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 ـالحــقامل
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 (1ملحق رقم )
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة 
وزير التربية والتعليم والمقدم من 

 الحداد مهدي أحمدسعادة العضو 
، ورد الدراسية البعثات بشأن

 سعادة الوزير عليه.
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 (2ملحق رقم )
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة 
 البلديات وشؤون الأشغالوزير 

والمقدم من  العمراني والتخطيط
 أحمد درويشسعادة العضو 

، ورد البناء رسوم بشأن المناعي

  .سعادة الوزير عليه
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 (3ملحق رقم )
 المالية الشؤون لجنة تقرير

 قانون مشروع بشأن والاقتصادية
 المرسوم من( 24) المادة بتعديل
 م2002 لسنة( 39) رقم بقانون
 في المعد) العامة، الميزانية بشأن
 من المقدم بقانون الاقتراح ضوء

 .(النواب مجلس
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 م2019أكتوبر  27التاريخ: 

 (2التقرير رقم: )

 

املالية واالقتصادية بشأن تقرير اللجنة )السابقة( بشأن تقرير جلنة الشؤون 
( لسنة 39( من املرسوم بقانون رقم )24مشروع قانون بتعديل املادة )

 بشأن امليزانية العامة 2002
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(. 

 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي الثاني 

 

 مقدمة:

ص ل م ق /  185م، وبموجااا خطاباايا خ م  2019أكتوبخ  21بتاايخ    

(، باصاااااوص  ايدظ خطي خ رو متاااااخواي  خطموخي م وخطمخخنااااا م بموخي م 2د 5ف

وخطتو أُاد  تميخ خهي مم  بل خطلجية خطنااايبمة ادل دوخ خقيدميد خطديدأل خ ول مم 

صيييال   المعالي السييييل  بي ب خطفصااال خطتتاااخ دو خطايم أ رمد أخنااال صاااي ا 

 طى طجية خطتؤوم خطميط ة وخق تصيد ة تمخ خ طجية  الصال  رئيس مجبس الشورى

( م  24مشروع قانو  بتعليل المالة ) خطتؤوم خطميط ة وخق تصيد ة خطنيبمة بتأم

بشأ  الميزانية العامة )المعل في ضوء  2002( لسنة 39المرسوم بقانو  رقم )

طميي تاااااااتت ودخخناااااااتت و ادخد تمخ خ  اب(،االقتراح بقانو  المقلم م  مجبس النو

 بتأيت متضميـًي خأأل خطلجية طدخضت الى خطمجل  خطمو خ.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 27( بتيخ   2رو خقجتمين   –آيف خطذكخ  –تدخخنااا  خطلجية متاااخون خطمييوم  -1

 م.2019أكتوبخ 

لى خبلد  خطلجية أثييء دخخناات ي طمتااخون خطمييوم موضااون خطب ر وخطدخخنااة ا -2

 بت وخطتو ختتمل  الى مي  لو: خطوثيئق خطمتدلمة

 تمخ خ طجية خطتؤوم خطميط ة وخق تصيد ة خطنيبمة  مخرق( وخطمتضمم: -

 خأأل طجية خطتؤوم خطتتخ د ة وخطمييوي ة بيطمجل . ▪

  خخخ مجل  خطيوخا ومخرميتت. ▪

 

 كل م :  األمانة العامة لمجبس الشورىحضر االجتماع م   -

 

 المنصب االســم

 المستشار القانوني .السيل خالـــــل نجــــاح محمــــــل1

 المستشار القانوني .السيد علـــي عــــــبدهللا العــرادي2

 مشرف شؤون اللجان .د. سهيرا عبداللطيف محمد صالح3

 أمين سر لجنة  خليــــل  .السيدة زينـــب يوســـف4

 أخصائي إعالم أول  العـــرادي.السيد علــــي عبـــــاس 5

 أخصائي إعالم  .السيد علــــــي محمد الموســــوي6

 باحث قانوني . السيدة أميــــنة علــــــــي ربيــــع7
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ا
ا
 رأي اللجنة: -ثاني

تقرير البجنة السابقة بخصوص مشروع قانو  بتعليل المالة  تدخخن  خطلجية 

بشأ  الميزانية العامة )المعل في  2002( لسنة 39( م  المرسوم بقانو  رقم )24)

بدد  ايدتت  طى خطلجية بييًء الى  ضوء االقتراح بقانو  المقلم م  مجبس النواب(،

صوص  ايدظ با (،2د 5ص ل م ق / ف 185ابيا مديطو خئ   خطمجل  خ م  

خطي خ رو متخواي  خطموخي م وخطمخخن م بموخي م وخطتو أاد  تميخ خهي مم  بل خطلجية 

 خطنيبمة ادل دوخ خقيدميد خطديدأل خ ول مم خطفصل خطتتخ دو خطايم . 

مم ميدت م،   ر يص  خطميدظ  –رضد ام خطد بيجة  –و تأطف متخون خطمييوم 

 2002( طنية 39( مم خطمخنوم بمييوم خ م  24خ وطى الى أم  ُنتبدل بيص خطميدظ  

بتأم خطم زخي ة خطديمة، يص آاخ  ُلزم وز خ خطميط ة بدخض متخون  ييوم خاتميد 

خطم زخي ة خطديمة الى مجل  خطوزخخء إل خخخه  بل ي ي ة ت خ أغنب  مم خطنية خطميط ة 

ظ بت خ م الى خطجيخ ة، وتمد مت طمجلنو خطتوخى وخطيوخا  بل خيت يء خطنية خطمذكوخ

 خ  ل، أمي خطميدظ خطثيي ة رجيء  تيف ذ ة. 

 

وبدد تدخخ  خآلخخء وخطمد  ي  خطتو أبد   مم  بل أص يا خطنديدظ أاضيء 

خبصت البجنة إلى التمسك بتوصية لجنة الشؤو  المالية واالقتصالية خطلجيةأ 

( م  24لة )السابقة بعلم الموافقة م  حيث المبلأ  بى مشروع قانو  بتعليل الما

بشأ  الميزانية العامة )المعل في ضوء  2002( لسنة 39المرسوم بقانو  رقم )

 وذلك لال تبارات التالية: االقتراح بقانو  المقلم م  مجبس النواب(،
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من الناحية الموضوعية لم يتضمن مشروع القانون أي حكم جديد، حيث إن  .1

حددت ميعاد تقديم مشروع قانون ( من الدستور قد 109الفقرة )ب( من المادة )

الميزانية العامة للدولة من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث تنص على أنه 

" ب. تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة 

ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية 

قل..."، لذلك فإن الغاية المرجوة من مشروع القانون تغطيها بشهرين على األ

 النصوص الدستورية والقانونية النافذة.

ال يترتب على إقرار مشروع القانون أية آثار قانونية في حالة عدم االلتزام  .2

بالموعد المحدد في مشروع القانون، وذلك ألن هذه المواعيد تنظيمية وال يترتب 

 مخالفتها أي أثر قانوني.على 

إن الدستور نظم حاالت التأخر في إقرار الميزانية وذلك بالعمل بالميزانية  .3

السابقة إلى حين صدور قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة، حيث تجبى 

من الميزانية السابقة لكل شهر،  1/12اإليرادات وتنفق المصروفات بنسبة 

 ( من الدستور.109هـ( من المادة )وذلك استنادًا لنص الفقرة )

بشأن  2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )24إن النص النافذ للمادة ) .4

الميزانية العامة قد جاء منسجًما مع النصوص الدستورية في هذا الشأن وأعطى 

 المرونة الكافية لتقديم وعرض مشروع الميزانية العامة.

انية العامة للدولة إلى السلطة التشريعية بداية قد يتأخر تقديم مشروع قانون الميز .5

كل فصل تشريعي بسبب ارتباطه ببرنامج عمل الحكومة ووجوب إقراره من 

 مجلس النواب، األمر الذي يصبح معه تحديد هذا الميعاد غير ذي جدوى.

مشروع وبييًء الى مي تمدم، رإم خطلجية توصو بددم خطموخرمة مم   ر خطمبدأ الى  

بشأ   2002( لسنة 39( م  المرسوم بقانو  رقم )24عليل المالة )قانو  بت

 الميزانية العامة )المعل في ضوء االقتراح بقانو  المقلم م  مجبس النواب(.
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( مم خطدئ ة خطدخال ة طمجل  خطتاااااااوخى، ختفم  خطلجية الى 39 اميقً طيص خطميدظ  

 ت يخ كل مم:خا

 مقرًرا أصليــــــًـا.  األستاذ ياسر إبراهيم  محمد حميدان -1
 مقرًرا احتياطيـــًا.   األستاذ رضا عبدهللا علي فرج -2

  

ا
ا
 توصية اللجنة: -رابع

رو ضوء خطميي تي  وخآلخخء خطتو أبد   أثييء دخخنة متخون خطمييوم رإم خطلجية 

بالتمسك بتوصية لجنة الشؤو  المالية واالقتصالية السابقة بعلم الموافقة توصو 

( م  المرسوم بقانو  رقم 24م  حيث المبلأ  بى مشروع قانو  بتعليل المالة )

المعل بناًء  بى االقتراح بقانو  المقلم بشأ  الميزانية العامة ) 2002( لسنة 39)

 م  مجبس النواب(.

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

                        خالد حسني املسـقطي                                       رضا عبداهلل فرج         

 واالقتصاديةاملالية  واالقتصادية    رئيس جلنة الشؤوننائب رئيس جلنة الشؤون املالية 
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  م2018يونيو  24 التاريخ:

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

قانون المرسوم ب( من 24مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )الموضوع: 

 قتراح بقانوناال بناًء على المعد)بشأن الميزانية العامة  م2002( لسنة 39رقم )

 مقدم من مجلس النواب(.ال

 

 تحية طيبة وبعل،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2018يونيو  14بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  815، ضمن كتابه رقم )المجلس

 م2002( لسنة 39قانون رقم )المرسوم ب( من 24) ( بتعديل المادة ) رقم ) ( لسنة 

، مقدم من مجلس النواب(ال قتراح بقانوناال بناًء على المعد)بشأن الميزانية العامة 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الشؤون المالية واالقتصادية.
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، امد  طجية خطتؤوم خطتتخ د ة وخطمييوي ة خجتميا ي م2018 يونيو 24 وبتيخ       

، و خخخ مجل  ،   ر خبلد  الى متااااااخون خطمييوم خطمذكوخالخامس والعشييييييري 

 .خطيوخا بتأيت، وذطك ب ضوخ خطمنتتيخ خطمييويو طتؤوم خطلجيم

 

طمبيدئ   طى ادم مايطفة متاااخون خطمييوم –خطمدخوطة وخطيميش بدد  –وخيت   خطلجية       

 وأ كيم خطدنتوخ.

 

 رأي البجنة:

( من 24مشررررروع قانون رقم ) ( لسررررنة ) ( بتعديل المادة )تخى خطلجية ناااادمة   

 بناًء على المعد)بشرررأن الميزانية العامة  م2002( لسرررنة 39قانون رقم )المرسررروم ب

 .مم خطيي  ة خطدنتوخ ة، مجلس النواب(مقدم من ال قتراح بقانوناال

 

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (4ملحق رقم )
 والاقتصادية المالية الشؤون لجنة تقرير

 البند باستبدال قانون مشروع بشأن
 المرسوم من( 16) المادة من( ب)

 بشأن م2002 لسنة( 39) رقم بقانون
 ضوء في المعد) العامة، الميزانية
 - المعدلة بصيغته - بقانون الاقتراح

 (.النواب مجلس من المقدم
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 م2019 أكتوبر 27التاريخ: 

 (3: )رقم التقرير

 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة( بشأن الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
( من املرسوم بقانون 16مشروع قانون باستبدال البند )ب( من املادة )

 بشأن امليزانية العامة )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 2002( لسنة 39رقم )
 )بصيغته املعدلة( املقدم من جملس النواب املوقر( 

 اخلامسالفصل التشريعي - ثانيالر االنعقاد العادي دو

 

 مقدمة:

ص ل م ق /  185، وبموجااا خطاباايا خ م  م2019أكتوبخ  21بتاايخ    

باصاااااوص  ايدظ خطي خ رو متاااااخواي  خطموخي م وخطمخخنااااا م بموخي م  (،2د 5ف

مم  ولوخطتو أُاد  تميخ خهي مم  بل خطلجية خطنااايبمة ادل دوخ خقيدميد خطديدأل خ 
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المعالي السييييل  بي ب  صيييال  أ رمد أخنااال صاااي ا ايم خطفصااال خطتتاااخ دو خط

تمخ خ طجية  خطميط ة وخق تصيد ة طى طجية خطتؤوم  الشورى مجبس الصال  رئيس

مشيروع قانو  باسيتبلال البنل )ب(   خطنايبمة( بتاأم خطتاؤوم خطميط ة وخق تصايد ة 

بشييييأ  الميزانية  2002( لسيييينة 39( م  المرسييييوم بقانو  رقم )16م  المالة )

العامة، )المعل في ضييييوء االقتراح بقانو  غبصيييييدتة المعللةغ المقلم م  مجبس 

ي خأأل خطلجية طدخضت الى تمخ خ بتأيت متضميً خد و اد طميي تتت ودخخنتت ،النواب(

 خطمجل  خطمو خ.

 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 27( بتاريخ 2في االجتماع ) –الذكر آيف  –تدخخناااا  خطلجية متااااخون خطمييوم  .1

 م2019أكتوبر 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتها لمشتتتروع القانون موضتتتوع البحث والدراستتتة على  .2

 به والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة

 ضمم:تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية )السابقة( والمت -

 أل طجية خطتؤوم خطتتخ د ة وخطمييوي ة بيطمجل .خأ ▪

 . متخون خطمييوممذكخظ بيطخأأل خطمييويو باصوص  ▪

  خخخ مجل  خطيوخا ومخرميتت.  ▪

   كل م :  األمانة العامة لمجبس الشورىحضر االجتماع م 

 

 المنصب االســم

 المستشار القانوني السيد خالـــــد نجــــاح محمــــــد -1

 المستشار القانوني السيد علـــي عــــــبدهللا العــرادي -2
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 مشرف شؤون اللجان محمد صالح سهيرا عبداللطيف .د.3

 أمين سر لجنة  ل ــــخلي فـــب يوســـالسيدة زين.4

 أخصائي إعالم أول عبـــــاس العـــرادييد علــــي الس.5

 أخصائي إعالم  محمد الموســــويالسيد علــــــي .6

 باحث قانوني السيدة أميــــنة علــــــــي ربيــــع. 7

 

ا
ا
 رأي اللجنة: -ثاني

تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون باستبدال البند  تدارست اللجنة 

بشأن الميزانية  2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )16)ب( من المادة )

العامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب 

ص  185يس المجلس رقم )بعد إعادته إلى اللجنة بناًء على خطاب معالي رئ الموقر(،

(، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين 2د 5ل م ق / ف

والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي األول من 

 الفصل التشريعي الخامس.

 

لمادة من مادتين، حيث نصت ا –فضال عن الديباجة  –ويتألف مشروع القانون  

( من المرسوم بقانون رقم 16األولى على أن يُستبدل بنص الفقرة )ب( من المادة )

تفرض الرسوم في حدود  -بشأن الميزانية العامة، النص اآلتي: "ب 2002( لسنة 39)

القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص 
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لم ينص القانون على خالف ذلك. وفي جميع األحوال  بعد موافقة مجلس الوزراء، ما

ال يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها 

 القصوى". فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.

 

( فقرة )أ( من الدستور مايزت بين الضرائب 107وتشير اللجنة إلى أن المادة )

مة، فالضرائب نوعان؛ المباشرة وهي ما يفرض على الدخل، والرسوم والتكاليف العا

وغير المباشرة مثل ضريبة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، والضريبة تختلف عن 

الرسم، فهي نسبة مئوية بينما الرسم هو مبلغ محدد مقطوع، أما التكاليف العامة فهي 

 هرباء والماء.أسعار الخدمات أو التسهيالت العامة مثل أسعار تعرفة الك

 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء 

خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث اللجنة؛ 

( من المرسوم بقانون 16المبدأ على مشروع قانون باستبدال البند )ب( من المادة )

لميزانية العامة، )المعد في ضوء االقتراح بقانون بشأن ا 2002( لسنة 39رقم )

 وذلك لالعتبارات اآلتية:"بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(، 
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إن فكرة مشروع القانون ليس محلها قانون الميزانية العامة، بل القوانين الخاصة  .1

القانون المنظمة لكل رسم من الرسوم حيث إن قانون الميزانية العامة للدولة هو 

المالي العام الذي يرتب وعاء الميزانية العامة المؤلف من اإليرادات والنفقات 

العامة، وكيفية التصرف في إدارتها، ومسؤوليات الوزارات المختلفة وواجباتها، 

ا ألحكام الدستور والميزانيات التابعة والملحقة والمستقلة، وما يتصل بكل ذلك، وفقً 

( التي تنص على: "يبين القانون 107رة )ب( من المادة )ذات الصلة، السيما الفق

األحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من األموال العامة 

وبإجراءات صرفها". ويأتي ذكر الرسوم في قانون الميزانية العامة توافقًا مع 

النص الدستوري المذكور المتعلق بالضرائب والرسوم، بهدف بيان مصادر تمويل 

الميزانية العامة، وليس لتنظيم شؤون إنشاء أو فرض أوزيادة الضرائب أو الرسوم 

أو التكاليف العامة، فذلك شأن القوانين الخاصة بكٍل منها، ومن ثم فإن قانون 

الميزانية العامة للدولة ليس هو القانون الذي ينبغي أن يكون موضع التعديل المقترح 

وضعه الصحيح هو القانون الخاص بكل ترخيص بمشروع القانون الماثل، إذ إن م

 أو خدمة تقدمها الدولة.

 

 

إن الحكم الوارد بمشروع القانون بتقييد التفويض الصادر للسلطة التنفيذية بزيادة  .2

الرسوم في القوانين السارية إلى حين تحديد سقف أعلى لها، ذو طبيعة انتقالية أو 

م خالل مدة زمنية محددة بتدخل باألحرى مؤقتة، إذ جاء لمعالجة وضع الرسو
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لوضع سقف أعلى للرسوم، ويزول عندئذ ما للنص من أثر،  -الحقًا-المشرع 

ويضحى غير ممكن التطبيق. ولهذا السبب فإن األحكام االنتقالية ال يجوز تضمينها 

في صلب القوانين، فال ثالث ألمرين: إما إيرادها تحت باب األحكام االنتقالية، وإما 

 انون خاص بشأنها.إصدار ق

 

 

تنفيذية مناسبة لتحديد أوعية الرسوم  إن السلطة التنفيذية بما تملكه من وسائل .3

تفصيالً، وتقدير قيمتها، البد أن يكون لها دور في تحديد الرسوم وتقديرها، أو 

تحديد التكاليف العامة بجميع أنواع الخدمات التي تقدمها سواء من حيث طبيعتها، 

ها من زيادة أو نقصان. فإذا كانت السلطة التشريعية هي التي تنشئ أو ما يطرأ علي

فإنها تفوض السلطة التنفيذية في بيان تفصيالته وتحديد  -الرسم ـ بقانون تصدره

في ضوء األسس والمالمح الرئيسية التي  يجزئياته، وذلك كله في حدود القانون، أ

المرونة الالزمة في فرض وضعتها السلطة التشريعية. وذلك من شأنه أن يحقق 

الرسوم من جهة ومجابهة الظروف المتغيرة في تحديد الرسوم أوتغيير تكاليف أداء 

 الخدمة من جهة أخرى.

 

إن السلطة التنفيذية ملزمة دستوريًا في كل األحوال، ودون الحاجة إلى النص  .4

ث ال الوارد بمشروع القانون، بمراعاة مقتضيات العدالة بمفهومها الواسع، بحي

يتحول الرسم إلى وسيلة جباية ال تتوافق مع متطلبات إصدار التراخيص أو زيادة 
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التكاليف العامة بما ال يعادل ما تقابلها من خدمة، فإن فعلت كان الرسم غير مشروع 

( من الدستور التي جعلت من العدالة 15من الناحية الدستورية لمخالفته نص المادة )

 رائب والرسوم.االجتماعية أساس فرض الض

 

إن التعديل الوارد في مشروع القانون بمنع أي زيادة في الرسوم السارية إلى حين  .5

تدخل المشرع لمعالجة جميع القوانين النافذة، في غير صالح المالية العامة للدولة، 

إذ من شأنه التأثير سلبًا على اإليرادات المتحصلة من الرسوم باعتبارها أحد 

المهمة إليرادات الدولة، وبما ينعكس سلبًا على قدرة الحكومة  المصادر الرئيسية

 في الوفاء بالتزاماتها. 

   

إن القانون هو األداة التشريعية التي تنشأ بموجبها رسوم إصدار التراخيص أو  .6

تكاليف الحصول على الخدمة الحكومية، ولكل وزارة خدمية قانونًا خاًصا بها 

الخدمات التي تقدمها. فالقانون يمنح التفويض الالزم ينظم شؤون التراخيص أو 

لمجلس الوزراء أو الوزير المختص، لتقدير الرسوم أو التكاليف عند إنشائها، 

فيها إذا اقتضت الحاجة، وذلك لقدرة السلطة التنفيذية على   وفيما بعد لتقديرالزيادة

في كل وقت. وهو معرفة تفاصيل متطلبات إصدار الترخيص أوكلفة تقديم الخدمة 

( 107ما يتوافق مع ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية عند تفسيرها لنص المادة )

أبريل  24( بتاريخ 2013/  3من دستور مملكة البحرين في الدعوى رقم )د / 
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م، حيث قررت أن قيمة الرسم أو تكاليف الخدمة الحكومية البد أن تتناسب 2013

 ومقتضيات العدالة.  نتاجمع متطلبات اإلصدار أو اإل

 

وبنتتتاء علتتتى متتتا تقتتتدم، تتتترى اللجنتتتة أن التعتتتديل المقتتتترح التتتوارد ضتتتمن مشتتتروع   

القتتتتانون غيتتتتر متوافتتتتق متتتتع التشتتتتريع الصتتتتحيح لمعالجتتتتة مستتتتألة زيتتتتادة الرستتتتوم. 

حيتتتث إن التشتتتريع المنطقتتتي هتتتو القتتتانون الختتتاص بكتتتل تتتترخيص أو خدمتتتة عامتتتة 

، ولتتتتيس قتتتتانون الميزانيتتتتة العامتتتتة تقتتتتدمها التتتتوزارة المعنيتتتتة متتتتن وزارات الدولتتتتة

للدولتتتتة. وأن نظتتتتر أي معالجتتتتة لزيتتتتادة الرستتتتوم يتطلتتتتب معالجتتتتة منفصتتتتلة لكتتتتل 

رستتتتم علتتتتى حتتتتدة فتتتتي القتتتتانون التتتتذي ينظمتتتته ولتتتتيس فتتتتي القتتتتانون التتتتذي يتعلتتتتق 

 . الماليتتتتتتتتتتتة العامتتتتتتتتتتتة، أي قتتتتتتتتتتتانون الميزانيتتتتتتتتتتتة العامتتتتتتتتتتتة بوعتتتتتتتتتتتاء

 

مشروع قانون على  وعليه، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ

بشأن  2002( لسنة 39( من المرسوم بقانون رقم )16باستبدال البند )ب( من المادة )

الميزانية العامة، )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس 

 النواب(.

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -ثالثًا

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

 اختيار كل من:
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 مقرًرا أصليــــــًـا.  الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل -3

 مقرًرا احتياطيـــًا.   رضا عبدهللا علي فرجاألستاذ  -4

 

 

 توصية اللجنة: -رابعًا

فإن اللجنة توصي قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

الموافقة من حيث المبدأ بعدم  ةالسابق بتوصية لجنة الشؤون المالية واالقتصاديةلتمسك با

( 39( من المرسوم بقانون رقم )16على مشروع قانون باستبدال البند )ب( من المادة )

يزانية العامة )المعد في ضوء االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( بشأن الم 2002لسنة 

 .المقدم من مجلس النواب الموقر(

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 خالد حسني املسـقطي                        رضا عبداهلل فرج       
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 واالقتصادية    رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤون املالية 
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  م2018أبريل  4 التاريخ:

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

( من 16المادة ) استبدال البند )ب( منمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموضوع: 

المعد بناًء على )بشأن الميزانية العامة  م2002( لسنة 39قانون رقم )المرسوم ب

 مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانونالا

 

 تحية طيبة وبعل،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2018أبريل  2بتاريخ      

مشروع قانون رقم (، نسخة 4د  4ص ل ت ق / ف  713، ضمن كتابه رقم )المجلس

( 39قانون رقم )المرسوم ب( من 16المادة ) استبدال البند )ب( من) ( لسنة ) ( ب

)بصيغته  قتراح بقانونالاالمعد بناًء على )بشأن الميزانية العامة  م2002لسنة 

ة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك إلى لجن، مقدم من مجلس النواب(ال المعدلة(

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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، امد  طجية خطتاااؤوم خطتتاااخ د ة وخطمييوي ة خجتميا ي م2018 أبريل 4 وبتيخ       

، و خخخ مجل  خطيوخا ،   ر خبلد  الى متاااخون خطمييوم خطمذكوخالخامس  شييير

 .وذطك ب ضوخ خطمنتتيخ خطمييويو طتؤوم خطلجيمبتأيت، 

طمبيدئ   طى ادم مايطفة متاااخون خطمييوم –بدد خطمدخوطة وخطيميش  –وخيت   خطلجية       

 وأ كيم خطدنتوخ.

 رأي البجنة:

المادة  استبدال البند )ب( منمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتخى خطلجية ندمة   

المعد )بشأن الميزانية العامة  م2002( لسنة 39رقم )قانون المرسوم ب( من 16)

مم خطيي  ة ، مقدم من مجلس النواب(ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانونالابناًء على 

 .خطدنتوخ ة

 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                        
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 (5ملحق رقم )
 مجلس قرار بخصوص الخدمات لجنة تقرير

 الشورى مجلس قرار بشأن النواب
 جديد بند بإضافة قانون مشروع بخصوص

 القانون من( 24) المادة من)ب(  للفقرة
 تنظيم بشأنم 2006 لسنة( 19) رقم

 الاقتراح ضوء في)المعد  العمل، سوق
 من المقدم ــ المعدلة بصيغته ــ بقانون

 (.النواب مجلس
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 م2019أبريل  8 التاريخ:

 (12)التقرير 

 

 تقرير جلنة اخلدمات 

قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بإضافة  علىقرار جملس النواب بشأن 
م بشأن 2006( لسنة 19( من القانون رقم )24بند جديد للفقرة )ب( من املادة )

تنظيم سوق العمل )املعد بناء على االقرتاح بقانون ) بصيغته املعدلة ( املقدم من 
 خلامساالفصل التشريعي  - األول دور االنعقاد العاديجملس النواب املوقر(، 

 

 :مقدمــة

صي ا خطمديطو خطن د الو بم ، وبموجا ابيا م2019 ميخ  13تيخ   ب  

تم تكل ف  (،1د  5ف /  خ  ص ل  88خ م  خطتوخى،  مجل  صيطح خطصيطح خئ  

 خخخ مجل  خطيوخا بتأم  خخخ مجل  خطتوخى باصوص طجية خطادمي  بدخخنة 

( 19( مم خطمييوم خ م  24متخون  ييوم بإضيرة بيد جد د طلفمخظ  ا( مم خطميدظ  

م بتأم تي  م نوق خطدمل  خطمدد بييء الى خق تخخح بمييوم   بص غتت 2006طنية 
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دة خطميدمدظ  وم وخطمتاذ رو خطجلنة خطخخبخطمددطة ( خطممدم مم مجل  خطيوخا خطمو خ(، 

، م، مم دوخ خقيدميد خطديدأل خ ول مم خطفصل خطتتخ دو خطايم 2019 يي خ  6خ  د 

و ادخد تمخ خ  تضمم خأأل خطلجية خطمخخخ خطمذكوخ دخخنة وميي تة بخطلجية  الى أم تموم

 .مم تيخ ات أ صيه ثدثة أنيب عرو مواد  خطمو خ بتأيت ط تم اخضت الى خطمجل 

 

 ات اللجنة:إجراء- أوالا 

 :اآلتيةلتنفيذ التكبيف المذكور أ اله قامت البجنة باإلجراءات 

 

 1   بتاايخ خطخخبع اتاااااااخخجتماايا ااي خطمااذكوخ رو  خطمخخختاادخخنااااااااا  خطلجيااة  (1)

 م. 2019أبخ ل  8م، وخجتميا ي خطايم  اتخ بتيخ   2019أبخ ل
 

الى خطوثيئق خطلجية أثييء دخخناااات ي طلمخخخ موضااااون خطب ر وخطدخخنااااة خبلد   (2)

   لو:وخطتو ختتمل  الى مي  بتخطمتدلمة 

 
 خخخ مجل  خطيوخا بتاااأم  خخخ مجل  خطتاااوخى باصاااوص متاااخون  ييوم  -

( طناااااااية 19( مم خطمييوم خ م  24بإضااااااايرة بيد جد د طلفمخظ  ا( مم خطميدظ  

مدد بييء الى خق تخخح بمييوم   بصااا غتت م بتاااأم تي  م ناااوق خطدمل  خط2006

 ( مرفق  . خطممدم مم مجل  خطيوخا خطمو خ( خطمددطة (

 ( مرفق  مخئ ي  غخرة تجيخظ وصيياة خطب خ م.  -     

 

 وبداوظ مم خطلجية، تيخك رو خقجتمين ممثلوم ام كل مم: (3)
 

 وزارة اللاخبية: -
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ملير إلارة البحث والمتابعة بشيييؤو  الجنسيييية   المقلم طالل نبيل تقي .1

 والجوازات واإلقامة.     

 م  شؤو  الجنسية والجوازات واإلقامة. الرائل فواز ناصر الجيرا  .2

شعبة البجا  الوزارية  النقيب محمل يونس الهرمي .3 شؤو   –رئيس  إلارة ال

 القانونية.

 

 هيئة تنظيم سوق العمل: -

 الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.     العبسيالسيل أسامة  بلهللا  .1

سييييوق القانوني لهيئة تنظيم المسييييتشييييار       السيل محمل أحمل البوسميط .2

 العمل.         

 تيخك رو خقجتمين مم خ ميية خطديمة بيطمجل : (4) 

 مستشار القانوني لشؤو  البجا .ال اللليمي اللكتور محمل  بلهللا .1

 قانوني. باحث   بـــي الدريريالسيل محس   .2

 أخصائي إ الم أول. السيـل  بي  بـاس العــرالي .3

 

والسيلة لانة  ،أم م نخ خطلجية ة خولة حس  هاشمالسيلخطلجية  أميية نختوطى  •

 أم م نخ خطلجية خطمنياد. ابراهيم الشيخ

 

ا: رأي وزارة الداخلية:
ا
 ثانيـ

أكاد  ممثلو وزخخظ خطادخال ااة تمناااااااك م بمااي وخد رو ماذكخظ خط كوماة خطمخرمااة 

ئة تي  م ناااااااوق خطدمل رو ختايذ  ديوم خطوزخخظ وه  مييوم، مؤكد م ت بمتاااااااخون خط

خإلجخخءخ  خطدزمة طميع داول أأل مم مختكبو خطنوخبق خطجييئ ة  طى مملكة خطب خ م، 

خطبصاامة خقطكتخوي ة ب م خطمملكة  متاا خ م  طى خطتديوم خ ميو خطال جو وتبب ق ي يم

نتمدخم أ ة اميطة  نيهم رو مكير ة خطجخ مة وخط د مم خ ودول مجل  خطتديوم، وخطذأل 
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جييئ ة، متاا خ م  طى أم  يق  خطجخخئم خطتو خختُكب  رو خطمملكة  نااوخبقأجيب ة ذخ  

  ي.بنبا خطدميطة خ جيب ة هو  يق  رخد ة بن بة، ق تنتلزم تدد ل خطمييوم بنبب
 

ا: رأي هيئة تنظيم سوق العمل:
ا
 ثالثـ

أكدّ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل توافقه مع القرار السابق للمجلس  

 بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لألسباب اآلتية:

أن التعديالت المذكورة ال يجب النص عليها في القانون، وإنما يفّضل إصدارها  -

قرارات تنظيمية وذلك لسهولة التعديل عليها الحقـًا في حال تطلب األمر ذلك،  ب

ومثال على ذلك، تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي قامت بإصدار 

 شهرينبعض القرارات التنظيمية في هذا الشأن، وتم إيقافه بعد مرور ما يقارب 

 لعملية. من تطبيقه وذلك لصعوبة تنفيذه من الناحية ا

أن العديد من الدول التوجد لمملكة البحرين سفارات فيها، كبنغالديش والفلبين،  -

( دولة،  وإن إنهاء 194( سفارة فقط من أصل )22حيث أن المملكة لديها )

إجراءات استقدام العمالة يتطلب مراجعة سفارات المملكة، والتي يتواجد مقرها 

كالهند، حيث تقع سفارة مملكة البحرين في مدينة غالبـًا في عواصم الدول، 

عن مدينة كيرال التي يتم استقدام  نيودلهي التي تبعد مسافة ثالث ساعات بالقطار

أغلب العمالة الهندية منها، مما يؤدي إلى صعوبة استخراج وتصديق شهادة 

حسن سير وسلوك، إضافة إلى ذلك فإن العديد من الدول ال تمنح هذه الشهادة 

 أساسـًا.

 

صعوبة تطبيق التعديل الوارد في مشروع القانون وذلك لألعداد الهائلة من  -

طلبات استخراج تصاريح عمل جديدة باإلضافة إلى طلبات التجديد، والتي 
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( طلب تجديد، 048303,( طلب، يتضمن )730515,تصل إلى   )

عمل ( تصريح 98487,( طلب تصريح عمل جديد، ينقسم إلى )682212,و)

( تصريح عمل جديد من داخل البحرين، 75189,جديد من خارج البحرين، و)

( تصريح انتقال للعامل من داخل البحرين، أما فيما يتعلق بخدم 94734,و)

( تصريح عمل جديد، وعدد 27838,المنازل، فإن الهيئة تنظر في عدد )

 ( طلب.18762,( تصريح تجديد، بما مجموعه )90923,)

 

 

ا
ا
 :غرفة جتارة وصناعة البحرينأي : ررابعـ

ادم  –مذكخت ي خطتو تنااااالمت ي خطلجية  ابخ –أبد  غخرة تجيخظ وصااااايياة خطب خ م 

مييوم و ميدظ  خأ  موخرمت ي الى متاااااااخون خط ميء الى خطيص خط يطو طل ( مم 24خإلب

خطمييوم خطمذكوخ، وذطك ي ًخخ  م ختااتخخب تمد م تاا يدظ  ناام ناا خظ وناالوك طلديمل 

نلبي  خطماتصة رو بلده وُمصد ة، ن تكل بدض خطصدوبي  خطدمل ة صيدخظ مم خط

بناااابا ادم وجود ناااافيخخ  طمملكة خطب خ م رو بدض خطدول خطمصاااادخظ طلدميطة مثل 

بيغدد ش وخطي بيل وخطفلب م، بيإلضااااااايرة  طى بُدد مكيم   يمة خطديمل ام مكيم وجود 

د مم خ ابيء خطميط ة و مي  ز نااااااافيخظ مملكة خطب خ م أو  يصااااااال ت ي رو موبيت، وه

 ( مرفقنتمدخم خطتو  تكبدهي صي ا خطدمل.   طد

ا
ا
 : رأي اللجنـة:خامسـ

 خخخ مجل  خطتوخى باصوص  خخخ مجل  خطيوخا  ول تدخخن  خطلجية   

( 19( مم خطمييوم خ م  24متخون  ييوم بإضيرة بيد جد د طلفمخظ  ا( مم خطميدظ  

م بتأم تي  م نوق خطدمل  خطمدد بييء الى خق تخخح بمييوم   بص غتت 2006طنية 

وخنتدخض  وج ي  خطي خ خطتو دخخ  خطمددطة ( خطممدم مم مجل  خطيوخا خطمو خ(، 

، وخطمنتتيخ  خطدخال ة وه ئة تي  م نوق خطدملضيء خطلجية، ووزخخظ  وطت مم  بل أا
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كمي خبلد  خطلجية الى مخئ ي  غخرة تجيخظ وصيياة ، خطمييويو طتؤوم خطلجيم

 خطب خ م بتأيت.

 

وبدد تدخخ  خآلخخء وخطمد  ي  خطتو أبد   مم  بل أصاا يا خطنااديدظ أاضاايء 

بعلم  خبصت البجنة إلى التمسك بالقرار السابق لمجبس الشورى والقاضيخطلجيةأ 

 الموافقة  بى مشروع القانو  م  حيث المبلأ، وذلك لال تبارات اآلتية:

 

 

وهو خط في  الى أمم  – م خطغي ة خطمخجو ت م م ي مم ادل متااااخون خطمييوم  أوالً:

خطمجتمع ونااااااادمتت وخط د مم خطجخخئم خطتو تمع مم خطدميطة خ جيب ة خطمم مة بمملكة 

 1965مت ممة بيطفدل مم ادل  ييوم خ جييا  خط جخظ وخإل يمة( طنااااااية  –خطب خ م 

بتأم تي  م تصيخ ح  2008( طنية 76م  ( ميت. وكذطك خطمخخخ خ 18ب نا خطميدظ  

يد   طذأل يص رو خطب ئة ادم خطمييزل، وخ ( ميت الى أق 12امل خ جييا مم غ خ ر

 كوم  د ناااابق تخ  ل خطديمل خ جيبو أو  بديده مم خطمملكة  ناااابيا جييئ ة بناااابا 

مايطفة   كيم  ييوم تي  م نوق خطدمل أو خطمخخخخ  خطصيدخظ تيف ذًخ طت كأ د تخوب 

 ميح صي ا خطدمل طتصخ ح خطدمل بينتادخم ايمل أجيبو.

 

م بتاااأم 2006( طناااية 19و م متاااخون خطمييوم خآليف خطذكخط   م لت خطمييوم خ م  

تي  م نااوق خطدمل، و يمي م لت  وخي م أاخى تتدلق بيطتااأم خ ميو، كمييوم خ جييا 

ية  تيطو  فتخض أق  كوم خطتدد1965 خط جخظ وخإل يمة( طنااااااا  ل الى  ييوم م، وبيط

 تي  م نوق خطدمل.
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 م خطتدد ل خطممتخح ناا ث خ بدض خطصاادوبي  خطدمل ة رو خطتبب ق و د ق أاميل  ثانيًا:

خطمنااتثمخ م، وذطك أم ادد ناافيخخ  مملكة خطب خ م رو خطايخو وتوز د ي خطجغخخرو 

ق  غبو خطدول خطتو تتاااااااكل جملة خطدميطة خطوخردظ  طى خطمملكة، وهو مي نااااااا ز د مم 

خ ابيء خطميط ة طدنااتمدخم خطتو  تكبدهي صااي ا خطدمل رو  يطة بدد مكيم   يمة خطديمل 

 ام مكيم وجود نفيخظ مملكة خطب خ م أو  يصل ت ي رو موبيت.

 

( دولة، وإن 194( سفارة فقط من أصل )22مملكة البحرين لديها ) نباإلضافة إلى أ

العديد من الدول التوجد للمملكة سفارات فيها، كبنغالديش والفلبين والتي تعد من أهم 

الدول في استقدام العمالة األجنبية، األمر الذي يؤدي إلى استحالة حصول العامل 

يرة والسلوك، ومن ناحية أخرى، األجنبي على تصديق السفارة على شهادة حسن الس

وعلى فرض قيام السفارة بالتصديق على هذه الشهادة، فإن السفارة ال تتحقق من صحة 

مضمون الشهادة، وال تتحمل مسؤوليتها، ذلك أن  السفارة تصادق على صحة توقيع 

 وزارة الخارجية للدولة التي صدرت عنها الشهادة.

ا يكون مقرها في عاصمة الدولة، وإن العمالة فضالً عن ذلك، فإن السفارات عادة م

األجنبية قد تكون من مدن بعيدة جدًا عن العاصمة، كما هو الحال بالنسبة للعمالة الهندية 

التي تعمل في البحرين معظمها من مدينة كيرال التي تبعد مسافة كبيرة عن العاصمة 

 نيودلهي.

 

طدول ة رو جم ع دول مجل  خطتديوم مي هييطك تديوم متاااتخك ب م خ ج زظ خ : ثالثًا

د الى جم ع خ ناااااميء غ خ خطمخغوا رو داوط ي مملكة  خطال ج خطدخب ة، وتدم م مو  

 خطب خ م أو أأل دوطة مم دول خطمجل .

و م هذه خ ج زظ تتوطى متيبدة خطجينااااااا ي  خطتو تختكا خطجخخئم، وتتاذ خإلجخخءخ  

ي طممتض ي  خطدزمة طل د مم خنتمدخم خطدميطة مم موخبيو  تلك خطجين ي ، وذطك ورمـاااااً

 خطمصل ة خطديمة.
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نة خطديمة طلدوطة وخؤ ت ي خق تصيد ة خطتو  خض متخون خطمييومي تدرابعًا:  ن ي مع خط

تدمل الى تتااااج ع وجذا خقنااااتثميخخ  طلمملكة، وت  ئة خطب ئة خطجيذبة طت، وتبناااا ب 

الى هذخ خطمتاااااخون ناااااوف  جخخءخ  خناااااتمدخم خطدميطة خ جيب ة. وطذطك رإم خطموخرمة 

  يدك  نلبًي الى خق تصيد خطوبيو.

ا:   م خطدميطة خ جيب ة رو خطمبيا م خط كومو وخطايص خطمم مة بيطمملكة مم خامسيييييييً

مم   ر خطمناااتوى خطدلمو وخطو  فو، رمي م  جينااا ي  ماتلفة وتتاااغل م يًي متفيوتة

ذطك مم خطم م،  وغ خ وادم خطمييزل خطم يد  وخطبب ا وخطمنااااااتتاااااايخ وايمل خطبييء

خ مخ خطذأل  كوم مدت  ضيرة خطتدد ل خطممتخح رو تأم تو  ف م  ث خ صدوبي  كث خظ 

  .تد ق خنتمدخم م، وايصة رو خ  وخل خطمنتدجلة

 

ا:  الى خطنلبي  خطماتصة رو خطمييوم  وجا  خطمذكوخ  م خطيص الى خطتدد لسالسـييً

ي ، ومم خطصدوبة تدد لتتبب مت مدو ي ، و يت مم خ رضل  أ ةرو  يل وجود  ق مـااااااً

ة، وطيي رو تجخبة دوطة خقميخخ  خطدخب ة خطمت دظ خطتااااام مة  صااااادخخه بمخخخخ  تي  م 

ميخخ  خطدخب ة خطمت دظ  ر أصدخ مجل  خطوزخخء رو دوطة خإل ، ا خ مثيل الى ذطك

أطغى   خخًخخ بوجوا   ضااايخ خطديمل خ جيبو تااا يدظ  نااام خطنااالوك مم بلده،  ق أيت

 مم صدوخه وذطك طصدوبة تبب مت. ت خ ممي  ميخا خطمخخخ بدد مخوخ 

 

ا:   تدذخ الى خطج ي  خطماتصة رو مملكة خطب خ م خطت مق مم ص ة ت يدخ  سابعـيييً

 نااام خطنااا خظ وخطنااالوك خطتو  مدم ي خطديمل م خ جييا، طكوي ي صااايدخظ بلغي  كث خظ 

ادم تزو خهي كد مم  تأ دذخ خط دذخ تخجمت ي، و ت دد خطخجون  طى خطج ة خطتو   ت  ق ب

طذأل  كلف ممكلة خطب خ م أابيء ميط ة  لد خطديمل خ جيبو، خ مخ خ أصاااااااادخت ي رو ب

 بيه ة، وج ود  دخخ ة كب خظ.
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ا رو  يطة خطموخرمة الى متاااخون خطمييوم، رإيت مم خطوخجا الى ه ئة تي  م  :ثامنـيييييييييً

ي، وبيقبدن الى أادخد خطد يمل م رو مملكة خطب خ م خطذ م نوق خطدمل تيف ذه  خر ـاااااً

تيت و تخخا صاا م و تبلا تجد دهي، وخ ادخد خ اخى خطتو تنااتمدم مم خطايخو، رإم 

ه ئة تي  م ناااوق خطدمل ناااتكوم أميم أادخد هيئلة توجا تمد م تااا يدظ  نااام خطنااا خظ 

وخطنااالوك مم بلدهي خ صااالو، ممي نااا ؤدأل  طى تدب ل  خكة خطيتااايب خق تصااايدأل، 

، أخبيا خطدمل، وخطتاااااخكي  خطتجيخ ة، وخطبيوك، وخطمناااااتتاااااف ي وتدب ل مصااااايطح 

 وخطتدل م خطديم وخطايص، وادم خطمييزل، وكل ذطك ط   رو صيطح مملكة خطب خ م.

و م خإل صااايئ ي  خطتو  دمت ي ه ئة تي  م ناااوق خطدمل طلدميطة خ جيب ة خطموجودظ رو 

 لى خطي و خآلتو:م  ا2019مملكة خطب خ م أو خطتو  جا خنتمدخم ي ادل ايم 

( بلااا تجااد ااد، 048303,( بلااا،  تضااااااامم  730515,  روخط  ئااة تي خ   -1

( تصااخ ح امل جد د 98487,( بلا تصااخ ح امل جد د،  يمناام  طى  682212,و 

( تصاااااااخ ح امااال جاااد اااد مم دخاااال خطب خ م، 75189,مم اااايخو خطب خ م، و 

 .( تصخ ح خيتميل طلديمل مم دخال خطب خ م94734,و 

( تصاااااااخ ح امل 27838, تدلق بادم خطمييزل، رإم خط  ئة تي خ رو ادد  ر مي و -2

 ( بلا.18762,( تصخ ح تجد د، بمي مجموات  90923,جد د، وادد  

 

هناك بعض الدول التمنح أصالً شهادة حسن السيرة والسلوك لمواطنيها  :تاسعـًا

رين بحاجة ماسة كالواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول األوروبية، وقد تكون البح

للعاملين من هذه الدول، وخاصة في مجال البنوك والنفط والغاز والطب والتعليم، 

وغيرها من المجاالت األخرى، األمر الذي يؤدي في حال فرض هذه الشهادة إلى 

 حرمان البحرين من العمالة ذات الخبرات النادرة من هذه الدول.
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لكة البحرين استقدموا إلى البحرين من غير هناك أعداد من العاملين في مم :عاشًرا

دولهم األصلية، فكيف يمكن لهم تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك إذا لم يكن مقيمـًا 

 في بلده.

ويوجد عدد كبير من العاملين في مملكة البحرين من مواطني بعض الدول العربية التي 

، مما يتعذر عليهم مراجعة تعاني من عدم االستقرار واضطراب األوضاع األمنية فيها

 بلدانهم للحصول على هذه الشهادة.

وكذلك األمر بالنسبة للعمالة األجنبية المقيمة في البحرين، عندما ترغب بتجديد تصريح 

العمل، فاألمر يتطلب تقديم هذه الشهادة في كل مرة يطلب أصحاب العمل تجديد 

جنبي أم يحصل عليها من إدارة التصريح، فهل تقدم هذه الشهادة من بلد العامل األ

 التحقيقات الجنائية في مملكة البحرين، حيث إن مشروع القانون لم ينظم ذلك.

 

إن الموافقة على مشروع القانون يحمل األجهزة اإلدارية في مملكة الحادي عشر: 

 البحرين أعباء فنية ومالية كبيرة ال مبرر لها.

 

األمنية المختصة في مملكة البحرين أية مالحظات أو إذا تبيّن للجهات  :الثاني عشر

معلومات أمنية أو جنائية على استقدام بعض األجانب للعمل في البحرين، فإن هذه 

الجهات تختص بمنع دخولهم استنادًا للقوانين والقرارات التنفيذية الصادرة من السلطات 

 األمنية.

 

زل ومن في حكمهم كالسواق والزراع إن مشروع القانون يشمل خدم المنا عشر: الثالث

والطباخين، وإن فرض الحصول على هذه الشهادة كشرط الستقدام هذه الفئات سوف 

على هذه  حصولهايؤثر على العوائل البحرينية، ويحملها نفقات إضافية، وسيؤخر 

 الخدمات.
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ي إن فرض تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك على األجانب العاملين ف عشر: الرابع

مملكة البحرين سوف يدفع الدول األخرى باتخاذ إجراء مماثل بالنسبة للبحرينيين، 

الطلبة الذين يدرسون في خارج البحرين، مما تكون نتائج هذا المشروع سلبية وخاصة 

 .يالبحرينالمواطن على 

 م متااخون خطمييوم  وجا الى خطديمل خ جيبو تمد م تاا يدظ  ناام   شيير: الخامس

وك، وطم  ديطج  يطة أرخخد ايئلة هذخ خطديمل  زوجتت وأوقده(،  ذ أم خطنااااا خظ وخطنااااال

 خطجخخئم  د ق تختكا مم خطديمل يفنت، بل مم أ د أرخخد ايئلتت.

كمي  م متاااااااخون خطمييوم طم  ديطج  يق  خ جييا خطذأل  دالوم  طى مملكة خطب خ م 

 د  ختكا أأل مم  يملو بتأت خظ ز يخظ طمدظ  د تصل  طى ثدثة أت خ أو أكثخ،   ر 

 هذه خطتأت خخ   رديل مايطفة طلمييوم.

 

سالس نلبي  خإلدخخ ة   شر: ال نيئدظ مي   خطج ي  خطمضيئ ة وخط تخ دي  خط  م خطت

خطماتصاااة نااالبة  بديد خ جيبو خطذأل  ختكا أرديل جييئ ة بدد تيف ذ خطدموبة خطجييئ ة، 

 وبيطتيطو ط   هييك  يجة أو ضخوخظ ط ذخ خطتدد ل.

   

بيطتمنك بيطمخخخ خطنيبق طمجل  خطتوخى بددم توصو خطلجية  ،رو ضوء مي تمدمو

متخون  ييوم بإضيرة بيد جد د طلفمخظ  ا( مم خطميدظ خطموخرمة مم   ر خطمبدأ الى 

م بتأم تي  م نوق خطدمل  خطمدد بييء الى 2006( طنية 19( مم خطمييوم خ م  24 

وخطمتاذ رو خطممدم مم مجل  خطيوخا خطمو خ(،  بص غتت خطمددطة (   خق تخخح بمييوم

م، مم دوخ خقيدميد خطديدأل خ ول 2019 يي خ  6      خطجلنة خطخخبدة خطميدمدظ  وم خ  د

 مم خطفصل خطتتخ دو خطايم .
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ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :سادسـ

خطتوخى، ختفم  خطلجية الى ( مم خطدئ ة خطدخال ة طمجل  39 اميقً طيص خطميدظ  

 خات يخ كل مم:

 مقرًرا أصبيـًا.  اللكتورة ابتسام محمل اللالل سعالة .1

 مقرًرا احتياطيًا.  األستاذ فيصل راشل النعيميسعالة  .2

 

ا
ا
 توصية اللجنة: :سابعـ

 ، رإم خطلجية توصو بمي  لو:دخخ مم ميي تي  ومي أبدأل مم آخخءرو ضوء مي   

  بى بعلم الموافقة م  حيث المبلأ التمسيييييك بالقرار السيييييابق لمجبس الشيييييورى -

( م  القانو  رقم 24قانو  بإضيييييييافة بنل جليل لبفقرة )ب( م  المالة )مشيييييييروع 

م بشييأ  تنظيم سييوق العمل )المعل بناء  بى االقتراح بقانو  ) 2006( لسيينة 19)

 الرابعةوالمتخذ في الجبسييية بصييييدتة المعللة ( المقلم م  مجبس النواب الموقر(، 

م  الفصييييييييل  األول، م  لور االنعقال العالي م2019يناير  6المنعقلة يوم األحل 

  .الخامسالتشريعي 

 

 ،،، بى المجبس الموقر التخاذ الالزمواألمر معروض 

 

   

 

 لـــاد عبداهلل الفاضــورة جهـالدكت                 ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 
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 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018 أكتوبر 8 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

إضافة بند جديد للفقرة )ب( من المادة مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

 في ضوء المعد) بشأن تنظيم سوق العمل م2006( لسنة 19قانون رقم )من ال( 24)

  مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( قتراح بقانوناال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018يونيو  25بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  822، ضمن كتابه رقم )المجلس

( 19قانون رقم )من ال( 24)إضافة بند جديد للفقرة )ب( من المادة رقم ) ( لسنة ) ( ب

)بصيغته  قتراح بقانوناال في ضوء المعد) بشأن تنظيم سوق العمل م2006لسنة 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، مقدم من مجلس النواب(ال المعدلة(

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية اجتماعها م2018 أكتوبر 8وبتاريخ      

، حيث اطلعت على األول من دور االنعقاد غير العادي من الفصرررل التشرررريعي الرابع

وذلك بحضتتتور المستتتتشتتتار  وقرار مجلس النواب بشتتتأنه، قانون المذكور،مشتتتروع ال

 القانوني بالمجلس.

لمبادئ  القانون مشتتتتتتروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

إضرررافة بند جديد للفقرة مشرررروع قانون رقم ) ( لسرررنة ) ( بترى اللجنة ستتتالمة   

سنة 19قانون رقم )من ال( 24))ب( من المادة  شأن تنظيم سوق العمل م2006( ل  ب

من ، مقدم من مجلس النواب(ال )بصرريغته المعدلة( قتراح بقانوناال في ضرروء المعد)

 الناحية الدستورية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 
 

 


