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 (1ملحق رقم )
 

جلنة الشؤون التشريعية  تقرير

والقانونية خبصوص املرسوم بقانون 

م بتعديل بعض 9102( لسنة 92رقم )

أحكام قانون املرافعات املدنية 

والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 م.0290( لسنة 09)
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 م1122يناير 12التاريخ : 

 

 

 التقريـر السادس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

 حول 

بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية  1122( لسنة 12املرسوم بقانون رقم )

 م2292( لسنة 21والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 

 :مقدمــة
 

رئيس جملـس معـايل استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، 1122يناير  22( املؤرخ يف  1د  4ص ل ت ق / ف  152رقـم )  الشـورى

( لسنة 12املرسوم بقانون رقم )والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون  1122

تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن ، على أن م2292( لسنة 21رقم )

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

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

خالل دور االنعقاد العادي الثاين مـن   –تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور  (1)
 يف االجتماعني التاليني: -ريعي الرابع الفصل التش

 التاريخ االجتماع

 م1122يناير  21 التاسع 

 م1122يناير  11 العاشر

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحـ    (1)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

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

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون.  -

( من قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 291املادة ) -
 (مرفقم. )2992( لسنة 21)

 (مرفقاملرسوم بقانون املذكور. ) -
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، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية لعاشردعت اللجنة إىل اجتماعها ا (2)
 ، وقد حضر االجتماع:واألوقاف

 األستاذ سعـيد حممد عبداملطـلب                مستشار قانوين. .2
 :شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس 

 املستشار القانـوين للمجلـس.       الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .2

 السيدة مريفت علي حيدرللجنة توىل أمانة سر ا. 

ـًا: رأي   :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافثاني

( من الدستور أثناء إجازة اجمللس الوطين؛ بغية 11صدر املرسوم بقانون وفق املادة ) -

 تكريس مزيد من األحكام الضابطة الستصدار أوامر املنع من السفر.

( من الدستور، 11تتوافر يف املرسوم بقانون حالة االستعجال اليت نصت عليها املادة ) -

ـًا من طبيعة  ذلك أن أي تنظيم قانوين للحقوق واحلريات العامة يعترب مستعجال انطالق

أمهية وخطورة املوضوعات حمل التنظيم، هذا فضال عن أن إنفاذ هذا التعديل يقتضي 

ن جهة معنية مباشرة بالتعامل مع قرارات وأوامر املنع من السفر التنسيق فيما بني أكثر م

سواء قضائية أو تنفيذية، إىل جانب أنه كان البد أن يصدر هذا التعديل على قانون 

املرافعات قبل بدء العام القضائي يف األول من شهر سبتمرب لطبيعته املتصلة بإجراءات 

 التقاضي أمام احملاكم. 
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ـًا: رأي ال  لجنة:ثالث

ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبح ، واطلعت على قرار جملس      
النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العـدل  

 وانتهت إىل ما يلي:والشؤون اإلسالمية واألوقاف، واملستشار القانوين باجمللس، 

أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية نون ليس يف املرسوم بقا -
( من الدستور، وقد 11أو اإلجرائية أو املوضوعية. فاملرسوم بقانون صدر مبوجب املادة )

توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة املذكورة من حي  فترة إصداره وعرضه على 
إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس ( على أنه " 11اجمللسني، إذ تنص املادة )

الشورى وجملس النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال 
حتتمل التأخري، جاز للملك أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون، على أال 

 تكون خمالفة للدستور".

وعليه فإن املرسوم بقانون صدر أثناء غياب  م،1125أكتوبر  9حي  مت إصداره بتاريخ  
الربملان بني دوري االنعقاد األول والثاين من الفصل التشريعي الرابع، فاملرسوم بقانون 
يتناول تعديل قانون املرافعات املدنية والتجارية فيما يتعلق باحلقوق واحلريات العامة واليت 

 ور املرسوم بقانون موضع الدراسة.  تصطبغ بصبغة االستعجال، مما استوجب معه صد

وقد مت اطالع جملس الشورى على املرسوم بقانون يف اجللسة الثانية من دور االنعقاد  
م، وهذا 1125أكتوبر  21العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع املنعقدة بتاريخ 

املراسيم على  يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ذاهتا "وجيب عرض هذه
كل من جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر من تاريخ صدورها إذا كان اجمللسان 
قائمني أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء 

 الفصل التشريعي".
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ك يف الفقرة ال تتوافق اللجنة مع ما ورد يف املرسوم بقانون من الناحية القانونية وذل -
(: " وال خيل صدور أمر املنع من السفر من تنفيذ 299األخرية من البند )أ( من املادة )

حكم اإلبعاد البات الصادر حبق املدعى عليه، أو بسلطة اإلدارة يف إهناء إقامة األجنيب أو 
ـًا ألحكام القانون"، فقد يكون لألشخاص حقوق مالية صدرت  أمره مبغادرة البالد طبق

وجب حكم قضائي وحمكوم اها لصا ح املدعي، ويترتب عليها إصدار قرار باملنع من السفر مب
ضد املدعى عليه، يف حني أن النص املشار إليه يعطي الصالحية سواء مبوجب حكم جنائي 
بات أو بقرار من جهة اإلدارة باإلبعاد التام للمدعى عليه رغم انشغال ذمته املالية حبقوق 

ـُنص على ضرورة توفري ضمانات تلزم املدعى عليه بسداد مبلغ مالية للغري،  ودون أن ي
ـُستغل من قبل البعض للتنصل من سداد  الدين، مما يعين ضياع حقوق الغري، والذي قد ي
ـًا، وبذلك ينتفي  ـًا يستوجب إبعاده من البلد هنائي الدين، كأن يرتكب متعمًدا فعال جنائي

 لبته بسداد الدين للمدعى عليه.معه احلكم مبنعه من السفر ومطا

( من 121كما رأت اللجنة عدم التوافق مع املرسوم من الناحية القانونية يف املادة ) -
 املرسوم بقانون وذلك يف موضعني، مها:

. العبارة الواردة يف الفقرة األوىل من املادة واليت نصت على:" وينقضي املنع من السفر يف 2
واحدة من تاريخ إصداره"؛ حي  ال يوجد مربر النقضاء املنع من هذه احلالة بانقضاء سنة 

 السفر طاملا أن احملكوم عليه مل يسدد املبلغ احملكوم به.

. العبارة الوارد يف هناية املادة: " وال خيل صدور أمر املنع من السفر من تنفيذ حكم 1
اء إقامة األجنيب أو أمره اإلبعاد البات الصادر حبق املدعى عليه، أو بسلطة اإلدارة يف إهن

ـًا ألحكام القانون"؛ وذلك وفق التربير السابق الذي أوردته اللجنة بشأن  مبغادرة البالد طبق
 (.299املادة )
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يتكون املرسوم بقانون فضال عن الديباجة من ثالث مواد، تتناول املادة األوىل استبدال  -
ات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم ( من قانون املرافع299( و)291نصي املادتني رقمي )

م. يف حني أضافت املادة الثانية فقرتني ثانية وثالثة إىل املادة 2992( لسنة 21بقانون رقم )
 (، وجاءت املاد الثالثة تنفيذية.121)

( إىل إضافة شرٍط ثاٍن إلمكانية استصدار أمٍر من احملكمة مبنع 291يهدف تعديل املادة ) -
ـُكتفى  ـًا  -اخلصم من السفر، حبي  ال ي مبجرد قيام أسباب  –كما كان معموال به سابق

جدية تدعو إىل الظن بأن فرار املدعى عليه من اخلصومة أمر قريب الوقوع، وإمنا جيب 
ك أن تستند املطالبة إىل دين حمقق الوجود وحال األداء وثابت كتابًة، أو أن باإلضافة إىل ذل

يرجح وجود احلق من ظاهر األوراق، وعليه فإن هذه اإلضافة ستزيد من الضمانات املطلوبة 
لصا ح حرية األشخاص يف التنقل، ومحايتهم من صدور قرارات مبنعهم من السفر إال يف 

األسباب اليت تستدعي املنع من السفر واليت يكون فيها انشغال  احلاالت اليت يتحقق فيها من
 ذمتهم حبقوق للغري. 

إضافة إىل ما تقدم فإن التعديل أوجب على املدعي أن يعلن خصمه باحلكم الصادر يف غيبته 
وذلك خالل مثانية أيام من تاريخ صدوره خبطاب مسجل بعلم الوصول، وهذا من شأنه أال 

دور قرار باملنع من السفر، كما تتاح هلم الفرصة للتظلم من القرار يتفاجأ األشخاص بص
 الصادر باملنع.

( أجاز للمدعي إذا رفض طلبه وللمدعى عليه التظلم من أمر 299أن تعديل املادة ) -
( بتوقيع احلجز االحتياطي على أمواله ومنعه من 292،291احملكمة املشار إليه يف املادتني )

( 291ن تؤيد األمر أو تعدله أو تلغيه مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )السفر، وللمحكمة أ
من القانون. كما أن صدور أمر املنع من السفر ال خيل بتنفيذ حكم اإلبعاد البات الصادر 
ـًا  حبق املدعى عليه، أو بسلطة اإلدارة يف إهناء إقامة األجنيب أو أمره مبغادرة البالد طبق
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دد البند )ب( املضاف حاالت انقضاء أمر املنع من السفر، وهو ما ألحكام القانون. وقد ح
ـًا، وال خيل حبق األشخاص يف  ينسجم مع وضع ضمانات حبي  يكون األمر الصادر وقتي

ـًا للقانون ورقابة القضاء.  التنقل إال يف أضيق احلدود وذلك وفق

خدم فيها القاضي أمر املنع ( األحوال اليت يست121فقرتان املضافتان إىل املادة )عاجلت ال -
ـًا للتنفيذ على احملكوم عليه املمتنع على السداد، حبي   من السفر كإجراء حتفظي ضمان

ينقضي مبضي سنة من تاريخ صدوره إال إذا ثبت أن احملكوم عليه قد أخفى أمواله أو هراها 
 للخارج، أو مل يعرض تسوية مقبولة. 

هت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون واستناًدا إىل كل ما تقدم اجت      
بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر  1125( لسنة 19رقم )

 م.2992( لسنة 21باملرسوم بقانون رقم )
 

ـًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  رابع
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   19لنص املادة )  إعمااًل     
 اختيار كل من:

 

 

ـًا. .2  األستاذ مخيس محد الرميحي                    مقرًرا أصلي

 األستاذة سامية خليل املؤيد                    مقرًرا احتياطًيا. .1
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ـًا: توصية اللجنة:  خامس
 

ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون، فـإن   يف     
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

بتعديل بعض أحكام قـانون   1122( لسنة 12املرسوم بقانون رقم )املوافقة على  -
م، 2292( لسـنة  21املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .( من الدستور11ملنصوص عليها يف املادة )لتوافر شروط إصداره ا

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

   

 
 دالل جـاسم الزايد                                 خـميس محد الرميحي

 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

( 00( من القانون رقم )2بتعديل املادة )

م بشأن جوازات السفر، 0292لسنة 

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 

 من جملس النواب(.
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 م 1122 ديسمرب 22التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالعاشر التقرير 

( من القانون رقم 2مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل املادة )خبصوص 
 بشأن جوازات السفر 2292( لسنة 22)

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 الرابعمن الفصل التشريعي  الثايندور االنعقاد العادي 

 

  مقدمـة:

معايل السيد علي استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 

 9املؤرخ يف ( 1د 4ف /ص ل خ أ/114رقم )رئيس جملس الشورى  الصا ح بن صا ح

مشروع قانون والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م1125ديسمرب 

)املعد  بشأن جوازات السفر 2292( لسنة 22( من القانون رقم )2املادة )بتعديل 

، على أن تتم دراسته وإبداء يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أواًل
 باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة 

ديسـمرب   24للجنة مشروع القانون يف اجتماعهـا اخلـامس املوافـق    تدارست ا (2)
 .م1125

 

موضوع النظـر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (1)
 واليت اشتملت على: 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 

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

 ، وقد حضر:شؤون الدفاعوزارة -

رئيس القضاء العسكري ورئيس حمكمة  . العميد حقوقي د.يوسف راشد فليفل2
 .التمييز العسكرية

 .رئيس احملاكم العسكرية  .العميد حقوقي منصور أمحد منصور1

  .رئيس الشؤون القانونية  .الرائد إبراهيم جوهر إبراهيم3

 
 
 وزارة الداخلية، وقد حضر:-

 من إدارة الشؤون القانونية.  النقيب حممد يونس اهلرمي.2

 قانوين.ال املستشار     وليد الطويلالسيد .1
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الـدكتور علـي حســن     كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس -

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 

 .سهري عبداللطيف السيدة وتوىل أمانة سـر اللجنة -

 

ـًا:ثان  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل يـ

من قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     

 . )مرفق( والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا:   :وزارة شؤون الدفاعرأي ثالثـــ
 

وضع ضوابط حمددة ملنح املتقاعدين مـن   على ضرور ممثلو وزارة شؤون الدفاع أكد     

العسكريني من رتبة عميد فما فوق اجلواز اخلاص على أال يكون سبب انتـهاء اخلدمـة   

بسبب قرار تأدييب أو حكم قضائي، ويشترط موافقة اجلهة العسكرية الـيت يتبـع هلـا    

لنص العسكري، موضحني أنه مت التوافق مع جملس النواب املوقر على هذه الضـوابط بـا  

 الذي انتهى إليه قرار جملس النواب.
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ـًا:     :وزارة الداخليةرأي رابعـــ

الصياغة اليت انتـهى  مع وزارة شؤون الدفاع، ورأي توافق رأي وزارة الداخلية مع      

 .املوقر إليها جملس النواب

ـًا:   :ةرأي اللجنــخامسـ

( لسـنة  22القـانون رقـم )  ( من 9مشروع قانون بتعديل املادة )تدارست اللجنة      

، بشأن جوازات السفر )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النـواب(  2995

والذي يتألف فضاًل عن الديباجة من مادتني، حي  تضمنت املادة األوىل إحـالل بنـد   

بشأن جـوازات   2995( لسنة 22( من القانون رقم )9جديد حمل البند )ز( من املادة )

وذلك بإضافة حكم جديد إىل ذات البند مينح مبوجبه طائفة املتقاعدين من رتبـة  السفر، 

عميد فما فوقها ميزة استمرارية استحقاقهم جلواز السفر اخلاص بعد إحالتهم للتقاعد دون 

( من القانون ذاته، أما املادة الثانيـة فقـد   9ذويهم املشار إليهم يف البند )ك( من املادة )

 جاءت تنفيذية. 

وزارة وممثلـي  من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وجهات النظر بشأنه   تبادلمتو

 ،واملستشار القانوين لشـؤون اللجـان بـاجمللس    شؤون الدفاع، وممثلي وزارة الداخلية،

على رأي جلنة و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوواطلعت اللجنة على قرار جملس 

القانون  مشروعالشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

 .من الناحيتني الدستورية والقانونية
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وقد توافق رأي اللجنة مع قرار جملس النواب املوقر بإعادة صياغة املـادة األوىل مـن       
( لسنة 22( من القانون رقم )9ادة )املشروع بقانون، وذلك بإضافة بند جديد )ل( إىل امل

العسكريني املتقاعدين من قوة دفاع البحرين بشأن جوازات السفر ينص على: " 2995
وقوات األمن العام واحلرس الوطين وجهاز األمن الوطين السابق حصوهلم على جواز 
ٍم سفر خاص من رتبة عميد فما فوق على أال يكون انتهاء اخلدمة بسبب تأدييب أو حبك

قضائي هنائي، وبعد احلصول على موافقة القيادة العليا للجهة العسكرية الـ  كـان   
 يتبعها العسكري."

ورأت اللجنة أن هذا املشروع يهدف إىل تقدير املتقاعدين من رتبة عميد فما فوق ممـن   
عمل منهم يف خدمة الوطن يف القطاع العسكري، وذلك بتكرميهم باستمرار استحقاقهم 

على أال يكون انتهاء اخلدمة بسبب تـأدييب أو   ،لسفر اخلاص بعد إحالتهم للتقاعدجلواز ا
 .حبكم قضائي، ويشترط موافقة اجلهة العسكرية اليت يتبع هلا العسكري

 ،املذكور قانونالمشروع من حي  املبدأ على  ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة     
 .اجلدول املرفق كما وردت يفمواد املشروع  واملوافقة على

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـًسادســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى  19إعمااًل لنص املادة )     
 اختيار كل من:

ـًا.  األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد سعادة .2  مقرًرا أصليـــ

ـًا. مقرًرا  حممد علي اخلزاعي الدكتورسعادة  .1  احتياطي
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ـًا:   توصيـة اللجنـة:سابعـــــ

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

 

 

( من القانون رقم 2مشروع قانون بتعديل املادة )املوافقة من حيث املبدأ على  -  
)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم بشأن جوازات السفر  2292( لسنة 22)

 .من جملس النواب(

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

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 

    د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                          د. حممد علي اخلزاعي              

                                                              لجنة                                             الرئيس                                           اللجنة نائب رئيس      
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 بشأن جوازات السفر 1991( لسنة 11( من القانون رقم )9مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل المادة )
 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 

( من 2النص األصلي للمادة )
 2292( لسنة 22القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر وتعديالته

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( لسنن   11وعلى القانون رقم )
بشأن جوازات السنرر،   1791

 وتعديالته،

أقر مجلس الشورى ومجلنس  
النواب القانون اآلتي نصه، وقد 

 الديباجة

 دون تعديل

 الديباجة

 دون تعديل

 الديباجة

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( لسن  11القانون رقم ) وعلى
بشأن جوازات السرر،  1791

 وتعديالته،

أقر مجلس الشورى ومجلنس  
النواب القانون اآلتني نصنه،   
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( من 2النص األصلي للمادة )
 2292( لسنة 22القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر وتعديالته

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه، صدقنا عليه وأصدرناه،

 

 

 

 

 

 

 

ُتمنح جوازات السرر الخاص  
 إلى:

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

يستبدل بالبند )ز( منن المناد    
( لسن  11( من القانون رقم )7)

 المادة األولى

لماد  على النحو صياغ  اإعاد  
 الوارد أدناه.

 

 

 

 
 

( مان  9ُيضاف إلى الماادة ) 
( لساانة 11القااانون رقاام )

 المادة األولى

الموافق  على قرار مجلس 
النواب بإعاد  صياغ  الماد ، 
مع تصحيح الخطأ النحوي في 
عبار  )بنًدا جديًدا( لتصبح )بنٌد 
جديٌد(، وذلك على النحو الوارد 

 أدناه.

( من 9إلى المادة ) ُيضاف
( لسنة 11القانون رقم )

بشأن جوازات السفر  1991
برقم )ل(، ويعاد  بنٌد جديٌد

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

( من 9ُيضاف إلى المادة )
( لسنة 11القانون رقم )
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( من 2النص األصلي للمادة )
 2292( لسنة 22القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر وتعديالته

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أعضاء مجلسي الشنورى   . أ
 والنواب.

الموظرين العاملين منن   . ب
درج  وكيل وزار  فمنا  

 فوق ومن في حكمهم.

ج. القضا  وأعضاء النيابن   
العام  وأعضناء ييةن    
التشريع واإلفتاء القانوني 
وأعضاء القضاء العسكري 
في قو  دفناع البحنرين،   
وأعضاء إدار  الشنوون  
القانونيننن  والمحننناكم 
 العسكري  بوزار  الداخلي .

د. رةيسي وأعضاء مجلسي 

بشأن جوازات السنرر   1791
 البند التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

بشأن جوازات السافر   1991
بنًدا جديًدا بارقم )ل(، ويعااد   

 ترتيب بنود هذه المادة.

العسكريين المتقاعادين   –" ل 
من قوة دفاع البحرين وقوات 
األمن العام والحرس الاونني  
وجهاز األمن الونني السااب   
حصولهم على جاواز سافر   
خاص من رتبة عميد فما فو  
على أال يكون انتهاء الخدماة  
بسبب تأديبي أو بحكٍم قضائي 
نهائي، وبعد الحصاول علاى   
موافقة القيادة العلياا للجهاة   

 ترتيب بنود هذه المادة.

العسكريين المتقاعدين  –" ل 
من قوة دفاع البحرين وقوات 
األمن العام والحرس الونني 
وجهاز األمن الونني الساب  
حصولهم على جواز سفر 

فما فو  خاص من رتبة عميد 
على أال يكون انتهاء الخدمة 
بسبب تأديبي أو بحكٍم قضائي 
نهائي، وبعد الحصول على 
موافقة القيادة العليا للجهة 
العسكرية التي كان يتبعها 

بشأن جوازات السفر  1991
، ويعاد برقم )ل( بنٌد جديٌد

 ترتيب بنود هذه المادة.

العسكريين المتقاعدين  –" ل 
من قوة دفاع البحرين وقوات 
األمن العام والحرس الونني 
وجهاز األمن الونني الساب  
حصولهم على جواز سفر 
خاص من رتبة عميد فما فو  
على أال يكون انتهاء الخدمة 
بسبب تأديبي أو بحكٍم قضائي 
ى نهائي، وبعد الحصول عل

موافقة القيادة العليا للجهة 
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( من 2النص األصلي للمادة )
 2292( لسنة 22القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر وتعديالته

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

الشنننورى والننننواب 
 السابقين.

يننن. الننوزراء السننابقين 
وزارات السابقين ووكالء ال

ومن في حكمهم وذلك بعد 
موافقنن  رةننيس مجلننس 

 الوزراء.

و. السننرراء والننوزراء  
المروضين السابقين بشرط 
أن ال يكونوا قد فصنلوا  

 بقرار تأديبي.

ز. العسكريين في كل منن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية التي كاان يتبعهاا   العسكر
 العسكري."

العسكرية التي كان يتبعها  العسكري."
 العسكري."
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( من 2النص األصلي للمادة )
 2292( لسنة 22القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر وتعديالته

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

قو  دفاع البحرين وقوات 
األمنن العننام والحننرس  
الوطني وجهناز األمنن   
الوطني من رتب  عميد فما 

من غير مسنتحقي  فوقها 
جنننوازات السنننرر  

 الدبلوماسي .

ح. المننوظرين اإلداريننين 
والكتننابيين الملحقننين  
بالبعثننات الدبلوماسنني   
والقنصلي  وبعثات مملك  
البحرين لدى المنظمنات  
الدولي  وذلك بعد موافقن   

 

 

 

العسكريين في كل منن   –" ز 
قو  دفاع البحرين وقوات األمن 
العام والحرس الوطني وجهناز  
األمن الوطني من رتب  عميند  
فما فوق من غينر مسنتحقي   
جوازات السنرر الدبلوماسني    
الموجودين منهم فني الخدمن    

 والمتقاعدين.

ويسننتثنى ذوو المتقاعنندين  
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( من 2النص األصلي للمادة )
 2292( لسنة 22القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر وتعديالته

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 وزير الخارجي .

ط. الموظرين الموفدين بقرار 
من مجلس الوزراء لتمثيل 
مملكنن  البحننرين فنني  

وتمرات واالجتماعنات  الم
 والهيةات الدولي .

ي. المننوظرين والمننرافقين 
الموفدين بصحب  الوفنود  
التنني تمثننل مجلسنني  

 الشورى والنواب.

ك. روساء المجالس البلدين   
 ونواب الرةيس.

المنصوص علنيهم فني ينذه    
منن  الرقر  من أحكام البند )ك( 

 (."7الماد  )
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( من 2النص األصلي للمادة )
 2292( لسنة 22القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر وتعديالته

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ل. األزواج  واألوالد لحين 
( سنن   11بلوغهم سنن ) 

والبنات غير المتزوجنات  
ألفراد الرةات الوارد  في 

ب، ج، ز( من البنود )أ، 
 يذه الماد .

م. من يرى جاللن  الملنك   
منحه جواز سرر خناص  

 من غير الرةات السابق .

 المادة الثانية 

على رةيس مجلنس النوزراء   
 –كل فيما يخصه  –والوزراء 

 المادة الثانية

 

 المادة الثانية

 

 المادة الثانية

على رةيس مجلس الوزراء 
 –كل فيما يخصه  –والوزراء 
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( من 2النص األصلي للمادة )
 2292( لسنة 22القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر وتعديالته

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

تنريذ أحكام يذا القانون، ويعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

 في الجريد  الرسمي .

تنريذ أحكام يذا القانون، ويعمل  دون تعديل دون تعديل
به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

 في الجريد  الرسمي .
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 م2015 ديسمبر 11التاريخ: 
 

 

 عبداهلل العجمان       احملرتمعبدالعزيز / سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

م 1995( لسنة 11( من القانون رقم )9الموضوع: مشروع قانون بتعديل المادة )

 بشأن جوازات السفر )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 7887ديسمبر  7بتاريخ 

مشروع قانون  ، نسخة من(7د  7ص ل ت ق/ ف  777م )المجلس، ضمن كتابه رق

جوازات السفر م بشأن 1995( لسنة 11( من القانون رقم )9بتعديل المادة )

إلى لجنة الشؤون  ،ح بقانون المقدم من مجلس النواب()المعد في ضوء االقترا

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية 

 والدفاع واألمن الوطني.
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لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة  عقاااادتم 2015 ديسمممممبر 11وبتاااااريخ      

المااوكور، وذلااك ب  ااور  ، حيااا اطلعااى علااى مشااروع القااانونالسمماب اجتماعهااا 

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

لمبااد   إلى عادم مخالةاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 

( لسنة 11( من القانون رقم )9مشروع قانون بتعديل المادة )ترى اللجنة سالمة  

ح بقانون المقدم من مجلس م بشأن جوازات السفر )المعد في ضوء االقترا1995

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، النواب(

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )

جلنة اخلدمات خبصوص  تقرير

( من 09مشروع قانون بتعديل املادة )

م 9112( لسنة 97القانون رقم )

بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل 

املعاقني، )املعد يف ضوء االقرتاح 

 بقانون املقدم من جملس النواب(.
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 م1620 يناير 60التاريخ : 

 

 

 :مقدمــة

/ ص ل خ 232مجلس الشورى رقم ) استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة 2902ديسمبر  90( المؤرخ في 2د 4ف -ت

( لسنة 47القانون رقم ) ( من21مشروع قانون بتعديل المادة )بدراسة ومناقشة 

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )والمعد في ضوء االقتراح بقانون 1660

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير  ب(،المقدم من مجلس النوا

ليتم عرضه على المجلس في موعد أقصاه ثالثة أسابيع بشأنه يتضمن رأي اللجنة 

 من تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

تدارستتتت اللجنتتتة مشتتترو  القتتتانون المتتتذكور فتتتي التتتدور الثتتتاني متتتن ال صتتتل  (2

 التشريعي الرابع، في االجتماعات التالية :

 تاريـــخ االجتـــما  االجتما 

 م.1622ديسمبر  11 الحادي عشر

 م.1622ديسمبر  12 الثاني عشر

 م.1620 ينايـــــر 62 عشر الثالث

 

دراستتتت ا، علتتتى الوثتتتائة المتعلقتتتة بمشتتترو  القتتتانون  اطلعتتتت اللجنتتتة، أثنتتتاء (1

 موضو  البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

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

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

 )مرفق( رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية. -
 

 حضر االجتما  كل من: وزارة العمل والتنمية االجتماعيةلمن اللجنة  وبدعوة (3

 االجتماعي. والتأهيل للرعاية الوكيل المساعد  الجيب فـــــيوس السيدة بدرية .2

 والنواب. الشورى مجلسي تنسيق مستشار   قاروني عبدالوهاب السيد جمال .1

 قانوني. مستشار  يــــــمتول كامل أسامة الدكتور .3

 

 شارك في االجتما  من األمانة العامة بالمجلس: (7

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي   .2

 المستشار القانوني المساعد. السيد علي عبدهللا العـــــرادي .1
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  والسييدة ، أمين سر اللجنة، السيد أيوب علي طريفاللجنة  إعداد تقريرتولى

 أمين السر المساعد.، دانة إبراهيم الشيخ

 

 )مرفق( رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: -ثانيـًا

مشتترو   ستتالمةلجنتتة الشتتؤون التشتتريعية والقانونيتتة بمجلتتس الشتتورى  رأت

 القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

خالل اجتماع  رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعيةملخص  -ـًاثالث

 )مرفق(:اللجنة

متتتن وظتتتائف  %(2)التتتوزارة أن تخصتتتيص نستتتبة ال تقتتتل عتتتن  بتتتيمن ممثلتتتو

الوزارات واألج تزة الحكوميتة والمؤسستات وال يئتات العامتة والشتركات التتي تملتك 

فتنن في تا،  ذوي اإلعاقتةمتن رأس مال تا لتعيتين  %(29)الدولة في تا نستبة تزيتد عتن 

الوزارة تت ة مع هذا االقتراح لما فيه دعم ومساندة لذوي اإلعاقة وتحسين أوضاع م 

 االقتصادسة واالجتماعية بندماج م في المجتمع.

ولمواج تتتة بعتتتال الحتتتاالت التتتتي ال يتقتتتدم في تتتا ذوي اإلعاقتتتة لشتتت ل النستتتبة 

شتتي  تر –فتتي هتتذه الحالتتة  –المتتذكورة، فتتنن التتوزارة تقتتترح أن يطلتتب متتن التتوزارة 

ذوي اإلعاقة المؤهلين والمسجلين لدي ا لش ل هذه النسبة، وهو ما يستاهم فتي تشت يل 

وهتتو متتا يستتاهم فتتي تشتت يل أكبتتر عتتدد ممكتتن متتن ذوي اإلعاقتتة العتتاطلين عتتن العمتتل 

المستتجلين لتتدى التتوزارة، باإلضتتافة إلتتى شتت ل النستتبة المخصصتتة ل تتم فتتي الوظتتائف 

 الحكومية.
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ل الكثير متن ذوي « لست وحدك»ن مركز الوزارة إلى أ كما أوض  ممثلو أهم

 المؤهالت الجامعية وحملة الدبلوم. أصحاببين م  ومن ، اإلعاقة

 رأي اللجنـة: -ـًا رابع

تدارست اللجنة مشرو  القانون واستعرضت وج ات النظر التي دارت  

 ،والمستشار القانوني لشؤون اللجان ،أعضاء اللجنةأصحاب السعادة حوله من قبل 

والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واطلعت اللجنة على مواد مشرو  القانون 

ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأنه، كما اطلعت اللجنة على 

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدا لسالمة مشرو  

 .القانونيةالناحيتين الدستورية والقانون من 

وبعد االستئناس برأي ممثلي وبعد تدارس ومناقشة اللجنة لمشرو  القانون، 

 %(2)ترى اللجنة أن تخصيص نسبة ال تقل عن وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

من وظائف الوزارات واألج زة الحكومية والمؤسسات وال يئات العامة والشركات 

 ذوي اإلعاقة%( من رأس مال ا لتعيين 29ن )التي تملك الدولة في ا نسبة تزيد ع

، وذلك بالنظر إلى أن الج ات التطبية العملي المشكالت عندفي ا، قد يثير بعال 

 ذوي اإلعاقة،الوظائف لالمخاطبة بالنص ستكون ُملزمة بتخصيص هذه النسبة من 

والذي لن  شواغر،اله ت طي هذ ذوي اإلعاقةمن عدد كاٍف وجد يفي حين أنه ال 

تطيع الج ات المعنية بتطبية النص ش له ب ير هذه الشريحة من المواطنين، بما تس

سيؤدي حتماً إلى عدم إمكانية ش ل هذه الوظائف، ومن ثم يكون من المالئم عدم 

 .ذه ال ئة في الج ات المشار إلي اتحديد نسبة معينة من الوظائف ل 

 ةكافة الج ات الحكومين تحديد نسبة معينة من الوظائف في أوترى اللجنة 

باإلضافة خدم هذه ال ئة على قلة عددهم بالنسبة لمجمو  الوظائف الحكومية، تقد ال 

االحتياجات الوظي ية ال علية ل ذه ال ئة، بحسب طبيعة اإلعاقة  إلى أنه لن يتم مراعاة

لكل حالة على حدة، األمر الذي يترتب عليه الضرر ب ير المعاقين نتيجة حرمان م 
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ش ل هذه النسبة المخصصة للمعاقين، رغم أن ا تظل شاغرة لعدم توافر من من 

 يش ل ا. 

وترى اللجنة أيضاً بأن التعديل الذي أجراه مجلس النواب ال يحقة ال دف من 

سنوياً من  %(2)المشرو  بقانون، حيث أوجب تخصيص نسبة ال تقل عن 

اقة المؤهلين في ا، في حين الوظائف الشاغرة في الج ات الحكومية لتعيين ذوي اإلع

نصت المادة بشأنه بجواز تعيين المعاقين قد أن القرار الذي يحدد الوظائف الحكومية 

المؤهلين في ا، األمر الذي يحجز معه نسبة معينة من الشواغر الوظي ية لذوي 

 اإلعاقة، في حين أنه قد ال يتوافر المؤهلين من ذوي اإلعاقة لش ل هذه الوظائف. 

بشأن  2992( لسنة 44( من القانون رقم )02م يكون نص المادة )ومن ث

ناط أرعاية وتأهيل وتش يل المعاقين بصي ته الحالية محققاً لل رال المنشود، إذ 

وبالتنسية مع رئيس ديوان الخدمة  ،بوزير العمل بعد موافقة مجلس الوزراء

تي يكون للمعاقين المدنية، إصدار قرار يحدد فيه الوظائف واألعمال الحكومية ال

( من هذا 00المؤهلين أولوية التعيين في ا، وذلك في حدود النسبة المبينة بالمادة )

، وذلك وفقاً لما يستطيع ذوي اإلعاقة القيام به من (%2) والتي ال تقل عن القانون

أعمال، ولما تم تأهليه عليه في مراكز ومعاهد التأهيل المنصوص علي ا في القانون، 

 ه بما يتناسب مع نو  اإلعاقة.وذلك كل

( من القانون تحقة ال دف المنشود من مشرو  00نص المادة ) وبذلك فنن

 لىبة تزيد عالشركات التي تملك الدولة في ا نسالقانون من حيث شمول تطبيق ا على 

( النافذ يعطي قدر من المرونة أكبر من 02، باإلضافة إلى أن نص المادة )%(29)

مشرو  القانون، فضالً عن منحه المعاقين أولوية العمل في  النص الوارد في

 الوظائف واألعمال الشاغرة في حدود النسبة المذكورة.   

األمر الذي ترى معه اللجنة تحقة ال اية المرجوة من مشرو  القانون، من 

 .ون معه ثمة مبرر للتعديل المقترحبما ال يكخالل النصوص النافذة، 
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بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على  توصي اللجنةوفي ضوء كل ذلك 

م بشأن 1660( لسنة 47( من القانون رقم )21مشروع قانون بتعديل المادة )

رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )والمعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

 مجلس النواب(.

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سـًاخام

( من الالئحتة الداخليتة لمجلتس الشتورى، ات قتت اللجنتة  30نص المادة ) إعماالً ل

 على اختيار كل من :

 ـًا.ـــأصلي مقرًرا  األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور .2

 .مقرًرا احتياطًيا  الدكتــــــور سعيــــد أحمـــــد عبـــــدهللا .1
 

 ـًا:  توصية اللجنة:ادسس

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثنتاء دراستة مشترو  القتانون، 

 فنن اللجنة توصي بما يلي :

( ميين 21مشييروع قييانون بتعييديل المييادة ) الموافقتتة، متتن حيتتث المبتتدأ، علتىعتدم  -

م بشيييأن رعايييية وتأهييييل وتشيييغيل المعييياقين 1660( لسييينة 47القيييانون رقيييم )

 .لمقدم من مجلس النواب()والمعد في ضوء االقتراح بقانون ا

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                                              ـــودـــــــــنوار علـــي احملم      

 رئيس جلنة اخلدمـات                           نائب رئيس جلنة اخلدمات
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 م7887 ديسمبر 87التاريخ: 

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 
 

( لسنة 91( من القانون رقم )12الموضوع: مشروع قانون بتعديل المادة )

م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد في ضوء االقتراح بقانون 2002

  النواب(.المقدم من مجلس 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 7887 ديسمبر 7بتاريخ      

مشروع  (، نسخة من7د  7ص ل ت ق / ف  777، ضمن كتابه رقم )المجلس

م بشأن رعاية 2002( لسنة 91( من القانون رقم )12قانون بتعديل المادة )

وتأهيل وتشغيل المعاقين )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  النواب( ،

 عليه للجنة الخدمات.  
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، عقااادت لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة م2015 ديسممممبر 11وبتااااريخ      

وقرار مجلس الناوا   ، حيا اطلعى على المشروع بقانون الموكور،الساب اجتماعها 

 وذلك ب  ور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 

لمبااد   إلى عادم مخالةاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهى اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 

 رأي اللجنة:

( 91( ممن القمانون رقمم )12مشمروع قمانون بتعمديل الممادة )ترى اللجنة سالمة   

ح وتشممغيل المعمماقين )المعممد فممي ضمموء االقتممرام بشممأن رعايممة وتأهيممل 2002لسممنة 

 .من الناحيتين الدستورية والقانونيةبقانون المقدم من مجلس النواب(، 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


