
۱ 

م ۲۰۲۳ینایر  ۱۱التاریخ: 

املوقـر    علي بــن صـاحل الصـاحل  السيد صاحب املعايل

 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،

)۳۳المرسوم بقانون رقم (بخصوص تقریر لجنة الخدمات یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

بشأن تنظیم السیاحة    ۱۹۸٦) لسنة  ۱٥رقم (  بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون  ۲۰۲۲لسنة  

برجاء ،  بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض  ۲۰۰٦) لسنة  ٦۲والقانون رقم (

 التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.

، لتحیة والتقدیرابقبول فائق معالیكم وتفضلوا 

 هالـة رمـزي فايـز    

 رئيـس جلنــة اخلدمــات   
 

 المرفقات:
 تقریر اللجنة. .۱

 .خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى .۲

 .والقانونیة بمجلس الشورىرأي لجنة الشؤون التشریعیة  .۳

 للجنة.المستشار القانوني قبل مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون، معدة من  .٤

 . الباحث القانوني بشأن المرسوم بقانون، معد من قبل جدول مقارن .٥

 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .٦
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1د  6ف  /خ ت ص ل  017الرقــــم:   

    م2023يناير   10التاريـخ: 

 احملرتمة     هالة رمزي فايز  السيدة سعادة  

اخلدماترئيس جلنة  

وبركاته،السالم عليكم ورمحة اهللا 

ــم ن ــق لكــ ــم (رفــ ــانون رقــ ــوم بقــ ــنة ) 33املرســ ــام  2022لســ ــض أحكــ ــديل بعــ بتعــ

) 62بشـــــأن تنظـــــيم الســـــياحة والقـــــانون رقـــــم ( 1986) لســـــنة 15املرســـــوم بقـــــانون رقـــــم (

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعارض.  2006لسنة 

ــم   رأيكـــــ
ً
ــمنا ــأنه متضـــــ ــر بشـــــ ــداد تقريـــــ ــته، وإعـــــ ــته ودراســـــ ــاء مناقشـــــ برجـــــ

 من تاريخه.لعرضه على املجلس خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع  

 وبركاته، والسالم عليكم ورمحة اهللا  

 علي بن صاحل الصاحل   

 رئيس جملس الشورى
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۱ 
 

 اخلدمات جلنة لخص تقرير م

 العنوان
بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون   ۲۰۲۲) لسنة ۳۳المرسوم بقانون رقم (

 ۲۰۰٦) لسنة ٦۲بشأن تنظیم السیاحة والقانون رقم ( ۱۹۸٦) لسنة ۱٥رقم (
 بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض 

 الحكومة  املوضوع أصل 

 اإلحالة إىل اللجنة
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱۰

 سادس الفصل التشریعي ال –  ولدور االنعقاد العادي األ
 

انتهاء اللجنة من  

 املناقشة

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱۱

 سادس الفصل التشریعي ال –  ولدور االنعقاد العادي األ

   )۱( عدد االجتماعات

  مواد أربعدیباجة +  بنية املوضوع 

 مضمون املوضوع 

بشأن   ۱۹۸٦) لسنة  ۱٥) من المرسوم بقانون رقم (۱استبدال نص المادة ( .۱
 تنظیم السیاحة، وھي مادة التعریفات. 

التجارة"   .۲ بشئون  المختصة  "الوزارة  عبارة  محل  "الوزارة"  كلمة  إحالل 
وإحالل كلمة "الوزیر" محل عبارة "الوزیر المختص بشئون التجارة" أینما  

في   سیاق  وردت  في  إحاللھا  وكذلك  المذكور،  بقانون  المرسوم  نصوص 
 بعض نصوص المرسوم بقانون ذاتھ. 

بتسمیتھ مرسوم" محل عبارة "الوزیر  .۳ الذي یصدر  إحالل عبارة "الوزیر 
المختص بشئون التجارة" في الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم 

 للسیاحة والمعارض.  بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین ۲۰۰٦) لسنة ٦۲(
رأي جلنة الشؤون  

 التشريعية والقانونية  
 قانون من الناحیتین الدستوریة والقانونیةب المرسومسالمة 

 قانونمرسوم بالموافقة على ال قرار جملس النواب

 قانونمرسوم بالموافقة على ال توصية اللجنة

 



  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 األولاملرفق 
 
 

 

 تقرير اللجنة

 



  

 ۱  

 

 
 م ۲۰۲۳ ینایر ۱۱التاریخ: 

 

 ) ۲الرقم: (

 
  اخلدمات  تقرير جلنة 

بتعديل بعض أحكام املرسوم  ٢٠٢٢) لسنة  ٣٣املرسوم بقانون رقم ( خبصوص 

 ٢٠٠٦) لسنة  ٦٢بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (  ١٩٨٦) لسنة ١٥بقانون رقم (

 واملعارض بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة 
 

 السادس التشريعي الفصل –  األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

لجنة   الكتاب    الخدمات استلمت  السیدصاحب  مجلس   معالي  رئیس  الصالح  صالح  بن  علي 
، والذي تم بموجبھ م۲۰۲۳ینایر    ۱۰  في  لمؤرخا،  )۱د    ٦/ ف    خ ت ص ل    ۰۱۷رقم (  الشورى

بدراسة ومناقشة   اللجنة  ( تكلیف  رقم  بقانون  لسنة  ۳۳المرسوم  أحكام   ۲۰۲۲)  بتعدیل بعض 

  ۲۰۰٦) لسنة  ٦۲بشأن تنظیم السیاحة والقانون رقم (  ۱۹۸٦) لسنة  ۱٥المرسوم بقانون رقم (

 نھ.  وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأ ،بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض

 

 



 

۲ 
 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 التالي: في االجتماع تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور ) ۱(

 الفصل  الدور  التاریخ  رقم االجتماع

 السادس األول  م ۲۰۲۳ینایر  ۱۱ الثالث
 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون، والتي اشتملت على: )۲(

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

 ) مرفق . (ومذكرتھ اإلیضاحیة، المرسوم بقانون المذكور -

 (مرفق)   أي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.ر -

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

قبل - من  معدة  بقانون،  المرسوم  بشأن  القانوني  بالرأي  محمد دال  مذكرة  أحمد  إسالم   كتور 

 (مرفق) للجنة. المستشار القانوني 

مقارن - قبل  جدول  من  معد  بقانون،  المرسوم  القانوني   بشأن  جمعة  الباحث  علي    . حوراء 

 (مرفق) 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: عاجتماحضر  -

 ھیئة المستشارین القانونیین 
 مستشار قانوني  محمد   إسالم أحمد د.

 أول باحث قانوني  الغریري علي محسن 
 باحث اجتماعي الحافظ خلیل إیمان 
 باحث قانوني علي جمعة  حوراء

 إدارة شؤون اللجان 
 شؤون اللجان مشرف   محمد صالح  سھیرا عبداللطیفد.  

 إدارة العالقات واإلعالم
 أخصائي إعالم وتواصل حسن سماء عبدالجلیل 



 

۳ 
 

 

ا
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

قانون من الناحیتین المرسوم برأت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى سالمة       

 الدستوریة والقانونیة. 

 

ا
ً
 رأي اللجنة:  -ثالث

قرار مجلس النواب على  اطلعت  ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، و     

الشورى  رأي  علىوومرفقاتھ،   بمجلس  والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  مؤكدًا   ،لجنة  والذي جاء 

والقانونیة الدستوریة  الناحیتین  من  بقانون  المرسوم  الرأي  ،  لسالمة  للمستشار وعلى  القانوني 

 .القانوني للجنة

استبدال   المادة األولىأربع مواد؛ تضّمنت  من    – فضالً عن الدیباجة    – یتألف المرسوم بقانون       

بشأن تنظیم السیاحة،   ۱۹۸٦) لسنة  ۱٥) من المرسوم بقانون رقم (۱نّص جدید بنّص المادة (

بحلول عبارة   المادة الثالثةرى، وجاءت  حلول بعض الكلمات محّل األخ  المادة الثانیةوتناولت  

"الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم" محّل عبارة "الوزیر المختص بشئون السیاحة" الواردة 

بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین   ۲۰۰٦) لسنة  ٦۲في الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم (

 نفیذیة.ت المادة الرابعةللسیاحة والمعارض، في حین جاءت 

تمكین كل وزیر من مباشرة مھامھ واإلشراف على وزارتھ وتنفیذ   المرسوم بقانون إلىیھدف       

السیاسة العامة للحكومة بعد إعادة ھیكلة الوزارات، والتي تّم على إثرھا فصل وزارة الصناعة 

وأُنشئت وزارة أخرى  والتجارة والسیاحة إلى وزارتین، إذ أصبحت الصناعة والتجارة في وزارة،  

 للسیاحة.

م، ۱۳/٦/۲۰۲۲م بتاریخ  ۲۰۲۲) لسنة  ۲٥بعد صدور المرسوم الملكي رقم (رأت اللجنة أنھ       

والذي وضع ھیكًال وزاریًا حدیثًا بتعدیل وزاري، فقد ترتب على ذلك ھیكلة عدد من الوزارات 

سیاحة)، والتي فصلت إلى وفصلھا عن غیرھا، ومن تلك الوزارات (وزارة الصناعة والتجارة وال



 

٤ 
 

 

وزارة مستقلة، كما تم إنشاء وزارة أخرى   (وزارة الصناعة والتجارة)وزارتین بحیث أصبحت  

 . (وزارة السیاحة) وھي 

، وما یستتبع ذلك من تحدید اختصاصات وزارة إنشاء (وزارة السیاحة)بناء على ما تم من       

أن تتناسب نصوص القوانین مع الوزارة ، فقد كان من األحرى  اختصاصات الوزیرالسیاحة، و

المرسوم بقانون رقم   تنظیم السیاحة وھوالجدیدة، خاصة فیما تختص بھ من اختصاصات تتعلق ب

ھو متعلق بھیئة البحرین للسیاحة والمعارض   م، بشأن تنظیم السیاحة، ومنھا ما۱۹۸٦) لسنة  ۱٥(

بما استتبع ،  ھیئة البحرین للسیاحة والمعارضم، بإنشاء وتنظیم  ۲۰۰٦) لسنة  ٦۲القانون رقم (أي  

في مرسوم بقانون واحد؛ وذلك لتمكین الوزارة   -سالفة البیان-لزوم األمر، ضرورة دمج التعدیالت  

بقانون  المرسوم  األولى من  المادة  تعریفین في  إلیھا، فوضع  الموكلة  بمھامھا  القیام  الجدیدة من 

  . : الوزیر الذي یصدر بتسمیتھ مرسوم) الوزیر،  مرسوم  : الوزارة التي یصدر بتسمیتھاالوزارة(

المعظم   الملك  جاللة  أصدر  (ثم  رقم  لسنة  ٤٥مرسوم  المختصة م۲۰۲۲)  الوزارة  بتسمیة   ،

بشأن تنظیم السیاحة والقانون   ۱۹۸٦) لسنة  ۱٥والوزیر المختص بتطبیق المرسوم بقانون رقم (

  جاء فیھ: للسیاحة والمعارض.بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین  ۲۰۰٦) لسنة ٦۲رقم (

ھي الوزارة المختصة بتطبیق أحكام المرسوم بقانون رقم    وزارة السیاحةتكون  : "المادة األولى

ھو الوزیر المختص بتطبیق أحكام   وزیر السیاحةویكون    بشأن تنظیم السیاحة.  ۱۹۸٦) لسنة  ۱٥(

بقانون رقم ( السیاحة والقانون رقم (  ۱۹۸٦) لسنة  ۱٥المرسوم   ۲۰۰٦) لسنة  ٦۲بشأن تنظیم 

 بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض.

 ، الدستور) من  ۳۸المادة (  وفق الشروط والضوابط التي تضمنتھا  قد صدر المرسوم بقانونل     

، خالل فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع ۲۰۲۲  أغسطس  ۲۱  في

السادس. التشریعي  الفصل  الدور األول من  بدایة  الخامس، وقبل  التشریعي  الفصل  تم   من  كما 

) ۳۸لما أوجبتھ المادة (  ـًا، طبق ۲۰۲۲  أغسطس  ۲۸عرضھ على مجلسي الشورى والنواب بتاریخ  

وقد اشترط النص    وافق ما تضمنھ المرسوم بقانون ألحكام الدستور.توبحث مدى    ،من الدستور

ف  يالدستور اإلسراع  یوجب  ما  یحدث  أن  بقانون  المراسیم  تحتمل   يإلصدار  ال  تدابیر  اتخاذ 



 

٥ 
 

 

/أ) ۳۳عمًال بنص المادة (  جاللتھ رأس الدولة  باعتبارالتأخیر، وھذه األمور یقدرھا جاللة الملك  

 .من الدستور
 

ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة    المرسوم بقانون  تتفق مع أھدافأنھا  ختاًما تؤكد اللجنة،       

 علیھ.

     

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

ــورى، اتفـقت اللجـنة على اختـیار ۳۹إعـماالً لنص الـمادة (       ) من الالئـحة اـلداخلـیة لمجلس الشــ

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.    الدكتور علي أحمد الحداد  سعادة  . ۱

 مقرًرا احتیاطیًا.    عي ناالسید طالل محمد الم سعادة  . ۲
 

 

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -خامس

المرسوم    الموافقة علىب  فإن اللجنة توصي،  أبدي من آراءفي ضوء ما دار من مناقشات وما         

 ۱۹۸٦) لسنة  ۱٥بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۲) لسنة  ۳۳بقانون رقم (

بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة   ۲۰۰٦) لسنة  ٦۲بشأن تنظیم السیاحة والقانون رقم (

 . والمعارض 

 الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجلس 

 
 ز ــزي فايــة رمــهال                                    حممد صاحل الداللد. ابتسام      

 لجنةال رئيس                                           لجنة ال نائب رئيس              

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 ثاينلا املرفق

 
 

 

 خطاب عرض المرسوم  

 بقانون على مجلس الشورى

 

 















  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 الثالث املرفق

 
 

 

رأي لجنة الشؤون التشريعية 

 والقانونية بمجلس الشورى
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 م2023 يناير 10 التاريخ: 
 

 

 احملرتمة   هالة رمزي فايزة/ سيدسعادة ال
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
 

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم    2022( لسنة  33المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

بإنشاء وتنظيم هيئة    2006( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )  1986( لسنة  15)

 البحرين للسياحة والمعارض. 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

، ضمن  صالح الصالح رئيس المجلسمعالي السيد علي بن  أرفق    م2023يناير    10بتاريخ       

 2022( لسنة  33المرسوم بقانون رقم )نسخة من  ،  ( 1د    6ص ل ت ق/ ف    018)م  كتابه رق

بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم    1986( لسنة  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

لسنة  62) والمعارض  2006(  للسياحة  البحرين  هيئة  وتنظيم  الشؤون ،  بإنشاء  لجنة  إلى 

 . للجنة الخدماتالتشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه 

 

 



 

2 

 

 

، حيث  لث ا ثالعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها    م2023يناير    10  وبتاريخ    

المذكور اطلعت على   بقانون  بشأنهالمرسوم  النواب  المذكرة  كما اطلعت على  ،  ، وقرار مجلس 

القانوني  المستشار  قبل  من  المساعدالمعدة  القانوني  والمستشار  األول،  القانوني  والباحث   ،  ،

القانوني  كذلك    . بشأنهللجنة    والباحث  )المرسوم  العلى  واطلعت  رقم  لسنة  25ملكي   )2022 

المختص  بتسمية الوزارة المختصَّة والوزير    2022( لسنة  45مرسوم رقم )ال، و بتعديل وزاري

بقانون رقم )  بتطبيق لسنة  15المرسوم  السياحة  1986(  تنظيم  لسنة  62والقانون رقم )  بشأن   )

 . هيئة البحرين للسياحة والمعارض بإنشاء وتنظيم  2006

 

لمبتاد  وأحكتام  المرستتتتوم بقتانون  إلى عتدم مختال تة    –بعتد المتداولتة والنقتا     –وانتهتت اللجنتة        

 .رالدستو 

       

 

 اللجنة:رأي 

بتعديل بعض أحكام المرسوم    2022( لسنة  33المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة         

بإنشاء    2006( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )  1986( لسنة  15بقانون رقم )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية،  وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض 

 

 

 
 

  دالل جاسم الزايد                                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 رابعلا املرفق

 
 

 

 للجنةالقانوني  المستشارمذكرة 

 

 



 General  -  عام 

 

 

    1/2023التاريخ:   /
 

 سعادة الدكتورة / هالة رمزي الموقرة 
 رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى 

 
 

 تحية طيبة،،، وبعد 
 
 

 2022( لسنة 33رقم )الموضوع: مذكرة بالرأي القانوني بخصوص المرسوم بقانون 

 1986( لسنة 15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 بشأن تنظيم السياحة 

 2006( لسنة 62والقانون رقم )

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
 
بناًء على تكليف سعادتكم بتقديم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع أعاله، وبعد االطالع    

 يالته، بشأن تنظيم السياحة، وتعد  1986( لسنة 15المرسوم بقانون رقم ) على الدستور، وعلى
( القانون رقم  لسنة  62وعلى  والمعارض،    2006(  للسياحة  البحرين  هيئة  وتنظيم  نفيد  بإنشاء 

 :سعادتكم باآلتي
 

 :محتوى المرسوم بقانون   -أوالً 

 منه على:  نصت المادة األولىمن أربعة مواد،    -فضاًل عن الديباجة    –يتألف المرسوم بقانون  
بشأن تنظيم السياحة، النص    1986( لسنة  15المرسوم بقانون رقم )( من  1يُستبَدل بنص المادة )"

 اآلتي: 
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانَي المبيَّنةَ قريَن ُكل ٍّ منها، ما 

 لم يقتِض سياُق النص خالَف ذلك:
 : الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم. الوزارة
 لذي يصدر بتسميته مرسوم. : الوزير االوزير

السياحية السياحية الِخْدمات  للِخْدمات  المخصَّصة  والمطاعم  واالستراحات  والنُُّزل  الفنادق   :
والشقق المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي ومكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي  

السياح والمر التقليدية وِخْدمات إدالء  المحلية  المصنوعات  السياحيين وأيُّ نشاط  ومتاجر  شدين 
 آخر يضيفه الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. 

 



 General  -  عام 

 
 
 

بناًء على  المواقع السياحية الوزير  بتحديدها قرار من  التي يصدر  : األراضي والمياه واألبنية 
 اقتراح من الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وبعد موافقة مجلس الوزراء." 

تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصَّة بشئون التجارة"، وكلمة  والمادة الثانية: " 
"بالوزارة" محل عبارة "بالوزارة المختصَّة بشئون التجارة"، أينما وردتا في نصوص المرسوم  

 بشأن تنظيم السياحة.  1986( لسنة  15بقانون رقم )
ير المختص بشئون التجارة"، وكلمة "للوزير" محل  كما تحل كلمة "الوزير" محل عبارة "الوز

 عبارة "للوزير المختص بشئون التجارة"، أينما وردتا في نصوص ذات المرسوم بقانون". 
تحل عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم" محل عبارة المادة الثالثة فنصت على:" أما  

الفقرة األ ولى من المادة األولى من القانون رقم  "الوزير المختص بشئون التجارة" الواردة في 
للسياحة والمعارض".    2006( لسنة  62) البحرين  الرابعةبإنشاء وتنظيم هيئة  المادة    وجاءت 

 تنفيذية. 
  21الموافق: ،  هـ1444محرم   23بتاريخ:  علًما بأن هذا المرسوم بقانون صدر في قصر الرفاع  

م، العدد  2022أغسطس    25الخميس الموافق  ، ونشر بالجريدة الرسمية يوم  م 2022أغسطس  
 (، على أن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.3624)

 
 :أهداف ومبررات المرسوم بقانون -ثانياً  

 أما بشأن أهداف المرسوم بقانون: 

( لسنة  15المرسوم بقانون رقم )يهدف المرسوم بقانون إلى دمج التعديالت الواردة على كل من  

م، بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين  2006( لسنة  62م، بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم )1986

للسياحة والمعارض، في مشروع واحد؛ وذلك لتمكين كل وزير من مباشرة مهامه، واإلشراف  

 /أ( من الدستور. 48على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، تطبيقًا للمادة )

صدو  بعد  ) خاصة  رقم  الملكي  المرسوم  لسنة  25ر  بتاريخ  2022(  وزاري  بتعديل  م، 

تلك  13/6/2022 الوزارات وفصلها عن غيرها، ومن  ترتب على ذلك هيكلة عدد من  فقد  م، 

أصبحت   بحيث  وزارتين  إلى  فصلت  والتي  والسياحة(،  والتجارة  الصناعة  )وزارة  الوزارات 

 .)وزارة السياحة(م إنشاء  وزارة أخرى وهي وزارة مستقلة، كما ت  )وزارة الصناعة والتجارة(

 أما بشأن مبررات إصداره بأداة المرسوم بقانون: 

 ( من الدستور على: 38نصت المادة )  

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس    "

تدابير ال تحتمل   اتخاذ  للملك أن يصدر في شأنها  النواب ما يوجب اإلسراع في  التأخير، جاز 

  .مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور
 ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاريخ 
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صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين   

ي حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير  ف

حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة  

 .القانون

انون،  ( من الدستور، والتي تتطلب توافر شروط عدة لصحة إصدار المرسوم بق38فوفقًا للمادة )

 والتي يمكن أن نحددها على النحو التالي: 

 غياب البرلمان. -1

 حدوث مايوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير التحتمل التأخير.  -2
خالل شهر من تاريخ صدروها عرض المراسيم بقوانين على كل من مجلسي الشورى والنواب،   -3

الجديدين في حالة    إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين

 الحل أو انتهاء الفصل التشريعي. 
 عدم مخالفة المرسوم بقانون للدستور.  -4
( من الدستور، وتحقق تلك الشروط جميعًا في 38ونرى موافقة المرسوم بقانون لنص المادة ) •

 المرسوم بقانون محل العرض. 

المرسوم بقانون رقم  كون األمر يتعلق بضرورة إزالة أي غموض أو لبس يكتنف قراءة كل من  و  •

م، بإنشاء وتنظيم هيئة  2006( لسنة  62م، بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم )1986( لسنة  15)

ديل  البحرين للسياحة والمعارض، وأن يتم تطبيقهما على النحو السليم قانوًنا، بعد فإن ذلك يدعو لتع

 هذين القانونين على وجه السرعة. 
 

 :النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة –ثالثا 

 /أ( من الدستور على أنه: 48نصت المادة )
يتولى كل وزير اإلشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما    -"أ

 " .يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها
 

 رأي هيئة التشريع والرأي القانوني بمشروع القانون:  -رابعًا 
 

 وقد بينت في رأيها أن المرسوم بقانون اليتعارض مع أحكام الدستور.   -
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 الرأي القانوني: - خامًسا
م، والذي وضع  13/6/2022م، بتاريخ  2022( لسنة  25بعد صدور المرسوم الملكي رقم ) -1

هيكاًل وزارًيا حديثًا بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات وفصلها  

إلى  والتي فصلت  والسياحة(،  والتجارة  الصناعة  الوزارات )وزارة  تلك  ومن  عن غيرها، 

وزارة مستقلة، كما تم إنشاء  وزارة   رة الصناعة والتجارة()وزاوزارتين بحيث أصبحت  

 . )وزارة السياحة(أخرى وهي 

، وما يستتبع ذلك من تحديد اختصاصات وزارة  إنشاء )وزارة السياحة( وبناء على ما تم من   -2

السياحة، وسعادة/ وزير السياحة الموقر، فقد كان من األحرى أن تتناسب نصوص القوانين  

الج  الوزارة  ب مع  تتعلق  اختصاصات  من  به  تختص  فيما  خاصة  وهوديدة،  السياحة    تنظيم 

 ( رقم  بقانون  لسنة  15المرسوم  بهيئة  1986(  متعلق  ماهو  ومنها  السياحة،  تنظيم  بشأن  م، 

م، بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين  2006( لسنة  62القانون رقم )البحرين للسياحة والمعارض أي  

 للسياحة والمعارض.  
في مشروع واحد؛ وذلك    - سالفة البيان    –وم األمر، ضرورة دمج التعديالت  بما استتبع لز -3

 لتمكين الوزارة الجديدة من القيام بمهامها الموكلة إليها.
، بتسمية الوزارة المختصة م2022( لسنة  45مرسوم رقم )ثم أصدر جاللة الملك المعظم   -4

( رقم  بقانون  المرسوم  بتطبيق  المختص  لسنة  15والوزير  السياحة   1986(  تنظيم  بشأن 

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.  2006( لسنة 62والقانون رقم )
  جاء فيه: 

 المادة األولى
( لسنة  15هي الوزارة المختصة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم )  وزارة السياحة تكون  
 بشأن تنظيم السياحة.  1986
( لسنة  15هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم )   وزير السياحة ويكون  
بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين    2006( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )   1986

 للسياحة والمعارض. 
 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،، 

 واألمر متروك للجنة الموقرة 

 

سالم أحمد حمد   إالمستشار الدكتور      

 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان                                                              

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 خلامسا املرفق

 
 

 

جدول مقارن بشأن المرسوم 
بقانون، معد من قبل الباحث 

 القانوني
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 2022( لسنة 33مرسوم بقانون رقم ) ال

 بشأن تنظيم السياحة   1986( لسنة  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض  2006( لسنة 62والقانون رقم ) 

 

 

استتتتنا ال  لتتتق  استتتبلك تعنتتتت الكلمتتتا  اقتيتتتة التعريتتتا القتتترين ب تتتا و  لتتت  ل ايتتتة هتتت ا  •

 الملخص البحثت: 

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم    2022( لسنة  33: المرسوم بقانون رقم )المرسوم بقانون •

بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين    2006( لسنة  62والقانون رقم )بشأن تنظيم السياحة     1986( لسنة  15)

 للسياحة والمعارض 

 

( لسنة  15المرسوم بقانون رقم ) (  ن  1استبدلت الما ة األولق  ن المرسوم بقانون نص الما ة ) •

  -لتكون كالتالت: بشأن تنظيم السياحة  1986

ل القانون   المرسوم بقانون   الناف   سبقا

بشأن تنظيم   1986( لسنة 15المرسوم بقانون رقم ) 

 السياحة
بتعديل   2022( لسنة 33المرسوم بقانون رقم ) 

( لسنة  15بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

(  62بشأن تنظيم السياحة  والقانون رقم ) 1986

بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة  2006لسنة 

 والمعارض

بإنشاء وتنظيم هيئة   2006( لسنة  62القانون رقم )

 البحرين للسياحة والمعارض

 

 القانون الناف   سبقال نص الما ة فت  نص الما ة فت المرسوم بقانون  التعديل

إضاااااارااة تعري    •

الاورار   و  لالاوريار 

لتعاديال الكيكال ورقاا   

و   وامااا  الاحاكاوكاا 

الاما اتا    تاعاادياال 

رااا  الااورراء  كاان 

تطبيق أحكاام ها ا 

الورير   القانون كن

الم ت  بشاااائون  

الوزير  إلى    التجار 

( كن المرسوم بقانون  1يُستبدَل بن  الماد  )  "

بشاأن تنظيم الساياحة    1986( لسانة 15رقم )

 الن  اآلتا:

"را تطبيق أحكاام ها ا القاانون  تكون للكلماا  

التاالياة المعاانَا المبيَناةَ قريَن وُال   والعباارا   

 كنكا  كا لم يقتِض سياُق الن  خالَف ذلك:

الوزارة: الوزارة التت يصتتتتتدر بتستتتتميت تا  

  رسوم.

 الوزير: الوزير ال ي يصدر بتسميته  رسوم.

) أ ( يقصاد بال دكا  الساياحية را تطبيق   "

 القانون كا يلا:  أحكام ه ا

 الفنادق والنزل واالستراحا .-

 السياحية .المطاعم الم صصة لل دكا   -

 الشقق المفروشة بإيجار يوكا أو أسبوعا-

ككاتب وشااروا  السااياحة والساافر والنقل  -

 السياحا .

 كتاجر المصنوعا  المحلية التقليدية . -

الساااايااان والمرشااااادين    - إدالء  خاادكااا  

 السياحيين .
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قتتتترر  المتتتتا ة الثانيتتتتة  تتتتن المرستتتتوم بقتتتتانون استتتتتبدا  بعتتتتض العبتتتتارا  أينمتتتتا ور    •

لتكتتتتتون  بشتتتتتأن تنظتتتتتيم الستتتتتياحة 1986( لستتتتتنة 15رقتتتتتم )فتتتتتت المرستتتتتوم بقتتتتتانون 

 كالتالت: 

 

 

 

 

 

 

يتم تحتديتد    الت ي 

  بمرسوم.

كسااااميااا   تغاياير   •

الم تصااة  الجكا  

الاماواقا  با تاحااديااد 

ورقااا     السااااياااحيااة

عالاى   لالاتاعاادياال  

الاحاكاوكاا   الاكاياكاال 

التعااديال    ومااا و 

الجاارياة ورقاا  لكا ا  

 المرسوم بقانون. 

الستتتتتيتتاحتيتتة دت تتا   ُزل  التختتم والانا  الافانااادق   :

واالساتراحا  والمطاعم الم صَاصاة للِ دتكا  

ق المفروشااة بإيجار يوكا أو السااياحية والشااق

أسابوعا وككاتب وشاروا  الساياحة والسافر 

والنقل الساياحا وكتاجر المصانوعا  المحلية  

التقليدية وِخدتكا  إدالء السااايان والمرشااادين  

بعد   الوزيرالساياحيين وأُّ  نشااآ رخر يفايف   

 كوارقة كجلس الورراء.

األراضااا والمياو واألبنية  المواقع الستتياحية: 

بنااء   قرار  ن الوزير   صاااادر بتحاديادهااالتا ي

لاكايائااة   الاتانافاياا ُّ  الارتاياس  كان  اقاتاران  عالاى 

وبعاد كوارقاة    البحرين للساااايااحاة والمعاارض 

 كجلس الورراء."

 " 

الوزير   ) ب ( أُّ نشااااااآ رخر يفاااايفاا 

لل دكا  السياحية   المختص بشئون التجارة

 بعد كوارقة كجلس الورراء .

وماا يقصااااد باالمواق  الساااايااحياة را تطبيق  

أحكام ه ا القانون األراضاا والمياو واألبنية  

الوزير  قرار  ن  التا يصااااادر بتحاديادهاا  

بناء على اقتران المختص بشتتنون التجارة 

الرتيس التنفي ُّ لكيئة البحرين للسااياحة  كن 

 كوارقة كجلس الورراء ."وبعد  والمعارض 

 نص الما ة فت المرسوم بقانون  التعديل

عموم نص  

القانون 

ل   الناف   سبقا

ت يير فت  ستتتتميا  الج ا  

فت ال يكتتل   ل للتعتتديي   وفقتتا

التبتحتريتن  لتمتمتلتكتتة  التحتكتو تت 

التتتعتتديتي    عتن  عتواتتتتتتا ل

المعمو  علي تا بموبته هت ا 

 المرسوم بقانون. 

ة بشتتتتئون  " كحال عباار  "الوزارةتحال ولماة "" الوزارة المختصتتتتتئ

بالوزارة المختصئة بشئون  عبار  "" كحل  بالوزارة"  وولمة "التجارة

( لساانة  15"  أينما وردتا را نصااوا المرسااوم بقانون رقم )التجارة

 بشأن تنظيم السياحة. 1986

الوزير المختص بشتتتتئون  " كحال عباار  "الوزيروماا تحال ولماة "

للوزير المختص بشتتتتئون  " كحال عباار  "للوزير"  وولماة "التجتارة

 "ا  المرسوم بقانون."  أينما وردتا را نصوا ذ التجارة



 

Page 3 of 3 
 

General -  عام 

بعتتتتض العبتتتتارا  التتتتوار ة فتتتتت قضتتتتت المتتتتا ة الثالثتتتتة  تتتتن المرستتتتوم بقتتتتانون باستتتتتبدا   •

بإنشتتتتتاء  2006( لستتتتتنة 62القتتتتانون رقتتتتتم ) الفقتتتترة األولتتتتتق  تتتتتن المتتتتا ة األولتتتتتق  تتتتتن

 كالتالت:  وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتكون

 

        إعداد  

 حوراء جمعة                                                                                                         

 باحث قانونا                                                                                                     

 

ل  نص الما ة فت المرسوم بقانون  التعديل  نص الما ة فت القانون الناف   سبقا

تغيير را كساااامى   •

الاما اتا    الاوريار 

التجااار    بشاااائون 

التت ي  إلاى   التوزيتر 

يصتتتدر بتستتتميته  

ذلااك    رستتتتوم و 

لالاتاعاادياال    وراقااا  

عاالااى   الااجاااريااة 

الاحاكاوكاا   الاكاياكاال 

التعااديال    ومااا و 

المنصااوا عليكا  

هااا ا  كاااتااان  راااا 

المرسااااوم بقاانون  

وإلتاااحااة المجااال 

الااحااكااوكااة  أكااام 

تااااغاااايااااياااار  لاااا

اختصاااااا اااااا   

عاااان   الااااورراء 

المراساااايم   آريق 

الحاااجااة  دون  كن 

 لتعديل القوانين.  

 

الوزير ال ي يصتتتدر بتستتتميته  تحل عبار  " "

الوزير المختص بشئون " كحل عبار  " رسوم

" الوارد  را الفقر  األولى كن الماااد   التجتتارة

القااانون رقم )   2006( لساااانااة  62األولى كن 

بااإنشااااااء وتنظيم هيئااة البحرين للسااااياااحااة  

 والمعارض."

 

 فيكون نص الما ة كالتالت: 

تنشاااأ هيئة تسااامى "هيئة البحرين للساااياحة  " 

بكلمااة  بعااد  ريمااا  إليكااا  يشاااااار  والمعااارض" 

"الكيئاة"  تكون لكاا الشاااا صااااياة االعتباارياة 

واالسااتقالل المالا واإلدارُّ  وت فاا  لرقابة 

  الوزير ال ي يصتدر بتستميته  رستوموإشاراف 

 "."ويشار إلي  ريما بعد بكلمة "الورير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة البحرين للسياحة  تنشأ هيئة تسمى "هيئ

والمعارض" يشار إليها فيما بعد بكلمة  

"الهيئة"، تكون لها الشخصية االعتبارية  

واالستقالل المالي واإلداري، وتخضع  

الوزير المختص بشئون  لرقابة وإشراف 

ويشار إليه فيما بعد بكلمة  التجارة 

 " "الوزير". 
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 ملخص تنفيذي 

بشأن  1986( لسنة 15)بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  2022( لسنة 33المرسوم بقانون رقم ) المسمى 
 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض 2006( لسنة 62تنظيم السياحة والقانون رقم )

 تاريخ إحالته للجنة
 / الفصل التشريعي الخامس( الرابع)دور االنعقاد العادي 

 ( م2022أغسطس  30)

 م 2023يناير  5 انتهاء مناقشته

 2 عدد االجتماعات 

 مضمونه 

1. ( المادة  نص  )1استبدال  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  15(  السياحة  1986(  تنظيم  مادة   ،بشأن  وهي 
 التعريفات. 

إحالل كلمة "الوزارة" محل عبارة "الوزارة المختصة بشئون التجارة" وإحالل كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير  .2
، وكذلك إحاللها في سياق بعض المذكورالمختص بشئون التجارة" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون  

 . ذاته نصوص المرسوم بقانون 
مرسوم" محل عبارة "الوزير المختص بشئون التجارة" في الفقرة   إحالل عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته .3

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض.  2006( لسنة  62األولى من المادة األولى من القانون رقم )

 ( مواد 4)ديباجة +  بنيته

مبررات االستعجال في 
إصداره بأداة المرسوم  

 بقانون 

وزير من مباشرة مهامه واإلشراف على وزارته وتنفيذ السياسات العامة للحكومة فيها تطبيقًا للمادة    تمكين كل   .1
الدستور،  48) التي تم    وذلك/أ( من  الوزارات  الصناعة والتجارة   بعد إعادة هيكلة  إثرها فصل وزارة  على 

 ارة أخرى للسياحة. والسياحة إلى وزارتين، إذ أصبحت الصناعة والتجارة في وزارة، وُأنشئت وز 
(  62بشأن تنظيم السياحة، والقانون رقم )  1986( لسنة  15من المرسوم بقانون رقم )  تتم قراءة كل     لكي .2

غموض أو لبس،   بشكل واضح دون أي    ،بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض  2006لسنة  
 وأن يتم تطبيقهما على النحو السليم قانونًا.



 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رأي لجنة 
ون التشريعية  ئ الش

 والقانونية 
 المرسوم بقانون من الناحية الدستوريةسالمة 

 الموافقة على المرسوم بقانون  توصية اللجنة

 النائب/ محمد جاسم العليوي  االحتياطي النائب/ منير إبراهيم سرور األصلي المقّرران 
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 م2023 /1د -6ف –ت /1الرقـم: 

 ه1444جمادى اآلخر  15التاريخ: 

 م2023 يناير 8الموافق: 

 

 

 ( 1التقرير )
 للجنة اخلدمات خبصوص 

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم   2022( لسنة  33املرسوم بقانون رقم ) 
بإنشاء    2006( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )  1986( لسنة  15)

 وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعارض 
 
 

 30في )خ  المؤر    (م 4/1840/2022/د5)فى لجنة الخدمات بموجب الخطاب رقم  إل  ُأحيل 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون    2022( لسنة  33المرسوم بقانون رقم )  (م2022أغسطس  

بإنشاء وتنظيم    2006( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )  1986( لسنة  15)رقم  
 . هيئة البحرين للسياحة والمعارض

 

وزير من مباشرة مهامه واإلشراف على وزارته وتنفيذ    تمكين كل    المرسوم بقانون إلىيهدف  
الوزارات للحكومة بعد إعادة هيكلة  العامة  تم  تالو   ،السياسة  الصناعة   ي  إثرها فصل وزارة  على 

إذ   وزارتين،  إلى  والسياحة  وأُ   أصبحتوالتجارة  وزارة،  في  والتجارة  أخرى الصناعة  وزارة  نشئت 
 .للسياحة

 

ن المرسوم القانون   استبدال    األولى  المادةنت  ؛ تضم  مواد  أربعمن    -بخالف الديباجة    -ويتكو 
بشأن تنظيم السياحة،    1986( لسنة  15( من المرسوم بقانون رقم )1المادة )  نص  جديد ب   نص  

بحلول عبارة   الثالثة  المادةاألخرى، وجاءت    حلول بعض الكلمات محل    الثانية  المادةوتناولت  
الواردة في "الوزير المختص بشئون السياحة"  عبارة    محل    الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم""
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بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين    2006( لسنة  62القانون رقم ) المادة األولى من    الفقرة األولى من
 مادة تنفيذية.  الرابعة المادة، في حين جاءت للسياحة والمعارض 

 

 املرسوم بقانون املبادئ واألسس العامة التي يقوم عليها  :  أوالا 

وزير من مباشرة مهامه واإلشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة    تمكين كل    -1
 /أ( من الدستور. 48تطبيقًا للمادة ) فيها

بشأن تنظيم السياحة، والقانون   1986( لسنة 15تطبيق المرسوم بقانون رقم )قراءة و  أن يتم   -2
ض بشكل واضح دون  بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعار   2006( لسنة  62رقم )

 بتعديل وزاري    2021( لسنة  25، وذلك على ضوء صدور المرسوم الملكي رقم )غموض 
 ب عليه إعادة هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها.ترت  

 

ا:  
ا
  إجراءات اللجنة ثاني

 

الفصل  األول من    العادي  دور االنعقادخالل    )اجتماعين(  فيبقانون    المرسومناقشت اللجنة   .1
 ، وذلك على النحو التالي: السادسالتشريعي 

 

 .م2022 ديسمبر 22الموافق  الخميس( المنعقد يوم الثانياالجتماع ) -

 م.2023يناير  5المنعقد يوم الخميس الموافق  )الثالث(االجتماع   -
 

                               .المرفقة ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، المذكور  المرسوم بقانون  على  ت اللجنةعلاط .2

 

 (  1مرفق )
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( المتضم ن الرأي الدستوري ون التشريعية والقانونية ئلجنة الشاللجنة على تقرير )   ط لعتا .3
 ، ومذكرة المستشار القانوني. بقانون  المرسومبشأن 

 ( 2مرفق )
                        

في اجتماعها االعتيادي الثالث المنعقد يوم الخميس    ( وزارة السياحة)التقت اللجنة بممثلي   .4
 السادة التالية أسماؤهم:  الوزارةوقد حضر من جانب ، م 2023يناير  5الموافق 

 

 وزارة السياحة 
 المنصب  االسم رقم
 وزيرة السياحة  صاحبة السعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي 1

 ناصر علي قائديالدكتور   2
التنفيذي لهيئة البحرين  الرئيس 

 للسياحة والمعارض
 مدير إدارة الرقابة والتراخيص  السيد سنان علي الجابري  3
 باحث قانوني  السيد عبدالرحمن الحدي  4

 

رات ، وبيان مبر  الموقرة ات الوزارةالمتضم ن مرئي    وزارة السياحة(اطلعت اللجنة على خطاب ) .5
 بقانون. االستعجال في إصدار المرسوم 

 (  3مرفق )
 

لش  اللجنة   اطلعت .6 القانوني  المستشار  سعادة  مذكرة  ) ئ على  اللجان  خالد  ون  زياد  الدكتور 
، وناقشت المرسوم بقانون بحضور  بقانون   المرسومنة مالحظاته بخصوص  المتضم    (المفرجي

 . سعادته
 

 (  4مرفق )
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المرسوم  على    اللجنة   اطلعت .7 بشأن  قانونية مقارنة  مقد  دراسة  الدراسات  مة من  بقانون  قسم 
 . القانونية 

 ( 5مرفق )
 

وتعديالته،    بشأن تنظيم السياحة  1986( لسنة  15المرسوم بقانون رقم )على    اللجنة   اطلعت .8
، المعدل  بإنشاء هيئة البحرين للسياحة والمعارض   2006( لسنة  62القانون رقم )وعلى  

( لسنة  25المرسوم الملكي رقم )اطلعت على  كما  ،  2015( لسنة  31بالمرسوم بقانون رقم )
 . بتعديل وزاري  2022

 ( 6مرفق )
 

  وسعادةبقانون،    للمرسوممقررًا أصليًا    منير إبراهيم سروراختار مكتب اللجنة سعادة النائب   .9
 مقررًا احتياطيًا.  محمد جاسم العليوي النائب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 
ا:  

ا
 خالصة مرئيات اللجان واجلهات التي استأنست بها اللجنةثالث

 

 : ون التشريعية والقانونية(ئرأي )جلنة الش -1
 

الش  انتهت  التشريعية  ئو لجنة  الالئحة  القانونية  و ن  وعلى  الدستور،  على  اطالعها  بعد 
المرسوم   النواب، وبعد االطالع على  لمجلس  المستشار الداخلية  بقانون، وعلى رأي سعادة 

لش )ئو القانوني  اللجان  الطراونةالدكتور  ن  صالح  والبحث  مهند  والمناقشة  المداولة  وبعد   ،)
 . رية الدستو المرسوم بقانون من الناحية  سالمةوتبادل اآلراء، إلى 

 

 :مربرات االستعجالبيان  و  (مرئيات )وزارة السياحة -2
 

تم  فصل ش بأن ه  فَتشكَّل مانع  ئ أفادت الوزارة  الصناعة والتجارة،  السياحة عن وزارة  ون 
ممارسة اختصاصهما، فتراكمت العديد من    على قانوني يحول دون قدرة وزير السياحة ووزارته  

ته، األمر الذي استوجب  االمواضيع التي كانت تتطلب ممارسة الوزير المختص الختصاص
 صدار المرسوم بقانون. إاالستعجال في 
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:رابع  املرسوم بقانون   اا
ّ
 استعراض نص

 

 2022( لسنة 33مرسوم بقانون رقم )
 1986( لسنة 15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 2006( لسنة  62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )
 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض 

  
 

 

 . مملكة البحرينملك       نحن حمد بن عيسى آل خليفة
 ( منه، 38وعلى األخص المادة )بعد االطالع على الدستور، 

 ، بشأن تنظيم السياحة، وتعديالته  1986( لسنة 15المرسوم بقانون رقم )وعلى 
بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، الُمعدل    2006لسنة    ( 62وعلى القانون رقم )

 ، 2015( لسنة 31بالمرسوم بقانون رقم )
 وبناًء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
 رسمنا بالقانون اآلتي: 

 املادة األول   

بشأن تنظيم السياحة،    1986لسنة  (  15( من المرسوم بقانون رقم )1ُيستبدل بنص المادة )
 النص اآلتي: 

منها،    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانَي المبيَّنَة قريَن ُكل   
 ذلك:  فَ لم يقتِض سياُق النص خال ما

 : الوزارة التي يصدر بتسميتها مرسوم. الوزارة
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 : الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم. الوزير
السياحية  السياحية  الخدمات  للخدمات  المخصصة  والمطاعم  واالستراحات  والنزل  الفنادق   :

والشقق المفروشة بإيجار يومي أو أسبوعي ومكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي  
ين وأي نشاط  ي دالء السياح والمرشدين السياح إومتاجر المصنوعات المحلية التقليدية وخدمات  

 لوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.آخر يضيفه ا
: األراضي والمياه واألبنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناًء على  المواقع السياحية 

 الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وبعد موافقة مجلس الوزراء.من اقتراح 
 

 املادة الثانية
 

"الوزارة المختصة بشئون التجارة"، وكلمة "بالوزارة" محل عبارة  تحل كلمة "الوزارة" محل عبارة  
بقانون رقم ) أينما وردتا في نصوص المرسوم  التجارة"،  ( لسنة  15"بالوزارة المختصة بشئون 

 بشأن تنظيم السياحة.  1986
كما تحل كلمة "الوزير" محل عبارة "الوزير المختص بشئون التجارة"، وكلمة "للوزير" محل عبارة 

 ."للوزير المختص بشئون التجارة"، أينما وردتا في نصوص ذات المرسوم بقانون 
 

 املادة الثالثة
 

مرسوم" محل عبارة "الوزير المختص بشئون التجارة"   تهتحل عبارة "الوزير الذي يصدر بتسمي 
م  تنظي و بإنشاء    2006( لسنة  62الواردة في الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم )

 هيئة البحرين للسياحة والمعارض. 
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 املادة الرابعة 

عمل به  تنفيذ أحكـام هـذا القانون، ويُ   -فيما يخصه    كل    -علـى رئيس مجلـس الوزراء والوزراء  
 .من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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 Legal Affairs Directorateإدارة الشؤون القانونية   

 
 

 الخدماتلجنة 

مقيرةن بين امل اد األصةةةةو ن دامل بمن ب  ملر امل سةةةة    دراسةةةةن نية ة ن  

بت ةةب ةةض أ ك م اةةي  امل سةةةةةةةةةةةةة      2022( مسةةةةةةةةةةةةة ةةن  33بقةةية ن رن)  

أشأن ت ظ ) امس ي ن دامقية ن رن)   1986( مس ن 15بقية ن رن)  

بةةةاءشةةةةةةةةةةةةةةةير دت ظ ) ح  ةةةن ام      موسةةةةةةةةةةةةة ةةةي ةةةن    2006( مسةةةةةةةةةةةةة ةةةن  62 

 دامل يرض.

25 /12/2022 

   د. ش خن م  ب ام و  ي  – امت ف ذيي  ام ي ث امقية ء

 
 رئيس نس) ام   ث امقية ة ن  –علي م  ب ام داعي  

 إدارة امشؤدن امقية ة ن 

 

 

 

 صاحب الطلب

 

 املوضوع

 

 

 تاريخ تسليم الطلب

 

 إعداد

 

 إشراف

 

 اعتماد

 مذكرة تسليم



    

 

1              25/12/2022 

 مجوس ام  اب  –ح  ن املستشير   امقية ة ين  – امقية ة نإدارة امشؤدن |  نس) ام   ث امقية ة ن

( لسنة  33مقارنة بين املواد األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم ) دراسة قانونية  

بشأن تنظيم السياحة    1986( لسنة  15بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )   2022

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعارض   2006( لسنة  62والقانون رقم ) 

 

 ملخص الدراسة القانونية 

المرسوم  بنية  
   بقانون 

 عن ديباجته-القانون محل الدراسة  املرسوميتألف 
ً
 :مواد أربعة من -فضال

أشأن    1986( مس ن  15( م  امل س   بقية ن رن)  1بيست بال ةص امليدة    األدلىمليرت امليدة   •

 
ً
 ملب با

ً
 .ت ظ ) امس ي ن ةصي

ع يرة   • م ض  "ام زارة"  كو ن  امثية ن  و ل  امليدة  امتجيرة"،  ت يدمت  أش  ن  املختصن  "ام زارة 

ةص ص  في  دردتي  م   ي  امتجيرة"،  أش  ن  املختصن  "بيم زارة  ع يرة  م ض  "بيم زارة"  دكو ن 

رن)   بقية ن  مس ن  15امل س    كو ن    1986(  تض  ت  و ل  ك ي  امس ي ن،  ت ظ )  أشأن 

م ض "مو ز  "  دكو ن  امتجيرة"،  أش  ن  املختص  "ام ز    ع يرة  م ض  "مو ز      "ام ز  "  ع يرة 

 . املختص أش  ن امتجيرة"، م   ي دردتي في ةص ص ذات امل س   بقية ن 

ب و ل ع يرة "ام ز   امذي  صبر بتس  ته م س  " م ض ع يرة "ام ز    امليدة امثيمثن  مليرت   •

( مس ن  62املختص أش  ن امتجيرة" ام اردة في امفق ة األدلى م  امليدة األدلى م  امقية ن رن)  

 .  اءشير دت ظ ) ح  ن ام      موس ي ن دامل يرضب 2006

 ت ف ذ ن.امليدة ام اأ ن مليرت  •
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مبررات إصدار  
 المرسوم بقانون  

افقة للمرسوم بقانون املبررات الداعية إلصداره، والتي تتمثل في:   جاء في املذكرة املر

امس يسن    ذ  دت فت كين كض دز   م  م يش ة مهيمه داإلش اف على دزارته  يهبف امت ب ض الى   •

 ام يمن ملحا من، 
ً
 .(1 /م( م  امبست ر 48مو يدة   دذمك تط  قي

•  
ً
ح اون    على ذمكت تر  بت ب ض دزاري، فقب    2022( مس ن  25 صبدر امل س   املواي رن)  م  ت  ي

ك زارة   عبر فصوهي  ام زارات  دامس ي نعبد م   دامتجيرة  دزارتين دامتي    امص يعن  الى  فصوت 

 ب  ث مص  ت امص يعن دامتجيرة في دزارة، دمءشئت دزارة مخ ى موس ي ن.  

م    • كض  ن ارة  تت)  دماي  مذمك  رن)  دةظ ا  بقية ن  ت ظ )    1986مس ن  (  15امل س    أشأن 

  باءشير دت ظ ) ح  ن ام      موس ي ن دامل يرض  2006( مس ن  62امس ي ن، دامقية ن رن)  

 على    من  ت) تط  قه يد   ،مبس  مدغ  ض  مي  أشاض داضح ددن  
ً
، فان ذمك  ام    امسو ) نية ةي

 على دمله امس عن. ت ب ض حذ   امقية ةين ) تن بأ بع  

المالحظات  
 القانونية العامة 

 :  التالية   نافذة ال   التشريعات صدر املرسوم بقانون محل الدراسة معدال على  

 . أشأن ت ظ ) امس ي ن 1986( مس ن 15امل س   بقية ن رن)    األول:   

 . باءشير دت ظ ) ح  ن ام      موس ي ن دامل يرض 2006( مس ن 62امقية ن رن)    الثاني: 

م س   بقية ن دا ب متت يسر مع امت ب ض  ت) إعباد امص يغن امقية ة ن موتش ي يت امليثون في ظض  

 . الحب ث ام زاري  

افق املرسوم بقانون مع أحكام الدستور: أوال:    يتو

األصض من امسوطن امتش ي  ن هي صي  ن االختصيص األص ض في إصبار امتش يع في ظض امظ دف  

  في ت لي امسوطن امت ف ذ ن مهي  ام  ض امتش يعي في ظض امظ دف غير  داالستث ير  ك   ام يد ن،  

 بيم طون امس   ن موبرملين مي بين امفص ل امتش ي  ن.   –   حذه الحيمن في    - ام يد ن املت ثون  

دنب مدملب املش ع ام    ني  و ال تش ي  ن مل املهن امظ دف غير ام يد ن امتي تتطور م  امسوطن  

امتأخير   ذ ن  امت ف  ت ت ض  ال  امتي  امتبابير  م ائح  دض هي  إصبار  الى  ام  يب ن  الح ية  ع دة  لحين 

( م  امبست ر، امتي ت ص  38إصبار امل اس ) بق اةين في امليدة    ش دط م  خالل تب ين   امط  عي، 

 
 ت لى كض دز   اإلش اف على ش  ن دزارته، د ق   بت ف ذ امس يسن ام يمن ملحا من فيهي،  ( م  امبست ر على مةه "  م/ 48ت ص امليدة   1

 ". اتجيحيت ام زارة، ديش ف على ت ف ذحيك ي   س)  
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فترة  ض  " إذا  بث ف  ي بين مددار اء قيد كض م  مجوس امش رى دمجوس ام  اب مد في  على مةه:  

مجوس ام  اب مي   ملر اإلس اع في اتخيذ تبابير ال ت ت ض امتأخير، مليز مو وك من  صبر في شأنهي  

"، دامتي   ك  استقيئهي على ام     م اس ) تا ن مهي ن ة امقية ن، على مال تا ن مخيمفن موبست ر 

 اآلتي:  

البرملان:  • ت)   غياب  بقية ن نب  امل س    من  امش ط،   ث  ارسيمه م  مكتر    دنب ت قق حذا 

، دهي فترة ام طون امس   ن  2022مغسطس    29رئيس مجوس ام زرار الى مجوس ام  اب بتير خ  

 . دامفصض امتش يعي امسيدس   فصض امتش يعي الخيمس مي بين ام 

االستعجال:  • حالة  افر  امتش يع    تو رخصن  امت ف ذ ن  امسوطن  م ح  تبرر  امض درة  إن  يمن 

امش ط  حذا  ت قق  دنب  االستعجيل    االستث يئي،  مبررات  ت اف   خالل  ص يغن  إلعباد  م  

 . ن الحب ث   ن ام زار    امه او ن متت يسر مع    املتأث ة بيمت ب ض ام زاري   نية ة ن موتش ي يت 

    عدم مخالفة أحكام الدستور:  •
ً
 ت افق مي ملير به امل س   بقية ن مع م اي  امبست ر ةظ ا

 الى مي تت تع به امق اعب امبست ر ن م  س   على غيرحي م  امق اةين دامو ائح دامق ارات. 

البرملان:  • بقية ن    ت) امش ط مت قق،   ث    العرض على  امل س    ام  اب  ع ض  على مجوس 

 . مه خالل شه  م  مدل املت يع  الجب ب  

 

  مجوس ام  اب من   يل امل س   بقية ن إلى    ، في مةه أ ب آم ن امت يمض مع امل س   بقية ن دتت ثض  

املجين   إ بى  إلى  إ يمته  املجوس  رئيس  امبائ ن  ت لى  ك ي    ام  ع ن  ف ه  رميهي  إلببار  املجوس  في 

 .    وه إلى لج ن امشؤدن امتش ي  ن دامقية ة ن مبراسته م  ام ي  ن امبست ر ن 

  م د ا ن مو  س   بقية ن س ار في املجوس مد ممي  املجين األدم  ن على  
ً
 ن مع يل مخ ى. دذمك ةظ ا

امقية ة ن   آثيرحي  صبدرحي.  مترتر  األعضير د ب ج د  م   ألي  املجين    ال  ج ز  ةظ   مث ير  س ار 

امل س     مت ب ض  انترا يت  بأ ن  امتقب   املجوس  ن ض  م   م ينشتهي  مث ير  مد  بقية ن  مو  اس ) 

 دا بة   يمل افقن مد ام فك امتص  ت عو ه ب بقية ن، دإة ي  قتص  األم  على  
ً
د صبر ن ار    . مل ون

حذ  د نش   املجوس.  معضير  بأغو  ن  بقية ن  امل س    إن ار  أ ب   الج  بة  املجوس  في  امق ار  ا 

 ام س  ن.  

 

يحقق  بقانون   ثانيا:  خالل    املرسوم  من  ومبادئه  لوزارة  تنظيم  غاياته  اإلداري  االستقالل 

 : السياحة 

مو يدة   امقية ة ن  امص يغن  معيد  امليثض  بقية ن  امل س    رن)  1إن  بقية ن  امل س    م   مس ن  15(   )

مفيح ) عبد م  املصطلحيت امقية ة ن، ك فه   "ام زارة"، أشأن ت ظ ) امس ي ن، م  ص على    1986
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على    
ً
مقتص ا امليدة،  مصض  كين  من  أ ب  امس ي  ن"،  د"امل انع  امس ي  ن"،  د"الخبميت  د"ام ز  "، 

  
ً
ت   ف مفه مي "الخبميت امس ي  ن"، د"امل انع امس ي  ن"، دنب ملير امل س   بقية ن مكثر ت افقي

ام امص يغن  مقتض يت  امتي   ظ هي  مع  س   األسيس ن  املفيح )  على  ةص  ما ةه  ام صي ن  قية ة ن 

دم ملزة   منسج ن  بوغن  تش ي  ن  ع ي ن  ع    
ً
م برا  

ً
داضحي ب ي  ج وه  مت ه  في  امتش يع  عويهي  د  ص 

 م ظ ن مع غي يت امقية ن دم يدئه.

امليثض   بقية ن  امل س    م   امثية ن  امليدة  امتيإن  اإلداري  مالستقالل  استجيبن  دزارة    تأتي  به  تت تع 

امس ي ن، أ ب فصوهي ع  دزارة امتجيرة دامص يعن، م  خالل است بال كو ن "ام زارة" أ  يرة "ام زارة  

املختصن أش  ن امتجيرة"، دكو ن "بيم زارة" م ض ع يرة "بيم زارة املختصن أش  ن امتجيرة"، فضال ع  

جيرة"، دكو ن "مو ز  " م ض ع يرة "مو ز    إ الل كو ن "ام ز  " م ض ع يرة "ام ز   املختص أش  ن امت

 أشأن ت ظ ) امس ي ن.  1986( مس ن 15املختص أش  ن امتجيرة" في ةص ص امل س   بقية ن رن)  

مت افقن مع االستقالل اإلداري م زارة امس ي ن،  م  امل س   بقية ن امليثض    امثيمثنامليدة    دكذمك تأتي 

امذي   "ام ز    ع يرة  است بال  خالل  أشؤدن  م   املختص  "ام ز    أ  يرة  م س  "  بتس  ته  صبر 

رن)  امتجيرة"   امقية ن  م   األدلى  امليدة  م   األدلى  امفق ة  مس ن  62في  ح  ن    2006(  دت ظ )  باءشير 

 ام      موس ي ن دامل يرض. 
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لسنة  (  33دراسة قانونية مقارنة بين املواد األصلية واملعدلة بموجب املرسوم بقانون رقم ) 

بشأن تنظيم السياحة    1986( لسنة  15بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )   2022

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعارض   2006( لسنة  62والقانون رقم ) 

 : قدمة م  ❖
امقية ة ن،   ام   ث  رئيس نس)  تاو ف  على  لج ن  ب ير  نية ة ن    الخبميت دطور  دراسن  امل اد  باعباد  بين  مقيرةن 

( 15بت ب ض أ ك م اي  امل س   بقية ن رن)    2022( مس ن  33األصو ن دامل بمن ب  ملر امل س   بقية ن رن)  

رن)    1986مس ن   دامقية ن  امس ي ن  ت ظ )  مس ن  62أشأن  موس ي ن   2006(  ام       ح  ن  دت ظ )  باءشير 

 على املج ن امل ن ة امبراسن اآلت ن: من مع ض  ط ر لي ، دامل يرض

 
 جدول الدراسة:   

 عنوان املرسوم بقانون 

 2022( لسنة 33رقم )مرسوم بقانون 

 1986( لسنة  15بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 2006( لسنة 62بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم )

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعارض 

 الديباجة 

 ملك مملكة البحرين.   نحن حمد بن عيس ى آل خليفة

 ( م ه، 38دعلى األخص امليدة   أ ب االطالع على امبست ر،

 أشأن ت ظ ) امس ي ن، دت ب الته،  1986( مس ن 15امل س   بقية ن رن)  دعلى 

(  31باءشير دت ظ ) ح  ن ام      موس ي ن دامل يرض، امل بل بيمل س   بقية ن رن)    2006( مس ن  62دعلى امقية ن رن)   

 ،  2015مس ن 

 دب يًر على عْ ض رئيس مجوس ام زرار،

 دب ب م افقن مجوس ام زرار،

 رس  ي بيمقية ن اآلتي:

 املادة األولى

 بشأن تنظيم السياحة، النص اآلتي:  1986( لسنة 15املرسوم بقانون رقم )( من 1ُيستبَدل بنص املادة )
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 ( وفق النص األصلي1املادة ) بقانون  املرسوم( وفق 1املادة )

دام  يرات   مواو يت  تا ن  امقية ن،  حذا  م اي   تط  ق  في 

امتيم ن امل يءي امل ي ن ن    كض منهي، مي م)  قتك س يق ام ص  

 خالف ذمك:  

 ام زارة امتي  صبر بتس  تهي م س  .  الوزارة: 

 ام ز   امذي  صبر بتس  ته م س  .   الوزير:

امف يدق دامنزل داالسترا يت داملطيع)    الخدمات السياحية:

با جير   املف دشن  دامشقق  امس ي  ن  ملخبميت  املخصصن 

  مي مد مس  عي دمايتر دش كيت امس ي ن دامسف  دام قض 

دخبميت   امتقو ب ن  املحو ن  املص  عيت  دمتيمل   امس يحي 

إدالر امس يح دامل شب   امس ي  ين دمي ءشيط آخ   ض فه  

 مجوس ام زرار. أ ب م افقن   ام ز  

السياحية: اقع  امتي  صبر   املو داألبن ن  دامل يه  األراض ي 

م    ن ار  ام ئيس   ام ز   بت ب بحي  م   انتراح  على  ب يًر 

م افقن   دب ب  دامل يرض  موس ي ن  ام       مه  ن  امت ف ذي 

 مجوس ام زرار.  

 

في تط  ق م اي  حذا امقية ن    بيلخبميت امس ي  ن  م (  قصب  

 مي  لي: 

 دق دامنزل داالسترا يت.امف ي-

 املطيع) املخصصن ملخبميت امس ي  ن.  -

 امشقق املف دشن با جير   مي مد مس  عي -

 مايتر دش كيت امس ي ن دامسف  دام قض امس يحي.-

 متيمل  املص  عيت املحو ن امتقو ب ن. -

 خبميت إدالر امس يح دامل شب   امس ي  ين. -

  ام ز   املختص أش  ن امتجيرة  ض فه    ب ( مي ءشيط آخ   

 ملخبميت امس ي  ن أ ب م افقن مجوس ام زرار. 

 ك ي  قصب بيمل انع امس ي  ن في تط  ق م اي  حذا امقية ن 

ام ز    األراض ي دامل يه داألبن ن امتي  صبر بت ب بحي ن ار م   

امتجيرة  أش  ن  ام ئيس   املختص  م   انتراح  على  ب ير 

موس  ام       مه  ن  م افقن  امت ف ذي  دب ب  دامل يرض   ي ن 

 مجوس ام زرار. 

 املالحظات القانونية 
بشوووأن تنظيم    1986( لسووونة 15( من املرسووووم بقانون رقم )1إن املرسووووم بقانون املاثل أعاد الغوووياغة القانونية للمادة )

،  " الخدمات السووياحية"، و"الوزير"، و"الوزارة"السووياحة، لينص على مفاهيم عدد من املغووط اات القانونية، كمف وم  

اقع السوووووووووووويواحيوة"و  املوادة، مقتغوووووووووووور   أصوووووووووووول  ، بعود أن اوان"املو
ً
اقع    ا على تعريف مف ومي "الخودموات السوووووووووووويواحيوة"، و"املو

 مع حسووووون مقتضووووويات الغوووووياغة القانونية الرصوووووينة لكونه نص على  السوووووياحية"
ً
افقا ، وقد جاء املرسووووووم بقانون أكار تو

 عن عناية تشريعية بلغة منسج
ً
 معبرا

ً
مة  املفاهيم األساسية التي ينظم ا وينص عليها التشريع في متنه بما يجعله واضاا

 وموجزة منظمة مع غايات القانون ومبادئه.

 املادة الثانية 

املختغة   "بالوزارة  عبارة  محل  "بالوزارة"  والمة  التجارة"،  بشئون  املختغة  "الوزارة  عبارة  محل  "الوزارة"  المة  تحل 

 بشأن تنظيم السياحة.   1986( لسنة 15بشئون التجارة"، أينما وردتا في نغوص املرسوم بقانون رقم )

كما تحل المة "الوزير" محل عبارة "الوزير املختص بشئون التجارة"، والمة "للوزير" محل عبارة "للوزير املختص بشئون  

 التجارة"، أينما وردتا في نغوص ذات املرسوم بقانون. 



    

 

7              25/12/2022 

 مجوس ام  اب  –ح  ن املستشير   امقية ة ين  – امقية ة نإدارة امشؤدن |  نس) ام   ث امقية ة ن

 املالحظات القانونية 

تأتي استجابة لالستقالل اإلداري التي تتمتع به وزارة السياحة، بعد فغل ا  إن املادة الثانية من املرسوم بقانون املاثل  

والمة  التجارة"،  بشئون  املختغة  "الوزارة  بعبارة  "الوزارة"  المة  استبدال  خالل  من  والغناعة،  التجارة  وزارة  عن 

بشئون التجارة"، فضال عن إحالل المة "الوزير" محل عبارة "الوزير املختص  "بالوزارة" محل عبارة "بالوزارة املختغة  

( لسنة  15بشئون التجارة"، والمة "للوزير" محل عبارة "للوزير املختص بشئون التجارة" في نغوص املرسوم بقانون رقم )

 بشأن تنظيم السياحة. 1986

 املادة الثالثة 

تحل عبارة "الوزير الذي يغدر بتسميته مرسوم" محل عبارة "الوزير املختص بشئون التجارة" الواردة في الفقرة األولى  

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعارض.   2006( لسنة 62من املادة األولى من القانون رقم )

 املالحظات القانونية 

افقة مع االستقالل اإلداري لوزارة السياحة، من خالل استبدال  من املرسوم بقانون املاثل    الثالثةاملادة    وكذلك تأتي متو

في الفقرة األولى من املادة األولى من  عبارة "الوزير الذي يغدر بتسميته مرسوم" بعبارة "الوزير املختص بشؤون التجارة" 

 سياحة واملعارض. بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين لل 2006( لسنة 62القانون رقم )

 املادة الرابعة

لٌّ فيما يخغه    -على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  
ُ
ِره    -ا

ْ
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نش

 في الجريدة الرسمية. 

 مادة تنفيذية

 

 ،،،
ً
 واألمر متروك لتقدير ال جنة املوقرة التخاذ ما تراه مناسبا

 بقبول جزيل االحترام والتقدير،،،  اوتفضلو 

 تنفيذي باحث قانوني  -د. شيخة أحمد العليوي 
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 قانون رقم )11( ل�سنة 2018

 بتعديل بع�ض اأحكام املر�سوم بقانون

رقم )15( ل�سنة 1986 ب�ساأن تنظيم ال�سياحة

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة                  ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة وتعديالته، 
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي ن�شُّ

املادة االأوىل

ي املادتني )2 ، 11 مكررًا( من املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن  ُي�شتبَدل بَن�شَّ
تنظيم ال�شياحة، الن�شان الآتيان:

مادة )2(:  

ب�شروط  وي�شدر  الهيئة،  من  برتخي�س  اإل  ال�شياحية  ْدمات  اخلرِ اأعمال  مزاولة  يجوز  ل 
واإجراءات الرتخي�س وبتجديده قرار من الوزير. 

مادة )11 مكرراً(:

ُيعاَقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول جتاوز 
خم�شني األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل َمن يخالف اأحكام املواد )2، 3 ، 4( من هذا 

ذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غْلق املن�شاأة اأو اإزالتها. القانون اأو القرارات املنفِّ
وتكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر وبغرامة ل تقل عن مائة دينار ول جتاوز 
ْدمات  خم�شمائة دينار، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل َمن يخالف اأحكام املادة )2( املتعلقة باخلرِ

ال�شياحية غري اخلا�شعة لر�شوم اخلدمات الفندقية.
ال�شياحي  الن�شاط  اإزالتها يف حالة ممار�شة  اأو  املن�شاأة  املحكمة غْلق  الأحوال على  ويف كل 

بدون ترخي�س.
دًا.  وُيعتَب الَعود يف كلتا احلالتني ظْرفًا م�شدَّ

ويجوز يف كل ما �شبق يف غري حالة الَعود الت�شالح اأمام الهيئة يف اجلرائم املن�شو�س عليها 
رة،  ذة لأحكامها، وذلك ب�شداد احلد الأدنى للغرامة املقرَّ يف املواد )2، 3 ، 4( اأو القرارات املنفِّ
ْفقًا لل�شوابط والإجراءات واملدة التي ي�شدر بها قرار من الوزير، وتنق�شي الدعوى اجلنائية  ورِ

بالت�شالح.     
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املادة الثانية

  على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريــــخ: 9 �شعبان 1439هـ
الموافق: 25 اأبريل 2018م
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مر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 
بتعديل بع�ض �أحكام �لقانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة 

�لبحرين للموؤتمر�ت و�لمعار�ض و�لمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 
ب�شاأن تنظيم �ل�شياحة

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة                ملك مملكة �لبحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

باملر�شوم  املعدل  ال�شياحة،  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
بقانون رقم )12( ل�شنة 1994،

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات واملعار�س،
وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 1985 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شياحة، 

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2015 باإحلاق �شئون ال�شياحة بوزارة ال�شناعة والتجارة،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون �لآتي:
مادة )1(

ي�شتبدل بن�شو�س املواد الأولى والثانية واخلام�شة وال�شاد�شة والثامنة والتا�شعة والعا�شرة 
واحلادية ع�شرة من القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات 

واملعار�س، الن�شو�س التالية:
�ملادة �لأولى: �إن�شاء �لهيئة 

تن�شاأ هيئة ت�شمى »هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س« ي�شار اإليها فيما بعد بكلمة  »الهيئة«، تكون 
لها ال�شخ�شية العتبارية وال�شتقالل املايل والإداري، وتخ�شع لرقابة واإ�شراف الوزير املخت�س 

ب�شئون التجارة وي�شار اإليه فيما بعد بكلمة  »الوزير«.
وي�شدر بتنظيم الهيئة مر�شوم.

�ملادة �لثانية: �خت�شا�شات �لهيئة ورقابة �لوزير
على  ولها  واملوؤمترات،  واملعار�س  ال�شياحة  ب�شئون  املتعلقة  الخت�شا�شات  كافة  الهيئة  تبا�شر 

الأخ�س التايل:
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رقم  بقانون  املر�شوم  املن�شو�س عليها يف  ال�شياحة  ب�شئون  املتعلقة  1- مبا�شرة الخت�شا�شات 
)15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

املوؤمترات  عقد  وت�شجيع  وجذب  البحرين  مملكة  يف  التجارية  واملعار�س  املوؤمترات  تنظيم   -2
الدولية والإقليمية واملحلية يف اململكة. 

اأو  للهيئة �شواء بنف�شها  التابعة  للموؤمترات واملعار�س  واإدارة وت�شويق و�شيانة مراكز  اإن�شاء   -3
لتحقيق  الغري  اأو مع  توؤ�ش�شه من �شركات مبفردها  اأو ما  املتخ�ش�شة  ال�شركات  من خالل 

اأغرا�شها. 
4- منح الرتاخي�س للموؤمترات واملعار�س التجارية والإ�شراف عليها وتقييمها. 

يكون للوزير يف �شبيل قيامه بالإ�شراف والرقابة على الهيئة ال�شالحيات الآتية:
1- ممار�شة اخت�شا�شات الوزير املخولة له مبوجب املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة والخت�شا�شات املخولة له مبوجب هذا القانون.
2- متابعة مدى حتقيق الهيئة للمهام املنوطة بها ومدى التزامها باأحكام القانون وبال�شيا�شة 

العامة للدولة فيما يتعلق بال�شياحة واملعار�س واملوؤمترات.
3- اإ�شدار توجيهات عامة يف امل�شائل التي يرى اأنها مت�س ال�شالح العام وعليها اللتزام بها.

�ملادة �خلام�شة: �لر�شوم
املوؤمترات واملعار�س، وي�شدر  ب�شاأن  الهيئة  التي ت�شدرها  تفر�س ر�شوم على الرتاخي�س 
بتحديد فئات هذه الر�شوم وقواعد ون�شب زيادتها وحالت الإعفاء منها قرار من الوزير بناًء على 

تو�شية جمل�س اإدارة الهيئة وبعد موافقة جمل�س الوزراء.
�ملادة �ل�شاد�شة: �لرت�خي�ض

املوؤمترات  تراخي�س  على  احل�شول  بطلبات  املتعلقة  بالأحكام  الوزير  من  قرار  ي�شدر 
واملعار�س والبت فيها ومنحها واإلغائها والتظلم منها.

�ملادة �لثامنة: جمل�ض �لإد�رة 
يكون للهيئة جمل�س اإدارة ي�شكل برئا�شة الوزير وع�شوية عدد من الأع�شاء من ذوي اخلربة 
بناًء على  الوزراء  قرار من جمل�س  بت�شيمتهم  ي�شدر  الهيئة،  باخت�شا�شات  والدراية  والكفاءة 

عر�س الوزير.
وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.

�ملادة �لتا�شعة: �خت�شا�شات جمل�ض �لإد�رة
يعترب جمل�س اإدارة الهيئة ال�شلطة العليا التي تتولى ر�شم ال�شيا�شة العامة التي ت�شري عليها، 
ويتخذ ما يراه منا�شبًا من قرارات واإجراءات لتحقيق اأهدافها وفقًا للقوانني املعمول بها، وميار�س 

على وجه اخل�شو�س املهام التالية:
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1- و�شع ال�شيا�شة العامة للهيئة وا�شرتاتيجية عملها.
2- و�شع اللوائح الداخلية املنظمة لل�شئون املالية والإدارية والفنية للهيئة.

3- اإقرار برامج وم�شروعات الهيئة التي يقدمها الرئي�س التنفيذي لتح�شني وتطوير اإدارة الهيئة 
وطرق واأ�شاليب عملها ومتابعة تنفيذها.

4- اعتماد خدمات الهيئة املتعلقة باملوؤمترات واملعار�س واقرتاح املقابل لها.
5- اعتماد م�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة واعتماد ح�شابها اخلتامي املدقق.

6- درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شري العمل بالهيئة، وتقرير ما 
يلزم ب�شاأنها.

7- اأية مهام اأخرى ذات �شلة باأهداف و�شالحيات الهيئة، يكلفه بها الوزير.
�ملادة �لعا�شرة: �جتماعات جمل�ض �لإد�رة

من  بدعوة  لذلك،  احلاجة  دعت  وكلما  ال�شنة  يف  مرات  اأربع  الهيئة  اإدارة  جمل�س  يجتمع 
الرئي�س، ول يكون انعقاد املجل�س �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية الأع�شاء على اأن يكون من بينهم 
ُيرجح  الأ�شوات  ت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  املجل�س  قرارات  وت�شدر  الرئي�س، 

اجلانب الذي منه الرئي�س.
وللمجل�س اأن يدعو حل�شور جل�شاته الرئي�س التنفيذي للهيئة ومن يرى ال�شتعانة بخربتهم 

دون اأن يكون لهم �شوت معدود.
وتدون مناق�شات املجل�س وقراراته يف �شجل يعد لهذا الغر�س.

�ملادة �حلادية ع�شرة: �لرئي�ض �لتنفيذي
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي يعني مبوجب مر�شوم بناًء على تر�شيح الوزير.

اإداريًا  الهيئة  اأعمال  �شري  الهيئة عن  اإدارة  اأمام جمل�س  م�شئوًل  التنفيذي  الرئي�س  ويكون 
له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  القانون  هذا  لأحكام  طبقًا  وفنيًا  وماليًا 

وميار�س على وجه اخل�شو�س املهام التالية:
1- اإدارة الهيئة وت�شريف �شئونها والإ�شراف على �شري العمل بها وعلى موظفيها.

2- و�شع اخلطط والربامج ال�شنوية للهيئة.
الهيئة وطرق  اإدارة  التي يراها �شرورية لتح�شني وتطوير  الهيئة  اإعداد برامج وم�شروعات   -3

واأ�شاليب عملها ومتابعة تنفيذها.
لديوان  ورفعه  عليه  للموافقة  الوزير  على  وعر�شه  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  م�شروع  اقرتاح   -4

اخلدمة املدنية لعتماده.
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5- اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي للهيئة واإعداد تقرير ب�شاأنهما بالتن�شيق 
مع وزارة املالية، وعر�شهما على جمل�س الإدارة قبل انتهاء ال�شنة املالية ب�شهرين على الأقل.

6- اإعداد وعر�س التقارير الدورية على جمل�س الإدارة عن ن�شاط الهيئة و�شري العمل بها.
7- تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة يف حدود اخت�شا�شاته.

مادة )2(
للموؤمترات  البحرين  )هيئة  بعبارة  واملعار�س(  لل�شياحة  البحرين  )هيئة  عبارة  ُت�شتبدل 
واملعار�س( يف عنوان القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات 

واملعار�س واأينما وردت يف هذا القانون.
وعبارة  الإعالم(  )وزارة  بعبارة  التجارة(  ب�شئون  املخت�شة  )الوزارة  عبارة  ُت�شتبدل  كما 
لهيئة  التنفيذي  )الرئي�س  وعبارة  الإعالم(   )وزير  بعبارة  التجارة(  ب�شئون  املخت�س  )الوزير 
ال�شياحة(  اإدارة  و)مدير  لل�شياحة(  الأعلى  )املجل�س  بعبارتي  واملعار�س(  لل�شياحة  البحرين 
وعبارة )هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س( بعبارة )اإدارة ال�شياحة( اأينما وردت يف املر�شوم 

بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

مادة )3(
ال�شناعة  بوزارة  ال�شياحة  وب�شئون  واملعار�س  للموؤمترات  البحرين  بهيئة  املوظفون  ُينقل 
والتجارة اإلى هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقًا لتنظيم 
واملعار�س،  للموؤمترات  البحرين  واأموال هيئة  والتزامات  الهيئة كافة حقوق  اإلى  وتوؤول  الهيئة، 

ويتولى الوزير املخت�س ب�شئون التجارة تنفيذ ذلك.

مادة )4(
ُتلغى املواد ال�شابعة والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة والرابعة ع�شرة واخلام�شة ع�شرة والتا�شعة 
ع�شرة والع�شرون واحلادية والع�شرون من القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة 

البحرين للموؤمترات واملعار�س.

مادة )5(
ُيلغى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 1985 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شياحة.
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مادة )6(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

             ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء
خليفة بن �شلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 23 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 7  اأكـــتـــوبــــــــــر 2015م















32
ملحق العدد: 3230 - الخميس 8 أكتوبر 2015

مر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 
بتعديل بع�ض �أحكام �لقانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة 

�لبحرين للموؤتمر�ت و�لمعار�ض و�لمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 
ب�شاأن تنظيم �ل�شياحة

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة                ملك مملكة �لبحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

باملر�شوم  املعدل  ال�شياحة،  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
بقانون رقم )12( ل�شنة 1994،

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات واملعار�س،
وعلى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 1985 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شياحة، 

وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2015 باإحلاق �شئون ال�شياحة بوزارة ال�شناعة والتجارة،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون �لآتي:
مادة )1(

ي�شتبدل بن�شو�س املواد الأولى والثانية واخلام�شة وال�شاد�شة والثامنة والتا�شعة والعا�شرة 
واحلادية ع�شرة من القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات 

واملعار�س، الن�شو�س التالية:
�ملادة �لأولى: �إن�شاء �لهيئة 

تن�شاأ هيئة ت�شمى »هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س« ي�شار اإليها فيما بعد بكلمة  »الهيئة«، تكون 
لها ال�شخ�شية العتبارية وال�شتقالل املايل والإداري، وتخ�شع لرقابة واإ�شراف الوزير املخت�س 

ب�شئون التجارة وي�شار اإليه فيما بعد بكلمة  »الوزير«.
وي�شدر بتنظيم الهيئة مر�شوم.

�ملادة �لثانية: �خت�شا�شات �لهيئة ورقابة �لوزير
على  ولها  واملوؤمترات،  واملعار�س  ال�شياحة  ب�شئون  املتعلقة  الخت�شا�شات  كافة  الهيئة  تبا�شر 

الأخ�س التايل:
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رقم  بقانون  املر�شوم  املن�شو�س عليها يف  ال�شياحة  ب�شئون  املتعلقة  1- مبا�شرة الخت�شا�شات 
)15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

املوؤمترات  عقد  وت�شجيع  وجذب  البحرين  مملكة  يف  التجارية  واملعار�س  املوؤمترات  تنظيم   -2
الدولية والإقليمية واملحلية يف اململكة. 

اأو  للهيئة �شواء بنف�شها  التابعة  للموؤمترات واملعار�س  واإدارة وت�شويق و�شيانة مراكز  اإن�شاء   -3
لتحقيق  الغري  اأو مع  توؤ�ش�شه من �شركات مبفردها  اأو ما  املتخ�ش�شة  ال�شركات  من خالل 

اأغرا�شها. 
4- منح الرتاخي�س للموؤمترات واملعار�س التجارية والإ�شراف عليها وتقييمها. 

يكون للوزير يف �شبيل قيامه بالإ�شراف والرقابة على الهيئة ال�شالحيات الآتية:
1- ممار�شة اخت�شا�شات الوزير املخولة له مبوجب املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة والخت�شا�شات املخولة له مبوجب هذا القانون.
2- متابعة مدى حتقيق الهيئة للمهام املنوطة بها ومدى التزامها باأحكام القانون وبال�شيا�شة 

العامة للدولة فيما يتعلق بال�شياحة واملعار�س واملوؤمترات.
3- اإ�شدار توجيهات عامة يف امل�شائل التي يرى اأنها مت�س ال�شالح العام وعليها اللتزام بها.

�ملادة �خلام�شة: �لر�شوم
املوؤمترات واملعار�س، وي�شدر  ب�شاأن  الهيئة  التي ت�شدرها  تفر�س ر�شوم على الرتاخي�س 
بتحديد فئات هذه الر�شوم وقواعد ون�شب زيادتها وحالت الإعفاء منها قرار من الوزير بناًء على 

تو�شية جمل�س اإدارة الهيئة وبعد موافقة جمل�س الوزراء.
�ملادة �ل�شاد�شة: �لرت�خي�ض

املوؤمترات  تراخي�س  على  احل�شول  بطلبات  املتعلقة  بالأحكام  الوزير  من  قرار  ي�شدر 
واملعار�س والبت فيها ومنحها واإلغائها والتظلم منها.

�ملادة �لثامنة: جمل�ض �لإد�رة 
يكون للهيئة جمل�س اإدارة ي�شكل برئا�شة الوزير وع�شوية عدد من الأع�شاء من ذوي اخلربة 
بناًء على  الوزراء  قرار من جمل�س  بت�شيمتهم  ي�شدر  الهيئة،  باخت�شا�شات  والدراية  والكفاءة 

عر�س الوزير.
وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.

�ملادة �لتا�شعة: �خت�شا�شات جمل�ض �لإد�رة
يعترب جمل�س اإدارة الهيئة ال�شلطة العليا التي تتولى ر�شم ال�شيا�شة العامة التي ت�شري عليها، 
ويتخذ ما يراه منا�شبًا من قرارات واإجراءات لتحقيق اأهدافها وفقًا للقوانني املعمول بها، وميار�س 

على وجه اخل�شو�س املهام التالية:
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1- و�شع ال�شيا�شة العامة للهيئة وا�شرتاتيجية عملها.
2- و�شع اللوائح الداخلية املنظمة لل�شئون املالية والإدارية والفنية للهيئة.

3- اإقرار برامج وم�شروعات الهيئة التي يقدمها الرئي�س التنفيذي لتح�شني وتطوير اإدارة الهيئة 
وطرق واأ�شاليب عملها ومتابعة تنفيذها.

4- اعتماد خدمات الهيئة املتعلقة باملوؤمترات واملعار�س واقرتاح املقابل لها.
5- اعتماد م�شروع امليزانية ال�شنوية للهيئة واعتماد ح�شابها اخلتامي املدقق.

6- درا�شة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي عن �شري العمل بالهيئة، وتقرير ما 
يلزم ب�شاأنها.

7- اأية مهام اأخرى ذات �شلة باأهداف و�شالحيات الهيئة، يكلفه بها الوزير.
�ملادة �لعا�شرة: �جتماعات جمل�ض �لإد�رة

من  بدعوة  لذلك،  احلاجة  دعت  وكلما  ال�شنة  يف  مرات  اأربع  الهيئة  اإدارة  جمل�س  يجتمع 
الرئي�س، ول يكون انعقاد املجل�س �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية الأع�شاء على اأن يكون من بينهم 
ُيرجح  الأ�شوات  ت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  املجل�س  قرارات  وت�شدر  الرئي�س، 

اجلانب الذي منه الرئي�س.
وللمجل�س اأن يدعو حل�شور جل�شاته الرئي�س التنفيذي للهيئة ومن يرى ال�شتعانة بخربتهم 

دون اأن يكون لهم �شوت معدود.
وتدون مناق�شات املجل�س وقراراته يف �شجل يعد لهذا الغر�س.

�ملادة �حلادية ع�شرة: �لرئي�ض �لتنفيذي
يكون للهيئة رئي�س تنفيذي يعني مبوجب مر�شوم بناًء على تر�شيح الوزير.

اإداريًا  الهيئة  اأعمال  �شري  الهيئة عن  اإدارة  اأمام جمل�س  م�شئوًل  التنفيذي  الرئي�س  ويكون 
له،  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  القانون  هذا  لأحكام  طبقًا  وفنيًا  وماليًا 

وميار�س على وجه اخل�شو�س املهام التالية:
1- اإدارة الهيئة وت�شريف �شئونها والإ�شراف على �شري العمل بها وعلى موظفيها.

2- و�شع اخلطط والربامج ال�شنوية للهيئة.
الهيئة وطرق  اإدارة  التي يراها �شرورية لتح�شني وتطوير  الهيئة  اإعداد برامج وم�شروعات   -3

واأ�شاليب عملها ومتابعة تنفيذها.
لديوان  ورفعه  عليه  للموافقة  الوزير  على  وعر�شه  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  م�شروع  اقرتاح   -4

اخلدمة املدنية لعتماده.
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5- اإعداد م�شروع امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي للهيئة واإعداد تقرير ب�شاأنهما بالتن�شيق 
مع وزارة املالية، وعر�شهما على جمل�س الإدارة قبل انتهاء ال�شنة املالية ب�شهرين على الأقل.

6- اإعداد وعر�س التقارير الدورية على جمل�س الإدارة عن ن�شاط الهيئة و�شري العمل بها.
7- تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة يف حدود اخت�شا�شاته.

مادة )2(
للموؤمترات  البحرين  )هيئة  بعبارة  واملعار�س(  لل�شياحة  البحرين  )هيئة  عبارة  ُت�شتبدل 
واملعار�س( يف عنوان القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات 

واملعار�س واأينما وردت يف هذا القانون.
وعبارة  الإعالم(  )وزارة  بعبارة  التجارة(  ب�شئون  املخت�شة  )الوزارة  عبارة  ُت�شتبدل  كما 
لهيئة  التنفيذي  )الرئي�س  وعبارة  الإعالم(   )وزير  بعبارة  التجارة(  ب�شئون  املخت�س  )الوزير 
ال�شياحة(  اإدارة  و)مدير  لل�شياحة(  الأعلى  )املجل�س  بعبارتي  واملعار�س(  لل�شياحة  البحرين 
وعبارة )هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س( بعبارة )اإدارة ال�شياحة( اأينما وردت يف املر�شوم 

بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

مادة )3(
ال�شناعة  بوزارة  ال�شياحة  وب�شئون  واملعار�س  للموؤمترات  البحرين  بهيئة  املوظفون  ُينقل 
والتجارة اإلى هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، بذات حقوقهم ومزاياهم الوظيفية طبقًا لتنظيم 
واملعار�س،  للموؤمترات  البحرين  واأموال هيئة  والتزامات  الهيئة كافة حقوق  اإلى  وتوؤول  الهيئة، 

ويتولى الوزير املخت�س ب�شئون التجارة تنفيذ ذلك.

مادة )4(
ُتلغى املواد ال�شابعة والثانية ع�شرة والثالثة ع�شرة والرابعة ع�شرة واخلام�شة ع�شرة والتا�شعة 
ع�شرة والع�شرون واحلادية والع�شرون من القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة 

البحرين للموؤمترات واملعار�س.

مادة )5(
ُيلغى املر�شوم رقم )1( ل�شنة 1985 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شياحة.
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مادة )6(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

             ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء
خليفة بن �شلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 23 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 7  اأكـــتـــوبــــــــــر 2015م
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92

 مر�سوم ملكي رقم )2٥( ل�سنة 2022

بتعديل وزاري

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر ملكي رقم )٤٤( ل�شنة 2020 بتعيني رئي�س جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )٦1( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )8٤( ل�شنة 2019 بتعديل وزاري،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )٤( ل�شنة 2020 بتعيني وزاري،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُتلغى املادة الثانية من املر�شوم امللكي رقم )٦1( ل�شنة 2018 بت�شكيل الوزارة.

املادة الثانية

ُيعنيَّ كلٌّ من:

نائبًا لرئي�س مجل�س الوزراء ووزيرًا للبنية   1- معالي ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة  

التحتية.   

وزيرًا للعمل. 2- �شعادة ال�شيد جميل بن محمد علي حميدان  

وزيرًا لل�شناعة والتجارة. ٣- �شعادة ال�شيد زايد بن را�شد الزياني  

وزيرًا ل�شئون البلديات والزراعة. ٤- �شعادة ال�شيد وائل بن نا�شر المبارك  

ْفط والبيئة. وزيرًا للنِّ 5- �شعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة  

وزيرًا للموا�شالت والت�شالت. ٦- �شعادة ال�شيد محمد بن ثامر الكعبي  

وزيرًا لالأ�شغال. ٧- �شعادة المهند�س اإبراهيم بن ح�شن الحواج  

وزيرًا لل�شئون القانونية. 8- �شعادة ال�شيد يو�شف بن عبدالح�شين خلف  

وزيرًا للتنمية الجتماعية. 9- �شعادة ال�شيد اأ�شامة بن اأحمد خلف الع�شفور  

وزيرًا ل�شئون الكهرباء والماء. 10- �شعادة ال�شيد يا�شر بن اإبراهيم حميدان  

وزيرًا لل�شحة. 11- �شعادة الدكتورة جليلة بنت ال�شيد جواد ح�شن جواد  

وزيرًا للعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. 12- �شعادة ال�شيد نواف بن محمد المعاودة  

وزيرًا ل�شئون مجل�س الوزراء. 1٣- �شعادة ال�شيد حمد بن في�شل المالكي  
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وزيرًا لالإ�شكان والتخطيط العمراني. 1٤- �شعادة ال�شيدة اآمنة بنت اأحمد الرميحي  

وزيرًا للتنمية الم�شتدامة. 15- �شعادة ال�شيدة نور بنت علي الخليف  

وزيرًا لل�شياحة. 1٦- �شعادة ال�شيدة فاطمة بنت جعفر ال�شيرفي  

وزيرًا ل�شئون الإعالم. 1٧- �شعادة الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي  

املادة الثالثة 

يف  وُين�َشر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 1٤ ذي القعدة 1٤٤٣هـ 

الموافــق: 1٣ يــــــونــيـــــــو 2022م 
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مر�سوم ملكي رقم )68( ل�سنة 2022 

بت�سكيل الوزارة

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )36( ل�شنة 2022 ال�شادر بتاريخ 27 ربيع الآخر 1444هـ املوافق 21 

2022م، بتعيني �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى الأمري �شلمان بن  نوفمرب 

حمد اآل خليفة رئي�شًا ملجل�س الوزراء، وتكليفه برت�شيح اأع�شاء الوزارة اجلديدة،

وبناًء على ما عر�شه علينا رئي�س جمل�س الوزراء يف كتابه املرفوع اإلينا بتاريخ  27 ربيع الآخر 

1444هـ، املوافق 21 نوفمرب 2022م،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنّي معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائبًا لرئي�س جمل�س الوزراء.

املادة الثانية

ُيعنّي كل من:

1- معالي الفريق اأول الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة   وزيرًا للداخلية.

2- �شعادة الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياني   وزيرًا للخارجية.

3- معالي ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة   وزيرًا للمالية والقت�شاد الوطني.

4- �شعادة ال�شيد جميل بن محمد علي حميدان   وزيرًا للعمل.

5- �شعادة ال�شيد غانم بن ف�شل البوعينين   وزيرًا ل�شئون مجل�شي ال�شورى والنواب.

6- �شعادة الفريق الركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي   وزيرًا ل�شئون الدفاع.

7- �شعادة المهند�س وائل بن نا�شر المبارك   وزيرًا ل�شئون البلديات والزراعة.

٨- �شعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة   وزيرًا للنفط والبيئة.

9- �شعادة ال�شيد محمد بن ثامر الكعبي   وزيرًا للموا�شالت والت�شالت.

10- �شعادة المهند�س اإبراهيم بن ح�شن الحواج   وزيرًا لالأ�شغال.

11- �شعادة ال�شيد يو�شف بن عبدالح�شين خلف     وزيرًا لل�شئون القانونية.

12- �شعادة ال�شيد اأ�شامة بن اأحمد خلف الع�شفور     وزيرًا للتنمية الجتماعية.

13- �شعادة ال�شيد يا�شر بن اإبراهيم حميدان     وزيرًا ل�شئون الكهرباء والماء.

14- �شعادة الدكتورة جليلة بنت ال�شيد جواد ح�شن جواد     وزيرًا لل�شحة.
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وزيرًاللعدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف. 15- �شعادة ال�شيد نواف بن محمد المعاودة  

وزيرًا ل�شئون مجل�س الوزراء. 16- �شعادة ال�شيد حمد بن في�شل المالكي  

وزيرًا لالإ�شكان والتخطيط العمراني. 17- �شعادة ال�شيدة اآمنة بنت اأحمد الرميحي  

وزيرًا للتنمية الم�شتدامة. 1٨- �شعادة ال�شيدة نور بنت علي الخليف  

وزيرًا لل�شياحة. 19- �شعادة ال�شيدة فاطمة بنت جعفر ال�شيرفي  

وزيرًا لالإعالم. 20- �شعادة الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي  

وزيرًا للتربية والتعليم. 21- �شعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة  

وزيرًا لل�شناعة والتجارة. 22- �شعادة ال�شيد عبداهلل بن عادل فخرو  

وزيرًا ل�شئون ال�شباب. 23- �شعادة ال�شيدة روان بنت نجيب توفيقي  

املادة الثالثة

يف  وين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  ويعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 21 نوفمبــــــــــر 2022م 
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