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 ( 1ملحق رقم )
 

يعية الشؤون لجنةتقرير   حول والقانونية التشر
  مجلس  قرار  بشأن النواب مجلس قرار

 باستبدال قانون مشروع بخصوص  الشورى
(  2)   رقم بقانون المرسوم من الأولى المادة
 البحرينيين  غير تملك  بشأن م،2001 لسنة

  ضوء في المعد) والأراضي، المبنية للعقارات
  المقدم ــ المعدلة بصيغته ــ بقانون الاقتراح

 (. النواب مجلس  من
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 م 2020 أكتوبر 28التاريخ: 

 ( 2الرقم: )

 

 

 بشأن تقرير اللجنة السابقة   والقانونيةتقرير لجنـة الشؤون التشريعية  

مشروع قانون رقم ) ( لسنة   قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص  حول

، بشأن تملك غير  2001( لسنة  2) ( باستبدال المادة األولى من المرسوم بقانون رقم ) 

 البحرينيين للعقارات المبنية واألراضي  

 االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( )المعد بناًء على 

 الفصل التشريعي الخامس  -  دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 

 مقدمــة: 

  د   5ص ل ت ق / ف    409)وبموجب الخطاب رقم    م،2020أكتوبر    19بتاريخ       

قرار3 على  وبناًء  بتاريخ    (،  المنعقد  الثاني  اجتماعه  في  المجلس  أكتوبر    18مكتب 

النظر في2020 إعادة  السابقة خالل دور  التقارير    م، بخصوص  اللجنة  التي رفعتها 

المعالي السيد  االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، فقد أرسل صاحب  

  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   إلى  علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص    تقرير اللجنة السابقة بشأن

(  2مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باستبدال المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )

بناًء  2001لسنة   )المعد  المبنية واألراضي  للعقارات  البحرينيين  ، بشأن تملك غير 

النواب المقدم من مجلس  المعدلة"  بقانون "بصيغته  االقتراح  تتم    (،على  أن  على 
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دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على  

 المجلس.  

 

 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

قرار مجلس النواب بشتتتأن قرار مجلس الشتتتورص بخصتتتوص  تدارستتتل اللجنة   (1)

خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصتل التشتريعي    المذكور  قانونالمشترو   

 التالي:اإللكتروني )عن بتُعد(    في االجتما   الخامس،

 

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 3 م2020 أكتوبر 26 3

 

 

قرار مجلس النواب بشتتتأن ب اطلعل اللجنة أثناء دراستتتتها على الوثاال المتعلقة   (2)

موضتتو  الث ث والدراستتة، مشتترو  القانون قرار مجلس الشتتورص بخصتتوص  

 والتي اشتملل على ما يلي:

 

بخصوص - السابقة  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  مجلس   تقرير    قرار 

القانون   بشأن مشرو   الشورص  قرار مجلس  بشأن  الث ث  النواب  موضو  

   ، والمتضمن:والدراسة
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  قرار مجلس الشورص بخصوص قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن •

 )مرفق( مشرو  القانون. 

 

 شارك في اجتما  اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:  •

 المنصب  االسم

 القانونيين هيئة المستشارين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة  السيدة أمل عبدهللا محمد 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم محمد سلمان السيد علي 

 

 

 ثانيـًا: رأي اللجنة: 

 

اللجنة      بخصوص  ناقشل  السابقة  اللجنة  قرار    تقرير  بشأن  النواب  مجلس  قرار 

مجلس الشورص بخصوص مشرو  قانون رقم ) ( لسنة ) ( باستثدال المادة األولى من  

الث رينيين للعقارات المثنية  ، بشأن تملك غير  2001( لسنة  2المرسوم بقانون رقم )

مجلس   من  المقدم  المعدلة"  "بصيغته  بقانون  االقتراح  على  بناًء  )المعد  واألراضي 

والث ث،    ،النواب( الدراسة  يتألف  و موضو   مالذي  من  الديثاجة  عن  تين،  دافضالً 

( لسنة  2على استثدال نص المادة األولى من المرسوم بقانون رقم )ل المادة األولى  نصً 

واألراضي   2001 المثنية  للعقارات  الث رينيين  غير  تملك  غير    ؛بشأن  حل  لتقييد 

تملك في  ليكون  لعقاراتا  الث رينيين  الث رين  مملكة  الم  في  السياحية    ناطلفي 

 ة تنفيذية. ني وجاءت المادة الثا . واالستثمارية فقط
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اد السنوي  ( من دور االنعق16وقد سثل لمجلس الشورص الموقر إصدار القرار رقم )     

  الجلسة العاشرة المنعقدة يوم األحد، في  من الفصل التشريعي الخامس   العادي الثاني

 ، بعدم الموافقة على مشرو  القانون من حيث المثدأ.  2019ديسمثر  22بتاريخ 

 

)  افيم      رقم  القرار  الموقر  النواب  مجلس  السنوي 150أصدر  االنعقاد  دور  من   )

ن المنعقدة يوم  ي الجلسة الثالثة والعشر، في  الفصل التشريعي الخامس من  العادي الثاني  

، في قراءته الثانية لمشرو  القانون، باإلصرار على قراره 2020مارس    17الثالثاء  

   القانون.السابل بالموافقة على مشرو  

 

وجهات النظر بين    وتم تثادل،  الُمشار إليهعلى قرار مجلس النواب  اللجنة  واطلعل       

اللجنة ل  أعضاء  القانوني  إلى  هاوالمستشار  وانتهل  مجلس  ،  عن  الصادر  القرار  أن 

ردً  يتناول  لم  القانون،  مشرو   بشأن  السابل  بقراره  بالتمسك  الموقر  على   االنواب 

د إليها مجلس الشورص الموقر في قراره برفض مشرو  القانون من  األسثاب التي استن 

لمشرو    األولى  بالقراءة  إيراده  سثل  عما  جديد  أي  يتناول  لم  أنه  كما  المثدأ،  حيث 

القانون، األمر الذي ترص معه اللجنة التمسك بتوصيتها السابقة برفض مشرو  القانون  

ما  تقريرها األول، والتي تتلخص في في  ة  الوارد  ذاتها  ألسثابل   امن حيث المثدأ، استنادً 

 يلي: 

 

الث رينيين للعقارات   بشأن تملك غير   2001( لسنة  2) أن المرسوم بقانون رقم -1

األولى منه    أجاز في  ،المثنية واألراضي كانوا  المادة  الث رينيتين سواء  لغير 

 مملكة طثيعيين أو اعتثاريين تملك العقارات المثنية واألراضي في  تًا  أشخاص

وذلك في المناطل  أو بالميراث،    تًاالث رين بإحدص طرق التصرف المقررة قانون 

 .وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
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ُمتعلق القانون  تملك األجانب  تًا  وجاء مشرو   فَقََصَر  المادة األولى فقط،  بنص 

المثنية واألراضي على  للعقا فقط رات  وفقالمناطل االستثمارية والسياحية   تًا، 

والشروط   ب للضوابط  يصدر  الوزرات ديدالتي  مجلس  من  قرار  هذه ها  في  ء 

 المناطل.  

 

ب سب الوارد في مذكرته اإليضاحية يكمن  مشرو  القانون  وكان الهدف من  

الزيادة في أسعار العقارات،   د من  لاو   المساهمة في حل األزمة اإلسكانيةفي  

واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  النواحي  خصوصية  مراعاة  عن  فضالً 

 للمجتمع الث ريني. 

 

القانون ُمطثل ونافذ   -2 اللجنة أن الغرض من مشرو   القاام نص  لل  تًاوفقارتأت 

 ، وذلك وفل اآلتي: ا لهالصادرة تنفيذً  مجلس الوزراء وقرارات

 

الذي نص في مادته ،  2006( لسنة  67الوزراء رقم )بشأن قرار مجلس   •

طثيعيين أو   تًا"يسمح لغير الث رينيين، سواء كانوا أشخاصاألولى على أن  

التالية: المناطل  في  واألراضي  المثنية  العقارات  بتملك   -1  اعتثاريين، 

          مناطل العمارات السكنية فئة )أ( و )ب( و )ج( في جميع أن اء المملكة.

2-   "... 

 

فئة )أ( و )ب(  فإن هذا القرار أورد كلمة "مناطل" يُثنى فيها عمارات سكنية  

، وهذه المناطل على وجه الت ديد تُثنى فيها و )ج( في جميع أن اء المملكة 

( فئة  المنامة،  10العمارات  في  وتكون  أكثر  أو  طوابل  في (  وبالتحديد 

،  منطقة بوغزال ، و ة ضاحية ال ور، و (تًاضاحية أحمد الفاتح )الجفير سابق

السيفو  فئة  ،  ضاحية  )عمارات  السنابس  (،  طوابل   ٣و  ٥و   ١٠وشمال 

الدبلوماسي   وضاحية  المنطقة  فيها  بما  المنامة  تدخل في ةشمالي  . وجميعها 

 نطاق األماكن السياحية واالستثمارية. 
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لغير   فيها  يُسمح  بعينها،  مناطل  بشأن  صدر  القرار  هذا  فإن  وبالتالي 

الث رينيين بالتملك في الشقل السكنية وليس األراضي، وليس لتطثيقه تأثير  

وبالتالي فإن الغرض الُمستهدف من مشرو     سلثي على المجتمع الث ريني، 

 القانون ُمت قل بالفعل. 

 

وبشأن حل التملك بالميراث لغير الث ريني، فإن النص القاام ُمستقر على   •

إقراره بالفعل، كما أنه لم يترتب على تطثيقه أي إشكالية قانونية، وقد جرص 

باعتثار أن الميراث   بالميراث  حل مكفول العمل على أداء كل حل ُمقرر 

مصدرً  باعتثارها  اإلسالمية  الشريعة  طثقتً رايسي ا  ت كمه  للتشريع   تًا ا 

 ، وُمنظم وفل القانون. للدستور

 

راء على المستويين الخاص  في إطار حرص اللجنة على االستما  إلى كافة اآل -3

استمعل   فقد  القانون،  بشأن مشرو   آوال كومي  الشركات والجهات  إلى  راء 

 وتثين لها اآلتي:  السابل للجنة،  لتقرير اوفقتًا لما ورد في 

 

نسثة تملك األجانب ال يشكل هاجستًا، وعلى سثيل المثال فإن مشرو     أ ت أن

الث رينيي  تملك  نسثة  تثلغ  الث رين  )  ن درة  )  97.6فيه  مقابل   ،)%2  )  %

 لغير الث رينيين. 

 

ب ت أن نسثة تملك غير الث رينيين بمملكة الث رين بصفة عامة ال تتعدص 

دول    و % ( على مستوص المملكة، يست وذ منها مواطن7نسثة             )  

%(، في حين أن النسثة 97مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نسثة )  

، مما يؤكد تًاع% ( لمواطني باقي الدول العربية واألجنثية م3الثاقية وهي )  

 ، وال تأثير لها.  اأن نسثة تملك األجانب قليلة جدً 

 

ج ت أن عمليات الشراء العقاري حاليتًا تتركز بشكل كثير على الشقل بنسثة 

 %( من المواطنين الث رينيين. 95)
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عامٍل   -4 إلى  المملكة  فيه  ت تاج  وقل  في  يأتي  القانون  أن مشرو   اللجنة  ترص 

لالقتصاد بشكل عام وللقطا  العقاري بشكل خاص، إذ أن التداول في  ُمَ ِفز  

ُمنذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد    تًايُعاني هثوط  ةقطا  السوق العقاري 

من األسثاب، منها الظروف السياسية واالقتصادية للمنطقة، فضالً عن زيادة 

 المعروض من العقارات.
 

حدوثه   المتوقع  الضرر  فإن  العقاري وبالتالي  إقرار   ة للسوق  على  المترتب 

مشرو    إقرار  أن  وخاصةً  منه،  الم تملة  المنفعة  من  أكثر  القانون  مشرو  

 القانون ال يترتب عليه مميزات تزيد عما هو ُمقرر في القانون القاام.  

 

مع  ا  ونظرً       وتناسبه  تطبيقه  من  والعوائد  المصلحة  وتحقق  القائم  النص  لسالمة 

لى مشروع  بعدم الموافقة ع  لراهن، فإن اللجنة تتمسك بتوصية اللجنة السابقةالوضع ا

 القانون من حيث المبدأ.

 ــًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:ثالثـ 

ــورى، اتفـقت اللجنة  39إعـماالً لن  الـمادة )       ( من الالئـحة الداخلـية لمجلس الشــ

 على اختيار كل من:

 

 مقــرًرا أصليــًا.         الـفضالة     خـليـــفة سبيكـة األستاذة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.                 الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة       .2

 

 

 

 ــًا: توصية اللجنة: بعار
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القانون،  مشتترو   في ضتتوء ما دار من مناقشتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتة       

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

التمـسك بقرار مجلس الـشورى والمتخذ بجلـسته  ب  اللجنة الـسابقة  التمـسك بتوـصية  -

ــرةالـعادـية ال ــمبر  22المنعـقدة بـتاريخ    ـعاشــ م، من دور االنعـقاد الـعادي 2019  ديســ

مشــروع    ، بعدم الموافقة من حيث المبدأ علىخامسمن الفصــل التشــريعي ال  نيالثا

( لسـنة  2قانون رقم ) ( لسـنة ) ( باسـتبدال المادة األولى من المرسـوم بقانون رقم )

ــي )المعد بناًء على 2001 ــأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية واألراضـ ، بشـ

 من مجلس النواب(.االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم  

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

                                                        

 دالل جاسم الزايد                                عادل عبدالرحمن المعاودة                        

 اللجنة رئيس            نائب رئيس اللجنة                                                            
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 ( 2ملحق رقم )
 

  والدفاع الخارجية الشؤون  لجنة
  مشروع بخصوص  الوطني  والأمن

  الأساسي النظام على بالتصديق قانون
 التعاون لمنظمة العمل لمركز

 رقم للمرسوم المرافق الإسلامي،
 . م2020 لسنة( 17)
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 م. 2021يناير  12 التاريخ :

 ( 6الرقم: )

 

 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير
 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )    ( بالتصديق على  بخصوص  

 النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 2020 ( لسنة17المرافق للمرسوم رقم )  

 

 لخامس دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 
 

 مقدمـة: 
  

استلمل لجنة الشؤون الخارجية والدفا  واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي       

 ( المؤرخ في 3د  5ص ل خ أ/ ف/497بن صالح الصالح رايس مجلس الشورص رقم )

مشروع قانون  م، والذي تم بموجثه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  2020  ديسمثر  30

رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون  

( رقم  للمرسوم  المرافق  لسنة  17اإلسالمي،  وإبداء 2020(  دراسته  تتم  أن  على   ،

 بشأنه.المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة  

 
 
 
 
 
 

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 
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اجتماعها    (1) القانون في  اللجنة مشرو   بتاريخ  السادستدارسل  يناير    11  المنعقد 

 . م2021

 
اطلعل اللجنة أثناء دراستها على الوثاال المتعلقة بمشرو  القانون موضو  النظر   (2)

 والتي اشتملل على:  

 مشرو  القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

 النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي. -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورص. -

 .وزارة الخارجيةرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

 : دعوة من اللجنة شارك في االجتما ب  (3)

 
 

 المنصب  االسم

 وزارة الخارجية 

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية  أنس يوسف السيد  

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية  مبارك عبدهللا الرميحي 

 والنواب ي الشورى  مجلسوزارة شؤون  

 من إدارة شؤون الشورى رباب العالي 

       

 

 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتما   حضر -

  
 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 
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 نائب رئيس الهيئة   د. علي حسن الطوالبة 

 باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  عبداللطيف  د. سهيرا 

 أمين سر لجنة  زينب يوسف خليل 

 اإلعالم العالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل 

 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــًا

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورص سالمة مشرو  القانون       

 الناحيتين الدستورية والقانونية. من 

 

 :يةوزارة الخارجرأي  -ـــًاثالث

 اآلتي:  خارجيةوزارة البينل  

من    - انطالقًا  اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العمل  لمركز  الث رين  مملكة  انضمام  يُعد 

مشاركتها الفاعلة في المنظمات الدولية التي سثل االنضمام إليها، والعمل على ت قيل  

تعزيز  أهداف   خالل  من  األعضاء  الدول  شعوب  لطموحات  وتلثية  المنظمات  تلك 

 التعاون المشترك. 

االلتزامات المترتثة على انضمام مملكة الث رين إلى مركز العمل لمنظمة التعاون   -

والمجلس   العمومية  الجمعية  واجتماعات  المؤتمرات  في  المشاركة  هي:  اإلسالمي 

التي   واللجان  تقارير  التنفيذي،  وتقديم  المعتمدة،  المشاريع  إلنجاز  المركز  يُنشئها 

دورية حول المواضيع الواقعة في اختصاص عمله، وتسديد مساهمة سنوية لصالح  

 موازنة المركز. 
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تسعى مملكة الث رين من خالل انضمامها إلى مركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي   -

ي الدعوة التي وجهتها إلى دول مجلس  جانب المملكة العربية السعودية فإلى  لوقوف  ل

 التعاون لالنضمام إلى هذا المركز، ودعم أعماله.

 

 رأي اللجنــة: -اربعــً 
 

لسنة )    ( بالتصديق على النظام األساسي    مشروع قانون رقم )  ( تدارسل اللجنة       

،  2020  ( لسنة17لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، المرافق للمرسوم رقم )

واطلعل اللجنة على رأي لجنة  والمستشار القانوني للجنة،    ،يةالخارجمع ممثلي وزارة  

لسالمة مؤكدًا  جاء  والذي  الشورص  بمجلس  والقانونية  التشريعية  مشرو     الشؤون 

على قرار مجلس النواب  اللجنة  ، كما اطلعل  قانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ال

النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون  وعلى    ،ومرفقاته بشأن مشرو  القانون

 . اإلسالمي

 

 

ومادتين،   ديثاجة  من  القانون  مشرو   األولىنصل  يتألف  على    المادة  منه 

التصديل على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، فيما جاءت  

 تنفيذية.   المادة الثانية

 

التعاون اإلسالمي    يتألفو  لمنظمة  العمل  لمركز  األساسي  عن  -النظام  فضالً 

منها   الفصل األول، مقسمة إلى أربعة فصول، نّظم  خمس وعشرين مادةمن   -الديثاجة

العامة   المواد  األحكام  تضمنل  الثامنةحيث  حتى  األولى  المادة  تعريفات    من 

للمصطل ات الواردة في النظام، ومقر المركز، ووضعه القانوني، وأهدافه، ومقاصده،  

من المادة التاسعة حتى    الفصل الثانيوعالقته بغيره من المنظمات الدولية، وتناول  

عشرة الرابعة  التنفيذي    المادة  والمجلس  العمومية  الجمعية  وهي  المركز،  أجهزة 

وبين   ووظاافها،  األجهزة  هذه  وتشكيل  الثالثواألمانة،  المتعلقة    الفصل  األحكام 
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عشرة الثامنة  حتى  عشرة  الخامسة  من  المواد  في  المالية  والموارد  ،  بالميزانية 

دول األنصثة المقررة  موضً ا المساهمة المتوقعة للدول األعضاء في الميزانية وفل ج 

المعمول بها في إطار منظمة التعاون اإلسالمي أو وفل ما تقرره الجمعية العمومية  

بهذا الخصوص، باإلضافة إلى بيانه ما تتألف منه الموارد المالية والنفقات وآلية إعداد  

  الفصل الرابع وتقديم التقرير السنوي حول الميزانية والتدقيل على ال سابات. وتناول  

، كما نظم هذا  األحكام الختامية في المواد من التاسعة عشرة حتى الخامسة والعشرين 

 الفصل كيفية تعديل النظام وتفسيره. 

 

أحكام   اإلسالمي وباستعراض  التعاون  لمنظمة  العمل  لمركز  األساسي    النظام 

ل كم  صدر بقانون، إعماالً  ي تعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن  يتثين أنه ال  

( من الدستور. وبناء على ذلك، قامل هيئة التشريع والرأي 37الفقرة الثانية من المادة )

 القانوني بإعداد مشرو  قانون بالتصديل على االتفاقية.  

 

 

ت قيل التنمية الثشرية    هدف إلىإنشاء هذا المركز والذي ي  أهمية  وترص اللجنة

ال اجة   ظل  في  بالمنظمة  األعضاء  للدول  االقتصادي  والرفاه  والشاملة،  المستدامة 

لمواجهة الت ديات الكثرص المرتثطة بالتشغيل والعمل وال ماية االجتماعية، وتقليص  

والشراكة   العمل  ظروف  وت سين  المتوفرة،  اإلمكانيات  إطار  في  الفقر  نسب 

وتوس االجتماعية،  االجتماعية،  لل ماية  مستدام  نظام  وتطوير  العمل  نطاق فرص  يع 

الث رين   باقي الدول  تثادل المن  لى هذا المركز  إوسيمكن انضمام مملكة  خثرات مع 

وال صول على أفضل الممارسات في نطاق العمل، األمر الذي سيساهم في  ،  األعضاء

والعمال   بالعمل  تتعلل  التي  األنظمة  تطوير  في  القوانين  االستفادة  مع  يتناسب  بما 

واألنظمة المعمول بها في مملكة الث رين وسياساتها في هذا المجال، وت قيل ما يصثو  

بالعمل  إ المرتثطة  بالت ديات  العمال  طثقة  لدص  الوعي  زيادة  خالل  من  المركز  ليه 

لى تعزيز  إضافة  إاعية والتغلب على تلك الت ديات،  بغرض ت سين الظروف االجتم

بالنفع على   يعود  بما  التنمية االجتماعية  العاملة في مجال  المؤسسات  فعالية وقدرات 
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 .فئات العمال في الدول األعضاء في المركز

 

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديل من قثل أص اب السعادة أعضاء  

، خلصل اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث  مشرو  القانون   اللجنة، ونظًرا ألهمية 

ي أجراه مجلس  ذبالتعديل ال  ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشرو   المثدأ على  

 وفل الجدول المرفل. على الديثاجة،   النواب

 

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -ـــًاخامس

( من الالا ة الداخلية لمجلس الشورص، اتفقل اللجنة على  39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من: 

 

 مقرًرا أصليــــًا.  النعيمي علي فيصل راشد   األستاذ  سعادة -

 مقرًرا احتياطيـًا.  يوسف أحمد حسن الغتم  األستاذ سعادة  -

 

 توصيـة اللجنـة: -ـــًاسادس

مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشرو  القانون، فإن  في ضوء ما دار من  

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

لسنة )   ( بالتصديق على    مشروع قانون رقم )  (الموافقة من حيث المبدأ على   -

النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، المرافق للمرسوم رقم  

 .2020 ( لسنة 17)

الموافقة على نصـــوص مواد مشـــروع القانون كما وردت تفصـــيالً في الجدول  -

 .المرفق
 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 
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 يوسف أحمد الغتم                                      فيصل راشد النعيمي      
   رئيس اللجنة                                                      نائب رئيس اللجنة      
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )     ( بالتصديق على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي      

 2020( لسنة 17المرافق للمرسوم رقم )  
 

نصوص مواد مشروع القانون كما  

 وردت من الحكومة 

المواد كما أقرها مجلس  نصوص 

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المسمى 

 

 مشروع قانون رقم )  (       

لسنة )    ( بالتصديق على النظام  

األساسي لمركز العمل لمنظمة  

 التعاون اإلسالمي  

 المسمى 

 

الموافقة على المستتتّمى كما ورد في  

 مشرو  القانون.

 المسمى 

 

الموافقة على المستتتّمى كما ورد في 

 مشرو  القانون.

 المسمى 

 

 مشروع قانون رقم )  (       

النظام  لسنة )    ( بالتصديق على 

األساسي لمركز العمل لمنظمة  

 التعاون اإلسالمي 

 الديباجة 

 

 

 الديباجة 
 

وعلى القانون رقم إضتتافة عثارة: "

بالتصـــديق على    2020( لســـنة  2)

المــادة  من  األولى  الفقرة  تعــديــل 

 الديباجة 
 

ق على  النواب الموافقتتة  مجلس  رار 

وعلى القانون رقم  بإضتافة عثارة: "

بالتصـــديق على   2020( لســـنة  2)

 الديباجة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  

 وردت من الحكومة 

المواد كما أقرها مجلس  نصوص 

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 

 

 

 

فل خليفــة          ــى  نحن حمــد بن عيســ

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطال   بعد

  2010( لستنة 8وعلى القانون رقم )

المعتدل   بتالتصتتتتتديل على الميثتاق 

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

وعلى النظام األساسي لمركز العمل  

لمنظمة التعاون اإلستتتالمي المعتمد  

من مجلس وزراء الخارجية بمنظمة  

اون   ة التـع ان منظـم ة من ميـث امـن الـث

 " إلى نص الديثاجة.مي،اإلسال

 

 ن  الديباجة بعد التعديل

فل خليفــة         ــى  نحن حمــد بن عيســ

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطال   بعد

  2010( لستنة 8وعلى القانون رقم )

المعتدل   بتالتصتتتتتديل على الميثتاق 

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

وعلى النظام األساسي لمركز العمل  

لمنظمة التعاون اإلستتتالمي المعتمد  

من مجلس وزراء الخارجية بمنظمة  

المــادة  من  األولى  الـفـقرة  تعــديــل 

اون   ة التـع ان منظـم ة من ميـث امـن الـث

 " إلى نص الديثاجة.اإلسالمي،

 ن  الديباجة بعد التعديل

ــة          فل خليف ــى  عيســ نحن حمــد بن 

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطال   بعد

  2010( لستنة 8وعلى القانون رقم )

المعتدل  بتالتصتتتتتديل على الميثتاق 

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

وعلى النظام األستاستي لمركز العمل  

لمنظمة التعاون اإلستتتتالمي المعتمد  

من مجلس وزراء الخارجية بمنظمة  

 

 

 

فل خليفــة          ــى  نحن حمــد بن عيســ

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطال   بعد

  2010( لستنة 8وعلى القانون رقم )

المعتدل   بتالتصتتتتتديل على الميثتاق 

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

وعلى النظام األساسي لمركز العمل  

لمنظمة التعاون اإلستتتالمي المعتمد  

لخارجية بمنظمة  من مجلس وزراء ا

التعاون اإلستتالمي في دورته الثالثة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  

 وردت من الحكومة 

المواد كما أقرها مجلس  نصوص 

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

التعاون اإلستتالمي في دورته الثالثة 

طشتتتتقنتتد   في  المنعقتتدة  واألربعين 

تان خالل الفترة بجمهورية أوزبكستت 

 م،2016أكتوبر   19إلى  18من  

 

 

 

 

 

أقر مجلس الشتورص ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصتتتته، وقد صتتتتدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

التعاون اإلستتالمي في دورته الثالثة 

طشتتتتقنتتد   في  المنعقتتدة  واألربعين 

تان خالل الفترة بجمهورية أوزبكستت 

 م،2016أكتوبر   19إلى  18من  

( رقم  القــانون  ــنــة  2وعلى  لســ  )

بالتصديق على تعديل الفقرة    2020

األولى من الـمادة الـثامـنة من ميـثان  

 منظمة التعاون اإلسالمي،

أقر مجلس الشتورص ومجلس النواب  

القانون اآلتي نصتتتته، وقد صتتتتدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

التعاون اإلستتالمي في دورته الثالثة 

في   المتنتعتقتتدة  طشتتتتقتنتتد  واألربعتيتن 

بجمهورية أوزبكستتتتان خالل الفترة 

 م،2016أكتوبر   19إلى  18من  

( رـقم  اـلقــاـنون  ــنــة  2وـعـلى  لســ  )

بالتصديق على تعديل الفقرة   2020

األولى من الـمادة الـثامـنة من ميـثان  

 منظمة التعاون اإلسالمي،

أقر مجلس الشتورص ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصتتتته، وقد صتتتتدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

 

طشتتتتقنتتد   في  المنعقتتدة  واألربعين 

بجمهورية أوزبكستتتان خالل الفترة 

 م،2016أكتوبر   19إلى  18من  

( رقم  القــانون  ــنــة  2وعلى  لســ  )

بالتصديق على تعديل الفقرة   2020

األولى من الـمادة الـثامـنة من ميـثان  

 اإلسالمي،منظمة التعاون  

أقر مجلس الشتورص ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصتتتته، وقد صتتتتدقنا 

 عليه وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما  

 وردت من الحكومة 

المواد كما أقرها مجلس  نصوص 

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المادة األولى 

ُصودق على النظام األساسي لمركز  

اإلسالمي   التعاون  لمنظمة  العمل 

المعتمد من مجلس وزراء الخارجية  

بمنظمة التعاون اإلسالمي في دورته  

قند  الثالثة واألربعين المنعقدة في طش

الفترة   خالل  أوزبكستان  بجمهورية 

م، 2016أكتوبر    19إلى    18من  

 والمرافل لهذا القانون. 

 المادة األولى 

الموافقتة على نص المتادة كمتا ورد  

 في مشرو  القانون.

 

 المادة األولى 

الموافقتة على نص المتادة كمتا ورد  

 في مشرو  القانون.

 

 المادة األولى 

األساسي لمركز  ُصودق على النظام  

اإلسالمي   التعاون  لمنظمة  العمل 

المعتمد من مجلس وزراء الخارجية  

بمنظمة التعاون اإلسالمي في دورته  

الثالثة واألربعين المنعقدة في طشقند  

الفترة   خالل  أوزبكستان  بجمهورية 

م، 2016أكتوبر    19إلى    18من  

 والمرافل لهذا القانون. 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  

 وردت من الحكومة 

المواد كما أقرها مجلس  نصوص 

 النواب 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المادة الثانية 

 

متتجتتلتت  راتتيتتس  التتوزراء عتتلتتى  س 

تنفيذ   –كل فيما يخصته   –والوزراء  

أحكتام هتذا القتانون، ويعمتل بته من  

الجريتتدة  في  لنشتتتتره  التتتالي  اليوم 

 الرسمية.

 

 المادة الثانية 

 

الموافقتة على نص المتادة كمتا ورد  

 في مشرو  القانون.

 

 المادة الثانية 

 

الموافقتة على نص المتادة كمتا ورد  

 في مشرو  القانون.

 

 المادة الثانية 

 

التتوزراء  متتجتتلتتس  راتتيتتس  عتتلتتى 

تنفيذ   –كل فيما يخصته   –والوزراء  

أحكتام هتذا القتانون، ويعمتل بته من  

الجريتتدة  في  لنشتتتتره  التتتالي  اليوم 

 الرسمية.
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 م 2020ديسمبر   31:  التاريخ

 

 

 المحترم  سعادة األستاذ/ يوسف أحمد حسن الغتم      

 رئيــس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني  

 

العمل لمنظمة  الموضوع:   النظام األساسي لمركز  بالتصديق على  قانون  مشروع 

 م. 2020( لسنة  17التعاون اإلسالمي، المرافق للمرسوم رقم ) 

 

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس  أرفق  م،  2020ديسمبر    30بتاريخ       

مشروع قانون بالتصديق  ،  ( 3د    5ص ل ت ق/ ف    498م )، ضمن كتابه رقالمجلس

افق للمرسوم رقم على النظام األساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون اإلسالمي، المر

ته وإبداء  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش  ىإل   ،م 2020( لسنة  17)

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. المالحظات 

 

 

مبر    31وبتاريخ       ريعية والقانونية اجتماع ا    م2020ديـس ؤون التـش عقدت لجنة الـش

اـسي لمركز  لنظام وا،  المذكور مـشروع القانون، حيث اطلعت على الرابع عـشر األـس
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رأي  الناقشـــت كما   وقرار مجلس النواب بشـــأنه،  ،العمل لمنظمة التعاون اإلســـالمي

 .للجنة  مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل  ال

 

لمبادئ  قانونمشــروع الإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

   .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لمركز العمل    اللجنة سالمةترى       

من الناحيتين    ،م 2020( لسنة  17افق للمرسوم رقم )لمنظمة التعاون اإلسالمي، المر

  .الدستورية والقانونية

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 ( 3ملحق رقم )
 

  والبيئة العامة  المرافق لجنة  تقرير
  المادة بتعديل قانون مشروع بخصوص

  العقارات  إيجار قانون من ( 43)
  لسنة( 27) رقم بالقانون الصادر
  الاقتراح  ضوء في  المعد)  م،2014

 . (الشورى مجلس من المقدم   بقانون
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 م 2020 نوفمبر 16التاريخ: 

 ( 06)التقرير: 

 

( من قانون إيجار  43بشأن مشروع قانون بتعديل المادة ) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 

المقدم من  انون  ، )المعد بناء على االقتراح بق2014( لسنة  27العقارات الصادر بالقانون رقم ) 

 (. الشورىمجلس 

 

 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة: 

  5ص ل م ب / ف 448م، وبموجب الخطاب رقم )2020نوفمبر   04بتاريخ 

إلى لجنة    معالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورىصاحب ال  أرسل(،  3د

( من قانون إيجار العقارات  43مشروع قانون بتعديل المادة )المرافق العامة والبيئة 

المقدم  انون  ، )المعد بناء على االقتراح بق2014( لسنة  27الصادر بالقانون رقم )

مجلس   المالحظات  (،الشورىمن  وإبداء  دراسته  تتم  أن  تقرير    عليه  على  وإعداد 

 . الموقر يتم عرضه على المجلسيتضمن رأي اللجنة بشأنه ل

 

 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 ات التالية:في االجتماع –آنف الذكر  –تدارسل اللجنة مشرو  القانون  -1
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رقم 

 االجتماع
 الفصل الدور تاريخ االجتماع 

 5 3 م2020نوفمثر  02 04

 5 3 م2020نوفمثر  10 05

 5 3 م2020نوفمثر  16 06

 

أثناء   -2 اللجنة  على  اطلعل  والدراسة  الث ث  موضو   القانون  لمشرو   دراستها 

 على:  به والتي اشتملل  الوثاال المتعلقة

 )مرفق( رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.  .أ

 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرفقاته.  .ب

 

 مجلس الشورى كل من: ب  األمانة العامة حضر االجتماع من -3

 القانونيين هيئة المستشارين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. األستاذ عثدالرحيم علي م مد 

 باحث قانوني.  الستيتتد عتلتتي نتادر الستتلتوم 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان.  السيد أيوب علي طريف 

 أمين سر لجنة.  السيدة دانة إبراهيم الشيخ 

 إدارة العالقات واالعالم 

 مشرف إعالم.  عثاس العتتتتراديالسيد عتلي 
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 أخصااي إعالم  السيد صادق جعفر ال لواچي 

 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق( ثانًيا: 

لمبادئ   انت ت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى عدم مخالفة مشروع القانون      

القانونية فترى اللجنة أن مشروع القانون أتى  ، أما من ناحية المالءمة  وأحكام الدستور

في  الحق  والدستوري  القانوني  أساس ا  ومجردة  عامة  مشروعة  مصلحة  ليحقق 

التقاضي، فإذا ما ثبت تحقق هذه المصلحة القانونية، انعدمت الحاجة لالستمرار في  

 تأييد مشروع القانون. 

 

في الطعن أمام محكمة  وحيث إن مشروع القانون أتى لينص على جواز الحق       

التمييز، على الحكم الن ائي الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية، في الطعن المقدم  

أمام ا في قرار لجنة المنازعات اإليجارية المنصوص علي ا في الفصل العاشر من  

، فإن اللجنة تنوه إلى  2014( لسنة  27قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ) 

القا لسنة  13نون رقم )صدور  العقارات    2020(  إيجار  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

بالقانون رقم )  لسنة  27الصادر  الثالثة منه على أن "  2014(  المادة  ، حيث نصت 

يـُلغى الفصل العاشر )لجنة المنازعات اإليجارية( من قانون إيجار العقارات الصادر  

)بقرار من اللجنة( الواردة في الفقرة    ، كما تـُلغى عبارة2014( لسنة  27بالقانون رقم )

( من ذات  38( وعبارة )أو بقرار من اللجنة( الواردة في المادة )23)أ( من المادة )

 القانون". 

 

ونصت المادة الرابعة منه على أن "تـُحال الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة 

ب ذا القانون إلى المحكمة  المنازعات اإليجارية التي لم يفصل في ا حتى تاريخ العمل  

 الكبرى المدنية". 
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وعلى هذا فقد تم إلغاء لجنة المنازعات اإليجارية، وأصبحت الطعون اإليجارية       

تُرفع مباشرة إلى المحكمة الكبرى المدنية، ويُطعن في أحكام ا أمام محكمة االستئناف 

 تمييز. التي تُصدر حكمـًا ن ائيـًا يجوز الطعن عليه أمام محكمة ال

 

القانون رقم       القانون بصدور  المرجوة من مشروع  المصلحة  تحققت  فقد  وبذلك 

بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم   2020( لسنة  13)

 . 2014( لسنة  27)

 

 رأي اللجنة:ثالثا: 

( من قانون إيجار العقارات 43بتعديل المادة ) تدارست اللجنة مشروع قانون

)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من   2014( لسنة  27الصادر بالقانون رقم )

 مجلس الشورى(. 

 

المادة األولى منه    يتألف مشروع القانون الديباجة مادتين، تنص  فضالً عن 

يجار العقارات الصادر بالقانون  ( من قانون إ43إلى استبدال الفقرة )أ( من المادة رقم )

بنص يجيز الطعن بالتمييز على األحكام الصادرة من المحكمة    2014( لسنة  27رقم )

المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات اإليجارية، بينما جاءت المادة الكبرى  

 الثانية تنفيذية. 
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لنص بشأن إلى إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف ا  يهدف مشروع القانون 

جواز الطعن بالتمييز في أحكام المحكمة الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة  

المنازعات اإليجارية، في ظل صدور حكما لمحكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالتمييز  

 على تلك األحكام. 

 

، وعلى رأي لجنة الشؤون  اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض

الذي جاء مؤكدا على سالمة مشروع القانون من الناحية    والقانونية بالمجلس  التشريعية

الغاية   لتحقق  وذلك  القانونية  الناحية  من  فيه  لالستمرار  الحاجة  وعدم  الدستورية، 

أراء الج ات كما اطلعت على  ،  م 2020( لسنة  13المرجوة منه بصدور القانون رقم )

الذي انت ى إلى رفض مشروع القانون من المعنية وعلى قرار مجلس النواب الموقر  

 حيث المبدأ.

واالستئناس  اللجنة  أعضاء  السعادة  أصحاب  بين  الرأي  وتبادل  تداول  وبعد 

حيث   القانون من  إلى رفض مشروع  اللجنة  انت ت  للجنة  القانوني  المستشار  برأي 

 المبدأ لألسباب اآلتية: 

 

نظم القانون، على أسس اقتصادية، /هـ( من الدستور على أنه: "ي 9تنص المادة )  أوالً:

مع مراعاة العدالة االجتماعية، العالقة بين مالك األراضي والعقارات ومستأجري ا"،  

/و( من الدستور على أنه: "حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون"،  20كما تنص المادة )

على  /أ( من الدستور أيضاً على أنه: "يرتب القانون المحاكم  105كما تنص المادة )

 اختالف انواع ا ودرجات ا، ويبين وظائف ا واختصاصات ا".

)د/ رقم  القضية  في  البحرين  بمملكة  الدستورية  المحكمة  قضت  لسنة    2016/ 2كما 

  – ع في تنظيم الحقوق  المشر  سلطة  ( ، بأن "األصل في  2016/ 30/11ق بجلسة  14

فرض في شأن    هو اطالق ا، ما لم يكن الدستور قد  –ومن بين ا الحق في التقاضي  
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البدائل   المفاضلة بين  السلطة هو  باعتبار أن جوهر هذه  ممارست ا ضوابط محددة، 

التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنا بين ا، مرجحاً ما يراه أنسب ا لمصالح 

الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزناً، وليس ثمة تناقض بين الحق في  

بين تنظيمه قانوناً، بشرط أال يتخذ المشرع هذا التنظيم  و أصيل    التقاضي كحق دستوري

 وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره".

 

أن ال دف من مشروع القانون هو فتح باب الطعن بالتمييز على األحكام الصادرة    ثانياً:

تحقق بصدور   ال دف  اإليجارية، وهذا  المنازعات  في  المدنية  الكبرى  المحكمة  من 

، بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر  2020( لسنة  13رقم )القانون  

( لسنة  27بالقانون رقم  الذي  2014(  الكبرى  أ،  بالمحكمة  منه  األولى  المادة  ناطت 

الصادرة   واستئناف األحكام  المنازعات اإليجارية،  بالفصل في  المدنية االختصاص 

الستئناف مخالفة قواعد االختصاص  بصفة انت ائية في هذه المنازعات إذا كان سبب ا

ر فيه، ومن  المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطالن في الحكم أو بطالن اإلجراءات أث  

 ثم فتح باب الطعن بالتمييز على األحكام الصادرة في هذه المنازعات.

 

سنة  ( ل13بالمادة الثالثة من القانون رقم )  أُلغيت  أن لجنة المنازعات اإليجارية  ثالثاً:

المنازعات   2020 )لجنة  العاشر  الفصل  "يلغى  أن  على  نصت  التي  الذكر  سالف 

، كما  2014( لسنة  27اإليجارية( من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )

(، وعبارة )أو بقرار  23تلغى عبارة )بقرار اللجنة( الواردة في الفقرة )أ( من المادة )

المادة ) الواردة في  ثم  38اللجنة(  القانون". ومن  القانون    ( من ذات  أصبح مشروع 

 المعروض وارد على غير ذي موضوع. 
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الكبرى    ا:رابعً  المحكمة  تقوم على اختصاص  المعروض  القانون  أن فلسفة مشروع 

هذه  أن  حال  اإليجارية،  المنازعات  لجنة  قرارات  على  الطعون  في  بالحكم  المدنية 

 ( رقم  القانون  بمقتضى  أصبحت  لسنة  13المنازعات  من    2020(  البيان  سالف 

المادة الرابعة من    كما نصت  -على نحو ما سلف-اختصاص المحكمة الكبرى المدنية،  

المذكور على إحالة الدعاوى والمنازعات المنظورة   2020( لسنة  13القانون رقم )

أمام لجنة المنازعات اإليجارية التي لم يفصل في ا حتى تاريخ العمل ب ذا القانون إلى  

المدنية،   الكبرى  هي  المحكمة  المدنية  الكبرى  المحكمة  معه  صارت  الذي  األمر 

المنازعات اإليجارية، وبالتالي يجوز استئناف أحكام ا والطعن علي ا  المختصة بنظر  

فإن مشروع القانون يكون وارداً على غير ذي    ومن ثم  بالتمييز على نحو ما سلف،  

 محل، وال مصلحة عملية من االستمرار فيه. 

 

القانون من  على مشروع  الموافقة  بعدم  اللجنة  توصي  تقدم  ما  وعلى ضوء 

 فاقاً مع قرار مجلس النواب الموقر.حيث المبدأ، ات 

 

 

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:  -ارابعً 

( المادة  لنص  على  39إعماالً  اللجنة  اتفقل  الشورص،  لمجلس  الداخلية  الالا ة  من   )

 اختيار كل من: 

 مقرًرا أصليــــــًـا.   األستاذ سميــر صـــادن البحارنـــة  -1

  مقرًرا احتياطيـــًا.   إبراهـيم مــنفــرديرضــا األستــاذ  -2

 توصية اللجنة:   -اخامسً 
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دراسة   أثناء  أبديل  التي  واآلراء  المناقشات  ضوء  فإن قانون المشرو   في  ؛ 

 اللجنة توصي بما يلي: 

( من قانون  43مشروع قانون بتعديل المادة )من حيث المبدأ، على    ،عدم الموافقة-

، )المعد بناء على االقتراح  2014( لسنة  27بالقانون رقم )إيجار العقارات الصادر  

 وذلك اتفاقا مع قرار مجلس النواب الموقر.،  (الشورىالمقدم من مجلس انون بق

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي                                       الكعبيجمعة جمعة محمد 

 لجنةالرئيس                                                    اللجنة نائب رئيس     
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 م 2020نوفمبر   10التاريخ:  

 

 

 

 سعادة الدكتور/ محمد علي حسن       المحترم

 رئيــس لجنة المرافق العامة والبيئة  

 

)الموضوع:   المادة  بتعديل  قانون  العقارات  43مشروع  إيجار  قانون  الصادر  ( من 

)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس    2014( لسنة  27بالقانون رقم )

 . الشورى(

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

 

أرفق  2020نوفمبر    4بتاريخ        رئيس  م،  الصالح  بن صالح  السيد علي  معالي 

مشروع قانون    ، نسخة من(3د    5ص ل ت ق/ ف    449م )، ضمن كتابه رق المجلس

 2014( لسنة  27( من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )43بتعديل المادة )

الشورى( مجلس  المقدم من  بقانون  االقتراح  على  بناء  الشؤون  ،  )المعد  لجنة  إلى 

المالحظات   وإبداء  لمناقشته  وذلك  والقانونية،  العامة لعليه  التشريعية  المرافق  لجنة 

  والبيئة.
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ــريعية والقانونية اجتماع ا    م2020نوفمبر   9وبتاريخ       ــؤون التشـ عقدت لجنة الشـ

  ، وقرار مجلس النواب بشـأنه، المذكور مشـروع القانون، حيث اطلعت على الخامس

 .للجنة  مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل رأي الالناقشت كما  

لمبادئ    قانونمشروع الإلى عدم مخالفة    – بعد المداولة والنقاش    –وانت ت اللجنة        

، أما من ناحية المالءمة القانونية فترى اللجنة أن مشروع القانون أتى  وأحكام الدستور 

في   الحق  والدستوري  القانوني  أساس ا  ومجردة  عامة  مشروعة  مصلحة  ليحقق 

حة القانونية، انعدمت الحاجة لالستمرار في  التقاضي، فإذا ما ثبت تحقق هذه المصل

 تأييد مشروع القانون. 

 

وحيث إن مشروع القانون أتى لينص على جواز الحق في الطعن أمام محكمة       

التمييز، على الحكم الن ائي الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية، في الطعن المقدم  

ص علي ا في الفصل العاشر من أمام ا في قرار لجنة المنازعات اإليجارية المنصو 

، فإن اللجنة تنوه إلى 2014( لسنة  27قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )

القانون رقم )  لسنة  13صدور  العقارات   2020(  إيجار  قانون  أحكام  بعض  بتعديل 

بالقانون رقم )  لسنة  27الصادر  الثالثة منه على أن "  2014(  المادة  ، حيث نصت 

صل العاشر )لجنة المنازعات اإليجارية( من قانون إيجار العقارات الصادر  يـُلغى الف

 ( رقم  لسنة  27بالقانون  في 2014(  الواردة  اللجنة(  من  )بقرار  عبارة  تـُلغى  كما   ،

( من  38( وعبارة )أو بقرار من اللجنة( الواردة في المادة )23الفقرة )أ( من المادة )

 ذات القانون".
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الرابعة منه على أن "تـُحال الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة  ونصت المادة  

المنازعات اإليجارية التي لم يفصل في ا حتى تاريخ العمل ب ذا القانون إلى المحكمة  

 الكبرى المدنية". 

 

وعلى هذا فقد تم إلغاء لجنة المنازعات اإليجارية، وأصبحت الطعون اإليجارية       

المحكمة الكبرى المدنية، ويُطعن في أحكام ا أمام محكمة االستئناف  تُرفع مباشرة إلى  

 التي تُصدر حكمـًا ن ائيـًا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز. 

القانون رقم       القانون بصدور  المرجوة من مشروع  المصلحة  فقد تحققت  وبذلك 

ر بالقانون رقم بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصاد  2020( لسنة  13)

 . 2014( لسنة  27)

 

 رأي اللجنة:

اللجنة سالمة   ( من قانون إيجار العقارات  43مشروع قانون بتعديل المادة )  ترى 

)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من    2014( لسنة  27الصادر بالقانون رقم )

  .من الناحية الدستورية،  مجلس الشورى( 

 

  دالل جاسم الزايد                                             

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 ( 4ملحق رقم )
 الشباب شؤون لجنةتقرير 

 بشأن قانون  مشروع بخصوص
ياضي، الاحتراف   في المعد)  الر

  من المقدم بقانون الاقتراح ضوء
 (. الشورى مجلس
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 م2020ديسمبر  27التاريخ: 

 ( 2التقرير: ) 

 

 

 الشباب شؤون تقرير لجنة 

 مشروع قانون رقم )  (  لسنة ) ( بشأن االحتراف الرياضي حول 

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى( 

 الفصل التشريعي الخامس -  الثالث دور االنعقاد العادي 

 

 

 : مقدمــة

  5ف  /ص ل ش ش  458)، وبموجب الخطاب رقم  م2020نوفمبر    18بتاريخ  

، أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى  (3د

رقم ) ( لسنة ) ( بشأن  نسخة من مشروع قانون   شؤون الشبابالموقر إلى لجنة  

الرياضي مجلس   االحتراف  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد 

رأي   ، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن(الشورى

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر. 

 

 إجراءات اللجنة: - أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 
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 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات التالية: (1)

 تاريخـــه  رقـم االجتمـاع                    

 م 2020  ديسمبر 2 الرابع االجتماع 

 م 2020ديسمبر   9 االجتماع الخامس 

 م 2020ديسمبر  14 االجتماع السادس

 

أثناءاطلعت   (2) على   اللجنة  والدراسة  البحث  موضوع  القانون  لمشروع  دراست ا 

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:  

 ( مرفقمشروع القانون المذكور، ومذكرتا الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني. ) •

 ( مرفققرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته. ) •

 ( مرفقنونية بمجلس الشورى. ) رأي لجنة الشؤون التشريعية والقا •

 )مرفق( جدول بمواد مشروع القانون.   •

 )مرفق(  مذكرة بالرأي القانوني بشأن مشروع القانون. •

 )مرفق(  دراسة قانونية حول مشروع القانون. •

 )مرفق(   جدول مقارنة لمواد مشروع القانون. •

بإصدار قانون الجمعيات واألندية االجتماعية    1989( لسنة  21المرسوم بقانون رقم ) •

العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة   والثقافية وال يئات الخاصة 

 )مرفق(  وتعديالته.

 بإصدار النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية.   2014( لسنة  15القرار رقم ) •

 )مرفق( 
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وزارة شؤون الشباب    ممثلون عن  الخامسبدعوة من اللجنة، شارك في االجتماع   (3)

 والرياضة، حيث حضر كل من : 

 وزير شؤون الشباب والرياضة. السيد أيمن توفيق المؤيدسعادة  .1

 مستشار قانوني.  ــار ـــرو مختــــــاذ عم ــــاألست .2

ــ األست .3  مستشار قانوني.  د  ــاذة نور يوسف محمـ

 

اللجنة (4) من  األولمبية  وبدعوة  اللجنة  عن  ممثلون  السادس  االجتماع  في  شارك   ،

 البحرينية، حيث حضر كل من : 

 األمين العام للجنة األولمبية البحرينية.  السيد محمد حسن النصفسعادة  .1

 مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص. السيد راشد عبداللطيف الزياني .2

 . مستشار قانوني  د ـمحمف ــور يوس ـــدة نـــالسي .3

 

 حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:  (5)

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني للجنة عبد الموجود يوسف الشتلة 

 باحث قانوني  علي نادر السلوم 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة  عبدهللا محمد أمل 

 إدارة الدراسات والبحوث 

 مشرف بحوث  منى العيد 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سما عبدالجليل 

 

 : لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي ثانيـًا: 
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رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون من  

 . والقانونية الدستوريةتين الناحي 

 

 : والرياضة وزارة شؤون الشبابرأي ثالثـًا: 

  على ج ود   وزير شؤون الشباب والرياضة عن شكر الوزارةسعادة    أعرب

أن مشروع القانون هو حصاد   بيل الخروج ب ذا  القانون معتبًراالمبذولة في ساللجنة 

التي   اللجنة  بدايته، و  حرصت على  ج ود  مؤكًدا على أن وضع بصمت ا عليه منذ 

لجنة شؤون الشباب بمجلس    قد جاءت منتحويل األندية الى شركات  انطالق فكرة  

  2020( لسنة  24مرسوم بقانون رقم )صدور ال  بناًء على الفكرةالذي تم  و الشورى،  

قانون الجمعيات واألندية االجتماعية والثقافية وال يئات الخاصة بتعديل بعض أحكام  

العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون  

 . ، الذي يسمح بتحويل األندية الى شركات  م1989( لسنة  21رقم )

اعتبار على توافق الوزارة مع تعديالت مجلس النواب الموقر ب سعادته  كما أكد  

خاصة وإن التعديالت على    أن ا ال تخرج عن ال دف المرجو من مشروع القانون،

مع  ما صرح به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل    متوافقًة  تجاء مشروع القانون قد  

الشأن المفدى في هذا  الملك  بشأن توجي ات جاللة  يتعلق بدعم  ،  خليفة  خاصة فيما 

ا وضمان  الرياضية  االتحادات  الوزارة  استقاللية  عن  الجهة  ستقالليتها  باعتبارها 

المسؤولة عن التعاقد مع الالعبين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي المحدد في  

له الالزمة  ذلك خطوة  ؛ عقد االحتراف والشروط  الصحيح في    معتبراً  المسار  نحو 

الدولية والميثاق  م والقوانين واألعراف  ة باعتبار أن ذلك يتوافق مع النظمجال الرياض

 األولمبي. 

  

 : اللجنة األولمبية البحرينيةرأي رابعـًا: 
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تأييدهم للتعديالت الواردة على مشرو  القانون،    أبدص ممثلو اللجنة األولمثية 

والتي تأتي تنفيذًا للتوجهات الجديدة بشأن تطوير القطا  الرياضي في مملكة الث رين،  

ألسس القانونية المنظمة له، وأهمها التعديالت  بما يخدم االحتراف الرياضي ووضع ا

التي نصل على استقاللية االت ادات باعتثارها جهة االختصاص المعنية بإبرام عقود  

نظًرا لعالقة االتحادات المباشرة باالتحادات الدولية  االحتراف والشروط المنظمة لها  

ال القوانين  على  تطرأ  التي  المستجدات  معرفة  من  تمكنها  بالمجال  التي  خاصة 

    الرياضي.

  

 رأي اللجنـة: خامسـًا: 

) المعد في ضوء  االحتراف الرياضي    قانون بشأنمشروع    تدارست اللجنة

الشورى(،  مجلس  من  المقدم  بقانون  النواب  اطلعتو   االقتراح  مجلس  قرار    على 

من    ومرفقاته، عليه  أُجري  وما  القانون،  مشروع  على  الموافقة  إلى  انت ى  الذي 

 تعديالت. 

 

المادة تناولت    -مواد  تس  -  من   فضالً عن الديباجة  -  يتألف مشروع القانون 

للماأل تعاريف  ب صطلحات  ولى  ومشروع  الواردة  أحكام  القانون،  الثانية  المادة  بينت 

إنشاء مكتب لتسجيل  التعاقد مع الرياضيين المحترفين، فيما نصت المادة الثالثة على  

واختصت حاال  دو عق به،  العمل  ونظام  الرابعة  ت  راف  اللجنة  المادة  ورئيس  الوزير 

باالب األولمبية   الخاصة  والقرارات  اللوائح  ونصإصدار  الرياضي،  المادة  حتراف  ت 

  ت على جواز إنشاء أندية رياضية وفقاً لقانون الشركات التجارية، كما أجاز  الخامسة

أن تتحول إلى شركات خاصة في المجال الرياضي القائمة  والفرق الرياضية  لألندية  

تخضع لقانون الشركات التجارية وذلك وفقاً للقرارات التي تصدر من الوزير المعني  و 
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، وجاءت المادة  لوزير المعني بشؤون التجارةبشؤون الشباب والرياضة بالتنسيق مع ا

 ة تنفيذية. سادسال

 

القانون  مشروع  ي تم  اال  إلى  -  يهدف  متكامل  قانون  وفق  بالرياضة  رتقاء 

في نقل الرياضيين  بالرياضة والرياضيين فيما يخص االحتراف الرياضي ليكون سبباً  

 ذكوراً وإناثاً من إطار ال واية والتطوع إلى االحتراف الرياضي الكامل.

 

وقد حازت فكرة مشروع القانون قبول كل الج ات القائمة على تطبيقه وأبدت  

الحكومة   رأي  مذكرة  كما جاءت  فيه،  للتوسع  اقتراحات  عليه، مع وضع  موافقات ا 

القانون حاز   القانون وأهدافه، فضالً عن أن مشروع  متوافقة مع مضمون مشروع 

قبول مجلس النواب الذي قرر الموافقة عليه وفق بعض التعديالت التي أجراها عليه، 

 بالتقرير. على النحو الموضح بجدول المقارنة المرفق 

القانون، مشروع  تدارس  التشريعية    وبعد  الشؤون  لجنة  برأي  واالستئناس 

والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسالمة مشروع القانون من الناحيتين  

الشباب   شؤون  وبعد المناقشة المستفيضة مع سعادة السيد وزير  الدستورية والقانونية،

نون أهمية خاصة، سواء أمام مجلس النواب أم في  والرياضة الذي أولى مشروع القا

رحاب مجلس الشورى، وأثنى على مجلس الشورى اقتراحه لمشروع القانون ابتداًء،  

لمشروع   داعمة  توافقية  النواب  أجراها مجلس  التي  التعديالت  أغلب  أن  وأكَّد على 

ا غير التوافقية ف  . تُخل ببُنيان مشروع القانونال القانون، أمَّ

 

ناقشت اللجنة مشروع القانون مع ممثلي اللجنة األولمبية، الذين أبدوا تأييدهم  كما  

الرياضة    له تطوير  إلى  ي دف  باعتباره  له  األولمبية  اللجنة  دعم  على  وأكدوا 

بمملكة   على  البحرين،  والرياضيين  الموافقة  إلى  اللجنة  معه  ارتأت  الذي  األمر 
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لى قرار مجلس النواب فيما أجراه من مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة ع

 تعديالت على بعض النصوص، لالعتبارات األتية: 

االحتراف الرياضي يسهم في النهوض باالقتصاد الوطني وتنويعه وله تأثيره   -1

 اإليجابي على جميع القطاعات في المملكة. 

 صناعة.تُ تم ت ويل الرياضة إلى  2030أن رؤية مملكة الث رين االقتصادية  -2

المنافسات  -3 الث رينيين  الرياضيين  خوض  إلى  يؤدي  الرياضي  االحتراف 

 الخارجية ورفع اسم مملكة الث رين في الم افل الدولية.  

االت ادات  -4 مع  الث رين  مملكة  بالتزامات  الوفاء  الرياضي  االحتراف  يدعم 

االنتقال   بخصوص  المختلفة  الدولية  الرياضي،    إلىالرياضية  االحتراف 

  الرياضية وتنميتها وت سين قدرتهاهمة بشكل كثير في تطوير العملية  والمسا

 التنافسية في الم افل الرياضية اإلقليمية والدولية. 

 

النواب الموقر فقد جاءت أغلب ا توافقية وبشأن التعديالت التي أجراها مجلس    

وزارة وتتوافق  شؤون  مع  األولمبية  واللجنة  والرياضة  ال  الشباب  القواعد  دولية  مع 

أضــاف   حيث  الرياضي،  االحــتراف  بشأن  اللعبة  المقررة  "إتحاد  مصــطلح 

ج ة غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو ه بأنه:  ف  وعرَّ المادة األولى    الرياضية" إلى

رياضات محد دة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي،  

 .الدولي المعني ب اوتتبع االتحاد الرياضي 

إنه     المادةحيث  لنص  من  66)  طثقاً  االجتماعية (  واألندية  الجمعيات  قانون 

 ،العاملة في ميدان الشثاب والرياضة والمؤسسات الخاصة  والثقافية والهيئات الخاصة

يكون االتحاد الرياضي   ، وتعديالته،1989لسنة  (  21رقم )الصادر بالمرسوم بقانون  

 ً ومالياً وفنياً عن شئون اللعبة أو النشاط في المملكة، ويتولى اإلشراف   المسئول إداريا

القوانين   بمراعاة  بمقتضاه  الصادرة  واألنظمة  القانون  هذا  ألحكام  طبقاً  عليها 

 واألنظمة الصادرة عن االتحاد الدولي لهذه اللعبة. 
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المادة     لنص  الوطثقاً  الرياضية  نظامالثالثة من  الموحد لالت ادات  ،  األساسي 

( رقم  األولمثية  اللجنة  رايس  بقرار  لسنة  15الصادر    االتحاد   يتولى"  :  2014( 

رعاية وتطوير وتنظيم نشاط اللعبة في مملكة البحرين في حدود القواعد    الرياضي

ات  واألنظمة التي يضعها االتحاد الدولي للعبة، وبمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذ

   الصلة.

االتحاد  و وتحت    -يباشر  األولمبية  اللجنة  تضعها  التي  العامة  السياسة  إطار  في 

 : الصالحيات التالية إشرافها

تنظيم االحتراف في حدود القواعد التي يضعها االتحاد الدولي للعبة وبموافقة   .1

 اللجنة األولمبية. 

الالعبين في األندية وتمثيلهم في   .2 مسابقاتها وذلك في حدود اعتماد تسجيل 

وضع أسس ، فضالً عن  األعداد المقررة في اللوائح والنظم الخاصة باالتحاد

وقواعد االستغناء عن الالعبين أو انتقالهم بين األندية الرياضية، واحترافهم 

 داخلياً وخارجياً بمراعاة قواعد االتحاد الدولي للعبة. 

لال   تعريف  وضع  الضروري  من  فكان  هذا  وتسجيل  وعلى  الرياضي،  ت اد 

اللجنة   أو  الوزارة  لدص  تسجيله  بداًل من  الرياضية  اللعثة  ات اد  لدص  االحتراف  عقود 

و الوارد بقرار مجلس  األولمثية، فضالً عن إسناد عدد من االختصاصات إليه على الن 

 النواب والموضح بالجدول المرفل. 

  القانون، والتي كانل  كما قرر مجلس النواب حذف المادة الخامسة من مشرو   

تُجيز إنشاء أندية رياضية خاصة في شكل شركات وفقاً لقانون الشركات التجارية، أو  

ت ويل أندية قاامة إلى شركات تجارية، ويرجع ذلك إلى صدور المرسوم بقانون رقم  

قانون الجمعيات واألندية  مكرراً( إلى    62الذي أضاف نص المادة )  2020( لسنة  24)

   والثقافية والهيئات الخاصة  يةاالجتماع
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الخاصة والمؤسسات  والرياضة  الشثاب  في ميدان  بقانون    العاملة  بالمرسوم  الصادر 

لسنة  21رقم ) التي قرر  1989(  الخامسة  بالمادة  الوارد  ال كم  ، والذي تضمن ذات 

 مجلس النواب حذفها. 

مجلس النواب  التي أجراها  تعديالت  ارتأت اللجنة الموافقة على الفقد  وعلى هذا،    

الذي ،  وال تؤثر على الثنيان التشريعي لمشرو  القانون  تفل مع ص يح القانونألنها ت

ي تتفل بشأنها كل الجهات ذات العالقة،  له وجاهته القانونية وفل أهدافه الم ددة، الت 

التطورات   يواكب  القانون  مشرو   الرياضة بموجثها    أصث ل  التي باعتثار  صناعة 

ً رايس  اً م رك بناء صناعة رياضية متقدمة   يا الجادة في  العالم    القتصاد كثير من دول 

 تتسار  فيها لت قيل الريادة.
 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: :سادسـًا

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

   على اختيار كل من: 

 مقرًرا أصليـًا.    دالل جاسم الزايد اذة ــاألست سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.   رضا إبراهيم منفردي األستــاذ سعادة  .2
 

 

 

 توصية اللجنة:   : سابعـًا

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون،    

 فإن اللجنة توصي بما يلي: 

بشأن   ) ( الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم )  ( لسنة  -

االحتراف الرياضي )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس  

 الشورى(. 
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بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس مواد مشروع القانون   الموافقة على -

 . (ما وردت تفصيالً في الجدول المرفقك )        النواب

 

 

 الالزم،واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ 

 

 

 سبيكة خليفة الفضالة                     نانسي دينا إيلي خضوري          

 شؤون الشباب رئيس لجنة                            شؤون الشبابنائب رئيس لجنة      
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 ( لسنة بشأن االحتراف الرياضي  رقم )  قانون مشروع 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 مسمى المشروع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة  

 بشأن االحتراف الرياضي

 

 مسمى المشروع 
 

ـجـلس   • ـم اـل ـعـلى ـقرر  قـــة  واـف ـم اـل

كـما ورد في مشـــــروع    المســـــمى

 القانون.

)المسمى كما ورد في مشروع 

 القانون( 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة  

 بشأن االحتراف الرياضي

 

 

 مسمى المشروع 
 

الموافـقة على المســـــمى كـما   •

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 مسمى المشروع 
 

بشأن مشروع قانون رقم ) ( لسنة  

 .االحتراف الرياضي
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة 

 قرر المجلس حذف عبارة •

 

)وعلى قانون الشـــركات التجارية   

ــوم بقانون رقم   ــادر بالمرســ الصــ

 .وتعديالته،(،  2001( لسنة  21)

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 

 

 

 

 الديباجة 

مجلس   قرار  على  الموافقة 

 النواب ب ذف عثارة

 

الشركات    قانون  )وعلى 

بالمرسوم  الصادر  التجارية 

( رقم  لسنة  21بقانون   )

 . ، وتعديالته،(2001

 

 الديباجة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 

نحن حـمد بن عيســـــى فل خليـفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالع  بعد

(  5)رقم المرســوم بقانون  وعلى  

ة   ــأن    1983لســــــن ل  بشـــ تعـدـي

( لسـنة 2المرسـوم األميري رقم )

أعلى   1975 ــاء مجلس  ــإنشــــ ب

 للشباب والرياضة، وتعديالته،

  

ة  وعلى   دـي ات واألـن انون الجمعـي ـق

االجتمـاعيـة والثقـافيـة وال يئـات  

 

نحن حمـد بن عيســـــى فل خليفـة        

 .ملك مملكة البحرين

ــتور، وعلى على    االطالع  بعد   الدس

ــوم بقانون   ــنة 5)رقم المرســ ( لســ

تـعدـيل المرســـــوم بشـــــأن    1983

  1975( لســـــنـة  2األميري رقم )

بـإنشـــــاء مجلس أعلى للشـــــبـاب  

 والرياضة، وتعديالته،

  

الجمعيــات واألنــديــة   قــانون  وعلى 

ــات   وال يئ ــة  ــافي والثق ــة  ــاعي االجتم

الخاصــة العاملة في ميدان الشــباب 

 

نحن حـمد بن عيســـــى فل خليـفة        

 .ملك مملكة البحرين

ــد ــدســـــتور،  على    االطالع  بع ال

ــوم بقانون    وعلى (  5)رقم المرسـ

تعـديـل  بشـــــأن    1983لســـــنـة  

( لسـنة 2المرسـوم األميري رقم )

أعلى   1975 مجلس  ــاء  ــإنشــــ ب

 للشباب والرياضة، وتعديالته،

 

ة    دـي ات واألـن انون الجمعـي وعلى ـق

االجتمــاعيــة والثقــافيــة وال يئــات 

الـشباب    الخاـصة العاملة في ميدان
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

الخاصة العاملة في ميدان الشباب  

ات الخاصـة   والرياضـة والمؤســس

ــوم بقانون رقم  ــادر بالمرسـ الصـ

 ، وتعديالته،1989( لسنة 21)

ــركات التجارية   وعلى قانون الشـ

ــوم بقانون رقم  ــادر بالمرسـ الصـ

 ، وتعديالته،2001( لسنة 21)

الم  رقم وعلى  بقــانون  رســـــوم 

لســـــنــة  41) بشــــــأن   2002( 

 سياسات وضوابط الخصخصة،

ومجلس  أ  الشورى  مجلس  قر 

وقد  نصه،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

والرياضــة والمؤســســات الخاصــة  

الصـــــادر ـبالمرســـــوم بـقانون رقم 

 ، وتعديالته،  1989( لسنة 21)

 

 

 

ــوم بقانون رقم ) (  41وعلى المرسـ

ــنة  ــات    2002لسـ ــياسـ ــأن سـ بشـ

 وضوابط الخصخصة،

الشو أ   مجلس  ومجلس  قر  رى 

وقد  نصه،  اآلتي  القانون  النواب 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

والرياضـة والمؤسـسـات الخاصـة  

الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،  1989( لسنة 21)

 

 

 

(  41وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشـــأن ســـياســـات   2002لســـنة 

 وضوابط الخصخصة،

وـمـجـلس  أ  الشـــــورى  ـمـجـلس  ـقر 

النواب القانون اآلتي نصـــه، وقد 

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

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 ( 1مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1مادة )

ال • المجلس إجراء  تعــديالت  قرر 

 اآلتية:

 

اتحاد اللعبة  إضافة تعريف لــــ ) -1

ة( اضــــــي د    الرـي درج بـع بحـيث ـي

(   األوـلـمـبيـــة(، اـلـلـجنـــة  ـتـعرـيف 

وـصياغته على النحو الوارد في  

 النص بعد التعديل.

أ اإلمالئي في    -2 تصـــــحيح الخـط

ة   ادي(كلـم ة   )ـن داـي الواردة في ـب

 ( 1مادة )
 

مجلس    • قرار  على  الموافقة 

التعديالت  بإجراء  النواب 

 اآلتية: 

 

ــ ) -1 اتحاد إضـافة تعريف لــــ

بحيث يدرج    اللعبة الرياضـــية(

  اللجنة األولمبية(، بعد تعريف )

وصــــــياغـته على النحو الوارد 

 في النص بعد التعديل.

أ اإلمالئي    -2 تصـــــحيح الخـط

ــة   كلم ــادي(في  في    )ن الواردة 

 ( 1مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــانون،  الق هــذا  أحكــام  تطبيق  في 

ة   الـي ارات الـت ات والعـب يكون للكلـم

اتعريف ) د معـه اـق (  الجـهة المتـع

 .ناٍد(لتصبح )

ــول التعاريف اآلتية:   -3   إعادة صـ

)الرياضي   –)االحتراف الرياضي(  

على   )عـقد االحتراف(  -(المحترف

بـعـــد   الـنـص  فـي  الـوارد  الـنـحـو 

 التعديل.

بحـذف تعريف ) -4 ( الوارد المكـت

 في ن اية المادة.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون  

اني   ة المـع الـي ارات الـت ات والعـب للكلـم

ة تعريف ) داـي د ـب اـق ة المتـع الجـه

 .ناٍد(( لتصبح )معها

ــاريف   -3 التع ــادة صـــــول  إع

)االحتراف الرياضــــي(    اآلتية:

)عقد    -()الرياـضي المحترف –

اـلوارد   االـحـتراف( اـلـنـحو  ـعـلى 

 في النص بعد التعديل.

4- ( تعريف  ــذف  (  المكتــب ح

 الوارد في ن اية المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــانون،  الق هــذا  ــام  أحك تطبيق  في 

ة   الـي ارات الـت ات والعـب يكون للكلـم
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

ة قرين كـل من ـا،   المعـاني المبيـن

ما لم يقتض ِ سـياق  النص خالف  

 ذلك:

الوزير: الوزير المعني بشــــؤون  

 .الرياضة

الوزارة: الوزارة المعنية بشـؤون  

 الرياضة.

اللجـنة األولمبـية: اللجـنة األولمبـية  

 البحرينية.

ا: د معـه اـق ة المتـع ادي   الجـه ل ـن ـك

ــجل   ــ ر قانوناً ومس رياضــي مش

حـــاد  اـت كـــل  أو  وزارة،  اـل لـــدى 

اللجنــة  في  ريــاضـــــي عضـــــو 

المبينة قرين كل من ا، ما لم يقتض ِ  

 سياق  النص خالف ذلك:

بشــــــئو   اـلوزـير: اـلـمـعـني  ن اـلوزـير 

 .الرياضة

الوزارة المعنـية بشـــــئون    الوزارة:

 الرياضة.

 

ة: ة األولمبـي ة    اللجـن ة األولمبـي اللجـن

 البحرينية.

ــية: جهة  ير  اتحاد اللعبة الرياضـ

ــة أو  حكومـية تتولى إدارة رـياضـــ

ــات مـحددة، وتتولى تنظيم  رـياضـــ

ــات على  ــة أو الرياضـ هذا الرياضـ

المـعاني المبيـنة قرين ـكل منـ ا، ما  

اق  النص خالف   لم يقتض ِ ســــــي

 ذلك:

الوزير المعني بشـــــئون    الوزير:

 .الرياضة

الوزارة المعنية بشــئون   الوزارة:

 الرياضة.

اللجنة األولمبية    اللجنة األولمبية:

 البحرينية.

اتحاد اللعبة الرياضية: جهة  ير 

حكومية تتولى إدارة رياضـــة أو 

رياضــــات محددة، وتتولى تنظيم 

هذا الرياضــة أو الرياضــات على 



175 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

أو كــل مؤســـــســــــة   األولمبيــة، 

مرخص لـ ا بتمثيل الرياضـــــيين  

  المحترفين.  

 

 

 

 

ممارســـة  االحتراف الرياضـــي:  

ــكاله   ــاط الرياضــي بكافة أش النش

يبــاشـــــرهــا  حرفــة  أو  كم نــة 

ــيون المحتر ــفة  الرياضـ فون بصـ

منتظـمة بـ دف تحقيق ـعاـئد ـمادي  

ــتوى المحلي، وتتبع االتحاد  المســ

 الدولي المعني بها.الرياضي 

المتعــاقــد معهــا  نــادٍ : كــل  الجهــة 

رياضـي مـش ر قانوناً ومـسجل لدى 

اضـــــي   الوزارة، أو كـل اتحـاد رـي

عضـــو في اللجنة األولمبية، أو كل  

ل ـا بتمثيـل   مؤســـــســـــة مرخص 

 المحترفين.  نالرياضيي 

ــي:   اتخاذ العمل  االحتراف الرياضــ

ة أو  اضـــــي كمهـن في المجـال الرـي

وفق عـقد   حرـفة لتحقيق ـعاـئد ـمالي

 بين األطراف المتعاقدة.

 

حاد  المســتوى المحلي، وتتبع االت

 الرياضي الدولي المعني بها.

 نـادٍ : كـل  الجهـة المتعـاقـد معهـا

رياضــي مشــ ر قانوناً ومســجل  

اتــحـــاد   كـــل  أو  الــوزارة،  لـــدى 

ــة  اللجن في  ــاضـــــي عضـــــو  ري

األولمبية، أو كل مؤسسة مرخص  

 المحترفين.  نل ا بتمثيل الرياضيي 

اتخاذ العمل االحتراف الرياضـي:  

في المـجال الرياضـــــي كمهـنة أو 

حرفـة لتحقيق عـائـد مـالي وفق 

 عقد بين األطراف المتعاقدة.

 



176 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

اق على  وفق عقود عـمل يتم االتـف

 شروط ا مسبقاً.

 

 

ــي المحترف:   الالعب أو الرياضـ

عضــو الج از الفني أو الطبي أو 

ــاء  اإلداري   لق ــاضـــــى  يتق ــذي  ال

ممارســته العمل الرياضــي مبال  

مالية كرواتب أو مكافآت بموجب  

الج ــة  وبين  بينــه  احتراف  عقــد 

المتـعاقد معـ ا غير النفـقات الفعلـية 

في  ــه  ــاركت مشــــ على  ــة  المترتب

النشــاط الرياضــي كنفقات الســفر 

 

 

 

 

اضـــــي المحترف:   الالـعب أو الرـي

ــو الجهاز الفني أو الطبي أو  عضــ

ـ ـيرـهم  أو  ـتـحـكـيـمي  اـل أو  اإلداري 

ممن يعملون في المجال الرياضــي 

ب أو  اً كراـت الـي اضـــــى أجراً ـم ويتـق

مكافأة لقاء تقديمه أي من الخبرات 

اإلدارـية والفنـية والـقدرات اـلذهنـية  

المتعــاقــد معهــا   والبــدنيــة للجهــة 

 

 

 

 

الالعب أو محترف: الرياضــــي ال

عضــو الجهاز الفني أو الطبي أو 

أو  يرهم  التحكيمي  أو  اإلداري 

الــمــجـــال   فــي  يــعــمــلــون  مــمــن 

ــى أجراً مالياً   ــي ويتقاضـ الرياضـ

كراـتب أو مـكاـفأة لـقاء تـقديـمه أي 

واـلـفـنيـــة   اإلداريـــة  اـلـخـبرات  ـمن 

والقدرات الذهنية والبدنية للجهة  

المتـعاـقد معـها بموـجب عـقد مـحدد  
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

أمين والـتدرـيب وـما   اـمة والـت واإلـق

 شابه ذلك.

 

د االحتراف:   دة  عـق د مـحدد الـم عـق

الريــاضـــــي  ــاه  بمقتضــــ يتع ــد 

المحترف بأن يقدم للج ة المتعاقد 

ــه   من أو جزء  ــه،  وقت ــل  ك ــا  مع 

الج  لالحتراف  زئي،  بــالنســـــبــة 

ة   ذهنـي ة واـل دنـي ة والـب ه الفنـي دراـت وـق

أو مكــافــأة  أجر  لقــاء  واإلداريــة 

 متفق علي ا.

 

بموجب عقد محدد المدة بينه وبين  

 الجهة المتعاقد معها.

 

 

االـحـتراف:   ـبـين ـعقـــد  ـيـتم  اـتفـــام 

واـلـجهـــة  اـلـمـحـترف  ــي  اـلريـــاضـــ

المتعاقد معها يتعهد فيه الرياضــي 

الخبرات  بتقــديم أي من  المحترف 

اإلدارـية والفنـية والـقدرات اـلذهنـية  

والـبدنـية للجـهة المتـعاـقد معـها وفق 

ل  فل اـب ت عمـل محـددين مـق ة ووـق ـي

 أجر مالي متفق عليه.

 

ه   دة بيـن د الـم اـق ة المتـع وبين الجـه

 معها.

االحتراف:   ــد  بين عق يتم  ــام  اتف

والجهــة  المحترف  الريــاضـــــي 

ـفيـــه  ـيـتـعهـــد  ـمـعهـــا  اـلـمـتعـــاقـــد 

ديم أي  اضـــــي المحترف بتـق الرـي

واـلـفـنيـــة   اإلداريـــة  اـلـخـبرات  ـمن 

والقدرات الذهنية والبدنية للجهة  

ت  ة ووـق د معهـا وفق فلـي اـق المتـع

ل أجر مـالي  عمـل محـددين مقـاـب

 متفق عليه.
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

مكـتب تســـــجـيل عقود  المكـتب :  

 االحتراف الرياضي.

 

 ( 2مادة )

 

 

 

 

 

 ( 2مادة )

التعــديالت   • إجراء  المجلس  قرر 

 اآلتية:

 

 

 

 ( 2مادة )

قرار مجلس   • على  ــة  الموافق

الت   عـــدـي ـت اـل بـــإجـراء  واب  ـن اـل

 اآلتية:

ــارة    .1 ــدال عب )اتحــاد اســـــتب

ــة( ــاضـــــي الري ــة  ــارة    اللعب بعب

ــة   األولمبي ــة  اللجن أو  )الوزارة 

بحســـــب األحوال( الواردة في  

 الفقرة األولى من البند )ب(.

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

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارة   .1 دال عـب ة  اســـــتـب اد اللعـب )اتـح

بعبـارة )الوزارة أو   الريـاضـــــيـة(

ــب األحوال(   اللجنة األولمبية بحســ

الواردة في الفقرة األولى من البنـد 

 )ب(.

ـحذف عـبارة )للعـبة( الواردة في  .2

ــد  البن من  األولى  الفقرة  ــة  ــاي ن 

 )ب(.

حـذف الفقرة الثـانيـة من البنـد   .3

 )ب(.

 )نص المادة بعد التعديل(

عـبـــة(  .2 ـل )ـل عـبـــارة  حـــذف 

الفقرة   ــة  ن ــاي في  الواردة 

 األولى من البند )ب(.

من  .3 ــة  ــاني الث الفقرة  ــذف  ح

 البند )ب(.
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

يجوز للج ـات المتعـاقـد مع ـا   -أ

يـ  ـــي اـلريـــاضـــ ـمع  ـتعـــاقـــد    ن اـل

ــاط    المحترفين ــة النشـ لممارسـ

ـبعـ  اـلـمحـــدد  ـــ اـلريـــاضـــــي  د ق

 االحتراف.

ــجيل عقد االحتراف   -ب يجب تسـ

أو  اـلوزارة  لـــدى  واـعـتمـــاده 

ــب   بحســــ ــة  األولمبي ــة  اللجن

ـطرفــاه   ـيـلـتزم  وأن  األـحوال، 

اـلوـطـني  االـتحـــادـين  ـبـقواعـــد 

 والدولي للعبه.

المتعــاقــد مع ــا   -أ للج ــات  يجوز 

يـ  ـــي ريـــاضـــ اـل ع  ـم عـــاقـــد  ـت  ناـل

ــاط  ــة النشــ المحترفين لممارســ

عـ  ـب حـــدد  ـم اـل ــي  ريـــاضـــ ـــ اـل د ق

 االحتراف.

يـجب تســـــجـيل عـقد االحتراف   -ب

ــدى   ل ــاده  ــة  واعتم اللعب اتحــاد 

وأن يلتزم طرـفاه ،  الرـياضــــــية

ي   ـن وـط اـل ن  حـــادـي االـت واعـــد  ـق ـب

 والدولي.

 

للج ـات المتعـاقـد مع ـا  جوز  ي  -أ

يـ  ـــي ريـــاضـــ اـل ـمع  عـــاقـــد  ـت  ناـل

ــاط   ــة النشـ المحترفين لممارسـ

قـــد   ـع ـب حـــدد  ـم اـل ــي  ريـــاضـــ اـل

 االحتراف.

يجب تســــجيل عقد االحتراف   -ب

ــدى   ل ــاده  ــة  واعتم اللعب اتحــاد 

وأن يلتزم طرـفاه ،  الرـياضــــــية

ي   ـن وـط اـل ن  حـــادـي االـت واعـــد  ـق ـب

 والدولي.
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

دعـاوى أو  ل اـل ل تســـــجـي وال يقـب

المنـازعـات النـاشـــــئـة عن عقـد 

ر   غــي ــي  ريـــاضـــ اـل راف  االحــت

 المسجل والمعتمد لدى المكتب.

 

 

 ( 3مادة )

 

 

 

 ( 3مادة )

التعديالت   • إجراء  المجلس  قرر 

 اآلتية: 

 

 ( 3مادة )

مجلس  • قرار  على  الموافقة 

التعديالت   بإجراء  النواب 

 اآلتية: 

)بعد موافقة   استبدال عبارة .1

اللجنة  ورئيس  الوزير 

 ( 3مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارة .1 موافقة    استبدال  )بعد 

اللجنة   ورئيس  الوزير 

اللعبة   اتحاد  يصدر  األولمبية، 

)يصدر   بعبارةالرياضية(  

اللجنة   ورئيس  الوزير 

يخصه،(   فيما  كل  األولمبية، 

األولى   الفقرة  بداية  في  الواردة 

 من المادة.

2. ( عبارة  لعبةحذف  كل  (  في 

( كلمة  بعد  ( المحترفينالواردة 

 في الفقرة األولى من المادة.

اتحاد  يصدر  األولمبية، 

الرياضية(     بعبارة اللعبة 

ورئيس  الوزير  )يصدر 

فيما   كل  األولمبية،  اللجنة 

بداية يخصه،(   في  الواردة 

 الفقرة األولى من المادة.

(  ل لعبةفي كحذف عبارة ) .2

كلمة  بعد  الواردة 

الفقرة المحترفين) في   )

 األولى من المادة.

3. ( كلمة  (  الرياضييناستبدال 

أينما    )الالعبين(بكلمة  

 وجدت في المادة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 

 

 

واللجنة   تنشىء  -أ الوزارة 

يخصه،  فيما  ُكل  األولمبية، 

عقود   بتسجيل  يختص  مكتب 

ألحكام   الخاضعة  االحتراف 

القانون وأي تعديل يطرأ   هذا 

السجالت   وإعداد  علي ا 

 الالزمة لذلك. 

3. ( كلمة  (  الرياضييناستبدال 

وجدت    )الالعبين(بكلمة   أينما 

 في المادة. 

 تعديل()نص المادة بعد ال

 

الرياضية -أ اللعبة  اتحاد    يُنشىء 

عقود   بتسجيل  يختص  مكتب 

االحتراف الخاضعة ألحكام هذا 

يطرأ علي ا  تعديل  القانون وأي 

 وإعداد السجالت الالزمة لذلك. 

 

  

 

 

  يُنشىء اتحاد اللعبة الرياضية -أ

عقود   بتسجيل  يختص  مكتب 

هذا  ألحكام  الخاضعة  االحتراف 

علي ا   يطرأ  تعديل  وأي  القانون 

 وإعداد السجالت الالزمة لذلك. 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

بالمكتب    -ب العمل  بنظام  يصدر 

وإجراءات التسجيل قرار من  

اللجنة  ورئيس  الوزير 

 األولمبية بحسب األحوال.

بت الرسوم ج_ يصدر  فئات  حديد 

عقود   تسجيل  على  المستحقة 

وأي  واعتمادها  االحتراف 

من   قرار  علي ا  يطرأ  تعديل 

مجلس   موافقة  بعد  الوزير 

 الوزراء.

يكون تسجيل عقود االحتراف    -د

الج ة   نفقة  على  واعتمادها 

 

بالمكتب    -ب العمل  بنظام  يصدر 

التسجيل   من قرار  وإجراءات 

اللعبة  اتحاد  إدارة    مجلس 

 . الرياضية

الرسوم   فئات  بتحديد  يصدر  ج_ 

عقود   تسجيل  على  المستحقة 

وأي   واعتمادها  االحتراف 

قرار   علي ا  يطرأ  من  تعديل 

اللعبة   اتحاد  إدارة  مجلس 

جمعيته   موافقة  بعد  الرياضية 

الجهة   وتلتزم  العمومية، 

بالمكتب   -ب العمل  بنظام  يصدر 

التسجيل   من وإجراءات  قرار 

اللعبة   اتحاد  إدارة  مجلس 

 . الرياضية

 

الرسوم   -ج فئات  بتحديد  يصدر 

عقود   تسجيل  على  المستحقة 

وأي   واعتمادها  االحتراف 

قرار   علي ا  يطرأ  من تعديل 

اللعبة   اتحاد  إدارة  مجلس 

الرياضية بعد موافقة جمعيته  

الجهة   وتلتزم  العمومية، 

المتعاقد معها، وعلى نفقتها،  
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

حالة  وفي  مع ا،  المتعاقد 

التسجيل   عن  امتناع ا 

تسجيل   المحترف  للرياضي 

على االحتراف  نفقة    عقد 

 الج ة المتعاقد مع ا. 

نفقتها،   وعلى  معها،  المتعاقد 

االحتراف  عقود  بتسجيل 

 واعتمادها. 

 

االحتراف  عقود  بتسجيل 

 واعتمادها. 

 

 ( 4مادة )

 

 

 

 

 ( 4مادة )

التعديالت    • إجراء  المجلس  قرر 

 اآلتية: 

 

 

 ( 4مادة )

مجلس   • قرار  على  الموافقة 

التعديالت  بإجراء  النواب 

 اآلتية: 

)بعد موافقة استبدال عبارة   .1

اللجنة  ورئيس  الوزير 

 األولمبية،  

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

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبارة   -1 موافقة  استبدال  )بعد 

اللجنة   ورئيس  الوزير 

 األولمبية،  

الرياضية(  -2 اللعبة  اتحاد    يصدر 

ورئيس   الوزير  )يصدر  بعبارة 

فيما   كل  األولمبية،  اللجنة 

يخصه،( الواردة في بداية الفقرة  

 األولى من المادة.

عبارة   -3 لعبة(  حذف  كل  )في 

)المحترفين(   كلمة  بعد  الواردة 

 في الفقرة األولى من المادة.

اللعبة   .2 اتحاد  يصدر 

)يصدر   الرياضية( بعبارة 

اللجنة   ورئيس  الوزير 

األولمبية، كل فيما يخصه،(  

الفقرة  بداية  في  الواردة 

 األولى من المادة.

)في كل لعبة(  حذف عبارة   .3

كلمة  بعد  الواردة 

الفقرة  في  )المحترفين( 

 األولى من المادة.

كلمة   .4   )الرياضيين(استبدال 

أينما    )الالعبين(بكلمة  

 وجدت في المادة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 

 

 

 

 

اللجنة  ورئيس  الوزير  يصدر 

يخصه،   فيما  كل  األولمبية، 

اللوائح الخاصة بنظام االحتراف  

الالعبين   وبتعاقدات  الرياضي 

وبما ال   لعبة،  في كل  المحترفين 

كلمة  است  -4   )الرياضيين( بدال 

وجدت    )الالعبين( بكلمة   أينما 

 في المادة. 

 )نص المادة بعد التعديل(

 (  4مادة )

 

بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة 

اللعبة    ،األولمبية  اتحاد  يصدر 

بنظام    الرياضية الخاصة  اللوائح 

الرياضي وبتعاقدات   االحتراف 

ال    الرياضيين وبما  المحترفين، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد موافقة الوزير ورئيس اللجنة  

اللعبة    ،األولمبية  اتحاد  يصدر 

بنظام    الرياضية الخاصة  اللوائح 

الرياضي وبتعاقدات   االحتراف 

ال    الرياضيين وبما  المحترفين، 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

ولوائح   أنظمة  مع  يتعارض 

الوطنية   الرياضية  االتحادات 

من   سنة  خالل  وذلك  والدولية، 

 تاريخ العمل ب ذا القانون.

ا هذه  شروط  وتتضمن  للوائح 

الرياضي،   االحتراف  وأحكام 

يشمل ا   التي  الرياضية  واأللعاب 

ونوع   الرياضي  االحتراف  نظام 

االحتراف الذي يتم تطبيقه سواء 

كان كلياً أو جزئياً، وكذلك شروط  

الالعبين   تعاقدات  وقواعد 

المحترفين والمدد التي يحق بعدها 

أ مع  ولوائح  يتعارض  نظمة 

الرياضية   الوطنية  االتحادات 

من  سنة  خالل  وذلك  والدولية، 

 .تاريخ العمل ب ذا القانون 

شروط  و  اللوائح  هذه  تتضمن 

الرياضي،  االحتراف  وأحكام 

يشمل ا   التي  الرياضية  واأللعاب 

ونوع   الرياضي  االحتراف  نظام 

سو  تطبيقه  يتم  الذي  اء  االحتراف 

وكذلك شروط   أو جزئياً،  كان كلياً 

تعاقدات     الرياضيين وقواعد 

ب يحق  التي  والمدد  عدها المحترفين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ مع  ولوائح  يتعارض  نظمة 

الرياضية   الوطنية  االتحادات 

من   سنة  خالل  وذلك  والدولية، 

 .العمل ب ذا القانون تاريخ 

شروط  و  اللوائح  هذه  تتضمن 

الرياضي،   االحتراف  وأحكام 

يشمل ا   التي  الرياضية  واأللعاب 

ونوع   الرياضي  االحتراف  نظام 

تطبيقه سواء  يتم  الذي  االحتراف 

كان كلياً أو جزئياً، وكذلك شروط  

تعاقدات     الرياضيينوقواعد 

عدها المحترفين والمدد التي يحق ب 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

المالية  والحقوق  االنتقال  ل م 

 ك. المترتبة على ذل

 

 

 

 ( 5مادة )

قانون   أحكام  من  استثناًء 

االجتماعية   واألندية  الجمعيات 

الخاصة   وال يئات  والثقافية 

الشباب   ميدان  في  العاملة 

المالية   والحقوق  االنتقال  ل م 

 المترتبة على ذلك 

 

 

 

 ( 5مادة )

المجلس   • مع قرر  المادة  حذف 

 مراعاة إعادة ترقيم المادة الالحقة.

 

 

 

 

 ( 5مادة )

على   • مجلس  ر  اقرالموافقة 

ب مع  النواب  المادة  حذف 

المادة   ترقيم  إعادة  مراعاة 

 الالحقة.

 

االنتقا الماليةل م  والحقوق   ل 

 المترتبة على ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 



190 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

الخاصة   والمؤسسات  والرياضة 

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر 

، يجوز إنشاء 1989( لسنة  21)

أندية أو فرق رياضية خاصة وفقاً  

الشركات   التجارية  لقانون 

رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر 

لسنة  21) يجوز  2001(  كما   ،

تحول األندية أو الفرق الرياضية 

القائمة إلى أندية أو فرق رياضية  

الشركات  لقانون  خاضعة 

للوائح  وفقاً  وذلك  التجارية، 

التي   واالشتراطات  والقرارات 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

مع   بالتنسيق  الوزير  من  تصدر 

 . ةالوزير المعني بشؤون التجار

 

 

 

 

 

 

 (  6) ادة م

 

 

 

 

 

 

( بعد إعادة 5مادة )  –(  6) ادة م

 الترقيم

 

 

 

 

 

 

( بعد 5مادة )  –(  6مادة ) 

 إعادة الترقيم

 

 

 

 

 

 

 

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

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرر المجلس الموافقة على نص   •

مشروع   في  ورد  كما  المادة 

 .القانون

)نص المادة كما ورد في مشروع  

 القانون مع إعادة ترقيمها( 

 بعد إعادة الترقيم (5مادة )

 

 

الوزراء  مجلس  رئيس  على 

فيما    - المعنيين  و والوزراء   كل 

المادة   • نص  على  الموافقة 

مشروع   في  ورد  كما 

 .القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوزراء  مجلس  رئيس  على 

المعنيين   فيما   -والوزراء  كل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما  
 وردت من احلكومة 

نصوص املواد كما أقرها جملس  
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة 

الوزراء  مجلس  رئيس  على 

المعنيين   فيما   -والوزراء  كل 

  تنفيذ أحكام هذا القانون،  -يخصه  

ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ  

 نشره في الجريدة الرسمية.

القانون،    –يخصه   تنفيذ أحكام هذا 

لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  ويُعمل 

 نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

  تنفيذ أحكام هذا القانون،  -يخصه  

ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ  

 نشره في الجريدة الرسمية.
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   م2020نوفمثر  29:  التاريخ

 

 

 سعادة األستاذة / سبيكة خليفة الفضالة    الموقرة 

 رئيــس لجنــة شؤون الشباب      

 

لسنة بشأن االحتراف الرياضي )المعد في ضوء   مشروع قانون رقم ) (الموضوع: 

 االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 

 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

أرفل  م2020نوفمبر    18بتاريخ        رئيس  ،  الصالح  بن صالح  السيد علي  معالي 

مشروع قانون   من، نسخة (3د    5ف  ص ل ت ق /   459(  ، ضمن كتابه رقمالمجلس

ح بقانون المقدم من  رقم ) ( لسنة بشأن االحتراف الرياضي )المعد في ضوء االقترا

الشورى(  لمناقشت   ،مجلس  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  وإبداء  إلى  ه 

 الشثاب.شؤون المالحظات عليه للجنة 

 

 

، عقدت لجنة الشتؤون التشتريعية والقانونية اجتماعها  م2020نوفمبر  29وبتاريخ        

كما    ، وقرار مجلس النواب بشأنه،المذكور  مشرو  القانونحيث اطلعل على   ،مناثال

ناقشتتل الرأي القانوني المعد من قثل المستتتشتتار القانوني للجنة، واطلعل على جدول  
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النواب   مقارن بخصتتوص نصتتوص مشتترو  القانون والتعديالت التي أجراها مجلس

 .عليها

 

لمثادئ  مشتتتترو  القانون إلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهل اللجنة        

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

لســنة بشــأن االحتراف الرياضــي    مشــروع قانون رقم ) (  ترص اللجنة ستتالمة      

د في ضـــــوء االقترا دم من مجلس الشـــــورى()المـع انون المـق   تين من النتاحي   ،ح بـق

 والقانونية.  الدستورية

 

 

 دالل جاسم الزايد                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 ( 5ملحق رقم )
  الاقتراح بخصوص الخدمات لجنة تقرير 

(  99)  المادة من( أ)  البند بتعديل بقانون
 الصادر الأهلي  القطاع في العمل قانون من

 م2012 لسنة( 36) رقم بالقانون
  من والمقدم ،( المعدلة  بصيغته)  وتعديلاته

  ابتسام الدكتورة: الأعضاء السعادة أصحاب
 ودلال ال كعبي، محمد وجمعة الدلال، محمد

  حسن عبدالعزيز  والدكتور الزايد، جاسم
 . سلمان علي وجميلة أبل،
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 م 2020أكتوبر 26التاريخ: 

 10) )رقم التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

( من قانون العمل في القطاع األهلي  99حول االقتراح بقانون بتعديل البند )أ( من المادة )

 وتعديالته ) بصيغته المعدلة(  م 2012( لسنة 36الصادر بالقانون رقم )

ابتسام محمد الدالل، جمعة محمد الكعبي، دالل جاسم   : د. والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء 

 الزايد، د.عبدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمان 

 الفصل التشريعي الخامس -  الثالث دور االنعقاد العادي 

 مقدمــة: 

 

اريخ    ص ل خ ت / ف   362، وبموـجب الخـطاب رقم )م2020أبرـيل    26بـت

الـصالح رئيس مجلس الـشورى   (، أحال ـصاحب المعالي الـسيد علي بن ـصالح2د   5

ات   ة الخـدـم ادة )الموقر إلى لجـن د )أ( من الـم ل البـن دـي انون بتـع ( من 99االقتراح بـق

وتعديالته،    2012( لسـنة 36قانون العمل في القطاع األهلي الصـادر بالقانون رقم )

عادةوالمقدم من   امد.األعضـاء   أصـحاب الـس محمد الدالل، جمعة محمد الكعبي،    ابتـس

لمناقشـته ودراسـته ، العزيز حسـن أبل، جميلة علي سـلماندالل جاسـم الزايد، د.عبد

وخالل ،  وإعداد تقرير يتضـمن رأي اللجنة بشـأنه ليتم عرضـه على المجلس الموقر

إجراء تعـديالت على  ام مقـدمو االقتراح ـب اقشـــــة االقتراح بقـانون ـق إجراءات مـن

ار إليها فيه  خالل تقصـير الحد األقصـى لمدة االخطار  من    صـيا ته تة المـش من ـس

ــهر الى  ــيغته المعدلة إلى   120أشـ ــهر( والتقدم باالقتراح بصـ يوما )أي أربعة أشـ

    . كأساس إلعداد تقرير اللجنة  (بصيغته المعدلة)وتم اتخاذ االقتراح بقانون   ،اللجنة
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(،    3د5ف/ص ل خ ت  416 ) وبموجب الخطاب رقمم،  2020أكتوبر    19وبـتاريخ  

بتــاريخ   المنعقــد  الثــاني  المجلس في اجتمــاعــه  أكتوبر    18وبنــاًء على قرار مكتــب 

مواصـــلة دراســـة الموضـــوعات التي الزالت قيد الدرس لدى   م، بخصـــوص2020

ورى اللجنة يد علي بن صـالح الصـالح رئيس مجلس الـش ؛ أرـسل صـاحب المعالي الـس

( من ـقانون العـمل  99تـعدـيل البـند )أ( من الـمادة )االقتراح بـقانون ب   إلى لجـنة الـخدـمات

وتعديالته، والمقدم من    2012( لســـنة 36في القطاع األهلي الصـــادر بالقانون رقم )

ابتسـام محمد الدالل، جمعة محمد الكعبي، دالل جاسـم د.األعضـاء   أصـحاب السـعادة

لمان  العزيزالزايد، د.عبد ته وإعداد تقرير  ، حـسن أبل، جميلة علي ـس ته ودراـس لمناقـش

ثالثة  على أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد أقصـــاه  ، يتضـــمن رأي اللجنة بشـــأنه

 من تاريخه. أسابيع

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 بقانون المذكور في االجتماعات اآلتية:   االقتراحتدارست اللجنة  (1)

 الفصل الدور التاريخ  االجتماع

 5 2 م 2020أبريل  27 26

 5 2 م 2020يونيو  1 27

 5 2 م 2020سبتمبر  15 28

 5 2 م 2020سبتمبر  22 29

 5 2 م 2020سبتمبر   28 30

 5 3 م 2020أكتوبر   26 2
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دراستتتتتها على الوثاال المتعلقة باالقتراح بقانون موضتتتتو   اطلعل اللجنة أثناء   (2)

 الث ث والدراسة، والتي اشتملل على ما يلي:
 

 )مرفق(ومذكرته اإليضاحية.    ،)بصيغته المعدلة(  االقتراح بقانون المذكور -

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

 )مرفق(  والتنمية االجتماعية.رأي وزارة العمل  -

 )مرفق(  رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين. -

 )مرفق(  رأي االتحاد العام لنقابات عمال البحرين. -

 )مرفق(  رأي االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. -

 

شاااار  ج ااعماع اللجنة الني ممث ونيلو وةارل ال ما والعنمية اماعما،يةي  يض   ااار  -
 كا من:

 

 المنصب  االسم

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 الوكيل المساعد لشؤون العمل  أحمد جعفر الحايكي 

 مستشار قانوني   الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب 

 أخصائي عالقات عامة عبدالمحسن خليفة الظهراني
 

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع -
 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 
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 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 المساعد أمين سر اللجنة   دانة ابراهيم الشيخ 

 إدارة البحوث والدراسات 

 مشرف بحوث  منى ابراهيم العيد 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سما عبدالجليل علي 

 أخصائي إعالم صادم جعفر الحلواجي

 

 : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي  -ثانيــًا

 

ــريعية والقانونية بمجلس   ــؤون التش ــالمة االقتراح رأت لجنة الش ــورى س الش

 والقانونية.  الدستوريةتين  بقانون من الناحي 

 

 : مقدمي االقتراح رأي  - ثالثـًا 

أشــارت ســعادة العضــو الدكتورة ابتســام الدالل إلى أن ال دف من االقتراح   

ــاهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام واط راد، والحيلولة   بقانون هو المســ

طاعات األعـمال التي يصــــــعب فيـ ا توفير الـعامل الـبديل المؤهل  دون عرقـلة بعض ق

ات  امـع ة ) الـج ات التعليمـي اـع القـط ل ـك اـم ب الـع اًء على طـل ل بـن د العـم اء عـق بمجرد إنـ 

اءة والخبرة،   ــب من حـيث الكـف اســـ دـيل المـن إجراءات العثور على الـب دارس (، ـف والـم

في إجراءات اـستـصدار  واـستكمال المقابالت وإجراء المفاـضلة بين المتقدمين والـسير

الموافقات الالزمة لتـشغيل م من مختلف الج ات اإلدراية المختصة يتطلب مدة طويلة  
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ا، مما يؤثر في جودة ومستوى الخدمة المقدمة وتقييم أداء المؤسسة األكاديمية،   نسبيـــً

ــحة والم ن الطبية المختلفة   ــري على قطاع الصـ ــدق على قطاع التعليم يسـ وما يصـ

لقطاعات الحيوية، حيث يتعذر مثالً توفير بديل للطبيب االخصــــائي أو وغيرها من ا

غيره من أصــــحاب االختصــــاص إذا ما عبر أي من م عن رغبته بإن اء عقد العمل  

ا (، كما يتعذر اســـــتكمال اإلجراءات  بمجرد إنت اء مدة اإلخطار ) ثالثون يومــــــــــً

ا على الخدمات اإلدارية المتعلقة بالتوظيف خالل فترة زمنية قصيرة مما   يؤثر سلبـــــً

ــآت  ا على ترخيص بعض المنش ــً ــلبـــــ ــمل التأثير س ــحية المقدمة، وقد يمتد ليش الص

 الصحية.

 
 

ــأنه تحقيق التوازن في العالقة بين    وأكد ت ســــعادت ا أن االقتراح بقانون من شــ

بة   العامل وصـاحب العمل من خالل منح صـاحب العمل باالتفاق مع العامل مدة مناـس

لـغاـيات توفير ـبدـيل إذا ـما عبر الـعاـمل عن رغبـته ـبإنـ اء عـقد العـمل بحـيث تكون ـمدة 

تيح لصـــاحب العمل توفير عامل بديل مؤهل  اإلخطار مدة معقولة وبموافقة العامل، ت 

دون التأثير على جودة الخدمة أو اإلضـــرار بالمشـــروع االقتصـــادي بوجه خاص  

ة إلى أهمـيةوبالقطاع االقتصادي بوجه عام،   ــاـف اظ   ـباإلضـــ انون في الحـف االقتراح بـق

على بيئة االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية من خالل تمكين ا من المحافظة 

لى الكـفاءات الـنادرة والخبرات المتميزة التي يصــــــعب توفير ـبدـيل لـ ا خالل فترة ع

 زمنية وجيزة مما يساهم في استقرار تلك القطاعات ونموها.

 

 : وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي   -رابعـًا

 

 كان لوزارة العمل والتنمية االجتماعية المالحظات اآلتية: 

بمصل ة العامل إذا كان األخير هو الراغب في إنهاء العقد،  إن التعديل المقترح يضر   -

وكان عقد العمل يتضمن شرطتًا يقضي بأن مدة اإلخطار تزيد على ثالثين يومتًا، األمر  
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الذي قد يضيع على العامل فرصة لاللت اق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدص صاحب  

 عمل آخر. 

كان هو الراغب في إنهاء عقد    إن التعديل المقترح يضر بمصل ة صاحب العمل إذا -

تصل مدة اإلخطار    قد  العمل غير م دد المدة، إذا كان العقد يتضمن شرطتتًا بموجثه  

 إلى ستة أشهر حسب التعديل المقترح. 

ال الي    2012لسنة   36أ( من قانون العمل في القطا  األهلي رقم  /99إن نص المادة ) -

جعل مهلة اإلخطار الواجثة عند إنهاء  ي قل التوازن بين العامل وصاحب العمل، إذ ي

 صاحب العمل.  معقد العمل غير م دد المدة شهر واحد سواء بالنسثة للعامل أ

إن ت ديد مهلة اإلخطار عند إنهاء عقد العمل غير م دد المدة التي أخذ بها المشر    -

فل  أ( من قانون العمل في القطا  األهلي آنفة الذكر يت /99الث ريني بموجب المادة  )

مع ما تأخذ به القوانين المقارنة في هذا الصدد، األمر الذي يوجب اإلبقاء على المثدأ  

 ال الي لت ديد مهلة اإلخطار الواجثة عند إنهاء عقد العمل غير م دد المدة.

تثرم بعد   - التي  العقود  بأثر فوري على  المقترح، فإنه سيطثل  التعديل  إقرار  في حالة 

، ومن ثم تظل العقود ال الية خاضعة لل كم ال الي باعتثار  سريان العمل بهذا التعديل

 أن هذا ال كم ي قل ميزة مكتسثة للعمال، ومن ثم ال يجوز المساس بها. 

يصعب ت ديد األعمال التي يجوز لصاحب العمل والعامل االتفاق فيها على زيادة مهلة   -

مكن االستناد إليها  إلى ستة أشهر، نظًرا لعدم وجود معايير موضوعية ي   فيها   اإلخطار 

 لت ديد هذه األعمال. 

لذا   - العمل،  عالقة  بأطراف  يتعلل  المقترح  التعديل  مخاطثة    اقترحلإن  الوزارة 

االت ادين النقابيين ) االت اد العام لنقابات عمال الث رين واالت اد ال ر لنقابات عمال  

ألعمال وذلك  الث رين ( وغرفة تجارة وصناعة الث رين باعتثارها الممثل ألص اب ا

 ) مرفل (  للوقوف على مراياتهم حول االقتراح بقانون المذكور.

 

 : غرفة تجارة وصناعة البحرين رأي   -خامسـًا
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غرفة ) في مذكرت ا ( موافقت ا على االقتراح بقانون الذي من شأنه أن الأبدت  

يساهم في الحفاظ على بيئة العمل في مختلف القطاعات اإلقتصادية من خالل تمكين ا  

بديل ل ا خالل   المتميزة التي يصعب توفير  الكفاءات والخبرات  من المحافظة على 

تلك   استقرار  في  يساهم  مما  وجيزة  زمنية  دون  فترة  والحيلولة  ونموها،  القطاعات 

عرقلة بعض قطاعات األعمال التي يصعب في ا توفير العامل البديل المؤهل بمجرد  

التوازن في العالقة بين   العامل، فضالً عن تحقيق  بناًء على طلب  إن اء عقد العمل 

العامل وصاحب العمل من خالل منح صاحب العمل باإلتفاق مع العامل مدة مناسبة  

ات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في إن اء عقد العمل، بحيث تكون  لغاي 

مدة اإلخطار معقولة وبموافقة كال الطرفين شريطة أخذ رأي الغرفة حول مشروع  

عن سعادة وزير العمل والتنمية االجتماعية بشأن األعمال والم ن  الذي سيصدر  القرار  

ق على زيادة م لة اإلخطار في ا قبل صدوره.  التي يجوز لصاحب العمل والعامل االتفا

 ) مرفق ( 

 

 

 

 

 : االتحاد العام لنقابات عمال البحرينرأي  -سادسـًا

 

أكد  االتحاد العام لنقابات عمال البحرين ) في مذكرته ( رفضه لالقتراح بقانون مشيًرا 

يعمل على تقييد حرية العامل في التنقل من صاحب عمل آلخر، حيث    االقتراح  إلى أن

إن ذات القيود التي تجيز لصاحب العمل البحث عن عامل بديل خالل مدة ستة أش ر  

 هي ذات ا التي قد تكون سببـًا في ضياع فرصة العمل ل ذا العامل. 
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مل بأداء عمله عن  كما أشار االتحاد العام في مذكرته أنه إذا حالت دون التزام العا

كامل الفترة المحددة في العقد سيكون االلتزام بدفع قيمة ما تبقى من ا مرهقـًا للعامل 

في حال ما ألزم بدفع كامل المبل ، كما إنه سيمدد المدة التي نص علي ا القانون رقم 

(  25وعلى األخص المادة )  ،بشأن تنظيم سوق العمل وتعديالته   2006( لسنة  19)

تي أعطت حرية انتقال العامل األجنبي لصاحب عمل آخر بعد انقضاء سنة وال  ،منه 

من مدة العقد، أي ستمتد هذه المدة إلى فترة سنة وستة أش ر وهو ما يعني تقويض  

 إلغاء نظام الكفالة الذي قطعت البحرين فيه شوطـًا متقدمـًا. 

 

القيام بعمل رغمـًا عن إرادته يمكن أن يعود على  ب وعليه فإن الفرض على العامل  

أفضل.  بدائل عمل  على  للحصول  عليه  الفرصة  تفويت  بالضرر من خالل   العامل 

 ) مرفق ( 

 

 

 

 

 

 

 : االتحاد الحر لنقابات عمال البحرينرأي  - سابعـًا

 

  االقتراح بقانون ما جاء في    أن  بي ن االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في مذكرته  

سوف يس م بالمزيد من المرونة والتفاهم واالنسجام بين العامل وصاحب العمل من  

تقتضيه المصلحة العامة    خالل التوصل إلى اتفاق بشأن مدة إن اء العقد بموجب ما

 للعمل. ) مرفق ( 

 

 رأي اللجنة:  - ثامنـًا
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( من قانون العمل  99)االقتراح بقانون بتعديل الثند )أ( من المادة  تدارستتل اللجنة       

) بصــــيغته    وتعديالته  2012( لستتتتنة 36ن رقم )في القطا  األهلي الصتتتتادر بالقانو 

 واستتتتتعرضتتتتل وجهات النظر التي دارت حوله من قثل أعضتتتتاء اللجنة  المعدلة(،

لمستتتشتتار القانوني لشتتؤون اللجان، وقد وممثلي وزارة العمل والتنمية االجتماعية وا

نة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية بمجلس الشتتورص والذي اطلعل اللجنة على رأي لج 

والقانونية، كما اطلعل   الدستتتتورية  تينقانون من الناحي االقتراح ب جاء مؤكدًا لستتتالمة  

اللجنتة على متذكرة كتل من غرفتة تجتارة وصتتتتنتاعتة الث رين، واالت تاد العتام لنقتابتات 

 عمال الث رين، واالت اد ال ر لنقابات عمال الث رين.

 

 

 

تألف االقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نص في مادته األولى على إضافة  ي 

( من قانون العمل في القطاع األهلي الصادر  99فقرة أخيرة إلى البند )أ( من المادة )

 ، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. 2012( لسنة  36بالقانون رقم ) 

 

ديم الخدمات للمواطنين بانتظام،  ي دف االقتراح بقانون إلى المساهمة في دوام تق

والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات األعمال التي يصعب في ا توفيرالعامل البديل  
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المؤهل بمجرد إن اء عقد العمل بناًء على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العالقة  

مدة  العامل  مع  باالتفاق  العمل  منح صاحب  خالل  من  العمل  وصاحب  العامل  بين 

لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته بإن اء عقد العمل، باإلضافة   مناسبة

 إلى الحفاظ على بيئة االستثمار في مختلف القطاعات االقتصادية.

 

 

وبعد تدارس االقتراح بقانون وفي ضوء اآلراء التي تم استعراضها أعاله،  

( بالمادة  عمالً  نظره  جواز  إلى  اللجنة  الالئ94انتهت  من  لمجلس  (  الداخلية  حة 

 الشورى.

 

   

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:  - تاسعـًا
 

ــورى، اتفقت اللجنة   39إعماالً لنص المادة )        ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشـ

 على اختيار كل من :

 أصليـًا. مقرًرا          األستاذة هـــــــــــالة رمـــــزي فايــــزسعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.       فاطمة عبدالجبار الكوهجــــيسعادة الدكتورة  .2

 

 توصية اللجنة:   -عاشًرا

ا لنص المادة ) في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء     ــً   ( من 94ووفقـــ
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 بما يلي: اللجنة توصيالالئحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن 

 

ـــنة )( بتـعدـيل البـند )أ( من الـمادة )  االقتراح بـقانون رقم )  جواز نظر - ( من  99( لســ

   وتعديالته   2012( لســنة  36قانون العمل في القطاع األهلي الصــادر بالقانون رقم )

عادة، والمقدم من  ) بصـيغته المعدلة( ام محمد الدالل،  د.  :األعضـاء  أصـحاب الـس ابتـس

 .بدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمانجمعة محمد الكعبي، دالل جاسم الزايد، د.ع

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2020أبريل  27التاريخ:
 

 

 ة المحترم ج اد عبدهللا الفاضل  /الدكتورةسعادة 
 الخدماترئيــس لجنة  

 
 

بقانونالموضوع:   المادة )  االقتراح  البند )أ( من  العمل في  99بتعديل  قانون  ( من 

( رقم  بالقانون  الصادر  األهلي  لسنة  36القطاع  من  2012(  والمقدم  وتعديالته،  م 

أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدالل، جمعة محمد الكعبي، دالل  

 جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمان.  
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 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

رئيس  أرفل    م2020أبريل    26بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

  االقتراح بقانون   ، نسخة من ( 2د    5ص ل ت ق/ ف    363م )، ضمن كتابه رق المجلس

( من قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون  99بتعديل البند )أ( من المادة )

م وتعديالته، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة  2012( لسنة  36رقم )

ابتسام محمد الدالل، جمعة محمد الكعبي، دالل جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن  

ته وإبداء  ى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشإلأبل، جميلة علي سلمان،  

 . الخدماتللجنة المالحظات عليه 

 

عقدت لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية اجتماعها    م2020أبريل  27وبتاريخ      

كما ناقشتل الرأي    ،مذكرته اإليضتاحية، و االقتراح بقانون، حيث اطلعل على  ثالثينال

   .للجنة  المعد من قثل المستشار القانوني  القانوني

 

لمثتادئ    قتانونقتراح ب اال  إلى عتدم مختالفتة  –ة والنقتاش  بعتد المتداولت   –وانتهتل اللجنتة        

 وأحكام الدستور.  

 

 

 رأي اللجنة:

( من قانون العمل  99بتعديل البند )أ( من المادة )  االقتراح بقانون سالمة  ترص اللجنة    

م وتعديالته، والمقدم من  2012( لسنة  36في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )

أصحاب السعادة األعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدالل، جمعة محمد الكعبي، دالل  

سلمان،   علي  جميلة  أبل،  حسن  عبدالعزيز  الدكتور  الزايد،  الناحيتين    منجاسم 

  . الدستورية والقانونية
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  دالل جاسم الزايد                

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 

 

 

 


