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 م2019مارس  4التاريخ: 

 (10التقرير )

 

 

 تقرير جلنة اخلدمات 

م بتعديل بعض أحكام قانون العمل يف 2018( لسنة 59املرسوم بقانون رقم )حول 
 م،2012( لسنة 36القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )

 الفصل التشريعي اخلامس-العادي األول دور االنعقاد 

 

 :مقدمــة

 5ص ل خ ت / ف 51، وبموجب الخطاب رقم )م2019فبراير  13بتاريخ  

أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى (، 1د

م 2018( لسنة 59الموقر إلى لجنة الخدمات نسخة من المرسوم بقانون رقم )

( 36قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )بتعديل بعض أحكام 

لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم  م،2012لسنة 

 عرضه على المجلس الموقر في موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
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 إجراءات اللجنة:-أوالً 

 :اآلتية لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات    

 ات التالية:في االجتماعالمذكور  المرسوم بقانونتدارست اللجنة  (1)

 تاريخـــه رقـم االجتمـاع

 م2019 فبراير 19 التاسعاالجتمـاع 

 م2019 فبراير 25 العاشراالجتمـاع 

 م2019مارس  4 الحادي عشراالجتمـاع 

 

موضوع البحث والدراسة  بالمرسوم بقانونعلى الوثائق المتعلقة اطلعت اللجنة  (2)

  يلي:والتي اشتملت على ما 

 )مرفق(خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى.  -

م بتعديل بعض أحكام قانون العمل 2018( لسوونة 59المرسوووم بقانون رقم ) -

 ( مرفق. ) م2012لسنة ( 36في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )

 ( مرفق)  .بشأن المرسوم بقانون قرار مجلس النواب ومرفقاته -

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

 ( مرفقمرئيات وزارة العمل والتنمية االجتماعية. )  -

 ( مرفقمرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين. )  -

 مرفق ()  لنقابات عمال البحرين.مرئيات االتحاد العام  -

والتعديالت  قانون العمل في القطاع األهليدراسووووووة مقارنة بين نصوووووووص  -

 ( مرفق)  الواردة عليها في المرسوم بقانون.

بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم  2000( لسنة 11مرسوم رقم ) -

 ( مرفقم الخاصة بالتمييز في االستخدام والمهنة. ) 1958( لسنة 111)

 ( مرفقاالتفاقيات الدولية ذات العالقة. )  -
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م بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي، 2012( لسنة 36قانون رقم ) -
 ( مرفق)  وتعديالته.

 

 
 

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

  حيث حضروزارة العمل والتنمية االجتماعية ،: 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية.وكيل  السيد صباح سالم الدوسري  .1

 مدير إدارة التوظيف.  السيد حسين علي الشامي .2

 مستشار قانوني.  الدكتور عبدالباسط محمد .3

 منسق إداري. السيد سيد عبدالجبار سلمان .4

 

 حيث حضرغرفة تجارة وصناعة البحرين ،: 

 النائب الثاني لرئيس الغرفة. السيد محمد عبدالجبار الكوهجي   .1

 مدير إدارة الشؤون القانونية.          السيد محمد عبدالوهاب العامر  .2

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةاجتماعشارك في   (4)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 .باحث قانوني  محسن علي الغريريالسيد  .2

 أخصائي إعالم.  السيد علي عباس العرادي .3

 

السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة، والسيدة دانة  وتولى أمانة سر اللجنة

 ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المساعد.
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 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: -ثانيــًا

بقانون  لمرسومرأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة ا     

 من الناحية الدستورية.

 

 :وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي : ثالثـًا

أكّدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية توافقها مع المرسوووم بقانون، وذلك لبسووباب 

 اآلتية:

( الصوووووادر 2445-03سوووووبق أن أصووووودر مجلس الوزرار الموقر قرار رقم ) -

، بالموافقة على استحداث نظام 2018فبراير  19بتاريخ  2445بجلسته رقم 

حماية األجور الذي يتم بمقتضوواه قيام صوواحب العمل بتحويل أجور عماله إلى 

البنوك المعتموودة في المواعيوود المحووددة، وأن يصوووووووودر وزير العموول والتنميووة 

االجتماعية القرار الالزم لذلك، على أن يكون العمل بالنظام المذكور بشووووووكل 

 نشأة.متدرج وفقـًا لحجم الم

وبموجب نظام حماية األجور المذكور، يلتزم صووووووواحب العمل بتحويل أجور  -

بل  مادة ق هذه ال مدة في المواعيد المحددة، نظًرا ألن  له إلى البنوك المعت عما

سووالف البيان، كانت  2018( لسوونة 59تعديلها بموجب المرسوووم بقانون رقم )

ى تبرأ ذمته من تعطي لصووووووواحب العمل عدة خيارات للوفار بأجور عماله حت

سيلة واحدة للوفار بأجور  هذه األجور،في حين أن نظام حماية األجور يحدد و

العمال تتمثل في تحويل أجورهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، 

ومن ثم فقد أضحى من الضروري لتفعيل نظام حماية األجور المذكور تعديل 

مادة ) قانون العمل في القطاع46ال لذكر على وجه  ( من  األهلي سووووووووالف ا

 السرعة.

وتضووومنت التعديالت التي شوووملها المرسووووم بقانون، النص على حظر التمييز  -

بين العمال الخاضوووعين ألحكام قانون العمل في القطاع األهلي بسوووبب الجنس 
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أو األصووووووول أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتجريم هذا التمييز، وكذلك تجريم 

عامالت، حيث الحظت لجنة الخبرار التحرش الجنسوووووووي ضوووووووود ال عمال وال

قانون العمل البحريني يخلو من  ية أن  لدول تابعة لمنظمة العمل ا قانونيين ال ال

أحكام تحظر التمييز بين العمال وتجريم هذا التمييز، باإلضوووووافة إلى خلو هذا 

القانون من نص يجرم التحرش الجنسووووووي ضوووووود العمال والعامالت، وبالتالي 

 ً ما قانون العمل في  أصوووووووبح لزا لة هذه المالحظات تعديل بعض أحكام  إلزا

 القطاع األهلي على وجه السرعة لتنفيذ هذه المالحظات.
 

 رابعـًا: رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين:

توافقها مع المرسوم بقانون الذي يتماشى  بيّنت غرفة تجارة وصناعة البحرين 

التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسوووجم مع مع توصووويات لجنة تطبيق المعايير الدولية 

 . ) مرفق (معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق اإلنسان

 

 مرئيات االتحاد العام لنقابات عمال البحرين:خامسـًا: 

أكّد االتحاد العام لنقابات عمال البحرين موافقته على صدور المرسوم بقانون  

أحكام قانون العمل في القطاع األهلي الصادر م بتعديل بعض 2018( لسنة 59رقم )

م، مع ضووووورورة موارمة المادة المعدلة الواردة في 2012( لسووووونة 36بالقانون رقم )

( من 1 -مكرر( مع نص المادة ) أ 2م )مادة 2018( لسنة 59المرسوم بقانون رقم )

م المصووووووودق عليها من قبل مملكة البحرين عام 1958( لسووووووونة 111االتفاقية رقم )

  (مرفق. )2000

 

 رأي اللجنـة:: سادسـًا

م بتعديل بعض أحكام 2018( لسووونة 59المرسووووم بقانون رقم )تدارسوووت اللجنة 

وقرار  م2012( لسوووووونة 36قانون العمل في القطاع األهلي الصووووووادر بالقانون رقم )
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 واسوووووووتعرضوووووووت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل، مجلس النواب ومرفقاته

أعضووووار اللجنة ووزارة العمل والتنمية االجتماعية وغرفة تجارة وصووووناعة البحرين 

مرئيات وزارة العمل  وقد اطلعت اللجنة علىوالمسوووتشوووار القانوني لشوووؤون اللجان، 

باإلضافة إلى مرئيات والتنمية االجتماعية ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، 

، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشوووووووؤون االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جار مؤكًدا لسالمة المرسوم بقانون من 

 الناحية الدستورية.

على أن  المادة األولىويتألف المرسووووم بقانون من ديباجة وثالث مواد، نصوووت 

(، 46)ب(، و) ( صوووووودر الفقرة40( الفقرة )ب(، و)2يُسووووووتبدل بنصوووووووص المواد )

( لسووووووونة 36( من قانون العمل في القطاع األهلي الصوووووووادر بالقانون رقم )185و)

فة مادتان جديدتان برقمي )2012 مكرًرا(، وتتضووووووومن 192مكرًرا( )2، وأضووووووووا

التعديالت الواردة في المرسووووووم بقانون، وضوووووع ةلية لحماية أجور العمال في مملكة 

بات العمال البنكية، وحظر التمييز بين البحرين من خالل تحويل األجور إلى حسوووووووا

العمال الخاضعين ألحكام قانون العمل في القطاع األهلي بسبب الجنس أو األصل أو 

اللغة أو الدين أو العقيدة، وفرض الجزار على مخالفة ذلك ، تجريم التحرش الجنسووي 

 في نطاق العمل.

ل حمايتها والتي ويهدف المرسوووووم بقانون إلى تعزيز المكتسووووبات العمالية وسووووب

ا بالمعايير واالتفاقيات الدولية التي صوووادقت عليها مملكة البحرين،  جارت التزامـووووووووووً

وتنظيم ةلية سووداد أجور العمال على أن تتضوومن هذه اآللية إجرارات وضوووابط تُلزم 

الجهات العامة والخاصوووة باإلفصووواح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسوووداد 

ف إلى حظر التمييز بين العمال الخاضعين لقانون العمل في القطاع األجور، كما يهد

األهلي، بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتعزيز بيئة عمل سليمة 

وةمنة، تضوومن الحماية لجميع العمال والعامالت، وتجريم التحرش الجنسووي ضوودهم، 
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مل التي تتعلق بخدم المنازل ومن باإلضووافة إلى تعديل نطاق سووريان أحكام قانون الع

 في حكمهم وأفراد أسرة صاحب العمل.

وبعد تدارس المرسوووم بقانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك لبسووباب  

 اآلتية:

 

إن الحكومة قد استتتتتتتقدم  يقها في إلتتتتتتدار المرستتتتتتوم بقانون ا ن  ال  ر  .1

تمنح جاللة الملك اختصتتا  ( من الدستتتورو والتي 38استتتناد ا كيكام المادة  

قاد    من مجلس  ما بين أدوار انع يدو في إلتتتتتتتدار المراستتتتتتي  بقوانين إيا 

الشورى ومجلس النواب أو في فترة ي  مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في 

فة  قانون على أال تكون مقال اتقاي تدابير ال تحتم  التأخيرو وتكون لها قوة ال

 كيكام الدستور.

 

( من الدستتتتتورو 38التزم  باالشتتتتترااات الواردة في المادة   إن الحكومة قد .2

ييث عرض  المرسوم بقانون الم  ور على    من مجلس الشورى ومجلس 

النواب خالل شهر من تاريخ لدورهو ييث إن المرسوم بقانون لدر بتاريخ 

 م.2018ديسمبر  18مو وأيي  إلى المجلسين بتاريخ 2018نوفمبر  28

 

تأنس  بمبررات االستعجال التي أوردها ممثلو الحكومة لتبرير إن اللجنة قد اس .3

إلتتتتتتدار المرستتتتتتوم بقانون خالل العطلة البرلمانيةو ييث إن التعديالت التي 

 تناولها المرسوم بقانون تنص على ما يلي:

 

طاع  -أ قانون العم  في الق قاضتتتتتتعين كيكام  عاملين ال يظر التمييز بين ال

اللغة أو الدين أو العقيدة وتجري  ه ا  اكهلي بستتتتتبب الجنس أو اكلتتتتت  أو

 التمييز في يالة يصوله.
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تجري  التحرش الجنسي ضد العمال والعامالت سواء وقع ه ا التحرش من  -ب

 العمال أنفسه  أو من رب العم  أو من يمثله قانونـ ا.

 

وإن ه ه التعديالت جاءت لمعالجة ماليظات منظمة العم  الدولية على مملكة 

م بشأن يظر 1958( لسنة 111البحرين بمناسبة تطبيق االتفاقية الدولية رق   

التمييز في االستتتتتتقدام والمهنةو ولتتتتتادق  مملكة البحرين على ه ه االتفاقية  

تفاقية العم  الدولية بالتصديق على ا 2000( لسنة 11مرسوم رق   بموجب ال

و وقد رأت م القالتتة بالتمييز في االستتتقدام والمهنة1958( لستتنة 111رق   

لجنة القبراء القانونيين التابعة لمنظمة العم  الدولية أن قانون العم  البحريني 

م يقلو من أيكام تحظر التمييز بين العمال بستتتتتتبب 2012( لستتتتتتنة 36رق   

 لدين أو العقيدة وتجري  ه ا التمييز.الجنس أو اكل  أو اللغة أو ا

 

باإلضتتتتتتتافة إلى يلكو ف ن لجنة القبراء قد وجدت أن قانون العم  في مملكة 

 البحرين يقلو من نصو  تجرم التحرش الجنسي ضد العمال والعامالت. 

واليظ  لجنة القدمات أن استتتتمرار ه ه الماليظات والنقص التشتتتريعي في 

ي موق  يرج أمتتام منظمتتة العمتت  التتدوليتتة قتتانون العمتت  يجعتت  البحرين ف

ومنظمات يقوق اإلنستتتانو وي دل إلى وضتتتع مملكة البحرين في قادمة الدول 

التي تقال  التزاماتها الواردة في اتفاقية العم  الدولية التي تعرض بصتتتتتتفة 

دورية على م تمر العم  الدوليو اكمر ال ل يتطلب إلتتتتتتدار ه ه التعديالت 

 على وجه االستعجال.

 

تولتتتتتتيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة  يتوافق المرستتتتتتوم بقانون مع .4

لمنظمة العم  الدولية وينسج  مع معايير العم  الدولية ومبادئ يقوق اإلنسان 

 وتحقيق العدالة لكافة أاياف المجتمع.

 

إن إلتتتتتدار المرستتتتتوم بقانون الم  ور يمث  أهمية  بيرة في ضتتتتتمان ويماية  .5

ا بين  شك  توازنـتتتتتتت  يقوق العمال وتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بينه و وي
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مصتتتلحة العمال وألتتتحاب العم  فيما يتعلق بمستتتألة ضتتتمان استتتتحقاق العمال 

من  كجوره و والحفتتاع على يقوق لتتتتتتتتايتتب العمتت  في إهبتتات براءة يمتتته

 اكجور التي ت  سدادها.

 

إن التعديالت الواردة في المرستتتتوم بقانون ستتتتوف تعزز مكانة مملكة البحرين  .6

 وسمعتها دوليـ ا على المستويين الحقوقي والعمالي.

 

ي دل تطبيق المرستتتتوم بقانون إلى الحد من عمليات  ستتتتي  اكموال ومكافحة  .7

ث يتولى مصتتترف البحرين الجراد  االقتصتتتادية و وضتتتبا العمالة الستتتادبة. يي

المر زل رلتتد جميع العمليات المالية التي يت  القيام بها داخ  المملكة بما في 

 يلك مبالغ التحويالت التي تت  عن اريق محالت الصرافة المقتلفة.

 

تاريخ  .8 ية 2018فبراير  19إن مجلس الوزراء الموقر ألتتتتتتتدر ب ظام يما م ن

ل بتحوي  أجور عماله  إلى أيد اكجور ال ل يلتزم بموجبه ألتتتتتتحاب اكعما

البنوك المعتمدة بالمملكة ويلك في المواعيد المحددةو وعليه وجب التعدي  في 

بما يكف  الحفاع على أجور  ( من قانون العم  في القطاع اكهليو46المادة  

عن دفع  ومعرفة أستتتتتتباب تعثر الشتتتتتتر ات -بما فيه  خدم المنازل  –العاملين 

 وتعزيزاستتتتقرار ستتتوق العم  أجور العاملين لديهاو اكمر ال ل ستتتيستتته  في 

 .لكة البحرين دوليـ ا واقتصاديـ امكانة مم

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: : سابعـًا

 

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

   :على اختيار كل من

 مقرًرا أصليـًا. األستاذ فيصــل راشـد النعيميسعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا. د الداللـالدكتورة ابتسام محم سعادة .2
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 توصية اللجنة: :ثامنـًا

 

قانون، المرسوم بفي ضور ما دار من مناقشات وما أبدي من ةرار أثنار دراسة   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

بعض أحكام م بتعديل 2018( لسوووووونة 59المرسوووووووم بقانون رقم )الموافقة على  -

 .م2012( لسنة 36األهلي الصادر بالقانون رقم ) قانون العمل في القطاع

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                      ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                        نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2019مارس  3التاريخ: 

 
 ة/ جهاد عبداهلل الفاضل   املوقر سعادة الدكتورة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

م بتعديل بعض أحكام قانون 2018( لسنة 59المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 م.2012( لسنة 36القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )العمل في 

 

 

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس و أرفق م2019فبراير  13بتاريخ      

المرسوم بقانون  (و نسقة من1د  5  ل ت ق / ف  52و ضمن  تابه رق   المجلس

في القطاع األهلي الصادر  م بتعديل بعض أحكام قانون العمل2018( لسنة 59رقم )

إلى لجنة الش ون التشريعية والقانونيةو ويلك ، م2012( لسنة 36بالقانون رقم )

 لمناقشته وإبداء الماليظات عليه للجنة القدمات.  
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شريعية والقانونية اجتماعها م2019فبراير  20وبتاريخ      ش ون الت و عقدت لجنة ال

 وقرار مجلس النواب بشووأنه، ،الم  ور نونقاعلى المرستتوم بو ييث االع  الخامس

 وذلك بحضور المستشار القانوني للجنة.

لمبادئ  قانونالمرسوم بإلى عدم مقالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانته  اللجنة      

  .وأيكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

أحكام م بتعديل بعض 2018( لسنة 59المرسوم بقانون رقم ) ترى اللجنة سالمة    

ن مو م2012( لسنة 36قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )

 .الدستورية ةالنايي

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

 املالية الشؤون جلنة تقرير

 املرسوم خبصوص واالقتصادية

 لسنة( 51) رقم بقانون

 أحكام بعض بتعديل م2018

 باملرسوم الصادر التجارة قانون

 .م1987 لسنة( 7) رقم بقانون
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 م2019 مارس 10التاريخ: 

 (8الرقم: )

 

 

 خبصوصالشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
بتعديل بعض أحكام قانون  م2018( لسنة 51املرسوم بقانون رقم )

 م1987( لسنة 7التجارة الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 اخلامسالفصل التشريعي من  األولدور االنعقاد العادي 

 مقدمــة:

شؤون  ستلمت لجنة ال صاديةا سيدصاحب المعالي كتاب  المالية واالقت علي  ال

( 1د  5ق / ف  مص ل  64م )ـوووووووووورق بن صوووالل الصوووالل رئيس مجلس الشوووورى

، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسوووووة ومناقشوووووة م2019فبراير  20المؤرخ في 

 عديل بعض أحكام قانون التجارةتب م2018لسووووووونة  (51)المرسووووووووم بقانون رقم 

، على أن تتم دراسووووته وإبدار م1987( لسوووونة 7رسوووووم بقانون رقم )الصووووادر بالم

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

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

من  ولخالل دور االنعقاد العادي األ -تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور (5)

 ات التالية:في االجتماع قبل إحالته بصفة رسمية -خامسالفصل التشريعي ال

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 13/1/2019 الرابعاالجتماع 

 20/1/2019 االجتماع الخامس

 27/1/2019 االجتماع السادس

 10/2/2019 االجتماع الثامن

 

من  ولخالل دور االنعقاد العادل اك -المرستتوم بقانون الم  ورتدارستت  اللجنة  (6)

 :ينالتالي ينفي االجتماع إيالته بصفة رسمية بعد -قامسالفص  التشريعي ال

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 24/2/2019 العاشراالجتماع 

 3/3/2019 االجتماع الحادي عشر

 

المتعلقة بالمرسووم بقانون موضووع اطلعت اللجنة أثنار دراسوتها على الوثائق  (7)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى.  -

 )مرفق(رأل لجنة الش ون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -

 )مرفق( .رأل وزارة الصناعة والتجارة والسياية -
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 )مرفق(. اللجانرأل المستشارين القانونيين لش ون  -

 )مرفق( جدول مقارن بين المرسوم اكللي والنص المعدل. -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

وزارة الصنننناعة والتجارة  نع ممثلينوبدعوة من اللجنة شتتتارك في االجتماع  (8)

 و وقد يضر:السياحة

 التجارة.وكيل الوزارة لشؤون   نـــادر خليــل المؤيــدالسيد  .1

   مدير إدارة رقابة الشركات.  السيد علي عبدالنبي مرهون .2

 مستشار قانوني.  محمد عبدالمنعم العيدالسيد  .3

   مستشار قانوني.  الدكتور محمــد عبدالمجيــد .4

 

  س:شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجل (9)

 المستشار القانوني.  السيد خالـــد نجـــاح محمـــد .1

 المستشار القانوني. السيد علـي عــبدهللا العــرادي .2

 أخصائي إعالم أول. السيد علــي عبــاس العــرادي .3

 باحث قانوني. السيد علــــي نــــادر السلــوم .4

 باحث قانوني. ـــي ربيـــععلـ السيدة أميـــنة .5

 

 أيوب علي  والسيد الدكتورة سهيرا عبداللطيف محمد، تولى أمانة سر اللجنة

 أمينا سر اللجنة. وطريف

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -ثانيــ

 

بقانون  لمرسومرأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة ا     

 من الناحية الدستورية.
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ا: لثثا
ا
 :وزارة الصناعة والتجارة السياحةرأي ـ

 

أوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون جار استجابة      

االتحاد األوروبي والمنتدى  لمالحظات مجموعة العمل المالي )الفاتف( ولمتطلبات

العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لبغراض الضريبية، وتنفيذًا لما جار في قانون 

على االتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  بالتصديق 2018( لسنة 4رقم )

( FATCAالواليات المتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )

كل تاجر مطالب باالحتفاظ بالدفاتر التجارية التي وملحقيها األول والثاني. وبينوا أن 

ومات بشأنها تُبين مدى يمكن في أي وقت أن تطلب الدول أو المنظمات الدولية معل

، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التزام مملكة البحرين باالتفاقيات الدولية في هذا الشأن

، موضحين أنه في حال عدم تحقق ذلك سيكون هناك ةثار سلبية على مملكة المالية

أو  ،في قوائم سلبية من قبل االتحاد األوروبيالبحرين، مما يعرضها إلدراج اسمها 

غيره من المنظمات الدولية. كما أكدوا على أن هذا التعديل جار نتيجة  لتوصيات قد 

والمتعلقة بتجنب  خرجت بها مملكة البحرين من اجتماعها مع االتحاد األوروبي

 التهرب الضريبي.

 

ا: رأي اللجنة:رابع
ا
 ـ

ون م بتعدي  بعض أيكام قان2018( لسنة 51المرسوم بقانون رق   تدارس  اللجنة  

وزارة الصناعة ممثلي مع  م1987( لسنة 7التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رق   

 ين لش ون اللجانالقانوني ينالمستشار ما استأنس  برأل و والتجارة والسياية

 .مجلسبال

ثالث مواد. تضمنت المادة من  -ديباجةال فضالً عن -يتألف المرسوم بقانون       

بشئون التجارة( بعبارة )وزير التجارة  ياستبدال عبارة )الوزير المعن على األولى
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بشئون التجارة( بعبارة )لوزير التجارة  يوالزراعة(، وعبارة )للوزير المعن

والزراعة(، وعبارة )الوزارة المعنية بشئون التجارة( بعبارة )وزارة التجارة 

( 7مرسوم بقانون رقم )قانون التجارة الصادر بال يوالزراعة( أينما وردت ف

 .1987لسنة

( من 20من المادة ) (1) الفقرة نصبتبدل فقد نصت على أن يسالمادة الثانية  أما  

. 1، النص اآلتي: "1987( لسنة 7قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

التي تستلزمها  تجاريةالدفاتر الأن يمسك فرًدا كان أو شركة جب على كل تاجر ي

ة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه طبيع

منتظمة، ويكون التاجر أو  من التزامات متعلقة بالتجارة. ويجب أن تكون هذه الدفاتر

 عن صحة بيانات الدفاتر ينمسئول -بحسب األحوال - يمدير المنشأة أو المصف  

 ".المعنية بشئون التجارة عند الطلبها وتسليمها إلى الوزارة فظوح التجارية

 في حين جارت المادة الثالثة تنفيذية.   

بسط رقابة الجهة المعنية بشؤون التجارة، وتنظيم  إلىيهدف المرسوم بقانون و  

إدارة العملية التجارية للتأكد من التزام التجار بالقوانين والقواعد المنظمة، وعدم 

وقوع حاالت التهرب الضريبي أو غيرها من المخالفات، وبالتالي تعزيز مبدأ 

كل  عليها، حيث يلزمالشفافية، وفقًا اللتزامات مملكة البحرين واالتفاقيات الموقعة 

مسك الدفاتر التجارية دون اشتراط بلوغ رأس المال حد معين، حيث ألغى بتاجر 

التعديل شرط مجاوزة رأس المال عشرة ةالف دينار، وبذلك أصبح كل من يمارس 

ا كان رأس مال منشأته. وجعل النص ا بمسك الدفاتر التجارية أيً ا ملزمً تجاريً  عمالً 

 -بحسب األحوال-ي سوار كان مدير المنشأة أو المصف لهالتاجر أو من يحل مح

يعفى خاللها التاجر من مسك  يعن بيانات تلك الدفاتر، كما ألغى المهلة الت مسئوالً 

 . الدفاتر
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وعلى ومرفقاته،  بعد االطالع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب  

رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جار مؤكًدا لسالمة 

ين القانوني ينالرأي القانوني للمستشارعلى و ،الدستورية ةالناحيالمرسوم بقانون من 

انتهت اللجنة إلى الموافقة على المرسوم بقانون، وذلك لالعتبارات ، لشؤون اللجان

 التالية:

وزير التجارة لمعني بشئون التجارة( بعبارة  عبارة  الوزير استبدال اإن  .1

هو  -يسبما ورد في المرسوم بقانون- والزراعة( أينما وردت في قانون التجارة

نصو  قانون التجارة مع التشكي  الوزارل الحالي ال ل خال  افُقلتَويك  الزم 

لدور قانون  بانإمن مسمى  وزارة التجارة والزراعة(  ما  ان عليه الحال 

نه يتالفى أل ياجة لتعدي  نصو  القانون أعن  . فضال   1987التجارة في عام 

وزارات ببعضها الختصالات الوزراء بدمج ايا ما تغيرت إ الم  ور مستقبال  

ا بشئون التجارة مهما ا معني  ا وزير  نه سيكون هناك دادم  أ. يلك و ما شابهأالبعضو 

  ان مسمى وزارته.

 

المرسوم بقانون أن يعود بالنفع على التاجرو ييث إن الدفاتر التجارية إيا من شأن  .2

ت  مسكها بطريقة دقيقة وأُيسن تنظيمهاو تصبح مرآة لادقة تعكس للتاجر ير ة 

تجارته وتساعده على يسن إدارتها. فهي التي تبيّن مر زه المالي ويالة تجارتهو 

وما ألابه من خسارةو فضال  عن وما له وما عليه من ديونو وما يققه من ربح 

أن الدفاتر التجارية المنتظمة من وساد  اإلهبات عند يصول منازعات بين التاجر 

 والمتعاملين معه.

 

رقابتها على النشاا تطوير نه يُمّكن وزارة التجارة من إ إيأهمية المرسوم بقانون  .3

ا للغش لهو ومنع   القوانين المنظمةنه يسير وفق لتجارل في المملكة للتأ د من أا

و جراد   س  اكموال أو  يرها من المقالفاتو أو التهرب الضريبي أالتجارل 

و ييث تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على النشاا التجارل في المملكةبما من شأنه 
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بمسك الدفاتر التجارية  -فردية  ان  أم شر ات -يُلِزم جميع الم سسات التجارية 

مس وال   -بحسب اكيوال -تاجر أو مدير المنشأة أو المصفي ويكون ال المنتظمةو

اكمر عن لحة بيانات الدفاتر التجارية ويفظها وتسليمها إلى الوزارة عند الطلبو 

في تنظي  سير أعمال الم سسات التجاريةو وبيان ال ل يكون له دور جوهرل 

لمملكة ومتطلبات تساق ا مع االتفاقيات الدولية التي وقعتها اامر زها الماليو 

ا إلدراج إس  المملكة في قواد  سلبية من قب  مجموعة العم  المالي  الفات (و تجنب  

و أو  يره من المنظمات الدولية أو الدول التي وقع  معها المملكة االتحاد اكوروبي

 .اتفاقيات تتطلب يلك

 

 

نع التهرب تفاقيات التي تنص على مالا على عدد من اوقع  مملكة البحرين م خر   .4

اتفاقية بين يكومة مملكة  و مثال على يلك: الضريبي وعدم ازدواجية الضرادب

البحرين ويكومة الواليات المتحدة اكمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي 

( وملحقيها FATCAوتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات اكجنبية  

يكومة مملكة بين اتفاقية وو 2018لسنة ( 4و وفق ا للقانون رق   اكول والثاني

البحرين ويكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب 

اتفاقية يكومة مملكة و ومن الضرادب بالنسبة للضرادب على الدخ  ورأس المال

البحرين ويكومة مملكة تايلند بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من 

ما يتطلب مواءمة القوانين ويلك  ولنسبة للضرادب على الدخ (الضرادب با

 . الوانية مع االتفاقيات الدولية المصادق عليها

 

وبناًر  ؛بقانون ومبرراته أهداف المرسوم معتتفق وتماشيًا مع ما تقدم، فإن اللجنة      

 .ى المرسوم بقانونبالموافقة عل وصيت عليه

 



112 
 

ا: اختيار مقرري خامس
ا
 املوضوع األصلي واالحتياطي:ــ

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

 اختيار كل من:

 ـًا.ــمقرًرا أصلي  ياسر إبراهيم محمد حميداناألستاذ ادة ـسع .1

 مقرًرا احتياطيًا.  رجـــي فـا عبدهللا علــــرضسعادة األستاذ  .2
 

ا: سادس
ا
 توصية اللجنة:ــ

في ضووور ما دار من مناقشووات وما أبدي من ةرار أثنار دراسووة المرسوووم بقانون،      

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

م بتعديل بعض أحكام 2018( لسنة 51المرسوم بقانون رقم )الموافقة على   -

 .م1987( لسنة 7قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض 

 

 

 

 خالد حسني املسقطي                                  د. عبدالعزيز حسن أبل             

 املالية واالقتصادية                                                   الشؤون  رئيس جلنةالشؤون املالية واالقتصادية       نائب رئيس جلنة
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 م 2019فبراير  24التاريخ: 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
قانون م بتعديل بعض أحكام 2018( لسنة 51المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

 م.1987( لسنة 7التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس و أرفق م2019فبراير  20بتاريخ      

المرسوم بقانون  (و نسقة من1د  5  ل ت ق / ف  65و ضمن  تابه رق   المجلس

التجارة الصادر بالمرسوم  م بتعديل بعض أحكام قانون2018( لسنة 51رقم )

إلى لجنة الش ون التشريعية والقانونيةو ويلك لمناقشته  ،م1987( لسنة 7بقانون رقم )

 وإبداء الماليظات عليه للجنة الش ون المالية واالقتصادية.
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ها عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعم 2019فبراير  24وبتاريخ      

 وقرار مجلس النواب بشووأنه ،المذكور بقانون مرسووومعلى ال، حيث اطلعت سووادسال

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

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

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

م بتعديل بعض 2018( لسوونة 51المرسوووم بقانون رقم ) ترى اللجنة ستتالمة     

سنة 7أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) من النايية و م1987( ل

 .الدستورية

 

  

 دالل جاسم الزايد                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

 للجنةةةةةةةةة التكميلي التقرير

 مشةةةروع خبصةةةوص اخلدمات

 اخلامسةةةةةة املادة بتعديل قانون

 لسةةةةةةنة ( 27) رقم القانون من

 التعليم، بشةةةةةةةةةةةةةةةة ن م2005

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 من املقدم ةةةةةة املعدلة بصيغته ةةةةةة

 (.النواب جملس
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 م2019 فبراير 24التاريخ : 

 

 اخلدمات للجنة  التكميلي األولالتقرير 

 2005( لسنة 27مشروع قانون بتعديل املادة اخلامسة من القانون رقم )خبصوص 
بشأن التعليم )املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس 

 النواب(، 

 اخلامسمن الفصل التشريعي  األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة :

أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح م 2019يناير  21 بتاريخ

الخدمات،  ( إلى لجنة1د 5ص ل خ ت / ف 28رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم )

االنعقاد العادي األول من الفصل  من دور السادسةجلسته بناًر على قرار المجلس في 

مشروع بالموافقة على إعادة  م،2019يناير  20بتاريخ التشريعي الخامس والمنعقدة 

بشأن التعليم )المعد  2005( لسنة 27قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم )

 للجنةإلى ابنار على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(، 

 على أن تتم دراسته وإعداد تقريرها بشأنه. للمزيد من الدراسة،
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 إجراءات اللجنة : -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 اتها التالية:اجتماعتدارست اللجنة مواد مشروع القانون في  (1)

 تاريخـــه رقـم االجتمـاع

 م2019يناير  28 االجتمـاع السادس

 م2019فبراير  4 االجتمـاع السابع

 االجتمـاع الثامن
 م2019فبراير  11

 م2019فبراير  19 االجتمـاع التاسع

 

 بدعوة من اللجنة، شارك في اجتماعها السادس كل من: (2)

 

 عضو مجلس الشورى.  سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي 

  الشورى. عضو مجلس سعادة السيد بسام إسماعيل البنمحمد 

 عضو مجلس الشورى.  سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة 

 

 اجتماعاتها:وبدعوة من اللجنة، شارك في  (3)

 

 حيث حضر كل منوزارة التربية والتعليم ،: 
 

 وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.فوزي عبدالرحمن الجودر   الدكتور  .1

 التربية الخاصة.مدير إدارة            السيد خالد محمود السعيدي  .2

 المستشار القانوني.   السيد مصطفى الصديق خورشيد .3
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 حيث حضر كل منوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،: 

 

 مدير إدارة التأهيل االجتماعي.  الدكتورة اسمهان يوسف سعود .1

 مستشار قانوني.  الدكتور اسامة كامل متولي .2

 منسق إداري.  السيد سيد عبدالجبار سلمان .3

 
 

قة بمشننننننروع  (4) عت اللجنة على الوثائق المتعل قانوناطل موضننننننوع البحث  ال

 والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:

التي نوقش فيها م و2019يناير  20المنعقدة بتاريخ  (6مضبطة الجلسة رقم ) -

 .)مرفق(التقرير السابق

 .)مرفق(التنمية االجتماعيةالعمل ومرئيات وزارة  -

الفرص التعليمية للطلبة في قانون التعليم في مملكة مقارنة بشأن تنويع دراسة  -

 )مرفق(. البحرين وما يقابلها في التشريعات العربية

 )مرفق( التعليم.بشأن  2005( لسنة 27قانون رقم ) -

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: -

 اللجان.المستشار القانوني لشؤون   الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .1

 باحث قانوني.  محسن علي الغريريالسيد   .2

  .أول عالمإأخصائي   عباس العراديالسيد علي   .3

 عالم.إأخصائي           انــد سلمــمحمالسيد علي  .4

 

السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة، والسيدة دانة  وتولى أمانة سر اللجنة

 ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المساعد.
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 وزارة التربية والتعليم:رأي  ثانيـًا:

تم مناقشوووووووة مواد مشوووووووروع القانون مع ممثلي وزارة التربية والتعليم حيث 

( من 10على إعادة صوووياغة البند ) اسوووتأنسوووت اللجنة ب رائهم بشوووأنها، وقد تم التوافق

كما هو بشووووووأن التعليم، وذلك  2005( لسوووووونة 27المادة الخامسووووووة من القانون رقم )

بتقديم مرئياتها مكتوبة بشووأن اللجنة وقد وعدت الوزارة ، الجدول المرفق موضووح في

، التعديل المذكور؛ إال أن اللجنة لم تسوووووووتلم أية مرئيات حتى وقت إعداد هذا التقرير

 م في هذا الشأن.2019فبراير  11رغم توجيه خطابـًا للوزارة بتاريخ                

 

 والتنمية االجتماعية:وزارة العمل رأي  :ثالثـًا

توافقها مع رأي الحكومة الوارد في  وزارة العمل والتنمية االجتماعيةأكّدت 

 (مرفق. )مذكرتها المرفقة بمشروع القانون

 

 رأي اللجنة: :رابعـًا

( 27مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم )تدارست اللجنة مواد   

المعدلة" المقدم بشأن التعليم )المعد بنار على االقتراح بقانون "بصيغته  2005لسنة 

مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية  من مجلس النواب(

المستشار لمجلس وعدٍد من أصحاب السعادة أعضار ا، وذلك بحضور االجتماعية

بحثت اللجنة أوجه المالحظات التي تم إبداؤها كما  ،لشؤون اللجان بالمجلسالقانوني 

إلى  من قبل أصحاب السعادة أعضار المجلس أثنار مناقشة مشروع القانون، وانتهت

( 10إعادة صياغة البند ) على المادة األولى منه، حيث ارتأتإجرار بعض التعديالت 

بشأن التعليم، الوارد في المادة  2005( لسنة 27امسة من القانون رقم )من المادة الخ

 :البند كاآلتياألولى من مشروع القانون، ليكون نص 
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 :المادة األولى

 2005( لسنة 27( من المادة الخامسة من القانون رقم )10يُستبدل بنص البند )

 بشأن التعليم، النص اآلتي: 

  

     

التعليمية وفقــًا لالحتياجات الفردية الخاصة للطالب، ورعاية تنويع الفرص  -10"

ودمج الفئة بهم تربويـًا، ومتابعة تقدمهم،  الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة واالهتمام

القابلة للتعلم في المدارس، ويصدر الوزير قراًرا يحدد فيه الفئات التي يشتمل عليها 

 "ذوي االحتياجات الخاصة.

 جنة بإعادة صياغة البند المذكورلالعتبارات اآلتية:قامت الل قدلو

  

: ت  د اللجنة على أن الحق في التعلي  مكفول للجميع بموجب دستور مملكة أوالً 

( منه على أن:   أ. ترعى الدولة العلوم وا داب 7البحرينو ييث نص  المادة  

والثقافية للمواانينو والفنونو وتشجع البحث العلميو  ما تكف  القدمات التعليمية 

ويكون التعلي  إلزاميـ ا ومجانيـ ا في المراي  اكولى التي يعيّنها القانون وعلى النحو 

 ال ل يبيّن فيهو ويضع القانون القطة الالزمة للقضاء على اكمية. (

أن مفهوم يول االيتياجات القالة هو مفهوم أوسع بحيث يض  يول  :ثانيـًا

درجاته واليستدعي إفراد مصطلح لعوبات التعل  عن باقي لعوبات التعل  بكافة 

المصطلحات  ونه يساه  في تشتي  المعنى وتضييق المفاهي و ييث إن فئة 

لعوبات التعل  ترتبا ارتبااـ ا  ليـ ا بالتأهي  اك اديمي والتحصي  الدراسيو 

على وتصن  بأنها يالة من التحديات التي تواجه الطالبو والمتعلقة بالقدرة 

التر يز واالنتباه واإلدراك واسترجاع المعلوماتو وعليه يت  اخضاع الطلبة 

المندرجين تح  ه ه الفئة لعدٍد من  الجلسات االستشارية التربويةو وضمه  للعديد 

من البرامج التدريبية والتأهيلية باإلضافة إلى وضع استراتيجيات تعليمية عالجية 

 تتناسب مع يالته .
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أن مفهوم يول االيتياجات القالة يندرج تح  مظلته العديد من الفئات بما  :ثالثـًا

فيها فئة لعوبات التعل و وفئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيـ او والعديد 

 من الفئات اكخرى التي يتع ر يصرها في القانون.

وبين والمتفوقينو ( الناف  قد تضمن فئة الموه10وجدت اللجنة أن نص البند   رابعـًا:

وبعد دراسة ، و  لك فئة المتأخرين دراسيـ او فضال  عن يول االيتياجات القالة

الموضوع مع ألحاب اإلختصا  في وزارة التربية والتعلي  ووزارة العم  

الموهوبين والمتفوقينو والمتأخرين  االجتماعيةو تأ دت اللجنة أن فئات والتنمية

ول االيتياجات القالةو اكمر ال ل يتطلب إعادة ي ضمن مفهومندرج تدراسيـ ا 

( من المادة القامسة من القانون الناف  بما ي دل إلى رفع التزيد 10ليا ة البند  

 والتداخ  بالمفاهي .

ترى اللجنة ضرورة ترك تحديد مفهوم يول االيتياجات القالة والفئات : خامسـًا

أن هناك فئات  ثيرة تدخ  ضمن  التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزاريةو ييث

ه ا المفهومو اكمر ال ل يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات يات 

االختصا  المس ولة عن تنفي  القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح يول 

 االيتياجات القالة.

ن القانون ( من المادة القامسة م10ترى اللجنة أن إعادة ليا ة البند  سادسـًا: 

ا ن  ال  ر وفقـ ا للجدول المرفقو سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة الالزمة 

 لتحديد ه ه الفئاتو ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبال .

إن ممثلي وزارة التربية والتعلي  أ دوا أن الوزارة بصدد إلدار الدحة سابعـًا: 

لى هيئة التشريع والرأل القانوني تنفي ية جديدة للقانون الم  ورو ييث عرض  ع

 لمراجعتهاو وت  االنتهاء منهاو وهي ا ن في مريلة اإللدار.

وإن ه ه الالدحة سوف تتضمن تحديد ا دقيقـ ا لمفهوم يول االيتياجات القالةو 

 وبيان ما يشتم  عليه من فئات.
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 : اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي :خامسـًا

مادة ) إعماالً لنص  قت  39ال ية لمجلس الشوووووووورى، اتف لداخل ( من الالئحة ا

 اللجنة على اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـًا.  الدكتــورة ابتســام محمــد الدالل ادةــسع .1

 مقرًرا احتياطيًا. ود        ـــوار علي المحمــاذ نــاألست ادةــسع .2

 

 :  توصية اللجنة:سادسـًا

ما أبدي من ةرار أثنار دراسوووووة مشوووووروع في ضوووووور ما دار من مناقشوووووات و

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

مشووووووروع قانون بتعديل المادة الخامسووووووة من على من حيث المبدأ الموافقة  -

بشووووووعن التعليم )المعد بناء على االقترا   2005( لسوووووونة 27القانون رقم )

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب(بقانون "بصيغته 

 مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. علىالموافقة  -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهـالدكت                  ودـــــي احملمـــــوار علـــــن  

 اخلدمـاترئيس جلنة                           نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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م بشأن التعليم )المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته 2005( لسنة 27مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم )

 المعدلة" المقدم من مجلس النواب(
 

 

 نص القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى مشروع القانون  
 

 مشروع 

 قانون رقم )   ( لسنة 

بتعديل المادة الخامسة 

( 27من القانون رقم )

  2005لسنة 

 بشأن التعليم

 

 مسمى مشروع القانون 
 

الموافقتتتة على مستتتتتتتمى  -

 مشروع القانون.

 مسمى مشروع القانون 
 

مى  - فقتتتة على مستتتتتتت موا ل ا

 مشروع القانون.

 مسمى مشروع القانون 
 

 مشروع

 قانون رقم )   ( لسنة

بتعديل المادة الخامسة من 

 ( لسنة27القانون رقم )

 بشأن التعليم 2005
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 نص القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

القنننانون رقم إضتتتتتتتتافتتة   -

بشنننأن  2006( لسننننة 74)

رعننايننة وتننأهيننل وتشننننننغيننل 

 .ته،(ذوي اإلعاقة، وتعديال

 نص الديباجة بعد التعديل:
 

نحن حمننند بن عيسننننننى  ل 

خليفننة          ملننل ممل ننة 

 البحرين.

 بعد االاالع على الدستورو 

 الديباجة

الموافقتتة على قرار مجلس  -

النواب بتتت ضتتتتتتتتتافتتتة عبتتتارة 

( لسنننننة 74القانون رقم ) 

بشنننننننننأن رعننناينننة  2006

وتنننأهينننل وتشننننننغينننل ذوي 

 .اإلعاقة، وتعديالته،(

 الديباجة

 

 

 

 

 

 
 

نحن حمننند بن عيسننننننى  ل 

خليفننة          ملننل ممل ننة 

 البحرين.

 بعد االاالع على الدستورو 

لقتتتانون رق    ( 27وعلى ا

 بشأن التعلي و 2005لسنة 
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 نص القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسننننننى  ل 

ممل ة خليفة          ملل 

 البحرين.

بتتتتعتتتتد االاتتتتالع عتتتتلتتتتى 

 الدستورو 

( 27وعلى القتتتانون رق   

 بشأن التعلي و 2005لسنة 

 

 

لقتتتانون رق    ( 27وعلى ا

 بشأن التعلي و 2005لسنة 

( 74وعلى القنننانون رقم )

بشننأن رعاية  2006لسنننة 

وتنننأهينننل وتشننننننغينننل ذوي 

 اإلعاقة، وتعديالته،

ومجلس أقر مجلس الشورى 

النواب القانون ا تي نصتتهو 

 وقد لدقنا عليه وألدرناه:

 

 

( 74وعلى القنننانون رقم )

بشننأن رعاية  2006لسنننة 

وتنننأهينننل وتشننننننغينننل ذوي 

 اإلعاقة، وتعديالته،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون ا تي نصتتهو 

 وقد لدقنا عليه وألدرناه:
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 نص القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 
 

أقتتر متتجتتلتتس الشتتتتتتتتورى 

ومجلس النواب القتتتانون 

ا تي نصتتتتهو وقد لتتتتدقنا 

 عليه وألدرناه: 

بنــد ) ل من 10نص ا  )
ــــة من املــ ادة اخلــامس

سنة 27القانون رقم ) ( ل
 بشأن التعليم  2005

 

 املادة األوىل

 

 

 املادة األوىل
ذوي غتتتيتتتيتتتر عتتتبتتتارة  تتتت -

( االحتيننناجنننات الخننناصنننننننننة

ثالث  الواردة في الستتتتتتطر ال

ذوي من المتتتادة لتصتتتتتتبح  

 (.اإلعاقة

 املادة األوىل
( 10)إعادة لتتتتيا ة البند  -

من المووادة الخووامسوووووووووة من 

( لسووووووونووة 27القووانون رقم )

بشووووووأن التعليم، ليتم  2005

 املادة األوىل
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 نص القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

تتتنتتويتتع التتفتتر    -10

التتتتتتتعتتتلتتتيتتتمتتتيتتتة وفتتتقتتتا  

لاليتيتتتاجتتتات الفرديتتتة 

التتمتتتتتنتتوعتتتة لتتلتتطتتلتتبتتتة 

ورعتتتتايتتتتة التتتتطتتتتلتتتتبتتتتة 

 

 

 

 
 

 

( 10يُستبدل بنص البند  

من المادة القامسة من 

( لسنة 27القانون رق   

بشأن التعلي و  2005

 النص ا تي: 

 

 

 نص املادة بعد التعديل:
 

 

( من 10يُستبدل بنص البند  

المادة القامسة من القانون 

بشأن  2005( لسنة 27رق   

 التعلي و النص ا تي: 

  

تتتتتنتتتتويتتتتع التتتتفتتتتر   -10" 

التعليميتتة وفقتتا  لاليتيتتاجتتات 

الفرديتتتة المتنوعتتتة للطلبتتتةو 

مفوهووم ذوي  علوى  لنوص  ا

االحتياجات الخاصووة والذي 

يد  عد ته ال حت مظل ندرج ت ي

من الفئوووات بموووا فيهوووا فئوووة 

صوووووووعوبوووات التعلم، وفئوووة 

الووموووهوووبوويوون والوومووتووفوووقوويوون 

والمتأخرين دراسيـًا والعديد 

ت األخرى التي من الفئووووا

 يتعذر حصرها في القانون.

حيوووث ترى اللجنوووة ترك  -

تحديد الفئات التي يشوووتمل 

عليهووووا مصوووووووطلح ذوي 

 

 

 

 

 

( من 10يُستبدل بنص البند  

المادة القامستتتتتتة من القانون 

 2005( لستتتتتتتنتتتة 27رق   

 بشأن التعلي و النص ا تي: 

تنننننننوينننع النننفنننرص  -10" 

ا لالحتياجات  ـً ـ التعليمية وفق
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 نص القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

الموهوبين والمتفوقين 

وإهتتتتراء ختتتتبتتتتراتتتتتهتتتت و 

واالهتمتتام بتتالمتتتأخرين 

دراستتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتا  ويول 

االيتياجات القالتتتتتتتة 

ودمج بمتتتابعتتة تقتتدمه  

التتقتتتادريتتن متتنتتهتت  فتتي 

 التعلي .

 

تتتتنتتتويتتتع التتتفتتتر   -10"

التعليمية وفقا  لاليتياجات 

الفرديتتة المتنوعتتة للطلبتتةو 

بة الموهوبين  ورعاية الطل

والتتتمتتتتتتتفتتتوقتتتيتتتن وإهتتتراء 

واالهتتتتتتتمتتتام ختتتبتتتراتتتتهتتت و 

بالمتأخرين دراستتتيا  ويول 

لتتتتتتعوبتتتات التعل  ويول 

االيتيتتتاجتتتات القتتتالتتتتتتتتة 

بمتتتتابعتتتة تقتتتدمه  ودمج 

 ".القادرين منه  في التعلي 

ورعتتايتتة الطلبتتة الموهوبين 

والمتفوقين وإهراء خبراته و 

واالهتتتتتمتتتام بتتتالتتمتتتتتتأختتريتتن 

دراستتتتتتيا  ويول لتتتتتتعوبات 

بمتابعة  اإلعاقةوذوي التعل  

قادرين منه   قدمه  ودمج ال ت

 ".في التعلي 

االحتياجات الخاصووووة إلى 

 الوزير المختص.

 

 

 

من نووواحيوووة أخرى، فوووإن 

( من 10نص البنوود رقم )

القانون النافذ قد تضووووووومن 

فووووئووووة الووووموووووهوووووبوووويوووون 

والمتفوقين، والمتووووأخرين 

ا، وذوي  يـوووووووووووووووووً دراسوووووووو

الفردية الخاصنننننننة للطالب، 

ورعننناينننة النننطنننلنننبنننة ذوي 

االحتيننناجنننات الخننناصنننننننننة 

ا،  واالهتمام بهم تربويـنننننننننننننً

ومتنننابعنننة تقننندمهم، ودمج 

القنننابلنننة للتعلم في الفئنننة 

المدارس، ويصنننننندر الوزير 

قراًرا يحدد فيه الفئات التي 

يشننننننننتننمنننل عننلننيننهنننا ذوي 

 "االحتياجات الخاصة.
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 نص القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

تيوواجووات الخوواصووووووووة، االح 

ب إعووادة  األمر الووذي تطلووّ

( 10صوووووووياغة البند رقم )

من المادة الخامسووووووووة من 

القووانون النووافووذ بمووا يؤدي 

خل  تدا إلى رفع التزيد وال

 بالمفاهيم.

 

 

 

 



130 
 

 

 نص القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 املادة الثانية 
 

عتتتلتتتى ردتتتيتتتس متتتجتتتلتتتس 

 تتت   –الوزراء والوزراء 

تنفي  أيكام  -فيما يقصتتتتتته

ه ا القانونو ويعم  به من 

اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتتره 

 في الجريدة الرسمية. 

 املادة الثانية
 

الموافقتتة على نص المتتادة  -

 تتمتتتا ورد فتتي مشتتتتتتتتروع 

 القانون.

 املادة الثانية
 

الموافقتتة على نص المتتادة  -

  ما ورد في مشروع القانون.

 املادة الثانية
على رديس مجلس الوزراء 

 -   فيما يقصه –والوزراء 

تنفيتتت  أيكتتتام هتتت ا القتتتانونو 

ويعمتت  بتته من اليوم التتتالي 

نشتتتتتتره في الجريتتدة لتتتاريخ 

 الرسمية.
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 (4ملحق رقم )
 

 واالقتصادية املالية الشؤون جلنة تقرير

 تعديل بش ن بقانون االقرتاح خبصوص

 قانون من( 284) املادة من( أ) الفقرة

 باملرسوم الصادر التجارية الشركات

 م،2001 لسنة( 21) رقم بقانون

: األعضاء السعادة أصحاب من واملقدم

 آل عيد وصادق املسقطي، حسني خالد

 وبسام املناعي، أمحد ودرويش رمحة،

 فرج عبداهلل ورضا البنمحمد، إمساعيل
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 م2019 مارس 4التاريخ: 

 7التقرير رقم: 
 

 املالية واالقتصادية جلنـة الشؤون  تقريـر
( من قانون 284خبصوص االقرتاح بقانون بشأن تعديل الفقرة )أ( من املادة )

 م2001( لسنة 21الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
د حسني املسقطي، صادق عيد آل واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خال 

 رمحة، درويش أمحد املناعي، بسام إمساعيل البنمحمد، رضا عبداهلل فرج

 امسمن الفصل التشريعي اخل األولدور االنعقاد العادي 

 مقدمــة:

 

كتاب معـالي رئيس مجلـس الشـورى  المالية واالقتصاديةاستلمت لجنة الشؤون      

م، والذي تم بموجبه 2019فبراير  4( المؤرخ في 1د  5ق / ف  مص ل  41) رقـم

االقترا  بقانون بشعن تعديل الفقرة )أ( من المادة تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

( لسنة 21( من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )284)

د م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خالد حسين المسقطي، صادق عي2001

، على آل رحمة، درويش أحمد المناعي، بسام إسماعيل البنمحمد، رضا عبدهللا فرج

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

 على المجلس. 
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 الخامسخالل دور االنعقاد العادي  –تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور  (1)

 :ات التاليةفي االجتماع - ألولمن الفصل التشريعي ا

 التاريخ االجتماع

 م2019فبراير  17 التاسع 

 م2019فبراير  24 العاشر

 م2019 مارس 3 عشرحادي ال

 

  المتعلقة باالقتراح بقانون موضووووووووع اطلعت اللجنة أثنار دراسوووووووتها على الوثائق
 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(االقتراح بقانون المذكور، ومذكرته اإليضاحية.  -

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

 )مرفق( .السياحةورأي وزارة الصناعة والتجارة  -

 

  وزارة الصناعة والتجارة  ممثلين عنوبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع

 :   من و وقد يضروالسياحة

 وكيل الوزارة لشؤون التجارة.  نـــادر خليــل المؤيـــدالسيد  .5

   مدير إدارة رقابة الشركات.  السيد علي عبدالنبي مرهون .6

 مستشار قانوني.  محمد عبدالمنعم العيـدالسيد  .7

 مستشار قانوني.  ــدـالدكتور محمــد عبدالمجي .8
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 :شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 
 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. ـــدا  محمـــــد نجـــلالسيد خا .1

 المستشار القانوني المساعد. ــبدهللا العــراديالسيد علــي ع .2

 إعالم أول. أخصائي السيد علــي عبــاس العـــرادي .3

 باحث قانوني. ــادر السلــــومـالسيد علــي نـ .4

 باحث قانوني. السيدة أميــنة علــــي ربيــــع .5

 

  أيوب علي  والسيد ،الدكتورة سهيرا عبداللطيف محمد اللجنةأمانة سر تولى

 .طريف

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -ثانيــ

التشوووريعية والقانونية بمجلس الشوووورى سوووالمة االقتراح رأت لجنة الشوووؤون 

 بقانون من الناحية الدستورية.

 

الثثا
ا
 :السياحةووزارة الصناعة والتجارة رأي  -ــ

 

بشأن تعديل  بقانون مع فكرة االقتراح والتجارة والسيايةوزارة الصناعة  تتفق

الصووادر بالمرسوووم بقانون ( من قانون الشووركات التجارية 284الفقرة )أ( من المادة )

 .وليس لديها مانع من تطبيقه وم2001( لسنة 21رقم )
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ارابع
ا
 رأي اللجنة: -ــ

( من 284( من المادة  أتدارستتتتتت  اللجنة االقتراح بقانون بشتتتتتتأن تعدي  الفقرة       

مو والمقدم 2001( لسنة 21قانون الشر ات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رق   

سعادة اكعضاء: خالد يسين المسقطيو لادق عيد آل ريمةو درويش من ألحاب ال

وت  استتتعراض وجهات  وأيمد المناعيو بستتام إستتماعي  البنمحمدو رضتتا عبد  فرج

وبعد االستتتتئناس برأل مستتتتشتتتارل  والنظر التي دارت يوله من قب  أعضتتتاء اللجنة

نونية بمجلس الشتتورى على رأل لجنة الشتت ون التشتتريعية والقا وبعد االاالعو اللجنة

رأت اللجنة أن  .الدستتتتتتتورية ةوال ل جاء م  د ا لستتتتتتالمة االقتراح بقانون من النايي

االقتراح بقانون ستتيستتاه  في تحقيق التناستتق بين نصتتو  قانون الشتتر ات التجاريةو 

شر ات القاضعة له عبر توييد اإلجراءات المتطلبة لحضور الجمعيات العمومية  .لل

 اتءات يضتتتتتتور الو ي  اجتماعات الجمعي ما يهدف إلى تستتتتتتهي  وستتتتتترعة إجرا

 لتحريرو بحيث ال يضتتتتطر الشتتتتريك ات يات المستتتت ولية المحدودةالعمومية للشتتتتر 

الستتتيما إيا  ان التو ي  ال ل تعده موهق لمن ينيبه في الحضتتتور عنهو  تو ي  رستتتمي

ا في التو ي  .يصر  الشر ة به ا القصو  يقتصر على يضور االجتماع المحدد   

 

ويأتي التعديل الوارد في االقتراح بقانون متوافًقا مع األحكام المنظمة إلدارة 

( من 203شركات المساهمة، والتي لم تشترط في المادة )الالشركات التجارية، مثل 

قانون الشووووووركات التجارية، أن يكون حضووووووور الوكيل بموجب توكيل رسوووووومي، بل 

بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشوووووركة لهذا اكتفت بأن يكون الحضوووووور 

 الغرض. 

 

( من قانون 284وتجدر اإلشووارة إلى أن النص األصوولي للفقرة )أ( من الماة )

، لم يكن يشوووترط أن يكون التوكيل رسوووميًا، وإنما تم 2001الشوووركات التجارية لعام 
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 2018( لسووووووونة 1إدراج هذا الشووووووورط بعد تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم )

ن التعديل المقترح على النص أى أ بتعديل بعض أحكام قانون الشووووووركات التجارية. 

سوووويترتب ا لما نظرً  ،به من قبل لى األصوووول الذي كان معموالً إالمذكور هو عودة به 

 من عقبات وصعوبات في تطبيقه . عليه

 

ني  وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقتراح بقانون ومبرراته واألس      باب التي بـووووووووُ

 عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر االقتراح بقانون.  

 

اخامس
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـــ

 

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

 على اختيار كل من :

 

 مقرًرا أصليـًا.         اطـالخيواد ـب جـواد حبيـستاذ جاأل .1

 مقرًرا احتياطيًا.      ياسر إبراهيم محمد حميداناألستاذ  .2

 

اسساد
ا
 توصية اللجنة: -ــ

 في ضور ما دار من مناقشات وما أبدي من ةرار، فإن اللجنة توصي بما يلي:    

 

قة على  - قانون جواز نظر المواف يل الفقرة )االقترا  ب عد مادة أبشووووووووعن ت ( من ال

( لسوونة 21( من قانون الشووركات التجارية الصووادر بالمرسوووم بقانون رقم )284)
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م، والمقدم من أصووحاب السووعادة األعضوواء: خالد حسووين المسووقطي، صووادق 2001

 .عيد آل رحمة، درويش أحمد المناعي، بسام إسماعيل البنمحمد، رضا عبدهللا فرج

 

 الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر 

 

 

 

         

 خالد حسني املسقطي                                 د. عبدالعزيز حسن أبل       

 املالية واالقتصاديةالشؤون  رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية      نائب رئيس جلنة
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 م 2019فبراير  10التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

( من قانون 284االقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة )أ( من المادة )الموضوع: 

م، والمقدم من 2001( لسنة 21الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

األعضاء: خالد حسين المسقطي، صادق عيد  ل رحمة، درويش أصحاب السعادة 

 أحمد المناعي، بسام إسماعيل البنمحمد، رضا عبدهللا فرج.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس و أرفق م2019فبراير  4بتاريخ      

بقانون االقتراح  (و نسقة من1د  5  ل ت ق / ف  42و ضمن  تابه رق   المجلس

( من قانون الشركات التجارية الصادر 284الفقرة )أ( من المادة )بشأن تعديل 

م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 2001( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

خالد حسين المسقطي، صادق عيد  ل رحمة، درويش أحمد المناعي، بسام إسماعيل 

لش ون التشريعية والقانونيةو ويلك لمناقشته إلى لجنة ا ،البنمحمد، رضا عبدهللا فرج

 وإبداء الماليظات عليه للجنة الش ون المالية واالقتصادية.
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و عقدت لجنة الش ون التشريعية والقانونية اجتماعها م2019فبراير  10وبتاريخ      

وذلك بحضووووووور  ومذكرته اإليضوووووواحية، ،االقتراح بقانونو ييث االع  على الرابع

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

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

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

( 284االقتراح بقانون بشننأن تعديل الفقرة )أ( من المادة ) ترى اللجنة ستتالمة     

م، 2001( لسنننة 21الصننادر بالمرسننوم بقانون رقم )من قانون الشننركات التجارية 

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خالد حسين المسقطي، صادق عيد  ل رحمة، 

من النايية و درويش أحمد المناعي، بسنننننام إسنننننماعيل البنمحمد، رضنننننا عبدهللا فرج

 .الدستورية

 

  

 ددالل جاسم الزاي                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           

 

 


