعدین  وإیقاف 

التعاون األمني الدولي، فضًال عن تسھیل حركة عبور المسافرین المغادرین 
بمطار   اإللكترونیة  البوابات  طریق  عن  إلیھا  والقادمین  البحرین  مملكة  من 
البحرین الدولي، على نحو یسمح بمواكبة ما قد یطرأ من مستجدات وتطورات  

مستقبل، وبما یسمح بتسھیل حركة تنقل األجانب المقیمین في المملكة  في ال
 سواء ببطاقة الھویة أو أي وسیلة أخرى قد تطرأ مستقبًال.
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رأي جلنة الشؤون  

التشريعية والقانونية  

 مبجلس الشورى 

 والقانونیة   الدستوریة تینقانون من الناحیالسالمة مشروع 
 

 اجلهات رأي  خالصة  

 : الداخليةوزارة 

القانوني   والرأي  التشریع  ھیئة  مذكرة  في  ورد  ما  مع  الداخلیة  وزارة  تتفق 
األمن   تعزیز  في  القانون سیسھم  أن مشروع  في  القانون  لمشروع  المرافقة 
ومكافحة الجریمة، وتسھیل عملیة تحدید ھویة األشخاص وإیقاف المبعدین 

افرین من وإلى المملكة  محلیًا ودولیًا في المنافذ، وتسھیل حركة عبور المس
یسمح   نحو  على  الدولي،  البحرین  بمطار  اإللكترونیة  البوابات  طریق  عن 
أن   إلى  إضافة  المستقبل،  في  وتطورات  مستجدات  من  یطرأ  قد  ما  بمواكبة 
مملكة   في  المقیمین  األجانب  حركة  تسھیل  إلى  سیؤدي  القانون  مشروع 

 د تطرأ مستقبًال. البحرین سواء ببطاقة الھویة أو أي وسیلة أخرى ق
 

 وزارة اخلارجية: 

 تتفق وزارة الخارجیة مع مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة.
 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: 

توافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف مع الرأي الوارد في 

 . مذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني

  الموافقة على مشروع القانون جملس النواب قرار  

  الموافقة على مشروع القانون توصية اللجنة 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 األولاملرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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  م.2021 دیسمبر 20 التاریخ :
 ) 4الرقم: (

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير

 )  11بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  )  خبصوص  

  2021) لسنة  25بشأن جوازات السفر املرافق للمرسوم رقم (  1975  لسنة 
 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابع االنعقاد العادي الدور  
 
 

 مقدمـة: 
  

استلمت لجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السید علي بن صالح      

، م2021  دیسمبر   7  ) المؤرخ في 4د  5ص ل خ أ/ ف/691الصالح رئیس مجلس الشورى رقم (

بتعدیل بعض  مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  )  والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة 

) لسنة  25المرافق للمرسوم رقم ( ،بشأن جوازات السفر 1975 لسنة  ) 11أحكام القانون رقم (

 ، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ. 2021
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ً
 إجراءات اللجنة:  -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة: 
 

 .م2021 دیسمبر 13 المنعقد بتاریخ  رابعالتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعھا   )1(
 

الم )2( الوثائق  على  دراستھا  أثناء  اللجنة  النظراطلعت  موضوع  القانون  بمشروع  والتي    تعلقة 

 اشتملت على:  
 

 مشروع القانون، ومذكرة ھیئة التشریع والرأي القانوني. -

 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى. -

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.   -
 

 : دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب  )3(
 

 

 المنصب  االسم

   الداخليةوزارة 

وكیل الوزارة لشؤون الجنسیة  خلیفةالشیخ ھشام بن عبدالرحمن آل 
 والجوازات واإلقامة 

 مدیر إدارة الشؤون القانونیة العقید حسین سلمان مطر 

 مدیر إدارة المنافذ   المقدم فواز ناصر الجیران

 الرائد الشیخ عبدالرحمن بن دعیج آل خلیفة
مدیر إدارة الجوازات بشؤون الجنسیة  

 والجوازات  
 إدارة الشؤون القانونیة   النقیب جاسم جبر الدوسري

 النقیب فیصل عبدالعزیز النجار 
رئیس فرع االتصال والمتابعة مع 

 النواب و الشورى مجلسي
 إدارة الشؤون القانونیة  النقیب أحمد عبدهللا الجازي
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 المنصب  االسم

 وزارة اخلارجية 

 السفیر خلیل یعقوب الخیاط سعادة 
وكیل الوزارة للشؤون القنصلیة  

 واإلداریة باإلنابة
 رئیس قطاع الشؤون القانونیة السفیر محمد عبدالرحمن الحیدان  

 سكرتیر ثالث بإدارة الشؤون القانونیة  محمد عیسى األنصاري 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 مستشار قانوني  العصفور إسماعیل أحمد الشیخ خلف 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون برلمانیة  خولة عبدالكریم حمیدان

 
 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -

 المنصب  االسم 

 هيئة املستشارين القانونيني

   مستشار قانوني  میادة مجید معارج د. 

 سیاسي باحث  دل العجیمي محمد عا

 شؤون اللجان  إدارة

 مشرف شؤون اللجان  د. سھیرا عبداللطیف  

 أمین سر لجنة  زینب یوسف خلیل 

   اإلعالمو إدارة العالقات 

 وتواصل أول  أخصائي إعالم سماء عبدالجلیل 
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ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

والقانونیة بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحیتین  رأت لجنة الشؤون التشریعیة       

 الدستوریة والقانونیة. 

 

ا
ً
 :الداخليةوزارة رأي  -ثالثـــ

مشـــروع  في مذكرة ھیئة التشـــریع والرأي القانوني المرافقة ل  ما وردتتفق وزارة الداخلیة مع      

وتـسھیل عملیة تحدید    ومكافحة الجریمة،  في أن مـشروع القانون ـسیـسھم في تعزیز األمن القانون

من   تسـھیل حركة عبور المسـافرینو   ،ھویة األشـخاص وإیقاف المبعدین محلًیا ودولًیا في المنافذ

على نحو یســــمح بمواكبة    ،المملكة عن طریق البوابات اإللكترونیة بمطار البحرین الدوليوإلى  

روع القانون سـیؤدي إلى شـ ن مأإضـافة إلى   مسـتجدات وتطورات في المسـتقبل،  نما قد یطرأ م

ســواء ببطاقة الھویة أو أي وســیلة أخرى قد   تســھیل حركة األجانب المقیمین في مملكة البحرین

   .مستقبًال تطرأ  

 

ارابع
ً
 :يةوزارة اخلارجرأي  -ـــ

 .من الحكومة الموقرة المقدم  القانون  مشروعمع    خارجیةوزارة التتفق        

 

ا
ً
 :والشؤون اإلسالمية واألوقاف وزارة العدلرأي  -خامســ

رأي       واألوقاف    توافق  اإلسالمیة  والشؤون  العدل  مذكرة  وزارة  في  الوارد  الرأي  ھیئة  مع 

 .التشریع والرأي القانوني 
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ا
ً
 رأي اللجنــة: -سادس

 

 ) 11بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  )  تدارست اللجنة       

كل    مع ممثلي  ،2021) لسنة  25المرافق للمرسوم رقم (  ،بشأن جوازات السفر  1975  لسنة

والمستشار    ،والشؤون اإلسالمیة واألوقاف  ووزارة العدل  وزارة الخارجیة،و  ،الداخلیةوزارة    من:

للجنة،   الشورى  القانوني  بمجلس  والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة  اللجنة على رأي  واطلعت 

اللجنة  ، كما اطلعت  قانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیةمشروع الوالذي جاء مؤكدًا لسالمة  

 .على قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن مشروع القانون
 

استبدال    المادة األولىت  ناولت ،  من ثالث مواد  -دیباجةفضًال عن ال-  القانون یتألف مشروع  

بحظر مغادرة مملكة    ، بشأن جوازات السفر  1975) لسنة  11) من القانون رقم (5المادة رقم (

البحرین أو العودة إلیھا إال من األماكن المخصصة لذلك، باستخدام جواز السفر أو أي وثیقة أخرى  

وسائل أخرى    تقوم مقامھ أو بطاقة الھویة، وأجازت ھذه المادة لوزیر الداخلیة بقرار منھ تحدید

لمغادرة مملكة البحرین أو العودة إلیھا، وكذا األماكن المخصصة لدخول مملكة البحرین والخروج  

المادة  فیما جاءت    فتضمنت إلغاء كل نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون،  المادة الثانیةمنھا، أما  

 تنفیذیة.  الثالثة 
 

ومكافحة الجریمة وتسھیل عملیة تحدید ھویة  یھدف مشروع القانون إلى تعزیز األمن  و 

الدولي، فضًال عن   التعاون األمني  المنافذ، ودعم  المبعدین محلًیا ودولًیا في  األشخاص وإیقاف 

عن طریق البوابات   ھایوالقادمین إل  مملكة البحرینمن   تسھیل حركة عبور المسافرین المغادرین 

یسمح بمواكبة ما قد یطرأ من مستجدات وتطورات  على نحو    ، اإللكترونیة بمطار البحرین الدولي

أو    الھویة  في المستقبل، وبما یسمح بتسھیل حركة تنقل األجانب المقیمین في المملكة سواء ببطاقة

 أي وسیلة أخرى قد تطرأ مستقبًال. 
  

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظًرا      

القانون ألھمیة   على  مشروع  المبدأ  حیث  من  بالموافقة  توصیتھا  إلى  اللجنة  خلصت  مشروع  ، 

 . وفق الجدول المرفق  ، والموافقة على نصوص موادهقانونال
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اسابع
ً
 األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع  -ـــ

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل  39إعماالً لنص المادة (     

 من: 

ا.  فيصل راشد النعيمي  األستاذ  سعادة -
ً
ا أصليــــ

ً
 مقرر

ا.   د الغتمـف أمحـيوس األستاذسعادة  -
ً
ا احتياطيـ

ً
 مقرر

 

اثامن
ً
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 بما یلي: 
 

بتعدیل بعض أحكام القانون  مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  )  على  الموافقة من حیث المبدأ   -

 .2021) لسنة 25المرافق للمرسوم رقم ( ،بشأن جوازات السفر 1975 لسنة )11رقم (

 .الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصیالً في الجدول المرفق -
 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 
 

 فيصل راشد النعيمي                                        يوسف أمحد الغتم     

   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 ينلثاااملرفق 
 

 جدول بمواد مشروع القانون
 
 
 
 
 

 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 )  11بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) 
 2021) لسنة 25بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم رقم ( 1975 لسنة

 

نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  مجلس النواب 

 اللجنة 

 المسمى  

 
مشروع قانون رقم (  )  

بتعدیل بعض  (  ) لسنة  

) 11أحكام القانون رقم (

بشأن جوازات   1975لسنة 

 السفر

 

 

 

 

 

 المسمى 

 

ا   ــّمى كـم ة على المســ الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

 

ا   ــّمى كـم ة على المســ الموافـق

 القانون.ورد في مشروع  

 المسمى 

 

مشروع قانون رقم (  )  

بتعدیل بعض أحكام (  )  لسنة

) لسنة  11القانون رقم (

 بشأن جوازات السفر 1975
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نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  مجلس النواب 

 اللجنة 

 الدیباجة  

نحن حمد بن عیسى آل خلیفة        

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

) م  رـق ون  ــاـن ق اـل ى  ـل )  11وـع

بشــأن جوازات   1975لســنة  

 السفر، وتعدیالتھ،

) م  رـق ون  ــاـن ق اـل ى  ـل )  46وـع

ــنة  ــأن بطاقة    2006لســ بشــ

الھوـیة، وعلى األخص الـمادة  

 ) منھ،  6(

أقر مجلس الشورى ومجلس  

نصھ،   اآلتي  القانون  النواب 

 وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه: 

 الدیباجة 

ة   اـج دیـب ة على نص اـل الموافـق

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الدیباجة 

اجـة  دیـب ة على نص اـل الموافـق

 كما ورد في مشروع القانون. 

 

 الدیباجة 

نحن حمد بن عیســـى آل خلیفة        

 ملك مملكة البحرین.

 بعد االطالع على الدستور،

لسنة       )11وعلى القانون رقم (

بشـأن جوازات السـفر،   1975

 وتعدیالتھ،

لسنة       )46وعلى القانون رقم (

ة الھوـیة،    2006 بشــــأن بـطاـق

 ) منھ،  6لى األخص المادة (وع

أقر مجلس الشــــورى ومجلس  

انون اآلتي نصـــــھ،   النواب الـق

 وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  مجلس النواب 

 اللجنة 

 المادة الخامسة 

 
 
 
 
 
 
 

 

ادرة البحرین أو   ال تجوز مـغ

العودة إلیھـا إال من األمـاكن  

المخصـصـة لذلك، وبإذن من  

موظف الجوازات المختص،  

ــیر على   أشــ الـت ك ـب ویكون ذـل

ــفر أو الوثیقة التي  جواز   السـ

 تقوم مقامھ.

 

 المادة األولى 

 

ــتبدل بنص المادة ( ) من  5یُس

) رقم  ــانون  ــة  11الق ــن لســ  (

بشأن جوازات السفر،   1975

 النص اآلتي:

ــة  " ـلك ـمـم ــادرة  ـمغ ـتـجوز  ال 

أو   إال  البحرین  ــا  إلیھ العودة 

ــة   ــصــ من األـماكن المخصــ

لذلك، باسـتخدام جواز السـفر 

وم   ـق ـت أخـرى  ــة  ق ـی وـث أي  أو 

ــة   الھوی ــة  ــاق بط أو  ــھ  ــام مق

الصادرة من مملكة البحرین،  

ویجوز لوزیر الداخلیة بقرار  

 المادة األولى 

 

الموافـقة على نص الـمادة كـما  

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة األولى 

 

الموافـقة على نص الـمادة كـما  

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 المادة األولى 

 
ــتـبدل بنص الـمادة ( ) من  5یُســ

  1975) لـسنة  11القانون رقم (

بشــأن جوازات الســفر، النص  

 اآلتي:

ــة  " ك مــل ـم ــادرة  غ ـم جـوز  ـت ال 

البحرین أو العودة إلیـھا إال من  

ــة لذلك،   األماكن المخصــــصــ

ــفر أو أي  ــتخدام جواز الس باس

أو   ــامــھ  مق تقوم  أخرى  ــة  وثیق

ة الصـــــادرة من   ة الھوـی بطـاـق

مملكة البحرین، ویجوز لوزیر  

ــد   تحــدی ــھ  من بقرار  ــة  ــداخلی ال
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نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  مجلس النواب 

 اللجنة 

 

 

 

ویـصدر وزیر الداخلیة قراًرا 

یعین فیھ األماكن المخصصة  

ن   حـرـی ـب اـل ــة  ك ـل ـم ـم ــدخـول  ل

 والخروج منھا.

ل أخرى   د وســـــاـئ ھ تحـدـی مـن

أو   البحرین  لمغــادرة مملكــة 

 العودة إلیھا.

ویـصدر وزیر الداخلیة قراًرا 

ألماكن المخصصة  یعین فیھ ا

ن   حـرـی ـب اـل ــة  ك ـل ـم ـم ــدخـول  ل

 والخروج منھا."

 

ــائل أخرى لمغادرة ممل كة  وسـ

 البحرین أو العودة إلیھا.

ــدر وزیر الداخلیة قراًرا  ویصـ

یعین فیھ األماكن المخصــصــة 

الـبـحـریـن   ــة  مـمـلـك ــدخـول  ل

 والخروج منھا."

 

 المادة الثانیة  

 

یُلغى كـل نص یتعـارض مع  

 أحكام ھذا القانون.

 

 

 المادة الثانیة 

 

الموافـقة على نص الـمادة كـما  

 ورد في مشروع القانون.

 الثانیة المادة 

 

الموافـقة على نص الـمادة كـما  

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثانیة 

 

مع   ــارض  یتع نص  ــل  ك یُلغى 

 أحكام ھذا القانون.
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نصوص مواد مشروع  
 القانون النافذ

نصوص مواد مشروع  
القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرھا  
نصوص المواد كما أقرتھا   اللجنة توصیة  مجلس النواب 

 اللجنة 

 المادة الثالثة   

اـلوزراء   ـمـجـلس  رـئـیس  ـعـلى 

  –كٌل فیما یخصھ  –والوزراء  

ــانون،   الق ــذا  ھ ــام  أحك ــذ  تنفی

التــالي  الیوم  بــھ من  ویُعمــل 

ــره في   الجریـدة لتـاریخ نشــ

 الرسمیة.

 المادة الثالثة  

الموافـقة على نص الـمادة كـما  

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة الثالثة  

الموافـقة على نص الـمادة كـما  

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة الثالثة  

اـلوزراء  ـجـلس  ـم ـیس  رـئ ـعـلى 

ــھ –والوزراء     –كٌل فیما یخص

ــاـنون،   اـلق ــذا  ھ ــام  أـحك ــذ  ـتـنـفی

من   ــھ  ب ــل  ــالي ویُعم الت الیوم 

ــدة   الجری في  ــره  نشــ ــاریخ  لت

 الرسمیة.

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 لثالثااملرفق 

 
لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة رأي 

 بمجلس الشورى
 
 
 
 

 الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2021 ديسمبر 8 التاريخ: 

 
 

 

 احملرتم       فيصل راشد النعيمي سعادة األستاذ/  
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  رئيــس جلنة 

 
 

بشأن جوازات   1975  ( لسنة11مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )الموضوع:  

 .2021لسنة ( 25المرافق للمرسوم رقم )السفر، 

 

 

، ضمن  معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسأرفق  ،  م2021  ديسمبر   7بتاريخ       

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون  نسخة من  ،  ( 4د    5ص ل ت ق/ ف    692م )كتابه رق

 ىإل  ،2021( لسنة  25المرافق للمرسوم رقم )بشأن جوازات السفر،    5197  ( لسنة11رقم )

لمناقش وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  المالحظات  لجنة  وإبداء  الشؤون  لعليه  ته  لجنة 

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 

 

، حيث  مناثالعقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية اجتماع ا    م2021  ديسممبر 8وبتاريخ      

كما اطلعت على المذكرة ،  وقرار مجلس النواب بشؤؤؤ نه  ،المذكور  القانون  مشؤؤؤروع اطلعت على

 .، والمستشار القانوني المساعد للجنة بش نهالمعدة من قبل المستشار القانوني
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لمبؤاد  وأحاؤام    القؤانون  مشؤؤؤؤروعإلى عؤدم مخؤال ؤة    –بعؤد المؤداولؤة والنقؤا     –وانت ؤت اللجنؤة        

   .الدستور

 

 رأي اللجنة:

بشأن    1975  ( لسنة11القانون رقم ) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام    ترى اللجنة سالمة      

  . من الناحيتين الدستورية والقانونية  ،2021( لسنة  25المرافق للمرسوم رقم )جوازات السفر،  

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيالشؤون لجنة 

 
 

 رابعالاملرفق 
 

 ومرفقاتھقرار مجلس النواب 
 
 
 
 
 

 رابعالدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 

 
 



٦ ديسمرب ٢٠٢١م

١٤٧ ف٥ د٤
















































































































	رسالة التقرير
	رسالة الإحالة
	جدول ملخص التقرير
	تقرير اللجنة
	جدول مواد مشروع القانون
	رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
	قرار مجلس النواب ومرفقاته
	مشروع القانون
	مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني



