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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع قانون 

بالتصديق على النظام األساسي 

للهيئة القضائية االقتصادية 

الخليج لمجلس التعاون لدول 

العربية، المرافق للمرسوم رقم 

 م.2018( لسنة 25)
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 م2018 يونيو 25: التاريخ

 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية رابع عشر التقريـر ال

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على النظام األساسي حول 

افق للهيئة القضائية االقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المر

 م2018( لسنة 25للمرسوم رقم )

 

 :مقدمــة

 

استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـالي رئيس مجلـس  

 14( المؤرخ في  4د  4ص ل ت ق / ف  811)           الشـورى رقـم 

مشروع م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 2018 يونيو

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على النظام األساسي للهيئة القضائية 

افق للمرسوم رقم االقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المر

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير  ،م2018( لسنة 25)

 رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. يتضمن

 أوالً: إجراءات اللجنة:

 :قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ التكليف المذكور أعاله
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 المذكور في دور االنعقاد العادي مشتتتتتترون القانونتدارستتتتتتتت اللجنة   (1)

الخامس والعشرين  االجتمانالرابع من الفصل التشريعي الرابع، في 

 م.2018 يونيو 24المنعقد بتاريخ 
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشرون القانون  (2)

 موضون البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:
 

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشرون القانون.  -
 واإلفتاء القانونيريع هيئة التش ةمشرون القانون المذكور، ومذكر -

 مرفق()بشأنه. 
 

 

 :شارك في اجتمان اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 

لشننؤون المسننتشننار القانوني       لي حسننا الاوال ة       الدكتور ع .1

 .اللجان

لشننؤون المسننتشننار القانوني ع دالموجود يوسننف               سننتا األ .2

 .اللجان

باحث قانوني بإدارة ال  وث  السنننيد م سنننا علي ال رير               .3

 والدراسات.

 

 

  السيدة ميرفت علي حيدر.تولى أمانة سر اللجنة 
 

 رأ  اللجنة:ثانيــًا: 

واستعرضت موضون الدراسة والبحث، مشرون القانون ناقشت اللجنة      

وذلك  وجهات النظر بين أعضاء اللجنة م تبادلقرار مجلس النواب بشأنه، وت
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الموافقة على مشرون انتهت إلى وعليه فقد ، بحضور مستشاري اللجنة

 التالية:وذلك لألسباب القانون، 

يأتي النظام األساسي للهيئة القضائية االقتصادية لدول مجلس التعاون لدول  -

( من االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول 27الخليج العربية تنفيذًا للمادة )

 التعاون لدول الخليج العربية، والتي صدقت عليها مملكة البحرين.مجلس 

 

يسعى النظام األساسي للهيئة القضائية االقتصادية لدول مجلس التعاون  -

لدول الخليج العربية إلى تعزيز تكامل العمل الخليجي المشترك، والفصل في 

مجلس التعاون  دعاوى عدم تنفيذ أحكام االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول

لدول الخليج العربية، أو القوانين الموحدة أو القرارات الصادرة تطبيقـًا 

 ألحكامها.

 

يلزم لنفاذ النظام األساسي للهيئة القضائية االقتصادية لدول مجلس التعاون  -

لدول الخليج العربية في مملكة البحرين أن يصدر بقانون إعماال لحكم الفقرة 

( من الدستور، والتي تنص على: "يبرم الملك 37) الثانية من المادة

المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوًرا مشفوعة بما 

يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها 

 ونشرها في الجريدة الرسمية.
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متعلقة بأراضي الدولة أو على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات ال

ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، 

ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة، والمعاهدات التي تـُحّمل خزانة الدولة 

شيئـًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديال لقوانين البحرين، 

 ن تصدر بقانون.يجب لنفاذها أ

 

وال يجوز في أي حال من األحوال أن تتضمن المعاهدة شروطـًا سرية تناقض 

 شروطها العلنية.".

 

يتألف مشرون القانون فضالً عن الديباجة من مادتين، األولى بالتصديق  -

( مادة 41على النظام، والثانية مادة تنفيذية. ويتألف النظام من ديباجة و )

صول، حيث تضمن الفصل األول التعاريف واألحكام موزعة على سبعة ف

العامة لتشكيل الهيئة القضائية االقتصادية، وقد تضمن الفصل الثاني األحكام 

المتعلقة بواجبات القضاة وحصاناتهم واألعمال المحظورة عليهم وانتهاء 

خدماتهم، في حين تناولت الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس 

ئة وإجراءات التقاضي أمامها وأحكامها وتنفيذها والتماس اختصاصات الهي

وإعادة النظر في هذه األحكام. أما الفصل السابع فقد تضمن األحكام الختامية 

المتعلقة بالمزايا والحصانات الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها رئيس 

دية القضاة الهيئة ونائبه وقضاة الهيئة، والتزام الدول األعضاء باحترام حيا

 واستقاللهم وعدم التأثير فيهم.    
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ومما تقدم ونظًرا ألهمية مشرون القانون فقد قررت اللجنة الموافقة عليه      

 بإجمان األعضاء الحاضرين. 

 اختيار مقرر  الموضوع األصلي واالحتياطي:: ثالثـًا

مادة )  ية لمجلس الشتتتتتتورى39إعماالً لنص ال لداخل قت ، اتف( من الالئحة ا

 :اللجنة على اختيار كل من

 

 مقرًرا أصليـًا.ستا  أحمد مهد  ال داد               األ .1

 مقرًرا احتياطيًا.دكتور أحمد سالم العريض               ال  .2

 

 :: توصية اللجنةرابعـًا

في ضتتوء ما دار من مناقشتتات وما أبدي من  راء أثناء دراستتة مشتترون      

 بما يلي:قانون، فإن اللجنة توصي ال

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق  على حيث المبدأمن الموافقة   -

على النظام األساسي للهيئة القضائية االقتصادية لمجلس التعاون لدول 

 .م2018( لسنة 25افق للمرسوم رقم )الخليج العربية، المر

الوارد قانون، وذلك على التفصتتيل الشتترون م نصتتوص مواد الموافقة على -

 في الجدول المرفق.

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخا  الالزم ،،،     
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 دالل جـاسم الزايد                                خـميس حمد الرمي ي

 رئيس اللجنة                                         نائب رئيس اللجنة  
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على النظام األساسي للهيئة القضائية االقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
 م2018( لسنة 25المرافق للمرسوم رقم )

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 النوابمجلس 

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 مسمى المشروع

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

بالتصديق على النظام األساسي 

للهيئة القضائية االقتصادية 

لمجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية

 

 

 

 مسمى المشروع

 

كما ورد  المسمىالموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسمى المشروع

 

كما ورد  المسمىالموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 مسمى المشروع

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

األساسي بالتصديق على النظام 

للهيئة القضائية االقتصادية 

لمجلس التعاون لدول الخليج 

 العربية
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 النوابمجلس 

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

 

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خلي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 7وعلى المرسوووووون بقانون ر ن  

بوووالموافقوووة على  2002لسووووووونوووة 

االتفا ية اال تصوووادية المو دي بين 

لدول الخليج  دول مجلس التعاون 

 العربية،

 

 لديباجةا

 

الموافقة على نص الديباجة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة

 

الموافقة على نص الديباجة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 
 
 
 
 
 

 

 الديباجة

 

 

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى ةل خلي ىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 7وعلى المرسوووووووون بقووانون ر ن  

بالموافقة على االتفا ية  2002لسنة 

اال تصووووووووواديوووة المو ووودي بين دول 

الوتوعوووواون لوووودول الوخولويوج موجولوس 

 العربية،
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 النوابمجلس 

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

النظان األسووووووواسوووووووي لل ي ة وعلى 

مجلس دول القضا ية اال تصادية ل

 التعوووواون لوووودول الخليج العربيووووة

لمجلس األعلى  معتموووود من ا ل ا

جلس التعوووواون لوووودول الخليج لم

العربيوووة في لقوووا وور التشووووووووواور  

السادس عشر المعقود بمدينة جدي 

 ،2016مايو  31بتاريخ 

أ ر مجلس الشوووووووور  ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصووووور، و د 

 صد نا علير وأصدرناه:

 

 

ظان األسوووووووواسوووووووي لل ي ة وعلى  الن

مجلس دول القضوووا ية اال تصوووادية ل

 التعوووواون لوووودول الخليج العربيووووة

المعتمد من المجلس األعلى لمجلس 

التعوواون لوودول الخليج العربيووة في 

لقا ر التشووووواور  السوووووادس عشووووور 

 31المعقود بمووودينوووة جووودي بتووواريخ 

 ،2016مايو 

الشور  ومجلس النواب أ ر مجلس 

القانون اآلتي نصوووووور، و د صوووووود نا 

 علير وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 النوابمجلس 

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 األولىمادة ال

 

 

 

النظان األسوووواسووووي صووووودى على 

دول لل ي ة القضووا ية اال تصووادية ل

مجلس التعوووواون لوووودول الخليج 

المعتموووود من المجلس  العربيووووة

األعلى لمجلس التعوووواون لوووودول 

الخليج العربية في لقا ر التشاور  

السادس عشر المعقود بمدينة جدي 

، 2016مووووايووووو  31بووووتوووواريووووخ 

 والمرافق ل ذا القانون.

 األولىمادة ال

 

ي كما الموافقة على نص الماد -

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

 

 
كما ورد ي الموافقة على نص الماد

 في مشروع القانون.

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال

 

 

 

\ 
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 النوابمجلس 

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

النظان األساسي لل ي ة صودى على 

مجلس دول القضا ية اال تصادية ل

 التعاون لدول الخليج العربية

المعتمد من المجلس األعلى لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية في 

لقا ر التشاور  السادس عشر 

مايو  31المعقود بمدينة جدي بتاريخ 

 ، والمرافق ل ذا القانون.2016
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نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها 
 النوابمجلس 

 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الثانيةمادة ال

 

 

ر يس مجلس الوزراء  على

 –كل فيما يخّصر  –والوزراء 

تنفيذ أ كان هذا القانون، ويُعمل بر 

من اليون التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدي الرسمية.

 الثانيةمادة ال

ي كما الموافقة على نص الماد -
 ورد في مشروع القانون.

 

 الثانيةمادة ال

ي كما الموافقة على نص الماد -
 ورد في مشروع القانون.

 

 الثانيةمادة ال

 

 

ر ووويوووس موووجووولوووس الووووزراء  عووولوووى

ر  –والوزراء   –كول فيمووا يخصووووووووّ

تنفيذ أ كان هذا القانون، ويُعمل بر 

من اليون التالي لتاريخ نشوووووووره في 

 الجريدي الرسمية.
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 م 2018 يونيو 25التاريخ : 

 

 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

قانون بتعديل  بخصوص مشروع

بعض أحكام قانون المرور 

( 23الصادر بالقانون رقم )

م، المرافق 2014لسنة 

( لسنة 31للمرسوم رقم )

 م.2018
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للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألما  التاسع والعشرونالتقرير 

 الوطني

بتعديل بعض أحكام  رقم ) ( لسنة )  ( مشروع قانونبخصوص 

 م2014( لسنة 23قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

 2018( لسنة 31المرافق للمرسوم رقم )

 ما الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العاد  ال
 

 

 مقدمـة: 

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفان واألمن الوطني كتاب معالي      

ص ل خ أ/ /809السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

 ( المؤرخ في4د 4ف

مشروع والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018 يونيو 14

المرور الصادر بالقانون بتعديل بعض أحكام قانون  رقم ) ( لسنة )  ( قانون

، على 2018( لسنة 31المرافق للمرسوم رقم ) م2014( لسنة 23رقم )

 أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

المنعقد  الثالث والعشرينتدارست اللجنة مشرون القانون في اجتماعها  .1

 .م2018يونيو  24 بتاريخ

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتها على الوثائق المتعلقة بمشتتتتتترون القانون  .2

 موضون النظر والتي اشتملت على: 

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -
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 )مرفق(س الشورى. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجل -

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني بشأنه.  ةومذكرمشرون القانون المذكور،  -

 (مرفق)

( لسنة 23المرور الصادر بالقانون رقم )نصوص المواد الواردة في قانون   -

 (مرفق) .م2014
 

وقد حضر كل وزارة الداخلية، ن اللجنة شارك في االجتمان وبدعوة م  .3

 من:
 

مدير إدارة الشؤون اإلدارية والمالية  المقدم م مد علي ال نخليل  .1

 باإلدارة

 العامة للمرور.          

رئيس شع ة اللجان الوزارية إدارة  النقيب م مد يونس الهرمي  .2

 الشؤون

 القانونية.                                

 ما اإلدارة العامة للمرور. النقيب خالد م ارك بوقيس .3

 الزم أول فيصل ع دالعزيز النجار     ما إدارة الشؤون القانونية.الم .4

 
 شارك في اجتماع اللجنة ما األمانة العامة بالمجلس كل ما: -

 

المستشـننننننار القانونـنننننني لشـننننننؤون  الدكتور علي حسـا الاوال ة  .1

 اللجان.

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. السيد ع دالموجود يوسف أحمد .2

باحث قانوني بهيئة المسننننتشنننناريا  السيدة فاطمة غانم الذواد       .3

 القانونييا.

 

 .سهيرا ع داللايف لسيدةتولى أمانة سـر اللجنة ا  -
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 رأ  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــًا

رأت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتورى ستتتتتالمة      

 . )مرفق(الناحية الدستورية مشرون القانون من

 

 :الداخليةرأ  وزارة  -ـًاثالثـ

بشتتتتأن مشتتتترون  الحكومة ةمع ما ورد في مذكر الداخليةتوافق رأي وزارة  

 القانون.

   

 رأ  اللجنــة: -ـًارابع

مشتتترون قانون رقم ) ( لستتتنة )  ( بتعديل بعض أحكام تدارستتتت اللجنة      

المرافق للمرسوم ، م2014( لسنة 23)قانون المرور الصادر بالقانون رقم 

 ينالقانوني ينوالمستشار، الداخليةوزارة  ممثليمع  ،2018( لسنة 31رقم )

على رأي لجنة الشؤون التشريعية واطلعت اللجنة ، لشؤون اللجان بالمجلس

ستتتالمة مشتتترون القانون من والقانونية بمجلس الشتتتورى والذي جاء مؤكدًا ل

قرار مجلس النواب ومرفقاته بشتتتتتأن  علىاطلعت كما  ،الناحية الدستتتتتتورية

 .مشرون القانون

تضتتتمنت  مادتين،من  –فضتتتالً عن الديباجة  – ويتألف مشتتترون القانون     

( الفقرة 56بنصتتي المادتين ) ين جديديننصتت المادة األولى منه على استتتبدال

( لستتتتتتنتتة 23الصتتتتتتتادر بتتالقتتانون رقم ) ( من قتتانون المرور58األولى، و)

 ، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. م2014

ويهدف مشتتتتترون القانون إلى تخفيف الضتتتتتغا على المحاكم والنيابة  

ية التي ال يستتتتتتتتدعي األمر فيهتا اتختاذ  يا المرور مة في نظر القضتتتتتتتا العتا
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اإلجراءات المتبعتتة للستتتتتتير في التتدعوى الجنتتائيتتة، ولكون المتهم محتتاط 

تستتتتتهيل إجراءات إنهاء  بضتتتتتمانات أهمها قبول التصتتتتتالح، باإلضتتتتتافة إلى

الدعوى الجنائية بشتتتتأن الجرائم المرورية التي بيّنها المشتتتترن، فضتتتتالً عن 

كون التصتتتتتتتتالح يحقق الفتتائتتدة المرجوة لكتتل من جهتتة اإلدارة والمختتالف، 

فاألولى تتالفى طول اإلجراءات الجنائية من خالل المحاكم ثم التنفيذ لحين 

لمخالفة، أما اآلخر فيتجنب المثول تستتتتتتديد كامل مبلا الغرامة المقررة عن ا

أمام القضاء ثم الحكم عليه بما قد يزيد على ما يجوز التصالح عليه مع جهة 

اإلدارة، وقد جاء مشتترون القانون تعبيًرا عما استتتقر عليه الواقع العملي في 

المحاكم على أن تصتتتتتتتدر النيابة العامة غرامات مالية بشتتتتتتتأن المخالفات 

وذلك عمالً التصتتالح، فيها مشتترون القانون المعرو  المرورية التي أجاز 

بالسلطة التقديرية التي خولها المشرن إياها في المواد المبينة بالقانون، نازلة 

 بذلك إلى الحد األدنى للعقوبة وهي الغرامة المالية.

 

مشتتتتترون قانون وعليه توصتتتتتي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على 

بعض أحكام قانون المرور الصتتتتادر بالقانون رقم ( بتعديل رقم ) ( لستتتتنة ) 

والموافقة ، 2018( لستتنة 31المرافق للمرستتوم رقم )، م2014( لستتنة 23)

 مواد المشرون كما وردت في الجدول المرفق. على

 اختيار مقرر  الموضوع األصلي واالحتياطي: -ـــــًاخامس

 

الشتتتورى، اتفقت ( من الالئحة الداخلية لمجلس 39إعماالً لنص المادة )

 اللجنة على اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليــًا.   األستا  سمير صادق ال  ارنةسعادة  .1
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 مقرًرا احتياطيـًا.  الدكتور ع دالعزيز ع دهللا العجمانسعادة  .2

 

 توصيـة اللجنـة: -ــــًادسسا

 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من  راء أثناء دراسة مشرون 

 اللجنة توصي بما يلي:القانون، فإن 

بتعديل  رقم ) ( لسنة )  ( لموافقة ما حيث الم دأ على مشروع قانونا -

م، 2014( لسنة 23بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

 .2018( لسنة 31المرافق للمرسوم رقم )

الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في  -

 الجدول المرفق.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخا  الالزم ،،،

 

 

د. م مد علي                                 الشيخ عادل ع دالرحما المعاودة       

 الخزاعي

رئيس                                                 نائب رئيس اللجنة  

 اللجنة 
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 2014( لسنة 23قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم )مشروع 

 2018( لسنة 31المرافق للمرسوم رقم )

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت ما ال كومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 المشروعمسمى 

 

مشروع مشروع قانون رقم ) ( 

بتعديل بعض أحكام لسنة ) ( 

قانون المرور الصادر بالقانون 

 2014( لسنة 23رقم )

 مسمى المشروع

 

المسمى كما ورد الموافقة على  -

 في مشروع القانون.

 

 

 مسمى المشروع

 

الموافقة على المسمى كما ورد  -

 في مشروع القانون.

 مسمى المشروع

 

مشروع مشروع قانون رقم ) ( 

بتعديل بعض أحكام لسنة ) ( 

قانون المرور الصادر بالقانون 

 2014( لسنة 23رقم )
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت ما ال كومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى ةل خلي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

ية  وعلى  انون اإلجراءات الجنا 

الصوووووادر بالمرسوووووون بقانون ر ن 

 ، وتعديالتر،2002لسنة ( 46 

وعلى  ووانون المرور الصووووووووادر 

 ،2014( لسنة 23بالقانون ر ن  

أ ر مجلس الشوووووووور  ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصووووور، و د 

 صد نا علير وأصدرناه:

 الديباجة

 

الووديبوواجووة ص الموافقووة على نَ -

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 

 الديباجة

 

الموافقة على نَص الديباجة كما  -

 في مشروع القانون. ورد

 

 الديباجة

نحن حمد بن عيسى ةل خلي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

وعلى  انون اإلجراءات الجنا ية 

الصادر بالمرسون بقانون ر ن 

 ، وتعديالتر،2002( لسنة 46 

وعلى  انون المرور الصادر 

 ،2014( لسنة 23بالقانون ر ن  

الشور  ومجلس أ ر مجلس 

النواب القانون اآلتي نصر، و د 

 صد نا علير وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت ما ال كومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 األولىمادة ال

 56يُسوووووووتبدل بنصوووووووي المادتين  

( من  ووانون 58الفقري األولى( و 

المرور الصووووووووادر بووالقووانون ر ن 

، النصوووووووان 2014( لسووووووونة 23 

 اآلتيان:

 فقرة أولى(: 56مادة )

مع عدن اإلخالل بالتدابير المقرري 

ا  أل كووان هووذا القووانون وبوو يووة وفقوو 

عقوبة أشووود منصووووص علي ا في 

أ   انون آخر، يجوز التصوووووووال  

 األولىمادة ال

 

مقووودموووة ص الموافقوووة على نَ -

المادي كما ورد في مشوووووووروع 

 القانون.

 

 

 

 

 فقرة أولى(: 56مادة )

 

المووادي كمووا ص الموافقووة على نَ -

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 األولىمادة ال

 

مقووودموووة ص الموافقوووة على نَ -

المادي كما ورد في مشوووووووروع 

 القانون.

 

 

 

 فقرة أولى(: 56مادة )

 

الموافقووة على نَص المووادي كمووا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 األولىمادة ال

 56يُسوووووووتبدل بنصوووووووي المادتين  

( من  ووانون 58الفقري األولى( و 

المرور الصووووووووادر بووالقووانون ر ن 

، النصوووووووان 2014( لسووووووونة 23 

 اآلتيان:

 فقرة أولى(: 56مادة )

مع عدن اإلخالل بالتدابير المقرري 

ا أل كووان هووذا القووانون وبوو يووة  وفقوو 

عقوبة أشووود منصووووص علي ا في 

التصوووووووال  أ   انون آخر، يجوز 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت ما ال كومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

في كوول أو بعا الجرا ن المبينووة 

(، 48(،  47(،  45في المواد  

( موووون هووووذا 52(،  50(،  49 

القانون. وال يجوز التصوووووووال   ذا 

نتج عن جريمتي تجاوز اإلشووواري 

ا  الضوووووووو يووة بوواللون األ مر طبقوو 

ثان مادي  للفقري ال ( أو 48ية من ال

تجاوز ال د األ صووووووى للسوووووورعة 

ا للفقري الثووالثووة من  المقرري طبقوو 

(،  ووووادى أد   لى 50المووووادي  

  صابة أ د األشخاص أو الوفاي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:58مادة )

في كوول أو بعا الجرا ن المبينووة 

(، 48(،  47(،  45في المواد  

( موووون هووووذا 52(،  50(،  49 

القانون. وال يجوز التصوووووووال   ذا 

نتج عن جريمتي تجاوز اإلشووواري 

ا  الضوووووووو يووة بوواللون األ مر طبقوو 

مادي   ية من ال ثان ( أو 48للفقري ال

تجاوز ال د األ صووووووى للسوووووورعة 

ا للفقري ال ثووالثوووة من المقرري طبقووو 

(،  ووووادى أد   لى 50المووووادي  

  صابة أ د األشخاص أو الوفاي.
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت ما ال كومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 (:58مادة )

مع مراعاي أ كان الفصوووووول الثاني 

عشور من الباب الثاني من الكتاب 

الثووووالووووى من  ووووانون اإلجراءات 

بقانون الجنا ية الصادر بالمرسون 

، لعضوووو 2002( لسووونة 46ر ن  

بة العامة بدرجة وكيل على  يا الن

األ ل  صوووووودار األمر الجنا ي في 

الجن  التي ال يوجووووب القووووانون 

ال كن في ووووا بعقوبووووة ال بس أو 

بغرامووة يزيوود  وودهووا األدنى على 

ألف دينار، وال يجوز أن يصوووودر 

 (:58مادة )
 

المووادي كمووا ص الموافقووة على نَ -

 ورد في مشروع القانون.

 

 

الموافقووة على نَص المووادي كمووا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (:58مادة )

مع مراعاي أ كان الفصوووووول الثاني 

عشور من الباب الثاني من الكتاب 

الثووووالووووى من  ووووانون اإلجراءات 

الجنا ية الصادر بالمرسون بقانون 

، لعضوووو 2002( لسووونة 46ر ن  

بة العامة بدرجة وكيل على  يا الن

دار األمر الجنا ي في األ ل  صوووووو

الجن  التي ال يوجووووب القووووانون 

ال كن في ووووا بعقوبووووة ال بس أو 

بغرامووة يزيوود  وودهووا األدنى على 

ألف دينار، وال يجوز أن يصوووودر 
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت ما ال كومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

مة التي ال تزيود  األمر بغير الغرا

على ألف دينووووار فضووووووووال  عن 

العقوبات التكميلية والتضوووووومينات 

 وما يجب رده والمصاريف.
 

مة التي ال تزيود  األمر بغير الغرا

على ألف دينووووار فضووووووووال  عن 

العقوبات التكميلية والتضوووووومينات 

 وما يجب رده والمصاريف.

 

 

 

 ةالثانيمادة ال

ر وويووس مووجوولووس الوووزراء  عوولووى

 –ُكل فيما يخصووووووور  –والوزراء 

مل  قانون، ويُع هذا ال يذ أ كان  تنف

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادي كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

الموافقة على نص المادي كما  -

 القانون.ورد في مشروع 

 الثانيةمادة ال

ر وويووس مووجوولووس الوووزراء  عوولووى

 –ُكل فيما يخصووووووور  –والوزراء 

مل  قانون، ويُع هذا ال يذ أ كان  تنف
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نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت ما ال كومة

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

بر من اليون التالي لتاريخ نشووووووره 

 في الجريدي الرسمية.

 

 

بر من اليون التالي لتاريخ نشووووووره 

 في الجريدي الرسمية.
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 م2018يونيو  21التاريخ: 

 
 اخلزاعي       احملرتمسعادة الدكتور/ حممد علي 

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

الموضوع: مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 

 م.2018( لسنة 31م،  المرافق للمرسوم رقم )2014( لسنة 23بالقانون رقم )

 

 

 ت ية طي ة وبعد،

 

معالي السيد علي با صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018يونيو  14بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  810، ضمن كتابه رقم )المجلس

( لسنة 23رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية ، م2018( لسنة 31م،  المرافق للمرسوم رقم )2014

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفان 

 واألمن الوطني.  
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م2018يونيو  21وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  ، حيث اطلعت على مشرون القانون المذكور،الرابع والعشريا

 وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان. بشأنه،

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشتتتتتترون القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأ  اللجنة:

مشننروع قانون رقم ) ( لسنننة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون ستتالمة  ترى اللجنة  

( 31م،  المرافق للمرسنننوم رقم )2014( لسننننة 23الصنننادر بالقانون رقم ) المرور

 من الناحية الدستورية.، م2018لسنة 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


