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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة 
 الشؤون التشريعية والقانونية 

حول مشروع قانون بإضافة مادة 
( مكرًرا إىل قانون 013برقم )

بقانون العقوبات الصادر باملرسوم 
 م1791( لسنة 11رقم )

)املعد يف ضوء االقتراح بقانون  
 املقدم من جملس النواب(.
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 م1010يناير  7التاريخ: 

 
 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية  تكميلي األولال التقرير

ا إىل قانون العقوبات 013مادة برقم ) مشروع قانون بإضافةحول 
ً
( مكرر

 م1791( لسنة 11الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(. 

 
 مقدمة:
 -11 -3ص ل ت ق /  435، وبرمجااا خطاباايم خ اا   م2002ناامبر    2بتاايخ    

م، 2002نامبر    2وبنيًء على   خخ خطرجلس بي جلسته خطايمسة خطرنعقدة بتايخ    (،2002

إطااى طجنااة  خطشاامخ  مجلااس أعاايص حاايلا خطرعاايطي خطسااند علااي بااح حاايط  خط اايط  خ اانس

( 110مشروع قانون بإضافة مادة بررق    تق    خطلجنة لملخطشؤون خطتش  عنة وخطقينمننة 

م  المعد في 1791( لسنة 11المرسوم بقانون رق   مكرًرا إلى قانون العقوبات الصادر ب

بي ضامء محلاايت  طرني شته وصخخسته ،ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

وإعدخص تق  ا  بشاهنه متضرنا ًي خأل خطلجناة طع ضاه علاى  أححيم خطسعيصة أعضيء خطرجلس

 خطرجلس خطرم  .

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 بي خالجتريعيت خطتيطنة: –آنف خطذك   –طقينمن خطلجنة مش وع خ تدخخست -1
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 دور االنعقاد التاريخ االجتماع الرقم

 الثالث م1007أبريل  8 الثاني والعشرين 1

 الثالث م1007أبريل  11 الثالث والعشرين 2

 الثالث م1007أبريل  17 الرابع والعشرين 3

 الثالث م1007أبريل  11 الخامس والعشرين 5

 الثالث م1007مايو  1 والعشرينالسادس  4

 الثالث م1007مايو  10 السابع والعشرين 6

 الثالث م1007يونيو  1 الثاني والثالثين 7

 الثالث م1007يونيو  10 الثالث والثالثين 8

 الرابع م1007أكتوبر  11 الثاني 2

 الرابع م1007نوفمبر  18 السابع 10

 الرابع م1007نوفمبر  11 الثامن 11

 الرابع م1007ديسمبر  11 العاشر 12

 الرابع م1007ديسمبر  11 الحادي عشر 13

 

 خطلعت خطلجنة أثنيء صخخستهي طرش وع خطقينمن، على خطمثي ق خطرتعلقة به وهي: -1

  م بق( .ةخإل ضيلن همش وع خطقينمن ومذك ت .أ 

  م بق( .وم بقيته   خخ مجلس خطنمخم بشهن مش وع خطقينمن .ب 

 .  م بق(برجلس خطشمخ  خطرستشيخ ح خطقينمنننحمذك ة هنئة  .ج 

 

 صعت خطلجنة إطى خالجتريعنح خطثيطث وخطعش  ح وخطسيصس وخطعش  ح:  .1

 لنث لض  مرثحً عنهي كل مح:وزارة العدل والشؤون اإلسالمية:  -
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 وزير العدل والشؤون اإلسالمية. صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة .1

 الوكيل المساعد لشؤون المحاك  والتوثيق.  السيد خالد حسن عجاجي .1

 

  وزارة الداخلية: -
 إدارة الشؤون القانونية.    . النقيب حسين سلمان مطر1

 .باحثة قانونية   الفاضلة هاجر عبدهللا فخرو. 1

 

  شيخك بي خجتريعيت خطلجنة مح خألمينة خطعيمة برجلس خطشمخ: 

 المستشار القانوني للمجلس.  عبدالوهاب البرزنجي. الدكتور عصام 1

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.   . الدكتور محمد عبدهللا الدليمي1

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.   األستاذ محسن حميد مرهون. 1

 

 السيد جواد مهدي محفوظ. تمطى أمينة س  خطلجنة 

 

ا: 
ً
 :اإلسالميةرأي وزارة العدل والشؤون ثاني
أبيص مرثلم وزخخة خطعدل وخطشؤون خإلساحمنة بهناه إ خ كينات خطرساهطة تتعلاق بمجامص مقيبال  

ميصل نتنجة أبعيل خطسح  وخطشاعم ة وخطع خباة باذطع  عاد ماح   نال خاللتنايل خطرجا م بيطقاينمن. 

   البتنح إطى أهرنة خطت كنز على وجمص أخكين ميص ة ومايه  خيخجنة لتى  ركح أن  ات  تجا 

تلع خألبعيل. وعري إ خ كين خطتادخول بايطق آن خطكا    ماح   ال بعاس خطنايس هال  عاد ماح أبعايل 

خاللتنااايل ف أبااايصوخ بهنناااي باااي بلاااد  تااان  طرمخطنناااه ل  اااة خطع ااايصة بلهااا  أن  ريخسااامخ ع ااايصخته  

ومعتقدخته  بكل ل  اة، وطكاح إ خ خأ  ألاده  أناه و اة ضاحنة طحلتنايل بلاه أن  تقادم بشاكمخ  

خلتيل علنه. كري بننمخ أن مح خالستحيطة تب نق هاذخ خطانا خطرا خص إضايبته إ خ طا  تكاح ضد مح 

هنيك أخكين ميص ة تث ات وجامص خاللتنايل، لتاى  ركاح أن  انساا خطساح  إطاى خطسايل ، وكاذطع 
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خألممخ خطرتعلقة بيطرعتقدخت خطد ننة بقد  كمن هنيك خخاتح  باي خاخخء بانح ماح  قامل باهن هاذخ 

 د ح أو أنه ممخبق طه.خألم  خح  خط
وخلا مرثلم خطمزخخة إطى أن مثل هذ  خألبعيل خطرا خص تج  رهاي ال ترثال رايه ة بال هاي  

 .مشكلة محدوصة، و ركح أن تج م تحت ب مل أخ   بي  ينمن خطعقمبيت

 
ً
 :رأي وزارة الداخليةا: ثالثـ
أو خطع خباة  خأ  مرثلم وزخخة خطدخخلنة أنه مح خط عمبة تع  اف مههامم خطادجل أو خطساح  

أو خطشعم ة، و د  ضهي إصخيل نا جد د بهذخ خطشهن بي  ينمن خطعقمبيت نمًعي مح خإلبهايم باي 

ليل خطتب نق، وطذطع بإن مثل هذ  خألبعيل مج مة بعحً بي  ينمن خطعقمبايت بيعت يخهاي حامًخخ 

 مح حمخ خاللتنيل خطرعي ا علنهي  ينمن ًي

ة متمخبقة مة مي وخص باي ماذك تي خطحكمماة وصخ ا ة كري أبيصوخ بهن م  نيت وزخخة خطدخخلن 

 خطشؤون خطقينمننة. 

ا: رأي هيئة املستشارين القانونيني:
ً
 رابع

  اال حاانيفته بااي مشاا وع  –خححااة محتاام  خطرااذك ة أن مقاادمي خال تاا خ  بقااينمن  

أخخصوخ تج    أعريل خطسح  وخطشاعم ة وخطع خباة ضارح خألعرايل خطرعي اا علنهاي باي  – ينمن 

خط اايم خطساايبة مااح خطقساا  خطااايص مااح  ااينمن خطعقمباايت وخطرتعلااق باايطج خ   خطتااي ترااس خطااد ح 

وخألساا ة وبشااكل أخااا ضاارح خطه اال خألول وعنمخنااه  خطرساايس بيطااد ح( بيعت اايخ أن هااذ  

ي بااه. إضاايبة إطااى أن مااذك تي خطحكممااة وصخ اا ة خطشااؤون خألعراايل مايطهااة طلااد ح وتعااد مسيًساا

خطقينمننة ط  تؤ دخ خطرش وع بيعت يخ أن أعريل خطسح  وخطشعم ة متعلقاة بين نايت فنا  وخضاحة 

وال ضيبط طهي، وخطتج     حتيج إطاى تحد اد خألبعايل خطرؤثراة وبناين أخكينهاي علاى وجاه خطد اة. 

( 321خ خاللتنايل خطرعي اا علنهاي باي خطرايصة  هذخ إضيبة إطى أن تلع خألبعيل تعاد إلاد  حام

مح  ينمن خطعقمبيت. وزخصت خطدخ  ة أن هنيك ليالت ال تقة تحت صخ  ة خطعقيم برمجا خطرايصة 

سيطهة خطذك  وهي خطحيالت خطتي تريخس بنهي تلاع خألبعايل صون خساتهدخ  أمامخل خطرجناي علناه 
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لاى طلشاؤون خإلساحمنة  هناد ب اعمبة وإنري تت  مريخستهي طمخعنة. كراي أن خأل خطرجلاس خألع

وضة تع  ف طلسح  وخطشعم ة وخطع خباة. وباي هاذخ خطجيناا  كا  أن هنايك أمثلاة كثنا ة علاى 

 –باي هاذ  خطحيطاة  –وخوص م بلحيت بي خطقامخننح صون وجامص تعايخ ف طهاي، وطكاح خطقيضاي 

 .   عرل خأ ه طتحد د خطرق مص بهي مح خحل خطرعيخ  خطعيمة ومي هم شي ة بشهنهي

و دمت خطرذك ة خطقينمننة بي خطنهي ة عدة خنيخخت طلجنة وهي: إمي خبس خطرش وع مح  

لنث خطر دأ، أو ت ني ناا خطرايصة كراي وخص باي مشا وع خطقاينمن، أو ت ناي ناا خطرايصة بتعاد ل 

 مجلس خطنمخم، أو وضة حنيفة جد دة طنا خطريصة.  م بق(

 
ً
 ا: رأي اللجنة:خامس
( مكررررًرا إلرررى قرررانون 110ون بإضرررافة مرررادة بررررق   مشرررروع قررران تدخخسااات خطلجناااة 

م  المعررد فرري ضرروء االقتررراح 1791( لسررنة 11العقوبررات الصررادر بالمرسرروم بقررانون رقرر   

بعد إعيصته إطى خطلجنة بنيًء على   خخ خطرجلاس باي جلساته  ،بقانون المقدم من مجلس النواب(

خ مجلااس خطناامخم وم بقيتااه م، وخطلعاات علااى  اا خ2002ناامبر    2خطايمسااة خطرنعقاادة بتاايخ   

بشهن خطرش وع، كري خطلعت خطلجنة على خطراذك ة خطقينمنناة خطرعادة ماح   ال هنئاة خطرستشايخ ح 

 خطقينمنننح برجلس خطشمخ .

 

وبعااد تاادخخس خاخخء وخطرحلااايت خطتااي أبااد ت مااح   اال خطساايصة أعضاايء خطلجنااة وبعااد 

وخالطااااحع علااااى  خطدخخلنااااة خالسااااتئنيس باااارخخء وزخخة خطعاااادل وخطشااااؤون خإلسااااحمنة ووزخخة

خطرستشايخ ح خطقاينمنننح بايطرجلسل خل ات خطلجناة إطاى أن مشا وع خطقاينمن مق امل  محلايت

وهم  قمم على بك ة محيخبة أعريل خطسح  وخطشاعم ة وخطع خباة باي خطرجتراة  مح لنث خطر دأ،

برقيباال ماايصل أو بيناا   طااع، وطااذطع خأت خطلجنااة أن إ قاايع خطعقمبااة  مريخسااتهي تاات  ساامخء كيناات

على ماح زخول تلاع خألعرايل  ات  سامخء كينات خطرزخوطاة علاى سا نل خاللتا خ  أو علاى سا نل 

( مااح  ااينمن 321تاا   أن خطراايصة   –وعلااى خااح  بعااس خاخخء  –. كرااي أن خطلجنااة خطتكسااا

م خاللتنيل ب نيفتهي خطح  يطنة ال تبيل بايطتج    أعرايل خطساح  وخطشاعم ةلخطعقمبيت وخطتي تج ِّ
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وعلنه  يمت خطلجنة ب نيفة خطريصة خطر خص إضيبتهي إطى  ينمن خطعقمبيت بري  حقق  طع خطي ض 

 و تحبى خالنتقيصخت خطتي أثن ت لمطهي مح لنث عدم خطد ة بي تحد د خألبعيل خطرؤثرة بنهي.

 

هااة طلثمخباات خطعلرنااة وخطشاا عنة خ إطااى ة إطااى إضاايبة ع اايخة خ بيطرايطختجهاات خطلجنااكرااي 

باااي خط حاااث نهي اااة خطرااايصة وهااام ماااي  عاااد حاااريم أماااين، لناااث إن خطقيضاااي وبمخسااابة سااالبته 

 تمحل إطى مع بة كمن خطهعال خطراته  بيختكيباه شااا ماي  ادخل ضارح مها صخت  وخطترحنا

نهاي أعريل خطساح  أو خطشاعم ة أو خطع خباة ماح خاحل خطرعايخ  خطعيماة وماي هام شاي ة ماح معين

خطتشاا  عيت خطرقيخنااة وخطشاا و  وخطكتيباايت خطهقهنااة وألكاايم خطقضاايء، خطليم ااة وخالحاابحلنة و

 .بضحً عح مجيبيتهي طلثمخبت خطعلرنة وخطد ننة

 

و ااد ختجهاات خطلجنااة بناايًء علااى  طااع إطااى خطتمحاانة بإعاايصة حاانيفة خطراايصة خألوطااى مااح 

وبرات الصرادر بالمرسروم بقرانون يضاف إلى قانون العقمش وع خطقينمن على خطنحم خطتيطي: خ 

 ( مكررا، نصها اآلتي:110مادة جديدة برق    1791( لسنة 11رق   

الغرامررة أو بإحرردت هرراتين العقرروبتين كررل مررن زاول علررى سرربيل بيعاقررب بررالحبس و

أيًا من أعمرال السرحر أو الشرعوذة أو العرافرة، ويعرد مرن هرال األعمرال أو التكسب االحتراف 

إيهرام المجنري عليرا بالقردرة القصرد منهرا التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل اإلتيان بأفعال أو 

على إخبارل عن المغيبات أو إخبارل عمرا فري الضرمير أو تحقيرق حاجرة أو روبرة أو نفرع أو 

 ." بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية ضرر

 

 
ً
 واالحتياطي: لصليا: اختيار مقرري املوضوع األسادس

 ( مح خطح حة خطدخخلنة طلرجلسل ختهقت خطلجنة على خختنيخ كل مح:32  إعريالً طنا خطريصة

 أصليًا. مقرًرا    الدكتور ناصر حميد المبارك .1

 مقرًرا احتياطيًا.   األستاذ السيد حبيب مكي هاش  .1
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ً
 : تولصية اللجنة:اسابع
( مكررًرا إلرى 110مشروع قرانون بإضرافة مرادة بررق   على  مح لنث خطر دأخطرمخبقة  -

م  المعررد فرري 1791( لسررنة 11قررانون العقوبررات الصررادر بالمرسرروم بقررانون رقرر   

 ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 خطرمخبقة على ممخص مش وع خطقينمن بيطتعد حت خطمخخصة ته نحً بي خطجدول خطر بق. -

 

 

 

 

 بشأناواألمر معروض على مجلسك  الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حممد هادي احللواجي          السيد حبيب مكي هاشم     
 رئيــــس            نائب رئيس                

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية             جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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 ( مكرًرا013بإضافة مادة برقم )    مشروع قانون رقم )  ( لسنة
 1791( لسنة 11إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(
 القانون نصوص مواد مشروع

 كما وردت من احلكومة 
 املادة كما أقرهتا اللجنةنص  توصية اللجنة جملس النواب قرار

مشروع قانون رقم )  ( لسنة  
 ( مكرًرا013بإضافة مادة برقم )

إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
 1791( لسنة 11بقانون رقم )

مشروع قانون رقم )  ( لسنة  
 ( مكرًرا013بإضافة مادة برقم )

إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
 1791 ( لسنة11بقانون رقم )

مشروع قانون رقم )  ( لسنة  
 ( مكرًرا013بإضافة مادة برقم )

إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
 1791( لسنة 11بقانون رقم )

مشروع قانون رقم )  ( لسنة  
 ( مكرًرا013بإضافة مادة برقم )

إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
 1791( لسنة 11بقانون رقم )

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى  لل لليةىة   

 .ملك مملكة البحرين
 ،طالع على الدستوربعد اإل

وعلى قانون العقوباات الصاادر   
( لسانة  11باملرسوم بقانون رقم )

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى  لل لليةىة   

 .ملك مملكة البحرين
 ،طالع على الدستوربعد اإل

وعلى قانون العقوباات الصاادر   
( لسانة  11باملرسوم بقانون رقم )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املادة كما أقرهتا اللجنةنص  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 وتعديالته، 1791
وعلى قانون اإلجارااات اننايةاة   

( 61الصادر باملرسوم بقانون رقم )
املعدل بالقانون رقام   2332لسنة 

 ،2331( لسنة 61)
جملس الشورى وجملس الناوا   أقر 

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علةه 
 وأصدرناه:

 وتعديالته، 1791
وعلى قانون اإلجارااات اننايةاة   

( 61الصادر باملرسوم بقانون رقم )
املعدل بالقانون رقام   2332لسنة 

 ،2331( لسنة 61)
أقر جملس الشورى وجملس الناوا   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علةه 

 وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
 
 

 
 

 املادة األوىل
 .إعادة صوغ املادة 
 

بعىد  وعل  ذلك يكون نص املادة 
 التعديل:

 املادة األوىل
توصي اللجنة بإعادة صةاغة املادة  -

 لتكون على النحو التايل:
  

 املادة األوىل
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املادة كما أقرهتا اللجنةنص  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
يضاف إىل قانون العقوبات الصادر 

( لسانة  11بقانون رقم )باملرسوم 
( 013مادة جديدة برقم ) 1791

 مكرًرا، نصها اآليت:
"يعاقااب باااوبس وبالةرامااة أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل ما   
زاول أيًا م  أعماال الساحر أو   

 الشعوذة أو العرافة.
 ويعترب العود ظرفًا مشدًدا".

 
يضاف إىل قانون العقوبات الصادر 

( لسىنة  11باملرسوم بقانون رقم )
( 013مادة جديدة برقم ) 1791

 مكررا، نصها اآليت:
 

يعاقب بىاحلبس وبالررامىة أو   "
بإحدى هاتني العقوبتني كل مىن  

ل أيًا من أعمىال السىحر أو   اوز
الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه 

متعلق مبسىالل  األعمال كل فعل 
بية خمالةة للشرع قصد به فاعله يغ

التدليس أو اإليهىام باسىتادام   
الوسالل اليت ختالف الشرع سواء 

 بالقول أو بالةعل".

 
يضاف إىل قانون العقوبات الصادر 

سىنة  ( ل11باملرسوم بقانون رقم )
( 013مادة جديدة برقم ) 1791

 مكررا، نصها اآليت:
الررامىىة أو بيعاقىىب بىىاحلبس و

بإحدى هاتني العقوبتني كل مىن  
أو زاول عل  سىبيل االحتىراف   

أًيا من أعمال السحر أو التكسب 
الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه 
األعمال اإلتيان بأفعال أو التلةظ 

القصد بأقوال أو استادام وسالل 
إيهام اجملين عليه بالقدرة عل  منها 

إلباره عن املريبات أو إلباره عما 

 
 

يضاف إىل قانون العقوبات الصادر 
( لسىنة  11باملرسوم بقانون رقم )

( 013)مادة جديدة برقم  1791
 مكررا، نصها اآليت:

الررامىىة أو بيعاقىىب بىىاحلبس و
بإحدى هاتني العقوبتني كل مىن  
أو زاول عل  سىبيل االحتىراف   

أًيا من أعمال السحر أو التكسب 
الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه 
األعمال اإلتيان بأفعال أو التلةظ 

القصد وسالل استادام بأقوال أو 
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املادة كما أقرهتا اللجنةنص  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
 

يف الضمري أو حتقيق حاجة أو رغبة 
باملاالةة للثوابت  أو نةع أو ضرر
 .العلمية والشرعية

بالقدرة عل  إيهام اجملين عليه منها 
إلباره عن املريبات أو إلباره عما 
يف الضمري أو حتقيق حاجة أو رغبة 

باملاالةة للثوابت  أو نةع أو ضرر
 .العلمية والشرعية

 
 

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 

 

 املادة الثانية
على  رلىيس   إحالل عبارة ) -

( حمال  جملس الوزراء والوزراء
 (.عل  الوزراءعبارة )

 

وعل  ذلك يكون نص املادة بعىد  
 التعديل:

 الثانيةاملادة 
على قرار جملس الناوا    املوافقة -

عل  رليس جملىس  بإحالل عبارة )
عل  ( حمل عبارة )الوزراء والوزراء

 (.الوزراء

 

 املادة الثانية
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 املادة كما أقرهتا اللجنةنص  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 – كل فةما خيصاه  –على الوزراا 
تنفةذ هذا القانون، ويعمل به ما   
الةوم التايل لتاريخ نشره يف انريدة 

 الرمسةة.

 عل  رليس جملس الوزراء والوزراء
تنفةاذ هاذا    –كل فةما خيصه  –

القانون، ويعمل به م  الةوم التاايل  
 لتاريخ نشره يف انريدة الرمسةة.

 عل  رليس جملس الوزراء والوزراء
تنفةاذ هاذا    –كل فةما خيصه  –

القانون، ويعمل به م  الةوم التاايل  
 لتاريخ نشره يف انريدة الرمسةة.

 

 
 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 
بشأن مشروع قانون بتعديل املادة 

( من القانون البحري 189)
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م، )املعد يف 1783( لسنة 30)
ضوء االقتراح بقانون املقدم من 

 جملس النواب(.
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 م3313يناير  11التاريخ : 
 

 التقرير الثاين للجنة املرافق العامة والبيئة
( من القانون البحري189خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة )  

م1783( لسنة 30الصادر باملرسوم بقانون رقم )   
 

 مقدمىة:
 

 0ص ل م   /  61استلمت ننة املرافق العامة والبةئة كتا  معايل ريةس جملس الشورى  رقم ) 
م، والذي مت مبوجبه تكلةف اللجنة بدراسة مشروع 2337نوفمرب  8( املؤرخ يف 11-2337 –

( لسانة  20( م  القانون البحري  الصادر باملرسوم بقاانون رقام )  189قانون بتعديل املادة )
ى أن تتم دراسته وإبداا املالحظات ، وإعداد تقرير يتضم  رأي اللجنة بشأنه ؛ لةتم م ، عل1782

 عرضه على اجمللس. 
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 قانون يف االجتماعات التالةة :مشروع التدارست اللجنة  (1)
 

 تارخيىىىه رقىم االجتمىاع

 م2337نوفمرب  11 االجتماع الثالث

 م2337نوفمرب  22 االجتماع الرابع

 م2337ديسمرب  03 االجتماع اخلامس
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اطلعت اللجنة أثناء دراستها عل  املرليات والوثالق املتعلقة مبشروع القانون موضوع  (3)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت عل  مايلي

 (مرفقرأي ننة الشؤون التشريعةة والقانونةة مبجلس الشورى . ) -

 (مرفقمريةات وزارة العمل. ) -

 (مرفقمريةات املؤسسة العامة للموانئ البحرية. ) -

 (مرفق)مريةات جملس التنمةة االقتصادية.  -

 (مرفق)مذكرة املستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس الشورى.  -

 (مرفق، وتعديالته. )1782( لسنة 20القانون البحري الصادر باملرسوم بقانون رقم ) -

 ( مرفققرار جملس النوا  ومرفقاته. )  -

 ( مرفقشروع القانون املذكور ومذكرتا اوكومة و دايرة الشؤون القانونةة بشأنه. ) م -
 

 
رد أي م، إال أهنا مل تستلم 3337ديسمرب  9وقد لاطبت اللجنة ديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 

  حىت تاريخ إعداد هذا التقرير.
 

 
 

 وبدعوة م  اللجنة، شارك يف االجتماع الرابع انهات اآلتةة: .0
  
وزارة الدالليىة:  -  

 قاياد خفار السواحال. العقةد عالا الدي  عبداهلل سةادي .1
 إدارة الشؤون القانونةااة. النقةب حسةا  سلمان مطار .2

 

املؤسسة العامة للموانئ البحرية: -  

 مساعد املدير العام لشؤون املالحة البحرية. السةاد عةساى عبداهلل يتةام .1
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  اللجنة م  األمانة العامة :كما شارك يف اجتماعات 
 األستااذ حمس  محةد مرهون         املستشار القانوين لشؤون  اللجان. .1

 الدكتور حممد عبداهلل الدلةمي         املستشار القانوين لشؤون  اللجان. .2
 

 

  السيدة لولىة حسىن هاشىموتوىل أمانة سار اللجنة. 

 
 

 والقانونية:ثانيىًىا : رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 

 ترى اللجنة سالمة مشروع القانون م  الناحةتني الدستورية والقانونةة.  -
 
 

 ثالثًىا: املؤسسة العامة للموانئ البحرية:
 

توضح مريةات املؤسسة العامة للموانئ البحرية أن املؤسسة ال ترى ضرورة إدخال أية  
( يعتربان كافةان 1الوزاري رقم )( والقرار 189(، وإن املادة )189تعديالت على املادة )

ويوفران املرونة املطلوبة يف هذا اجملال وإن إضافة التعديل قد يؤدي إىل إرباك أي برنامج تدرييب يف 
املستقبل، وإن تعديل القانون يف ظل عدم وجود األعداد الكافةة م  املرشدي ، إضافة إىل الفترة 

واليت تتجاوز ست سنوات ل  خيدم مصلحة قطاع  الطويلة املستةرقة لتدريب الكوادر املطلوبة
املوانئ. إال أنه يف اجتماع اللجنة مبمثلي املؤسسة العامة للموانئ البحرية، أبدى ممثلو املؤسسة 
موافقتهم على التعديل الذي أجراه جملس النوا  على املادة وذلك باإلجياز للوزير يف حالة 

لنقص اواصل يف املرشدي  البحريني، إال أهنم رأوا الضرورة توظةف غري البحرينةني بةرض سد ا
 مسألة حتديد فترة عمل هؤالا املوظفني غري عملةة وال تعطي املرونة الكافةة للمؤسسة.
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 رابعًىا: رأي وزارة الداللية :
 

رّحبت وزارة الداخلةة بالتعديل املطروح، مشددي  على  أمهةة حبرنة الوظايف وباألخص 
القطاعات اليت يشكل اهلاجس األمين فةها ضرورة حتمةة، ومبا يسهم يف فرض سةادة يف بعض 

الدولة واوفاظ على أمنها وسالمة مةاهها اإلقلةمةة، كما أّيدت الوزارة رأي املؤسسة العاماة  
للموانئ البحرية بعدم اواجة إىل حتديد مدة لتوظةف غري البحرينةني يف مهنة اإلرشاد البحري 

 ضلةة حتديدها م  قبل الشركة املعنةة.ورأوا أف
 

 لامًسا: رأي وزارة العمل :
 

إن وزارة العمل توافق على التعديل املقترح بالصورة اليت أقرها جملس النوا  املوقر، حةاث   
رأت الوزارة أن التعديل املقترح يوفق بني قصر مهنة اإلرشاد البحري يف موانئ اململكاة علاى   

عانة بةري البحرينةني عند تعذر وجود البحرينةني املؤهلني، على أن يكاون  البحرينةني، وبني االست
 ذلك بصفة مؤقتة ملدة أقصاها ست سنوات كما جاا يف مشروع القانون.

 

 رأي جملس التنمية االقتصادية : -سادًسا 

يرى جملس التنمةة االقتصادية أن نص مشروع القانون الذي أوصت به ننة املرافق العامة 
والبةئة مبجلس النوا  ووافق علةه اجمللس والذي ينص على أنه: "ال جيوز لةري البحرينةني مزاولاة  

تص مهنة اإلرشاد البحري يف موانئ الدولة، إال يف حالة الضرورة القصوى وبقرار م  الوزير املخ
وذلك يف مدة زمنةة ال تتجاوز ست سنوات" بأهنا جاات غري واضحة الداللة وشديدة االقتضا  
يف معانة فكرة املشروع. إذ أن شرط الضرورة القصوى لالستعانة مبرشدي  أجانب ال خيلو ما   
و صعوبة يف حتديد مدلوله الرتباطه مبعةار مرن "الضرورة القصوى" واليت لةس هلا ضابط حيددها أ

معةار ثابت يبةنها. كما رأى اجمللس أن عبارة "وبقرار م  الوزير املختص" تثري خالفًا حول حقةقة 
حكمها إذ تتضم  لبسًا حول حدود اختصاص الوزير فهناك فرضني حول مدلول هذه العباارة،  
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األول أن الوزير هو املختص بإصدار قرار تقدير وجود الضرورة القصوى م  عدمه وعلى ضاوا  
القرار جيوز للجهات املختصة تعةني مرشدي  أجانب، والثاين أن الوزير هو السلطة املختصاة   هذا

بتعةني املرشدي  األجانب، وهو أمر غري مستساغ يف التمةةز يف أداة التعةني يف اإلرشاد ع  بقةاة  
ار امله  يف اخلدمات البحرية، كما أن يتعني يف حالة إهناا خدمة أي مرشد أجنيب أن يصادر قار  

 بذلك م  الوزير مما قد يقود إىل نتايج غري عملةة.

باإلضافة إىل ذلك، يرى جملس التنمةة االقتصادية إن عبارة  "يف مدة زمنةة ال تتجاوز ست 
سنوات" تتضم  غموضًا وإهبامًا حول حقةقة مدلوهلا، وتساال إن كان املراد م  هذا القةد الزمين 

جانب ع  ست سنوات حىت لو كانت هناك ضرورة لتمديد هو أن ال تتجاوز عقود املرشدي  األ
عقود بعضهم لسد النقص، أم يقصد أن ال تتجاوز الضرورة القصوى سقف هذا القةد الازمين،  

 حبةث ال جيوز االستعانة بكوادر أجنبةة يف اإلرشاد البحري بعد ست سنوات؟ 

 

ة للعمل يف جماال اإلرشااد   وقد رأى جملس التنمةة االقتصادية أمهةة تأهةل الكوادر الوطنة
البحري لتحقةق اهلدف املرجو م  مشروع القانون وذلك ع  طريق التنساةق باني انهاات    
اوكومةة املختصة يف إجياد اولول املناسبة لتوفري مرشدي  حبرينةني، وعلى األخص املؤسسة العامة 

 ل ) متكني (.للموانئ البحرية ووزارة العمل ووزارة التربةة والتعلةم وصندوق العم

 

 رأي اللجنة : -سابعًىا 
     

تدارست اللجنة مشروع القانون يف ضوا تعديالت جملس النوا  ،حةاث مت اساتعراض   
وجهات النظر اليت دارت حوله م  قبل أعضاا اللجنة واملستشاري  القانونةني وقد اطلعت اللجنة 

لذي جاا مؤكًدا لسالمة املشروع على رأي ننة الشؤون التشريعةة والقانونةة مبجلس الشورى وا
م  الناحةتني الدستورية والقانونةة، واطلعت كذلك على مذكرة املستشار القانوين لشؤون اللجان 
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باجمللس، وقد ناقشت اللجنة مريةات كل م  وزارة الداخلةة ووزارة العمل واملؤسساة العاماة   
لدراسة وآراا انهات ذات العالقاة،  للموانئ البحرية وجملس التنمةة االقتصادية، ويف ضوا تلك ا

فإن اللجنة تؤكد على أن املوانئ البحرية تعترب م  املرافق املهمة يف الدولة واليت جياب إياليهاا   
مبا يسهم يف  االهتمام اندير هبا باإلضافة إىل مراعاة توظةف املتخصصني يف جمال اإلرشاد البحري

 قلةمةة.احملافظة على أم  الدولة وسالمة مةاهها اإل
 

وقد مثّانت اللجنة التعديل الذي أجراه جملس النوا  على املادة األوىل م  مشروع القانون حبةث 
صالحةة اإلستعانة باخلربات األجنبةاة بتوظةاف غاري     -عند الضرورة  -ُيعطى الوزير املختص

 ريني.البحرينةني ملزاولة مهنة اإلرشاد البحري وذلك لسد النقص اواصل يف املرشدي  البح
( الواردة يف هناية العبارة املضاافة   ملدة ال تتجاوز ست سنواتإال أن اللجنة رأت حذف عبارة )

م  قبل جملس النوا ، حىت يكون القانون م  املرونة حبةث تتوىل انهة املختصة حتديد مدة عمل 
 غري البحرينةني املزاولني ملهنة اإلرشاد البحري.

 

 قاانون  لجنة املوافقة م  حةث املبدأ علاى مشاروع ال  ويف ضوا تلك املعطةات ترى ال
 .بعد إجراا التعديل املناسب على املادة األوىل كما وردت تفصةاًل يف اندول املرفق

 

 
 التيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثامنًىا 

 
( م  الاليحة الداخلةة جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختةار كال   07إعمااًل لنص املادة ) 

 م  : 
 مقرًرا أصليىًىا الدكتور عبدالرمحىن حممىد الرتىم  .1

 مقرًرا احتياطيًىا السيىد صىادق عبدالكرمي الشهايب .3
 

 

 توصية اللجنة : -تاسعًىا 
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آراا أثناا دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي يف ضوا ما دار م  مناقشات وما أبدي م  
 مبا يلي :

 

( من القانون البحىري   189املوافقة من حيث املبدأ عل  مشروع قانون بتعديل املادة ) -
 م.1783( لسنة 30الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 املوافقة عل  مواد مشروع القانون كما وردت تةصياًل يف اجلدول املرفق.   -

 
 

 واألمر معروض عل  اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 

 
 صىادق عبدالكريىم الشهابىي          د.عبدالرمحىن حممىد الرتىم       

 رليس جلنة املرافق العامة والبيئة           نالب رليس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 ( من القانون البحري189بتعديل املادة )مشروع قانون 
 م1783( لسنة 30الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 كما أقرهتا اللجنةاد وامل وصنص توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الديباجىة
 

 
 
 
 
 

 

 حنن محد بن عيسى  لل لليةىة   
 ملك مملكة البحرين.

 ،طالع على الدستوربعد اإل
وعلى القانون البحاري الصاادر   

( لسانة  20باملرسوم بقانون رقم )

 الديباجىة
 

(  اإلطىالع تصحةح كلماة )   -
 (. االطالعلتصبح ) 

 

 الديباجىة عل  ذلك يكون نص و
 بعد التعديل:

 
 حنن محد بن عيسى  لل لليةىة   

 ملك مملكة البحرين.
 ،على الدستور طالعاالبعد 

وعلى القانون البحاري الصاادر   
( لسانة  20باملرسوم بقانون رقم )

 الديباجىة
 

املوافقة على قارار جملاس    - 
النااوا  بتصااحةح كلمااة            

 (. االطالع( لتصبح ) اإلطالع) 

 الديباجىة
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 حنن محد بن عيسى  لل لليةىة   
 ملك مملكة البحرين.

 ،على الدستور طالعاالبعد 
وعلى القانون البحاري الصاادر   

( لسانة  20باملرسوم بقانون رقم )
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 كما أقرهتا اللجنةاد وامل وصنص توصية اللجنة جملس النواب قرار

 ، وتعديالته،   1782
أقر جملس الشورى وجملس الناوا   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علةه 

 وأصدرناه:

 ، وتعديالته،   1782
أقر جملس الشورى وجملس الناوا   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علةه 

 وأصدرناه:

 ، وتعديالته،   1782
جملس الشورى وجملس الناوا   أقر 

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علةه 
 وأصدرناه:

 املادة األوىل  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 املادة األوىل 
 

، وجيوز بقرار من ) عبارةإضافة  -
الوزير توظيف غري البحىرينيني يف  
حالة الضرورة ملدة ال تتجاوز ست 

 يف هناية املادة. (سنوات
 
 
 
 
 
 
 
 

ل  ذلك يكون نص املادة بعىد  وع

 األوىلاملادة 
املوافقة على قرار جملس النوا  

ملدة ال تتجاوز مع حذف عبارة )
(، وذلك إلعطااا  ست سنوات

املرونة الكافةة للجهة املختصة يف 
حتديد مدة عمل غري البحرينةني 
 املزاولني ملهنة اإلرشاد البحري.

 املادة األوىل
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 كما أقرهتا اللجنةاد وامل وصنص توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
 

( م  القانون 189تضاف إىل املادة )
البحري الصادر باملرسوم بقانون رقم 

فقرة ثالثة نصها  1782( لسنة 20)
 اآليت:

وال جيوز لةري البحرينةني مزاولة مهنة 
 اإلرشاد يف موانئ الدولة. 

 التعديل:
 

 

( م  القانون 189املادة )تضاف إىل 
البحري الصادر باملرسوم بقانون رقم 

فقرة ثالثة نصها  1782( لسنة 20)
 اآليت:

وال جيوز لةري البحرينةني مزاولة مهنة 
، وجيىوز  اإلرشاد يف موانئ الدولة 

بقرار من الوزير توظيىف غىري   
البحرينيني يف حالة الضرورة ملدة ال 

 . تتجاوز ست سنوات

 
 

( م  القانون 189تضاف إىل املادة )
باملرسوم بقانون رقم البحري الصادر 

فقرة ثالثة نصها  1782( لسنة 20)
 اآليت:

وال جيوز لةري البحرينةني مزاولة مهنة 
، وجيىوز  اإلرشاد يف موانئ الدولة 

بقرار من الوزير توظيىف غىري   
 البحرينيني يف حالة الضرورة.
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 كما أقرهتا اللجنةاد وامل وصنص توصية اللجنة جملس النواب قرار

 املادة الثانية 
 

على ريةس جملس الوزراا والوزراا 
هاذا  تنفةاذ   -كل فةما خيصه–

القانون، ويعمل به بعد مرور سانة  
م  الةوم التايل لتااريخ نشاره يف   

 انريدة الرمسةة.

 املادة الثانية
 

 لىدون تعدي

 املادة الثانية
 

املوافقة على املادة كما وردت  -
 م  اوكومة املوقرة.

 

 املادة الثانية
على ريةس جملس الوزراا والوزراا 

تنفةاذ هاذا    -كل فةما خيصاه –
القانون، ويعمل به بعد مرور سانة  
م  الةوم التايل لتااريخ نشاره يف   

 انريدة الرمسةة.
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 م2337ديسمرب  10التاريخ :  
 

 

 احملرتم  سعادة األستاذ الفاضل / لصادق عبدالكريم الشهابي
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

 
( مـن القـانون البحـري الصـادر باملرسـوم 189بتعـديل املـادة )مشروع قانون : املوضوع 

م )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم مـن جملـس 1782( لسنة 20بقانون رقم )
 .النواب(

  

 

 السالم عليك  ورحمة هللا وبركاتا،،

 

م، أخبق معيطي خطسند علي بح حيط  خط يط  خ نس خطرجلاس، 2002نمبر    2بتيخ    

مشاا وع  ااينمن (، نساااة مااح 2002 -11 -3 –ص ل ت ق  454ضاارح كتيبااه خ اا   

( طساانة 23( مااح خطقااينمن خط حاا ل خط اايصخ بيطر ساامم بقااينمن خ اا   187بتعااد ل خطراايصة  

ومذك تاااه  ،خطنااامخم(م  خطرعاااد باااي ضااامء خال تااا خ  بقاااينمن خطرقااادم ماااح مجلاااس 1282

خإل ضيلنة إطى طجناة خطشاؤون خطتشا  عنة وخطقينمنناة، و طاع طرني شاته وإبادخء خطرحلاايت 

 طلجنة خطر خبق خطعيمة وخط نئة.علنه 

 

م، عقاادت طجنااة خطشااؤون خطتشاا  عنة وخطقينمننااة خجتريعهااي 2002ص ساار    13وبتاايخ    

خإل ضاايلنة، و طااع  خطعيشاا ، لنااث خطلعاات علااى مشاا وع خطقااينمن خطرااذكمخ ومذك تااه

 بحضمخ خطرستشيخ ح وخالخت يحننح خطقينمنننح بيطرجلس.
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إطااى عاادم مايطهااة مشاا وع خطقااينمن  –بعااد خطردخوطااة وخطنقااي   –وخنتهاات خطلجنااة 

 طر يصئ وألكيم خطدستمخ.

 

 رأي اللجنة:

 

( مرن القرانون البحرري 189بتعرديل المرادة  مشرروع قرانون ت   خطلجنة سحمة 

م  المعد في ضروء االقترراح بقرانون 1781( لسنة 11بقانون رق   الصادر بالمرسوم 

 مح خطنيلنتنح خطدستمخ ة وخطقينمننة. المقدم من مجلس النواب(؛

 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             


