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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خبصوص املرسوم 

( لسنة 34بقانون رقم )
م بتعديل بعض أحكام 2102

( لسنة 01القانون رقم )
م بشأن إعادة تنظيم 2110

 .هيئة التشريع واإلفتاء القانوين
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 م2104فرباير  22 :التاريخ

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونيةثامن عشر التقريـر ال

 بشأن

( لسنة 01بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2102( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )
 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوين 2110

 

 :مقدمــة

معـايل رئيس جملـس استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، 0223 يناير 02( املؤرخ يف 3د  3 فص ل ت ق /  695)  رقـم الشـورى

( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

شأن إعادة تنظيم هيئة ب 2110( لسنة 01بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2102

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن التشريع واإلفتاء القانوين

 رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

يف االجتماع الرابع عشر املنعقد بتـاري     قانون املذكور ب موسراملتدارست اللجنة  (1)

 .من الفصل التشريعي الثالث ثالثال العادي دور االنعقاد م من 0223فرباير   3

القانون موضوع البحث  رسوماطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مب  (2)

 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق( بقانون على جملس الشورى.خطاب عرض املرسوم  -

 )مرفق(قانون. ب موسراملقرار جملس النواب ومرفقاته بشأن  -

 (مرفققانون املذكور. )ب موسرامل -

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس: 

 املستشار القانـوين للمجلـس .       الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .0

  والسيدة زينب يوسف أمحد، مرفت علي حيدرالسيدة توىل أمانة سر اللجنة. 

ـًثا  رأي اللجنة:: اني

قرار جملس  قانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت علىب موسراملناقشت اللجنة      

وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القـانو    النواب ومرفقاته بشأنه،

 وانتهت إىل ما يلي:باجمللس، 
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( من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط 33املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة )أن  -

 فترة إصداره وعرضه على اجمللسني. الواردة يف املادة املذكورة من حيث

أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية ليس يف املرسوم بقانون  -

 املوضوعية أو الشكلية أو اإلجرائية. 

بشأن إعادة تنظيم  0225( لسنة 52يهدف املرسوم بقانون إىل تعديل القانون رقم ) -

م، واليت 0220هيئة التشريع واإلفتاء القانو ، وذلك يف ضوء التعديالت الدستورية لعام 

 جاءت بناًء على مرئيات حوار التوافق الوطين. 

ة التشريع واإلفتاء القانو  بشأن املدد الزمنية املمنوحة هليئ حمدًدا جاء املرسوم بقانون - 

صياغة االقتراحات بتعديل الدستور واالقتراحات بقوانني املرفوعة من جملسي الشورى 

والنواب إىل احلكومة، ووضعها يف هيئة مشروعات بقوانني، وذلك خالل ثالثة أشهر من 

ستور أو تاري  إحالته إليها، على أن تبدي احلكومة مالحظاهتا على مشروع تعديل الد

( من 90مشروع القانون قبل إحالته إىل جملس النواب خالل املدد احملددة بنص املادة )

ستة أشهر على األكثر  ما بني إحالة االقتراحات من السلطة التشريعية ، واحملددة بالدستور
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إىل احلكومة، وإحالة مشروع تعديل الدستور ومشروع القانون من احلكومة إىل السلطة 

 .ةالتشريعي

( من 33أن عنصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون املنصوص عليه يف املادة ) -

ضرورة صدوره  الدستور يعترب متوافًرا، وبالتايل سالمته من الناحية الدستورية، حيث تبني

ها، وخاصة مع بداية ذا اجلانب عند إحالة االقتراحات إليلتمارس اهليئة اختصاصاهتا يف ه

 من الفصل التشريعي الثالث.الدور الثالث 

رقم      واستناًدا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون     
 . 0220( لسنة 33) 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :: اثالًث
 

اللجنة على اختيار ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت  39إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

ـًا.الدكتور سعيد أمحد عبداهلل                   .0  مقرًرا أصلي
 مقرًرا احتياطًيا.        األستاذة مجيلة علي سلمان .2
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 توصية اللجنة : :ارابًع

 

قانون، فـنن  ب املرسوميف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 مبا يلي :اللجنة توصي 

 
 

بتعديل بعض أحكام القانون  2102( لسنة 34املرسوم بقانون رقم ) على املوافقة -
 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوين. 2110( لسنة 01رقم )

 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 دالل جـاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثالث للجنة 
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 
الوطين خبصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات 
اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م، املرافق 2112( لسنة 30)
( لسنة 023للمرسوم بقانون رقم )

تقليل مدة احلبس )م، 2100
ومنحه حق االحتياطي للمتهم، 

 .(التظلم
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 م 2104 مارس 3التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي الثالثالتقرير 

بتعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ( من 031املادة )خبصوص 
 2112( لسنة 30الصادر باملرسوم بقانون رقم )قانون اإلجراءات اجلنائية 

  2100( لسنة 023املرافق للمرسوم بقانون رقم )
 )تقليل مدة احلبس االحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم(

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

  مقدمـة :

علي بن صاحل الصاحل رئيس املعايل السيد صاحب  أرسلم  0220 نوفمرب 02بتاري       
ـًا برقم )  جملس الشورى اخلارجية ( إىل جلنة الشؤون  3د 3ف/ أ خص ل  669خطاب

 29املنعقدة بتاري  السادسة ، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته والدفاع واألمن الوطين
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بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات مشروع قانون  خبصوص إعادةم، 0220 نوفمرب
، املرافق للمرسوم بقانون رقم 0220( لسنة 35ة الصادر باملرسوم بقانون رقم )اجلنائي

إىل  )تقليل مدة احلبس االحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم( 0222( لسنة 203)
 .اللجنة، وذلك ملزيد من الدراسة

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل     

 التالية: لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات

 مـارس  3املوافـق   عشـر تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السادس  (0)
 م.0223

 

 ملشروع القانون على:اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (2)
 

 .خبصوص مشروع القانوناجمللس األعلى للقضاء  رأي -
 

(، واملقدم من سعادة العضـو األسـتاذة   239اقتراح بنجراء تعديل على املادة رقم ) -
 دالل جاسم الزايد، وسعادة العضو األستاذة لولوة العوضي.

 
 الدكتور علي حسـن الطوالبة شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش

 
  سهري عبداللطيفالسيدة  اللجنةتوىل أمانة سـر. 
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ـًا:   :ةرأي اللجنــثانيـــ

 
من مشروع القانون حبضور املستشار القـانو   ( 239)املادة رقم تدارست اللجنة      

لشؤون اللجان باجمللس، وقد متت خماطبة اجمللس األعلى للقضاء ألخذ رأيـه يف املـادة   
القانون، حيث متثل رأي اجمللس يف املوافقـة علـى   ( من املادة األوىل من مشروع 239)

الصياغة اليت انتهت إليها اللجنة ألهنا حتقق الغرض املنشود من التعديل، وال توجد لديه أية 
توصـيتها   على املوافقة إىل اللجنة نتهتمالحظات على مشروع القانون، وبعد النقاش ا

هـذا  ألن ، مع جملس النواب املـوقر وذلك بالتوافق  ،(239املادة رقم ) السابقة بتعديل
التعديل مينح احلق للمتهم احملبوس احتياطيًا يف التظلم من قرار النيابة برفض اإلفراج عنـه  

مـن  وهي ثالث جهات رئاسية، تبدأ باحملامي العام  ،إىل اجلهة األعلى داخل النيابة العامة
ُيعد مبثابة  الل مدة ثالثة أيامخ فنذا مل يبت يف التظلم ،خالل التظلم أمامه من قبل املتهم

ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إىل اجلهة األعلى وهي احملامي العام األول، وإذا  ،رفضًا له
أيام ُيعد مبثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إىل النائب  ةيف التظلم أيضًا خالل ثالثاآلخر مل يبت 

 .ثابة رفًضا لهخالل ثالثة أيام يعد مبالعام، وإذا مل يبت فيه 
  
ومما تقدم اتضح للجنة أن مشروع القانون يسعى إىل منح فرص أخرى للمتـهم   

احملبوس احتياطيًا بالتظلم أمام نفس اجلهة الرئاسية األعلى لتمارس دورها الرقـا  علـى   
وفقـًا للنظـام    ة الرئاسيةن هذه اجلهإاألدىن لديها، حيث  ةالقرارات الصادرة من اجله

اإلجرائي تشكل جهة حتقيق ثانية علمًا بأن احلبس االحتياطي هو من اإلجراءات التحفظية 
اليت حتفظ املتهم من ردود أفعال اجملين عليه أو ذويه كنوع من االنتقام، ومينع اإلجراء من 

عـد احلـبس   ، وبالنسبة للمجتمع ُيجديدة ناحية أخرى املتهم من ارتكاب جرائم أخرى
 الحتياطي محاية لألدلة النامجة عن اجلرمية من أن تشوه أو ختفى إذا ترك املتهم حرًا.ا
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وأخريًا جاءت هذه التعديالت تنفيذًا ملرئيات حوار التوافق الوطين املتضمنة تقليل  
مدة احلبس االحتياطي، وقد بينت مذكرة هيئة التشريع واإلفتاء بأن مشروع القـانون  

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة هذا مت وضعه من قبل 
االختصاص األصيل واملعين هبذا التعديل، مما يعين اطالعها وموافقتها على تنفيذ هـذه  

 املرئيات بشكل أسرع وأفضل مما كانت عليه.
 
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًثالثـــ 

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  39) إعمااًل لنص املادة 
 اختيار كل من :

 

ـًا.   األستاذ إبراهيم حممد بشمي سعادة .0  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة سعادة .2  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -رابعـــــــ

 من آراء، فنن اللجنة توصي مبا يلي:يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي      
 

 

بتعديل بعض مشروع قانون من من املادة األوىل ( 031) ةفقة على املاداملوا -   
( لسنة 30أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

)تقليل مدة احلبس  2100( لسنة 023، املرافق للمرسوم بقانون رقم )2112
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، وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول للمتهم، ومنحه حق التظلم(االحتياطي 
 املرفق.

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

    د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                  نانسي دينا إيلي خضوري . أ
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                      نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية             

 والدفاع واألمن الوطين      والدفاع واألمن الوطين                                          
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 2112( لسنة 30( من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )031املادة )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

 (:031مادة )
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة األمر باإلفراج 
املؤقت عن املتهم احملبـوس  
احتياطيا يف كل وقت مـن  
تلقاء نفسها على أن يتعهد 
املتهم باحلضور كلما طلب 

 (:031مادة )
املوافقة على قرار جملـس   -

بنعـادة صـياغة    النواب
الفقرة األخرية من  املادة 

 على النحو التايل:

 
 

 باإلفراج األمر العامة للنيابة
 احملبوس املتهم عن املؤقت
 من وقت كل يف احتياطيا
 يتعهد أن على نفسها تلقاء
 طلب كلما باحلضور املتهم

 (:031مادة )
إعـادة صـياغة الفقـرة     -

األخرية من املادة لتصـبح  
على النحو الوارد يف النص 

 بعد التعديل.

يكـون نـص   وعلى ذلك 
 املادة بعد التعديل:

للنيابة العامة األمر باإلفراج 
املؤقت عن املتهم احملبـوس  
احتياطيا يف كل وقت مـن  
تلقاء نفسها على أن يتعهد 
املتهم باحلضور كلما طلب 

 (:031مادة )
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة األمر باإلفراج 
املؤقت عن املتهم احملبـوس  
احتياطيا يف كل وقت مـن  
تلقاء نفسها على أن يتعهد 
املتهم باحلضور كلما طلب 

 :(031مادة )
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة األمر باإلفراج 
املؤقت عن املتهم احملبـوس  
احتياطيا يف كل وقت مـن  
تلقاء نفسها أو بناء علـى  
طلب املتهم على أن يتعهد 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

منه ذلك وبأال يفر من تنفيذ 
احلكم الذي قـد يصـدر   

 ضده.
أن يطلـب مـن   وللمتهم 

النيابة املختصة اإلفراج عنه، 
وإذا رفض طلبـه فلـه أن   
يتظلم إىل احملامي العام مث إىل 
احملامي العـام األول مث إىل  

، على أن يلتزم النائب العام
كل منهم بالبت يف التظلم 
خالل ثالثة أيام من تاريخ 
تقدميه، ويعترب مرور فتـرة  
الثالثة أيام دون البـت يف  

 تنفيذ من يفر وبأال ذلك منه
 يصدر قد الذي احلكم
 .ضده

 من يطلب أن وللمتهم
 عنه، اإلفراج املختصة النيابة
 أن فله طلبه رفض وإذا
 إىل مث العام احملامي إىل يتظلم
 إىل مث األول العام احملامي
 يلتزم أن على العام، النائب

 التظلم يف بالبت منهم كل
 تاريخ من أيام ثالثة خالل

 فترة مرور ويعترب تقدميه،
 يف البت دون أيام الثالثة

منه ذلك وبأال يفر من تنفيذ 
احلكم الذي قـد يصـدر   

 ضده.
وللمتهم أن يطلـب مـن   
النيابة املختصة اإلفراج عنه، 

ا رفض طلبـه فلـه أن   وإذ
يتظلم إىل احملامي العام مث إىل 
احملامي العـام األول مث إىل  

، على أن يلتزم النائب العام
كل منهم بالبت يف التظلم 
خالل ثالثة أيام من تاريخ 
تقدميه، ويعترب مرور فتـرة  
الثالثة أيام دون البـت يف  

منه ذلك وبأال يفر من تنفيذ 
احلكم الذي قـد يصـدر   

 ضده.
وللمتهم أن يطلـب مـن   
 النيابة املختصة اإلفراج عنه،
وإذا رفض طلبـه فلـه أن   
يتظلم إىل احملامي العام مث إىل 
احملامي العـام األول مث إىل  

 النائب العام.

املتهم باحلضور كلما طلب 
منه ذلك وبأال يفر من تنفيذ 
احلكم الذي قـد يصـدر   

 ضده.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

بة رفضـًا لـه   التظلم مبثا
يترتب عليه رفع الـتظلم  

 تلقائيًا للجهة األعلى.
 
 
 
 
 
 
 
 

 له رفضًا مبثابة التظلم
 التظلم رفع عليه يترتب
 .األعلى للجهة تلقائيًا

التظلم مبثابة رفضـًا لـه   
يترتب عليه رفع الـتظلم  

 للجهة األعلى.تلقائيًا 
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خبصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
السلطة القضائية الصادر 

لسنة ( 32باملرسوم بقانون رقم )
م )املعد يف ضوء 2112

االقتراح بقانون املقدم من جملس 
 النواب(.
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 م2102 أكتوبر 40التاريخ :

 

 التقريـر التاسع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية

 حول 

بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر  تعديلب ) (( لسنة  )قانون رقم  مشروع

  2112( لسنة 32باملرسوم بقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 : مقدمــة

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      

من دور االنعقاد  م،0222مايو  3املؤرخ يف (  0222 -6 -3ص ل ت ق /  023) 

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة   العادي األول من الفصل التشريعي الثالث،

بعض أحكام قانون السلطة  تعديلب ) (( لسنة  )قانون رقم  مشروع ومناقشة

)املعد يف ضوء االقتراح  2112( لسنة 32القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
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وإعداد تقرير  ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظاتبقانون املقدم من جملس النواب(، 

 اجمللس. ليتم عرضه على  هيتضمن رأي اللجنة بشأن

ص ل ت ق /  053)  رقم ئيس جملس الشورىمعايل ر خطابجنة واستلمت الل     

من دور االنعقاد العادي الثا  من  م،0222أكتوبر  23املؤرخ يف (  0222 -22 -3

املشروع  دراسة ومناقشةنعادة والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة ب  الفصل التشريعي الثالث،

وقد رفعت اللجنة  ،اجمللسليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنبقانون 

 . تقريرها هبذا اخلصوص

 

معـايل رئيس جملـس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب  كما استلمت     

 م،0220 أكتوبر 22( املؤرخ يف 3د  3ف ص ل ت ق /  632)  رقـم الشـورى

من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف 

، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور ظر يف تقريرها اخلاص باملشروعاللجنة بنعادة الن

 الثا  من الفصل التشريعي الثالث.

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
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 00الثالثني املنعقد بتـاري   تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع  (3)

 من دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث. م0222 يونيو

أكتـوبر   25تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماع الثا  املنعقد بتـاري    (4)

 .م من دور االنعقاد الثا  من الفصل التشريعي الثالث0222

ــاب  (5) ــة خط ــتلمت اللجن ــورى  اس ــس الش ــيس جمل ــايل رئ ــم مع                                       رق

م، بشأن 0222نوفمرب  00املؤرخ يف (  0222 -22 -3ص ل ت ق /  323) 

، باملوافقة علـى  0222نوفمرب  02قرار اجمللس يف جلسته السابعة املنعقدة بتاري  

ـُدم بتاري   أكتوبر  22طلب اللجنة باسترجاع التقرير اخلاص باملشروع، والذي ق

 م.0222

 06أعادت اللجنة تدارس مشروع القانون يف االجتماع الرابع عشر املنعقد بتـاري    (6)

 .م من دور االنعقاد الثا  من الفصل التشريعي الثالث0222ديسمرب 

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشـروع موضـوع البحـث     (7)
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  النوابقرار جملس  -

 )مرفق(مرئيات حوار التوافق الوطين. -
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مشروع القانون املذكور، ومذكرتا احلكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانو .  -
 (مرفق)

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 املستشار القانوين للمجلس.     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .0

 املستشار القانوين للشؤون اللجان.     الدكتور حممد عبداهلل الدليمي .2

 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 

 

ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ
 

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس مشروع القانون ناقشت اللجنة      

ضي بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، وتبودلت وجهات النظـر بـني   النواب بشأنه القا

أن مشروع القانون اشـتمل  أعضاء اللجنة واملستشارين القانونيني باجمللس، وانتهت إىل 

على عدٍد من الشبهات بعدم الدستورية يف بعض مواده، مؤيدًة بذلك ما ورد يف مـذكرة  

يت رأت أن هناك تفرقة بـني خريـي كليـات    الرد املقدمة من احلكومة هبذا الشأن، وال

احلقوق وبني احلاصلني على إجازة يف الشريعة اإلسالمية، حيث اشترط التعديل احلصول 

على تقدير جيد للفئة األوىل ومل يشترط ذلك للفئة الثانية، مما مييز بني أبناء الفئة الواحدة 

مدد التعيني يف وظائف حمكمـة   ( من الدستور. إضافة إىل أن زيادة23باملخالفة للمادة )
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االستئناف العليا واحملاكم الكربى والصغرى سيترتب عليه التفرقة يف املعاملة بني املعينني يف 

القضاء ونظرائهم من أعضاء النيابة العامة الذين مل يشملهم التعديل ويشغلون درجـات  

 متعادلة.

إىل جانب أنه ورد ضمن مرئيات حوار التوافق الوطين بشأن موضوع السلطة      

القضائية أن يتم تشكيل اجمللس األعلى بالتعيني وليس باالنتخاب؛ لضمان عدم تسييس 

 ) مرفق(القضاء.

 وعليه اجتهت اللجنة إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ. 

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   39إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من :

ـًااألستاذ حممد حسن الشيخ منصور الستري            .4  .مقرًرا أصلي

ـً           الدكتور نـاصر محيـد املبــارك  .3  .امقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصية اللجنة :  -رابع

 مبا يلي: ، فنن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
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  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام  عدم املوافقة على  -

 ) 2112  ( لسنة32قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(املعد يف ضوء 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 

دالل جاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان  
  

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 (4ملحق رقم )
املرافق العامة والبيئة تقرير جلنة 

خبصوص مشروع قانون بشأن 
احلد من متلك غري البحرينيني 
للعقارات املبنية واألراضي 

السكنية غري االستثمارية )املعد 
يف ضوء االقتراح بقانون املقدم 

 . من جملس النواب
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 م2104يناير  41التاريخ : 

 

 لجنة املرافق العامة والبيئةل التقرير الثالث
مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( بشأن احلد من متلك غري البحرينيني  خبصوص

 للعقارات املبنية و األراضي السكنية غري االستثمارية

 

 مقدمـة:
 

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتـاب معـايل رئـيس جملـس الشـورى      
االنعقاد من دور  0220مايو  5( املؤرخ يف 0220-6 – 3ص ل م ب /  335رقم ) 

مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة  العادي الثا  من الفصل التشريعي الثالث
قانون رقم )  ( لسنة )    ( بشأن احلد من متلك غري البحـرينيني للعقـارات املبنيـة و    

وإعداد تقرير ،  ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظاتاألراضي السكنية غري االستثمارية 
 . اجمللسليتم عرضه على  ؛ يتضمن رأي اللجنة بشأنه

 

بن صاحل الصاحل رئيس جملس  كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي
، من دور م0220 أكتوبر 22( املؤرخ يف 3د 3ف/ م ب/ص ل 632الشورى رقم ) 
من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة  الثالثاالنعقاد العادي 
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ثالثة تقريرها اخلاص هبذا املشروع، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه  بنعداد
 من تارخيه. بيعأسا

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 : قانون يف االجتماعات التاليةمشروع التدارست اللجنة  (3)
 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م0220أكتوبر  02 االجتمــاع الثا  

 م0220نوفمرب  22 االجتمـاع الثالث 

 م0220ديسمرب  3 االجتمـاع الرابع

 م0220ديسمرب  06 االجتمـاع اخلامس

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضـوع    (2)
 :شتملت على مايلي البحث والدراسة واليت ا

 

 (مرفقرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى . ) -

 (مرفق) .جهاز املساحة والتسجيل العقاريمرئيات  -

 ( مرفقمذكرة املستشار القانو  لشؤون اللجان. )  -

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 (مرفقمشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة و دائرة الشؤون القانونية بشأنه. )  -
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 اخلامس جهاز املساحة والتسجيل العقاريوبدعوة من اللجنة، شارك يف االجتماع . 4
 حيث حضر كل من:

 

 مدير إدارة املساحة.  د ناجـي سبــتـالسي .0

 املستشار القانوين.  السيد نور الدين عبدالقادر .2
 

  كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة: 
 

 لشؤون  اللجان. اذ حمسن محيد مرهون      املستشار القانوينـاألست .0

 املستشار القانوين لشؤون  اللجان.  الدكتور حممد عبداهلل الدليمي     .2

ـ  ور عليلدكتا .4 ـ املست    ـةحسن الطوالب لشـؤون    ار القـانوين ش
    اللجان.

 

 

  السيدة خولة حسن هاشموتوىل أمانة سـر اللجنة. 
 

ـًا : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  ثانيـ
 

ترى اللجنة سالمة مشروع القانون بشأن احلد من متلك غري البحرينيني للعقارات املبنيـة  
الناحيتني الدستورية والقانونية يف حال املوافقة عليه واألراضي السكنية غري االستثمارية من 

 كما جاء من احلكومة.
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ـًا  رأي جهاز املساحة والتسجيل العقاري:: ثالثـ

 كان جلهاز املساحة والتسجيل العقاري املالحظات التالية:

وجود تعارض بني مشروع القانون واالتفاقية االقتصادية لدول جملس التعاون لدول  .2
اخلليج العر  وتوجهات اجمللس األعلى جمللس التعاون واليت نصت على أن يعامل دول 

 يف اجملاالت االقتصادية ومن بينها متلك العقارات. اململكةجملس التعاون معاملة مواطين 

ع إذ أن متلك غري البحرينيني للعقارات املبنية واألراضي منظم عدم احلاجة هلذا التشري .0
بشأن متلك مواطين دول جملس  2999( لسنة 32مبوجب املرسوم بقانون رقم )

التعاون لدول اخلليج العربية والذي نص على معاملتهم معاملة البحرينيني وكذلك 
) من غري اخلليجيني  بشأن متلك غري البحرينيني 0222( لسنة 0املرسوم بقانون رقم )

( والذي أجاز هلم التملك سواء كانوا أشخاصًا طبيعيني أو اعتباريني وفق الشروط 
 اليت حيددها قرار جملس الوزراء.

 يساوى هذا التشريع بني اخلليجيني واألجانب. .3

إذا كان اهلدف من هذا التشريع هو احلد من متلك غري البحرينيني يف املناطق السكنية  .3
ن الناحية العملية يكون متلك غري البحرينيني للعقارات واألراضي يف املناطق إال أنه م

 السياحية ويف املناطق االستثمارية.

إن التشريع سيؤدي إىل ارتفاع أسعار األراضي السكنية واملضاربة العقارية فضاًل عن  .6
 فتح باب التملك لألجانب من غري اخلليجيني لألراضي السكنية والغري مسموح هبا

 (مرفق) حاليًا.
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ـًا   رأي اللجنة : -رابع

مشروع القانون واطلعت على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيـة  تدارست اللجنة   
من الناحيتني الدستورية والقانونية يف حال مشروع القانون سالمة بشأنه والذي ينص على 

املسـاحة والتسـجيل    ملوافقة عليه كما جاء من احلكومة، كما ناقشت مرئيات جهـاز ا
ين تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل املستشـار  العقاري، وقد

حيث رأت اللجنة أنه ال جدوى من إصدار مشروع القانون وذلك لوجـود   ،القانونيني
العديد من القوانني اليت تنظم متلك غري البحرينيني للعقارات واألراضي يف مملكة البحـرين  

( 32، كاملرسوم بقانون رقـم ) ضمانات محاية للمواطن البحريين تعمل على توفري واليت
بشأن متلك مواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية للعقارات املبنية  2999لسنة 

واألراضي يف مملكة البحرين، والذي يعد هذا املشروع خمالفة واضحة له. كما رأت اللجنة 
لالتفاقية االقتصادية بني دول جملس التعاون اخلليجـي والـيت    فخمالأن مشروع القانون 

م، واليت مبوجب نصوصه يسمح ملواطين دول 2932( لسنة 05صدر بشأهنا القانون رقم )
جملس التعاون بتملك العقارات املبنية واألراضي يف البحرين ويعاملون يف هذا الشأن معاملة 

املعاملة باملثل يف الدول األخرى، انون سيؤدي إىل صدور هذا القوإن املواطنني البحرينيني، 
أمهية االستثمارات األجنبية تكمن يف كوهنا داعمة للنمـو االقتصـادي   ورأت اللجنة أن 

حيث تسهم يف زيادة الطاقة اإلنتاجية وتغيري بنية االقتصاد الوطين إىل األفضل، فضاًل عن 
يادة القيمة املضافة واإلنتاجية وخلـق  أهنا تعمل على زيادة معدل النمو االقتصادي عرب ز
التشريعات املعمول هبا حاليًا تتيح حريـة  فرص عمل إضافية يف سوق العمل احمللية، وإن 

سيؤدي إىل التضييق على االستثمارات األجنبية هذا القانون واسعة هلذه االستثمارات، وإن 
وجملـس التنميـة    مما سيسهم يف هروهبا، كما انه يتعارض مع جهود مملكـة البحـرين  

 باململكة. وتوجيهها للقطاعات احليويةاالقتصادية بشأن جذب االستثمارات 
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 بعدم املوافقة من حيث املبدأ علـى وعلى ضوء تلك املعطيات رأت اللجنة أمهية التوصية 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( بشأن احلد من متلك غري البحرينيني للعقارات املبنية و 

 السكنية غري االستثمارية.األراضي 

 

ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39إعمااًل لنص املادة ) 
  من : كل

ـًا  املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري  .4  مقرًرا أصليـ

ـًا  د حسـن باقر رضيــاألستاذ حمم .3  مقرًرا احتياطي

ـًا  توصية اللجنة : - سادس

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القـانون، فـ ن   
اللجنة توصي بعدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم )  ( لسـنة )    (  

ـ    كنية غـري  بشأن احلد من متلك غري البحرينيني للعقارات املبنيـة و األراضـي الس
 االستثمارية.

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع              األستـاذ فــؤاد أمحـد احلاجــي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب   
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م2112مايو  9التاريخ :   
 

 

 احملرتم مجعة حممد الكعبي     / ساا األسعادة 

 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
مشووو و  ووووقمو)  ووووة ) ( لشووومل ) (  شووو ) ال ووو  مووو)  م ووو    ووو   :الموضوووو 

 ل عقق ات الم م ل واأل اضي الشكم ل     االش ثمق  ل. )ال    م  

 

 الشالة ع  كة و  مل هللا و  كق ه،،

 

 ئووو    الشووو   ع وووي  ووو) لوووقل  اللوووقل معوووقلي ، أ فااا  م5555ماااخ    4بتاااخ    

مشو و  مان  (، نسخة5555 -0 -5ت  /  ل ص 644، ضمن كتخبه  قم )المج  

ل عقووق ات الم م وول  )وووقمو)  وووة ) ( لشوومل ) (  شوو ) ال وو  موو)  م وو    وو  ال  وو  م  

 القخن ن اة،  للا   إلى لجنة الشؤ ن التش  ع ة، واأل اضي الشكم ل     االش ثمق  ل

 الم اف  العخمة  الب ئة. للجنة لمنخقشته  إبداء المالحظخت عل ه

 

هاخ م، عقدت لجناة الشاؤ ن التشا  ع ة  القخن ن اة اجتمخع5555 مخ س 4 بتخ         

الماالك  ،  للاا  بحضاا    ح ااا اعلعاات علااى مشاا  ن القااخن ن ،الثااخنو  اب بعاا ن

 .المستشخ  القخن نو بخلمجلس
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إلااى عاادم مخخلشااة مشاا  ن  –بعااد المدا لااة  النقااخ   – انتهاات اللجنااة 

 .القخن ن  لمبخدئ  أحكخم الدست  

 

  أي ال جمل:

مشو و  ووقمو)  ووة ) ( لشومل ) (  شو ) ال و  مو)  م و  ت ى اللجنة ساالمة      

مان  ل عقوق ات الم م ول واأل اضوي الشوكم ل   و  االشو ثمق  ل )    ال  و  م  

 فو حخل الم افقة عل ه كمخ جخء من الحك مة. الدست   ة  القخن ن ةالنخح ت ن 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون الاشريعية والقانونية                             

 

 

 


