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 ( 1ملحق رقم )
 

  السيد السعادة صاحب إلى  الموجهالسؤال 
  الأشغال  وزير   خلف  عبدالله بن  عصام 

 العمراني،  والتخطيط  البلديات وشؤون
  سالم  صباح   العضو سعادة من والمقدم

ياف إنزال مشروع بشأن الدوسري    الأر
 .  عليه الوزير سعادة  ورد  الاصطناعية،
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 ( 2ملحق رقم )
 

  السعادة  صاحب إلى الموجه السؤال
  وزير محمد  أحمد بن كمال  المهندس
  من  والمقدم   والاتصالات، المواصلات

  البنمحمد  إسماعيل بسام الدكتور سعادة
  البحرين  ممتلكات شركة   خطط بشأن 

 التحول  مجال  في  للاستثمار القابضة 
 . عليه  الوزير سعادة  ورد الرقمي،
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 ( 3ملحق رقم )
 

  السعادة  صاحب إلى الموجه السؤال
  وزير محمد  أحمد بن كمال  المهندس
  من  والمقدم   والاتصالات، المواصلات

  بشأن  الزايد  جاسم  دلال العضو  سعادة
  للتوسع( تمكين) العمل  صندوق  دعم

  خارج  والحيواني الزراعي الإنتاج في
   البحرين، ممل كة 

 .عليه الوزير سعادة   ورد
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 ( 4ملحق رقم )
 

إلى صاحب السعادة   الموجه السؤال
خلف وزير  السيد عصام بن عبدالله 

الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط  
العمراني، والمقدم من سعادة العضو  

نوار علي المحمود بشأن الاستزراع  
   ،السمكي والتوسع فيه

 ورد سعادة الوزير عليه.
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 ( 5ملحق رقم )
 

  والاقتصادية  المالية  الشؤون لجنة تقرير  
(  27) رقم بقانون   المرسوم بخصوص

  أحكام  بعض بتعديل 2020 لسنة
  لسنة( 15) رقم  بقانون  المرسوم
 التنمية  سندات بإصدار م 1977
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 2021فبراير  28التاريخ:  

 ( 11التقرير: ) 

 

 

( 27الرسوم بقانون رقم ) شأن  ب الشؤون الالية واالقتصادية    تقرير جلنة
 1977( لسنة  15بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم )   2020لسنة 

 سندات التنمية بإصدار  

 

 الفصل التشريعي الخامس  – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د   5ق / ف    مص ل    500) م وبموجب الخطاب رقم  2021يناير    5بتاريخ  

أحال( 3 الشـورى    ،  مجلـس  رئيس  الشؤون    إلىمعـالي  واالقتصادية لجنة    المالية 

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم   2020( لسنة  27المرسوم بقانون رقم )

وإبداء المالحظات  ، على أن تتم دراسته  بإصدار سندات التنمية   1977( لسنة  15)

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  
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 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية: 

 : تيةفي االجتماعات اآل المرسوم بقانون المذكورتدارست اللجنة   (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 قرار مجلس النواب قبل ورود 

 2020ديسمبر   2 الثامن

 بعد ورود قرار مجلس النواب 

 2021يناير   6 الثاني عشر  

 2021يناير   27 الخامس عشر 

 2021فبراير   3 السادس عشر 

 2021فبراير   24 التاسع عشر 

 

 

 

الوثائق    ( 2) المذكور على  بقانون  للمرسوم  أثناء دراستها  اللجنة  به    المتعلقةاطلعت 

 والتي اشتملت على ما يلي: 

 المرسوم بقانون المذكور. ▪

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. ▪

 رد وزارة المالية واالقتصاد الوطني. ▪

 .مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة ▪

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. ▪
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 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  اتاجتماعشارك في 

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السيد خالد نجاح محمد  

 السيد علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان /  

 مدير إدارة البحوث والدراسات 

 واالقتصاديالمستشار المالي  السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني   السيدة أمينة علي ربيع 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجنة مساعد   السيدة مريم أحمد الريّس

 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم   السيد علي عباس العرادي

 

 

 
ا
 : التشريعية والقانونية مبجلس الشورى جلنة الشؤون  رأي  -اثاني

رأت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى ســالمة المرســوم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.بقانون  

 
ا
 )مرفق(  :الالية واالقتصاد الوطني رأي وزارة  -اثالث

فبراير    10اطلعت اللجنة على رد وزارة المالية واالقتصاد الوطني والوارد بتاريخ  

  2020( لسنة  27إجابةً على استفسارات اللجنة بشأن المرسوم بقانون رقم )  2021
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بإصدار سندات التنمية،    1977( لسنة  15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 وأشارت فيه إلى المالحظات اآلتية: 

 

في  ت  .1 األخذ  مع  النفطية  غير  اإليرادات  تنمية  لمبادرات  شاملة  خطة  إعداد  م 

 االعتبار أبرز القطاعات واألنشطة االقتصادية غير النفطية، وأهم مالمحها: 

الحالية  • الخدمات  الخدمات الحكومية من خالل تطوير بعض  تحسين جودة 

 ميزة اختيارية. وتوفير خيارات جديدة ذات قيمة مضافة تهدف إلى توفير خدمة م 

العمل على تخفيض المصروفات وتنمية اإليرادات من خالل إشراك القطاع  •

 الخاص.

لكتروني  تحسين آليات التحصيل الحكومية من خالل تشجيع قنوات الدفع اإل •

 الذكي. 

رفع سقف الدين العام هو األداة القانونية التي تسمح لوزارة المالية واالقتصاد  .2

حيث   باالقتراض،  خيارات  تالوطني  للتمويل  ندرج  تحديدها ضمن  عديدة  تم 

  2020عام  الخطة االقتراض. أما بشأن الخيارات األخرى غير االقتراض، ففي  

التي تضمنت أقصى قدر نجحت الحكومة في تنفيذ الحزمة المالية واالقتصادية 

التأثير االقتصادي   المالي.من  العبء  الحد األدنى من  وقد تحقق ذلك من    مع 

خالل التعاون مع القطاع الخاص، وكذلك استخدام أموال خارج الميزانية العامة 

للدولة مثل صندوق التأمين ضد التعطل واحتياطي األجيال القادمة وصندوق  

بمساهمات  اذلك، يتم دعم الميزانية العامة سنوي   السيولة وتمكين. باإلضافة إلى

من الشركات المملوكة للحكومة مثل شركة ممتلكات والشركة القابضة للنفط  

 والغاز وبنك اإلسكان. 
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يتم إعداد خطة االقتراض المتوقعة في بداية كل سنة مالية بالتنسيق مع مصرف   .3

ة االقتراض هي تحديد  البحرين المركزي، وتعتبر الخطوة األولى في إعداد خط

 االحتياجات التمويلية والتي تتكون من التالي: 

 العجز في الميزانية العامة للدولة في السنة المالية.  -

 الديون المستحقة للسداد خالل السنة المالية.  -

 مبالغ الدعم الخليجي المتوقع استالمها خالل العام. -

وحجم كل إصدار بهدف    ويتم إعداد خطة االقتراض للسنة المالية وتحديد نوع 

تغطية االحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة وتوازن فترات االستحقاق على 

 المدى البعيد، مع مراعاة التالي: 

 أوضاع األسواق المالية المحلية والعالمية.  -

 مستويات السيولة في األسواق المحلية والعالمية. -

 العالمية. مستوى معدل الفائدة في األسواق  -

 حجم الديون المستحقة في السوق المحلي خالل العام.  -

 مستويات االحتياطي العام بالدوالر.  -

 

 ، فإنها تتضمن التالي:  2021أما بشأن تفاصيل خطة االقتراض للسنة المالية  

سنوات بسعر فائدة   5مليون دينار لمدة    100تم إصدار سندات محلية بقيمة   -

3.75.% 

 مليون دينار.  100بقيمة  تم إصدار صكوك محلية  -

مليار دوالر، على   2بقيمة    2021يناير    25تم إصدار سندات دولية بتاريخ   -

 النحو التالي: 

 %.4.25سنوات بسعر فائدة  7مليون دوالر لمدة   500 •

 %.5.25سنة بسعر فائدة  12مليار دوالر لمدة  •

 %.6.25سنة بسعر فائدة  30مليون دوالر لمدة   500 •

 

دوالر.    975بقيمة    2021يناير    26سندات دولية مستحقة بتاريخ  تم سداد   -

 كما تتضمن الخطة: 

o  .إعداد إصدار جميع السندات والصكوك المحلية 

o   بقيمة دولية  بتاريخ    500سداد سندات  تستحق  سبتمبر    10مليون دوالر 

2021 . 
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o   العام من  الثاني  النصف  خالل  دولية  سندات  حسب   2021إصدار 

  –  2021ية، وذلك بعد اعتماد الميزانية العامة للسنتين  االحتياجات التمويل

2022 . 

 
 

أدناه حجم القروض )األقساط والفوائد( التي تتحملها   .4 يتبين من خالل الجدول 

 :   2022مملكة البحرين إلى نهاية العام 

 )مليون دينار(                                                                                                                

 2022 2021 الوصف  

 1,269 1,370 األقساط والقروض المستحقة 

 757 708 الفوائد

 

 

حاجة لالقتراض لسد العجز في الميزانية العامة باإلضافة إلى سداد الديون    هناك .5

السنة خالل  و المستحقة  لتخفيض  ،  الحكومة  وضعتها  التي  واآلليات  الخطط 

تخفيض   عليها  يترتب  والذي  للدولة  العامة  الميزانية  في  إلى العجز  الحاجة 

تشمل القرارات والمبادرات لضبط اإلنفاق لبعض أوجه الصرف،    ؛االقتراض

الحكومية   اإليرادات  بعض  وتنمية  الحكومي  الدعم  سياسة  مراجعة  إعادة  أو 

  اوالتي تمت في إطار التنسيق والتشاور المستمرين مع السلطة التشريعية، دعم  

ا في كافة القضايا الهامة التي تمس  راسخ    الهذا التعاون الوثيق الذي يمثل تقليد  

إلى التوصل ألفضل اآلليات التي    االمصلحة العليا للوطن والمواطنين، وسعي  

من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة وضمان تحقيقها ألهدافها المرجوة،  

والتي من أهمها استدامة تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة وتخفيض عجز  

والمحافظة على مستويات الدين العام في حدود المستويات المقبولة    الميزانية

أما بشان التصنيف االئتماني، فإن وزارة المالية واالقتصاد الوطني تقوم    .ادولي  

بشكل مستمر بالتنسيق مع مؤسسات التصنيف االئتماني لتزوديها بكافة البيانات 

تساهم بدورها  والتي  الحكومية  والمبادرات  تصنيف    المالية  على  الحفاظ  في 

 مملكة البحرين األئتماني. 
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الميزانية  يتم    .6 في  العجز  عن  الناتجة  التمويلية  االحتياجات  وفق  االقتراض 

العامة، والتي يتم إعدادها بالتنسيق والتشاور المستمرين مع السلطة التشريعية  

الميزانية  وتشمل المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع المدرجة ضمن  

 العامة.

 

تم العمل على استكمال تشغيل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية واالقتصاد  .7

قدرات  وتطوير  لتدريب  الدولي  النقد  صندوق  مع  بالتعاون  وذلك  الوطني، 

المكتب متوسط األجل   العام وخطة  الدين  إدارة  استراتيجية  الموظفين وإعداد 

كتب واألوصاف الوظيفية، وتطوير األنظمة  وخطة التمويل، وتطوير هيكل الم

المكتب ومبادرات  تقييم  إلى إعداد خطة  باإلضافة  المالية والتقارير الخاصة، 

ون إدارة الدين  التطوير، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في شؤ

البحرين    العام. مصرف  مع  العام  الدين  إدارة  مكتب  تعاون  سيستمر  كما 

ي والذي  األمامي  المركزي  المكتب  بدور  الدين    Front Officeعمل  إلدارة 

العام. كما تم تطوير تقارير الدين العام من خالل استخدام نماذج صندوق النقد  

مثل   عالمية  ببرامج  واالستعانة  أداء  Bloombergالدولي  لمتابعة  وذلك   ،

سيق  سندات مملكة البحرين في األسواق العالمية.  باإلضافة إلى وضع آلية للتن

على   واالطالع  لديها  الديون  ببيانات  المكتب  لتزويد  الحكومية  الشركات  مع 

خطط االقتراض، حيث يأتي ذلك ضمن التركيز على تطوير تحليل المخاطر  

أفضل وإدارة  دقة  أكثر  وتقديرات  نتائج  إلى  للوصول  العام  بالدين   الخاصة 

  MTN Program  لشؤون للدين العام. وقد تم إنشاء برنامج دولي لالقتراض

والذي ساهم في خفض تكاليف االقتراض من خالل استغالل أوضاع األسواق  

بدراسة  المكتب  الدولي. كما يقوم  إنجاز إجراءات االقتراض  العالمية بسرعة 

إدارة االلتزامات ) برنامج  بالتنسيق  Liability Managementالعديد من   )

 مع عدد من المؤسسات المالية. 
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حتياجات التمويلية بشكل مباشر بتقديرات الميزانية للسنتين  تقديرات اال ترتبط   .8

 14.8. وقد تم تقدير احتياجات رفع سقف االقتراض في حدود  2022و   2021

الماليتين    15إلى   للسنتين  التمويلية  االحتياجات  لتغطية  دينار   2021مليار 

 .2022و 

 
 أكيد الوزارة%. مع ت 118الناتج المحلي اإلجمالي    بلغت نسبة الدين العام من .9

على قيامها بشكل مستمر بالتنسيق مع مؤسسات التصنيف االئتماني لتزويدها 

الحفاظ   في  تساهم  بدورها  والتي  الحكومية  والمبادرات  المالية  البيانات  بكافة 

 على تصنيف مملكة البحرين االئتماني. 

 

 15المالي هي  حدود سقف الدين العام التي تم تعيينها ضمن برنامج التوازن    .10

 . مليار دينار

 

أن رفع سقف االقتراض هو فقط الحد المسموح لالقتراض وال    الوزارة   تؤكد .11

من حكومة مملكة البحرين بتحقيق    اوالتزام    يؤثر على برنامج التوازن المالي.

العام الميزانية  تم وضع  فقد  المالي،  التوازن  برنامج  للسنتين  أهداف  للدولة  ة 

لتحقيق المستويات المستهدفة لكٍل من اإليرادات غير    2022و   2021الماليتين  

  النفطية والمصروفات العامة دون فوائد الدين الحكومي بحسب خطة البرنامج. 

تم ذلك  م  ولتحقيق  عدد  جهودوضع  لدعم  المستحدثة  المبادرات  الحكومة    ن 

 المستمرة في هذا المجال والتي يمكن تلخيص المبادرات تحت بندين رئيسيين:  

 

 أوالً: مبادرات تقليص المصروفات العامة:  

بشكل   ومراجعتها  الحكومية  المصروفات  كفاءة  رفع  تخص  مبادرات  تضم 

بصورة مركزية والتوسع في االستفادة شامل، وتنفيذ عدد أكبر من المناقصات 

من التكنولوجيا الحديثة والتي أحدثت نقلة نوعية في طريقة عمل الحكومة مع  

 االعتماد على تقنيات التواصل والعمل عن بعد. 
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 : مبادرات زيادة اإليرادات العامة:  ا ثانيً 

ت العامة تنفيذ ا لقرار مجلس الوزراء الموقر تم تشكيل فريق عمل لتنمية اإليرادا

يرأسه  المستوى  عال  الحكومية  الخدمات  تقديم  في  الخاص  القطاع  وإشراك 

يهدف إلى زيادة نسبة اإليرادات غير  معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني،  

الدخل مصادر  وتنويع  العامة  اإليرادات  إجمالي  من  تتضمن    . النفطية  كما 

النهائية   الجودة  وتحسين  اإليرادات،  تحصيل  عمليات  تحسين  المبادرات 

   للخدمات.

 

ا
ا
 رأي اللجنة:  - رابع

بتعديل بعض أحكام   2020( لسنة  27المرسوم بقانون رقم )  تدارست اللجنة

واطلعت على قرار   بإصدار سندات التنمية،  1977( لسنة  15المرسوم بقانون رقم )

وم النواب  المجلس  الشؤون  لجنة  رأي  وعلى  بمجلس  رفقاته،  والقانونية  تشريعية 

،  الناحيتين الدستورية والقانونيةالشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة المرسوم بقانون من  

على   بناء  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  من  الوارد  الكتابي  الرد  على  واطلعت 

اللجنة بخصوص   بها  تقدمت  التي  اطلعت على  االستفسارات  بقانون، كما  المرسوم 

وجهات    وتم تبادلالمعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة،   مذكرة الرأي القانوني

ين والمستشار  ،من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة  المرسوم بقانون  النظر حول

 والمستشار المالي واالقتصادي للجنة.   ينالقانوني

المادة  نصـــتمن مادتين،   -عن الديباجة   فضـــال -يتألف المرســـوم بقانون  

(  15( من المرســوم بقانون رقم )2( و)1يُســتبدل بنصــي المادتين )على أن  األولى

 بإصدار سندات التنمية، النصان اآلتيان:  1977لسنة 

 (:1مادة )
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اق مع مصـــــرف البحرين  " االتـف ــاد الوطني ـب ة واالقتصـــ الـي يؤذن لوزير الـم

مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة المركزي في أن يصــــدر في 

وسـندات تسـمى )سـندات التنمية( وأدوات تمويل متوافقة مع الشـريعة اإلسـالمية في 

ــر ألف مليون دينار( وذلك وفقا ألحكام  15.000حدود ) ــة عشـ ( مليون دينار )خمسـ

 ."( من هذا القانون2المادة )

 (:2مادة )

ات التنمـية وأدوات التمويل المشـــــار إليـها في تكون أذونات الخزانة وســــــند"

المادة الســابقة لحاملها أو اســمية وقابلة للتداول، وتســتهلك في المدة المحددة في بيان  

 اإلصدار.

اق مع مصـــــرف البحرين   ــاد الوطني ـباالتـف الـية واالقتصـــ ويكون لوزير الـم

ديـنار  المركزي، أن يصـــــدر تـلك األذوـنات والســــــندات وأدوات التموـيل ســـــواء ـبالـ 

ــدارها مرة أخرى بدالً   البحريني أو بعمالت قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصـ

(  15.000من المســـــتهـلك منـها، بحـي  ال تزـيد قيمتـها المـتداوـلة في أي وـقت على )

 ."مليون دينار )خمسة عشر ألف مليون دينار(

 تنفيذية.  المادة الثانية جاءت فيما 

مليار دينار    13ع سـقف االقتراض الحالي من  رفيهدف المرسووم بقانون إلى  

ملـيار ديـنار ـكأـحد الـتدابير اإلجرائـية الـمالـية لمواجـهة المصـــــروـفات الـطارـئة   15إلى 

وإطالق الحزمة المالية واالقتصـادية لضـخ السـيولة الالزمة في القطال الخاص لدعم 

 .الوطنيةلة االستقرار االقتصادي والحد من اآلثار السلبية على العما

بشأن الميزانية العامة وتعديالته،    2002( لسنة  39ا للمرسوم بقانون رقم )ووفقً 

المالية  المؤسسات  من  االقتراض  طريق  عن  يكون  الميزانية  عجز  تغطية  فإن 

والصناديق العربية واإلسالمية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة  

سدا التزامات  وتغطية  التمويلية  للدولة،  االحتياجات  وتوفير  المستحقة  القروض  د 
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الصادرة والقوانين  الدستور  أحكام  بموجب  المستحقة  يقدر  ،  للمصروفات  حي  

دينار  مليون    918بمبلغ    2020االنخفاض في اإليرادات النفطية وغير النفطية لعام  

وا المرصودة  بالميزانية  التمويل  إلى  أدىلذي  مقارنة  االحتياجات  في  للفترة  زيادة  ية 

المالية   السنة  من  يناير  2020المتبقية  في  سابق  إصدار  استحقاق  إلى  باإلضافة  م، 

قبل صدور  تراض  مليون دينار. وبالرجول إلى سقف االق  367بمبلغ وقدره    2021

ار  مليون دين   673  مبلغ  هو   همليار دينار، فإن المتبقي من   13  المرسوم بقانون والبالغ

  2021ضمن سقف الدين العام خالل السنتين الماليتين    فقط. كما يقدر وصول الدين

 مليار دينار.   14.9إلى  2022و 

 

وبعد دراسة المرسوم بقانون محل النظر وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت  

 اللجنة الى التوصية بالموافقة عليه لألسباب اآلتية: 

أوجبته  أوالً: ما  المعروض  بقانون  المرسوم  إصدار  في  )  روعي  من  38المادة   )

ا   الدستور من عرض المراسيم بقوانين على مجلسي الشورى والنواب خالل ثالثين يوم 

  13صدر المرسوم بقانون، حال غياب المجلسين، بتاريخ  يث  ح من تاريخ صدورها،  

 .2020يوليو  16، وتم عرضه عليهما بتاريخ 2020يوليو 

 

سراع في اتخاذ  تعجال التي توجب اإلحالة االستوافرت بشأن المرسوم بقانون    ثانيًا:

إعماال   التأخير  تحتمل  ال  عاجلة  )ل  تدابير  المادة  وه38نص  الدستور،  من  حالة    ي ( 

الُملجئةهذه الن مدى توافر  إإذ  ،  يقدرها جاللة الملك إلصدار المراسيم بقوانين    حالة 

/أ( من  33يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة )

أن جاللة  الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جاللته لحالة االستعجال  من  الدستور  

 . لها ما يبررها

 

لإلسرالثالثًا:   الموجبة  األسباب  من  إ  إن  المرسوم  في  الرأي،  صدار  محل  بقانون 

تمويل عجز الميزانية العامة بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة  
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للدولة، لتفادي أية تقلبات قد تحد  في األسواق المالية يتعذر بسببها الحصول على  

القروض بالشكل والسعر المناسبين، بسبب التحديات المتمثلة في انخفاض أسعار بيع  

ا )النفط  دون  ما  إلى  دوالرً 40لخام  على   ا(  االقتصادي  النشاط  وتباطؤ  للبرميل، 

المستجد   كورونا  فيروس  جائحة  وانتشار  والمحلية،  واإلقليمية  العالمية  المستويات 

المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية الحاجة لسداد أقساط الديون  و   ،(19  –)كوفيد  

الماليتين    2020 الجهود  ، بالرغم من استمرارية  2022و   2021ين  ت القادموالسنتين 

القائمة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وما تم تحقيقه في هذا اإلطار من مبادرات  

 لتعزيز كفاءة اإلنفاق وتخفيض المصروفات الحكومية المتكررة.

 

باألخص  و   لالقتراض ا  تحدًي ن المتغيرات في األسواق المالية العالمية تُشكل  إ  رابعًا:

مستويات الفوائد على اإلقراض واختيار الوقت المناسب لالقتراض لضمان من ناحية  

ن مؤشرات األسواق المالية ؛ حي  إتغطية االحتياجات التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة

العالمية الحالية تصب في مصلحة حكومة مملكة البحرين لتغطية إجمالي االحتياجات  

الإن ، و التمويلية رفع سقف االقتراض بصفة مستعجلة ليتسنى لوزارة    ةضروره من 

المالية واالقتصاد الوطني تغطية االحتياجات التمويلية بأسرل وقت ممكن واستغالل  

   .أوضال األسواق المالية العالمية

 

النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر،    الماثل وإذ راعى المرسوم بقانون      

قد  إف يكون  مستوفي  نه  شروط  صدر  )  ا  النصوص  38المادة  وباقي  الدستور  من   )

الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره ونفاذه  

 على نحو ما سلف بيانه. 

 

بقانون ومبرراته،    أهداف المرسوم  معتتفق  وتأسيس ا على ما تقدم، فإن اللجنة  

 . يه بالموافقة عل  وصيتو 
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 خام
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -اس

( من الالئـحة اـلداخلـية لمجلس الشـــــورى، اتفـقت اللجـنة 39إعـماالً لنص الـمادة )     

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.  األستاذ درويش أحمد المناعي  سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.  األستاذ صادق عيد آل رحمةسعادة  .2

 

 
ا
 توصية اللجنة:  -اسادس

ــوم           ــة المرسـ ــات وما أبدي من ثراء أثناء دراسـ ــوء ما دار من مناقشـ في ضـ

  2020( لسوونة  27المرسوووم بقانون رقم ) توصــي بالموافقة علىبقانون، فإن اللجنة  

بإصووودار سوووندات    1977( لسووونة  15بتعديل بعض أحكام المرسووووم بقانون رقم )

 .التنمية

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 
 

 خالد حسني السقطي                                              رضا عبداهلل فرج                   

 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م   2021يناير   6  التاريخ:

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني السقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية       

 
بتعديل بعض أحكام المرسوم   2020( لسنة  27المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

 . بإصدار سندات التنمية  1977  ( لسنة15بقانون رقم ) 

 

 تحية طيبة وبعد، 

 

 

أرفق  م2021يناير    5بتاريخ        رئيس  ،  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

المرسوم بقانون    (، نسخة من 3د    5ص ل ت ق / ف    501، ضمن كتابه رقم )المجلس

  1977  ( لسنة15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2020( لسنة  27رقم )

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء  إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،بإصدار سندات التنمية

 المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

 

 



191 
 

عقودت لجنوة الشووووؤون التشووووريعيوة والقوانونيوة اجتمواعهوا    م2021يـناير   6وبتواريخ       

ــر قرار مجلس النواب المذكور، و   ، حيث اطلعت على المرسووووم بقانونالخامس عشـ

 .القانوني المعد من قبل المستشار القانوني للجنةكما ناقشت الرأي   بشأنه،

 

لمبادئ    إلى عدم مخالفة المرسوووم بقانون –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة    

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 

بتعديل بعض أحكام   2020( لسونة  27المرسووم بقانون رقم ) ترى اللجنة ـسالمة 

من الناحيتين    ،بإصووودار سوووندات التنمية  1977  ( لسووونة15المرسووووم بقانون رقم )

 الدستورية والقانونية.

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 6ملحق رقم )
 

  والدفاع  الخارجية  الشؤون لجنة تقرير  
  قانون  مشروع بخصوص الوطني والأمن

ية الخدمات اتفاقية على  بالتصديق   الجو
  وحكومة   البحرين  ممل كة  حكومة  بين

ية   رقم  للمرسوم  المرافق الإيطالية، الجمهور
   م 2020  لسنة ( 35)
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   م2021 فبراير 17 التاريخ :
 ( 7الرقم: )

 
 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية اخلدمات خبصوص  

 حرين وحكومة اجلمهورية اإليطاليةاجلوية بني حكومة مملكة الب 
 .2020( لسنة  35الرافق للمرسوم رقم )  

 
 خلامس دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا

 
 

 مقدمـة: 
  

الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي  استلمت لجنة الشؤون       

 ( المؤرخ في 3د  5ص ل خ أ/ ف/541بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

مشروع قانون  ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2021فبراير    10 

لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين    رقم ) ( 

، على أن  2020( لسنة  35وحكومة الجمهورية اإليطالية، المرافق للمرسوم رقم )

 تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه. 
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 
 ر أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: لتنفيذ التكليف المذكو

 

اجتماعها    (1) القانون في  اللجنة مشروع  بتاريخ  السابعتدارست  فبراير    15  المنعقد 

 . م2021

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع النظر   (2)

 والتي اشتملت على:  

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

الخودموات الجويوة بين حكوموة مملكوة البحرين وحكوموة  بشوووووأن    االتفواقيوة -

 .اإليطاليةجمهورية  ال

 التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.رأي لجنة الشؤون   -

 رأي وزارة المواصالت واالتصاالت.  -

 رأي وزارة الخارجية. -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

 كل من: دعوة من اللجنة شارك في االجتماع  ب  (3)
 

 المنصب  االسم

  الواصالت واالتصاالتوزارة 

 ابتسام محمد الشمالن 
وأمن  لنقل الجويل الوكيل المساعد

 وسالمة الطيران 

 مستشار النقل الجوي  كمال حفني رياض

 ية وزارة اخلارج

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية  أنس يوسف السيد  

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية  مبارك عبدهللا الرميحي 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون الجلسات  حمد محمد الطائي 

     



195 
 

 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر 

 

  
 المنصب  االسم

 هيئة الستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة   د. علي حسن الطوالبة 

 باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 لجنة أمين سر  زينب يوسف خليل 

 اإلعالم العالقات وإدارة 

 أخصائي إعالم سماء عبدالجليل 

 

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون       

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

 

اثالث
ا
 :الواصالت واالتصاالترأي وزارة   -ــــ

وزارة المواصالت واالتصاالت أن االتفاقية تشتمل على جميع األحكام التي    ممثلو  أفاد

المدني،   الطيران  وأمن  الجوية  السالمة  مجاالت  في  الدولية  المتطلبات  مع  تتواكب 

التي   الحقوق  عن  فضال   طرف،  كل  يمنحها  التي  والرخص  بالشهادات  واالعتراف 

قية لشركات الطيران الوطنية التابعة لكل جانب متمثلة في تشغيل رحالت  تمنحها االتفا

عيين أي عدد من شركات الطيران، والضمانات ت لمسافرين والشحن الجوي والسماح با
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التي تكفل المنافسة العادلة بين هذه الشركات، وممارسة األنشطة التجارية ذات العالقة 

ت  وفق  والتشغيل  الجوي  الرمز،  بالنقل  في  المشاركة  االتفاقية    موضحين رتيبات  أن 

المذكورة تعتبر من االتفاقيات النموذجية التي تحقق المصلحة الوطنية، وتوطد العالقات 

مع الجمهورية اإليطالية، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين  

          بمملكة البحرين، وتعزز من قدرات مطار البحرين الدولي.

 
ا
ا
 :يةرأي وزارة اخلارج -رابعــــ

ستساهم في دعم القطاع السياحي بمملكة  بين ممثلو وزارة الخارجية أن هذه االتفاقية  

بينهما ستعمل على دعم حركة  ، كما  البحرين من خالل فتح خط طيران مباشر فيما 

يتعلق   فيما  وخاصة  البلدين،  بين  التجاري  خط  التبادل  لوجود  والتصدير  باالستيراد 

البلدين بين  البضائع  نقل  وتيرة  من  اإلسراع  على  سيعمل  والذي  مباشر  ،  طيران 

االتفاقية   هذه  أن  إلى  بمملكة   باإلضافة  الكبرى  التنموية  المشاريع  دعم  في  ستساهم 

البحرين من خالل زيادة عدد السياح أو الذين يرغبون في التوقف في المطار لالنتقال  

األمر الذي سينعكس إيجابي ا على الحركة التشغيلية لمطار البحرين الدولي    ،ى بلد آخرإل

 بعد افتتاح التوسعة الجديدة.

 

 
ا
 رأي اللجنــة: -اخامس

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية الخدمات  تدارست اللجنة      

الجمهورية اإليطالية، المرافق للمرسوم  الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  

وزارة  المواصالت واالتصاالت، ومع ممثلي كل من: وزارة    2020( لسنة  35رقم )

للجنة،  الخارج  القانوني  والمستشار  الشؤون  ية،  لجنة  رأي  على  اللجنة  واطلعت 

الالتشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكد ا لسالمة   قانون من  مشروع 

على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن ، كما اطلعت  حيتين الدستورية والقانونية النا



197 
 

القانون البحرين    االتفاقية  وعلى،  مشروع  مملكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات  بشأن 

 إليطالية. جمهورية االوحكومة 

 

منه على    المادة األولى، نصت  مشروع القانون من ديباجة وثالث مواد  يتألف

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اإليطالية بشأن    اتفاقيةالتصديق على  

 2001( لسنة  3، ونصت المادة الثانية على إلغاء المرسوم بقانون رقم )الخدمات الجوية 

على دولة  اتفاقية  بالتصديق  حكومة  بين  الجوي  الجمهورية    النقل  وحكومة  البحرين 

 تنفيذية.   ةالمادة الثالث ءت فيما جا ، اإليطالية 

 

الديباجة    –تتألف االتفاقية  و  ، تضمنت  ( مادة وملحقين 26) من    –فضال  عن 

  أحكام خضوع  (  2المادة )ت  والمصطلحات الواردة فيها، وقرر  التعاريف  (1المادة )

شيكاغو   معاهدة  ألحكام  الدولي– االتفاقية  المدني  الطيران  تسري    -معاهدة  ما  بقدر 

على الحقوق التي تمنحها االتفاقية    (3المادة )أحكامها على الخدمات الجوية، ونصت  

آلية تعيين وترخيص التشغيل لمؤسسات النقل الجوي،  (  4ة )المادوأوضحت  لطرفيها،  

المادة  ، أما المواد من  سحب أو إلغاء أو إيقاف ترخيص التشغيل  (5المادة )وتناولت  

(6)  ( المادة  المتعلقة(  21حتى  األحكام  تناولت  )  فقد  واألنظمة،  بو  القوانين  تطبيق 

والرخص، بالشهادات  الطيران  االعتراف  الطيران،،  سالمة  االستخدام،   أمن    رسوم 

، تبديل  التعرفةاإلعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم، المنافسة العادلة، 

النقل العمال مؤسسات  تمثيل  عليها،  المتفق  الخدمات  تشغيل  اإليرادات،  وتحويل  ت 

توفير    الجوي، التعاونية،  الترتيبات  اآللي،  الحجز  أنظمة  األرضية،  المناولة 

والتعديالت المشاورات  )وتضمنت    (،اإلحصائيات،  تسوية    ( 22المادة  أحكام 

االتفاقية،    المسائل التي تنظمهاالمنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن  

أحكام  و أحكام إجراء التعديالت على االتفاقية،    (26حتى )(  23)  من  دواالموتناولت  

 اإلنهاء والتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي والدخول حيز النفاذ.
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الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي    جدول  الملحق األولوحدد  

الترتيبات التعاونية    الملحق الثاني، فيما بين  المعينة من قبل كال الطرفين المتعاقدين

 . لمؤسات النقل الجوي المعينة من الطرفين 

 

 

 

في  حكاماأل وباستعراض   وأحكاياالتفاقية    الواردة  تتعارض  ال  أنها  م  تبين 

انية  الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعماال  لحكم الفقرة الث 

 ( من الدستور. 37من المادة )

 

ويأتي تصديق مملكة البحرين على هذه االتفاقية رغبة في تعزيز أطر التعاون  

في مجال الخدمات الجوية،    مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اإليطالية  بين حكومة

(  3وتحديث ا ألحكام اتفاقية النقل الجوي بينهما المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم )

إقليميهما  2001لسنة   وراء  وفيما  بين  الجوية  الخدمات  وتشغيل  إلنشاء  تسهيال    ،

باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع  

  وخلصت   ،وعليه رأت اللجنة أهمية التصديق على هذه االتفاقية  .1944من ديسمبر  

، والموافقة على نصوص  قانونالمشروع  إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على  

 مواده وفق الجدول المرفق. 

 

اسادس
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

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

 اختيار كل من: 

ا. الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا  يوسـف أمحــد الغتـم األستـاذادة ـسع -
ا
ا احتياطيـ

ا
 .مقرر
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اسابع
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

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

الجمهورية   وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات  اتفاقية 

 . 2020( لسنة 35اإليطالية، المرافق للمرسوم رقم )

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

 .المرفق

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 
 

 يوسف أمحد الغتم                                      فيصل راشد النعيمي      
   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     
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بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اإليطالية،   (  )لسنة (   مشروع قانون رقم )

 2020( لسنة 35المرافق للمرسوم رقم ) 
 

نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المسمى 

 

  (  )مشروع قانون رقم ) ( لسنة 

بالتصديق على اتفاقية الخدمات  

الجوية بين حكومة مملكة 

البحرين وحكومة الجمهورية 

 اإليطالية 

  

 

 

 

 المسمى 

 

ى كـما ورد   الموافـقة على المســـــم 

 في مشرول القانون.

 المسمى 

 

ى كـما ورد   الموافـقة على المســـــم 

 في مشرول القانون.

 المسمى 

 

  (  )مشروع قانون رقم ) ( لسنة  

بالتصديق على اتفاقية الخدمات  

الجوية بين حكومة مملكة البحرين  

 وحكومة الجمهورية اإليطالية 
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نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 الديباجة 

نحن حمود بن عيسوووووى فل خليفوة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالل  بعد

ــوم بقانون رقم )وعلى   (  3المرســ

ـبالتصـــــديق على   2001لســــــنة  

اتفـاقيـة النقـل الجوي بين حكومـة  

دوـلة البحرين وحكوـمة الجمهورـية  

 اإليطالية،  

وعلى اتـفاقـية الـخدـمات الجوـية بين  

حكومـة مملكـة البحرين وحكومـة  

الجمهورـية اإليـطالـية، الموقـعة في 

 ،2020فبراير   4روما بتاريخ  

 الديباجة 
 

ة على   ا  نص  الموافـق ة كـم اـج ديـب اـل

 ورد في مشرول القانون.

 

 الديباجة 
 

ة على   اجـة كمـا  نص  الموافـق ديـب اـل

 ورد في مشرول القانون.

 

 الديباجة 

نحن حموود بن عيسوووووى فل خليفووة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور،  االطالل  بعد

انون رقم )وعلى   (  3المرســـــوم بـق

بالتـصديق على اتفاقية   2001لـسنة 

دولــة   حكومــة  بين  الجوي  النقــل 

وريـــة   ـه ـم ـج اـل ومـــة  وـحـك ن  ـحرـي ـب اـل

 اإليطالية،  

ة بين   ات الجوـي ة الـخدـم اقـي وعلى اتـف

البحرين وحكومــة   مملكــة  حكومــة 

ة في  ة، الموقـع ة اإليطـالـي الجمهورـي

 ،2020فبراير   4روما بتاريخ  
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نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 

ـمـجـلس   وـمـجـلس  أـقر  ــورى  الشـــ

النواب الـقانون اآلتي نصـــــه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

لس النواب أقر مجلس الشورى ومج 

القانون اآلتي نصــــه، وقد صــــدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

على   الخدمات ُصودق  اتفاقية 

الجوية بين حكومة مملكة البحرين  

اإليطاليةوحك الجمهورية    ومة 

فبراير    4روما بتاريخ  الموقعة في  

 والمرافقة لهذا القانون.   ،2020

 األولىمادة ال

المادة كما ورد  نص  الموافقة على  

 في مشرول القانون.

 

 األولىمادة ال

الـمادة كـما ورد  نص  الموافـقة على 

 في مشرول القانون.

 

 األولىمادة ال

اتفاقية الخدمات الجوية  ُصودق على  

ومة  بين حكومة مملكة البحرين وحك 

اإليطالية في    الجمهورية  الموقعة 

بتاريخ     ، 2020فبراير    4روما 

 والمرافقة لهذا القانون.
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نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 الثانية مادة ال

 

انون رقم ) (  3يُلغى المرســـــوم بـق

ـبالتصـــــديق على   2001لســــــنة  

اتفـاقيـة النقـل الجوي بين حكومـة  

دوـلة البحرين وحكوـمة الجمهورـية  

 اإليطالية.

 

 

 

 

 الثانية مادة ال

المادة كما ورد  نص  الموافقة على  

 في مشرول القانون.

 

 الثانية مادة ال

الـمادة كـما ورد  نص  لموافـقة على ا

 في مشرول القانون.

 

 الثانية مادة ال

بقــانون رقم ) المرســـــوم  (  3يُلغى 

بالتـصديق على اتفاقية   2001لـسنة 

دولــة   حكومــة  بين  الجوي  النقــل 

وريـــة   ـه ـم ـج اـل ومـــة  وـحـك ن  ـحرـي ـب اـل

 اإليطالية.
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نصوو مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها مجلس  

 النواب 
 نصوو المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 الثالثة مادة ال

 

الــوزراء   عــلــى مــجــلــس  رئــيــس 

 –ـكل فيـما يخصـــــه    –والوزراء  

تنفـيذ أحـكام هذا الـقانون، ويُعـمل به  

ــره في  من اليوم التالي لتاريخ نشــ

 الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

 الثالثة مادة ال

 

المادة كما ورد  نص  الموافقة على  

 في مشرول القانون.

 

 الثالثة مادة ال

المادة كما ورد  نص  الموافقة على  

 مشرول القانون. في 

 الثالثة مادة ال

الوزراء   على مجلس  رئيس 

تنفيذ    –كل فيما يخصه    –والوزراء  

من   به  ويُعمل  القانون،  هذا  أحكام 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة  

 الرسمية.
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 م 2021ر فبراي 11  التاريخ:

 

 

 

 احملرتم  سعادة األستاذ/ يوسف أمحد حسن الغتم      

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني   

 
 

 
قانون    الموضوع: حكومة  مشروع  بين  الجوية  الخدمات  اتفاقية  على  بالتصديق 

( لسنة  35رقم ) لمرسوم  مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اإليطالية، المرافق ل

2020 . 

 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس  أرفق  م،  2021فبراير    10بتاريخ       

مشروع قانون  نسخة من  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    542م )، ضمن كتابه رق المجلس

وحكومة   البحرين  مملكة  حكومة  بين  الجوية  الخدمات  اتفاقية  على  بالتصديق 

لجنة الشؤون    ىإل  ، 2020( لسنة  35رقم )لمرسوم  الجمهورية اإليطالية، المرافق ل

عليه للجنة الشؤون الخارجية  ته وإبداء المالحظات  التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 والدفال واألمن الوطني. 
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ــريعية والقانونية اجتماعها    م2021فبراير    11وبتاريخ       ــؤون التش عقدت لجنة الش

ــرول القانونالثاني والعشووورين المذكور، واالتفاقية، وقرار  ، حي  اطلعت على مشـ

 مجلس النواب بشأنه.

 

لمبادئ   قانونمشــرول الإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة        

   .وأحكام الدستور

 

 

 اللجنة:رأي 

بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين  مشروع قانون   ترى اللجنة سالمة      

(  35رقم )لمرسوم  حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اإليطالية، المرافق ل

  . من الناحيتين الدستورية والقانونية ،2020لسنة  

 

  دالل جاسم الزايد                                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 7ملحق رقم )
 

  العامة المرافق  للجنة  التكميلي التقرير
  بإصدار قانون  مشروع  بشأن  والبيئة
  رقم للمرسوم المرافق البحري، القانون 

 . م2018  لسنة ( 29)
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 م  2021 مارس 01التاريخ: 

 (12الرقم )

(  162( و) 93واد أرقام )التقرير التكميلي للجنة الرافق العامة والبيئة بشأن ال
لجنة من مشروع قانون بإصدار القانون البحري، الرافق  إىل ال( العادة 163و)

 م.2018( لسنة 29للمرسوم رقم )
 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 :مقدمــــــة

الخطوواب رقم )2021فبراير    18بتوواريخ   / ص ل م ب /   551م، وبموجووب 

  14دة بتواريخ  (، وبنواء  على قرار المجلس في جلسووووتوه الثوامنوة عشوووورة المنعقو 3د5ف

المعالي الـسيد علي بن صـالح الصـالح رئيس مجلس م، أرسول صواحب  2021فبراير  

ــورى من   (163( و)162( و)93)المواد أرـقام    والبيئوة  إلى لجنوة المرافق العواموة  الشــ

  ،م 2018( لسنة 29مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم )

ا رأي اللجنة لعرضه على المجلس   لمناقشتها ودراستها وإعداد تقرير بشأنها متضمنوووو 

 الموقر.

 

  

 

 

 

 



209 
 

 

 أوالا: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

( المنعقد بتاريخ  21اجتماعها رقم )في تدارسوت اللجنة مشوروع القانون المذكور   (1)

 م.2021مارس   01

 

موضوووووع  (  163( و)162( و)93أرقام )لمواد  اطلعت اللجنة أثناء دراسووووتها ل (2)

 :البحث والدراسة على

 )مرفق(مرئيات وزارة العمل والتنمية االجتماعية.   .أ

 )مرفق( مرئيات وزارة المواصالت واالتصاالت.  .ب

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

 

 ( كل من:21وبدعوة من اللجنة، شارك في اجتماعها رقم )  (3)

 المنصب والجهة  االسم

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الزايد األستاذة دالل جاسم سعادة 

 عضو مجلس الشورى األستاذ علي عبدهللا العراديسعادة 

 

وقد مثلها    وزارة المواصـالت واالتصـاالت( 21دعت اللجنة إلى اجتماعها رقم ) (4)

 في االجتماع كل من:

 المنصب والجهة  االسم

 وزارة المواصالت واالتصاالت 

 البحرية  المالحة لشئون المساعد  الوكيل بوبشيت  عيسى  يوسف السيد

  وشووووئون  السووووفن  تسووووجيل  إدارة  مدير باهلل  المعتز  مياس السيد

 البحارة
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  البيئووة   وحمووايووة  السووووالمووة  إدارة  موودير المرباطي  يوسف  محمد السيد

 البحرية

 أول  قانوني  باحث عبدالرضا  كوثر السيدة

 الموانئ لشئون المساعد  الوكيل المحمود  هود  بدر السيد

 والنواب  الشورى مجلسي شؤون وزارة

 أول   ومتابعة  تنسيق  أخصائي  العالي عبدهللا  رباب السيدة

  

 

 

 حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من: (5)

 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني  األستاذ عبودالرحيوم علوي عومر 

 باحث قانوني  نادر السلومالسيد علي 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السويد أيوب علي طريف 

 أمين سر لجنة   السيدة دانة إبراهيم حمد الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم  السيد صادق جعفر  الحلواجي 

 إدارة البحوث والدراسات
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 أخصائي بحث وتحليل أول  السيد علي جواد القطان 

 

ا: آراء 
ا
 :الذين حضروا االجتماع أعضاء اجمللسأصحاب السعادة ثاني

لمسمى   اللجنة  إضافة  مع  اتفاقها  الزايد  جاسم  دالل  األستاذة  سعادة  أوضحت 

قانون العمل في القطاع األهلي، وكذلك سقوط الدعاوى الناشئة عنه بالتقادم مع اقتراحها  

المراكز القانونية، كما بينت ضرورة تضمين  بأن تكون مدة التقادم سنة واحدة الستقرار  

النص الخاص بتطبيق قانون العمل عبارة "مالم يتفق الطرفان على تطبيق قانون آخر"،  

 (. 163( و)162وتوافقت مع اقتراح اللجنة بالنسبة لنص المادتين )

كما وافق سعادة األستاذ علي عبدهللا العرادي على اقتراح اللجنة بالنسبة للمواد  

تقادم  الم مدة  تكون  أن  على  الزايد  جاسم  دالل  األستاذة  سعادة  رأي  مع  واتفق  عادة، 

الطرفان على خالف   يتفق  واحدة، ورأى إضافة عبارة "مالم  العمالية سنة  الدعاوى 

ذلك" في نهاية البند )هو( المتعلق بسريان أحكام قانون العمل حتى تكون هذه العبارة 

ق الطرفان على تطبيق قانون آخر أو أحكام أخرى  أوسع نطاقا وأبعد مدى. إذ قد يتف

 خالف ما ورد في قانون العمل. 

 

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

أوضحت الوزارة في كتابها الوارد إلى اللجنة ردا على استفساراتها بشأن المادة 

 ( المعادة ما يلي: 93)

يتضمن مشروع القانون البحري العديد من األحكام التي تنظم عالقة العمل بين   -1

مالك السفينة البحرية والبحارة العاملين على ظهرها، ومن ثم فإن هذه األحكام  
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هي التي تحكم العالقة بين مالك السفينة والبحارة، وبالتالي تخضع عقود البحارة 

 ألحكام القانون البحري. 

مشروع القانون البحري فصال كامال لرعاية البحارة )المواد    أفرد المشرع في -2

( حيث بين فيه الحقوق المستحقة للبحارة الذين يعملون على ظهر  100  –  92

 السفينة.

السفينة   -3 مالك  بين  العمل  يحكم عالقة  حكم  من  البحري  القانون  خلو  حالة  في 

العمل في القطاع    والبحارة تطبق القواعد العامة في هذا الشأن، ويحتكم بقانون 

األهلي باعتباره قانون الشريعة العامة في عالقات العمل، وفي حالة خلوه من  

 األحكام يتم تطبيق القانون المدني باعتباره قانون الشريعة العامة في المعامالت. 

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

التي تحدد شروط الخدمة ألفراد الطاقم العاملين  المواصالت واالتصاالت هي  

على ظهر السفن البحرية وسالمة العمل والصحة ورعاية طاقم السفينة ومعايير  

 اإلقامة والطعام والشراب التي يتم توفيرها على متن السفينة. 

( من القانون البحري النافذ تتضمن تنظيما  95وتجدر اإلشارة إلى أن المادة )

 العمل البحري. متكامال لعقد 

في حالة خلو القانون البحري من حكم يحدد مدة تقادم الحق في رفع الدعاوى   -5

( من قانون العمل في 136الناشئة عن عقود عمل البحارة، يتم تطبيق المادة )

القطاع األهلي التي تحدد مدة تقادم الدعاوى العمالية بمضي سنة تبدأ من تاريخ  

 انقضاء عالقة العمل. 

 

ا
ا
 )مرفق( : رأي وزارة الواصالت واالتصاالت:رابع

 ( وقت وطريقة دفع األجور: 93المادة ) -1
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بينت الوزارة أن القانون واجب التطبيق حال وجود خالف حول األجرة المتفق عليها  

لربان السفينة أو البحارة، وذلك باعتبار أن القانون البحري قانون خاص يطبق على  

لخالفات التي تنطوي تحت أحكامه )وهو األصل في التطبيق(. وأما مالم يرد به  كافة ا

 نص خاص تطبق أحكامه من قانون العمل لكونه القانون الذي به قواعد تنظم العمل. 

 (:163( و)162المادتين ) -2

حالة عدم قبول جميع ذوي الشأن بالتسوية، وذلك بوجوب عرض    (162)تنظم المادة  

الخسارات  تسوية  تنظم  التي  القواعد  وأما  المختصة.  المحكمة  على  التسوية  هذه 

المشتركة هي قواعد دولية وضعتها المنظمة البحرية الدولية، وتسري على جميع دول  

، وال تستطيع مملكة  العالم، وذلك لكون عقود التسوية تشمل أطراف من دول مختلفة

 البحرين مخالفة هذه القواعد الدولية الملزمة لها. 

أما بشأن السؤال حول عرض التسوية على المحكمة وهي لم تنظرها، ذلك بأنه ليس  

( قد تضمنت  163هناك إلزام على المحكمة بالتصديق على هذه التسوية، ذلك أن المادة )

ية، وأنه حال رفضها لتلك التسوية وجب  تنظيم سلطة المحكمة في التصديق على التسو 

عليها تعيين خبير أو أكثر إلجراء تسوية جديدة. أما الغاية من العرض على المحكمة  

 هو إسباغ مزيد من الثقة على التسوية. 

ولدى حضور المختصين بوزارة المواصالت واالتصاالت اجتماع اللجنة )عن  

 السفن  تسجيل   إدارة  مدير لمعتز باهلل م ذكر السيد مياس ا2021مارس   01بعد( بتاريخ  

أن العمل يجري على تضمين عقود العمل البحرية المكان الذي يتم فيه    البحارة  وشئون

التقاضي، وأبدى خشيته من أن إضافة مسمى قانون العمل يتعارض مع ذلك، ووافقه  

  ، وأضاف أنهالبحرية   المالحة  لشئون  المساعد  الوكيلفي ذلك السيد يوسف بوبشيت  

بالنسبة لتسوية الخسارة فإن الشركاء إذا حدث بينهم خالف فيلجئون إلى خبير بحري  

لحسم الخالف، وغالبا ما يعتمد القاضي تقرير الخبير أو يعدل تعديل بسيط فيه، وبالتالي 

 استخدام عبارة "الفصل في النزاع" أفضل من عبارة "التصديق عليه". 
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 رأي اللـــــجنة:خامسا: 

في ج  المجلس  قرار  بتاريخ  بناء  على  المنعقدة  الثامنة عشرة  فبراير    14لسته 

2021( المواد  الشورى  مجلس  أعاد  بإصدار 163-162-93م  قانون  مشروع  من   )

لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه    القانون البحري إلى لجنة المرافق العامة والبيئة

 على المجلس الموقر. 

، وكذلك على  القانون( من مشروع  163-162-93المواد )على  اللجنة    اطلعت

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة، وعلى مداخالت أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن  

العمل   وزارة  من  الواردة  المكتوبة  المالحظات  على  اطلعت  كما  المذكورة،  المواد 

إلى مالحظات   استمعت  كما  واالتصاالت،  المواصالت  االجتماعية ووزارة  والتنمية 

المجلس وممثلي الجهات المعنية الذين تم دعوتهم الجتماع  أصحاب السعادة أعضاء  

 م.2021مارس  01( المنعقد بتاريخ 21اللجنة رقم )

دارت حول التي  النظر  وجهات  استعراض  تداول    تّم  وبعد  المذكورة،  المواد 

الرأي قبل  بشأنها    وتبادل  السعادة  من  و أصحاب  اللجنة  برأي  أعضاء  االستئناس 

 انتهت اللجنة إلى المالحظات اآلتية: ، نةللجالمستشار القانوني 

أن مشروع القانون بإصدار القانون البحري المعروض لم تنظم أحكامه عقد العمل    أواًل:

البحري على خالف ما هو وارد بالقانون البحري النافذ، وهو ما ترى معه اللجنة أهمية  

المادة ) إلى نص  العمل  الواردة في الفصل93إضافة مسّمى قانون  الثامن الخاص    ( 

 برعاية البحارة. 

( من مشروع  93ولذلك رأت اللجنة إضافة بند جديد برقم )هو( إلى نهاية المادة ) 

األهلي   القطاع  في  العمل  قانون  أحكام  تسري  "هو.  أنه  على  ينص  البحري  القانون 
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الفصل، ، وتعديالته، فيما لم يرد به نص في هذا  2012( لسنة  36الصادر بالقانون رقم )

 مالم يتفق األطراف على خالف ذلك". 

كذلك الحظت اللجنة انه ال يوجد نص بمشروع القانون المعروض يحدد مدة  

تقادم وسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري، ولذا رأت اللجنة تضمين المادة  

( بند أخير ينص على سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة  93)

ن تاريخ انقضاء العقد، ورأت اللجنة تحديد مدة سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل  م

البحري بمضي سنة لسرعة إنهاء المنازعات واستقرار المراكز القانونية، وأسوة بما  

( لسنة 23هو منصوص عليه بالقانون البحري النافذ الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

من قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون    (156، وعمال بنص المادة )1982

 . 2012( لسنة 36رقم )

( المادة  إلى  )و(  برقم  جديد  بند  إضافة  اللجنة  رأت  مشروع  93ولذلك  من   )

القانون ينص على "و. تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري  

 بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد".

 

)   أماثانيًا:   المادة  لنص  طبقا  فإنه  البحرية  الخسارات  تسوية  من  159بخصوص   )

القانون فإن الخسارات المشتركة توزل بين جميع ذوي الشأن في الرحلة،  مشرول 

( المادة  لنص  الخسارة  160وطبقا  بتسوية  يقوم  المعروض،  القانون  مشرول  من   )

 عي نه المحكمة. المشتركة خبير أو أكثر يعي نه ذوي الشأن، فإذا لم يتفقوا ت

واألصل أن تتم التسوية بين ذوي الشأن باالتفاق بناء على تقرير الخبير، فإذا   

تم االتفاق يتم عرض التسوية على المحكمة للتصديق عليها إلعطائها صفة الرسمية،  

(  162وفي حالة الخالف يتم اللجوء إلى المحكمة لندب خبير أو أكثر. ولكن المادة )

لى أنه "إذا لم يقبل جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها  من المشرول نصت ع

على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها"، حال أن الصحيح أن  
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استبدال عبارة   اللجنة  ولذا رأت  قبولها،  التسوية عند عدم  المحكمة ال تصدق على 

جنة استعمال عبارة "، ورأت اللللتصديق عليها" بعبارة "للفصل فيها بحكم نهائي"

" أي حكم واجب النفاذ حتى يتمكن ذوي الشأن من تنفيذ وإنهاء التسوية  بحكم نهائي"

على وجه السرعة نظًرا لطبيعة الشحنة التي تصل إلى ميناء الوصول والتي يهم كل  

ُمرَسل إليه استالمها، خاصة أنه يجوز للربان االمتنال عن تسليم البضاعة بعد وصولها 

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

 ( من المشرول. 164الخسارة عمال بنص المادة )

 

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

(  163المادة )الحكم الصادر في التسوية، وهل يجوز استئنافه من عدمه، في ظل نص  

من مشرول القانون التي نصت على أنه "إذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية  

وجب أن تعين خبيرا أو أكثر إلجراء تسوية جديدة"، ولم يعالج هذا النص حالة رفض  

لذلك رأت   التسوية،  الحكم الصادر في  الخبير أو عدم قبول  تقرير  الشأن  أحد ذوي 

الما ( من المشرول نًصا يجيز الطعن على الحكم،  164دة )اللجنة ضرورة تضمين 

 وحددت حاالت الطعن بتوافر إحدى الحالتين اآلتيتين:  

مخالفة قواعد  و .  2.  أثّر فيه   بطالن في اإلجراءات  إذا وقع بطالن في الحكم أو  .1

 .االختصاص المتعلقة بالنظام العام

(  162( و) 63على نصوص المواد )  وفي ضوء ما تقد م ترى اللجنة الموافقة

 ( من مشرول القانون البحري، طبقا لما هو وارد بالجدول المرفق. 163و) 
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 ساد
 
ا: اختيار مقر

ا
 ري الوضوع األصلي واالحتياطي:س

( من الالئـحة اـلداخلـية لمجلس الشـــــورى، اتفـقت اللجـنة على 39)  إعـماالً لنص الـمادة

 اختيار كل من:

 .مقرًرا أصليًا األستاذ عبدهللا خلف راشد الدوسري  -1
  . مقرًرا احتياطيًا األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -2

 

 
ا
 ا: توصية اللجنة:سابع

دراسة    أثناء  أبديت  التي  واآلراء  المناقشات  ضوء  )في  أرقام  ( 93المواد 

؛  من مشروع قانون بإصدار القانون البحريلجنة  إلى ال( المعادة  163( و)162و)

 فإن اللجنة توصي بما يلي: 

مشروع  من    ،(163( و)162( و)93أرقام )  موادال الموافقة على نصوو   -

( رقم  للمرسوم  المرافق  البحري،  القانون  بإصدار  لسنة  29قانون   )

 وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. ، م2018

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي      الكعبي مجعة مجعة حممد                 

 رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة  نائب رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة                   
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب نصوو مواد القانون  

 ( 93مادة )

 وقت وطريقة دفع األجور 

يلتزم مالك السفينة البحرينية بدفع  -أ

السفينة   لربّان  عليها  المتفق  األجرة 

وللبحارة في نهاية كل شهر ميالدي، 

البحارة  أو  الربان  يطلب  لم  ما 

 الحصول عليها في وقٍت الحق. 

مستحقات   كامل  بدفع  يلتزم  كما 

وتوقيع   تسريحه،  يتم  عندما  البحار 

 االستمارات المعتمدة من اإلدارة.  

قبل -ب  البحار  خدمة  انتهت  إذا 

أجرا    يستحق  عليه  المتفق  التاريخ 

حتى   خاللها  عمل  التي  الفترة  عن 

 انتهاء خدمته. 

 ( 93مادة )

 وقت وطريقة دفع األجور 

ن وص المادة كما ورد  الموافقة على 

 في مشروع القانون. 

 ( 93مادة )

 وقت وطريقة دفع األجور 

يُضووووواف إلى عجز الموادة البنودين  

 اآلتيين:

ــ. في العمل  تسوري أحكام قانون   هـــ

القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم 

فيما   ، وتعديالته،2012( لسونة  36)

، ما لم يرد به نص في هذا الفصوووول

 لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

تسووووقط بوالتقوادم جميع الودعواوى    و.

ة عن عقود العمول البحري  النواشووووئو

من تاريخ انقضووواء    ةبمضوووي سووون

 العقد.  

 ( 93مادة )

 وقت وطريقة دفع األجور 

يلتزم مالك السفينة البحرينية بدفع  -أ

السفينة   لربّان  عليها  المتفق  األجرة 

وللبحارة في نهاية كل شهر ميالدي، 

البحارة  أو  الربان  يطلب  لم  ما 

 الحصول عليها في وقٍت الحق. 

مستحقات   كامل  بدفع  يلتزم  كما 

وتوقيع   تسريحه،  يتم  عندما  البحار 

 االستمارات المعتمدة من اإلدارة.  

قبل  -ب  البحار  خدمة  انتهت  إذا 

أجرا    يستحق  عليه  المتفق  التاريخ 

حتى   خاللها  عمل  التي  الفترة  عن 

 انتهاء خدمته. 



219 
 

إذا انتهت خدمة أحد البحارة قبل   -ج

بسبب   االتفاقية  في  المحدد  التاريخ 

فقدان أو غرق السفينة يستحق أجرا  

عن الفترة المتبقية من عقد عمله أو  

 ا أقل.فترة ثالثة أشهر أيهم 

أو   -د  يصاب  الذي  البحار  يستحق 

مما   –يمرض وهو في خدمة السفينة  

  – يجعله غير قادر على القيام بعمله  

وال   الرحلة،  أثناء  كامال   أجره 

يستحق أي أجر إذا كانت اإلصابة أو  

أو   العصيان  عن  ناشئين  المرض 

السكر أو غير ذلك من حاالت سوء 

تبينه  السلوك، وذلك على النحو الذي  

 الالئحة التنفيذية. 

إذا انتهت خدمة أحد البحارة قبل    -ج

في   المحدد  بسبب التاريخ  االتفاقية 

فقدان أو غرق السفينة يستحق أجرا  

عن الفترة المتبقية من عقد عمله أو 

 فترة ثالثة أشهر أيهما أقل.

أو   -د  يصاب  الذي  البحار  يستحق 

مما    –يمرض وهو في خدمة السفينة  

  – يجعله غير قادر على القيام بعمله  

وال   الرحلة،  أثناء  كامال   أجره 

إلصابة أو  يستحق أي أجر إذا كانت ا

أو  العصيان  عن  ناشئين  المرض 

السكر أو غير ذلك من حاالت سوء 

السلوك، وذلك على النحو الذي تبينه  

 الالئحة التنفيذية. 

ــ. في العمل  تسوري أحكام قانون   هـــ

القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم 

، وتعديالته، فيما 2012( لسونة  36)
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ما  ،الفصووووللم يرد به نص في هذا 

 .طرفان على خالف ذلكلم يتفق ال

الدعاوى   و. جميع  بالتقادم  تسقط 

البحري   العمل  عقد  عن  الناشئة 

 من تاريخ انقضاء العقد.   ةبمضي سن

 ( 162مادة )

 رفض التسوية 

 

 

إذا لم يقبل جميع ذي الشأن بالتسوية  

المحكمة  على  عرضها  وجب 

أحدهم  طلب  على  بناء  المختصة 

 للتصديق عليها. 

 

 

 

 

 ( 162مادة )

 التسوية رفض 

ن وص المادة كما ورد  الموافقة على 

 في مشروع القانون. 

 ( 162مادة )

 رفض التسوية 

ليكون   - المادة  نص  صياغة  إعادة 

 كاآلتي: 

ذ" جميع  يقبل  لم  الشأن وإذا    ي 

على   عرضها  وجب  بالتسوية 

بناء على طلب  المختصة  المحكمة 

 . هائي"للفصل فيها بحكم نأحدهم 

 ( 162مادة )

 التسوية  رفض

 

 

ذ  جميع  يقبل  لم  الشأن وإذا    ي 

على   عرضها  وجب  بالتسوية 

طلب  على  بناء  المختصة  المحكمة 

 .ائيللفصل فيها بحكم نهأحدهم 
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 ( 163مادة )

التصديق على سلطة المحكمة في 

 التسوية 

 

 

 

 

 

 

 

إذا رفضت المحكمة التصديق على  

أو  ا  خبير  تعين  أن  وجب  التسوية 

 أكثر إلجراء تسوية جديدة.

 ( 163مادة )

سلطة المحكمة في التصديق على 

 التسوية 

الموافقة على ن وص المادة كما ورد 

 في مشروع القانون. 

 ( 163مادة )

سلطة المحكمة في التصديق على 

 التسوية 

الطعن  "تعديل عنوان المادة إلى   -

التسوية في  الصادر  الحكم    " على 

" من  في بدال  المحكمة  سلطة 

 التصديق على التسوية" 

لتكون   - المادة  صياغة  إعادة 

 كاآلتي: 

التصديق  " المحكمة  رفضت  إذا 

على التسوية وجب أن تعين خبيًرا 

جديدة تسوية  إلجراء  أكثر  ، أو 

في   المحكمة  بحكم  وتحكم  التسوية 

   نهائي.

الصادر  الحكم  على  الطعن  ويجوز 

التسوية   الحالتين في  إحدى  في 

 اآلتيتين: 

 ( 163مادة )

الطعن على الحكم الصادر في 

 التسوية 

 

 

 

 

 

 

 

المحكمة التصديق على إذا رفضت  

خب  تعين  أن  وجب  أو التسوية  ا  ير 

جديدة تسوية  إلجراء  وتحكم أكثر   ،

 المحكمة في التسوية بحكم نهائي. 
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أو -1 الحكم  في  بطالن  وقع   إذا 

 .أثّر فيهبطالن في اإلجراءات 

االختصاو  -2 قواعد  مخالفة 

 المتعلقة بالنظام العام." 

الصادر  الحكم  على  الطعن  ويجوز 

التسوية   الحالتين  في  إحدى  في 

 اآلتيتين: 

أو -1 الحكم  في  بطالن  وقع   إذا 

 أثّر فيه. بطالن في اإلجراءات 

ا -2 قواعد  الختصاص مخالفة 

 المتعلقة بالنظام العام. 


