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 (1ملحق رقم )
 

 املرسوم خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

بتعديل  م2022 لسنة( 31) رقم بقانون

( لسنة 6بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط  م1991

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 

واملرسوم  ،البحرينيني وغري البحرينيني

بشأن إدارة  م2010( لسنة 47بقانون رقم )

واختصاصات صندوق التقاعد لضباط 

وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 

البحرينيني وغري البحرينيني املنشأ مبوجب 

 .م1991( لسنة 6قانون رقم )املرسوم ب
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 م 2023 يناير 11التاريخ: 

 ( 1الرقم: )

 

  اخلدمات  تقرير جلنة 
بتعديل بعض أحكام  2022( لسنة  31املرسوم بقانون رقم ) خبصوص 

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد  1991( لسنة  6املرسوم بقانون رقم ) 
 قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيني وغري البحرينيني  

بشأن إدارة واختصاصات صندوق   2010( لسنة 47واملرسوم بقانون رقم )
اد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيني وغري التقاعد لضباط وأفر 

 البحرينيني 
  1991( لسنة  6املنشأ مبوجب املرسوم بقانون رقم )

 

 السادس التشريعي الفصل –  األولدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:
الكتاب    الخدمات استلمت لجنة   السيدصاحب  علي بن صالح الصالح رئيس   معالي 

، م 2023يناير    10  في  لمؤرخا،  (1د    6/ ف    خ ت ص ل    015رقم )   مجلس الشورى

ومناقشة   بدراسة  اللجنة  تكليف  بموجبه  تم  )والذي  رقم  بقانون  لسنة  31المرسوم   )

بإنشاء صندوق   1991( لسنة  6بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2022

البحرينيين وغير البحرينيين التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام  

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد    2010( لسنة  47والمرسوم بقانون رقم ) 

لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ  

اللجنة   ،1991( لسنة  6بموجب المرسوم بقانون رقم ) وإعداد تقرير يتضمن رأي 

 بشأنه.  

 



 

64 
 

General -  عام 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 التالي: في االجتماع تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور (1)

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 السادس األول  م 2023يناير   11 الثالث
 

اطلعتت اللجنتة أانتار دراستتتتتاتا علق الواتاقة المتعلقتة بتالمرستتتتوم بقتانون، والتي   (2)

 اشتملت علق:

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

 ( مرفق المرسوم بقانون المذكور. ) -

 )مرفق(   أي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.ر -

كتور إسالم أحمد دال  المرسوم بقانون، معدة من قبلمذكرة بالرأي القانوني بشأن  -

 )مرفق( للجنة.المستشار القانوني  محمد

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

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: عحضر اجتما -

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني  إسالم أحمد محمد  د.

 أول باحث قانوني  محسن علي الغريري 

 باحث اجتماعي إيمان خليل الحافظ 

 باحث قانوني حوراء علي جمعة 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان   د. سهيرا عبداللطيف محمد صالح  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم وتواصل سماء عبدالجليل حسن
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ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

قانون المرستوم برأت لجنة الشتؤون التشتريعية والقانونية بمجلس الشتورى ستالمة        

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.
 

ا
ا
 رأي اللجنة:  -ثالث

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

الشورى،  بمجلس  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  رأي  وعلق  ومرفقاته،  النواب 

وعلق   والذي جار مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية،

 للجنة، وانتات إلق ما يلي:الرأي القانوني للمستشار القانوني 

  المادة  جارت   حيث ،  خمس موادمن    –عن الديباجة  فضالً    –يتألف المرسوم بقانون       

صندوق التقاعد لضباط محل عبارة )  ( صندوق التقاعد العسكريعبارة )  بإحالل  األولى

البحرينيين وغير  البحرينيين  العام  واألمن  البحرين  دفاع  قوة  في   (وأفراد  الواردة 

بإنشار صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة   ۱۹۹۱( لسنة  6عنوان المرسوم بقانون رقم )

البحرينيين وغير  البحرينيين  العام  واألمن  البحرين  وإحاللدفاع   ،  ( صندوق عبارة 

العسكري عبارة  التقاعد  محل  البحرين  ) (  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق 

البحرينيي العام  البحرينيينواألمن  بقانون رقم  ن وغير  المرسوم  الواردة في عنوان   )

بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع  ۲۰۱۰( لسنة ٤٧)

البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم  

المادتين األولق والثانية من نصي    باستبدال  نيةالثا  المادة   وجارت   ،۱۹۹۱( لسنة  6)

التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع   بإنشار صندوق  ۱۹۹۱( لسنة  6المرسوم بقانون رقم ) 

باستبدال   المادة الثالثةجارت    ما، فيالبحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين

( القانونالخاضعون ألحكام هذا  و)  ()الصندوق صندوق التقاعد العسكري أو  )  تعريفي  

( المادة  في  )1الواردين  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  ٤٧(  إدارة    ۲۰۱۰(  بشأن 

واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين 
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( رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  المنشأ  البحرينيين  لسنة  ٦وغير  وبنصوص    ۱۹۹۱( 

المادةُ ، وألغت  هذات  ( من القانون۱٥الفقرة األولق و)  (٥( الفقرة األولق و)۳المواد )

بإنشار صندوق التقاعد   ۱۹۹۱( لسنة  ٦من المرسوم بقانون رقم )  الثالثة    المادة    الرابعةُ 

 ألغت لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما  

 تنفيذية.  خامسةالمادة ال حين جارت في  ،نص يتعارض مع أحكام هذا القانون كل  

( 6تعديل عبارات في عنواني المرسوم بقانون رقم )يهدف المرسوم بقانون إلى       

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام   1991لسنة  

بشأن إدارة   2010( لسنة  47البحرينيين وغير البحرينيين، والمرسوم بقانون رقم )

العام  واألمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق  واختصاصات 

 .1991( لسنة 6البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

 

 صدور المرسوم بقانون:مبررات 

ن إجرار تعديالت علق قانون 2022( لسنة  15بناًر علق القانون رقم ) -1 ، الذي تضم 

( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  العسكري  لسنة  11التقاعد  تم 1976(  حيث   ،

،  1976( لسنة 11تعديل تعريف الجاات العسكرية وتعديل مسمق القانون رقم )

 م. 2020( لسنة  26وإنشار جااز األمن االستراتيجي بموجب األمر الملكي رقم )

من الوطني( إلق  إضافة عضوية )رقيس جااز األمن االستراتيجي، ومستشار األ -2

األمن   )جااز  عن  ممثل  وإضافة  العسكري(،  للتقاعد  األعلق  )المجلس  تشكيلة 

 ستراتيجي( إلق عضوية مجلس إدارة )صندوق التقاعد العسكري(. اإل

عالوة علق ما تقتضيه دواعي االستعجال من ضرورة إجرار تلك التعديالت في  -3

ولسر السابة،  التعديل  مع  لتتناسب  ممكن؛  وقت  مستحقات  أقرب  سداد  عة 

 العسكريين التقاعدية. 

 

أنه        اللجنة  تعديل مسمق  رأت  رقم  لاصدر  بقانون  من 1976لسنة    ( 11)مرسوم 

( تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام  )قانون
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م، 2022لسنة   ( 15)رقم القانون    قبمقتض  ( التقاعد العسكري)قانون    مسمى جديد إلق  

وتناسبًا مع المسمق الجديد، كان البد من إجرار تعديالت تتناسب معه؛ فصدر المرسوم 

محل   )صندوق التقاعد العسكري(تحل عبارة  أن:    نص علقالذي    –محل الرأي    –

عبارة )صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين وغير  

صندوق   بإنشاء  1991( لسنة  6البحرينيين( الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم )

 ، غير البحرينيينالتقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام البحرينيين و

)أيًضا    الواردةو رقم  بقانون  المرسوم  عنوان  لسنة  47في  إدارة  بشأن    2010( 

العام   واختصاصات واألمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق 

كما   . 1991( لسنة  6البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم ) 

المنصوص علياا في   االشتراكاتالتقاعد العسكري    ؤدى إلق صندوقت  أكد علق أن  

  اشتراكات نظام مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك  ( من قانون التقاعد العسكري12المادة )

التي يؤدياا الضباط واألفراد غير البحرينيين العاملين في الجاات العسكرية، أو أي 

 لعمل باذا القانون.ا من تاريخ اوذلك اعتبارً ، مبالغ أخرى تؤدياا إليه الدولة

بقانون  عر        المرسوم  الصندوق ف  أو  العسكري  التقاعد  صندوق بأنه  :  صندوق 

الخاضعون أما    .1991( لسنة  6التقاعد العسكري المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

: ضباط وأفراد الجاات العسكرية ممن تسري عليام أحكام قانون ألحكام هذا القانون

)التقاعد   رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  لسنة  11العسكري  تشكيلو  .1976(   أعاد 

بما   العسكري  التقاعد  لصندوق  األعلق  للتقاعد    يسمقالمجلس  األعلى  )المجلس 

من:   القاقد العام لقوة دفاع البحرين، وعضوية ك ل    برئاسةعلق أن يكون    ،العسكري(

الوطني) الحرس  الوطنيو ،رقيس  األمن  ومستشار  الداخلية،  المالية و  ، وزير  وزير 

رقيس و ،ون الدفاعؤوزير ش، ورقيس جااز المخابرات الوطنيو ،واالقتصاد الوطني

 (. جااز األمن االستراتيجي

جعل إصدار مكافأة نااية الخدمة   2022( لسنة  15علًما بأن المرسوم بقانون رقم )     

ر من المجلس األعلق للتقاعد التي تستحة للضباط واألفراد غير البحرينيين بقرار يصد 

أعاد تحديد المختص بتشكيل أعضار مجلس كما    العسكري بداًل من مجلس الوزرار. 
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العسكري، التقاعد  صندوق  يكون    إدارة  من  بحيث  األعلىبقرار  للتقاعد    المجلس 

يكونواو،  العسكري أن  علق  اإلدارة  مجلس  أعضار  تشكيل    (7و) رئيس  من    أعاد 

 .( أعضار6رقيس و)بداًل من أعضار 

نظًرا الختالف طبيعة كل جاة عن األخرى، فقد منح المرسوم بقانون حة كل مناا      

يصدر القاقد العام لقوة دفاع بحيث    –كل في موقعه    –في االلتزام بتنفيذ هذا القانون  

ورقيس  الداخلية  ووزير  الوطني  األمن  ومستشار  الوطني  الحرس  ورقيس  البحرين 

المخابرا االستراتيجي  جااز  األمن  جااز  ورقيس  الوطني  يخصه  -ت  فيما   - كٌل 

 القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

 

من المرسوم بقانون   المادة الثالثةوألغت  ام جارت المادة الرابعة من المرسوم بقانون   

بإنشار صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن   1991( لسنة  6رقم ) 

، العام البحرينيين وغير البحرينيين، كما يلغق كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

 .وذلك لعدم لزوماا في ظل الصندوق المنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون

 

( من 38المادة )  وفة الشروط والضوابط التي تضمنتاا  وم بقانونقد صدر المرسل     

خالل فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد    2022  يوليو   27  في  ،الدستور

فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور األول من الفصل 

 أغسطس   28تم عرضه علق مجلسي الشورى والنواب بتاريخ  و  التشريعي السادس.

طبق 2022 )  تًا،  المادة  أوجبته  الدستور38لما  من  مدى    ،(  تضمنه توبحث  ما  وافة 

الدستور. ألحكام  بقانون  الدستور  المرسوم  النص  اشترط  المراسيم    يوقد  إلصدار 

اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير، وهذه األمور    يبقانون أن يحدث ما يوجب اإلسراع ف

 . /أ( من الدستور 33عماًل بنص المادة )  جاللته رأس الدولة  باعتباريقدرها جاللة الملك  

 

اللجنة،        تؤكد  أهدافأناا  ختاًما  مع  بقانون  تتفة  إصداره،   المرسوم  ومبررات 

 وتوصي بالموافقة عليه. 
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ا
ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

( من الالقحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة علق 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.   لسيدة لينـا حبيب قاسـما سعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.   الدكتور علي أحمد الحداد سعادة  .2

 

ا
ا
توصية اللجنة: -خامس

الموافقة ب  فإن اللجنة توصي،  أبدي من آرارفي ضور ما دار من مناقشات وما      

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون   2022( لسنة  31المرسوم بقانون رقم )   علق

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن   1991( لسنة  6رقم )

أن بش  2010( لسنة  47العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم )

إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 

 . 1991( لسنة  6البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 ز ــزي فايــة رمــهال                                  د. ابتسام حممد صاحل الدالل     

 رئيس اللجنة                                          لجنة ال نائب رئيس              
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 م2023 يناير 10 التاريخ:

 

 

 احملرتمة  هالة رمزي فايزة/ سيدسعادة ال

 رئيــس جلنة اخلدمات  

 
) الموضوع:   بقانون رقم  المرسوم   2022( لسنة  31المرسوم  بتعديل بعض أحكام 

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين   1991( لعام  6بقانون رقم )

  2010( لسنة  47واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم ) 

واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن بشأن إدارة  

بقانون رقم )  المرسوم  المنشأ بموجب  البحرينيين  البحرينيين وغير  ( لسنة 6العام 

1991 . 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

رئيس  أرفة    م2023يناير    10بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

المرسوم بقانون نسخة من  (،  1د    6ص ل ت ق/ ف    016) م  ، ضمن كتابه رقالمجلس

( بقانون رقم )  2022( لسنة  31رقم  المرسوم  لعام  6بتعديل بعض أحكام   )1991  
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البحرينيين  العام  البحرين واألمن  دفاع  التقاعد لضباط وأفراد قوة  بإنشاء صندوق 

بشأن إدارة واختصاصات   2010( لسنة  47غير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم )و 

وغير  البحرينيين  العام  واألمن  البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط  التقاعد  صندوق 

إلق لجنة الشؤون ،  1991( لسنة  6البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

 . للجنة الخدماتالتشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبدار المالحظات عليه 

اجتماعاا   م2023يناير    10وبتاريخ       والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

كما ،  ، وقرار مجلس النواب بشأنه، حيث اطلعت علق المرسوم بقانون المذكورالثالث

، والمستشار القانوني المساعد، المذكرة المعدة من قبل المستشار القانونياطلعت علق  

للجنة   القانوني  القانوني األول، والباحث  جدول علق  بشأنه. واطلعت كذلك  والباحث 

 . 2022( لسنة  31مقارن لبيان حدود التعديالت الواردة بموجب المرسوم بقانون رقم )

 

لمبادئ المرستتتوم بقانون  إلق عدم مخالفة    –بعد المداولة والنقاش   –وانتات اللجنة        

 .رالدستووأحكام  

      

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام   2022( لسنة  31المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة        

بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع   1991( لعام  6المرسوم بقانون رقم )

( لسنة 47البحرين واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم )

د قوة دفاع البحرين بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفرا  2010
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(  6واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم )

  . من الناحيتين الدستورية والقانونية، 1991لسنة 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   

 ون التشريعية والقانونية رئيس جلنة الشؤ                             
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 (2ملحق رقم )
 

جلنة اخلدمات خبصوص  تقرير

( لسنة 33املرسوم بقانون رقم )

بتعديل بعض أحكام املرسوم  م2022

بشأن  م1986( لسنة 15بقانون رقم )

( 62تنظيم السياحة والقانون رقم )

بإنشاء وتنظيم هيئة  م2006لسنة 

 .ضالبحرين للسياحة واملعار
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 م 2023 يناير 11التاريخ: 
 

 ( 2الرقم: )

 
  اخلدمات  تقرير جلنة 

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

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعارض  2006( لسنة 62)
 

 السادس التشريعي الفصل –  األولدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمة:
الكتاب    الخدمات استلمت لجنة   السيدصاحب  علي بن صالح الصالح رئيس   معالي 

، م 2023يناير    10  في  لمؤرخا،  (1د    6/ ف    خ ت ص ل    017رقم )   مجلس الشورى

ومناقشة   بدراسة  اللجنة  تكليف  بموجبه  تم  )والذي  رقم  بقانون  لسنة  33المرسوم   )

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

( رقم  والقانون  لسنة  62السياحة  للسياحة    2006(  البحرين  هيئة  وتنظيم  بإنشاء 

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.   ، والمعارض

 

 



 

75 
 

General -  عام 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 التالي: في االجتماع تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور (2)

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 السادس األول  م 2023يناير   11 الثالث

 

اطلعتت اللجنتة أانتار دراستتتتتاتا علق الواتاقة المتعلقتة بتالمرستتتتوم بقتانون، والتي   (2)

 اشتملت علق:

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

 ( مرفق . )ومذكرته اإليضاحية، المرسوم بقانون المذكور -

 )مرفق(   التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.أي لجنة الشؤون ر -

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

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

 )مرفق( للجنة.المستشار القانوني  محمد

حورار علي الباحث القانوني    بشأن المرسوم بقانون، معد من قبل  جدول مقارن -

 )مرفق( .جمعة

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: عحضر اجتما -

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني  إسالم أحمد محمد  د.

 أول باحث قانوني  محسن علي الغريري 

 باحث اجتماعي إيمان خليل الحافظ 

 باحث قانوني حوراء علي جمعة 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان   د. سهيرا عبداللطيف محمد صالح  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم وتواصل سماء عبدالجليل حسن
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ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

قانون المرسوم برأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة  

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

 

ا
ا
 رأي اللجنة:  -ثالث

و      والبحث،  الدراسة  موضوع  بقانون  المرسوم  اللجنة  علق  ناقشت  قرار  اطلعت 

ومرفقاته،   النواب  الشؤون    رأي  علقومجلس  بمجلس لجنة  والقانونية  التشريعية 

الدستورية   ،الشورى الناحيتين  من  بقانون  المرسوم  لسالمة  مؤكدًا  جار  والذي 

 .وعلق الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة،  والقانونية

بقانون        المرسوم  الديباجة    –يتألف  نت  من    –فضالً عن  المادة  أربع مواد؛ تضم 

 1986( لسنة  15( من المرسوم بقانون رقم )1استبدال نص  جديد بنص  المادة )  األولى

وتناولت   السياحة،  تنظيم  الثانيةبشأن  األخرى،   المادة  محل   الكلمات  بعض  حلول 

بحلول عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم" محل  عبارة   المادة الثالثةوجارت  

الوار السياحة"  بشئون  المختص  األولق من "الوزير  المادة  األولق من  الفقرة  في  دة 

بإنشار وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في   2006( لسنة  62القانون رقم )

 تنفيذية.  المادة الرابعةحين جارت  

إلقيادف        بقانون  ماامه واإلشراف علق   المرسوم  مباشرة  تمكين كل وزير من 

للحكومة بعد إعادة هيكلة الوزارات، والتي تم  علق إارها وزارته وتنفيذ السياسة العامة  

فصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلق وزارتين، إذ أصبحت الصناعة والتجارة  

 في وزارة، وأ نشئت وزارة أخرى للسياحة.

أنه        اللجنة  )رأت  رقم  الملكي  المرسوم  صدور  لسنة  25بعد  بتاريخ 2022(  م 

ضع هيكاًل وزاريًا حديثًا بتعديل وزاري، فقد ترتب علق ذلك م، والذي و2022/ 6/ 13

هيكلة عدد من الوزارات وفصلاا عن غيرها، ومن تلك الوزارات )وزارة الصناعة 
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أصبحت   بحيث  وزارتين  إلق  فصلت  والتي  والسياحة(،  الصناعة والتجارة  )وزارة 

 . لسياحة()وزارة ا وزارة مستقلة، كما تم إنشار وزارة أخرى وهي  والتجارة( 

، وما يستتبع ذلك من تحديد اختصاصات إنشاء )وزارة السياحة(بنار علق ما تم من       

و السياحة،  الوزيروزارة  نصوص  اختصاصات  تتناسب  أن  األحرى  من  كان  فقد   ،

ب تتعلة  اختصاصات  من  به  تختص  فيما  خاصة  الجديدة،  الوزارة  مع  تنظيم القوانين 

 م، بشأن تنظيم السياحة، ومناا ما1986( لسنة 15بقانون رقم )المرسوم    السياحة وهو

أي   والمعارض  للسياحة  البحرين  بايئة  متعلة  )هو  رقم  لسنة  62القانون  م، 2006( 

بما استتبع لزوم األمر، ضرورة دمج ،  بإنشار وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض

لك لتمكين الوزارة الجديدة من في مرسوم بقانون واحد؛ وذ  -سالفة البيان - التعديالت  

بقانون  المرسوم  من  األولق  المادة  في  تعريفين  فوضع  إلياا،  الموكلة  بمااماا  القيام 

: الوزير الذي يصدر بتسميته الوزير،  : الوزارة التي يصدر بتسميتاا مرسومالوزارة)

المعظم    . مرسوم( الملك  جاللة  أصدر  ) ام  رقم  لسنة  45مرسوم  بتسمية م2022(   ،

  1986( لسنة  15زارة المختصة والوزير المختص بتطبية المرسوم بقانون رقم ) الو

( رقم  والقانون  السياحة  تنظيم  لسنة  62بشأن  البحرين   2006(  هيئة  وتنظيم  بإنشار 

  جار فيه: للسياحة والمعارض.

هي الوزارة المختصة بتطبية أحكام المرسوم   وزارة السياحةتكون  : "المادة األولى

هو الوزير    وزير السياحةويكون    بشأن تنظيم السياحة.  1986( لسنة  15)  بقانون رقم

بشأن تنظيم السياحة   1986( لسنة  15المختص بتطبية أحكام المرسوم بقانون رقم )

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

( من 38المادة )  وفة الشروط والضوابط التي تضمنتاا  قد صدر المرسوم بقانونل     

، خالل فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، 2022  أغسطس  21  في  ،الدستور

من  األول  الدور  بداية  وقبل  الخامس،  التشريعي  الفصل  من  الرابع  الدور  فض  بعد 

  28كما تم عرضه علق مجلسي الشورى والنواب بتاريخ    الفصل التشريعي السادس.

المادة )  تًا، طبق2022  أغسطس الدستور38لما أوجبته  وافة ما توبحث مدى    ،( من 
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الدستور.  ألحكام  بقانون  المرسوم  الدستور  تضمنه  النص  اشترط  إلصدار    يوقد 

خير، وهذه اتخاذ تدابير ال تحتمل التأ  يالمراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب اإلسراع ف

/أ( من 33عماًل بنص المادة )  جاللته رأس الدولة  باعتباراألمور يقدرها جاللة الملك  

 . الدستور

 

اللجنة،        تؤكد  أهدافأناا  ختاًما  مع  بقانون  تتفة  إصداره،   المرسوم  ومبررات 

 وتوصي بالموافقة عليه. 

     

ا
ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

( من الالقحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة علق 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.    الدكتور علي أحمد الحداد  سعادة  .3

 مقرًرا احتياطيًا.    عي ناالسيد طالل محمد المسعادة  .4

 

 

 

ا
ا
توصية اللجنة: -خامس

الموافقة ب  فإن اللجنة توصي،  في ضور ما دار من مناقشات وما أبدي من آرار    

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون   2022( لسنة  33المرسوم بقانون رقم )   علق

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

 . سياحة والمعارضوتنظيم هيئة البحرين لل 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 ز ــزي فايــة رمــهال                                 د. ابتسام حممد صاحل الدالل     

 رئيس اللجنة                                  لجنة ال نائب رئيس              
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 م2023 يناير 10 التاريخ:

 

 

 احملرتمة  هالة رمزي فايزة/ سيدسعادة ال

 رئيــس جلنة اخلدمات  

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

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

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض. 

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

رئيس  أرفة    م2023يناير    10بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

المرسوم بقانون نسخة من  (،  1د    6ص ل ت ق/ ف    018) م  ، ضمن كتابه رقالمجلس

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

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

وإبدار إلق لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  ،  للسياحة والمعارض

 . للجنة الخدمات المالحظات عليه 
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اجتماعاا   م2023يناير    10  وبتاريخ     والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

كما ،  ، وقرار مجلس النواب بشأنهالمرسوم بقانون المذكور، حيث اطلعت علق لثاث ال

، والمستشار القانوني المساعد،  اطلعت علق المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني

مرسوم العلى  واطلعت كذلك    .بشأنهللجنة    والباحث القانوني األول، والباحث القانوني

)ال رقم  لسنة  25ملكي  وزاري2022(  والبتعديل   ، ( رقم  لسنة  45مرسوم   )2022 

( لسنة 15المرسوم بقانون رقم )  بتسمية الوزارة المختص ة والوزير المختص بتطبية

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

 . البحرين للسياحة والمعارض

لمبادئ المرستتتوم بقانون  إلق عدم مخالفة    –بعد المداولة والنقاش   –وانتات اللجنة        

 .رالدستووأحكام  

 

 رأي اللجنة:

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

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

والمعارض  2006لسنة   للسياحة  البحرين  هيئة  وتنظيم  الناحيتين  ،  بإنشاء  من 

  .الدستورية والقانونية

 

  دالل جاسم الزايد                                                   

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 


