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 م2014يونيو   12التاريخ: 

 

التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول مشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون 

  2014( لسنة 12م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )2001( لسنة 21رقم )

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد الرابع 

 

 :مقدمــــــة

(، 2د  3ف ص ل م ق /  0111، وبموجب الخطاب رقمم  م7102 مايو 72بتاريخ 

رئمميا المج مما للمم  لج مم   أرسممل حممالب الم ممال   األستتذ ع ي تت  اتت  لتت ح  احلتت ح 

مشتوع  ات نع  اذيتدبع ايتك م قت و ات نع  الشؤون الماليم  واققتحمادي   سمخ  ممن 

و، احموافتت  2001( حستنة 21احشتوق   احذا وبتتة احلت دو ا حموستتعو اقت نع  واتتو  

لم اقشمت  ودراسمت  ولامداد ترريمر بشم    ؛ ( حستنة 12ح موسعو احم ق  واتو   2014

 متضم ـًا رأي ال ج   ل رض  ا   المج ا الموقر.
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 : إاواءا  اح انة -معلا 

 : ا م  اح انة ا إلاواءا  احذ حبة ،حذنفبع احذق بف احمعقعو مياله

 اتها التالي  :اجتمااف  المذكور  مشروع الرا ونتدارست ال ج    (1)

 احذ وبخ الاذمــــــــــــ   احواو

 م7102 مايو 72 السادا والثالثون 0

 م7102يو يو  0 السابع والثالثون 7

 م7102يو يو  00 الثامن والثالثون 3

 

اط  ت ال ج   أث اء دراستها لمشروع الرما ون موضموع البلما والدراسم  ا م   (2)

 اشتم ت ا   ما ي  : الوثائق المت  ر  ب  والت 

 (موف  مشروع الرا ون موضوع البلا والدراس  ومذكرت  اإليضالي .  -

 (موف   قرار مج ا ال واب ومرفرات . -

 (موف  رأي لج   الشؤون التشري ي  والرا و ي  بمج ا الشورى.  -

  موف (رأي المستشار الرا و   لشؤون ال جان.  -

  موف (رأي المستشار اققتحادي والمال  بالمج ا.  -

( لسمم    70الحممادر بالمرسمموم برمما ون رقممم    قمما ون الشممركات التجاريمم  -

  موف (. 7110

قا ون محرف البلرين المركزي والمؤسسات المالي  الحادر بالرا ون رقم  -

 موف ( . 7111( لس   12 
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  00والم  رمد بتماريخ  الثمامن والثالثمينوبداوة من ال ج م  شمارف فم  اجتمااهما  (3)

 .م7102 يو يو

 :)عزاوة احم حبة  ملوف احا وب  احموقزي 

 مدبو إداوة مواااة سع  ومس احم ع.   . احسبد ي   س م   ث مو1

وئتتتتتتتتتتتبس احذديتتتتتتتتتتتبي الاذلتتتتتتتتتتت دي  .احسبد ياداحقوبو م مد اعيالي2

 عالسذواذبا .

 م  مبة.   . احسبدة اذعع م مد  س 3

 :عزاوة احلن ية عاحذا وة 

 احعزاوة حشؤع  احذا وة.عقبع    احسبد ن دو د بع احمؤبد .1

 احعقبع احمس يد ح ذا وة احم  بة.  احسبد  مبد بعسف و مة  .2

 مدبو إداوة شؤع  احشوق  .  احسبد ي   ياداح سب  مق  .3

  مسذش و ا نعن .  احدقذعو م مد ا او ياداحي بو .4

 

 : غوفة ذا وة علن ية احا وب 

 مسذش و ا نعن .  احسبدة ممبوة  س  احيي   .1

 منس  إداوي.  م مد اح سبن احسبدة إبم    .2

 

 :عزاوة شؤع  ما س  احشعوى عاحنعاب 

 مدل ئ  ذنسب  عمذ اية.  احسبدة ف يمة م مد احي مو .1
 

 كما لضر اقجتماع من مج ا الشورى كل من: (4)

 احمسـذش و احق نعن  حشــؤع  اح ا  .  األسذـــــ ع م ســ   مبـــــد موهــع   -1

 احمسذش و الاذلـ دي عاحمـــــــــ ح .  احلـــــــ ئغاحدقذعو ايفــــو م مـــــد  -2
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 م مد احسبد م مد وض ر ال ج   ــوتول  أما   س. 

 ومي احاه   احمينبة: –ث نب  

 ومي عزاوة احلن ية عاحذا وة:

أوضح ممث و الوزارة أن مشروع الرا ون جاء تف يالً لمرئيات الملور اققتحادي 

  ق باستكمال وتلديا م ظوم  الروا ين والتشري ات للوار التوافق الوط   فيما يت

ولت زيز الردرة الت افسي   7131التجاري  بما يتواكب مع رؤي  البلرين اققتحادي  

لكام ألالقتحاد الوط  ، ليا أادت الوزارة مسودة مشروع قا ون بت ديل ب ض 

، وتم 7110( لس   70قا ون الشركات التجاري  الحادر بالمرسوم برا ون رقم  

التوافق ا ي  بين كل من وزارة الح اا  والتجارة ومج ا الت مي  اققتحادي  

ومحرف البلرين المركزي، كما تم ارض الت ديالت المرترل  ا   مشروع 

ل شؤون الرا و ي ،  ال ج   الوزاري  الرا ون ا   ال ج   الف ي  الرا و ي  الم بثر  ان

 وقد توافرت ا ي  جميع األطراف الم  ي .

 أما ما يت  ق ب هم مالمح مشروع الرا ون فرد بي ت الوزارة أ ها ا   ال لو التال :

للغاء اللد األد   لرأسمال الشركات التجاري ، ولاطاء مؤسس  الشرك  اللق  -0

الت أن يكون رأا المال كافًيا لتلريق ف  تلديد رأا المال، كما تشترط الت دي

أغراض الشرك  وذلف لمواجه  الط بات الحوري  أو غير الجدي  لت سيا 

الشركات التجاري . كما أ    ظًرا ألهمي  وضع لد أد  ، ف  ب ض األلوال، 

لرأسمال ب ض أ واع الشركات أو ت ف الت  تباشر أاماقً ف  ب ض الرطااات 

فرد أاط  مشروع الرا ون الوزير الم    بشؤون واأل شط  اققتحادي ، 

الشركات التجاري  حاللي  لحدار قرار بتلديد لد أد   لرأسمال أي  وع من 

أ واع الشركات، كما أاط  المشروع الوزير الم    بشؤون الشركات 

حاللي  تلديد اللد األد   لرأسمال الشركات الت  تباشر أاماقً ف  ب ض 

اققتحادي ، وذلف ب د التشاور مع الجه  الم  ي  الرطااات واأل شط  

 باإلشراف ا   ذلف الرطاع أو ال شاط اققتحادي.
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س ًيا لمواجه  اآلثار الس بي  من للغاء اللد األد   لرأسمال الشركات التجاري   -7

ف  الرا ون ال افذ ولتالف  لساءة استخدام ت سيا الشركات بدون رأسمال كاٍف 

 ون وضع ضوابط قا و ي  تلد من ط بات ت سيا فرد تضمن مشروع الرا

الشركات التجاري  غير الجدي  وتم ع الممارسات الضارة بالرطاع التجاري، 

 72فرد أضاف المشروع لل  قا ون الشركات التجاري  مواد جديدة تلت رقم  

مكرًرا( ت اولت األلوال الت  يكون فيها المؤسا أو الشريف أو مالف رأا 

ير أو اضو مج ا اإلدارة مسؤوقً ا   وج  التضامن ف  جميع المال أو المد

 أموال  ان التزامات الشرك  وه :

ترديم بيا ات غير حليل  ان رأسمال الشرك  ف  ارد ت سيسها أو  - أ

 ظامها األساس  أو ف  ت امالتها يكون من ش  ها الت ثير ف  الثر  المالي  

 بالشرك .

 ألغراض غير مشروا .استغالل الشرك  ألغراض الغش أو  - ب

 م ام   أموال الشرك  ا   أ ها أموال شخحي . - ت

ترتيب التزامات ا   الشرك  ا د ال  م ب  ها غير قادرة ا   أداء ت ف  - ا

وقت استلراقها، أو كان ترتيب ت ف اقلتزامات بسبب اإلهمال  تاقلتزاما

 أو الخط  الجسيم.

لكوم  أو الهيئات اجز الشرك  ان أداء الرسوم والضرائب المستلر  ل  - ج

أو المؤسسات ال ام  ا د ال  م ب ن الشرك  غير قادرة ا   أداء ت ف 

الرسوم أو الضرائب، أو كان اجز الشرك  ان أدائها بسبب اإلهمال أو 

 الخط  الجسيم.

 مخالف  ألكام الرا ون أو ال ظام األساس  ل شرك . - ح

و مالف رأا كما  حت المادة ا   ا تفاء مسؤولي  المؤسا أو الشريف أ

المال أو مدير الشرك  أو اضو مج ا اإلدارة لذا أثبت ادم ا م  بما وقع 

من مخالف  ولم يكن ذلف بسبب لهمال أو ترحير م   ف  أداء واجبات  المرررة 

 ف  مشروع الرا ون او ال ظام األساس .
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للغاء الريود المفروض  ا   تلول الشركات المساهم  المرف   لل  شركات  -3

اام ، بااتبار أن ت ف الريود أدت لل   درة المبادرات لتلول الشركات  مساهم 

المساهم  المرف   لل  شركات مساهم  اام ، وهو أمر قد يترتب ا ي  آثار 

 س بي  ا   اققتحاد الوط  .

( من قا ون الشركات 722لذلف  ص مشروع الرا ون ا   للغاء ألكام المادة  

( من 312د ال ام  الم حوص ا يها ف  المادة  التجاري  مع اقكتفاء بالرواا

 الرا ون الت  ت ظم مس ل  تلول الشركات من شكل آلخر.

للغاء ب ض الشروط المريدة لالستثمار والم افي  لمتط بات اللرك  التجاري   -2

كشرط أن يكون جميع المساهمين ف  الشركات ال ام  بلري ي  الج سي  أو من 

للغاء شرط  سب  رأسمال الشركاء البلري يين مواط   دول مج ا الت اون، و

الت  ي بغ  توافرها ا د ت سيا شركات بمشارك  رأسمال أج ب  أو خبرة 

أج بي ، وللغاء شرط تم ف المؤسا أو المساهم ف  الشرك  ل دد من األسهم 

ل ت يين ف  مج ا اإلدارة، وللغاء ال سب  الواردة ا   لق الوكيل ف  تمثيل 

 لجم ي  ال ام .المساهمين ف  ا

ولكفال  لروق المساهمين  ص مشروع الرا ون ا   لق المساهم، ف  لال  

ادم قيام الشرك  برفع داوى المسؤولي  ا   أاضاء مج ا اإلدارة بسبب 

أخطائهم، أن يرفع الداوى م فرًدا اما للق ب  من ضرر، مع لخطار الشرك  

    األقل.قبل رفع الداوى بت ف األخطاء قبل ثالثين يوًما ا

تماشًيا مع التوجهات اللديث  ف  التخفيف من الريود الواردة ا   التداول  -2

بالطرق التجاري  ألسهم الشركات المساهم  والت  ليا لها أثر ا   رأسمال 

( من قا ون 22الشرك  أو ائتما ها، فرد ت اول مشروع الرا ون بت ديل المادة  

% من 01كتتبوا ب سهم ق ترل ان الشركات التجاري  ف لزم المؤسسين ب ن ي

قبل  شر  -رأسمال الشرك  دون اشتراط لد أا   ل سب  اقكتتاب، وأن يدف وا 
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المب غ الذي ي ادل ال سب  المط وب دف ها من المكتتبين ان كل  –بيان اقكتتاب 

 سهم ا د اقكتتاب.

 

  ( من قا ون الشركات التجاري001كذلف استبدل مشروع الرا ون المادة  

والت  جاء لكمها متشدًدا ف  اشتراط التمتع بالج سي  البلري ي  لتم ف وتداول 

أسهم شركات المساهم  بليا يتسق استبدال لكم المادة مع التوج   لو ت زيز 

الت افسي  من خالل تكييف محرف البلرين المركزي ت ظيم تداول األسهم 

وقيد الرهن واللجز ا يها وتسجي ها وليدااها و رل م كيتها وتراحها وتسويتها 

طبًرا لرا ون ل شائ  ولوائل  الحادرة ت فيًذا أللكام ، األمر استتبع للغاء ب ض 

 المواد ذات ال الق  بتداول األسهم والتحرف فيها.

 

 ظًرا ألهمي  ت ظيم مس ل  استخدام الوسائل التر ي  اللديث  ف  اجتمااات  -1

وتذليل  ر ق م اخ لجذب اقستثماأاضاء مجالا لدارة الشركات التجاري  ف  خ

ال ربات الت  ت ترض سبي  ، فرد ت اول مشروع الرا ون ت ظيم لق الشركات ف  

ارد أي من اقجتمااات المرررة طبًرا أللكام الرا ون من خالل أي من الوسائل 

اقتحال اإللكترو ي  أو الهاتفي ، ا   أن يراا  اتخاذ التدابير الت  تكفل 

  المشارف ف  اقجتماع ومن حل  أي توكيل يكون الوكيل التلرق من هوي

مشارًكا بموجب ، وتمكين الشريف أو المساهم من المشارك  الكام   ف  

ا    عاقجتماع، وتدوين أي بيان أو تحويت يدل  ب  المشارف ف  اقجتما

 وج  حليح.

 ام  و ظًرا ل طبي   الخاح  قجتمااات الجم ي  ال ام  لشركات المساهم  ال

وا   أامال اققتراع الت  تكون سري ؛ فرد تم استث اؤها من استخدام وسائل 

اقتحال اإللكترو ي  والهاتفي . كما أن المشروع أاط  الوزير الم    بشؤون 
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الشركات حاللي  لضاف  تدابير لكفال  سالم  اقستخدام اآلمن ل وسائل التر ي  

 اللديث  ف  ارد اقجتمااات. 

مشروع الرا ون ت ظيم لق الوزارة الم  ي  بشؤون الشركات  كما ت اول

التجاري  أن تلفظ أحول أي من األوراق والمست دات المودا  لديها أو 

 البيا ات أو الم  ومات والسجالت المت  ر  ب امالها ف  شكل سجل للكترو  .

 

قل  ت خذ أسماء الشركات أهمي  بالغ  ف  الوقت الراهن لما يمث   اقسم من د -2

تجاري  لتمييز الشرك  ان غيرها من الشركات ال ظيرة، لذلف استلدا 

مشروع الرا ون  ًحا ي ط  ألي شخص أن يط ب من الوزارة الم  ي  لشؤون 

الشركات التجاري  لجز اسم م ين قستخدام  ا د ل شاء شرك  وفًرا أللكام 

مرتين لمدد مماث    هذا الرا ون. ويكون اللجز لمدة ثالثين يوًما قاب   ل تجديد

وفًرا لإلجراءات والشروط واألوضاع الت  يحدر بتلديدها قرار من الوزير 

 الم    بشؤون الشركات.

 

يضط ع اقستثمار األج ب  ب حيب هام ف  ت مي  اققتحاد الوط  ، فرد ت ام   -2

دوره ف  الريام بال ديد من المشرواات اققتحادي  الكبرى الت  تتط ب رؤوا 

خم ، لذلف جاء مشروع الرا ون بت ديل ا   الباب الرابع اشر أموال ض

الخاص بفروع ومكاتب ووكاقت الشركات األج بي  من خالل للغاء الريود 

( ولتال  322، 322الم ير  ا   الشركات األج بي  الواردة ف  المادتين  

 الفرح  أمامها إل شاء فروع أو مكاتب أو وكاقت دون اشتراط كفال  التاجر

البلري   لها، ليا اكتف  مشروع الرا ون لضمان ت فيذ الفرع أو الوكيل أو 

المكتب قلتزامات  بترديم كفال  من المركز الرئيس ، كما أاط  الوزير الم    

بشؤون الشركات التجاري  حاللي  أن يلدد ضماً ا لضافًيا أو أكثر أو أي  

 وكال  أو مكتًبا لها. اشتراطات أخرى لت سيا الشرك  األج بي  فرًاا أو
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االج مشروع الرا ون مس ل  استبدال ابارة "الوزير الم    بشؤون الشركات  -1

التجاري " ب بارة "وزير التجارة والح اا " وابارة "الوزارة الم  ي  بشؤون 

الشركات التجاري " ب بارة "وزارة التجارة والح اا " أي ما ورد هذا ال ص ف  

وذلف لسبما جرى ا ي  ال مل ف  الحياغ   قا ون الشركات التجاري ،

الرا و ي . كذلف تم تخفيض مدة ال شر ف  الجريدة الرسمي  من الستين يوًما 

( بش ن 311( بش ن تخفيض رأا المال والمادة  032الواردة ف  المواد  

( بش ن اكتساب 311( بش ن ا سلاب الشريف و 312تلول الشركات و 

( 377( بش ن ا دماج الشركات و 302  وي  و الشرك  الجديدة الشخحي  الم

بش ن لل الشرك  لتكون خمس  اشر يوم امل لتالف  مدد اق تظار غير 

 المبررة والت  ت يق استكمال اإلجراءات الرا و ي  دون مبرر.

 

 

 احا وب  احموقزي: ومي ملوف

اتفق رأي ممث و محرف البلرين المركزي مع رأي وزارة الح اا  والتجارة 

بش ن الت ديالت الت  جاء بها مشروع الرا ون، كما اتفق المحرف مع ما جاء 

 ف  قرار مج ا ال واب بش ن مشروع الرا ون. 

 

 :غوفة ذا وة علن ية احا وب ومي 

ما ورد ف  المادة أوضلت ممث   غرف  تجارة وح اا  البلرين أ   بخحوص 

يكون تداول األسهم وتسجي ها وليدااها و رل ( والت  ت ص ا   أن "001 

م كيتها وتراحها وتسويتها وقيد الرهن واللجز ا يها وشراء الشرك  ألسهمها 

وفًرا أللكام قا ون محرف البلرين المركزي والمؤسسات المالي  الحادر 

"؛ ق ي    أن حادرة ت فيًذا أللكام وال وائح ال 7111( لس   12بالرا ون رقم  
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ه اف االق  بين الرا ون المشار للي  ف  المادة وبين تداول األسهم، وأن الم    

 هو قا ون سوق البلرين لألوراق المالي .

لق  لذف( والت  ت ص ا   713السابر  بش ن المادة   موأما بش ن ماللظته

ج  ت  ااًما دون تلديد  سب  % من األسهم ف  الشرك  و2التوكيل لمن يم كف 

؛ فرد أوضلت ممث   الغرف  تراجع الغرف  ان ت ف الماللظ  وت ييدهم م ي  

 لما ذهب للي  قرار مج ا ال واب.

 

 : انة ـــــومي اح -ث حثا 

 

 اقشت ال ج   مشروع الرا ون ليا تّم است راض وجهمات ال ظمر التم  دارت 

والمستشمار  المستشار الرا و   لشمؤون ال جمانلول  من قبل أاضاء ال ج   ومن قبل 

قتحممادي والمممال  بممالمج ا، وت كممدت ال ج مم  مممن سممالم  مشممروع الرمما ون مممن اق

ال ممماليتين الدسمممتوري  والرا و يممم  وفرـمممـًا لمممرأي لج ممم  الشمممؤون التشمممري ي  والرا و يممم  

 بمج ا الشورى. 

الشمركات ألكمام قما ون را ون بت مديل ب مض المشروع وقد است رضت ال ج   

م، المرافممق ل مرسمموم 7110( لسمم   70التجاريمم  الحممادر بالمرسمموم برمما ون رقممم  

تتمثمل فم  أن  رما ونمبررات مشمروع ال، ووجدت أن 7102( لس   07الم ك  رقم  

( لسم   70التطبيق ال م   لرا ون الشركات التجاري  الحادر بالمرسوم برا ون رقمم  

 بمات اللركمم  التجاريمم  ومما اسممتجد مممن ، قمد كشممف امن اللاجمم  لمسممايرة متط7110

 ظم مر   ف  لدارة الشركات التجاري ، وأن من ش ن هذا الت ديل أن يزيد من الردرة 

ا م  مواكبم  المسممتجدات التم  تشممهدها الليماة التجاريمم ، وا م  تممذليل الم وقمات فمم  

مجممال ت سمميا الشممركات التجاريمم ، وت زيممز ترتيممب مم كمم  البلممرين فمم  التحمم يفات 

مؤشرات الدولي ، واستكمال تلديا م ظوم  الرموا ين والتشمري ات التجاريم ، بمما وال
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، وت زيمممز الرمممدرة الت افسمممي  لمممدى 7131يتواكمممب ممممع رؤيممم  البلمممرين اققتحمممادي  

 اققتحاد الوط  .

كممما رأت ال ج مم  أن مممن شمم ن مشممروع الرمما ون تشممجيع رأا المممال األج بمم  

للري  ف  ام يم  الت سميا، ورفمع الكثيمر ممن لالستثمار ف  مم ك  البلرين، وزيادة ا

الشروط الت  تريد ام ي  الت سيا وت ف المت  ر  ب سهم الشركات، ليا تسممح ب مض 

الت ديالت التحرف ف  األسهم واللحمص الممث م  لمرأا الممال األج بم  دون التريمد 

سمهم بمدة زم ي  ملددة، كما قحر مشروع الرا ون الشروط المت  ر  بالوفاء بريمم  األ

كام مم . وفممتح البمماب أمممام المؤسسممين ل شممركات المسمماهم  بمم ن يكتتبمموا ب يمم   سممب  مممن 

 %.01األسهم من رأا المال طالما لم يرل ان 

وا يممم  تمممم لامممداد مشمممروع الرممما ون بهمممدف المسممماهم  فممم  ت زيمممز الت افسمممي  

اققتحمممادي  ممممن خمممالل تممموفير بيئممم  أاممممال متطمممورة ترمممدم كافممم  أوجممم  الم او ممم  

الت التمم  تتط بهمما اقسممتثمارات والشممركات التجاريمم ، وتبسمميط اإلجممراءات والتسممهي

 الرا و ي  واإلداري  لها، وتكريا مبادئ اللوكم  والشفافي . 

ويتمم لف مشممروع الرمما ون فضممالً اممن ديباجمم  شممم ت التشممري ات ذات الحمم   

 بموضوع الرا ون من خما مواد ا   ال لو التال :

، (22 ال  حمموص جديممدة ب حمموص المممواد: المممادة األولمم : تضممم ت اسممتبد

الب مد  –( الفررة األولم  023( ،  001( ،  011( ،  22( الب د  د( ،  22( ،  12 

، (772( ،  713( ،  012رممممرة  أ( ،  ( الف022( الفرممممرة األولمممم  ،  022 ج( ،  

( مممن 322( و  322( ،  713( ،  711( ،  712( الب ممد  هممـ( ،  721( ،  732 

 .( لس  70ركات التجاري  الحادر بالمرسوم برا ون رقم  قا ون الش

المادة الثا ي : وت ص ا   لضماف  ممواد جديمدة للم  قما ون الشمركات التجاريم  

مكمرًرا(   73 ، وذلمف ا م  ال لمو التمال : ( لسم  70برما ون رقمم  الحادر بالمرسوم 
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 73و ( 2مكمممممرًرا  73(  و 3مكمممممرًرا  73(  و 7مكمممممرًرا  73( و 0مكمممممرًرا  73 

 .ن ذات الرا ون ب د جديد برقم  ي(( م310(، وُيضاف لل  المادة  2مكرًرا 

 

ابمارة "الموزير الم  م  بشمئون التجمارة"  المادة الثالثم : وتم ص ا م  اسمتبدال

ب بارة "وزير التجارة والح اا "، وابارة "الوزارة الم  ي  بشئون التجمارة" ب بمارة 

سم  اشمر يموم اممل" ب بمارة "سمتين يوًمما"، وزارة التجارة والحم اا " وابمارة "خم

أي مممما وردت فممم   حممموص قممما ون الشمممركات التجاريممم  الحمممادر بالمرسممموم برممما ون 

 .7110( لس   70رقم 

 

( 077( و 070( و  071( و  12  الممواد المادة الراب  : وت ص ا   للغماء

( ممممن قممما ون الشمممركات 322( و  722( و  022( و  022( و  072( و  073 و

 .7110( لس   70التجاري  الحادر بالمرسوم برا ون رقم  

 المادة الخامس : مادة ت فيذي .

 

 ادذب و مقووي احمعضع  األل   عال ذب ي : -واايا 

   

، اتفرت ال ج   ا    ( من الالئل  الداخ ي  لمج ا الشورى 31لاماقً ل ص المادة   

 اختيار كل من:

 

ا   احسبــد  ابــب مقــ  ه شــو -1  مل بـــــا مقووا

ا   األسذ ع سيعد ياداحيزبز ق نع -2  ا ذب يبـا مقووا
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 ذعلبة اح انة: -د مسا 

 

ايك م ق و ا نع  احشوق   احمعافقة م   بث احمادم ي ى مشوع  ا نع  .1 

و، احمواف  2001( حسنة 21احذا وبة احل دو ا حموسعو اق نع  واو  

 .2014( حسنة 12ح موسعو احم ق  واو  

 احمعافقة ي ى معاد مشوع  احق نع  احعاودة ذفلبالا ف  احادعع احموف ..2 

 

 

 

 

 عاألمو ميوعك ي ى احما س احمعاو لذد ع احالزو،،،

 

 

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                      السيد حبيب مكي هاشم               

 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس 
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، الموافق 1002( لسنة 12بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) مشروع قانون
 .1022( لسنة 21للمرسوم الملكي رقم )

كما نصوص مواد مشروع القانون 
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

 
 

)وعلى قانون الشرركات  تعديل عبارة  .1
التجارية الصادر بالمرسوم بقرانون رقرم   

)وعلررى ، لتصببب  (1002لسررنة ( 12)
 1002( لسرنة  12المرسوم بقانون رقم )

 بإصدار قانون الشركات التجارية(.

 

)وعلرى قرانون   تعديل عبارة  .2
مصرررا البحرررين المركرر    
والمؤسسررات الماليررة الصررادر  

 الديباجة
     الموافقة علب  قبرار مجلبس

 النواب بإجراء التعديالت التالية:

)وعلى قرانون  تعديل عبارة  .1
الشررركات التجاريررة الصررادر  

نة ( لس12بالمرسوم بقانون رقم )
)وعلى المرسوم ، لتصب  (1002

 1002( لسرنة  12بقانون رقم )
بإصرردار قررانون الشررركات   

 التجارية(.

 الديباجة
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كما نصوص مواد مشروع القانون 
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار وردت من احلكومة

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

، (1004( لسنة 42بالقانون رقم )
( 42)وعلى قانون رقرم ) لتصب  
بإصرردار قررانون  1004لسررنة 

المركرر   مصرررا البحرررين  
 والمؤسسات المالية(.

 
 )نص الديباجة بعد التعديل(

 

ملك  نحن حمد بن عيسى آل خليفة
 مملكة البحرين

 بعد االطالع عل  الدستور،
( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإصرردار قررانون  1002لسررنة 

 

)وعلرى قرانون   تعديل عببارة   .2
مصرررا البحرررين المركرر     
والمؤسسررات الماليررة الصررادر  

، (1004( لسنة 42بالقانون رقم )
( 42)وعلى قرانون رقرم )  لتصب  
بإصرردار قررانون  1004لسررنة 

المركرر   مصرررا البحرررين  
 والمؤسسات المالية(.
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كما نصوص مواد مشروع القانون 
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار وردت من احلكومة

 
 

ملرك   نحن حمد بن عيسى آل خليفة
 مملكة البحرين

 بعد االطالع عل  الدستور،
وعل  قبانو  الربرتات التجاريبة    

 الصادر بالمرسوم بقانو  رقم 
، وعلب  قبانو    2001( لسنة 21)

البحببري  المرتبب    مصببر  
والمؤسسات المالية الصادر بالقانو  

 ،2004( لسنة 46رقم )
أقر مجلس الرورى ومجلس النبواب  
القانو  اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه 

الشركات التجارية، وعلى قرانون  
 بإصردار  1004( لسنة 42رقم )
مصرا البحرين المركر     قانون

 والمؤسسات المالية،   
أقر مجلس الرورى ومجلس النواب 
القانو  اآلتي نصه، وقبد صبدقنا   

 عليه وأصدرناه:

 
 

ملك  نحن حمد بن عيسى آل خليفة
 مملكة البحرين

 بعد االطالع عل  الدستور،
( 12وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإصرردار قررانون  1002لسررنة 
الشركات التجارية، وعلى قرانون  

 بإصردار  1004( لسنة 42رقم )
مصرا البحرين المركر     قانون

 والمؤسسات المالية،   
أقر مجلس الرورى ومجلس النواب 
القانو  اآلتي نصه، وقد صدقنا 
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كما نصوص مواد مشروع القانون 
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار وردت من احلكومة

 وأصدرناه:  
 

 عليه وأصدرناه:

 المادة األولى
 

( ، 55) ُتستبدل بنصوص المواد:
( ، 46( البند )د( ، )55( ، )45)
( الفقرة 151( ، )111( ، )101)

( الفقرة 155البند )ج( ، ) –األول  
(، 115( الفقرة )أ(، )145األول  ، )

(201( ، )224( ، )216( ، )261 )
( ، 210( ، )246البند )هب( ، )

( م  164( و )165( ، )211)
قانو  الررتات التجارية الصادر 

 المادة األولى
 

 فقة عل  نص قرر المجلس الموا
مقدمة المادة تما ورد في 

 المرروع بقانو .

 المادة األولى
 

   مقدمة المادة تما الموافقة عل
 في المرروع بقانو . تورد

 المادة األولى
 
 

( ، 55ُتستبدل بنصوص المواد:)
( ، 46( البند )د( ، )55( ، )45)
( الفقرة 151( ، )111( ، )101)

( الفقرة 155البند )ج( ، ) –األول  
( الفقرة )أ( ، 145األول  ، )

(115( ، )201( ، )224 ، )
( البند )هب( ، 261( ، )216)
(246( ، )210( ، )211 ، )
( م  قانو  164( و )165)
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كما نصوص مواد مشروع القانون 
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار وردت من احلكومة

( لسنة 21بالمرسوم بقانو  رقم )
 النصوص التالية: 2001

الررتات التجارية الصادر 
( لسنة 21بالمرسوم بقانو  رقم )

 النصوص التالية: 2001
 (55مادة )
الررتة الررتاء  ُيبي  في عقد تأسيس

 المتضامنو  والررتاء الموصو .

 (55مادة )

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .
 

 (55مادة )

  تالمادة تمبا ورد  الموافقة عل 
 في المرروع بقانو .

 (55مادة )
ُيبي  في عقد تأسيس الررتة 
الررتاء المتضامنو  والررتاء 

 الموصو .

 (45)مادة 
يجو  أ  تؤسس ربرتات مسباهمة   
عامة بحرينية بمربارتة رأسبمال   

 أجنبي أو خبرة أجنبية.
بقرار م  الو ير المعنبي   –ويجو  

 (45مادة )
  قرر المجلس الموافقة عل  نص

ورد في المرروع المادة تما 
 بقانو .

 (45مادة )
 تالموافقة عل  المادة تما ورد 

 في المرروع بقانو .

 (45مادة )
يجو  أ  تؤسس ررتات مسباهمة  
عامة بحرينية بمربارتة رأسبمال   

 أجنبي أو خبرة أجنبية.
بقرار م  الو ير المعني  –ويجو  
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كما نصوص مواد مشروع القانون 
 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار وردت من احلكومة

تحديببد نسببب  –برببنو  التجببارة 
مرببارتة رأس المببال األجنبببي أو 
الخبرة األجنبيبة فبي قطاعبات أو    

 أنرطة معنية.

تحديبد نسبب    –برنو  التجبارة  
مرارتة رأس المبال األجنببي أو   

رة األجنبية فبي قطاعبات أو   الخب
 أنرطة معنية.

 ( البند )د(55مادة )
أسماء المؤسسي ، عل  أال يقبل   -د

عددهم ع  رخصي ، وُيستثن  مب   
ذلك الررتات التي تنفرد الحتومبة  

 بتأسيسها.

 ( البند )د(55مادة )
  قرر المجلس الموافقة عل  نص

المادة تمبا ورد فبي المربروع    
 بقانو .

 )د(( البند 55مادة )
 تالموافقة عل  المادة تما ورد 

 في المرروع بقانو .

 ( البند )د(55مادة )
أسماء المؤسسي ، عل  أال يقل  -د

عددهم ع  رخصي ، وُيستثن  م  
ذلك الررتات التي تنفرد الحتومة 

 بتأسيسها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (42مادة )

راعاة أحتام قانو  مصبر   مع م
البحري  المرتب   والمؤسسبات   

( 46المالية الصادر بالقانو  رقبم ) 
، واللبوان  الصبادرة   2004لسنة 

تنفيًذا ألحتامه، عل  المؤسسي  أ  
% م  10يتتتبوا بأسهم ال تقل ع  

قبل  –رأسمال الررتة، وأ  يدفعوا 
المبلغ البذ    –نرر بيا  االتتتاب 

يعادل النسبة المطلوب دفعها مب   

 (42مادة )

   قرر المجلس الموافقة عل  نبص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .

 (42مادة )

  تالموافقة عل  المادة تمبا ورد 
 في المرروع بقانو .

 (42مادة )

راعاة أحتام قانو  مصر  مع م
والمؤسسات  البحري  المرت  

( 46المالية الصادر بالقانو  رقم )
، واللوان  الصادرة 2004لسنة 

تنفيًذا ألحتامه، عل  المؤسسي  أ  
% م  10يتتتبوا بأسهم ال تقل ع  

قبل  –رأسمال الررتة، وأ  يدفعوا 
المبلغ الذ   –نرر بيا  االتتتاب 

يعادل النسبة المطلوب دفعها م  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

الجمهور عب  تبل سبهم عنبد     
 االتتتاب.

الجمهور ع  تل سهم عند 
 تتاب.االت

 (201مادة )

مترًرا  21مراعاة أحتام المادة )مع 
( م  هذا القانو ، يحدد رأسمال  6

الررتة م  قبل المؤسسي ، ويجب 
 أ  يتو  تافًيا لتحقيق أغراضها.

ويتو  رأسمال الربرتة بالعملبة   
البحرينية، ويجو  بموافقة البو ير  
المعني برنو  التجبارة أ  يتبو    

 (201مادة )

 (" 21قرر المجلس تعديل عبارة 
 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6مترًرا 

 )نص المادة بعد التعديل(

 12)مراعباة أحتبام المبادة    مع 
م  هبذا القبانو ، يحبدد     مكرًرا(

رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
ويجب أ  يتبو  تافًيبا لتحقيبق    

 (201مادة )

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
متبرًرا   21تعديل عبارة ")النواب ب

 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6

 

 (201مادة )

 12)مراعباة أحتبام المبادة    مع 
م  هبذا القبانو ، يحبدد     مكرًرا(

رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
لتحقيبق  ويجب أ  يتبو  تافًيبا   

 أغراضها.

ويتو  رأسمال الربرتة بالعملبة   
البحرينية، ويجو  بموافقة البو ير  
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بالعملببة بعملببة أخببرى مقومببة 
 البحرينية.

ويقسم رأسمال الررتة إل  أسبهم  
متساوية، وتحدد الالنحة التنفيذيبة  

 القيمة االسمية للسهم.

 أغراضها.

ويتو  رأسمال الربرتة بالعملبة   
البحرينية، ويجو  بموافقة البو ير  
المعني برنو  التجبارة أ  يتبو    
بعملببة أخببرى مقومببة بالعملببة 

 البحرينية.

ويقسم رأسمال الررتة إل  أسبهم  
وتحدد الالنحة التنفيذيبة  متساوية، 

 القيمة االسمية للسهم.

المعني برنو  التجبارة أ  يتبو    
بعملببة أخببرى مقومببة بالعملببة 

 البحرينية.

ويقسم رأسمال الررتة إل  أسهم 
متساوية، وتحدد الالنحة التنفيذية 

 القيمة االسمية للسهم.
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 ( 221مادة )

 وتسبجيلها يتو  تبداول األسبهم   
وإيداعها ونقل ملتيتهبا وتقاصبها   
وتسويتها وقيد الره  والحج  عليها 
ورراء الررتة ألسهمها وفًقا ألحتام 
قانو  مصر  البحري  المرتب    
والمؤسسات المالية الصادر بالقانو  

واللبوان    2004( لسبنة  46رقم )
 الصادرة تنفيًذا ألحتامه.

 ( 221مادة )

   نص قرر المجلس الموافقة عل
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .

 ( 221مادة )

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
 في المرروع بقانو .

 ( 221مادة )

 يتو  تداول األسهم وتسجيلها
وإيداعها ونقل ملتيتها وتقاصها 
وتسويتها وقيد الره  والحج  عليها 
ورراء الررتة ألسهمها وفًقا ألحتام 

المرت   قانو  مصر  البحري  
والمؤسسات المالية الصادر بالقانو  

واللوان   2004( لسنة 46رقم )
 الصادرة تنفيًذا ألحتامه.
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 –( الفقرة األولرى  251مادة )
 البند )ج(

أية رروط أخرى يحددها عقبد   -ج
 تأسيس الررتة أو نظامها األساسي.

 –( الفقرة األولرى  251مادة )
 البند )ج(

   نص قرر المجلس الموافقة عل
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .

 –( الفقرة األولرى  251مادة )
 البند )ج(

  تالموافقة عل  المادة تمبا ورد 
 في المرروع بقانو .

 

 –( الفقرة األولرى  251مادة )
 البند )ج(

أية رروط أخرى يحددها عقد  -ج
 تأسيس الررتة أو نظامها األساسي.

 ( الفقرة األولى255مادة )

 

 

 ( الفقرة األولى255مادة )

 إجراء ما يأتي: قرر المجلس 

 لتصبب  )لألقرل(   تعديل تلمبة  .2
 )ألقرب عدد صحيح(

 ى( الفقرة األول255مادة )

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
 النواب بإجراء التعديالت التالية:

 لتصبب  )لألقل(  تعديل تلمة .2

 ( الفقرة األولى255مادة )
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 )في كل األحوال،(. حذ  عبارة .1
 

)في كل حالة على عبارة إضافة  .1
بعد عبارة )أو تعيي  ألعضاء حدة( 

 مجلس اإلدارة(.
 

 )نص المادة بعد التعديل(

% أو أتثر مب   10لتل م  يملك 
رأس المال حق تعيي  أعضاء فبي  
مجلس اإلدارة بقدر نسبة ما يملبك  

 )ألقرب عدد صحيح(
 

)فرري كررل  حببذ  عبببارة .1
 األحوال،(.

 

)في كل حالرة  عبارة إضافة  .1
بعد عبارة )أو تعيبي   على حدة( 

 ألعضاء مجلس اإلدارة(.
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% أو أتثر مب   10لتل م  يملك 
رأس المال حق تعيي  أعضاء فبي  
مجلس اإلدارة بقدر نسبة ما يملبك  
م  رأس المال مع تقريب تسبور  
العدد لألقبل، ويسبقط حقبه فبي     
التصويت في النسبة التي يتم التعيي  
عنها. ولتل م  لم يستخدم حقه في 
تعيي  أعضاء في مجلس اإلدارة، أو 

له لتعيي  عضو لم يت  له نسبة تؤه
آخر، أ  يستخدم تلك النسببة فبي   

م  رأس المال مع تقريب تسبور  
، ويسبقط  ألقرب عدد صحيحالعدد 

حقه في التصويت في النسبة التبي  
يتم التعيي  عنها. ولتبل مب  لبم    
يستخدم حقه في تعيي  أعضاء فبي  

نسببة  مجلس اإلدارة، أو لم يت  له 
تؤهله لتعيبي  عضبو آخبر، أ     
يستخدم تلك النسبة في التصبويت.  
ويسقط الحق في التعيي  في حالبة  
عدم استخدامه في أ  انتخباب أو  

فري  تعيي  ألعضاء مجلس اإلدارة 

 

% أو أتثر م  10لتل م  يملك 
رأس المال حق تعيي  أعضاء في 
مجلس اإلدارة بقدر نسبة ما يملك 
م  رأس المال مع تقريب تسور 

، ويسقط ألقرب عدد صحيحالعدد 
حقه في التصويت في النسبة التي 
يتم التعيي  عنها. ولتل م  لم 
يستخدم حقه في تعيي  أعضاء في 

نسبة مجلس اإلدارة، أو لم يت  له 
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التصويت. وفي تل األحوال، يسقط 
الحق في التعيي  في حالبة عبدم   
استخدامه في أ  انتخاب أو تعيبي   
ألعضاء مجلس اإلدارة، وذلك تله 
ما لم ينص عقد تأسيس الربرتة أو  
 نظامها األساسي عل  خال  ذلك.

وذلك تله ما لم  كل حالة على حدة،
ينص عقد تأسيس الررتة أو نظامها 

 األساسي عل  خال  ذلك.

تؤهله لتعيي  عضو آخر، أ  
يستخدم تلك النسبة في التصويت. 
ويسقط الحق في التعيي  في حالة 
عدم استخدامه في أ  انتخاب أو 
في تعيي  ألعضاء مجلس اإلدارة 

وذلك تله ما لم  كل حالة على حدة،
ينص عقد تأسيس الررتة أو نظامها 

 األساسي عل  خال  ذلك.
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 ( الفقرة )أ(245مادة )

يتو  رفع دعوى المسنولية عل   - أ
أعضبباء مجلببس اإلدارة بسبببب 
األخطاء التي تنرأ عنهبا أضبرار   
تلحق بمجموع المساهمي  م  حبق  
الررتة . ويجب أ  يصدر قبرار  
م  الجمعية العامة برفع البدعوى،  
عل  أ  يتوالهبا رنبيس مجلبس    
اإلدارة. وإذا تا  رنبيس مجلبس   
اإلدارة مم  تخاصبمهم الربرتة،   

 ( الفقرة )أ(245مادة )

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .
 

 

 

 

 ( الفقرة )أ(245)مادة 

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
 في المرروع بقانو .
 

 

 

 

 

 ( الفقرة )أ(245مادة )

يتو  رفع دعوى المسنولية عل   -أ
أعضاء مجلس اإلدارة بسبب 
األخطاء التي تنرأ عنها أضرار 
تلحق بمجموع المساهمي  م  حق 
الررتة . ويجب أ  يصدر قرار 
م  الجمعية العامة برفع الدعوى، 
عل  أ  يتوالها رنيس مجلس 
اإلدارة. وإذا تا  رنيس مجلس 
اإلدارة مم  تخاصمهم الررتة، 
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تّعبي  الجمعيبة العامبة    وجب أ  
عضًوا آخر مب  مجلبس اإلدارة   
إلقامة الدعوى. وإذا تانت الدعوى 
موجهة إل  جميع أعضاء مجلبس  
اإلدارة، وجب أ  تّعبي  الجمعيبة   
العامة م  ينوب عنها مب  غيبر   
أعضاء المجلس في رفع البدعوى.  
وللمساهم، في حالبة عبدم قيبام    
الررتة برفع دعوى المسنولية عل  

لبس اإلدارة، أ  يرفبع   أعضاء مج
الدعوى منفرًدا عما لحق ببه مب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تّعي  الجمعية العامة وجب أ
عضًوا آخر م  مجلس اإلدارة 
إلقامة الدعوى. وإذا تانت الدعوى 
موجهة إل  جميع أعضاء مجلس 
اإلدارة، وجب أ  تّعي  الجمعية 
العامة م  ينوب عنها م  غير 
أعضاء المجلس في رفع الدعوى. 
وللمساهم، في حالة عدم قيام 
الررتة برفع دعوى المسنولية عل  

مجلس اإلدارة، أ  يرفع أعضاء 
الدعوى منفرًدا عما لحق به م  
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ضرر بسبب تلك األخطاء. ويجبب  
عل  المساهم إخطار الررتة بتلبك  
األخطاء قبل رفع الدعوى بثالثبي   

 يوًما عل  األقل.

 

 

 

ضرر بسبب تلك األخطاء. ويجب 
عل  المساهم إخطار الررتة بتلك 
األخطاء قبل رفع الدعوى بثالثي  

 يوًما عل  األقل.

 (215مادة )

 

 

 

 

 (215مادة )

 قرر المجلس إجراء ما يأتي: 

)مر  مراعراة   استبدل عبارة  .1
أحكام قرانون مصررا البحررين    
المركرر   والمؤسسررات الماليررة 

( لسرنة  42الصادر بالقانون رقم )

 (215مادة )

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
 النواب بإجراء التعديالت التالية:

)مر  مراعراة   استبدل عبارة  .1
أحكام قانون مصررا البحررين   
المرك   والمؤسسرات الماليرة   

 (215مادة )
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ا واللوائح الصرادرة تنفير    1004
)باستثناء الشركات بعبارة  ألحكامه(

المسرراةمة المرررخص لنررا مررن 
الواردة  مصرا البحرين المرك  (

 في بداية المادة.

)فري الحرا ت   تعديل عببارة   .1
)في أ  من الحا ت لتصب   التالية(
 اآلتية(.

تقسيم البند )أ( إلب  بنبدي  )أ(    .1
و)ب( وفقرة، مع مراعباة إعبادة   
ترقيم البند الالحبق، وذلبك علب     

( لسنة 42بالقانون رقم )الصادر 
واللوائح الصادرة تنفير ا   1004

)باسررتثناء بعبببارة  ألحكامرره(
الشركات المساةمة المرخص لنا 
 من مصرا البحرين المركر  ( 

 الواردة في بداية المادة.

)فري الحرا ت   تعديل عببارة   .1
)في أ  من الحا ت لتصب   التالية(
 اآلتية(.

تقسيم البند )أ( إل  بنبدي  )أ(   .1
وفقرة، مع مراعباة إعبادة    و)ب(
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النحو الوارد في نص المبادة بعبد   
 التعديل.

 )نص المادة بعد التعديل(

م  مراعاة أحكام قانون مصررا  
البحرين المركر   والمؤسسرات   

( 42المالية الصادر بالقانون  قم )
الصرادرة  واللروائح   1004نة سل

يجو  للو ير المعني  تنفي ا ألحكام،
برنو  التجارة حبل مجلبس إدارة   

أ  مرن  الررتة بقرار مسبب، في 

ترقيم البند الالحق، وذلبك علب    
النحو الوارد في نص المبادة بعبد   

 التعديل.
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باسببتثناء الرببرتات المسبباهمة  
المرخص لها م  مصر  البحري  

للبو ير المعنبي   المرت  ، يجو  
برنو  التجارة حبل مجلبس إدارة   
الررتة بقرار مسبب، في الحباالت  

 التالية:

 

إذا تعرضت الربرتة ألوضباع    - أ
مالية أو إدارية سينة  أو تعرضبت  
لخسانر جسيمة تؤثر فبي حقبوق   

 الحا ت اآلتية:

إ ا تعرضت الشرركة ألوضراع    - أ
مالية أو إدارية سيئة  أو تعرضت 
لخسائر جسيمة تؤثر فري حقروق   

 و في حقوق دائنينا.أالمساةمين 
إ ا ارتكب مخالفرات جسريمة    - ب

 ة ا القانون.ألحكام 

ن يكررون مررا ورد فرري أويجررب 
الحالتين السابقتين مثبتا بتقرير من 
قبل من يندبه الو ير للتفتيش على 

م  مراعاة أحكام قانون مصررا  
البحرين المركر   والمؤسسرات   

( 42المالية الصادر بالقانون  قم )
واللروائح الصرادرة    1004نة سل

يجو  للو ير المعني  تنفي ا ألحكام،
برنو  التجارة حبل مجلبس إدارة   

أ  مرن  الررتة بقرار مسبب، في 
 الحا ت اآلتية:

إ ا تعرضت الشركة ألوضاع  -أ 
مالية أو إدارية سيئة  أو تعرضت 
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المساهمي  أو في حقوق داننيهبا أو  
ُارتتبت مخالفات جسيمة ألحتام هذا 

ريبر  القانو ، عل  أ  يثبت ذلك بتق
م  قبل م  يندبه الو ير للتفتبي   
عل  أعمال الررتة وحساباتها وفًقا 

 ألحتام هذا القانو .

 

 
 

إذا فقد مجلس إدارة الربرتة   - ب
نصابه القانوني بحيث يتعذر انعقاده 

وفًقرا  وحسراباتنا  أعمال الشركة 
 ألحكام ة ا القانون.

إذا فقد مجلس إدارة الربرتة    - ج
نصابه القانوني بحيث يتعذر انعقاده 
أو لم تستطع الجمعية العامة للررتة 

 لس إدارة جديد.انتخاب مج

وفي جميبع الحباالت، يجبب أ     
يتضم  قرار حبل مجلبس إدارة   
الررتة تعيي  لجنة مؤقتة م  ذو  
الخبرة واالختصاص إلدارة الررتة 

لخسائر جسيمة تؤثر في حقروق  
 و في حقوق دائنينا.أالمساةمين 

إ ا ارتكب مخالفرات جسريمة    -ب 
 ألحكام ة ا القانون.

ن يكرون مرا ورد فري    أويجب  
الحالتين السابقتين مثبتا بتقريرر  
من قبل من يندبه الو ير للتفتيش 

وحسراباتنا  على أعمال الشرركة  
 وفًقا ألحكام ة ا القانون.

إذا فقد مجلس إدارة الربرتة    -ج 
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أو لم تستطع الجمعية العامة للررتة 
 انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي جميع الحباالت، يجبب أ     
يتضم  قرار حبل مجلبس إدارة   
الررتة تعيي  لجنة مؤقتة م  ذو  
الخبرة واالختصاص إلدارة الررتة 
لمدة ال تتجاو  ثالثة أربهر، وأ   
يتضم  ميعاًدا الجتمباع الجمعيبة   
 العامة النتخاب مجلس إدارة جديد.

ولتل ذ  مصلحة أ  يطعب  فبي   

لمدة ال تتجاو  ثالثبة أربهر، وأ    
يتضم  ميعاًدا الجتمباع الجمعيبة   
 العامة النتخاب مجلس إدارة جديد.

ولتل ذ  مصلحة أ  يطعب  فبي   
مام المحتمبة التببرى   قرار الحل أ

المدنية خالل خمسة عرر يوًما م  
تاريخ صدوره، وتفصل المحتمبة  

 في الدعوى بصفة مستعجلة.

نصابه القبانوني بحيبث يتعبذر    
انعقاده أو لبم تسبتطع الجمعيبة    
العامة للررتة انتخباب مجلبس   

 إدارة جديد.

جميع الحباالت، يجبب أ    وفي 
يتضم  قرار حبل مجلبس إدارة   
الررتة تعيي  لجنة مؤقتة م  ذو  
الخبببرة واالختصبباص إلدارة  
الررتة لمبدة ال تتجباو  ثالثبة    
أرببهر، وأ  يتضببم  ميعبباًدا  
الجتماع الجمعية العامة النتخباب  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

تببرى  قرار الحل أمام المحتمبة ال 
المدنية خالل خمسة عرر يوًما م  
تاريخ صدوره، وتفصل المحتمبة  

 في الدعوى بصفة مستعجلة.

 مجلس إدارة جديد.

ولتل ذ  مصلحة أ  يطع  في 
قرار الحل أمام المحتمة التبرى 
المدنية خالل خمسة عرر يوًما م  
تاريخ صدوره، وتفصل المحتمة 

 في الدعوى بصفة مستعجلة.

 (101مادة )

 –أًيا تا  عدد أسهمه  –لتل مساهم 
حق حضور الجمعية العامة، ويتو  
له عدد م  األصوات يساو  عبدد  

 (101مادة )

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .

 (101مادة )

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
 في المرروع بقانو .

 (101مادة )

 –أًيا تا  عدد أسهمه  –لتل مساهم 
حق حضور الجمعية العامة، ويتو  
له عدد م  األصوات يساو  عبدد  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

أسهمه، ويقع باطاًل تبل ربرط أو   
 قرار يخال  ذلك.

م   ويجو  للمساهم أ  يوتل غيره
المساهمي  أو مب  غيبرهم فبي    
الحضور نيابة عنه، عل  أ  يتو  

م  غير رنبيس وأعضباء    الوتيل
، اإلدارة وموظفي الربرتة مجلس 
ذلك بحق التوتيل لألقارب  وال يخل

م  الدرجة األول ، وذلك بمقتض  
توتيل خاص وثابت بالتتابة تعبده  

أسهمه، ويقع باطاًل تبل ربرط أو     
 قرار يخال  ذلك.

ويجو  للمساهم أ  يوتل غيره م  
المساهمي  أو مب  غيبرهم فبي    
الحضور نيابة عنه، عل  أ  يتو  

م  غير رنبيس وأعضباء    تيلالو
، اإلدارة وموظفي الربرتة مجلس 
ذلك بحق التوتيل لألقارب  وال يخل

م  الدرجة األول ، وذلك بمقتض  
توتيل خاص وثابت بالتتابة تعبده  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الررتة لهذا الغرض.

ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها فبي  
الحضور النانبو  عبنهم قانونًيبا،   
وعل  الربرتة أ  تعبد بطاقبات    
خاصة بعدد األسهم التبي يملتهبا   
المساهم واألسهم التي يحضر فيهبا  
نيابة ع  مساهمي  آخري ، ويجبب  
إجراء التبوتيالت وإببرا  صبفة    
النيابة لدى الررتة قببل اجتمباع   
الجمعية العامة ببأربع وعربري    

 الررتة لهذا الغرض.

ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها في 
الحضور النانبو  عنهم قانونًيا، 
وعل  الررتة أ  تعد بطاقات 

بعدد األسهم التي يملتها خاصة 
المساهم واألسهم التي يحضر فيها 
نيابة ع  مساهمي  آخري ، ويجب 
إجراء التوتيالت وإبرا  صفة 
النيابة لدى الررتة قبل اجتماع 
الجمعية العامة بأربع وعرري  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

أل  ساعة عل  األقل، وال يجبو   
عضو أ  يرترك في التصويت ع  
نفسه أو عْم  يمثله في المسانل التي 
تتعلق بمنفعة خاصة مباررة لبه أو  

 بخال  قانم بينه وبي  الررتة.

ساعة عل  األقل، وال يجو  أل  
عضو أ  يرترك في التصويت ع  

لتي نفسه أو عْم  يمثله في المسانل ا
تتعلق بمنفعة خاصة مباررة له أو 

 بخال  قانم بينه وبي  الررتة.

 (114مادة )

 

 

 

 (114مادة )

 (" 21قرر المجلس تعديل عبارة 
 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6مترًرا 

 )نص المادة بعد التعديل(

 12)مع مراعاة أحتام المبادة       

 (114مادة )

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
متبرًرا   21عديل عبارة ")تالنواب ب

 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6

 

 (114مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

مترًرا  21مع مراعاة أحتام المادة )
( م  هذا القانو ، يحدد رأسبمال  6

الررتة م  قبل المؤسسي ، ويجب 
 أ  يتو  تافًيا لتحقيق أغراضها.

 

 

 

م  هبذا القبانو ، يحبدد     مكرًرا(
رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
ويجب أ  يتبو  تافًيبا لتحقيبق    

 أغراضها.

 

 

 12)مع مراعباة أحتبام المبادة    
م  هبذا القبانو ، يحبدد     مكرًرا(

رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
ويجب أ  يتبو  تافًيبا لتحقيبق    

 أغراضها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (112) مادة

ال يجو  تبداول أسبهم ربرتات    
الوفاء بقيمة المساهمة المقفلة إال بعد 

األسهم تاملة، ويستثن  مب  ذلبك   
عمليات التداول التي تتم فيما ببي   

 المؤسسي .

 (112) مادة

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .
 

 (112) مادة

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
 في المرروع بقانو .

 

 (112) مادة

ال يجو  تداول أسهم ررتات 
المساهمة المقفلة إال بعد الوفاء بقيمة 
األسهم تاملة، ويستثن  م  ذلك 
عمليات التداول التي تتم فيما بي  

 المؤسسي .

 ( البند )ةر(121مادة )

 

 

 ( البند )ةر(121مادة )

 (" 21قرر المجلس تعديل عبارة 
 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6مترًرا 

 البند )ةر(( 121مادة )

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
متبرًرا   21تعديل عبارة ")النواب ب

 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6

 ( البند )ةر(121مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 21مع مراعاة أحتام المادة ) -هب
( م  هذا القانو ، يحبدد  6مترًرا 

رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
 ويجب أ  يتبو  تافًيبا لتحقيبق   

 أغراضها.

 )نص المادة بعد التعديل(

 12)مع مراعاة أحتام المادة  -هب
م  هبذا القبانو ، يحبدد     مكرًرا(

رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
ويجب أ  يتبو  تافًيبا لتحقيبق    

 أغراضها.

 

 

 

 

 

 12)مع مراعاة أحتام المادة  -هب
م  هبذا القبانو ، يحبدد     مكرًرا(

رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
ويجب أ  يتبو  تافًيبا لتحقيبق    

 أغراضها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (142)مادة 

 

 

 

مترًرا  21مع مراعاة أحتام المادة )
( م  هذا القانو ، يحدد رأسبمال  6

الررتة م  قبل الررتاء، ويجب أ  
يتو  تافًيبا لتحقيبق أغراضبها،    
 وُيقّسم إل  حصص متساوية القيمة.

 (142مادة )

 (" 21قرر المجلس تعديل عبارة 
 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6مترًرا 

 التعديل()نص المادة بعد 

 12)مع مراعباة أحتبام المبادة    
م  هبذا القبانو ، يحبدد    مكرًرا( 

رأسمال الررتة م  قبل الربرتاء،  
ويجب أ  يتبو  تافًيبا لتحقيبق    
أغراضها، وُيقّسم إلب  حصبص   

 متساوية القيمة.

 (142مادة )

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
متبرًرا   21تعديل عبارة ")النواب ب

 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6

 

 (142مادة )

 

 

 12)مع مراعاة أحتام المادة 
م  هذا القانو ، يحدد مكرًرا( 

رأسمال الررتة م  قبل الررتاء، 
ويجب أ  يتو  تافًيا لتحقيق 
أغراضها، وُيقّسم إل  حصص 

 متساوية القيمة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (110مادة )

أ  يتو  لربرتة الربخص   يجب 
الواحد نظام يحدد أحتامها وبياناتها 

ورهرها، ويصدر وإجراءات قيدها 
هذا النظام بقرار م  الو ير المعني 

 برنو  التجارة.

 (110مادة )

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .
 

 (110مادة )

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
 في المرروع بقانو .

 

 (110مادة )

أ  يتو  لررتة الرخص يجب 
وبياناتها الواحد نظام يحدد أحتامها 

وإجراءات قيدها ورهرها، ويصدر 
هذا النظام بقرار م  الو ير المعني 

 برنو  التجارة.

 (111مادة )

 

 (111مادة )

 (" 21قرر المجلس تعديل عبارة 
 مترًرا(". 21ب  ")(" لتص6مترًرا 

 
 

 (111مادة )

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
متبرًرا   21تعديل عبارة ")النواب ب

 مكرًرا(". 12")(" لتصب  6

 (111مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

مترًرا  21أحتام المادة ) مع مراعاة
( م  هذا القانو ، يحدد رأسبمال  6

الررتة م  قبل المؤسسي ، ويجب 
أ  يتو  تافًيا لتحقيبق أغراضبها   
ومدفوًعا بالتامل، ويجو  أ  يرمل 
رأس المال حصًصا عينيبة يقبدر   

 قيمتها أحد الخبراء المختصي .

 )نص المادة بعد التعديل(

 12)أحتبام المبادة    مع مراعباة 
م  هبذا القبانو ، يحبدد    مكرًرا( 

رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
ويجب أ  يتبو  تافًيبا لتحقيبق    
أغراضها ومدفوًعا بالتامل، ويجو  
أ  يرمل رأس المال حصًصا عينية 
 يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصي .

 

 
 

 12)أحتام المادة  مع مراعاة
م  هذا القانو ، يحدد مكرًرا( 

رأسمال الررتة م  قبل المؤسسي ، 
ويجب أ  يتو  تافًيا لتحقيق 
أغراضها ومدفوًعا بالتامل، ويجو  

يرمل رأس المال حصًصا عينية أ  
 يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصي .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (125مادة )

 

 

 
 

يجو  للررتات المؤسسبة فبي     - أ
الخارج أ  تنرب  لهبا فرًعبا أو    
وتاالت أو متاتبب فبي مملتبة    

 البحري  بالرروط التالية:

 (125مادة )

  قببرر المجلببس تعببديل تلمببة
الواردة في نهاية البنبد )أ(   )التالية(
 )اآلتية(.لتصب  

 )نص المادة بعد التعديل(

يجو  للررتات المؤسسبة فبي     - أ
الخارج أ  تنرب  لهبا فرًعبا أو    
وتباالت أو متاتبب فبي مملتبة     

 :اآلتيةالبحري  بالرروط 

أ   تحصل الررتة األجنبيبة   -1

 (125مادة )

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
الواردة  )التالية(تعديل تلمة النواب ب

 )اآلتية(.في نهاية البند )أ( لتصب  

 

 (125مادة )

 

 

 

يجو  للررتات المؤسسة في  - أ
الخارج أ  تنر  لهبا فرًعبا أو   
وتاالت أو متاتب فبي مملتبة   

 :اآلتيةالبحري  بالرروط 

أ   تحصل الررتة األجنبيبة   -1
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

أ   تحصل الررتة األجنبيبة   -1
عل  ترخيص م  الو ارة المعنيبة  

الفبرع أو  برنو  التجارة بإنرباء  
 الوتالة أو المتتب.

أ  يقيد الفبرع أو الوتالبة أو    -2
المتتب في السجل التجار  طبًقبا  

 ألحتام القانو .

أية ربروط أخبرى يصبدر     -1
بتحديدها قرار م  الو ير المعنبي  

 برنو  التجارة.

إذا  اول الفرع أو الوتالبة أو   - ب

عل  ترخيص م  الو ارة المعنيبة  
برنو  التجارة بإنرباء الفبرع أو   

 الوتالة أو المتتب.

أ  يقيد الفبرع أو الوتالبة أو    -2
طبًقبا   المتتب في السجل التجار 

 ألحتام القانو .

أية ربروط أخبرى يصبدر     -1
بتحديدها قرار م  الو ير المعنبي  

 برنو  التجارة.

إذا  اول الفرع أو الوتالبة أو   - ب
المتتب أعماله قبل إتمام اإلجراءات 

عل  ترخيص م  الو ارة المعنية 
برنو  التجارة بإنراء الفبرع أو  

 الوتالة أو المتتب.

أ  يقيد الفبرع أو الوتالبة أو    -2
المتتب في السجل التجار  طبًقبا  

 ألحتام القانو .

أية ربروط أخبرى يصبدر     -1
بتحديدها قرار م  الو ير المعنبي  

 برنو  التجارة.

إذا  اول الفرع أو الوتالبة أو   - ب
المتتب أعماله قبل إتمام اإلجراءات 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

المتتب أعماله قبل إتمام اإلجراءات 
)أ( م  المنصوص عليها في الفقرة 

هذه المادة، تا  األرخاص البذي   
أجروا هذه األعمال مسنولي  عنهبا  

 رخصًيا وعل  وجه التضام .

المنصوص عليها في الفقرة )أ( م  
هذه المادة، تا  األرخاص البذي   
أجروا هذه األعمال مسنولي  عنهبا  

 جه التضام .رخصًيا وعل  و

المنصوص عليها في الفقرة )أ( م  
هذه المادة، تا  األرخاص البذي   
أجروا هذه األعمال مسنولي  عنهبا  

 رخصًيا وعل  وجه التضام .

 (124مادة )

يجب أ  يقدم الفرع أو الوتيبل   - أ
أو المتتببب تفالببة مبب  المرتبب  
الرنيسي لضما  تنفيبذ الت اماتبه.   
ويجو  للبو ير المعنبي بربنو     

 (124مادة )

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .
 

 (124مادة )

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
 في المرروع بقانو .

 

 (124مادة )

يجببب أ  يقببدم الفببرع أو  - أ
الوتيل أو المتتبب تفالبة مب     
المرت  الرنيسي لضبما  تنفيبذ   
الت اماته. ويجو  للو ير المعنبي  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

التجارة أ  يحدد بقرار منه ضبماًنا  
إضافًيا أو أتثر للفرع أو الوتيل أو 

 المتتب.

يلت م الفبرع أو الوتيبل أو    - ب
المتتب بأ  يودع لبدى البو ارة   

تجارة نسخة مب   المعنية برنو  ال
عقد تأسيس المرت  الرنيسي وتبل  
تعديل يجرى عليه، تما يلت م ببأ   
يودع نسخة م  البيانبات الماليبة   
المدققة للمرت  الرنيسي خالل ستة 
أرهر م  تباريخ انتهباء السبنة    

برنو  التجارة أ  يحدد بقرار منه 
ضماًنا إضافًيا أو أتثر للفبرع أو  

 الوتيل أو المتتب.

رع أو الوتيبل أو  يلت م الفب  - ب
المتتب بأ  يودع لبدى البو ارة   
المعنية برنو  التجارة نسخة مب   
عقد تأسيس المرت  الرنيسي وتل 

عليه، تما يلت م بأ   ىتعديل يجر
يودع نسخة م  البيانبات الماليبة   
المدققة للمرت  الرنيسي خالل ستة 
أرهر م  تباريخ انتهباء السبنة    
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المالية. المالية.

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 المادة الثانية

 مقدمة المادة الثانية:

  تعديل أرقام المواد قرر المجلس
الجديدة المراد إضافتها، وذلك عل  

 النحو اآلتي:

مكرًرا( تصبح مرادة   11مادة ) .2
 مكرًرا(. 24)

( تصربح  2مكررًرا   11مادة ) .1
 مكرًرا(. 154مادة )

 المادة الثانية

 مقدمة المادة الثانية:

     الموافقة علب  قبرار مجلبس
النواب بتعديل أرقام المواد الجديدة 

وذلك عل  النحبو  المراد إضافتها، 
 اآلتي:

مكرًرا( تصبح مادة  11مادة ) .2
 مكرًرا(. 24)

( تصربح  2مكررًرا   11مادة ) .1

 المادة الثانية
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

( تصربح  1مكررًرا   11مادة ) .1
 مكرًرا(. 11مادة )

( تصربح  1مكررًرا   11مادة ) .2
 مكرًرا(. 5مادة )

( تصربح  2مكررًرا   11مادة ) .5
 مكرًرا(. 12مادة )

( تصربح  5مكررًرا   11مادة ) .4
 (.2 مكرًرا 154مادة )

 )نص مقدمة المادة بعد التعديل(

يضببا  إلبب  قببانو  الرببرتات 

 مكرًرا(. 154مادة )

( تصربح  1مكررًرا   11مادة ) .1
 مكرًرا(. 11مادة )

( تصربح  1مكررًرا   11مادة ) .2
 مكرًرا(. 5مادة )

( تصربح  2مكررًرا   11مادة ) .5
 مكرًرا(. 12مادة )

( تصربح  5مكررًرا   11مادة ) .4
 (.2 مكرًرا 154مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

يضببا  إلبب  قببانو  الرببرتات 
التجارية الصادر بالمرسوم بقبانو   

مواد جديدة  2001( لسنة 21رقم )
متبرًرا   21مترًرا(  ) 21) بأرقام

مترًرا  21(  و)2مترًرا  21)( و1
مترًرا  21( و)6مترًرا  21و)(  1
( م  141، وُيضا  إل  المادة )(5

التجارية الصادر بالمرسوم بقبانو   
مواد جديدة  2001( لسنة 21رقم )
مكررًرا(    24مكرًرا( و) 5)بأرقام 

مكرررًرا(  11مكرررًرا(   و) 12و)
 (،2مكرًرا 154مكرًرا( و) 154و)

( م  ذات 141وُيضا  إل  المادة )
القببانو  بنببد جديببد بببرقم ) (، 

 نصوصها تالتالي:

 

 

 

يضا  إل  قانو  الررتات 
التجارية الصادر بالمرسوم بقانو  

مواد جديدة  2001( لسنة 21رقم )
مكرًرا(   24مكرًرا( و) 5)بأرقام 

مكرًرا(  11مكرًرا(   و) 12و)
 (،2مكرًرا 154مكرًرا( و) 154و)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

ذات القانو  بند جديد ببرقم ) (،  
 تالتالي:نصوصها 

ذات ( م  141وُيضا  إل  المادة )
القانو  بند جديد برقم ) (، 

 نصوصها تالتالي:

 مكرًرا( 11مادة )

 

 

 

 

مكرًرا( 24)-مكرًرا(11مادة )
 بعد التعديل

 :قرر المجلس إجراء ما يأتي 

 24)تعديل ترقيم المادة لتصب   .1
 مكرًرا(.

البواردة   )األحوال(تعديل تلمة  .2
)أ  مرن  في نهاية البند )أ( لتصب  

مكرًرا( 24)-مكرًرا(11مادة )
 بعد التعديل

 موافقة علب  قبرار مجلبس    ال
 إجراء ما يأتي:النواب بإجراء 

تعديل ترقيم المبادة لتصبب     .1
 مكرًرا(. 24)

البواردة   )األحوال(تعديل تلمة  .2

 مكرًرا( 24)مادة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 الحا ت(.

 حذ  الفقرة األول  م  البند )ب(. .1

)فررت تنتفرري تقببديم عبببارة  .6
الواردة في الفقرة الثانيبة   المسؤولية(

م  البند )ب(، لتصبب  فبي مقدمبة    
الفقرة، مع مراعباة حبذ  حبر     

 م  لفظة )فال( )الفاء(

)إ  )،( قبل عبارة  فاصلةإضافة  .5
 الواردة في البند )ب(. إ ا اعترض..(

 
 

)أ  مرن  في نهاية البند )أ( لتصبب   
 الحا ت(.

 حذ  الفقرة األول  م  البند )ب(. .1

)فررت تنتفرري تقببديم عبببارة  .6
الواردة في الفقرة الثانيبة   المسؤولية(

م  البند )ب(، لتصبب  فبي مقدمبة    
الفقرة، مع مراعباة حبذ  حبر     

 م  لفظة )فال( )الفاء(

)إ  )،( قبل عبارة  فاصلةإضافة  .5
 الواردة في البند )ب(. إ ا اعترض..(
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 
يتو  المؤسس أو الربريك أو   - أ

مالك رأس المال أو مدير الربرتة  
أو عضو مجلس اإلدارة في ربرتة  
المساهمة أو ررتة المساهمة المقفلة 

 (نص المادة بعد التعديل)

يتو  المؤسس أو الربريك أو   - أ
مالك رأس المال أو مدير الربرتة  
أو عضو مجلس اإلدارة في ربرتة  
المساهمة أو ررتة المساهمة المقفلة 
أو الررتة ذات المسنولية المحدودة 

بحسب  –او ررتة الرخص الواحد 
مسنواًل في جميع أمواله  –األحوال 

الخاصة ع  أية أضبرار تصبيب   
الررتة أو الررتاء أو المسباهمي   

 

 

 

 

 

يتو  المؤسس أو الرريك أو  -أ 
مالك رأس المال أو مدير الررتة 
أو عضو مجلس اإلدارة في ررتة 
المسبباهمة أو رببرتة المسبباهمة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

أو الررتة ذات المسنولية المحدودة 
بحسب  –أو ررتة الرخص الواحد 

مسنواًل في جميع أمواله  –األحوال 
الخاصة ع  أية أضبرار تصبيب   
الررتة أو الررتاء أو المسباهمي   

 أو الغير، في األحوال اآلتية:

إذا قدم بيانات أو معلومات غير  -1
صحيحة ع  رأسمال الررتة فبي  
عقد تأسيسها أو نظامها األساسي أو 
في تعامالتها مع الغير أو أ  مب   

م  رأنها التأثير فبي   وثانقها يتو 

أ  مرن الحرا ت   أو الغير، فبي  
 اآلتية:

إذا قدم بيانات أو معلومات غير  -1
صحيحة ع  رأسمال الررتة فبي  
عقد تأسيسها أو نظامها األساسي أو 
في تعامالتها مع الغير أو أ  مب   

التأثير فبي   وثانقها يتو  م  رأنها
 الثقة المالية بالررتة.

إذا استغل الربرتة ألغبراض    -2
 الغ  أو ألغراض غير مرروعة.

إذا تعامل مع أموال الررتة عل   -1

المقفلة أو الررتة ذات المسبنولية  
المحدودة أو ررتة الرخص الواحد 

مسنواًل فبي   –بحسب األحوال  –
جميع أمواله الخاصبة عب  أيبة    
أضرار تصيب الررتة أو الررتاء 

أ  من المساهمي  أو الغير، في  أو
 اآلتية:الحا ت 

إذا قدم بيانات أو معلومبات   -1
غير صحيحة ع  رأسمال الررتة 
فببي عقببد تأسيسببها أو نظامهببا 
األساسي أو في تعامالتها مع الغير 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الثقة المالية بالررتة.

إذا استغل الربرتة ألغبراض    -2
 الغ  أو ألغراض غير مرروعة.

إذا تعامل مع أموال الررتة عل   -1
 أنها م  أمواله الرخصية.

إذا لم يفصبل ببي  مصبلحته     -6
 الرخصية ومصلحة الررتة.

إذا تسبب في ترتيب الت امبات   -5
عل  الررتة، رغم علمه اليقيني  أو 
المفترض بأ  الررتة غير قبادرة  
عل  أداء تلك االلت امبات وقبت   

 أنها م  أمواله الرخصية.

إذا لم يفصبل ببي  مصبلحته     -6
 الرخصية ومصلحة الررتة.

إذا تسبب في ترتيب الت امبات   -5
عل  الررتة، رغم علمه اليقيني  أو 

  الررتة غير قبادرة  المفترض بأ
عل  أداء تلك االلت امبات وقبت   
استحقاقها، أو تبا  ترتيبب تلبك    
االلت امات بسبب إهماله أو خطنبه  

 الجسيم.

إذا تسبب في عج  الررتة ع   -4

أو أ  م  وثانقها يتو  م  رأنها 
 التأثير في الثقة المالية بالررتة.

إذا استغل الربرتة ألغبراض    -2
 ألغراض غير مرروعة.الغ  أو 

إذا تعامل مع أموال الررتة عل   -1
 أنها م  أمواله الرخصية.

إذا لم يفصبل ببي  مصبلحته     -6
 الرخصية ومصلحة الررتة.

إذا تسبب في ترتيب الت امبات   -5
عل  الررتة، رغم علمه اليقيني  أو 
المفترض بأ  الررتة غير قبادرة  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

استحقاقها، أو تبا  ترتيبب تلبك    
االلت امات بسبب إهماله أو خطنبه  

 الجسيم.

إذا تسبب في حج  الررتة ع   -4
أداء الضرانب والرسوم المسبتحقة  

ات أو المؤسسبات  للحتومة أو الهين
العامة، وتا  يعلم بذلك علًما يقينًيبا  
أو مفترًضا، أو تا  عج  الربرتة  
ع  أداء تلك الضرانب والرسبوم  

 بسبب إهماله أو خطنه الجسيم.

إذا خال  أحتام القانو  أو عقد  -5

أداء الضرانب والرسوم المسبتحقة  
للحتومة أو الهينات أو المؤسسبات  
العامة، وتا  يعلم بذلك علًما يقينًيبا  

عج  الربرتة   أو مفترًضا، أو تا 
ع  أداء تلك الضرانب والرسبوم  

 بسبب إهماله أو خطنه الجسيم.

إذا خال  أحتام القانو  أو عقد  -5
 تأسيس الررتة أو نظامها األساسي.

إذا تانبت   مسئوليةال  تنتفي  - ب
المخالفة قد وقعت نتيجة قرار اُتخذ 
فببي اجتمبباع لمجلببس اإلدارة أو 

عل  أداء تلك االلت امبات وقبت   
تيبب تلبك   استحقاقها، أو تبا  تر 

االلت امات بسبب إهماله أو خطنبه  
 الجسيم.

إذا تسبب في عج  الررتة ع   -4
أداء الضرانب والرسوم المسبتحقة  
للحتومة أو الهينات أو المؤسسبات  
العامة، وتا  يعلم بذلك علًما يقينًيبا  
أو مفترًضا، أو تا  عج  الربرتة  
ع  أداء تلك الضرانب والرسبوم  

 بسبب إهماله أو خطنه الجسيم.



111 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 تأسيس الررتة أو نظامها األساسي.

تنتفي مسبنولية المؤسبس أو    - ب
الرريك أو مالبك رأس المبال أو   

الربرتة أو عضبو مجلبس     مدير
اإلدارة في األحبوال المنصبوص   
عليها في الفقرة )أ( م  هذه المادة، 
إذا أثبت عدم علمه بما وقبع مب    
مخالفة أو أ  المخالفة لم تقع بسبب 
إهماله أو خطنه الجسيم أو تقصيره 
في أداء واجباته المقررة في القانو  
أو عقد تأسيس الررتة أو نظامهبا  

الجمعيببة التأسيسببية أو الجمعيببة 
إال إذا اعترض عل  القرار  ،العامة

الببذ  رتببب المسببنولية وأثبببت 
اعتراضه في محضر الجلسبة. وال  
يعتبر الغياب ع  حضور الجلسبة  
التي صدر فيها القرار سبًبا لإلعفاء 
م  المسنولية إال إذا أثبت عدم علمه 
بالقرار أو علمه به وعدم استطاعته 

 االعتراض عليه.  

 

إذا خال  أحتام القانو  أو عقد  -5
 تأسيس الررتة أو نظامها األساسي.

إذا تانبت   مسرئولية ال  تنتفي  -ب 
المخالفة قد وقعت نتيجة قرار اُتخذ 
في اجتمباع لمجلبس اإلدارة أو   
الجمعية التأسيسبية أو الجمعيبة   

إال إذا اعتببرض علبب   ،العامببة
القرار الذ  رتب المسنولية وأثبت 

لجلسة. وال اعتراضه في محضر ا
يعتبر الغياب ع  حضور الجلسبة  
التي صدر فيهبا القبرار سببًبا    
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

ا اثبت اتخاذه جميع األساسي، أو إذ
الخطوات المعقولة لتفاد  ارتتباب  

 المخالفة أو االستمرار فيها.

وإذا تانت المخالفة قد وقعت نتيجة 
قرار اُتخذ فبي اجتمباع لمجلبس    
اإلدارة أو الجمعيببة التأسيسببية أو 
الجمعية العامة فال تنتفي المسنولية 
إال إذا اعترض عل  القرار البذ   

عتراضه في رتب المسنولية وأثبت ا
محضر الجلسة. وال يعتبر الغيباب  
ع  حضور الجلسة التي صدر فيها 

 

 

 

 

 

 

 

 

لإلعفاء م  المسنولية إال إذا أثبت 
عدم علمه بالقرار أو علمبه ببه   
 وعدم استطاعته االعتراض عليه.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

القرار سبًبا لإلعفاء م  المسبنولية  
إال إذا أثبت عدم علمه ببالقرار أو  
علمه به وعدم استطاعته االعتراض 

 عليه.

تتو  المسنولية المرار إليهبا    - ج
في الفقرة )أ( م  هذه المبادة إمبا   

ؤسس أو مسنولية رخصية تلحق الم
الرريك أو مالبك رأس المبال أو   
المدير أو عضبو مجلبس اإلدارة،   
وإما مسنولية مرترتة علب  وجبه   

 

 

 
 

تتو  المسنولية المرار إليها في  - ج
الفقرة )أ( مب  هبذه المبادة إمبا     
مسنولية رخصية تلحق المؤسس أو 
الرريك أو مالبك رأس المبال أو   
المدير أو عضبو مجلبس اإلدارة،   
وإما مسنولية مرترتة علب  وجبه   

 

 

 

تتو  المسنولية المرار إليها في  -ج 
الفقرة )أ( م  هبذه المبادة إمبا    
مسنولية رخصية تلحق المؤسبس  
أو الرريك أو مالك رأس المال أو 
المدير أو عضو مجلبس اإلدارة،  
وإما مسنولية مرترتة عل  وجبه  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

التضام  في حالة تعدد م  ارتتبوا 
 المخالفة.

 

التضام  في حالة تعدد م  ارتتبوا 
 المخالفة.

التضام  في حالة تعدد م  ارتتبوا 
 المخالفة.

 (2مكرًرا  11مادة )

 

يجو  للبو ارة المعنيبة بربنو     
التجارة أ  تحفظ أصبول أ  مب    
األوراق والمستندات المودعة لديها 
أو البيانات والمعلومات والسجالت 

 154)-(2مكرًرا  11مادة )
 مكرًرا( بعد التعديل

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
 قانو المادة تما ورد في المرروع ب

 .مع تعديل ترقيمها

 154)-(2مكرًرا  11مادة )
 مكرًرا( بعد التعديل

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
مبع تعبديل    في المرروع بقبانو  

 .ترقيمها

 (مكرًرا 154مادة )

 

يجو  للو ارة المعنية برنو  
التجارة أ  تحفظ أصول أ  م  
األوراق والمستندات المودعة لديها 
أو البيانات والمعلومات والسجالت 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

المتعلقة بأعمالها في ربتل سبجل   
 إلتتروني.

المتعلقة بأعمالها في رتل سجل 
 إلتتروني.

 (1مكرًرا  11مادة )
 

يجو  أ  ينص عقبد تأسبيس    - أ
الررتة أو نظامها األساسي علب   
جوا  عقد أ  مب  االجتماعبات   
المقررة طبًقا ألحتام هذا القانو  م  

  مب  وسبانل االتصبال    أخالل 
أ  علب   اإللتترونية أو الهاتفيبة،  

-(1ا مكرًر 11مادة )
 مكرًرا( بعد التعديل11)

 

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
 المادة تما ورد في المرروع بقانو 

 .مع تعديل ترقيمها
 

-(1مكرًرا  11مادة )
 مكرًرا( بعد التعديل11)

 

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
مبع تعبديل    في المرروع بقبانو  

 .ترقيمها
 

 (مكرًرا 11مادة )

 

يجو  أ  ينص عقبد تأسبيس    - أ
الررتة أو نظامها األساسي علب   
جوا  عقد أ  مب  االجتماعبات   
المقررة طبًقا ألحتام هذا القبانو   

  م  وسانل االتصال أم  خالل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

يراع  اتخاذ التدابير التي تتفل مبا  
 يلي:

التحقق م  هوية المرارك فبي   -1
توتيبل  االجتماع وم  صبحة أ   
 يتو  الوتيل مرارًتا بموجبه.

تمتي  الرريك أو المساهم مب    -2
المرارتة التاملة في االجتماع، تما 
لو تا  حاضًرا في متا  االجتماع، 
ويرمل ذلك اإللمام بتافة ما يبدور  
فببي االجتمبباع وإبببداء الببرأ   

 والمرارتة في المناقرات.

أ  علب   اإللتترونية أو الهاتفية، 
يراع  اتخاذ التدابير التي تتفل ما 

 يلي:

التحقق م  هوية المرارك في  -1
توتيبل  االجتماع وم  صحة أ  

 يتو  الوتيل مرارًتا بموجبه.

تمتي  الرريك أو المساهم مب    -2
المرارتة التاملة في االجتماع، تما 
لو تا  حاضًرا في متا  االجتماع، 
ويرمل ذلك اإللمام بتافة ما يبدور  
فببي االجتمبباع وإبببداء الببرأ   
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

تدوي  أ  بيا  أو تصويت يدلي  -1
اع عل  وجه به المرارك في االجتم

 صحي .

أيببة تببدابير أخببرى يصببدر  -6
بتحديدها قرار م  الو ير المعنبي  

 برنو  التجارة.

ال تسر  أحتام الفقرة )أ( م   - ب
هذه المادة عل  اجتماعات الجمعية 
العامة للررتات المساهمة العامبة،  
وتذلك عل  أعمال االقتراع التبي  
تتو  سبرية وفًقبا ألحتبام هبذا     

 والمرارتة في المناقرات.

تدوي  أ  بيا  أو تصويت يدلي  -1
االجتماع عل  وجه به المرارك في 

 صحي .

أيببة تببدابير أخببرى يصببدر  -6
بتحديدها قرار م  الو ير المعنبي  

 برنو  التجارة.

ال تسر  أحتام الفقرة )أ( م   - ب
هذه المادة عل  اجتماعات الجمعية 
العامة للررتات المساهمة العامبة،  
وتذلك عل  أعمال االقتراع التبي  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

تتو  سبرية وفًقبا ألحتبام هبذا      القانو .
 القانو .

 (1مكرًرا  11مادة )

 
 

طلبب مب    ييجو  أل  رخص أ  
الو ارة المعنية بربنو  التجبارة   
حج  اسم معي  السبتخدامه عنبد   

ألحتبام هبذا    إنراء ررتة وفًقبا 
القانو ، ويتو  الحج  لمدة ثالثي  

 5)-(1مكرررًرا  11مررادة )
 مكرًرا( بعد التعديل

 

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
 بقانو المادة تما ورد في المرروع 

 .مع تعديل ترقيمها
 

 5)-(1مكرررًرا  11مررادة )
 مكرًرا( بعد التعديل

 

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
مبع تعبديل    في المرروع بقبانو  

 .ترقيمها
 

 (مكرًرا 5مادة )

 

 

طلبب مب    ييجو  أل  رخص أ  
الو ارة المعنية بربنو  التجبارة   
حج  اسم معي  السبتخدامه عنبد   

ألحتبام هبذا    إنراء ررتة وفًقبا 
القانو ، ويتو  الحج  لمدة ثالثي  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

يوًما قابلة للتجديد مرتي  ممباثلتي   
وفًقببا لإلجببراءات والرببروط   
واألوضاع التي يصبدر بتحديبدها   

الو ير المعنبي بربنو    قرار م  
 التجارة.

وُيستحق رسم عل  طلبب الحجب    
ورسم عل  طلب تجديبد الحجب ،   
ويصدر بتحديدهما قرار م  الو ير 
المعني برنو  التجارة بعد موافقبة  

 مجلس الو راء.

يوًما قابلة للتجديد مرتي  ممباثلتي   
وفًقببا لإلجببراءات والرببروط   
واألوضاع التي يصبدر بتحديبدها   
قرار م  الو ير المعنبي بربنو    

 التجارة.

وُيستحق رسم عل  طلب الحج  
ورسم عل  طلب تجديد الحج ، 
ويصدر بتحديدهما قرار م  الو ير 

ني برنو  التجارة بعد موافقة المع
 مجلس الو راء.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (2مكرًرا  11) مادة 

يجو  للو ير المعنبي بربنو     - أ
التجارة أ  يصدر قراًرا بتحديد حد 
أدن  لرأسمال أ  نوع م  أنبواع  
الررتات التي تؤسس وفًقا ألحتبام  

 هذا القانو .
يجو  للو ير المعني بربنو    - ب

التجارة أ  يصدر قراًرا بتحديد حد 
أدن  لرأسمال الررتات التي تبارر 
أعمااًل فبي قطاعبات أو أنربطة    

 12)-(2مكرًرا  11) مادة 
 مكرًرا( بعد التعديل

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
 المادة تما ورد في المرروع بقانو 

 .مع تعديل ترقيمها
 

 

 12)-(2مكرًرا  11) مادة 
 مكرًرا( بعد التعديل

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
مبع تعبديل    في المرروع بقبانو  

 .ترقيمها
 

 

 مكرًرا( 12) مادة 

يجو  للو ير المعني برنو   - أ
بتحديد حد  التجارة أ  يصدر قراًرا

أدن  لرأسمال أ  نوع م  أنبواع  
الررتات التي تؤسس وفًقا ألحتام 

 هذا القانو .

 برنو يجو  للو ير المعني  - ب
التجارة أ  يصدر قراًرا بتحديد حد 
أدن  لرأسبمال الربرتات التبي    
تبارر أعمبااًل فبي قطاعبات أو    
أنرطة اقتصادية معنية، وذلك بعد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

اقتصادية معنية، وذلك بعد التراور 
مع الجهة المعنية باإلررا  علب   
 ذلك القطاع أو النراط االقتصاد .

التربباور مببع الجهببة المعنيببة 
را  عل  ذلبك القطباع أو   باإلر

 النراط االقتصاد .

 (5مكرًرا  11مادة )

بقرار مب  البو ير    –يصدر  - أ
ميثباق   –المعني برنو  التجبارة  

إلدارة وحوتمة الربرتات طبًقبا   
ألفضل مبباد  اإلدارة والحوتمبة   

 المتعار  عليها دولًيا.

يسر  ميثاق إدارة وحوتمبة   - ب

 154)-(5مكرًرا  11مادة )
 ( بعد التعديل2مكرًرا 

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
 المادة تما ورد في المرروع بقانو 

 .مع تعديل ترقيمها
 

 154)-(5مكرًرا  11مادة )
 ( بعد التعديل2مكرًرا 

 تالموافقة عل  المادة تما ورد 
مبع تعبديل    في المرروع بقبانو  

 .ترقيمها
 

 مكرًرا( 154مادة )

بقرار م  البو ير   –يصدر  - أ
ميثباق   –المعني برنو  التجبارة  

إلدارة وحوتمة الربرتات طبًقبا   
ألفضل مباد  اإلدارة والحوتمبة  

 المتعار  عليها دولًيا.

يسر  ميثاق إدارة وحوتمة  - ب
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

الررتات عل  جميبع الربرتات   
الخاضبعة ألحتبام هبذا    التجارية 

القانو ، باستثناء الررتات المساهمة 
التي تخضبع لمبباد  الحوتمبة    
الصادرة ع  مصبر  البحبري    

 المرت  .

الررتات عل  جميبع الربرتات     
التجارية الخاضعة ألحتبام هبذا   
القببانو ، باسببتثناء الرببرتات  
المساهمة التي تخضبع لمبباد    
الحوتمة الصادرة ع  مصبر   

 البحري  المرت  .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 ( البند ) (142مادة )

 

 

 

تل م  خال  أحتام الفقرة )أ(  - 
هبذا  مترًرا( مب    21م  المادة )
 القانو .

 ( البند ) (142مادة )

   قرر المجلس إعادة صياغة النص
عل  النحو الوارد في البنص بعبد   

 التعديل.

 )نص المادة بعد التعديل(

كل من انطبقت عليه أية حالة  - 
من الحا ت الواردة في البنرد )أ(  

مكرًرا( مرن ةر ا    24من المادة )
 القانون.

 ( البند ) (142مادة )

     الموافقة عل  قبرار مجلبس
النواب بإعادة صياغة النص علب   
 النحو الوارد في النص بعد التعديل.

 ( البند ) (142مادة )

 

 

 

كل من انطبقت عليه أية حالة  - 
من الحا ت الواردة في البند )أ( 

مكرًرا( من ة ا  24من المادة )
 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 ةالمادة الثالث

 

تستبدل عببارة "البو ير المعنبي    
برنو  التجبارة" بعببارة "و يبر    
التجببارة والصببناعة"، وعبببارة  
"الو ارة المعنية بربنو  التجبارة"   

و ارة التجارة والصبناعة"  بعبارة 
وعبارة "خمسة عرر يبوم عمبل"   
بعبارة "ستي  يوًما"، أينما وردت في 
نصوص قانو  الررتات التجاريبة  

 ةالمادة الثالث

 

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .

 ةالمادة الثالث

 

  الموافقة عل  المادة تما وردت
 في المرروع بقانو .

 ةالمادة الثالث

 

تستبدل عببارة "البو ير المعنبي    
برنو  التجبارة" بعببارة "و يبر    
التجببارة والصببناعة"، وعبببارة  
"الو ارة المعنية بربنو  التجبارة"   

و ارة التجارة والصبناعة"  بعبارة 
وعبارة "خمسة عرر يبوم عمبل"   
بعبارة "ستي  يوًما"، أينما وردت في 
نصوص قانو  الررتات التجاريبة  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (21رقم) الصادر بالمرسوم بقانو 
 .2001لسنة 

 (21رقم) الصادر بالمرسوم بقانو 
 .2001لسنة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المادة الرابعة

( 120( و )46تلغ  المواد أرقبام ) 
( و 121و ) (122( و ) 121و )
( و 155( و )156( و )126)
( مببب  قبببانو  165( و )265)

الرببرتات التجاريببة الصببادر  
( لسبنة  21بالمرسوم بقانو  رقم )

2001. 

 

 المادة الرابعة

   قرر المجلس الموافقة عل  نبص
تمبا ورد فبي المربروع     المادة
 بقانو .

 المادة الرابعة

   الموافقة عل  المادة تمبا وردت
 في المرروع بقانو .

 المادة الرابعة

( 120( و )46تلغ  المواد أرقام )
( و 121و ) (122( و ) 121و )
( و 155( و )156( و )126)
( م  قانو  165( و )265)

الررتات التجارية الصادر 
( لسنة 21بالمرسوم بقانو  رقم )

2001. 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 التعديلالنص بعد  توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الخامسةالمادة 

علبب  رنببيس مجلببس الببو راء 
تنفيذ  –تل فيما يخصه  –والو راء 

أحتام هذا القبانو ، وُيعمبل ببه    
اعتباًرا م  اليوم التالي لتاريخ نرره 

 الجريدة الرسمية في

 الخامسةالمادة 

  قرر المجلس الموافقة عل  نص
المادة تمبا ورد فبي المربروع    

 بقانو .

 الخامسةالمادة 

  الموافقة عل  المادة تما وردت
 في المرروع بقانو .

 الخامسةالمادة 

عل  رنيس مجلس الو راء 
تنفيذ  –تل فيما يخصه  –والو راء 

أحتام هذا القانو ، وُيعمل به 
اعتباًرا م  اليوم التالي لتاريخ نرره 

 في الجريدة الرسمية
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 م1164مايو  11التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

مشوع  ا نع  واو   ( حسنة   ( اذيدبع ايك م ق و ا نع  احشوق   احمعضع : 

، احمواف  ح موسعو 2001( حسنة 21احذا وبة احل دو ا حموسعو اق نع  واو  

 .2014( حسنة 12احم ق  واو  

 

 ذ بة يباة عايد،

م، أرفق م ال  السيد ا   بن حالح الحالح رئيا 7102مايو  72بتاريخ      

مشوع  (،  سخ  من 2د  3ص ل ت ق/ ف  0112المج ا، ضمن كتاب  رقم  

ا نع  واو      ( حسنة   ( اذيدبع ايك م ق و ا نع  احشوق   احذا وبة احل دو 

( 12م ق  واو  ، احمواف  ح موسعو اح2001( حسنة 21ا حموسعو اق نع  واو  

، لل  لج   الشؤون التشري ي  والرا و ي ، وذلف لم اقشت  ولبداء 2014حسنة 

 الماللظات ا ي  ل ج   الشؤون المالي  واققتحادي .
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م، ارمدت لج م  الشمؤون التشمري ي  والرا و يم  اجتمااهما 7102مايو  71وبتاريخ      

وقممرار مج مما ذكور، الممم ، ليمما اط  ممت ا مم  مشممروع الرمما ونالرابممع وال شممرين

 وذلف بلضور المستشار الرا و   بالمج ا. ال واب بش   ،

لمبمادئ  لل  ادم مخالف  مشروع الرما ون –ب د المداول  وال راش  –وا تهت ال ج         

 وألكام الدستور.

 ومي اح انة:

مشوع  ا نع  واو   ( حسنة   ( اذيدبع ايك م ق و ترى ال ج   سالم       

، 2001( حسنة 21ا نع  احشوق   احذا وبة احل دو ا حموسعو اق نع  واو  

من ال اليتين الدستوري  ، 2014( حسنة 12احمواف  ح موسعو احم ق  واو  

 والرا و ي .

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير اللجنة املشرتكة بني جلنة 

الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 

الوطين وجلنة الشؤون املالية 

 واالقتصادية خبصوص مشروع

تعويض  صندوق قانون بشأن

 املركبات، حوادث من املتضررين

( 88رقم ) امللكي املرافق للمرسوم

 م.1021لسنة 
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 م4112يونيو  11التاريخ: 

 

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناملشتركة بني جلنة للجنة  األول التقرير
( بشأن  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )بشأن وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

 ،صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات
 م4114( لسنة 88للمرسوم امللكي رقم ) املرافق 

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال

 مقدمـة:

وجلنة شؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين للجنة املشتركة بني جلنة الااستلمت      

رئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحلكتاب الشؤون املالية واالقتصادية 

والذي مت مبوجبه  ،م7102مايو  72املؤرخ يف ( 3د 3ف/ص ل خ أ/ 0101رقم )

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن بدراسة ومناقشة املشتركة تكليف اللجنة 

( 88للمرسوم امللكي رقم ) املركبات، املرافقصندوق تعويض املتضررين من حوادث 

اد تقرير يتضمن رأي اللجنة وإبداء املالحظات وإعد اعلى أن تتم دراسته ،م4114لسنة 

 .بشأهنا
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 :املشتركة إجراءات اللجنة :أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 0ألول والثاين بتااريي االجتماعني ا يف قانوناملشتركة مشروع التدارست اللجنة  (1)
 م7102يونيو  8و

 

 ملواد مشروع القانون على:اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (4)
 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

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

 

 اللجنة كل من: ي، شارك يف اجتماعاملشتركة وبدعوة من اللجنة (3)
 

 ، وقد حضر كل من:)مصرف البحرين املركزي( املاليةوزارة  -
 

 حمافظ مصرف البحرين املركزي.  السيد رشيد حممد املعراج .1

 .املاليةاملدير التنفيذي لرقابة املؤسسات   عبدالرمحن حممد الباكرالسيد  .4

 مدير إدارة مراقبة التأمني. السيد فؤاد عبدالواحد الصديقي .3

 مدير إدارة الرقابة واملتابعة.  السيد أنور علي األنصاري .2

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي. السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .5
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 ، وقد حضر:وزارة الداخلية -
 

 القانونية.إدارة الشئون من  حسني سلمـان مطـر  الرائد .1

 القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون الزم أول خالد مبارك بوقيسامل .4

 القانونية لإلدارة العامة للمرور.        

 إدارة الشئون القانونية.من   النقيب حممد يونس اهلرمي .3

 املستشار القانوين.   السيد وليد الطويل .2

 

 كل من: اللجنة من األمانة العامة باجمللس اتكما شارك يف اجتماع -
 

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش   األستاذ حمسن محيد مرهون .1

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسن الطوالبة .4

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور جعفر حممد الصائغ .3

 

والسيد حممد رضي، والسيد  سهري عبداللطيف، السيدة توىل أمانة سار اللجنة -
 جواد حمفوظ.

 
ـًا:   )مرفق( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيـ

 

مان  قانون مشروع السالمة  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأت     
  والقانونية. الدستورية الناحيتني
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ـًا: ثالثــــــــ  :املركزي أثناء اجتماعي اللجنةمصرف البحرين  رأيـ
 

 متثل رأي مصرف البحرين املركزي يف اآليت:

بالرغم من أن الغالبية العظمى من املركبات يف مملكة البحرين مغطاة يف األساس بتغطياة  

تأمينية من إحدى الشركات املرخصة بالعمل يف البحرين، إال أنه لوحظ يف اآلونة األخرية 

ستقاة من اإلدارة العامة للمرور بواارة الداخلية، تزايد عادد  ومن خالل اإلحصائيات امل

حوادث املركبات اليت يكون فيها مرتكب احلادث جمهول اهلوية، أو أن املركبة املتسببة يف 

احلادث غري مؤمنة، مما أدى إىل نشوء حاالت يكون فيها املتضررون مان مثال هاذ     

املناسب من جراء ذلك، مما دعا إلنشاء احلوادث غري قادرين على احلصول على التعويض 

صندوق لتعويض املتضررين من حوادث املركبات يف احلاالت اليت مل يارد ناع علاى    

م، بشأن التأمني اإلجبااري  0882( لسنة 3التعويض عنها مبقتضى أحكام القانون رقم )

 عن املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث املركبات.

عويضات للمتضررين من حوادث املركبات يف حالة عادم  ويهدف الصندوق إىل دفع الت

وجود وثيقة تأمني سارية املفعول للمركبة املتسببة يف احلادث وقت وقوعه، ويف حالة عدم 

التحقق من هوية املركبة املتسببة يف احلادث أو هوية مالك املركبة أو سائقها، باإلضافة إىل 

أن دفع التعويض يف هذ  احلالة دائًنا مان   حاالت إفالس شركة التأمني، ويعترب الصندوق

 دائين املؤمن بقدر مبلغ التعويض املدفوع من قبل الصندوق.
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على أن تقتصر التغطية على حاالت الوفاة واإلصابات البدنية والعالج الطيب دون أضارار  

 املمتلكات.

يف  ويعد إنشاء مثل هذا الصندوق خطوة أساسية ومكملة للجهود اليت باذهلا املصارف  

تنظيم وتطوير قطاع التأمني يف مملكة البحرين، وتدعيًما للتوجه العاملي لتطبياق أفضال   

املمارسات الدولية، وتعزيًزا لدور قطاع التأمني يف محاية أفراد اجملتمع عن طرياق تقاد    

التعويض املناسب ملن يستحقه من متضرري حوادث املركبات يف اململكاة، والاذين مل   

 ول عليه ألسباب خارجة عن إرادهتم.يتمكنوا من احلص

وعليه فقد قام املصرف بإعداد مسودة إنشاء صندوق لتعويض املتضررين مان حاوادث   

املركبات يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري، كما قاام املصارف   

مبناقشة مشروع إنشاء الصندوق مع شركات التأمني املرخصة واليت باركات إنشااء ،   

% من إمجايل 0وأعربت عن استعدادها الكامل بدفع اشتراكات الصندوق مبا يعادل نسبة 

أقساط التأمني على املركبات املكتتبة يف البحرين، وأن امجايل اشتراكات الصندوق املتوقع 

ديناار( يف السانة    011،111حتصيلها من شركات التأمني املرخصة ستبلغ ما يقارب )

 األوىل من عمل الصندوق.
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ـًا: رابعــــــ  :وزارة الداخلية أثناء اجتماعي اللجنة رأيـ
 

أبدت واارة الداخلية موافقتها على مشروع القانون، وأكدت أمهيته باعتباار  خطاوة   

مكملة لتنظيم قطاع التأمني عن حوادث املركبات يف مملكة البحرين، موضحة أن هنااك  

كبات من احلصول على التعويض لعدة حاالت مل يتمكن فيها املتضررون من حوادث املر

أسباب منها عدم وجود غطاء تأميين للمركبة املتسببة يف احلادث، أو عدم االستدالل على 

هوية  تلك املركبة، أو إفالس شركة التأمني املؤمنة لديها املركبة املتساببة يف احلاادث،   

الصندوق، حبيث يقتصار  باإلضافة إىل أن مشروع القانون بّين نطاق التغطية اليت يكفلها 

على تغطية األضرار الناجتة عن حاالت الوفاة واإلصابات اجلسدية، وما يترتب عليها مان  

أضرار معنوية، أما األضرار اليت تلحق باملمتلكات فال يلتزم الصندوق بتغطيتها. كما يعزا 

التاأمني   هذا القانون دور قطاع التأمني يف محاية أفراد اجملتمع من خالل مسامهة شركات

 العاملة يف مملكة البحرين يف موارد صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات.

      

ـًا:   ة:ــرأي اللجنخامســـــ
 

اب الناو قرار جملاس   تدارست اللجنة املشتركة مشروع القانون املذكور، واستعرضت

 مبجلس الشاورى على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ومرفقاته بشأنه، واطلعت 

وتابني   ،والقانونياة القانون من الناحيتني الدستورية  مشروعوالذي جاء مؤكًدا لسالمة 

يهدف إىل إنشاء صندوق لتعويض املتضررين مان حاوادث    للجنة أن مشروع القانون
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فيها على املتضررين  ب، وذلك يف احلاالت اليت يصع امستمًر ااملركبات اليت تشهد تصاعًد

 :ا يف احلاالت اآلتيةويض وخصوًصمن حوادث املركبات احلصول على التع

 .بة املتسببة يف احلادث وقت وقوعهعدم وجود غطاء تأميين للمرك .0

 .هوية املركبة املتسببة يف احلادثعدم التحقق من  .7

 .عدم القدرة على تعويض املتضرر .3

التوجه العاملي لتطبيق أفضل املمارسات الدولياة   بالتوافق مع هذا املشروع بقانونويأيت 

قطاع التأمني يف محاية أفراد اجملتمع، عن طريق تقد  التعويض املناسب ملان  دور وتعزيز 

 .ول عليه ألسباب خارجة عن إرادهتميستحقه من املتضررين الذين مل يتمكنوا من احلص

وعشرين ماادة يف اانياة    من مخس –عن الديباجة  فضاًل – املشروع بقانون يتألفو 

( 2-0) فصول، حيث خصع الفصل األول من القانون والذي يتضامن املاواد مان   

( 6-0، وخصع الفصل الثاين منه الذي يتضامن املاادتني )  للتعاريف واألحكام العامة

 للحديث عن أهداف الصندوق ونطاق التغطية اليت يكلفها.

( بيان 03-2ن واللذان يتضمنان املواد من )فيما تناول الفصالن الثالث والرابع من القانو

األحكام املتعلقة مبجلس إدارة الصندوق، واللجنة املسئولة أمام هذا اجمللس عن سري أعمال 

 الصندوق.
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( فقد خصع لبياان  08-02املواد من ) يتضمنأما الفصل اخلامس من القانون والذي 

مالية الصندوق وموارد  اليت تتكون من النسبة اليت ارتضت شركات التأمني املسامهة هباا  

% من إمجايل أقساط التأمني املكتتبة على املركبات لدى 0يف موارد الصندوق، مبا يعادل 

ات بعدم حتميال  مع قبول هذ  الشرك ،كل شركة أو مبلغ مخسة آالف دينار أيهما أكثر

لشبهة عدم دستورية  احاب وثائق التأمني لديها، تفادًيعبء هذ  املسامهات على عاتق أص

، كما يندرج ضمن موارد الصاندوق  نسبة مسامهة شركات التأمني يف موارد الصندوق

من الغاري ويقارر جملاس إدارة     املساعدات والتربعات واملنح اليت ترد باسم الصندوق

 وعوائد استثمار أموال الصندوق . الصندوق قبوهلا،

وفضاًل عن ذلك، فقد تضمن الفصل اخلامس من القانون قواعد اساتخدام الصاندوق   

ا لاه،  القانون والقرارات الصادرة تنفيًذ األحكام هذ اد  املالية، حبيث يتم صرفها وفًقملوار

 ( من القانون، وهي كاآليت:06ويف األوجه اليت حددهتا املادة )

ضرار املترتبة على حوادث املركبات، يف األحوال وبالشاروط املنصاوص   تغطية األ .0

 ا له.عليها يف هذا القانون ويف القرارات الصادرة تنفيًذ

 مواجهة التكاليف اإلدارية والتشغيلية للصندوق. .7

دفع املكافآت املقررة ألعضاء اجمللس وأعضاء اللجنة وأمني السر، وغريهم ممن ياتم   .3

 شاط الصندوق.االستعانة هبم يف ن

 صيانة األموال العقارية واملنقولة اململوكة للصندوق. .2
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قواعد تقد  طلبات  (70-08) وبني الفصل السادس من القانون والذي يتضمن املواد من

التعويض، والرجوع بقيمة ما يكون الصندوق قد دفعه من تعويضات على املتضرر مان  

تأمني املؤمن لديها على املركبة املتسببة يف احلادث، أو على املتسبب فيه، أو على شركة ال

احلادث، أو على أية جهة أخرى ملتزمة بتعويض الضرر، حبسب األحاوال، وذلاك يف   

 احلاالت اآلتية:

جزء منه إىل خطأ من جانب صدور حكم قضائي هنائي بأن الضرر يعود بكامله أو  .0

 يف احلادث. املتضرر

تسبب يف احلادث واجملهول اهلوياة وقات   التعرف على مالك املركبة أو قائدها، امل .7

 وقوع احلادث.

مني سارية املفعول للمركبة املتسببة يف احلادث، وقت وقوع أاكتشاف وجود وثيقة ت .3

 احلادث.

 .يض، مبقتضى القوانني املعمول هباظهور جهة أخرى كان يتوجب عليها أداء التعو .2

 

احتساب التعويضات اليت يوفرها  ( منه قواعد70هذا وقد أورد الفصل السادس يف املادة )

 .ا للجدول الوارد يف هذ  املادةفًقالصندوق، و
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فرضها القانون على خمالفة أما الفصل السابع من القانون فقد خصع لبيان العقوبات اليت 

( من القانون صفة املال العام على أموال الصندوق، يف 77، حيث أضفت املادة )أحكامه

بات، حبيث تسري على حاالت إهدار املال العاام والعادوان   تطبيق أحكام قانون العقو

عليه، كما تعاقب هذ  املادة باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار 

ثالثة آالف دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من حصل علاى أياة    لىوال تزيد ع

مستندات أو أدلة خمالفة للحقيقة، مع  ا إىلمبالغ من الصندوق على سبيل التعويض، استناًد

 .رد املبالغ املذكورة إىل الصندوقضي احملكمة بويف حالة احلكم باإلدانة تق ،علمه بذلك

( لألحكاام  70و72ا، خصع الفصل الثامن من القانون والذي يتضمن املادتان )وأخرًي

القارارات الالاماة   ( حمافظ البحرين املركزي بإصدار 72اخلتامية، حيث كلفت املادة )

 .( فهي تنفيذية70ون، أما املادة )لتنفيذ أحكام هذا القان

 ينواملستشاار  ،الداخليةواارة مصرف البحرين املركزي، و ممثلي وبعد االستئناس برأي

قررت اللجناة   ، واملستشار االقتصادي واملايل باجمللس؛لشؤون اللجان باجمللس نيالقانوني

ى أغلب مواد مشروع القانون، كما قامت باإجراء بعاض   التوافق مع جملس النواب عل

 كما هو موضح يف اجلدول املرفق.التعديالت الالامة على بعض مواد املشروع و
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املاذكور،   قاانون المشاروع  من حيث املبدأ على وانتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة 

واملوافقة على التعديالت اليت أجرهتا على بعض مواد مشروع القانون بالتفصيل الوارد يف 

 جدول املواد املرفق بتقرير اللجنة. 

      

ـًا:  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: سادســـــــ
 

اللجنة على اختيار ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت  38إعمااًل لنع املادة ) 
 كل من:

ـًا.  السيد حبيب مكي هاشم .1  مقرًرا أصليـ

ـًا.  السيد أمحد إبراهيم هبزاد .2  مقرًرا احتياطي

 

 

 

ـًا  ة:ـة اللجنـ:  توصيسابعـــــ

، فإن واننيقمشروعات اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 : اللجنة توصي مبا يلي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشـأن صـندوق   املوافقة من حيث املبدأ على  -
( 88للمرسوم امللكـي رقـم )   تعويض املتضررين من حوادث املركبات، املرافق

 .م4114لسنة 
 

تفصـياًل يف   بالتعـديالت الـواردة   انونمواد مشروع القنصوص املوافقة على  -
 اجلدول املرفق.

   

 ،،، املوقر الختاذ الالزمواألمر معروض على اجمللس 

 

 

 

 د. خالد بن خليفة آل خليفة                                أ. خالد حسني املسقطي        

                                           املشتركة لجنةالرئيس                                    لجنة املشتركة لانائب رئيس       
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن صندوق تعويض املتضررين من حوادث املركبات، املرافق 

 م2102( لسنة 88رسوم امللكي رقم )للم

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 مسميات الفصول مسميات الفصول
تعديل مسم  الفصل الثالث  -

إدارة وهو )المجلس( ليصب  )
(، وحذ  مسم  الصندوق

الفصل الرابع )اللجنة(، بحيث 
يرمل الفصل الثالث المواد 
المتعلقة بالمجلس، والمواد 
المتعلقة باللجنة والتي وردت 

 مسميات الفصول
  الموافقة عل  قرار مجلس

النواب بتعديل مسميات 
 الفصول.

 
 
 
 

 مسميات الفصول
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

بالفصل الرابع، مع إعادة ترقيم 
 الفصول الالحقة.

 

مسميات وعلى  لك تكون 
 الفصول بعد التعديل:

الفصل األول: تعاري  وأحتام 
 عامة.

 الفصل الثاني: أهدا  الصندوق.
 الفصل الثالث: إدارة الصندوق.

الراب  بعد  -الفصل الخامس
 التعديل: مالية الصندوق.

الخامس بعد  -الفصل السادس
 التعديل: طلبات التعويض.

 
 
 

وعلى  لك تكون مسميات 
 الفصول بعد التعديل:

الفصل األول: تعاري  وأحتام 
 عامة.

الفصل الثاني: أهدا  
 الصندوق.

الفصل الثالث: إدارة 
 الصندوق.

الراب  بعد  -الفصل الخامس
 التعديل: مالية الصندوق.

 
 
 
 
 

الفصل األول: تعاري  وأحتام 
 عامة.
 الثاني: أهدا  الصندوق.الفصل 

 الفصل الثالث: إدارة الصندوق.
الراب  بعد  -الفصل الخامس

 التعديل: مالية الصندوق.
الخامس بعد  -الفصل السادس

 التعديل: طلبات التعويض.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

السادس بعد  -الفصل الساب 
 ات.التعديل: العقوب
الساب  بعد  -الفصل الثامن

 التعديل: أحكام ختامية.

الخامس بعد  -الفصل السادس
 التعديل: طلبات التعويض.

السادس بعد  -الفصل الساب 
 التعديل: العقوبات.

الساب  بعد  -الفصل الثامن
 التعديل: أحكام ختامية.

السادس بعد  -الفصل الساب 
 التعديل: العقوبات.
الساب  بعد  -الفصل الثامن

 التعديل: أحكام ختامية.

 الديباجة
  
 
 
 
 

 الديباجة
 إجبراء تعبديل    المجلس قرر

 :ةاآلتي عل  العبارات
 

"وعلررى قررانون العقوبررات  .2
الصادر بالمرسوم بقانون رقرم  

، وتعديتته"، 2154( لسنة 25)
"وعلى المرسوم بقانون لتصب  

 الديباجة
  الموافقببة علبب  قببرار

بالتعديالت  مجلس النواب
التببي أجراهببا علبب   

 .الديباجة

 

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بإصدار  2154( لسنة 25رقم )
 قانون العقوبات، وتعديتته".

 

"وعلى قانون المرور الصادر  .1
( لسنة 1بالمرسوم بقانون رقم )

، المعرردل بالمرسرروم  2151
 "،2145( لسنة 1بقانون رقم )

"وعلى المرسوم بقانون  لتصب 
بإصردار   2151( لسنة 1رقم )

قانون المرور، المعدل بالمرسوم 
 ".2145( لسنة 1بقانون رقم )

 

وعلررى القررانون المرردني " .1
الصادر بالمرسوم بقانون رقرم  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"، لتصببب  1002( لسررنة 21)
"وعلى المرسوم بقرانون رقرم   

بإصرردار  1002( لسررنة 21)
 القانون المدني".

 

وعلررى قررانون مصرررا  " .6
البحرين المرك   والمؤسسرات  
المالية، الصادر بالقرانون رقرم   

 لتصببب "، 1004( لسررنة 42)
( لسنة 42"وعلى القانون رقم )

بإصدار قانون مصررا   1004
 البحرين والمؤسسات المالية".

وعلى  لك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نحن حمد بن عيسى آل خليفرة  
 ،ملك مملكة البحرين

 ،ربعد االطالع عل  الدستو
وعلى المرسوم بقانون رقم 

بإصدار  2154( لسنة 25)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملرك  
 ،مملكة البحرين

 ،ربعد االطالع عل  الدستو
وعل  قبانو  العقوببات الصبادر    

( لسبنة  15بالمرسوم بقانو  رقبم) 
 ، وتعديالته،1154

وعلبب  قببانو  المببرور الصببادر 
( لسبنة  1بالمرسوم بقبانو  رقبم )  

، المعدل بالمرسوم بقانو  رقم 1151
 ،1145( لسنة 2)

( لسنة 1وعل  المرسوم بقانو  رقم )

نحن حمد بن عيسى آل خليفرة  
 ،ملك مملكة البحرين

 ،ربعد االطالع عل  الدستو
وعلى المرسوم بقانون رقم 

بإصدار  2154( لسنة 25)
 ،قانون العقوبات، وتعديتته

( 1وعلى المرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون  2151لسنة 

المرور، المعدل بالمرسوم 
 ،2145( لسنة 1بقانون رقم )

( 1وعل  المرسوم بقانو  رقم )
في رأ  التأمي   1145لسنة 

اإلجبار  ع  المسنولية المدنية 

 
وعلى  لك يكون نص الديباجة 

 بعد التعديل:
حمد بن عيسى آل خليفة  نحن

 ،ملك مملكة البحرين
 ،ربعد االطالع عل  الدستو

وعلى المرسوم بقانون رقم 
بإصدار  2154( لسنة 25)

 ،قانون العقوبات، وتعديتته
وعلى المرسوم بقانون رقم 

بإصدار  2151( لسنة 1)
قانون المرور، المعدل 

( 1بالمرسوم بقانون رقم )

 ،قانون العقوبات، وتعديتته
( 1وعلى المرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  2151لسنة 
المرور، المعدل بالمرسوم 

 ،2145( لسنة 1بقانون رقم )
( 1وعل  المرسوم بقانو  رقم )

في رأ  التأمي   1145لسنة 
اإلجبار  ع  المسنولية المدنية 
النارنة ع  حوادث المرتبات، 

( 5بقانو  رقم )المعدل بالمرسوم 
 ،1114لسنة 
 

وعلى المرسوم بقرانون رقرم   
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

في رأ  التبأمي  اإلجببار     1145
ع  المسنولية المدنية الناربنة عب    
حوادث المرتبات، المعدل بالمرسوم 

 ،1114( لسنة 5بقانو  رقم )
 

وعلبب  القببانو  المببدني الصببادر 
( لسبنة  11بالمرسوم بقانو  رقبم ) 

2001، 
وعل  قبانو  مصبر  البحبري     

لمرتبب   والمؤسسببات الماليببة، ا
( لسبنة  46الصادر بالقانو  رقبم ) 

2004، 
أقر مجلس الرورى ومجلس النبواب  

النارنة ع  حوادث المرتبات، 
( 5المعدل بالمرسوم بقانو  رقم )

 ،1114لسنة 
 

وعلى المرسوم بقرانون رقرم   
بإصرردار  1002( لسررنة 21)

 القانون المدني،
( لسرنة  42وعلى القانون رقم )

قانون مصررا  بإصدار  1004
 ،البحرين والمؤسسات المالية

 
أقر مجلس الربورى ومجلبس   
النواب القانو  اآلتي نصه ، وقد 

 ،2145لسنة 
( 1بقانو  رقم )وعل  المرسوم 

في رأ  التأمي   1145لسنة 
اإلجبار  ع  المسنولية المدنية 
النارنة ع  حوادث المرتبات، 
المعدل بالمرسوم بقانو  رقم 

 ،1114( لسنة 5)
 

وعلى المرسوم بقرانون رقرم   
بإصردار   1002( لسنة 21)

 القانون المدني،
( لسنة 42وعلى القانون رقم )

بإصدار قانون مصرا  1004

بإصرردار  1002( لسررنة 21)
 القانون المدني،

( لسرنة  42وعلى القانون رقم )
بإصدار قانون مصررا   1004

 ،البحرين والمؤسسات المالية
 

أقر مجلس الربورى ومجلبس   
النواب القانو  اآلتي نصه ، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

القانو  اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه 
   :وأصدرناه

 ،رين والمؤسسات الماليةالبح  صدقنا عليه وأصدرناه:
 

أقر مجلس الرورى ومجلبس  
النواب القانو  اآلتي نصبه ،  

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الفصل األول

 تعاريا وأحكام عامة 

 (2مادة ) 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 تعاريا وأحكام عامة

 (2مادة )

  مجلس النواب اآلتي:قرر 
تصحي  لفظة )المضبرور(   .1

الواردة فبي التعريب  بحيبث    
 (.)المتضررتصب  

أو مررن إضببافة عبببارة ) .2
 (.( بعد تلمة )الحادثيعولنم

 

 الفصل األول

 وأحكام عامةتعاريا 

 (2مادة )

    الموافقة عل  قبرار مجلبس
تصببحي  لفظببة النببواب ب

)المضببرور( الببواردة فببي 
 )طالبب التعبويض(   تعري 

، بحيث تصبب  )المتضبرر(  
فقة علب  قبرار   اوعدم المو

عبارة  مجلس النواب بإضافة

 الفصل األول

 تعاريا وأحكام عامة

 (2مادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

يكون نص المادة  وعلى  لك
 بعد التعديل:

 

في تطبيق أحتام هذا القبانو ،  
يتو  للتلمات والعبارات التالية 

)أو م  يعولهم( بعبد تلمبة   
، في التعري  نفسه )الحادث(

أل  التعري  تاٍ  لربمولهم  
متضرري  مباررة تأرخاص 

 .م  الحادث أو تورثة

 

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

 

في تطبيق أحتام هذا القبانو ،  
يتو  للتلمات والعبارات التالية 
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 
 

في تطبيق أحتام هذا القانو ، يتو  
للتلمات والعبارات التالية المعباني  
المبينة قري  تل منها، ما لم يقبتض  

 ذلك:سياق النص خال  
 مملتة البحري . المملكة:
محافظ مصر  البحبري    المحافظ:
 المرت  .

المعاني المبينة قري  تل منهبا،  
ما لم يقتض سياق النص خال  

 ذلك:

 مملتة البحري . المملكة:

محببافظ مصببر   المحررافظ:
 البحري  المرت  .

صبندوق تعبويض    الصندوق:
المتضببرري  مبب  حببوادث  

 المرتبات.

المعاني المبينة قري  تل منهبا،  
ما لم يقتض سياق النص خال  

 ذلك:

 مملتة البحري . المملكة:

محببافظ مصببر   المحررافظ:
 البحري  المرت  .

صبندوق تعبويض    الصندوق:
المتضببرري  مبب  حببوادث  

 المرتبات.

 

 

 
 

أحتام هذا القبانو ،   في تطبيق
يتو  للتلمات والعبارات التالية 
المعاني المبينة قري  تل منهبا،  
ما لم يقتض سياق النص خال  

 ذلك:
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

صببندوق تعببويض   الصررندوق:
 المتضرري  م  حوادث المرتبات.

 مجلس إدارة الصندوق. المجلس:
رنببيس مجلببس إدارة الرررئيس: 
 الصندوق.

نانب رنيس مجلبس   نائب الرئيس:
 إدارة الصندوق.

 اللجنة التنفيذية للصندوق. اللجنة:
 أمي  سر المجلس.أمين السر: 

تل ررتة تأمي  أو ربرتة   المؤم ِّن:
تتافل مبرخص لهبا بالعمبل فبي     

مجلبببس إدارة  المجلرررس:
 الصندوق.

رنبيس مجلبس إدارة   الرئيس: 
 الصندوق.

نانبب رنبيس    نائب الررئيس: 
 مجلس إدارة الصندوق.

اللجنببة التنفيذيببة   اللجنررة:
 للصندوق.

 أمي  سر المجلس.أمين السر: 

مجلبببس إدارة  المجلرررس:
 الصندوق.

رنبيس مجلبس إدارة   الرئيس: 
 الصندوق.

نانبب رنبيس    نائب الررئيس: 
 مجلس إدارة الصندوق.

اللجنببة التنفيذيببة   اللجنررة:
 للصندوق.

 أمي  سر المجلس.أمين السر: 

 مملتة البحري . المملكة:

محببافظ مصببر   المحررافظ:
 البحري  المرت  .

صبندوق تعبويض    الصندوق:
المتضببرري  مبب  حببوادث  

 المرتبات.

مجلبببس إدارة  المجلرررس:
 الصندوق.

رنبيس مجلبس إدارة   س: الرئي
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 التأمينات العامة بالمملتة.
الرخص المضرور طالب التعويض: 

مباررة مب  الحبادث أو ورثتبه،    
 بحسب األحوال.

 
تل وسيلة م  وسانل النقل المركبة: 

ينطبق عليها وص  المرتببة فبي   
تطبيق أحتام قانو  المرور الصادر 

( لسبنة  1بالمرسوم بقبانو  رقبم )  
، والخاضعة للتأمي  اإلجبار  1151

( 1بمقتض  المرسوم بقانو  رقبم ) 

تل ربرتة تبأمي  أو    المؤم ِّن:
ررتة تتافل مرخص لها بالعمل 

 في التأمينات العامة بالمملتة.

الرببخص طالررب التعررويض: 
أو مباررة م  الحادث  المتضرر

أو ورثته، بحسبب   من يعولنم
 األحوال.

تل وسيلة م  وسبانل  المركبة: 
النقل ينطببق عليهبا وصب     
المرتبة في تطبيق أحتام قانو  

تل ربرتة تبأمي  أو    المؤم ِّن:
ص لها بالعمل ررتة تتافل مرخ

 في التأمينات العامة بالمملتة.

الرببخص طالررب التعررويض: 
مباررة م  الحادث أو  المتضرر

 ورثته، بحسب األحوال.

 

تل وسيلة م  وسبانل  المركبة: 
النقل ينطببق عليهبا وصب     
المرتبة في تطبيق أحتام قانو  

 الصندوق.

نانبب رنبيس    نائب الررئيس: 
 مجلس إدارة الصندوق.

اللجنببة التنفيذيببة   اللجنررة:
 للصندوق.

 أمي  سر المجلس.أمين السر: 

تل ربرتة تبأمي  أو    المؤم ِّن:
ررتة تتافل مرخص لها بالعمل 

 في التأمينات العامة بالمملتة.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

فببي رببأ  التببأمي   1145لسببنة 
اإلجبار  عب  المسبنولية المدنيبة    

 النارنة ع  حوادث المرتبات.
: تل رخص يتول  قيادة قائد المركبة

مرتبة، سواء تا  مالتهبا أو غيبر   
 مالتها.

م المببرور الصببادر بالمرسببو
، 1151( لسبنة  1بقانو  رقم )

والخاضعة للتبأمي  اإلجببار    
بمقتض  المرسوم بقانو  رقبم  

فببي رببأ   1145( لسببنة 1)
التأمي  اإلجبار  ع  المسنولية 
المدنية الناربنة عب  حبوادث    

 المرتبات.

: تل رخص يتول  قائد المركبة
قيادة مرتبة، سواء تا  مالتهبا  

المببرور الصببادر بالمرسببوم 
، 1151( لسبنة  1بقانو  رقم )

اإلجببار    والخاضعة للتبأمي  
بمقتض  المرسوم بقانو  رقبم  

فببي رببأ   1145( لسببنة 1)
التأمي  اإلجبار  ع  المسنولية 
المدنية الناربنة عب  حبوادث    

 المرتبات.

: تل رخص يتول  قائد المركبة
قيادة مرتبة، سواء تا  مالتهبا  

الرببخص طالررب التعررويض: 
مباررة م  الحادث أو  المتضرر

 ورثته، بحسب األحوال.

 

تل وسيلة م  وسبانل  المركبة: 
النقل ينطببق عليهبا وصب     
المرتبة في تطبيق أحتام قانو  
المببرور الصببادر بالمرسببوم 

، 1151( لسبنة  1بقانو  رقم )
والخاضعة للتبأمي  اإلجببار    
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

بمقتض  المرسوم بقانو  رقبم   أو غير مالتها. أو غير مالتها.
فببي رببأ   1145( لسببنة 1)

ار  ع  المسنولية التأمي  اإلجب
المدنية الناربنة عب  حبوادث    

 المرتبات.

: تل رخص يتول  قائد المركبة
قيادة مرتبة، سواء تا  مالتهبا  

 أو غير مالتها.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (1مادة )

ُينرأ، بموجب هذا القانو ، صبندوق  
ُيسم  "صندوق تعويض المتضرري  
م  حوادث المرتبات"، تتبو  لبه   
الرخصببية االعتباريببة ويتمتببع  
باالستقالل المالي واإلدار ، ويخضع 

 لرقابة وإررا  المحافظ.

 (1مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 

 (1مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 (1مادة )

ُينرأ، بموجبب هبذا القبانو ،    
صببندوق ُيسببم  "صببندوق  
تعببويض المتضببرري  مبب   

المرتبات"، تتبو  لبه    حوادث
الرخصية االعتباريبة ويتمتبع   
باالسببتقالل المببالي واإلدار ، 
ويخضببع لرقابببة وإرببرا   

 المحافظ.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (1مادة )

 

 

 

 
يتو  مقر الصندوق في المتا  الذ  
 يحدده المجلس ويوافق عليه المحافظ.

 (1مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
ورد في المرروع بقانو ، مبع  

ويوافبق عليبه   حذ  عببارة " 
البواردة فبي نهايبة    المحافظ" 
 المادة.

 

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

 

يتو  مقر الصندوق في المتا  
 .الذ  يحدده المجلس

 (1مادة )
 

   الموافقة على قرار مجلرس
النواب بالتعديل ال   أجررا   

 على المادة.

 

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

 

الصندوق في المتا  يتو  مقر 
 .الذ  يحدده المجلس

 (1مادة )

 

 

 

 

 

يتو  مقر الصندوق في المتا  
 .الذ  يحدده المجلس
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (2مادة )

يمثل الرنيس الصندوق أمام القضاء 
وفي صالته بالغير، ويجو  للرنيس 
أ  يفوض أ  م  أعضاء المجلبس  
في بعض اختصاصاته المقررة فبي  

 هذا القانو .
 
 
 
 

 (2مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 (2مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 (2مادة )

يمثل الرنيس الصبندوق أمبام   
القضاء وفي صبالته ببالغير،   
ويجو  للرنيس أ  يفبوض أ   
م  أعضاء المجلس في بعبض  
اختصاصاته المقررة فبي هبذا   

 القانو .
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الفصل الثاني

 أةداا الصندوق 

 (5مادة )

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 أةداا الصندوق 

 (5مادة )

  تعبديل عببارة   قرر المجلس
الواردة في  )في الحا ت التالية(

فري أ   صدر المادة، لتصب  )
 من الحا ت اآلتية(.

 
 
 

 الفصل الثاني

 أةداا الصندوق

 (5مادة )

  قرار مجلس  الموافقة عل
النواب بالتعديل الذ  أجراه 

 عل  المادة.
 

 
 
 

 الفصل الثاني

 أةداا الصندوق

 (5مادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
 

يهد  الصندوق إل  تغطية األضرار 
الناتجة ع  حوادث المرتبات، فبي  

 الحاالت التالية:

 
عدم وجود غطاء تأميني للمرتبة  -0

 المتسببة في الحادث وقت وقوعه.
 

عدم التحقق م  هوية المرتببة   -7
 المتسببة في الحادث.

 

إفالس المؤم ِّ ، ويعتبر الصندوق  -3

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

يهد  الصندوق إلب  تغطيبة   
األضرار الناتجة ع  حبوادث  

أ  من الحرا ت  المرتبات، في 
 اآلتية:

 

عدم وجود غطباء تبأميني    -0
للمرتبة المتسببة فبي الحبادث   

 وقت وقوعه.
 

عدم التحقبق مب  هويبة     -7

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

يهد  الصندوق إلب  تغطيبة   
األضرار الناتجة ع  حبوادث  

أ  من الحرا ت  المرتبات، في 
 اآلتية:

 

عدم وجود غطباء تبأميني    -1
للمرتبة المتسببة في الحبادث  

 وقت وقوعه.
 

عدم التحقبق مب  هويبة     -2

 
يهد  الصندوق إلب  تغطيبة   
األضرار الناتجة ع  حبوادث  

أ  من الحرا ت  المرتبات، في 
 اآلتية:

 

عدم وجود غطباء تبأميني    -0
للمرتبة المتسببة في الحادث 

 وقت وقوعه.
 

عدم التحقبق مب  هويبة     -7
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

م  دانني المبؤم ِّ  المفلبس بمبلبغ    
 التعويض الذ  أداه.

إذا لم تت  هناك جهبة أخبرى    -2
يتوجب عليها أداء التعويض بمقتض  

 القواني  المعمول بها.

 المرتبة المتسببة في الحادث.
 

إفالس المبؤم ِّ ، ويعتببر    -3
الصندوق م  داننبي المبؤم ِّ    
المفلس بمبلغ التعبويض البذ    

 أداه.

إذا لم تت  هناك جهة أخرى  -2
يتوجب عليهبا أداء التعبويض   
 بمقتض  القواني  المعمول بها.

 المرتبة المتسببة في الحادث.
 

إفالس المبؤم ِّ ، ويعتببر    -1
الصندوق م  داننبي المبؤم ِّ    
المفلس بمبلغ التعويض البذ   

 أداه.

إذا لم تت  هنباك جهبة    -2
أخببرى يتوجببب عليهببا أداء 
التعويض بمقتضب  القبواني    

 المعمول بها.

المرتبببة المتسببببة فببي  
 الحادث.

 

إفببالس المببؤم ِّ ، ويعتبببر  -3
الصندوق م  دانني المؤم ِّ  

التعويض الذ  المفلس بمبلغ 
 أداه.

إذا لم تت  هناك جهة أخرى  -2
يتوجب عليها أداء التعويض 
بمقتض  القواني  المعمبول  

 بها.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (4مادة )

 

 

 

 

 

 

 (4مادة )
 

  عن حروادث  إحالل عبارة(
المركبات من حا ت وفاة أو 

محبل   عج  كلي أو ج ئي(
ع  حباالت الوفباة   عبارة )

( الواردة واإلصابات الجسدية
 في السطر األول م  المادة.

 ( للقواعرد   اوفًقإحالل عبارة
المنصوص علينا في المرادة  

 اوفًقرر( محببل عبببارة )(11)
لجدول التعويضات المنصوص 

 (4مادة )
 

    الموافقة عل  قبرار مجلبس
النببواب بالتعببديالت التببي 

 أجراها عل  المادة.

 

 

 

 

 (4ة )ماد
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

( الواردة (12المادة )عليه في 
 في السطر الثاني م  المادة.

 

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

تقتصر التغطيبة التبي يتفلهبا    
الصندوق عل  األضرار الناتجة 
عن حروادث المركبرات مرن    
حا ت وفاة أو عجر  كلري أو   

وما يترتب عليهبا مب     ،ج ئي
وفًقا للقواعرد  أضرار معنوية، 

 

 

 

 

 

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

تقتصر التغطيبة التبي يتفلهبا    
الصندوق عل  األضرار الناتجة 
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

تقتصر التغطية التي يتفلها الصندوق 
عل  األضرار الناتجة ع  حباالت  
الوفاة واإلصابات الجسبدية، ومبا   
يترتب عليها م  أضبرار معنويبة،   
وفقًا لجدول التعويضات المنصوص 

( مب  هبذا   21عليه فبي المبادة )  
القانو ، وال يلت م الصندوق بتغطية 

المرادة  المنصوص علينا فري  
( م  هبذا القبانو ، وال   11)

يلتبب م الصببندوق بتغطيببة  
 األضرار التي تلحق بالممتلتات.

عن حوادث المركبات من حا ت 
 ،وفاة أو عج  كلي أو ج ئري 
وما يترتب عليها م  أضبرار  

وفًقررا للقواعررد  معنويببة، 
المنصوص علينا فري المرادة   

( م  هذا القانو ، وال يلت م 11)
الصندوق بتغطية األضرار التي 

 تلحق بالممتلتات.

 

تقتصر التغطيبة التبي يتفلهبا    
الصندوق عل  األضرار الناتجة 
عن حوادث المركبات من حا ت 
 ،وفاة أو عج  كلي أو ج ئري 
وما يترتب عليها م  أضبرار  

وفًقررا للقواعررد  معنويببة، 
المنصوص علينا فري المرادة   

( م  هذا القانو ، وال يلت م 11)
الصندوق بتغطية األضرار التي 
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 تلحق بالممتلتات. األضرار التي تلحق بالممتلتات.

 الفصل الثالث

 المجلس

 (5مادة )

 

 

 

 الفصل الثالث

 إدارة الصندوق

 (5مادة )

 ( لمدة واحردة  إحالل عبارة
( محبل عببارة )لمبدد    مماثلة

مماثلة( الواردة في الفقرة ما قبل 
 األخيرة م  المادة.

 
 

 الفصل الثالث

 إدارة الصندوق

 (5مادة )

    الموافقة عل  قبرار مجلبس
النواب بالتعديل الذ  أجبراه  

 عل  المادة.

 

 

 الفصل الثالث

 إدارة الصندوق

 (5مادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
يتو  للصندوق مجلس إدارة ُيربتل  
بقرار م  المحافظ، ويتتبو  مب    

 سبعة أعضاء، عل  النحو اآلتي:
 
 
عضوا  يمثال  مصر  البحري   -0

المرتبب  ، يختارهمببا المحببافظ، 
ويتو  أحدهما رنيسا واآلخر نانببًا  

 للرنيس.

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

يتو  للصبندوق مجلبس إدارة   
ُيرتل بقبرار مب  المحبافظ،    
ويتتو  م  سبعة أعضاء، عل  

 النحو اآلتي:

 
عضوا  يمبثال  مصبر    -1

البحري  المرت  ، يختارهمبا  
المحافظ، ويتو  أحدهما رنيسا 

 واآلخر نانبًا للرنيس.

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

يتو  للصبندوق مجلبس إدارة   
ُيرتل بقبرار مب  المحبافظ،    
ويتتو  م  سبعة أعضاء، عل  

 النحو اآلتي:
 

مصبر    عضوا  يمثال  -1
البحري  المرت  ، يختارهما 
المحافظ، ويتبو  أحبدهما   
 رنيسا واآلخر نانبًا للرنيس.

 
يتو  للصبندوق مجلبس إدارة   
ُيرتل بقبرار مب  المحبافظ،    

عل  ويتتو  م  سبعة أعضاء، 
 النحو اآلتي:

 

عضوا  يمثال  مصبر    -1
البحري  المرت  ، يختارهمبا  
المحافظ، ويتو  أحدهما رنيسا 

 واآلخر نانبًا للرنيس.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

العامببة عضببو يمثببل اإلدارة  -7
 للمرور، يررحه و ير الداخلية.

عضوا  يمثال  جمعية التبأمي    -3
البحرينية، يرربحهما مجلبس إدارة   

 الجمعية.

وإذا لم تبادر الجمعية إلب  ترربي    
ممثليها خالل ثالثي  يومًا م  تاريخ 
إخطارها، وتذا في حالة حل الجمعية 

 ، يتول  المحافظ هذا الترري .
عضوا  م  ذو  االختصباص   -2
خبببرة فببي الخببدمات الماليببة وال

 والتأمينية يختارهما المحافظ.

عضو يمثل اإلدارة العامبة   -0
 حه و ير الداخلية.للمرور، يرر

عضببوا  يمببثال  جمعيببة  -7
التأمي  البحرينيبة، يرربحهما   

 مجلس إدارة الجمعية.

وإذا لم تببادر الجمعيبة إلب     
ترري  ممثليها خبالل ثالثبي    
يومًا م  تاريخ إخطارها، وتذا 
في حالة حل الجمعية ، يتبول   

 المحافظ هذا الترري .
 

عضبببوا  مببب  ذو    -3
االختصبباص والخبببرة فببي  

عضو يمثل اإلدارة العامبة   -2
للمببرور، يررببحه و يببر  

 الداخلية.

عضوا  يمبثال  جمعيبة    -1
التأمي  البحرينية، يرربحهما  

 مجلس إدارة الجمعية.

وإذا لم تببادر الجمعيبة إلب     
يومًا ترري  ممثليها خالل ثالثي  

م  تاريخ إخطارها، وتذا فبي  
حالة حبل الجمعيبة ، يتبول     

 المحافظ هذا الترري .
 

عضبببوا  مببب  ذو    -6

عضو يمثل اإلدارة العامبة   -2
للمببرور، يررببحه و يببر 

 الداخلية.

عضوا  يمبثال  جمعيبة    -1
التأمي  البحرينية، يرربحهما  

 مجلس إدارة الجمعية.

 وإذا لم تببادر الجمعيبة إلب    
ترري  ممثليها خالل ثالثي  يومًا 
م  تاريخ إخطارها، وتذا فبي  
حالة حبل الجمعيبة ، يتبول     

 المحافظ هذا الترري .
 

عضبببوا  مببب  ذو    -6
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 
 
 

وتتو  مدة العضوية فبي المجلبس   
ثالث سنوات قابلبة للتجديبد لمبدد    
مماثلة، وُتحبدد متافب ت البرنيس    

 واألعضاء بقرار م  المحافظ.

 

وفي حالة خلو محل أ  م  أعضاء 
المجلس، أل  سبب مب  األسبباب،   
ُيعي  م  يحل محله بذات الطريقبة  

الماليببة والتأمينيببة الخببدمات 
 يختارهما المحافظ.

 

وتتببو  مببدة العضببوية فببي 
المجلس ثالث سبنوات قابلبة   

، مماثلرة لمدة واحردة  للتجديد 
وُتحببدد متافبب ت الببرنيس   
 واألعضاء بقرار م  المحافظ.

وفي حالة خلو محبل أ  مب    
أعضاء المجلس، أل  سبب م  
األسباب، ُيعي  م  يحل محلبه  

االختصبباص والخبببرة فببي 
الخدمات الماليبة والتأمينيبة   

 يختارهما المحافظ.
 

وتتببو  مببدة العضببوية فببي 
المجلس ثالث سبنوات قابلبة   

، مماثلرة لمدة واحردة  للتجديد 
وُتحببدد متافبب ت الببرنيس   
 واألعضاء بقرار م  المحافظ.

وفي حالة خلو محبل أ  مب    
أعضاء المجلس، أل  سبب م  
األسباب، ُيعي  م  يحل محلبه  

االختصاص والخببرة فبي   
الخدمات الماليبة والتأمينيبة   

 يختارهما المحافظ.
 

وتتببو  مببدة العضببوية فببي 
المجلس ثالث سبنوات قابلبة   

، مماثلرة لمدة واحردة  للتجديد 
وُتحببدد متافبب ت الببرنيس   
 واألعضاء بقرار م  المحافظ.

وفي حالة خلو محبل أ  مب    
أعضاء المجلس، أل  سبب م  
األسباب، ُيعي  م  يحل محلبه  
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يها بذات الطريقة المنصوص عل المنصوص عليها في هذه المادة.
 في هذه المادة.

بذات الطريقة المنصوص عليها 
 في هذه المادة.

بذات الطريقة المنصوص عليها 
 في هذه المادة.

 (4مادة )

 

 

 

 

 

 (4مادة )
 

 

  وتوجه الدعوة عبارة إحالل(
لتجتماع العاد  قبرل موعرد    
بسبعة أيام على األقرل، وفري   
حالة ا جتمراع ييرر العراد     
توجه الدعوة قبل موعد  بثمان 

محل  وأربعين ساعة على األقل(

 (4مادة )

 

    الموافقة عل  قبرار مجلبس
النواب بالتعديل الذ  أجبراه  

 عل  المادة.

 

 

 (4مادة )
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وتوجه الدعوة لالجتماع عبارة )
غير العاد  قبل موعد االجتماع 
( بخمسة عرر يوما عل  األقبل 
الواردة في الفقبرة مبا قببل    

 األخيرة م  المادة. 
 

 

 
 

وعلى  لك يكون نرص المرادة   
 بعد التعديل:

 

 

 

 

 
 

وعلى  لك يكون نص المادة بعد 
 التعديل:
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يجتمع المجلس بدعوة م  البرنيس  
 مرة تل ثالثة أرهر، ويجو  للرنيس
 ىدعوته الجتماع غير عاد  تلما رأ

ضرورة لذلك، أو بناء عل  طلبب  
ثالثة عل  األقبل مب  األعضباء.      
وللمحافظ طلب اجتماع المجلس فبي  
أ  وقت لعبرض مبا يبراه مب      
موضوعات تتصل بأ  م  ربنو   
الصندوق، وله فبي هبذه الحالبة    
حضور االجتماع دو  أ  يتو  لبه  

 
يجتمع المجلبس ببدعوة مب     
الرنيس مرة تل ثالثة أربهر،  
ويجو  للرنيس دعوته الجتماع 
غير عاد  تلما رأى ضبرورة  
لذلك، أو بناء عل  طلب ثالثبة  
عل  األقبل مب  األعضباء.      
وللمحافظ طلب اجتماع المجلس 
في أ  وقت لعرض ما يراه م  
موضوعات تتصل ببأ  مب    
رنو  الصندوق، وله في هبذه  

 

يجتمع المجلبس ببدعوة مب     
الرنيس مرة تل ثالثبة أربهر،   
ويجو  للرنيس دعوته الجتماع 
غير عاد  تلما رأى ضبرورة  
لذلك، أو بناء عل  طلب ثالثبة  
عل  األقبل مب  األعضباء.      
وللمحافظ طلب اجتماع المجلس 
في أ  وقت لعرض ما يراه م  
موضوعات تتصل ببأ  مب    
رنو  الصندوق، وله في هبذه  

 

يجتمع المجلبس ببدعوة مب     
الرنيس مرة تل ثالثبة أربهر،   
ويجو  للرنيس دعوته الجتماع 
غير عاد  تلما رأى ضبرورة  
لذلك، أو بناء عل  طلب ثالثبة  
عل  األقبل مب  األعضباء.      
وللمحافظ طلب اجتماع المجلس 
في أ  وقت لعرض ما يراه م  
موضوعات تتصل ببأ  مب    
رنو  الصندوق، وله في هبذه  
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صوت معدود فيما يتخذه المجلس م  
 قرارات أو توصيات.

وتوجه الدعوة لالجتماع غير العاد  
قبل موعد االجتماع بخمسبة عربر   

 يوما عل  األقل.
 
وللرنيس، عند الحاجبة، أ  يبدعو    

ذو  الخبرة واالختصاص لالرتراك 
في اجتماعبات المجلبس، دو  أ    
يتو  لهم صوت معدود فيما يتخبذه  

 المجلس م  قرارات وتوصيات.

حضور االجتماع دو  أ  الحالة 
يتو  له صوت معبدود فيمبا   
يتخذه المجلس م  قبرارات أو  

 توصيات.

وتوجه الدعوة لتجتماع العاد  
قبل موعد  بسبعة أيرام علرى   
األقل، وفي حالة ا جتماع يير 
العاد  توجره الردعوة قبرل    
موعد  بثمان وأربعين سراعة  

 .  على األقل

حضور االجتماع دو  أ  الحالة 
يتو  له صوت معبدود فيمبا   
يتخذه المجلس م  قبرارات أو  

 توصيات.

وتوجه الدعوة لتجتماع العاد  
قبل موعد  بسبعة أيرام علرى   
األقل، وفي حالة ا جتماع يير 
العاد  توجه الدعوة قبل موعد  
بثمان وأربعرين سراعة علرى    

 . األقل

حضور االجتماع دو  أ  الحالة 
يتو  له صوت معبدود فيمبا   
يتخذه المجلس م  قبرارات أو  

 توصيات.

وتوجه الدعوة لتجتماع العاد  
قبل موعد  بسبعة أيرام علرى   
األقل، وفي حالة ا جتماع يير 
العاد  توجه الدعوة قبل موعد  
بثمان وأربعرين سراعة علرى    

 . األقل
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وللرنيس، عند الحاجة، أ  يدعو 
الخبببرة واالختصبباص  ذو  

لالرببتراك فببي اجتماعببات  
المجلس، دو  أ  يتبو  لهبم   
صببوت معببدود فيمببا يتخببذه 
 المجلس م  قرارات وتوصيات.

وللرنيس، عند الحاجة، أ  
خبرة يدعو ذو  ال

واالختصاص لالرتراك في 
اجتماعات المجلس، دو  أ  
يتو  لهم صوت معدود فيما 
يتخذه المجلس م  قرارات 

 وتوصيات.

وللرنيس، عند الحاجة، أ  يدعو 
خبببرة واالختصبباص  ذو  ال

لالرببتراك فببي اجتماعببات  
المجلس، دو  أ  يتبو  لهبم   
صببوت معببدود فيمببا يتخببذه 
 المجلس م  قرارات وتوصيات.
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 (1مادة )

يرأس الرنيس اجتماعات المجلبس،  
وفي حالة غيابه يحل محلبه نانبب   
الرنيس، وال يتو  اجتماع المجلبس  
صحيحا إال بحضبور أربعبة مب     
أعضانه عل  األقل، عل  أ  يتبو   
م  بينهم الرنيس أو نانب البرنيس،  
وتصدر قرارات وتوصيات المجلس 
بأغلبية أصوات الحاضري ، وعنبد  

  منبه  التساو  يرج  الجانب البذ 

 (1مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 (1مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 (1مادة )

يرأس الرنيس اجتماعات 
المجلس، وفي حالة غيابه يحل 
محله نانب الرنيس، وال يتو  
اجتماع المجلس صحيحا إال 
بحضور أربعة م  أعضانه عل  
األقل، عل  أ  يتو  م  بينهم 
الرنيس أو نانب الرنيس، 
وتصدر قرارات وتوصيات 
المجلس بأغلبية أصوات 
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الحاضري ، وعند التساو   رنيس االجتماع.
  منه رنيس يرج  الجانب الذ

 االجتماع.

 (20مادة )

 

 

 

 (20مادة )

  محبل   )اآلتيرة( إحالل لفظة
)المنصوص علينا فري  عبارة 

ة ا القانون والقرارات الصادرة 
تنفي ا له، وعلى األخرص مرا   

 الواردة في صدر المادة. يلي(
 ( إضافة تلمة)بعبد   آمنة لر

 (20مادة )

  الموافقة عل  قرار مجلس
بالتعبديالت التبي    النواب

 أجراها عل  المادة.

 

 (20مادة )
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تلمة )سياسة(  الواردة في البند 
 ( م  المادة.2)

  ( مبع  1حذ  البند رقبم ،)
 إعادة ترقيم البنود الالحقة.

  ا قتراض باسم حذ  عبارة(
 الصررندوق، و(ولصررالح 

 الببواردة فببي بدايببة البنببد 
 ( بعد إعادة الترقيم.6) –( 5)

 ( والبند 12حذ  البند رقم ،)
(، والفقبببرتي  11رقبببم )

 األخيرتي  م  المادة.
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يتببول  المجلببس إدارة الصببندوق 
وتصري  رنونه واستغالل موارده، 
ولببه فببي سبببيل ذلببك ممارسببة 
االختصاصات المنصوص عليها في 
هذا القانو  والقبرارات الصبادرة   

 تنفيذا له، وعل  األخص ما يلي:
 
اتخاذ القرارات الال مبة إلدارة   -0

وعلى  لك يكون نرص المرادة   
 بعد التعديل:

 

يتول  المجلس إدارة الصبندوق  
وتصري  ربنونه واسبتغالل   
موارده، وله فبي سببيل ذلبك    

 اآلتية:ممارسة االختصاصات 

 

 

اتخاذ القبرارات الال مبة    -0

وعلى  لك يكون نص المادة بعد 
 التعديل:

 

يتول  المجلس إدارة الصبندوق  
وتصري  ربنونه واسبتغالل   
موارده، وله فبي سببيل ذلبك    

 اآلتية:ممارسة االختصاصات 

 
 

اتخاذ القبرارات الال مبة    -0

 

 

يتول  المجلس إدارة الصبندوق  
وتصري  ربنونه واسبتغالل   
موارده، وله فبي سببيل ذلبك    

 اآلتية:ممارسة االختصاصات 

 

 

اتخاذ القبرارات الال مبة    -0
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 وتحديد هيتله التنظيمي.الصندوق 
وضع سياسبة اسبتثمار أمبوال     -7

 الصندوق.
تعديل جدول التعويضات التبي   -3

يدفعها الصندوق، والمنصوص عليه 
 ( م  هذا القانو .21في المادة )

 
إقرار مي انية الصندوق وحسابه  -2

 الختامي ومرت ه المالي.

 
 
 

إلدارة الصندوق وتحديد هيتلبه  
 التنظيمي.

ستثمار آمنة  وضع سياسة  -7
 أموال الصندوق.

إقرار مي انيبة الصبندوق    -3
وحسببابه الختببامي ومرتبب ه 

 المالي.

قبول المساعدات والهببات   -2
والتبرعات والمن  التبي تبرد   
باسم الصندوق، بما ال يتعارض 
مع القواني  المعمول بهبا فبي   

 المملتة.

الصندوق وتحديد هيتله إلدارة 
 التنظيمي.

ستثمار آمنة  وضع سياسة  -7
 أموال الصندوق.

إقرار مي انيبة الصبندوق    -3
وحسببابه الختببامي ومرتبب ه 

 المالي.

قبول المساعدات والهببات   -2
والتبرعات والمن  التي تبرد  
باسببم الصببندوق، بمببا ال  
يتعارض مع القواني  المعمول 

 بها في المملتة.

إلدارة الصببندوق وتحديببد 
 هيتله التنظيمي.

ستثمار آمنة  وضع سياسة  -7
 أموال الصندوق.

إقرار مي انيبة الصبندوق    -3
وحسابه الختامي ومرتب ه  

 المالي.

قبول المساعدات والهببات   -2
والتبرعات والمن  التي ترد 
باسببم الصببندوق، بمببا ال 
يتعببارض مببع القببواني   

 المملتة.المعمول بها في 
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االقتببراض باسببم ولصببال    -2
الصببندوق، وقبببول المسبباعدات  

والتبرعات والمن  التي ترد والهبات 
باسم الصندوق، بما ال يتعارض مع 

 القواني  المعمول بها في المملتة.

النظر في التظلمات م  القرارات  -1
التببي تصببدرها اللجنببة برببأ   
التعويضات المنصوص عليهبا فبي   

 هذا القانو .

 ترتيل اللجنة. -2

تعيي  أمي  سر للمجلس وللجنبة   -2
 وتحديد اختصاصاته.

النظر في التظلمبات مب      -2
القرارات التي تصدرها اللجنبة  
برأ  التعويضات المنصبوص  

 عليها في هذا القانو .

 ترتيل اللجنة. -1

تعيي  أمي  سبر للمجلبس    -2
 اختصاصاته. وللجنة وتحديد

تعيببي  مببدقق لحسببابات  -2
 الصندوق.

دراسة واعتمباد التقبارير    -1
الدورية السنوية والنص  سنوية 
المرفوعة إليه م  اللجنة عب   

النظر فبي التظلمبات مب      -2
القرارات التي تصدرها اللجنة 
برأ  التعويضات المنصبوص  

 عليها في هذا القانو .

 ترتيل اللجنة. -1

تعيي  أمي  سبر للمجلبس    -2
 وللجنة وتحديد اختصاصاته.

تعيببي  مببدقق لحسببابات  -2
 الصندوق.

دراسة واعتمباد التقبارير    -1
الدوريببة السببنوية والنصبب  
سنوية المرفوعة إليه م  اللجنة 

النظر فبي التظلمبات مب      -2
القرارات التبي تصبدرها   
اللجنة بربأ  التعويضبات   
المنصوص عليها في هبذا  

 القانو .

 ترتيل اللجنة. -1

تعيي  أمي  سبر للمجلبس    -2
 وللجنة وتحديد اختصاصاته.

تعيببي  مببدقق لحسببابات   -2
 الصندوق.

دراسة واعتمباد التقبارير    -1
الدورية السنوية والنصب   
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 حسابات الصندوق.تعيي  مدقق ل -1

دراسببة واعتمبباد التقببارير   -01
الدورية السنوية والنصب  سبنوية   
المرفوعة إليه م  اللجنة ع  نرباط  
الصندوق وسير العمل به ومرتب ه  

 المالي، ورفعها إل  المحافظ.

النظر في تل ما يرى المحافظ  -00
أو الرنيس عرضه عليه م  مسبانل  

 تتصل بنراط الصندوق.

تعديالت التوصية بما يراه م   -07
عل  هذا القبانو ، ورفعهبا إلب     

 المحافظ.

نراط الصندوق وسير العمل به 
ومرت ه المالي، ورفعهبا إلب    

 المحافظ.

النظر في تل مبا يبرى    -01
المحافظ أو الرنيس عرضه عليه 
مبب  مسببانل تتصببل بنربباط 

 الصندوق.
 

وسبير  ع  نراط الصبندوق  
العمل ببه ومرتب ه المبالي،    

 ورفعها إل  المحافظ.

النظر في تل مبا يبرى    -01
المحافظ أو البرنيس عرضبه   
عليه م  مسانل تتصل بنرباط  

 الصندوق.
 

مب    سنوية المرفوعة إليبه 
اللجنة ع  نراط الصبندوق  
وسير العمل ببه ومرتب ه   
 المالي، ورفعها إل  المحافظ.

النظر في تل مبا يبرى    -01
المحافظ أو الرنيس عرضبه  
عليه مب  مسبانل تتصبل    

 بنراط الصندوق.
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أية اختصاصات أخرى يبنص   -03
عليها هبذا القبانو  أو القبرارات    

 الصادرة تنفيذا له.

ويجو  للمجلس تفبويض أ  مب    
أعضانه في القيام بمهمة محددة، وله 
 االستعانة بم  يراه م  ذو  الخبرة.
وال تتو  قبرارات المجلبس فبي    

في البنود  المسانل المنصوص عليها
( م  هذه المادة نافذة 5( إل  )1م  )

إال بعد التصديق عليهبا مب  قببل    
المحافظ، ويعتبر بمثابة تصديق عل  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

القرارات انقضاء رهر عل  تباريخ  
وصول القرارات إل  متتب المحافظ 
دو  أ  يبد  المحبافظ اعتراضبا   

   عليها.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (22مادة )

 

 

 

 

 
 

 

 (22مادة )

 

 

  حذ  عبارة )وذلك فيما عدا
سانل التبي يسبند المجلبس    الم

سلطة القرار برأنها إل  رنبيس  
 اللجنة( الواردة في نهاية المادة.

وعلى  لك يكون نرص المرادة   
 بعد التعديل:

 (22مادة )

 

 

  الموافقة عل  قرار مجلس
النواب بالتعديل الذ  أجراه 

 عل  المادة.
 

وعلى  لك يكون نص المادة بعد 
 التعديل:

 

 (22مادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ترتل اللجنة بقرار م  المجلس مب   
بي  أعضانه، م  رنيس وعضوي ، 

أعضاؤها ويحدد المحافظ ما يتقاضاه 
 م  متاف ت.

وتجتمع اللجنة مرة تل رهر علب   
األقل، أو تلما دعت الحاجبة إلب    
ذلك، وتتخذ قراراتها فبي المسبانل   
المعروضة عليها بأغلبية أعضبانها،  
وذلك فيما عدا المسانل التبي يسبند   
المجلس سلطة القرار بربأنها إلب    

 رنيس اللجنة.

ترتل اللجنة بقرار م  المجلس 
م  بي  أعضانه، مب  رنبيس   
وعضوي ، ويحدد المحافظ مبا  
 يتقاضاه أعضاؤها م  متاف ت.

وتجتمع اللجنة مرة تبل ربهر   
عل  األقبل ، أو تلمبا دعبت    
الحاجة إل  ذلك، وتتخذ قراراتها 
في المسانل المعروضة عليهبا  

 بأغلبية أعضانها.  

 

م  المجلس ترتل اللجنة بقرار 
م  بي  أعضانه، مب  رنبيس   
وعضوي ، ويحدد المحافظ مبا  
 يتقاضاه أعضاؤها م  متاف ت.

وتجتمع اللجنة مرة تبل ربهر   
عل  األقبل ، أو تلمبا دعبت    
الحاجة إل  ذلك، وتتخذ قراراتها 
في المسانل المعروضة عليهبا  

 بأغلبية أعضانها.  

 

ترتل اللجنة بقرار م  المجلس 
م  بي  أعضانه، مب  رنبيس   
وعضوي ، ويحدد المحافظ مبا  
 يتقاضاه أعضاؤها م  متاف ت.

وتجتمع اللجنة مرة تبل ربهر   
عل  األقبل ، أو تلمبا دعبت    
الحاجة إل  ذلك، وتتخذ قراراتها 
في المسانل المعروضة عليهبا  

 بأغلبية أعضانها.  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (21مادة )

 

 

 

 

 

 (21مادة )

 

  محبل   )اآلتيرة( إحالل لفظة

المنصوص علينا فري  عبارة )

ة ا القرانون وفري القررارات    

الصادرة تنفير ا لره، وعلرى    

البواردة فبي    األخص ما يلي(

 الفقرة الثانية م  المادة.

 (21مادة )

 

    الموافقة عل  قبرار مجلبس

النواب بالتعديالت التي أجراها 

 عل  المادة.

 

 

 (21مادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

   ( 4تعديل عبارة البنبد رقبم )

)أيرررة لتصبببب  تببباآلتي: 

اختصاصات أو منرام أخرر    

تكلا بنا من قبل المجلرس أو  

 .من قبل الرئيس(
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 
تتو  اللجنة مسنولة أمبام المجلبس   

ع  سير أعمال الصندوق، في حدود 

 قرارات وتوصيات المجلس.

وفي سبيل ذلبك، تمبارس اللجنبة    

 لك يكون نص المادة وعلى 

 بعد التعديل:

 
 

تتو  اللجنبة مسبنولة أمبام    

المجلببس عبب  سببير أعمببال 

الصندوق، في حدود قبرارات  

 وتوصيات المجلس.

وعلى  لك يكون نص المادة 

 بعد التعديل:

 

تتبو  اللجنببة مسببنولة أمببام  

أعمببال المجلببس عبب  سببير 

الصندوق، في حدود قبرارات  

 وتوصيات المجلس.

 

 

 

تتبو  اللجنببة مسببنولة أمببام  

المجلببس عبب  سببير أعمببال 

الصندوق، في حدود قبرارات  

 وتوصيات المجلس.



115 
 

مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

االختصاصات المنصوص عليها في 

هذا القانو  وفي القرارات الصادرة 

 تنفيذا له، وعل  األخص ما يلي:

اإلررا  علب  سبير العمبل     -1

 بالصندوق.

تنفيببذ قببرارات وتوصببيات   -2

 المجلس.

البت فبي طلببات التعبويض     -1

وفي سبيل ذلك، تمارس اللجنبة  

 :اآلتيةاالختصاصات 

اإلررا  عل  سير العمبل   -1

 بالصندوق.

تنفيذ قبرارات وتوصبيات    -2

 المجلس.

البت في طلبات التعبويض   -1

 للصندوق.المقدمة 

وفي سبيل ذلك، تمارس اللجنبة  

 :اآلتيةاالختصاصات 

اإلرببرا  علبب  سببير  -1

 العمل بالصندوق.

تنفيذ قرارات وتوصيات  -2

 المجلس.

البببت فببي طلبببات   -1

 التعويض المقدمة للصندوق.

وفي سبيل ذلك، تمارس اللجنبة  

 :اآلتيةاالختصاصات 

اإلررا  عل  سير العمبل   -1

 بالصندوق.

تنفيذ قرارات وتوصيات  -2

 المجلس.

طلبببات البببت فببي   -1

 التعويض المقدمة للصندوق.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 المقدمة للصندوق.

إعداد مرروع مي انية للصندوق  -6

وحسابه الختامي وبيا  ع  مرتب ه  

المالي، ورفع تل ذلك إل  البرنيس  

خالل ثالثة أرهر م  تاريخ انقضاء 

السنة المالية، تمهيدا لعرضه علب   

 المجلس.

 

إعداد مربروع مي انيبة    -6

للصببندوق وحسببابه الختببامي 

وبيا  ع  مرت ه المالي، ورفع 

تل ذلك إل  الرنيس خالل ثالثة 

أرهر م  تاريخ انقضاء السبنة  

المالية، تمهيدا لعرضبه علب    

 المجلس.

إعداد تقارير دورية نص   -5

إعبداد مربروع مي انيبة     -6

للصندوق وحسابه الختبامي  

المبالي،  وبيا  ع  مرتب ه  

ورفع تل ذلك إل  البرنيس  

خالل ثالثة أرهر م  تباريخ  

انقضاء السنة المالية، تمهيبدا  

 لعرضه عل  المجلس.

إعداد تقارير دورية نصب    -5

إعبداد مربروع مي انيبة     -6

للصندوق وحسبابه الختبامي   

وبيا  عب  مرتب ه المبالي،    

ورفع تل ذلك إلب  البرنيس   

خالل ثالثة أرهر م  تباريخ  

انقضاء السنة المالية، تمهيبدا  

 لعرضه عل  المجلس.

إعداد تقارير دورية نص   -5
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

إعداد تقارير دوريبة نصب     -5

سنوية ع  نراط الصبندوق وسبير   

العمل به ومرت ه المالي، ورفعهبا  

إل  الرنيس تمهيدًا لعرضبها علب    

المجلس، وإعداد تقرير سنو  مفصل 

ع  نراط الصندوق، ورفعه في ختام 

تل سنة إل  الرنيس تمهيدا لعرضبه  

عل  المجلس، وُيرسل هذا التقريبر  

سنوية عب  نرباط الصبندوق    

وسير العمل به ومرت ه المالي، 

لبرنيس تمهيبدًا   ورفعها إلب  ا 

لعرضها عل  المجلس، وإعداد 

تقرير سنو  مفصل ع  نرباط  

الصندوق، ورفعه في ختام تبل  

سنة إل  الرنيس تمهيدا لعرضه 

عل  المجلبس، وُيرسبل هبذا    

سنوية ع  نراط الصبندوق  

وسير العمبل ببه ومرتب ه    

المالي، ورفعها إل  البرنيس  

تمهيدًا لعرضها عل  المجلس، 

وإعداد تقرير سنو  مفصبل  

ندوق، ورفعبه  ع  نراط الص

في ختام تل سنة إل  الرنيس 

تمهيدا لعرضه عل  المجلس، 

سنوية ع  نرباط الصبندوق   

ه وسير العمبل ببه ومرتب    

المالي، ورفعها إلب  البرنيس   

تمهيدًا لعرضها عل  المجلس، 

وإعداد تقرير سنو  مفصبل  

ع  نراط الصندوق، ورفعبه  

في ختام تل سنة إل  البرنيس  

تمهيدا لعرضه عل  المجلبس،  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اره م  قببل  إل  المحافظ بمجرد إقر

 المجلس.

أية اختصاصات أو مهام أخرى  -4

ترد في هذا القانو  أو في القرارات 

الصادرة تنفيذا له، أو ُتتل  بها مب   

 قبل المجلس أو م  قبل الرنيس.

وللجنة أ  تسبتعي  فبي ممارسبة    

اختصاصاتها بم  تبراه مب  ذو    

التقرير إل  المحبافظ بمجبرد   

 إقراره م  قبل المجلس.

أية اختصاصات أو منرام    -4

أخر  تكلرا بنرا مرن قبرل     

 المجلس أو من قبل الرئيس.

وللجنة أ  تستعي  في ممارسبة  

اختصاصاتها بم  تراه م  ذو  

الخبببرة واالختصبباص، بعببد 

وُيرسل هبذا التقريبر إلب     

المحافظ بمجرد إقراره مب   

 قبل المجلس.

أية اختصاصرات أو منرام    -4

أخر  تكلا بنا مرن قبرل   

 المجلس أو من قبل الرئيس.

وللجنة أ  تستعي  في ممارسبة  

اختصاصاتها بم  تراه م  ذو  

وُيرسل هبذا التقريبر إلب     

المحافظ بمجرد إقراره م  قبل 

 المجلس.

أية اختصاصرات أو منرام    -4

أخر  تكلا بنرا مرن قبرل    

 المجلس أو من قبل الرئيس.

وللجنة أ  تستعي  في ممارسبة  

اختصاصاتها بم  تراه م  ذو  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

الخبرة واالختصاص، بعبد موافقبة   

 المجلس.

 موافقة المجلس.

 

واالختصبباص، بعببد الخبببرة 

 موافقة المجلس.

الخبببرة واالختصبباص، بعببد 

 موافقة المجلس.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الفصل الخامس

 مالية الصندوق

 (22مادة )
 

تتو  للصندوق مي انيبة مسبتقلة،   
وتبدأ السنة المالية للصندوق في أول 

ديسمبر م  تل  11يناير وتنتهي في 
 عام.

واستثناًء م  ذلك، تبدأ السنة الماليبة  
األول  للصندوق م  تاريخ بدء عمل 

 الراب الفصل 

 مالية الصندوق

 (22مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 الراب الفصل 

 مالية الصندوق

 (22مادة )

   نص المادة تما الموافقة عل
 ورد في المرروع بقانو .

 

 الراب الفصل 

 مالية الصندوق

 (22مادة )

تتو  للصندوق مي انية مستقلة، 
وتبدأ السنة المالية للصندوق في 

 11أول ينبباير وتنتهببي فببي 
 ديسمبر م  تل عام.

واستثناًء م  ذلك، تببدأ السبنة   
المالية األول  للصبندوق مب    
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ديسبمبر   11الصندوق، وتنتهي في 
 م  ذات العام.

تاريخ ببدء عمبل الصبندوق،    
ديسمبر م  ذات  11وتنتهي في 

 العام.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (25مادة )

 

 

 

 

 

 

 (25مادة )
 

  تعديل تلمة )يلي( الواردة في
 )يأتي(.صدر المادة، لتصب  

  المبالغ المقدمة حذ  عبارة(
الواردة في من المؤمنين، برر(  

 (.1)بداية البند رقم 

   ( مب   6حذ  البنبد رقبم )
 المادة.

 

 

 (25مادة )
 

    الموافقة عل  قبرار مجلبس
النببواب بالتعببديالت التببي 

 أجراها عل  المادة.

  قررت اللجنة إضافة بند جديد
( يببنص علبب : 6بببرقم )

التعويضات المستردة طبًقرا  )
، وقد أضي  (ألحكام القانون

هذا البند لرمول التعويضات 
التي يستردها الصندوق مب   
الررتات أو األرخاص فبي  

 (25مادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

تتتو  الموارد المالية للصندوق مما 
 يلي:
المبالغ المقدمة مب  المبؤم ِّني ،    -1

% م  إجمالي أقساط التأمي  1بنسبة 
المتتتبة عل  المرتبات لبدى تبل   

 

 

 

 

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

 
تتتو  الموارد المالية للصندوق 

 يأتي:مما 

% م  إجمالي أقساط 1نسبة  -1
التأمي  المتتتبة عل  المرتببات  

الحاالت المذتورة في المبادة  
بعد إعادة الترقيم(  20-21)

 .م  هذا القانو 
 

وعلى  لك يكون نص المادة 
 بعد التعديل:

 
تتتو  الموارد المالية للصندوق 

 يأتي:مما 

% م  إجمبالي  1نسبة  -1
لتأمي  المتتتببة علب    أقساط ا

المرتبات لدى تبل مبؤم ِّ  أو   

 

 

 

 

 

 

تتتو  الموارد المالية للصندوق 
 يأتي:مما 

% م  إجمبالي  1نسبة  -1
أقساط التأمي  المتتتببة علب    
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

مؤم ِّ  أو مبلغ خمسبة آال  دينبار   
سنة أيهما أتثر، ُتحسب في بداية تل 

مالية عل  أسباس السبنة الماليبة    
المنقضية لتل مؤم ِّ ، وتستحق خالل 
تسعي  يوما م  تاريخ ببدء السبنة   
المالية األول  للصبندوق، وخبالل   
تسعي  يوما م  انقضاء السنة المالية 
لتل مؤم ِّ  بالنسبة للسنوات الماليبة  

 التالية للصندوق.
ويبدأ احتساب هذه النسبة للمؤم ِّ  بعد 

السنة المالية األولب  مب     انقضاء
تاريخ حصبوله علب  التبرخيص    

لدى تل مؤم ِّ  أو مبلغ خمسبة  
آال  دينار أيهما أتثر، ُتحسبب  
في بداية تل سنة ماليبة علب    
أساس السنة المالية المنقضبية  
لتل مؤم ِّ ، وتسبتحق خبالل   
تسعي  يوما م  تاريخ بدء السنة 
المالية األول  للصندوق، وخالل 
تسعي  يوما م  انقضاء السبنة  
المالية لتبل مبؤم ِّ  بالنسببة    
للسببنوات الماليببة التاليببة   

 للصندوق.

ويبدأ احتسباب هبذه النسببة    

مبلغ خمسة آال  دينار أيهمبا  
أتثر، ُتحسب في بداية تل سبنة  
مالية عل  أساس السنة الماليبة  
المنقضية لتل مؤم ِّ ، وتسبتحق  
خالل تسعي  يوما م  تاريخ بدء 
السنة المالية األول  للصبندوق،  
وخالل تسعي  يوما م  انقضاء 

ة لتل مؤم ِّ  بالنسبة السنة المالي
للسببنوات الماليببة التاليببة   

 للصندوق.

ويبدأ احتسباب هبذه النسببة    
للمؤم ِّ  بعد انقضاء السنة المالية 

المرتبات لدى تل مبؤم ِّ  أو  
مبلغ خمسة آال  دينار أيهمبا  
أتثر، ُتحسب في بداية تل سنة 
مالية عل  أساس السنة المالية 
المنقضية لتل مؤم ِّ ، وتستحق 
خالل تسعي  يوما م  تباريخ  

ة الماليبة األولب    بدء السبن 
للصندوق، وخالل تسعي  يوما 
م  انقضاء السنة المالية لتبل  
مؤم ِّ  بالنسبة للسنوات الماليبة  

 التالية للصندوق.
ويبدأ احتسباب هبذه النسببة    
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 بالعمل في المملتة.
ويجببو  للمجلببس  يببادة النسبببة 
المذتورة تلما رأى ضرورة لبذلك،  
 بعد التراور مع المؤم ِّني  والمحافظ.

المساعدات والهبات والتبرعبات   -2
والمن  التي ترد باسبم الصبندوق   

 ويقرر مجلس اإلدارة قبولها.
 ر أموال الصندوق.عواند استثما -1

القروض التي يبرمها المجلبس   -6
 باسم ولصال  الصندوق.

ويحتفظ الصندوق بفانض إيراداتبه  

 للمؤم ِّ  بعد انقضاء السنة المالية
األول  م  تاريخ حصوله عل  
 الترخيص بالعمل في المملتة.

ويجو  للمجلس  يبادة النسببة   
المذتورة تلمبا رأى ضبرورة   
لذلك، بعد التراور مع المؤم ِّني  

 والمحافظ.
المسببباعدات والهببببات  -2

والتبرعات والمن  التبي تبرد   
باسم الصندوق ويقرر مجلبس  

 اإلدارة قبولها.

األول  م  تاريخ حصوله عل  
 الترخيص بالعمل في المملتة.

ويجو  للمجلس  يبادة النسببة   
المذتورة تلمبا رأى ضبرورة   
لذلك، بعد التراور مع المؤم ِّني  

 والمحافظ.
المسبباعدات والهبببات  -2

والتبرعات والمن  التي تبرد  
باسم الصندوق ويقرر مجلس 

 اإلدارة قبولها.
عواند اسبتثمار أمبوال    -1

للمؤم ِّ  بعد انقضاء السنة المالية 
األول  م  تاريخ حصوله عل  
 الترخيص بالعمل في المملتة.

ويجو  للمجلس  يبادة النسببة   
المذتورة تلمبا رأى ضبرورة   
لذلك، بعد التراور مع المؤم ِّني  

 والمحافظ.
المسببباعدات والهببببات  -2

والتبرعات والمن  التي ترد 
باسم الصندوق ويقرر مجلس 

 اإلدارة قبولها.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

عوانببد اسببتثمار أمببوال  -1 لتمويل نراطه المستقبلي.
 ق.الصندو

ويحببتفظ الصببندوق بفببانض 
إيراداتببه لتمويببل نربباطه   

 المستقبلي.

 الصندوق.

التعويضررات المسررتردة  -6
 .طبًقا ألحكام القانون

 

ويحببتفظ الصببندوق بفببانض 
إيراداتببه لتمويببل نربباطه  

 المستقبلي.

عوانببد اسببتثمار أمببوال   -1
 الصندوق.

التعويضررات المسررتردة  -5
 .طبًقا ألحكام القانون

 

ويحببتفظ الصببندوق بفببانض 
لتمويببل نربباطه  إيراداتببه 
 المستقبلي.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (24مادة )

 

 

 

 

 

 

 (24مادة )
 

   وفقرا ألحكرام   )حذ  عبارة
ة ا القانون والقرارات الصادرة 

البواردة فبي   تنفي ا له، و لك( 
 صدر المادة.

 ( وتلرك التري   إحالل عبارة
( محبل  يقررةا المجلس لغيرةم

( وأمين السر، وييرةمعبارة )
 (.1الوارد في البند رقم )

   ( 6إضافة بند يأخبذ رقبم )
)أيرة  وتتو  عبارته تباآلتي:  

 (24مادة )
 

    الموافقة عل  قبرار مجلبس
النببواب بالتعببديالت التببي 
أجراها عل  المبادة، وعبدم   

بمرا    ) الموافقة عل  عبارة 
يخررالا أحكررام الشررريعة  

الواردة في البنبد  ( اإلستمية
مجلس  المضا  م  قبل( 6)

النواب، فقررت اللجنة حذ  
 .(6م  البند ) هذه العبارة

 (24مادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

يستخدم الصندوق مبوارده الماليبة،   
وفقا ألحتام هذا القانو  والقبرارات  
الصادرة تنفيذا له، وذلك في األوجه 

 اآلتية:
تغطية األضرار المترتبة علب    -1

مجلس استثمارات آمنة يقررةا 
إدارة الصندوق، بما   يخرالا  

، مع أحكام الشريعة اإلستمية(
 إعادة ترقيم البنود الالحقة.

وعلى  لك يكون نرص المرادة   
 بعد التعديل:

يسببتخدم الصببندوق مببوارده 
 المالية، في األوجه اآلتية:

تغطية األضرار المترتببة   -2
عل  حوادث المرتببات، فبي   
األحوال وبالرروط المنصوص 

 

 
وعلى  لك يكون نص المادة بعد 

 التعديل:

يسببتخدم الصببندوق مببوارده 
 المالية، في األوجه اآلتية:

تغطية األضبرار المترتببة    -1
عل  حوادث المرتبات، في 
األحبببوال وبالربببروط  

 

 

 

 

يسببتخدم الصببندوق مببوارده 
 المالية، في األوجه اآلتية:

تغطية األضبرار المترتببة    -1
عل  حوادث المرتبات، في 
األحبببوال وبالربببروط  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

حوادث المرتببات، فبي األحبوال    
وبالرروط المنصوص عليها في هذا 

القرارات الصادرة تنفيذا القانو  وفي 
 له.

مواجهببة التتببالي  اإلداريببة   -2
 والترغيلية للصندوق.

دفع المتاف ت المقررة ألعضباء   -1
المجلس وأعضاء اللجنة وأمي  السر، 
وغيرهم مم  يتم االستعانة بهم فبي  

 نراط الصندوق.

 
 

هبذا القبانو  وفبي    عليها في 
 القرارات الصادرة تنفيذا له.

 
 

مواجهة التتالي  اإلداريبة   -1
 والترغيلية للصندوق.

دفببع المتافبب ت المقببررة  -1
ألعضبباء المجلببس وأعضبباء 

وتلررك الترري يقررةررا اللجنببة 
ممب  يبتم    المجلس لغيررةم 

االسببتعانة بهببم فببي نربباط 
 الصندوق.

المنصوص عليها في هبذا  
القببرارات القببانو  وفببي 
 الصادرة تنفيذا له.

 
مواجهة التتالي  اإلداريبة   -2

 والترغيلية للصندوق.

دفببع المتافبب ت المقببررة  -1
ألعضاء المجلس وأعضباء  

وتلك التري يقررةرا   اللجنة 
ممب  يبتم    المجلس لغيرةم

االستعانة بهبم فبي نرباط    
 الصندوق.

المنصوص عليها في هبذا  
القببانو  وفببي القببرارات 

 الصادرة تنفيذا له.

 
مواجهة التتالي  اإلداريبة   -2

 والترغيلية للصندوق.

دفببع المتافبب ت المقببررة  -1
ألعضاء المجلس وأعضباء  

وتلك التري يقررةرا   اللجنة 
ممب  يبتم    المجلس لغيرةم

االستعانة بهبم فبي نرباط    
 الصندوق.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

صببيانة األمببوال العقاريببة   -6
 والمنقولة المملوتة للصندوق.

أيررة اسررتثمارات آمنررة   -2
يقررةا مجلس إدارة الصندوق، 
بما   يخالا أحكرام الشرريعة   

 .اإلستمية

 

صيانة األمبوال العقاريبة    -5
 والمنقولة المملوتة للصندوق.

أية استثمارات آمنة يقررةا  -6
 .مجلس إدارة الصندوق

 

 
العقاريبة  صيانة األموال  -5

والمنقولبببة المملوتبببة  
 للصندوق.

أية استثمارات آمنة يقررةا  -6
 .مجلس إدارة الصندوق

 
صيانة األموال العقاريبة   -5

والمنقولبببة المملوتبببة  
 للصندوق.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (25مادة )

للصندوق حسباب إيبرادات   يتو  
ومصروفات، وُتقيبد فبي جانبب    
اإليرادات الموارد المالية للصبندوق  

( 15المنصوص عليها في المبادة ) 
مبب  هببذا القببانو ، أمببا جانببب 
المصببروفات، فُتقيببد فيببه نفقببات 
الصندوق المنصبوص عليهبا فبي    

 ( منه.14المادة )

 (25مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 بقانو .ورد في المرروع 

 

 

 

 

 (25مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 (25مادة )

يتو  للصندوق حساب إيرادات 
ومصروفات، وُتقيد في جانب 
اإليرادات الموارد المالية 
للصندوق المنصوص عليها في 

( م  هذا القانو ، أما 15المادة )
جانب المصروفات، فُتقيد فيه 

الصندوق المنصوص نفقات 
 ( منه.14عليها في المادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (24مادة )

يتول  مدقق الحسابات تدقيق حسابات 
الصندوق وسانر البيانات التفصبيلية  
الملحقة، وتقديم تقرير ببذلك إلب    
المجلس خالل مدة ال تتجاو  ثالثبة  
أرهر م  تاريخ انتهاء السنة المالية 
للصندوق، ويتحمل الصندوق أتعاب 

 المدقق.
وللمحافظ أ  يندب م  يراه لفحبص  

 حسابات وأعمال الصندوق.

 (24مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 (24مادة )

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 (24مادة )

يتول  مدقق الحسابات تدقيق 
حسابات الصندوق وسانر 

الملحقة، البيانات التفصيلية 
وتقديم تقرير بذلك إل  المجلس 
خالل مدة ال تتجاو  ثالثة أرهر 
م  تاريخ انتهاء السنة المالية 
للصندوق، ويتحمل الصندوق 

 أتعاب المدقق.
وللمحافظ أ  يندب م  يراه 
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

لفحص حسابات وأعمال 
 .الصندوق

 الفصل السادس

 طلبات التعويض

 (21مادة )

 

 الفصل الخامس

 طلبات التعويض

 (21مادة )

  ُتقبل أيرة   و )إحالل عبارة

مطالبات إ  بعد استيفاء كافة 

 الفصل السادس

 طلبات التعويض

 (21مادة )

    الموافقة عل  قبرار مجلبس

النببواب بالتعببديالت التببي 

 الفصل السادس

 طلبات التعويض

 (21مادة )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

المسررتندات الترري يقررةررا  

محل عبارة الفقبرة   المجلس(

و  )م  المادة وهبي:  الثانية 

ُتقبل أيرة مطالبرات إ  بعرد    

اسررتيفاء كافررة المسررتندات 

المطلوبة، كتقريرر المررور   

وشنادة الوفراة أو التقريرر   

الطبي المثبت للعجر ، وأيرة   

 أجراها عل  المادة.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

يقررةررا مسررتندات أخررر  

 .المجلس(

  المرر كورة(تغييببر لفظببة( 

الواردة بعد لفظة )المستندات( 

في الفقرة الثالثة إلب  لفظبة   

 )المطلوبة(.

 الواردة )ألولوية(  ةتغيير لفظ

بعد لفظة )وفقبًا( فبي نهايبة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

ُتقدم طلبات التعويض إل  الصندوق 

بمعرفة طالب التعويض أو م  يمثله 

 الفقرة الثالثة م  المبادة إلب   

 )ألسبقية(.

   إضافة فقرة جديدة في نهايبة

"ويسرقط   :المادة نصها تاآلتي

بعد المطالبة بالتعويض بحق ال

ثرتث سرنوات مرن     انقضاء

 تاريخ وقوع الحادث"

 

 

 

 

وعلى  لك يكون نص المادة 

 بعد التعديل:

 

 

 

 

 

 

 

ُتقدم طلببات التعبويض إلب     

الصببندوق بمعرفببة طالببب  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 قانونًا.

وال ُتقبل أية مطالبات إال بعد استيفاء 

تافة المستندات المطلوبة، تتقريبر  

المرور ورهادة الوفباة أو التقريبر   

الطبي المثبت للعج ، وأية مستندات 

 أخرى يقررها المجلس.

وفي حالة تفاية موارد الصبندوق،  

يتم صر  مبالغ التعويض بالنسببة  

وعلى  لك يكون نص المادة 

 بعد التعديل:

 

 

ُتقدم طلببات التعبويض إلب     

الصببندوق بمعرفببة طالببب  

 التعويض أو م  يمثله قانونًا.

و  ُتقبل أية مطالبات إ  بعرد  

ُتقدم طلببات التعبويض إلب     

الصببندوق بمعرفببة طالببب  

 التعويض أو م  يمثله قانونًا.

ُتقبل أية مطالبرات إ  بعرد   و  

استيفاء كافة المستندات التري  

 يقررةا المجلس.

وفببي حالببة تفايببة مببوارد  

الصندوق، يتم صبر  مببالغ   

 التعويض أو م  يمثله قانونًا.

و  ُتقبل أية مطالبرات إ  بعرد   

كافة المستندات التري  استيفاء 

 يقررةا المجلس.

وفببي حالببة تفايببة مببوارد  

الصندوق، يتم صبر  مببالغ   

التعويض بالنسبة لتافة الطلبات 

خالل رهر م  تاريخ اسبتيفاء  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

لتافة الطلبات خالل رهر م  تاريخ 

استيفاء المستندات المذتورة، أما في 

حال عدم تفاية مبوارد الصبندوق   

فيتو  الصر  وفقًا ألولوية تباريخ  

 تقديم المطالبة.

استيفاء كافة المستندات التري  

 يقررةا المجلس.

وفببي حالببة تفايببة مببوارد  

الصندوق، يتم صبر  مببالغ   

التعويض بالنسبة لتافة الطلبات 

خالل رهر م  تاريخ اسبتيفاء  

، أمبا فبي   المطلوبةالمستندات 

حال عدم تفاية موارد الصندوق 

التعويض بالنسبة لتافة الطلبات 

خالل رهر م  تاريخ اسبتيفاء  

، أمبا فبي   المطلوبةالمستندات 

حال عدم تفاية موارد الصندوق 

ألسربقية  فيتو  الصر  وفقبًا  

 تقديم المطالبة.تاريخ 

ويسررقط الحررق بالمطالبررة  

بالتعويض بعد انقضراء ثرتث   

، أمبا فبي   المطلوبةالمستندات 

حال عدم تفاية موارد الصندوق 

ألسربقية  فيتو  الصر  وفقبًا  

 تاريخ تقديم المطالبة.

بررة ويسررقط الحررق بالمطال 

بالتعويض بعد انقضراء ثرتث   

سررنوات مررن ترراريخ وقرروع 

 الحادث.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ألسربقية  فيتو  الصر  وفقبًا  

 تاريخ تقديم المطالبة.

ويسررقط الحررق بالمطالبررة  

بالتعويض بعد انقضراء ثرتث   

مررن ترراريخ وقرروع سررنوات 

 الحادث.

 

سررنوات مررن ترراريخ وقرروع 

 الحادث.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (10مادة مستحدثة برقم ) 

   اسرتداا  مررا   قررر الجلسر

(، مررررا ة ررررا    رررررق   11برررررق   

 .الجوا  الالحقة

 

 نص المادة المستحدثة()

لطالب التعويض الرتظلم مرن   

قرارات اللجنة أمرام المجلرس   

ختل أسربوعين مرن تراريخ    

 

 

 لجوافقرررة  سررر  قررررار ملسررر  ا

اسرتداا  مرا   بالجلسر  النواب 

(، مرررا ة رررا    ررررق   11بررررق   

 .الجوا  الالحقة

 

 (المستحدثة)نص المادة 

لطالب التعويض الرتظلم مرن   

قرارات اللجنة أمرام المجلرس   

ختل أسربوعين مرن تراريخ    

 (10مادة مستحدثة برقم )

 

 

 

 

 



166 
 

مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

إخطار  بنا، وعلرى المجلرس   

البت في التظلم خرتل ثتثرين   

يومًا من تاريخ تقديمه، ولمرن  

ُرفض تظلمه الطعن في قررار  

الرفض أمام المحكمة المختصة 

ختل ثتثين يومًا مرن تراريخ   

صدور  أو إعتنه به، أو مرن  

تاريخ انقضاء الميعاد المحردد  

إخطار  بنا، وعلرى المجلرس   

البت في التظلم خرتل ثتثرين   

يومًا من تاريخ تقديمه، ولمرن  

ُرفض تظلمه الطعن في قررار  

الرفض أمام المحكمة المختصة 

ختل ثتثين يومًا مرن تراريخ   

صدور  أو إعتنه به، أو مرن  

تاريخ انقضاء الميعاد المحردد  

لطالب التعويض الرتظلم مرن   

قرارات اللجنة أمرام المجلرس   

ختل أسربوعين مرن تراريخ    

إخطار  بنا، وعلرى المجلرس   

البت في التظلم خرتل ثتثرين   

يومًا من تاريخ تقديمه، ولمرن  

ُرفض تظلمه الطعن في قررار  

الرفض أمام المحكمة المختصة 
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ختل ثتثين يومًا مرن تراريخ    للبت في التظلم دون رد. للبت في التظلم دون رد.

أو مرن   صدور  أو إعتنه به،

تاريخ انقضاء الميعاد المحردد  

 للبت في التظلم دون رد.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (10مادة )

 

 

 

 

 

 

( بعد إعادة 12)-(10مادة )
 الترقيم

 ( بعد تلمة ننائيإضافة تلمة )
)قضبباني(، وإحببالل الحببر  

( الوارد في( محل الحر  )من)
بعد لفظة )المتضرر( في البنبد  

 (.1رقم )

  التعرا علرى  )إحالل عبارة
المركبة المتسرببة فري   ةوية 

عبارة المحل  (الحادث أو قائدةا
( مب   2البند رقم )الواردة في 

 المادة.

( بعد إعادة 12)-(10مادة )
 الترقيم

    الموافقة عل  قبرار مجلبس
النواب بالتعديالت التي أجراها 

 عل  المادة.

  قررت اللجنة إضافة بند جديد
الرجوع ( ينص عل : )5برقم )

على مالك المركبة الر   لرم   
يررؤمن علررى مركبترره لررد  

 .ينشركات التأم

 

( بعد إعادة 12)-(10مادة )
 الترقيم
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 
للصندوق، وفقًا للقواعد التي يحددها 
المجلس، الرجوع بقيمة ما يتو  قبد  
أداه م  تعويض أو ج ء منه علب   
المتضرر مب  الحبادث أو علب     
المتسبب فيه أو عل  المؤم ِّ  أو عل  
الجهة الملت مة بتعويض الضبرر،  
بحسب األحوال، السترداد ما دفعبه  
م  تعويضات، وذلك في الحباالت  

وعلى  لك يكون نرص المرادة   
 بعد التعديل:

للصندوق، وفقًا للقواعبد التبي   
يحددها المجلس، الرجوع بقيمة 
ما يتو  قد أداه م  تعويض أو 
ج ء منه عل  المتضبرر مب    
الحادث أو عل  المتسبب فيه أو 
عل  المؤم ِّ  أو علب  الجهبة   
الملت مة بتعبويض الضبرر،   
بحسب األحوال، السترداد مبا  

وعلى  لك يكون نص المادة بعد 
 التعديل:

للصندوق، وفقًا للقواعبد التبي   
يحددها المجلس، الرجوع بقيمة 
ما يتو  قد أداه م  تعويض أو 
ج ء منه عل  المتضبرر مب    
الحادث أو عل  المتسبب فيه أو 
عل  المؤم ِّ  أو علب  الجهبة   
الملت مة بتعبويض الضبرر،   
بحسب األحوال، السترداد مبا  

 
 

للصندوق، وفقًا للقواعبد التبي   
يحددها المجلس، الرجوع بقيمة 
ما يتو  قد أداه م  تعويض أو 
ج ء منه عل  المتضبرر مب    
الحادث أو عل  المتسبب فيه أو 
عل  المؤم ِّ  أو علب  الجهبة   
الملت مة بتعبويض الضبرر،   
بحسب األحوال، السترداد مبا  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 اآلتية:

 
ور حتبم قضباني ببأ     صد  -1

الضرر يعود بتامله أو في ج ء منه 
إل  خطأ م  جانب المتضبرر فبي   

 الحادث.

 
التعر  عل  مالك المرتببة أو    -2

قانببدها، المتسبببب فببي الحببادث 
والمجهببول الهويببة وقببت وقببوع 

 الحادث.

اتترا  وجود وثيقبة تبأمي      -1

دفعه م  تعويضات، وذلك فبي  
 الحاالت اآلتية:

 ننائيصدور حتم قضاني   -1
بأ  الضرر يعود بتامله أو في 
ج ء منه إل  خطأ م  جانبب  

 الحادث. منالمتضرر 

 
التعرا على ةوية المركبة  -2

 المتسببة في الحادث أو قائدةا.

 
اتترا  وجود وثيقة تبأمي    -1

ه م  تعويضات، وذلك فبي  دفع
 الحاالت اآلتية:

صدور حتبم قضباني    -1
ببأ  الضبرر يعبود     ننائي

بتامله أو في ج ء منه إلب   
 منخطأ م  جانب المتضرر 

 الحادث.

التعرررا علررى ةويررة  -2
المركبة المتسببة في الحادث 

 أو قائدةا.

 

اتترا  وجبود وثيقبة    -1

دفعه م  تعويضات، وذلك فبي  
 الحاالت اآلتية:

حتبم قضباني    صدور -1
ببأ  الضبرر يعبود     ننائي

بتامله أو في ج ء منه إلب   
 منخطأ م  جانب المتضرر 

 الحادث.

التعرررا علررى ةويررة  -2
المركبة المتسببة في الحادث 

 أو قائدةا.

 
اتترا  وجبود وثيقبة    -1
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

سارية المفعول للمرتبة المتسببة في 
 الحادث وقت وقوع الحادث.

 

ظهور جهة أخرى تا  يتوجب   -6
عليهببا أداء التعببويض، بمقتضبب  

 القواني  المعمول بها.

سارية المفعول للمرتبة المتسببة 
 في الحادث وقت وقوع الحادث.

 

ظهور جهة أخبرى تبا     -6
عليها أداء التعبويض،  يتوجب 

 بمقتض  القواني  المعمول بها.

تأمي  سارية المفعول للمرتبة 
المتسببة في الحبادث وقبت   

 وقوع الحادث.

ظهور جهة أخرى تبا    -6
يتوجب عليها أداء التعويض، 
بمقتض  القبواني  المعمبول   

 بها.

 

الرجرروع علررى مالررك  -5
المركبة ال   لم يؤمن علرى  
 .مركبته لد  شركات التأمين

تأمي  سارية المفعول للمرتبة 
المتسببة في الحبادث وقبت   

 وقوع الحادث.

ظهور جهة أخرى تبا    -6
أداء التعويض، يتوجب عليها 

بمقتض  القبواني  المعمبول   
 بها.

 

الرجوع على مالك المركبة  -5
ال   لم يؤمن على مركبته لد  

 .شركات التأمين
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (12مادة )

 

 

 

 

 

 

( بعد 11) -( 12مادة )
 إعادة الترقيم

  المادة ةغصياإعادة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

وعلى  لك يكون نص المادة 

( بعد 11) -( 12مادة )
 إعادة الترقيم

    الموافقة عل  قبرار مجلبس
، المادة ةغصياإعادة بالنواب 

وفري كرل   مع حذ  عبارة )
الحررا ت ُيررو ع بررين   
( المسررتحقين بالتسرراو  
(، 1الواردة في نهاية البنبد ) 
 .ألنها تخال  األحتام العامة

وعلى  لك يكون نص المادة 

( بعد 11) -( 12مادة )
 إعادة الترقيم
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

يتم احتساب التعويضات التي يوفرها 
 الصندوق وفقًبا للجدول اآلتي:

 

 

 بعد التعديل:
يتم احتساب التعويضات التي 
يوفرةا الصندوق وفقًا للقواعد 

 اآلتية:

دينار  20،000مبلغ  -1
بحريني عن كل حالة وفاة، 
ُيدف  ألفراد أسرة المتوفى ال ين 
كان يعولنم وقت وقوع 
الحادث، وفي حالة عدم وجود 
من يعولنم ُيدف  إلى الورثة 

 بعد التعديل:
يتم احتساب التعويضات التي 
يوفرةا الصندوق وفقًا للقواعد 

 اآلتية:

دينار  20،000مبلغ  -2
بحريني عن كل حالة وفاة، 
ُيدف  ألفراد أسرة المتوفى 
ال ين كان يعولنم وقت وقوع 
الحادث، وفي حالة عدم وجود 
من يعولنم ُيدف  إلى الورثة 

 

 

يتم احتساب التعويضات التي 
يوفرةا الصندوق وفقًا للقواعد 

 اآلتية:

دينار  20،000مبلغ  -2
بحريني عن كل حالة وفاة، 
ُيدف  ألفراد أسرة المتوفى 
ال ين كان يعولنم وقت وقوع 
الحادث، وفي حالة عدم 
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

ار 
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الشرعيين، وفي كل الحا ت 
ُيو ع بين المستحقين 

 بالتساو .

 

دينار  20،000مبلغ  -2
بحريني عن كل حالة عج  

 كلي.
دينار  000،20مبلغ  -3

بحريني عن كل حالة عج  
ج ئي دائم مضروبة في نسبة 

 الشرعيين.

 

 

 

دينار  20،000مبلغ  -1
بحريني عن كل حالة عج  

 كلي.
دينار  20،000مبلغ  -1

بحريني عن كل حالة عج  
ج ئي دائم مضروبة في نسبة 

وجود من يعولنم ُيدف  إلى 
 الورثة الشرعيين.

 

دينار  20،000مبلغ  -1
بحريني عن كل حالة عج  

 كلي.
دينار  20،000مبلغ  -1

بحريني عن كل حالة عج  
وبة في نسبة ج ئي دائم مضر

 العج .
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار
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 العج .
دينار بحريني  2000مبلغ  -4

ُيدف  للمصاب بعج  كلي عن 
 األضرار المعنوية.

دينار بحريني  500مبلغ  -5
ُيدف  للمصاب بعج  ج ئي دائم 

 عن األضرار المعنوية.

دينار بحريني  100مبلغ  -6
ُيدف  لكل فرد عن الضرر 
المعنو  الناتج عن الوفاة أو 
العج  الكلي، ويكون المبلغ 

 العج .
دينار  2000مبلغ  -2

بحريني ُيدف  للمصاب بعج  
 كلي عن األضرار المعنوية.

دينار بحريني  500مبلغ  -5
ُيدف  للمصاب بعج  ج ئي دائم 

 المعنوية.عن األضرار 

دينار بحريني  100مبلغ  -4
ُيدف  لكل فرد عن الضرر 
المعنو  الناتج عن الوفاة أو 
العج  الكلي، ويكون المبلغ 

دينار  2000مبلغ  -2
بحريني ُيدف  للمصاب بعج  

 كلي عن األضرار المعنوية.
دينار بحريني  500مبلغ  -5

ُيدف  للمصاب بعج  ج ئي دائم 
 عن األضرار المعنوية.

دينار بحريني  100مبلغ  -4
ُيدف  لكل فرد عن الضرر 
المعنو  الناتج عن الوفاة أو 
العج  الكلي، ويكون المبلغ 

دينار بحريني في حالة  100
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

دينار بحريني في حالة  100
العج  الج ئي الدائم، ويدف  لكل 
من األب واألم وال وج واألبناء 

 دينار. 1000بحد أقصى 

ويتم الجم  بين التعويض 
، 2الوارد في أ  من البنود )

( والتعويض الوارد في 1، 1
 (.4، 5، 2أ  من البنود )

دينار بحريني في حالة  100
العج  الج ئي الدائم، ويدف  لكل 
من األب واألم وال وج واألبناء 

 دينار. 1000بحد أقصى 

ويتم الجم  بين التعويض 
، 2لبنود )الوارد في أ  من ا

( والتعويض الوارد في 1، 1
 (.4، 5، 2أ  من البنود )

العج  الج ئي الدائم، ويدف  لكل 
من األب واألم وال وج واألبناء 

 دينار. 1000بحد أقصى 

ويتم الجم  بين التعويض 
، 2الوارد في أ  من البنود )

( والتعويض الوارد في 1، 1
 (.4، 5، 2أ  من البنود )
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 (11مادة )

 

ال يجو  للجهات الحتومية أو غير 
الحتومية الرجوع عل  الصندوق بما 
تتو  قد دفعته للمتضرري  م  
حوادث المرتبات م  تعويضات 
تلت م بها بموجب القواني  أو بموجب 

 عالقة عقدية.

( بعد 11) –( 11مادة )
 الترقيمإعادة 

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

 

 

 

( بعد 11) –( 11مادة )
 إعادة الترقيم

  الموافقة عل  نص المادة تما
 ورد في المرروع بقانو .

 

( بعد 11) –( 11مادة )
 إعادة الترقيم

ال يجو  للجهات الحتوميبة أو  
غير الحتومية الرجبوع علب    

دفعتبه  الصندوق بما تتو  قبد  
للمتضببرري  مبب  حببوادث  
المرتبات م  تعويضات تلتب م  
بها بموجب القواني  أو بموجب 

 عالقة عقدية.
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 الفصل السادس 

 العقوبات

 (12مادة مستحدثة برقم )

   اسرتداا  مررا   قررر الجلسر

(، مررررا ة ررررا    رررررق   14برررررق   

الجوا  الالحقة  سر  الندرو الروار  

 أ ناه:

 

 (احمسذ دثة نص احم دة 
تعتبر أموال الصرندوق أمرواً    
عامة في تطبيق أحكام قرانون  

 الفصل السادس

 العقوبات

 

   الجوافقرررة  سرررر  قرررررار ملسرررر

اسررررتداا  بالجلسرررر  النررررواب 

، مرررا ة رررا   (14مرررا   بررررق   

 . رق   الجوا  الالحقة

 

 (احمسذ دثة نص احم دة 
تعتبر أموال الصرندوق أمرواً    
عامة في تطبيق أحكام قرانون  

 الفصل السادس

 العقوبات

 (12مادة مستحدثة برقم )

 

 

 
 

تعتبر أموال الصرندوق أمرواً    
عامة في تطبيق أحكام قرانون  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة 
 المالية واإلدارية الرقابة علينا.

العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة 
 المالية واإلدارية الرقابة علينا.

العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة 
 المالية واإلدارية الرقابة علينا.

 الفصل الساب 

 العقوبات

 (11مادة )
 

تعتبر أموال الصندوق أموااًل عامبة  

 في تطبيق أحتام قانو  العقوبات.

( بعد إعادة 15)-(11مادة )

 الترقيم

 

  حذ  الفقرة األول  م  المادة

ونصها تاآلتي: )تعتبر أمبوال  

( بعد إعادة 15)-(11مادة )

 الترقيم

 

    الموافقة عل  قبرار مجلبس

بالتعببديالت التببي  النببواب

( بعد إعادة 15)-(11مادة )

 الترقيم
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 

 

 

 

 

 
 

 

وُيعاقب بالحبس مدة ال ت يبد علب    

الصندوق أمبوااًل عامبة فبي    

 تطبيق أحتام قانو  العقوبات(.

   حذ  حر  )الواو( البوارد

في بداية الفقبرة الثانيبة مب     

 المادة.

وعلى  لك يكون نص المادة 

 بعد التعديل:

قب بالحبس مدة ال ت يد عل  ُيعا

 أجراها عل  المادة.

 

 

 

وعلى  لك يكون نص المادة بعد 

 التعديل:

ُيعاقب بالحبس مدة ال ت يد عل  

 

 

 

 

ُيعاقب بالحبس مدة ال ت يد عل  
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

سنة وبغرامة ال تقل ع  أل  دينبار  

وال ت يد عل  ثالثة آال  دينار، أو 

بإحدى هاتي  العقوبتي ، تبل مب    

حصل عل  أية مبالغ م  الصبندوق  

عل  سبيل التعويض اسبتنادًا إلب    

مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة، مع 

علمه بذلك، وفي حالة الحتم باإلدانة 

ة تقضي المحتمة برد المبالغ المذتور

سنة وبغرامة ال تقل ع  ألب   

دينار وال ت يد عل  ثالثة آال  

دينببار، أو بإحببدى هبباتي   

العقوبتي ، تل م  حصل علب   

أية مبالغ م  الصبندوق علب    

سبيل التعويض اسبتنادًا إلب    

مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة، 

مع علمه بذلك، وفي حالة الحتم 

سنة وبغرامة ال تقل ع  ألب   

دينار وال ت يد عل  ثالثة آال  

دينببار، أو بإحببدى هبباتي   

العقوبتي ، تل م  حصل علب   

أية مبالغ م  الصبندوق علب    

سبيل التعبويض اسبتنادًا إلب     

مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة، 

مع علمه بذلك، وفي حالة الحتم 

سنة وبغرامة ال تقل ع  ألب   

دينار وال ت يد عل  ثالثة آال  

دينببار، أو بإحببدى هبباتي   

العقوبتي ، تل م  حصل علب   

أية مبالغ م  الصبندوق علب    

سبيل التعبويض اسبتنادًا إلب     

مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة، 

مع علمه بذلك، وفي حالة الحتم 
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

لمحتمبة ببرد   باإلدانة تقضي ا إل  الصندوق.

 المبالغ المذتورة إل  الصندوق.

باإلدانة تقضي المحتمبة ببرد   

 ة إل  الصندوق.المبالغ المذتور

باإلدانة تقضي المحتمبة ببرد   

 ة إل  الصندوق.المبالغ المذتور

 الفصل الثامن

 أحكام ختامية

 (12مادة )

 
يصدر المحافظ القرارات الال مة 

 الفصل الساب 

 أحكام ختامية

( بعد 14) –( 12مادة )
 إعادة الترقيم

 

  الموافقة عل  نص المادة تما

 الفصل الساب 

 أحكام ختامية

( بعد 14) –( 12)مادة 
 إعادة الترقيم

 

  الموافقة عل  نص المادة تما

 الفصل الساب 

 أحكام ختامية

( بعد 14) –( 12مادة )
 إعادة الترقيم

 

يصدر المحافظ القرارات 
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

 لتنفيذ أحتام هذا القانو .
 

 الال مة لتنفيذ أحتام هذا القانو . ورد في المرروع بقانو . ورد في المرروع بقانو .
 
 
 

 (15مادة )

 

علبب  رنببيس مجلببس الببو راء  
تنفيبذ   –تل فيما يخصه –والو راء 

هذا القانو ، وُيعمل به اعتبارا مب   

( بعد 15) –( 15مادة )
 إعادة الترقيم

 

  الجوافقرة  سر  نرل الجرا    جررا

 ور  في الجشروع بقانون.

 

( بعد 15) –( 15مادة )
 إعادة الترقيم

 

  الموافر  ا    ص الممادة كمما

 ورد ف  المشروع برا ون.

( بعد 15) –( 15مادة )
 إعادة الترقيم

 

عل  رنيس مجلبس البو راء   
 –تل فيما يخصبه  –والو راء 

تنفيذ هذا القانو ، وُيعمبل ببه   
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مشروع القانون كما نصوص مواد 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة جملس النواب قرار

اليوم التالي لتاريخ نرره في الجريدة 
 الرسمية.

اعتبارا م  اليوم التالي لتباريخ  
 نرره في الجريدة الرسمية.
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 م1164مايو  11التاريخ: 
 

 

 سعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       احملرتم

رئيــس اللجنة املشرتكة بني جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني،  
 وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 

  ( حسنة   ( اشأ  لندع  ذيعبك احمذضووب  مشوع  ا نع  واو احمعضع : 

 و.2012( حسنة 88م   عادث احموقا  ، احمواف  ح موسعو احم ق  واو  

 

 ذ بة يباة عايد،

 

م، أرفق م ال  السيد ا   بن حالح الحالح رئيا 7102مايو  72بتاريخ      

مشوع  (،  سخ  من 2د  3ص ل ت ق/ ف  0107المج ا، ضمن كتاب  رقم  

واو      ( حسنة   ( اشأ  لندع  ذيعبك احمذضووب  م   عادث ا نع  

، لل  لج   الشؤون و2012( حسنة 88احموقا  ، احمواف  ح موسعو احم ق  واو  

التشري ي  والرا و ي ، وذلف لم اقشت  ولبداء الماللظات ا ي  ل ج   المشترك  بين 
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ؤون المالي  لج   الشؤون الخارجي  والدفاع واألمن الوط  ، ولج   الش

 واققتحادي .

م، ارمدت لج م  الشمؤون التشمري ي  والرا و يم  اجتمااهما 7102مايو  71وبتاريخ      

وقممرار مج مما المممذكور،  ، ليمما اط  ممت ا مم  مشممروع الرمما ونالرابممع وال شممرين

 وذلف بلضور المستشار الرا و   بالمج ا. ال واب بش   ،

لمبمادئ  لل  ادم مخالف  مشروع الرما ون –راش ب د المداول  وال  –وا تهت ال ج         

 وألكام الدستور.

 ومي اح انة:

مشوع  ا نع  واو   ( حسنة   ( اشأ  لندع  ذيعبك ترى ال ج   سالم       

( حسنة 88احمذضووب  م   عادث احموقا  ، احمواف  ح موسعو احم ق  واو  

 من ال اليتين الدستوري  والرا و ي .و، 2012

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

خبصوص مشروع قانون بتعديل 

بعض أحكام قانون البلديات 

( 53قم )الصادر باملرسوم بقانون ر

م، املعد يف ضوء 1022لسنة 

االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

 النواب( .
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 م4112يونيو  15التاريخ : 
 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالتقرير السابع عشر ل
البلديات الصادر مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون  خبصوص

 م4111( لسنة 35باملرسوم بقانون رقم )

 

 لثمن الفصل التشريعي الثا الرابعالعادي  ددور االنعقا
 

 

 مقدمـة:

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى 

االنعقاد م، من دور 7102يونيو  8( املؤرخ يف 2د 3ص ل م ب / ف 0108رقم ) 

مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة  من الفصل التشريعي الثالث الرابعالعادي 

رسوم بقانون رقم قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بامل

رير يتضمن رأي وإعداد تق، ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظاتم7110( لسنة 30)

 .اجمللسليتم عرضه على  ؛اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

القانون يف اجتماعها اخلامس والعشرين املوافاق  مشروع تدارست اللجنة  (2)
 م.7102يونيو  00م، واجتماعها السادس والعشرين املوافق 7102يونيو  01

 

موضـوع   مبشروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة   (5)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى . ) -

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

 ( مرفق)  رأي هيئة املستشارين القانونيني مبجلس الشورى. -

. ) بشأنه هيئة التشريع واإلفتاء القانوينقانون املذكور ومذكرتا احلكومة ومشروع ال  -
 ( مرفق

 

  وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمـراين، حيـث   شارك يف اجتماع اللجنة
 حضر:

 

الوكيل املساعد للخدمات البلدية   خاور الشياد ناد حمماالسي -
 املشتركة.

 املستشار القانوين.  السيد حمماااد األميااان -
 

 اللجنة من األمانة العامة : شارك يف اجتماع 
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 رئيس هيئة املستشارين القانونيني  الدكتور عصام عبدالوهاب الرباجني -

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  األستااذ حمسان محياد مرهون -
 

 

  السيدة خولة حسن هاشموتوىل أمانة سار اللجنة. 

 

ـًا : رأي  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثانيـ
 

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي 
 ( مرفقجاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )

 

 

ـًا : رأي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين:ث  الث
 

شؤون البلديات والتخطيط العمراين مع ما انتهى إليه جملس توافق رأي واارة 
 النواب املوقر من توصيات بشأن مشروع القانون.

ـًا    :رأي اللجنة -رابع
 

إبداؤها  تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وحبثت أوجه املالحظات اليت مت
ورئيس هيئة وواارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين من قبل  أعضاء اللجنة 

قرار على  اللجنة املستشار القانوين لشؤون اللجان، وقد اطلعتاملستشارين القانونيني و
على رأي جلنة كما اطلعت على رأي هيئة املستشارين القانونيني باجمللس، و جملس النواب،

الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون 
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، وقد عقدت اللجنة اجتماعها السادس والعشرين وذلك حيتني الدستورية والقانونيةلنامن ا
ألخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون املذكور، حيث تبىن اثنان من أعضاء اللجنة 
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما تبىن عضوان آخران رأي هيئة املستشارين 

 ى.القانونيني مبجلس الشور

طوير العمل البلدي واالرتقاء به مبا يف تاجملالس البلدية بأمهية وإذ تؤمن اللجنة 
حيث تعد هذ  اجملالس ، يسهم يف تقد  أفضل اخلدمات والربامج واملشاريع للفرد واجملتمع

، إال أنه من ماملنوطة هب ضمن املهاماحتياجاهتم وتطلعاهتم  لتلبيةحلقة الوصل مع املواطنني 
احلايل لبعض اجملالس البلدية يبّين أهنا  قد عمدت إىل العمل يف السياسة مما أسهم يف  الواقع

وحيث أن تعطيل مصاحل املواطنني يف العديد من املناطق يف اململكة ومن بينها العاصمة، 
فإن العديد من الدول تأخذ بنظام األمانة العامة بداًل من اجمللس البلدي يف عواصمها، 

بترجيح اجلانب الذي به رئيس اللجنة واملتبين لرأي جلنة الشؤون التشريعية أخذت  اللجنة
توصي باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون، واملوافقة على مواد والقانونية، وعليه 

  مشروع القانون بالتعديالت اليت أوصى هبا جملس النواب املوقر.

 

ـًا  واالحتياطي:اختيار مقرري املوضوع األصلي  - خامس

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علاى   38إعمااًل لنع املادة ) 
  من : اختيار كل

ـًا       حممـد حسـن باقــراذ ـسعادة األست  .3  مقرًرا أصليـ

ـًا املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهريسعادة  .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة : - سادس
 

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

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون البلديات املوافقة على  -
 .م4111( لسنة 35الصادر باملرسوم بقانون رقم )

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

 

 
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع             األستـاذ فــؤاد أمحـد احلاجــي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب    
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، 
 4111( لسنة 35الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

ع الديباجة كماا  باملوافقة على ن
واملوافقة ورد يف املشروع بقانون، 

إجراء على قرار جملس النواب با 
 اآليت:

املرسوم بقانون رقـم  إضافة ) -
بإصـدار   1181( لسنة 41)

ــة  ــات واألندي ــانون اجلمعي ق
االجتماعية والثقافية واهليئـات  
اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب 

 الديباجة
  املوافقة على ناع  اجمللس قرر

الديباجة كما ورد يف املشروع 
 بقانون، مع إجراء اآليت:

 
 
املرسوم بقانون رقم إضافة ) -
بإصـدار   1181( لسنة 41)

ــة  ــات واألندي ــانون اجلمعي ق
االجتماعية والثقافية واهليئـات  
اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب 

 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

 
 
 
 
 

 آل خليفةعيسى  حنن محد بن
 ملك مملكة البحرين.

  
 بعد االطالع على الدستور،
( 41وعلى املرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  1181لسنة 
اجلمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة 

والرياضة واملؤسسات اخلاصة ، 
 (.وتعديالته

تصويب اخلطأ اإلمالئاي يف   -
( لتكاون  واصدرناهكلمة )

 (.وأصدرناه)
 

والرياضة واملؤسسات اخلاصة ، 
 (.وتعديالته

اإلمالئاي يف  تصويب اخلطأ  -
( لتكاون  واصدرناهكلمة )

 (.وأصدرناه)
 آل خليفةعيسى  حنن محد بن

 ملك مملكة البحرين.
  

 بعد االطالع على الدستور،
( 41وعلى املرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون  1181لسنة 
اجلمعيات واألندية االجتماعية 
والثقافية واهليئات اخلاصة العاملة 

 
 
 
 
 

 آل خليفةعيسى  حنن محد بن
 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

يف ميدان الشباب والرياضة 
 وتعديالته،واملؤسسات اخلاصة، 

الصادر وعلى قانون البلديات 
( لسنة 30باملرسوم بقانون رقم )

، املعدل بالقانون رقم 7110
 ،7116( لسنة 38)

( 3وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن نظام انتخاب  7117لسنة 

 أعضاء اجملالس البلدية، وتعديالته،
( 02وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن نظام  7117لسنة 
ت، املعدل بالقانون رقم احملافظا

 ،7110( لسنة 78)

 يف ميدان الشباب والرياضة
 واملؤسسات اخلاصة، وتعديالته،

الصادر وعلى قانون البلديات 
( لسنة 30باملرسوم بقانون رقم )

، املعدل بالقانون رقم 7110
 ،7116( لسنة 38)

( 3وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن نظام انتخاب  7117لسنة 

 أعضاء اجملالس البلدية، وتعديالته،
( 02وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن نظام  7117لسنة 
احملافظات، املعدل بالقانون رقم 

 ،7110( لسنة 78)

 
 

الصادر وعلى قانون البلديات 
( لسنة 30باملرسوم بقانون رقم )

، املعدل بالقانون رقم 7110
 ،7116( لسنة 38)

( 3وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن نظام انتخاب  7117لسنة 

 أعضاء اجملالس البلدية، وتعديالته،
( 02وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن نظام  7117لسنة 
احملافظات، املعدل بالقانون رقم 

 ،7110ة ( لسن78)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 ،وأصدرناهعليه 
 

 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 ،وأصدرناهعليه 
 
 
 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه واصدرنا ،

 املادة األوىل
 
 
 
 
 

والبند (، 0املادة ) بنصَّيُيستبدل 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب  -
( إىل 2إضافة البند )أ( من املادة )ب

املادة املستبدلة الاواردة بانع   
 املقدمة.

جملس النواب  املوافقة على قرار -
 املادة. صياغةإعادة ب

 املادة األوىل
( 2إضافة البند )أ( من املادة ) -

إىل املادة املستبدلة الواردة بانع  
 املقدمة.

 :مقدمة املادة بعد التعديل
 

والبند (، 0املادة ) بنصَّيُيستبدل 

 األوىلاملادة 
 
 
 
 
 

( من قانون 0ُيستبدل بنع املادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

من قانون  (2)أ( من املادة )
الصادر باملرسوم بقانون البلديات 

 انالنص، 7110( لسنة 30رقم )
 :اناآلتي

 
 
 
 

عدد  تقسم مملكة البحرين إىل .1
من البلديات وأمانة للعاصـمة  

 على الوجه اآليت:
 أمانة العاصمة. -أ 

 بلدية احملرق. -ب 

من قانون  (2)أ( من املادة ) 
الصادر باملرسوم بقانون البلديات 

 انالنص، 7110 ( لسنة30رقم )
 :اناآلتي

 (1مادة )
قرر اجمللس إعادة صوغ املادة على 

 النحو الوارد أدنا .
 :( بعد التعديل1نص املادة )

تقسم مملكـة البحـرين إىل    .1
عدد مـن البلـديات وأمانـة    

 للعاصمة على الوجه اآليت:
 أمانة العاصمة. -أ 

 بلدية احملرق. -ب 

الصادر باملرسوم بقانون البلديات 
، النع 7110( لسنة 30رقم )
 اآليت:

 
 
 
 
 

"تقسم مملكة البحرين إىل عدد من 
البلديات وأمانة للعاصمة على 

 الوجه اآليت:
 أمانة العاصمة. -أ 

 بلدية احملرق. -ب 



141 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 بلدية املنطقة الشمالية.-ج 

 بلدية املنطقة الوسطى. -د 

 بلدية املنطقة اجلنوبية. -  

يكون إنشـاء أمانـات أو    .4
بلديات أخرى وإلغاؤها مبوجب 
مرسوم، ويتحدد اختصاص كل 
من أمانة العاصمة والبلـديات  

دائرة احملافظـة الواقعـة   حبدود 
 فيها.

 

. تسري على أمانة العاصـمة  3
أحكام قانون البلديات فيمـا    
يرد بشأنه نص خاص يف هـذا  

 بلدية املنطقة الشمالية.-ج 

 بلدية املنطقة الوسطى. -د 

 بلدية املنطقة اجلنوبية. -  

يكون إنشـاء أمانـات أو    .4
بلديات أخرى وإلغاؤها مبوجب 
مرسوم، ويتحدد اختصاص كل 
من أمانة العاصمة والبلـديات  
حبدود دائرة احملافظـة الواقعـة   

 فيها.

 

تسري على أمانة العاصـمة   .3
أحكام قانون البلديات فيمـا    
يرد بشأنه نص خاص يف هـذا  

 بلدية املنطقة الشمالية.-ج 

 الوسطى.بلدية املنطقة  -د 

 بلدية املنطقة اجلنوبية." -  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 القانون. القانون.

 (: بند )أ(2مادة )
 
 
 
 
 

" جملس األمانـة واجملـالس    .أ 
البلدية ومتارس سلطة إصـدار  
اللوائح والقرارات واألوامـر  
ــدود   ــل يف ح ــة ك ومراقب

 اختصاصات كل منها ".

 

 (: بند )أ(2مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

البند )أ(  صياغةإعادة النواب ب
 .(2من املادة )

 (: بند )أ(2مادة )
قرر اجمللس إعادة صوغ البند  -

( على النحو 2)أ( من املادة )
 الوارد أدنا .

بعـد   ( : بند )أ( 2ادة )املنص 
 :التعديل

" جملس األمانـة واجملـالس    .أ 
البلدية ومتارس سلطة إصـدار  
اللوائح والقرارات واألوامـر  
ــدود   ــل يف ح ــة ك ومراقب

 اختصاصات كل منها ".

 



145 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
 
 
 
 
 

ُتضاف مادتان جديدتان برقَمي 
( 1( مكررا )5( مكررا، و )5)

إىل قانون البلديات الصادر 
( لسنة 35باملرسوم بقانون رقم )

 ، يكون نصها اآليت:4111
 
 

 املادة الثانية
املوافقة على قرار جملس النواب  -
مقدمة املادة الثانية  صياغةإعادة ب

حبيث تتضّمن استحداث مادتني 
 .جديدتني

 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
قرر اجمللس إعادة صوغ مقدمة  -

املادة الثانياة حبياث تتضاّمن    
استحداث مادتني جديدتني على 

 النحو الوارد أدنا .

 :مقدمة املادة بعد التعديل
ُتضاف مادتان جديدتان برقَمي 

( 1( مكررا )5( مكررا، و )5)
إىل قانون البلديات الصادر 

( لسنة 35باملرسوم بقانون رقم )
 ، يكون نصها اآليت:4111

 
 

 املادة الثانية
 
 
 
 
 

ُتضاف فقرات جديدة إىل املاادة  
الصاادر  قانون البلديات ( من 0)

( لسنة 30باملرسوم بقانون رقم )
 ، نصها اآليت:7110
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 ( مكررًا5مادة )

 
 
 
 

يشكل جملس أمانة العاصمة   .1
من عدد ال يقل عـن عشـرة   
أعضاء يتم تعيينهم مبرسوم ملكي 
مبن فيهم الرئيس ونائب الرئيس 
من بـني األعضـاء املنتخـبني    
مبؤسسات اجملتمع املدين ومـن  

 
 

 مكررًا (5املادة )
املوافقة على قرار جملس النواب  -
املادة حبيث تكون  صياغةإعادة ب

 مادة مستقلة.

 
 
 ( مكررا5مادة )

قرر اجمللس إعادة صوغ املاادة   -
على النحو الوارد أدناا  حبياث   

 تكون مادة مستقلة.
 :( مكررا 5ص املادة )َن
يشكل جملس أمانة العاصمة   .1

من عدد ال يقل عـن عشـرة   
أعضاء يتم تعيينـهم مبرسـوم   
ملكي مبن فيهم الرئيس ونائب 
الرئيس مـن بـني األعضـاء    
املنتخبني مبؤسسـات اجملتمـع   

 
 
 
 
 
 
 

"واستنثناًء مان حكام الفقارة    
السابقة، يشكل جملاس أماناة   
العاصمة من عدد ال يقال عان   
عشرة أعضاء يتم تعيينهم باأمر  
ملكي مبن فيهم الرئيس ونائاب  
الرئيس من بني األعضاء املنتخبني 



141 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ذوي اخلربة واالختصاص لذات 
املدة املقررة للمجالس البلديـة  
األخرى، وجيوز إعادة تعيني من 

يته، ويشـتر   انتهت مدة عضو
يف أعضاء اجمللس ذات شـرو   
أعضاء اجمللس البلدي فيما عدا 
الشرو  املنصـوص عليهـا يف   
البندين )ب( ، و)هـ( من املادة 

 ( من قانون البلديات.7)

 
 
ال يعفى أمني العاصمة أو   .4

نائبه أو أي من أعضاء جملس 

ــربة   ــن ذوي اخل ــدين وم امل
واالختصاص لذات املدة املقررة 
للمجالس البلديـة األخـرى،   
وجيوز إعادة تعيني من انتـهت  

يته، ويشـتر  يف  مدة عضـو 
أعضاء اجمللـس ذات شـرو    
أعضاء اجمللس البلدي فيما عدا 
الشرو  املنصوص عليهـا يف  
البندين )ب( ، و)هـ( من املادة 

 ( من قانون البلديات.7)

 

ال يعفى أمني العاصمة أو   .4
نائبه أو أي من أعضاء جملس 

مبؤسسات اجملتمع املدين لاذات  
املدة املقررة للمجاالس البلدياة   
األخرى، وجيوا إعادة تعيني مان  

 مدة عضويته.انتهت 
وال يعفى عضو جملاس أماناة   
العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة 
عضويته إال مبوجب أمر ملكاي،  
وإذا خال حمل أحد األعضاء قبال  
هناية مدته ألي سبب من األسباب 
يعااني بااذات األداة والطريقااة 
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة 
عضوًا جديدًا، ويكمال العضاو   

قية لسالفه. وإذا  اجلديد املدة املتب
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

األمانة من منصبه إال مبرسوم، 
وإذا خال حمل أحد األعضاء قبل 
هناية مدته ألي سبب من 
األسباب يعني بذات األداة عضّو 

 بديٌل لنهاية مدة سلفه.

 

يؤدي أمني العاصمة وأعضاء  .3
اجمللس أمام الوزير املعين بشؤون 
البلديات قبل ممارسة أعماهلم 
اليمني املنصوص عليها يف املادة 

 ( من قانون البلديات.11)

ــن   .2 ــو م ــوز ألي عض جي
ــة    ــس  األمان ــاء جمل أعض

األمانة من منصبه إال مبرسوم، 
وإذا خال حمل أحد األعضاء قبل 
هناية مدته ألي سبب من 
األسباب يعني بذات األداة عضّو 

 بديٌل لنهاية مدة سلفه.

 

يؤدي أمني العاصمة وأعضاء  .3
اجمللس أمام الوزير املعين بشؤون 
البلديات قبل ممارسة أعماهلم 
اليمني املنصوص عليها يف املادة 

 ( من قانون البلديات.11)

ــن   .2 ــو م ــوز ألي عض جي
ــة    ــس  األمان ــاء جمل أعض

وقع اخللو خالل األشهر الثالثاة  
السابقة على انتهاء مدة اجمللس فال 

 جيري تعيني عضو بديل.
ويستثىن عضاو جملاس أماناة    
العاصمة من الشروط املنصاوص  
عليها يف البندين )ب( و )هاا(  

 ( من هذا القانون."2من املادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 تقالة بطلــب يقدمــه إىل االســ
أمني العاصمة الذي يرفعـه إىل  
امللك، وال تنتهي العضـوية إال  

 بقبول امللك لالستقالة.

تسري على جملـس أمانـة    .5
ــة  العاصــمة األحكــام املتعلق
باالختصاصات ونظـام العمـل   
وغريها املنصـوص عليهـا يف   
ــه  ــديات والئحت ــانون البل ق

 التنفيذية.

ــمة  .6 ــني العاص ــارس أم مي
ــة   ــات املاليـ االختصاصـ
ــس  ــرئيس اجملل ــة ل واإلداري

 تقالة بطلــب يقدمــه إىل االســ
أمني العاصمة الذي يرفعـه إىل  
امللك، وال تنتهي العضـوية إال  

 بقبول امللك لالستقالة.

تسري على جملـس أمانـة    .5
ــة  العاصــمة األحكــام املتعلق
باالختصاصات ونظـام العمـل   
وغريها املنصـوص عليهـا يف   
ــه  ــديات والئحت ــانون البل ق

 التنفيذية.

ــمة  .6 ــني العاص ــارس أم مي
ــ ــة االختصاصـ ات املاليـ

ــس  ــرئيس اجملل ــة ل واإلداري
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

البلدي املنصـوص عليهـا يف   
ــه  ــديات والئحت ــانون البل ق

 التنفيذية.

البلدي املنصـوص عليهـا يف   
ــه  ــديات والئحت ــانون البل ق

 التنفيذية.
 (1) ( مكررًا5مادة )

 
 
 
 
 
 

يستمر اجمللس البلدي لبلدية  .1
املنامة يف مزاولة اختصاصاته إىل 

 (1( مكررًا )5مادة )
 مستحدثة

 املوافقة على قارار جملاس   -
 .استحداث مادة جديدةالنواب ب

 (1( مكررا )5مادة )
 

قرر اجمللس استحداث ماادة   -
جديدة يكون نصها على النحاو  

 املدرج أدنا .

( 1( مكررا )5ادة )املص َن
 مستحدثة

يستمر اجمللـس البلـدي     .1
ــة   ــة يف مزاول ــة املنام لبلدي
اختصاصاته إىل أن يتم تشكيل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

أن يتم تشكيل جملـس أمانـه   
 العاصمة.

تؤول إىل أمانة العاصمة كل  .4
ــة  ــوال املنقول ــوق واألم احلق
والعقارية لبلدية املنامة وينقـل  

 إليها املوظفون العاملون فيها.

 جملس أمانه العاصمة.

العاصمة كل تؤول إىل أمانة  .4
ــة  ــوال املنقول ــوق واألم احلق
والعقارية لبلدية املنامة وينقـل  

 إليها املوظفون العاملون فيها.

 الثالثةاملادة 
على رئيس جملس الواراء والواراء 

تنفياذ هاذا    -كل فيما يصه–
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 

 لتاريخ نشر  يف اجلريدة الرمسية.

 الثالثةاملادة 
املوافقة نع املادة كما ورد  -

 من احلكومة املوقرة.

 الثالثةاملادة 
 دون تعديل

 الثالثةاملادة 
على رئيس جملس الواراء والواراء 

تنفيذ هذا  -كل فيما يصه–
القانون، وُيعمل به من اليوم التايل 

 لتاريخ نشر  يف اجلريدة الرمسية.
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م1164يون و  1التاريخ :   
 

 

 سعادة األستاذ / مجعة حممد الكعبي     احملرتم

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
مشوع  ا نع  واتو   ( حستنة   ( اذيتدبع ايتك م قت و ات نع  احا تدب   احمعضع : 

 و.2001( حسنة 35احل دو ا حموسعو اق نع  واو  

 احسالو ي بقو عو مة هللا عاوق ذه،،

 

وئبس  احسبد ي   ا  ل ح  احل ح مي ح  م، أرفق 7102يو يو  2بتاريخ      

مشوع   (،  سخ  من2د  2ص ل ت ق / ف  0171، ضمن كتاب  رقم  احما س

ا نع  واو     ( حسنة   ( اذيدبع ايك م ق و ا نع  احا دب   احل دو ا حموسعو 

  والرا و ي ، وذلف لل  لج   الشؤون التشري ي، و2001( حسنة 35اق نع  واو  

 لم اقشت  ولبداء الماللظات ا ي  ل ج   المرافق ال ام  والبيئ .
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، اردت لج م  الشمؤون التشمري ي  والرا و يم  اجتمااهما و2014بعنبع  9وبتاريخ      

وقمرار مج ما ال مواب الممذكور،  ، ليا اط  ت مشمروع الرما وناحس دس عاحيشوب 

 و   بالمج ا.وذلف بلضور المستشار الرا  بش   ،

 

لمبمادئ  لل  ادم مخالف  مشروع الرما ون –ب د المداول  وال راش  –وا تهت ال ج         

 وألكام الدستور.

 

 ومي اح انة:

مشوع  ا نع  واو   ( حسنة   ( اذيدبع ايك م ق و ا نع   ترى ال ج   سالم      

ال ممماليتين ممممن ، و2001( حستتتنة 35احا تتتدب   احلتتت دو ا حموستتتعو اقتتت نع  واتتتو  

 الدستوري  والرا و ي .

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

م بشأن تنظيم سوق 1002( لسنة 21)

العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة )أ( 

( لسنة 21( من القانون رقم )52من املادة )

م بشأن تنظيم سوق العمل، )املعدين 1002

يف ضوء االقرتاحني بقانونني املقدمني من 

  جملس النواب(.
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 و2014 م بع 22احذ وبخ : 

 للجنـة اخلدمات خبصوص   (22)التقريـر 

 2002( لسنة 11مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
 بشأن تنظيم سوق العمل، 

 2002( لسنة 11( من القانون رقم )32ومشروع قانون بتعديل الفقرة )أ( من املادة )
حني بقانون املقدمني من جملس بشأن تنظيم سوق العمل، )املعدين يف ضوء االقرتا

 النواب(

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

 

 : مقدمــة

م أرسل حالب الم ال  السيد ا   بن حالح 7102أبريل  12بتاريخ  

( لل  2د 3/ ص ل خ ت / ف 120الحالح رئيا مج ا الشورى خطاًبا برقم  

مشوع  ا نع  واو    ( حسنة  ( اذيدبع ايك م ق و لج   الخدمات بخحوص 

اشأ  ذنظبو سع  احيمع، ع مشوع  ا نع   2006( حسنة 19احق نع  واو  

اشأ   2006( حسنة 19( م  احق نع  واو  36اذيدبع احفقوة  م( م  احم دة  

ذنظبو سع  احيمع  احميدب  ف  ضعء الاذوا ب  اق نع  احمقدمب  م  ما س 

أن تتم دراست  ولبداء الماللظات ولاداد تررير يتضمن رأي ال ج    ا  احنعاب(، 

 بش    ليتم ارض  ا   المج ا ف  مواد أقحاه ثالث  أسابيع من تاريخ .  
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 حذنفبع احذق بف احمعقعو مياله ا م  اح انة ا إلاواءا  احذ حبة :

دور اق  رماد ال مادي الرابمع ممن تدارست ال ج   المشروع برا ون الممذكور فم   (5)

 الفحل التشري   الثالا ف  اقجتمااات التالي :

 التاريـــــخ رقم االجتماع الرقم

 م71/12/7102 71 0

 م72/12/7102 77 7

 م02/12/7102 72 3

 

اط  ت ال ج م  أث ماء دراسمتها ا م  الوثمائق المت  رم  مشمروع الرما ون موضموع  (6)

 اشتم ت ا   ما ي  :البلا والدراس  والت  

الرأي الدستوري والرا و   ل ج   الشؤون التشري ي  والرا و ي  بش ن  -

 مشروع الرا ون. مرفق(

 مرئيات هيئ  ت ظيم سوق ال مل.  مرفق( -

 مرئيات غرف  تجارة وح اا  البلرين  مرفق( -

 قرار مج ا ال واب ومرفرات .  مرفق( -

 

مممن دور اق  رمماد وال شممرون  فمم  اقجتممماع الثمما  وبممداوة مممن ال ج مم ، شممارف  (7)

 ال ادي الرابع من الفحل التشري   الثالا:

 )هيئة تنظيم سوق العمل(:  -أ 
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 الرئيس التنفيذي للهيئة.   السيد أسامة عبدهللا العبسي  -1

 مستشار مكتب الوزير.  السيد جمال عبدالوهاب قاروني -2

 باحث قانوني أول.  السيد محمد أحمد البوسميط -3

   البحرين:غرفة صناعة وتجارة  -ب 

 مستشارة قانونية.   السيدة أميرة حسن الطعان  -1

 

 ا تذرت الوزار   ن الدضور لعام االختصاص.  وزارة العمل: -ج 

 

 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: -د 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي -1

 قانوني.الباحث ال  بدهللا العـراديـــالسيد علي ع -2

 

   أم ن سر السلنة السيد أيوب علي طريف و ول  أمانة سر السلنة. 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: )مرفق(
ا
 ثانيـ

ا تهت لج   الشؤون التشري ي  والرا و ي  لل  ادم مخالف  مشروا  الرا و ين  

اتساق المادة األول  من مشروع لمبادئ وألكام الدستور، ف  لين رأت ال ج   ادم 

الرا ون األول من ال الي  الرا و ي ، وت اقض ف  ال ص الرا و   وما استهدف  مشروع 

( تضم ت تررير لكمين يلظر أولهما 73الرا ون من ت ظيم، فالفررة  د( من المادة  

ا   حالب ال مل ترديم بيا ات او م  ومات أو مست دات مخالف  ل لرير  بغي  

ول ا   تحريح امل دون لاج  ف  ي  ل ، وهو لكم ملل ااتبار، وثا يهما اللح

ي الج لال  اقلتفاظ بتحريح ال مل ب د ا تفاء اللاج  للي ، وهو ما ق يت اسب مع 

مردم  الفررة، لذ يرحد ف  اللال  الثا ي  مواجه  فرضي  قيام حالب ال مل باستردام 

لاج  ف  ي  لالستردام ف  ذلف الوقت، لق أن  امال  وفرـًا لتحاريح حليل  ب اًء ا  

ت ف اللاج  ا تفت ب د حدور التحاريح، مما يوجب وضع لكم قا و   آخر لم الج  

 هذه اللال .
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ا:
ا
 رأي هيئة تنظيم سوق العمل:)مرفق( -ثالثـ

أن الرا ون أغفل المتاجرة بالتراخيص ا د لضورها اجتماع ال ج   بي ت الهيئ  

ن اللاج  للي ، ليا وحل ادد ال مال  السائب  لل  ادد هائل، وأما وج ب اامل دو

ادد السجالت التجاري  والت  ليا لها وجود ا   أرض الواقع فرد وح ت لل   لو 

آقف سجل(، وهذا سبب كثير من الم ا اة وباألخص ف  ظل ادم شّدة ال روب ،   01 

جود اروب  ا   من تسبب ف  كما أشارت الهيئ  لل  تزايد ال مال  السائب  دون و

 الضارها.

وتاب ت الهيئ  مبي   أ ها تليل، وبشكل يوم ، لل  مراكز الشرط  لاقت  

تزوير وترديم بيا ات خاطئ ، ولك ها جريم  تخ و من ال روب  ومن اامل الردع كما 

أن اامل اقثبات قد ا ته ، وأن الشق الج ائ  متوافر، ولكن يجب تواجد شق 

 جديد ال روب .المخالف  وت

كما بي ت الهيئ  ضرورة ادم لذف ابارة "أو بإلدى هاتين ال روبتين" وذلف لتشديد 

ال روب ، وه  الغرام  واللبا مً ا، ليا أن الغرام  ولدها ق تمّثل اامل ردع، بل 

ه  اامل أمان ل مخالف من خالل سهول  تلم   ودف   ل غرام ، وأن تشديد ال روب  

ا، ولو كان بإيراف الت فيذ، سيكون اامل ردع ل تخفيف من وط ة من خالل لكم اللب

 هذه المشك  .

كما بّي ت الهيئ  أن البلرين تدخل ب سوأ ام ي  لتجار بالبشر، وذلف بج ب اامل  

مرابل مب غ مال  يتم من خالل  أن يبيع ال امل لكل ما يم ف ك  يلحل ا   فرح  

%، 27ب سب   7107لل  اام  7112اام  لدخول البالد، مما زاد ادد السجالت م ذ

آقف سجل تجاري لم يسددوا رسوم الهيئ  لل  يوم ا هذا  01وف   فا الوقت أن 

 بإيراف الرسوم. 7100وذلف بحدور قرار ف  اام 
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ا:
ا
 راي غرفة صناعة وجتارة البحرين: )مرفق( -رابعـ

 بين ممثل "هيئ  ت ظيم سوق ال مل" اآلت :

الت  يروم ا يها المشروع برا ون اقول الخاص بت ديل المادة لن المبادئ واقسا  .1

( مممن قمما ون ت ظمميم سمموق ال مممل، والمتمثممل فمم  اللممد مممن اسممتردام ال مالمم  73 

األج بي  دون اللاج  لليها، وهو األمر الذي ي د من أكبر المسببات لتزايمد ظماهرة 

امالم  دون اللاجم  ال مال  السمائب  الم تشمرة فم  الشموارع، وتجمريم ف مل اسمتردام 

لليها مع تلميل المسؤولي  الرا و ي  ل متسببين ف  استفلال ظاهرة ال مال  المخالفم  

والم شمم ت الوهميمم ، لممذا فممإن الغرفمم  توافممق ا يمم  وتشممد ا مم  الوسممي   المرترلمم  

والمتمث   ف  لظر اقلتفاظ بتحريح ال ممل متم  ا تفمت اللاجم  لليم  لمما فيم  ممن 

 م  وملارب  ألي  شكل من اشكال اإلتجار بالبشر.تلريق المح ل  ال ا

( ممن الرما ون الممذكور ق 31لن تشديد ال روب  الواردة فم  الفرمرة  أ( ممن الممادة   .2

يمكن تحمورها لق فم  لالم  لمذف التخييمر المواردة فم  ابمارة "أو بإلمدى هماتين 

فم  ال روبتين"، وذلف ألن الغرف  ترى ضرورة لذف هذه ال بارة ألن ذلف يحب 

 الهدف المتوخ  وهو الردع.

 

ا:
ا
 رأي اللجنة: -خامسـ

المشروع ح ث يهاف  ،ناقشت السلنة خالل اجتجا ا ها مشرو ي القانون

ةل   لري  فعل استخاام  جالة  ون الداجة ةل ها، وذلك بإضافة فقر   بقانون األول

يدظر  س  صاحب  نل  س  أنه : "  « »(  دجل الرق  11جايا  ةل  بنو  الجا    

العجل  قاي  ب انات أو معسومات أو مستناات مخالفة لسدق قة وذلك من أجل الدصول 

 س   صريح  جل  ون وجو  حاجة فعس ة له، أو  نا انتفاء الداجة من ذلك 
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( من ذات القانون. ويتكّون 11، ويستتبا ذلك  عايل الجا   العقاب ة  التصريح".

 يباجة من ثال  موا .الجشروع بقانون فضالً  ن الا

/أ( 11ةل   شايا العقوبة الجقرر  في الجا     المشروع بقانون الثانيويهاف 

بشأن  نظ   سوق العجل  س   ل من  يستخام  1111( لسنة 61من القانون رق   

 امالً أجنب ًا  ون  صريح  جل، و ذلك  ل من يستخام  امالً بالجخالفة ألحكام 

فة ةل  األشخاص الذين يتقاضون أية مبالغ أو الدصول  س  القانون الجذ ور، باإلضا

أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصاار  صريح  جل لسعامل األجنبي، أو مقابل 

استخاام هذا العامل أو استبقائه في  جسه بالجخالفة ألحكام القانون الجذ ور، 

ا ب التوظ ف من  ون واألشخاص الذين يزاولون نشاط و االت  وريا العجل، أو مك

الدصول  س   رخ ل بذلك، وأصداب األ جال الذين يزاولون أنشطة اقتصا ية أو 

فضالً  ن  –مهن ة مدظور مزاولتها من  ون  رخ ل. ويتألف الجشروع بقانون 

ى منهجا بتشايا العقوبة الجقرر  في الجا   المادة األولمن ما   ن،  ختل  –الايباجة 

بشأن  نظ   سوق العجل  س  الندو  1111( لسنة 61ق   /أ( من القانون ر11 

  نف ذية. المادة الثانيةالجذ ور، ف جا جاءت 

، في مشروع واحا وقا أقّرت السلنة  مج ملس  النواب الجوقّر الجشرو ان

)إذا ( من الالئدة الااخس ة لجلس  الشورى والتي  نل  س  11وذلك ة جاالً لسجا    

حات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو تعددت مشروعات أو مقتر

، و   ض  الجشرو ان بقانون في  قرير األصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له(

 2006( لسنة 11واعتبار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )واحا، 

 هو األصل والثاني بجثابة  عايل له.بشأن تنظيم سوق العمل 

لذ ر أنه ح ن  اارست السلنة الجشروع بقانون الجذ ور استأنست واللاير با

برأي  ل من للنة الشؤون التشريع ة والقانون ة بالجلس ، ه ئة  نظ   سوق العجل، 

 غرفة صنا ة و لار  البدرين.
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وبعا االطالع  س  رأي للنة الشؤون التشريع ة والقانون ة، و س  رأي 

ا، و س  قرار ملس  النواب الجوقر ومرفقا ه، اللهات التي استأنست السلنة برأيه

وآراء ومالحظات الجستشار القانوني لشؤون السلان بالجلس ، وبعا مناقشات أ ضاء 

 ةل  الجوافقة  س  مشروع القانونالسلنة حول مشروع القانون، فقا  وصست السلنة 

 :، وذلك ألن مشروع القانون يدقق اآل ي جا أقره ملس  النواب

 ستقاام العجالة األجنب ة  ون الداجة ةل ها.الدا من ا .6

القضاء  س  مشكسة الوجو  غ ر القانوني لسعجال األجانب والعجال  .1

 الهارب ن.

الدا من اآلثار األمن ة واالقتصا ية التي  تر ب من الوجو  غ ر القانوني  .1

 لسعجال األجانب والعجال الهارب ن.

الجهن ة التي  تطسب الدصول الدفاظ  س   نظ   األنشطة االقتصا ية أو  .4

  س   صريح بججارستها.

وفي ضوء  ل ذلك  رى السلنة التوص ة بالجوافقة  س  مشروع قانون رق     

بشأن  نظ   سوق  1111( لسنة 61( لسنة    ( بتعايل بعض أحكام القانون رق   

( لسنة 61( من القانون رق   11العجل، ومشروع قانون بتعايل الفقر   أ( من الجا    

بشأن  نظ   سوق العجل،  الجعاين في ضوء االقتراح ن بقانون الجقام ن من  1111

 ملس  النواب(.

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سادسـ

( مممن الالئلمم  الداخ يمم  لمج مما الشممورى، اتفرممت  31لاممماقً لمم ص المممادة   

 ال ج   ا   اختيار كل من:

ا مل بـا . سي دة األسذ ع ياداحا بع يادهللا احيعبن ذ   .1  مقووا

ا ا ذب يبا .  سي دة األسذ ع نعاو ي ى احم مــــعد .2   مقووا
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ا
ا
 توصية اللجنة:  -سابعـ

فمم  ضمموء ممما دار مممن م اقشممات وممما أبممدي مممن آراء أث مماء دراسمم  المرسمموم 

 برا ون، فإن ال ج   توح  بما ي  :

ع  واتتو    ( حستتنة    ( اذيتتدبع ايتتك م قتت و احقتت نع  احمعافقتة ي تتى مشتتوع  اتت ن -

اشتتأ  ذنظتتبو ستتع  احيمتتع، عمشتتوع  اتت نع  اذيتتدبع  2006( حستتنة 19واتتو  

اشتتأ  ذنظتتبو  2006( حستتنة 19( متت  احقتت نع  واتتو  36احفقتتوة  م( متت  احمتت دة  

ستتتع  احيمتتتع،  احميتتتدب  فتتت  ضتتتعء الاذتتتوا ب  اقتتت نع  احمقتتتدمب  متتت  ما تتتس 

 احنعاب(.

  ى معاد مشوع  احق نع  قم  عود  ذفلبال ف  احادعع احموف .احمعافقة ي -

 عاألمو ميوعك ي ى احما س احمعاو لذد ع احالزو ،،،

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم           خليل إبراهيم الذوادي      

 رئيس جلنة اخلدمـات            نائب رئيس جلنة اخلدمات    
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 مسمى المشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشروع

قرر المجلس الموافقبة  
عل  المسم  تما ورد 
في المرروع بقبانو   

 .األول

 

 

 

 

 مسمى المشروع

الموافقة علب  قبرار   
مجلس النواب بالموافقة 
عل  المسم  تما ورد 
في المرروع بقبانو   

 .األول

ويكرررون مسرررمى  
المشروع على النحرو  

 اآلتي:

مرروع قانو  رقم )  ( 

 مسمى المشروع
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 

قانو  رقم )  ( مرروع 
لسنة )  ( بتعديل بعض 
أحتام القبانو  رقبم   

 2004( لسبببنة 11)
برببأ  تنظببيم سببوق 

 العمل.

 

مرروع قانو  بتعبديل  
الفقرة )أ( مب  المبادة   

( م  القانو  رقبم  14)
 2004( لسبببنة 11)

برببأ  تنظببيم سببوق 
 العمل.

مرروع قانو  رقم ) ( 
لسنة ) ( بتعديل بعض 
أحتام القبانو  رقبم   

 2004( لسبببنة 11)
برببأ  تنظببيم سببوق 

 العمل.

لسنة )  ( بتعديل بعض 
أحتام القبانو  رقبم   

 2004( لسبببنة 11)
برببأ  تنظببيم سببوق 

 العمل.

 

مرروع قانو  رقم )  ( 
لسنة )  ( بتعديل بعض 
أحتام القبانو  رقبم   

 2004( لسبببنة 11)
برببأ  تنظببيم سببوق 

 العمل.

 الديباجة 

 

 الديباجة

 

 الديباجة

    قببرر المجلببس
الموافقة علب  نبص   

 الديباجة

  قرار الموافقة عل  
مجلس النواب بالموافقة 

 الديباجة
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

نح  حمد ب  عيس  آل 

 

 

 

 

 

 

 

نح  حمد ب  عيس  آل 

الديباجة تما ورد فبي  
المرببروع بقببانو   

 .الثاني
)نص الديباجة كما ورد 
في المشروع بقرانون  

 الثاني(

نح  حمد ب  عيس  آل 
خليفببة ملببك مملتببة 

 البحري .

بعببد االطببالع علبب  

عل  نص الديباجة تما 
ورد فببي المرببروع 

 .الثانيبقانو  
)نص الديباجة كما ورد 
في المشروع بقرانون  

 الثاني(

نح  حمد ب  عيس  آل 
خليفببة ملببك مملتببة 

 البحري .

بعببد االطببالع علبب  

 

 

 

 

 

 

 

نح  حمد ب  عيس  آل 
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

خليفببة ملببك مملتببة 
 البحري .

بعببد االطببالع علبب  
 الدستور،

وعلب  القبانو  رقببم   
 2004( لسبببنة 11)

برببأ  تنظببيم سببوق 
 العمل، وتعديالته،

 

خليفببة ملببك مملتببة 
 البحري .

بعببد االطببالع علبب  
 الدستور،

وعلب  القبانو  رقببم   
 2004( لسبببنة 11)

برببأ  تنظببيم سببوق 
 العمل، وتعديالته،

وعل  قانو  العمل في 
القطاع األهلي الصادر 

 الدستور،

وعلب  القبانو  رقببم   
 2004( لسبببنة 11)

برببأ  تنظببيم سببوق 
 العمل، وتعديالته،

وعل  قانو  العمل في 
 القطاع األهلي الصادر

( 14بالقببانو  رقببم )
 ،2012لسنة 

أقر مجلبس الربورى   

 الدستور،

وعلب  القبانو  رقببم   
 2004( لسبببنة 11)

برببأ  تنظببيم سببوق 
 وتعديالته،العمل، 

وعل  قانو  العمل في 
 القطاع األهلي الصادر

( 14بالقببانو  رقببم )
 ،2012لسنة 

أقر مجلبس الربورى   

خليفببة ملببك مملتببة 
 البحري .

بعببد االطببالع علبب  
 الدستور،

رقببم وعلب  القبانو    
 2004( لسبببنة 11)

برببأ  تنظببيم سببوق 
 العمل، وتعديالته،

وعل  قانو  العمل في 
 القطاع األهلي الصادر
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 

 

 

أقر مجلبس الربورى   
ومجلس النواب القانو  
اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

( 14بالقببانو  رقببم )
 ،2012لسنة 

أقر مجلس الربورى  
ومجلس النواب القانو  
اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:   

ومجلس النواب القانو  
اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:   

ومجلس النواب القانو  
اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:   

( 14بالقببانو  رقببم )
 ،2012لسنة 

أقر مجلبس الربورى   
ومجلس النواب القانو  
اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:   

من  (11مادة )
( لسنة 21القانون )

 (2مادة )

 

 المادة األولى   يوجد نص مقابل

  قرر المجلس إعادة

 المادة األولى

   الموافقة عل  قبرار

 المادة األولى
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

1004 

 تصريح العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تضا  إلب  المبادة   

صياغة المبادة علب    
 النحو الوارد أدناه:

 

 

)نص المادة بعد 
 التعديل(

 المادة األولى

تضا  إلب  المبادة   
( م  القانو  رقم 21)
 2004( لسبببنة 11)

مجلس النواب بإعبادة  
صياغة المبادة علب    

 النحو الوارد أدناه:
 

)نص المادة بعد 
 التعديل(

 المادة األولى

تضا  إلب  المبادة   
( م  القانو  رقم 21)
 2004( لسبببنة 11)

 

 

 

 

 

 

 

تضا  إلب  المبادة   
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

يحظر عل  العامبل  أ(  
األجنببي م اولببة أ   
عمل في المملتة دو  
صدور تصري  عمبل  
برأنه طبقًا ألحتام هذا 

 القانو .

 

 

ب( يحظببر علبب    
صاحب العمل استخدام 

( م  القانو  رقم 21)
 2004( لسبببنة 11)

برأ  تنظبيم سبوق   
العمل، فقبرة جديبدة   

 يتو  نصها اآلتي:

 

يحظببر علبب   –" د 
صاحب العمل تقبديم  
بيانات أو معلومات أو 
مسببتندات مخالفببة  

برأ  تنظبيم سبوق   
العمل فقبرة جديبدة،   

فقررات   ويعاد ترتيب
نرص   المادة، ويكون
 :  الفقرة كاآلتي

يحظببر علبب    ج(" 
صاحب العمل تقبديم  
بيانات أو معلومات أو 
مسببتندات مخالفببة  
للحقيقببة مبب  أجببل 

برأ  تنظبيم سبوق   
العمل فقبرة جديبدة،   

فقررات   ويعاد ترتيب
نرص   المادة، ويكون
 :  الفقرة كاآلتي

يحظببر علبب    ج(" 
صاحب العمل تقبديم  
بيانات أو معلومات أو 
مسببتندات مخالفببة  
للحقيقببة مبب  أجببل 

( م  القانو  رقم 21)
 2004( لسبببنة 11)

برأ  تنظبيم سبوق   
العمل فقبرة جديبدة،   

فقررات   ويعاد ترتيب
نرص   المادة، ويكون
 :  الفقرة كاآلتي

يحظببر علبب    ج(" 
صاحب العمل تقبديم  
بيانات أو معلومات أو 
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

عامببل أجنبببي دو  
صدور تصري  عمبل  
برأنه طبقًا ألحتام هذا 
القانو ، تمبا يحظبر   
عليه اسبتخدام هبذا   
العامببل بالمخالفببة  

القانو  أو ألحتام هذا 
 رروط التصري .

ويجب عل  صباحب  
العمبل التحقببق مبب   

للحقيقة وذلك م  أجل 
الحصول عل  تصري  
عمل دو  وجود حاجة 

أو عند انتفاء فعلية له، 
الحاجببة مبب  ذلببك 

 التصري ".

الحصول عل  تصري  
عمل دو  وجود حاجة 

كما يحظرر  فعلية له، 
عليه ا حتفاظ بتصريح 
العمررل متررى انتفررت 

   ".الحاجة إلية

الحصول عل  تصري  
عمل دو  وجود حاجة 

كما يحظرر  فعلية له، 
عليه ا حتفاظ بتصريح 
العمررل متررى انتفررت 

   ".الحاجة إلية

 

مسببتندات مخالفببة  
للحقيقببة مبب  أجببل 
الحصول عل  تصري  
عمل دو  وجود حاجة 

كما يحظرر  فعلية له، 
عليه ا حتفاظ بتصريح 
العمررل متررى انتفررت 

   ".الحاجة إلية
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

جنسية العامبل قببل   
 إلحاقه بالعمل.

ج( يحظببر علبب  أ   
رخص تقاضبي أيبة   
مبالغ أو الحصول عل  
أية منفعة أو م ية م  
العامل مقابل استصدار 
تصبببري  عمبببل 

أو مقابببل   برببأنه
استخدام هذا العامل أو 
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 استبقانه في عمله.

 

 (14مادة )

 العقوبات

 

 

 

 

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 (2مادة )

 

 

 

 

 

 المادة الثانية

    قببرر المجلببس
الموافقة علب  نبص   
المادة تمبا ورد فبي   
المرببروع بقببانو   

 .األول
)نص المادة كمرا ورد  
في المشروع بقرانون  

 المادة الثانية

   الموافقة عل  قبرار
مجلس النواب بالموافقة 
عل  نص المادة تمبا  
ورد فببي المرببروع 

 .األولبقانو  
)نص المادة كمرا ورد  
في المشروع بقرانون  

 المادة الثانية
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تستبدل عبارة "الفقرات 
)ب( و)ج( و)د(" 
بعبارة "الفقبرتي  )ب(  
و)ج(" الواردة بالفقرة 

 

 

 

 

 

ُيستبدل بنص الفقبرة  
( 14)أ( م  المبادة ) 
( 11م  القانو  رقم )

برببأ   2004لسببنة 

 األول(

 

 المادة الثانية

تستبدل عبارة "الفقرات 
)ب( و)ج( و)د(" 
بعبارة "الفقبرتي  )ب(  
و)ج(" الواردة بالفقرة 

( 14)أ( م  المبادة ) 
( 11م  القانو  رقم )

برببأ   2004لسببنة 

 األول(

 

 المادة الثانية

تستبدل عبارة "الفقرات 
)ب( و)ج( و)د(" 
بعبارة "الفقبرتي  )ب(  
و)ج(" الواردة بالفقرة 

( 14)أ( م  المبادة ) 
( 11م  القانو  رقم )

برببأ   2004لسببنة 

 

 

 

 

 

تستبدل عبارة "الفقرات 
)ب( و)ج( و)د(" 
بعبارة "الفقبرتي  )ب(  
و)ج(" الواردة بالفقرة 
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 

 

 

أ( مع عبدم اإلخبالل    
بأية عقوبة أرد يبنص  
عليها قانو  العقوبات 
أو أ  قببانو  آخببر، 
يعاقب بالحبس مدة ال 
تقل ع  ثالثة أربهر  
وال تجاو  سنة واحدة 

( 14)أ( م  المبادة ) 
( 11م  القانو  رقم )

برببأ   2004لسببنة 
 تنظيم سوق العمل.

تنظيم سبوق العمبل،   
 النص اآلتي:

مع عدم اإلخالل  -" أ
بأية عقوبة أرد يبنص  
عليها قانو  العقوبات 
أو أ  قببانو  آخببر، 
يعاقب بالحبس مدة ال 
تقل ع  ثالثة أربهر  
وال تجاو  سنة واحدة 
قل وبالغرامة التي ال ت

 تنظيم سوق العمل.

 

 

 تنظيم سوق العمل.

 

 

( 14)أ( م  المبادة ) 
( 11م  القانو  رقم )

برببأ   2004لسببنة 
 تنظيم سوق العمل.
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

وبالغرامة التي ال تقل 
ع  ألب  دينبار وال   
تجاو  ألفي دينبار أو  
بإحبببدى هببباتي   
العقوبتي ، تبل مب    
يخال  أيًا م  أحتبام  
الفقببرتي  )ب( و)ج( 

( 21مبب  المببادة ) 
( 24والمببببادتي  )

( مبب  هببذا   10و)
القانو ، وفبي حالبة   

ع  ألب  دينبار وال   
تجاو  ألفي دينار، تل 
م  يخال  أًيبا مب    
أحتام الفقبرتي  )ب(  

( 21و)ج( م  المادة )
( 24والمببببادتي  )

( مبب  هببذا   10و)
القانو ، وفبي حالبة   
العود تتبو  العقوببة   
الحبس مدة ال تقل ع  
ستة أرهر وال تجاو  
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

العود تتبو  العقوببة   
الحبس مدة ال تقل ع  
ستة أرهر وال تجاو  

امة التبي  سنتي  والغر
ال تقل ع  ألفي دينار 
وال تجاو  أربعة آال  

 دينار.

وتعتبر مخالفة رروط 
التصببري  باسببتخدام 
خدم المنا ل أو م  في 

سنتي  والغرامة التبي  
ال تقل ع  ألفي دينار 

ة آال  وال تجاو  أربع
 دينار.

 

وتعتبر مخالفة رروط 
التصببري  باسببتخدام 
خدم المنا ل أو م  في 
 حتمهم ظرًفا  مردًدا.

وفي جميع األحبوال،  
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 حتمهم ظرفًا مربددًا. 
وفي جميع األحبوال،  
تتعدد العقوببة بتعبدد   
العمال الذي  وقعت في 

 رأنهم الجريمة.

ويجو  للمحتمة فبي  
حالة الحتم باإلدانة أ  

قب  نرباط   تبأمر بو 
المحتوم عليه أو غلق 
المحل لمبدة ال ت يبد   

تتعدد العقوببة بتعبدد   
العمال الذي  وقعت في 

 رأنهم الجريمة.

ويجو  للمحتمبة فبي   
حالة الحتم باإلدانة أ  
تببأمر بوقبب  نربباط 
المحتوم عليه أو غلبق  

ت يبد  المحل لمبدة ال  
عل  سنة واحدة، فبإذا  
تتررت المخالفة جبا   
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

عل  سنة واحدة، فإذا 
تتررت المخالفة جا  
للمحتمببة أ  تببأمر  
برطب القيد م  السجل 

 التجار .

ب( يعاقب بالغرامبة   
التي ال تجباو  مانبة   
دينببار، تببل أجنبببي 
يخال  حتم الفقرة )أ( 

( مب   21م  المادة )

للمحتمببة أ  تببأمر  
برطب القيد م  السجل 

 التجار ."
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

وتبأمر   هذا القبانو . 
لبة  المحتمة فبي حا 

الحتم باإلدانة بإبعباد  
األجنبي ع  المملتبة  
وعببدم السببما  لببه 
بالدخول إليها نهانيًا أو 
لمدة مؤقتة ال تقل ع  

 ثالث سنوات.

ج( مع عدم اإلخبالل   
بأية عقوبة أرد يبنص  
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

عليها قانو  العقوبات 
 أو أ  قببانو  آخببر،
يعاقب بالغرامة التي ال 
تقل عب  خمسبمانة   
دينار وال تجاو  ألفي 

ر تل صاحب عمل دينا
أو وتالة توريد العمال 
أو متتب التوظي  أو 
ممثله أو مسنول عب   
إدارته الفعلية يخبال   
حتم الفقرة )ب( مب   
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

( م  هبذا  16المادة )
 القانو .

وتضبباع  العقوبببة 
بحبببديها األدنببب  
واألقص  فبي حالبة   

 العود.

د( ال يجببو  وقبب   
التنفيذ فبي العقوببات   
المالية، تما ال يجبو   

عبب  الحببد النبب ول 
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

األدن  المقرر للعقوبة 
قانونا ألية أعبذار أو  

 ظرو  مخففة.
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 (1مادة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 

 المادة الثالثة

قرر المجلس الموافقبة  
عل  نص المادة تمبا  

 المرببروع ورد فببي
 .األولبقانو  

 

 

 

 

 المادة الثالثة

الموافقة علب  قبرار   
مجلبببس النبببواب 
بالموافقة علب  نبص   
المادة تمبا ورد فبي   
المرببروع بقببانو   

 .األول

ويكون نرص المرادة   
 على النحو اآلتي:

 المادة الثالثة
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( 11نصوص مواد القانون )
بشأن تنظيم  2002لسنة 

 سوق العمل.

نصوص مواد مشروع القانون 
 )األول(كما ورد من احلكومة   

نصوص مواد مشروع القانون 
  كما ورد من احلكومة 

 )الثاني(
 توصية اللجنة قرار جملس النواب

 نصوص املواد

 كما أقرتها اللجنة

 

 

عل  رنبيس مجلبس   
 –الو راء والبو راء  

تنفيذ  –تل فيما يخصه 
 أحتام هبذا القبانو ،  

مب  بعبد   وُيعمل بع 
رهر م  تاريخ نربره  
   في الجريدة الرسمية.

 

 

عل  رنبيس مجلبس   
 –الو راء والبو راء  

تنفيذ  –تل فيما يخصه 
ويعمل به  هذا القانو ،

اعتباًرا م  اليوم التالي 
لتبباريخ نرببره فببي 

   الجريدة الرسمية.

 المادة الثالثة

عل  رنبيس مجلبس   
 –الو راء والبو راء  

تنفيذ  –تل فيما يخصه 
 أحتام هبذا القبانو ،  
وُيعمل به م  بعد رهر 
م  تاريخ نرره فبي  

   الجريدة الرسمية.

 

 المادة الثالثة

عل  رنبيس مجلبس   
 –الو راء والبو راء  

تنفيذ  –تل فيما يخصه 
 أحتام هبذا القبانو ،  
وُيعمل به م  بعد رهر 
م  تاريخ نرره فبي  

   الرسمية.الجريدة 

 

 

 

عل  رنبيس مجلبس   
 –الو راء والبو راء  

تنفيذ  –تل فيما يخصه 
أحتام هبذا القبانو ،   
وُيعمل به م  بعد رهر 
م  تاريخ نرره فبي  

 الجريدة الرسمية.
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 م1164 أبريل 61: التاريخ
 

 

 إبراهيم عبدالسالم   احملرتمسعادة الشيخ / عبدالرمحن 

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
واو   ( حسنة   (  اذيدبع ايك م ق و احق نع  واو  مشوع  ا نع لموضوع: ا

واو    مشوع  ا نع اشأ  ذنظبو سع  احيمع، ع 2006( حسنة 19 

( م  احق نع  واو 36( حسنة   (  اذيدبع احفقوة  م( م  احم دة  

اشأ  ذنظبو سع  احيمع  احميدب  ف  ضعء  2006(  حسنة 19 

الاذوا ب  اق نع  احمقدمب  م  ما س احنعاب(. 

 

 ذ بة يباة عايد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح م، أرفق 1164 أبريل 1اريخ بت      

مشروع (، نسخة 4   1ص ل ت ق / ف  151، ضجن  تابه رق   رئيس المجلس

 2006( لسنة 11رقم ) ( لسنة ) (  بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) قانون

رقم ) ( لسنة ) (  بتعديل الفقرة )أ(  مشروع قانونبشأن تنظيم سوق العمل، و

بشأن تنظيم سوق العمل  2006(  لسنة 11( من القانون رقم )36من المادة )
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ةل  للنة ؛ )المعدين في ضوء االقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب(

الشؤون التشريع ة والقانون ة، وذلك لجناقشته وةبااء الجالحظات  س ه لسلنة 

  الخامات.

 

، اردت لج   الشؤون التشري ي  والرا و ي  م7102أبريل  02بتاريخ و

ين، المذكور مشروا  الرا و ين، ليا اط  ت ا   يشو م  ثاحاجتمااها   

 بالمج ا. وقرار مج ا ال واب بش  هما، وذلف بلضور المستشار الرا و  

 

 

لل  ادم مخالف  مشروا  الرا و ين  –ب د المداول  وال راش  –وا تهت ال ج        

لمبادئ وألكام الدستور، ف  لين رأت ال ج   ادم اتساق المادة األول  من مشروع 

الرا ون األول من ال الي  الرا و ي ، وت اقض ف  ال ص الرا و   وما استهدف  مشروع 

( تضم ت تررير لكمين يلظر أولهما 73المادة  الرا ون من ت ظيم، فالفررة  د( من 

ا   حالب ال مل ترديم بيا ات او م  ومات أو مست دات مخالف  ل لرير  بغي  

اللحول ا   تحريح امل دون لاج  ف  ي  ل ، وهو لكم ملل ااتبار، وثا يهما 

ع ي الج لال  اقلتفاظ بتحريح ال مل ب د ا تفاء اللاج  للي ، وهو ما ق يت اسب م

مردم  الفررة، لذ يرحد ف  اللال  الثا ي  مواجه  فرضي  قيام حالب ال مل باستردام 

امال  وفرـًا لتحاريح حليل  ب اًء ا   لاج  ف  ي  لالستردام ف  ذلف الوقت، لق أن 
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ت ف اللاج  ا تفت ب د حدور التحاريح، مما يوجب وضع لكم قا و   آخر لم الج  

 هذه اللال .

 

 ومي اح انة:

رقررم ) ( لسررنة ) (  بتعررديل بعررض أحكررام  مشررروع قررانون تممرى ال ج مم  سممالم      

رقم )  مشروع قانونبشأن تنظيم سوق العمل، و 2006( لسنة 11القانون رقم )

(  لسررنة 11( مررن القررانون رقررم )36( لسررنة ) (  بتعررديل الفقرررة )أ( مررن المررادة )

بشأن تنظيم سوق العمل )المعدين في ضوء االقتراحين بقرانون المقردمين  2006

 الدستوري . من ال الي ؛ من مجلس النواب(

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                           

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 


