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 ـالحــقامل
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 (1ملحق رقم )
 

الموجه إلى صاحب  السؤال
السعادة وزير الإسكان والمقدم 

من سعادة العضو د.منصور 
محمد سرحان بشأن التخطيط 

لحجز أراٍض لبناء مكتبات عامة 
 بالمدن الإسكانية الحديثة، 

 .عليه الوزير سعادة ورد
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 (2ملحق رقم )
 

 صاحب إلى الموجه السؤال
 وشؤون الأشغال وزير السعادة

 العمراني والتخطيط البلديات
 جمعة العضو سعادة من والمقدم

 مخالفات بشأن ال كعبي محمد
 الصيد، وضوابط اشتراطات

 .عليه الوزير سعادة ورد
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 (3ملحق رقم )
الشؤون الخارجية  لجنةتقرير  لجنةتقرير 

والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع 
قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد 

البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر 
م، 2008الرابع والعشرين المنعقد عام 

والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 
م، والمؤتمر السادس والعشرين 2012

سوم م، المرافق للمر2016المنعقد عام 
 م.2019( لسنة 45رقم )
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 م2019ديسمبر  31التاريخ: 

 (7التقرير )

  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
بالتصديق على وثائق االحتاد مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( خبصوص 

الرابع والعشرين املنعقد عام الربيدي العاملي التي أقرت يف املؤمتر 
م، واملؤمتر 2012م، واملؤمتر اخلامس والعشرين املنعقد عام 2008

 السادس والعشرين املنعقد
 م2019( 46املرافق للمرسوم رقم )، م2016عام  

 

 الفصل التشريعي اخلامس - ثانيدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  257الخطاب رقم )، وبموجب م2019 ديسمبر 22بتاريخ 

 الشورى مجلس السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعاليأرسل  (،2د 

مشروع قانون رقم  نسخة من الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

بالتصديق على وثائق االتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر ) ( لسنة ) ( 

م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2008رين المنعقد عام الرابع والعش

المرافق للمرسوم ، م2016م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2012

وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة  لمناقشته ودراسته ،م2019( 46رقم )

 لعرضه على المجلس الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 في االجتماع اآلتي: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1
 

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2019ديسمبر  30 االجتماع الخامس

 

به والتي  اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتترا لمشتتتتتتروع القانون الم الوثا   المتعلقة -2

 اشتملت الم ما يلي:

 التشريع والرأي القانوني.مشروع القانون، ومذكرة هيئة  -

ثا    - عالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشتتتتتتري  و حاد البريدي ال االت

م، 2012م، والمؤتمر الخامس والعشتتتتتتري  المنعقد اام 2008المنعقد اام 

 .م2016والمؤتمر السادس والعشري  المنعقد اام 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 وزارة الخارجية.رأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -
 

 ممثلون ا : بداوة م  اللجنة شارك في االجتماع -

 

 المنصب االسم

 وزارة املواصالت واالتصاالت 

 الوكيل المساعد للبريد الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة

 مستشار قانوني عباس عبد الحفيظ أحمد 

 وزارة اخلارجية

 مدير إدارة الشؤون القانونية عبدالرحمن الحيدانمحمد 

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية أنس يوسف السيد

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية مبارك عبدهللا الرميحي
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 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر •

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة  علي حسن الطوالبة د.

  باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سهيرا عبداللطيف 

 أمين سر لجنة ورة محمد خميسـن

 أخصائي سجل عام أحمدفاطمة عبدالجبار 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم  السيد حسين ماجد
 

 

ا:
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

سالمة مشروع  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى انتهت

 .والقانونية الدستورية تينالقانون من الناحي
 

ا: 
ً
 :ملواصالت واالتصاالترأي وزارة اثالث

أنه تم التوقيع على اتفاقيات البريد  واالتصالالالالالالالاالتأفادت وزارة المواصالالالالالالالالت  

، وتم 1982( لسالالالالنة 24العالمية والعربية والخليجية بموجب المرسالالالالوم بقانون رقم )

التصديق على البروتوكول اإلضافي السابع لدستور االتحاد البريدي العالمي والنظام 

بروتوكولها الختامي التي العام لالتحاد البريدي العالمي واالتفاقية البريدية العالمية و

( لسالالالالالالنة 12بموجب القانون رقم ) 2004أقرت جميعها في مؤتمر بوخارسالالالالالالت عام 

، وبينت الوزارة أن الهدف من التصالالالديق على وقااق االتحاد البريدي العالمي 2011

هو تطوير وتنظيم جميع الخالالدمالالات البريالالديالالة، وتعزيز التعالالاون الالالدولي بين البلالالدان 
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لوزارة حرية تنقل البعاام البريدية في إقليم بريدي واحد األعضالالالاح، حيم ضالالالمنت ا

مؤلف من شالالالالالبكات متواصالالالالاللة ومتكاملة بين البلدان األعضالالالالالاح، وتقديم التسالالالالالهيالت 

المطلوبة لتحقيق بياة بريدية مسالالتدامة، والتشالالجيع على اعتماد معايير مشالالتركة عادلة 

لة للبعاام البريدية تعتمد على اسالالالالالالالتخدام التقنية الحديقة إلقبات األحدام المتواصالالالالالالال

وضالالالالمان التعاون والتفاعل بين األطراف المعنية بقطاع البريد بهدف الوصالالالالول إلى 

ليسالالالالالت منظومة بريدية موحدة تخدم البلدان األعضالالالالالاح، كما أكدت الوزارة على أنه 

جديدة، فااللتزام موجود وقابت بحكم توقيع مملكة البحرين  هناك أية التزامات مالية

 البريدية العالمية.على االتفاقية 

 

ا: رأي وزارة 
ً
 :ةاخلارجيرابع

كمنظمة دولية  -الخارجية أن الهدف من االتحاد البريدي العالمي  وزارة تأفاد

في قطاع البريد عبر العالم  هو تعزيز التعاون بين مختلف العاملين -متخصصة

وذلك من أجل تنظيم وتحسين خدمات البريد على مستوى دولي يكفل مبدأ حرية 

االتحاد البريدي العالمي  تناقل البريد بين دول العالم، كما تهدف الوقااق التي أقرها

إلى تحسين اإلجراحات المتعلقة بعمل االتحاد واألجهزة العاملة فيه للوصول إلى 

بما يعود بالنفع على الدول األعضاح   أفضل الخدمات البريدية على المستوى العالمي

في االتحاد، من خالل استحدام آليات وإجراحات تساهم في االرتقاح بالخدمات 

االتحاد، وتعزيز التعاون بين الدول األعضاح في مجال الخدمات المقدمة من 

 البريدية، وذلك على النحو التالي:

أكيد الم جميع الدول األاضاء الوفاء بااللتزامات الناجمة ا  االتفاقيات الت -1

 واألنظمة التابعة لالتحاد، والتي سب  لتلك الدول التصدي  اليرا.

جلس إدارة االتحاد وأنشطته واختصاصاته إاادة تنظيم األحكام المتعلقة بم -2

 بجعلرا أكثر تطوًرا وشفافية.
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تحديث البنود المتعلقة بإجراءات التحكيم في حال حدوث خالفات بي  الدول  -3

األاضاء، بطريقة تجعل م  آلية التحكيم أكثر وضوًحا وتفصيالً اما كانت 

 اليه في الساب .

نحو يكفل تحقي  احتياجات أكبر  تقديم خدمة دفع بريدية بشكل آم  وميسر الم -4

ادد م  الدول الم أساس نظام يتيح الترابط المتبادل فيما بينرم، م  خالل 

 استحداث االتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

تحديث اآلليات الخاصة باألم  البريدي م  حيث االلتزام بالمتطلبات والمعايير  -5

التدابير األمنية المناسبة دون إااقة تدف  األمنية لالتحاد البريدي العالمي واتخاذ 

 البريد أو التجارة.

االلتزام بالحفاظ الم سرية المعلومات والبيانات المتبادلة أثناء امليات النقل  -6

البريدي بما يتماشم مع التشريعات الوطنية، االوةً الم االتفاقيات والمعاهدات 

 الدولية.

 

أن جميع دول مجلس التعاون قد وقعت على وقااق  وقد ذكرت وزارة الخارجية

. وصادقت كل من م2016و م،2012و م،2008االتحاد البريدي العالمي لألعوام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وقااق االتحاد 

قطر بالتصديق دولة ، في حين اكتفت 2012و م،2008البريدي العالمي لألعوام 

. وإلى اآلن لم تصادق أي دولة م2008لى وقااق االتحاد البريدي العالمي للعام ع

 .م2016خليجية على وقااق االتحاد البريدي العالمي للعام 

 

 
ً
 رأي اللجنة: ا:خامس

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على وقااق االتحاد  تدارست اللجنة

م، 2008البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 

م، والمؤتمر السادس والعشرين 2012والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 
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تم تبادل وجهات  وقد، م2019 لسنة (46م، المرافق للمرسوم رقم )2016المنعقد عام 

 وزارةكل من  النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاح اللجنة، وممقلي

واطلعت ، للجنة والمستشار القانوني، الخارجيةووزارة ، لمواصالت واالتصاالتا

اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاح مؤكًدا 

على  اللجنة كما اطلعت، والقانونية الدستورية تينالناحيلسالمة مشروع القانون من 

المنعقدة االتحاد البريدي العالمي وقااق مؤتمرات  ، وعلىقرار مجلس النواب ومرفقاته

 .م2016وم، 2012وم، 2008 في األعوام

 

الوقااق التي أقرها االتحاد البريدي العالمي _في المؤتمر الرابع تهدف و

م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2008عقد عام نلالتحاد الموالعشرين 

تعزيز التعاون بين  م_ إلى2016م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2012

تطوير وتنظيم جميع الخدمات البريدية مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم، و

االتحاد واألجهزة العاملة فيه، للوصول  واستكمالها وتحسين اإلجراحات المتعلقة بعمل

 إلى أفضل الخدمات البريدية على المستوى العالمي. 

 

 :ما يلي وتضمنت الوقااق

أوالً: وثائق االتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد 

 :وهي ،م2008عام 

 االتحاد البريدي العالمي.البروتوكول اإلضافي القامن لدستور  -1

 البروتوكول اإلضافي األول للنظام العام لالتحاد البريدي العالمي. -2

 االتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي. -3

 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. -4
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ن ثانيًا: وثائق االتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الخامس والعشري

 :، وهيم2012المنعقد عام 

 النظام العام لالتحاد البريدي العالمي بصيغته المعدلة. -1

 االتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي. -2

 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. -3

ثالثًا: وثائق االتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر السادس والعشرين 

 :، وهيم2016المنعقد عام 

 البروتوكول اإلضافي التاسع لدستور االتحاد البريدي العالمي. -1

 البروتوكول اإلضافي األول للنظام العام لالتحاد البريدي العالمي. -2

 االتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولرا الختامي. -3

 االتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية وبروتوكوله الختامي. -4

 

العالمي يساهم في وضع سياسات وأنشطة  اللجنة أن االتحاد البريديوترى 

األمم المتحدة، بهدف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز التعاون بين 

مختلف العاملين في قطاع البريد عبر العالم، والتنسيق بين مختلف الهياات البريدية 

للخدمات البريدية، وضمان تدفق داام لحركة الوطنية، من أجل توفير شبكة عالمية 

أهمية التصديق على وقااق االتحاد البريدي  البريد في العالم، وعليه تؤكد اللجنة

 العالمي. 

مشروع بالموافقة من حيم المبدأ على  توصيفإن اللجنة  وبناح على ما تقدم، 

 ، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق.قانونال
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 ساد
ً
 ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:س

( من الالاحة الداخلية لمجلس الشالالالالالالالورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــًا.   يوسف أحمد الغتمسعادة األستاذ  .1

 مقرًرا احتياطيـًا.  فيصل راشد النعيمي سعادة األستاذ .2
 

 
ً
 اللجنة:ا: توصية سابع

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوح المناقشات واآلراح التي أبديت أقناح دراسة 

 توصي بما يلي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصدي  الم وثا    الموافقة م  حيث المبدأ الم -

االتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشري  المنعقد اام 

م، والمؤتمر السادس 2012والمؤتمر الخامس والعشري  المنعقد اام م، 2008

 .م2019( 46م، المراف  للمرسوم رقم )2016والعشري  المنعقد اام 

 الموافقة الم نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرف . -
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 د. عبدالعزيز بن عبداهلل العجمان                            د النعيميأ. فيصل بن راش

 رئيس اللجنة                                                   نائب رئيس اللجنة       
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 بالتصديق على وثائق االتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين رقم ) ( لسنة ) (  مشروع قانون

 م2016م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2008المنعقد عام  

 م2019( 46المرافق للمرسوم رقم ) 
 

لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 المسمى

 
 رقم ) ( لسنة  مشروع قانون

بالتصديق على وثائق االتحاد 

البريدي العالمي التي أقرت في 

 المؤتمر الرابع والعشرين

م، والمؤتمر 2008المنعقد عام  

الخامس والعشرين المنعقد عام 

 المسمى

 

ى كمالالا الموافقالالة على المسالالالالالالالم   •

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى

 

  ى كمالالاالموافقالالة على المسالالالالالالالم   •

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى

 

 رقم ) ( لسنة  مشروع قانون

بالتصديق على وثائق االتحاد 

البريدي العالمي التي أقرت في 

 المؤتمر الرابع والعشرين

م، والمؤتمر 2008المنعقد عام  

الخامس والعشرين المنعقد عام 
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لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

م، والمؤتمر السادس 2012

 م2016والعشرين المنعقد عام 

م، والمؤتمر السادس 2012

 م2016والعشرين المنعقد عام 

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى آل خليفة        

 .مملكة البحرينملك 

 على الدستور، االطالع بعد

( 24المرسوم بقانون رقم )وعلى 

في شالالالالالأن الموافقة  1982لسالالالالالنة 

على اتفالالالاقيالالالات البريالالالد العالالالالميالالالة 

 والعربية والخليجية،

( لسالالالالالالالنة 12وعلى القانون رقم ) 

بالالالالالالالالتصالالالالالالالالالالديالالالق عالالاللالالالى  2011

 الديباجة

 

ص الالالديبالالاجالالة الموافقالالة على نَ •

 كما ورد في مشروع القانون.

 الديباجة

 
 

  ص الالالالديبالالالاجالالالةالموافقالالالة على نَ  •

 كما ورد في مشروع القانون.

 
 

 

 الديباجة

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى آل خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 24المرسالالالالالوم بقانون رقم )وعلى 

في شالالالالالالالأن الموافقة   1982لسالالالالالالالنة 

على اتفالالالاقيالالالات البريالالالد العالالالالميالالالة 

 والعربية والخليجية،

( لسالالالالالالالنالالة 12القالالانون رقم )وعلى 

بالالالالالالالالالتصالالالالالالالالالالديالالالالق عالالالاللالالالالى   2011
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لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

البروتوكول اإلضالالالالالالالافي السالالالالالالالابع 

لدسالالالالتور االتحاد البريدي العالمي 

والنظالالالام العالالالام لالتحالالالاد البريالالالدي 

العالالالالالمي واالتفالالالالاقيالالالالة البريالالالالديالالالالة 

العالالالميالالة وبروتوكولهالالا الختالالامي 

التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 

2004، 

وعلى وقالالالااق االتحالالالاد البريالالالدي 

العالالالالمي التي أقرت في المؤتمر 

الرابع والعشالالالالالالالرين المنعقالالد عالالام 

م، والالالمالالؤتالالمالالر الالالخالالالالامالالس 2008

 م،2012والعشالالالرين المنعقد عام 

البروتوكول اإلضالالالالالالالالافي السالالالالالالالالابع 

لدسالالالالالالالتور االتحاد البريدي العالمي 

والنظالالالام العالالالام لالتحالالالاد البريالالالدي 

العالمي واالتفاقية البريدية العالمية 

وبروتوكولهالالا الختالالامي التي أقرهالالا 

 ،2004مؤتمر بوخارست عام 

لبريالالالالدي  وعلى وقالالالالااق االتحالالالالاد ا

لتي أقرت في المؤتمر العالالالالالمي ا

الرابع والعشالالالالالالالرين المنعقالالالالد عالالالالام 

م، والالالمالالؤتالالمالالر الالالخالالالالامالالس 2008

م، 2012والعشالالالالالالالرين المنعقد عام 

والمؤتمر السالالالالالالالالالادس والعشالالالالالالالرين 

 ،2016المنعقد عام 
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لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

والمؤتمر السالالالالالالالادس والعشالالالالالالالرين 

 ،2016المنعقد عام 

أقر مجلس الشالالالالالالالورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصالالالالاله، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

مجلس الشالالالالالالالالورى ومجلالس   قر  أ

قانون اآلتي نصالالالالالالالاله، وقد  النواب ال

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 األولىمادة ال

صالالالالالالالودق على وقالالالالااق االتحالالالالاد 

البريالالدي العالالالمي التي أقرت في 

المؤتمر الرابع والعشالالرين المنعقد 

م، والمؤتمر الخامس 2008عام 

م، 2012والعشالالالرين المنعقد عام 

والمؤتمر السالالالالالالالادس والعشالالالالالالالرين 

 األولىمادة ال
 

 

كمالالا  المالالادةص نَالموافقالالة على  •

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

 

 

المادة كما ص الموافقة على نَ •

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

اق االتحالالالالاد   على وقالالالالا صالالالالالالالالودق 

البريالالالالدي العالالالالالمي التي أقرت في 

المؤتمر الرابع والعشالالالالالالرين المنعقد 

م، والمؤتمر الخالالالامس 2008عالالالام 

م، 2012والعشالالالالالالالرين المنعقد عام 

والمؤتمر السالالالالالالالالالادس والعشالالالالالالالرين 
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لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

م، والمرافقالالة 2016المنعقالالد عالالام 

 لهذا القانون، على النحو اآلتي:

البريالالالالدي : وقالالالالااق االتحالالالالاد أوالً 

العالالالالمي التي أقرت في المؤتمر 

الرابع والعشالالالالالالالرين المنعقالالد عالالام 

 م:2008

البروتوكول اإلضالالالالالافي القامن  -1

لالالالدسالالالالالالالتور االتحالالالاد البريالالالدي 

 العالمي.

البروتوكول اإلضالالالالالالافي األول  -2

حاد البريدي  عام لالت ظام ال للن

 العالمي.

م، والمرافقالالالة  2016المنعقالالالد عالالالام 

 لهذا القانون، على النحو اآلتي:

الالالبالالريالالالالدي  : وقالالالالااالالق االتالالحالالالالاد أوالً 

العالالالالالمي التي أقرت في المؤتمر 

الرابع والعشالالالالالالالرين المنعقالالالالد عالالالالام 

 م:2008

قامن  -1 البروتوكول اإلضالالالالالالالالافي ال

لالالالالدسالالالالالالالتور االتحالالالالاد البريالالالالدي 

 العالمي.

البروتوكول اإلضالالالالالالالالالافي األول  -2

للنظالالام العالالام لالتحالالاد البريالالدي 

 العالمي.
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لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

االتفالالاقيالالة البريالالديالالة العالالالميالالة  -3

 وبروتوكولها الختامي.

الخاص بخدمات الدفع االتفاق  -4

 البريدية.

ا : وقالالالااق االتحالالالاد البريالالالدي ثىىىانيىىىً

العالالالالمي التي أقرت في المؤتمر 

الخامس والعشالالالالالالالرين المنعقد عام 

 م:2012

النظالام العالام لالتحالاد البريالدي  -1

 العالمي بصيغته المعدلة.

االتفالالاقيالالة البريالالديالالة العالالالميالالة  -2

 وبروتوكولها الختامي.

االتفالالالاقيالالالة البريالالالديالالالة العالالالالميالالالة  -3

 وبروتوكولها الختامي.

فاق الخاص -4 لدفع  االت خدمات ا ب

 البريدية.

ا : وقالالالااق االتحالالالاد البريالالالدي ثىىىانيىىىً

العالالالالالمي التي أقرت في المؤتمر 

الخالالامس والعشالالالالالالالرين المنعقالالد عالالام 

 م:2012

النظالالام العالالام لالتحالالاد البريالالدي  -1

 العالمي بصيغته المعدلة.

االتفالالالاقيالالالة البريالالالديالالالة العالالالالميالالالة  -2

 وبروتوكولها الختامي.



 

137 
 

لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

االتفاق الخاص بخدمات الدفع  -3

 يدية.البر

ا : وقالالالااق االتحالالالاد البريالالالدي ثىىىالثىىىً

العالالالالمي التي أقرت في المؤتمر 

السالالالالادس والعشالالالالرين المنعقد عام 

 م:2016

البروتوكول اإلضالالافي التاسالالع  -1

لالالالدسالالالالالالالتور االتحالالالاد البريالالالدي 

 العالمي.

البروتوكول اإلضالالالالالالافي األول  -2

حاد البريدي  عام لالت ظام ال للن

 العالمي.

لدفع  -3 خدمات ا خاص ب فاق ال االت

 البريدية.

ا : وقالالالااق االتحالالالاد البريالالالدي ثىىىالثىىىً

العالالالالالمي التي أقرت في المؤتمر 

السالالالالالالادس والعشالالالالالالرين المنعقد عام 

 م:2016

البروتوكول اإلضالالالالالافي التاسالالالالالع  -1

لالالالالدسالالالالالالالتور االتحالالالالاد البريالالالالدي 

 العالمي.

البروتوكول اإلضالالالالالالالالالافي األول  -2

للنظالالام العالالام لالتحالالاد البريالالدي 

 العالمي.
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لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

االتفالالاقيالالة البريالالديالالة العالالالميالالة  -3

 ولها الختامي.وبروتوك

االتفاق الخاص بخدمات الدفع  -4

الالالالبالالالريالالالالديالالالالة وبالالالروتالالالوكالالالولالالالاله 

 الختامي.

االتفالالالاقيالالالة البريالالالديالالالة العالالالالميالالالة  -3

 وتوكولها الختامي.وبر

لدفع  -4 خدمات ا خاص ب فاق ال االت

الالالالالبالالالالريالالالالديالالالالة وبالالالالروتالالالالوكالالالالولالالالاله    

 الختامي.

 

 



 

139 
 

لقانون كما نصوص مواد مشروع ا
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الثانيةمادة ال

راالاليالالس مالالجالاللالالس الالالوزراح  عالاللالالى

 –كل فيما يخصالالالالالالاله  –والوزراح 

قانون، ويُعمالل  هذا ال يذ أحكام  تنف

به من اليوم التالي لتاريخ نشالالالالالالره 

 في الجريدة الرسمية.

 الثانيةمادة ال

كمالالا  المالالادةص نَالموافقالالة على  •

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

كمالالا  المالالادةص نَالموافقالالة على  •

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

راالالاليالالالس مالالالجالالاللالالالس الالالالوزراح  عالالاللالالالى

 –كالل فيمالالا يخصالالالالالالالاله  –والوزراح 

تنفيالالذ أحكالالام هالالذا القالالانون، ويعمالالل   

تاريخ نشالالالالالالالره    تالي ل به من اليوم ال

 في الجريدة الرسمية.
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 م2019ديسمبر  29 التاريخ:
 

 

 احملرتم  عبدالعزيز عبداهلل العجمان /الدكتورسعادة 
 اخلارجية والدفاع واألمن الوطني الشؤون رئيــس جلنة 

 
بالتصديق على وثائق االتحاد البريدي العالمي التي أقرت  مشروع قانونالموضوع: 

م، والمؤتمر الخامس والعشرين 2008الرابع والعشرين المنعقد في عام  رفي المؤتم

م، 2016م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد في عام 2012المنعقد في عام 

 م. 2019( لسنة 46المرافق للمرسوم رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

الصالح رئيس معالي السيد علي بن صالح م، أرف  2019ديسمبر  22بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة م (2د  5ص ل ت ق/ ف  258م )، ضم  كتابه رقالمجلس

الرابع  ربالتصديق على وثائق االتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتم

م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد في عام 2008والعشرين المنعقد في عام 

م، المرافق للمرسوم 2016م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد في عام 2012

ته وإبداء إلم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشم، 2019( لسنة 46رقم )

 .الخارجية والدفاع واألمن الوطني الشؤون للجنةالمالحظات اليه 
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اقدت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية اجتماارا م 2019ديسمممبر  29وبتاريخ     

 ،، وقرار مجلس النواب بشتتتأنهالمذكور ، حيث اطلعت الم مشتتتروع القانونالعاشمممر

القانوني كما ناقشتتتت الرأي القانوني المعد م  قبل المستتتتشتتتار القانوني، والمستتتتشتتتار 

 .المسااد للجنة

 

لمبادئ  إلم ادم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانترت اللجنة       

 وأحكام الدستور. 

 

 رأي اللجنة:

بالتصديق على وثائق االتحاد البريدي العالمي  مشروع قانون ترى اللجنة سالمة      

م، والمؤتمر الخامس 2008الرابع والعشرين المنعقد في عام  رالتي أقرت في المؤتم

م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد في عام 2012والعشرين المنعقد في عام 

م  الناحيتي  الدستورية م، 2019( لسنة 46م، المرافق للمرسوم رقم )2016

  .والقانونية

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
الشؤون  لجنةتقرير  لجنةتقرير 

الخارجية والدفاع والأمن الوطني 
 بالتصديقبخصوص مشروع قانون 

 في التعاون بشأن الاتفاقية على
 ممل كة حكومة بين الجمركية المسائل

ية وحكومة البحرين  مصر جمهور
( 47) رقم للمرسوم المرافق العربية،

 م.19-2 لسنة
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 م2019ديسمبر  31التاريخ: 

 (6التقرير )

 

  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بشأن خبصوص 

التعاون يف املسائل اجلمركية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
 2019( لسنة 47مجهورية مصر العربية املرافق للمرسوم رقم )

 

 الفصل التشريعي اخلامس - ثانيور االنعقاد العادي الد

 
 

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  255، وبموجب الخطاب رقم )م2019 ديسمبر 22بتاريخ 

 الشورى مجلس السيد علي بن صالح الصالح رئيس صاحب المعاليأرسل  (،2د 

قانون رقم مشروع  نسخة من الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين 

حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية المرافق للمرسوم رقم 

وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة  لمناقشته ودراسته ،2019( لسنة 47)

 لعرضه على المجلس الموقر.
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 راءات اللجنة:أوالً: إج

 في االجتماع اآلتي: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -3
 

 تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 م2019ديسمبر  30 االجتماع الخامس

 

به والتي  اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتترا لمشتتتتتتروع القانون الم الوثا   المتعلقة -4

 اشتملت الم ما يلي:

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

بي  حكومة مملكة البحري   بشتتتتتتأن التعاون في المستتتتتتا ل الجمركية االتفاقية -

 .مصر العربيةوحكومة جمرورية 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 رأي وزارة الخارجية.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 ممثلون ا : بداوة م  اللجنة شارك في االجتماع -

 المنصب االسم

 شؤون اجلمارك -الداخليةوزارة 

مدير إدارة التخطيط والسياسات  وليد يوسف أجور
 الجمركية بشؤون الجمارك

 القانونيةإدارة الشؤون  النقيب فيصل عبدالعزيز النجار
 إدارة الشؤون القانونية المالزم أول أحمد عبدهللا الجازي

 وزارة اخلارجية

 مدير إدارة الشؤون القانونية محمد عبدالرحمن الحيدان

 مستشار بإدارة الشؤون القانونية أنس يوسف السيد

سكرتير ثالث بإدارة الشؤون  مبارك عبدهللا الرميحي

 القانونية
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 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر •

 

 المنصب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني
 نائب رئيس الهيئة  علي حسن الطوالبة د.

  باحث قانوني فاطمة غانم الذوادي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان د. سهيرا عبداللطيف 

 أمين سر لجنة ورة محمد خميسـن

 أخصائي سجل عام أحمدفاطمة عبدالجبار 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم  السيد حسين ماجد

 

ا:
ً
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثاني

سالمة مشروع  إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى انتهت

 .والقانونية الدستورية تينالقانون من الناحي

 

ا: 
ً
 :شؤون اجلمارك -ةيداخلرأي وزارة الثالث

 موافقتها على مشالالالروع القانون شالالالؤون الجمارك أبدت وزارة الداخلية ممقلة في 

بالتصالالالالالديق على االتفاقية بشالالالالالأن التعاون في المسالالالالالاال الجمركية بين حكومة مملكة 

االتفاقية في إرسالالالالاح ، وأكدت على أهمية البحرين وحكومة جمهورية مصالالالالر العربية

أسالالالالالس التعاون المشالالالالالترك في المجال الجمركي بين البلدين بما يحقق مصالالالالاللحة كال 

 الطرفين.
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ا: رأي وزارة 
ً
 :ةاخلارجيرابع

الخارجية أهمية االتفاقية في تعزيز العالقات القنااية بين البلدين  وزارة أكدت

لى تبادل الخبرات ودعم الجهود المشتركة بينهما في المساال الجمركية، إضافة إ

والتجارب في المساال الجمركية، وتعزيز الدور التنفيذي في مجال مكافحة 

المخالفات الجمركية والتهريب الجمركي، وذلك لضمان التطبيق السليم للتشريعات 

وأوضحت الوزارة  الجمركية السارية في كال البلدين واالتفاقيات المصادق عليها.

 أحكام الدستور، وال توجد بها شبهة دستورية. ال تتعارض مع قيةاأن االتف

 

 
ً
 رأي اللجنة: ا:خامس

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على االتفاقية بشأن  تدارست اللجنة

التعاون في المساال الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر 

تم تبادل وجهات النظر بشأنه وقد ، 2019( لسنة 47العربية المرافق للمرسوم رقم )

ووزارة ، الداخلية وزارةكل من  من قبل أصحاب السعادة أعضاح اللجنة، وممقلي

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون ، للجنة والمستشار القانوني،  الخارجية

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاح مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من 

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

بين حكومة مملكة البحرين  بشأن التعاون في المساال الجمركية االتفاقية وعلى

 .مصر العربيةوحكومة جمهورية 

 

نت المادة )20من ) –فضالً عن الديباجة  –االتفاقية  وتتألف ( 1( مادة، تضمَّ

نطاق تطبيق ( 3و 2وبيَّنت المادتان ) .المصطلحات الواردة باالتفاقيةتعاريف ألهم 

مكافحة ( آلية 5و 4وأوضحت المادتان ) االتفاقية، وأوجه التعاون والمساعدة المتبادلة.

االتجار غير المشروع في البضااع، وتبادل المعلومات التي من شأنها رفع كفاحة 

إلى  (6) واد منالم تناولتو المتعاقدين.تطبيق اإلجراحات الجمركية بين الطرفين 
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( األحكام المتعلقة بما يلي: )تقديم المعلومات الخاصة بالبضااع، المخالفات 17)

الجمركية والتهريب الجمركي، السعي لتوفير المعلومات المطلوبة، آلية تبادل 

ت، المعلومات، تبليغ الطلبات، التحريات الجمركية، استخدام المعلومات والمستندا

 استعمال المعلومات، المعاملة بالمقل، تعليق العمل باالتفاقية، السرية، آلية التعاون(.

التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين  تسوية المنازعات فقد تضمنت( 18) ادةما المأ

أحكام إجراح التعديالت على  (19) ةفي حين بيَّنت الماد بشأن تفسير أو تنفيذ االتفاقية.

 ، وإنهااها.أحكام دخول االتفاقية حيز النفاذ ( على20االتفاقية، وأخيًرا نصت المادة )

والقوانين  الدستورتبين أنها ال تتعارض وأحكام  االتفاقيةوباستعراض أحكام  

( 37، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعماالً لحكم الفقرة القانية من المادة )النافذة

وبناح على ذلك، قامت هياة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع  من الدستور.

المادة قانون بالتصديق على االتفاقية. ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، 

 تنفيذية. المادة الثانيةبالتصديق على االتفاقية، فيما جاحت  ألولىا

 

نوفمبر  11مملكة البحرين بتاريخ في االتفاقية الموق عة وترى اللجنة أن 

م، تهدف إلى دعم العالقات االقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 2018

سس التعاون المشترك أُ  ، وإرساحمصر العربية بما يحقق مصلحة الطرفينجمهورية 

في المساال الجمركية، بقصد رفع كفاحة إجراحات الرقابة وضمان الدقة  ينبلدبين ال

 في تحصيل الرسوم الجمركية والضرااب. 

 

ادة أعضاح عالس أصحاب وبعد تدارس اآلراح والمالحظات التي أبديت من قبل 

 توصيتهاخلصت اللجنة إلى  االتفاقية،، ونظًرا ألهمية االنضمام إلى هذه اللجنة

، والموافقة على نصوص مواده وفق قانونالمشروع الموافقة من حيم المبدأ على ب

 الجدول المرفق.
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ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ساد
ً
 س

( من الالاحة الداخلية لمجلس الشالالالالالالالورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــًا.  يوسف أحمـد الغتمسعادة األستاذ  .3

 مقرًرا احتياطيـًا.  فيصل راشد النعيمي سعادة األستاذ .4

 

 
ً
 ا: توصية اللجنة:سابع

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوح المناقشات واآلراح التي أبديت أقناح دراسة 

 توصي بما يلي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالتصدي  الم االتفاقية  الموافقة م  حيث المبدأ الم -

بشأن التعاون في المسا ل الجمركية بي  حكومة مملكة البحري  وحكومة جمرورية 

 .2019( لسنة 47مصر العربية المراف  للمرسوم رقم )

 الموافقة الم نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرف . -

 

 ض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معرو

 

 

 د. عبدالعزيز بن عبداهلل العجمان                            أ. فيصل بن راشد النعيمي

 رئيس اللجنة                                                   نائب رئيس اللجنة       
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بالتصديق على االتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون

 2019( لسنة 47)جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 المسمى

 
 رقم ) ( لسنة مشروع قانون

بالتصديق على االتفاقية بشأن 

التعاون في المسائل الجمركية 

بين حكومة مملكة البحرين 

 وحكومة جمهورية مصر العربية 

 

 

 المسمى

 

ى كمالالا الموافقالالة على المسالالالالالالالم   •

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى

 

  ى كمالالاالموافقالالة على المسالالالالالالالم   •

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى

 

 رقم ) ( لسنة مشروع قانون

بالتصديق على االتفاقية بشأن 

التعاون في المسائل الجمركية  

بين حكومة مملكة البحرين 

 وحكومة جمهورية مصر العربية 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

االتفاقية بشالالالالأن التعاون في وعلى 

الجمركية بين حكومة المسالالالالالالالاال 

مالالمالاللالالكالالالالة الالالبالالحالالريالالن وحالالكالالومالالالالة 

جمهورية مصر العربية، الموقعة 

منالالالالامالالالالة بتالالالالاريخ          ل في مالالالالدينالالالالة ا

 ،2018نوفمبر  11

 الديباجة

 

ص الالالديبالالاجالالة الموافقالالة على نَ •

 كما ورد في مشروع القانون.

 باجةالدي

 
 

  ص الالالالديبالالالاجالالالةالموافقالالالة على نَ  •

 كما ورد في مشروع القانون.

 
 

 

 الديباجة

 

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىى آل خليفىىة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

االتفاقية بشالالالالالالالأن التعاون في وعلى 

المسالالالالالالالالااالالل الجمركيالالة بين حكومالالة 

مالالالمالالاللالالالكالالالالة الالالالبالالالحالالالريالالالن وحالالالكالالالومالالالالة    

العربية، الموقعة جمهورية مصالالالالالالر 

فالالي مالالالالديالالنالالالالة الالالمالالنالالالالامالالالالة بالالتالالالالاريالالخ            

 ،2018نوفمبر  11
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

أقر مجلس الشالالالالالالالورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصالالالالاله، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

مجلس الشالالالالالالالالورى ومجلالس   قر  أ

قانون اآلتي نصالالالالالالالاله، وقد  النواب ال

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 األولىمادة ال

ية بشالالالالالالالالأن  فاق ودق على االت صالالالالالالالُ

التعاون في المسالالالالالالالالاال الجمركية 

لبحرين  بين حكومالالالالة مملكالالالالة ا

وحكومالالالالة جمهوريالالالالة مصالالالالالالالالر 

العربية، الموقعة في مدينة المنامة 

، 2018نالالوفالالمالالبالالر  11بالالتالالالالاريالالخ 

 والمرافقة لهذا القانون.

 األولىمادة ال
 

 

كمالالا  نص المالالادةالموافقالالة على  •

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

 

 

الموافقة على نص المادة كما  •

 ورد في مشروع القانون.

 األولىمادة ال

ودق على االتفالالاقيالالة بشالالالالالالالالالأن   صالالالالالالالُ

التعالالاون في المسالالالالالالالالااالالل الجمركيالالة    

باليالن حالكالومالالالالة مالماللالكالالالالة الالبالحالريالالن 

وحالالكالالومالالالالة جالالمالالهالالوريالالالالة مصالالالالالالالالالر    

العربية، الموقعة في مدينة المنامة 

، 2018نالالوفالالمالالبالالر  11بالالتالالالالاريالالخ 

 والمرافقة لهذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 الثانيةمادة ال

راالاليالالس مالالجالاللالالس الالالوزراح  عالاللالالى

 –كل فيما يخصالالالالالالاله  –والوزراح 

قانون، ويعمالل  هذا ال يذ أحكام  تنف

به من اليوم التالي لتاريخ نشالالالالالالره 

 في الجريدة الرسمية.

 الثانيةمادة ال

كمالالا  نَص المالالادةالموافقالالة على  •

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

كمالالا  نَص المالالادةالموافقالالة على  •

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيةمادة ال

راالالاليالالالس مالالالجالالاللالالالس الالالالوزراح  عالالاللالالالى

 –كالل فيمالالا يخصالالالالالالالاله  –والوزراح 

تنفيالالذ أحكالالام هالالذا القالالانون، ويعمالالل   

تاريخ نشالالالالالالالره    تالي ل به من اليوم ال

 في الجريدة الرسمية.
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 م2019ديسمبر  29 التاريخ:
 

 

 احملرتم  عبدالعزيز عبداهلل العجمان /الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
 

بالتصديق على االتفاقية بشأن التعاون في المسائل  مشروع قانونالموضوع: 

الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق 

 م. 2019( لسنة 47للمرسوم رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرف  2019ديسمبر  22بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة م (2د  5ص ل ت ق/ ف  256م )كتابه رق، ضم  المجلس

بالتصديق على االتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة 

( لسنــة 47البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم )

داء المالحظات ته وإبإلم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشم، 2019

 .الخارجية والدفاع واألمن الوطني الشؤون للجنةاليه 
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اقدت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية اجتماارا م 2019ديسمممبر  29وبتاريخ     

وقرار مجلس  واالتفاقية، ، المذكور ، حيث اطلعت الم مشتتتتتتروع القانونالعاشممممممر

المعد م  قبل المستتتتتتتشتتتتتتتار القانوني، كما ناقشتتتتتتتت الرأي القانوني  ،النواب بشتتتتتتتأنه

 .والمستشار القانوني المسااد للجنة

 

لمبادئ  إلم ادم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانترت اللجنة       

 وأحكام الدستور. 

 

 رأي اللجنة:

بالتصديق على االتفاقية بشأن التعاون في  مشروع قانون ترى اللجنة سالمة  

المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، 

  .م  الناحيتي  الدستورية والقانونيةم، 2019( لسنة 47المرافق للمرسوم رقم )

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 الأول التكميلي التقرير لجنة تقرير
 مشروع بخصوص الخدمات للجنة

 الى جديدة فقرة بإضافة قانون
 رقم القانون من( 27) المادة

 تنظيم بشأن م،2006 لسنة( 19)
 ضوء في المعد) العمل، سوق
 ــ المعدلة بصيغته ــ بقانون الاقتراح

 (.النواب مجلس من المقدم
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 م2019ديسمبر  26التاريخ: 

 

 

 التقرير التكميلي األول للجنة اخلدمات 

( لسنة 19( من القانون رقم )27مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إىل املادة )حول 
 م، بشأن تنظيم سوق العمل2006

 )املعد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب( 

 الفصل التشريعي اخلامس- الثانيدور االنعقاد العادي 

 

 

 :مقدمــة

أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح م، 2019نوفمبر  4بتاريخ  

على قرار  (، بناحً 2د 5ص ل خ ت/ ف 203)رايس مجلس الشورى خطابًا برقم 

من الفصل التشريعي  القانياالنعقاد العادي  من دور الرابعةجلسته المجلس في 

مشروع قانون بالموافقة على إعادة  م،2019 نوفمبر 3بتاريخ الخامس والمنعقدة 

م، بشأن 2006( لسنة 19( من القانون رقم )27افة فقرة جديدة إلى المادة )بإض

)المعد بناح على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من تنظيم سوق العمل 

 إلى اللجنة على أن تتم دراسته وإعداد تقريرها بشأنه.مجلس النواب(، 
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 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 عاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف المذكور أ

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات اآلتية: (1)

 تاريخـــه رقـم االجتمـاع                   

 م2019نوفمبر  12 االجتماع القالم 

 م2019نوفمبر  18 االجتماع الرابع

 م2019ديسمبر  2 االجتماع الخامس

 م2019ديسمبر  9 السادساالجتماع 

 م2019ديسمبر  18 السابعاالجتماع 

 م2019ديسمبر  23 القامناالجتماع 

 

 

اطلعت اللجنة أقناح دراسالالالالتها لمشالالالالروع القانون موضالالالالوع البحم والدراسالالالالة على  (2)

 الوقااق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي: 

 (مرفقرأي لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى. ) -

 (مرفقرأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان. ) -

 (مرفقجمعية حماية العمال الوافدين. ) رأي -

م والتي نوقش فيها 2019 نوفمبر 3( المنعقدة بتاريخ 4مضالالالالالالالبطة الجلسالالالالالالالة رقم ) -

 (مرفق) .للجنة السابق    التقرير

 (مرفقالقانوني لشؤون اللجان. ) رمذكرة المستشا -
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 (مرفق) االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. -

 

( لسالالالنة 19( من القانون رقم )27مشالالالروع قانون بإضالالالافة فقرة جديدة إلى المادة )  -

م، بشالالالالالالالأن تنظيم سالالالالالالالوق العمل )المعد بناح على االقتراح بقانون "بصالالالالالالاليغته 2006

 . المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

وبدعوة من اللجنة، شالالالالالالارك في اجتماعها القالم ممقلو هياة تنظيم سالالالالالالوق العمل،  (3)

 م حضر كل من:حي

 المنصب االسم

  أسامة عبدهللا العبسي

 سىىىىىىو  تنظيم الرئيس التنفيذي لهيئة

 العمل

 قانونيالمستشار الالقائم بأعمال  هيفاء عبدالكريم أحمد    

 منسق إداري سيد عبدالجبار سلمان     
 

 

 حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من: (4)

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة العالقات العامة واإلعالم

 أخصائي إعالم أول عباس العراديعلي 

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسيد 
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ا: رأي هيئة تنظيم سوق العمل:
ً
 ثانيـ

تطبيق مشروع القانون على صعوبة أشار ممقلو هياة تنظيم سوق العمل إلى 

من  وصدور قرارأرض الواقع، حيم إنه في حال القبض على العامل المخالف 

المحكمة بتوقيفه لمدة عشرة أيام ومن قم اإلبعاد، فمن الصعوبة استمرار حبسه لمدة 

تنفيذ تزيد على المدة التي قضت بها المحكمة، وبناًح على ذلك فلن تتمكن الهياة من 

لن تتمكن  وذلك لعدم توفر المبالغ الكافية لذلك، وفي ذات الوقت المحكمة باإلبعادحكم 

 .ال يملك إقامة ساريةـًا ومخالف كونهفي البلد  العامل تركالهياة من 

 

أما فيما يتعلق بالحسابات البنكية للعمالة التاركة للعمل،  فأكد  ممقلو الهياة أن 

الحساب يتطلب  ذلكا بنكيـًا، فإن الوصول إلى العامل األجنبي وإن كان يملك حسابـً 

العمل بالمخالفة لشروط  تاركيالحصول على حكم قضااي من المحكمة، وإن 

يعادل ( عامل، بما 2500يصل عددهم إلى أقل من ) مملكة البحرينالتصريح في 

، وأن تلك العمالة في غالبية األحوال ذات أجور مملكةال% من تعداد العمالة في 0,4

تدنية وليس لديها حسابات بنكية، لذلك ال يمكن الحجز عليها إال بحكم قضااي من م

األجنبي بالمملكة بشكل العامل المحكمة، وأن عدم توافر المال سوف يؤدي إلى بقاح 

 مخالف للقانون.

بطلب مرئيات ، تقدمت لجنة الخدمات م2019نوفمبر  13)مالحظة: بتاريخ 

مكتوبة ً بشأن عدٍد من االحصائيات المتعلقة بالعمالة التاركة هيئة تنظيم سو  العمل 

  للعمل، إال أن اللجنة لم تستلم أي رد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير(.
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ا: رأي جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى:
ً
 ثالثـ

أنه من  –ا للجنة من خالل مذكرتها التي قدمته –رأت لجنة حقوق اإلنسان 

غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل األجنبي إلى بالده بسبب 

قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع؛ نظًرا لعدم مسؤولية صاحب 

العمل عن هروب العامل الذي يترك العمل رغم إرادة صاحب العمل، وما سيلحقه 

 اري نتيجة هروب العامل األجنبي.من أضرار بنشاطه التج

وعليه من الضروري أن يتحمل العامل الهارب مسؤولية تركه العمل بشكل 

غير مشروع ومخالف لشروط تصريح العمل دون تحميل صاحب العمل أي آقار لهذا 

 الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل.

على حقوق المواطنين  كما رأت اللجنة أن مشروع القانون يتماشى والمحافظة

وكذلك حقوق العمال األجانب عند احترامهم لنصوص العقود المبرمة بين الطرفين 

عند بدح العمل وذلك انطالقـًا من توقيع مملكة البحرين على االتفاقيات والمعاهدات 

اإلقليمية والدولية ذات الصلة، وخصوصـًا ما يتعلق منها بتوفير بياة العمل السليمة 

عزيز الحقوق والمكتسبات بالنسبة لصاحب العمل والعامل في سوق العمل وضمان ت

 بما يحقق مصالح جميع أطراف العمل القالقة.

واقترحت اللجنة البحم عن آلية أخرى تحفظ حقوق الجميع، وذلك من خالل 

 (مرفقمظلة تأمينية يدفعها العامل عند التحاقه بالعمل. )

 

ا: رأي املؤسسة الوطنية حل
ً
 قوق اإلنسان:رابعـ

عبر مذكرتها التي تسلمتها اللجنة  –أكد ت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

أن تنظيم إجراح من يتحمل نفقات ترحيل العامل األجنبي الذي يترك عمله مخالفـًا  –

لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه، من المساال الخاضعة التفاق أطراف عقد 
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د شريعة المتعاقدين(، وفي األحوال التي لم يتم النص العمل، بناًح على قاعدة )العق

عليها، فإنه يلزم طبقـًا لقواعد المساواة وتحقيق التوازن بين أطراف العقد، أن يكون 

الطرف المخل بالتزاماته هو المسؤول عن تحمل تلك النفقات، على أن تتولى الجهة 

 المعنية إيجاد آلية تضمن تحقيق ذلك.

ن التعديل الوارد في مشروع القانون وفقـًا لما انتهى إليه وأضافت المؤسسة، أ

قرار مجلس النواب الموقر، ليس له أي تأقير أو مساس بحقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية، وفقـًا لما قررته أحكام الدستور والصكوك واالتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 (مرفقبحقوق اإلنسان. )

 

ا: رأي
ً
 :عمال الوافدينمجعية محاية ال خامسـ

مشروع القانون، بي نتها  بشأن التوصياتبعض  لجمعية حماية العمال الوافدينكان 

 :اآلتيةفي مذكرتها التي قدمتها للجنة، حيم تمقلت في النقاط 

 

إعالم موظفي مراكز الشرطة بضرورة استكمال التقارير المعد ة من قبلهم عن  .1

المراكز، مع الحرص على معرفة أسباب تركهم العمال الذين يأتون إلى تلك 

 للعمل.

وضع آلية وطنية لرصد إساحة المعاملة في مكان العمل واإلتجار من خالل  .2

 .مركز حماية العمالة الوافدة التابع لهياة تنظيم سوق العمل

بحرينية( لدى  خمسة دنانيريقوم العمال الوافدون بدفع رسوٍم تأمينية مقدارها ) .3

وصولهم، على أن يتم حفظ تلك المبالغ في صندوٍق وطنيٍ يتم االستفادة منه 

 لدفع تكاليف تذاكر العودة للعمال الهاربين أو إعادة رفاتهم في حالة الوفاة.

 (مرفق)
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ا: 
ً
 رأي اللجنـة:سادسـ

وذلك مواد مشروع القانون مع ممقلي هياة تنظيم سوق العمل، تدارست اللجنة 

بحقت اللجنة أوجه كما  ،لشؤون اللجان بالمجلسضور المستشار القانوني بح

المالحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاح المجلس أقناح مناقشة 

  .مشروع القانون

رأي هياة تنظيم سوق العمل ورأي غرفة تجارة  اطلعت اللجنة على وقد

رأي لجنة الشؤون  وصناعة البحرين المرفقين بقرار مجلس النواب، كما اطلعت على

من  مشروع القانونالتشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاح مؤكًدا لسالمة 

 الناحية الدستورية.

ادتين، تضمنت المادة من م –فضالً عن الديباجة  –مشروع القانون ويتألف 

( لسنة 19( من القانون رقم )27األولى إضافة فقرة جديدة برقم )د( إلى المادة )

 م بشأن تنظيم سوق العمل، فيما جاحت المادة القانية تنفيذية.  2006

مشروع القانون إلى تحميل العامل األجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة ويهدف 

أنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها لشروط تصريح العمل الصادر بش

بجنسيته، باعتبار أن تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل األجنبي في كل األحوال 

بما في ذلك حالة قيام العامل بترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر 

 بشأنه يعد أمًرا غير منطقي.

بديت من قبل أصحاب السعادة أعضاح وبعد تدارس اآلراح والمالحظات التي أ

التمسالالالالك بتوصالالالاليتها  انتهت اللجنة إلىاللجنة والمسالالالالتشالالالالار القانوني لشالالالالؤون اللجان، 

 اآلتية: لالعتباراتوذلك  بالموافقة عليه،

العامل المخالف لنفقات عودته يخفف من األضرار التي تلحق بصاحب  إن تحمل – أوالً 

دام العامل وتدريبه وتوفير بديل له، العمل والتي تشمل خسارته لنفقات استق

فضالً عن الخساار التي لحقت بالعمل نتيجة نقص األيدي العاملة والتأقير على 
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إنتاجية المشروع وأرباحه. إن مراعاة هذه االعتبارات االقتصادية تسهم في 

تحقيق نوع من التوازن في العالقات العقدية بين العامل وصاحب العمل، وهو 

د( من الدستور البحريني والتي تنص /13تحقيق أهداف المادة ) ما يساهم في

على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة ينظم القانون، على أن "

"، وكذلك يتفق مع أهداف ، العالقة بين العمال وأصحاب األعمالاالجتماعية

وضرورة ميقاق العمل الوطني الذي أكد صراحةً على مراعاة توازن العقود 

التوازن بحيم تكفل على أسس اقتصادية وعلى أساس العدالة االجتماعية  قيامها

 بين كل من أطراف اإلنتاج والعالقات التعاقدية.

تقتصر آقار العقوبة على من ارتكب الفعل المخالف للقانون وال تنتقل إلى    -ـًا ثاني

الدستور التي أكدت أن العقوبة ب( من /20غيره، وذلك استناداً لنص المادة )

شخصية، وبدالً من أن يتحمل العامل التارك للعمل خالفاً للقانون وحده تبعات 

( من قانون 28أ( من قانون تنظيم سوق العمل والمادة )/23مخالفته للمادة )

األجانب )الهجرة واإلقامة(، فإن الواقع العملي يبين أن صاحب العمل هو من 

عقوبة اإلبعاد بحق العامل المخالف، وهي كلفة أكقر من عقوبة  يتحمل كلفة تنفيذ

ب( من قانون /36الغرامة )مااة دينار( بحق العامل المخالف وفقـًا للمادة )

 تنظيم سوق العمل.

لت العديد من التشريعات المقارنة العامل التارك للعمل خالفاً للقانون كلفة  - ـًاثالث حم 

 ل: عودته ومنها على سبيل المقا

هجرية  1426( لسنة 51نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم رقم )م/ -أ

يتحمل العامل تكاليف عودته إلى  -2ربعون: "وتعديالته حيم نصت المادة األ

 ".بلده في حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع

 وتعديالته:  1980لسنة ( 8قانون تنظيم عالقات العمل االتحادي اإلماراتي رقم )  -ب

صاحب العمل عند انتهاح العقد  ))يتحمل ( على أن:131)لمادة حيم نصت ا

لى أي مكان آخر يكون إلى الجهة التي استقدمه منها أو إنفقات عودة العامل 
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لى العامل جرى إنهاء العقد يرجع إذا كان سبب إف...الطرفان قد اتفقا عليه

 .((ذا كان لديه ما يفي بذلكإترحيله على نفقته 

رقم األردني نظام العاملين في المنازل وطهاتها و بستانييها ومن في حكمهم  -ج

يتحمل العامل في حال هروبه  -وتعديالته، نص على أن: " ج 2009( لسنة 90)

المالية بموجب  جميع االلتزاماتمن المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسببا 

 ". عقد العمل الموقع وتكلفة عودته إلى بلده

رة لأليدي العاملة مسؤوليتها القانونية في تغطية الدول المصد   العديد من تتحمل - ـًارابع

 نفقات عودة عمالها المخالفين للقانون لألسباب اآلتية:

لى الوطن إليها العامل المخالف نفقات عودته إإن ضمان الدولة التي ينتمي  -1

( من 67المادة )، استناًدا إلى يندرج ضمن مسؤوليتها القانونية والدبلوماسية

التي توجب على  االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم

ة في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة للعمال إلى دول أن تتعاون هذه الدول

المنشأ عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي، ومن الدول 

ندونيسيا والفلبين وسيريالنكا وغيرها من الدول إاألطراف في هذه االتفاقية )

، ويمكن لمملكة البحرين االستفادة معظمها دول مصد رة للعمالة(واألطراف 

على عاتق تلك  ـًادولي ـًامجماعية ترتب التزااتفاقية من هذه االتفاقية باعتبارها 

)مرفق قائمة بالدول األطراف في تلك االتفاقية ونصوصها ذات . الدول

 العالقة(

ً إن العديد من الدول المصد   -2 لرعاياها عادة إبرامج  رة للعمال تتبنى فعليا

بموجب تشريعها الداخلي بذلك، وعلى سبيل المقال تنص  وتلتزم، المخالفين

على التزامها بإعادة العامل عند  ريع الفلبيني بشأن العملالتش( من 50المادة )

 العودة. عدم قيام صاحب العمل األجنبي في تغطية كلفة
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برمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول أرة للعمال إن العديد من الدول المصد   -3

الشؤون العمالية مع غيرها وقبلت بموجبها تحمل نفقات عودة عمالها في حال 

 ومقال عليها: قانون أو عدم صالحيتهم أو تركهم العمل دون مبررمخالفتهم ال

( منها 5تنص في المادة )حيم  2006نكا اليمذكرة التفاهم بين األردن وسير

 ىأنهما قام العامل بترك العمل أو  إذا))ال يتحمل صاحب العمل تكاليف العودة 

 (.)مرفقالعقد قبل انتهاح مدته(( 

تدعم الممارسات الدولية اإلقليمية إمكانية االتفاق على تحميل العامل  – ـًاخامس

فقد تم النص على جواز إعفاح صاحب العمل من تحمل المخالف نفقات عودته، 

 مصاريف عودة العامل المخالف، وذلك في كل من النموذج الملحق باالتفاقية

مجلس تمادها من قبل تم اع – 1967( لسنة 2)رقم يدي العاملة بشأن انتقال األ

وكذلك  -1968 /7/3تاريخ ب( 2402قراره رقم )في جامعة الدول العربية 

يدي العاملة بشأن انتقال األ التفاقية العربيةالملحق باقنااية التفاقية االنموذج 

 )مرفق(. م.1975( لسنة 4رقم )

أكدت مرايات كل من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق  – ـًاسادس

اإلنسان بمجلس الشورى على أن مشروع القانون ال يؤقر أو يمس بحقوق 

اإلنسان وحرياته األساسية وفقـًا لالتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة 

 بحقوق اإلنسان.

 

ً من توصية اللجنة با ، قانوناللموافقة من حيم المبدأ على مشروع وانطالقا

بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب الموافقة على مواد مشروع القانون و

اإلجراحات اتخاذ أي من توصي اللجنة ب(، كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق)و

 وتشمل: بعد إقرارهالتالية للتغلب على أي صعوبات متعلقة بتطبيق مشروع القانون 
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 1965( من قانون األجانب )الهجرة واإلقامة( لسنة 8تفعيل تطبيق المادة ) -1

من  الطلبوتعديالته والتي أجازت للجهة المختصة بتطبيق ذلك القانون 

إلى البالد التي هو من  همن المال لسد نفقات تسفير كافٍ  األجنبي إيداع مبلغ

 .رعاياها

ألجنبية لتحمل نفقات إعادة العامل التارك التنسيق مع الدول المصدرة للعمالة ا -2

للعمل خالفـًا للقانون أو نفقات إعادة جقمانه في حال وفاته، وذلك عن طريق 

 إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تحقيقـًا لهذه الغاية.

ا للقانون وضبط  -3 تكقيف الجهود المبذولة لضبط العمال التاركين لعملهم خالفـالالالالً

وا بتشغيل هؤالح العمال بصورة غير قانونية تمهيداً أصحاب العمل الذين قام

 لتحميلهم نفقة إعادة العامل أو جقمانه.

سوق العمل بصورته المعدلة 27االستناد إلى نص المادة ) -4 ( من قانون تنظيم 

عند سالالريانه في إصالالدار قرار إداري يُلزم العامل بالتأمين لصالالالح الدولة ضالالد 

ا للقانون أو إيداع مبلغ معين على سبيل مخاطر تركه العمل دون مبرر خالفـالالً 

 التأمين للغاية ذاتها. 

إمكانية سالالالن تشالالالريع يكفل إعطاح الهياة صالالالالحية فرض رسالالالوم رمزية غير  -5

مسالالالالتردة على العمال وإنشالالالالاح صالالالالندوق إلدارتها بحيم يصالالالالبح بمقابة وعاح 

 تعاوني يتم من خالله تغطية نفقات إعادة العمال غير القادرين.

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :سابعا

( من الالاحة الداخلية لمجلس الشالالالالالالالورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

   اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.  ودـــــي المحمـــــوار علـــــناألستاذ  سعادة .1

 احتياطيًا.مقرًرا  األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة  .2
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ا
ً
 توصية اللجنة: :ثامنـ

في ضوح ما دار من مناقشات وما أبدي من آراح أقناح دراسة مشروع القانون،   

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

مشىىروع قانون بإفىىافة فقرة جديدة إلى المادة الموافقة من حيث المبدأ على   -

م، بشىىأن تنظيم سىىو  العمل )المعد 2006( لسىىنة 19( من القانون رقم )27)

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب(بناء على االقتراح بقانون "بصيغته 

بالصىىىورة التي انتهى إليها قرار مجلس مواد مشىىىروع القانون  الموافقة على -

 .(ما وردت تفصيالً في الجدول المرفقك )       النواب
 

 

 قر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجلس المو

 

 

 

 

 

 

 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــلدكتالدكتـورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل           ا

 رئيس جلنة اخلدمـات                  نائب رئيس جلنة اخلدمات        
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م، بشأن تنظيم سوق العمل )المعد بناء على 2006( لسنة 19( من القانون رقم )27المادة )بإضافة فقرة جديدة إلى قانون مشروع 
 االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 

 

 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 مسمى مشروع القانون 

 

مشروع قانون رقم ) ( 

لسنة بإضافة فقرة جديدة 

( من 27إلى المادة )

( لسنة 19القانون رقم )

بشأن تنظيم سوق  2006

 العمل

 مسمى مشروع القانون

 

الموافقالالة على المسالالالالالالالمى  -

كمالالا ورد في مشالالالالالالالروع 

 القانون.

 

 

 مسمى مشروع القانون

 

الموافقة على المسالالالالالالالمى  -

مشالالالالالالالالروع كمالالالالا ورد في 

 القانون.

 مسمى مشروع القانون

 

مشروع قانون رقم ) ( 

لسنة بإضافة فقرة جديدة 

( من القانون 27إلى المادة )

 2006( لسنة 19رقم )

 بشأن تنظيم سوق العمل
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة 

 

الموافقة على الديباجة مع  -

قانون الصىىىىىىىحة إضالالالالالالالافة )

العامة الصىىىىىىىىادر بالقانون 

نة 34)رقم  ( 2018( لسىىىىىىى

 إلى الديباجة.

 

 نص الديباجة بعد التعديل:

 

 الديباجة

 

الالالمالالوافالالقالالالالة عالاللالالى قالالرار  -

مجلس النواب بالالالالالموافقالالالالة 

على نص الالالالديبالالالاجالالالة مع 

قىىانون )إضالالالالالالالالالافالالة عبالالارة 

الصىىىىىىحة العامة الصىىىىىىادر 

( لسىىىىىنة 34بالقانون رقم )

2018.) 

 الديباجة
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

نح  حمتتد ب  ايستتتتتتم آل 

يفتتتة    ملتتتك مملكتتتة  خل

 البحري .

بتتتتعتتتتد االطتتتتالع اتتتتلتتتتم 

 الدستور، 

( 19والم القتتتانون رقم )

بشتتتأن تنظيم  2006لستتتنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

 

 

 
أقتتتتتتر مجلتتتتتتس الشتتتتتتورى 

ومجلتتتتتتتتتتتتتتس النتتتتتتتتتتتتتتواب 

القتتتتتتانون اآلتتتتتتتي نصتتتتتته، 

نح  حمتتتد ب  ايستتتتتتم آل 

 خليفة    ملك مملكة البحري .

 بعد االطالع الم الدستور، 

 

نون رقم ) لقتتتا ( 19والم ا

بشتتتتتتأن تنظيم  2006لستتتتتتنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

وعلى قانون الصممحة العامة 

( 34الصمممادر بالقانون رقم )

 ،2018لسنة 
 

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصتتته، 

 وقد صدقنا اليه وأصدرناه:

 

 

 

نح  حمتتتد ب  ايستتتتتتم آل 

 خليفة    ملك مملكة البحري .

 بعد االطالع الم الدستور، 

 

نون رقم ) لقتتتا ( 19والم ا

بشتتتتتتأن تنظيم  2006لستتتتتتنة 

 سوق العمل، وتعديالته،

وعلى قانون الصممحة العامة 

( 34الصمممادر بالقانون رقم )

 ،2018لسنة 
 



 

171 
 

 

 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

وقتتتتتتتتتد صتتتتتتتتتدقنا اليتتتتتتتتته 

 وأصدرناه:

 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 وأصدرناه:عليه 

 (27نص المادة )

 

 

 

 

 

 المادة األولى 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

  

الموافقة على تعديل المادة  -

 على النحو التالي:

 

 نص المادة بعد التعديل:

 

 المادة األولى 

 

الالالمالالوافالالقالالالالة عالاللالالى قالالرار  -

تعالالالالديالالالالل  ب نواب  ل مجلس ا

 المادة.

 المادة األولى 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

يلتزم صاحب العمل   -أ

المصتتتره له  -األخير –

بتتتاستتتتتتتختتتدام العتتتامتتتل 

األجنبي بتحمتتتل نفقتتتات 

إاتتادتتته إلم الجرتتة التي 

يحددها اقد العمل، وإذا 

لم يحدد العقد جرة معينة 

تحمل صتتتتتتتاحب العمل 

نفقتتتات إاتتتادة العتتتامتتتل 

األجنبي إلم الجرة التي 

( 27تضالالالالالالاف إلى المادة )

( 19) مالالن الالالقالالالالانالالون رقالالم

بشالالالأن تنظيم  2006لسالالالنة 

سالالالالالوق العمل، فقرة جديدة 

ها اآلتي:  برقم )د(، نصالالالالالالال

اسالالالالالالالتقنالالاح من أحكالالام  -"د

الفقرتين )أ( و)ج( من هذه 

المالالالادة، يتحمالالالل العالالالامالالالل 

األجنبي الذي يترك العمل 

شروط تصريح  بالمخالفة ل

العمل الصالالادر بشالالأنه لدى 

صالالالاحب العمل المصالالالرح 

( من 27تضاف إلى المادة )

( لسالالالالالالالنالالة 19القالالانون رقم )

بشالالالالأن تنظيم سالالالالوق  2006

العمالالالل، فقرة جالالالديالالالدة برقم 

 )د(، نصها اآلتي:

مع عدم اإلخالل بحكم  –"د 

اسالالالالالالالتقنالاح من ة )ب( والفقر

أحكالالالالام الفقرتين )أ( و)ج( 

من هالالالالذه المالالالالادة، يتحمالالالالل 

لذي يترك  مل األجنبي ا العالا

بالمخالالفالة لشالالالالالالالروط  العمالل 

( من 27تضاف إلى المادة )

( لسالالالالالالالنالالة 19القالالانون رقم )

بشالالالالأن تنظيم سالالالالوق  2006

العمالالالل، فقرة جالالالديالالالدة برقم 

 )د(، نصها اآلتي:

مع عدم اإلخالل بحكم  –"د 

ناح من الفقرة )ب( و اسالالالالالالالتق

أحكالالالالام الفقرتين )أ( و)ج( 

من هالالالالذه المالالالالادة، يتحمالالالالل 

لذي يترك  مل األجنبي ا عا ال

فة لشالالالالالالالروط  بالمخال العمل 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

ته،  را بجنستتتتتتي ينتمي إلي

وذلك بعد انتراء االقة 

انتراء أو إلغاء العمل أو 

 تصريح العمل.

كما يتحمل صتتتتتتتاحب 

العمل المشار إليه نفقات 

تجريز ونقتتتل جثمتتتان 

العامل األجنبي المتوفي 

إلم موطنه األصتتتتلي أو 

محتتل إقتتامتتته إذا طلتتب 

 ذووه ذلك.

لالاله بالالاسالالالالالالالتخالالدامالاله، نفقالالات 

الجهالالالة التي إعالالالادتالالاله إلى 

 ينتمي إليها بجنسيته".

تصالالالالالالالريح العمل الصالالالالالالالادر 

بشالالالالأنه لدى صالالالالاحب العمل 

المصالالالالالالرح له باسالالالالالالتخدامه، 

إلى  أو ترحيلهنفقات إعادته 

الجهالالالالة التي ينتمي إليهالالالالا 

ويتحمىىىل ذوو بجنسالالالالالالاليتالالاله، 

قات تج مل نف عا قل ال هيز ون

جثمىىان العىىامىىل الىىذي توفي 

أثناء تركه للعمل بالمخالفة 

لشىىىىىىىروط تصىىىىىىىريح العمل 

الصىىىىىىىادر بشىىىىىىىأنه في حال 

طلبهم ذلىىىىك خالل مىىىىدة ال 

تصالالالالالالالريح العمل الصالالالالالالالادر 

بشالالالالأنه لدى صالالالالاحب العمل 

المصالالالالالالرح له باسالالالالالالتخدامه، 

إلى  أو ترحيلهنفقات إعادته 

الجهالالالالة التي ينتمي إليهالالالالا 

ويتحمىىىل ذوو بجنسالالالالالالاليتالالاله، 

ق قات تجهيز ون مل نف عا ل ال

جثمىىان العىىامىىل الىىذي توفي 

أثناء تركه للعمل بالمخالفة 

لشىىىىىىىروط تصىىىىىىىريح العمل 

الصىىىىىىىادر بشىىىىىىىأنه في حال 

طلبهم ذلىىىىك خالل مىىىىدة ال 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

إذا استخدم صاحب  -ب

امل اامالً أجنبياً دون 

صدور تصريح له بذلك 

انتتتتتقتتتل إلتتيتتته االلتتتتتزام 

ار بتحمل النفقات المشتتتتت

 إليرا في الفقرة السابقة.

في الحتتتاالت التي  -ج

تستوجب ترحيل العامل 

األجنبي وفي حالة وفاته 

تتولم الجرة المختصتتتتة 

بوزارة الداخلية ترحيله 

بحسب  –أو نقل جثمانه 

ً من  تزيىىد على ثالثين يومىىا

ته، وبخالفه يتم  فا تاريخ و

دفنه وفقاً ألحكام الفصىىىىىىىل 

الخىىىامس والعشىىىىىىىرين من 

قىىىانون الصىىىىىىىحىىىة العىىىامىىىة 

( 34الصىىادر بالقانون رقم )

 ".2018لسنة 

ً من  تزيىىد على ثالثين يومىىا

ته، وبخالفه يتم  فا تاريخ و

دفنه وفقاً ألحكام الفصىىىىىىىل 

الخىىىامس والعشىىىىىىىرين من 

قىىىانون الصىىىىىىىحىىىة العىىىامىىىة 

( 34الصىىادر بالقانون رقم )

 ".1820لسنة 
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

محتتتل  –األحوال  لم  إ

قامتته الم نفقتة الريئتة  إ

ً لتتتتلضتتتتتتتتتتوابتتتتط  وفتتتتقتتتتا

واإلجتتتتتراءات التتتتتتتتتتتي 

يصتتتتتتدر بتحديدها قرار 

ختتلتتيتتتة متت  وزيتتر التتتدا

 بالتنسي  مع الريئة.

ويتتكتتون لتتلتترتتيتتئتتتة حتت  

الرجوع إلم صتتتتتتتاحب 

العمتتل األخير بتتالنفقتتات 

 المترتبة الم ذلك.
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 نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 المادة الثانية 

 

اتتتلتتتم ر تتتيتتتس متتتجتتتلتتتس 

كتتل  –الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –فيما يخصتتته 

هذا القانون، ويعمل به م  

اليوم التالي لتاريخ نشتتتتتره 

 في الجريدة الرسمية.

 المادة الثانية

 

الموافقالالة على نص المالالادة  -

كالالمالالالالا ورد فالالي مشالالالالالالالالروع 

 القانون.

 

 المادة الثانية

 

نص المادة الموافقة على  -

كمالالالالا ورد في مشالالالالالالالالروع 

 القانون.

 

 المادة الثانية

 

على رايس مجلس الوزراح 

كل فيما يخصه  –والوزراح 

تنفيذ أحكام هذا القانون،  –

ويعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.

 

 


