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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
مشروع قانون خبصوص  واألمن الوطين

 222بإضافة مادة جديدة برقم )
مكرًرا( إىل قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 21باملرسوم بقانون رقم )
، )املعد يف ضوء االقتراح 2791
املقدم من  -بصيغته املعدلة-بقانون 

 .جملس النواب
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  م2122أبريل  22التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين عشر ابعالسالتقرير 

مكرًرا( إىل قانون  222مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )خبصوص 
)املعد يف ضوء ، 2791( لسنة 21الصادر باملرسوم بقانون رقم )العقوبات 

 املقدم من جملس النواب املوقر -بصيغته املعدلة-االقتراح بقانون 

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

  مقدمـة :

علي بن معايل السيد استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/ 646رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م4023مارس  44 
 442مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

)املعد يف ، 2796( لسنة 21الصادر باملرسوم بقانون رقم )مكرًرا( إىل قانون العقوبات 
على أن تتم  ،املقدم من جملس النواب املوقر -بصيغته املعدلة-ضوء االقتراح بقانون 

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهدراسته وإبداء املالحظات وإعد
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت 

أبريلل   24املوافق  احلادي والعشرين جتماعالتدارست اللجنة مشروع القانون يف ا (2)
 م4023

 

موضوع النظلر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (2)
 واليت اشتملت على : 

 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(لس. اجملالتشريعية والقانونية برأي جلنة الشؤون  -

 )مرفق( .بإصدار قانون العقوبات 2796( لسنة 21املرسوم بقانون رقم ) -

( من قانون العقوبات الصادر 442بتعديل املادة ) 4024( لسنة 33قانون رقم ) -
 )مرفق( .2796( لسنة 21باملرسوم بقانون رقم )

قانون العقوبلات الصلادر   بتعديل بعض أحكام  4024( لسنة 14قانون رقم ) -
 )مرفق( .2796( لسنة 21باملرسوم بقانون )

 )مرفق( نصوص املواد يف القوانني األخرى ذات العالقة مبشروع القانون. -

 

 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (2)
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 الدولة لشؤون الدفاع، وقد حضر كل من:وزارة  -
 

 مدير القضاء العسكري. العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل .2

 قاضي يف احملكمة العسكرية.     الرائد حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم .2

 

  وقد حضر كل من: الداخليةوزارة 

 مدير إدارة الشؤون القانونية.   املقدم راشد حممد بوجنمة .2

 من إدارة الشؤون القانونية.   سلمان مطر النقيب حسني .2

 قانوين.ال املستشار   السيد حممد نور الدين حممد .2

  وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر السيد سعيد حممد
 عبداملطلب املستشار القانوين.

 

 س كل من:حضر االجتماع من األمانة العامة باجملل 
 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة .2

 أخصائي قانوين باجمللس. د حممـدـالسيد حممــد أمح .2

 

 سهري عبداللطيف السيدة وتوىل أمانة سلر اللجنة. 
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى واللذي       
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الجاء مؤكًدا لسالمة 
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ـًالثـــثا  :رأي وزارة الدولة لشؤون الدفاع -ـ

يت أجراهلا جمللس   أيد ممثلو وزارة الدفاع مشروع القانون املذكور بالتعديالت ال     
على ضرورة جترمي التحريض العلين على االعتداء عللى   االنواب املوقر عليه، حيث أكدو
إال بعد وقلوع   التحريض نه يف السابق ال تطبق عقوبةحيث إمنتسيب اجلهات العسكرية، 

حىت إذا مل يترتب على هذا التحريض اجلرمية نفسها اجلرمية، وهبذا القانون ستطبق عقوبة 
رد من احلكومة مل حيدد نوع االعتداء، وعليه فإن التعلديل  اوالنص أن ال موضحني أثر،

، 333، 442الذي أقره جملس النواب قد حدد نوع االعتداءات وذلك بتحديد امللواد ) 
( واملتعلقة جبرائم )التحريض، القتل العمد، حجز احلرية، االختطلاف( يف  313، 319

لقانون احلماية لكل من قلوات األملن العلام،    وبذلك سيوفر هذا ا، قانون العقوبات
 والعسكريني من منتسيب قوة دفاع البحرين، واحلرس الوطين، وجهاز األمن الوطين. 

 

ـًا  وزارة الداخلية:رأي  -رابعــــ

وعللى  على مشروع القانون ملن حيلث املبلدأ،    موافقتها وزارة الداخلية أبدت      
بينت أمهيته يف محاية قوات األمن ملوقر عليه، حيث التعديالت اليت أجراها جملس النواب ا

العام، والعسكريني من منتسيب قوة دفاع البحرين، واحلرس الوطين، وجهاز األمن الوطين، 
 وذلك بتطبيق عقوبة التحريض حىت إذا مل يترتب على هذا التحريض أثر. 

      

ـًا    واألوقاف:وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  رأي -خامســـــ

بالتعديالت  أيد ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مشروع القانون     
 ، مبيًنا أمهية هذا املشروع يف محاية رجال األمن. اليت أجراها جملس النواب املوقر عليه
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ـًا:   :ةرأي اللجنــسادســــ

، وممثلي وزارة لشؤون الدفاعوزارة الدولة ممثلي  مشروع القانون معتدارست اللجنة      
واملستشار القانوين لشلؤون   الداخلية، وممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،

 اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  واطلعت اللجنة على اللجان باجمللس،
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة و

كما اطلعت اللجنة عللى املرسلوم    القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية، مشروع
( لسلنة  33بإصدار قانون العقوبات، وعلى قانون رقم ) 2796( لسنة 21بقانون رقم )
( 21ن قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقلانون رقلم )  ( م442بتعديل املادة ) 4024
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  4024( لسنة 14، وعلى قانون رقم )2796لسنة 

نصوص املواد يف القوانني األخلرى  وعلى ، 2796( لسنة 21الصادر باملرسوم بقانون )
انون يف تشديد عقوبة أكدت اللجنة أمهية مشروع القوقد  ،ذات العالقة مبشروع القانون
قوات األمن العام، والعسكريني من منتسليب قلوة دفلاع    التحريض على االعتداء على 

لتكون عقوبة السجن حمل العقوبة احلالية  ،البحرين، واحلرس الوطين، وجهاز األمن الوطين
بإضلافة  مشروع قانون وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على وهي احلبس، 

( 21مكرًرا( إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 442جديدة برقم )مادة 
املقدم من جملس النلواب   -بصيغته املعدلة-)املعد يف ضوء االقتراح بقانون ، 2796لسنة 
 .كما وردت يف اجلدول املرفقمواد املشروع  واملوافقة على ،املوقر

 األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع  -اـًسابعــــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  37إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :
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ـًا.  نانسي دينا إيلي خضوري ةسعادة األستاذ .2  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  حممد سيف جرب املسلماألستـاذ  سعادة .2  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -ثامنــ

قانون، فإن مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 222بإضافة مادة جديدة برقم )مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على  -  
، 2791( لسنة 21مكرًرا( إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .املقدم من جملس النواب املوقر -بصيغته املعدلة-االقتراح بقانون )املعد يف ضوء 
 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول 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          

 واألمن الوطين     والدفاع     والدفاع واألمن الوطين                                       
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 2791 ( لسنة21مكرًرا( إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 222مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

عبارات التالية يف بإضافة ال
 مشروع القانون:

وعلى املرسوم بقانون رقم " -
بشأن نظام  2792( لسنة 2)

 قوات األمن العام، وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقم  -

بإصدار  2111( لسنة 21)
قانون احلرس الوطين، املعدل 

( 29باملرسوم بقانون رقم )

 الديباجة
قرر اجمللس إضافة العبارات  -

التالية يف ديباجة  املشروع 
 بقانون:

 
وعلى املرسوم بقانون رقم " -

بشأن نظام  2792( لسنة 2)
 قوات األمن العام، وتعديالته،

وعلى املرسوم بقانون رقم  -
بإصدار  2111( لسنة 21)

قانون احلرس الوطين، املعدل 

 الديباجة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 
 
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبلات الصلادر   
( لسلنة  21باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2796
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن نظام قوات  2792لسنة 

 ،2112لسنة 

وعلى املرسوم بقانون رقم  -
بإصدار  2112( لسنة 22)

 ."،قانون قوة دفاع البحرين
وعلى ذلك يكون نص الديباجة 

 بعد التعديل:
ـ  حنن محد ى آل خليفـة     بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبلات الصلادر   
( لسلنة  21باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2796
( 2وعلى املرسوم بقانون رقم )

( 29باملرسوم بقانون رقم )
 ،2112لسنة 

وعلى املرسوم بقانون رقم  -
بإصدار  2112لسنة ( 22)

 ."،قانون قوة دفاع البحرين
وعلى ذلك يكون نص الديباجة 

 بعد التعديل:
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبلات الصلادر   
( لسلنة  21باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2796

 
 
 
 
 
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبلات الصلادر   
( لسلنة  21باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2796
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صلدقنا  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 األمن العام، وتعديالته،

( 21وعلى املرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون  2111لسنة 

احلرس الوطين، املعدل باملرسوم 
 ،2112( لسنة 29بقانون رقم )

( 22) وعلى املرسوم بقانون رقم
بإصدار قانون قوة  2112لسنة 

 ،دفاع البحرين
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:
 

بشأن نظام قوات  2792لسنة 
 األمن العام، وتعديالته،

( 21وعلى املرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون  2111لسنة 

احلرس الوطين، املعدل باملرسوم 
 ،2112( لسنة 29بقانون رقم )

( 22وعلى املرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون قوة  2112لسنة 

 دفاع البحرين،
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:
 

 (2وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن نظام قوات  2792لسنة 

 األمن العام، وتعديالته،
( 21وعلى املرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  2111لسنة 
احلرس الوطين، املعدل باملرسوم 

 ،2112( لسنة 29بقانون رقم )

( 22وعلى املرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون قوة  2112لسنة 

 دفاع البحرين،
ب أقر جملس الشورى وجملس النوا

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 
 عليه وأصدرناه:

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 املادة األوىل
 
 
 

 
ُتضاف إىل قانون العقوبات الصادر 

( لسلنة  21باملرسوم بقانون رقم )
 442مادة جديدة برقم ) 2796

 مكرًرا( نصها اآليت:
 ( مكرًرا:442مادة )
يعاقب بالسجن من حرض "

بإحدى طرق العالنية على 
ارتكاب أي من اجلرائم الواردة 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب  -
صياغة املادة على النحو  ةعادبإ

 التايل:

 
ُتضاف إىل قانون العقوبات الصادر 

( لسلنة  21باملرسوم بقانون رقم )
 442مادة جديدة برقم ) 2796

 مكرًرا( نصها اآليت:
 ( مكرًرا:442مادة )
يعاقب بالسجن من حرض "

بإحدى طرق العالنية على 
ارتكاب أي من اجلرائم الواردة 

 األوىلاملادة 
  إعادة صياغة املادة على النحو

 الوارد أدناه.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
ُتضاف إىل قانون العقوبات الصادر 

( لسلنة  21باملرسوم بقانون رقم )
 442مادة جديدة برقم ) 2796

 مكرًرا( نصها اآليت:
 ( مكرًرا:442مادة )
يعاقب بالسجن من حرض "

بإحدى طرق العالنية على 
ارتكاب أي من اجلرائم الواردة 

 األوىلاملادة 
 
 
 
 

ُتضاف إىل قانون العقوبات الصادر 
( لسلنة  21باملرسوم بقانون رقم )

 442مادة جديدة برقم ) 2796
 مكرًرا( نصها اآليت:

 ( مكرًرا:442مادة )
"يعاقب بالسجن كل من حلر   
بإحدى طرق العالنية وبأية وسيلة 
كانت على االعتداء على رجلال  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
، 219، 222، 222يف املواد )

( حبق عضو من قوات 219
األمن العام أو أحد العسكريني 
من منتسيب قوة دفاع البحرين أو 
احلرس الوطين أو جهاز األمن 
الوطين ولو مل يترتب على 

 .التحريض أثر"

، 219، 222، 222يف املواد )
( حبق عضو من قوات 219

األمن العام أو أحد العسكريني 
من منتسيب قوة دفاع البحرين أو 
احلرس الوطين أو جهاز األمن 
الوطين ولو مل يترتب على 

 .التحريض أثر"
 
 
 
 
 
 

، 219، 222، 222يف املواد )
( حبق عضو من قوات 219

األمن العام أو أحد العسكريني 
من منتسيب قوة دفاع البحرين أو 
احلرس الوطين أو جهاز األمن 
الوطين ولو مل يترتب على 

  .التحريض أثر"

 األمن". 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هلذا   –كل فيما خيصه  –

القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هلذا   –كل فيما خيصه  –
ويعمل به من اليوم التايل القانون، 

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م3112أبريل  11التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

         مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بإضافة مادة جديدة برقم  :الموضوع

( لسنة 21مكرًرا( إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 222)

المقدم من مجلس  –بصيغته المعدلة –م، )المعد في ضوء االقتراح بقانون 2791

 النواب.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م6666مارس  66بتاريخ 

مشروع  من (، نسخة6د  6ف ت ق/  ل ص 565، ضمن كتابه رقم )المجلس

مكرًرا( إلى قانون  222قانون رقم )  ( لسنة )  ( بإضافة مادة جديدة برقم )

م، )المعد في ضوء 2791( لسنة 21العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون ، المقدم من مجلس النواب –بصيغته المعدلة –راح بقانون االقت
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الشؤون  للجنة التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 .الخارجية والدفاع واألمن الوطني

 

، عقاادت لجنااة الشااؤون التشااريعية والقانونيااة م6666أبرياال   66و  6 يوبتاااريخ     

مستشاار القاانوني ، حيا  اطلعات وذلاك بحضاور الالتاسع عشر والعشرينها ياجتماع

 .  المذكور قانونال مشروععلى  بالمجلس

 

 قااانونمشااروع الإلااى عاادم مخال ااة  –بعااد المداولااة والنقااا   –وانتهاات اللجنااة      

 لمبادئ وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:  

( بإضرافة مرادة جديردة   مشرروع قرانون رقرم )  ( لسرنة ) ترى اللجنة سالمة     

( 21مكرًرا( إلرى قرانون العقوبرات الصرادر بالمرسروم بقرانون رقرم ) 222برقم )

المقرردم  –بصرريغته المعدلررة –م، )المعررد فرري ضرروء االقتررراح بقررانون 2791لسررنة 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، من مجلس النواب

 

 دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

خبصوص اخلدمات  تقرير جلنة
 التاسعة املادة بتعديلمشروع قانون 

 لسنة( 29) رقم القانون من
 االجتماعي الضمان بشأن 2111

)املعد يف ضوء االقتراح بقانون  
 .املقدم من جملس النواب(

 

 

 

 



56 

 

 

 

 2013 أبريل 22التاريخ : 

 للجنـة اخلدمـات العاشرالتقريـر 

 التاسعة املادة بتعديل(  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) خبصوص
 االجتماعي الضمان بشأن 3112 لسنة( 11) رقم القانون من

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( 

 من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي 
 

 :مقدمــة

استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 

م والذي 6666فبراير  65( المؤرخ في 6666-6-6-/ ص ل خ ت56)

(  تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ) ( لسنة )

بشأن الضمان  6665( لسنة 65بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم )

ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(،  االجتماعي)المعد في

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة 

بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة 

 أسابيع من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 اإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة ب

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات التالية: -2

 

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 6 6 م66/66/6666 5

 6 6 م65/66/6666 66

 6 6 م65/66/6666 66

 6 6 م65/66/6666 66

 6 6 م65/66/6666 65

 6 6 م66/66/6666 65

 6 6 م65/66/6666 65

 6 6 م65/65/6666 66

 6 6 م65/65/6666 66

 6 6 م66/66/6666 5

 6 6 م65/66/6666 5

 6 6 م65/66/6666 66
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 6 6 م66/66/6666 65

 6 6 م65/66/6666 66

 6 6 م65/66/6666 65

 

اطلعت اللجنة، أثناء دراساتها علاى الوثاائق المتعلقاة بمشاروع القاانون  -2

 على ما يلي:موضوع البح  والدراسة والتي اشتملت 

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. )مرفق(  -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. )مرفق(  -

مرئيات ومالحظات وزارة التنمية االجتماعياة حاول مشاروع القاانون.   -

 )مرفق(

 

، 66، 65، 66وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعات اللجنة أرقاام ) -3

 وزارة التنمية االجتماعية، وقد حضر كل من:( 66، 65

الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل    السيدة بدرية يوسف الجيب .2

 االجتماعي.

مررررررررردير إدارة المسررررررررراعدات  الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة .2

 االجتماعية.

 رئيس الشؤون االجتماعية.  براهيم الجودرالسيد عبدهللا إ .3

 مستشار قانوني. السيد أسامة كامل محمود متولي .4
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  شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس -4

 الدكتور محمد عبدهللا الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان. .6

 الباحث القانوني.  السيد علي عبدهللا العرادي .2

 

  السيد أيوب علي طريفوتولى أمانة سر اللجنة. 

 ملخص رأي وزارة التنمية االجتماعية:  -ثانيــًا

إن الااوزارة بصاادد تطااوير نظااام الاادعم المااالي لبرنااام  المساااعدات 

االجتماعية )عاالوة الادعم الماالي( والتاي تساتهدف مان خاللاه إلاى مسااعدة 

اد دراساة شااملة لبارام  األسر ال قيرة وذوي الدخل المحدود، حي  تام إعاد

الدعم المالي التاي تقادمها الحكوماة بالتعااون ماع البناك الادولي وقاد ركازت 

هااذه الدراسااة علااى تحسااين تليااات اسااتهداف االساار ال قياارة وذوي الاادخل 

 المحدود وإعادة توجيه الدعم المالي لتلك ال ئات، وذلك على النحو التالي:

م  التحاااويالت النقدياااة دماا  بااارام  المسااااعدات االجتماعيااة وبرناااا .6

 )الدعم المالي(.

 استهداف األسر المتدنية والمتوسطة الدخل. .6

 احتساب معدل العائد االجتماعي. .6

 استخدام مقاييس البالغ المكافئ. .6

 االحت اظ بمح زات البح  عن عمل من قبل المست يدين. .6

( لساانة 65وعليااه فااألن األماار يتطلااب إعااادة النظاار فااي القااانون رقاام )

م بشاااأن الضااامان االجتمااااعي بماااا يتوافاااق ماااع مخرجاااات الدراساااة 6665

 )مرفق(المذكورة والمرفق نسخة منها. 
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 ثالًثا: رأي وزارة المالية:

دعاات اللجنااة إلااى اجتماعهااا وزارة الماليااة لالسااتئناس برأيهااا، ولكاان 

 ع.وضوجنة بعدم اختصاصها في هذا الملل اعتذرتالوزارة 

 رأي اللجنة: -ــًا رابع   

تدارست اللجناة مشاروع القاانون وتامت اساتعرار قارار مجلاس الناواب      

بشأنه، كما تم استعرار وجهات النظر التي دارت حولاه مان قبال أعضااء 

اللجناااة والمستشاااار القاااانوني لشاااؤون اللجاااان باااالمجلس ماااع ممثلاااي وزارة 

التنميااة االجتماعيااة، واطلعاات اللجنااة علااى رأي لجنااة الشااؤون التشااريعية 

لسالمة مشروع القانون من الناحيتين جاء مؤكًدا نونية بالمجلس والذي والقا

 .الدستورية والقانونية

وينص مشروع القانون باساتبدال الماادة التاساعة مان قاانون الضامان 

"ال يجروز فري جميرأل ااحروال أن تقرل المسراعدة االجتماعي بالنص اآلتي: 

حررد، ومائررة وعشرررين االجتماعيررة شيريررـًا عررن سرربعين دينرراًرا للفرررد الوا

دينرراًرا لرسرررة المكونررة مررن فررردين، وخمسررين دينرراًرا لكررل فرررد مررن أفررراد 

 ااسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين على اثنين".

ال يجوز في جميأل ااحوال أن  وقد أجرى مجلس النواب التعديل التالي: "

تقل المساعدة االجتماعية شيريـًا عن سبعين ديناًرا للفرد الواحد، ومائة 

ديناًرا لكل  وخمسة وعشرينوعشرين ديناًرا لرسرة المكونة من فردين، 

 .عددها عن ذلكفرد من أفراد ااسرة التي يزيد 
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لمواطنين ألعادة صياغة النص ليكون في مصلحة اباللجنة  لقد قامتو

هاذا التعاديل مان ؤيد أن اللجنة تولرفع المستوى المعيشي لألسر البحرينية، 

منطلااق مااا يتضاامنه ماان تقااديم الاادعم لألساار ذات الاادخل المحاادود ب اارر 

، وقاد راعات اللجناة فاي العي  الكاريمالنهور بمستواها المعيشي وتحقيق 

ميزانياااة ال األوضااااع المالياااة للدولاااة، وقيامهاااا بمضااااع ةهاااذه الصاااياغة 

 لمساعدات االجتماعية.للبرام  واالمخصصة 

 القاانون مان التاساعة الماادةوقد أوصت اللجنة بالموافقاة علاى تعاديل 

 -لألسباب التالية: االجتماعي الضمان بشأن 6665 لسنة( 65) رقم

إن مشروع القاانون قاد أحيال مان الحكوماة إلاى مجلاس الناواب مناذ عاام  -

إلااى مجلااس الشااورى منااذ فبراياار  م، وقااد أحالااه مجلااس النااواب6665

م، وإن اللجنة قد قامت بدراسة مشروع القانون مع وزارة التنمياة 6666

م قد بينات 6666االجتماعية في اجتماعات عديدة، وأن الوزارة منذ عام 

للجنااة بأنهااا تجااري تقياايم مااع البنااك الاادولي لتحسااين تليااات الاادعم لااذوي  

لضمان االجتماعي بماا يخادم هاذه الدخل المحدود، وإعادة النظر بقانون ا

الشريحة. وقد مضت فترة طويلة على وجود هذا المشروع لادى اللجناة، 

دون أن تقدم الاوزارة إلاى اللجناة ماا ياؤدي إلاى تحقياق هاذا الهادف، ماع 

 سعي اللجنة الحثي  للحصول على هذه المعلومات.

اليااة إن مشااروع القااانون ال يرتااب علااى الموازنااة العامااة للدولااة أعباااء م -

كبيرة، ذلاك أن عادد األسار التاي ساوف تسات يد مان هاذا التعاديل سايكون 

محدوًدا جًدا، إذ ال يست يد منه إال األسر الكبيارة التاي يزياد عادد أفرادهاا 

عن أربعة أشخاص، وأن وضع اللجنة حًدا أعلى لمبلاغ المسااعدة الاوارد 

 مالية.ديناًرا( سوف يقلل الكل ة ال 666في مشروع القانون بمقدار )
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إن اللجنااة قااد رأت أن المااادة التاسااعة ماان القااانون النافااذ ال تحقااق العدالااة  -

بين األسر، ألنها تمنح األسرة المكونة من شخصين واألسرة المكونة من 

ديناااًرا(، كمااا أنهااا  666أربعااة أشااخاص ن ااس مبلااغ المساااعدة البال ااة )

زياد علاى تساوي بين األسرة التي عددها خمسة أشخاص واالسرة التاي ت

ديناااًرا( لكاال ماان هااذه  666هااذا العاادد، حياا  تكااون المساااعدة الماليااة )

 األسرتين دون مراعاة لعدد أفراد األسرة.

إن التعااديل الااذي أوصاات بااه اللجنااة سااوف يحقااق نااوع ماان العدالااة بااين  -

 االسر، ويرفع المستوى المعيشي لألسر ذات الدخل المحدود.

 

توصااية بالموافقااة علااى مشااروع وفااي ضااوء كاال ذلااك تاارى اللجنااة ال     

 ، والموافقة على التعديل حسب الجدول المرفق.القانون من حي  المبدأ

 اختيار مقرري الموضوع ااصلي واالحتياطي: -ــًاخامس

( مان الالئحاة الداخلياة لمجلاس الشاورى، ات قات  65إعماالً لانص الماادة ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.  عبدالجليل عبدهللا العويناتي ااستاذ .2

 مقرًرا احتياطًيا.  خليـــل إبراهيم الــــــذوادي ااستاذ .2

 

 

 سـًا:  توصية اللجنة :ساد
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فااي ضااوء مااا دار ماان مناقشااات ومااا أباادي ماان تراء أثناااء دراسااة مشااروع 

 القانون، فألن اللجنة توصي بما يلي:

 

 (  مشررروع قررانون رقررم ) ( لسررنة )علررى  ،مررن حيررث المبرردأ ،الموافقررة

بشررأن  2001( لسررنة 21بتعررديل المررادة التاسررعة مررن القررانون رقررم )

)المعررد فرري ضرروء االقتررراح بقررانون المقرردم مررن  الضررمان االجتمرراعي

 مجلس النواب(

  الموافقررة علررى مررواد مشررروع القررانون كمررا وردت تفصرريالً فرري الجرردول

 المرفق.

 

 التخاذ الالزم ،،،واامر معروض على المجلس الموقر 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم     منرية عيسى بن هندي 

 رئيس جلنة اخلدمـات        نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 االجتماعي بشأن الضمان 2111( لسنة 29بتعديل املادة التاسعة من القانون رقم )(  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )

 القانون مشروع نصوص مواد
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى املشروع

 

(  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )
بتعديل املادة التاسعة من القانون 

بشأن  4006( لسنة 23رقم )
 الضمان االجتماعي.

 

 الديباجة

 مسمى املشروع

  

(  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )
القانون بتعديل املادة التاسعة من 

بشأن  4006( لسنة 23رقم )
 الضمان االجتماعي.

 

 الديباجة

   تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة

 مسمى املشروع

 

(  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )
بتعديل املادة التاسعة من القانون 

بشأن  4006( لسنة 23رقم )
 الضمان االجتماعي.

 

 الديباجة

 مسمى املشروع

 

(  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )
بتعديل املادة التاسعة من القانون 

بشأن  4006( لسنة 23رقم )
 الضمان االجتماعي.

 

 الديباجة
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 القانون مشروع نصوص مواد
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

            حنن محد بن عيسلى آل خليفلة      
 .ملك مملكة البحرين

 

 (.االطالع( لتصبح )اإلطالع)
 

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة  
 بعد التعديل:

حنن محد بن عيسلى آل خليفلة                  
 .ملك مملكة البحرين

 

 على الدستور، االطالعبعد 

 

املوافقة على قرار جمللس النلواب   
تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلملة  ب
 (.االطالع( لتصبح )اإلطالع)

 

 

حنن محد بن عيسلى آل خليفلة                  
 .ملك مملكة البحرين

 

 على الدستور، طالعاالبعد 

 

 

 

 

 

حنن محد بن عيسلى آل خليفلة                  
 .ملك مملكة البحرين
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 القانون مشروع نصوص مواد
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 على الدستور، اإلطالعبعد 

 

( لسلنة  23وعلى القانون رقلم ) 
 االجتماعي،  الضمانبشأن  4006

أقر جملس الشورى وجملس النلواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( لسلنة  23وعلى القانون رقلم ) 
 االجتماعي،  الضمانبشأن  4006

أقر جملس الشورى وجملس النلواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 

( لسلنة  23وعلى القانون رقلم ) 
 االجتماعي،  الضمانبشأن  4006

النلواب  أقر جملس الشورى وجملس 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

 على الدستور، طالعاالبعد 

 

( لسلنة  23وعلى القانون رقلم ) 
 االجتماعي،  الضمانبشأن  4006

أقر جملس الشورى وجملس النلواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:
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 القانون مشروع نصوص مواد
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املادة األوىل

 

 

 

 

 

 

 

 ألوىلاملادة ا

   مخسة وعشرين إحالل عبارة(
 (ًرا)مخسني ديناحمل عبارة  ديناًرا(

 الواردة يف السطر الثاين من املادة.

  عددها عن ذلك(إحالل عبارة( 
)عدد أفرادها حمل عبارة 

الواردة يف  املستحقني عن اثنني(
 هناية املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

يستبدل بنص  املادة التاسعة من 

 املادة األوىل

 إعادة صياغة املادة. -
 

 

 

 

 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 املادة األوىل
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 القانون مشروع نصوص مواد
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

يستبدل بنص  املادة التاسعة من 
 4006( لسنة 23القانون رقم )

النص  بشأن الضمان االجتماعي
  اآليت:

 املادة التاسعة:

ال جيوز يف مجيع األحوال أن تقل 
املساعدة االجتماعية شهريًلا عن 
سبعني ديناًرا للفرد الواحد، ومائة 

 4006( لسنة 23القانون رقم )
النص  بشأن الضمان االجتماعي

  اآليت:

 املادة التاسعة:

ال جيوز يف مجيع األحوال أن تقل 
املساعدة االجتماعية شهريًلا عن 
سبعني ديناًرا للفرد الواحد، ومائة 
وعشرين ديناًرا لألسرة املكونة من 

ديناًرا لكل  ومخسة وعشرينفردين، 
فرد من أفراد األسرة اليت يزيد 

 إعادة الصياغة:

يستبدل بنص  املادة التاسعة من 
 4006( لسنة 23القانون رقم )

النص  بشأن الضمان االجتماعي
  اآليت:

 املادة التاسعة:

ال جيوز يف مجيع األحوال أن تقل 
املساعدة االجتماعية شهريًلا عن 
سبعني ديناًرا للفرد الواحد، ومائة 
وعشرين ديناًرا لألسرة املكونة من 

 

 

يستبدل بنص  املادة التاسعة من 
 4006( لسنة 23القانون رقم )

النص  بشأن الضمان االجتماعي
  اآليت:

 املادة التاسعة:

ال جيوز يف مجيع األحوال أن تقل 
املساعدة االجتماعية شهريًلا عن 
سبعني ديناًرا للفرد الواحد، ومائة 
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 القانون مشروع نصوص مواد
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وعشرين ديناًرا لألسرة املكونة من 
لكل فرد من  ومخسني ديناًرافردين، 

عدد أفرادها أفراد األسرة اليت يزيد 
 املستحقني على اثنني.

 عددها عن ذلك.

 

 

 

لكل فرد من  ديناًرا وثالثني فردين،
ها عن يزيد عددأفراد األسرة اليت 
 ( ديناًرا.440ذلك، مبا ال يتجاوز )

وعشرين ديناًرا لألسرة املكونة من 
لكل فرد من  ًرادينا وثالثني فردين،

ها عن يزيد عددأفراد األسرة اليت 
 ( ديناًرا.440ذلك، مبا ال يتجاوز )

 الثانيةاملادة 

 

 

 

 املادة الثانية

    م( 2/2/4022إحالل )تلاريخ
التايل لتلاريخ   اليومحمل عبارة )

 (نشره يف اجلريدة الرمسية
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 املادة الثانية
إضافة عبارة )ملرور ثالثة أشهر  -

عبارة )من اليوم التايل( من( بعد 
 لتكون املادة على النحو التايل:

 

 الثانيةاملادة 

 

 

 



55 

 

 القانون مشروع نصوص مواد
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء
تنفيذ هذا  -كل فيما خيصه  –

اليوم التايل القانون، ويعمل به من 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 

 التعديل:

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
هذا  تنفيذ -كل فيما خيصه  –

تاريخ القانون، ويعمل به من 
 م.2/2/2122

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء
تنفيذ هذا  -كل فيما خيصه  –

 من اليوم التايلالقانون، ويعمل به 
تاريخ نشره ملرور ثالثة أشهر من 
 يف اجلريدة الرمسية.

 

 

 

 على رئيس جملس الوزراء والوزراء
تنفيذ هذا  -كل فيما خيصه  –

 من اليوم التايلالقانون، ويعمل به 
تاريخ نشره ملرور ثالثة أشهر من 
 يف اجلريدة الرمسية.
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 م3111اير فرب 32التاريخ : 
 

 

 ةاحملرتم   ندى عباس حفاظ/ الدكتورةسعادة 

 اخلدماترئيــس جلنة  

 

( لسـنة 11بتعديل املادة التاسعة من القانون رقـم ) قانونمشروع : املوضوع 
م بشأن الضمان االجتماعي )املعـد يف ضـوء االقـرتاح بقـانون 3112

 املقدم من جملس النواب(. 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

رئريس  السريد علري برن صرالح الصرالحمعرالي م، أرفق 6666 فبراير 65بتاريخ 

(، نسااااخة ماااان 6666 -6 -6ت ق/  ل ص 55رقاااام )، ضاااامن كتابااااه المجلررررس

م 2001( لسررنة 21مشررروع قررانون بتعررديل المررادة التاسررعة مررن القررانون رقررم )

المقردم مرن مجلرس  بقرانون بشأن الضمان االجتماعي )المعرد فري ضروء االقترراح

، وذلااك الشااؤون التشااريعية والقانونيااة، ومذكرتااه اضيضاااحية إلااى لجنااة النررواب(

 .الخدمات للجنة المالحظات عليهلمناقشته وإبداء 
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م، عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة 6666ايااار فبر 66وبتااااريخ      

ومذكرته اضيضاحية، وذلاك  ،، حي  اطلعت على مشروع القانونالتاسعاجتماعها 

 بحضور المستشارين واالختصاصيين القانونيين بالمجلس.

أن المادة األولى من مشروع القاانون  –بعد المداولة والنقا   –اللجنة  ترىو     

( لسانة 65إذ تنص على استبدال نص جديد بنص المادة التاسعة من القاانون رقام )

بشأن الضمان االجتمااعي، فاألن هاذا الانص يضايف أعبااًء مالياة جديادة لام  6665

لميزانياة العاماة للدولاة تؤخذ بنظر االعتباار فاي تقادير اعتماادات مشاروع قاانون ا

م، وعليااه فااألن المااادة الثانيااة ماان مشااروع القااانون وتعااديل 6666للساانة الحاليااة 

مجلااس النااواب لهااا يحتاجااان إلااى تعااديل علااى نحااو يتاايح للحكومااة تالفااي ت طيااة 

 .التكاليف المالية لمشروع القانون

 

ا فيها، على النحاو وتقترح اللجنة نصـًا للمادة الثانية لترى لجنة الخدمات رأيه     

 التالي:

 

تنفيرذ هرذا القرانون،  –كل فيما يخصه  –"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

ويعمل به ابتداًء من اليوم التالي لمرور ثالثة أشير من تاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية".

 

وترى اللجنة أن األخذ ب كرة الصياغة المقترحة بنصها أو بتعديلها يزيال عان      

 المادة الثانية أي شبهة بعدم الدستورية أو عدم السالمة التشريعية.
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 :رأي اللجنة 

مشرروع قرانون بتعرديل المرادة التاسرعة مرن القرانون رقرم اللجنة ساالمة  ترى     

 بقانون االجتماعي )المعد في ضوء االقتراح م بشأن الضمان2001( لسنة 21)

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. (المقدم من مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية خبصوص مشروع 
بإنشاء صندوق ملعاجلة أوضاع 

املدينني الذين يثبت إعسارهم يف 
قضايا سداد القروض االستهالكية 
ومقسطة غري التجارية جتاه اجلهات 

 احلكومية واملؤسسات املالية .
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 م3112أبريل  12التاريخ: 

 

التقرير احلادي عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول مشروع 
قانون بشأن إنشاء صندوق ملعاجلة أوضاع املدينني الذين يثبت إعسارهم 

ا يف سداد قروض استهالكية ومقسطة غري جتارية جتاه اجلهات 
ً
قضائي

 بصيغته –احلكومية واملؤسسات املالية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 
 املقدم من جملس النواب( -املعدلة 

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 :أوالً: مقدمــــــة

د  6ف / ص ل م ق /  566، وبموجب الخطاب رقم )6666 مارس 65بتاريخ 

رئيس المجلس إلى لجنة  (، أرسل صاحب المعالي 6 ااستاذ علي بن صالح الصالح

صندوق لمعالجة إنشاء مشروع قانون بشأن الشؤون المالية واالقتصادية نسخة من 

أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائًيا في سداد قروض استيالكية ومقسطة غير 

لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير  تجارية تجاه الجيات الحكومية والمؤسسات المالية

 نـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.بشأنه متضم
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 : إجراءات اللجنة -ثانًيا

 : قامت اللجنة باإلجراءات التالية ،لتنفيذ التكليف المذكور أعاله

 التاسااع عشاار والعشاارين هااااتاجتماعفااي تدارساات اللجنااة مشااروع القااانون المااذكور  -1

 .م6666 أبريل 65، 66، 6مارس،  66بتاريخ  ةالمنعقدوالحادي والعشرين 

اطلعاات اللجنااة أثناااء دراسااتها لمشااروع القااانون موضااوع البحاا  والدراسااة علااى  -1

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

i. (   .مرفقمشروع القانون موضوع البح  والدراسة ومذكرته اضيضاحية) 

ii. ( .مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته) 

iii.  ون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رأي لجنة الشؤكما اطلعت اللجنة على

 (مرفقالدستورية.  ) ةمشروع القانون من الناحي رأت عدم سالمةوالتي 

iv.  .مرفق(رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان( 

v. ( .مرفقرأي المستشار االقتصادي والمالي بالمجلس) 
 

 :حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من 

 المســتشار القانـوني لشؤون اللجان.  مرهــــــونااستـــاذ محســــن حميــد  -2

 المستشار االقتصـادي والمـــــــــالي.  الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -2
 

 السيد محمد رضي وتولى أمانة ســر اللجنة. 

 

 

 رأي اللـــــجنة : -ثالًثا

وعلى مذكرة هيئة  ،ومذكرة الحكومةبعد االطالع على مشروع القانون،   
وعلى  التشريع واالفتاء القانوني بشأن مشروع القانون )االقتراح بصيغته المعدلة(،

والرأي  ، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان،قرار مجلس النواب



56 

 

على رأي لجنة اللجنة  اطالعاالقتصادي للمستشار االقتصادي والمالي، وبعد 
بالمجلس والتي ذهبت إلى أن مشروع القانون يخالف  الشؤون التشريعية والقانونية

( من الدستور والتي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، 81المادة )
ويتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، كما اقتنعت اللجنة بالمبررات التي 

 .ساقها مجلس النواب لرفض مشروع القانون

 

( 81مخالف ألحكام الدستور وباألخص المادة )وحيث إن مشروع القانون 
منه، األمر الذي يؤدي إقرار مثل هذا المشروع إلى تمييز فئة دون غيرها من 

لقوانين أخرى، وهذا يعد إخالاًل  مالدائنين والمدينين الذين يخضعون في تعامالته
بمبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور وينطوي على تمييز ال مسوغ له وال 
مبرر له دستوري أو قانوني يسانده، مما يصم مشروع القانون بشبهة عدم 

 الدستورية.

 

كما أن إقرار مشروع القانون يهدر مبدأ التضامن االجتماعي المنصوص 
تور، ناهيك عن أن أهداف المشروع متحققة بالفعل على أرض عليه في الدس

الواقع، إذ إن الدولة أوجدت تنظيًما قانونًيا قائًما ومعمواًل به تكفل بمقتضاه 
التضامن االجتماعي المنصوص عليه في الدستور، وهو قانون الضمان االجتماعي 

 .6002( لسنة 81رقم )

 

تنمية االقتصادية بالمملكة، والتي كما أن إقرار هذا المشروع يخل بخطة ال
نص الدستور على "االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون 
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العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية االقتصادية وفًقا لخطة 
مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون". كما ان تحميل 

حكومة هذه المبالغ الطائلة سنوًيا وبصفة مستمرة من شانه التأثير سلًبا على ال
خطط التنمية االقتصادية في مملكة البحرين، خاصة بعد أن وصلت المملكة إلى 

 مكانة متقدمة بين دول العالم في مجال التنمية االقتصادية وجذب االستثمار.

 

وعدم استقرارها نظًرا لصعوبة باإلضافة إلى إرباك الموازنة العامة للدولة 
تقدير التكلفة اإلجمالية لتمويل هذا القانون وحجم المبالغ المالية التي يتعسر األفراد 
في سدادها، مما ينتج عنه زيادة التكلفة والذي قد يؤدي إلى تجاوز الحد االقصى 

ة )و( من لتقديرات اإلنفاق الواردة بالميزانية، وهذا يعد مخالف قانوًنا طبًقا للفقر
 ( من الدستور. 801المادة )

 

تؤكد سعيها في إن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، في الوقت الذي 
في الموافقة على  وعدم التردد ،مصلحة المواطنين من شأنهالموافقة على كل ما 

؛ إال أنها وبعد االرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنينالمقترحات التي تساهم في 
اقشة مستفيضة لهذا المشروع فإنها تتفق مع قرار مجلس النواب برفض دراسة ومن

 مشروع القانون لألسباب التالية:

 

a.  مثل هذا المشروع ال يحقق مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة رقم
من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أن "الناس سواسية في  (81)

ون لدى القانون في الحقوق والواجبات الكرامة اإلنسانية، ويتساوى المواطن
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العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو 
 العقيدة".

b. جمالية لتمويل الديون أنه على المدى المتوسط من الصعب تقدير التكلفة اإل
 حجم الديون التي ستتكفل بها الدولة.األمر الذي يؤدي إلى زيادة  المتعسرة،

c.  تمويلها من الحكومة، وقد  الديون المتعسرة والمستحقمن الصعب تحديد
( بإقرار التسويات المقترحة 7أوكل المشروع هذه المهمة على اللجان )المادة 

 من قبل البنوك لمعالجة المديونيات المتعسرة.

d.  قد يستفيد من هذا القانون أي فرد عليه ديون متعسرة سواء كان من ذوي
أو غيرهم، حيث إن الديون المتعسرة قد تكون بسبب سوء  الدخل المحدود

 تقديرات صاحب القروض أو التبذير أو غيرها من أسباب غير اقتصادية.

e.  ليس لهذا القانون فترة زمنية محددة أي أن الحكومة ووفًقا لمواد هذا القانون
ومستمرة لتمويل الديون مطالبة برصد مبالغ معينة سنوية قد تكون هائلة 

، مما سيؤدي إلى اإلخالل بخطط التنمية االقتصادية، وعدم تحقيق تعسرةالم
 .6000أهداف الرؤية االقتصادية 

f.  سوف يشجع هذا القانون المواطنين على االقتراض والتهرب من سدادها أي
 أن تسدد الحكومة ديونهم الحًقا. ينملآالتالعب واستغالل أحكام هذا القانون 

g.  مة بتوجيه هذه المبالغ إلى مشروعات تنموية من األولى أن تقوم الحكو
 تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

 

 اختيار مقرري الموضوع ااصلي واالحتياطي: -ــًارابع

   

، ات قت اللجنة على  ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى 65إعماالً لنص المادة ) 

 اختيار كل من:

 أصليــــًامقرًرا   الدكتورة عائشة سالم مبارك -2

 احتياطًيامقرًرا   الدكتورة ندى عباس حفاظ -2
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 توصية اللجنة: -خامًسا

صررندوق لمعالجررة أوضرراع إنشرراء مشررروع قررانون بشررأن عرردم الموافقررة مررن حيررث المبرردأ علررى 

المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائًيا في سداد قروض استيالكية ومقسطة غير تجاريرة تجراه 

والمؤسسات الماليةالجيات الحكومية  .

 

 

 

 

 

 واامر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                        السيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م3112مارس  31التاريخ : 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

    بإموووقص دوو ماا رةقلووو   اضووق:  الموضووو: م روووقا: نووقمو) (نوون     ل وو  

ن الوونين يت ووس ره ووق(ئن ن ووقس اق قووض اووماك نووقا  ااوو       الموومي  

 توق(ي  توقه الو قت الحكور   االمؤا قت المقل  .ارق ط  غ ق 

 

 ال  م هل كن ا(حم  هللا ابق قته،،

رةووقلض ال وو م هلووض بوون دووقل  ال ووقل  ، أخفاا  م 3172ماايخ   71بتاايخ        

 (، نساة  مان2د  2ف ص ل ت ق /  147، ضمن كتيبا  خما)   (س س المولس

ن رةقلووو   اضووق: الموومي  بإموووقص دوو ماا        روووقا: نووقمو) (نوون     ل وو  

الوونين يت ووس ره ووق(ئن ن ووقس اق قووض اووماك نووقا  ااوو       ارق ووط  غ ووق 

إلاااج ل اااا   ل ااا     ؛و وووقت الحكور ووو  االمؤا وووقت المقل ووو توق(يووو  تووووقه ال

 لت ااع ة     لنينين اا ،  للااق لمايم اات   إبااا    لم للاايت لش اا  لش ااا   ل اا    

  لميل     المتصيد  .
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، لنااات ل ااا   ل اا     لت ااع ة     لنينين اا  م3172يخ  ماا 34 بتاايخ        

وقاارار ، م ااع ق ماايني   لماا كيخ لشااج، ل ااا  عشةاا   لثاايمن ل ااع جتميلهااي 

 بيلم شس.خ  لنينيني  للق بحضيخ  لمست يمجلس النواب بشأنه، 

م اع ق  لنايني   ةايل   أ إلج  –بةا  لما  ل    لانيش  –  نته   لش ا  

  لتااي صاااى لشااج أ   لاااي  سي ساا   فااي  ل ع ماا    لاسااتيخ( ماان 71 لماايد)  

 إلنساااين  ،  صساااي ا  لماااي عا ن فاااي  لحنااايق   لي ج ااايت، كماااي  متاةااا   لش اااا  

بيلم عخ ت  لتي  لتما لش هي م شس  لاي ب في خفض م ع ق  لنايني ،  ما كع) 

ه ئ   لت ع ع   إلفتي   لنينيني، بيإلضيف  إلج أ  م ع ق  لنايني  سا تعصع لش ا  

 .ميت ميل   ك  ع) لشج  لح يم  ممي س  ثع لشج خط   لتام   بيلممش  إلتز 

 

 ( ي اللو  م

بإموووقص دوو ماا       روووقا: نووقمو) (نوون     ل وو   ساا م  لااام صااعا  لش ااا      

ن الووونين يت وووس ره وووق(ئن ن وووقس اق قوووض اوووماك نوووقا  رةقلوووو   اضوووق: المووومي  

، االمؤا وقت المقل وو  و وقت الحكور و ااو       ارق وط  غ وق توق(يو  تووقه ال

 . لاستيخ    من  لايل 

 

 

 دالل جاسم الزايد                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                      
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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
خبصوص قرار جملس والقانونية 

النواب حول قرار جملس الشورى 
بتعديل بعض مشروع قانون بشأن 

( 21أحكام املرسوم بقانون رقم )
 م بشأن التوثيق.2792لسنة 

 
 

 

 



666 

 

 

 

 

   

 م2122مارس  27 التاريخ :

  عشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونيةالالتقريـر 

 حول 

  ( لسنة مشروع قانون رقم )قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن 
 م بشأن التوثيق2792( لسنة 21بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) ) (

 

 : مقدمــة

س ـايل رئيس جملـمعكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      

م، 4023مارس  3( املؤرخ يف  3د  3ص ل ت ق / ف  644)   ملرق ورىـالش

قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  )  ( ( لسنة مشروع قانون رقم )الشورى بشأن 

وإبداء املالحظات وإعداد ، على أن تتم دراسته م بشأن التوثيق2792( لسنة 21رقم )

 اجمللس. ليتم عرضه على  هتقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

من  لثالثا العادي خالل دور االنعقاد – املذكور تدارست اللجنة مشروع القانون -9

 م.4023 مارس 23ملنعقد بتاريخ  االسابع عشر   يف االجتماع -الثالثي الفصل التشريع

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  -9
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

) ، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. مشروع القانون املذكور -
 مرفق(

 

  اللجنة من األمانة العامة باجمللس: اجتماعاتشارك يف 
 

 للمجلـس. وينـار القانـاملستش  عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .2

 

 

  حيدر.مريفت علي  السيدةتوىل أمانة سر اللجنة 
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ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جمللس  مشروع القانون ناقشت اللجنة      

النواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق برفض مشلروع القلانون، وتبودللت    

التوصلية  وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين بلاجمللس، وانتلهت إىل   

من حيث املبدأ وتعديله، واملتخلذ جبلسلته   بالتمسك بقرار جملس الشورى باملوافقة عليه 

م، من دور االنعقاد العادي الثاين ملن الفصلل   4024مايو  24الثالثني املنعقدة بتاريخ 

 التشريعي الثالث؛ وذلك لألسباب التالية:

 مل جتد اللجنة أي مربٍر لرفض جملس النواب ملشروع القانون. .2

عليها مشروع القانون، حيلث تلربز   أن اللجنة مقتنعة باملبادئ واألسس اليت قام  .2

منح بعض اختصاصات التوثيق إىل فئة معينة من القانونيني، وذلك ملن   أمهيته يف

قبيل التعاون، وتعزيز املصلحة العامة والثقة، كما يهدف إىل ختفيف العبء عللى  

، والتسهيل على مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

أداء بعض أعمال التوثيلق خلالل    املكاتب املتعددة مما ميكن منني بتوفري املواطن

اإلجازات الرمسية واليت يكون خالهلا هذا املكتب مغلقًلا مما تتعطل معه املصاحل، 

وخاصةً  أن عدًدا من التشريعات املقارنة قد قررت منح مثل هذه الصلالحيات،  

 وصرحت للمحامني القيام هبا.
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ون أجاز ملعايل وزير العدل والشؤون اإلسلالمية واألوقلاف أن   أن املشروع بقان .3

يرخص لبعض الفئات القيام بأعمال التوثيق، مع تفويضه بإصلدار قلرار يلنظم    

املسائل التفصيلية الالزمة إلصدار هذا الترخيص، وخاصة كيفية ممارسة أعملال  

يص حلق  املستحقة، كما ُأعطي من ُرفض منحه الترخ بالتوثيق، وحتديد األتعا

 الطعن أمام القضاء.

ـًا:   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ثالث

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  37إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًااألستاذة رباب عبدالنيب العريض          .2  .مقرًرا أصلي

 .امقرًرا احتياطًي              األستاذ حممد حسن الستري .1
 

 

 رابًعا: توصية اللجنة :
 

مشروع القانون، فلإن  أثناء دراسة  دار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 : مبا يلي اللجنة توصي
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ملايو   24واملتخذ جبلسته الثالثني املنعقلدة بتلاريخ    التمسك بقرار جملس الشورى  -

ملن   املوافقةاالنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، بم، من دور 4024

بتعديل بعض أحكام املرسـوم   )  ( ( لسنة قانون رقم ) مشروععلى  حيث املبدأ

 .وتعديله ،م بشأن التوثيق2792( لسنة 21بقانون رقم )

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 

 
 دالل جاسم الزايد                                  مجيلة علي سلمان    

 رئيس اللجنة                                          نائب رئيس اللجنة   
 

 

 

 


