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 م  2021 مارس 01التاريخ: 

 (13الرقم )

املعادة ( 163( و)162( و)93أرقام )التقرير التكميلي للجنة املرافق العامة والبيئة بشأن املواد 
لسنة ( 29لجنة من مشروع قانون بإصدار القانون البحري، املرافق للمرسوم رقم )إىل ال

 م.2018
 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 :مقدمــــــة

(، وبناًء 3د5/ ص ل م ب / ف 551م، وبموجب الخطاب رقم )2021فبراير  18بتاريخ 

سته الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ  م، أرسل صاحب 2021فبراير  14على قرار المجلس في جل

 والبيئة إلى لجنة المرافق العامة المعالي السيي ع ي ي  ص لييالص الصييالص رل س مش س الشيي ر 

مشييييييرون قان ا  الييييييعار القان ا الق ري  المرا   مص  (163( و)162( و)93)الم اد أرقام 

ا رأ    م2018( لسيي   29ل مرسيي م رقم ) لمناقشتتت ا ودراستتت ا وإعداد رقرير بشتتتض ا مت تتمن تتتتتتتتً

 اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لت ف ذ التك  ف المذك ر أياله  قامت ال ش    اإلجراءات التال  :

مارس  01( المنعقد بتاريخ 21اجتماع ا رقم )في كور ردارست اللجنة مشروع القاضون المذ (1)

 م.2021

 

ناء دراستتتتتتتت ا ل (2) عت اللجنة أث موضتتتتتتتوع الب   ( 163( و)162( و)93أرقام )لمواد اطل

 :والدراسة على

 )مر  (. العمل والتنمية االجتماعيةمرئيات وزارة  .أ

 )مر  (مرئيات وزارة المواصالت واالرصاالت.  .ب

 م.2021فبراير  14المنعقدة بتاريخ م بطة الجلسة الثامنة عشرة  .ج

 

 ( كل مص:21و عي ة مص ال ش    شارك  ي اجتمايها رقم )  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم صب االسم

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقاضوضية سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد

 ع و مجلس الشورى سعادة األستاذ علي عبدهللا العراد 
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وقد مثل ا في االجتماع  وزارة الم الالت واالتصاالت( 21اللجنة إلى اجتماع ا رقم ) ديت (4)

 كل من:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املنصب االسم

 وزارة الم الالت واالتصاالت

 الوكيل المساعد لشئون المالحة الب رية السيد يوسف عيسى بوبشيت

 الوكيل المساعد لشؤون المواضئ السيد بدر هود الم مود

 مدير إدارة رسجيل السفن وشئون الب ارة مياس المعتز باهللالسيد 

 مدير إدارة السالمة وحماية البيئة الب رية السيد م مد يوسف المرباطي

 السيد م مد إبراهيم ال ميد 
مدير إدارة عمليات المواضئ والخدمات 

 الفنية

 باح  قاضوضي أول  السيدة كوثر عبدالرضا

 وال  اب وزارة شؤوا مش سي الش ر  

 اخصائي رنسيق ومتابعة أول  السيدة رباب العالي
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 ح ر االجتماع من مجلس الشورى كل من: (5)

 

 

 الم صب االسم

 ه ئ  المستشاريص القان ن  ص

 مستشار قاضوضي األستاذ عب دالرحي م عل ي ع مر

 باح  قاضوضي السيد علي ضادر السلوم

 إدارة شؤوا ال شاا

 مشرف شؤون اللجان الس يد أيوب علي طريف

 أمين سر لجنة  السيدة داضة إبراهيم حمد الشيخ

 إدارة العالقات واإليالم

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر  ال لواجي

 الق  ث والعراسات قسم

 أخصائي ب   ور ليل أول السيد علي جواد القطان 
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ا: آراء 
ً
 :الذين حضروا االجتماع أعضاء اجمللسأصحاب السعادة ثاني

أوض ت سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد ارفاق ا مع إضافة اللجنة لمسمى قاضون العمل 

في القطاع األهلي، وكذلك سقوط الدعاوى الناشئة عنه بالتقادم مع اقتراح ا بتن ركون مدة التقادم 

النص الخاص بتطبيق قاضون  سنة واحدة الستقرار المراكز القاضوضية، كما بينت ضرورة ر مين

العمل عبارة "مالم يتفق الطرفان على رطبيق قاضون آخر"، وروافقت مع اقتراح اللجنة بالنسبة 

 (.163( و)162لنص المادرين )

على اقتراح اللجنة بالنسبة للمواد المعادة،  كما وافق سعادة األستاذ علي عبدهللا العراد 

وارفق مع رأ  سعادة األستاذة دالل جاسم الزايد على أن ركون مدة رقادم الدعاوى العمالية سنة 

 المتعلقفي ض اية البند )ه (  "واحدة، ورأى إضافة عبارة "مالم يتفق الطرفان على خالف ذلك

مدى. إذ قد يتفق الطرفان  بعدعبارة أوسع ضطاقا وأسريان أحكام قاضون العمل حتى ركون هذه الب

 على رطبيق قاضون آخر أو أحكام أخرى خالف ما ورد في قاضون العمل.

 

ا
ً
 رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية: )مرفق(: ثالث

( المعادة 93في كتاب ا الوارد إلى اللجنة ردا على استفسارار ا بشتن المادة )الوزارة  أوض ت

 ما يلي:

يت من مشروع القاضون الب ر  العديد من األحكام التي رنظم عالقة العمل بين مالك  -1

السفينة الب رية والب ارة العاملين على ظ رها، ومن ثم فإن هذه األحكام هي التي ر كم 

 بين مالك السفينة والب ارة، وبالتالي رخ ع عقود الب ارة ألحكام القاضون الب ر .العالقة 

( 100 – 92أفرد المشرع في مشروع القاضون الب ر  فصال كامال لرعاية الب ارة )المواد  -2

 حي  بين فيه ال قوق المست قة للب ارة الذين يعملون على ظ ر السفينة.
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ي كم عالقة العمل بين مالك السفينة والب ارة رطبق  في حالة خلو القاضون الب ر  من حكم -3

قاضون العمل في القطاع األهلي باعتباره قاضون عد العامة في هذا الشتن، وي تكم إلى القوا

الشريعة العامة في عالقات العمل، وفي حالة خلوه من األحكام يتم رطبيق القاضون المدضي 

 ت.باعتباره قاضون الشريعة العامة في المعامال

( من المشروع فإن إدارة شؤون المواضئ والمالحة بوزارة المواصالت 92وفقا للمادة ) -4

واالرصاالت هي التي ر دد شروط الخدمة ألفراد الطاقم العاملين على ظ ر السفن الب رية 

وسالمة العمل والص ة ورعاية طاقم السفينة ومعايير اإلقامة والطعام والشراب التي يتم 

 ن السفينة.روفيرها على مت

( من القاضون الب ر  النافذ رت من رنظيما متكامال لعقد 95ورجدر اإلشارة إلى أن المادة )

 العمل الب ر .

في حالة خلو القاضون الب ر  من حكم ي دد مدة رقادم ال ق في رفع الدعاوى الناشئة عن  -5

ألهلي التي ر دد ( من قاضون العمل في القطاع ا136عقود عمل الب ارة، يتم رطبيق المادة )

 مدة رقادم الدعاوى العمالية بم ي سنة ربدأ من راريخ اضق اء عالقة العمل.

 

ا
ً
 )مرفق( صاالت:: رأي وزارة املواصالت واالترابع

 ( وقت وطريقة دفع األجور:93المادة ) -1

 علي ا لربان السفينةبينت الوزارة أن القاضون واجب التطبيق حال وجود خالف حول األجرة المتفق 

، وذلك باعتبار أن القاضون الب ر  قاضون خاص يطبق على كافة الخالفات التي رنطو  أو الب ارة

ر ت أحكامه )وهو األصل في التطبيق(. وأما مالم يرد به ضص خاص رطبق أحكامه من قاضون 

 العمل لكوضه القاضون الذ  به قواعد رنظم العمل.

 (:163( و)162المادرين ) -2
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حالة عدم قبول جميع ذو  الشتن بالتسوية، وذلك بوجوب عرض هذه التسوية  (162)رنظم المادة 

على الم كمة المختصة. وأما القواعد التي رنظم رسوية الخسارات المشتركة هي قواعد دولية 

وضعت ا المنظمة الب رية الدولية، ورسر  على جميع دول العالم، وذلك لكون عقود التسوية رشمل 

 ، وال رستطيع مملكة الب رين مخالفة هذه القواعد الدولية الملزمة ل ا.أطراف من دول مختلفة

أما بشتن السؤال حول عرض التسوية على الم كمة وهي لم رنظرها، ذلك بتضه ليس هناك إلزام 

( قد ر منت رنظيم سلطة الم كمة 163على الم كمة بالتصديق على هذه التسوية، ذلك أن المادة )

ية، وأضه حال رف  ا لتلك التسوية وجب علي ا رعيين خبير أو أكثر إلجراء في التصديق على التسو

 رسوية جديدة. أما الغاية من العرض على الم كمة هو إسباغ مزيد من الثقة على التسوية.

اجتماع اللجنة )عن بعد(  لدى ح ور المختصين بوزارة المواصالت واالرصاالتو

 الب ارة وشئون السفن رسجيل إدارة مدير لمعتز باهللذكر السيد مياس ا م2021مارس  01بتاريخ 

أن العمل يجر  على ر مين عقود العمل الب رية المكان الذ  يتم فيه التقاضي، وأبدى خشيته 

 الوكيل من أن إضافة مسمى قاضون العمل يتعارض مع ذلك، ووافقه في ذلك السيد يوسف بوبشيت

بالنسبة لتسوية الخسارة فإن الشركاء إذا حدث بين م  ، وأضاف أضهالب رية المالحة لشئون المساعد

خالف فيلجئون إلى خبير ب ر  ل سم الخالف، وغالبا ما يعتمد القاضي رقرير الخبير أو يعدل 

 رعديل بسيط فيه، وبالتالي استخدام عبارة "الفصل في النزاع" أف ل من عبارة "التصديق عليه".

 

 

 رأي اللـــــجنة:خامسا: 

م أعاد 2021فبراير  14 بناًء على قرار المجلس في جلسته الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ

( من مشروع قاضون بإصدار القاضون الب ر  إلى لجنة 163-162-93مجلس الشورى المواد )

 لدراست ا وإعداد رقرير بشتض ا لعرضه على المجلس الموقر. المرافق العامة والبيئة
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م بطة  وكذلك على، ( من مشروع القاضون163-162-93المواد )على اللجنة  اطلعت

الجلسة الثامنة عشرة، وعلى مداخالت أص اب السعادة أع اء المجلس بشتن المواد المذكورة، 

كما اطلعت على المالحظات المكتوبة الواردة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة 

أص اب السعادة أع اء المجلس وممثلي ، كما استمعت إلى مالحظات المواصالت واالرصاالت

 .م2021مارس  01( المنعقد بتاريخ 21ات المعنية الذين رم دعور م الجتماع اللجنة رقم )الج 

 المواد المذكورة، وبعد رداول وربادل الرأ  رّم استعراض وج ات النظر التي دارت حول

اضت ت ، للجنةالمستشار القاضوضي االستئناس برأ  أع اء اللجنة وأص اب السعادة من قبل بشتض ا 

 لى المالحظات اآلرية:اللجنة إ

: أن مشروع القاضون بإصدار القاضون الب ر  المعروض لم رنظم أحكامه عقد العمل الب ر   أوالا

مسّمى إضافة أهمية اللجنة وهو ما ررى معه القاضون الب ر  النافذ، رد باوهو ما على خالف 

 برعاية الب ارة.( الواردة في الفصل الثامن الخاص 93)قاضون العمل إلى ضص المادة 

 ( من مشروع القاضون93إلى ض اية المادة ) برقم )ه (ت اللجنة إضافة بند جديد ألذلك رو 

رسر  أحكام قاضون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقاضون رقم ه . " ينص على أضه الب ر 

األطراف على خالف ، مالم يتفق ، ورعديالره، فيما لم يرد به ضص في هذا الفصل2012( لسنة 36)

 ".ذلك

رقادم وسقوط  ي دد مدةكذلك الحظت اللجنة اضه ال يوجد ضص بمشروع القاضون المعروض 

( بند أخير ينص 93الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الب ر ، ولذا رأت اللجنة ر مين المادة )

من راريخ اضق اء العقد، ورأت  سنةعلى سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الب ر  بم ي 

سنة لسرعة إض اء بم ي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الب ر  اللجنة ر ديد مدة سقوط 

المنازعات واستقرار المراكز القاضوضية، وأسوة بما هو منصوص عليه بالقاضون الب ر  النافذ 

( من قاضون العمل في 156، وعمال بنص المادة )1982( لسنة 23الصادر بالمرسوم بقاضون رقم )

  .2012( لسنة 36القطاع األهلي الصادر بالقاضون رقم )
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( من مشروع القاضون ينص 93ولذلك رأت اللجنة إضافة بند جديد برقم )و( إلى المادة )

من راريخ  سنةرسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الب ر  بم ي  .على "و

 اضق اء العقد".

 

( من مشروع القانون 159ما بخصوص تسوية الخسارات البحرية فإنه طبقا لنص المادة )أثانيًا: 

من ( 160فإن الخسارات المشتركة توزع بين جميع ذوي الشأن في الرحلة، وطبقا لنص المادة )

الشأن، فإذا  ونه ذوعي  يخبير أو أكثر الخسارة المشتركة تسوية ، يقوم بمشروع القانون المعروض

 نه المحكمة.لم يتفقوا تعي  

التسوية بين ذوي الشأن باالتفاق بناء على تقرير الخبير، فإذا تم االتفاق  تتم أنصل األو 

يتم عرض التسوية على المحكمة للتصديق عليها إلعطائها صفة الرسمية، وفي حالة الخالف 

( من المشروع نصت على أنه 162ة )يتم اللجوء إلى المحكمة لندب خبير أو أكثر. ولكن الماد

"إذا لم يقبل جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب 

أحدهم للتصديق عليها"، حال أن الصحيح أن المحكمة ال تصدق على التسوية عند عدم قبولها، 

، ورأت "للتصديق عليها" بعبارة "للفصل فيها بحكم نهائيولذا رأت اللجنة استبدال عبارة "

" أي حكم واجب النفاذ حتى يتمكن ذوي الشأن من تنفيذ بحكم نهائياللجنة استعمال عبارة "

إلى ميناء الوصول والتي يهم  تصلا لطبيعة الشحنة التي وإنهاء التسوية على وجه السرعة نظر  

البضاعة بعد وصولها إال ل إليه استالمها، خاصة أنه يجوز للربان االمتناع عن تسليم رس  كل م  

، إال إذا قد م صاحبها ضمانا كافيا بدفع نصيبه في الخسارة عمال بعد دفع الخسارات المشتركة

 ( من المشروع.164بنص المادة )

 

( لم يرد بهما اإلشارة إلى نهائية الحكم 163( و)162أن نص المادتين )للجنة  تالحظثالثًا: 

( من مشروع 163نافه من عدمه، في ظل نص المادة )الصادر في التسوية، وهل يجوز استئ
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القانون التي نصت على أنه "إذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرا 

حد ذوي الشأن تقرير الخبير أأو أكثر إلجراء تسوية جديدة"، ولم يعالج هذا النص حالة رفض 

( من 164رأت اللجنة ضرورة تضمين المادة ) كالحكم الصادر في التسوية، لذل أو عدم قبول

ا يجيزالمشروع   بتوافر إحدى الحالتين اآلتيتين: الطعن على الحكم، وحددت حاالت الطعن  نص 

مخالفة قواعد االختصاص و. 2. أث ر فيه بطالن في اإلجراءات إذا وقع بطالن في الحكم أو .1

 .المتعلقة بالنظام العام

( 163( و)162( و)63على نصوص المواد ) اللجنة الموافقةوفي ضوء ما تقد م ترى 

 وارد بالجدول المرفق.ال للتعديلمن مشروع القانون البحري، طبقا 

 

 ساد
 
ا: اختيار مقر

ً
 ري املوضوع األصلي واالحتياطي:س

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشوووووووورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل 39إعماال  لنص المادة )

 من:

 .مقرًرا أصليًا األستاذ عبداهلل خلف راشد الدوسري -1
  .مقرًرا احتياطيًا األستاذ رضا إبراهيم عبداهلل منفردي -2
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ً
 ا: توصية اللجنة:سابع

( 162( و)93أرقام )الم اد في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة  

؛ فإن اللجنة روصي بما  ش   مص مشرون قان ا  العار القان ا الق ريإلى الالمعادة ( 163و)

 يلي:

مشرون مص   (163و)( 162( و)93أرقام ) م ادالنص ص تععيل الم ا ق  ي ى  -

وذلك   م2018( لس   29قان ا  العار القان ا الق ري  المرا   ل مرس م رقم )

  التفص ل ال ارد  ي الشعول المر  .

 

 واألمر معروض ي ى المش س الم قر التخاذ الالزم   

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي       الكعبيمجعة مجعة حممد                

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئةنائب         

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 جدول باملواد املعادة من مشروع القانون
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس

 



 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب نصوص مواد القانون 

 (93مادة )

 وقت وطريقة دفع األجور

لسفينة البحرينية بدفع يلتزم مالك ا-أ

األجرة المتفق عليها لربّان السفينة 

وللبحارة في نهاية كل شهر ميالدي، 

ما لم يطلب الربان أو البحارة 

 الحصول عليها في وقٍت الحق. 

كما يلتزم بدفع كامل مستحقات 

البحار عندما يتم تسريحه، وتوقيع 

 االستمارات المعتمدة من اإلدارة. 

مة البحار قبل إذا انتهت خد-ب

التاريخ المتفق عليه يستحق أجراً 

عن الفترة التي عمل خاللها حتى 

 انتهاء خدمته.

إذا انتهت خدمة أحد البحارة قبل  -ج

التاريخ المحدد في االتفاقية بسبب 

 (93مادة )

 وقت وطريقة دفع األجور

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (93مادة )

 وقت وطريقة دفع األجور

يُضاااااااااز إلى عةز المااادة البناادين 

 اآلتيين:

في العمل تسري أحكام قانون  هـ....... 

القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم 

فيما  وتعديالته،، 2012( لسانة 36)

ما ، لم يرد به نص في هذا الفصاااااال

 .خالز ذلكلم يتفق الطرفان على 

لدعاو   و  قادم جميع ا بالت تساااااااقا 

ة عن عقااد العماال البحري الناااشااااااا اا

من تاريخ انقضااااااء  ةبمضاااااي سااااان

 العقد. 

 (93مادة )

 وقت وطريقة دفع األجور

لسفينة البحرينية بدفع يلتزم مالك ا-أ

األجرة المتفق عليها لربّان السفينة 

وللبحارة في نهاية كل شهر ميالدي، 

ما لم يطلب الربان أو البحارة 

 الحصول عليها في وقٍت الحق. 

كما يلتزم بدفع كامل مستحقات 

البحار عندما يتم تسريحه، وتوقيع 

 االستمارات المعتمدة من اإلدارة. 

إذا انتهت خدمة البحار قبل -ب

التاريخ المتفق عليه يستحق أجراً 

عن الفترة التي عمل خاللها حتى 

 انتهاء خدمته.

إذا انتهت خدمة أحد البحارة قبل  -ج

التاريخ المحدد في االتفاقية بسبب 



فقدان أو غرق السفينة يستحق أجراً 

عن الفترة المتبقية من عقد عمله أو 

 هما أقل.فترة ثالثة أشهر أي

يستحق البحار الذي يصاب أو  -د

مما  –يمرض وهو في خدمة السفينة 

 –يةعله غير قادر على القيام بعمله 

أجره كامالً أثناء الرحلة، وال 

يستحق أي أجر إذا كانت اإلصابة أو 

المرض ناش ين عن العصيان أو 

السكر أو غير ذلك من حاالت سوء 

 السلوك، وذلك على النحو الذي تبينه

 الالئحة التنفيذية.

فقدان أو غرق السفينة يستحق أجراً 

عن الفترة المتبقية من عقد عمله أو 

 ا أقل.فترة ثالثة أشهر أيهم

يستحق البحار الذي يصاب أو  -د

مما  –يمرض وهو في خدمة السفينة 

 –يةعله غير قادر على القيام بعمله 

أجره كامالً أثناء الرحلة، وال 

يستحق أي أجر إذا كانت اإلصابة أو 

المرض ناش ين عن العصيان أو 

السكر أو غير ذلك من حاالت سوء 

السلوك، وذلك على النحو الذي تبينه 

 لالئحة التنفيذية.ا

في العمل تسري أحكام قانون  هـ....... 

القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم 

، وتعديالته، فيما 2012( لسانة 36)

ما  ،الفصااااااللم يرد به نص في هذا 

 .لم يتفق الطرفان على خالز ذلك



تسقا بالتقادم جميع الدعاو   و 

الناش ة عن عقد العمل البحري 

 من تاريخ انقضاء العقد. ةبمضي سن

 (162مادة )

 رفض التسوية

 

 

إذا لم يقبل جميع ذي الشأن بالتسوية 

وجب عرضها على المحكمة 

المختصة بناء على طلب أحدهم 

 للتصديق عليها.

 (162مادة )

 رفض التسوية

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (162مادة )

 رفض التسوية

صياغة نص المادة ليكون إعادة  -

 كاآلتي:

 ي الشأنوإذا لم يقبل جميع ذ"

بالتسوية وجب عرضها على 

المحكمة المختصة بناء على طلب 

  هائي"بحكم ن للفصل فيهاأحدهم 

 (162مادة )

 التسوية رفض

 

 

 ي الشأنوإذا لم يقبل جميع ذ

بالتسوية وجب عرضها على 

المحكمة المختصة بناء على طلب 

 .ائيبحكم نه فيهاللفصل أحدهم 

 (163مادة )

سلطة المحكمة في التصديق على 

 التسوية

 

 

 

 

 

 (163مادة )

سلطة المحكمة في التصديق على 

 التسوية

الموافقة على نَـص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون.

 (163مادة )

سلطة المحكمة في التصديق على 

 التسوية

الطعن "تعديل عنوان المادة إلى  -

 "على الحكم الصادر في التسوية

سلطة المحكمة في بدال من "

 التصديق على التسوية"

 (163مادة )

الطعن على الحكم الصادر في 

 التسوية

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

إذا رفضت المحكمة التصديق على 

التسوية وجب أن تعين خبيًرا أو 

 أكثر إلجراء تسوية جديدة.

إعادة صياغة المادة لتكون  -

 كاآلتي:

إذا رفضت المحكمة التصديق "

على التسوية وجب أن تعين خبيًرا 

، تسوية جديدة أو أكثر إلجراء

وتحكم المحكمة في التسوية بحكم 

  نهائي 

ويجوز الطعن على الحكم الصادر 

في إحدى الحالتين في التسوية 

 اآلتيتين:

 إذا وقع بطالن في الحكم أو -1

  أثّر فيهبطالن في اإلجراءات 

مخالفة قواعد االختصاص  -2

 المتعلقة بالنظام العام "

 

 

إذا رفضت المحكمة التصديق على 

يًرا أو التسوية وجب أن تعين خب

، وتحكم أكثر إلجراء تسوية جديدة

 المحكمة في التسوية بحكم نهائي.

  

طعن على الحكم الصادر ويةوز ال

في إحد  الحالتين في التسوية 

 اآلتيتين:

 إذا وقع بطالن في الحكم أو -1

 .أثّر فيه بطالن في اإلجراءات

الختصاص مخالفة قواعد ا -2

 المتعلقة بالنظام العام.



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الثالثاملرفق 
 

 .املواصالت واالتصاالتوزارة رأي 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 

 .العمل والتنمية االجتماعيةوزارة رأي 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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