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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة المرافق 
العامة والبيئة بخصوص مشروع 

قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري 
)المعد في ضوء االقتراح بقانون 

مجلس الشورى(، ومشروع  المقدم من
قانون في شأن التطوير العقاري، 

( 24المرافق للمرسوم الملكي رقم )
 م4104لسنة 
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 م2102يونيو  2التاريخ : 
 

 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالتقرير التكميلي األول ل
بشأن ضمانات التطوير العقاري )املعد يف ضوء املواد املعادة من مشروع قانون بشأن 

اقتراح بقانون مقدم من جملس الشورى(، ومشروع قانون يف شأن التطوير العقاري، 
 م.2102( لسنة 22املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 لثمن الفصل التشريعي الثا الرابعالعادي  ددور االنعقا
 

 مقدمـة:
 

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى 
االنعقاد م، من دور 7084مايو  72( املؤرخ يف 4د 3ص ل م ب / ف 8001رقم ) 
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة  من الفصل التشريعي الثالث الرابعالعادي 

بعد  2بعد إعادة الترقيم(، واملادة ) 6ة الترقيم(، واملادة ) بعد إعاد 4واملادة )الديباجة، )
بعد إعادة الترقيم(، واملادة  81بعد إعادة الترقيم(، واملادة ) 80إعادة الترقيم(، واملادة )

من مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري )املعد يف ضوء بعد إعادة الترقيم(  82)
الشورى(، ومشروع قانون يف شأن التطوير العقاري املرافق اقتراح بقانون املقدم من جملس 

، وإبداء املالحظات ما، على أن تتم دراسته7087( لسنة 47للمرسوم امللكي رقم )
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اجمللس، كما استلمت اللجنة ليتم عرضه على  م؛وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهن
( 4د 3م ب / فص ل  8001) كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم          

م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة االقتراح املقدم من 7084مايو  72املؤرخ يف 
( من 8سعادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك بإضافة تعريف جديد إىل املادة )

 مشروعي القانونني املذكورين.

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 م.7084يونيو  8اجتماعها الرابع والعشرين واملوافق املواد املعادة يف تدارست اللجنة  -

اطلعت اللجنة على االقتراح املقدم من سعادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك رئيس  -
 (مرفق(. )8جلنة حقوق اإلنسان بإضافة تعريف "حساب ضمان املشروع" إىل املادة )

عادة واملقدم من سعادة العض و  اطلعت اللجنة على عدٍد من االقتراحات بشأن املواد امل -
 (مرفقاألستاذة دالل جاسم الزايد رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية. )

 

حضر اجتماع اللجنة سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد رئيس جلنـة الشـنون    -
سعادة الدكتورة عائشة سامل مبارك رئـيس  التشريعية والقانونية مبجلس الشورى، و

 .اإلنسانجلنة حقوق 
 

 :وقد شارك يف اجتماع اللجنة كل من 

 بيت التمويل الكوييت، حيث حضر:   -

 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي.  السيد عبداحلكيم يعقوب اخلياط -
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 شركة ديار احملرق، حيث حضر: -
 

 الرئيس التنفيذي. الدكتور ماهر عبدالعزيز الشاعر -0
 اإلدارة.عضو جملس   السيـد عــارف هجـرس -2
 عضو جملس اإلدارة.  السيـد حممـد فهمي محـد -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس -

 

 ان.ـللجانون ـانوين لشـار القـاملستش  الدكتور حممد عبداهلل الدليمي -
 

  مـن هاشـة حسـدة خولـالسيوتوىل أمانة س ر اللجنة. 

 

ـًا    :بيت التمويل الكوييت وشركة ديار احملرقرأي  -ثاني

 

حيث  املواد املعادة مع ممثلي بيت التمويل الكوييت وشركة ديار احملرقمت مناقشة 
بشأهنا، وقد مت التوافق واخلروج بصيغة هنائية للمواد وذلك كما استأنست اللجنة بآرائهم 

 يت التمويل الكوييت وشركة ديار احملرقهو موضح يف اجلدول املرفق، وقد أكّد ممثلو ب
تنظيم سوق التطوير على أمهية مشروع القانون وضرورة اإلسراع يف إصداره مبا يسهم يف 

 وق مجيع األطراف.حق وضمانالعقاري يف اململكة 
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ـًا    رأي اللجنة: -ثالث

، (بعد إعادة الترقيم 6 واملادة )، (بعد إعادة الترقيم 4)الديباجة، واملادة )تدارست اللجنة 
بعد إع ادة   81واملادة )(، بعد إعادة الترقيم 80واملادة )، (بعد إعادة الترقيم 2واملادة )
( من مشروع قانون بشأن ض مانات التط وير   بعد إعادة الترقيم 82واملادة )، (الترقيم

يف شأن  العقاري )املعد يف ضوء اقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(، ومشروع قانون
،  كما تدارست اللجنة 7087( لسنة 47التطوير العقاري املرافق للمرسوم امللكي رقم )

االقتراحات املقدمة من سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد بشأن املواد املع ادة، وثث ت   
دي ار  شركة بيت التمويل الكوييت واللجنة أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل ممثلي 

واملناقشات اليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس أثناء مناقشة مش روعي   ،احملرق
ملوافق ة  املوافقة على قرار جملس النواب باارتأت اللجنة  بالديباجةففيما يتعلق القانونني، 

نواب واملوافقة على قرار جملس ال ،على نص الديباجة كما ورد يف املشروع بقانون )الثاين(
الديباج ة  تعديل مسميات بعض املراسيم والقوانني يف بإضافة قوانني ومراسيم أخرى، مع 

 اليت أقرها جملس النواب.

 

بعد  2)وبعد إعادة الترقيم(،  6) وبعد إعادة الترقيم(،  4)أما فيما يتعلق بكل من املواد 
بعد إع ادة   82)وم(، بعد إعادة الترقي 81)وبعد إعادة الترقيم(،  80)وإعادة الترقيم(، 

، فقد تبنت اللجنة اقتراحات سعادة األستاذة دالل الزايد بإجراء بعض التعديالت الترقيم( 
 عليها القتناع اللجنة بوجاهة تلك التعديالت، وذلك كما هو موضح يف اجلدول املرفق.

 

 كما تدارست اللجنة االقتراح املقدم من سعادة الدكتورة عائشة مبارك بش أن إض افة  
( من مشروعي القانونني، وق د ارت أت   8تعريف )حساب ضمان املشروع( إىل املادة )
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سعادة الدكتورة عائشة مبارك سحب اقتراحها بناًء على املناقش ات ال يت أث يفت يف    
 االجتماع بني سعادة أعضاء اللجنة وممثلي اجلهات املعنية.

 

 6)  بعد إعادة الترقيم(، واملادة 4املوافقة على )الديباجة، واملادة )وعليه توصي اللجنة ب
 بعد إعادة الترقيم(، واملادة 80) بعد إعادة الترقيم(، واملادة 2) بعد إعادة الترقيم(، واملادة

بعد إعادة الترقيم( من مشروع قانون بشأن  82بعد إعادة الترقيم(، واملادة ) 81)
ضمانات التطوير العقاري )املعد يف ضوء اقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(، 

( لسنة 47ومشروع قانون يف شأن التطوير العقاري املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 ق.اجلدول املرف كما هو موضح يف، 7087

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - رابع

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة عل ى   31إعمااًل لنص املادة ) 
  من : اختيار كل

ـًا. يـد احلاجــاذ فــناد أمحـسعادة األست  .0  مقرًرا أصلي

 احتياطًيا.مقرًرا  عبدالرمحن عبداحلسني جواهرياذ ـسعادة األست .2
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ـًا  توصية اللجنة : - خامس
 

املواد املعادة من مش روعي   يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة
 ، فإن اللجنة توصي مبا يلي :القانونني

 

بعد إعادة  6) املادة بعد إعادة الترقيم(، و 2)ملادة )الديباجة، وااملوافقة على  -
 01)املادة بعد إعادة الترقيم(، و 01)املادة بعد إعادة الترقيم(، و 7)املادة الترقيم(، و

من مشروع قانون بشأن ضمانات بعد إعادة الترقيم(  07)املادة بعد إعادة الترقيم(، و
التطوير العقاري )املعد يف ضوء اقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(، ومشروع 

 ،2102( لسنة 22لمرسوم امللكي رقم )قانون يف شأن التطوير العقاري املرافق ل
 .وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق

  
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع                      فــناد أمحـد احلاجــي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                   رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب 
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 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري 
 2102( لسنة 22) ومشروع قانون يف شأن التطوير العقاري املرافق للمرسوم امللكي رقم

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
املوافقة على قرار جمل س   -

ملوافقة على ن ص  النواب با
الديباج  ة كم  ا ورد يف  
 ،املشروع بقانون )الث اين( 

واملوافقة على قرار جمل س  
الن  واب بإض  افة ق  وانني 

 ومراسيم أخرى.
تعديل مسميات بع ض   -

املراس  يم والق  وانني يف  

 الديباجة
املوافقة على نص الديباج ة  
كما ورد يف املشروع بقانون 

 )الثاين( مع إجراء اآليت:
  إضافة القوانني واملراسيم

 اآلتية:
  املرسوم بقانون رقم

 0770( لسنة 02)
بإصدار قانون املرافعات 

 املدنية والتجارية،

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لديباجةا
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الديباجة اليت أقرها جمل س  
 النواب.

 

  املرسوم بقانون رقم
 0770( لسنة 02)

 بشأن التوثيق،
  املرسوم بقانون رقم

 0770( لسنة 01)
 بإصدار قانون العقوبات،

 ( 3املرسوم بقانون رقم )
بشأن  0772لسنة 

 الرسوم القضائية،
  املرسوم بقانون رقم

 0773( لسنة 02)
 بشأن تنظيم اإلعالنات،
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    املرسوم بقـانون رقـم
 0771( لســنة 78)

بشــأن الشــركات  
 التجارية،

  املرسوم بقانون رقم
 2112( لسنة 22)

بإصدار قانون السلطة 
 القضائية،

    املرسوم بقـانون رقـم
 2112( لســنة 26)

ــانون  ــدار قـ بإصـ
 اإلجراءات اجلنائية،
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( لسنة 62القانون رقم )
بإصدار قـانون   2116

ــرين   ــرف البي مص
املركزي واملنسسـات  

 املالية،
 ( لسنة 03قم )القانون ر

بإصدار قانون  2103
 التسجيل العقاري،

   تص  ويب مس  ميات
 املراسيم اآلتية:

    املرسوم بقـانون رقـم
 0777( لســنة 03)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بإصدار قـانون تنظـيم   
 املباين، وتعديالته،

  املرسوم بقانون رقم
 2110( لسنة 07)

 بإصدار القانون املدين،
  املرسوم بقانون رقم

 2110( لسنة 31)
لبلديات، بإصدار قانون ا

املعدل بالقانون رقم 
 ،2116( لسنة 38)
 

 نص الديباجة بعد التعديل:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
حنن محد بن عيسى آل 

 خليفة 
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
قـانون املرافعـات   وعلى 
الصـادر   والتجارية املدنية

( 02بقانون رقم )املرسوم ب
 وتعديالته، ،0770لسنة 
الصادر التوثيق قانون  وعلى

( 02رسوم بقانون رقم )املب
 وتعديالته، ،0770لسنة 
 العقوبات قانون وعلى

حنن محد بن عيسى آل 
 خليفة 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
 0770( لســــنة 02)

بإصدار قانون املرافعـات  
 املدنية والتجارية،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  0770( لسنة 02)

 التوثيق،
وعلى املرسوم بقانون رقم 

حنن محد بن عيسى آل 
 خليفة 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون تنظيم املب اين  
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

، 8122( لس    نة 83)
 وتعديالته،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بإصدار  8121( لسنة 81)

قانون التسجيل العقاري، 
( لسنة 82املعدل بالقانون )

حنن محد بن عيسى آل 
 خليفة 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون تنظيم املب اين  
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

، 8122( لس    نة 83)
 وتعديالته، 

وعل ى ق  انون التس  جيل  
العقاري الصادر باملرس وم  

( لس نة  81بقانون رق م ) 
، املعدل بالقانون رقم 8121
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 بقانون باملرسوم الصادر

 ،0770 لسنة( 01) رقم
 وتعديالته،

 الرسوم قانون وعلى
 باملرسوم الصادر القضائية
 لسنة( 3) رقم بقانون

 وتعديالته، ،0772
رسوم بقانون رقم امل وعلى

 بشأن ،0773( لسنة 02)
 ،تنظيم اإلعالنات

الشركات قانون وعلى 
، الصادر باملرسوم التجارية

 0770( لســــنة 01)
 بإصدار قانون العقوبات،

 
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  0772( لسنة 3)
 الرسوم القضائية،

 
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  0773( لسنة 02)
 تنظيم اإلعالنات،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  0771( لسنة 87)

7006، 
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  8114( لسنة 7)
التخطيط العمراين، املعدل 

 ،7001( لسنة 6بالقانون )
وعلى املرسوم بقانون رق م  

بش  أن  8114( لس نة  3)
 تقسيم األراض ي املع دة  
للتعميف والتطوير، املع دل  

( لس نة  6بالقانون رق م ) 
7001، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 

 ،7006( لسنة 82)
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  8114( لسنة 7)
التخطيط العمراين، املعدل 

( لسنة 6بالقانون رقم )
7001، 

وعلى املرسوم بقانون رق م  
بش  أن  8114( لس نة  3)

األراض ي املع دة   تقسيم 
للتعميف والتطوير، املع دل  

( لس نة  6بالقانون رق م ) 
7001، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
( لسنة 20رقم ) بقانون

 ،، وتعديالته2110
 املباين تنظيم قانون وعلى

 بقانون باملرسوم الصادر
 ،0777 لسنة( 03) رقم

 وتعديالته،
 التخطيط قانون وعلى

 باملرسوم الصادر العمراين
 لسنة( 7) رقم بقانون
 وتعديالته، ،8114

 
 

 التجارية،الشركات 
 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
 0777( لسنة 03)

بإصدار قانون تنظيم املباين، 
 وتعديالته،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  8114( لسنة 7)

التخطيط العمراين، املعدل 
( لسنة 6) رقمبالقانون 

7001، 
 

بشأن  8111( لسنة 40)
متلك مواطين دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
للعقارات املبنية واألراضي يف 

 دولة البحرين،
وعلى املرسوم بقانون رق م  

بش  أن  7008( لس نة  7)
متل  ك    يف البح  رينيني 

 قارات املبنية واألراضي،للع
وعلى القانون املدين الصادر 

( 81باملرسوم بقانون رقم )
 ،7008لسنة 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  8111( لسنة 40)

متلك مواطين دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
للعقارات املبنية واألراضي يف 

 دولة البحرين،
وعلى املرسوم بقانون رق م  

بش  أن  7008( لس نة  7)
البح  رينيني متل  ك    يف 

 للعقارات املبنية واألراضي،
وعلى القانون املدين الصادر 

( 81باملرسوم بقانون رقم )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
تقسيم األراضي قانون وعلى 

 املعدة لل تعميف والتط وير  
املرسوم بقانون رقم الصادر ب

، 8114( لس     نة 3)
 ،وتعديالته

 
متلك مواطين  قانون وعلى

دول جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية للعقارات 
املبنية واألراضي يف دولة 

املرسوم الصادر ب البحرين
( لسنة 40بقانون رقم )

وعلى املرسوم بقانون رق م  
بش  أن  8114( لس نة  3)

تقسيم األراض ي املع دة   
 والتطوير، املع دل  للتعميف

( لس نة  6بالقانون رق م ) 
7001، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  8111( لسنة 40)

متلك مواطين دول جملس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
للعقارات املبنية واألراضي يف 

 دولة البحرين،

وعل  ى ق  انون البل  ديات 
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

، املعدل 7008( لسنة 31)
( لس  نة 31بالق  انون )

7006، 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 ،7008لسنة 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
8111 ، 
متل ك   يف   قانون وعلى 

البحرينيني للعقارات املبني ة  
املرسوم الصادر ب واألراضي

( لس نة  7بقانون رق م ) 
7008، 

 الصادر وعلى القانون املدين
( 07املرسوم بقانون رقم )ب

 ،2110لسنة 
وعلى قـانون البلـديات   

املرسوم بقـانون  الصادر ب
، 2110( لسنة 31رقم )

 
وعلى املرسوم بقانون رق م  

بش  أن  7008( لس نة  7)
متل  ك    يف البح  رينيني 

 املبنية واألراضي،للعقارات 
 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
 2110( لســــنة 07)

 بإصدار القانون املدين،
وعلى املرسوم بقانون رقم 

 2110( لســــنة 31)
بإصدار قانون البلـديات،  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 وتعديالته،

 
وعلــى قــانون الســلطة 

املرسوم الصادر ب القضائية 
( لسـنة  22بقانون رقم )

 وتعديالته، ،2112
وعلى قانون اإلجـراءات  

املرسـوم  ب الصادر اجلنائية
( لسـنة  26بقانون رقم )

  ،وتعديالته ،2112
وعلــى قــانون مصــرف 
ــزي  ــرين املركـ البيـ

( 38املعدل بالقانون رقم )
 ،2116لسنة 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
 2112( لســــنة 22)

بإصدار قـانون السـلطة   
 القضائية،

املرسوم بقانون رقم وعلى 
 2112( لســــنة 26)

بإصدار قانون اإلجراءات 
 اجلنائية،

( 62وعلى القانون رقـم ) 
ــنة  ــدار  2116لس بإص
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
الصادر واملنسسات املالية 

( 62قانون رقم )باملرسوم ب
  ،2116لسنة 

وعلى قانون التسجيل 
الصادر باملرسوم العقاري 

( لسنة 03رقم ) بقانون
1032، 

 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

قانون مصـرف البيـرين   
 املركزي واملنسسات املالية،

 
( 03وعلى القانون رقم )

بإصدار  2103لسنة 
 قانون التسجيل العقاري،

 
 

أقر جملس الشورى وجملس 
يت نصه، النواب القانون اآل

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 (2) مادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الترقيم إعادة بعد( 2) مادة
املوافقة على قرار جمل س   -

املوافقة على َن ص  النواب ب
املادة كما ورد يف املشروع 

واملوافق ة   (،الثاينبقانون )
على قرار جمل س الن واب   

 .إعادة صيا تهاب
أو إض  افة عب   ارة )  -

مبوافقة أصـياب احلـق   
ــدء يف  ــى الب ــيع عل الع
ــع  ــذ املشــروع وبي تنفي

( يف هناي ة البن د   وحداته

 ( بعد إعادة الترقيم2مادة )
املوافقة على َنص املادة كما 
ورد يف املشروع بقانون 

(، مع إعادة صيا تها الثاين)
 الوارد أدناه.على النحو 

 
 َنص املادة بعد التعديل:

 
 
 
 
 

 (2) املادة
 
 
 

 
 
 
 

 (2) املادة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 

ال جيوز للمطور البدء يف  -أ 
تنفيذ مشروع التطوير إال 
بعد االنتهاء من املخطـ   
الرئيســي للمشــروع  
واحلصول على تـرخيص  

(8.) 
وحتتسب ، إضافة عبارة ) -

قيمة األرض مـن هـذ    
(، 1( يف هناية البند )النسبة

حيث إن ضخامة املبلغ ق د  
تسهم يف ع زوف بع ض   
املطورين عن تنفيذ مشاريع 
التطوير، وإن مت قبول بعض 
املط  ورين لتنفي  ذ تل  ك 
املشاريع فإهنم قد يعمدوا إىل 

مما رفع املبالغ على املشترين 
قد يؤدي إىل توقف دائم أو 

 
 
 
 
 
 
 
ال جيوز للمطور البدء   -أ 

يف تنفيذ مشروع التطـوير  
إال بعد االنتهاء من املخط  
الرئيســي للمشــروع  
واحلصول على تـرخيص  

 

 
تبت اجلهة املختص ة يف   -أ 

طلب الترخيص املشار إلي ه  
( خالل س تني  7يف املادة )

يوما من تاريخ تقدمي الطلب 
وفقا لإلجراءات اليت حتددها 
الالئح  ة التنفيذي  ة    ذا 

 
 
 
 
 

 

 
ختتص إدارة التنظيم العقاري 

 مبا يلي:
ترخيص األنشطة املتعلقة  .8

مبزاول  ة نش  ات التط  وير 
 العقاري يف اململكة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
التطوير من اجلهة املختصة، 
ويشترط لليصول علـى  

 هذا الترخيص ما يلي:
وثيقة ملكية العقـار أو   .8

ما يقـوم مقامهـا باسـم    
 مشروع التطـوير املزمـع  
 إنشاؤ  خالية من أية حقوق

أو مبوافقة أصـياب   عينية
احلق العيع على البـدء يف  
ــع  ــذ املشــروع وبي تنفي

 .وحداته
ترخيص تنفيذ املخط   .7

مؤقت للمشروع بس بب  
 إنعدام الوفرة املالية.

( املشروعاستبدال كلمة ) -
( الواردة يف الضمانبكلمة )

 (.1بداية البند )

التطوير من اجلهة املختصة، 
ويشترط لليصول علـى  

 هذا الترخيص ما يلي:
وثيقة ملكية العقار أو   .8

مقامهـا باسـم   ما يقـوم  
مشروع التطـوير املزمـع   
إنشاؤ  خالية من أية حقوق 

 عينية.
 
 
 
ترخيص تنفيذ املخط   .7

الق  انون، وإذا رأت تل  ك 
اجلهة استيفاء بعض البيانات 
أو املس  تندات أو إدخ  ال 
تعديالت، ختط ر مق دم   
 الطلب بذلك خالل مدة ال
تزيد على عشرين يوما م ن  

 تاريخ تقدمي الطلب.
للوزير، بناء على طلب  -ب 

اجلهة املختص ة، وبق رار   
مسبب، مد مدة الستني يومًا 
املذكورة يف الفقرة )أ( لفترة 
مماثلة يف حالة عدم متك ن  

إدارة وتنظيم حسابات  .7
 ضمان التطوير العقاري.

اقت  راح التش  ريعات   .3
 الالزمة للتطوير العقاري.

الرقابة على اإلعالن ات   .4
 العقارية.

إص   دار التق   ارير  .1
اإلحص  ائية والبح  و   
والدراس  ات العقاري  ة  
املتخصصة ع ن الس وق   

 العقاري يف اململكة.
إعداد الربامج التثقيفي ة   .6
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
الرئيســي للمشــروع  
وتــرخيص البنــاء وفقــًا 
 ألحكام قانون تنظيم املباين.

تعهد كل من املطـور   .3
الرئيسي والفرعي بالبدء يف 
تنفيذ مشـروع التطـوير   
خالل املـدة احملـددة يف   

وجودمهـا   الترخيص حال
 معًا.
كتاب مـن مهنـدس    .4

استشاري بتيديد القيمـة  
التقديرية ملشروع التطوير 

الرئيســي للمشــروع  
وتــرخيص البنــاء وفقــًا 
 ألحكام قانون تنظيم املباين.

تعهد كل من املطـور   .3
الرئيسي والفرعي بالبدء يف 
تنفيذ مشـروع التطـوير   
خالل املـدة احملـددة يف   
 الترخيص حال وجودمهـا 

 معًا.
كتاب مـن مهنـدس    .4

استشاري بتيديد القيمـة  
التقديرية ملشروع التطوير 

تلك اجلهة م ن الب ت يف   
الطلب، وخيط ر طال ب   
الترخيص ب ذلك، ويعت رب   
فوات املدد املشار إليها دون 
إصدار الترخيص مبثابة قرار 

 بالرفض.
ج. ينشأ باجلهة املختصة 
سجل لقيد املشروعات 
واملطورين القائمني هبا، 
وما قد يطرأ عليها من 
تغييف أو على ملكيتها أو 
على املطورين القائمني 

عن حق وق والتزام ات   
األطراف املتعاملة يف القطاع 

 العقاري.
الرقابة واإلشراف عل ى   .2

مجعيات املالك والتدقيق على 
 حساباهتا وسجالهتا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
ُمعتمد من جملـس تنظـيم   

 مزاولة املهن اهلندسية.
تعهد من املطور ببقـاء   .1

ملكية األماكن واملساحات 
ــات  ــددة يف املخطط احمل
اهلندسية املعتمـدة علـى   

 الشيوع.
املوافقة املسبقة علـى   .6

عليهـا  دفان األرض املقام 
مشروع التطوير العقـاري  

 حسب األحوال.
أمنوذج عقد البيع بـني   .2

ُمعتمد من جملـس تنظـيم   
 مزاولة املهن اهلندسية.

تعهد من املطور ببقـاء   .1
ملكية األماكن واملساحات 
ــات  ــددة يف املخطط احمل
اهلندسية املعتمـدة علـى   

 الشيوع.
املوافقة املسبقة علـى   .6

دفان األرض املقام عليهـا  
مشروع التطوير العقـاري  

 حسب األحوال.
أمنوذج عقد البيع بـني   .2

هبا، وذلك على النحو 
الذي حتدده الالئحة 

 التنفيذية  ذا القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
املطور واملشتري الصـادر  
بتيديد بياناته قـرار مـن   

( 84الوزير طبقًا للمـادة ) 
 من هذا القانون.

ــية  .1 ــاميم اهلندس التص
ــائية واملعماريــة   اإلنش

 املعتمدة.
كتاب من أمني حساب  .1

باسم مشـروع   املشروع
طور التطوير يفيد إيداع امل

% من القيمة التقديرية 70
وحتتسب قيمة ، للمشروع

املطور واملشتري الصـادر  
بتيديد بياناته قـرار مـن   

( 84الوزير طبقًا للمـادة ) 
 من هذا القانون.

ــية  .1 ــاميم اهلندس التص
ــائية واملعماريــة   اإلنش

 املعتمدة.
كتاب من أمني حساب  .1

الضمان باسـم مشـروع   
التطوير يفيد إيداع املطور 

% من القيمة التقديرية 70
 للمشروع.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 .األرض من هذ  النسبة

املستندات األخـرى   .80
ــيت حتــددها الالئيــة  ال
التنفيذية املتعلقة بـالتيقق  
من خربة املطور الرئيسـي  
والفرعي وكفاءته املاليـة  
والفنيــة وفقــًا للشــكل 

 القانوين الذي يتخذ .
 
يكون مـن يصـدر    -ب 

ترخيص التطـوير باهـه   
ــالمة   ــن س ــئواًل ع مس

 
املستندات األخـرى   .80

ــيت حتــددها الالئيــة  ال
التنفيذية املتعلقة بـالتيقق  
من خربة املطور الرئيسـي  
والفرعي وكفاءته املاليـة  
والفنيــة وفقــًا للشــكل 

 القانوين الذي يتخذ .
 
يكون مـن يصـدر    -ب 

ترخيص التطـوير باهـه   
ــالمة   ــن س ــئواًل ع مس
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
املستندات املقدمة لليصول 

 على الترخيص.
حيظر إبرام عقود عرفية ج. 

ــى  ــع الوحــدات عل لبي
اخلريطة يف مشروع التطوير 
العقاري قبل املوافقة عليها 
من اجلهة املختصة، ويقـع  
باطاًل أي عقد بيع ُيربم قبل 
احلصول علـى تـرخيص   

 ر.التطوي

لليصول املستندات املقدمة 
 على الترخيص.

حيظر إبرام عقود عرفية ج. 
ــى  ــع الوحــدات عل لبي
اخلريطة يف مشروع التطوير 
العقاري قبل املوافقة عليها 
من اجلهة املختصة، ويقـع  
باطاًل أي عقد بيع ُيربم قبل 
احلصول علـى تـرخيص   

 التطوير.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 (6) مادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الترقيم إعادة بعد( 6) مادة
املوافقة على قرار جمل س   -

ص ن  املوافقة على النواب ب
املادة كما ورد يف املشروع 

واملوافق ة  (، األولبقانون )
على قرار جمل س الن واب   

 .إعادة صيا تهاب
( مشروعاستبدال كلمة ) -

( الواردة يف  ضمانبكلمة )
 البند )أ(.

( املشروعاستبدال كلمة ) -
( الواردة يف الضمانبكلمة )

 ( بعد إعادة الترقيم6مادة )
َنص املادة كما املوافقة على 

ورد يف املش  روع بق  انون 
ص و   (، مع إعادة األول)

على النح و ال وارد    املادة
 أدناه.

 
 
 
 
 
 

 (6مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 

 مشـروع ينشأ حساب  .أ 
مستقل باسم كل مشروع 
مــن مشــاريع التطــوير 
العقاري باتفاق كتايب بـني  
املطور أو القائم باملشروع 
وأمني احلسـاب لتنظـيم   
األمور املاليـة واإلداريـة   

 البند )ب(.
( املشروعاستبدال كلمة ) -

( أينم ا  الضـمان بكلمة )
 وردت يف البند )ج(.

 إعادة صيا ة البند )د(.  -

 
 
 

 َنص املادة بعد التعديل:
 
ينشأ حسـاب ضـمان    .أ 

مستقل باسم كل مشروع 
مــن مشــاريع التطــوير 
العقاري باتفاق كتايب بـني  
املطور أو القائم باملشروع 
وأمني احلسـاب لتنظـيم   
األمور املاليـة واإلداريـة   

 
 
 
 
 
 

يقيد املط ور املش روع    -أ 
والوحدات الص ادر هب ا   
الت  رخيص يف الس  جل  
املنصوص علي ه يف امل ادة   

( من هذا القانون، وال 87)
جيوز له بيع أي من العقارات 

 
 
 
 
 
 

حيظر على املطور اإلع الن  
يف وسائل اإلعالم بكاف ة  
صورها س واء احمللي ة أو   
األجنبي  ة أو املش  اركة يف 
املعارض داخل اململك ة أو  
خارجه  ا للت  رويج لبي  ع 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
ــروع   ــة للمش والقانوني
وإيداع املبالغ املقدمة مـن  
املطور واملودعني، وحيـدد  
ــواب  إدارة  ــاق ض االتف
ــوق  ــاب وحقـ احلسـ
ــراف،  ــات األط والتزام
وتودع نسخة منـه لـدى   
اجلهة املختصة، ويصـدر  
مصرف البيرين املركزي 
القواعد املنظمـة ملزاولـة   
ــاب  ــني حس ــاط أم نش

وشروط وطريقة  املشروع

ــروع   ــة للمش والقانوني
وإيداع املبالغ املقدمة مـن  
املطور واملودعني، وحيـدد  
ــواب  إدارة  ــاق ض االتف
ــوق  ــاب وحقـ احلسـ

ــراف، والتز ــات األط ام
وتودع نسخة منـه لـدى   
اجلهة املختصة، ويصـدر  
مصرف البيرين املركزي 
القواعد املنظمـة ملزاولـة   
نشاط أمني حساب الضمان 
وشروط وطريقـة تعيينـه   

أو عرضها للبيع أو اإلعالن 
عن بيعها إال بعد متام ه ذا  

 القيد.
ينفذ املطور املشروع  -ب 

وفقًا للمستندات اليت م نح  
الترخيص على أساسها، وال 
جيوز إدخال تعديل جوهري 
فيه إال بت رخيص جدي د   
وبذات الشروت واإلجراءات 
املنصوص عليه ا يف ه ذا   
القانون، وذلك دون إخالل 

 ثقوق املشترين.

وحدات أو عقارات عل ى  
اخلارطة ما مل حيصل عل ى  
تصريح كتايب م ن اجله ة   
احلكومية املعنية، وتص در  
هذه اجلهة القرارات الالزمة 

يم شروت اإلع الن يف  لتنظ
وسائل اإلعالم أو املشاركة 

 باملعارض.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
ــالحياته  ــه وصـ تعيينـ
والتزاماته ومسئوليته وعزله 
وإجــراءات اإليــداع  
والصرف والرقابـة علـى   

 احلساب.
 

جيب على أمني احلساب  .ب 
تزويــد اجلهــة املختصــة 

دورية بـإيرادات   بكشوف
ــاب   ــدفوعات حس وم

، وهلا أن تطلـب  املشروع
يف أي وقــت مــن أمــني 

ــه  ــالحياته والتزامات وص
ــه  ــئوليته وعزلـ ومسـ
وإجــراءات اإليــداع  
والصرف والرقابـة علـى   

 احلساب.
 

جيب على أمني احلساب  .ب 
املختصــة تزويــد اجلهــة 

بكشوف دورية بـإيرادات  
ــاب   ــدفوعات حس وم
الضمان، وهلا أن تطلب يف 
أي وقت من أمني احلساب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
ــدها  ــاب تزويـ احلسـ
باملعلومات أو البيانات اليت 
ترى ضـرورة االطـالع   
عليها، وجيوز هلا االستعانة 
مبن ترا  مناسبًا للتدقيق يف 
 تلك الكشوف أو البيانات. 

ُتعّد اجلهـة املختصـة    .ج 
سجاًل يسمى "سجل أمناء 

" تقيد فيه املشروعب حسا
ــاب  ــاء حس ــاء أمن أه

لكـل مشـروع    املشروع
تطوير عقاري قيد التنفيذ، 

ــات أو  ــدها باملعلوم تزوي
البيانات اليت ترى ضرورة 
االطالع عليها، وجيوز هلـا  
االستعانة مبن ترا  مناسـبًا  
للتدقيق يف تلك الكشوف 

 أو البيانات. 
ُتعّد اجلهـة املختصـة    .ج 

جل أمناء سجاًل يسمى "س
حساب الضمان" تقيد فيه 
أهاء أمناء حساب الضمان 
لكل مشروع تطوير عقاري 
قيد التنفيذ، وحتدد الالئية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
وحتدد الالئية التنفيذيـة  
شروط وإجراءات القيد يف 

 هذا السجل.
ال جيوز االطالع علـى   .د 

البيانات واملعلومات املقيدة 
بالسجالت لـدى أمـني   
احلساب أو إدارة املشروع 
إال للمودعني ضمن حدود 

ات واملعلومات اخلاصة البيان
 بكل مودع فق .

أو تنفيذًا ألمر قضـائي أو  
بناًء على طلب من النيابـة  

التنفيذية شروط وإجراءات 
 القيد يف هذا السجل.

 
ال جيوز االطالع علـى   .د 

البيانات واملعلومات املقيدة 
بالسجالت لـدى أمـني   
احلساب أو إدارة املشروع 

مل يكـن  إال للمودعني ما 
االطالع لغرض الفصل يف 

 القضايا.
 
 



 

211 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
  العامة.

 (7) مادة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الترقيم إعادة بعد( 7) مادة
املوافقة على قرار جمل س   -

املوافقة على نصوص النواب ب
امل  واد كم  ا وردت يف  

األول املشروعني بق انون ) 
املوافقة (، مع دجمها ووالثاين

على قرار جمل س الن واب   
 .إعادة صيا تهاب
( شروعاملاستبدال كلمة ) -

( الواردة يف ضمانالبكلمة )
 بداية البند )أ(.

 ( بعد إعادة الترقيم7مادة )
املوافقة على نصوص املواد 
كما وردت يف املشروعني 

(، مع األول والثاينبقانون )
 صو  املادةدجمها وإعادة 

 على النحو الوارد أدناه.
 
 
 
 
 

 (7مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاب   .أ  ــص حس ُيخص
حصريًا للصـرف   املشروع

على أغراض إنشاء وتنفيذ 
وإدارة مشروع التطـوير  

( شروعاملاستبدال كلمة ) -
( الواردة يف ضمانالبكلمة )

 البند )ب(.
القيمـة  استبدال عبارة ) -

( بعبارة اإلنشائية للمشروع
القيمة الكليـة حلسـاب   )

( الواردة يف البن د  الضمان
 )ب(.

 

 
 َنص املادة بعد التعديل:

 
 
 
 
 

ــاب   .أ  ــص حس ُيخص
الضمان حصريًا للصـرف  
على أغراض إنشاء وتنفيذ 
وإدارة مشروع التطـوير  
العقاري، وال جيوز احلجـز  

 
 
 
 
 
 
 
 

على املط ور تق دمي    -أ 
خطاب ضمان من إحدى 
املؤسسات املالية املرخص 
 ا من مصرف البح رين  

 
 
 
 
 
 
 
 

جيب على املطور الرا ب يف 
بيع وحدات على اخلارط ة  
تق  دمي طل  ب إىل اجله  ة 
املختصة لف تح حس اب   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
العقاري، وال جيوز احلجـز  
على املبالغ املودعـة فيـه   
لصاحل دائع املطور، كما ال 
يدخل مشروع التطوير يف 
الضمان العام للـدائنني يف  
حالة احلكم بإشهار إفالس 
املطور الرئيسي أو الفرعي 
 إال لسداد حقوق املودعني. 

حيتفظ أمني حسـاب  ب.  
% مـن  1بنسبة  املشروع
 مشروعلل اإلنشائيةالقيمة 

بعد حصول املطور علـى  

على املبالغ املودعـة فيـه   
لصاحل دائع املطور، كما ال 
يدخل مشروع التطوير يف 
الضمان العام للـدائنني يف  
حالة احلكم بإشهار إفالس 
املطور الرئيسي أو الفرعي 

 حقوق املودعني. إال لسداد 
حيتفظ أمني حساب   .ب 

% من 1الضمان بنسبة 
القيمة الكلية حلساب 
الضمان بعد حصول املطور 
على شهادة اإلجناز، وال 

املركزي لص ا  اجله ة   
املختصة مببلغ يساوي قيمة 

 املشروع املرخص به. 
خيص  م م  ن قيم  ة  -ب 

خطاب الضمان مبا يعادل ما 
مت إجنازه يف كل مرحلة من 
مراحل تنفيذ اإلنش اءات،  
ويصدر الوزير قرارًا حي دد  

يه أسس وقواعد حس اب  ف
قيمة اإلنش اءات ونس بة   
وإجراءات اخلصم من قيمة 

 خطاب الضمان.

الضمان، مرفقًا باملستندات 
 التالية:

شهادة عضوية املط ور   .8
لدى  رفة التجارة والصناعة 

 يف مملكة البحرين.
الرخصة التجارية سارية  .7

 املفعول.
وثيقة امللكية لألرض حمل  .3

 التطوير العقاري.
ورة من العقد امل ربم  ص .4

بني املطور الرئيسي واملطور 
 الفرعي.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
شهادة اإلجناز، وال ُتصرف 
تلك النسبة إىل املطـور إال  
بعد انقضاء سنة من تاريخ 
تسليم الوحـدات علـى   

 الطبيعة للمشترين.

ُتصرف تلك النسبة إىل 
املطور إال بعد انقضاء سنة 
من تاريخ تسليم الوحدات 

 على الطبيعة للمشترين.

يسترد املطور خطاب  -ج 
الضمان بعد صدور شهادة 
إمتام البن اء م ن اجله ة    

 املختصة.
 

التص  اميم املعماري  ة  .1
واملخطط  ات ا ندس  ية  
املعتم  دة م  ن اجله  ات 
احلكومية املعني ة واملط ور   

 الرئيسي.
كشف م ايل بتق دير    .6

تكاليف وإيرادات املشروع، 
مصدقًا من مدقق حسابات 

 قانوين معتمد.
تعهد من املطور الفرعي  .2

ببدء األعمال واإلنش اءات  
للمشروع بعد حصوله على 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
موافقة املطور الرئيسي بالبيع 
على اخلارطة أو تعهد م ن  
املطور الرئيسي يف حالة عدم 

 وجود مطور فرعي.
منوذج عقد البيع ب ني   .1

 املطور واملشتري.
 

 (01مادة )
 
 
 
 

 (01مادة )
 الترقيم بعد إعادة

املوافقة على قرار جمل س   -
املوافقة على َن ص  النواب ب

ادة كما ورد يف املشروع امل

 (01مادة )
 الترقيم بعد إعادة

املوافقة على َنص املادة كما 
ورد يف املشروع بقانون، مع 

 إجراء التعديالت اآلتية:

 (01مادة )
 
 
 
 

 (01مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قرار على املوافقةو بقانون،
إجراء ب   الن  واب جمل  س

 التعديالت اآلتية:
 ( املش ترين تغييف كلمة )

 (.املودعنيإىل كلمة )
 ( املش روع تغييف كلمة )

مشــروع إىل عب  ارة )
 (.التطوير

 ( املرخص حذف عبارة
 ( الواردة يف السطر الثاين.له
 ( قب ل  وإضافة حرف )

( ال واردة يف  بع د كلمة )

 
 
 
 ( املش ترين تغييف كلمة )

 (.املودعنيإىل كلمة )
 ( املش روع تغييف كلمة )

مشــروع إىل عب  ارة )
 (.التطوير

 ( املرخص حذف عبارة
 ( الواردة يف السطر الثاين.له
 ( قب ل  وإضافة حرف )

( ال واردة يف  بع د كلمة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 

 
مع عدم اإلخالل ثق وق  

، جيوز التصرف يف املودعني
من قب ل   مشروع التطوير

املط  ور، مبوافق  ة اجله  ة 
بعد التحقق م ن  واملختصة 

 السطر الثاين.
  تغييف رقم املادة املذكور

( 4يف السطر الثال ث إىل ) 
تبعًا لتوصية اللجنة بش أن  

( م ن املش روع   7املادة )
 بقانون )الثاين(.

 

 السطر الثاين.
  تغييف رقم املادة املذكور

( 4يف السطر الثال ث إىل ) 
تبعًا لتوصية اللجنة بش أن  

( م ن املش روع   7املادة )
 بقانون )الثاين(.

 َنص املادة بعد التعديل:
مع عدم اإلخالل ثق وق  

، جيوز التصرف يف املودعني
من قب ل   مشروع التطوير

املط  ور، مبوافق  ة اجله  ة 
بعد التحقق م ن  واملختصة 

 
 
 
 
 
 

جيوز بيع حق االنتفاع، على 
أن يتضمن العقد عدد 
األدوار والوحدات يف املبىن 
ومستوى البناء ومواصفاته، 
ويف حالة مشول البيع 
لألرض، ُتحدد نسبة الوحدة 

 
 
 
 
 
 

يتم ف تح حس اب    -8
الضمان باس م املش روع   
وخيصص ه ذا احلس اب   
حصريًا أل  راض إنش اء   
املشروع العقاري وال جيوز 
احلجز على املبالغ املودعة فيه 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
توافر الشروت املنص وص  

من هذا  (4)عليها يف املادة 
 القانون.

 

توافر الشروت املنص وص  
من هذا  (4)عليها يف املادة 

 القانون.

يف املساحة املقام عليها املبىن 
وفقا للقواعد الواردة يف 
الالئحة التنفيذية  ذا 

 القانون.

 لصا  دائين املطور.
يف حال   ة تع   دد  -7

ا املشروعات ال يت ينف ذه  
املطور جيب فتح حس اب  

ل لكل مشروع ضمان مستق
من هذه املشروعات عل ى  

 حدة.
 (01مادة )

 
 
 
 

 ( 01مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جمل س   -
على َنص ي  املوافقة النواب ب
تني كم  ا وردا يف امل  اد

 ( 01مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على َنصي امل ادتني  
كم  ا وردا يف املش  روع 
بقانون، مع إعادة صيا تهما 

 (01مادة )
 
 
 
 

 (01مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واملوافق ة   املشروع بقانون،
على قرار جمل س الن واب   

 .إعادة صيا تهماب
دون مربر إضافة عبارة ) -

( بعد عبارة أو عذر مقبول
 تسليم عن املطور تأخر إذا)

 املتفـق  املـدة  عن الوحدة
( الواردة يف العقد يف عليها

 البند )ج(.
( تسـعني استبدال كلمة ) -

( ال واردة يف  ثالثنيبكلمة )
 البند )ج(.

 على النحو الوارد أدناه.
 

 َنص املادة بعد التعديل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

211 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
يلتزم املطـور بتنفيـذ    -أ 

مشروع التطـوير طبقـًا   
للمستندات الـيت ُمـن    
الترخيص على أساسها، وال 
جيوز إدخال تعديل فيه إال 
يف حالة الضرورة ومبوافقة 

 اجلهة املختصة.
يلتزم املطور بتسـليم   -ب 

للمشـتري   الوحدة املبيعة
على الطبيعة، مع نسخة من 
الرسوم حسبما مت تنفيـذ   
مرفقًا هبا شهادة من اجلهة 

يلتزم املطـور بتنفيـذ    -أ 
مشروع التطـوير طبقـًا   
 للمستندات الـيت ُمـن   
الترخيص على أساسها، وال 
جيوز إدخال تعديل فيه إال 
يف حالة الضرورة ومبوافقة 

 اجلهة املختصة.
يلتزم املطور بتسـليم   -ب 

الوحدة املبيعة للمشـتري  
على الطبيعة، مع نسخة من 
الرسوم حسبما مت تنفيـذ   
مرفقًا هبا شهادة من اجلهة 

يتوىل املطور إدارة وص يانة  
ملدة عامني  الوحدات املبيعة

من انتهاء تنفيذ املش روع  
وتس  ليمها إىل املش  ترين، 
مقابل حتص يل التك اليف   

% م ن  8الفعلية مع نسبة 
تلك التكاليف كمصاريف 
إدارية وذلك وفقًا لألس س  
اليت يصدر بتحديدها ق رار  

 من الوزير.
 

على أمني احلساب االحتفاظ 
% من القيمة الكلية 1بنسبة 

حلساب الضمان بعد حصول 
، االجنازاملطور على شهادة 

وال تصرف املبالغ احملتفظ هبا 
إىل املطور إال بعد انقضاء 
سنة من تاريخ تسجيل 

 الوحدات بأمساء املشترين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
املختصة بإهنـاء مشـروع   
التطوير مطابقًا للمواصفات 
املرخص هبا أو املتفق عليها 
وفقًا للقواعد احملـددة يف  

 الالئية التنفيذية.
إذا تأخر املطور عـن    -ج 

تسليم الوحدة عن املـدة  
دون   العقداملتفق عليها يف

جيـوز   مربر أو عذر مقبول
للمشتري بعد إعذار املطور 
وأمني احلسـاب بكتـاب   
مسجل بعلـم الوصـول   

املختصة بإهنـاء مشـروع   
التطوير مطابقًا للمواصفات 

رخص هبا أو املتفق عليها امل
وفقًا للقواعد احملـددة يف  

 الالئية التنفيذية.
إذا تأخر املطور عـن    -ج 

تسليم الوحدة عن املـدة  
املتفق عليها يف العقد جيوز 
للمشتري بعد إعذار املطور 
وأمني احلسـاب بكتـاب   
مسجل بعلـم الوصـول   
ومرور ثالثني يومـًا مـن   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
يومـًا مـن    تسعنيومرور 

اإلعذار أن يطلـب مـن   
ــد   ــخ العق ــة فس اللجن
والتعويض إن كـان لـه   

 مقتٍض.
 
 
 
 
 
 

اإلعذار أن يطلـب مـن   
ــد   ــخ العق ــة فس اللجن
والتعويض إن كـان لـه   

 مقتٍض.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 (07مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 07مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جمل س   -
 ن ص املوافقة على النواب ب

املادة كما ورد يف املشروع 
واملوافقة على قرار بقانون، 

إع  ادة جمل  س الن  واب ب
 .صيا تها

دون مربر إضافة عبارة ) -
( بعد عبارة أو عذر مقبول

يف حالة إخالل املشـتري  )
( الواردة بالتزاماته التعاقدية

 ( 07مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة على َنص املادة كما 
ورد يف املشروع بقانون، مع 
إعادة صيا تها على النحو 

 الوارد أدناه.
 
 
 
 
 
 

 (07مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (07مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 
 
 
 
 
 

يف حالة إخالل املشترى  .أ 
دون  بالتزاماته التعاقديـة 
، جيوز مربر أو عذر مقبول

للمطور بعد إعذار  بكتاب 
مسجل بعلـم الوصـول   

خالل تسعني  بتنفيذ التزامه

 يف البند )أ(.
خـالل  إضافة عب ارة )  -

( بع د عب ارة   تسعني يومًا
الواردة يف  (بتنفيذ التزامه)

 البند )أ(.
 إعادة صيا ة البند )ب(. -

 
 
 

 َنص املادة بعد التعديل:
 
 
يف حالة إخالل املشترى   .أ 

بالتزاماته التعاقدية، جيـوز  
للمطور بعد إعذار  بكتاب 
مسجل بعلـم الوصـول   
بتنفيذ التزامه، أن يطلـب  
من اللجنة فسخ العقد وَرّد 

 
 
 
 
 
 

يصدر بتحدي د الرس وم   
املستحقة عل ى القي د يف   
السجالت وإصدار وتعديل 
الترخيص املنصوص عليه يف 
هذا القانون قرار من الوزير، 
بعد موافقة جملس ال وزراء،  

 
 
 
 
 
 

مع ع دم اإلخ الل بأي ة    
عقوبات أش د منص وص   
عليها يف قانون العقوبات أو 
أي قانون آخر، يعاقب كل 
م  ن يرتك  ب إح  دى  
املخالفات املنصوص عليه ا  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
، أن يطلب من اللجنة يومًا

فسخ العقد وَرّد ما استوفا  
من مثن الوحدة حمل عقـد  
البيع مع خصم نسـبة ال  

% منـه،  01تزيد علـى  
وذلك دون اإلخالل حبقـه  

 تعويض عن الضرر.يف ال
حيق للمطور التصرف  .ب 

يف الوحدة اليت صدر فيها 
حكم هنائي بالفسخ على أن 
يودع مبلغ بيـع الوحـدة   
حلساب املشتري يف حدود 

ما استوفا  من مثن الوحدة 
حمل عقد البيع مع خصـم  

% 01نسبة ال تزيد على 
منه، وذلك دون اإلخالل 
حبقــه يف التعــويض عــن 

 الضرر.
 
ــور    .ب  ــوز للمط ال جي

التصرف يف الوحدة اليت مت 
فسخ عقد بيعها إال بعـد  
إيداعه املبلـغ املسـتيق   

 حلساب املشتري.

على أال تتجاوز مخسني ألف 
دينار، وحيدد القرار فئ ات  
الرس  وم ثس  ب قيم  ة 

 املشروع.
 

يف هذه امل ادة بالعقوب ات   
 التالية:

يعاقب باحلبس م دة ال   .8
تقل عن سنة وبغرامة ال تقل 

دين ار، أو   700000عن 
بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من قام بعرض وحدات للبيع 
يف مش  روعات عقاري  ة 

 أخ تلس ومهية، أو كل من 
أو استعمل بدون وجه حق 
أو بدد دفعات مالية سلمت 
له أل راض إقامة مشروعات 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
 املبلغ املستيق له.
 

 عقارية. 
يعاقب باحلبس مدة ال  .7

عن ستة أشهر وبغرامة  تقل
دينار، أو  700000ال تقل 

بإحدى هاتني العق وبتني،  
كل من زاول نشات التطوير 
العقاري يف مملكة البح رين  
بدون ترخيص من اجله ة  
املختصة أو كل من قدم إىل 
السلطات املختصة مستندات 
أو بيانات   يف ص حيحة   
هبدف احلصول على ترخيص 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
ملزاول  ة نش  ات التط  وير 

 .العقاري
يعاقب باحلبس م دة ال  . 3

تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة 
ال تقل ع ن عش رة آالف   
دينار أو بإح دى ه اتني   
العقوبتني كل جهة استشارية 
أو ك  ل استش  اري ق  ام 
بتصديق مستندات ومهية أو 
كاذب  ة خت  ص املش  روع 
العقاري مع علمه بذلك أو 
كل مدقق حسابات وض ع  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 مشروع قانون يف 
 شأن التطوير العقاري

مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )    ( بشأن ضمانات 

 التطوير العقاري 
تقريرًا كاذبًا عند مراجعت ه  

ملايل للمط ور أو  للمركز ا
أخفى معلومات أو وق ائع  

 جوهرية يف تقريره.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافقة العامة والبيئة 
بخصوص مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام قانون تنظيم المباني، 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
المرافق م، 0711( لسنة 01)

( لسنة 10للمرسوم الملكي رقم )
 م4101
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 م2102 مايو 28التاريخ : 

 للجنـة املرافق العامة والبيئة السادس عشر تقريـرال

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباين الصادر باملرسوم  خبصوص
 م2103( لسنة 10رقم ) رسوم امللكي، املرافق للم0777( لسنة 03بقانون رقم )

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

 

 مقدمــة :

م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صا  الصا  رئيس 7084 مايو 11بتاريخ 

( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، 4د3/ ص ل م ب / ف111جملس الشورى خطاًبا برقم )

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

، املرافق للمرسوم 8122( لسنة 83قانون تنظيم املباين الصادر باملرسوم بقانون رقم )

داد تقرير املالحظات وإع، على أن تتم دراسته وإبداء م7083( لسنة 18امللكي رقم )

 يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه ليتم عرضه على اجمللس. ه يتضمن رأي اللجنة بشأن
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 إجراءات اللجنة : -واًلأ

 لتنفيذ التكليف املذكور أعال  قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

يف دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي  انونالق تدارست اللجنة مشروع (1)
م، واجتماعها الثال ث  7084مايو  84ها الثاين والعشرين بتاريخ اجتماعيف  الثالث

 م.7084مايو  70والعشرين بتاريخ 

موضوع البحث والدراسة واليت  انونالق اطلعت اللجنة على الوثائق املتعلقة مبشروع (2)
 اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.لشؤون التشريعية والقانونيةي الدستوري والقانوين للجنة االرأ -أ

 )مرفق(. اجلهات املعنية املرافقة لقرار جملس النوابمرئيات  -ب

 ()مرفققرار جملس النواب ومرفقاته.  -ج

 )مرفق(مشروع القانون ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين.  -د

 

 من األمانة العامة باجمللس: اجتماعات اللجنةشارك يف  (3)

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  األستاذ حمسن محيد مرهون  -
 

 .أمني سر اللجنة السيدة خولة حسن هاشموتوىل أمانة سر اللجنة  -
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ـًا: رأي جلنة الشنون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:   ثاني

مشروع القانون من الناحيتني  سالمةجلنة الشؤون التشريعية والقانونية ترى  
 ( مرفقالدستورية والقانونية. )

 
 

ـًا  اللجنة: رأي :ثالث

الذي يتألف من مادتني، تناولت املادة األوىل مشروع القانون  ناقشت اللجنة مواد
( من قانون تنظيم املباين بنصوص جديدة، 74( و )73( و)7منه استبدال نصوص املواد )

 تنفيذية.أما املادة الثانية فهي 
 

 ،املرفقة بق رار جمل س الن واب   رئيات اجلهات املعنية وقد اطلعت اللجنة على م
كما ، وتبودلت بشأنه وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين لشؤون اللجان

والقاض ي  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الش ورى  اطلعت اللجنة على رأي 
ومتاشًيا مع ما تقدم ونظ ًرا  الناحيتني الدستورية والقانونية،  منسالمة مشروع القانون ب

مواكبة التطورات العملية يف قطاع العمران واإلس كان ال يت    ألمهية املشروع املتمثلة يف
ك، ومبا أن التع ديل يه دف إىل   تشهدها اململكة يف ظل املشروع اإلصالحي جلاللة املل

إعطاء البلدية املختصة سلطة وقف كل بناء أو عمل خمالف ألحكام القانون أو القرارات 
املنفذة له، إضافة إىل سلطة إصدار قرار باإلزالة إذا كان البناء أو العمل املخالف قد أقيم 

تضيات الص حة  بدون ترخيص أو خالفًا ألحكام الترخيص املعطى مىت كان يؤثر على مق
العامة أو أمن السكان، مع فرض عقوبة جنائية يف حالة القيام ببناء أو عمل مما نص علي ه  
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القانون دون احلصول على ترخيص بذلك من البلدية أو باملخالفة لش روت الت رخيص   
 ؛ فقد رأت اللجنة ضرورة املوافقة عليه.املعطى

 

مشروع قانون بتعديل بعض ى من حيث املبدأ، عل املوافقةتوصي اللجنة ب عليهو
، املرافق 8122( لسنة 83أحكام قانون تنظيم املباين الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .م7083( لسنة 18للمرسوم امللكي رقم )

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -:  رابع

اتفقت اللجن ة  ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى،  31إعمااًل لنص املادة ) 
 على اختيار كل من:

 

ـًا.  سعادة األستاذ فــناد أمحد احلاجي .0  مقرًرا أصلي
 مقرًرا احتياطًيا.  حممـد حسـن باقرسعادة األستاذ   .2

 

ـًا  توصية اللجنة:  -خامس

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

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم من حيث املبدأ، على  املوافقة -
، املرافـق للمرسـوم   0777( لسنة 03املباين الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .م2103( لسنة 10امللكي رقم )
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 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -

 املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس 

 

 مجعة حممد الكعيب               ناد أمحد احلاجيف    

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة       
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( لسنة 10،املرافق للمرسوم امللكي رقم )0777( لسنة 03املباين الصادر باملرسوم بقانون رقم )مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم 
 م2103

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
املوافقة على ق رار جمل س    -

النواب ب إجراء التع ديالت   
 اآلتية:

قانون تغييف صيغة مسمى ) -8
املباين الصادر باملرس وم   تنظيم

( لس  نة 83بق  انون رق  م )
( ليك ون  ، وتعديالته8122

 على النحو اآليت :
( 03املرسوم بقانون رقم )"

بإصدار قانون  0777لسنة 

 الديباجة
اجمللس إجراء التعديالت  قرر -

 اآلتية :
 
ق انون  تغييف صيغة مس مى )  -8

تنظيم املباين الصادر باملرسوم بقانون 
، 8122( لس   نة 83ق   م )ر

 ( ليكون على النحو اآليت:وتعديالته
( لسنة 03املرسوم بقانون رقم )"

بإصدار قانون تنظيم  0777
املباين، املعدل باملرسوم بقانون رقم 

 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيس ى آل خليف ة     
 ملك مملكة البحرين 

 بعد االطالع على الدستور ،

تنظيم املباين، املعدل باملرسوم 
( لسنة 01بقانون رقم )

0773" 
إضافة املرسومني بقانون  -7

 اآلتيني إىل نص الديباجة :
( 01بقانون رقم )املرسوم  -

بإصدار قانون  0776لسنة 
 العقوبات، وتعديالته.

( 07املرسوم بقانون رقم ) -
يف شأن تنظـيم   0782لسنة 

ــية،  ــن اهلندس ــة امله مزاول
 وتعديالته.

 

 "0773( لسنة 01)
إضافة املرسومني بقانون اآلتيني  -7

 إىل نص الديباجة :
( لسنة 01املرسوم بقانون رقم ) -

نون العقوبات، بإصدار قا 0776
 وتعديالته.

( لسنة 07املرسوم بقانون رقم ) -
يف شأن تنظيم مزاولة  0782

 املهن اهلندسية، وتعديالته.
  :نص الديباجة بعد التعديل

حنن محد بن عيس ى آل خليف ة     
 ملك مملكة البحرين 

 بعد االطالع على الدستور ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليف ة    
 ملك مملكة البحرين 

 بعد االطالع على الدستور ،
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

( 01املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بإصدار قانون  0776لسنة 

 العقوبات، وتعديالته،
( 03املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بإصدار قانون تنظيم  0777لسنة 

املباين، املعدل باملرسوم بقانون رقم 
 0773( لسنة 01)

( 07املرسوم بقانون رقم )وعلى 
يف شأن تنظيم  0782لسنة 

 مزاولة املهن اهلندسية، وتعديالته،
أقر جملس الشورى وجملس الن واب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرناه:

( 01املرسوم بقانون رقم )وعلى 
قانون بإصدار  0776لسنة 

 العقوبات، وتعديالته،
( 03املرسوم بقانون رقم )وعلى 
بإصدار قانون تنظيم  0777لسنة 

املباين، املعدل باملرسوم بقانون رقم 
 0773( لسنة 01)

( 07املرسوم بقانون رقم )وعلى 
يف شأن تنظيم  0782لسنة 

 مزاولة املهن اهلندسية، وتعديالته،
أقر جملس الشورى وجملس النواب 

ون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه القان
 وأصدرناه:

وعلى قانون تنظيم املباين الصادر 
( لسنة 83باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 8122
 
 
 
 
 
 
 
أقر جملس الش ورى وجمل س    

النواب القانون اآليت نصه، وقد 
 صدقنا 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
( 73( و)7يستبدل بنصوص املواد )

( من قانون تنظ يم املب اين   74و)
( 83الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، النصوص اآلتية:8122لسنة 
 

 املادة األوىل
املوافقة على ن ص مقدم ة    -

ورد من احلكوم ة   املادة كما
 املوقرة.

 املادة األوىل
 نص مقدمة املادة دون تعديل 

 املادة األوىل
( 7يستبدل بنص وص امل واد )  

( من قانون تنظيم 74( و)73و)
املباين الصادر باملرسوم بق انون  

، 8122( لس  نة 83رق  م )
 النصوص اآلتية:

 (2مادة)
 
 
 

توقف البلدية بالطريق اإلداري أي 
عمل من األعمال املشار إليهـا يف  

( من هذا القانون جيـري  0املادة )

 (2مادة)
املوافقة على ق رار جمل س    -

 .إعادة صيا ة املادةالنواب ب
 

 (2مادة)
 .قرر اجمللس إعادة صيا ة املادة -

 :نص املادة بعد التعديل
 

توقف البلدية بالطريق اإلداري أي 
عمل من األعمال املشار إليهـا يف  

( من هذا القانون جيـري  0املادة )

 ( 2مادة )
 
 
 

توقف البلدية ب الطريق اإلداري  
كل بناء أو عمل مبوجب ه ذا  
القانون جيرى بدون ترخيص أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بدون ترخيص أو خالفًا لشـروط  
الترخيص وذلك بقـرار مسـبب   
يتضمن بيانًا هبذ  األعمال ، يعلن 
إىل شخص املالك أو مـن ثثلـه   
قانونًا أو املرخص لـه واملقـاول   

ندس املشـرف  القائم بالتنفيذ وامله
على التنفيذ، فإذا تعذر إعالن أي 
منهم بشخصه يتم إخطار  بكتاب 
مسجل بعلم الوصول على آخـر  
حمل إقامة له لدى البلدية وحيـرر  
حمضر بضب  األعمـال املخالفـة   

 ويرسل للنيابة العامة .
ويكون للبلدية اختاذ اإلجـراءات  

بدون ترخيص أو خالفًا لشـروط  
الترخيص وذلك بقـرار مسـبب   
يتضمن بيانًا هبذ  األعمال ، يعلن 
إىل شخص املالك أو مـن ثثلـه   

ول قانونًا أو املرخص لـه واملقـا  
القائم بالتنفيذ واملهندس املشـرف  
على التنفيذ، فإذا تعذر إعالن أي 
منهم بشخصه يتم إخطار  بكتاب 
مسجل بعلم الوصول على آخـر  
حمل إقامة له لدى البلدية وحيـرر  
حمضر بضب  األعمـال املخالفـة   

 ويرسل للنيابة العامة .
ويكون للبلدية اختاذ اإلجـراءات  

خالفًا ألحكام الترخيص املعطى، 
ويصدر باإليقاف قرار مس بب  
ويعلن هذا القرار إىل ش خص  
املالك أو املرخص له واملهن د   
املشرف على التنفيذ أو املق اول  

فإذا تعذر إعالن  –إن وجد  –
شخصه يتم إخط اره  أي منهم ب

خبطاب مسجل بعلم الوص ول  
على آخر حمل إقامة له معل وم  
لدى البلدية، ويتم حترير حماضر 
باألعمال املخالفة وترس ل إىل  

 النيابة العامة .
وتضع البلدية الفت ة يف مك ان   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

الالزمة ملنع اسـتئناف األعمـال   
األدوات  املخالفة كالتيفظ علـى 

واملعدات املستخدمة يف ارتكـاب  
املخالفة ملدة ال تزيد على عشـرة  
أيام، ما مل تقرر النيابة غري ذلـك،  
دون إخالل حبقوق الغري حسـن  

 النية .
وتضع البلدية الفتة يف مكان ظاهر 
مبوقع العقار مبينًا هبـا األعمـال   
املخالفة وما اختذ من إجراءات أو 

ملالك أو قرارات يف شأهنا ويكون ا
من ثثله قانونًا أو املـرخص لـه   
واملقاول واملهندس مسئولني عـن  

مـال  الالزمة ملنع اسـتئناف األع 
املخالفة كالتيفظ علـى األدوات  
واملعدات املستخدمة يف ارتكـاب  
املخالفة ملدة ال تزيد على عشـرة  
أيام، ما مل تقرر النيابة غري ذلـك،  
دون إخالل حبقوق الغري حسـن  

 النية .
وتضع البلدية الفتة يف مكان ظاهر 
مبوقع العقار مبينًا هبـا األعمـال   
 املخالفة وما اختذ من إجراءات أو
قرارات يف شأهنا ويكون املالك أو 
من ثثله قانونًا أو املـرخص لـه   
واملقاول واملهندس مسئولني عـن  

ظاهر مبوقع العقار مبينًا هبا البناء 
أو العمل املخالف وما اختذ م ن  

نه ، إجراءات أو قرارات يف ش أ 
وعلى ذوي الشأن امل ذكورين  
احملافظة على بقاء هذه الالفتة يف 
مكاهنا واضحة البيان ات إىل أن  
يتم تصحيح أو استكمال أو إزالة 

 البناء أو العمل املخالف .
ومع عدم اإلخالل باملس ئولية  
اجلنائية، جيوز للبلدية أن تصدر 
خالل مخسة عشر يوم ًا عل ى   
 األكثر من تاريخ إع الن ق رار  
إيقاف البناء أو العمل املخ الف  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

إبقاء هذ  الالفتة يف مكاهنا واضية 
البيانــات إىل أن يــتم تصــيي  

 األعمال املخالفة أو إزالتها .
 باملسـنولية مع عـدم اإلخـالل   

اجلنائية، تصدر البلدية خالل مخسة 
عشر يومًا على األكثر من تـاريخ  

ر إيقـاف األعمـال   إعالن قـرا 
املخالفة قرارًا مسببًا بإزالة األعمال 
ــا أو   ــيت مت إيقافه ــة ال املخالف
تصيييها إذا كانت تنثر علـى  
الصية العامة أو أمن السكان أو 
املارة أو اجلـريان، وططـر ذوو   
الشأن املشار إليهم هبـذا القـرار   

إبقاء هذ  الالفتة يف مكاهنا واضية 
البيانــات إىل أن يــتم تصــيي  

 األعمال املخالفة أو إزالتها .
لية مع عـدم اإلخـالل باملسـنو   

اجلنائية، تصدر البلدية خالل مخسة 
عشر يومًا على األكثر من تـاريخ  
إعالن قـرار إيقـاف األعمـال    
املخالفة قرارًا مسببًا بإزالة األعمال 
ــا أو   ــيت مت إيقافه ــة ال املخالف
تصيييها إذا كانت تنثر علـى  
الصية العامة أو أمن السكان أو 
املارة أو اجلـريان، وططـر ذوو   

إليهم هبـذا القـرار   الشأن املشار 

قرارًا مسببًا بإزالة ما مت إيقاف ه  
وذلك إذا كان البناء أو العم ل  
املخالف قد أقيم بدون ترخيص 
أو خالفًا ألحك ام الت رخيص   
املعطى مىت كان ي ؤثر عل ى   
مقتضيات الصحة العامة أو أمن 
السكان أو املارة أو اجل يفان ،  
 وخيطر ذوي الشأن املشار إليهم
هبذا القرار مبوج ب خط اب   
مسجل بعلم الوصول ، وعليهم 
املبادرة إىل تنفيذ القرار الص ادر  
من البلدية خالل املدة املناس بة  
اليت حتددها ، فإذا امتنعوا ع ن  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بكتاب مسجل بعلـم الوصـول،   
وعليهم املبادرة إىل تنفيذ  خـالل  

دة اليت حتددها البلديـة، فـإذا   امل
امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت املدة 
دون امتامه، يتم التنفيـذ مبعرفـة   
البلدية بالطريق اإلداري وبـالقوة  

 اجلربية على نفقة املخالف.

بكتاب مسجل بعلـم الوصـول،   
وعليهم املبادرة إىل تنفيذ  خـالل  
املدة اليت حتددها البلديـة، فـإذا   
امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت املدة 
دون امتامه، يتم التنفيـذ مبعرفـة   
البلدية بالطريق اإلداري وبـالقوة  

 اجلربية على نفقة املخالف.

التنفيذ أو انقضت املدة احمل ددة  
دون إمتامه تتوىل البلدية التنفي ذ  
بالطريق اإلداري وبالقوة اجلربية، 

 مجيع النفقات.ويتحمل املخالف 
 

 (23مادة )
 
 
 
 

يعاقب باحلبس والغرامة اليت ال تقل 

 (23مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

الفقرة  إعادة صيا ةالنواب ب
 .قبل األخيفة من املادة

 

 (23مادة )
الفقرة  قرر اجمللس إعادة صيا ة -

 .قبل األخيفة من املادة
 نص املادة بعد التعديل:

 
يعاقب باحلبس والغرامة اليت ال تقل 

 (23مادة )
 
 
 
 

يعاقب باحلبس والغرامة ال يت ال  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

عن ألف دينار وال تتجاوز عش رة  
آالف دينار أو بإح دى ه اتني   
العقوبتني كل من أقام بناء أو عماًل 
دون احلصول على ترخيص بذلك 
من البلدية وفق ًا ألحك ام ه ذا    

 القانون.
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد عل ى  

وبغرامة ال تق ل ع ن   ستة أشهر 
مخسمائة دينار وال تتجاوز مخس ة  
آالف أو بإحدى هاتني العق وبتني  
كل من أقام بناًء أو عماًل باملخالفة 
للشروت املمنوح عل ى أساس ها   

 الترخيص.

عن ألف دينار وال تتجاوز عش رة  
آالف دينار أو بإح دى ه اتني   
العقوبتني كل من أقام بناء أو عماًل 
دون احلصول على ترخيص بذلك 
من البلدية وفق ًا ألحك ام ه ذا    

 القانون.
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد عل ى  
ستة أشهر وبغرامة ال تق ل ع ن   

ر وال تتجاوز مخس ة  مخسمائة دينا
آالف أو بإحدى هاتني العق وبتني  
كل من أقام بناًء أو عماًل باملخالفة 
للشروت املمنوح عل ى أساس ها   

 الترخيص.

تقل عن ألف دينار وال تتجاوز 
عشرة آالف دينار أو بإح دى  
هاتني العقوبتني كل من أقام بناء 
أو عماًل دون احلص ول عل ى   
ترخيص بذلك من البلدية وفق ًا  

 ألحكام هذا القانون .
تزي د  ويعاقب باحلبس مدة ال 

على ستة أشهر وبغرامة ال تق ل  
عن مخسمائة دينار وال تتج اوز  
مخسة آالف أو بإحدى ه اتني  
العقوبتني كل من أقام بن اًء أو  
عماًل باملخالفة للشروت املمنوح 

 على أساسها الترخيص.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ويعد ظرفًا مشددًا قي ام املخ الف   
باستئناف ما سبق إيقافه ب الطريق  
اإلداري على الر م من إخط اره  

ن قام باستئناف بذلك ، فإذا كان م
البناء أو العمل املخ الف شخص ًا   
آخر  يف املخالف فيعاقب ب ذات  
العقوب  ة املق  ررة للمخ  الف يف 
الفقرتني الس ابقتني ، ويف مجي ع   
األحوال حتكم احملكمة بتصحيح أو 
استكمال أو إزالة البناء أو العم ل  

 املخالف على نفقة املخالف .
ويعاقب كل من طـالف أحكـام   

ــواد ) ــرة األوىل، 2،2امل  1الفق

ويعد ظرفًا مشددًا قي ام املخ الف   
باستئناف ما سبق إيقافه ب الطريق  
اإلداري على الر م من إخط اره  
بذلك ، فإذا كان من قام باستئناف 

املخ الف شخص ًا    البناء أو العمل
آخر  يف املخالف فيعاقب ب ذات  
العقوب  ة املق  ررة للمخ  الف يف 
الفقرتني الس ابقتني ، ويف مجي ع   
األحوال حتكم احملكمة بتصحيح أو 
استكمال أو إزالة البناء أو العم ل  

 املخالف على نفقة املخالف .
ويعاقب كل من طـالف أحكـام   

 1الفقــرة األوىل،  2،2املــواد )

ويعد ظرفًا مشددًا قيام املخالف 
باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق 
 اإلداري على الر م من إخطاره
بذلك ، فإذا ك ان م ن ق ام    
باس  تئناف البن  اء أو العم  ل 
املخالف شخص ًا آخ ر   يف    
املخالف فيعاقب بذات العقوب ة  
املقررة للمخالف يف الفق رتني  
السابقتني ، ويف مجيع األح وال  
حتك  م احملكم  ة بتص  حيح أو 
استكمال أو إزالة البناء أو العمل 

 املخالف على نفقة املخالف.
 أحكام خمالفة على ويعاقب
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ــرة األوىل،  ــرة  8،6الفق الفق
(  03 الفقرة الثانيـة،  02األوىل،

من هذا القـانون أو القـرارات   
الصادرة تنفيـذًا لـه بغرامـة ال    

 د تتجاوز ألـف دينـار، وتتعـد   
 العقوبات بتعدد املخالفات.

ويف مجيع األحوال ختطر جلنة مزاولة 
املهن ا ندسية باألحكام اليت تصدر 

املهندسني وفقًا ألحكام هذا ضد 
 القانون الختاذ ما يلزم بشأهنم.

 

ــرة األو ــرة  8،6ىل، الفق الفق
(  03 الثانيـة، الفقرة 02األوىل،

من هذا القـانون أو القـرارات   
الصادرة تنفيـذًا لـه بغرامـة ال    

 دتتجاوز ألـف دينـار، وتتعـد   
 العقوبات بتعدد املخالفات.

ويف مجيع األحوال ختطر جلنة مزاولة 
املهن ا ندسية باألحكام اليت تصدر 
ضد املهندسني وفقًا ألحكام هذا 

 القانون الختاذ ما يلزم بشأهنم.
 

 القرارات أو األخرى القانون
 ألف تتجاوز ال بغرامة له املنفذة
 عن فضاًل احملكمة وحتكم ، دينار

 أو استكمال أو بتصحيح الغرامة
 .املخالف العمل أو البناء إزالة
 

ويف مجيع األحوال ختطر جلن ة  
مزاولة املهن ا ندسية باألحكام 
اليت تصدر ضد املهندسني وفق ًا  

القانون الختاذ م ا  ألحكام هذا 
 يلزم بشأهنم .

 (22مادة )
يعاق  ب املخ  الف بغرام  ة ال  

 (22مادة )
املوافقة على نص املادة كما  -

 (22مادة )
 دون تعديل

 (22مادة )
يعاقب املخالف بغرامة ال تتجاوز 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

تتجاوز مائة دينار عن ك ل ي وم   
ميتنع فيه عن تنفيذ ما قض ى ب ه   
احلكم أو الق رار الن هائي م ن    
البلدية بتصحيح أو اس تكمال أو  
إزالة البناء أو العم ل املخ الف،   
وذلك بعد انتهاء امل دة احمل ددة   

 القرار . لتنفيذ احلكم أو
كما تسري أحكام الغرامة املش ار  
إليها يف حالة اس تئناف البن اء أو   
العمل املوقوف ، وذلك عن ك ل  
يوم اعتبارًا من اليوم التايل إلخطار 

 ذوي الشأن بقرار اإليقاف.

مائة دينار عن كل يوم ميتنع فيه  ورد من احلكومة املوقرة.
عن تنفيذ ما قضى به احلكم أو 
القرار الن هائي م ن البلدي ة    
بتصحيح أو استكمال أو إزال ة  
البناء أو العمل املخالف، وذلك 
بعد انتهاء املدة احملددة لتنفي ذ  

 احلكم أو القرار .
كما تسري أحكام الغرامة املشار 

ها يف حالة استئناف البناء أو إلي
العمل املوقوف ، وذلك عن كل 
يوم اعتبارًا من اليوم التايل 
إلخطار ذوي الشأن بقرار 

 اإليقاف.
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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 

تنفي ذ ه ذا    –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم الت ايل  

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد من احلكومة املوقرة.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء 

 –كل فيما خيصه  –والوزراء 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 
اليوم التايل لتاريخ نشره يف 

 اجلريدة الرمسية.
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م1121مايو  21التاريخ :   
 

 

 سعادة األستاذ / مجعة حممد الكعبي     احملرتم

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
مشووعو  نوو بوع يل ووض أ ي ووق نونوو ظ نوو بوع لباوو ظ الميوو ب  ال وو ضع الموضووو   

( 13المعافو  لممعسووظ الممنو  عنوظ )، 3711( لسبة 31ي لمعسوظ يق بوع عنظ ) 

 ظ.3131لسبة 

 

 السالظ عم نظ وعومة هللا ويعن له،،

 

، عئ س المجمس الس ض عم  يع   لح ال  لحم  ل  م، أرفق 4112مايو  11بتاريخ 

مشعو  ن بوع  (، نسخة من2د  3ص ل ت ق / ف  989ضمن كتابه رقم )

( 31يل ض أ ي ق نون ظ ن بوع لبا ظ المي ب  ال  ضع ي لمعسوظ يق بوع عنظ ) 

إلى لجنة ، ظ3131( لسبة 13، المعاف  لممعسوظ الممن  عنظ )3711لسبة 

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق 

 العامة والبيئة.
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، عقدت لجنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة اجتماع را ظ3132م  و  37وبتاريخ      

وقرررار مجلررن النرروا  المررذكور،  ، حيررا اعلعررت مشرررون القررانونالث لووو وال شووع ع

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلن. بشأنه،

 

 لمبراد  إلى عدم مخالفة مشرون القرانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 عني المجبة 

مشوعو  نو بوع يل وض أ ي وق نونو ظ نو بوع لباو ظ الميو ب   ترى اللجنة سرالمة     

، المعاف  لممعسوظ الممن  عنظ 3711( لسبة 31ال  ضع ي لمعسوظ يق بوع عنظ ) 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، ظ3131( لسبة 13)

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

مشروع قانون بتعديل بعض 

( لسنة 11أحكام القانون رقم )

م بشأن الفحص الطيب 4002

للمقبلني على الزواج من 

يف ضوء االقرتاح اجلنسني )املعد 

بقانون املقدم من جملس 

 النواب(.
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 ظ3132 م  و 33الل ع خ   

 

 اخلدمات للجنـة احلادي والعشرونالتقريـر 

( 11مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )خبصوص 
للمقبلني على الزواج من اجلنسني )املعد يف ضوء  بشأن الفحص الطبي 2002لسنة 

 االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(.

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 : مقدمــة

م أرسل صاح  المعالي السيد علي بن 4112 مارن 11بتاريخ         

/ ص ل خ ت /  941صالح الصالح رئين مجلن الشورى خعاًبا برقم )

مشعو  ن بوع عنظ )  ( لسبة )  ( ( إلى لجنة الخدمات بخصوص 2د3ف

يشأع الفوص الطي   3112( لسبة 33يل ض أ ي ق نون ظ الق بوع عنظ )

لممقيم ع عمى الزواج مع الجبس ع )الم ض ف  ضوء االنلعاح يق بوع 

عداد على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإ ،المقضظ مع مجمس البواب(
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تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلن في موعد 

 أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.  

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 للبف ذ اللنم ف المذنوع نعاله ن مت المجبة ي إلجعاءات الل ل ة  

تدارسررت اللجنررة مشرررون القررانون المررذكور فرري دور اينعقرراد العررادي  (4)

 ات:من الفصل التشريعي الثالا في ايجتماع الرابع

 م.4112مارن  43الثـامـــن عـــشــر المنعقد بتاريخ  -

 م.4112مارن  31التـاســع عـــشـــر المنعقد بتاريخ  -

 م.4112أبريل  41الحادي والعشرون المنعقد بتاريخ  -

  م.4112أبريل  41الثاني والعشــرون المنعقد بتاريخ  -

 

ء دراسرت ا علرى الوثرائق المتعلقرة بمشررون القرانون اعلعت اللجنرة أثنرا (5)

 موضون البحا والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

الرأي الدستوري والقانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية  -

 )معف (بشأن مشرون القانون.

بحا مقارن بين مشرون القانون المذكور ومشاريع الدول  -

 العرادي الباحا القانوني المجاورة أعده السيد علي عبدهللا

 )معف (.بالمجلن

بشأن الفحص العبي للمقبلين على  4112( لسنة 11قانون رقم ) -

 )معف (الزواج من الجنسين.
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بشأن تحديد األمراض  4112( لسنة 4رقم )وزير الصحة قرار  -

للمقبلين على الزواج من  التي تخضع للفحص العبي

 )معف (الجنسين.

بشأن القواعد والضوابع  4112( لسنة 3)قرار وزير الصحة رقم  -

واإلجراءات الخاصة بالفحص العبي للمقبلين على الزواج من 

 )معف (.الجنسين

 )معف (قرار مجلن النوا  ومرفقاته. -

 

 :"التاسع عشر" كل من وقد دعت اللجنة إلى اجتماع ا (6)

 حيث حضر االجتماع كل من: الصحةوزارة  -أ

الدكتورةأمانيعليالهاجري .1 الدمرئيس أمراض مجموعة

 .الوراثية

الحورةالدكتورةهالةيوسفالعسومي .2 مركز رئيسمجلسإدارة

 الصحي.

مستشارشؤونالمجالس.السيدمحمودرشيدشريف .3

 



العدلوالشؤوناإلسالميةواألوقاف -ب حضر االجتماع كل : وزارة

 من:

 مستشارةقانونيةالشيخةنورةبنتخليفةآلخليفة .1

 .مستشارقانونيمحمدعبدالمطلبسعيدالسيد .2

 



 

111 
 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلن:  (7)

 المسلش ع الق بوب  لشؤوع المج ع. الضنلوع مومض عيضهللا الضل م   .3

 الي وو الق بوب . الس ض عم  عيضهللا ال ـــــعاضي .3

 

  الس ض ن وب عم  طع فتولى أمانة سر اللجنة. 

ا:ثاني
ا
 رأي اجلهات املعنية: ـ

o :رأي وزارة الصحة  

برري ن ممثلررو الرروزارة اتفرراق م مررع مشرررون القررانون والررذي يحمرري المقبلررين 

على الزواج من انتقال األمراض، وأن م يتفقون مع تعديالت مجلن النروا  

بحذف التعديل للمادة الثالثة، وذلك في ظل وجرود قررار وزاري صرادر مرن 

رض المنشرود مرن المرادة، وإن إععراء وزيرر وزير الصرحة يرؤدي نفرن ال ر

الصحة الصالحيات في إصدار القرارات التنظيميرة ورو األفضرل واألنسر ، 

 ووذا ما أخذ به مجلن النوا  الموق ر.

كما بين ممثلو الوزارة اإلجراءات المتبعة في حال حضور الزوجران  

الزوجين، للفحص العبي قبل الزواج في أحد المراكز الصحية التابعة ألحد 

ووي أنه يتم جمع معلومات عامرة مرن خرالل الملفرات الصرحية وايستفسرار 

من الزوجين عرن تراريخ األمرراض، كمرا تعمرل ل رم فحوصرات عبيرة عامرة 

وفحوصات عن أمراض التالسيميا، وفقرر الردم المنجلري )السركلر(، ونقرص 

بيبرة (، وبعدوا يرتم مقابلرة الباحثرة ايجتماعيرة ومرن ثرم العG6PDالخميرة )

المختصة يعالن الزوجين علرى نترائا الفحوصرات العبيرة، ومرن ثرم أيضرا 
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ي لمناقشة وذه الفحوصات والتي تكرون  يتم تحويل الزوجين إلى باحا صح 

بالل ة العربيرة، والتوقيرع علي را بعلم مرا براألمراض التري يحمالن را، وترأثير 

عالن ورررذه األمرررراض علي مرررا وعلرررى أويدومرررا. وأن العبيررر  المباشرررر برررا

الزوجين على مرض ما ي يفرض رأيره علرى المرريض فري اختيرار قرراره، 

بل يبي ن له المساو  والخيرارات العبيرة والحلرول البديلرة فقرع، ومرن ثرم يرتم 

إععاء الزوجين كتيبات تثقيفيرة عرن األمرراض التري يحمالن را، مؤكردين أن 

لة من فحوصات ومقابالت وغيروا وري مرن  أجرل ما يتم من إجراءات معو 

إععاء الرزوجين فرصرة للتفكيرر ومراجعرة نفسري ما حرول مسرتقبل المررض 

 الذي يحمالنه، وحول ارتباع ما ببعض ما أو عدمه.

كمررا وأشررار ممثلررو وزارة الصررحة إلررى أن المررادة الخامسررة ورري مررن 

 اختصاص وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

 

o رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:  

برري ن  ممررثال الرروزارة أن مررد فترررة إجررراء الفحوصررات ومراجعررة األعبرراء 

المختصين وصوي إلى إجراء مراجعة المحكمة المختصة وو إلععاء فتررة 

رر والتباحرا  أعول لعرفي عقد الرزواج مرن أجرل مراجعرة نفسري ما فري التفك 

 حول مرض ما وما سينتا عنه من أمور سلبية تعود علي ما وعلى ذريت ما،

وإععاء فرصة ألخذ القرار الصائ  في إبرام عقد الرزواج مرن عدمره، وأن 

القاضرري لررين لرره السررلعة بموجرر  القررانون النافررذ فرري أن يلررزم عرفرري العقررد 

بإل اء عقدوما، وأنه ينصح العرفين ويوضح ل ما فقع ما سوف يحصل من 

 تبعات سيئة في حال إبرام عقد الزواج.
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ا:
ا
 رأي اللجنة: -ثالث

مشعو  ن بوع عنظ )  ( لسبة )  ( خالل اجتماعات ا  اللجنةناقشت  

يشأع الفوص الطي   3112( لسبة 33يل ض أ ي ق نون ظ الق بوع عنظ )

لممقيم ع عمى الزواج مع الجبس ع )الم ض ف  ضوء االنلعاح يق بوع 

 .المقضظ مع مجمس البواب(

م من مقوالجدير بالذكر أن مشرون القانون مصاغ بناء على اقتراح   د 

يخضع عرفي عقد الزواج لفحوصرات عبيرة للتأكرد مجلن النوا  الموق ر، ل

من سالمت ما من األمراض )المنصوص علي ا( وفقاً للضوابع التي يصردر 

بتحديدوا قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضرافة فقررة أخيررة 

إليره تشرترع  المشار 4112( لسنة 11إلى المادة الخامسة من القانون رقم )

فرري حالررة مررا إذا تبررين مررن نتيجررة الفحررص العبرري  –لتوثيررق عقررد الررزواج 

للمقبلررين علررى الررزواج أن أحررد العرررفين أو كلي مررا مصررا  بمرررض معررد  ي 

عالج له وغل  على الظن تعدي ضرر المرض إلى العرف اآلخر أو إلرى 

ء الذرية، أو أحد العرفين أو كلي ما مصا  برأي مررض يصرع  معره ابتردا

مراجعررة المحكمررة المختصررة وأن يوقررع  –الحيرراة الزوجيررة أو اسررتمراروا 

العرفان على ما يثبت علم مرا بمرا يحمرالن مرن مررض وبالنترائا المحتملرة 

   .على كل من ما أو على ذريت ما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية

حمايررة  ورريأمررا أوررم األسررن والمبرراد  الترري يقرروم علي ررا المشرررون  

تقليررل انتشررار ولررى الررزواج مررن الجنسررين مررن الناحيررة العبيررة، المقبلررين ع

ايمراض الوراثية بإتاحة الفرصة الكافية للمقبلين على الزواج للتفكيرر فري 

إمكانية الرجون عرن إتمرام الرزواج، إذا اسرفرت نتيجرة الفحرص العبري عرن 
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ة المررواعنين، ثبرروت اصررابة أحرردوما بمرررض وراثرري،  والحفرراظ علررى صررح 

 .ن الصحي للمجتمعوتحقيق األم

رأي لجنررة تدارسررت اللجنررة مشرررون القررانون، واعلعررت خاللرره علررى:  

وزارة العررردل والشرررؤون اإلسرررالمية ، ورأي التشرررريعية والقانونيرررةالشرررؤون 

 ،وعلررى قرررار مجلررن النرروا  ومرفقاتررهواألوقرراف، ورأي وزارة الصررحة، 

ى وعلررربرررالمجلن، لشرررؤون اللجررران وآراء ومالحظرررات المستشرررار القرررانوني 

وعلرى القررارات الصرادرة مرن المقارنة التي أعدوا الباحرا القرانوني للجنرة 

أن  تبرري ن للجنررة، الج ررات المعنيررةوبعررد ايسررتئنان برررأي الصررحة،  وزيررر

 وذلك لآلتي: ال دف الذي يسعى له المشرون بقانون متحقق بالفعل

( 11قررانون رقررم )التنظرريم قررانوني قررائم ومعمررول برره بموجرر   وجررود  .3

بشررررأن الفحررررص العبرررري للمقبلررررين علررررى الررررزواج مررررن  4112لسررررنة 

حيا أحالت المادة األولرى مرن القرانون المشرار إليره  .)مرفق(الجنسين

إلررى قرررار يصرردر مررن وزيررر الصررحة بشررأن تحديررد األمررراض الترري 

يشمل ا الفحص العبي، كما أحالت المادة الثالثة منه إلى قررار يصردر 

ع واإلجررراءات الخاصررة مررن وزيررر الصررحة بشررأن القواعررد والضررواب

بالفحص العبي، ومرن ثرم فإنره يوجرد تنظريم قرانوني قرائم ومعمرول بره 

بالفعررل، وي حاجررة إلعررادة ذكررر وررذه األمررراض وتعرردادوا فرري مررتن 

القرررانون، يسررريما وأن ورررذه األمرررراض عرضرررة للت ييرررر، وقرررد تعررررأ 

أمراض غير واردة بالقانون فيرتم معالجت را بقررار مرن وزيرر الصرحة 

األقرردر فرري تقريررر ذلررك، وإن وررذه اآلليررة ورري األسرر ل فرري  بحسرربانه

المعالجرررة دون الحاجرررة إلرررى تعرررديل القرررانون، إذ القاعررردة أن القررروانين 

 .تصان عن التعديل قدر اإلمكان
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بشأن تحديد األمراض التي  4112( لسنة 4رقم )وزير الصحة قرار  .3

 .للمقبلين على الزواج من الجنسين تخضع للفحص العبي

 

بشرأن القواعرد والضروابع  4112( لسرنة 3زير الصرحة رقرم )قرار و .1

واإلجرررراءات الخاصرررة برررالفحص العبررري للمقبلرررين علرررى الرررزواج مرررن 

 الجنسين.

 

أنه بفضل الج ود المبذولة من قبل وزارة الصرحة، وجمعيرات رعايرة  .2

اإلحصرائيات الرسرمية مرن قبرل من خالل  -السكلر وغيروا، فقد تبي ن 

 منكان معدل المصابين الجدد  4112العام أنه في   - وزارة الصحة

ممررا يعررزز   %0.4فوصررل إلررى 4111%، أمررا فرري 3.9د وررو المواليرر

الج ررود المبذولررة مررن قبررل وزارة الصررحة وجمعيررة البحرررين لرعايررة 

 .مرضى السكلر وغيروا

 

إن اآلثررار الترري تترترر  علررى إقرررار مشرررون القررانون تقتصررر علررى  .1

واردة فري قررار وزيرر الصرحة، إيصال العلم للمصرابين براألمراض الر

وأثروا على حيات مرا الزوجيرة، وانتقال را إلرى الذريرة. وأن ورذا األمرر 

متحقق من خالل اإلجراءات التي تقوم ب ا وزارة الصرحة، حيرا يرتم 

تعريررف المصررابين ب ررا أو بأحرردوما، وتأثيروررا علررى الحيرراة الزوجيررة 

 وعلى ايسرة مستقبال.
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كمة لين مختصا ببيان آثار ومن ج ة أخرى، فإن قاضي المح

ورررذه األمرررراض ألن ذلرررك مرررن اختصررراص الج رررات الصرررحية ولرررين 

القضاء. إضافة إلرى ذلرك فرإن مشررون القرانون ي يمرنح القاضري أيرة 

سلعة فري رفرض إبررام عقرد الرزواج، األمرر الرذي يعنري أن مشررون 

 القانون ي يضيف جديًدا للقانون النافذ.

 

الباحرررا القرررانوني)مرفق( بأنررره بعرررد  تبررري ن مرررن المقارنرررة التررري أعررردوا .6

ايعالن على قوانين الردول المقارنرة، تبري ن وجرود تفراوت برين الردول 

بشرأن مردى إلزاميرة إجرراء الفحرص العبري قبرل الرزواج، وأنره تررذو  

بعررض الرردول العربيررة واألجنبيررة إلررى إلزاميررة القيررام بررالفحص العبرري، 

د من الش ادة العبية قبل توثيرق ع قرد الرزواج، كمرا ورو وضرورة التأك 

( لسررنة 11رقررم )حسرر  القررانون  -معمررول برره فرري مملكررة البحرررين 

 – بشررأن الفحررص العبرري للمقبلررين علررى الررزواج مررن الجنسررين 4112

(. كمررا برري ن أنرره ي توجررد أي دولررة 5( و)3وبرراألخص فرري المررادتين )

فري حرال أثبترت الشر ادة العبيرة حمل مرا  تمتنع عن توثيق عقد الزواج

  لألمراض الوراثية أو غيروا.

 

إن نتائا الفحص العبري تعتبرر مرن المسرائل الشخصرية التري ي يمكرن  .1

ر  أن يعلع علي ا غير الج ات الصحية وذوي الشأن، األمر الذي يتعذ 

 معه ايفصاح عن وذه النتائا أمام القضاء إي بموافقة الزوجين.
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ة فري البحررين يرالوراثالبحرا تعوير مراكرز وتوصي اللجنة بوجو   

للقضاء على وذه األمراض، والتركيز علرى مختبررات الوراثرة الجينيرة فري 

مجمع السلمانية العبي أو غيره لكي يمكن ا من إجراء عملية اختيار األجنة 

 .مما يقلل بشدة من إصابة األبناء السليمة،

 

بعردم الموافقرة، مرن حيرا  جنرة التوصريةوفي ضوء كل ذلك تررى الل  

مشووعو  نوو بوع عنووظ )  ( لسووبة )  ( يل ووض أ ي ووق نونوو ظ المبرردأ، علررى 

يشووأع الفوووص الطيوو  لممقيموو ع عمووى  3112( لسووبة 33القوو بوع عنووظ )

الزواج مع الجبس ع )الم ض ف  ضوء االنلعاح يق بوع المقوضظ موع مجموس 

 أرض الواقع.على منه وذلك لتحقق ال دف المنشود البواب(، 

 

ارابع
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ـ

( من الالئحة الداخلية لمجلن الشورى، اتفقت  39إعمايً لنص المادة ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

 مقعًعا ن م ـً .  االسل ذ عيضالجم أ عيضهللا ال و ب ل  س  ضة .1

 مقعًعا اول  طً  .  األسل ذ ومــــــض يع ميـ عك الب  م  س  ضة .2
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اخامس
ا
 توصية اللجنة:  -ـ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي مرن آراء أثنراء دراسرة مشررون 

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

مشعو  ن بوع عنظ )  ( لسبة )  عمى  ،مع و و الميضن ،الموافقة عضظ -

الفوص يشأع  3112( لسبة 33( يل ض أ ي ق نون ظ الق بوع عنظ )

)الم ض ف  ضوء االنلعاح  .الطي  لممقيم ع عمى الزواج مع الجبس ع

 يق بوع المقضظ مع مجمس البواب(.

 

 واألمع م عوق عمى المجمس المونع اللخ ذ الالزظ ،،،

 

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم                     خليل إبراهيم الذوادي      

 رئيس جلنة اخلدمـات           نائب رئيس جلنة اخلدمات     
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

  

 مسمى المشعو 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشعو 

 

  قرر اجمللس تغيري مسمى
بقانون املذكور  املشروع

على النيو الوارد 
 أدنا :

رقم )  ( مشروع قانون 
املادة بتعديل لسنة )  ( 

 

 مسمى المشعو 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشعو 
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

رقم )  ( مشروع قانون 
بتعديل بعض لسنة )  ( 

( 88أحكام القانون رقم )
بشأن  7004لسنة 

الفحص الطيب للمقبلني 
على الزواج من اجلنسني 
)املعد يف ضوء االقتراح 
بقانون املقدم من جملس 

 النواب(.

 

القانون رقم  ( من1)
بشأن  7004( لسنة 88)

الفحص الطيب للمقبلني 
على الزواج من اجلنسني 
)املعد يف ضوء االقتراح 
بقانون املقدم من جملس 

 النواب(.
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

 الض ي جة

 

حنن محد بن عيس ى آل  
خليفة                ملك 

 مملكة البحرين.

بع  د االط  الع عل  ى 
 الدستور،

( 88م )القانون رقوعلى 
بش  أن  7004لس  نة 

 الض ي جة

 

 دون تعديل

 الض ي جة

 

 

 

 الض ي جة
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

الفحص الطيب للمق بلني  
 على الزواج من اجلنسني

قانون أحكام األسرة وعلى 
)القسم األول( الص ادر  

( لسنة 81بالقانون رقم )
7001، 

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، 
وق  د ص  دقنا علي  ه  

 وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

 

 1 الم ضة

 

 

 

 

 

جيب على من يقبل على 

 

 الم ضة األولى

 

( 3يستبدل بنص املادة )
( 88القانون رقم )من 

بشأن  7004لسنة 
الفحص الطيب للمقبلني 
 ،على الزواج من اجلنسني

 النص اآليت: 
 

 

 الم ضة األولى

 

  قرر اجمللس حذف
املادة، وإعادة ترقيم 

 املواد الالحقة.
 

 

 الم ضة األولى

 

 

 الم ضة األولى

 

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=6&LawArticleID=111523
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=6&LawArticleID=111523


 

111 
 

نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

الزواج من مواطين مملكة 
 ولو كان -البحرين 
اآلخر  يف ثريين الطرف 

أن خيضع كل من طريف  -
العقد إلجراءات الفحص 
الطيب، وذلك وفقًا للقواعد 
والضوابط واإلجراءات 
اليت يصدر بتحديدها قرار 

 من الوزير.

 (1م ضة )

خيضع طرفا عقد الزواج 
إلجراءات الفحص الطيب 
للتأكد من سالمتهما من 

 األمراض اآلتية:

 فقر الدم املنجلي. -أ 

 الثالسيميا. -ب 

التهاب الكبد  -ج 
 الوبائي منط )ب(.

 اإليدز. -د 

 الزهري. -  
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

األمراض األخرى  -و 
اليت يصدر بتحديدها 

 قرار من الوزير.

وذلك وفًقا للضوابط 
واإلجراءات اليت يصدر 
 بتحديدها قرار من الوزير.

 

 1 الم ضة

 

 

 الث ب ةالم ضة 

 

 

 

الم ضة  - الم ضة الث ب ة

األولى ي ض إع ضة 

 اللعن ظ 

  قرر اجمللس إعادة

 

 الم ضة الث ب ة

 

 

 الم ضة الث ب ة

 

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=6&LawArticleID=111525
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=6&LawArticleID=111525


 

111 
 

نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

 

 

جيب على املكلفني بإبرام 
عقود النكاح يف مملكة 
البحرين التأكد من أن 
طريف العقد قد أجريا 
الفحص الطيب قبل الزواج 
وذلك باإلطالع على 
الشهادة اليت تفيد ذلك 
والصادرة من الوزارة أو 

 

 

( من 1تضاف إىل املادة )
( لسنة 88القانون رقم )

بشأن الفحص  7004
الطيب للمقبلني على الزواج 

فقرة أخيفة،  من اجلنسني
 نصها اآليت:

صياغة املادة على النيو 
 الوارد أدنا :

 

( من 1تضاف إىل املادة )
( لسنة 88القانون رقم )

بشأن الفحص  7004
الزواج الطيب للمقبلني على 

فقرة أخيفة،  من اجلنسني
 نصها اآليت:

 ( فقرة أخرية:1مادة )
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

املعتمدة منها، وإثبات رقم 
وتاريخ هذه الشهادة يف 

 العقد.

 ( فقرة أخرية:1مادة )

وإذا تبّين من نتيجة 
الفحص الطيب أن أحد 
الطرفني أو كليهما مصاب 
مبرض معٍد ال عالج له، 

ي و لب على الظن تعد
ضرر املرض إىل الطرف 
اآلخر أو إىل الذرية، أو 
تبّين من نتيجة الفحص 
الطيب أن أحد الطرفني أو 

وإذا تبّين من نتيجة 
الفحص الطيب أن أحد 
الطرفني أو كليهما مصاب 

من األمراض  مبرض
اخلاضعة ألحكام هذا 
القانون، فيشترط إلبرام 
عقد زواجهما أن يتم أمام 
احملكمة املختصة، بعد أن 
يوقع  الطرفان على ما 

علمهما بنتائج  يثبت
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

كليهما مصاب بأي مرض 
آخر يصعب معه ابتداء 
احلياة الزوجية أو 
استمرارها، فيشترت لتوثيق 

 عقد زواجهما ما يلي:

مراجعة احملكمة  -8
 املختصة.

أن يوافق الطرفان  -7
على ما يثبت علمهما 

ا حيمالن من مرض مب
وبنتائجه احملتملة على 

الفيص وموافقتهما على 
 إبرام عقد الزواج.
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

كل منهما أو على 
 ذريتهما.

 

 

  

 الم ضة الث لثة

على رئيس جملس الوزراء 
كل فيما  –والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  -خيصه
القانون، وُيعمل به من 

 

 ب ةالم ضة الث 

 تعديل.دون 

 

 الم ضة الث لثة

 

 

 الم ضة الث لثة
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نصوص مواد مشروع 
 القانون األصلية

 نصوص مواد مشروع
 القانون

 كما وردت من احلكومة 

 قرار جملس النواب
نص املادة كما أقرتها  توصية اللجنة

 اللجنة

اليوم التايل لتاريخ نشره 
 يف اجلريدة الرمسية.
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 م1121 مارس 32: التاريخ
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
الق بوع عنظ مشعو  ن بوع عنظ ) ( لسبة ) ( يل ض أ ي ق نون ظ لموضوع:ا

يشأع الفوص الطي  لممقيم ع عمى الزواج مع  3112( لسبة 33)

ح يق بوع المقضظ مع مجمس الجبس ع )الم ض ف  ضوء االنلعا

. البواب(

 

 لو ة ط ية وي ض،

الصالحم، أرفق 1121 مارس 21اريخ بت       عليبنصالح السيد معالي

(، نسخة من 1د  3ص ل ت ق / ف  111، ضمن كتابه رقم )رئيسالمجلس

( القانونرقم بتعديلبعضأحكام ) ( لسنة ) ( لسنة11مشروعقانونرقم )

بشأنالفحصالطبيللمقبلينعلىالزواجمنالجنسين)المعدفيضوء2004
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النواب( مجلس من المقدم بقانون االقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية ؛

  لخدمات.والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة ا

، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية م4112مارن  31وبتاريخ 

، وقرار المذكور مشرون القانون، حيا اعلعت على الس ضس عشعاجتماع ا 

 بالمجلن. مجلن النوا  بشأنه، وذلك بحضور المستشار القانوني
 

القانون لمباد   إلى عدم مخالفة مشرون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة      

وأحكام الدستور، كما توصي اللجنة باألخذ بالتعديل الذي أجراه مجلن النوا  على 

 مشرون القانون.

 

 عني المجبة 

مشررروعقررانونرقررم)(لسررنة)(بتعررديلبعررضأحكررامترررى اللجنررة سررالمة     

بشأنالفحصالطبريللمقبلرينعلرىالرزواجمرن2004(لسنة11القانونرقم)

مررن ؛الجنسررين)المعرردفرريضرروءاالقتررراحبقررانونالمقرردممررنمجلررسالنررواب(

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 (2ملحق رقم )
 

جلنة اخلدمات خبصوص تقرير 

مشروع قانون بتعديل املادة 

( من املرسوم بقانون رقم 33)

م بشأن 4002( لسنة 87)

التأمني ضد التعطل، )املعد يف 

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

 جملس النواب(.
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 3132 م  و 33الل ع خ   

 اخلدمـات  للجنـة والعشرونالثاني التقريـر 

( 87( من املرسوم بقانون رقم )33مشروع قانون رقم بتعديل املادة ) بشأن 

بشأن التأمني ضد التعطل.)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  6002لسنة 

 املقدم من جملس النواب(

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

 

 مقدمــة:

السيد علي بن صالح الصالح استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي 

 11( المؤرخ في 1د 3ف -/ ص ل خ ت111رئيس مجلس الشورى رقم )

مشروعم والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 1121 مارس

( المادة بتعديل رقم )33قانون رقم بقانون المرسوم من لسنة77( )

لتعطل.)المعدفيضوءاالقتراحبقانونالمقدمبشأنالتأمينضدا2006

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير  منمجلسالنواب(،

يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على المجلس، وذلك 

  . خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخ اإلحالة
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 اللنم ف المذنوع نعاله ن مت المجبة ي إلجعاءات الل ل ة للبف ذ 

 تدارست اللجنة مشرون القانون المذكور في ايجتماعات التالية : (7)

 م .4112 أبريل 12بتاريخ  نــــــــــشروعــــالايجتمان  -

 م .4112 أبريل 41بتاريخ  نشروالعالحادي وايجتمان  -

 م .4112 أبريل 41بتاريخ  نشروالعالثاني وايجتمان  -

 م .4112 مايــو 12بتاريخ  نشروالعالثالا وايجتمان  -

 

اعلعت اللجنة، أثناء دراست ا، على الوثائق المتعلقرة بمشررون القرانون  (9)

  موضون البحا والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

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

 ق(. )مرفوزارة العملرأي  -

 قرار مجلن النوا  ومرفقاته بشأن مشرون القانون. )مرفق( -

 

المنعقرد الحرادي والعشررون اللجنة  جتمان اوبدعوة من اللجنة حضر  (10)

 كل من: وزاعة ال مأمن م 4112 أبريل 41بتاريخ 

 ون أ وزاعة ال مـأ. لس ض  ي ح س لظ الضوســــــعيا .3

 الوز ع.ب لمسلش ع من  الس ض جم أ عيضالوه ب ن عوب  .3

 المسلشــ ع الق بوب . ض.عيضالي سط مومض عيضالموسع .1
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 شارك في ايجتمان من األمانة العامة بالمجلن: (11)

 المستشارالقانونيلشؤوناللجان.الدكتورمحمدعبدهللاالدليمي -1

 الباحثالقانوني.السيدعليعبدهللاالعرادي -2

 ا وب عم  طع ف  وتولى أمانة سر اللجنة السيد. 

 

ـًا  : )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  -ثاني

ذوبرررت لجنرررة الشرررؤون التشرررريعية والقانونيرررة بمجلرررن الشرررورى فررري 

النرراحيتين الدسررتورية  توصرريت ا بشررأن المشرررون بقررانون إلررى سررالمته مررن

 ، وموصية األخذ بالتعديل الذي أجراه مجلن النوا  الموق ر.والقانونية

 

ـًا  )مرفق( :العمل وزارةرأي  -ثالث

د أن وناك بعض ايعتبارات القانونية والعملية التي و الوزارة ممثل أك 

   -يتعذر مع ا األخذ ب ذا التعديل نجمل ا فيما يلي:

 

/ب من القانون، 12إن التعديل المقترح يتعارض صراحة مع نص المادة   .2

حيث تقع المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة بمجرد عدم قيام المستفيد 

بإخطار الوزارة عن فقدانه أي شرط من شروط استحقاقه لإلعانة أو 

في التعويض أو أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للوزارة ، 

/أ  من قانون التأمين ضد 33حين أن التعديل المقترح على نص المادة 

التعطل آنف الذكر، يجعل المخالفة تقع إذا علمت الوزارة بفقده أحد شروط 
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االستحقاق أو تغيير بياناته أو المعلومات المقدمة منه إلى الوزارة في أي 

ك أن النص وقت، ومن ثم يصبح التعديل المقترح غير منضبط ، ومرد ذل

العقابي يجب أن يكون محدداً على وجه القطع ، حيث يكون وقوع المخالفة 

 مرهوناً فقط بإرادة المخالف بعد فوات الموعد المحدد إلخطار الوزارة.

 

إن الغاية من التعديل المقترح متحققة من الناحية الواقعية حالياً، حيث لم تقم  .1

عطل بتحرير أية مخالفات ضد الوزارة منذ تطبيق قانون التأمين ضد الت

المستفيدين من نظام اإلعانة أو التعويض، حتى في الحاالت التي تقع فيها 

المخالفة وفقاً للنص الحالي، إذا قدم المستفيد عذراً تقبله الوزارة، فإنه يمكن 

االكتفاء باسترداد ما دفع له بدون وجه حق دون تحريك المسئولية الجنائية 

 تجاهه .

 

 

ط الكتروني بين "وزارة العمل" و"الهيئة العامة للتأمين يوجد رب .3

، ومن ثم فإنه يتم التدقيق على عي" و"الجهاز المركزي للمعلومات"االجتما

شروط استحقاق المستفيد للتعويض أو اإلعانة من خالل البيانات المتوفرة 

لدى هذه الجهات المذكورة، ومن ثم فإن وقوع المخالفة المنصوص عليها 

/ب من قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر بات محدوداً للغاية، 12ادة بالم

نظراً ألن البيانات والمعلومات التي يتوجب على المستفيد إخطار الوزارة 

بها متوفرة لدى األخيرة من خالل الربط الموجود حالياً بينها وبين تلك 

 ناحية العملية.الجهات، ومن ثم فإن التعديل المقترح ال يضيف جديداً من ال
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ـً  رأي اللجنـة :  -ا رابع

مشرون قانون رقم بتعديل المادة   ااتلجنة خالل اجتماعالناقشت 

بشأن التأمين ضد  4112( لسنة 18( من المرسوم بقانون رقم )33)

 .التععل.)المعد في ضوء ايقتراح بقانون المقدم من مجلن النوا (

 

يتررألف المشرررون بقررانون، فضررالً عررن الديباجررة، مررن مررادتين، حيررا 

ت المادة األولى من ما على  ( من 33( من المادة )1استبدال نص البند )نص 

المشرار إليره، وذلرك باإلعفراء مرن  4112( لسرنة 18المرسوم بقرانون رقرم )

/ ( حرال مبرادرة المخرالف إلرى 41عقوبة ال رامة المقررة بموج  المرادة )

مرن فيمرا جراءت المرادة الثانيرة  غ الج ة المختصرة قبرل علم را بوقوع را،إبال

 مادة تنفيذية.المشرون بقانون 

 

تررم  اسررتعراض قرررار مجلررن النرروا  بشررأنه، كمررا تررم اسررتعراض وج ررات 

النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القرانوني لشرؤون 

 .وزارة العملاللجان بالمجلن مع ممثلي 

 

اعلعرررت اللجنرررة علرررى رأي لجنرررة الشرررؤون التشرررريعية والقانونيرررة مرررا ك

 لسرررالمة مشررررون القرررانون مرررن النررراحيتينبرررالمجلن والرررذي جررراء مؤكرررًدا 

 والقانونية. الدستورية
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فترراء ويئررة التشررريع واإلوبعررد ايعررالن علررى رأي الحكومررة ومالحظررات 

مستشرار وعلى قرار مجلن النروا  ومرفقاتره وآراء ومالحظرات الالقانوني 

التري  وزارة العمرلالقانوني لشؤون اللجان بالمجلن، وبعد ايستئنان برأي 

أن ال رردف الررذي يسررعى دعت ررا اللجنررة إلررى اجتماع ررا، أكررد أعضرراء اللجنررة 

 :إلى تحقيقه يتمثل فيمشرون القانون 

 

( فقررة ) ( مرن المرسروم بقرانون 41إعفاء المخالف ألحكرام المرادة ) .3

( مررن المررادة 1ال رامررة المقررررة بموجرر  البنررد )المشررار إليرره، مررن عقوبررة 

( عند مبادرته إلى إبالغ الج ة المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله 33)

 أن تعلم الج ات المختصة بوقوع ا. قبل

 

ع ويحف ررز المخررالف برراإلبالغ عررن مخالفترره للج ررة   .3 إن وررذا األمررر يشررج 

 المختصة قبل اكتشاف ا.

 

 

م ا المخررالف مررن غيررر وجرره حررق إلررى إرجرران األمرروال الترري اسررتل  .1

ل.  ميزانية صندوق التعع 

 

كمررا أن وررذا األمررر سيسرر  ل علررى الرروزارة المختصررة فرري اكتشرراف ا   .2

ربع وتعرف ا على المخالفرة برإبالغ المخرالف عرن مخالفتره فري حرال أن الر

عي" كترونرري بررين "وزارة العمررل" و"ال يئررة العامررة للتررأمين ايجتمررالاإل

 لم يكتشف وذه المخالفة. لمعلومات"و"الج از المركزي ل
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 بالموافقة، من حيرا المبردأ،وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية 

( موع المعسووظ يقو بوع عنوظ 11مشوعو  نو بوع عنوظ يل وض أ المو ضة )على 

يشأع اللأم ع ضوض الل طأ.)الم وض فو  ضووء االنلوعاح  3116( لسبة 17)

 .يق بوع المقضظ مع مجمس البواب(

 

ـًاخامس  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ـ

( مرن الالئحرة الداخليرة لمجلرن الشرورى، اتفقرت  39إعمايً لرنص المرادة ) 

 اللجنة على اختيار كل من :

 

 مقعًعا ن م ـً          األسل ذ بــــــــّواع عمــــ  المومـوضس  ضة  .1

 ا اول  طً  مقععً   االسل ذ عيضالجم أ عيضهللا ال و ب ل س  ضة  .6

 

ـًا:  توصية اللجنة :سادس  ـ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي مرن آراء أثنراء دراسرة مشررون 

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي :

عمووى مشووعو  نوو بوع عنووظ يل ووض أ الموو ضة  ،مووع و ووو الميووضن ،الموافقووة -

يشأع اللأم ع ضض  3116( لسبة 17( مع المعسوظ يق بوع عنظ )11)

 .الل طأ.)الم ض ف  ضوء االنلعاح يق بوع المقضظ مع مجمس البواب(
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مشووعو  القوو بوع نموو  وعضت لف وو الً فوو  الجووضوأ  مووواضالموافقووة عمووى  -

 المعف  .

 

 ختاذ الالزم ،واألمر معروض على اجمللس املوقر ال

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم              خليل إبراهيم الذوادي 

 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات 
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النصفيمشروعالقانونالنصاألصلي
نصوصالمواد

 كماأقرهامجلسالنواب

نصالمادةكماأقرتهااللجنةتوصية

اللجنة

 

 

 

مسمىالمشروع

مشروع قانون رقم بتعديل املادة 
( من املرسوم بقانون رقم 33) 
بشأن التأمني  7006( لسنة 21)

)املعد يف ضوء .ضد التعطل
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

 النواب(

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفة                
 مملكة البحرين.ملك 

 بعد االطالع على الدستور،

مىالمشروعمس

مشروع قانون رقم بتعديل املادة 
( من املرسوم بقانون رقم 33) 
بشأن التأمني  7006( لسنة 21)

)املعد يف ضوء .ضد التعطل
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

 النواب(

الديباجة

 دونتعديل

 

مىالمشروعمس

مشروع قانون رقم بتعديل املادة 
( من املرسوم بقانون رقم 33) 
بشأن التأمني  7006( لسنة 21)

)املعد يف ضوء .ضد التعطل
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

 النواب(

الديباجة

 دونتعديل

 

مسمىالمشروع

مشروع قانون رقم بتعديل املادة 
بقانون رقم ( من املرسوم 33) 
بشأن التأمني  7006( لسنة 21)

)املعد يف ضوء .ضد التعطل
االقتراح بقانون املقدم من جملس 

 النواب(

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفة                
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
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النصفيمشروعالقانونالنصاألصلي
نصوصالمواد

 كماأقرهامجلسالنواب

نصالمادةكماأقرتهااللجنةتوصية

اللجنة

( لسنة 83وعلى القانون رقم )
معاشات بشأن تنظيم  8121

ومكافآت التقاعد ملوظفي احلومة 
 ،وتعديالته

العقوبات الصادر وعلى قانون 
( لسنة 81باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 8126

( 21وعلى املرسوم بقانون رقم )
ضد بشأن التأمني  7006لسنة 

 التعطل،

أقر جملس الشورى وجملس 

( لسنة 83وعلى القانون رقم )
معاشات بشأن تنظيم  8121

التقاعد ملوظفي احلومة ومكافآت 
 ،وتعديالته

العقوبات الصادر وعلى قانون 
( لسنة 81باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 8126

( 21وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن التأمني ضد  7006لسنة 

 التعطل،

أقر جملس الشورى وجملس 
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النصفيمشروعالقانونالنصاألصلي
نصوصالمواد

 كماأقرهامجلسالنواب

نصالمادةكماأقرتهااللجنةتوصية

اللجنة

النواب القانون اآليت نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

النواب القانون اآليت نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

األولىالمادة
 

 

 

 

 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 
ينص عليها قانون العقوبات أو 

المادةاألولى
 

 

 

 

 

( من 0ستبدل بنص البند )ُي
( من املرسوم بقانون 33املادة )

المادةاألولى

 إعادة المجلس قرر

على المادة صياغة

 النحوالواردأدناه:
 

( من 0ستبدل بنص البند )ُي
( من املرسوم بقانون 33املادة )
بشأن  2116( لسنة 78رقم )

المادةاألولى

 قرار على الموافقة

الموقر النواب مجلس

المادة صياغة بإعادة

 علىالنحوالواردأدناه:

( من 0ستبدل بنص البند )ُي
( من املرسوم بقانون 33املادة )
بشأن  2116( لسنة 78رقم )

المادةاألولى

 

 

( من 0ستبدل بنص البند )ُي
( من املرسوم بقانون 33املادة )
بشأن  2116( لسنة 78رقم )
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النصفيمشروعالقانونالنصاألصلي
نصوصالمواد

 كماأقرهامجلسالنواب

نصالمادةكماأقرتهااللجنةتوصية

اللجنة

 أي قانون آخر:
 

يعاقب بالغرامة اليت ال تقل  - 8"
عن مائة دينار وال جتاوز 
مخسمائة دينار كل مستفيد 
خالف حكم الفقرة )ب( من 

 .( من هذا القانون78املادة )

 

 
 

 

بشأن  2116( لسنة 78رقم )
 التأمني ضد التعطل النص اآليت:

يعاقب بالغرامة اليت ال تقل  - 8"
عن مائة دينار وال جتاوز 
مخسمائة دينار كل مستفيد 
خالف حكم الفقرة )ب( من 

( من هذا القانون، 78املادة )
ويعفى من العقوبة إذا بادر 
املخالف إىل إبالغ اجلهات 
املختصة هبذ  املخالفة قبل أن 

 .تعلم اجلهة املختصة بوقوعها
 

 التأمني ضد التعطل النص اآليت:

عاقب بالغرامة اليت ال تقل عن ي"
مائة دينار وال جتاوز مخسمائة 
دينار كل مستفيد خالف حكم 

( من 78الفقرة )ب( من املادة )
القانون، ويعفى املخالف من هذا 
بة إذا بادر إىل إبال  العقو

قبل أن هبذه املخالفة  املكتب
، بشرط بوقوعها املكتبلم يع

إعادة املبالغ املستلمة من قبله 
 بدون وجه حق.

 التأمني ضد التعطل النص اآليت:

عاقب بالغرامة اليت ال تقل عن ي"
مائة دينار وال جتاوز مخسمائة 
دينار كل مستفيد خالف حكم 

( من 78الفقرة )ب( من املادة )
القانون، ويعفى املخالف من هذا 

العقوبة إذا بادر إىل إبال  
قبل أن هبذه املخالفة  املكتب

، بشرط بوقوعها املكتبلم يع
إعادة املبالغ املستلمة من قبله 

 بدون وجه حق.

 التعطل النص اآليت:التأمني ضد 

عاقب بالغرامة اليت ال تقل عن "ي
مائة دينار وال جتاوز مخسمائة 
دينار كل مستفيد خالف حكم 

( من 78الفقرة )ب( من املادة )
هذا القانون، ويعفى املخالف من 

 املكتبالعقوبة إذا بادر إىل إبال  
 املكتبلم يعهبذه املخالفة قبل أن 

غ ، بشرت إعادة املبالبوقوعها
املستلمة من قبله بدون وجه 

 حق.

وتضاعف العقوبة ثّديها األدىن 
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النصفيمشروعالقانونالنصاألصلي
نصوصالمواد

 كماأقرهامجلسالنواب

نصالمادةكماأقرتهااللجنةتوصية

اللجنة

وتضاعف العقوبة ثّديها األدىن 
 واألقصى يف حالة العود.

وتقضي احملكمة بإلزام احملكوم 
عليه برد ما تسلمه من مبالغ من 

 ."دون وجه حق

ثّديها األدىن وتضاعف العقوبة 
 واألقصى يف حالة العود.

وتقضي احملكمة بإلزام احملكوم 
عليه برد ما تسلمه من مبالغ من 

 ."دون وجه حق

وتضاعف العقوبة ثّديها األدىن 
 واألقصى يف حالة العود.

وتقضي احملكمة بإلزام احملكوم 
عليه برد ما تسلمه من مبالغ من 

 ."دون وجه حق
 

 

 

 

 

 

وتضاعف العقوبة ثّديها األدىن 
 واألقصى يف حالة العود.

وتقضي احملكمة بإلزام احملكوم 
عليه برد ما تسلمه من مبالغ من 

 ."دون وجه حق
 

 

 

 

 

 

 

 واألقصى يف حالة العود.

وتقضي احملكمة بإلزام احملكوم 
عليه برد ما تسلمه من مبالغ من 

 ."دون وجه حق
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النصفيمشروعالقانونالنصاألصلي
نصوصالمواد

 كماأقرهامجلسالنواب

نصالمادةكماأقرتهااللجنةتوصية

اللجنة

نيةالمادةالثا 

على رئيس جملس الوزراء 
 تنفيذ -كل فيما خيصه-والوزراء 
هذا القانون، وُيعمل به أحكام 

من اليوم التايل لتاريخ نشره يف 
 اجلريدة الرمسية.

نيةالمادةالثا
 

 دونتعديل 

نيةالمادةالثا
 

 دونتعديل 

نيةالمادةالثا

على رئيس جملس الوزراء 
 تنفيذ -كل فيما خيصه-والوزراء 
هذا القانون، وُيعمل به أحكام 

من اليوم التايل لتاريخ نشره يف 
 اجلريدة الرمسية.
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 م1121 مارس 32: التاريخ
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
ا ( مع 11مشعو  ن بوع عنظ ) ( لسبة ) ( يل ض أ الم ضة )لموضوع:

ضض الل طأ يشأع اللأم ع  3116( لسبة 17المعسوظ يق بوع عنظ )

. ح يق بوع المقضظ مع مجمس البواب()الم ض ف  ضوء االنلعا

 

 لو ة ط ية وي ض،

 

م، أرفق 1121 مارس 11اريخ بت       الصالحمعالي عليبنصالح السيد

(، نسخة من 1د  3ص ل ت ق / ف  113، ضمن كتابه رقم )رئيسالمجلس

(لسنة)(بتعديلالمادة) (منالمرسومبقانونرقم33مشروعقانونرقم)

بشأنالتأمينضدالتعطل)المعدفيضوءاالقتراحبقانون2006(لسنة77)

الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته إلى لجنة ؛المقدممنمجلسالنواب(

   وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.
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، عقررردت لجنرررة الشرررؤون التشرررريعية والقانونيرررة م4112مرررارن  31وبتررراريخ          

، وقرار مجلرن المذكور مشرون القانون، حيا اعلعت على الس ضس عشعاجتماع ا 

 بالمجلن. القانونيالنوا  بشأنه، وذلك بحضور المستشار 

 

إلى عدم مخالفة مشرون القانون  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة          

لمباد  وأحكام الدستور، كما توصي اللجنة باألخذ بالتعديل الذي أجراه مجلن النوا  

 على مشرون القانون.

 

 عني المجبة 

(مرن33بتعرديلالمرادة)مشروعقانونرقم)(لسنة)(ترى اللجنة سالمة     

بشرأنالترأمينضردالتعطرل)المعردفري2006(لسرنة77المرسومبقرانونرقرم)

مررن النرراحيتين الدسررتورية ؛ضرروءاالقتررراحبقررانونالمقرردممررنمجلررسالنررواب(

 والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                         
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 (5ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين 

خبصوص مشروع قانون 

( من قانون 323بتعديل املادة )

العقوبات، الصادر باملرسوم 

( لسنة 11بقانون رقم )

 م.1782
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  م2102يونيو  2التاريخ : 

 

 للجنة الشنون اخلارجية والدفاع واألمن الوطع التاسع والعشرونالتقرير 

( من قانون 363مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )خبصوص 
 0776( لسنة 01العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعادور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:
 

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 4د 3ف/ص ل خ أ/ 111رقم )رئيس جملس الشورى  صا  الصا 

قانون رقم مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م7084مايو  72 

( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم 363) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )

اد تقرير يتضمن رأي على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،0776( لسنة 01)

 .اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعال  قامت اللجنة باإلجراءات 

يوني و   8الثامن والعشرين املواف ق  تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (0)
 .م7084

 
موضوع النظ ر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (2)

 واليت اشتملت على: 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع (3)

  كل من: ، وقد حضرالداخليةوزارة 

 من إدارة الشنون القانونية.   حسني سلمان مطر الرائد .0

 .املستشار القانوين    وليد الطويل السيد .2

 

 :وزارة العـدل والشنون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر كل من 
 

 .القانوين راملستشا الدكتور سعيد حممد عبداملطلب  .0

 املستشار القانوين. الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة .2
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  علـي حســن    الـدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس
 .نون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 

  سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة س ر اللجنة. 

ـًا:  :نة الشنون التشريعية والقانونيةرأي جل ثانيـ

من قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرفق( والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا:  :الداخلية رأي وزارة ثالثــــ

أن مشروع القانون املذكور متثل بصفة عامة يف اعتبار التهدي د  ترى وزارة الداخلية      
ثناء الشخص أو التأثيف إمبا يف ذلك  ،مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر ،بأية وسيلة كانت

يف دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق )النياب ة   ئًياا أو جزعلى شهادته أو على أقواله كلًي
النص وص   ، ومل تكِفاا مشدًدظرًف ، يف اعتبار ذلكالعامة أو قاضي التحقيق( أو احملكمة

ة وال العقابية واإلجرائية التقليدية يف مواجهة مثل هذه احلالة لتطبيق مبدأ الشرعية "ال جرمي
اللتزام القاضي و ،( من الدستورأ/70للمادة رقم )ا وذلك وفًق "عقوبة إال بناء على قانون

القيا  حىت ال تؤدي خمالفة هذا املبدأ إىل  مبالتفسيف الضيق ألحكام قانون العقوبات وبعد
جترمي أفعال مل يقصد املشرع جترميها ولو تساوت املصلحة اليت ت تعني محايت ها بس بب    

مم ا أدى إىل وج ود    ،عتداء عليهاارتكاب بعض اجلرائم مع املصا  اليت جرم املشرع اال
فرا  تشريعي بالنسبة  ذه الطائفة من اجلرائم )كظرف مشدد( ر م آثاره ا اخلط يفة   
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أو إدانة من ال يستحق ذلك، وم ن   اإلف الت م ن     تربئةواملتعلقة بتغييف وجه احلقيقة 
 .ءبالربيالعقاب أو إحلاق األذى 

 

التهديد املصحوب بطلب أو بتكليف أم ر،  النص احلايل سوى مسألة  ال يعاجلكما      
 األم ر الفرا  التشريعي بتناول  لسد ةاستجابة تشريعية مهم عدي هذا مشروع القانون نإو

نظم مثل تمل يضع نظرية عامة  قوباتعن قانون الإيف جانبيه املوضوعي واإلجرائي، حيث 
فقد ن ص   ،وإمنا أشار إليها يف أحكام متفرقة عند نصه على بعض اجلرائم ،هذه الظروف

 نتنم ع  وعلى ظروف شخصية  ،على ظروف مادية تلتصق باجلرمية فتزيد من جسامتها
ن مشروع  القانون املذكور إ، وكما نص على العودة كظرف مشدد عام،خطورة الفاعل 

 .مع القوانني السارية باململكةمل ينطو على خمالفة ألحكام الدستور وال يتعارض 
 

املوافقة على مشروع القانون بتعديل الفقرة األخيفة م ن  أمهية وزارة الداخلية وترى      
 .8126( لسنة 81( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )363املادة )

 

ـًا:  :العدل رأي وزارة رابعـــ

أكدت وزارة العدل أمهية مشروع القانون املذكور، وأيدت الرأي الوارد يف مذكرة      
 هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه.  

 

ـًا:  :ةرأي اللجنــ خامســــ

يتألف فضاًل عن الديباج ة م ن   الذي و ،املذكور مشروع القانونتدارست اللجنة      
( من قانون 363نص الفقرة األخيفة من املادة )بستبدال االمادتني، تضمنت املادة األوىل 
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وإذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصيوًبا بطلب أو ا كالتايل: "جديًد االعقوبات نًص
بتكليف بأمر مبا يف ذلك إثناء الشخص أو التأثري على شهادته أو على أقواله يف دعوى 

ثاني ة  وجاءت املادة ال "،ًدامنظورة أمام سلطة التيقيق أو احملكمة، عد ذلك ظرًفا مشد
 .من املشروع بقانون تنفيذية

 

على رأي جلنة الش ؤون  و اب ومرفقاته بشأنه،النوقرار جملس  واطلعت اللجنة على     
الق انون م ن    مشروعالتشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

( من قانون العقوب ات  363نص املادة ) كما اطلعت على والقانونية،الناحيتني الدستورية 
يعاقب بـاحلبس  ، واليت تنص على أن "8126( لسنة 81الصادر باملرسوم بقانون رقم )

مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة اليت ال جتاوز مائة دينار من هدد غري  بارتكاب جرثة 
ذا كـان  مىت كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر. وتكون العقوبة احلبس إ

د النفس أو املال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف. ضالتهديد بارتكاب جناية 
 ".وإذا كان التهديد مصيوًبا بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرًفا مشدًدا

  

بطل ب أو   االتهديد بأية وسيلة كانت مص حوبً يهدف املشروع بقانون إىل اعتبار و     

ثناء الشخص بصفة عامة أو التأثيف على شهادته أو على أقوال ه  إبتكليف بأمر مبا يف ذلك 

و أمنظورة أمام سلطة التحقيق )النيابة العامة أو قاضي التحقيق(  ىيف دعو اأو جزئًي اكلًي

النصوص العقابي ة    تكِفملجلدية ذلك حيث  اونظًر ،اا مشدًدظرًفاحملكمة، فإن ذلك يعد 

واإلجرائية التقليدية يف مواجهة مثل هذه احلالة لتطبيق مبدأ الشرعية "ال جرمية وال عقوبة 

من الدستور( اللتزام القاضي مبقتضاه بالتفسيف الض يق   أ/70إال بناء على قانون" )املادة 



 

111 
 

رمي أفع ال مل  ألحكام قانون العقوبات وبعدم القيا  حىت ال تؤدي خمالفة هذا املبدأ إىل جت

يقصد املشرع جترميها ولو تساوت املصلحة اليت تتعني محايتها بس بب ارتك اب بع ض    

اجلرائم مع املصا  اليت جرم املشرع االعتداء عليها، مما أدى إىل وجود "فرا  تش ريعي"  

بالنسبة  ذه الطائفة من اجلرائم )كظرف مشدد( ر م آثارها اخلطيفة واملتعلقة بتغييف وجه 

حلاق األذى إأو إدانة من ال يستحق ذلك، ومن   اإلفالت من العقاب أو  تربئةقيقة واحل

ديد املصحوب بطلب أو بتكلي ف  عاجل سوى مسألة التهي، حيث مل يكن النص ءبالربي

 .بأمر

 

باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون وعل ى   ويف ضوء ذلك توصي اللجنة     
 ل املرفق.يف اجلدو مواده كما وردت

       

ـًا:  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: سادســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  31إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من:

 

 

ـًا.  سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي .3  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  األستـاذ أمحد إبراهيم هبزاد سعادة .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا:   توصيـة اللجنـة:سابعـــــــ

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

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .0776( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )( من قانون العقوبات الصادر 363)

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    . أ
     لجنة                                  الرئيس                                        رئيس النائب        
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 0776( لسنة 01( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )363مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )
 نصوص املواد

 أقرهتا اللجنةكما 
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

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

 ملك مملكة البيرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوب ات الص ادر   
( لس نة  81باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،، 8126
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد ص دقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البيرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون العقوب ات الص ادر   

( لس نة  81)باملرسوم بقانون رقم 
 ، وتعديالته،8126

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد ص دقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 املادة األوىل

 
 
 
 
 الفقرة األخيفة من ستبدل بنصُي

( من قانون العقوبات 363املادة )
( 81الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، النص اآليت:8126لسنة 
 أخرية:( فقرة 363مادة )

وإذا كان التهديد بأي ة وس يلة   
كانت مصحوًبا بطلب أو بتكليف 
بأمر مبا يف ذلك إثناء الشخص أو 

 املادة األوىل
بعد حذف الفاصلة الواردة  -

، (بأية وسيلة كانت) عبارة
وذلك حلسن الصيا ة التشريعية، 

 على النحو الوارد أدناه.

 الفقرة األخيفة من ستبدل بنصُي
( من قانون العقوبات 363املادة )

( 81الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 ، النص اآليت:8126لسنة 
 ( فقرة أخرية:363مادة )

وإذا كان التهديد بأية وسيلة 
كانت مصحوًبا بطلب أو بتكليف 
بأمر مبا يف ذلك إثناء الشخص أو 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 
 
 
 

 نالفقرة األخيفة م ستبدل بنصُي
( من قانون العقوبات 363املادة )

( 81الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 ، النص اآليت:8126لسنة 
 ( فقرة أخرية:363مادة )

وإذا كان التهديد بأية وسيلة 
كانت، مصحوًبا بطلب أو 
بتكليف بأمر مبا يف ذلك إثناء 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
التأثيف على شهادته أو على أقواله 
يف دعوى منظورة أم ام س لطة   
التحقيق أو احملكمة، ع د ذل ك   

 .ظرًفا مشدًدا

التأثيف على شهادته أو على أقواله 
يف دعوى منظورة أمام سلطة 
التحقيق أو احملكمة، عد ذلك 

 .ظرًفا مشدًدا

الشخص أو التأثيف على شهادته أو 
على أقواله يف دعوى منظورة أمام 

التحقيق أو احملكمة، عد  سلطة
 .ذلك ظرًفا مشدًدا

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء

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

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 جملس الوزراء والوزراء على رئيس

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

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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ظ3132م  و  37التاريخ:
 

 

 سعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       احملرتم
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 


 )الموضوع: المادة بتعديل ) ( لسنة ) ( رقم قانون قانون363مشروع من )

 .1976(لسنة15العقوباتالصادربالمرسومبقانونرقم)

 
 

تحيةطيبةوبعد،


 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 1121مايو  11بتاريخ      

مشروع(، نسخة من 1د  3ص ل ت ق/ ف  111المجلس، ضمن كتابه رقم )

( المادة بتعديل ) ( لسنة ) ( رقم الصادر363قانون العقوبات قانون من )

قانونية، ، إلى لجنة الشؤون التشريعية وال1976(لسنة15بالمرسومبقانونرقم)

وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 

 الوطني.
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م، عقادت لجناة الشاؤون التشاريعية والقانونياة اجتماعهاا 1121ماايو  11وبتاريخ      

وقرار مجلاس الناواب المذكور، ، حيث اطلعت على مشروع القانونالرابع والعشرين

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 

 

لمبااد  إلاى عادم مخالفاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأياللجنة:

(مرن363مشروعقانونرقم)(لسنة)(بتعديلالمادة)ترى اللجنة سالمة      

مااان م،1976(لسرررنة15قرررانونالعقوبررراتالصرررادربالمرسرررومبقرررانونرقرررم)

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (6ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة 
والبيئة خبصوص مشروع 
قانون بشأن الربيد، املرافق 

( 76للمرسوم امللكي رقم )
 م.2103لسنة 
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 م2102 مايو 27التاريخ : 

 للجنـة املرافق العامة والبيئة اخلامس عشر تقريـرال

( لسنة 76رسوم امللكي رقم )مشروع قانون بشأن الربيد، املرافق للم خبصوص
 م2103

 الثالثدور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي 

 

 مقدمــة :

م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صا  الصا  رئيس 7084 مايو 11بتاريخ 

( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، 4د3/ ص ل م ب / ف110جملس الشورى خطاًبا برقم )

مشروع قانون بشأن الربيد، املرافق والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

داد ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعم7083( لسنة 26ي رقم )للمرسوم امللك

يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه ليتم عرضه على ه تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن

 اجمللس. 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعال  قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

يف دور االنعقاد العادي الراب ع م ن الفص ل     انونالق مشروعتدارست اللجنة  (12)
م، 7084م ايو   84ها الث اين والعش رين بت اريخ    اجتماعيف  التشريعي الثالث

 م.7084مايو  70واجتماعها الثالث والعشرين بتاريخ 

موضوع البح ث والدراس ة    انونالق اطلعت اللجنة على الوثائق املتعلقة مبشروع (13)
 يلي: واليت اشتملت على ما

 )مرفق(.لشؤون التشريعية والقانونيةالرأي الدستوري والقانوين للجنة ا -أ 
 )مرفق(. اجلهات املعنية املرافقة لقرار جملس النوابمرئيات  -ب 

 ()مرفققرار جملس النواب ومرفقاته.  -ج 
 )مرفق(مشروع القانون ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين.  -د 

 

 من األمانة العامة باجمللس: اجتماعات اللجنةشارك يف  (14)

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  األستاذ حمسن محيد مرهون  -
 
 .أمني سر اللجنة السيدة خولة حسن هاشموتوىل أمانة سر اللجنة  -
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ـًا: رأي جلنة الشنون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:   ثاني

سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية ترى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  
 (مرفقوالقانونية. )

 

ـًا  اللجنة: رأي :ثالث

ؤها تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وثثت أوجه املالحظات اليت مت إبدا
و املستشار القانوين لشؤون اللجان، وقد اطلعت على مرئيات  من قبل  أعضاء اللجنة

على رأي جلنة الشؤون كما اطلعت اللجنة اجلهات املعنية املرفقة بقرار جملس النواب، 
والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من التشريعية والقانونية مبجلس الشورى 

 .الناحيتني الدستورية والقانونية

من ستة أبواب  –فضاًل عن الديباجة  –ويتألف مشروع القانون من ثال  مواد 
( مادة، تناول الباب التمهيدي بيانًا للتعاريف املستخدمة يف مشروع 38مفصلة يف )

القانون فضاًل عن تبيان أنواع املواد الربيدية، أما الباب األول  من مشروع القانون فقد 
ربيدية إذ جعل االختصاص بتقدميها  من حيث األصل لربيد نظم مسؤولية تويل اخلدمات ال

البحرين دون  يفه، وأجاز للوزير املعين بشؤون الربيد الترخيص لألشخاص الطبيعيني 
القيام بكل أو بعض تلك اخلدمات وفقًا للشروت واألحكام املتعلقة مبنح الترخيص 

اسالت الربيدية واألوراق الرمسية وجتديده وإلغائه، أما الباب الثاين فقد تناول سرية املر
والدفاتر أو املستندات اإلدارية املتعلقة بربيد البحرين من حيث كفالة السرية، وبيان 

 حاالت االستثناء اليت جيوز فيها االطالع على املراسالت الربيدية.

أما الباب الثالث فقد تناول أجور اخلدمات الربيدية لربيد البحرين، كما تناول 
اليت تستويف فيها األجور الربيدية على املواد الربيدية، إضافة إىل بيان املواد الربيدية الطرق 

املعفاة مبوجب االتفاقيات الدولية من األجور الربيدية، فيما تناول الباب الرابع حتديد 
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املسؤولية عن فقد أو تلف املواد الربيدية وقيمة التعويض عنها وبيان احلاالت اليت يكون 
 البحرين فيها مسؤواًل عن فقد وتلف الطرود الربيدية والرسائل املسجلة.بريد 

 

فيما جاء الباب اخلامس مبينًا اجلرائم اليت يعاقب عليها وفقًا ألحكام هذا القانون 
والعقوبات املقررة يف هذا الشأن، فضاًل عن حتديد مسؤولية الشخص االعتباري جنائيًا إذا 

م املنصوص عليها فيه بامسه أو حلسابه أو ملنفعته، وقد تناول ارتكبت أية جرمية من اجلرائ
الباب الساد  أحكامًا ختامية، حيث منح مشروع القانون املوظفني الذين خيو م وزير 
العدل باالتفاق مع الوزير املعين بشؤون الربيد صفة مأموري الضبط القضائي وذلك 

واليت تقع يف دوائر اختصاصهم، كما نص بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون 
هذا الباب على جواز وقف نشات أي منشأة أو  لق حملها إداريًا ملدة معينة بناًء على 
توصية مسببة من الوزير إذا ثبت قيامها مبمارسة أي من أنشطة اخلدمات الربيدية اليت نص 

 عليها هذا القانون دون ترخيص أو باملخالفة لشروت الترخيص.

 

بشأن مواد مشروع  وبعد النقاش انتهت اللجنة إىل املوافقة على قرار جملس النواب   
وإذ تؤمن اللجنة باحلاجة امللحة إىل وجود القانون القتناعها بوجاهة تلك التعديالت، 

قانون ينظم العمل الربيدي يف مملكة البحرين حيث تعد اململكة من أوائل الدول يف جمال 
تقدمي اخلدمات الربيدية وقد سبق  ا االنضمام إىل العديد من اتفاقيات الربيد العاملية 

يف حتقيق املزيد من التطوير يف  والعربية واخلليجية، وحيث إن مشروع القانون من األمهية
فإن ، اململكة ملواكبة خطى التقدم واالزدهار اليت تشهدهاجمال تقدمي اخلدمات الربيدية 

بشأن الربيد، املرافق للمرسوم  اللجنة توصي باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون
اليت أوصت هبا  تعديالت جملس النواباملوافقة على و، م7083( لسنة 26امللكي رقم )

 على مواد املشروع بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق. 
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ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -:  رابع

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجن ة   31إعمااًل لنص املادة ) 
 على اختيار كل من:

ـًا.مقرًرا   حممـد حسـن باقرسعادة األستاذ  .7  أصلي
 مقرًرا احتياطًيا.  سعادة األستاذ فــناد أمحد احلاجي .8

ـًا  توصية اللجنة:  -خامس

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

 

مشروع قانون بشأن الربيد، املرافـق للمرسـوم   من حيث املبدأ، على  املوافقة -
 .م2103( لسنة 76رقم )امللكي 

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 مجعة حممد الكعيب               ناد أمحد احلاجيف    

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة              رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة   
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 م2103( لسنة 76مشروع قانون بشأن الربيد ،املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد
 جملس النوابكما أقرها 

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
املوافقة على ق رار جمل س    -

املادة  نصاملوافقة على النواب ب
، ق انون المشروع كما ورد يف 

واملوافقة على قرار جملس النواب 
 إجراء التعديالت اآلتية:ب
 - ( املرسوم بقانون رقـم  إضافة

بإصـدار   2110( لسنة 07)
ــدين ــانون امل ( إىل ن  ص الق

 الديباجة.
 -  تصويب مسميات املراسيم

 اآلتية:

 الديباجة
املادة كما ورد  نصاملوافقة على 

يف املشروع بقانون مع إج راء  
 التعديالت اآلتية:

 
 
املرسوم بقانون رقم إضافة ) -
بإصدار  2110( لسنة 07)

( إىل نص القانون املدين
 الديباجة.

تصويب مسميات املراسيم  -
 اآلتية:

 الديباجة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة         

 -  قانون العقوبات الصادر
( لسنة 81باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 8126
 -  القانون" املوحد النظام"

للجمارك لدول جملس التعاون 
لدول اخلليج العربية الصادر 

( لسنة 80باملرسوم بقانون رقم )
7007، 

 -  قانون اإلجراءات اجلنائية
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 7007( لسنة 46)
 

 

  قانون العقوبات الصادر
( لسنة 81باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 8126
"القانون" املوحد  النظام -

للجمارك لدول جملس التعاون 
لدول اخلليج العربية الصادر 

( لسنة 80باملرسوم بقانون رقم )
7007، 

  قانون اإلجراءات اجلنائية
الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته، 7007( لسنة 46)
 نص الديباجة بعد التعديل:

حنن محد بن عيسى آل خليفة         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة    ملك 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بإصدار  0776( لسنة 01)

 قانون العقوبات، وتعديالته،
( 74وعلى املرسوم بقانون رقم )

يف شأن املوافقة  8117لسنة 
على اتفاقيات الربيد العاملية 

 والعربية واخلليجية، 
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بإصدار  2110( لسنة 07)
 القانون املدين،

وعلى املرسوم بقانون رقم 

 البحرين.ملك مملكة  
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بإصدار  0776( لسنة 01)

 قانون العقوبات، وتعديالته،
( 74وعلى املرسوم بقانون رقم )

يف شأن املوافقة  8117لسنة 
على اتفاقيات الربيد العاملية 

 والعربية واخلليجية، 
وعلى املرسوم بقانون رقم 

ار بإصد 2110( لسنة 07)
 القانون املدين،

وعلى املرسوم بقانون رقم 

 مملكة البحرين
 ،على الدستوربعد االطالع 

وعلى ق انون العقوب ات الص ادر    
( لس نة  81باملرسوم بقانون رق م ) 

 وتعديالته، ،8126
( 74وعلى املرسوم بق انون رق م )  

يف شأن املوافقة عل ى   8117لسنة 
اتفاقيات الربي د العاملي ة والعربي ة    

 واخلليجية،
وعلى النظ ام "الق انون" املوح د    
للجمارك لدول جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية الصادر باملرسوم بقانون 

 ،7007( لسنة 80رقم )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

باملوافقة  2112( لسنة 01)
على النظام "القانون" املوحد 

ل جملس التعاون للجمارك  لدو
 لدول اخلليج العربية،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بإصدار   2112 ( لسنة 26)

قانون اإلجراءات اجلنائية، 
 وتعديالته،

( لس نة  87وعلى القانون رقم )
بالتص   ديق عل   ى  7088

الربوتوكول اإلض ايف الس ابع   
لدستور االحتاد الربيدي الع املي  
والنظام العام لالحتاد الربي دي  

باملوافقة  2112( لسنة 01)
على النظام "القانون" املوحد 
للجمارك  لدول جملس التعاون 

 لدول اخلليج العربية،
وعلى املرسوم بقـانون رقـم   

بإصـدار     2112 ( لسنة 26)
قانون اإلجـراءات اجلنائيـة،   

 وتعديالته،
 ( لس نة 87وعلى القانون رقم )

بالتص   ديق عل   ى  7088
الربوتوكول اإلض ايف الس ابع   
لدستور االحتاد الربيدي الع املي  
والنظام العام لالحتاد الربي دي  

وعلى قانون اإلج راءات اجلنائي ة   
( 46الصادر باملرسوم بقانون رق م ) 

 وتعديالته، ،7007لسنة 
 ( لسنة 87نون رقم )وعلى القا

بالتصديق على الربوتوكول 7088
اإلضايف السابع لدستور االحتاد 
الربيدي العاملي والنظام العام لالحتاد 
الربيدي العاملي واالتفاقية الربيدية 
العاملية وبروتوكو ا اخلتامي اليت أقرها 

 ،7004مؤمتر بوخارست عام 
جملس الشورى وجملس النواب  أقر

اآليت نصه، وقد صدقنا عليه القانون 
 وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

العاملي واالتفاقية الربيدية العاملية 
وبروتوكو ا اخلتامي اليت أقره ا  

 ،7004مؤمتر بوخارست عام 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 
 

العاملي واالتفاقية الربيدية العاملية 
وبروتوكو ا اخلتامي اليت أقره ا  

 ،7004مؤمتر بوخارست عام 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 عليه وأصدرناه:صدقنا 
 

 

 باب متهيدي
 تعاريف 

 (0) مادة
 
 

 باب متهيدي
 تعاريف 

 (0) مادة
املوافقة على ق رار جمل س    -

 النواب بإجراء التعديالت التالية:

 باب متهيدي
 تعاريف 

 (0) مادة
 
 

 باب متهيدي
 تعاريف
 (0مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( اململكةحذف تعريف.) 
 ( اجله  ة ح  ذف تعري  ف

 (.املختصة
   إجراء التعديالت اآلتية عل ى

 (:املادة الربيديةتعريف )
 ( ومنها( بعد كلمة ):إضافة.) 
الواردة يف  (هيحذف كلمة ) -

 بدايات بنود التعريف الفرعية.
تصويب اخلطأ اإلمالئ ي يف   -

( ال واردة  كاالسطواناتكلمة )
( لتك ون  الرس ائل يف تعريف )

 (.كاألسطوانات)
مصورة وخمصص تغييف عبارة ) -

 ( اململكةحذف تعريف.) 
 ( اجله  ة ح  ذف تعري  ف

 (.املختصة
   إجراء التعديالت اآلتية عل ى

 (:املادة الربيديةتعريف )
 ( ومنها( بعد كلمة ):إضافة.) 
( الواردة يف هيحذف كلمة ) -

 بدايات بنود التعريف الفرعية.
تصويب اخلطأ اإلمالئ ي يف   -

( ال واردة  كاالسطواناتكلمة )
( لتك ون  الرس ائل يف تعريف )

 (.كاألسطوانات)
مصورة وخمصص تغييف عبارة ) -
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصورة خمصـص  ( إىل )النصف
البطاق ات  ( يف تعري ف ) اجلزء

 (.الربيدية
والق  وائم تغ  ييف عب  ارة ) -

ــوتإىل )( )الن  وت( ( يف والن
 (.املطبوعاتتعريف )

( بع د  برايـل إضافة كلمة ) -
( الواردة )للقراءة والكتابةعبارة 

مكتوب   ات يف تعري   ف )
 (.املكفوفني

( إىل أو توزيعهاتغييف عبارة ) -
الطرود ( يف تعريف )وتوزيعها)

 (.الربيدية

مصورة خمصـص  ( إىل )النصف
البطاق ات  ( يف تعري ف ) اجلزء

 (.الربيدية
والق  وائم تغ  ييف عب  ارة ) -

ــوت( إىل ))الن  وت( ( يف والن
 (.املطبوعاتتعريف )

( بع د  برايـل إضافة كلمة ) -
( الواردة قراءة والكتابة)للعبارة 

مكتوب   ات يف تعري   ف )
 (.املكفوفني

( إىل أو توزيعهاتغييف عبارة ) -
الطرود ( يف تعريف )وتوزيعها)

 (.الربيدية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا الق انون  
يكون للكلمات والعبارات التالية 
املعاين املبينة قرين كل منها، ما 
مل يقتض سياُق النص خ الف  

 ذلك:
وزارة املواص الت أو   الوزارة:

 اليت يصدر بتسميتها مرسوم.
وزي ر املواص الت أو    الوزير:

 الذي يصدر بتسميته مرسوم.

 ( أو بأية طريقة إضافة عبارة ،
( يف أخرى حيـددها الـوزير  

 (.التخليص) هناية تعريف
 
 

 ( أو بأية طريقة إضافة عبارة ،
( يف أخرى حيـددها الـوزير  

 (.التخليصهناية تعريف )
 نص املادة بعد التعديل:

يف تطبيق أحكام هذا القانون 
للكلمات والعبارات التالية يكون 

املعاين املبينة قرين كل منها، ما 
مل يقتض سياُق النص خالف 

 ذلك:
وزارة املواصالت أو  الوزارة:

 اليت يصدر بتسميتها مرسوم.
وزير املواصالت أو  الوزير:

 الذي يصدر بتسميته مرسوم.

 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون 
للكلمات والعبارات التالية املعاين 

قرين كل منها، ما مل يقتض املبينة 
 سياُق النص خالف ذلك:

 مملكة البحرين.  اململكة:
وزارة املواصالت أو اليت  الوزارة:

 يصدر بتسميتها مرسوم.
وزير املواصالت أو الذي  الوزير:

 يصدر بتسميته مرسوم.
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اجلهة اليت تتوىل  بريد البيرين:
تنفيذ املهام املنصوص عليها يف 
هذا القانون بالوزارة، أو أية 
جهة أخرى يصدر بتحديدها 

 مرسوم.
اتفاقي ات   االتفاقيات الدولية:

املية والعربية واخلليجية الربيد الع
 املعمول هبا يف اململكة.

كافة بعائث بريد  املادة الربيدية:
الرس  ائل،  :الرس  ائل ومن  ها

والبطاق   ات الربيدي   ة،  
واملطبوع  ات، ومكتوب  ات  
املكفوفني، والرزم الصغيفة، كما 

اجلهة اليت تتوىل  بريد البيرين:
تنفيذ املهام املنصوص عليها يف 
هذا القانون بالوزارة، أو أية 
جهة أخرى يصدر بتحديدها 

 مرسوم.
اتفاقي ات   االتفاقيات الدولية:

الربيد العاملية والعربية واخلليجية 
 املعمول هبا يف اململكة.

كافة بعائث بريد  املادة الربيدية:
الرس  ائل،  :الرس  ائل ومن  ها

طاق   ات الربيدي   ة،  والب
واملطبوع  ات، ومكتوب  ات  
املكفوفني، والرزم الصغيفة، كما 

اجلهة اليت تتوىل  اجلهة املختصة:
تنظيم قطاع الربيد بالوزارة، أو أية 

 بتحديدها مرسوم. جهة أخرى يصدر
اجلهة اليت تتوىل تنفيذ  بريد البيرين:

املهام املنصوص عليها يف هذا القانون 
بالوزارة، أو أية جهة أخرى يصدر 

 بتحديدها مرسوم.
اتفاقيات الربيد   االتفاقيات الدولية:

العاملية والعربية واخلليجية املعمول هبا 
 يف اململكة.

يد كافة بعائث بر املادة الربيدية:
الرسائل ومنها: الرسائل، والبطاقات 
الربيدية، واملطبوعات، ومكتوبات 
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 كما وردت من احلكومة

تش  مل الط  رود الربيدي  ة،  
واحلواالت الربيدية، وأي شيء 
 آخر يتم نقله عن طريق الربيد،

 وذلك على التفصيل التايل:
كل مكتوب ل ه   الرسائل: .8

صفة التراسل، وتشمل اخلطابات 
احمللية والربية واجلوية والظروف 
املقوي  ة وامل  واد الص  وتية  

واألقراص املدجمة   كاألسطوانات
وأشرطة التسجيل وأية وس ائط  

 أخرى لتخزين املعلومات.
قطعة من  البطاقات الربيدية: .7

مصورة خمصـص  الورق املقوى 

تش  مل الط  رود الربيدي  ة،  
واحلواالت الربيدية، وأي شيء 
آخر يتم نقله عن طريق الربيد، 

 وذلك على التفصيل التايل:
كل مكتوب ل ه   الرسائل: .8

صفة التراسل، وتشمل اخلطابات 
احمللية والربية واجلوية والظروف 

قوي  ة وامل  واد الص  وتية  امل
واألقراص املدجمة   كاألسطوانات

وأشرطة التسجيل وأية وس ائط  
 أخرى لتخزين املعلومات.

قطعة من  البطاقات الربيدية: .7
مصورة خمصـص  الورق املقوى 

املكفوفني، والرزم الصغيفة، كما 
تشمل الطرود الربيدية، واحلواالت 
الربيدية، وأي شيء آخر يتم نقله عن 
طريق الربيد، وذلك على التفصيل 

 التايل:
هي كل مكتوب له  الرسائل: .8

صفة التراسل، وتشمل اخلطابات 
احمللية والربية واجلوية والظروف 
املقوية واملواد الصوتية 

واألقراص املدجمة   كاالسطوانات
وأشرطة التسجيل وأية وسائط 

 أخرى لتخزين املعلومات.
هي قطعة من  البطاقات الربيدية: .7
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األمين أو األعل ى من ها    اجلزء
لكتابة عن وان املرس ل إلي ه    
وإجراءات التخليص الربيدي ة  
واللصائق، واجل زء األيس ر أو   
األسفل منها خمصص للعب ارات  
اليت يريد أن يكتب ها املرس ل،   
وترسل مكشوفة، وإذا فق دت  
األوصاف السابقة أو أح دها  

 تعامل معاملة الرسالة.
رائد واجملالت اجل املطبوعات: .3

والكراسات والكتب اجمللدة أو 
اجملزأة والنشرات واإلعالن ات  

املوس يقية   والنـوت التجارية 

األمين أو األعل ى من ها    اجلزء
لكتابة عن وان املرس ل إلي ه    
وإجراءات التخل يص الربيدي ة   
 واللصائق، واجل زء األيس ر أو  
األسفل منها خمصص للعب ارات  
اليت يريد أن يكتب ها املرس ل،   
وترسل مكشوفة، وإذا فق دت  
األوصاف الس ابقة أو أح دها   

 تعامل معاملة الرسالة.
اجلرائد واجملالت  املطبوعات: .3

والكراسات والكتب اجمللدة أو 
اجملزأة والنشرات واإلعالن ات  

املوس يقية   والنـوت التجارية 

الورق املقوى مصورة وخمصص 
منها  النصف األمين أو األعلى

لكتابة عنوان املرسل إليه 
وإجراءات التخليص الربيدية 
واللصائق، واجلزء األيسر أو 
األسفل منها خمصص للعبارات 
اليت يريد أن يكتبها املرسل، 
وترسل مكشوفة، وإذا فقدت 
األوصاف السابقة أو أحدها 

 تعامل معاملة الرسالة.
هي اجلرائد واجملالت  املطبوعات: .3

اجمللدة أو  والكراسات والكتب
اجملزأة والنشرات واإلعالنات 
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 كما وردت من احلكومة

ومس  ودات الطباع  ة وأوراق 
البصمة والصور الفوتو رافي ة  
واليدوية واأللبوم ات وأوراق  
التهنئة والتعزي ة واإلعالن ات   
املكتوبة باألحرف الب ارزة أو  
احملفورة و يفه ا م ن امل واد    

 ملشاهبة.ا
أوراق  مكتوبات املكفوفني: .4

مكتوب  ة ب  األحرف الب  ارزة 
الستخدامها من قبل مكف ويف  

 (،برايل)البصر للقراءة والكتابة 
أو تسجيالت صوتية أو أوراق 
حساسة خمصص ة الس تعمال   

اق ومس  ودات الطباع  ة وأور
البصمة والصور الفوتو رافي ة  
واليدوية واأللبوم ات وأوراق  
التهنئة والتعزي ة واإلعالن ات   
املكتوبة باألحرف الب ارزة أو  
احملفورة و يفه ا م ن امل واد    

 املشاهبة.
أوراق  مكتوبات املكفوفني: .4

مكتوب  ة ب  األحرف الب  ارزة 
الستخدامها من قبل مكف ويف  

 (،برايل)البصر للقراءة والكتابة 
أو تسجيالت صوتية أو أوراق 
حساسة خمصص ة الس تعمال   

التجارية والقوائم )النوت( 
املوسيقية ومسودات الطباعة 
وأوراق البصمة والصور 
الفوتو رافية واليدوية واأللبومات 
وأوراق التهنئة والتعزية 
واإلعالنات املكتوبة باألحرف 
البارزة أو احملفورة و يفها من 

 املواد املشاهبة.
هي أوراق  كفوفني:مكتوبات امل .4

مكتوبة باألحرف البارزة 
الستخدامها من قبل مكفويف 
البصر للقراءة والكتابة، أو 
تسجيالت صوتية أو أوراق 
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املكفوفني.
ملف ات   الرزم الصـغرية:   .1

صغيفة قد تشتمل على أشياء  ا 
قيمة أو أوراق أو مستندات  ا 
صفة التراس ل الشخص ي وال   
متاثل املطبوعات، وتغلف بطريقة 
 متكن من االطالع على حمتوياهتا.

كل رزمة  الطرود الربيدية: .6
أو علبة أو كيس حتتوي عل ى  
سلع وأشياء ليس   ا ص فة   
الرسائل، وذلك بغرض نقل ها  

 توزيعها.و
أية مواد أخرى يصدر  .2

 املكفوفني.
ملف ات   الرزم الصغرية: .1

صغيفة قد تشتمل على أشياء  ا 
قيمة أو أوراق أو مستندات   ا  
صفة التراسل الشخصي وال متاثل 
املطبوعات، وتغلف بطريقة متكن 

 من االطالع على حمتوياهتا.
كل رزمة  الطرود الربيدية: .6

أو علبة أو كيس حتتوي على 
سلع وأشياء ليس  ا صفة 
الرسائل، وذلك بغرض نقلها 

 توزيعها.و
أية مواد أخرى يصدر  .2

حساسة خمصصة الستعمال 
 املكفوفني.

هي ملفات صغيفة  الرزم الصغرية: .1
قد تشتمل على أشياء  ا قيمة أو 
أوراق أو مستندات  ا صفة 
ل التراسل الشخصي وال متاث

املطبوعات، وتغلف بطريقة متكن 
 من االطالع على حمتوياهتا.

كل رزمة أو  الطرود الربيدية: .6
علبة أو كيس حتتوي على سلع 
وأشياء ليس  ا صفة الرسائل، 

 وذلك بغرض نقلها أو توزيعها.
أية مواد أخرى يصدر بتحديدها  .2
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 بتحديدها قرار من الوزير.
دفع األجور املستحقة  التخليص:

أو املقررة على اخلدمة الربيدية، 
إما بطوابع بريدي ة ملص قة أو   
مطبوعة على  الفها أو مدفوعة 
نقدًا مبكاتب بريد البح رين أو  
بأختام آالت التخليص املصرح 

، أو باستعما ا من اجلهة املختصة
طريقة أخـرى حيـددها   بأية 

 الوزير.
 

 بتحديدها قرار من الوزير.
دفع األجور املستحقة  التخليص:

أو املقررة على اخلدمة الربيدية، 
إما بطوابع بريدي ة ملص قة أو   
مطبوعة على  الفها أو مدفوعة 

مبكاتب بريد البح رين أو   نقدًا
بأختام آالت التخليص املصرح 

، أو باستعما ا من اجلهة املختصة
بأية طريقة أخـرى حيـددها   

 الوزير.
  
 

  

 قرار من الوزير.
دفع األجور املستحقة أو  التخليص:

خلدمة الربيدية، إما املقررة على ا
بطوابع بريدية ملصقة أو مطبوعة على 
 الفها أو مدفوعة نقدًا مبكاتب بريد 
البحرين أو بأختام آالت التخليص 
 املصرح باستعما ا من اجلهة املختصة.
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 األول الباب
 الربيدية اخلدمات
 (2) مادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول الباب
 الربيدية اخلدمات
 (2) مادة

املوافقة على قرار جملس  -
 إجراء التعديالت اآلتية:النواب ب

 البند )أ(: -
 ( كافة أحن اء  تغييف عبارة

أحناء اململكة ( إىل )اململكة
 (.كافة

 ( ويكون ل ه  تغييف عبارة
الواردة يف  على األخص(

هناية الفق رة األوىل م ن   
وعلى األخص املادة إىل )

 األولالباب 
 اخلدمات الربيدية

 (2مادة )
 إجراء التعديالت اآلتية: -
 البند )أ(: -

 ( كافة أحن اء  تغييف عبارة
أحناء اململكة ( إىل )اململكة

 (.كافة
  ويكون ل ه  )تغييف عبارة

الواردة يف  على األخص(
هناية الفق رة األوىل م ن   

وعلى األخص املادة إىل )
( الواردة يف البن د  ما يلي

 األولالباب 
 اخلدمات الربيدية

 (2) مادة
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( الواردة يف البن د  ما يلي
 )أ(.

إض افة كلم ة   (:2البند )أ/ -
الطوابع ( قبل عبارة )وطباعة)

 (. الربيدية
إضافة كلمة (:3البند )أ/ -

مكاتب ( بعد عبارة )مجيع)
 (.الربيد يف

إعادة صيا ة (:1البند )أ/ -
تنظيم ) النحو اآليت:البند على 

خدمات بريدية أخرى 
 (.مبوافقة الوزير

 )أ(.
إضافة كلمة (:2البند )أ/ -

الطوابع ( قبل عبارة )وطباعة)
 (. الربيدية

إضافة كلمة (:3البند )أ/ -
مكاتب ( بعد عبارة )مجيع)

 (.الربيد يف
إعادة صيا ة (:1البند )أ/ -

تنظيم ) بند على النحو اآليت:ال
خدمات بريدية أخرى 

 (.مبوافقة الوزير
 البند )ب(:  -
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 البند )ب(:  -
 ( بقرار مـن  إضافة عبارة

جيوز لربي د  ( بعد عبارة )الوزير
 (.البحرين

 ( أية جهة حكومية تغييف عبارة
أو مؤسسة خاصة بق رار م ن   

( ال واردة بع د عب ارة    الوزير
اجلهـات  ( إىل )بالنيابة ع ن )

 (.اخلاصةاحلكومية واملنسسات 
 ( املعني  ة تغ  ييف عب  ارة

( الواردة يف هناية البند باخلدمات
املســتفيدة مــن إىل عب  ارة )

 (.اخلدمات

 ( بقـرار مـن   إضافة عبارة
جيوز لربيد ( بعد عبارة )الوزير
 (.البحرين

   ( أي ة جه ة   تغييف عب ارة
حكومية أو مؤسسة خاصة بقرار 

( الواردة بعد عب ارة  من الوزير
اجلهـات  ( إىل )بالنيابة ع ن )

 (.واملنسسات اخلاصةاحلكومية 
 ( املعني  ة تغ  ييف عب  ارة

( الواردة يف هناية البند باخلدمات
ــن إىل عب  ارة ) املســتفيدة م

 (.اخلدمات
ــد - تغ  ييف كلم  ة  )ج(:البن
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تغ  ييف كلم  ة البنــد )ج(: -
( الواردة يف سياق البند ولفئات)

 (.فئاتإىل كلمة )
للجهة تغييف عبارة )البند )د(: -

( الواردة يف بداية البند املختصة
 (.للوزارةإىل كلمة )

تغييف عبارة (: 0البند )د/ -
فيما يتعلق بالرسوم املفروضة )

( الواردة يف على اخلدمات
سياق البند إىل عبارة 

واملرخص هلم فيما يتعلق )
بالرسوم واألجور املفروضة 

(، وتصويب اخلطأ عليهم

( الواردة يف سياق البند ولفئات)
 (.فئاتإىل كلمة )

للجهة تغييف عبارة )البند )د(: -
( الواردة يف بداية املختصة

 (.للوزارةالبند إىل كلمة )
 
تغييف عبارة (: 0البند )د/ -

فيما يتعلق بالرسوم املفروضة )
( الواردة يف على اخلدمات

سياق البند إىل عبارة 
واملرخص هلم فيما يتعلق )

بالرسوم واألجور املفروضة 
(، وتصويب اخلطأ عليهم
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مع مراعاة حكمي الفق رة   -أ 
( 3)ج( من هذه املادة، واملادة )

من هذا القانون، خيتص بري د  
البحرين دون  يفه بالقيام جبميع 

( إتباعاإلمالئي يف كلمة )
 (.اتباعلتكون )

تغييف عبارة (: 3البند )د/ -
 (واملراقبة والتحقق من)

( تنفيذًا لهالواردة بعد عبارة )
 (. وإىل حرف )

تصويب اخلطأ (: 2البند )د/ -
( أآلتاإلمالئي يف كلمة )

 (.آالتلتصبح )
 

( إتباعاإلمالئي يف كلمة )
 (.اتباعلتكون )

تغييف عبارة (: 3البند )د/ -
( منواملراقبة والتحقق )

( تنفيذًا لهالواردة بعد عبارة )
 (. وإىل حرف )

تصويب اخلطأ (: 2البند )د/ -
( أآلتاإلمالئي يف كلمة )

 (.آالتلتصبح )
 نص املادة بعد التعديل:

مع مراعاة حكم ي الفق رة    -أ 
( 3)ج( من هذه املادة، واملادة )

من هذا القانون، خيتص بري د  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع مراعاة حكمي الفقرة )ج( من  -أ 
( من هذا 3هذه املادة، واملادة )

القانون، خيتص بريد البحرين دون 
 يفه بالقيام جبميع اخلدمات 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

أحنــاء اخل دمات الربيدي  ة يف  
وفقًا ألحكام هذا  اململكة كافة

القانون واالتفاقيات الدولي ة،  
 وعلى األخص ما يلي:

قبول ومجع وتوزيع ونق ل   .8
ة إىل مجي ع  خمتلف املواد الربيدي

اجله  ات ومبختل  ف الط  رق 
 .والوسائل املناسبة

الطواب ع   وطباعـة إصدار  .7
الربيدية واحل واالت الربيدي ة   
والقس  ائم اجلوابي  ة واألذون 
الربيدية مبختلف فئاهتا وأنواعها 

 وأشكا ا.

البحرين دون  يفه بالقيام جبميع 
أحنــاء اخل دمات الربيدي  ة يف  

وفقًا ألحكام هذا  اململكة كافة
القانون واالتفاقيات الدولي ة،  

 وعلى األخص ما يلي:
قبول ومجع وتوزيع ونق ل    .8

خمتلف املواد الربيدية إىل مجي ع  
اجله  ات ومبختل  ف الط  رق 

 .والوسائل املناسبة
الطواب ع   وطباعـة إصدار  .7

الربيدية واحل واالت الربيدي ة   
والقس  ائم اجلوابي  ة واألذون 
الربيدية مبختلف فئاهتا وأنواعها 

الربيدية يف كافة أحناء اململكة وفقًا 
ألحكام هذا القانون واالتفاقيات 
 الدولية، ويكون له على األخص:

قبول ومجع وتوزيع ونقل خمتلف -8
املواد الربيدية إىل مجيع اجلهات 
ومبختلف الطرق والوسائل 

 .املناسبة
إصدار الطوابع الربيدية واحلواالت -7

الربيدية والقسائم اجلوابية 
واألذون الربيدية مبختلف فئاهتا 

 وأنواعها وأشكا ا.
لربيد يف أحناء فتح وإلغاء مكاتب ا-3

 .اململكة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

فتح وإلغاء مكاتب الربيد يف  .3
 .أحناء اململكة مجيع

تركيب ونزع صناديق إيداع  .4
 .الرسائل

خدمات بريدية تنظيم  .1
 أخرى مبوافقة الوزير.

بقرار جيوز لربيد البحرين  -ب 
تأدية أية خ دمات   من الوزير
اجلهات احلكوميـة  بالنيابة عن 

مقابل أجر،  واملنسسات اخلاصة
وذلك بالشروت اليت يتم االتفاق 

املستفيدة مـن  عليها مع اجلهة 
 .اخلدمات

 وأشكا ا.
فتح وإلغاء مكاتب الربيد يف  .3

 .أحناء اململكة مجيع
تركيب ون زع ص ناديق    .4

 .إيداع الرسائل
تنظيم خـدمات بريديـة    .1

 أخرى مبوافقة الوزير.
بقرار جيوز لربيد البحرين  -ب 

تأدية أية خ دمات   الوزيرمن 
اجلهات احلكوميـة  بالنيابة عن 

مقابل أجر،  واملنسسات اخلاصة
وذلك بالشروت اليت يتم االتفاق 

املستفيدة مـن  عليها مع اجلهة 

تركيب ونزع صناديق إيداع -4
 .الرسائل

جيوز بقرار من الوزير تنظيم  -1
خدمات بريدية معينة خيتص بريد 

 البحرين بتقدميها.
جيوز لربيد البحرين تأدية أية  -ب 

خدمات بالنيابة عن أية جهة 
حكومية أو مؤسسة خاصة 
بقرار من الوزير مقابل أجر 

يتم االتفاق وذلك بالشروت اليت 
عليها مع اجلهة املعنية 

 باخلدمات.
جيوز بقرار من الوزير، الترخيص  -ج 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

جيوز بقرار م ن ال وزير،     -ج 
 الترخيص لألشخاص الطبيعيني
واالعتباريني القيام بكل أو بعض 
األعمال املنصوص عليها يف البند 

( من الفقرة )أ( م ن ه ذه   8)
املادة، وذلك وفق ًا للش روت   
واألحكام املتعلقة مبنح الترخيص 

الرسوم  وفئاتوجتديده وإلغائه 
اليت يصدر هبا قرار من ال وزير  

 بعد موافقة جملس الوزراء.
ممارس  ة كاف  ة  للــوزارة -د 

الصالحيات الالزمة لتنظيم قطاع 
الربي  د يف اململك  ة بإش  راف 

 .اخلدمات
جيوز بقرار من ال وزير،    -ج 

الترخيص لألشخاص الطبيعيني 
واالعتباريني القيام بكل أو بعض 
 األعمال املنصوص عليها يف البند

( من الفقرة )أ( م ن ه ذه   8)
املادة، وذلك وفق ًا للش روت   
واألحكام املتعلقة مبنح الترخيص 

الرسوم  وفئاتوجتديده وإلغائه 
اليت يصدر هبا قرار من ال وزير  

 بعد موافقة جملس الوزراء.
ــوزارة -د  ممارس  ة كاف  ة  لل

الصالحيات الالزمة لتنظيم قطاع 

لألش   خاص الطبيع   يني  
واالعتباريني القيام بكل أو بعض 
األعمال املنصوص عليها يف البند 

( من الفقرة )أ( م ن ه ذه   8)
املادة، وذلك وفق ًا للش روت   
واألحكام املتعلقة مبنح الترخيص 

ئات الرسوم وجتديده وإلغائه ولف
اليت يصدر هبا قرار من ال وزير  

 بعد موافقة جملس الوزراء.
للجهة املختصة ممارسة كافة  -د 

الصالحيات الالزمة لتنظيم 
قطاع الربيد يف اململكة بإشراف 
وتوجيه الوزير، وعلى األخص 



 

111 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وتوجيه الوزير، وعلى األخص ما 
 يلي:
الطريق األمثل بش أن   اتباع -8

محاي  ة مص  ا  مس  تخدمي 
واملرخص هلم اخلدمات الربيدية 

فيما يتعلق بالرسوم واألجـور  
، وتوفر تل ك  املفروضة عليهم

 اخلدمات وجودهتا.
افسة الشريفة تشجيع املن -7

 والفعالة بني املرخص  م.
املراقبة والتحقق من مدى  -3

االلتزام بأحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذًا له، 

الربي  د يف اململك  ة بإش  راف 
وعلى األخص ما وتوجيه الوزير، 

 يلي:
الطريق األمثل بش أن   اتباع -8

محاي  ة مص  ا  مس  تخدمي 
واملرخص هلم اخلدمات الربيدية 

فيما يتعلق بالرسوم واألجـور  
، وتوفر تل ك  املفروضة عليهم

 اخلدمات وجودهتا.
تشجيع املنافس ة الش ريفة    -7

 والفعالة بني املرخص  م.
املراقبة والتحقق من مدى  -3

االلتزام بأحكام هذا القانون 

 ما يلي:
إتباع الطريق األمثل بش أن   .8

محاية مص ا  مس تخدمي   
اخلدمات الربيدية فيما يتعل ق  
بالرس  وم املفروض  ة عل  ى 
اخل  دمات، وت  وفر تل  ك 

 اخلدمات وجودهتا.
تشجيع املنافسة الشريفة  .7

 والفعالة بني املرخص  م.
املراقبة والتحقق من مدى  .3

االلتزام بأحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذًا له، 
واملراقبة والتحقق من التزام 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

التزام املرخص  م بشروت و
 الترخيص.

منح تراخيص استيفاد وبي ع   -4
التخل  يص  آالتواس  تخدام 

الربيدي وفقًا للشروت واألحكام 
 اليت يصدر هبا قرار من الوزير.

والقرارات الصادرة تنفيذًا له، 
التزام املرخص  م بشروت و

 الترخيص.
منح تراخيص استيفاد وبي ع   -4

التخل  يص  آالتواس  تخدام 
الربيدي وفقًا للشروت واألحكام 

 اليت يصدر هبا قرار من الوزير.
 

املرخص  م بشروت 
 الترخيص.

اد وبيع منح تراخيص استيف .4
التخليص  أآلتواستخدام 

الربيدي وفقًا للشروت 
واألحكام اليت يصدر هبا قرار 

 من الوزير.

 (3مادة ) 
املوافقة على ق رار جمل س    -

ذف املادة، وإع ادة  النواب ث
 ترقيم املواد اليت تليها.

 (3مادة )
حذف املادة، وإعادة ت رقيم   -

 املواد اليت تليها.

 (3مادة )
أحكام الفقرة )أ( من املادة يستثىن من 

 ( من هذا القانون ما يلي:7)
املراسالت املتبادلة بني املرسل  -8

واملرسل إليه بواسطة مراسل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

خاص بدون أجر أو منفعة لقاء 
نقلها أو تسليمها، ويشترت أال 
ميار  املراسل اخلاص عمله على 
سبيل االحتراف وال عن طريق 

 عمل مؤسسي.
 

عم ال  املراسالت املتعلق ة باأل  -7
احلكومية اليت ترس ل بواس طة   

 مراسلي اجلهات احلكومية.
أوراق التفويض ال يت حيمل ها    -3

املراسلون ومتعهدو النقل بقص د  
تسليم البضاعة اليت يرافقوهن ا أو  
استالم البضاعة ال يت يكلف ون   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بنقلها بدون أجر أو منفعة لق اء  
 استالمها أو نقلها وتسليمها.

 احلقائب الدبلوماسية. -4
 (3مادة )

 
 
 
 
 

ينظم بريد البحرين وفقًا ألحكام 
 االتفاقيات الدولية املسائل التالية:

كيفية استالم وتسليم كل -8
 نوع من أنواع املواد الربيدية.

 (2مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم3مادة )

املوافقة على قرار جملس  -
كل نوع ذف عبارة )ث النواب 

( الواردة يف هناية البند من أنواع
 (.4رقم )

 

 (2مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم3مادة )

كل نوع من حذف عبارة ) -
( الواردة يف هناية البند رقم أنواع

(4.) 
 :نص املادة بعد التعديل

ينظم بريد البحرين وفقًا ألحكام 
 االتفاقيات الدولية املسائل التالية:

 
كيفية استالم وتسليم كل -8

 (2مادة )
 
 
 
 
 

ينظم بريد البحرين وفقًا ألحكام 
 االتفاقيات الدولية املسائل التالية:

 
كيفية استالم وتسليم كل نوع من -8
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

حتديد مدة حفظ املواد -7
الربيدية ورسوم التخزين 

 وحتصيلها.
طريقة التصرف يف املواد -3

الربيدية املهملة أو  يف القابلة 
 للتوزيع.

اإلجراءات األخرى املقررة كافة 
مبوجب االتفاقيات الدولية بشأن 

 املواد الربيدية.
 
 
 
 

 نوع من أنواع املواد الربيدية.
حتديد مدة حفظ املواد -7

الربيدية ورسوم التخزين 
 وحتصيلها.

التصرف يف املواد طريقة -3
الربيدية املهملة أو  يف القابلة 

 للتوزيع.
كافة اإلجراءات األخرى -4

املقررة مبوجب االتفاقيات 
 الدولية بشأن املواد الربيدية.

 واد الربيدية.أنواع امل
حتديد مدة حفظ املواد الربيدية -7

 ورسوم التخزين وحتصيلها.
طريقة التصرف يف املواد الربيدية -3

 املهملة أو  يف القابلة للتوزيع.
كافة اإلجراءات األخرى املقررة -4

مبوجب االتفاقيات الدولية بشأن 
كل نوع من أنواع املواد 

 الربيدية.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (2مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم2مادة )

املوافقة على ق رار جمل س    -
 إجراء التعديالت اآلتية:النواب ب

إعادة صيا ة الفقرة األوىل من -
 املادة على النحو التايل:

"حيظر إرسال أو استرياد أو  -
نقل املواد التالية داخل كافة 

 "املواد الربيدية:
يترتب (: تغييف عبارة )8البند ) -

عليها خطر عل ى م وظفي   
( الواردة يف سياق البند الربيد

يعـرض مـوظفي   إىل عبارة )

 (1مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم2مادة )

 
 إجراء التعديالت اآلتية:

إعادة صيا ة الفقرة األوىل من -
 املادة على النحو التايل:

"حيظر إرسال أو استرياد أو  
نقل املواد التالية داخل كافة 

 "املواد الربيدية:
يترتب (: تغييف عبارة )8البند ) -

عليها خطر عل ى م وظفي   
( الواردة يف سياق البند الربيد

يعـرض مـوظفي   إىل عبارة )

 (1مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.الربيد للخطر
( عملية(: تغييف كلمة )7البند ) -

الواردة يف هناية البند إىل كلمة 
 (.علمية)
و يفها (: تغييف عبارة )3البند ) -

( الواردة يف هناية البند من املواد
 (. واملواد األخرىعبارة ) إىل
(: إعادة صيا ة البند 4البند ) -

 على النحو اآليت:
املواد املشعة غري املهيأة أو "

املغلفة كما ينبغي وفقًا 
لتوصيات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، املرسلة من 

 (.الربيد للخطر
( عملية(: تغييف كلمة )7البند ) -

الواردة يف هناية البند إىل كلمة 
 (.علمية)
و يفها (: تغييف عبارة )3البند ) -

( الواردة يف هناية البند من املواد
 (. واملواد األخرىإىل عبارة )

(: إعادة صيا ة البند 4البند ) -
 على النحو اآليت:

املواد املشعة غري املهيأة أو "
املغلفة كما ينبغي وفقًا 
لتوصيات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، املرسلة من 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أشخاص أو جهات مصرح 
هلا قانونًا بالتعامل هبا رهيًا 

 ".من السلطات املختصة
(: إعادة صيا ة البند 1البند ) -

 على النحو اآليت:
"املواد املخلة بأسس العقيدة 
اإلسالمية أو اليت تثري الفرقة 
ــة   ــة أو املنافي أو الطائفي
لآلداب واألخالق والنظام 

 العام".
 (:6البند ) -
 ( ال واردة  املوادتغييف كلمة )

يف بداي  ة البن  د إىل كلم  ة  

أشخاص أو جهات مصرح 
هلا قانونًا بالتعامل هبا رهيًا 

 ".من السلطات املختصة
(: إعادة صيا ة البند 1البند ) -

 النحو اآليت:على 
"املواد املخلة بأسس العقيدة 
اإلسالمية أو اليت تثري الفرقة 
ــة   ــة أو املنافي أو الطائفي
لآلداب واألخالق والنظام 

 العام".
 (:6البند ) -
 ( ال واردة  املوادتغييف كلمة )

يف بداي  ة البن  د إىل كلم  ة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

حيظر إرسال أو استرياد أو نقل 
املواد التالية داخل كافة املواد 

 الربيدية:
املواد ال يت تك ون ثك م     -8

طبيعتها أو حزمها أو تغليفها مما 
يعـّرض مـوظفي الربيـد    قد 

، أو قد تلو  أو تتل ف  للخطر

 (.األشياء)
 ( الواردة اجلهاتتغييف كلمة )
س  ياق البن  د إىل كلم  ة  يف
 (.السلطات)

 

 (.األشياء)
 ( الواردة اجلهاتتغييف كلمة )

يف س  ياق البن  د إىل كلم  ة 
 (.السلطات)

 نص املادة بعد التعديل:
 

حيظر إرسال أو استرياد أو نقل 
املواد التالية داخل كافة املواد 

 الربيدية:
املواد ال يت تك ون ثك م     -8

طبيعتها أو حزمها أو تغليفها مما 
يعـّرض مـوظفي الربيـد    قد 

، أو قد تلو  أو تتل ف  للخطر

 
 
 
 
 
 

حيظر إرسال أو استيفاد أو نقل املواد 
 التالية بكافة املواد الربيدية:

املواد اليت تكون ثكم طبيعتها أو  -8
حزمها أو تغليفها مما قد يترتب 
عليها خطر على موظفي الربيد، 
أو قد تلو  أو تتلف املواد 
الربيدية األخرى أو املعدات 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

امل  واد الربيدي  ة األخ  رى أو 
املعدات الربيدية، أو قد تع وق  
 تنفيذ عمليات اخلدمات الربيدية.

املواد املخ درة وامل ؤثرات    -7
العقلية اخلطرة واملواد الس امة  
واملواد األخرى املمنوعة وال يت  
متنعها القوانني واللوائح املعمول 
هبا يف اململكة، ويستثىن من ذلك 
ما هو مرسل منها أل راض طبية 

 ا  إىل جهات مصرح علميةأو 
هبا رمسيًا من السلطات  بالتعامل

 املختصة قانونًا.
املواد القابل ة لالنفج ار أو    -3

املواد الربيدية األخرى أو املعدات 
تع وق تنفي ذ    الربيدية، أو قد

 عمليات اخلدمات الربيدية.
املواد املخ درة وامل ؤثرات    -7

العقلية اخلطرة واملواد الس امة  
واملواد األخرى املمنوعة وال يت  
متنعها القوانني واللوائح املعمول 
هبا يف اململكة، ويستثىن من ذلك 
ما هو مرسل منها أل راض طبية 

 ا  إىل جهات مصرح علميةأو 
يًا من السلطات هبا رمس بالتعامل

 املختصة قانونًا.
املواد القابل ة لالنفج ار أو    -3

الربيدية، أو قد تعوق تنفيذ 
 عمليات اخلدمات الربيدية.

املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  -7
اخلطرة واملواد السامة واملواد 
األخرى املمنوعة اليت متنعها 
القوانني واللوائح املعمول هبا يف 
اململكة، ويستثىن من ذلك ما هو 
مرسل منها أل راض طبية أو 

 ا عملية إىل جهات مصرح 
رمسيًا من السلطات  بالتعامل هبا

 املختصة قانونًا.
د القابلة لالنفجار أو املوا -3

االشتعال و يفها من املواد 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 واملـواد األخــرى االش تعال  
 اخلطرة.

املواد املشعة غري املهيـأة أو   -4
املغلفــة كمــا ينبغــي وفقــًا 
لتوصيات الوكالـة الدوليـة   
للطاقة الذرية، املرسـلة مـن   
أشخاص أو جهات مصرح هلا 
قانونًا بالتعامل هبا رهيـًا مـن   

 السلطات املختصة.
املواد املخلة بأسس العقيدة  -1

اإلسالمية أو اليت تثري الفرقة أو 
الطائفية أو املنافيـة لـآلداب   

 واألخالق والنظام العام.

 واملـواد األخــرى االش تعال  
 اخلطرة.

املواد املشعة غري املهيـأة أو   -4
املغلفــة كمــا ينبغــي وفقــًا 
لتوصيات الوكالـة الدوليـة   
للطاقة الذرية، املرسـلة مـن   
أشخاص أو جهات مصرح هلا 
قانونًا بالتعامل هبا رهيـًا مـن   

 املختصة. السلطات
املواد املخلة بأسس العقيدة  -1

اإلسالمية أو اليت تثري الفرقة أو 
الطائفية أو املنافيـة لـآلداب   

 واألخالق والنظام العام.

 اخلطرة.
املواد املشعة إذا مل تكن مهيأة  -4

ومغلفة كما ينبغي وفقًا ملا هو 
وارد بتوصيات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، ومرسلة من 
أشخاص أو جهات مصرح  ا 
بالتعامل هبا رمسيا من السلطات 

 املختصة قانونًا.
العقيدة اإلسالمية أو املواد املخلة ب -1

اآلداب أو املنافية لألخالق 
 والنظام العام يف اململكة.

امل  واد احملظ  ور اس  تيفادها أو  -6
تصديرها أو تداو ا يف اململكة، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

احملظور استيفادها أو  األشياء -6
تصديرها أو تداو ا يف اململكة، 
وكذلك امل واد ال يت تق رر    

املختصة وفقًا ألحكام  السلطات
يفادها أو القانون حظ ر اس ت  
 تصديرها بواسطة الربيد.

احملظور استيفادها أو  األشياء -6
تصديرها أو تداو ا يف اململكة، 
وكذلك امل واد ال يت تق رر    

املختصة وفقًا ألحكام  السلطات
أو القانون حظ ر اس تيفادها   

 تصديرها بواسطة الربيد.

وكذلك املواد اليت تقرر اجلهات 
املختصة وفقًا ألحكام الق انون  
حظر اس تيفادها أو تص ديرها   

 بواسطة الربيد.
 

 (  1مادة )
 
 
 
 
 

ملوظفي بريد البيرين يف حالة 

 (6مادة )
 (  بعد إعادة الترقيم1مادة )

 
رار جمل س  املوافقة على ق   -

 النواب بإعادة صيا ة املادة.

 (6مادة )
 (  بعد إعادة الترقيم1مادة )

 إجراء التعديالت اآلتية:
إعادة صيا ة املادة على النحو  -

 الوارد أدناه.
 نص املادة بعد التعديل:

ملوظفي بريد البيرين يف حالة 

 (6مادة )
 
 
 
 
 

إذا تبني ملوظفي بريد البحرين أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وجود دالئل أو ظروف حتمل 
على االعتقاد بوجود إحدى 

( 2املواد املشار إليها يف املادة )
من هذا القانون، يتم حترير 
حمضر بالواقعة وإحالته إىل 
السلطة املختصة بالتيقيق 

 الختاذ الالزم.
 

وجود دالئل أو ظروف حتمل 
على االعتقاد بوجود إحدى 

( 2إليها يف املادة )املواد املشار 
من هذا القانون، يتم حترير 
حمضر بالواقعة وإحالته إىل 
السلطة املختصة بالتيقيق 

 الختاذ الالزم.
 

توافرت ظروف حتمل على االعتقاد 
بوجود مادة من املواد املشار إليها يف 
املادة السابقة، يتم حترير حمضر 
بالواقعة وإحالته للجهة املختصة 

 بالتحقيق الختاذ الالزم.
 

 الباب الثاين
 سرية املراسالت الربيدية

 ( 7مادة )
س  رية املراس  الت الربيدي  ة 

فال جيوز مراقبت ها أو   ،مكفولة

 الثاينالباب 
 سرية املراسالت الربيدية

 (7مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم6مادة )

املوافقة على نص املادة كما  -

 الباب الثاين
 سرية املراسالت الربيدية

 (7مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم6مادة )

 دون تعديل 

 الباب الثاين
 سرية املراسالت الربيدية

 (7مادة )
فال  ،املراسالت الربيدية مكفولةسرية 

جيوز مراقبتها أو االطالع عليها أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

االطالع عليها أو إفشاء سريتها 
أو ض  بطها إال يف األح  وال  
وباإلجراءات املنصوص عليه ا  

 قانونًا.

إفشاء سريتها أو ضبطها إال يف   ورد من احلكومة املوقرة.
األحوال وباإلجراءات املنصوص 

 عليها قانونًا.

 ( 7املادة)
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 8املادة )
 ( بعد إعادة الترقيم7املادة)

املوافقة على ق رار جمل س    -
إعادة صيا ة مقدم ة  ب النواب 

 .املادة

 ( 8املادة )
 ( بعد إعادة الترقيم7املادة)

إعادة صيا ة مقدمة املادة على 
 النحو اآليت:

( 6"استثناء من أحكام املادة )
من هذا القانون، جيوز االطالع 

الربيدية على املراسالت 
 .":ومراقبتها يف األحوال التالية

 نص املادة بعد التعديل:

 (8مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

( 6استثناء من أحكام املـادة ) 
من هذا القانون، جيوز االطالع 
ــة  ــى املراســالت الربيدي عل

 :األحوال التاليةومراقبتها يف 
املراسالت الربيدية املهمل ة   -8

 وفقًا ألحكام االتفاقيات الدولية.
املراسالت الربيدية اليت تقرر  -7

السلطة القضائية االطالع عليها 
 للتحقيق يف جناية أو جنحة. 

األحوال األخرى اليت جيي ز   -3
فيها أي قانون آخر االط الع  
على حمتوي ات املراس الت أو   

 مراقبتها.

( 6استثناء من أحكام املـادة ) 
من هذا القانون، جيوز االطالع 
ــة  ــى املراســالت الربيدي عل

 :ومراقبتها يف األحوال التالية
املراسالت الربيدية املهمل ة   -8

 وفقًا ألحكام االتفاقيات الدولية.
 تقرر املراسالت الربيدية اليت -7

السلطة القضائية االطالع عليها 
 للتحقيق يف جناية أو جنحة. 

األحوال األخرى اليت جييز  -3
فيها أي قانون آخر االطالع 
على حمتويات املراسالت أو 

 مراقبتها.

استثناء من أحكام املادة السابقة، 
جيوز االطالع على املراسالت الربيدية 

 :يف احلاالت التالية
املراسالت الربيدية املهملة وفقًا  -8

 .ألحكام االتفاقيات الدولية
املراسالت الربيدية اليت تقرر  -7

السلطة القضائية االطالع عليها 
 .للتحقيق يف جناية أو جنحة

األحوال األخرى اليت جييز فيها  -3
أي قانون آخر االطالع على 

 .حمتويات املراسالت أو مراقبتها
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 8مادة )
االطالع عل ى األوراق  ال جيوز 

الرمسية أو الدفاتر أو املس تندات  
اإلدارية املتعلقة بربيد البح رين  
وال إعطاء صورة منها إال بن اء  
على طلب من السلطة املختصة 

 قانونًا.
 

 (7مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم8مادة )

املوافقة على نص املادة كما  -
 ورد من احلكومة املوقرة.

 (7مادة )
 بعد إعادة الترقيم( 8مادة )

 دون تعديل

 (7مادة )
ال جيوز االطالع على األوراق الرمسية 
أو الدفاتر أو املستندات اإلدارية 
املتعلقة بربيد البحرين وال إعطاء 
صورة منها إال بناء على طلب من 

 السلطة املختصة قانونًا.
 

 ( 7مادة )
 
 
 
 

 (01مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم7مادة )

املوافقة على ق رار جمل س    -
( السلطاتتغييف كلمة )النواب ب

ادة إىل ال  واردة يف ص  در امل  

 (01مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم7مادة )

( الس لطات تغييف كلم ة )  -
ال  واردة يف ص  در امل  ادة إىل 

 (.السلطة)

 (01مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
القضائية أن تعي د   السلطةعلى 

املراسالت الربيدي ة إىل بري د   
البحرين مؤشرًا عليها يف ح ال  
فضها مع بي ان بأهن ا فض ت    
مبعرفتها وذلك بع د اس تنفاد   

 الغرض الذي طلبت من أجله.

 (.السلطة)
 

 نص املادة بعد التعديل:
القضائية أن تعيد  السلطةعلى 

املراسالت الربيدية إىل بريد 
البحرين مؤشرًا عليها يف حال 
فضها مع بيان بأهنا فضت 
مبعرفتها وذلك بعد استنفاد 

 الغرض الذي طلبت من أجله.

 
على السلطات القضائية أن تعيد 
املراسالت الربيدية إىل بريد البحرين 

بيان مؤشرًا عليها يف حال فضها مع 
بأهنا فضت مبعرفتها وذلك بعد 
استنفاد الغرض الذي طلبت من 

 أجله.
 ( 01مادة )

 
 
 
 
 

 (00مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم01)مادة 

املوافقة على ق رار جمل س    -
 النواب بإجراء التعديالت التالية:

(: إعادة صيا ة البند 8البند ) -
 على النحو اآليت:

 (00مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم01مادة )

 
 

(: إعادة صيا ة البند 8البند ) -
 على النحو اآليت:

 (00مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تعترب سرية املراسالت الربيدية 
 منتهكة يف األحوال التالية:

"االطالع عمدًا دون ترخيص 
بأية وسيلة على فيوى املواد 
الربيدية بطريقة ختالف أحكام 
هذا القانون واالتفاقيات 

 ".الدولية
 (:7البند ) -
  ( إىل حمتوي ات كلمة )تغييف
 (.حمتوى)
 ( إىل أودع ت تغييف كلمة )
 (.مودعة)

 

"االطالع عمدًا دون تـرخيص  
بأية وسيلة على فيوى املـواد  
الربيدية بطريقة ختالف أحكـام  
هــذا القــانون واالتفاقيــات 

 ".الدولية
 (:7البند ) -
 ( إىل حمتوي ات تغييف كلمة )
 (.حمتوى)
 ( إىل أودع ت تغييف كلمة )
 (.مودعة)

 نص املادة بعد التعديل:
تعترب سرية املراسالت الربيدية 

 منتهكة يف األحوال التالية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعترب سرية املراسالت الربيدية منتهكة 
 يف األحوال التالية:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ــدًا دون   -8 ــالع عم االط
ترخيص بأية وسيلة على فيوى 
املواد الربيدية بطريقة ختـالف  
أحكام هذا القانون واالتفاقيات 

 الدولية.
أية مادة بريدية  حمتوىإفشاء  -7

 لدى بريد البحرين. مودعة
إعطاء معلومات أو صور من  -3

األوراق الرمسية أو ال دفاتر أو  
املستندات اإلدارية اخلاصة بربيد 
البحرين، أو إثبات إرس ال أو  
وصول إحدى املواد الربيدية يف 
  يف األحوال املصرح هبا قانونًا.

االطالع عمدًا دون ترخيص  -8
بأية وسيلة على فيوى املـواد  
الربيدية بطريقة ختالف أحكـام  

القــانون واالتفاقيــات هــذا 
 الدولية.

أية مادة بريدية  حمتوىإفشاء  -7
 لدى بريد البحرين. مودعة

إعطاء معلومات أو صور من  -3
األوراق الرمسية أو الدفاتر أو 
املستندات اإلدارية اخلاصة بربيد 
البحرين، أو إثبات إرسال أو 
وصول إحدى املواد الربيدية يف 
  يف األحوال املصرح هبا قانونًا.

االطالع عمدًا بأية وسيلة على  -8
فحوى املواد الربيدية بطريقة ال 

 تتفق مع أحكام هذا القانون.
إفشاء حمتويات أية مادة بريدية  -7

 أودعت لدى بريد البحرين.
إعطاء معلومات أو صور من  -3

الرمسية أو الدفاتر أو األوراق 
املستندات اإلدارية اخلاصة بربيد 
البحرين، أو إثبات إرسال أو 
وصول إحدى املواد الربيدية يف 

  يف األحوال املصرح هبا قانونًا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الباب الثالث
أجور اخلدمات الربيدية لربيد 

 البيرين
 ( 00مادة )

 
 
 

يصدر بتيديد فئات األجـور  
دمات الربيدية املستيقة على اخل

الربيدية أو تعديلها قرار مـن  
الوزير، بعد موافقـة جملـس   

 الوزراء.

 الباب الثالث
أجور اخلدمات الربيدية لربيد 

 البيرين
 ( 02مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم00مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب بإعادة صيا ة املادة.

 الباب الثالث
أجور اخلدمات الربيدية لربيد 

 البيرين
 ( 02مادة )

 ( بعد إعادة الترقيم00مادة )
 .إعادة صيا ة املادة  -

 نص املادة بعد التعديل:
يصدر بتيديد فئات األجور 
الربيدية املستيقة على اخلدمات 
الربيدية أو تعديلها قرار من 
الوزير، بعد موافقة جملس 

 الوزراء.

 الباب الثالث
أجور اخلدمات الربيدية لربيد 

 البيرين
 (02)مادة 

 
 
 

يكون فرض وتعديل األجور الربيدية 
لكافة أنواع اخلدمات بقرار من 

 الوزير، بعد موافقة جملس الوزراء.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 02مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تستوىف األجور الربيدية املقررة 
على املواد الربيدية بإحدى 

 (03مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم02مادة ) 
املوافقة على ق رار جمل س    -

 إجراء التعديالت اآلتية :النواب ب
 ( اجلهة املختصةتغييف عبارة )

( 4، 7الواردة يف هناية البندين )
 (.بريد البيرينإىل عبارة )

 ( 6إضافة بند جديد برقم )
"أي  طريقة أخرى نصه اآليت: 
 ".قرار من الوزيريصدر هبا 

 

 (03مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم02مادة ) 

قرر اجمللس إج راء التع ديالت   
 اآلتية :

 ( اجلهة املختصةتغييف عبارة )
( 4، 7الواردة يف هناية البندين )

 (.بريد البيرينإىل عبارة )
 ( 6إضافة بند جديد برقم )

"أي  طريقة أخرى نصه اآليت: 
 ".يصدر هبا قرار من الوزير
 نص املادة بعد التعديل:

تستوىف األجور الربيدية املقررة 
على املواد الربيدية بإحدى 

 (03مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تستوىف األجور الربيدية املقررة على 
 بإحدى الطرق التالية:املواد الربيدية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الطرق التالية:
الطوابع الربيدية املطبوعة أو  -8

 امللصقة.
بص  مات آالت ختل  يص  -7

بريـد  معتمدة رمسيًا م ن  
 .البيرين

مبالغ تدفع نقدًا مبكاتب بريد  -3
 البحرين. 

بصمات آالت طباعة أو  -4
طرائق أخرى للطباعة معتمدة 

 .بريد البيرينرمسيًا من 
اشتراك بريدي بالنسبة للمواد  -1

الربيدية اليت يصدر بتحديدها 

 الطرق التالية:
الطوابع الربيدية املطبوعة أو  -8

 امللصقة.
بص  مات آالت ختل  يص  -7

بريـد  معتمدة رمسيًا م ن  
 .البيرين

مبالغ تدفع نقدًا مبكاتب بريد  -3
 البحرين. 

بصمات آالت طباعة أو  -4
طرائق أخرى للطباعة معتمدة 

 .بريد البيرينرمسيًا من 
اشتراك بريدي بالنسبة للمواد  -1

الربيدية اليت يصدر بتحديدها 

الطوابع الربيدية املطبوعة أو  -8
 امللصقة.

بصمات آالت ختليص معتمدة  -7
 رمسيًا من اجلهة املختصة.

مبالغ تدفع نقدًا مبكاتب بريد  -3
 البحرين. 

بصمات آالت طباعة أو طرائق  -4
أخرى للطباعة معتمدة رمسيًا من 

 اجلهة املختصة.
اشتراك بريدي بالنسبة للمواد  -1

ليت يصدر بتحديدها قرار الربيدية ا
 من الوزير.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 قرار من الوزير.
أي طريقة أخرى يصدر هبا  -6

 من الوزير. قرار
 

 قرار من الوزير.
أي طريقة أخرى يصدر هبا  -6

 قرار من الوزير.
 

 ( 03مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 02مادة )
  ( بعد إعادة الترقيم03مادة )

املوافقة على ق رار جمل س    -
 إجراء التعديالت اآلتية :النواب ب

  تغييف كلمة )املسددة( الواردة
يف سياق مقدمة امل ادة إىل  

 (.امُلسدَّدكلمة )
  ( تغييف عب ارة :)أن البند )أ

( الواردة يف بداية البن د  يعيد

 ( 02مادة )
  ( بعد إعادة الترقيم03مادة )

قرر اجمللس إجراء التعديالت 
 اآلتية :

  تغييف كلمة )املسددة( الواردة
يف سياق مقدمة امل ادة إىل  

 (.امُلسدَّدكلمة )
  ( تغييف عب ارة :)أن البند )أ

( الواردة يف بداية البن د  يعيد

 (02مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

جيب على املرس ل أن يس دد   
األجور الربيدية كاملة على املواد 
الربيدية، ويف حالة املراس الت  

عن ها األج ور أو    امُلسدَّد يف 
ناقصة األجور، يك ون لربي د   
البحرين اختاذ أح د الط ريقني   

 التاليني:

 (.إعادةإىل كلمة )
 ( حذف عبارة :)أن البند )ب

( الواردة يف بداي ة  يقوم ب 
 البند.

 

 (.إعادةإىل كلمة )
 ( حذف عبارة :)أن البند )ب

( الواردة يف بداي ة  يقوم ب 
 البند.

 نص املادة بعد التعديل:
 

جيب على املرسل أن يسدد 
األجور الربيدية كاملة على املواد 
الربيدية، ويف حالة املراسالت 

عنها األجور أو  امُلسدَّد يف 
يكون لربيد ناقصة األجور، 

البحرين اختاذ أحد الطريقني 
 التاليني:

 
 
 
 
 
 

جيب على املرسل أن يسدد األجور 
الربيدية كاملة على املواد الربيدية، 
ويف حالة املراسالت  يف املسددة عنها 
األجور أو ناقصة األجور، يكون 
 لربيد البحرين اختاذ أحد الطريقني

 التاليني:
أن يعيد املواد الربيدية إىل املرسل  -أ 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

امل واد الربيدي ة إىل    إعادة .أ 
املرسل لك ي يت وىل بنفس ه    
استكمال سداد األجور الربيدية 
 وفقًا ألحكام االتفاقيات الدولية.

التخليص على املواد   يف  ب. 
املخلص عن ها أو اس تكمال   
التخليص على املراسالت ناقصة 
التخليص وُتحصل املبالغ الناقصة 
من املرسل أو املرسل إليه وفق ًا  

 االتفاقيات الدولية.ألحكام 

امل واد الربيدي ة إىل    إعادة .أ 
املرسل لك ي يت وىل بنفس ه    
استكمال سداد األجور الربيدية 
 وفقًا ألحكام االتفاقيات الدولية.

التخليص على املواد   يف   .ب 
املخلص عن ها أو اس تكمال   
التخليص على املراسالت ناقصة 

الناقصة التخليص وُتحصل املبالغ 
من املرسل أو املرسل إليه وفق ًا  

 ألحكام االتفاقيات الدولية.
 
 
 

لكي يتوىل بنفسه استكمال سداد 
األجور الربيدية وفقًا ألحكام 

 االتفاقيات الدولية.
أن يقوم بالتخليص على املواد  يف  -ب 

املخلص عنها أو استكمال 
التخليص على املراسالت ناقصة 
التخليص وُتحصل املبالغ الناقصة 

املرسل إليه وفقًا من املرسل أو 
 ألحكام االتفاقيات الدولية.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 02مادة )
 
 
 
 
 

تعفى من األجور الربيدية امل واد  
الربيدي  ة املعف  اة مبوج  ب  
االتفاقيات الدولية، ويصدر قرار 
من الوزير بتحديد هذه امل واد  

 .أجورهاوكيفية اإلعفاء من 
 
 

 ( 01مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم02مادة )

على قرار جملس املوافقة  -
األجور تغييف عبارة )النواب ب

( الواردة يف هناية الربيدية بشأهنا
 (.أجورهااملادة إىل كلمة )

 

 ( 01مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم02مادة )

األجور الربيدية تغييف عبارة ) -
( الواردة يف هناية املادة إىل بشأهنا
 (.أجورهاكلمة )

 نص املادة بعد التعديل:
تعفى من األجور الربيدية امل واد  
الربيدي  ة املعف  اة مبوج  ب  
االتفاقيات الدولية، ويصدر قرار 
من الوزير بتحديد هذه امل واد  

 .أجورهاوكيفية اإلعفاء من 

 (01مادة )
 
 
 
 
 

تعفى من األجور الربيدية املواد 
الربيدية املعفاة مبوجب االتفاقيات 
الدولية، ويصدر قرار من الوزير 

هذه املواد وكيفية اإلعفاء من بتحديد 
 األجور الربيدية بشأهنا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 01مادة )
تنظم بقرار من الوزير األحكام 
املتعلقة بإصدار تراخيص بيع 
الطوابع الربيدية وحتديد األحكام 

 والشروت اخلاصة هبا.
 

 ( 06مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم01مادة )

املوافقة على نص املادة كما  -
 املوقرة. ورد من احلكومة

 ( 06مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم01مادة )

 دون تعديل

 (06مادة )
تنظم بقرار من الوزير األحكام 
املتعلقة بإصدار تراخيص بيع الطوابع 
الربيدية وحتديد األحكام والشروت 

 اخلاصة هبا.
 

 ( 06مادة )
جيوز لربيد البح رين حتص يل   
الرسوم اجلمركية املقررة عل ى  

الربيدية وتسديد حص يلة  املواد 
هذه الرسوم حلساب اجلم ارك،  
وذلك بالطريقة اليت يتفق عليها 

 بني اجلهتني.

 ( 07مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم06مادة )

املوافقة على نص املادة كما  -
 ورد من احلكومة املوقرة.

 ( 07مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم06مادة )

 دون تعديل

 (07مادة )
البحرين حتصيل الرسوم جيوز لربيد 

اجلمركية املقررة على املواد الربيدية 
وتسديد حصيلة هذه الرسوم حلساب 
اجلمارك، وذلك بالطريقة اليت يتفق 

 عليها بني اجلهتني.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (07مادة )
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأحكـام   .أ 
االتفاقيات الدوليـة، ختضـع   
للتفتـــيا واإلجـــراءات 
اجلمركية، املواد الربيدية الـيت  
حتتوي أو ثكن أن حتتوي على 
ــراخيص  أشــياء خاضــعة لت

 استرياد أو رسوم مجركية.
يستثىن من حكم الفقـرة    .ب 

 ( 08مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم07مادة )

ق رار جمل س   املوافقة على  -
 النواب بإعادة صيا ة املادة.

 ( 08مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم07مادة )

 قرر اجمللس إعادة صيا ة املادة
 .على النحو الوراد أدناه

 نص املادة بعد التعديل:
مع عدم اإلخالل بأحكـام   .أ 

االتفاقيات الدوليـة، ختضـع   
للتفتـــيا واإلجـــراءات 
اجلمركية، املواد الربيدية الـيت  

أو ثكن أن حتتوي على  حتتوي
ــراخيص  أشــياء خاضــعة لت

 استرياد أو رسوم مجركية.
يستثىن من حكم الفقـرة    .ب 

 (08مادة )
 
 
 
 

ختض  ع للتفت  يإل واإلج  راءات  
فاقي ات  اجلمركية، يف ح دود االت 

الدولية، املواد الربيدية اليت حتتوي أو 
ميكن أن حتتوي على أشياء خاض عة  
 لتراخيص استيفاد أو رسوم مجركية.

وتستثىن من حكم الفقرة السابقة 
كافة املواد الربيدية اليت ترد إىل 
اململكة عن طريق اخلطأ أو بقصد 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

)أ( من هذا القـانون املـواد   
الربيديـة كافـة الــواردة إىل   
اململكة عن طريـق اخلطـأ أو   
ــاهلا إىل  ــادة إرس بقصــد إع

 اخلارج.

)أ( من هذا القـانون املـواد   
الربيديـة كافـة الــواردة إىل   
اململكة عن طريـق اخلطـأ أو   
ــاهلا إىل  ــادة إرس بقصــد إع

 اخلارج.

 إعادة إرسا ا إىل اخلارج.
 

 الباب الرابع
 البيرينمسئولية بريد 

 ( 08مادة )
 
 
 
 

 الباب الرابع
 مسئولية بريد البيرين

 (07مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم08مادة )

املوافقة على ق رار جمل س    -
( عن د كلمة )تصويب النواب ب

 (.عنالواردة يف صدر املادة إىل )
 

 الباب الرابع
 مسئولية بريد البيرين

  (07مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم08مادة )

( عندصويب كلمة )ت ر اجمللسقر
 (.عنالواردة يف صدر املادة إىل )

 نص املادة بعد التعديل:
 عنبريد البحرين  يف مسئول 

 الباب الرابع
 مسئولية بريد البيرين

 (07مادة )
 
 
 
 

بريد البحرين  يف مسئول عند فقد أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 عنبريد البحرين  يف مسئول 
فقد أو تلف أي مادة بريدية 
مصدرة بالطريق العادي أو عن 
التأخيف أو اخلطأ يف تصديرها أو 

 تسليمها.

فقد أو تلف أي مادة بريدية 
مصدرة بالطريق العادي أو عن 
التأخيف أو اخلطأ يف تصديرها أو 

 تسليمها.

تلف أي مادة بريدية مصدرة بالطريق 
العادي أو عن التأخيف أو اخلطأ يف 

 تصديرها أو تسليمها.

 ( 07مادة )
 
 
 
 
 
 

 

 (20( و )21املادتان )
 ( بعد إعادة الترقيم 07مادة )

املوافقة على قرار جملس  -
دمج املادتني مع مراعاة النواب ب

اد اليت تليهما، إعادة ترقيم املو
املوافقة على قرار جملس النواب و
 .إعادة صيا تهماب

 (20( و )21)املادتان 
 ( بعد إعادة الترقيم 07مادة )

قرر اجمللس دمج املادتني مع 
مراعاة إعادة ترقيم املواد اليت 
تليهما، وإعادة صيا تهما على 

 النحو الوارد أدناه.
 نص املادة بعد التعديل:

 

يكون بريد البيرين مسنواًل  .أ 

 ( 21مادة )
 
 
 
 
 
 

يكون بريد البحرين مسئواًل عن فقد 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

يكون بريد البيرين مسنواًل  .أ 
عن فقد أو تلف الطرود الربيدية 
والرسائل املسجلة املودعة لديه 
بإيصال اإليداع، ويتم دفع قيمة 
التعويض وفقًا ألحكام االتفاقيات 
الدولية لصاحب الشأن طبقًا 

 للشروط التالية: 
أالَّ يكون الضرر ناجتًا عن قوة  -8

 قاهرة.
أالَّ يكون الفقد أو التلف  -7

ناشئًا عن خطأ املرسل أو إمهاله 
 أو طبيعة الشيء املرسل.

أالَّ تكون حمتويات املادة  -3

عن فقد أو تلف الطرود الربيدية 
والرسائل املسجلة املودعة لديه 
بإيصال اإليداع، ويتم دفع قيمة 
التعويض وفقًا ألحكام االتفاقيات 
الدولية لصاحب الشأن طبقًا 

 للشروط التالية: 
أالَّ يكون الضرر ناجتًا عن   -8

 قوة قاهرة.
أالَّ يكون الفقد أو التلف  -7

اله ناشئًا عن خطأ املرسل أو إمه
 أو طبيعة الشيء املرسل.

أالَّ تكون حمتويات املادة  -3
الربيدية من املواد احملظور إرساهلا 

أو تلف الطرود الربيدية والرسائل 
املسجلة اليت تودع لديه مبوجب 
إيصاالت إيداع، ويتم دفع التعويض 
 لصاحب الشأن وفقًا للشروت اآلتية:

أال يكون الضرر ناجتًا عن قوة  -8
 قاهرة.

الفقد أو التلف ناشئًا أال يكون  -7
عن خطأ املرسل أو إمهاله أو 

 طبيعة الشيء املرسل.
أال تكون حمتويات املادة الربيدية  -3

من املواد احملظور إرسا ا مبوجب 
 ( من هذا القانون.1املادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

الربيدية من املواد احملظور إرساهلا 
( من هذا 2مبوجب املادة )

 القانون.
أالَّ تكون قد مت االستيالء   -4

عليها مبعرفة إحدى السلطات 
 املختصة.

يسق  احلق يف إقامة دعوى  ب.
سنة تبدأ مـن  التعويض بانقضاء 

اليوم التـا  للتـاريخ الثابـت    
 بإيصال اإليداع.

 
 
 

( من هذا 2مبوجب املادة )
 القانون.

أالَّ تكون قد مت االستيالء   -4
عليها مبعرفة إحدى السلطات 

 املختصة.
يسق  احلق يف إقامة دعوى  .ب 

التعويض بانقضاء سنة تبدأ من 
للتاريخ الثابت اليوم التا  
 بإيصال اإليداع.

 

أن يتقدم صاحب الشأن بطلب  -4
التعويض خالل سنة تبدأ من اليوم 

 التايل إليداع املادة الربيدية.
ن قد مت االستيالء عليها أال تكو -1

 مبعرفة السلطات املختصة.
 (20)مادة  

حتدد قيمة التعويض وفقًا ألحكام 
 االتفاقيات الدولية.



 

312 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 21مادة )
 
 
 
 

على كل من ُسلَِّمت إليـه   -أ 
مادة بريدية عن طريق اخلطأ أو 
عثر عليها أن يردها إىل بريـد  

 البيرين بدون تأخري.
حيــق لربيــد البيــرين   -ب 

املادة الربيدية املسلَّمة  استرداد
عن طريق اخلطأ أو املسـتوىل  

 عليها بدون وجه حق.

 (22مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم21مادة )

املوافقة على ق رار جمل س    -
 النواب بإعادة صيا ة املادة.

 (22مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم21مادة )

 قرر اجمللس إعادة صيا ة امل ادة 
 .على النحو الوارد أدناه

 ص املادة بعد التعديل:ن
على كل من ُسلَِّمت إليـه   -أ 

مادة بريدية عن طريق اخلطأ أو 
عثر عليها أن يردها إىل بريـد  

 البيرين بدون تأخري.
حيــق لربيــد البيــرين   -ب 

استرداد املادة الربيدية املسلَّمة 
عن طريق اخلطأ أو املسـتوىل  

 عليها بدون وجه حق.

 ( 22مادة )
 
 
 
 

مادة بريدية على كل من سلمت إليه 
عن طريق اخلطأ أو عثر عليها أن 
يردها إىل بريد البحرين بدون تأخيف، 
ولربيد البحرين احلق يف استردادها 

 منه.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الباب اخلامس
 العقوبات

 ( 20مادة )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب اخلامس
 العقوبات

 (23مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم 20مادة )

املوافقة على ق رار جمل س    -
 :إجراء التعديالت اآلتيةالنواب ب

 
  إضافة مقدمة إىل املادة نصها

 اآليت:
"مع عدم اإلخالل بأية 
عقوبة أشد ينص عليها 
قانون العقوبات أو أي قانون 

 ".آخر:

 الباب اخلامس
 العقوبات

 (23مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم 20مادة )

ر اجمللس إج راء التع ديالت   قر
 :اآلتية

 
  إضافة مقدمة إىل املادة نصها

 اآليت:
"مع عدم اإلخالل بأية 
عقوبة أشد ينص عليها 
قانون العقوبات أو أي قانون 

 ".آخر:

 الباب اخلامس
 العقوبات

 (23مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مع عدم حذف عبارة
اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص 
عليها قانون العقوبات أو أي 

 ( من بنود املادة.قانون آخر،
 :)وال إضافة عبارة ) البند )ب

( بعد جتاوز مخسني ألف دينار
وبالغرامة اليت ال تقل عبارة )

 (.عن عشرة آالف دينار
  /ح ذف  (: 0البند )هــ

( من كلم ة  ب حرف اجلر )
( ال واردة يف بداي ة   بدون)

 البند.
 /تغييف عبارة (: 2البند )هـ

  ( م ع ع دم   حذف عب ارة
ينص  اإلخالل بأية عقوبة أشد

عليها قانون العقوبات أو أي 
 ( من بنود املادة.قانون آخر،

 :)وال إضافة عبارة ) البند )ب
( بعد جتاوز مخسني ألف دينار

وبالغرامة اليت ال تقل عبارة )
 (.عن عشرة آالف دينار

  /ح ذف  (: 0البند )هــ
( من كلم ة  ب حرف اجلر )

( ال واردة يف بداي ة   بدون)
 البند.

 /تغييف عبارة (: 2البند )هـ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
أشد ينص عليها قانون 

( الواردة يف بداية قام باستالم)
 (.استلمالبند إىل )

  تغييف عب ارة  (2)هـ/البند :
( الواردة يف بداية قام بإخفاء)

 (.أخفىالبند إىل )
 /حذف كلمة (: 1البند )هـ

( الواردة يف بداية البنود من)
 /ه (.2، 6، 1)
  إعادة ترقيم املواد احملال إليها

 .لموادللترقيم اجلديد لوفقًا 
 

 

( الواردة يف بداية قام باستالم)
 (.استلمالبند إىل )

  تغييف عب ارة  (2)هـ/البند :
( الواردة يف بداية قام بإخفاء)

 (.أخفىالبند إىل )
 /حذف كلمة (: 1البند )هـ

( الواردة يف بداية البنود من)
 /ه (.2، 6، 1)
  إعادة ترقيم املواد احملال إليها

 .لموادللترقيم اجلديد لوفقًا 
 نص املادة بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
أشد ينص عليها قانون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  -أ 
ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 العقوبات أو أي قانون آخر:
يعاقب باحلبس مدة ال تقل  -أ 

عن ثالثة أشهر وال جتاوز سنة 
واحدة وبالغرامة اليت ال تقل عن 
مخسة آالف دينار وال جتاوز 
عشرة آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني، كل من قام 
دون ترخيص بتقدمي أي من 
اخلدمات الربيدية باملخالفة 

( من الفقرة )أ( 8ألحكام البند )
من هذا القانون، ( 7من املادة )

وجيوز للمحكمة يف حالة احلكم 
باإلدانة أن تأمر بوقف نشات 

 العقوبات أو أي قانون آخر:
يعاقب باحلبس مدة ال تقل  -أ 

عن ثالثة أشهر وال جتاوز سنة 
واحدة وبالغرامة اليت ال تقل عن 
مخسة آالف دينار وال جتاوز 
عشرة آالف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني، كل من قام 
دون ترخيص بتقدمي أي من 
اخلدمات الربيدية باملخالفة 

( من الفقرة )أ( 8ألحكام البند )
من هذا القانون، ( 7من املادة )

وجيوز للمحكمة يف حالة احلكم 
باإلدانة أن تأمر بوقف نشات 

قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وال جتاوز سنة 
واحدة وبالغرامة اليت ال تقل عن 
مخسة آالف دينار وال جتاوز عشرة 
آالف دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني، كل من قام دون ترخيص 
بتقدمي أي من اخلدمات الربيدية 

( من الفقرة 8باملخالفة ألحكام البند )
( من هذا القانون، 7املادة ))أ( من 

وجيوز للمحكمة يف حالة احلكم 
باإلدانة أن تأمر بوقف نشات احملكوم 
عليه أو  لق احملل ملدة ال تزيد على 
سنة واحدة، فإذا تكررت املخالفة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

احملكوم عليه أو  لق احملل ملدة ال 
تزيد على سنة واحدة، فإذا 
تكررت املخالفة جاز للمحكمة 
أن تأمر بشطب القيد من 

 السجل التجاري.
يعاقب باحلبس مدة ال تقل  -ب 

عن سنة واحدة وبالغرامة اليت ال 
وال  عشرة آالف دينارتقل عن 

، كل جتاوز مخسني ألف دينار
( من 7من خيالف أحكام البند )

( من هذا 7الفقرة )أ( من املادة )
 القانون.

يعاقب باحلبس وبالغرامة اليت  -ج 

احملكوم عليه أو  لق احملل ملدة ال 
تزيد على سنة واحدة، فإذا 
تكررت املخالفة جاز للمحكمة 
أن تأمر بشطب القيد من السجل 

 التجاري.
يعاقب باحلبس مدة ال تقل  -ب 

عن سنة واحدة وبالغرامة اليت ال 
وال  عشرة آالف دينارتقل عن 

، كل جتاوز مخسني ألف دينار
( من 7من خيالف أحكام البند )

( من هذا 7الفقرة )أ( من املادة )
 القانون.

يعاقب باحلبس وبالغرامة  -ج 

جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد 
 من السجل التجاري.

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة   -ب 
وبات أو أشد ينص عليها قانون العق

أي قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة 
ال تقل عن سنة واحدة وبالغرامة اليت 
ال تقل عن عشرة آالف دينار، كل 

( من 7من خيالف أحكام البند )
( من هذا 7الفقرة )أ( من املادة )

 القانون.
 
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة  -ج 

أشد ينص عليها قانون العقوبات أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ال جتاوز عشرة آالف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، كل من 
خيالف أي من أحكام املادتني 

 من هذا القانون. (6)و  (2)
قب بالغرامة اليت ال تقل يعا -د 

عن ألف دينار وال جتاوز مخسة 
آالف دينار، كل من خيالف أيًا 

( من الفقرة 4من أحكام البند )
( من الفقرة )د( 4)أ( والبند )
واملادة  (8)( واملادة 7من املادة )

 من هذا القانون. (01)
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  -ه 

على ثالثة أشهر وبالغرامة اليت ال 

اليت ال جتاوز عشرة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل 
من خيالف أي من أحكام املادتني 

 من هذا القانون. (6)و  (2)
يعاقب بالغرامة اليت ال تقل  -د 

عن ألف دينار وال جتاوز مخسة 
آالف دينار، كل من خيالف أيًا 

( من الفقرة 4من أحكام البند )
( من الفقرة )د( من 4)أ( والبند )

واملادة  (8)( واملادة 7املادة )
 من هذا القانون. (01)
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  -ه 

على ثالثة أشهر وبالغرامة اليت ال 

باحلبس أي قانون آخر، يعاقب 
وبالغرامة اليت ال جتاوز عشرة آالف 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل 

( 1من خيالف أيًا من أحكام املادتني )
 ( من هذا القانون.2و )

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  -د 
ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
قانون آخر، يعاقب بالغرامة اليت ال 

مخسة تقل عن ألف دينار وال جتاوز 
آالف دينار، كل من خيالف أيًا من 

( من الفقرة )أ( والبند 4أحكام البند )
( 7( من الفقرة )د( من املادة )4)

( من هذا 86( واملادة )1واملادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ز مخسة آالف دينار أو جتاو
بإحدى هاتني العقوبتني، كل 

 من:
وجه حق بإعاقة أو  دونقام  -8

تأخيف نقل أو توزيع أو تسليم 
 املواد الربيدية.

مادة بريدية دون وجه  استلم -7
حق بناء على اإلدالء مبعلومات 

 كاذبة.
امتنع عن إعادة مادة بريدية  -3

 سلمت له عن طريق اخلطأ.
 املواد الربيدية أو أخفى -4

أعدمها أو أتلفها أو عبث هبا 

اوز مخسة آالف دينار أو جت
بإحدى هاتني العقوبتني، كل 

 من:
وجه حق بإعاقة أو  دونقام  -8

تأخيف نقل أو توزيع أو تسليم 
 املواد الربيدية.

مادة بريدية دون وجه  استلم -7
حق بناء على اإلدالء مبعلومات 

 كاذبة.
امتنع عن إعادة مادة بريدية  -3

 سلمت له عن طريق اخلطأ.
أو  امل واد الربيدي ة   أخفى -4

أعدمها أو أتلفها أو عبث هب ا  

 القانون.
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  -ه 

ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال 

هر وبالغرامة اليت ال تزيد على ثالثة أش
جتاوز مخسة آالف دينار أو بإحدى 

 هاتني العقوبتني، كل من:
قام بدون وجه حق بإعاقة أو  -8

تأخيف نقل أو توزيع أو تسليم املواد 
 الربيدية.

قام باستالم مادة بريدية دون  -7
وجه حق بناء على اإلدالء مبعلومات 

 كاذبة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 باملخالفة ألحكام القانون.
تعامل يف الطوابع الربيدية  -1

املقلدة أو املزورة على أي حنو 
 مع علمه بذلك.

اس  تعمل آالت التخل  يص  -6
الربيدي بقصد الغ إل أو قل د   

 بصماهتا.
استعمل طابعًا بريديًا س بق   -2

 استعماله مع علمه بذلك.
 

 
 
 

 باملخالفة ألحكام القانون.
تعامل يف الطوابع الربيدية  -1

املقلدة أو املزورة على أي حنو 
 مع علمه بذلك.

اس  تعمل آالت التخل  يص  -6
الربيدي بقصد الغ إل أو قل د   

 بصماهتا.
استعمل طابعًا بريديًا س بق   -2

 استعماله مع علمه بذلك.
 

امتنع عن إعادة مادة بريدية  -3
 ق اخلطأ.سلمت له عن طري

قام بإخفاء املواد الربيدية أو  -4
أعدمها أو أتلفها أو عبث هبا 

 باملخالفة ألحكام القانون.
من تعامل يف الطوابع الربيدية  -1

املقلدة أو املزورة على أي حنو مع 
 علمه بذلك.

من استعمل آالت التخليص  -6
 الربيدي بقصد الغإل أو قلد بصماهتا.

من استعمل طابعًا بريديًا سبق  -2
 استعماله مع علمه بذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 22مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم 22مادة )

 
املوافقة على ق رار جمل س    -

 إجراء التعديالت اآلتية:النواب ب
   ،تقسيم املادة إىل بن دين )أ

 ب( مع تغييف ما يلزم.
  إضافة العبارة اآلتية إىل مقدمة

"مع عدم اإلخـالل  املادة: 
باملسئولية اجلنائية لألشخاص 

 ".الطبيعيني،
 ( وال خيل ذلك حذف عبارة

باملسئولية اجلنائية لألش خاص  

 (22مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم22مادة )

  
قرر اجمللس إج راء التع ديالت   

 اآلتية :
   ،تقسيم املادة إىل بن دين )أ

 ب( مع تغييف ما يلزم.
  إضافة العبارة اآلتية إىل مقدمة

"مع عدم اإلخـالل  املادة: 
باملسئولية اجلنائية لألشخاص 

 ".الطبيعيني،
  وال خيل ذلك )حذف عبارة

باملسئولية اجلنائية لألش خاص  

 (22مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

مع عدم اإلخالل باملسئولية  .أ 
اجلنائية لألشخاص الطبيعـيني،  
ُيسأل الشـخص االعتبـاري   
جنائيًا إذا ارُتكبت أية جرثة من 
اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 
القانون باهـه أو حلسـابه أو   
ملنفعته، وكان ذلـك نتيجـة   
تصرف أو إمهـال جسـيم أو   
موافقة أو تسّتر من أي عضـو  

أو أي جملس إدارة أو رئـيس  

( الطبيعيني طبقًا ألحكام القانون
 الواردة يف هناية املادة.

 

( الطبيعيني طبقًا ألحكام القانون
 الواردة يف هناية املادة.

 نص املادة بعد التعديل:
مع عدم اإلخالل باملسئولية  .أ 

اجلنائية لألشخاص الطبيعـيني،  
ُيسأل الشـخص االعتبـاري   
جنائيًا إذا ارُتكبت أية جرثـة  
من اجلرائم املنصوص عليها يف 
هذا القانون باهه أو حلسابه أو 
ملنفعته، وكان ذلـك نتيجـة   
تصرف أو إمهـال جسـيم أو   
موافقة أو تسّتر من أي عضـو  

أو أي جملس إدارة أو رئـيس  

 
 
 

يسأل الشخص االعتباري جنائيًا إذا 
اجلرائم ارتكبت أية جرمية من 

املنصوص عليها يف هذا القانون بامسه 
أو حلسابه أو ملنفعته، وكان ذلك 
نتيجة تصرف أو إمهال جسيم أو 
موافقة أو تستر من أي عضو جملس 
إدارة أو رئيس أو أي مسئول آخر 
يف ذلك الشخص االعتباري أو ممن 

 يتصرف هبذه الصفة.
ويعاقب الشخص االعتباري بضعف 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

مسئول آخر يف ذلك الشخص 
االعتباري أو مّمن يتصرف هبذ  

 الصفة.
 

يعاقب الشخص االعتباري ب. 
بضعف الغرامة، حبـديها األد   
واألقصى، املقررة لتلك اجلرثة 

 طبقًا ألحكام هذا القانون.
 
 
 
 
 

مسئول آخر يف ذلك الشخص 
االعتباري أو مّمن يتصرف هبذ  

 الصفة.
 

يعاقب الشخص االعتباري   .ب 
بضعف الغرامة، حبديها األد  
واألقصى، املقررة لتلك اجلرثة 

 طبقًا ألحكام هذا القانون.

دىن واألقصى، الغرامة، ثديها األ
املقررة لتلك اجلرمية طبقًا ألحكام هذا 

 القانون.
وال خيل ذلك باملسئولية اجلنائية 
لألشخاص الطبيعيني طبقًا ألحكام 

 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الباب السادس
 أحكام ختامية

 ( 23مادة )
 
 
 
 

ملوظفي اجلهة املختص ة ال ذين   
خيو م وزير العدل باالتفاق مع 
الوزير صفة م أموري الض بط   
القضائي وذلك بالنسبة للجرائم 
املنصوص عليها يف هذا القانون 
واليت تقع يف دوائر اختصاصهم 

 الباب السادس
 أحكام ختامية

 (21مادة )
 رقيم ( بعد إعادة الت23مادة )

املوافقة على قرار جملس  -
ذف كلمة )يكون( النواب ث

 الواردة يف صدر املادة .
 

 الباب السادس
 أحكام ختامية

 (21مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم 23مادة )

قرر اجمللس حذف كلمة )يكون( 
 الواردة يف صدر املادة .
 نص املادة بعد التعديل:

ملوظفي اجلهة املختصة الذين 
خيو م وزير العدل باالتفاق مع 
الوزير صفة مأموري الضبط 
القضائي وذلك بالنسبة للجرائم 
املنصوص عليها يف هذا القانون 
واليت تقع يف دوائر اختصاصهم 

 الباب السادس
 أحكام ختامية

 (21مادة )
 
 
 
 

ختصة الذين يكون ملوظفي اجلهة امل
خيو م وزير العدل باالتفاق مع الوزير 
صفة مأموري الضبط القضائي وذلك 
بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف 
هذا القانون واليت تقع يف دوائر 
اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
 

 وظائفهم. وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

 ( 22مادة )
جيوز بقرار مسبب من ال وزير  
املختص بشئون التجارة وق ف  
نشات أية منشأة أو  لق حمل ها  
إداريًا مدة ال تزيد عل ى س تة   
أشهر بناًء على توصية مسببة من 
الوزير إذا ثبت قيامها مبمارس ة  
أي من أنشطة اخلدمات الربيدية 
املشار إليها يف الفقرة )أ( م ن  

( من هذا القانون دون 7املادة )
ترخيص أو باملخالفة لش روت  

 ( 26مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم22مادة )

 
املوافقة على نص املادة كم ا   -

 ورد من احلكومة املوقرة.
 

 ( 26مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم22مادة )

 
 دون تعديل 

 (26مادة )
جيوز بقرار مسبب من الوزير املختص 
بشئون التجارة وقف نشات أية منشأة 
أو  لق حملها إداريًا مدة ال تزيد على 
ستة أشهر بناًء على توصية مسببة من 
الوزير إذا ثبت قيامها مبمارسة أي من 

ها أنشطة اخلدمات الربيدية املشار إلي
( من هذا 7يف الفقرة )أ( من املادة )

القانون دون ترخيص أو باملخالفة 
 لشروت الترخيص.

ويصدر ال وزير املخ تص بش ئون    
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الترخيص.
ويصدر الوزير املختص بش ئون  
التجارة، بعد التنسيق مع الوزير، 
قرارًا بشأن ضوابط وإج راءات  
 وقف النشات و لق احملل إداريًا.

 

التجارة، بعد التنسيق م ع ال وزير،   
قرارًا بش أن ض وابط وإج راءات    

 وقف النشات و لق احملل إداريًا.

 ( 21مادة )
تسري أحكام االتفاقيات الدولية 

بشأنه نص خاص يف فيما مل يرد 
 هذا القانون.

 
 
 

 (27مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم 21مادة )

 
املوافقة على نص املادة كم ا   -

 ورد من احلكومة املوقرة.
 

 (27مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم21مادة )

  
 دون تعديل 

 (27مادة )
تسري أحكام االتفاقيات الدولية فيما 
مل يرد بشأنه نص خ اص يف ه ذا   

 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 26مادة )
 
 
 
 
 

عل  ى األف  راد والش  ركات 
واملؤسسات اليت تعمل يف نشات 
اخلدمات الربيدية وقت العم ل  
هبذا القانون، توفيق أوضاعهم مبا 
يتفق وأحكامه خالل ستة أشهر 

 من تاريخ العمل به.
 

 (28مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم26مادة )

املوافقة على ق رار جمل س    -
أن يبادروا عبارة )ذف النواب ث

 ( الواردة يف سياق املادة.إىل
 

 (28مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم26مادة )

أن قرر اجمللس حذف عب ارة ) 
( الواردة يف س ياق  يبادروا إىل

 املادة.
 نص املادة بعد التعديل:

عل  ى األف  راد والش  ركات 
واملؤسسات اليت تعمل يف نشات 
اخلدمات الربيدية وقت العم ل  

القانون، توفيق أوضاعهم مبا هبذا 
يتفق وأحكامه خالل ستة أشهر 

 من تاريخ العمل به.

 (28مادة )
 
 
 
 
 

على األفراد والشركات واملؤسسات 
اليت تعمل يف نشات اخلدمات الربيدية 
وقت العمل هبذا القانون، أن يبادروا 
إىل توفيق أوضاعهم مبا يتفق وأحكامه 
 خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 27مادة )
كل حكم خيالف أحك ام   ُيلغى

 .هذا القانون

 (27مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم27مادة )

 
املوافقة على نص املادة كم ا   -

 ورد من احلكومة املوقرة.

 (27مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم27مادة )

 
 دون تعديل

 (27مادة )
كل حكم خيالف أحكام هذا  ُيلغى

 .القانون

 ( 28مادة )
ُيصدر الوزير القرارات الالزم ة  
لتنفيذ أحكام ه ذا الق انون،   
ويستمر العمل بالقواعد والنظم 
املعمول هبا وقت صدور ه ذا  
القانون، واليت ال تتعارض م ع  
أحكامه، وذلك إىل حني صدور 

 القرارات املشار إليها.

 (31مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم28مادة )

املوافقة على نص املادة كم ا   -
 ورد من احلكومة املوقرة.

 

 (31مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم28مادة )

 
 دون تعديل

 (31مادة )
ُيصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ 
أحكام هذا القانون، ويستمر العمل 
بالقواعد والنظم املعمول هبا وقت 
صدور هذا القانون، واليت ال تتعارض 
مع أحكامه، وذلك إىل حني صدور 

 املشار إليها. القرارات
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 جملس النوابكما أقرها 
 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ( 27مادة )
على رئ يس جمل س ال وزراء    

 -كل فيما خيص ه  –والوزراء 
تنفيذ أحكام ه ذا الق انون،   
وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.
 

 (30مادة )
 ( بعد إعادة الترقيم27مادة )

 
املوافقة على نص املادة كما  -

 ورد من احلكومة املوقرة.

 (30)مادة 
 ( بعد إعادة الترقيم27مادة )

 
 دون تعديل 

 (30مادة )
 –على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  -كل فيما خيصه
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
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م1121مايو  21التاريخ :   
 

 

 سعادة األستاذ / مجعة حممد الكعبي     احملرتم

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
( 16مشووعو  نوو بوع يشووأع اليع ووض، المعافوو  لممعسوووظ الممنوو  عنووظ )الموضووو   

 ظ.3131لسبة 

 

 السالظ عم نظ وعومة هللا ويعن له،،

 

، عئ س المجمس الس ض عم  يع   لح ال  لحم  ل  م، أرفق 4112مايو  11بتاريخ 

مشعو  ن بوع يشأع  (، نسخة من2د  3ص ل ت ق / ف  991ضمن كتابه رقم )

إلى لجنة الشؤون ، ظ3131( لسبة 16اليع ض، المعاف  لممعسوظ الممن  عنظ )

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة 

 والبيئة.
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، عقدت لجنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة اجتماع را ظ3132م  و  37وبتاريخ      

وقرررار مجلررن النرروا  المررذكور،  ، حيررا اعلعررت مشرررون القررانونالث لووو وال شووع ع

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلن. بشأنه،

 

 

لمبراد   إلى عدم مخالفة مشرون القرانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 الدستور. وأحكام

 

 عني المجبة 

مشعو  ن بوع يشأع اليع ض، المعاف  لممعسوظ الممن  عنوظ ترى اللجنة سالمة      

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، ظ3131( لسبة 16)

 

 

 دالل جاسم الزايد

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية


