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 ( 1ملحق رقم )
 

املوجه إىل صاحب السعادة  لالسؤا

خلف وزير  عبداهللبن  عصامالسيد 

 والتخطيط البلديات وشؤون األشغال

، واملقدم من سعادة العضو العمراني

 خبصوص احلداد مهدي أمحد السيد

 ،اهلواة من الشباب البحرينيني الصيادين

 .عليه الوزير سعادة ورد
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 ( 2ملحق رقم )

 

املوجه إىل صاحب السعادة  السؤال

الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

، واملقدم من سعادة العضو والتعليم الرتبية

 خبصوص اخلزاعي علي حممد الدكتور

 الزراعة، ختصص يف الدراسية البعثات

 .عليه الوزير سعادة ورد
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 ( 3ملحق رقم )

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير

( لسنة 25حول املرسوم بقانون رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون  م2020

إعادة التنظيم واإلفالس الصادر 

 م2018( لسنة 22بالقانون رقم )
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 2021مارس  14التاريخ:  

 ( 12التقرير: ) 

 

 

( 25الرسوم بقانون رقم ) بشأن  الشؤون الالية واالقتصادية    تقرير جلنة
 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس   2020لسنة 

 2018( لسنة  22ادر بالقانون رقم ) الص

 

 الفصل التشريعي الخامس  – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د   5ف  ص ل م ق /    529، وبموجب الخطاب رقم )2021  فبراير  3بتاريخ  

لجنة   إلىرئيس مجلـس الشـورى  السيد علي بن صالح الصالح  معـالي    أحال  (،3

بتعديل بعض    2020( لسنة  25المرسوم بقانون رقم )  المالية واالقتصاديةالشؤون  

، على  2018( لسنة  22أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )

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

 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

 قبل ورود قرار مجلس النواب 

 2020ديسمبر   2 الثامن

 بعد ورود قرار مجلس النواب 

 2021مارس  3 العشرين

 2021مارس    10 الحادي والعشرين 

 

 

 

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

 والتي اشتملت على ما يلي: 

 المرسوم بقانون المذكور. ▪

 والقانونية بمجلس الشورى.رأي لجنة الشؤون التشريعية   ▪

 .مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة ▪

بإصنننندار قانون    2018( لسنننننة  22جدول مقارنة بين مواد قانون رقم ) ▪

  2020( لسنننة 25إعادة التنظيم واإلفالس ومواد المرسننوم بقانون رقم )

الصننادر بالقانون رقم   بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس

 .2018( لسنة  22)

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

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  السيد خالد نجاح محمد  

 السيد علي عبدهللا العرادي
اللجان /  المستشار القانوني لشؤون 

 مدير إدارة البحوث والدراسات 

 المستشار المالي واالقتصادي 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

 واإلعالمإدارة العالقات 

 مشرف إعالم   السيد علي عباس العرادي

 

 

 
ا
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي  -اثاني

رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤور  سؤؤالمة المرسؤؤوم 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.بقانون  

 

 
ا
 رأي اللجنة:  -اثالث

بتعديل بعض أحكام   2020( لسنة  25المرسوم بقانون رقم )  تدارست اللجنة

واطلعت    ،2018( لسنة  22قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )
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والقانونية  التشريعية  الشؤون  النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة    على قرار مجلس 

يتين الدستورية  الناح والذي جاء مؤكًدا لسالمة المرسوم بقانون من    بمجلس الشور 

بل المستشارين القانونيين  واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من ق،  القانونيةو 

تبادلوت ،  للجنة اللجنة   م  أعضاء  السعادة  أصحاب  قبل  من  حوله  النظر    ، وجهات 

 والمستشار المالي واالقتصادي للجنة.   ينالقانونيين والمستشار

عد قانون إعادة التنظيم واإلفالس أحد التشريعات ذات الطبيعة االقتصادية ي               

التطبيقات   ما كشفته دراسة  النظر في ضوء  بقانون محل  المرسوم  والمالية، ويأتي 

القانونية بالمملكة  العملية لنصوص القانون القائم، والمراجعة والتطوير المستمر للبنية  

ير الدولية في  بما يواكب التغييرات السريعة والمستمرة ولمواءمة المتطلبات والمعاي

االقتصادي، البنك    المجال  مراجعات  من  كاٍف  وقت  قبل  التعديالت  إجراء  وبهدف 

ليتم   عام  كل  األول من  الربع  تتم خالل  التي  المعتاد  التقييم  أجل عملية  الدولي من 

، ولتعزيز الثقة في النظام االقتصادي والمالي 2021في تقرير البنك للعام    االعتداد بها

بمملكة البحرين، بما ينعكس إيجاًبا على تصنيفها االئتماني دولًيا. كما يهدف المرسوم 

وتعزيز   والشركات،  لالستثمارات  واالقتصادية  المالية  األوضاع  توفيق  إلى  بقانون 

 وء للمميزات التي أقرها المشّرع البحريني. حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللج 

 

  من ثالث مواد، نصؤؤؤؤت  –  فضؤؤؤؤال عن الديباجة  –  يتألف المرسؤؤؤؤوم بقانون

( الفقرة )ب(،  30(، و)19نصؤؤؤؤؤوص المواد )أن يسؤؤؤؤؤتبؤدل ب على  منؤه    الـمادة اوول 

( الفقرتين )أ( و)ب( من قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصؤؤؤؤادر بالقانون رقم 33و)

 نصوٌص جديدة.  ،  2018( لسنة 22)

إلى قانون إعادة    ا( مكررً 56مادة جديدة برقم )  المادة الثانيةأضؤؤؤؤافت  فيما    

ادة وجؤاءت  ( من ذات القؤانون.  110لى المؤادة )وفقرة ثؤانيؤة إ  ،التنظيم واإلفالس الـم

 تنفيذية.  الثالثة

 وبشأن بيان األحكام الموضوعية التي جاء بها المرسوم بقانون، فقد تم إجراء اآلتي:  
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ليكون حق الحصول على المعلومات من المحكمة أو    (19تم تعديل نص المادة )  -1

بأعمال المدين  ا المعلومات المتعلقة  أمين التفليسة فيما يتعلق بإجراءات التفليسة متضمن  

مقصور  المالية  وأموره النافذ  القانون  في  الوارد  النص  كان  حين  في  حق    ا،  على 

ذة من المحكمة أو من  نعلقة باإلجراءات والتدابير المتخ المعلومات المت الحصول على  

 فليسة. أمين الت 

المادة )  -2 المعرو30جعلت  بقانون  المرسوم  المعدلة بموجب  ض ميعاد الطعن  /ب( 

المدنية خالل   العليا  أمام محكمة االستئناف  المحكمة  وأوامر  باالستئناف في قرارات 

المنصوص عليه في    امن تاريخ إيداع التقرير، بدال  من ميعاد العشرين يوم    اثالثين يوم  

 القانون النافذ.

المادة )  -3 الدائنين    33منحت  الحق ألغلبية  أ، ب(  اختيار  الفقرتين  الحاضرين، في 

  اأمين التفليسة، كما أجازت للمحكمة تعيين أمين تفليسة ولها أن تعين أمين تفليسة مؤقت  

ا عليه في  ا للتفليسة، وهذا الحكم األخير جديد لم يكن منصوص  لحين اختيار الدائنين أمين  

الدائنين أو    ذ كان التعيين يتم من قبل المحكمة بناء على ترشيح لجنة إالقانون النافذ،  

% من مجموع الديون غير المضمونة. كما  10الدائنين الذين يملكون ما ال يقل عن  

% من مجموع الديون غير المضمونة  50أجازت للدائنين الذين يملكون ما ال يقل عن 

 أن يطلبوا تعيين شخص مناسب مع األمين المعين أو بدال  منه. 

برقم    -4 جديدة  مادة  بقانون  المرسوم  مكرر  56)أضاف  التنظيم    ا (  إعادة  قانون  إلى 

حكم   تضمنت  أصول    اجديد    اواإلفالس،  من  رئيس  في جزء  التصرف  أو  بيع  بشأن 

يقل عن   لما ال  الدائنين  أغلبية  أو  الدائنين  لجنة  النص موافقة  اشترط  التفليسة، حيث 

ن  % من مجمع الديون غير المضمونة التي تم قبولها. وأوجب على أمين التفليسة أ50

فالس الطالع مجموع الدائنين، وأوجب  عن عملية التصرف في سجل اإل  ايودع تقرير  

على المحكمة التحقق من موافقة الدائنين، فإذا تبين لها عدم موافقتهم جاز لها الموافقة 

على طلب البيع أو التصرف بعد إجراء إعالن وسماع الرأي بشروط أن يحقق البيع  
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يسة، أو مناسبة البيع لظروف الحال، أو توصية أمين  المصلحة الفضلى ألصول التفل

 التفليسة بالبيع. 

(، نصت على معاملة الدائنين من  110أضاف المرسوم بقانون فقرة ثانية للمادة )  -5

ن  و ذات الفئة على قدم المساواة، بعد أن قسمت المادة األصلية الدائنين لفئات، منها دائن 

دائنو مضمون مضمونين،  وغير  عمالو ن  وم    ن  االمتياز  أصحاب  من  ك  اَل وغيرهم 

الحصص، وهذا التعديل هو من باب التأكيد على حكم مستفاد من القواعد العامة، فمن  

 تماثلت مراكزهم توحدت معاملتهم. 

 

وبعد دراســـة المرســـوم بقانون محل النظر وتبادل وجهات النظر بشـــ ن    

 لألسباب اآلتية:ل  التوصية بالموافقة علي   إانتهت اللجنة  

( من  38روعي في إصؤدار المرسؤوم بقانون المعروم ما أوجبته المادة )  .1

الدسؤؤتور من عرم المراسؤؤيم بقوانين على مجلسؤؤي الشؤؤور  والنواب خالل ثالثين  

يوًما من تاريخ صؤؤؤدورها، حيث صؤؤؤدر المرسؤؤؤوم بقانون، حال لياب المجلسؤؤؤين،  

 .2020يوليو    16اريخ  ، وتم عرضه عليهما بت 2020يوليو    13بتاريخ  

ن الحزمة التشؤريعية االقتصؤادية التي شؤرعت مملكة البحرين في وضؤعها  إ  .2

ن التصؤنيف الدولي للمملكة وتحسؤين الوضؤع االقتصؤادي إلى تحسؤي ة  وتطبيقها، مسؤتند

بما يتوافق مع  جراء التعديالت عليها إفيها، تستدعي السرعة في اإلصدار وكذلك في 

نه مما يوجب اإلسؤؤراع في إصؤؤدار المرسؤؤوم إ، إذ  ف التطبيقالحاجة العملية، وظرو 

بقانون محل الرأي الحاجة الملحة إلى اسؤتكمال منظومة التشؤريعات االقتصؤادية التي 

ا بهدف االرتقاء بمسؤتو  تصؤنيف  ا لما تعهدت به دولًي بدأت فيها مملكة البحرين تنفيذً 

ا نخفضؤؤؤة، فقد أصؤؤؤب  لزامً ا، وتجنب الحصؤؤؤول على تقييمات دولية مالمملكة عالمًي 

تعديل بعم أحكام القوانين االقتصؤؤؤؤادية، لتأمين بيئة تشؤؤؤؤريعية مالءمة ومسؤؤؤؤايرة  

ال  سؤؤؤتعج حالة اال. األمر الذي توافرت معه  العالمي السؤؤؤريع في هذا المجال  للتطور
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على المكتسؤؤؤؤؤبؤات    اا حفؤاظؤً وقؤانونؤً   اهؤا جاللؤة الملؤك حقؤً رعلى النحو المؤذكور والتي قؤد  

  تها مملكة البحرين على المستو  الدولي.التي حقق

توافرت بشؤؤؤؤأن المرسؤؤؤؤوم بقانون حالة االسؤؤؤؤتعجال التي توجب  وعليه، فقد 

( من  38اإلسؤؤؤؤؤراع في اتخؤاذ تؤدابير عؤاجلؤة ال تحتمؤل التؤأخير إعمؤاالً لنص المؤادة )

لجئؤة  الؤدسؤؤؤؤؤتور، وهي حؤالؤة يقؤدرهؤا جاللؤة الملؤك، إذ إن مؤد  توافر هؤذه الحؤالؤة   الم 

إلصؤؤدار المراسؤؤيم بقوانين يراعى فيها السؤؤلطة التقديرية لارادة الملكية باعتبار ما 

الملك هو رأس الدولة، ومن ثم  /أ( من الدسؤؤؤتور من أن جاللة 33)  تنص عليه المادة

 .لحالة االستعجال لها ما يبررها  فتقدير جاللته

 

والقانونية سالفة الذكر،  النصوص الدستورية  الماثل  وإذ راعى المرسوم بقانون  

مستوفي  إف صدر  قد  يكون  شروط  نه  )  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 

 

 

 

 

 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -ارابع
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( من الالئحؤة الؤداخليؤة لمجلس الشؤؤؤؤؤور ، اتفقؤت اللجنؤة 39إعمؤاالً لنص المؤادة )     

 على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.   الدكتور عبدالعزيز حسن أبل سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.   اوستاذ ياسر إبراهيم حميدان  سعادة .2

 خام
ا
 توصية اللجنة:  -اس

في ضؤؤؤوء ما دار من مناقشؤؤؤات وما أبدي من ثراء أثناء دراسؤؤؤة المرسؤؤؤوم          

  2020( لســنة  25المرســوم بقانون رقم ) توصؤؤي بالموافقة علىبقانون، فإن اللجنة  

( لسنة  22بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )

2018. 

 

 لالزم،،، واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ ا

 

 

 
 

 خالد حسني السقطي                                     رضا عبداهلل فرج                   

 الشؤون الالية واالقتصادية  رئيس جلنة   الشؤون الالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م   2021فبراير    9التاريخ:  

 

 السقطي   احملرتم سعادة األستاذ / خالد حسني  

 رئيــس جلنــة الشؤون الالية واالقتصادية   

 

بتعديل بعض أحكام قانون إعادة   2020( لسنة  25المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

 .2018( لسنة 22التنظيم واإلفالس الصادر بالقانون رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد  

 

 

أرفق  م2021فبراير    3بتاريخ        السيد  ،  رئيس  معالي  الصالح  صالح  بن  علي 

المرسوم    (، نسخة من 3د    5ص ل ت ق / ف    530، ضمن كتابه رقم )المجلس

بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم واإلفالس   2020( لسنة  25بقانون رقم )

 ( رقم  بالقانون  لسنة  22الصادر  والقانونية،    ،2018(  التشريعية  الشؤون  لجنة  إلى 

 مالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.وذلك لمناقشته وإبداء ال
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عقدت لجنة الشننننؤون التشننننريعية والقانونية اجتماعها    م2021فبراير  9وبتاريخ       

قرار مجلس  المنذكور، و   ، حينث اطلعنت على المرسننننوم بقنانونالحااد  والعشاااارين

 .النواب بشأنه

 

لمبادئ    مخالفة المرسننوم بقانونإلى عدم   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة    

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 

بتعديل بعض أحكام    2020( لسنة 25المرسوم بقانون رقم )  ترى اللجنة سالمة      

من    ،2018( لسااااناة  22قاانون إعاادة التنظيم واإلفالس الصاااااادر باالقاانون رقم )

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 ( 4ملحق رقم )

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  تقرير

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  خبصوص

م 2002( لسنة 14املرسوم بقانون رقم )

ملعد يف ا) ،بشأن مباشرة احلقوق السياسية

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

 (الشورى
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 م 2021فبراير  14التاريخ: 

 ( 7الرقم: )

 

 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  

  2002( لسنة  14مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم ) حول  

ح بقانون القدم من جملس  بشأن مباشرة احلقوق السياسية )العد يف ضوء االقرتا 

 الشورى( 

 الفصل التشريعي اخلامس   -االنعقاد العادي الثالث   دور 

 

 

 :مقدمااة

 

  معاالي رئيس مجلاس الشاورى استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب        

م، والذي 2021فبراير    7( المؤرخ في  3د    5ص ل ت ق / ف    531)             رقنم

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  

بش ن مباشرة الحقوق السياسية )المعد في ضوء   2002( لسنة  14بقانون رقم )

ن تتم دراسته وإبداء المالحظات  على أ  ، االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  

 أوالً: إجراءات اللجنة: 
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 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

تدارسنننت اللجنة مشنننروع القانون المذكور خالل دور االنعقاد العادي النالث من    (1(

 التشريعي الخامس، في االجتماع اإللكتروني )عن بن عد( التالي:الفصل 

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 3 م2021فبراير 9  21

 

موضننوع  بمشننروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراسننتها على الوثائق المتعلقة   (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

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

مشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة  -

 )مرفق( الحكومة بشأنه. 

 

 ك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من: شار •

 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 الغرير 

 شؤون اللجان إدارة 

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة  السيدة أمل عبدهللا محمد 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم محمد سلمان السيد علي 

 ثانياًا: رأ  اللجنة: 

 



172 
 

اللجنة        بقانون رقم ) تدارست  المرسوم  أحكام  بتعديل بعم  قانون  (  14مشروع 

ح بقانون المقدم  بشأن مباشرة الحقوق السياسية )المعد في ضوء االقترا  2002لسنة  

من المادة الخامسة عشرة    الفقرة النالنة  نص الذي تناول تعديل    ، من مجلس الشور (

بحيث تحدد مدة فتح باب الترشيح وغلقه على أال تزيد على ثالثة أيام متتالية. كما جاء  

القانون   قرر  مشروع  حيث  بقانون،  المرسوم  من  والعشرين  السادسة  المادة  بتعديل 

 تنازله عن الترشيح. باطلة إذا ثبت    التعديل اعتبار األصوات التي حصل عليها المرشح

 

اللجنااة على قرار مجلس النواق ومرفقاااتاا ،       ومااذكرتي الحكومااة    كمااا اعلعاات 

واسااتعرضاات   الموقرة وهيئة التشااريو والرأ  القانوني بشااأن مشااروع القانون،

 بإجماع اآلراء  -القانوني لها، وانتهت    ستشاروالم وجهات النظر بين أعضاء اللجنة

التفصاااايال    وفقوذلا   عادم الموافقاة على مشااااروع القاانون من حياث المبادأ،  إلى    -

 التالي:

 

إلى إن رفض اللجننة لمشننننروع القنانون من حينث المبندأ يرجع في األسنننناس   .1

مختلف عليها في أي مشننروع قانون  المسننائل التقديرها للمصننلحة العامة في  

المبندأ أو عندمنه تنت رراء ، وقند أيكون االختالف فينه على قبولنه من حينث 

الحكومة الموقرة وهيئة التشنريع والرأي القانوني غير متفقة مع فكرة مشنروع  

ا مع تلك اآر ء ، كما جاء قراالقانون ابتدا تفقنن  حيث    راءمجلس النواب الموقر م 

وبعد االطالع على أسنننباب   ، ومن ثمرفض مشنننروع القانون من حيث المبدأ

وافق مع مجلس النواب برفض  فقند اطمنأننت اللجننة إلى الت   ومبررات الرفض

 مشروع القانون من حيث المبدأ.  

 

  لمجلس  العامة  االنتخابات  ميعاد  تحديد  اختصناص الملك جاللة  منح  الدسنتور إن .2

  مندة  تحنديند  ترك  األنسننننب  فمن  لنذا  (،42) المنادة  من  )أ(  البنند  وفق  وذلنك  النواب

  النواب،  لمجلس العامة  االنتخابات في الملك لجاللة  التقديرية  للسننلطة الترشننيح
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  سيما  وال  التكميلية،  االنتخابات في  واألوقاف  اإلسالمية  والشؤون العدل  ولوزير

  االنتخنابنات   كناننت  إذا  ومنا  والتكميلينة،  العنامنة  االنتخنابنات  بين  تختلف  المندة  أن

   أكنر. أو   واحدة  محافظة  في  واحد  لمقعد  التكميلية

 

  األكنر،   على  متتنالينة أينام  ثالثنة  خالل  وقفلنه  الترشننننيح  بناب  فتح  تناريخ  تحنديند  إن .3

ا  قصنيرة مدة  هي   األوراق  كافة اسنتيفاء  من  الترشنيح  راغبي  نتمك    ال قد  نسنبيننننن 

  أنفسنننهم  ترشنننيح  في للراغبين الكافية  الفرصنننة  إتاحة  أو   للترشنننيح،  المطلوبة

  االنتخابية   للدوائر  اختياراتهم  وحسنننم  األمر،  لدراسنننة  النواب  مجلس  لعضنننوية

   المناسبة.

 

اعتبار  ب تعديل المادة السادسة والعشرين،  إن ما جاء به مشروع القانون بشأن   .4

، ال تنسجم مع المادة األصوات التي حصل عليها المرشح باطلة إذا ثبت تنازله

من  15)  )( رقم  بقانون  لسنة  15المرسوم  الشورى    2002(  مجلسي  بشأن 

إذا كان  والنواب إال  الترشيح  المرشح عن  بتنازل  االعتداد  تقرر عدم  والتي   ،

القان  المدة  اليوم  خالل  قبل  األقل  أيام على  وهي عشرة  للتنازل،  المقررة  ونية 

 المحدد إلجراء االنتخابات.

 

 

 الموضوع األصلي واالحتياعي:ثالثااًا: اختيار مقرر  

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

 اختيار كل من:

 

 الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة          مقرًرا أصلياًا.  .1

 األستاذ أحامااد ماهاااد  الاحاااداد          مقرًرا احتياعيًا.  .2
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 رابعااًا: توصية اللجنة: 

 

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

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

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

بش ن مباشرة الحقوق السياسية )المعد في ضوء   2002( لسنة  14بقانون رقم )

 االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 

     

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،      

 

 

 عادل عبدالرمحن العاودة                                              دالل جاسم الزايد  

 اللجنة رئيس                                                       نائب رئيس اللجنة             
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 ( 5ملحق رقم )

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  تقرير

مشروع قانون بتعديل بعض  خبصوص

( لسنة 15أحكام املرسوم بقانون رقم )

 ،م بشأن جملسي الشورى والنواب2002

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

 (الشورىجملس 
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 م 2021فبراير  14التاريخ: 

 ( 6الرقم: )

 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  

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

بشأن جملسي الشورى والنواب )العد يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من جملس  

 الشورى( 

 الفصل التشريعي اخلامس   -االنعقاد العادي الثالث   دور 

 

 :مقدمااة

 

  معاالي رئيس مجلاس الشاورى استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب        

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

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  

)المعد في ضوء   2002( لسنة  15بقانون رقم )  الشورى والنواب  بش ن مجلسي 

تتم دراسته وإبداء المالحظات  على أن   ، االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  

 

 أوالً: إجراءات اللجنة: 
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 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

تدارسنننت اللجنة مشنننروع القانون المذكور خالل دور االنعقاد العادي النالث من    (1(

 التشريعي الخامس، في االجتماعين اإللكترونيين )عن بن عد( التاليين:الفصل 

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 3 م2021فبراير  1 19

 5 3 م2021فبراير 9  21

 

موضننوع  بمشننروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراسننتها على الوثائق المتعلقة   (3)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

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

مشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة  -

 )مرفق( الحكومة بشأنه. 
 

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

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد 

 قانوني باحث  السيد محسن علي الغرير 

 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 
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 ثانياًا: رأ  اللجنة: 

 

اللجنة        بقانون  تدارست  المرسوم  أحكام  بتعديل بعم  قانون  (  15رقم ) مشروع 

بشأن مجلسي الشور  والنواب )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم    2002لسنة  

(  12استبدال نص الفقرة الثانية من المادة )  إلىوالذي يهدف    ، من مجلس الشور (

المبلغ المتحصّ  التروذلك بزيادة    ( دينارٍ   400ليصب  الرسم )    ي شل عليه من عملية 

 ( من  ذ،  دينار(  200بدالً  المادة  في  التعديل  تناول  تؤولاتها  كما  المبالغ   أن   تلك 

  .وزارة العمل والتنمية االجتماعيةنة العامة للدولة بدال من  ي إلى الخز المتحصلة

 

)المشروع  تناول  كما        المادة  من  األولى  الفقرة  تعديل  المرسوم  15قانون  من   )

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

 عن ترشحه باطلة.  لحصل عليها المرشح المتناز    ي اعتبار األصوات الت و 

 

اللجنااة على قرار مجلس النواق ومرفقاااتاا ،       ومااذكرتي الحكومااة    كمااا اعلعاات 

واسااتعرضاات   الموقرة وهيئة التشااريو والرأ  القانوني بشااأن مشااروع القانون،

 بإجماع اآلراء  -القانوني لها، وانتهت    ستشاروالم وجهات النظر بين أعضاء اللجنة

التفصاااايال    وفقوذلا   عادم الموافقاة على مشااااروع القاانون من حياث المبادأ،  إلى    -

 التالي:

إن رفض اللجننة لمشننننروع القنانون من حينث المبندأ يرجع في األسنننناس إلى  .1

مختلف عليها في أي مشننروع قانون  المسننائل التقديرها للمصننلحة العامة في  

المبندأ أو عندمنه، وقند أتنت رراء  يكون االختالف فينه على قبولنه من حينث 

مشنروع  الحكومة الموقرة وهيئة التشنريع والرأي القانوني غير متفقة مع فكرة 

ا مع تلك اآراء حيث   تفقنن  القانون ابتداء ، كما جاء قرار مجلس النواب الموقر م 

رفض مشنننروع القانون من حيث المبدأ، ومن ثم وبعد االطالع على أسنننباب 
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ومبررات الرفض فقند اطمنأننت اللجننة إلى التوافق مع مجلس النواب برفض  

 مشروع القانون من حيث المبدأ.  

 

لتقدير الجهات يخضنننع  ح  ي عملية الترشننن المتحصنننل عليه من    المبلغإن زيادة  .2

المعنية بالعملية االنتخابية من الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة، وبما  

ال يؤثر على سننننير العملينة االنتخنابينة واإلقبنال على الترشننننح، وال يقيند حق  

 الترشيح ويعوق ممارسته بصورة جدية.

 

ع من وراء تحديد ميعادغاية ا مشننننروع القانون خالفن إ .3 للتنازل عن   لمشننننر 

الترشننننيح، والتي تتحندد في اسننننتقرار األوضنننناع اإلدارينة المنظمنة للعملينة  

االنتخابية، وكذلك توفير الحماية واالسننننتقرار للمراكز القانونية للمترشننننحين  

التعبير عن  في  الننناخبين  حقوق  وحمننايننة  النواب وعنندم زعزعتهننا،  لمجلس 

في اختينار ممنليهم في المجنالس النينابينة، حتى تكون    إرادتهم وعندم إربناكهم

العملينة االنتخنابينة معبرة عن اإلرادة الحقيقينة لجموع النناخبين. فنالمصننننلحنة  

العنامنة تقتضنننني تحنديند ميعناد فتح بناب التننازل عن الترشننننيح وإغالقنه أمنام  

المترشنحين حتى يتسننى لمن يرغب في التنازل عن الترشنيح إثبات تنازله عن 

ون التأثير على إرادة الناخبين وإرباكهم حال التصننويت. إضننافة إلى أن ذلك د

عدم تحديد ميعاد معين لفتح باب التنازل عن الترشننننيح وإغالقه سننننيؤدي إلى 

انسحاب بعض المترشحين قبل عملية االنتخاب بفترة وجيزة مما يسبب إرباكن ا 

درة حقه  للناخب في اختيار المرشننح، فضننال عن إهدار صننوت الناخب ومصننا

 في اختيار من يمنله في المجلس النيابي.

 

 اختيار مقرر  الموضوع األصلي واالحتياعي:ثالثااًا: 

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

 اختيار كل من:

 الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة          مقرًرا أصلياًا.  .1
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 األستاذ أحامااد ماهاااد  الاحاااداد          مقرًرا احتياعيًا.  .2

 

 رابعااًا: توصية اللجنة: 

 

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

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

 

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

)المعد في ضوء   2002( لسنة  15بقانون رقم )  الشورى والنواب  بش ن مجلسي 

 . الشورى( االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،      

 

 

 عادل عبدالرمحن العاودة                                                  دالل جاسم الزايد  

 اللجنة نائب رئيس اللجنة                                                        رئيس         
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 ( 6ملحق رقم )

واألمن جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع  تقرير

الوطين خبصوص مشروع قانون بإضافة مادة 

مكرًرا( إىل قانون  261جديدة برقم )

( 15العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

)املعد يف ضوء االقرتاح  م،1976لسنة 

 بقانون املقدم من جملس النواب(
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   م.2021فبراير  18التاريخ : 
 ( 8الرقم: )

 

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير
 261بإضافة مادة جديدة برقم )  رقم )  ( لسنة )  (   مشروع قانونخبصوص  

ا( إىل قانون العقوبات الصادر
ا
 1976( لسنة  15بالرسوم بقانون رقم ) مكرر

 )العد يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من جملس النواب( 
 

 خلامس دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ا
 

 

 مقدمـة: 
  

والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي  استلمت لجنة الشؤون الخارجية       

  ( المؤرخ في 3د  5ص ل خ أ/ ف/535بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

رقم   مشروع قانون م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  2021  فبراير   7

  مكرًرا( إلى قانون العقوبات الصادر   261بإضافة مادة جديدة برقم )  )  ( لسنة )  ( 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من  1976( لسنة  15بالمرسوم بقانون رقم ) 

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

 اللجنة بشأنه. 
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 
 التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:  لتنفيذ

 

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

 .م2021فبراير

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

 والتي اشتملت على:  

 هيئة التشريع والرأي القانوني.و   مشروع القانون، ومذكرتي الحكومة -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 . المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

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

 

 المنصب  االسم

 وزارة الداخلية 

 محمد يونس الهرمي رائدال
إدارة  - رئيس شعبة اللجان الوزارية

 الشؤون القانونية

 إدارة الشؤون القانونية  فيصل عبدالعزيز النجار  نقيبال

 اإلسالمية واألوقاف وزارة العدل والشؤون 

 مستشار قانوني  إسماعيل أحمد العصفور 

 الؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 رئيس لجنة الحقوق والحريات العامة  الدكتور بدر محمد عادل 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 



184 
 

 المنصب  االسم

 أخصائي شؤون الجلسات  حمد محمد الطائي 

 

 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر

  
 المنصب  االسم

 هيئة الستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة   د. علي حسن الطوالبة 

 باحث قانوني  فاعمة غانم الذواد 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 أمين سر لجنة  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
  :الداخليةوزارة  رأي  -ــــ

 الداخلية مع ما ورد في مذكرة الحكومة الموقرة بشأن مشروع القانون. تتفق وزارة 

 

ا
ا
 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي  -رابعـــ

وزارة    واألوقافتتفق  اإلسالمية  والشؤون  الحكومة    العدل  مذكرة  في  ورد  ما  مع 

 الموقرة بشأن مشروع القانون. 
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ا
  :الؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان  -اـخامس

مع ما ورد في مذكرتي الحكومة وهيئة التشريع    المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان تتفق  

ا(    261والرأي القانوني بشأن مشروع القانون، مبينة أن إضافة مادة جديدة برقم ) مكرر 

إلى قانون العقوبات ال يشكل أي تأثير أو مساس بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية،  

الصلة  ذات  والدولية  اإلقليمية  واالتفاقيات  والصكوك  الدستور  أحكام  قرره  لما  وفق ا 

 بحقوق اإلنسان. 

 

 
ا
 رأي اللجنــة: -اسادس

 

  261بإضافة مادة جديدة برقم )  رقم )  ( لسنة )  (  مشروع قانونتدارست اللجنة       

)المعد    1976( لسنة  15بالمرسوم بقانون رقم )  مكرًرا( إلى قانون العقوبات الصادر

النواق( مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  وزارة ،  في  من:  كل  ممنلي  مع 

واألوقاف، وزارة  و ،  الداخلية اإلسالمية  والشؤون  لحقوق    العدل  الوطنية  والمؤسسة 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية  والمستشار القانوني للجنة،  اإلنسان،  

لسالمة   مؤكد ا  جاء  والذي  الشورى  بمجلس  الوالقانونية  الناحيتين  مشروع  قانون من 

والقانونية اطلعت  الدستورية  كما  بشأن اللجنة  ،  ومرفقاته  النواب  مجلس  قرار  على 

   . القانون مشروع

 

من مادتين، تضمنت المادة األولى    -فضال  عن الديباجة- ويتألف مشروع القانون  

ا( إلى  261منه إضافة مادة جديدة برقم ) القسم   –الفصل األول من الباب الخامس    مكرر 

نصها اآتي:   1976( لسنة 15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم ) من –الخاص 

إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد   "

الجناة بإبالغ السلطات القضائية أو اإلدارية عنها قبل استعمال األختام واإلمضاءات  

حات المعدنية وعوابو البريد المقلدة أو  والتمغات والدمغات والعالمات العامة واللو

 المزورة وقبل البدء في التحقيق االبتدائي، عد ذل  عذًرا مخففًا. 
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 ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محالً لذل .  

ويسر  حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذ  يَُمكَّن السلطات أثناء التحقيق  

 ". يمة اآلخرين من القبض على مرتكبي الجر

 

 أما المادة النانية فقد جاءت تنفيذية. 

 

أن   اللجنة  القانونوترى  إلىي  مشروع  ارتكاب    هدف  في  المساهمين  تشجيع 

ا   عذر  اإلبالغ  هذا  بجعل  عنها،  اإلبالغ  على  العامة  والعالمات  األختام  تقليد   جرائم 

مخفف ا، أو اإلعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محال  لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن  

 هذه الجرائم.  

 

المادة   على  تعديلمن  ليه مجلس النواب الموقر  إوقد توافقت اللجنة مع ما انتهى  

القانو  مشروع  من  وفق ا ن األولى  المادة  من  والنالنة  النانية  الفقرتين  بدمج  وذلك   ،

 . لمقتضيات حسن الصياغة التشريعية

 

وبعد تدارس اآراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء  

ا ألهمية   ، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث  مشروع القانون اللجنة، ونظر 

على   المرفق قانونالمشروع  المبدأ  الجدول  وفق  مواده  نصوص  على  والموافقة   ، ،  

 . عليه  بالتعديالت التي أجراها مجلس النوابو 

 

اسابع
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

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

 اختيار كل من: 

ا.  علي عبداهلل علي العرادي  األستاذ  سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا.  عبدالرمحن حممد مجشري  األستاذسعادة   -
ا
ا احتياطيـ

ا
 مقرر
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اثامن
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

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

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

بإضافة مادة    رقم )  ( لسنة )  (  مشروع قانونالموافقة من حيث المبدأ على   -

( برقم  الصادر  261جديدة  العقوبات  قانون  إلى  رقم    مكرًرا(  بقانون  بالمرسوم 

 . )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواق( ،  1976( لسنة  15)

الموافقة على نصاااوص مواد مشاااروع القانون كما وردت تفصااايالً في الجدول  -

 .المرفق
 

 

 الموقر التخاذ الالزم ،،، واألمر معروض على المجلس 

 

 يوسف أمحد الغتم                                      فيصل راشد النعيمي      
   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     
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 ( 15بالمرسوم بقانون رقم ) مكرًرا( إلى قانون العقوبات الصادر 261بإضافة مادة جديدة برقم ) رقم )  ( لسنة )  ( مشروع قانون 

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواق(  1976لسنة 

 

نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواق 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المسمى  

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة  

 261بإضافة مادة جديدة برقم )

مكرًرا( إلى قانون العقوبات  

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  1976( لسنة 15)

 

 المسمى 

 

ى كما ورد في   الموافقة على المسم 

 مشروع القانون. 

 

 

 

 المسمى 

 

ى كما ورد في   الموافقة على المسم 

 مشروع القانون. 

 

 

 المسمى 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة  

 261بإضافة مادة جديدة برقم )

مكرًرا( إلى قانون العقوبات  

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  1976( لسنة 15)
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نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواق 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 الديباجة 

نحن حمند بن عيسننننى رل خليفنة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

قنانون العقوبنات الصننننادر وعلى  

( لسننة  15بقانون رقم )بالمرسنوم  

 ، وتعديالته،1976

 

ومنجنلنس   الشننننورى  منجنلنس  أقنر 

النواب القانون اآتي نصننننه، وقد  

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 الديباجة 

كمنا    نص النديبناجنةالموافقنة على  

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 

 الديباجة 
 

كمنا    نص النديبناجنةالموافقنة على  

 ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة 

خليفننة          رل  عيسننننى  بن  حمنند  نحن 

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

الصنننننادر  وعلى   العقوبننات  قننانون 

( لسننننة 15بالمرسنننوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب  

القانون اآتي نصه، وقد صدقنا عليه 

 ناه:وأصدر
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نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواق 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

 

ت ضنننناف إلى الفصننننل األول من  

 – القسننم الخاص   –الباب الخامس  

الصننننننادر  العقوبننات  قننانون  من 

( لسننة  15بالمرسنوم بقانون رقم )

 المادة األولى 

والنننانيننة(   )األولى  الفقرتين  دمج 

النص بعنند   الوارد في  النحو  على 

 التعديل.

 

 بعد التعديل:  مادةنص ال

 

 األولى المادة 

ت ضنننناف إلى الفصننننل األول من  

 – القسننم الخاص   –الباب الخامس  

الصننننننادر  العقوبننات  قننانون  من 

( لسننة  15بالمرسنوم بقانون رقم )

 المادة األولى 

الموافقنة على قرار مجلس النواب 

الفق والنننانيننة(  بنندمج  رتين )األولى 

بعنند   النص  في  الوارد  النحو  على 

 التعديل.

 بعد التعديل:  مادةنص ال

 

 المادة األولى 

ت ضنننناف إلى الفصننننل األول من  

 –القسننم الخاص  –الباب الخامس  

الصننننننادر   العقوبننات  قننانون  من 

( لسنننة 15بالمرسننوم بقانون رقم )

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى 

ت ضناف إلى الفصنل األول من الباب 

من    –القسننننم الخناص    –الخنامس  

قانون العقوبات الصننادر بالمرسننوم  

مادة   1976( لسنننة 15بقانون رقم )
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نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواق 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

1976  ( برقم   261مننادة جنندينندة 

ا( نصها اآتي:  مكرر 

إذا تعندد المسننننناهمون في إحندى  

الجرائم المنصنوص عليها في هذا 

الجنناة بنإبالغ  الفصننننل وبنادر أحند  

السنننلطات القضنننائية أو اإلدارية  

األختننام   اسننننتعمننال  قبننل  عنهننا 

واإلمضناءات والتماات والدماات  

والنلنوحننات  النعننامننة  والنعنالمننات 

المعندنينة وطوابع البريند المقلندة أو  

التحقيق   البنندء في  المزورة وقبننل 

ا مخفف ا.  االبتدائي، عد ذلك عذر 

  

1976  ( برقم   261مننادة جنندينندة 

ا( نصها اآتي:  مكرر 

إذا تعادد المسااااااهمون في إحادى 

الجرائم المنصوص عليها في هذا  

الفصاااال وبادر أحد الجنااة بإبالغ  

السااالطات القضاااائية أو اإلدارية 

األختااام  اسااااتعمااال  قباال  عنهااا 

واإلمضااءات والتمغات والدمغات  

والالاوحااات   الاعااامااة  والاعاالمااات 

المعادنياة وعوابو البرياد المقلادة  

فاي  الاباادء  وقاباال  الامازورة  أو 

يق االبتادائي، عاد ذلا  عاذًرا التحق

مان   إعافاااؤه  وياجاوز  ا،  ماخافافااً

1976  ( برقم  جنندينندة    261مننادة 

ا( نصها اآتي:  مكرر 

إذا تعادد المسااااااهمون في إحادى 

الجرائم المنصاوص عليها في هذا 

الفصاااال وباادر أحاد الجنااة باإبالغ  

السااالطات القضاااائية أو اإلدارية 

األختااام  اسااااتعمااال  قباال  عنهااا 

تمغات والدمغات  واإلمضاااءات وال

والالاوحااات   الاعااامااة  والاعاالمااات 

المعادنياة وعوابو البرياد المقلادة  

فااي   الااباادء  وقااباال  الااماازورة  أو 

التحقيق االبتادائي، عاد ذلا  عاذًرا 

مان  إعافاااؤه  وياجاوز  ا،  ماخافافااً

ا( نصننننهنا    261جنديندة برقم ) مكرر 

 اآتي:

إذا تعادد المسااااااهمون في إحادى  

الجرائم المنصاااوص عليها في هذا 

الفصااااال وباادر أحاد الجنااة باإبالغ  

الساااالطاات القضااااائياة أو اإلدارياة 

األخاتااام  اسااااتاعامااال  قاباال  عاناهااا 

تمغات والدمغات  واإلمضاااااءات وال

والالاوحااات   الاعااامااة  والاعاالمااات 

المعادنياة وعوابو البرياد المقلادة أو 

التحقيق   في  الباادء  وقباال  المزورة 

االبتادائي، عاد ذلا  عاذًرا مخففًاا،  
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نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواق 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

إذا  النعنقنوبننة  منن  إعنفننا ه  وينجنوز 

 اضي محال  لذلك.رأى الق

ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة  

السلطات   َكن  ي م  الذي  الجاني  إلى 

على   القبض  من  التحقيق  أثناء 

 مرتكبي الجريمة اآخرين.

 

العقوباة إذا رأى القااضااااي محالً  

 لذل .

الفقرة السنننننابقننة  ويسننننري حكم 

َكن   بنالنسننننبنة إلى الجناني النذي ي م 

السنلطات أثناء التحقيق من القبض  

 على مرتكبي الجريمة اآخرين.

العقوباة إذا رأى القااضااااي محالً 

 لذل .

ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة  

َكن   السننننلطنات  إلى الجناني الذي ي م 

عنلنى  النقنبنض  منن  النتنحنقنينق  أثنننناء 

 مرتكبي الجريمة اآخرين.

ويجوز إعفااؤه من العقوباة إذا رأى 

 القاضي محالً لذل .

 

ويسنري حكم الفقرة السنابقة بالنسنبة  

َكن   السننننلطنات  إلى الجناني النذي ي م 

عنلنى   النقنبنض  منن  النتنحنقنينق  أثنننناء 

 مرتكبي الجريمة اآخرين.

 المادة الثانية 

النوزراء  منجنلنس  رئنينس  عنلنى 

 – فيمنا يخصننننه    ل  كن    –راء  والوز

هذا القانون، وي عمل به  أحكام    تنفيذ

 المادة الثانية 

الموافقنة على نص المنادة كمنا ورد  

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانية 

الموافقنة على نص المنادة كمنا ورد  

 في مشروع القانون.

 

 المادة الثانية 

الوزراء  مجلس  رئيس  على 

  تنفيذ   –فيما يخصه    ل  ك    –راء  والوز

من  أحكام   به  وي عمل  القانون،  هذا 



193 
 

نصوص مواد مشروع القانون  

 كما وردت من الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها مجلس  

 النواق 
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة 

من اليوم التالي لتاريخ نشننننره في  

 الجريدة الرسمية.
 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة  

 الرسمية. 
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 م 2021فبراير  10:  التاريخ

 

 احملرتم  سعادة األستاذ/ يوسف أمحد حسن الغتم      

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني   

 
)الموضوع:   برقم  جديدة  مادة  بإضافة  قانون  قانون   261مشروع  إل   مكرًرا( 

)المعد في ضوء االقتراح 1976( لسنة  15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 . بقانون المقدم من مجلس النواب(. 

 

 

رئيس  أرفق  م،  2021فبراير    7بتاريخ        الصالح  بن صالح  علي  السيد  معالي 

قانون بإضافة  مشروع  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    534م )، ضمن كتابه رقالمجلس

مكرًرا( إل  قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم    261مادة جديدة برقم )

    إل   ، ()المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب1976( لسنة  15)

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

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني. الشؤون 

 

عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها    م2021فبراير  9وبتاريخ      

، وقرار مجلس  المؤذكور مشؤؤؤؤؤروع القؤانون، حيؤث اطلعؤت على الـحادي والعشـــــرين

 .النواب بشأنه
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لمبادئ   قانونمشؤؤروع الإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة        

   .وأحكام الدستور

 

وتنوه اللجنؤة إلى تؤأييؤدهؤا لمشؤؤؤؤؤروع القؤانون بؤالتوافق مع رأي الحكومؤة وهيئؤة       

ا في قانون العقوبات   تبعؤؤؤؤؤً ا م  ا تشريعيؤؤؤؤؤً التشريع والرأي القانوني، كونه ي مثل نهجؤؤؤؤؤً

(، كما ي سؤؤتدل  269،  177،  144ليه بطريق مباشؤؤر في نصؤؤوص المواد )ي سؤؤتدل ع

،  300،  193،  157،  139على هذا النهج بشؤؤكل لير مباشؤؤر في نصؤؤوص المواد )

399  ،427.) 

 

كمؤا تتفق اللجنؤة مع قرار مجلس النواب بؤدمج الفقرتين )األولى والثؤانيؤة( من       

دة، وذلك إلحكام صؤؤؤيالة النص،  المادة )األولى( من مشؤؤؤروع القانون في فقرة واح 

 ( من قانون العقوبات.177( و)144ووفق ما هو مقرر في نصي المادتين )

 

 رأي اللجنة:

مكرًرا( إل    261مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )  تر  اللجنة سالمة     

)المعد في ضوء 1976( لسنة  15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية ،( االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب

 

  دالل جاسم الزايد                                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 7ملحق رقم )

 خبصوصجلنة املرافق العامة والبيئة  تقرير

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

م 2002( لسنة 3املرسوم بقانون رقم )

بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس 

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  ،البلدية

 املقدم من جملس الشورى(
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 2021فبراير  16التاريخ: 

 ( 09التقرير: )

 

تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام الرسوم   

اجملالس البلدية. )العد  م، بشأن نظام انتخاب أعضاء  2002( لسنة  3بقانون رقم ) 

 يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من جملس الشورى( 

 الفصل التشريعي الخامس - دور االنعقاد العاد  الثالث 

 

 مقدمة: 

 5ص ل م ب / ف  522م، وبموجب الخطاب رقم )2021يناير    27بتاريخ  

إلى لجنة    صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى(، أرسل  3د

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام المرسوم   المرافق العامة والبيئة  

لمجالس البلدية. )المعد  م، بشأن نظام انتخاق أعضاء ا2002( لسنة  3بقانون رقم )

على أن تتم دراسته وإبداء    في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(،

المالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس  

 الموقر. 
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 أوالا: إجراءات اللجنة: 

 تدارست اللجنة مشروع القانون في االجتماعات التالية: -1

رقم  الرقم

 االجتماع

 الفصل الدور تاريخ االجتماع 

فبراير   01 18 1

 م. 2021

3 5 

فبراير   15 19 2

 م. 2021

3 5 

على   -2 والدراسة  البحث  موضوع  القانون  لمشروع  دراستها  أثناء  اللجنة  اطلعت 

 به والتي اشتملت على ما يلي:   الوثائق المتعلقة

 )مرفق( رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.   -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته. )مرفق(  -

 

 حضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بمجلس الشورى:   -3

 هيئة المستشارين القانونيين  -4

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. األستاذ عبدالرحيم علي محمد 

 باحث قانوني.  السنينند عنلنني ننادر السننلنوم 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان.  السيد أيوب علي طريف 

 أمين سر لجنة.  السيدة دانة إبراهيم الشيخ 
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 إدارة العالقات واالعالم 

 أخصائي إعالم  السيد صادق جعفر الحلواچي 

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(  
ا
 ثاني

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي  

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. مشروع القانون  انتهى إلى سالمة 

ا: رأي احلكومة الوقرة كما ورد مبشروع القانون: 
ا
 ثالث

التي   لألسباب  وذلك  القانون،  مشروع  في  النظر  بإعادة  رأيها  الحكومة  بينت 

 دتها بالمذكرة الواردة بمرفقات تقرير مجلس النواب الموقر. أور

العمراني كما ورد مبرفقات   البلديات والتخطيط  وزارة األشغال وشؤون  رأي  ا: 
ا
رابع

 تقرير جملس النواب الوقر: 

بينت الوزارة الموقرة رأيها بإعادة النظر في مشروع القانون، وذلك لألسباب  

 رة.الواردة بمذكرة الحكومة الموق

ا: رأي اجملالس البلدية العمراني كما ورد مبرفقات تقرير جملس النواب الوقر: 
ا
 خامس

أفاد مجلس بلدي المحرق بعدم موافقته على مشروع القانون، ورأى المجلس  

البلدي للمنطقة الشمالية زيادة رسم الترشيح إلى مائة دينار، بينما رأى المجلس البلدي  

ة خمسة أيام لفتح وقفل باب الترشيح وزيادة رسم الترشيح  للمنطقة الجنوبية تحديد مد

 إلى مائة دينار. 
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ا: رأي اللجنة:  
ا
 سادس

( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  اللجنة  لسنة  3تدارست   )

بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد بناء على االقتراح بقانون    2002

الش الترشيح  المقدم من مجلس  باب  لفتح  الكافية  المدة  إلى تحديد  يهدف  ورى( والذي 

وقفله بالنسبة للمرشح لعضوية المجلس البلدي بجعلها ثالثة أيام، أسوة بالتعديل المقترح  

بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية،   2002( لسنة  14على المرسوم بقانون رقم )

مائ  إلى  دينارا   الترشيح من خمسين  الحالي وزيادة رسم  الرسم  نظرا  ألن  دينارا ،  تي 

زهيد جدا  وال يتناسب وحجم الوظيفة التي يشالها المترشح، وإزالة اللبس الحاصل من  

عمليه تنازل المترشح، حتى ال يكون هناك من يستال سكوت القانون عمن يتنازل بعد  

 المدة المحددة بمشروع القانون لتحقيق غايات وأهداف خاصة. 

نصت   مادتين،  من  الديباجة  عن  فضال   القانون  مشروع  األولى يتألف    المادة 

منهما على أن تستبدل بنصوص المواد )النالنة عشرة، والفقرتين النانية والرابعة من  

المادة الرابعة عشرة، والفقرة األولى من المادة السابعة عشرة، والرابعة والعشرين(  

ا جديدة بتحديد مدة فتح باب   الترشيح وقفله بنالثة أيام، ورفع رسم الترشيح من  نصوص 

خمسين دينارا  إلى مائتي دينار وأيلولة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدال  من  

البلدية، مع إزالة اللبس الحاصل في عملية تنازل المترشح عن الترشيح بجعلها في أي  

شرة أيام على األقل طبقا  للنص النافذ،  وقت بدال  من تقديم التنازل قبل يوم االنتخاب بع

 تنفيذية.  المادة الثانية وجاءت 

أطلعت اللجنة على مشروع القانون وتدارست نصوص مواده، وأطلعت على  

التشريعية   الشؤون  لجنة  رأي  على  أطلعت  كما  بشأنه،  المعنية  الجهات  مالحظات 

من الناحيتين الدستورية  والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدا  لسالمة مشروع القانون  

والقانونية، كما أطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وبعد تداول وتبادل  

وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واالستئناس برأي المستشار القانوني  

 خلصت اللجنة إلى المالحظات اآتية: 
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)  أوالً: المادة  حق  1تنص  ونساء ،  رجاال   "للمواطنين،  أنه  على  الدستور  من  /هن( 

المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها الحق في االنتخاب  

القانون، وال   يبينها  والترشيح، وذلك وفقا  ألحكام الدستور وللشروط واألوضاع التي 

 االنتخاب والترشيح إال وفق ا للقانون".  يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق 

( من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية،  18وتنص المادة )

والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك  ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق  

 بسبب الجنس أو األصل أو اللاة أو الدين أو العقيدة".

المادة   الحقوق  31)وتنص  تنظيم  يكون  "ال  أن  على  أيضا   الدستور  من   )

بناء   أو  بقانون،  إال  تحديدها  أو  الدستور  المنصوص عليها في هذا  العامة  والحريات 

 عليه، وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية". 

ق    4ة  ( لسن3/06ولقد قضت المحكمة الدستورية بالمملكة في القضية رقم )د/

بأن "األصل الدستوري، لسلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق    30/03/2009بجلسة  

تقديرية، مالم يكن الدستور قد فرض عليه في شأن ممارستها   والواجبات أنها سلطة 

المفاضلة  السلطة يتمنل في  ضوابط محددة تحد من إطالقها، باعتبار أن جوهر هذه 

المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنا   التي يجريها المشرع بين البدائل  

بينها، ومرجحا  ما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحقيق مصالح الجماعة واختيار  

 أصلحها مالئمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم". 

 

وقفل باب الترشيح لرئيس  أن نص المادة النالنة عشرة النافذ ترك أمر تحديد فتح    ثانياً:

مجلس الوزراء وهو ما يحقق المصلحة العامة ويتفق مع السياسة التشريعية في تنظيم  

 2002( لسنة  14( من المرسوم بقانون رقم )15عملية االنتخاب، خاصة وأن المادة )

بشأن مباشرة الحقوق السياسية لم تحدد ميعاد ا لذلك بل تركت أمر تحديد الميعاد المذكور  

الملك   ورعاه  –لجاللة  هللا  والشؤون    -حفظه  العدل  ولوزير  العامة  االنتخابات  في 
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االسالمية في االنتخابات التكميلية بحيث يتضمن األمر الملكي والقرار الوزاري تاريخ  

( المستبدلة بموجب المادة 13فتح باب الترشيح وقفله، حال أن النص الوارد في المادة )

ن قد حدد ميعاد فتح باب الترشيح وقفله بما ال يجاوز ثالثة  األولى من مشروع القانو 

أيام متتالية، وهذه المدة قصيرة ال تكفي الستيفاء مسوغات أوراق الترشيح، ولم يحدد  

النص الوارد بالمشروع ما إذا كانت هذه األيام، أيام عمل أم أيام عادية، وال يمكن قياس  

إعد مدة  تحديد  على  المذكورة  المدة  الطلبات  تحديد  وتقديم  الناخبين  جداول  اد 

واالعتراضات والتظلمات والطعن عليها، ألن هذه المدد األخيرة خاصة باإلجراءات 

وجه عاجل الستقرار   على  فيها   للبت  بمدد  تحديدها  يتعين  التي  والقضائية  االدارية 

ة أيام  األوضاع والمراكز القانونية، أضف إلى ذلك فإن تحديد المدة بما ال يجاوز ثالث 

قد ال يستطيع معه المترشح من الحصول على تزكية عشرة ناخبين في الدائرة االنتخابية  

بشأن نظام انتخاب    2002( لسنة  3( من المرسوم بقانون رقم )14/1عمال  بنص المادة )

 أعضاء المجالس البلدية.

ب   ثالثاً: المستبدلة  والرابعة  النانية  فقرتيها  في  عشرة  الرابعة  المادة  المادة أن  موجب 

األولى من مشروع القانون، رفعت مبلغ اإليداع النقدي الذي يدفعه المترشح من خمسين  

دينارا  إلى مائتي دينارا  ونصت على أيلولة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدال   

من أيلولته إلى البلدية للصرف منها على أوجه األنشطة التي تشرف عليها، علما  بأن  

ديد هذا المبلغ يخضع لتقدير الجهات المعنية بالعملية االنتخابية ودرجة اإلقبال على  تح 

الترشيح، كما أن أيلولة هذه المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة بدال من البلديات من شأنه  

التأثير على الموارد المالية للبلديات، ومن ثم التأثير على مستوى الخدمات التي تؤديها  

ا على استقاللها المنصوص عليه في المادة )وهو ما    /أ( من الدستور. 50يؤثر أيض 

 

  2002( لسنة3أن نص المادة السابعة عشرة النافذ من المرسوم بقانون رقم )  رابعاً:

على  أيام  بعشرة  االنتخاب  قبل  يكون  أن  الترشيح  للتنازل عن  اشترط  الذكر،  سالف 

ن حيث إعداد قوائم المرشحين وطبع بطاقات األقل، حتى يتم ضبط العملية االنتخابية م
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االقتراع وإلعطاء الناخبين حرية االختيار بين المترشحين ويستطيع المترشح استعمال  

حقه في التنازل عن إرادة حرة وقناعة تامة واستيفاء إجراءات التنازل، حال أن النص  

ى علمية االنتخاب  الوارد بمشروع القانون قد ألاى هذا القيد الزمني وهو ما يؤثر عل

والعملية   التصويت  عملية  وإرباك  الناخبين  أرباك  إلى  ويؤدي  األصوات  وحساب 

االنتخابية بأسرها خاصة إذا ما تنازل المترشح يوم االنتخاب أو أثناء سريان العملية  

 االنتخابية. 

 

وال شك في أن التنازل بعد انقضاء مدة العشرة أيام طبقا  للنص النافذ يعد حابط  

ل عليه وال ينتج رثاره. األ  ثر وال يعو 

 

( المستبدلة بموجب مشروع القانون من  17أما بخصوص ما جاء بنص المادة )

إضافة عبارة "وتعتبر جميع األصوات التي حصل عليها المرشح أصوات ا باطلة"، فإن  

( التي تعالج حاالت بطالن األصوات، وليس محله نص  24ذلك مجاله نص المادة )

 ( المذكورة. 17المادة )

 

( بموجب مشروع القانون المعروض كان  17هذا فضال  عن أن تعديل المادة )

( النافذ فيما تضمنه من نشر التنازل  17يقتضي تعديل الفقرة النانية من نص المادة )

في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد لالنتخاب بنالثة أيام على األقل،  

نشر التنازل قبل االنتخابات بنالثة أيام طالما  أن مشروع القانون  حيث ال يتصور منطق ا  

 يجيز التنازل في أي وقت ولو في يوم إجراء االنتخابات. 

 

( من المرسوم بقانون سالف الذكر، حيث أن حاالت  24ال محل لتعديل المادة )  خامساً: 

ارسات بطالن األصوات المنصوص عليها في النص النافذ تستوعب جميع صور المم

 التي يترتب عليها بطالن األصوات بما ال حاجة معه إلضافة حاالت جديدة.
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وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع  

 القانون المعروض. 

 

ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: 
ا
 سابع

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

 اختيار كل من: 

 مقرًرا أصليااااااًاا.    األستاذ سمير صادق محمد البحارنة  -1

 مقرًرا احتياعياااًا.    األستاذ رضا إبراهيم عبدهللا منفرد   -2

 

ا: توصية اللجنة: 
ا
 ثامن

القانون المشار في ضوء المناقشات واآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع   

 إليه فإن اللجنة توصي باآتي: 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على  

بشأن نظام انتخاق أعضاء المجالس البلدية )المعد    2002( لسنة  3بقانون رقم )

 . في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                  مجعة حممد مجعة الكعبي

 نائب رئيس اللجنة                                             رئيس اللجنة  
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 م 2021 فبراير 4التاريخ:  

 

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم 

 رئيــس جلنة الرافق العامة والبيئة   

 
  2002( لسنة  3مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )الموضوع:  

بش ن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم  

 من مجلس الشورى(. 

 

 تحية طيبة وبعد   

 

 

أرفق  2021  يناير  27  بتاريخ      رئيس  م،  الصالح  بن صالح  علي  السيد  معالي 

مشروع قانون    ، نسخة من ( 3د    5ص ل ت ق/ ف    523م )، ضمن كتابه رق المجلس

بش ن نظام انتخاب أعضاء    2002( لسنة  3بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 

إلى    نون المقدم من مجلس الشورى(المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح بقا

المالحظات   وإبداء  لمناقشته  وذلك  والقانونية،  التشريعية  الشؤون  لجنة  لعليه  لجنة 

   ة.والبيئ المرافق العامة 
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها    م2021فبراير  1وبتاريخ      

، وقرار مجلس النواب القانون المذكور  مشؤؤروع ، حيث اطلعت علىالتاســـع عشـــر

 .بشأنه

 

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

 . وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

(  3مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )سالمة    تر  اللجنة      

بش ن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية )المعد في ضوء االقتراح   2002لسنة  

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية ،  المقدم من مجلس الشورى( نونبقا

 

  دالل جاسم الزايد                                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 8ملحق رقم )

االقرتاح  خبصوصجلنة اخلدمات  تقرير

مكرًرا( إىل  23بقانون بإضافة مادة )

قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون 

م، املقدم من 2006( لسنة 19رقم )

صاحب السعادة العضو علي عبداهلل 

 العرادي(
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 م2020ديسمبر   8التاريخ: 

 ( 15رقم )التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

إل  قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون  ا ( مكررً 23بقانون بإضافة مادة )  االقتراح حول 

 العرادي  عبدهللا سعادة العضو علي صاحب ال  المقدم من م2006( لسنة  19رقم )

 

 الفصل التشريعي الخامس-  الثالثدور االنعقاد العاد  

 

 مقدمــة: 

 

ص ل خ ت / ف   364، وبموجؤب الخطؤاب رقم )م2020أبريؤل    26بتؤاريخ   

(، أحال صؤاحب المعالي السؤيد علي بن صؤال  الصؤال  رئيس مجلس الشؤور  2د   5

إلى قؤانون ا  ( مكررً 23بقؤانون بؤإضؤؤؤؤؤافؤة مؤادة )  االقتراحالموقر إلى لجنؤة الخؤدمؤات  

صؤؤاحب المقدم من    م،2006( لسؤؤنة 19تنظيم سؤؤوق العمل الصؤؤادر بالقانون رقم )

وإعداد تقرير يتضؤمن رأي   لمناقشؤته ودراسؤته، العرادي  عبدللا  العضؤو عليالسؤعادة  

 .اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر
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(،  3د5ف/ص ل خ ت  416)    وبموجؤب الخطؤاب رقمم،  2020أكتوبر    19وبتؤاريخ  

بتؤؤاريخ   المنعقؤؤد  الثؤؤاني  المجلس في اجتمؤؤاعؤؤه  أكتوبر    18وبنؤؤاًء على قرار مكتؤؤب 

مواصؤؤؤلة دراسؤؤؤة الموضؤؤؤوعات التي الزالت قيد الدرس لد    م، بخصؤؤؤوص2020

؛ أرسؤل صؤاحب المعالي السؤيد علي بن صؤال  الصؤال  رئيس مجلس الشؤور  اللجنة

إلى قانون تنظيم سؤوق    ا( مكررً 23ح بقانون بإضؤافة مادة )االقترا إلى لجنة الخدمات

العضؤو  عادة  صؤاحب السؤ المقدم من    م،2006( لسؤنة 19ادر بالقانون رقم )العمل الصؤ 

،  لمناقشؤؤته ودراسؤؤته وإعداد تقرير يتضؤؤمن رأي اللجنة بشؤؤأنه ، العراديعبدللا   علي

 من تاريخه. ثالثة أسابيععلى أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد أقصاه 

 

 إجراءات اللجنة: - أوالا 

 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

 5 3 م 2020نوفمبر  2 4

 5 3 م 2020نوفمبر  4 5

 5 3 م 2020نوفمبر    23 8

 5 3 م 2020نوفمبر  30  9
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 5 3 م 2020ديسمبر   7 10
 

اطلعت اللجنة أثناء دراسننتها على الوثائق المتعلقة باالقتراح بقانون موضننوع البحث   (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(ومذكرته اإليضاحية.     االقتراح بقانون المذكور -

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

 )مرفق(  رأي لرفة تجارة وصناعة البحرين. -

 )مرفق(  .هيئة تنظيم سوق العمل  مرئيات -

 

إال أن اللجننة لم   االجتمناعينةوزارة العمنل والتنمينة  تقندمنت اللجننة بطلنب مرئينات    وقند •

 تستلم أية مرئيات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
 

العرادي في االجتماعات   العضنننو علىصننناحب السنننعادة  وبدعوة من اللجنة شنننارك  •

 اآتية:

 

 الفصل الدور التاريخ  االجتماع

 5 2 م 2020أبريل  27 26

 5 3 م 2020نوفمبر  4 5

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •

 
 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغرير 
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 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 صادق جعفر الحلواجي

 

 

ا
ا
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

الشؤؤور  سؤؤالمة االقتراح رأت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية بمجلس  

 والقانونية.  الدستوريةتين  بقانون من الناحي 

ا
ا
 : مقدم االقرتاحرأي  - ثالثـ

العضؤؤؤؤو علي عبدللا العرادي إلى أن الهدف من  صؤؤؤؤاحب السؤؤؤؤعادة  أشؤؤؤؤار    

االقتراح بقؤانون هو ضؤؤؤؤؤمؤان المرونؤة في انتقؤال العؤامؤل األجنبي عن طريق تجربؤة  

الفعلي بما يسهم في تجنب المخالفات القانونية والغرامات المالية، العامل قبل االنتقال  

مما يؤدي إلى تنظيم سؤؤوق العمل وتصؤؤاري  العمل بشؤؤكل يتواكب وتطورات سؤؤوق  

 العمل.
 

وقد بّين سؤؤؤعادته أن التجربة العملية أثبتت أن نسؤؤؤبة كبيرة من مخالفات العمال   

( من القؤانون 23األجؤانؤب وأصؤؤؤؤؤحؤاب العمؤل تكون بسؤؤؤؤؤبؤب مخؤالفتهم لنص المؤادة )

المذكور، حيث يحظر على صؤاحب العمل اسؤتخدام عامل أجنبي دون تصؤري  عمل  
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ألحكام القانون أو شؤؤؤروط  بشؤؤؤأنه، كما يحظر عليه اسؤؤؤتخدام ذلك العامل بالمخالفة 

التصؤؤري ، والتي تتطلب أن يكون العامل األجنبي يعمل لديه وتحت إدارته وإشؤؤرافه  

  المباشر، األمر الذي يجعل فكرة إضافة مادة جديدة إلى القانون أمر حميد. 

وأكّد سؤؤعادته أن االقتراح بقانون من شؤؤأنه إعطاء صؤؤاحب العمل فترة تجريبية   

انتقاله إليه، وإعطاء العامل األجنبي الفرصؤؤؤؤة للتحقق من قدراته لتجربة العامل قبل  

ومهاراته لتطبيق عقد العمل، باإلضؤؤافة إلى تنظيم انتقال العامل لصؤؤاحب عمل جديد  

 دون وقوع مخالفات لقانون هيئة تنظيم سوق العمل.

 

 

ا 
ا
 : غرفة جتارة وصناعة البحرينرأي  -رابعــ

فقتها على االقتراح بقانون الذي يهدف إلى موا  غرفة ) في مذكرتها ( الأبدت   

إعطاء فرصة للعامل للتكيف مع بيئة وظروف العمل قبل منحه تصري  العمل وانتقال  

العامل الفعلي، وفي نفس الوقت يجنب صاحب العمل المخالفات القانونية والغرامات 

من قانون   (23)المالية عند تجربته لهذا العامل قبل صدور تصري  العمل، وفقؤًا للمادة  

تنظيم سوق العمل التي تحظر على صاحب العمل استخدام العامل األجنبي دون صدور  

تصري  عمل بشأنه، على أن يتم زيادة فترة تجربة العامل األجنبي الذي يعمل لد  

ثالثة أشهر قبل إصدار تصري  العمل الجديد،    علىصاحب عمل ثخر لمدة ال تزيد  

المادة ) القانون رقم ) 21بما يتفق والفقرة )أ( من  م بإصدار  2012( لسنة  36( من 

قانون العمل في القطاع األهلي التي تنص على أنه يجوز تعيين العامل تحت شرط  

على    التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على أال تزيد فترة التجربة

 (   مرفق) ثالثة أشهر. 

 

ا 
ا
 : هيئة تنظيم سوق العمل رأي  -خامسـ
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 بّينت هيئة تنظيم سوق العمل في مذكرتها المالحظات اآلتية:  

المادة ) -أ يتعارض مع نص  المقترح  التعديل  )  /23إن  القانون رقم  لسنة 19ب( من   )

استخ   2006 العمل  تحظر على صاحب  التي  العمل  تنظيم سوق  بشأن  دام  وتعديالته 

يمكن لصاحب العمل استخدام    عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه، ومن ثم ال

 عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه من هيئة تنظيم سوق العمل. 

لبعض   -ب المنظمة  القوانين  بينها  ومن  أخرى  قوانين  مع  يتعارض  المقترح  التعديل  إن 

ا الطب والهندسة وغيرها من  التخصصية كمهنة  تتطلب ممارستها  المهن  التي  لمهن 

 الحصول على ترخيص مهني يصدر من الجهة المعنية. 

إن تطبيق التعديل المقترح ينير العديد من المشاكل في التطبيق العملي في حالة تعرض   -ج

للتعديل   وفقن ا  أنه  حيث  المهنية،  األمراض  بعض  أو  عمل  إلصابة  األجنبي  العامل 

التجربة   فترة  خالل  األول  العمل  صاحب  كفالة  على  األجنبي  العامل  يظل  المقترح 

والناني عند  األول  ؤولية كل من صاحب العمل  المقترحة، وبالتالي يصعب تحديد مس

 حدوث إصابة عمل للعامل األجنبي. 

عند   -د التجربة  تحت  وضعه  على  األجنبي  العامل  موافقة  يتجاهل  المقترح  التعديل  إن 

صاحب العمل الجديد قبل التصريح له باستخدامه، األمر الذي يجعل العامل األجنبي  

ا لدى صاحب العمل  الجديد مما يتعارض مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية يعمل جبر 

 لحقوق اإلنسان. 

إن الااية من التعديل المقترح متحققة على أرض الواقع، حيث أن المشرع نظم عملية   -ه

( 25انتقال العامل األجنبي من صاحب عمل إلى صاحب عمل رخر بموجب المادة )

 (  مرفقالعمل.)   م بشأن تنظيم سوق 2006( لسنة 19من القانون رقم )

ا 
ا
 رأي اللجنة:   -سادسـ

ا إلى قانون تنظيم سوق  23االقتراح بقانون بإضافة مادة )تدارست اللجنة        ( مكرر 

العضو  صاحب السعادة  م، المقدم من  2006( لسنة  19العمل الصادر بالقانون رقم )

اء  واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعض،  علي عبدهللا العرادي
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لمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي ومقدم االقتراح وا  اللجنة

االقتراح  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكد ا لسالمة  

والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة غرفة تجارة    الدستورية   تين قانون من الناحيب 

 وصناعة البحرين ومرئيات هيئة تنظيم سوق العمل. 

 

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

( لسنة  19( مكرًرا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم )23مادة برقم ) 

 لمادة الثانية فجاءت تنفيذية. ، أما ا2006

يهدف االقتراح بقانون بحسب مقدمه إلى إعطاء فترة تجريبية لصاحب العمل  

الجديد لتجربة العامل قبل انتقاله له، وإعطاء فرصة للعامل األجنبي للتحقق من قدراته  

ومهاراته لتطبيق عقد العمل، باإلضافة إلى تنظيم انتقال العامل لصاحب عمل جديد  

وقوع مخالفات لقانون هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لضمان المرونة في انتقال  دون  

المخالفات  وتجنب  الفعلي،  االنتقال  قبل  العامل  تجربة  طريق  عن  األجنبي  العامل 

القانونية والغرامات المالية، باإلضافة إلى تنظيم سوق العمل وتصاري  العمل بشكل  

 يواكب تطورات سوق العمل. 

 

تدارس أعاله    وبعد  استعراضها  تم  التي  اآلراء  وفي ضوء  بقانون  االقتراح 

 رفض  وذلك للمبررات اآلتية: إل  انتهت اللجنة 

 

اليضاحية المرفقة به، هي معالجة  إن غاية االقتراح بقانون، بحسب ما ورد في المذكرة ا  -   أوالً 

صاحب العمل  )  :  طراف عملية االنتقال وهمأال قانون تنظيم سوق العمل إعطاء  غفإ

األ والعامل  الجديد( الحالي،  العمل  وصاحب  عملية    جنبي،  على  موافقتهم  رغم  نننن 
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بالنسبة    –  االنتقال  الااية  وهذه  منهم،  كل  مصلحة  تحقق  تجريبية  فترة  في  الفرصة 

 عديمة الجدوى وال تحقق مصلحته لألسباب اآتية:  )الحالي( لصاحب العمل األول

العمل   -أ يتصل  محدد    الحاليإن صاحب  فيما  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  مع  عالقته  في 

باستخدام العمال األجانب بعدد معين من تصاريح العمل ومرتبط بالجداول المرجعية  

لى رخر، وقد تختلف من صاحب عمل آخر،  إسب البحرنة والتي تختلف من قطاع  لن 

حاجة فعلية    ا على عدم وجود وموافقته على انتقال العامل األجنبي لايره قد تعد مؤشر  

 األجنبية لديه بالعدد المرخص له به.  ةللعمال

وضع نفسه في  و  ،باستقرار أعمالهليس من مصلحة صاحب العامل )الحالي( التضحية   -ب

غير مستقرة من حيث نتائجها ورثارها بالصورة التي يتضمنها  مضطربة  مرحلة انتقالية  

التزامه به رغم وضوح رغبة  ا بعودة العامل إليه و االقتراح بقانون بحيث يبقى مهدد  

التزاماته في حال عدم  و وأثر ذلك على دقة وجودة أداء العامل    ، العامل بعدم العمل لديه

 انتقاله.  

  األول )الحالي( إذ إن موافقة صاحب العمل    ق االقتراح بقانون مصلحة العامل،ال يحق   -  ثانياًا

محمولة على عدم حاجته للعامل ورغبته في تحقيق مصلحة اقتصادية من تمام عملية  

تك  ولن  إال  االنتقال،  العامل  بقاء  في  له مصلحة  يحققها من  إون  التي  الفائدة  كانت  ذا 

من كسب نتيجة عدم أداء العامل  بة قبل االنتقال ستاطي ما يفوته  موافقته على التجر 

لتجربة رغم ما يتحمله عنه من نفقات، كما أن موافقة  أي عمل لمصلحته طيلة فترة ا

صاحب العمل الجديد محمولة على تحقيق مصلحته بالدرجة األولى في أن تسبق مرحلة  

العامل،   مع  التعاقد  مرحلة  األالتجربة  في  مفترض  الربح  قصد  أن  عمال  وطالما 
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ر مباشر ليصبح  شكل غي ب في خشى أن يؤدي االقتراح بقانون إلى فتح المجال    ؛ التجارية

شهر" مما قد يحمل    علىالعامل سلعة تباع وتشترى "مع خيار التجربة لمدة ال تزيد  

 تجار باألشخاص. اال فتح الباب أمام  في طياته 

)   -ثالثاًا القانون رقم  لسنة  19أكد  الطابع  م  2006(  وتعديالته على  العمل  تنظيم سوق  بشأن 

واعتبا العمالة األجنبية  لتوظيف  العمل  االستننائي  الصادر لصاحب  العمل  ر تصريح 

لذا نصت  ،  شخصي وال يجوز التنازل عن  إلى الغيربشأن استخدام عامل أجنبي معين  

)) لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل              :/أ( على اآتي 24المادة )

لتي  ا لإلجراءات ان  أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة الستصدار تصريح عمل بشأنه طبق

ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن    .حديدها قرار من الهيئةيصدر بت 

ا وال يجوز التنازل عنه إلى الاير((، كما تضمن القرار استخدام عامل معين شخصي  

بشأن تنظيم تصاريح عمل األجانب من غير فئة خدم المنازل   م2008( لسنة  76رقم )

ومنها ما نصت عليه   التصاريح  بمنح  المتعلقة  والقيود  الشروط  وتعديالته طائفة من 

وجود حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل أجنبي أو    -3( على النحو اآتي: " 2المادة )

ألعمال المسندة إليها وظروف  أكنر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها وا

األعمال...   هذه  المقصور    -10تنفيذ  المهن  بين  من  األجنبي  العامل  مهنة  تكون  أال 

الجهة   من  قرار  بها  يصدر  التي  لألحكام  طبقا  الوطنيين  العمال  على  مزاولتها 

 المختصة."  

ن العمل في القطاع ( من قانو21المادة )  راعتإن الااية من االقتراح بقانون متحققة؛ إذ    - رابعاًا

بالقانون رقم )  الصادر  لسنة  36األهلي   تحت شرط  2012(  العامل  تعيين  م جواز 
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التجربة إذا ن ص على ذلك صراحة في عقد العمل، على أال تزيد فترة التجربة على  

 ثالثة أشهر، ولم تجز تجربة العامل أكثر من مرة لد  ذات صاحب العمل.

بشأن تنظيم سوق العمل  م 2006( لسنة 19قانون رقم )( من ال25المادة )كما عالجت   

جنبية وتدويرها بين  العمالة األ وتعديالته احتياجات سوق العمل ونظمت مسألة  انتقال   

  ، وبصفة خاصة في حالة موافقة صاحب العمل الحالي على االنتقال  ،عمالأصحاب األ

العم إدارة  نظام  خالل  من  ي س رة  م  إدارية  إجراءات  عبر  عبر  وذلك  الوافدة  رلية  الة 

الموافقة عبر إعطاء "رسالة عدم ممانعة" للعامل، بحيث  و  "الموافقة على االنتقال" أ

  اشهر    12عملية االنتقال )دون حاجة النتظار مدة معينة أو إكمال  السير مباشرة في  يتم  

من الخدمة(، و يتم تحويل رسوم الفترة المتبقية من صالحية تصريح العمل إلى صاحب  

العمل السابق من خالل نظام إدارة العمالة الوافدة، وإذا كان هناك اتفاق بين صاحب  

المتبقية من صالحية   الفترة  تحويل رسوم  على  الجديد  العمل  القديم وصاحب  العمل 

د، فال بد لألخذ به من تحميل هذا االتفاق في النظام  التصريح إلى صاحب العمل الجدي 

 أثناء تقديم طلب االنتقال. 

التي فرضها    تينير االقتراح بقانون العديد من الصعوبات العملية المتعلقة بااللتزاما  -خامساًا 

قانون العمل في القطاع األهلي على صاحب العمل كااللتزامات المتعلقة  بتوفير بيئة  

وم مناسبة  )عمل  للمواد  وفقن ا  المهنية  والصحة  السالمة  وسائل  توفير  (  166راعاة 

المهنية،  168و) األمراض  وبعض  العمل  إصابات  على  المترتبة  المسؤولية  و   )

والصعوبات المتعلقة بالرقابة على تنفيذ القانون وأعمال التفتيش سواء  بالنسبة لقانون  

العم  تنظيم سوق  القطاع األهلي أو قانون  العامل خالل فترة  العمل في  ل، خاصة أن 
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التجربة التي تضمنها االقتراح بقانون لن يكون تحت إشراف ورقابة صاحب العمل  

 األول  أو في مكان عمله.  

على بيان فكرة  )تجربة العامل قبل االنتقال إلى صاحب العمل  االقتراح بقانون  اقتصر    -سادساًا

التي    الضوابط واإلجراءاتجميع    هيئة تنظيم سوق العمل وضعإلى    الجديد(، وأحال

أن تكون  تصل بحقوق العمال ويقتضي  ي المسألة  تنظيم هذه    رغم أن   تكفل تنفيذ ذلك،

من    لذا فقد خال االقتراح بقانون،  حضمن ذات االقتراالضوابط واألحكام الموضوعية  

ولم  ذا ارتكب مخالفة تأديبية خالل فترة التجربة،  إحكام المتعلقة بتأديب العامل األ  بيان

العمل    يعالج عقد  تعريف  على  بقانون  االقتراح  يتضمنها  التي  النالثية  العالقة  أثر 

ولم  وتعريف العامل في قانون العمل في القطاع األهلي  وقانون تنظيم سوق العمل،  

وترحيل جنته خالل  من سيتحمل تبعة نفقات ترحيل العامل أو تجهيز  يتطرق إلى بيان  

( المادة  أن  الفترة، خاصة  الجديد  27تلك  العمل  لصاحب  النفقة  تلك  تنقل عبء  /ب( 

 بمجرد استخدامه للعامل دون صدور تصريح له. 

 

 

ا
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:   -سابعـ

 

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

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصلياًا.  الدكتااااورة ابتسام محمد صالح الدالل  سعادة (1

 مقرًرا احتياعيًا.      ر االدوسااا سالاااام صبااااااح اذ ااألست سعادة (2
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ا
ا
 توصية اللجنة:   -ثامنـ

ا لنص المادة ) في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ثراء       ( من 94ووفقؤؤؤؤؤً

 بما يلي: اللجنة توصيالالئحة الداخلية لمجلس الشور ، فإن 

 

إلى قاانون تنظيم سااااوق العمال    ا( مكررً 23بقاانون باإضااااافاة ماادة )االقتراح    رفض -

  ساعادة العضاو علي صااحب الالمقدم من  ،  م2006( لسانة  19الصاادر بالقانون رقم )

 .العراد عبدهللا  

 

 واومر معروض عل  المجلس الموقر التخاذ الالزم    

 

 

 

 لــاد عبداهلل الفاض ــورة جهــالدكت        ألستاذة هالة رمزي فايز               ا        

 رئيس جلنة اخلدمـات                      نائب رئيس جلنة اخلدمات         
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 م2020أبريل  27التاريخ:
 

 

 ةاحملرتم جهاد عبداهلل الفاضل  /الدكتورةسعادة 
 اخلدماترئيــس جلنة  

 
 

( مكرًرا إلى قانون تنظيم سوق العمل  23بإضافة مادة )  االقتراح بقانونالموضوع:  

م، والمقدم من صاحب السعادة العضو علي  2006( لسنة  19الصادر بالقانون رقم )

 عبدهللا العراد .  

 

 

 تحية عيبة وبعد،،

 
 

 

رئيس  أرفق    م2020أبريل    26بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

  االقتراح بقانون   ، نسخة من ( 2د    5ص ل ت ق/ ف    365م )، ضمن كتابه رق المجلس

(  19( مكرًرا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم )23بإضافة مادة )

إلى لجنة  م، والمقدم من صاحب السعادة العضو علي عبدهللا العراد ،  2006لسنة  

 . الخدماتللجنة يه ته وإبداء المالحظات علالشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 

 

عقدت لجنة الشنننؤون التشنننريعية والقانونية اجتماعها    م2020أبريل  27وبتاريخ      

كما ناقشنت الرأي    ،مذكرته اإليضناحية، و االقتراح بقانون، حيث اطلعت على  ثالثينال

،  المعد من قبل المسنننتشنننار القانوني، والمسنننتشنننار القانوني المسننناعد للجنة  القانوني

   .والباحث القانوني
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لمبنادئ    قنانونقتراح ب اال  إلى عندم مخنالفنة  –ة والنقناش  بعند المنداولن   –وانتهنت اللجننة        

 وأحكام الدستور.  

 

 

 رأ  اللجنة:

( مكرًرا إلى قانون تنظيم سوق  23بإضافة مادة )  االقتراح بقانونسالمة  ترى اللجنة    

م، والمقدم من صاحب السعادة العضو 2006( لسنة  19العمل الصادر بالقانون رقم )

  .من الناحيتين الدستورية والقانونيةعلي عبدهللا العراد ، 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 

 

 


