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 ـالحــقامل
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 (1ملحق رقم )
 السعادة صاحب إىل املوجه السؤال

 واالتصاالت، املواصالت وزير

 دالل العضو سعادة من املقدم

 إمجالي خبصوص الزايد، جاسم

 للعامني للمؤسسات املقدم الدعم

 سعادة ورد ،م2021 -2020

 .عليه الوزير
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 (2ملحق رقم )
 

 السعادة صاحب إىل املوجهالسؤال 

 املقدم واالتصاالت، املواصالت وزير

 عبداهلل جواد العضو سعادة من

 التدريبية الربامج خبصوص عباس،

" متكني" العمل صندوق يقدمها اليت

 .عليه الوزير سعادة ورد للبحرينيني،
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 (3ملحق رقم )
 املالية الشؤون جلنة تقرير

 املرسوم خبصوص واالقتصادية

 2021 لسنة( 20) رقم بقانون

 قانون أحكام بعض بتعديل

 الصادر التجارية الشركات

 لسنة( 21) رقم بقانون باملرسوم

 .م2001
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 2022مارس    6التاريخ: 

 ( 17التقرير: ) 

 الشؤون املالية واالقتصادية   تقرير جلنة 

بتعديل بعض أحكام قانون   2021( لسنة 20املرسوم بقانون رقم )حول 
 2001( لسنة 21الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 الفصل التشريعي الخامس  –  الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

د    5ص ل م ق / ف    769، وبموجب الخطاب رقم )2022فبراير    24بتاريخ  

مجلـس  أحال    (،4 لرئيس  األول  النائب  فخرو  محمد  جمال  السيد  السعادة  صاحب 

واالقتصادية  الشـورى   المالية  الشؤون  لجنة  )إلى  رقم  بقانون  لسنة 20المرسوم   )

م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رق  2021

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي ،  2001( لسنة  21)

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  
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 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:

 االجتماعات اآلتية:تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في  (1)

 التاريخ  رقم االجتماع

 قبل ورود قرار مجلس النواب

 2021نوفمبر   14 الخامس 

 بعد ورود قرار مجلس النواب

 2022فبراير   27 التاسع عشر 

 2022مارس  6 العشرين
 

 

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

 والتي اشتملت على ما يلي:

بتعوديول بعأ أحكوام قوانون    2021( لسوووونوة  20المرسوووووم بقوانون رقم ) ▪

 .لشركات التجاريةا

بتعديل   2021( لسونة 20رقم )  بقانون  جدول مقارنة بشوأن مواد المرسووم ▪

(  21المرسووم بقانون رقم )مواد  لشوركات التجارية وابعأ أحكام قانون  

 وتعديالته. ،ات التجاريةبشأن قانون الشرك 2001لسنة 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ▪

 .مذكرة الرأي القانوني ▪

 مذكرة الرأي المالي. ▪

 حيث اشتمل على مرئيات كٍل من:قرار مجلس النواب ومرفقاته،  ▪

 وزارة المالية واالقتصاد الوطني. .1

 .واألوقاف وزارة العدل والشؤون اإلسالمية .2

 المركزي.مصرف البحرين  .3
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غرفة تجارة وصوناعة البحرين، باإلضوافة إلى جمعية رجال األعمال   .4

البحرينيوة، وجمعيوة  المحواسووووبين البحرينيوة، وجمعيوة مصوووووارف  

 البحرين.

 

 حضر اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: •

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشارين القانونيين هيئة نائب رئيس  الدكتور علي حسن الطوالبة

 المستشار القانوني الدكتور إسالم أحمد علي

 المستشار المالي واالقتصادي  السيدة زهرة يوسف رحمة 

 باحث قانوني أول  السيدة أمينة علي ربيع

 باحث اقتصادي  السيد مشعل إبراهيم المالكي 

 إدارة شؤون اللجان 

 اللجان مشرف شؤون  السيد جواد مهدي محفوظ

 مشرف شؤون اللجان  الدكتورة سهيرا عبداللطيف

 أمين سر لجنة مساعد  السيدة مريم أحمد الريس

 إدارة العالقات واإلعالم

 وتواصلمشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي 

 

 
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي  -اثاني

المرســوم  رأت لجنة الشووؤون التشووريعية والقانونية بمجلس الشووور  سووالمة  

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر    2021( لـسنة  20بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ؛2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )
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ا
ا
 رأي اللجنة:  -ثالث

بتعديل بعض أحكام    2021( لسنة  20المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة  

واطلعت ،  2001( لسنة  21قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشور  والذي جاء مؤكدًا لسالمة 

و الدستورية  الناحيتين  من  بقانون  الرأي المرسوم  مذكرة  على  واطلعت  القانونية، 

القانوني ومذكرة الرأي المالي المعدَّتين بشأنه، كما اطلعت على قرار مجلس النواب 

 .  والمرئيات المرفقة به من الجهات ذات الصلة

المادة  من أربع مواد، نصووت    –فضووالً عن الديباجة    –يتألف المرسوووم بقانون 

( الفقرة األولى 6ديدة بنصووص المواد أرقام )نصووص  ج منه على أن تُسوتبدل  األولى

من قانون الشووركات التجارية الصووادر   ( الفقرة )ج(286مكرًرا( و)  244( و)188و)

على إضووافة فقرة  المادة الثانيةت ونصوو.  2001( لسوونة 21بالمرسوووم بقانون رقم )

( تضووومنت سوووريان األحكام الخاصوووة بعقد تأسووويس 265جديدة برقم )د( إلى المادة )

الشوركات الواردة في القانون على وثيقة تأسويس الشوركات ذات المسوؤولية المحدودة  

بعأ العبارات التي تتناسوب   المادة الثالثةبما ال يتعارض مع طبيعتها. فيما اسوتبدلت  

 تنفيذية. المادة الرابعةوجاءت  ل. مع مقتضيات التعدي

بشأن النظر  وجهات  تبادل  التوصية   بعد  إلى  اللجنة  انتهت  بقانون،  المرسوم 

والمبررات التي يسعى لتحقيقها ولتوافر المبررات   وافقة عليه؛ توافقًا مع األهدافبالم

 على النحو اآلتي: ، وذلك القانونية

محل   .1 بقانون  المرسوم  إصدار  في  أوجبتهروعي  ما  )  النظر  من  38المادة   )

خالل  والنواب  الشور   مجلسي  على  بقوانين  المراسيم  من عرض  الدستور 

غياب  حال  بقانون،  المرسوم  صدر  حيث  تاريخ صدورها،  من  يوًما  ثالثين 

، وتم إيداعه لد  مجلسي الشور  والنواب 2021سبتمبر    9المجلسين، بتاريخ  

االستعجال رت بشأن المرسوم بقانون حالة  . ولقد تواف2021سبتمبر    16بتاريخ  



 

135 
 

General -  عام 

التأخير،   تحتمل  ال  عاجلة  تدابير  اتخاذ  في  اإلسراع  توجب  حالة   يوهالتي 

الملك  توافر  إإذ  ،  يقدرها جاللة  الن مد   المراسيم  هذه  الُملجئة إلصدار  حالة 

عليه  تنص  ما  باعتبار  الملكية  لإلرادة  التقديرية  السلطة  فيها  يراعى  بقوانين 

أن جاللة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير من  /أ( من الدستور  33)المادة  

المرسوم بقانون   بشأن  أيًضا  توافرت قد  و،  جاللته لحالة االستعجال لها ما يبررها 

 الشروط الشكلية والموضوعية إلصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه.  الماثل

وم بقانون عليها، ضرورة  ( قبل التعديل الذي جاء به المرس6أوجبت المادة ) .2

توثيق عقد تأسيس الشركة، وأي تعديل يرد عليه أمام كاتب العدل، باللغة العربية  

باطالً  التعديل  أو  العقد  بإضافة فقط وإال كان  بقانون  المرسوم  ، في حين جاء 

عبارة "أو باللغة اإلنجليزية" ليسمح بتوثيق عقد تأسيس الشركة وأي تعديل يرد  

باللغة اإلنجليزية، ويأتي هذا التعديل لمواكبة التطورات    باللغة العربية أوعليه  

التشريعية التي انصبت على قانون التوثيق، بمنح هذه السلطة لموثقين خاصين؛ 

لتوثيق العقود المحررة باللغة اإلنجليزية. كما تجدر اإلشارة إلى أن هذا األمر  

تقي ال  التي  المحاصة  شركات  في  متطلب  السجل غير  في  األصل  بحسب  د 

 ة بين أفرادها فقط.أالتجاري، والتي تكون منش

 

3. ( المادة  )188تضمنت  رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  21( من  بإصدار    2001( 

أعضاء  مكافآت  عن  باإلفصاح  الخاصة  األحكام  التجارية،  الشركات  قانون 

المساه  للشركات  اإلدارات  التنفيذيمجالس  وإدارتها  ومة،  تهم، آف مكاضبط  ة، 

ت القانونية، وتوزيع  % من الربح الصافي، بعد خصم االحتياطا10وذلك بنسبة  

آخر    وذلك بهدف مواكبة  ؛% من رأسمال الشركة المدفوع5ربح ال يقل عن  

في  والتط تعزيز  ،  التجاريالعمل    حوكمةرات  وكذلك  الممارسات  وأفضل 

الشركات التي تخشى من    سية، وحماية مصالحالشفافية دون أن تؤثر على التناف

 . اإلفصاح عن مكآفات إدارتها التنفيذيةآثار 
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ا للمرسوم بقانون رقم  ( وفقً 188وهنا البد من اإلشارة إلى أنه تم تعديل المادة )

لسنة  28) الصادر    2020(  التجارية  الشركات  قانون  أحكام  بعأ  بتعديل 

  الذي يحقق مزيدً ، وذلك على النحو ا2001( لسنة  21بالمرسوم بقانون رقم ) 

األقلية حماية حقوق    ألجلمن الشفافية والوضوح، ويعزز من مبادئ الحوكمة،  

من رئيس وأعضاء مجلس إدارة   ما يتقاضاه كل  ع  واإلفصاح  ،المساهمينمن  

وبدل التمثيل   وبدل الحضور  ، مكافأة  نهاية السنة الماليةالشركة من المكافآت و

إذا ما    أعضاء مجلس اإلدارة  وأرئيس  ل  دد  سُ مصروفات وغيرها، وبيان ما    وأ

لهم أو   صفة  كانت  إدارية،  أو  فنية،  أعمال  نظير  أو  إداريين،  أو  موظفين، 

لتعديل بما يحقق الشفافية بشأن ما جاء اكما    استشارية، أو أية أعمال أخر .

التنفيذية كل على حدة من رواتب، ومنافع، ومزايا،  يتقاضاه أعضاء اإلدارة 

كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور "  ما يلي:  نصت المادة علىحيث    ،وأسهم

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية كل ٍ على حدة، بما في ذلك أية 

 . رواتب، ومنافع، ومزايا، وأسهم."

  2021( لسنة  20في حين جاء التعديل الجديد الوارد في المرسوم بقانون رقم )

اإلبقاء على إفصاح مجالس إدارات الشركات  ( بهدف  188على ذات المادة )

المساهمة للجمعية بشكل تفصيلي على النحو السالف بيانه، إال أنه تمت إحالة  

ا مكافآت اإلدارة التنفيذية ليتم تنظيمها في الالئحة التنفيذية بشكل مفصل، طبقً 

  المتقدمة، حيث نصت المادة ألفضل الممارسات التجارية المعمول بها في الدول  

عليه   ير المذكور على بيان لكل ما حصلت "كما يجب أن يشتمل التقر   هعلى أن

اإلدارة التنفيذية خالل السنة المالية من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع  

وفقً  األرباح،  في  ونصيب  وأسهم  الالئحة    اومزايا  تحددها  التي  للضوابط 

 .التنفيذية."

 

بقانون ومبرراته،    أهداف المرسوم   معتتفق  وتأسيًسا على ما تقدم، فإن اللجنة  

 . يهبالموافقة عل وصيتو
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ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

( من الالئحوة الوداخليوة لمجلس الشووووور ، اتفقوت اللجنوة 39إعمواالً لنص الموادة )     

 على اختيار كل من:

 أصليـًا. مقرًرا   الدكتور عبدالعزيز حسن أبل  سعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.   سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد  .2

 

 
ا
توصية اللجنة: -اخامس

في ضووووء ما دار من مناقشوووات وما أبدي من آراء أثناء دراسوووة المرسووووم        

ــوم بقانون رقم ) بقانون، فإن اللجنة توصووي بالموافقة على ــنة  20المرس   2021( لس

(  21بتعديل بعض أحكام قانون الشــركات التجارية الصــادر بالمرســوم بقانون رقم )

 .2001لسنة 

 

 

 تخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجلس الموقر ال

 خالد حسني املسقطي                                    رضا عبداهلل فرج             

 الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنةالشؤون املالية واالقتصادية     نائب رئيس جلنة
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 م   2022  مارس  2 التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية  
 

)   الموضوع: رقم  بقانون  لسنة  20المرسوم  قانون   2021(  أحكام  بعض  بتعديل 

 .2001( لسنة 21الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

 جمال محمد فخرو، النائب األولالسيد    سعادة، أرفق  م2022ر  فبراي   24بتاريخ       

المرسوم من  (، نسخة  4د    5ل ت ق / ف    ص   769، ضمن كتابه رقم ) رئيس المجلسل

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر   2021( لسنة  20بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،   ،2001( لسنة  21بالمرسوم بقانون رقم )

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

 



 

139 
 

General -  عام 

اجتماعها   م2022  مارس  2  وبتاريخ      والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

عشراث ال على    ،من  اطلعت  ب الحيث  المذكومرسوم  اإليضاحية،   ،رقانون   ومذكرته 

بشأنه النواب  مجلس  المستشار    ،وقرار  قبل  من  المعدة  المذكرة  استعرضت  كما 

بهيئة  المتدربة  جمعة،  وعد  واآلنسة  للجنة،  المساعد  القانوني  والمستشار  القانوني، 

 . المستشارين القانونيين بشأنه

 

لمبادئ قانون  مرسوووم بال  إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة     

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض   2021( لسووونة  20المرسووووم بقانون رقم ) ترى اللجنة سالالال مة       

 ،2001( لسونة 21أحكام قانون الشوركات التجارية الصوادر بالمرسووم بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 
 

General -  عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق رقم )
 العامة املرافق للجنة التكميلي التقرير

( مكرًرا 12) املادة خبصوص والبيئة

 إعادة املطلوب( 9) واملادة املستحدثة،

 بتعديل قانون مشروع من فيها، املناقشة

( 20) رقم بقانون املرسوم أحكام بعض

 صيد تنظيم بشأن م2002 لسنة

 املعد) البحرية، الثروة ومحاية واستغالل

 بصيغها ــ بقوانني االقرتاحات ضوء يف

.(النواب جملس من املقدمة ــ املعدلة  
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 م2022يناير   27التاريخ: 

 (10التقرير رقم: )

 التقرير التكميلي

 للجنة املرافق العامة والبيئة 
ا( املستحدثة 12بشأن املادة )

ا
من مشروع ( املطلوب إعادة املناقشة فيها، 9، واملادة )مكرر

بشأن تنظيم صيد   2002( لسنة 20قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
بصيغها املعدلة   –واستغالل ومحاية الثروة البحرية )املعد يف ضوء االقرتاحات بقوانني 

 املقدمة من جملس النواب(. –
 

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس

 

 مقدمـة:  

  2021ديستتتتتتتتتتتتت      5بناء على قرار املجلس في جلستتتتتتتتتتتتتنع الناتتتتتتتتتتتتتتع  ا نعق   بنار    

وإحتالت  مكرًرا( املساااااااااااات ا  ا     12املااة  رقم )  بشتتتتتتتتتتتتت  بتا ااققت  على اعتاد  يقر ر الةجنت   

مشااااااااااااردي قااا أح ات اا ياا         ااام   منا نتتاقشتتتتتتتتتتتتتتت  ق  تتا  اعتتاد   ا طلاب    (9املاااة  )

 شاا ح ظنم م داا   داسااتماي د لاي  ال  د    2002( لساان   20املرسااأم اقا أح رقم )

املق م  من مجلس   - اصاا م ا امل  ل    - الب ري  )امل   في ضااأا اتقا ا اب اقأا  ح  

  راتت  ا وإع اد يقر ر بش ن  ا لعرضع على املجلس ا اقر.لالةجن    الى، النأاب(
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 إجراءات اللجنة:  :أوالا 

 لننفيذ النكليف ا ذكار أعاله قامت الةجن  باإلجراءات النالي :

 

 ها:اتظ ارست اللجن  مشردي القا أح املذكأر في اجتلاع (1)

 الفصل  الدور  التاريخ رقم االجتماع 

 5 3 م 2021 أبريل 19 28

 5 3 م 2021 أبريل 26 29

 5 4 2021أكتوبر  19 2

 5 4 2021نوفمبر  1 4

 5 4 2021نوفمبر  15 6

 5 4 2021نوفمبر  29 8

 5 4 2021ديسمبر  15 9

 

 

مشااااااااااااردي مكرًرا( من    12لللاااة  املساااااااااااات اا  اا  )اطل اات اللجناا    ناااا ةراساااااااااااا هااا   (2)

 :علىالقا أح املذكأر 

م وعلى م اخالت  2021أبر ل   18مضتتتتتتتتتتتاط  الجلستتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتابع  والعشتتتتتتتتتتتر ن ا نعق   بنار     .أ

 السعاد  أعضاء املجلس ا اقر.أصحاب  

  2021لستتتتتن   322قرار تتتتتتعاد  وأل ر ا وتتتتتااب ووتتتتتلو  الال عات والنرطي  الع ران   رق     .ب

بشتتتت   ضتتتتااب  وإجراءات نقل رخصتتتت  الصتتتتي  الا ري من   2021ناق      23الصتتتتادر بنار    

 شخص الى آخر  )مرقق(.

ا تتتذكار الوا واقق عليتتتع املجلس في قتتتانا   ال ( من مشتتتتتتتتتتتتترو   9)ك تتتا اتلعتتتت على نص ا تتتاد    .ج

ا وتتتتتتتتتتتتتاتاب اتلعتت على رتتتتتتتتتتتتتتالت  وألار   و ، 2021أبر تل    18( ا نعقت   بنتار    27الجلستتتتتتتتتتتتت  رق  )



 

143 
 

General -  عام 

الوا تلات ق  ا اعاد  ا ناقشتتتتتتتتتتتتت  في ا اد  ا ذكار ،    ووتتتتتتتتتتتتتلو  الال عات والنرطي  الع ران 

   .وكذلك اتلعت على الصياغ  ا قت ح  ا ق م  من الاألار  في هذا الش

 

 

  2021 اريا     19املن قا  اتااريخ  (  28)رقم  دبا عأ  من اللجنا    اااااااااااار اجتلااع اا  (3)

 : صحاب الس اة  ك  من، )عن    (

 النائب الثاني لرئيس مجلس الشأرى األستاذ  جل ل  علي سللاح

 ع أ مجلس الشأرى األستاذ علي عب هللا ال راةي
 

 

 من: م ك  2021 أفلب   1اتاريخ ( 4)رقم دب عأ  من اللجن    ر اجتلاع ا  (4)

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

 دزير األشماي دشؤدح البل ياب دالتخط ط ال لراني  س اة  الس   عصام ان عب هللا خلف 

 دال  د  الب ري دك   الأزار  لشؤدح الزراع   ة.  ب   م ل   اأ الفتح

 دك   الأزار  لشؤدح األشماي م.   ل  عب ال زيز الخ اط

  ك  االأك   املساع  للخ ماب البل ي  املش م. شأق   إاراه م  ل  اح 

 م ير إةار  الرقاا  الب ري   خال  عب هلل الش  ادي الس  /

 الت ت  رئيس لجن  كلف  ظق ير رسأم البن    امل ن س خال    ل  األ صاري 

 املستشار القا أني  شؤدح البل ياب  عب الفتاح  لمي الصالحيالس  /

 املستشار القا أني  شؤدح الزراع  دال  د  الب ري   م ل  األم ح  سن الصاةق الس  /

 شؤون جملسي الشورى والنواب وزارة 

  خصائي ظنس ق دمتا     دي  رباب عب هللا ال الي  / الس   
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 من: م ك  2021ةيسلب   15اتاريخ ( 9)رقم دب عأ  من اللجن    ر اجتلاع ا  (5)

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
 دك   الأزار  لشؤدح الزراع  دال  د  الب ري  م. ااراه م  سن علي الحأاج 

  ك  االأك   املساع  للخ ماب البل ي  املش م. شأق   إاراه م  ل  اح 

 م ير ال  د  السلك    عب هللا م ي  س ح ج فر الس  /  

 م ير إةار  الرقاا  الب ري    الش  ادي هللا خال  عب الس  /

 املستشار القا أني  شؤدح البل ياب  عب الفتاح  لمي الصالحيالس  /

 شؤون جملسي الشورى والنواب وزارة 
  خصائي شؤدح ارملا     الس   / ص  عب الجل   الح اة  

 

 :  ك  من   ر اتجتلاي من األما   ال ام  ملجلس الشأرىد  (6)

 هيئة املستشارين القانونيني

 . القا أني املستشار  علر علي عب الر  م األستاذ

 . دي  قا أني اا ث الاسلأم   اةر  علي /الس  

   إدارة شؤون اللجان

 . اللجاح  شؤدح مشرف  ا علاي امل لف القطاح   جأاة علي / السا  

 .لجن   سر   م ح الش خ  إاراه م ةا    / الس   

 إدارة العالقات واإلعالم 

 . دظأاد   إعام  خصائي  الحلأاجي ج فر   داةق  /الس  

 . دظأاد   إعام  خصائي  سلاا عب الجل   /  الس  

 

 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
ا
لدى حضورهم   ثاني

 : اجتماعات اللجنة
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ل ى حضار تعاد  وأل ر ا وااب وولو  الال عات والنرطي    -1

الةجن    اجن ا   بالاألار ،  واملخنصي   بنار    الرابع  الع ران   ناق       1ا نعق  

( من  13و    12( ا قت ح عنعارض مع نص ا اديي  )12، أقادوا ب   نص ا اد  )2021

رق    بقانا   لسن   20)ا رتام  وح اع    2002(  واتناالب  صي   ينظي   بش   

،  الث و  الا ر   حيث أ  يراخيص الصي  شخصي  وال عجاأل النناألب عن ا للاي 

ك ا أ  هذه الت اخيص يلغى في حال  نقلها من شخص الى آخر دو  الحصاب على 

ا عجب يااقرها عن  اص ار 
ً
مااقق  اإلدار  املخنص ، وأضاقاا أ  هناك وروت

)رخ ا اد   في  ماين   الصي   على  6ص   ينطاق  ال  وهي  بقانا   ا رتام  هذا  من   )

بش    الزوج  وا بناء القصر، وأضاقاا أ  هناك مشرو  قرار مع  من الاألار   

قيع   آخر نظ ت  الى  الا ري من شخص  الصي   نقل رخص  ضااب  وإجراءات 

  ووضعت ضااب  ا اد  الثاني  نقل الرخص  في حاب وقا  حاملها الى أح  الارث

وأ    الشرعي ،  للفر ض   وقًقا  الارث   أح   من  الطلب  يق ع   عن   أ   هي:  لذلك 

عكا  الطلب مشفاًعا بناكيل رتما وإقرار من بقي  الارث  ب ا عثبت رغات   في 

نقل الرخص  الى أح  الارث  تاقا للفر ض  الشرعي ، وأنع عجب أ  ينااقر في 

اليع، كاق  االوت اتات الالألم    ارت     الشخص الاارث ا طلاب نقل الرخص 

( لسن   20( من ا رتام بقانا  رق  )6الصي  الا ري ا نصاص عل  ا في ا اد  )

بش   ينظي  صي  واتناالب وح اع  الث و  الا ر   والقرارات الصادر     2002

ا لع. ك ا نظ ت قيع ا اد  الثالث  نقل الرخص  الى غي  ا قارب والارث .
ً
 ينفيذ
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الةجن    -2 بالاألار  اجن ا   ا نعق   الناتع  ول ى حضار املخنصي  

الال عات  ب      أقادوا،  2021  ديس     15  بنار   وولو   ا وااب  وأل ر  تعاد  

  0212( لسن   ٣٢٢رق  )القرار  ناق       23  ق  أص ر بنار  والنرطي  الع ران   

ص الّصي  الا ري من شخص الى آخر
َ
  وأنع  بش   ضااب  وإجراءات نْقل ُرخ

ل رخص  الصي  الا ري من شخص الى آخر من 
َ
نق

ُ
نص في ماديع ا ولى على أ   ي

وذلك   الا ر  ،  الرقاب   ادار   ب ااقق   الثاني ،  ال رج   حوى  لع  ص  ا رخَّ أقارب 

اآليي :   للضااب   ًقا 
ْ
وروط   - 1ِوق اليع  الت خيص  نْقل  ا طلاب  في  ينااقر  أْ  

ًقا  حكام 
ْ
بش      2002( لسن   20ا رتام بقانا  رق  )  الحصاب على الت خيص ِوق

ا لع.  
ً
  -2ينظي  صي  واتناالب وح اع  الث و  الا ر   والقرارات الصادر  ينفيذ

ا فعاب.   ها تار   
ُ
نْقل ا راد  الرخص   يكا   أع     -3أْ   لع  ص  ا رخَّ يكا  على  أال 

  جه  رت ي   مرالف  منعلق  بالت خيص م ال  الى النياب  العام  أو املحاك  أو أع

 أخرى . 

الى  الا ري من شخص  الصي   ل رخص  
َ
نق

ُ
أ   ي الثاني  على  قي ا نصت ماديع 

( من هذا القرار، وب ااقق  ادار   1آخر بذات الضااب  ا نصاص عل  ا في ا اد  )

اآليي :   الحاالت  من  أّيٍّ  في  الا ر  ،  عن    -1الرقاب   لع  ص  ا رخَّ عْجُز  ثبت  اذا 

الا ري بسبب مرض أو اعاق  جس ع  أو عقلي ، وذلك ب اجب م ارت  الصي  

ص   - 2يقر ر أو وهاد  تاي  معنَ    من الجهات الطاي  املخنصَّ .   أ  عكا  ا رخَّ

 ( عاًما من الع ر .60لع ق  يجاوأل السني  )
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ص  ل رخص  الصي  الا ري في حاب وقا  ا رخَّ
َ
نق

ُ
ونصت ماديع الثالث  على أ    ي

ا ب ااقق   وروط لع،  قيع  ينااقر  م ن  الارث   أح   الى  الا ر  ،  الرقاب   دار  

ًقا  حكام ا رتام بقانا  رق  )
ْ
بش      2002( لسن   20الحصاب على الت خيص ِوق

ا لع .
ً
  ينظي  صي  واتناالب وح اع  الث و  الا ر   والقرارات الصادر  ينفيذ

م تلب نْقل الت خيص م ص لع أو ورثنع  ونصت ماديع الرابع  على أ   ُعق َّ ن ا رخَّ

أو من وكيل أّيٍّ من   باكال  رت ي  خاص  الى ادار  الرقاب  الا ر   مرقًقا بع ما  

عفي  مااقق  ا نقاب اليع الت خيص وأع  بيانات أو معلامات أخرى يطلب ا ادار   

 الرقاب  الا ر   .

ياغ  الوا  أ  هذا القرار الح عث غطى ما ت  ف لع الةجن  في الص  ت الاألار وأك 

التتيعاب   الةجن   يرم   الوا  اإلنساني   بالحاالت  لإلعفاء  كافٍّ  وأنع  عرضت ا، 

 ملخارج    عولون ا، وأن 
ً

- أ  للاأل ر  ، اذ  لحاالت ا خرى اقابل للنع عل ليكا  وامال

ذايع القانا   الرخص   -حسب  نقل  و    في  وتع علع  القرار  اص ار  صالحي  

 ووروتها وضاابطها.

 

ا: رأي اللجن
ا
 ــة:ثالث

مكرًرا( التي    12املاة  املسااااااااات     رقم )  ي ارتتتتتتتتتتتت الةجن  يقر ر الةجن  الستتتتتتتتتتابق  بشتتتتتتتتتت    

مشااااااردي قا أح ات  ي         ام املرسااااااأم اقا أح رقم  ضاااااااف ها اللجن  إلى املاة  الثالث  من 

 شااااااااااااا ح ظنم م داااااااااااا ا  داسااااااااااااتماي د لاايا  ال  د  الب ريا  )امل ا  في ضااااااااااااأا   2002( لساااااااااااانا   20)

نص ، وكذلك ي ارتتتتتتتتتتتتت املق م  من مجلس النأاب( –اصاااااااااا م ا امل  ل   –اتقا ا اب اقأا  ح  
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وذلك بناء ( من مشتتتتتتتتترو  القانا  ا ذكار، الوا تلات الاألار  ا عني  اعاد  ا ناقشتتتتتتتتت  ق  ا، 9ا اد  )

 .2021ديس     5على قرار املجلس في اجن اعع الناتع ا نعق  بنار   

ر ق  ناقش مشتتتتتتترو  القانا  ا ذكار بجلستتتتتتتنع الستتتتتتتابع  والعشتتتتتتتر ن من وكا  املجلس ا اق  

م حيث 2021أبر ل    18دور االنعقاد العادي الثالث من الفصتل التشتريعي الخامس ا نعق   بنار   

ا لناصتتتتتتتتتتتتتيت  الةجنت ، قي تا عت ا  ي تت ا ااققت  على مشتتتتتتتتتتتتترو  القتانا  من حيتث ا ات أ وعلى مااده تاقتً

 ر ال  ا، والوا أعي ت الى الةجن   ز   من ال رات .مكرًرا( ا شا 12ا اد  )

( ا اد   الةجن   )  12ناقشت  ( الوا تلات الحكام  اعاد  9مكرًرا( ا ذكار ، وكذلك ا اد  

اجن اعها  في  الع ران   والنرطي   الال عات  ا وااب وولو   باألار   املخنصي   مع  ق  ا،  ا ناقش  

، وبع  2021ديس       15، واجن اعها الناتع ا نعق  بنار    م2021ناق       1الرابع ا نعق  بنار    

ي اوب وياادب وجهات النظر بش ن  ا بي  أصحاب السعاد  أعضاء الةجن ، وبع  مطالع  مضاط  

م من دور االنعقاد العادي الثالث في 2021أبر ل    18الجلس  السابع  والعشر ن ا نعق   بنار    

وم اخال  الخامس،  التشريعي  )الفصل  ا اد   بش    ا عضاء  السعاد   أصحاب  مكرًرا(   12ت 

 - اآلت :ا ذكار ، وبع  االتنئناس برأي ا ستشار القانان ، انت ت الةجن  الى  

 

 
ً

 مكرًرا( من مشردي القا أح: 12املاة  )اخصأص  / دت

صياغ    اعاد   الةجن   كاآلت :  رأت  لنكا   ا ذكار   هذا  ا اد   من    ام  "استثناًا 

إذا ظأفى  -عن طريق ملثل م القا أني -القا أح، ُينق  الا خ ص إلى األرمل   د األاناا القّصر 

عنهم  الا خ ص  يست ل   على  ح  الص  ،  هأ  الأ     ةخل م  مص ر  دكاح  له،  ص 
ّ
املرخ

 ا ريني يلارس م ن  الص   انفسه، دعلى مسؤدل ته الشخص  .  
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التن الائ    داإلجراااب دظ  ة  الشردط  القا أح  ل ذا  املنفذ   دالقراراب  ف ذي  

 الازم  لذلك".  

يرخيص  نقل  تر ق  عن  ا نافى  الكر    تر   العيش  ياقي   الى  النص  هذا  وي  ف 

ص لع( اذا ل  عكن له  دخل آخر 
ّ
الصي  الى أرملنع أو أبنائع القّصر حاب وقا  ماّرث   )ا رخ

االجن اعي وح اع  ا رمل  أو ا بناء القصر ووقاعت   من تاى الصي  بقص  ي قيق الض ا   

ح اع  لاله ف من هذا النص يار ث رخص  الصي  بل ها ض ا     براثن الفقر والفاق ، وليس

 ا رمل  وا والد القصر. 

 وق  اتتن ت الةجن  في ذلك الى ا   رات اآليي : 

1-  ( ا اد   أنع:  أ.... ب5ينص  ال تنار على  ال ول  ي قيق الض ا     -.... ج- ( من  يكفل 

أو   الع ل  عن  العجز  أو  ا رض  أو  الشيراخ   حال   في  لل ااتني   الالألم  االجن اعي 

والرعاع    االجن اعي  الن مي   خ مات  له   يلّمن  ك ا  الاطال ،  أو  الت مل  أو  الين  

 .... . -راثن الجهل والخاف والفاق . دالصحي ، وتع ل على وقاعت   من ب 

ومفاد ذلك أ  ال تنار أولى ا تر  الرعاع  الكامل  وكفل ي قيق الض ا  االجن اعي  

 قرادها في حال  الشيراخ  أو ا رض أو العجز أو الين  أو الت مل أو الاطال  وكفل  

 ح اعت   ووقاعت   من براثن الفقر والفاق .

( ا سن  ث، جاء اتنثناء من أحكام ا رتام بقانا  رق  مكرًرا  12أ  نص ا اد  ) -2

الث و  الا ر  ، برصاص    2002( لسن   20) بش   ينظي  صي  واتناالب وح اع  

ب زاول   لع   ا نافى  ا رخص  ورث   القّصر،  ا بناء  أو  ا رمل   الى  الصي   نقل رخص  

 مهن  الصي . 

شروط باقا  رب ا تر  )ا رخص لع(  أ  نقل الرخص  الى ا رمل  أو ا بناء القّصر م -3

الت خيص   اتنع اب  وبشرط  الصي   تاى  له   رألق  مص ر  أو  دخل  وجاد  وع م 

 ب عرق  ب ر نا ع ارس مهن  الصي  بنفسع. 
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ا بناء  -4 أو  ا رمل   لصالح  الصادر  الت خيص  ب قنض ى  الصي   مهن   ع ارس  من  أ  

  اآلثار ا  ني  والجنائي  ا
ّ
 لناوئ  عن اتنع الع للرخص . القّصر ها الذي عن  ل كاق

5- ( ا اد   حك   دو   12أ   قق ،  القّصر  ا بناء  أو  ا رمل   منع  تسنفي   ا سن  ث    )

تاًقا  اليع  الرخص   نقل  قيجاأل  الرو ،  تن  بلغ  من  بين    من  كا   اذا  أما  غي ه ، 

 لنقل الرخص .للقااع  العام  اذا ما يااقرت قيع الشروط الالألم   

الصادر من تعاد  وأل ر ا وااب وولو  الال عات    2021لسن   (  322)  القرار رق أ     -6

بنار     الع ران   نقل رخص    2021ناق       23والنرطي   بش   ضااب  وإجراءات 

الى آخر  الى ا رمل  أو ا بناء القصر   الصي  الا ري من شخص  ال ينصرف أحكامع 

هي وروط ال حيث اوت ط أ  عكا  النقل لشخص ينااقر قيع وروط الت خيص، و 

 بنص ا اد  )
ً

ا( من ا رتام بقانا  رق   6ينااقر في ا رمل  أو ا بناء القصر، ع ال
ً
/ثالث

مكرًرا(    12تالف اإلوار  اليع، ولذا قق  اتن  ثت الةجن  ا اد  )  2002( لسن   20)

  عالج  هذا ا مر. 

نفيذع  والقرارات  مكرًرا( ا ذكار ق  أناط بالالئ   الن  12أ  نص ا اد  ا سن  ث  ) -7

 ا نفذ  لهذا القانا  وضع اإلجراءات والشروط والضااب  الالألم  لذلك. 

( رق   ا سن  ث   ا اد   نص  على  با ااقق   الةجن   ياص ا  يق م،  ما  ضاء  تاًقا    12وعلى  مكرًرا( 

 لةج وب ا رقق ب ذا النقر ر.

 

 إعاة  املناقش  فيها(: ( من مشردي القا أح )املطلأب 9اخصأص املاة  ) /ا ا  ً 

أبر ل   18كا  مجلس الشارى ا اقر ق  واقق بجلسنع السابع  والعشر ن ا نعق   بنار    

( ا ذكار   9م من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس على نص ا اد  )2021

اآليي      الااح ،  للشخص  بالنسا   للصي    يراخيص  ثالث   من   أكث   اص ار  عجاأل   ال  بالصيا  

 على   ضررا  يشكل  ذلك  أ   املخنص   اإلدار   اري ت  اذا  عام   ضااب   وقق  الع د  هذا  يقليل   وللاأل ر
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  للشروط   تاًقا  مناتًاا،   تعا ًضا  ا نضرر ن   الت اخيص  أصحاب  تعا ض  مع  الا ر  ،  الث و 

  . القانا   هذا  حكام ا نفذ  والقرارات الننفيذع  الالئ   ي  دها الوا والضااب 

( ا اد   نص  في  ا ناقش   اعاد   بطلب  الحكام   الصياغ   9يق مت  واقت حت  ا ذكار    )

 يقليل  وللاأل ر  الااح ،  للشخص  بالنسا   للصي   يراخيص  ثالث   من   أكث    حياأل   عجاأل   الاآليي :   

 الا ر  ،   الث و   على   ضرًرا  يشكل  ذلك  أ   املخنص   اإلدار   اري ت  اذا  عام   ضااب   وقق  الع د  هذا

 والقرارات  الننفيذع   الالئ    ي  دها  الوا  والضااب    للشروط  تاًقا  الصيادعن   أصاب   وراء  مع

  القانا   هذا  حكام ا نفذ 

الةجن و  رأت  الحكام     ق   من  ا قت ح  النص  على  أو  ا ااقق   عاار   اص ار  احالب  بع  

 اآليي :  لألتاابوذلك يج ع   م ل كل    حياأل  ، 

لل رخص لع، بل ها قرار عص ر من اإلدار  املخنص    اأ  منح يرخيص الصي  ليس حًق  -1

تاًق  الصي   أع اب  ب ااور   لع  لل رخص  باإلذ   الا ر    وا وضا    ابالث و   للشروط 

أمااب ا ا قرر  قانانً  الا ار، وهي من  لنعلقع بشااتئ  الت خيص بطايعنع ملقت،  ، وهذا 

يص( الاائع في أي وقت دو   ال ول  العام ، ومن ث  عجاأل لإلدار  املخنص  )مان   الت خ

اب اء أع  أتااب ولا قال حلاب أجلع، وبالنالي قإ  انقاص رخص الصي   صةح  الث و  

 أو  الا ر  ، ال يع   
ً
اعن اء على حق ا رخص لع، حوى يلتزم ال ول  بالنعا ض، وعليع  خط 

تعا ضً  الت اخيص  تعا ض أصحاب  عاار   مع  في حذف  الحكام   مع  ينفق  الةجن     اقإ  

 . ا ذكار  (9  الاارد  في نص ا اد  )امناتاً 

قرارً  -2 باعنااره  الصي   يرخيص  ش اء  اأ   على  يرد  الحياأل   أ   حيث  الحياأل ،  عليع  يرد  ال   ،

   امادي، تااء أكا  عقارً 
ً

( من القانا  ا  ن  الا ر نا  874، حيث نصت ا اد  ) أو منقاال

( رق   بقانا   با رتام  لسن   19الصادر  أ  2001(  شخص، على  تيطر   هي  نع  الحياأل  

عليع ب ظهر ا الك أو صاحب حق عينا    ابنفسع أو بااتط  غي ه على ش اء مادي، ظاهرً 

 آخر، ب   عااور عليع ا ع اب الوا عااورها عاد  صاحب الحق . 

افق  على  ص املاةظ ح، ) (، 9مكرًرا( د)  12دعلى ضأا ما ظق م، ظأص ي اللجن  ااملأ

ا للج دي 
ً
املرفق بهذا التقرير.طبق



 

152 
 

General -  عام 

ا: اختيار املقرر األصلي واالحتياطي: 
ا
 رابع

 لنص ا اد  )
ً

 ( من الالئ   ال اخلي  ملجلس الشارى، ايفقت الةجن  على اخنيار كل من:39اع اال

اا.     . جل   م ل  جل   الك بي -1
ً
 مقرًرا  دل اااااا

ا. مقرًرا     .عب هللا خلف راش  ال دسري  -2
ً
 ا ت اط ااا

 

ا: توصيـة اللجنـة:
ا
 خامس

ياص ا  الةجن   قإ   القانا ؛  درات  مشرو   أثناء  أب عت  الوا  واآلراء  ا ناقشات  في ضاء 

 باآلت : 

افق   ( املطلأب إعاة   9مكرًرا( املست     من اللجن ، د )  12على  ص املاةظ ح )  املأ

 2002( لسن   20مشردي قا أح ات  ي         ام املرسأم اقا أح رقم )املناقش  فيها، من  

اقأا  ح   اتقا ا اب  في ضأا  )امل    الب ري   ال  د   ظنم م د   داستماي د لاي     –  ش ح 

 .الج دي املرفقا على الن أ املبّ ح ،من مجلس النأاب(  املق م   –اص م ا امل  ل  

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي
نائب رئيس جلنة املرافق العامة 

 والبيئة 

 حممد علي حسن عليد. 
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
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 ( من المطلوب إعادة المناقشة فيها ( )9املادة ) نص  
 ( النواب   جملس   من   املقدمة   –  املعدلة   بصيغتها   – )املعد يف ضوء االقرتاحات بقوانني   بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية   2002( لسنة 20مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 
 

 

 

 النص النافذ  نص مشروع القانون قرار جملس النواب  قرار جملس الشورى الوزارة اقرتاح  توصية اللجنة

 ( 9)مادة ال

 

إحالل عبارة "إصدار أو تجديد" محل  

 كلمة "حيازة" 

 

 

 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 ( 9المادة )

 

 

يجوز   تجديد"ال  أو  من    إصدار  أكثر 

ثالثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص  

العدد وفق   تقليل هذا  الواحد، وللوزير 

اإلدارة   ارتأت  إذا  عامة  ضوابط 

على   يشكل ضرًرا  ذلك  أن  المختصة 

أصول   شراء  مع  البحرية،  الثروة 

والضوابط   للشروط  طبقًا  الصيادين 

التنفيذية   الالئحة  تحددها  التي 

 القانون"والقرارات المنفذة ألحكام هذا  

 ( 9)مادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يجوز   ثالثة   حيازةال  من  أكثر 

للشخص  بالنسبة  للصيد  تراخيص 

العدد وفق   تقليل هذا  الواحد، وللوزير 

اإلدارة   ارتأت  إذا  عامة  ضوابط 

على   يشكل ضرًرا  ذلك  أن  المختصة 

مع   البحرية،  أصول  الثروة  شراء 

والضوابط    الصيادين للشروط  طبقًا 

التنفيذية   الالئحة  تحددها  التي 

 القانون والقرارات المنفذة ألحكام هذا 

 ( 9)مادة ال

 

ورد   كما  المادة  نص  على  الموافقة 

مع   الموقر،  النواب  مجلس  بقرار 

استبدال كلمة "مناسبًا" بكلمة "عاداًل"  

الواردة بنهاية المادة، مع إضافة عبارة  

التي " والضوابط  للشروط  طبقًا 

والقرارات  التنفيذية  الالئحة  تحددها 

عجز  " إلى  المنفذة ألحكام هذا القانون

 المادة. 
 

 )نص المادة بعد التعديل(

 ( 9)مادة ال

 

 
يجوز   ثالثة   إصدارال  من  أكثر 

للشخص  بالنسبة  للصيد  تراخيص 

وفق    وللوزير تقليل هذا العدد  ،الواحد

عامة اإلدارة    ضوابط  ارتأت  إذا 

على   يشكل ضررا  ذلك  أن  المختصة 

البحرية مع تعويأ أصحاب  ،  الثروة 

تعويًضا  المتضررين  التراخيص 

طبقًا للشروط والضوابط التي  مناسبًا،  

والقرارات  التنفيذية  الالئحة  تحددها 

 المنفذة ألحكام هذا القانون.

 

 ( 9)مادة ال

 

 إجراء ما يأتي:

 (.إصدار)حيازة( إلى )تغيير كلمة  -

 وفق ضوابط عامة(إضافة عبارة ) -

 (.تقليل هذا العددبعد عبارة )

 حذف الفقرة الثانية. -

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 ( 9)مادة ال

 

 

يوجووز   ــدارال  ثوالثووة   إصــــ مون  أكوثور 

تراخيص للصووويد بالنسوووبة للشوووخص 

وفق   وللوزير تقليول هوذا العودد  ،الواحود

عــامــة ــوابط  اإلدارة    ضــ ارتووأت  إذا 

المختصووة أن ذلك يشووكل ضووررا على 

مع تعويأ أصووحاب ،  الثروة البحرية

ا   التراخيص المتضووووررين تعويضوووووً

 عاداًل.

 ( 9مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يوجووز   ثوالثووة  حـيــازةال  مون   أكوثور 

بالنسوووبة للشوووخص  تراخيص للصووويد

الواحود، وللوزير تقليول هوذا العودد إذا 

ارتأت اإلدارة المختصوة أن ذلك يشوكل  

الوبوحوريووة،   الوثوروة  عولوى  ـمع ضووووررا 

الــتــرا ــيــص  ــحــا   أصـــ تــعــويــض 

 المتضررين تعويًضا عادالً.

ويجوز لصاحب التر يص تعيين مدير 

بها   يوكل  التي  المهام  في  عنه  ينو  

 إليه.

 ( 9مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ثوالثووة   مون  أكوثور  حويووازة  يوجووز  ال 

بالنسوووبة للشوووخص   تراخيص للصووويد

الواحود، وللوزير تقليول هوذا العودد إذا  

ارتأت اإلدارة المختصوة أن ذلك يشوكل  

 ضررا على الثروة البحرية.
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ا( املضافة إىل املادة الثالثة    12نص املادة املستحدثة رقم ) 
ا
 من املعادة ومكرر

بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة    2002( لسنة  20لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )  مشروع قانون رقم ) ( 
 ( النواب   جملس  من   املقدمة  –  املعدلة   بصيغتها   – )املعد يف ضوء االقرتاحات بقوانني    البحرية 

 
 النص النافذ  قرار جملس النواب  توصية اللجنة النص بعد التعديل 

 مستحدثة -مكرًرا(  12المادة ) 

 

 

 

  األرملة  إلى   الترخيص  يُنقل  القانون،  هذا   أحكام  من   استثناءً 

  توفى  إذا   - القانوني  ممثلهم  طريق  عن-  القص ر  األبناء  أو

 على   الصيد،   هو   الوحيد   دخلهم  مصدر   وكان   له،   المرخ ص

  الصيد   مهنة   يمارس  بحريني   عنهم  الترخيص   يستعمل   أن

 . الشخصية مسؤوليته   وعلى  بنفسه،

 مستحدثة -مكرًرا(  12المادة ) 

( برقم  مادة جديدة  بإضافة  اللجنة  إلى  مكرًرا(    12توصي 

 نصها اآلتي: المادة الثالثة 

 

  إلى  التر يص   يُنقل  القانون،  هذا   أحكام  من  استثناءً "

  - القانوني  ممثلهم  طريق  عن-   القّصر  األبناء  أو  األرملة

  هو  الوحيد   د لهم   مصدر   وكان   له،  المرّ ص   توفى   إذا 

  يمارس   بحريني   عنهم   التر يص   يستعمل   أن  على   الصيد، 

 . الشخصية  مسؤوليته  وعلى  بنفسه، الصيد  مهنة

 

 ال يوجد 

 

 ال يوجد 
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 النص النافذ  قرار جملس النواب  توصية اللجنة النص بعد التعديل 

  القانون  لهذا   المنفذة   والقرارات   التنفيذية   الالئحة  وتحدد 

 .لذلك الالزمة واإلجراءات  الشروط

  القانون   لهذا   المنفذة  والقرارات  التنفيذية  الالئحة  وتحدد 

 ". لذلك الالزمة واإلجراءات الشروط
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 (5ملحق رقم )
 

 والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 بتعديل قانون مشروع خبصوص

 رقم بقانون املرسوم أحكام بعض

 شأن يف م1976 لسنة( 10)

 االقرتاح ضوء يف املعد) اإلسكان،

 من املقدم ــ املعدلة بصيغته ــ بقانون

 .(النواب جملس

 



 

157 
 

General -  عام 

 

 

 

 م2022مارس  1التاريخ: 

 ( 14التقرير رقم: )

 

 تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 
( لسنة  10مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) بشأن 
  املقدم –  املعدلة بصيغته –املعد يف ضوء االقرتاح بقانون ) اإلسكان.يف شأن  1976

 (النواب  جملس من
 
 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الرابع 

 

 : مقدمـة

بنواًء على قرار مكتوب المجلس في اجتمواعوه الثواني المنعقود  

فقد طلب صوووواحب المعالي علي بن   2021أكتوبر    17بتاريخ  

صووالح الصووالح رئيس مجلس الشووور  بموجب الخطاب رقم 

( من لجنة المرافق العامة والبيئة،  4د  5ص ل م ب / ف    650)

وع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم  ـــرمشمواصلة دراسة  

)المعد في   في شـنن اإلسـكان.  1976( لسـنة 10قانون رقم )ب

انون   ــوء االقتراا بـق ة    –ضــ دـل ه المـع ــياـت دم من   –بصــ المـق

وإعوداد تقرير يتضوووومن رأي اللجنوة بشووووأنوه  مجلس النوا (، 

 لعرضه على المجلس الموقر.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة 
 

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها: (7)

 الفصل  الدور التاريخ  رقم االجتماع 

 5 3 م 2021مارس   29 25

 5 3 م 2021أبريول   5 26

 5 3 م 2021أبريول   12 27

 5 3 م 2021أبريول   26 29

 5 3 م 2021سبتمبر   27 30

 5 4 م 2021نوفمبر   11 5

 5 4 2022فبراير   7 15

 5 4 2022فبراير   21 16

 
 

ــاطلعت اللجنة أثناء دراســـتها   (8)   على الوثائق القانون  وع  ــــــــرمشـ

 والتي اشتملت على:به  المتعلقة  

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.   -

 )مرفق(م. 2021مارس   7رأي وزارة اإلسكان المؤرخ   -

أبريل  28رد وزارة اإلسوووكان على اسوووتفسوووارات اللجنة المؤرخ   -

 )مرفق(م. 2021

 )مرفق(م. 2021ديسمبر   12مرئيات وزارة اإلسكان المؤرخة   -
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رأي وزارة األشووووغوال وشووووؤون البلوديوات والتخطيط العمراني.   -

 )مرفق(

 فق()مرقرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

ــر االجتماع بدعوة من اللجنة  2021أبريل    5بتاريخ   (9) م حضــ

 كل من:

 اإلسكانوزارة 

سعادة الدكتور خالد عبدالرحمن  

 الحيدان 

الوكيل المساعد للسياسيات والخدمات  

 اإلسكانية 

 المستشار القانوني  السيدة فاطمة إبراهيم المناعي  

 العمرانيالبلديات والتخطيط شؤون شغال ووزارة األ

 مستشار تطوير األراضي  علياء يوسف رحمة  ةالسويد

 المستشار القانوني  السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي 

 شؤون جملسي الشورى والنوابوزارة 

 خصائي تنسيق ومتابعة أول أ السيدة رباب عبدهللا العالي 
 

 

م حضـــر االجتماع بدعوة من 2021نوفمبر    11وبتاريخ   (10)

 اللجنة كل من:

 اإلسكانوزارة 

 اإلسكان وزير  المهندس باسم يعقوب الحمر سعادة 

الشيخ خالد بن حمود بن عبدهللا آل  

 خليفة  
 وكيل وزارة اإلسكان  
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 الوكيل المساعد للمشاريع اإلسكانية   درجالمهندس رضا األ 

 السيدة فاطمة إبراهيم المناعي  
مكتب وزير  –مستشار الشؤون القانونية 

 اإلسكان 

 السيد عبدالرحمن إبراهيم الغانم 
مكتب وزير  –شؤون القانونية الأخصائي  

 اإلسكان 

 شؤون جملسي الشورى والنوابوزارة 

 ون برلمانية ؤأخصائي ش السيد حمد محمد الطائي 
 

 

 

ــر اجتـماعـ كـما   (11) من األـماـنة الـعاـمة لمجلس اللجـنة    اتحضــ

 الشورى:

 املستشارين القانونيني هيئة 

األستاذ عبدالرحيم علي  

 عمر 
 . المستشار القانوني 

 أول.  باحث قانوني السيد علي نادر الوسلوم

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان.  السيد أيوب علي طريف

 علي جواد القطان السويد 
مشرف شؤون  المكلف بأعمال  

 . اللجان 

 أمين سر لجنة.  السيدة دانة إبراهيم الشيخ 

 إدارة العالقات واإلعالم 
السيد صادق جعفر 

 الحلواچي 
 وتواصل أخصائي إعالم

 وتواصل أخصائي إعالم عبدالجليل  ءالسيدة سما
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ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(
ا
 ثاني

نة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون، سالمته لج  رأت

 الناحيتين الدستورية والقانونية. من 

 

ا: رأي وزارة اإلسكان. )مرفق(
ا
 ثالث

اإلسكان على   القانونتحف ظت وزارة  أن حيث  ،  مشروع  إلى  أشارت 

يتطل ب  البحرين  في  السكانية  الكثافة  وارتفاع  السكنية  األراضي  محدودية 

ل القادمة استغالاًل أمثاًل لألراضي لتلبية الطلبات اإلسكانية، وحفظ حق األجيا

 .في الحصول على السكن المالئم

( رقم  الوزاري  القرار  بأن  الوزارة  لسنة  165وأوضحت   )2018 

 1994( لسنة  3بتعديل بعأ أحكام الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم )

تتراوح  أن  على  نص   والتطوير،  للتعمير  المعدَّة  األراضي  تقسيم  بشأن 

 .متر مرب ع 200إلى  160مساحات األراضي بين 

وحول ما نص  عليه القانون بشأن إتاحة المجال للمنتفع بمنزل اإلسكان 

بأنه الوزارة  ذكرت  استالمه،  د  بمجر  المنزل  تعديالت على  ليست   ابإجراء 

أو إضافات  تعديالت  أي   فإن  لذلك  البناء؛  المعني ة بإصدار تراخيص  الجهة 

ا السكنية تدخل ضمن اختصاصات )وزارة  الوحدات  ألشغال وشؤون  على 

البناء في  التي تملك صالحية منح تراخيص  البلديات والتخطيط العمراني( 

المناطق  منها  والتي  منطقة  كل  في  للتعمير  التنظيمية  االشتراطات  إطار 
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الوقت    .اإلسكانية مع  ذاته  وفي  بالتنسيق  تقوم  بأنها  الوزارة    وزارةذكرت 

والمجالس البلدية على تعديل   العمراني  والتخطيط   البلديات  وشؤون  األشغال

م بإصدار االشتراطات التنظيمية 2018( لسنة  76قرار رقم )البعأ أحكام  

 .التي تُطبَّق على المشاريع اإلسكانية

وزارة   إلى  واالستفسارات  التساؤالت  بعأ  اللجنة  أرسلت  وقد  هذا 

الموضح   النحو  على  اللجنة  على  بالرد  الوزارة  قامت  حيث  في اإلسكان، 

 المرفق. 

 

ا: رأي املختصني بوزارة اإلسكان لدى حضورهم اجتماع اللجنة 
ا
رابع

 م:2021نوفمرب  11يف تاريخ 
القانون   مشروع  تطبيق مضمون  أن  على  اإلسكان  وزير  سعادة  أكد 

مما  السكنية،  الوحدات  لبناء  المحددة  الميزانية  على  عبئًا  سيشكل  المقترح 

تسليم الوحدة للمواطنين. وبيَّن أن الوزارة    سيؤدي إلى إطالة مدة االنتظار قبل

تتعاقد مع شركات القطاع الخاص لتحسين وتطوير تصميم الوحدات السكنية، 

في  واإلضافة  والتوسعة  بالتحسينات  المواطن  قيام  إمكانية  تراعي  وأنها 

 الوحدات السكنية تلبية الحتياجاته المستقبلية. 

في التصاميم لتلبية االحتياجات وأشار سعادة الوزير إلى أهمية اإلبداع  

سابقة  فترات  في  بدأت  الوزارة  أن  على  وأكد  البحرينية،  لألسرة  األساسية 

ببناء خمس مدن إسكانية تتضمن آالف الوحدات السكنية، تحت ضغط كبير،  

مع مراعاة الكلفة والوقت، والمدة الزمنية التي ينتظرها آالف المواطنين على 
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عناصر فرضت على الوزارة التحرك بشكل محدود قوائم االنتظار. وهذه ال

في شأن التصاميم، إال أن الوزارة، مع ذلك، تعمل على التطوير واإلبداع في 

التصاميم التي تنفذها. مشيًرا إلى أن آخر توزيع لألراضي قامت به الوزارة 

 260إلى    250في مشروعات إسكانية، تضمن أراٍض مساحاتها تتراوح بين  

 متر مربع.

وحول تساؤل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، عما إذا كانت الوزارة  

 200تر  أن تحديد مساحة األرض المقام عليها الوحدة السكنية في حدود  

متر مربع هو أمًرا مالئًما من عدمه، أجاب الوزير بأن الوزارة تميل أكثر 

رض إلى عدم تحديد رقم معين، وتر  أن يتم ربط الحد األدنى لمساحة األ

التخطيط  هيئة  في  الممثلة  المعنية  الجهة  قبل  من  المعتمد  األدنى  بالحد 

العمراني، وأن الوزارة تجد أن وضع رقم محدد سيؤدي إلى وضع الوزارة  

 في قالب ضيق يفتقد إلى المرونة.

األراضي   من  األدنى  الحد  مساحة  تحديد  بأن  الوزير  سعادة  وبيَّن 

يتم  السكنية  الوحدات  لبناء  هيئة  المخصصة  من   والتطوير  التخطيط   بقرار 

العمراني، وأن التصنيف األكثر شيوًعا في البحرين هو )السكن المتصل أ( 

متًرا مربعًا، وهي أقل مساحة تسمح بها هيئة    160الذي يقوم على مساحة  

 التخطيط العمراني.

بدول  البحرين  مملكة  مقارنة  أن  اإلسكان  وزارة  وكيل  أوضح  فيما 

مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن غير مجدية، باعتبار أن مساحة مملكة  

وأن  المجاورة،  الشقيقة  الدول  بين  األصغر  وهي  جدًا،  محدودة  البحرين 

في   اإلسكانية  واإلمكانات  األراضي  وضع  عينيها  نصب  تضع  الوزارة 
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المقبلة على المد  الطويل. وأشار إلى أن عدد الطلبات اإلسكانية   السنوات

 4000ألف طلب، مؤكدًا أن عدد الطلبات يزيد بمعدل    60الموجودة تزيد عن  

طلب سنويًا، وأن جهود الوزارة في السنوات الثمانية األخيرة تعادل إنجاز 

ي تنفيذ أكثر من عشرين سنة سابقة، وأن الدعم الخليجي ساهم بشكل ضخم ف

المشكلة  أن  على  وأكد  دائم،  غير  الدعم  هذا  أن  إال  اإلسكانية  المشروعات 

فترة   تقليص  هي  معالجتها  على  والتركيز  مراعاتها  ينبغي  التي  الرئيسية 

االنتظار للمواطن، وهي الموضوع األكثر اهتماًما من قبل المواطنين، وما 

مواطن، بما   9000اهز  قامت به الوزارة في "خدمة مزايا" استفاد منه ما ين

يوازي أكثر من مدينتين إسكانيتين، وهي الجهود التي ينبغي االستمرار فيها 

لنجاعتها في حل مشكلة االنتظار. بينما سيكون تنفيذ مشروع القانون محل 

وحدة   25.000طبقًا لمشروع إنشاء  )النقاش معاكًسا لهذا التوجه، إذ يؤثر سلبًا  

مليون دينار، وهي أموال ينبغي   86لف أكثر من  على آالف األسر ويك  سكنية(

مثل  تمويلية  حلول  عبر  المواطنين  انتظار  مشكلة  من  جانب  لسد  توجيهها 

 "مزايا" أو ما يشابه ذلك من حلول تبتكرها الوزارة. 

سعادة   قدم  اإلكما  للمشاريع  المساعد  مرئيًا   يةسكان الوكيل  عرًضا 

"( )مرفق( بيَّن لمساحة البنائيةاو مساحة األرض"  الوحدات السكنيةبعنوان )

من خالله الجوانب المتعلقة بموضوع مساحات الوحدات السكنية التي تقدمها 

والمعلومات،  اإلحصائيات  من  عددًا  العرض  وتضمن  للمواطنين.  الوزارة 

 التي كان من أهمها: 

بتنفيذ   .أ الوزارة  األساسية تقوم  اإلسكانية  الحاجات  لتحقيق  المساكن 

وي وذلك للمواطنين،  عليها،  المقام  والبناء  األرض  المسكن  شمل 
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إلسكان األسر البحرينية ذوات الدخل المحدود بأسلوب التمليك، بعد 

 سداد قيمة البيت اإلجمالية.

أنواع الوحدات السكنية التي نفذتها وزارة اإلسكان أكثر   تتجاوز .ب

وتنوعت   100من   البحرين.  مناطق  مختلف  في  نفذت  نوع، 

أدوار، وتميزت  3دات السكنية من دور واحد إلى  االرتفاعات للوح

 بإمكانية اإلضافة والتوسع.

األرض  .ج لمساحة  األمثل  االستغالل  على  الوزارة  من  تأكيد  هناك 

مراعاة للكثافة السكانية، وقد تطورت أساليب البناء من قبل الوزارة  

 التي تسعى دائًما الستخدام أفضل المواد اإلنشائية.

ات السكنية يكون وفق المساحة البنائية للوحدة  مساحة الوحد  تحديد .د

السكنية والمساحة المخصصة للفرد، وأن متوسط مساحة األرض 

في   السكنية  إلى  البحرينمملكة  للوحدة  ا، مربعً   امترً   182  يصل 

السكنية   للوحدة  البنائية  المساحة  ا،  مربعً   امترً   220يبلغ  ومتوسط 

للفرد   المساحة  المساحة    .امربعً   امترً   38ومتوسط  فإن  ذلك  مقابل 

 . امربعً   امترً   20المثالية للفرد حسب بيانات األمم المتحدة ال تقل عن  

القطاع أن   .ه مشاريع  )في  السكنية  للوحدة  األرض  مساحة  متوسط 

هي   مربع،    200- 160الخاص(  المساحةمتر  البنائية   ومتوسط 

 42  هو  متر مربع، ومتوسط المساحة للفرد  240  هو  للوحدة السكنية

 تر مربع.م

في  .و العمرانية  الطفرة  مع  السكنية  األراضي  مساحة  ارتفعت 

 كمتوسط.  ²م400لى إالمخططات الجديدة  ومع ظهورالثمانينات  
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حسب تصنيف   2013راضي في عام  صدر تعديل على مساحات األ .ز

األالمنطقة،   مساحة  تغيرت  لى إ  ²م220من    RHAراضي  حيث 

 ²م300لى  إ  ²م450من    RA%( وأراضي  27قل بنسبة  أ)  ²م160

 %(.33قل بنسبة أ)

العقاريين   .ح المطورين  بعأ  الكبيرة إلجأ  األراضي  فرز  إعادة  لى 

لجنة الفرز نتيجة اإلقبال الشديد    بواسطةلى قطعتين  إنسبيًا وتقسيمها  

على القطع الصغيرة، إذ يشهد السوق العقاري إقباال كبيًرا من قبل 

 .الصغيرةات مساحاألراضي ذات الالمواطنين على 

سيكون التأثير الناتج عن زيادة مساحة أرض الوحدة السكنية )وفق  .ط 

سكنية  25,000برنامج   ضمن   وحدة  الوزارة  عليه  تعمل  الذي 

نقص عدد الوحدات سلبيًا حيث سيؤدي إلى ( برنامج عمل الحكومة

وحدة سكنية، وكذلك ارتفاع كلفة البنية التحتية بمقدار   6400بمقدار  

تكون الزيادة في تكلفة البنى التحتية للوحدة مليون دينار. حيث س  86

 ديناًرا. 3461السكنية 

ال هناك   .ي من  اإلسكان   المتخذةخطوات  العديد  وزارة  قبل  من 

الوحدة  تصميم  تم  إذ  السكنية،  الوحدات  في  اإلضافات  بخصوص 

تتحمل اإلضافات المستقبلية لذا   المعمارية بحيثالسكنية من الناحية  

القواعد واألساسات في الوحدة السكنية معدة لتحمل ن جميع  أنجد  

 إضافة الدور الثاني مع دور الخدمات في السطح. 

البلديات وزارة شؤون  مع  بالتنسيق  التعمير    اشتراطات تم تطوير   .ك

مال أكثر  لتكون  البلدية  مع  ءموالمجالس  وتتوافق  للمواطنين  ة 
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الهندسية   المكاتب  أو  للمواطنين  ويمكن  بهذه   رشاداالستمتطلباتهم 

 في تصميم اإلضافات المطلوبة. االشتراطات
 

ا: رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. )مرفق(
ا
 خامس

مع  وافقت  ت بمالحظات  الالوزارة  في  القانونية  الحكومة  طلب  مذكرة 

القانون،   مشروع  في  النظر  أن إرجاء  إلى  تصدر   مشيرةً  التي  التراخيص 

قرار الصادرة بللمباني السكنية والتجارية تتم ضمن االشتراطات التنظيمية  

 الوزير. سعادة من 

الرد التفصيلي   العمراني  والتطوير  التخطيط  هيئةولقد طلبت اللجنة من  

الوارد الرد  في ضوء  القانون  وزارة    على مشروع  كانت من  )إذ  اإلسكان 

 والتطوير   التخطيط   من هيئة  المعتمدة  بالمساحة  ملتزمة  بأنها   الوزارة قد أفادت

فبراير   1بتاريخ  في ردها المؤرخ  الهيئة المذكورة    أشارت، حيث  العمراني(

 :ما يليب 2022

بالتنسيق والتعاون مع تعمل  هيئة التخطيط والتطوير العمراني  : إن  أوالً 

وزارة اإلسكان على دراسة المخططات اإلسكانية في مختلف مناطق  

المملكة وفقًا لألنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وبما يتماشى 

 مع سياسة التخطيط في المملكة.

وفقًا  ثانيًا )ل:  )من  (  1لمادة  رقم  بإصدار   2018لسنة    (76القرار 

 -التي تطبق على المشاريع اإلسكانية-  االشتراطات التنظيمية للتعمير

 :وهي فإن المشاريع اإلسكانية تقسم إلى ثالثة أنواع
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: وهي جميع المشاريع اإلسكانية للبيوت المشاريع اإلسكانية من نوع )أ( -

 متر مربع أو أكثر. 300المبنية على قطع أراٍض بمساحة 

: هي جميع المشاريع اإلسكانية للبيوت اإلسكانية من نوع )ب(  المشاريع -

 متر مربع. 300مساحة  عن المبنية على قطع أراٍض تقل 

: هي جميع المشاريع اإلسكانية للبيوت )ج( نوع  المشاريع اإلسكانية من   -

 متر مربع. 200المبنية على قطع أراٍض تقل عن مساحة  

بتعديل بعأ أحكام الالئحة   8201( لسنة  165: نص القرار رقم )ثالثًا

بشأن تقسيم األراضي    1994( لسنة  3التنفيذية للمرسوم بقانون رقم )

في   2009( لسنة  56القرار رقم )بالمعدة للتعمير والتطوير الصادرة  

( المادة  من  )ث(  أن:  13البند  على  المذكورة  الالئحة  من  تحدد  " ( 

يئة لكل مشروع  مساحات قطع المشاريع اإلسكانية بحسب ما تراه اله

 . " على حدة بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الحاجة لذلك

أوضحت   المساحات أن    العمراني  والتطوير  التخطيط   هيئةكما  تحديد 

والتطوير  التخطيط  هيئة  بين  بالتنسيق  يتم  اإلسكانية  بالوحدات  الخاصة 

وفقًا   األخر   المختصة  والجهات  اإلسكان  ووزارة  للدراسات العمراني 

تحديد الحد األدنى لمساحات ، وأن  التخطيطية والفنية المقررة في هذا الشأن

منها العوامل  من  لعدد  يخضع  اإلسكانية  والوحدات  ومساحة  )  القسائم  عدد 

اإل للمشاريع  المتوفرة  لذلك، ،  سكانيةاألراضي  المخصصة  والميزانيات 

، لذا  (سكانيةمشاريع اإلباإلضافة إلى الدراسات التخطيطية والفنية لمناطق ال

تم منح هيئة التخطيط والتطوير العمراني هذه الصالحية بموجب أحكام الفقرة 

( من الالئحة التنفيذية لقانون التقسيم المشار إليها أعاله 13)ث( من المادة )

بالتنسيق مع وزارة اإل أنه، و   سكان والجهات ذات العالقة.وذلك  في مؤكدةً 
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فقد ،  سكانية وارتفاع الكثافة السكانية في المملكةظل محدودية األراضي اإل

اإل األراضي  قطع  تقسيم  إمكانية  المعنية  للجهات  المشرع  بما أجاز  سكانية 

األراضي من جهة لهذه  األمثل  االستغالل  مع  الطلبات بما  و،  يتناسب  يلبي 

 المتراكمة على قوائم االنتظار من جهة أخر .

 

ا: رأي اللجنــة:
ا
 سادس

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام    لجنةتدارست ال 

)المعد في ضوء في شنن اإلسكان    1976( لسنة  10المرسوم بقانون رقم )

 الذي يهدف   ،المقدم من مجلس النوا (  –بصياته المعدلة    –االقتراا بقانون  

تحديد ضابط لمساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل وزارة اإلسكان   إلى

لتكون بمساحة تلبي آمال وتطلعات المواطنين وكافاًل لتحقيق العيش الكريم، 

أو  تعديالت  أي  إجراء  في  اإلسكانية  بالوحدات  المنتفعين  أحقية  وتقرير 

بناء الوحدة المخصصة لكل منهم مباشرة بعد تسلم مفاتيحها  إضافات على 

 طالما استوفوا كافة اإلجراءات القانونية المقررة لذلك.

مشروع  يتن  الديباجة-  قانوناللف  عن  نصت   -فضاًل  مواد،  ثالث  من 

( 10( من المرسوم بقانون رقم )1المادة )أن يستبدل بنص  على    المادة األولى

يتضمن إلزام وزارة اإلسكان عند تنفيذ   افي شأن اإلسكان، نصً   1976لسنة  

المشاريع اإلسكانية بأال تقل مساحة األرض التي تنشأ عليها الوحدة السكنية 

 3منه على إضافة مادة جديدة برقم )   المادة الثانية( متًرا، ونص ت  250عن )

أو  تعديالت  أي  إجراء  في  السكنية  بالوحدة  المنتفع  أحقية  مفادها  مكرًرا( 
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المادة بناء الوحدة المخصصة بعد تسلم مفاتيحها مباشرة، أما    إضافات على

 فجاءت تنفيذية. الثالثة

، وعلى قرار مجلس النواب  اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون

الموقر ومرفقاته، الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون مع تعديل في 

اطل كما  المعنية،  الجهات  مالحظات  وعلى  لجنة الصياغة،  رأي  على  عت 

الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدا على سالمة مشروع 

القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر 

المستشار  برأي  واالستئناس  اللجنة،  أعضاء  السعادة  أصحاب  بين  بشأنه 

والمفا  الموازنة  وبعد  للجنة،  القانون  القانوني  مشروع  مواد  بين  ضلة 

العامة  للمصلحة  أنسبها  وترجيح  المطروحة  والبدائل  القائمة  والنصوص 

وزنً  المصالح  هذه  تحقيق  إلى  على وأثقلها  الموافقة  عدم  اللجنة  رأت  فقد  ا، 

 مشروع القانون المعروض، من حيث المبدأ، لألسباب اآلتية: 

( لسنة  2ألحكام المرسوم بقانون رقم )ن مشروع القانون جاء مخالفًا  إ:  أوالً 

( منه 1بشأن التخطيط العمراني وتعديالته، حيث تنص المادة )  1994

على أنه "... وتكون وزارة اإلسكان هي الجهة المنوط بها رسم السياسة 

العامة لتنظيم وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية 

 على مستو  الدولة..." 

( 3ا ألحكام المرسوم بقانون رقم )ا أيضً شروع القانون مخالفً كما جاء م 

حيث   1994لسنة   والتطوير،  للتعمير  المعدة  األراضي  تقسيم  بشأن 

( المادة  القانون  5نصت  لهذا  التنفيذية  الالئحة  "تحدد  أنه  على  منه   )

تقسيم  في  مراعاتها  الواجب  واألوضاع  والشروط  والقواعد  الرسوم 
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األخص   وعلى  التالية:  األراضي  المجاالت   - 3......  -2......  -1في 

من   المباني  تشغلها  التي  بالمساحات  المتعلقة  األخر   االشتراطات 

األراضي   في  البناء  واشتراطات  عليها  تقام  التي  القطعة  مساحة 

 المقسمة"

إلى   أمر موكول  السكنية هو  الوحدات  تحديد مساحات  أن  ذلك  ومفاد 

ط بها رسم السياسة العامة للمملكة في وزارة اإلسكان باعتبارها المنو

مجال تنظيم اإلسكان، وتوجيه العمران وإعداد خطط وبرامج التنمية  

 العمرانية على مستو  المملكة. 

ن تحديد مساحات الوحدات السكنية بقرارات وزارية يكفل المرونة إ  :ثانيًا

للوزارة حسبما تقتضيه ظروف اإلسكان وطبيعة كل منطقة، ومن ثم 

( متًرا بقانون 250تحديد مساحة الوحدة السكنية بما ال يقل عن )فإن  

التقدير في ظل محدودية األراضي   يضع قيدًا على سلطة الوزير في 

يتنافى  ذلك  أن  عن  فضاًل  المملكة،  في  السكانية  الكثافة  وارتفاع 

والثبات  والتجريد  بالعمومية  تتسم  التي  القانونية  القاعدة  وخصائص 

ثم فال تتوافر فيها المرونة الالزمة كما هو الحال في   واالستقرار، ومن

 القرارات الوزارية. 

وزارة    :ثالثًا تخصصها  التي  المساكن  كافة  ليشمل  القانون  مشروع  جاء 

السكنية ال يتجاوز عدد  الوحدات  للمواطنين، حال أن بعأ  اإلسكان 

قاطنيها عن شخص أو شخصين كما هو الحال عند تقديم الخدمة للفئة  

خامسة والمكونة من المطلقة أو المهجورة أو األرملة وليس لها أبن، ال

 أو العزباء أو يتيمة األبوين.
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والشقق  )البيت(  السكنية  الوحدة  بين  القانون  مشروع  يفرق  لم  كما 

التمليك والفيال، حيث يختلف معيار احتساب مساحة األرض باختالف 

معيار واحد على جميع المساكن، نوع الوحدة السكنية، وال يمكن تطبيق  

والتخطيط   البلديات  وشؤون  األشغال  وزير  قرار  أن  عن  فضاًل  هذا 

( رقم  لسنة  165العمراني  التنفيذية   2018(  الالئحة  أحكام  بتعديل 

( رقم  بقانون  لسنة  3للمرسوم  سالف   1994(  األراضي  تقسيم  بشأن 

( متر إلى 016الذكر قد حدد مساحة الوحدات السكنية بما يتراوح من )

 ( متًرا، وهو أمر يتماشى مع احتياجات السوق العقاري.200)

ن تحديد مساحة األرض التي تقام عليها الوحدة السكنية بما ال يقل عن إ  :رابعًا

سكنية    250) وحدة  لكل  مربع(  القانون    –متر  بمشروع  جاء   – كما 

 سوف يكون له تأثير سلبي مستقبال، حيث أنه يؤدي إلى انخفاض عدد 

%(، كما يؤدي من ناحية أخر  39الوحدات السكنية المبنية بما يعادل )

المتقدمين  عدد  بلغ  حيث  الخدمة،  لطالبي  االنتظار  فترات  إطالة  إلى 

( ألف طلب إسكاني، 57لطلبات الخدمة اإلسكانية حتى اآلن ما يقارب )

(  18( إلى )15وأن متوسط فترة انتظار البيوت السكنية يتراوح ما بين )

( 10نة )حسب رد وزارة اإلسكان(، ومتوسط انتظار شقق التمليك )س

ذلك فإن تحديد مساحة الوحدة بما ال يقل باإلضافة إلى  ا،  سنوات تقريبً 

متر مربع( سوف يؤثر على عدد المنتج من الوحدات السكنية   250عن )

 عن أن  في السوق العقاري مما يؤدي إلى زيادة أسعارها، هذا فضاًل 

ا ال تغطي سو  نصف عدد الطلبات  راضي المتوافرة حاليً مساحات األ

القائمة على قوائم االنتظار، ومن ثم فإن مشروع القانون سوف يكون 
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له مردود سلبي على الخدمات اإلسكانية في مجموعها وسوف يتعارض  

 مع السياسة العامة لوزارة اإلسكان في مجال اإلسكان.

مشروع القانون فيما منحته للمنتفع من  أما بخصوص المادة الثانية من : امًسا

ضافات للوحدة السكنية بعد تمام تسل م إأحقيته في إجراء أي تعديالت أو  

رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  مع  يتعارض  ذلك  فإن  مباشرة  مفاتيحها 

لسنة  13) حيث   1977(  وتعديالته،  المباني  تنظيم  قانون  بإصدار 

( المادة  المب 1حظرت  تشييد  أعمال  منه  أو  (  أعمال  أي  إقامة  أو  اني 

بعد   إال  تعلية  أو  توسعة  أو  تعديل  أو  هدم  أو  إليها  أجزاء  أي  إضافة 

المادة) وأفردت  البلدية،  من  بذلك  ترخيص  على  منه 33الحصول   )

األعمال  وتصحيح  إزالة  عن  فضاًل  ذلك  مخالفة  على  جنائية  عقوبة 

قد منح كل    المخالفة، هذا فضاًل عن أن نص المادة الثانية من المشروع

منتفع الحق في إجراء التعديالت واإلضافات للوحدة السكنية بدون قيد 

أو شرط وهو ما يخل بالهيكل الخارجي للمباني والنسق الجمالي فيها 

 .كما أنه قد يؤث ر على سالمتها اإلنشائية

السكنية    نإ   :سادًسا للوحدة  واإلضافات  التعديالت  إجراء  في  المنتفع  حق 

حقق على أرض الواقع عمال بنص البند )د( من المادة المخصصة له مت

( لسنة 13( من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )20)

، حيث نص  1993( لسنة  15، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ) 1977

هذا البند على أنه "يصدر وزير اإلسكان االشتراطات التنظيمية التي  

 كان التي تنشؤها وزارة اإلسكان". تُطبَّق على مشروعات اإلس
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والتخطيط    هذا فضاًل  البلديات  األشغال وشؤون  وزير  أن سعادة  عن 

بإصدار االشتراطات   2018( لسنة  76العمراني قد أصدر القرار رقم )

متضمنً  اإلسكانية،  المشاريع  على  تطبق  التي  )التنظيمية  عدد  ( 22ا 

مادة، سمح فيها بإضافة البناء للوحدات اإلسكانية لغرض السكن، وحدد 

واالرتفاعات األمر الذي مفاده أن حق المنتفع    نسب البناء واإلضافات

في إجراء التعديالت واإلضافات للوحدة السكنية المخصصة له متحقق 

 على أرض الواقع.

 

 للمنتفع   الحق   تعطي  اإلسكان  بشأن  بقانون  المرسوم  إلى  مادة  إضافة  نإ  :ابعً سا

  تسلم   بعد  السكنية  الوحدة  بناء  على  إضافات  أو  تعديالت  أي  إجراء  في

  حيث  المذكور،  بقانون  المرسوم  في  لها  محاًل   تجد  ال  مباشرةً   مفاتيحها

 بشأن  بقانون  المرسوم  ينظمه  عما  ومضمونًا  جوهًرا   تختلف  أنها

  يكون   -إقرارها  فرض  على-  الصحيح  موضعها  فإن  ثم  ومن  اإلسكان،

 رقم   بقانون  بالمرسوم  الصادر  المباني  قانون  تنظيم  نصوص  ضمن

 . وتعديالته 1977 لسنة( 13)

المبدأ،   الموافقة، من حيث  اللجنة توصي بعدم  وبناء على ما تقدم فإن 

 على مشروع القانون المعروض.
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ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ا
 سادس

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشووور ، اتفقت 39إعمااًل لنص المادة )

 اللجنة على اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.  منفردي  عبدللا  إبراهيم رضا األستاذ .1

 قرًرا احتياطيـــًا. م المؤيد  ليل يوسف  منى األستاذة .2

 

ا: توصيـة اللجنـة: 
ا
 سابع

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

 القانون؛ فإن اللجنة توصي باآلتي:

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

في شنن   1976( لسنة  10بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

المقدم    –بصياته المعدلة    –)المعد في ضوء االقتراا بقانون  اإلسكان.

 . من مجلس النوا (

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم، 
 

 
 

 مجعة حممد مجعة الكعبي 
 نائب رئيس اللجنة 

 د. حممد علي حسن علي 
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة 
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 م 2021 فبراير 28التاريخ: 

 

 

 سعادة الدكتور/ حممد علي حسن       احملرتم 

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة  

 
أحكام  الموضوع:   بعض  بتعديل  قانون  )مشروع  رقم  بقانون  لسنة  10المرسوم   )

في شنن اإلسكان )المعد في ضوء االقتراا بقانون "بصياته المعدلة" المقدم    1976

 من مجلس النوا (.

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

أرفق  2021  فبراير  16  بتاريخ      الصالح رئيس  م،  السيد علي بن صالح  معالي 

مشروع قانون   نسخة من  ،( 3د    5ص ل ت ق/ ف    546م )، ضمن كتابه رقالمجلس

في شنن اإلسكان )المعد    1976( لسنة  10بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة ،  (في ضوء االقتراا بقانون "بصياته المعدلة" المقدم من مجلس النوا 

لجنة المرافق لعليه  الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  

  بيئة.والالعامة 
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عقدت لجنة الشالالنون التشالالريعية والقانونية اجتماعها   م2021فبراير  24وبتاريخ      

، وقرار مجلس  القالانون المالذكور  مشالالالالالرو   ، حيال  اللعالت عل الرابع والعشووووورين

 ، كما اللعت عل  المذكرة المعدة من قبل المستشار القانون للجنة.بشأنهالنواب  

 

لمبادئ  القانون    مشرو إل  عدم مخالفة    – بعد المداولة والنقاش    – وانتهت اللجنة       

 .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة: 

اللجنة      رقم س مة    ترى  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع 

لسنة  10) بقانون "بصيغته   1976(  االقتراح  )المعد في ضوء  في شأن اإلسكان 

  من الناحيتين الدستورية والقانونية. ، (المعدلة" المقدم من مجلس النواب

 

 

  دالل جاسم الزايد                                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 (6ملحق رقم )
 

 والقانونية التشريعية الشؤون جلنة تقرير

 املادة بتعديل بقانون االقرتاح خبصوص

 لسنة( 55) رقم بقانون املرسوم من( 180)

 جمللس الداخلية الالئحة بشأن م2002

 السعادة أصحاب من املقدم الشورى،

 ومجال املسقطي،خالد حسني  :األعضاء

 وداللعلي سلمان،  ومجيلةحممد فخرو، 

 حسن علي حممد والدكتورجاسم الزايد، 

 .علي
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 م 2022مارس   16: خالتاري 

 ( 9الرقم: )

 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  

 2002( لسنة 55( من املرسوم بقانون رقم )180االقرتاح بقانون بتعديل املادة )حول 
 ، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاءبشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى

سلمان، السيد خالد حسني املسقطي، السيد مجال حممد فخرو، السيدة مجيلة علي 
 السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور حممد علي حسن علي

 اخلامسالفصل التشريعي  - الرابعاالنعقاد العادي  دور

 

 مقدمــة:

 

التشريعية والقانونية كتاب         الشؤون  لجنة  السيد علي بن صالح    معـالياستلمت 

  16( المؤرخ  4د    5ص ل ت ق / ف    892) رقوم  رئيس مجلـس الشـورى   الصالح، 

ومناقشة  م2022  مارس بدراسة  اللجنة  تكليف  بموجبه  تم  والذي  بقانون ،  االقتراا 

 ( المادة  )180بتعديل  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  55(  الالئحة    2002(  بشنن 

السيد  الد حسين :  ، والمقدم من أصحا  السعادة األعضاءالدا لية لمجلس الشورى

المسقطي، السيد جمال محمد فخرو، السيدة جميلة علي سلمان،  السيدة دالل جاسم 

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد   ،الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي

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

 

 التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ 

 

 

 التالي:  في االجتماع بقانون المذكور قتراحتدارست اللجنة اال (1)

 

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 5 4 م 2022مارس   16 20
 

 

 

بقانون موضوووووع  قتراحعلى الوثائق المتعلقة باالاطلعوت اللجنوة أثناء دراسووووتها    (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق( االقتراح بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  -

 

  
 :كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتماشارك في  •

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيني 

 مستشار قانوني   األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر 
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 رأي اللجنة:  ثانيـًا:

 

االقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجهات النظر    ناقشت اللجنة     

 بين سعادة أعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، وانتهت اللجنة إلى اآلتي:

 

ت المادة األولى نصَّ من مادتين،    - فضال عن الديباجة    -  يتنلف االقتراا بقانون     

 بشأن ۲۰۰۲ لسنة (٥٥) رقم بقانون المرسوم من(  180على استبدال نص المادة )

لمجلس الالئحة العامة  الداخلية  األمانة  على  يوجب  آخر  محله نص  ليحل  الشور ، 

ُمدقق وتُقدمه  للمجلس  الختامي  الحساب  تُعد  أن  الشور   الرئيس خالل وً بمجلس  إلى  ا 

ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل   ،انتهاء السنة الماليةثالثة أشهر من  

ا للنص النافذ الذي يوجب تقديم وً وذلك ِخالف  -عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره  

وجاءت ،  -الحساب الختامي لمكتب المجلس خالل شهر واحد من انتهاء السنة المالية  

 المادة الثانية تنفيذية.  

    

بقانونيهدف        السياسة   االقتراا  اتباع  إلى  اإليضاحية،  بمذكرته  جاء  ما  وفق 

التشريعية القائمة التي تُوجب على الجهات الحكومية عرض حساباتها الختامية الُمدققة 

المالية السنة  انتهاء  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  وفق،  خالل  إعدادها  يتم  للمعايير  وً وأن  ا 

ا ألية ُمالحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي وً وتفاديالمحاسبية المتعارف عليها،  

 .وًاا والتي تُعد مدة قصيرة نسبيوً خالل مدة الثالثين يوم
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 وقد ارتنت اللجنة سالمة فكرة االقتراا بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية:

 

( من 92لنص المادة )  اجاء االقتراح بقانون ُمستندً فمن ناحية السالمة الدستورية،       

 ، من الحماية على المال العام  لضوابطها، كما استهدف إضفاء مزيدٍ   وًاالدستور، ُمستوفي

 وتقريًرا للسياسة التشريعية القائمة. 

 

بقانون      االقتراا  ينتي  القانونية،  السالمة  ناحية  إطار  ومن  تنفيذ  في 

، الذي قرر  ِت الدستوربَسم  ا  وً القائمة التي يملك المشرع زمامها ُملزم التشريعية السياسة

في المادة التاسعة منه  أن لألموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وقد 

 ( بقانون رقم  بالمرسوم  الصادر  العامة  الميزانية  قانون  لسنة  39أتى  ُمقرًرا    2002( 

بم الحماية   )  نص  وجب لتلك  ألزم  48المادة  حيث  منه  الجهات (  ورؤساء  الوزراء 

الحكومية موافاة وزارة المالية واالقتصاد الوطني خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء 

السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية  

 اسبية المتعارف عليها.للمعايير المح وًا على أن يتم إعدادها وفق

 

للسياسة التشريعية التي قررها    اًراوإعماال لتلك الحماية التي أوجبها الدستور، وإقر     

( من قانون 36قانون الميزانية العامة في شأن الحسابات الختامية، فقد جاء نص المادة ) 

( رقم  بالقانون  الصادر  المالية  والمؤسسات  المركزي  البحرين  لسنة 64مصرف   )

محافظ المصرف المركزي أن يقدم إلى مجلس إدارة المصرف خالل ليلزم    ،2006

أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريًرا عن أعمال المصرف المركزي خالل الثالثة  
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تدقيقه  بعد  المركزي  للمصرف  الختامي  الحساب  المنقضية ونسخة من  المالية  السنة 

 وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه. 

 

( من قانون 43بنص المادة )  وفي ضوء استقالل مجلس الشور  بموازنته عمال     

، وفي إطار  2002( لسنة  15سي الشور  والنواب الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) مجل

التزام المجلس عند إعداد الحساب الختامي بأن يتبع األحكام الخاصة  بالميزانية العامة 

ا المبادرة إلى وً ( من الئحته الداخلية، فقد كان ِلزام176عمال بنص المادة )ها للدولة ذات

بشأن   ۲۰۰۲( لسنة  55( من المرسوم بقانون رقم )180ادة )اقتراح تعديل نص الم

فيه من ثالثين يوم المحددة  المدة  تغيير  الشور  عبر  الداخلية لمجلس  إلى وً الالئحة  ا 

ثالثة أشهر الستيفاء إعداد الحساب الختامي من قبل األمانة العامة وتدقيقه من طرف 

( بعد التعديل على النحو ١٨۰لمادة ) ديوان الرقابة المالية واإلدارية. بحيث يكون نص ا

 خالل ،الرئيس إلى اوً وتُقدمه ُمدقَق للمجلس الختامي الحساب  العامة األمانة اآلتي: " تُعد 

 قبلفيه   للنظر مكتب المجلس إلى الرئيسالمالية. ويحيله   السنة من انتهاء أشهر ثالثة

على لمناقشته عرضه  ولمكتب  المجلس   الختامي  الحساب  إحالة المجلس وإقراره. 

 على عرضوُ ي عنه تقرير لبحثه وتقديم واالقتصاديةالمالية   الشؤون  لجنة إلى المدقق

 تالية.  جلسة أول في المجلس

وتُتبع في إقرار الحساب الختامي المدقق وإصداره اإلجراءات المتبعة في إقرار ميزانية  

 المجلس وإصدارها." 
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لتزام أبرزها اال  ،جمن النتائ   عدد    بقانون  يترتب على االقترااوارتنت اللجنة أنه       

بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة 

في لتقرير مزيد من الحماية على المال العام إعماال لما نص عليه الدستور، وال مراء  

منظمة إلعداد الحساب الختامي لمجلس الشور  من أن َمد  هذه القاعدة إلى األحكام ال

شأنه أن يكفل توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات 

 الحكومية والمؤسسات الدستورية بمملكة البحرين.

 

من   ال لثالثة أشهر بد  وًاكما أن استطالة أََمد إعداد الحساب الختامي للمجلس ُمدقق     

احد، يترتب عليه تفادي ما أسفر عنه التطبيق العملي من مالحظات متواترة  شهر و

مؤداها أن المدة المقررة إلعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء اإلجراءات ذات 

تُعد قصيرة مما   -  اوً والمقدرة بمقتضى النص النافذ بثالثين يوم  -  الصلة بتدقيق بياناته

يرة أداء األقسام ذات الصلة بالشؤون المالية للمهام ينجم عنها مساس بحسن انتظام وت

المنوطة بها من متابعة طلبات المدققين واالنتهاء من الحسابات المالية المتعلقة بالسنة 

المن ال قضيالمالية  مدة  خالل  ذلك  وكل  بشأنها،  الختامي  الحساب  وإعداد  وإقفالها  ة 

 ( مناط التعديل الماثل.180دة )ا على النحو الذي اقتضته الماوً تتجاوز ثالثين يوم

ــع  ــه م ــانون المعــروض، لتوافق ــراا بق ــرة االقت ــى فك ــة عل ــت اللجن ــم، وافق ــن ث وم

 . ةالمبادئ والنصوص الدستورية والقانونية ولتحقيق أهدافه المرجو 

 

 ــًا: ا تيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: ـثالث 

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

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا. األستاذة سبيكة  ليفة الفضالة                   .1

 مقرًرا احتياطيًا.               الـشـيــخ جــواد عـبـدللا حـسـيـن .2
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 ــًا: توصية اللجنة:ـرابع

 

، فإن بقانون  قتراحاالفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة       

 اللجنة توصي بما يلي:

 

(  55( من المرسوم بقانون رقم )180االقتراا بقانون بتعديل المادة )   جواز نظر   -

، والمقدم من أصحا  السعادة  بشنن الالئحة الدا لية لمجلس الشورى  2002لسنة  

السيد  الد حسين المسقطي، السيد جمال محمد فخرو، السيدة جميلة  :  األعضاء

 . علي سلمان، السيدة دالل جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 

 الزايد دالل جـاسم                                عادل عبدالرمحن املعاودة 

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة      

 

 

 


