
م2021فبراير  14 التاريخ: 

الموقـــر  صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح

 رئيــس مجلـس الشـورى     

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

مشروع قانون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

بشأن مجلسي الشورى والنواب  2002( لسنة 15بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 .()المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،

 دلال جاسم الزايد

رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 المرفقات:
 تقرير اللجنة حول مشروع القانون المذكور. .1

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  .2

بشأنه.  ة هيئة التشريع والرأي القانونيومذكر، ومذكرة الحكومةمشروع القانون المذكور،  .3
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 3د 5ص ل ت ق / ف 521الرقـــم: 
م 1202 ريناي 27التاريخ:   

احملرتمة     دالل جاسم الزايد سعادة السيدة   
الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة    

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

مشــــــرون قــــــاعض  حتاــــــ ي  حاــــــ    كــــــام لكــــــم يطيــــــن لــــــ      ر ــــــ  
الشـــــــضرا والنـــــــضا   ســــــــ   مجلأحشـــــــ 2002( لســـــــن  15املرســـــــضم حقـــــــاعض  رقـــــــم  

  املا  يف ضضء االقرتاح حقاعض  املق م من مجلس الشضرا(.

ــ  ــأعق مت ـــــــ ــر حشـــــــ ــ اد  قريـــــــ ــتق و  ـــــــ ــتق ودراســـــــ ــاء مناقشـــــــ ا ن  حرجـــــــ
ر يكـــــمض لارضــــــق  لــــــأ املجلــــــس بــــــ ل مض ــــــ   ق ــــــا     ــــــ   ســــــاح   مــــــن 

  اريخق.
 

و السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

 الصاحل علي بن صاحل  
رئيس جملس الشورى

user
Typewritten Text
27/1/2021



 

 
 

 

 شؤون التشريعية والقانونيةملخص تقرير لجنة ال

 العنوان
بشأن  2002( لسنة 15مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 مجلسي الشورى والنواب )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 مشروع  أصل

 القانون
 اقتراح بقانون من مجلس الشورى

 إلى اللجنةاإلحالة 
 م2021يناير  27

 الفصل التشريعي الخامس – ثالثدور االنعقاد العادي ال 

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

 م2021فبراير  9

 الفصل التشريعي الخامس – لثدور االنعقاد العادي الثا

 اجتماعان  عدد االجتماعات

 ____ العرض على الجلسة

 مضمونه

( وذلك بزيادة 12إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة ) يهدف مشروع القانون. 1

      ديناٍر( بدالً من 400المبلغ المتحّصل عليه من عملية الترشيح ليصبح الرسم )

دينار(، كما تناول التعديل في المادة ذاتها أن تؤول تلك المبالغ المتحصلة إلى  200)

  والتنمية االجتماعية. الخزينة العامة للدولة بدال من وزارة العمل

( من المرسوم بقانون، 15كما تناول مشروع القانون تعديل الفقرة األولى من المادة ). 2

يستهدف فتح باب التنازل عن الترشح دون تحديد ميعاد معين للتنازل، واعتبار  والذي

 األصوات التي حصل عليها المرشح المتناِزل عن ترشحه باطلة.

 مادتان ديباجة + بنية المشروع

 من حيث المبدأ القانون مشروع رفض قرار مجلس النواب

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 مشروع القانونعلى  من حيث المبدأ الموافقةعدم 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 م2021ر فبراي 14التاريخ: 

 (6الرقم: )

 

 

 تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

بشأن  2002( لسنة 15مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )حول 

 مجلسي الشورى والنواب )المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 الفصل التشريعي الخامس -الانعقاد العادي الثالث  دور

 

 

 :مقدمــة
 

            رقـم معـالي رئيس مجلـس الشـورىاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة 2021يناير  27( المؤرخ في 3د  5ص ل ت ق / ف  521)

 2002( لسنة 15مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )بدراسة ومناقشة 

 ،بشأن مجلسي الشورى والنواب )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

 المجلس. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:
 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

تدارستتتتتتت اللجنة مشتتتتتتروم القانون المذكور قالل دور اينعقاد العادي اللال  من ال  تتتتتت   (1(

 :ين)عن بـُعد( التالي يناإللكتروني ينالتشريعي الخامس، في ايجتماع

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2021فبراير  1 19

 5 3 م2021فبراير 9  21

 

موضتتتتتتوم الب   بمشتتتتتتروم القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتت ا على الوثاتع المتعلقة  (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

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

مشروم القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة ال كومة  -

 )مرفق(بشأنه. 
 

 اللجنة من األمانة العامة للمجلس ك  من: يفي اجتماع شارك 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد

 باحث قانوني السيد محسن علي الغريري

 اللجانإدارة شؤون 

 مشرف شؤون اللجان السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 
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 ثانيـًا: رأي اللجنة:

 

 2002( لسنة 15مشروم قانون بتعدي  بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة      

 ،بشأن مجلسي الشورى والنواب )المعد في ضوء ايقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

  عليه ( وذلك بزيادة المبلغ المت    12استبدال نص ال قرة اللانية من المادة ) إلىوالذي ي دف 

المادة كما تناول التعدي  في ، دينار( 200بديً من ) (دينار   400لي بح الرسم ) حيشمن عملية التر

وزارة العم  والتنمية نة العامة للدولة بدي من يإلى الخز المت  لة تلك المبالغ تؤولأن ات ا ذ

  .ايجتماعية
 

 والذي ( من المرسوم بقانون،15قانون تعدي  ال قرة األولى من المادة )المشروم تناول كما      
 ياعتبار األصوات التو فتح باب التنازل عن الترشح دون ت ديد ميعاد معين للتنازل، يست دف

 .باطلة عن ترش ه لح   علي ا المرشح المتناز  
 

ومذكرتي الحكومة الموقرة وهيئة  كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته،     

واسرررتعرضرررت وجهات الن ر بين أع ررراء  التشرررريا والرأي القانوني بشرررأن مشرررروع القانون،

عدم الموافقة على مشرررروع إلى  - بإجماع اآلراء -القانوني لها، وانتهت  سرررتشررراروالم اللجنة

 التفصيل التالي: وفقوذلك القانون من حيث المبدأ، 

 

إن رفض اللجنتة لمشتتتتتتتروم القتانون من حيت  المبتدأ يرجع في األستتتتتتتتا  إلى تقتديرها  .1

مختلف علي ا في أي مشتتتروم قانون يكون ايقتالف فيه المستتتات  الللم تتتل ة العامة في 

ئة التشتتتتتتتريع  على قبوله من حي  المبدأ أو عدمه، وقد أتت آراء ال كومة الموقرة وهي

والرأي القانوني غير مت قة مع فكرة مشروم القانون ابتداًء، كما جاء قرار مجلس النواب 

ا مع تلك ايراء حي  رفض مش روم القانون من حي  المبدأ، ومن ثم وبعد الموقر ُمت قـتتتتتتً

ايطالم على أسباب ومبررات الرفض فقد اطمأنت اللجنة إلى التوافع مع مجلس النواب 

 برفض مشروم القانون من حي  المبدأ.  
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لية لتقدير الج ات المعنية بالعميخضع ح يعملية الترشالمبلغ المت    عليه من إن زيادة  .2

الوزارات والج ات ال كومية ذات العالقة، وبما ي يؤثر على ستتتير العملية اينتخابية من 

 لترشيح ويعوق ممارسته ب ورة جدية.اينتخابية واإلقبال على الترشح، وي يقيد حع ا

 

م من وراء ت ديد ميعاد مشتتتتتروم القانون قالفن إ .3 للتنازل عن الترشتتتتتيح،  غاية المشتتتتتر 

والتي تت دد في استتتتتتتقرار األوضتتتتتتام اإلدارية المنظمة للعملية اينتخابية، وكذلك توفير 

قانونية للمترشتتتتتتت ين لمجلس النواب وعدم زعزعت ا،  ال ماية وايستتتتتتتتقرار للمراكز ال

وحمتتايتتة حقوق النتتاقبين في التعبير عن إرادت م وعتتدم إربتتاك م في اقتيتتار ممللي م في 

الس النيتتابيتتة، حتى تكون العمليتتة اينتختتابيتتة معبرة عن اإلرادة ال قيقيتتة لجموم المجتت

فالم تتتل ة العامة تقتضتتتي ت ديد ميعاد فتح باب التنازل عن الترشتتتيح وإغالقه  الناقبين.

 تنازله عن ذلكأمام المترشتتت ين حتى يتستتتنى لمن يرغل في التنازل عن الترشتتتيح إثبات 

إضافة إلى أن عدم ت ديد ميعاد  .دون التأثير على إرادة الناقبين وإرباك م حال الت ويت

معين ل تح باب التنازل عن الترشيح وإغالقه سيؤدي إلى انس اب بعض المترش ين قب  

ا للناقل في اقتيار المرشح ، فضال عن عملية اينتخاب ب ترة وجيزة مما يسبل إرباكـتتتتتتتً

  ادرة حقه في اقتيار من يملله في المجلس النيابي.إهدار صوت الناقل وم

 

 
 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:ـًا: ثالثـ

( من الالت ة الداقلية لمجلس الشتتتتورى، ات قت اللجنة على اقتيار ك  39إعمايً لنص المادة )     

 من:

 

 مقرًرا أصليـًا. الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة          .1

 مقرًرا احتياطيًا.األستاذ أحـمــد مـهـــدي الـحـــداد           .2
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 ــًا: توصية اللجنة:رابع

 

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

 توصي بما يلي:
 

 

المرسوم بقانون رقم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام على عدم الموافقة من حيث المبدأ  - 

بشأن مجلسي الشورى والنواب )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من  2002( لسنة 15)

 .الشورى(مجلس 

 

 

 ،،،على المجلس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض      

 

 

 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة                                                              دلال جاسم الزايد 

 اللجنةرئيس   نائب رئيس اللجنة                                                                            

 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 الثايناملرفق 
 

واب ومرفقاته قرار جملس الن
 بشأن مشروع القانون

 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 

 

 الثالثاملرفق 
 

ومذكرة  القانون املذكور،مشروع 
رة هيئة التشريع ومذك ،احلكومة

 بشأنه والرأي القانوين
 

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 
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