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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إلى الموجه السؤال
بية وزير السعادة  والتعليم التر
 العضو سعادة من والمقدم

 بشأن الخزاعي علي محمد الدكتور
 والأكاديمية العلمية المؤهلات

  عليه الوزير سعادة ورد المزورة،
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 (2ملحق رقم )
 

 والاقتصادية المالية الشؤون لجنة تقرير
 بتعديل قانون مشروع بخصوص

 رقم بقانون المرسوم أحكام بعض
 السجل بشأن م2015 لسنة( 27)

 الاقتراح ضوء في المعد) التجاري،
 الشورى( مجلس من المقدم بقانون
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 م2020أكتوبر  28التاريخ: 

 (5التقرير: )

 

 

 بشأن تقرير اللجنة )السابقة( املالية واالقتصادية جلنـة الشؤون  تقريـر
( 27مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )خبصوص 

 بشأن السجل التجاري  2015لسنة 
 )املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 
 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

ف ص ل م ق /  140، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19بتاريخ  

تاريخ  (،3د  5 قد ب ثاني المنع ماعه ال ناًء على قرار مكتب المجلس في اجت  18وب

عاد  الن ر 2020أكتوبر  عداداافي م، بخصووووووووص ل بل  التقوارير التي تم ل من ق

السووووابقة خول دور اانعقاد العادث الثاني من الاصوووول التخووووريعي الخامس  اللجنة 

للى  الشورى مجلس المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسأرسل صاحب 

مشروع قانون بتعديل  تقرير اللجنة السابقة بخأن الخؤون المالية وااقتصاديةلجنة 

السووووجل التجاري بشوووو ن  2015( لسوووون  27بعض أحكام المرسوووووم بقانون رقم )

إلعاد  الن ر في  ،)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشوووووورى(

في موعد أقصووووووا  خمسووووووة أيام من  ااتقرير التقرير المذكور، على أن ترفع اللجنة

 .تاريخه
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 إجراءات اللجنة: :أوالا 

 لتنايذ التكليف المذكور أعو  قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:

وتقرير اللجنة السابقة المعد في اذا المذكور  مخروع القانونتدارست اللجنة  (1)

 اآلتي: اجتماعهافي  الخأن،

 التاريخ رقم االجتماع

 2020أكتوبر  28 الثالث

 

موضوع البحث والدراسة على لمشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (2)

 به والتي اختملت على ما يأتي: الوثائق المتعلقة

 والمتضمن: )مرفق( (السابقةلجنة الخؤون المالية وااقتصادية )تقرير   -

 .مخروع القانون 

 .مذكر  رأث الحكومة بخصوص مخروع القانون 

  .مذكر  ايئة التخريع والرأث القانوني بخصوص مخروع القانون 

  الخورى.رأث لجنة الخؤون التخريعية والقانونية بمجلس 

 .رأث وزار  الصناعة والتجار  والسياحة 

 .مذكر  ايئة المستخارين القانونيين 

 مقدمة من المسوووووتخوووووارين  نمذكر  بالرأث القانوني بخصووووووص مخوووووروع قانو

 القانونيين لخؤون اللجان.

 مقدمة من المستخارين  نبالرأث القانوني بخصوص مخروع قانو مذكر  تكميلية

 القانونيين لخؤون اللجان.

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 
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( في دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 19حضر االجتماع رقم ) (3)

م ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة 2020فبراير  23الخامس، والمنعقد بتاريخ 

 والسياحة، وهم كل من: 

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

 السيد علي عبدالحسين مكي
الوكيل المساعد للسجل التجاري 

 والشركات

 مدير إدارة التسجيل  السيد بدر فريد السعد 

 مستشار قانوني السيد محمد عبدالمنعم العيد 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب

 إدارة شؤون الشورى السيدة زينب عبدالرسول محمد

 

 

 خارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:

 هيئ  المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان السيد خالد نجاح محمد 

 السيد علي عبدهللا العرادي
المستشار القانوني لشؤون اللجان / 

 مدير إدارة البحوث والدراسات

 باحث قانوني  السيدة أمين  علي ربيع

 إدارة شؤون اللجان

 اللجان مشرف شؤون السيد جواد مهدي محفوظ

 أمين سر لجن  مساعد  السيدة مريم أحمد الرّيس

 إدارة العالقات واإلعالم

 مشرف إعالم  السيد علي عباس العرادي
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ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي  -ثانيــ

رأت لجنة الخوووؤون التخوووريعية والقانونية بمجلس الخوووورى سوووومة مخوووروع 

 الناحيتين الدستورية والقانونية.القانون من 

 

اثالث
ا
 رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: -ــ

 الموح ات اآلتية: رأث الوزار  تضمن

)متابعة واسوووووووتحصوووووووال الموافقات( وجعل  (8الماد  )فيما يتعلق باقتراح تعديل  .1

وزار  الصناعة والتجار  والسياحة اي من تقوم بمتابعة واستحصال الموافقات، 

تم ربط جميع الجهات الرسوومية  ، وقدتدخووين ن ام جسووجوتجفإن الوزار  قامت ب

بالترخيص لألنخووطة التجارية بهذا الن ام، ويتم اسووتحصووال الموافقة ذات العوقة 

ا لليها وبمتابعة مباخوووووور  من جهات من خول لرسووووووال الطلب للكترونيً من تلك ال

وا يمكن لوزار  الصووناعة والتجار   ،من خول ن ام جسووجوتج صوواحب الطلب

ا أن جهة الترخيص قد تطلب بع   والسووووووياحة أن تقوم بهذا األمر خصوووووووصووووووً

تم  هكما أن اا.صاحب الطلب او األقدر على توفيرالمستندات والمعلومات يكون 

لكل جهة رسوووومية للموافقة على الطلب المرسوووول لليها،  وضووووع مد  زمنية محدد 

 ويتم ذلك بطريقة آلية من خول ن ام جسجوتج. 

علًما  -ويرفع تقرير عن مدى التزام الجهات الرسووومية بالمد  الزمنية المحدد  لها 

م أن اذ  الجهات اي وحداا من أقرت تلك المدد والتي ا تتجاوز بضوووووووعة أيا

بصوواة أسووبوعية للجنة الوزارية للخووؤون المالية وااقتصووادية والتوازن  -معدود  

المالي بمجلس الوزراء الموقر، وبصور  فصلية للجنة التنسيقية برئاسة صاحب 

السووووووومو الملكي األمير سووووووولمان بن حمد آل خلياة ولي العهد نائب القائد األعلى 

للى مجلس الوزراء منذ سووووووونة  النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، وسووووووونوًيا

قارير للى مدى التزام الجهات المرخصووووووووة باألاداف 2016 . وتتطرق اذ  الت
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الزمنية المعلنة وللى الن ر في أسووووباب تأخر أث جهة رسوووومية عن المد  المحدد  

إلنجاز المعاموت المحالة لليها، علًما بأن المعاموت ترسوووووووول عند تقديمها للى 

لمعنية في وقت واحد لدراسوووووووتها في الاتر  ناسوووووووها جميع الجهات الرسووووووومية ا

(concurrent اختصووووووووار الوقت على المسوووووووتثمرين، وا يحتا  األمر للى )

ا للموافقة يومً  30تحديد مد  انت ار جهة معينة أو موافقة جهة أخرى. وعليه فإن 

أمر غير عملي وغير مجوودف في ضووووووووء اختوف الهوودف المعلن على الطلبووات 

ية ووجود آلية للمتابعة، فضوووووووً عن أن الهدف المعلن لكل جهة للجهات الرسووووووم

معينة ا يتجاوز بضعة أيام محدود ، وأن توجه الجهات الحكومية اآلن او لنهاء 

 الطلبات خول دقائق ا أيام.

 

صووووووحية للزام الجهات المعنية الصوووووناعة والتجار  والسوووووياحة ا تمتلك وزار   .2

 .لطلبات في الوقت المحددبتنايذ التزاماتها أو لنهاء ا

 

واي جويرفع اسوووووم المخالف  (23لضوووووافة فقر  أخير  للماد  )فيما يتعلق باقتراح  .3

عدم صوووووووحة التعديل،  ترى الوزار  فإن من القائمة بعد لزالة أسوووووووباب المخالاةج

قائمة المخالاين ا يمنعه من مزاولة  قاء على اسوووووووم المخالف في  حيث لن اإلب

، لضوووووووافة للى التجارث بالوزار  قديم طلبات لدى السوووووووجلاألعمال التجارية أو ت

أامية وجود ااسووووم اسووووتيااء ااخووووتراطات الكايلة بعدم تكرار المخالاة التي تم 

 بسببها لدرا  ااسم في القائمة.

 

كما أكدت وزار  الصناعة والتجار  والسياحة تأييداا لما ورد في مذكر  الحكومة 

الموقر  بخأن مخروع القانون، خصوًصا ما ورد بخأن وجود تناق  في مخروع 

القانون يتمثل في اقتراح للزام الجهة اإلدارية بمتابعة واستحصال موافقات الترخيص، 

 يد بالحصول عليها. في حين أن مواد القانون تلزم طالب الق
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ا
ا
 رأي اللجنة: -رابع

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص

بش ن السجل التجاري )المعد بناء على  2015( لسن  27المرسوم بقانون رقم )

بعد لعادته للى اللجنة بناًء على قرار ، االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

، بخصوص م2020أكتوبر  18اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ مكتب المجلس في 

دور اانعقاد  من قبل اللجنة السابقة خول التقارير التي تم لعداداالعاد  الن ر في 

 الخامس.الاصل التخريعي  العادث الثاني من

 قبل أصوووووووحاب السوووووووعاد  أعضووووووواء اللجنةوتم تبادل وجهات الن ر بخوووووووأنه من 

وتم ااطوع على رأث وزار  الصووووناعة والتجار   ،والمسووووتخووووارين القانونيين للجنة

رأث لجنة الخوووؤون التخوووريعية والقانونية بمجلس الخوووورى والذث جاء والسوووياحة، و

مخوووروع القانون من الناحيتين الدسوووتورية والقانونية، كما تم ااطوع مؤكًدا لسوووومة 

تين من  على رأث ايئة المسووووتخووووارين القانونيين وعلى مذكرتي الرأث القانوني الممعد 

قبل المسوووووووتخووووووووارين القانونيين للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب 

 ومرفقاته، حيث انتهى للى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مخروع القانون.

 

من خمس مواد، حيث نصووت  -فضوووً عن الديباجة  - يتألف مخووروع القانون

( لسنة 27( من المرسوم بقانون رقم )4عنوان الماد  )ب أن يستبدلعلى  المادة األولى

ستبدال  المادة الثاني أما ا، جديدً  عنواًنابخأن السجل التجارث،  2015 فنصت على ا

 ( من الاقر 2( و)1(، والبندين )9( و)8(، والمادتين )5مقدمة الاقر  )أ( من الماد  )

فقر  أخير  للى  المادة الثالث ( من ذات القانون، وقد أضووووووووافت 20)أ( من الماد  )

على أن  المادة الرابع  . في حين نصت( من المرسوم بقانون المخار لليه23الماد  )

 المادة الخامسووووووو جاءت ويصوووووووودر الوزير القرارات الوزمة لتنايذ أحكام القانون، 

 تنايذية. 
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ماثل قد بني عند تقديمه على المبادئ واألسس العامة وكان مخروع القانون ال

 التي تهدف للى: 

 الموافقات على مزاولة و التجارية الحصووووول على السووووجوت هيلتسوووو

 اإلجراءات التنايذية المتبعة. بتقصير األنخطة ااقتصادية

   نقل مسوووووووؤولية اسوووووووتحصوووووووال التراخيص من طالب الترخيص للى

 الوزار  المعنية. 

 التجارث.  السجل في بالقيد خهاد  الطلب مقدم منح في التأخير توفي 

 موقع على وعرضها التجارية باألنخطة الخاصة ااختراطات تحديد 

 على والعمل مسوووووووبًقا عليها ااطوع القيد لطالب ليتسووووووونى الوزار   

 .توفيراا مع الطلب

 

 اطلعت اللجنة على:  للى مجلس الخورى وبعد لحالة مخروع القانون

  مخروع القانون من حيث المبدأ. برفضقرار مجلس النواب القاضي 

  في مواد  بوواعووادة النظرمووذكر  رأث الحكومووة والتي تنصوووووووح فيهووا

 مخروع القانون.

    مالحظات تفصيلي مذكر  ايئة التخريع والرأث القانوني وتخير للى 

 تتصل بمواد أخرى في المرسوم بقانون النافذ.

   23 رأث وزار  الصناعة والتجار  والسياحة في اجتماع عقد بتاريخ 

 .برأي الحكومة الموقرة م والذي يتمسك2020فبراير 

   تتعلق بمواد  مقترحاترأي غرفة تجارة وصننناعة البيرين ويتضننمن

 مشروع القانون.
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وفي ضوء ما تقدم من آراء وما اتضح للجنة من وضع لزاء مخروع القانون، وبعد 

مناقخووة مسووتايضووة للخيارات الممكنة للتعامل القانوني مع مخووروع القانون الماثل في 

 ل الواقع العملي الناخو،، وجدت اللجنة أن مخوروع القانون يواجه بع  المعوقات 

فاسووتأنسووت برأث ايئة المسووتخووارين القانونيين  اسووتثنائية،التي تتطلب معالجة قانونية 

التي قدمت مذكر  خاملة بهذا الخأن، تود اللجنة بخصوصها أن تتقدم للهيئـووـووـووة ببال  

على جهداا المهني ودعمها المعنوث المخوووهود. لكن اللجنة  الخوووكر وصوووادق التقدير

ات المعنية، قررت وتقديًرا منها للواقع العملي الناخ، وأخًذا في ااعتبار آراء السلط

اتخاذ قراراا بالتوصووووووية بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بخووووووأن مخووووووروع 

 القانون.  

 

 وفي اذا الصدد فإن اللجنة:

  تؤكد قناعتها التامة بأامية األاداف التي يرمي لتحقيقها مخوووووووروع القانون

الماثل بتعزيز أداء ااقتصوووووواد الوطني من خول تيسووووووير لجراءات تخووووووجيع 

   ت المحلية والخارجية. اجذب ااستثمارو

 

  تتمسك بالحاجة لتعديل مواد المرسوم بقانون النافذ وتعتبراا مسألة ضرورية

 وقائمة.

 

  الخاصوووووووةترى أن اإلجراءات المتبعة بخوووووووأن الموافقة على ااخوووووووتراطات 

تتطلب اسوووووووتمرار الجهد التخوووووووريعي إلجراء تعديوت  التجارية باألنخوووووووطة

جوارية تسمح بتقصير فتر  الحصول على الموافقات وزياد  فاعلية وخاافية 

 الن ام اإللكتروني المتبع في اذا الخأن.

  

  المواد اإلضوووووووافية من تؤكد أامية تقديم اقتراح بقانون معدل جديد يتضووووووومن



117 
 

ن السووجل التجارث ذات الصوولة، بخووأ 2015( لسوونة 27المرسوووم بقانون رقم )

لتعوي  مخووووروع القانون الماثل يتضوووومن صووووياغة أفضوووول ويراعي تعزيز 

اختصاصات الوزار  للتعامل مع الجهات المعنية األخرى، بما يحقق التيسير 

 على ااستثمارات وتطور واتساع قطاعات ااقتصاد الوطني. 

 

 

وبعد تدارس اآلراء والموح ات التي أبديت من ما تقدم، كل وبناء على      

قبل الساد  أعضاء اللجنة  خلصت اللجنة للى تبني ما انتهت لليه اللجنة السابقة في 

 لماثل.مخروع القانون ا بخأن توافق مع قرار مجلس النواب الموقربالتوصيتها 
 

اخامس
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ـ

 

( من الوئحة الداخلية لمجلس الخوووووووورى، اتاقت اللجنة 39لعمااً لنص الماد  )     

 على اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـًا.  بل  أعبدالعزيز حسن  سعادة الدكتور .1

 مقرًرا احتياطًيا.  جواد حبيب الخياط    األستاذسعادة  .2

 

اسادس
ا
 توصية اللجنة: -ــ

توصننني بالموافقة  في ضووووء ما دار من مناقخوووات وما أبدث من آراء، فإن اللجنة    

بالتوافق مع قرار مجلس  على توصننية لجنة الشنناون المالية واالقتصننادية )السننابقة(

مشووروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوووم بقانون رقم بخصووو   النواب الموقر
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بناء على االقتراح بقانون المقدم بشو ن السوجل التجاري )المعد  2015( لسون  27)

 .من مجلس الشورى(

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 
 

 خالد حسني املسقطي                                        رضا عبداهلل فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية     نائب رئيس جلنة
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 م 2020 فبراير 9التاريخ: 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     

 
( لسن  27مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس بش ن السجل التجاري  2015

 الشورى(.

 

 تحي  طيب  وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2020 فبراير 5بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من2د  5ق / ف ت  ص ل 298، ضمن كتابه رقم )المجلس

بش ن السجل التجاري  2015( لسن  27بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشاون  ،)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشاون المالية 

 واالقتصادية.
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عقدت لجنة الخؤون التخريعية والقانونية اجتماعها م 2020فبراير  9وبتاريخ      

، وقرار مجلس النواب المذكور قانونمخروع ال، حيث اطلعت على السادس عشر

مستخار القانوني والمستخار القانوني القانوني المعد من قبل رأث الالناقخت كما  ،بخأنه

 للجنة. المساعد

 

لمبادئ  القانون مخروع عدم مخالاة للى –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة   

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجن :

 

مشووووروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوووووم بقانون رقم ترى اللجنة سووووومة      

بشوو ن السووجل التجاري )المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم  2015( لسوون  27)

 .والقانونية الدستوريةتين من الناحي، من مجلس الشورى(

 

 

  دالل جاسم الزايد                                          

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

 قرار بشأن والبيئة العامة المرافق لجنة تقرير
 الشورى مجلس قرار حول النواب مجلس

 بعض بتعديل قانون مشروع بخصوص
 م2014 لسنة( 37) رقم القانون أحكام

ية الرمال استخراج عملية تنظيم بشأن  البحر
- بقانون الاقتراح ضوء في المعد) وبيعها،
 (النواب مجلس من المقدم -المعدلة بصيغته
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 م2020 نوفمبر 03التاريخ: 

 (4رقم: )تقرير ال

 

 جلنة املرافق العامة والبيئة تقرير
 قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى  صوصخب

بشأن تنظيم  2014( لسنة 37مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) خبصوص
 على االقرتاح بقانون "بصيغته 

ا
 بناء

ّ
عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها )املعد

م من جملس النواب(.
َّ
قد

ُ
لة" امل

َّ
 املعد

 

 من الفصل التشريعي اخلامس الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 : مقدمـة
صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس ، أرسل م2020 اكتوبر 19بتاريخ 

د  5ص ل م ب / ف  417خطاب رقم )الإلى لجنة المرافق العامة والبيئة  مجلس الشورى

بشأن مواصلة دراسة مشروعات القوانين التي ال زالت قيد الدراسة لدى اللجنة من دور ( 3

قرار مجلس النواب بشأن قرار قرير بشأنها ، ومنها االنعقاد السابق لدراستها وإعداد ت

( لسنة 37مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) مجلس الشورى بخصوص

بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها )المعّد بناًء على االقتراح  2014

على أن تتم دراسته وإبداء  ،م من مجلس النواب(بقانون "بصيغته المعدَّلة" الُمقدَّ 

 المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.
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 إجراءات اللجنة: -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

في دور اانعقاد الثالث من الاصل  –آنف الذكر  –مخروع القانون  تدارست اللجنة (1)

نوفمبر  02أكتوبر و 26( المنعقدان بتاريخ 4( و)3التخريعي الخامس في اجتماعيها رقمي )

 م.2020من العام 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالقرار موضوع البيث  (2)

 :والدراسة والتي اشتملت على

 القرار السابق لمجلس الشورى ومبرراته. -

 )مرفق(رأي وزارة األشغال وشاون البلديات والتخطيط العمراني.  -

  )مرفق(رأي المجلس األعلى للبيئة.  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:  (3)

 هيئة املستشارين القانونيني
 لخؤون اللجان قانونيالمستخار ال علي عمراألستاذ عبدالرحيم 

 .باحث قانوني سلومـنادر ال يعلالسيد 

 إدارة شؤون اللجان

 مخرف خؤون اللجان. أيوب علي طريفيد ـالس

 أمين سر لجنة. دانة لبراايم الخيخالسيد  

 إدارة العالقات واإلعالم

 .لعوم مخرف علي عباس العرادثالسيد 

 .أخصائي لعوم الحلواجيصادق جعار السيد 
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ا: 
ا
 :رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيثاني

أفادت الوزارة بأنها توافق على ما جاء في مذكرة اليكومة الموقرة، وأنها ال ترى 

ميال للتعديالت المقترحة ألن التشريعات النافذة ذات العالقة كافية لتيقيق األهداف. وأنها 

( من المادة رقم 3(، والبند )1( من المادة رقم )2ميال للتعديالت الواردة على )البندال ترى 

 (.6مكرر(، واستبدال المادة رقم ) 7(، والمادة رقم )2)
 

ا: رأي اجمللس األعلى للبيئة:
ا
 ثالث

أوضح المجلس بأنه يشاطر اليكومة الموقرة فيما ذهبت إليه من رأي لتيقق الغاية المرجوة 

 مشروع القانون في التشريعات النافذةمن 
 

ا: 
ا
 رأي اللجنة:رابع

بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى تدارست اللجنة 

بشأن تنظيم عملية  2014( لسنة 37بتعديل بعض أحكام القانون رقم )مشروع قانون 

"بصيغته المعدَّلة" استخراج الرمال البيرية وبيعها )المعّد بناًء على االقتراح بقانون 

 الُمقدَّم من مجلس النواب(.

 المادة األولىفضال عن الديباجة من ثالث مواد، نصت  يتألف مشروع القانون

( من القانون رقم 6(، )3( بند )2)(، 2( بند )1على استبدال نصوص المواد )منه 

يدة مادة جد المادة الثانيةسالف الذكر بنصوص جديدة، وأضافت  2014( لسنة 37)

( من القانون المذكور، 8( مكرًرا إلى المادة )2برقم ) اجديدً  ا( مكرًرا، وبندً 7برقم )

 التفصيل الذي سيرد في التقرير. ىتنفيذية، وذلك عل المادة الثالثةوجاءت 

وحماية البيئة واليياة  الرمال البيريةالى حماية  يهدف مشروع القانون

ت استخراج الرمال البيرية، وذلك باليد من الفطرية من األضرار الناجمة عن عمليا
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االستخراج الجائر للرمال البيرية التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة 

 لكل من يقوم باستخراج كميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها.

ن دور وكان مجلس النواب الموقر قد أصدر قراره بجلسته الثانية والعشرين م

م 2018فبراير  27االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 

 بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء تعديل طفيف على الصياغة.

ولدى عرض مشروع القانون على مجلس الشورى فقد أصدر قراره بجلسته 

دي األول من الفصل التشريعي م بدور االنعقاد العا2019مارس  17المنعقدة بتاريخ 

الخامس بالموافقة على مشروع القانون بعد إجراء تعديالت جوهرية على نصوص 

 مواده.

وإليضاح مدى التوافق واالختالف بين المجلسين نورد فيما يلي نصوص مواد مشروع 

 القانون ورأي كل من المجلسين على النيو التالي:

 القانون:المادة األولى من مشروع أوال: 

نص مشروع  النص النافذ
 القانون

قرار جملس 
 النواب

قرار جملس 
 الشورى

السند القانوني 
لقرار جملس 

 الشورى

 (:2( بند )1المادة ) -1

ييظر تصدير "

الرمال 

المستخرجة 

خارج مملكة 

البيرين إال 

بموافقة مجلس 

 "الوزراء.

ييظر تصدير "

الرمال البيرية 

رجة في المستخ

مملكة البيرين 

 ".إلى الخارج

 

الموافقة على 

المادة كما 

وردت بمشروع 

 القانون.

 

عدم الموافقة 

على قرار مجلس 

واإلبقاء  النواب

 على النص النافذ.

عدم الموافقة 

 لألسباب اآلتية:

أن النص  .أ

الوارد بمشروع 

القانون حظر 

التصدير مطلقا، 

ولم يعِط اليق 

لمجلس الوزراء 

في استثناء 
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نص مشروع  النص النافذ
 القانون

قرار جملس 
 النواب

قرار جملس 
 الشورى

السند القانوني 
لقرار جملس 

 الشورى

التصدير تنفيًذا 

تراتيجية الس

اليكومة في 

استثمار موارد 

الدولة وتيقيق 

 أهدافها.

أن  .ب

الثروات البيرية 

واستغاللها يجب 

أن تكون تيت 

رعاية اليكومة 

باعتبارها الجهة 

المستأمنة على 

ثروات البالد 

وحماية أموالها 

إعماال لنص 

( من 47المادة )

 الدستور.

أن اليظر  .ج

المطلق لتصدير 

الرمال يتعارض 

رك به مع ما تشا

المملكة في 

مشاريع 

استراتيجية مع 



127 
 

نص مشروع  النص النافذ
 القانون

قرار جملس 
 النواب

قرار جملس 
 الشورى

السند القانوني 
لقرار جملس 

 الشورى

دول مجلس 

التعاون لدول 

الخليج العربي 

وقد يكون له تأثير 

سلبي على هذه 

الدول التي ترتبط 

المملكة معهم 

 بعالقات متبادلة.

أن النص  .د

الوارد بمشروع 

القانون ال يتسم 

بالمرونة الالزمة 

لمواجهة ما قد 

يستجد من أمور 

وما قد يطرأ من 

ظروف، ويقف 

حائاًل أمام ما قد 

تسفر عنه 

األبياث العلمية 

مستقبال من 

اشتمال رمال 

المملكة من 

عناصر الزمة 

للدخول في بعض 

الصناعات 



128 
 

نص مشروع  النص النافذ
 القانون

قرار جملس 
 النواب

قرار جملس 
 الشورى

السند القانوني 
لقرار جملس 

 الشورى

الدولية التي 

تستوجب تصدير 

ل تلك الرما

 للخارج.

 (:3( بند )2المادة ) -2

ينننننننننينننننننننظنننننننننر "

اسننتخراج الرمال 

من غير المواقع 

الننتنني يننيننننددهننننا 

 ".الوزير.

 

ينننننننننينننننننننظنننننننننر "

اسننتخراج الرمال 

النننبنننينننريننننة فننني 

المناطق الميمية 

الننتنني تننيننننددهننننا 

الننننننقننننننوانننننننيننننننن 

والنننننننقنننننننرارات، 

للجنننننة  وتقترح ا

فيمننننا عنننندا هننننذه 

المننننناطق مواقع 

معيننننة في البير 

السننننننننننتننننخننننراج 

النننننرمنننننال، منننننع 

الميافظة  مراعاة

على سالمة البيئة 

البيريننننة وعنننندم 

تعريض اليينننناة 

الفطريننة والثروة 

 البيرية للخطر.

الموافقة على 

المادة كما 

وردت بمشروع 

 القانون، مع

تغيير رقم البند 

في عنوان  (3)

ليكون المادة 

 .(2)برقم 

 

الموافقة على 

مجلس قرار 

تغيير النواب ب

في  (3)رقم البند 

عنوان المادة 

والترقيم إلى 

إضافة ، مع (2)

بعد عبارة )

موافقة مجلس 

في ( الوزراء

عجز المادة 

الواردة 

بعد بالمشروع 

ويصدر عبارة )

قرار من الوزير 

المسؤول بتحديد 

 .(هذه المواقع

وذلك لألسباب 

 اآلتية:

أن مجلس  .أ

هو الوزراء 

الراعي لمصالح 

عمال  الدولة

 بنص المادة

أ( من /47)

التي الدستور 

تنص على أنه 

"يرعى مجلس 

الوزراء مصالح 

الدولة، ويرسم 

السياسة العامة 

لليكومة، ويتابع 

تنفيذها، ويشرف 

على سير العمل 

في الجهاز 

 اليكومي".
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نص مشروع  النص النافذ
 القانون

قرار جملس 
 النواب

قرار جملس 
 الشورى

السند القانوني 
لقرار جملس 

 الشورى

ويصدر قرار من 

الوزير المساول 

بتيديد هذه 

 "المواقع.

إن إضافة  .ب

عبارة "بعد 

موافقة مجلس 

الوزراء" يجعل 

نص المادة 

المعروضة متفقًا 

لمادة مع نص ا

( 2( بند )1)

 النافذ.

إن الهدف من  .ج

استبدال النص 

هو اليفاظ على 

البيئة واليياة 

الفطرية، وهذا 

الهدف متيقق 

بالفعل حيث 

يوجد قانون 

متكامل للبيئة 

وهو المرسوم 

( 21بقانون رقم )

، 1996لسنة 

ويوجد قانون 

أيضا بشأن حماية 

اليياة الفطرية 

هو المرسوم 
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نص مشروع  النص النافذ
 القانون

قرار جملس 
 النواب

قرار جملس 
 الشورى

السند القانوني 
لقرار جملس 

 الشورى

( 2بقانون رقم )

 1995لسنة 

المعدل بالمرسوم 

( 12بقانون رقم )

ومن  2005لسنة 

ثم فال مبرر 

للتعديل الوارد 

 بمشروع القانون.

 (:6المادة ) -3

 

 

 

 

 

في حنننالنننة قينننام "

الجهننة المرخص 

لهننا بنناسنننننننتخراج 

كمينة من الرمنال 

أكثر من الكميننننة 

الننمننيننننددة لننهننننا، 

ينننكنننون لننن دارة 

المختصة بالثروة 

النننبنننينننريننننة حنننق 

التصرف بالكمية 

الزائنننندة، وتاول 

حصننننننننيننلننننة بننيننع 

 

 

 

 

 

عنننلنننى ينننينننظنننر "

 الجهننة المرخص

اسنننننننتخراج  لهننننا

كميننة من الرمننال 

أكثر من الكميننننة 

 الننمننيننننددة لننهننننا.

وتننننقننننوم اإلدارة 

المختصة بالثروة 

البيرية بضنننننننبط 

الكميننننة الزائنننندة 

والتصنننرف فيها، 

وتاول حصننننننيلة 

على  فقننننة  موا ل ا

المننادة كمننا ورد 

فننني مشنننننننننروع 

 القانون.

 

إعادة صياغة -

( ليكون 6المادة )

النيو  نصها على

 اآلتي:

ييظر "

استخراج كمية 

من الرمال أكثر 

من الكمية 

الميددة 

 .بالترخيص

وتقوم اإلدارة 

المختصة بالثروة 

البيرية بضبط 

الكمية الزائدة 

والتصرف فيها، 

وتاول حصيلة 

وتمت إعادة 

صياغة المادة 

 لألسباب اآلتية:

أن عبارة  .أ

"الجهة المرخص 

تثير لها" 

مشكالت في 

داللة المقصود 

منها، وهل 

تنصرف إلى 

الشخص الطبيعي 

المرخص له أم 

الشخص 

االعتباري فقط 

وبصفة خاصة 

عند تجريم فعل 
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نص مشروع  النص النافذ
 القانون

قرار جملس 
 النواب

قرار جملس 
 الشورى

السند القانوني 
لقرار جملس 

 الشورى

الرمنننال البيرينننة 

الننمسننننننننتننخننرجننننة 

النننننزائننننندة إلنننننى 

الخزاننننة العنننامنننة 

 ".للدولة.

بيعها إلى الخزانة 

 ".العامة للدولة.

 

بيعها إلى الخزانة 

 العامة".

 

استخراج الرمال 

بكمية أكبر من 

الكمية الميددة 

 بالترخيص.

عدم وجود  .ب

تعريف لعبارة 

"الجهة المرخص 

لها" وإلزالة 

اللبس حول 

مدلول هذه 

 العبارة خاصة

وأن كلمة "جهة" 

ال تنصرف إلى 

األشخاص 

 الطبيعيين.

أن نصوص  .ج

القانون رقم 

( لسنة 37)

بشأن  2014

تنظيم عملية 

استخراج الرمال 

البيرية وبيعها 

ورد بها في أكثر 

من موضع عبارة 

"المرخص له"، 



132 
 

نص مشروع  النص النافذ
 القانون

قرار جملس 
 النواب

قرار جملس 
 الشورى

السند القانوني 
لقرار جملس 

 الشورى

ولذلك ارتأى 

مجلس الشورى 

وبيق إعادة 

صياغة المادة 

على النيو 

 المتقدم.

  

 

 

 

 

 المادة الثانية من مشروع القانون:ثانيًا: 

 مشروع القانون النص النافذ
قرار جملس 

 النواب

قرار جملس 

 الشورى

السند القانوني 

لقرار جملس 

 الشورى

 ( مكرًرا:7بالنسبة إلضافة المادة ) -1

 

 ال يوجد

رفننع تننقننريننر " يننُ

سننننننننوي من قبل 

لمنعننني  لوزير ا ا

عن تنظيم صنننننيد 

واسنننننننننننتنننننغنننننالل 

تغيير رقم المادة 

مكرراً( إلى  7)

 (امكررً  2)

والموافقة على 

المادة، بعد 

الموافقة على 

قرار مجلس 

 النواب.

)وهي المادة الوحيدة التي 

اتفق عليها بين 

 المجلسين(.

ألهمية التقرير 

السنوي، 

والوقوف على 

 أعداد المرخص

لهم، وكمية 
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 مشروع القانون النص النافذ
قرار جملس 

 النواب

قرار جملس 

 الشورى

السند القانوني 

لقرار جملس 

 الشورى

وحمننناينننة الثروة 

البيرينننة لمجلس 

الننننوزراء حننننول 

النننمنننواقنننع النننتننني 

يسننننننننمننح فننيننهننننا 

بنننناسنننننننننتنننخنننراج 

الرمال البيرية، 

وعننندد المرخص 

لنننهنننم، وكنننمنننيننننة 

النننننننننننننرمنننننننننننننال 

النمسننننننننتننخننرجننننة 

سننوياً، ومسنتوي 

تضنننننننرر البيئننننة 

البيريننة في هننذه 

الننننننننمننننننننواقننننننننع، 

ومسنننننننتوى تننأثر 

ة البيريننننة الييننننا

 ".فيها

استبدال كلمة 

"المساول" 

 بكلمة "المعني".

 

 
الرمال 

المستخرجة، 

ومدى تضرر 

 البيئة.

 (:8( مكرًرا إلى المادة )2بالنسبة إلضافة البند ) -2

 (:8المادة )

 

 

 

 

 

( 2نص البند )

مكرًرا المضاف 

( 8إلى المادة )

كما ورد 

بمشروع 

 القانون:

ف كلمة حذ-

)مكرراً( من 

 ،ترقيم المادة

إعادة صياغة و

 ( من2البند )

( 8حذف المادة )

( مكرًرا 2البند )

الوارد في المادة 

الثانية من 

 مشروع القانون

مع إضافة البند 

وذلك لألسباب 

 اآلتية:

أن المجلس  .أ

أضاف المادة 

( إلى 1( بند )8)

المادة األولى من 
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 مشروع القانون النص النافذ
قرار جملس 

 النواب

قرار جملس 

 الشورى

السند القانوني 

لقرار جملس 

 الشورى

 

 

 

 

 

 

يُعاقب  -1"

باليبس 

والغرامة التي ال 

تقل عن ثالثين 

ألف دينار وال 

تجاوز مائة ألف 

دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين 

كل من خالف 

( 1أحكام المادة )

( من 2والمادة )

وفي  هذا القانون.

حالة تكرار 

المخالفة 

تضاعف 

 العقوبة.

دون اإلخالل  -2

بمساولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

يٌعاقب بالغرامة "

التي ال تقنننل عن 

عشننننننننريننن ألننف 

دينار وال تجاوز 

ئننة ألف دينننار امنن

كننننل من خننننالف 

( 6أحكام المادة )

 من هذا القانون.

وفي حالة تكرار 

يُعاقب  ،المخالفة

المخالف باليبس 

مدة ال تقل عن 

شهر وال تزيد 

على ثالثة 

شهور، وفي 

حالة تكرارها 

مرة أخرى في 

( 8المادة )

 كاآلتي:

 

 

 

 

 

 

يٌعاقب  "

بالغرامة التي ال 

تقل عن عشرين 

ألف دينار وال 

ألف  مائةتجاوز 

دينار كل من 

خالف أحكام 

( من 6المادة )

 هذا القانون.

وفي حالة تكرار 

المخالفة يُعاقب 

المخالف باليبس 

مدة ال تقل عن 

شهر وال تزيد 

على ثالثة 

شهور، 

وبالغرامة التي 

( من المادة 1)

( إلى المادة 8)

األولى من 

القانون مشروع 

وإعادة صياغته 

 ليكون كاآلتي:

يُعاقب .1"

بالحبس 

والغرامة التي ال 

تقل عن ثالثين 

ألف دينار وال 

تجاوز مائة ألف 

دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين 

كل من خالف 

أحكام المواد 

( من 6، 2، 1)

، هذا القانون

وفي حالة تكرار 

المخالفة 

تضاعف 

 العقوبة.".

 

مشروع القانون 

باعتبار أن هذا 

البند ليس بنًدا 

جديًدا يتم 

إضافته، بل هو 

بند مستبدل 

وميله المادة 

 األولى.

أن المجلس  .ب

أبقى على صياغة 

( بند 8المادة )

( من القانون 1)

القائم وأضاف 

( 6رقم المادة )

بعد عبارة "كل 

من يخالف أحكام 

(" 2(، )1المواد )

الواردة في 

المادة، بييث 

تطبق العقوبة 

الواردة بالنص 

النافذ على كل من 

يخالف أحكام 

(، 2(، )1المواد )

(، علًما بأن 6)
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 مشروع القانون النص النافذ
قرار جملس 

 النواب

قرار جملس 

 الشورى

السند القانوني 

لقرار جملس 

 الشورى

الشخص 

الطبيعي، يعاقب 

الشخص 

تباري االع

بالغرامة 

المنصوص 

عليها في هذا 

القانون إذا وقعت 

المخالفة ليسابه 

أو باسمه أو من 

أحد العاملين لديه 

أو من أحد 

 ممثليه.

يُعاقب على  -3

الشروع في 

ارتكاب الجريمة 

بنصف العقوبة 

المقررة للجريمة 

 .."التامة

السنة ذاتها تكون 

العقوبة اليبس 

مدة ال تقل عن 

ثالثة شهور وال 

تزيد على سنة 

ويُسيب 

الترخيص 

 ".ا.نهائيً 

 

ال تقل عن 

أربعين ألف 

دينار وال تجاوز 

مائتي ألف 

دينار، أو بإحدى 

هاتين 

 العقوبتين،

 ويُلغى الترخيص

 ".نهائياً.

 

 ( خاصة1المادة )

باستخراج الرمال 

بدون ترخيص 

( 2والمادة )

خاصة باستخراج 

الرمال من غير 

المواقع التي 

ييددها الوزير 

( 6والمادة )

خاصة باستخراج 

كمية رمال تزيد 

عن الكمية 

المرخص 

 باستخراجها.

 

إلعادة النظر فيه للمرة الثانية، على ضوء التعديالت  أُعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب

 ( من الدستور.82ي أجراها مجلس الشورى عمال بنص المادة )الت
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من دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قرر مجلس  2020مارس  03وبجلسة 

النواب الموقر التمسك واالصرار على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى 

 ( من الدستور.84ة )للنظر فيه للمرة الثانية عماًل بنص الماد

للمرة الثانية بمعرفة اللجنة وتم استعراض نصوص مواده، وتم  تم دراسة مشروع القانون

تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصياب السعادة أعضاء اللجنة، وبعد االطالع على مالحظات 

( من الدستور والتي تنص على أنه 84الجهات المعنية وسائر األوراق واالطالع على المادة )

ى مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل عل"

عاد المشروع قراره السابق دون إدخال أية تعديالت جديدة على مشروع القانون. وفي هذه اليالة يُ 

إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر 

 .".على قراره السابق

 

 

 م، فلم تجد اللجنة سوى المفاضلة بين أحد الخيارين اآلتيين:وعلى ضوء ما تقد

 قبول قرار مجلس النواب. الخيار األول:

 اإلصرار على القرار السابق لمجلس الشورى. الخيار الثاني:

ولقد فاضلت اللجنة بين الخيارين المذكورين، على ضوء ما استخلصته من مراجعة نصوص 

تعديالت عليه، وبعد أخذ رأي المستشار القانوني، وتقدير مدى مواد مشروع القانون، وما تم من 

مواءمة التعديالت الواردة بمشروع القانون وأنسبها للمصلية العامة، وأرجيها إلى كفالة أدنى هذه 

 المصالح وزنا، فلم تجد أرجح من التوصية على إصرار مجلس الشورى على قراره السابق.

مارس  17لتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى الصادر بجلسة وبناًء عليه فإن اللجنة توصي با

 م.2019

 

اخامس
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ـ
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( من الالئية الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليــــــًـا.   منى يوسف خليل المؤيــــــد -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.   إبراهيم عبدهللا منفرديرضا  -2

 

 

ا: 
ا
 توصية اللجنة:سادس

 في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي باآلتي:

م بدور 2019مارس  17التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -

مشروع قانون بتعديل بعض االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الخامس بشأن 

بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال  2014( لسنة 37أحكام القانون رقم )

اح بقانون "بصيغته المعدَّلة" الُمقدَّم البحرية وبيعها )المعّد بناًء على االقتر

 من مجلس النواب(.

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                              الكعبيمجعة مجعة حممد 
 رئيس اللجنة                                                ةنائب رئيس اللجن     
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 (4ملحق رقم )
 

ير  الخدمات للجنةالأول  التكميلي التقر
 باستبدال بقانون الاقتراح بخصوص

 في العمل قانون من( 64) المادة
 رقم بالقانون الصادر الأهلي القطاع

 بصيغته) م2012 لسنة( 36)
 العضو سعادة من والمقدم ،(المعدلة

 المناعي أحمد درويش
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 م2020أكتوبر  26التاريخ: 

 (4التقرير رقم )

 

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن التقرير التكميلي األول للجنة ) السابقة ( 

( من قانون العمل يف القطاع األهلي 64املادة ) باستبدالاالقرتاح بقانون حول 
 املعدلة()بصيغته  ،م2012( لسنة 36الصادر بالقانون رقم )

 واملقدم من صاحب السعادة العضو درويش أمحد املناعي 

 الفصل التشريعي اخلامس- الثالثدور االنعقاد العادي  

 
 

 مقدمــة:

   

تاريخ  د  5ص ل خ ت / ف  411م، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19ب

أكتوبر  18(، وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 3

م، بخصوص لعاد  الن ر في التقارير التي تم لعداداا من قبل اللجنة السابقة 2020
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تخوووريعي الخامس  أرسووول صووواحب خول دور اانعقاد العادث الثاني من الاصووول ال

المعالي السووويد علي بن صوووالح الصوووالح رئيس مجلس الخوووورى للى لجنة الخدمات 

( من قانون العمل 64الماد  ) باسوووتبدالااقتراح بقانون تقرير اللجنة السوووابقة بخوووأن 

، )بصووووياته المعدلة(م 2012( لسوووونة 36في القطاع األالي الصووووادر بالقانون رقم )

إلعاد  الن ر في ، السووووووعاد  العضووووووو درويش أحمد المناعي والمقدم من صوووووواحب

التقرير المذكور، على أن ترفع اللجنة تقريراا في موعد أقصوووووووا  خمسوووووووة أيام من 

 تاريخه.

 

 

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجن  باإلجراءات التالي :

 

 ااجتماعات اآلتية: المذكور في بقانون تدارست اللجنة ااقتراح  (1)

 الفصل الدور التاريخ رقـم االجتمـاع

 5 2 م2020مارس   9 18

 5 2 م2020أبريل   6 23

 5 2 م2020أبريل   20 25

 5 2 م2020يونيو   1 27

 5 3 م2020أكتوبر 26 2
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موضوووووووع اطلعت اللجنة أثناء دراسووووووتها على الوثائق المتعلقة بااقتراح بقانون  (2)

 البحث والدراسة، والتي اختملت على ما يلي:

 

 تقرير لجنة الخدمات )السابقة( والمتضمن:  -

  مرفق(، ومذكرته اإليضاحية. )بصيغته المعدلة(االقتراح بقانون( 

 مرفق(. رأي لجنة الشاون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( 

 .مرفق( رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية( 

  (مرفقغرفة تجارة وصناعة البيرين. )رأي 

 ( .مرفقرأي االتياد العام لنقابات عمال البيرين) 

 مرفق(. مذكرة المستشار القانوني لشاون اللجان( 

  وبدعوة من اللجنة السابقة، شارك يف اجتماعها الثامن عشر من دور االنعقاد الثاين
 م، ممثلون عن ديوان اخلدمة املدنية حيث حضر كل من:2020مارس  9املنعقد بتاريخ  

 

 المنصب االسم

 السيد صباح سالم الدوسري
وكيل وزارة العمل والتنمية 

 االجتماعية

 مستشار قانوني الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن

 منسق إداري السيد سيد عبدالجبار سلمان

 
 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 

 

 المنصب االسم
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 هيئ  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 البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراهيم العيد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم علي سلمــان محمــدالسيد 

 أخصائي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

رأت لجنة الخوووؤون التخوووريعية والقانونية بمجلس الخوووورى سوووومة ااقتراح 

 والقانونية. الدستورية الناحيتينبقانون من 

 

ا
ا
 :مقدم االقرتاحرأي  - ثالثـ

( من 9أخووووار سووووعاد  العضووووو درويش المناعي للى أن الاقر  )أ( من الماد  )  

ا لمبادئ  دستور مملكة البحرين تنص على أن: جالملكية ورأس المال والعمل، وفقـووووووووً

العدالة اإلسوووومية، مقومات أسووواسوووية لكيان الدولة ااجتماعي وللثرو  الوطنية، واي 

 جميًعا حقوق فردية ذات و ياة اجتماعية ين مها القانونج.
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 ( منه على أن:13وتنص الماد  )

العمل واجب على كل مواطن، تقتضوووووويه الكرامة ويسووووووتوجبه الخير العام، ولكل  -جأ

 واطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقـًا للن ام العام واآلداب.م

 تكال الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة خروطه. -ب

ا يجوز فر  عموول لجبووارث على أحوود لا في األحوال التي يعينهووا القووانون  - 

 لضرور  قومية وبمقابل عادل، أو تنايًذا لحكم قضائي.

لى أسووس اقتصووادية مع مراعا  قواعد العدالة ااجتماعية، العوقة ين م القانون، ع -د

 بين العمال وأصحاب األعمال.ج

 

ولما كان ذلك وكان اسوووووووتقرار ونمو بيئة العمل من أبرز العوامل المؤدية للى  

تطور واسوووتقرار المجتمع بأبعاد  ااقتصوووادية والسوووياسوووية وااجتماعية، ويعتمد اذا 

خلق عوقات عمل ليجابية بين صاحب العمل والعامل تقوم  ااستقرار باألساس على

على التعاون البناء واألخذ بعين ااعتبار المصوووالح المخوووتركة بين الطرفين من أجل 

انسياب العمل دون معوقات وتنايذ األعمال في وقتها المقرر، بما ينعكس ليجاًبا على 

النمو ااقتصووادث وزياد   قدر  القطاع األالي على ااضووطوع بدور مؤثر في تحقيق

 .2030وتيرته ضمانـًا لتحقيق أاداف الرؤية ااقتصادية لعام 

 

وحيث لن طبيعة بع  األعمال التي يضوووووطلع بها العاملون في القطاع األالي،  

قد تقتضووي اسووتمرار العمل دون انقطاع حتى ا تتعر  المنخووأ  للخسووائر أو تتأخر 

( بحيث 64، فقد جاء المقترح بتعديل الماد  )عن لنجاز األعمال في الموعد المحدد

أعطى لصووواحب العمل رخصوووة ترحيل لجازات األعياد والمناسوووبات الرسووومية )عدا 

لجازات عيد الاطر وعيد األضحى ومناسبة عاخوراء(  للى بداية األسبوع أو نهايته، 

ة لذا وقعت بين يومي عمل، واو مسووووووولك تتبعه دولة الكويت ودولة اإلمارات العربي

المتحد  بقرارات خاصووووة من مجلس الوزراء تطبق على العاملين في القطاعين العام 

 والخاص على السواء.
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وأكد  سوووووووعادته أن ااقتراح بقانون من خوووووووأنه الحد من ارتااع معدات الاياب  

 واإلجازات المرضية القصير  التي تتركز غالبـًا في بداية ونهاية اإلجازات.

 

  
 

 :وزارة العمل والتنمي  االجتماعي رأي  -رابعـًا

بي ن ممثلو وزار  العمل والتنمية ااجتماعية أنه من حق العامل مخاركة أسرته 

وااستمتاع بإجازات األعياد والمناسبات الرسمية، األمر الذث من خأنه أن يضاي 

ى جًوا من التآلف في المجتمع، مخيرين للى أن الااية من ااقتراح بقانون متحققة عل

القانون لصاحب العمل تخايل العامل خول من ( 64أر  الواقع، حيث تجيز الماد  )

اإلجازات الرسمية لذا اقتضت  روف العمل ذلك، على أن يمنح العامل أجًرا لضافيـًا 

% من أجر ، باإلضافة للى أجر  عن اذا اليوم، أو يمنح يومـًا عوضـًا 150يعادل 

لنص معمول به في الوقت الحالي وا توجد به أية عنه حسب اختيار العامل، واذا ا

 مخاكل تذكر.

 

ن ااقتراح بقانون المذكور من خأنه اانتقاص من أوأضاف ممثلو الوزار  

حقوق العامل، حيث أن ترحيل ااجاز  الرسمية للى بداية األسبوع أو نهايته من خأنه 

 يستحق عنها األجر اإلضافي.  أن يكون عمل العامل خولها مثل سائر األيام العادية ا 

 

كما أكد  ممثلو وزار  العمل والتنمية ااجتماعية التزام غالبية المو اين في 

العمل، ويستثنى من ذلك بع  المو اين المخالاين لألن مة، موضحين أن التخريع 

يجب أن يوضع للقاعد  العامة وليس ااستثناء، ولن باستطاعة صاحب العمل تطبيق 

زاءات تجا  المو ف الذث يقوم بتقديم لجاز  مرضية ويتبين أنها غير ائحة الج
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اين صحيحة بعد التحقق منها عن طريق اللجان الطبية بوزار  الصحة للى أن ،  منو 

على العمال القائمين  لن يسر   -في حال تطبيقه -التعديل المذكور في ااقتراح بقانون 

حاليـًا وسيتم تطبيقه على العمال الجدد فقط، لذ أن جميع المزايا في القانون الحالي 

 أصبحت حقـًا مكتسبـًا لهم بموجب القانون.

 

 

 :غرف  تجارة وصناع  البحرينرأي   -خامسـًا

موافقتها على ااقتراح  -في مذكرتها  –ت غرفة تجار  وصناعة البحرين أكد  

نون كونه سيساام في استمرارية العمل في المنخأ  دون انقطاع وعدم التعر  بقا

ألث خسائر مادية جراء التأخير في لنجاز أعمالها في الموعد المحدد، ويمحد من ارتااع 

معدات الاياب واإلجازات المرضية القصير  التي تتركز غالبـًا في نهاية اإلجازات 

 الرسمية.

( من قانون العمل في 64ديل النص المقترح للماد  )وقد اقترحت الارفة تع 

القطاع األالي بإضافة عبار  )أو يمنح يومـًا آخر عوضـًا عنه حسب اختيار العامل 

لألجر اإلضافي أو اإلجاز ( لترك حرية للعامل في اختيار تعوي  اإلجاز  بيوم آخر 

ر للى تخايله في كما او وارد في النص الحالي الذث سيدفعه للعامل بسبب اإلضرا

 أيام اإلجازات الرسمية.

 

 :االتحاد العام لنقابات عمال البحرينرأي   -سادسـًا

 

لمقترح وذلك لمصادرته حق ارفضه  للى ااتحاد العام لنقابات عمال البحرين اتجه

 وأخار الى اآلتي: العامل في ااختيار فضوً عن البعد ااجتماعي الذث قد يمس العامل
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المقترح قد صادر حق العامل في الحصول على المقابل النقدث في حال اختااله أواً: لن 

في اإلجاز  الرسمية الاعلية وبالتالي يكون مساسـًا بحق العامل في الحصول على 

 األجر اإلضافي عن بدل اختااله في يوم اإلجاز  الاعلي ا في اليوم المرحل.

الخيار بين المقابل النقدث أو الحصول على  ثانيـًا: صادر التعديل الماثل حق العامل في

اإلجاز  في حال اختااله في يوم اإلجاز  الرسمية سواء الاعلية أو المرحلة والذث او 

 قائم في التخريع الحالي.

ثالثـًا: لن التخريع الحالي للماد  يتيح لصاحب العمل تخايل العامل في يوم اإلجاز  الرسمية 

أو يومـًا آخر بديوً عنه حسب اختيار العامل لألجر وتعوي  العامل بأجر لضافي 

 اإلضافي أو اليوم البديل.

وبي ن ااتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأنه من الضرورث عدم مصادر  حق العامل 

في ااختيار بين اليوم البديل أو األجر اإلضافي مع األخذ بعين ااعتبار أن التخريع 

في تحديد اليوم البديل الذث قد يكون بداية األسبوع أو لم يسلب سلطة صاحب العمل 

  نهايته وفق جوار المقترح المذكور.

 

ا
ا
 رأي اللجنة: -سابعـ

 باستبدالااقتراح بقانون  تقرير اللجنة ) السابقة ( بخأنتدارست اللجنة     

( لسنة 36در بالقانون رقم )( من قانون العمل في القطاع األالي الصا64الماد  )

بعد لعادته للجنة بناًء على خطاب معالي رئيس المجلس  )بصيغته المعدل ( 2012

بخصوص لعاد  الن ر في مخروعات القوانين التي أمعدت تقاريراا من قبل اللجنة 

 السابقة خول دور اانعقاد العادث الثاني من الاصل التخريعي الخامس.
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في مننادتننه األولى على  يتننألف االقتراح بقننانون من ديبنناجننة ومننادتين، نص  

مادة ) بدال نص ال ية 64اسنننننننت ثان مادة ال ما ال قانون العمل في القطاع األهلي، أ ( من 

 فجاءت تنفيذية.

يهدف ااقتراح بقانون للى لعطاء صاحب العمل رخصة ترحيل لجازات 

األعياد والمناسبات الرسمية )عدا لجازات عيد الاطر وعيد األضحى ومناسبة 

 ية األسبوع أو نهايته، لذا وقعت بين يومي عمل.عاخوراء( للى بدا

انتهت اللجن  إلى التمسك )بصيغته المعدل (،  وبعد تدارس االقتراح بقانون

 ، وذلك لالعتبارات اآلتي :رفضهبتوصي  اللجن      ) السابق  ( ب

 

 عدم جدوى التعديل المقترح لألسباب التالية: -1

( 36في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )قانون العمل ( من 64أجازت  المادة )  -أ

إذا تكليف العامل بالعمل خالل األعياد والمناسبات الرسمية  وتعديالته 2012لسنة 

اليالة أجره عن هذا اليوم  يستيق العامل في هذهبييث اقتضت ظروف العمل ذلك، 

عنه حسب آخر عوضاً  ـًا% من هذا األجر، أو يمنح يوم150يعادل  ـًاا إضافيوأجرً 

 :ه حيث نصت على أناختيار

" للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر  

بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير. ويجوز لصاحب العمل 

تشغيل العامل في أي من هذه األيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في 

% من هذا األجر، أو يمنح 150الحالة أجره عن هذا اليوم وأجراً إضافياً يعادل  هذه

يوماً آخر عوضاً عنه حسب اختيار العامل لألجر اإلضافي أو اإلجازة. وإذا صادف أي 

 من هذه األيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية عوض العامل عنه بيوم آخر".

هلي يتم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إن تيديد العطالت الرسمية في القطاع األ  -ب

( لسنة 1، وقد صدر القرار رقم )قانون العمل في القطاع األهلي( من 64وفقـًا للمادة )

م 1973( لسنة  5م وتضمن اإلجازات ذاتها التي تضمنها المرسوم األميري رقم )2013
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تعديل أو تغيير بشأن العطالت الرسمية وتعديالته، أما اذا اقتضت المصلية الوطنية أي 

أو ترحيل ل جازات والعطالت الرسمية فيمكن أن يتم  ذلك من خالل تعديل ذلك القرار 

 دون الياجة لتعديل القانون.

 

لن أيام ااجازات والعطل الرسمية التي يخمل التعديل المقترح جواز ترحيلها تقتصر  -2

على ستة أيام ذات داات وطنية وعالمية ودينية ترافقها احتااات محلية ولقليمية 

وعالمية يقتضي الحاا  على رمزيتها  فالعيد الوطني فرحة وطنية يقتضي ااحتاال 

عتبارات تعزيز الخعور الوطني و روح المواطنة لكافة بها في موعداا انسجاًما مع ا

أفراد المجتمع، و يوم العمال العالمي وأول السنة الميودية اما من المناسبات العالمية 

التي يقتضي اانسجام فيهما مع الممارسات العالمية في اذا المجال، و)أول السنة 

الة دينية جدير  بالمحاف ة الهجرية، وذكرى المولد النبوث الخريف( أيًضا لهما د

 عليها.  

 

لن منح جهة العمل لجاز  للعامل خول أيام العمل التي تأتي بين العطوت واإلجازات   -3

الرسمية ناجم عن تقديراا لمصلحة العمل، أما استاول ااجازات بصور  غير مناسبة  

فلن يحد منه التعديل المقترح  فترحيل العطل الرسمية للى بداية أو نهاية األسبوع لن 

ل على لجاز  سابقة أو تالية لليوم الذث تم الترحيل لليه يحول دون السعي للحصو

بحسب ااحوال، و يمكن معالجة اذ  الممارسات من خول تكثيف الرقابة على ضوابط 

منح اإلجازات وعلى الجهات التي تمنحها، أما حصول العامل على لجازات مرضية 

 منافية للواقع فهو معاقب عليه جزائيـًا وتأديبيـًا.

 

ظيم ترحيل أو تعديل العطل الرسمية في الدول المقارنة كدولة اإلمارات يتم تن-4

العربية المتيدة  وسلطنة ُعمان بمراسيم و قرارات إدارية، كقرار مجلس 

م والذي نص على أنه: " باستثناء 2019( لسنة 27الوزراء االماراتي رقم )
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طالت عطالت األعياد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أي من الع

 ( من هذا القرار الى بداية األسبوع او نهايته" .1الرسمية المذكورة في المادة )

 

يفتقر االقتراح بقانون إلى دراسات اقتصادية واجتماعية  تعزز حجم المشكلة -5

التي يعالجها وأثرها على االقتصاد الوطني بصورة توازن بين حقوق كافة 

ت الفراغ والراحة على القدرة والرغبة األطراف وتراعي اآلثار اإليجابية  ألوقا

( من العهد الدولي الخاص 7في العمل واإلنتاجية، وتكفل ما نصت عليه المادة )

باليقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي انضمت اليه مملكة البيرين 

حيث أوجبت على الدول أن تعترف:  "... بما    2007( لسنة 10بالقانون رقم )

ص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على لكل شخ

الخصوص: ... د . االستراحة وأوقات الفراغ، والتيديد المعقول لساعات 

العمل، واإلجازات الدورية المدفوعة األجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل 

 الرسمية".

 

نون  ينطوث على مساس ( وفقـًا لوقتراح بقا64لن النص الذث استبدل به نص الماد  ) -6

بحقوق العامل التي قرراا له القانون وكالها له العهد الدولي الخاص بالحقوق 

( 10ااقتصادية وااجتماعية والثقافية والتي انضمت اليه مملكة البحرين بالقانون رقم )

 م.2007لسنة 

 

ية التي أيام العطل الرسمتخايل العامل في سوف يجيز لصاحب العمل أن يقوم ب لذ أنه

  لكن مع حرمان العامل عمليـًا من لذا اقتضت  روف العمل ذلكتأتي بين يومي عمل 

حقه في األجر اإلضافي بحيث يقوم بترحيل اإلجاز  للى بداية األسبوع أو نهايته أيهما 

أيام العطل الرسمية التي تخايل العامل في بداً من  أنسب له )أث لصاحب العمل(،
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عنها في الوضع يستحق ، والتي لذا اقتضت  روف العمل ذلكتأتي بين يومي عمل 

 ـًاآخر عوض ـًااألجر، أو يمنح يوم ذلك% من 150يعادل  ـًالضافي اأجر  وأجرً  الحالي

، مما يؤثر سلبا على حق العامل في األجر اإلضافي فضوً حسب اختيار العاملبعنه 

آخر ـًا يومعلى حرمانه من حقه في الخيار بين أجر العمل اإلضافي عن ذلك اليوم أو 

 . عنه ـًاعوض

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثامنـ

( من الوئحة الداخلية لمجلس الخوووووورى، اتاقت اللجنة  39لعمااً لنص الماد  )      

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.         الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجــــي .3

 مقرًرا احتياطيًا.     ور محمد ســـــــــرحانـــــالدكتور منص .4
 

ا
ا
 توصية اللجنة: -تاسعـ

ا لنص الماد  ) في ضوء ما دار من مناقخات وما أبدث من آراء      ( من94ووفقـوووووووً

 اللجنة توصي بما يلي:الوئحة الداخلية لمجلس الخورى، فإن 

 

 ) بصيغته المعدلة ( االقتراح بقانونبرفض  ) السابقة ( اللجنةالتمسك بتوصية  -

( من قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم 64المادة ) باستبدال نص

 .والمقدم من صاحب السعادة العضو درويش أحمد المناعي، 2012( لسنة 36)

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 األستاذة هالة رمزي فايز                       الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل         
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 رئيس جلنة اخلدمـات                   نائب رئيس جلنة اخلدمات        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5ملحق رقم )
ير  الخدمات للجنة الأول التكميلي التقر

 بند بإضافة بقانون الاقتراح بخصوص
 قانون من( 19) المادة إلى( 3) برقم

 بقانون بالمرسوم الصادر المدنية الخدمة
 بصيغته) م2010 لسنة( 48) رقم

 العضو سعادة من والمقدم ،(المعدلة
 المناعي أحمد درويش
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 م2020أكتوبر  26 التاريخ:

 (5التقرير رقم )

 

 

 ) السابقة (  للجنة التقرير التكميلي األولتقرير جلنة اخلدمات بشأن 

( من قانون اخلدمة املدنية 19( إىل املادة )3االقرتاح بقانون بإضافة بند برقم )حول 
 )بصيغته املعدلة( ،م2010( لسنة 48الصادر باملرسوم بقانون رقم )

  واملقدم من صاحب السعادة العضو درويش أمحد املناعي 

 امسالفصل التشريعي اخل- الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة:

 

تاريخ  د  5ص ل خ ت / ف  411م، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19ب

أكتوبر  18(، وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 3

م، بخصوص لعاد  الن ر في التقارير التي تم لعداداا من قبل اللجنة السابقة 2020

تخوووريعي الخامس  أرسووول صووواحب خول دور اانعقاد العادث الثاني من الاصووول ال

المعالي السووويد علي بن صوووالح الصوووالح رئيس مجلس الخوووورى للى لجنة الخدمات 

( للى الماد  3برقم )جديد ااقتراح بقانون بإضووووافة بند تقرير اللجنة السووووابقة بخووووأن 

سنة ( 48( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )19) م، 2010ل

، والمقدم من صوووواحب السووووعاد  العضووووو درويش أحمد المناعي لة()بصووووياته المعد
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إلعاد  الن ر في التقرير المذكور، على أن ترفع اللجنة تقريراا في موعد أقصوووووووا  

 خمسة أيام من تاريخه.

 إجراءات اللجنة:- أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجن  باإلجراءات التالي :

 ااجتماعات اآلتية: المذكور في بقانون تدارست اللجنة ااقتراح  (2)

رقـم 

 االجتمـاع
 الفصل الدور التاريخ

 5 2 م2020مارس   9 18

 5 2 م2020أبريل   6 23

 5 2 م2020أبريل   20 25

 5 2 م2020يونيو   1 27

 5 3 م2020أكتوبر 26 2

 

موضنننوع اطلعت اللجنة أثناء دراسنننتها على الوثائق المتعلقة باالقتراح بقانون  (3)

 البيث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:
 

 

 تقرير لجنة الخدمات )السابقة( والمتضمن:  -

 

  مرفقومذكرته اإليضاحية. )بصيغته المعدلة(، االقتراح بقانون() 

 مرفق(. رأي لجنة الشاون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى( 

 )رأي ديوان الخدمة المدنية. )مرفق 

  مرفق(. المستشار القانوني لشاون اللجانمذكرة( 
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  وبدعوة من اللجنة الساااابقة، شاااارك يف اجتماعها الثامن عشااار من دور االنعقاد الثاين
م، ممثلون عن ديوان اخلدمة املدنية حيث حضاااااااار كل 2020مارس  9املنعقد بتاريخ  

 من:
 

 المنصب االسم

 الخدمة المدنيةرئيس ديوان  سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد

السيد صالح الدين عبدالرحمن 

 عجالن
 مدير عام السياسات واألجور

 مدير إدارة األجور والمزايا الوظيفية السيد يوسف أحمد محمد إبراهيم

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 
 

 المنصب االسم

 هيئ  المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان المحاميدالدكتور موفق سمور 

 باحث قانوني  محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن هاشم 

 أمين سر اللجنة المساعد دانة ابراهيم الشيخ

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث منى ابراهيم العيد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم سلمــان محمــدعلي السيد 
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 أخصائي إعالم السيدة سما عبدالجليل علي

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

رأت لجنة الخوووؤون التخوووريعية والقانونية بمجلس الخوووورى سوووومة ااقتراح 

 والقانونية. الدستورية الناحيتينبقانون من 

 

ا
ا
 :مقدم االقرتاحرأي  - ثالثـ

( من دسووووتور مملكة 16أخووووار سووووعاد  العضووووو درويش المناعي للى أن الماد  ) 

الو ووائف العووامووة خوودمووة وطنيووة تنوواط بووالقووائمين بهووا،  -البحرين تنص على أن جأ

ويسوووووووتهدف مو او الدولة في أداء و ائاهم المصووووووولحة العامة، وا يمولي األجانب 

 العامة لا في األحوال التي يبينها القانون. الو ائف

 المواطنون سواء في تولي الو ائف العامة وفقـًا للخروط التي يقرراا القانونج. -ب

 

لما كان ذلك وكان تطوير ااقتصوووووووواد الوطني يحتا  للى بذل المزيد من الجهد  

ادث الحر والعمل والعطاء كي نسوووتطيع أن نواكب دول العالم في  ل الن ام ااقتصووو

والمنافسووة الحاد  بين اقتصووادات دول العالم النامية والمتقدمة على السووواء في مجال 

زياد  اإلنتا  وتحسووووين مسووووتوى الجود ، واذا ا يتأتى في  ل كثر  اإلجازات التي 

 يحصل عليها المو ف خول العام.

 

قتصووواد واإلجازات الرسووومية ولن كانت حًقا للمو ف لا أنها تلحق الضووورر باا 

البحريني وتتسوووووووبب في تدني اإلنتا  القومي، ومن ثم يجب الحرص على تخوووووووجيع 
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ناف العمل  عه على اسوووووووتئ ها تخوووووووجي جاد حلول من خووووووووأن المو ف على العمل ولي

وااسوووتمرار فيه، وخاصوووة أن يوم اإلجاز  الواحد يكلف ميزانية الدولة مبال  كبير ، 

 –جازات التي تأتي بين يومي عمل ومن انا جاء ااقتراح بقانون بجواز ترحيل اإل

للى بداية األسووبوع أو  –عدا لجازات عيد الاطر وعيد األضووحى ومناسووبة عاخوووراء 

نهايته لضوووووومان اسووووووتمرار العمل وانسوووووويابيته من ناحية، وللحد من ارتااع معدات 

الاياب والتكاليف المترتبة على كثر  اإلجازات المرضووووية القصووووير  التي تتركز في 

طل من ناحية أخرى، ولتتوافق مع لجازات العاملين في األغلب م ع بداية ونهاية العم

القطاع األالي من ناحية ثالثة، لضوووومان اسووووتااد  أفراد األسوووور  الواحد  من اإلجاز  

 سيما لذا عمل بعضهم في القطاع الحكومي والبع  اآلخر في القطاع األالي.

 

رحيل اإلجازات التي تأتي بين يومي باإلضافة للى ما تقدم، فقد أكد  سعادته أن ت 

عمل، او مسلك تتبعه دولة الكويت ودولة اإلمارات العربية المتحد  بقرارات خاصة 

عام والقطاع الخاص  بالحكومة والقطاع ال عاملين  من مجلس الوزراء تطبق على ال

   على السواء.
 

ا
ا
 :ديوان اخلدمة املدنيةرأي  -رابعـ

 

( 19( للى الماد  رقم )3أنه ا حاجة إلضافة بند رقم )رأى ديوان الخدمة المدنية 

م، وذلك 2010( لسنة 48من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 لألسباب اآلتية:

الصادر بالمرسوم ( من قانون الخدمة المدنية  19إن إضافة بند جديد للمادة ) -

زات ال يتماشى مع الفلسفة يتعلق بترحيل اإلجا م2010( لسنة 48بقانون رقم )

التي قام عليها قانون الخدمة المدنية الذي يمثل اإلطار العام للتشريع ويتم من 

خالله إقرار اليقوق الوظيفية مع إحالة تيديد الجوانب المتعلقة بشاون 
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الموظفين وتفصيالتها إلى القرارات والتعليمات التي تصدر لتنظيم تلك اليقوق 

وذلك لتيقيق أقصى قدر من المرونة في التعامل مع كافة والمزايا الوظيفية 

 المستجدات التي تطرأ على شاون الخدمة المدنية.

إن تطبيق هذا االقتراح بقانون سيترتب عليه تعدد األدوات التشريعية التي تنظم  -

الجوانب المتعلقة بالعطل الرسمية، حيث إن الجزء األكبر منها سيكون في 

وتعديالته، وبيسب هذا التعديل المقترح على  1973ة ( لسن5المرسوم رقم )

قانون الخدمة المدنية سيكون بند متعلق بالعطل الرسمية ضمن قانون الخدمة 

 المدنية.

بالمقارنة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن اقتراح ترحيل  -

عمان،  العطل الرسمية مطبق فقط في دولة اإلمارات العربية المتيدة وسلطنة

حيث إن ترحيل أو تعديل تواريخ العطل الرسمية في هذه الدول تنظمها المراسيم 

أو قرارات مجلس الوزراء وليست قوانين، كما يالحظ أيضـًا أن النصوص 

المتعلقة بترحيل العطل الرسمية في هذه الدول تيمل صفة الجواز وهو ما يتيح 

سبـًا لتيديد أيام التعطيل واإلحاطة الفرصة للسلطة التنفيذية لتقرير ما تراه منا

 بمختلف الظروف المرتبطة بها.

في حال تعديل مشروع القانون للنص على جواز ترحيل موعد اإلجازة إلى  -

بداية األسبوع أو نهايته إذا وقعت بين يومي عمل وذلك بقرار من رئيس مجلس 

ده الغاية الوزراء أو من يفوضه، فإن ذلك سيقلل من جدوى هذا المشروع ويفق

المرجوة منه، وبخاصة أنه يمكن تطبيق سياسة ترحيل اإلجازة بقرار من رئيس 

بأن العطالت  1973( لسنة 5مجلس الوزراء من خالل تعديل المرسوم رقم )

الرسمية وتعديالته الذي ينظم سياسة العطالت الرسمية وهو ما يتماشى مع 

ص عليها في قانون الخدمة األنظمة المعمول بها في المملكة دون الياجة للن

 المدنية.
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إن قلة عدد العطل الرسمية التي ستقع خالل أيام األسبوع كما يتبين من خالل  -

م و 2021م و 2020مراجعة التواريخ المتوقعة للعطل الرسمية في السنوات 

 م قد يقلل من جدوى االقتراح بقانون.2022

المدنية بصورة إلزامية، إن التعديل المقترح سوف يطبق على موظفي الخدمة  -

فيما أن المقترح بشأن العاملين في القطاع الخاص يترك الخيار لصاحب العمل 

في تقرير ما يراه مناسبـًا بشأن ترحيل العطلة مما يادي إلى اختالف أيام 

، وهذا األمر ال يعمل على تيقيق الغاية من االقتراح التعطيل في كال القطاعين

   بقانون.

 

ا
ا
 رأي اللجنة: -خامسـ

ااقتراح بقانون بإضافة بند تقرير اللجنة ) السابقة ( بخأن تدارست اللجنة     

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19( للى الماد  )3برقم )

بعد لعادته للجنة بناًء على خطاب معالي رئيس  )بصيغته المعدل ( 2010( لسنة 48)

  الن ر في مخروعات القوانين التي أمعدت تقاريراا من قبل المجلس بخصوص لعاد

 اللجنة السابقة خول دور اانعقاد العادث الثاني من الاصل التخريعي الخامس.

ته األولى على أن    ماد جة ومادتين، نص في  با قانون من دي تألف االقتراح ب ي

مرسوم بقانون رقم ( من قانون الخدمة المدنية الصادر بال19يُضاف إلى نص المادة )

(، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. 3بند جديد برقم ) 2010( لسنة 48)  

عدا  –يهدف ااقتراح بقانون للى ترحيل اإلجازات التي تأتي بين يومي عمل 

 للى بداية األسبوع أو نهايته.  –لجازات عيد الاطر وعيد األضحى ومناسبة عاخوراء 



159 
 

التمسك ، انتهت اللجن  إلى )بصيغته المعدل (بقانوناالقتراح وبعد تدارس 

 اآلتي : عتبارات، وذلك لالرفضهبتوصي  اللجن      ) السابق  ( ب

 : عدم جدوى التعديل المقترح لألسباب التالية  -أوال 

( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19أجازت  المادة ) -ت

ديوان الخدمة المدنية تيديد أيام العمل في األسبوع وتعديالته ل 2010( لسنة 48)

ومواقيته وضوابط العمل في العطل الرسمية وخارج أوقات العمل الرسمي وفقاً 

 لمقتضيات المصلية العامة حيث نصت على اآلتي : 

بقرار من الديوان أيام العمل في األسبوع ومواقيته وضوابط العمل  تحدد  -1" 

في العطل الرسمية وخارج أوقات العمل الرسمي وفقاً لمقتضيات المصلحة 

 العامة.

يجوز عند االقتضاء بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان تحديد  -2

موظفين أو لوظائف مواعيد عمل خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لفئات من ال

 معينة حسب طبيعة العمل الخاصة بها. ".

( من الالئية التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تشغيل  27و  26أجازت المادتان )  -ث

( على اآلتي: 26الموظف خالل العطل الرسمية واالسبوعية حيث نصت المادة )

يمنح الموظف  -1تخضع مواعيد العمل في الجهات الحكومية للقواعد التالية: "  

إجازة براتب والمزايا الوظيفية المقررة له في أيام العطل الرسـمية واالسبوعية  

ويجوز تشـغيل الموظـف فـي هـذه العطالت والعطـالت األخرى المقـررة قانونـا، 

" عنهـا وفقـا لمـا يحـدده الديوان ويتـم تعويضـه إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك

" يجوز للسـلطة المختصة تكليف الموظف القيام ( على أنه : 27ونصت المادة )

بأعمال إضافية بعد سـاعات الدوام الرسـمي وخالل العطالت وذلك وفقا للضوابط 

ويمكن تيقيق الغرض من ترحيل االجازات بتشغيل العامل خالل تلك التالية..."، 

 .إذا اقتضت المصلية العامة ذلك العطالت
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 5تم وفقا للمرسوم األميري رقم )يالرسمية في القطع العام  التن تيديد العطإ -ج

( 27بشأن العطالت الرسمية وتعديالته، وقرار مجلس الوزراء رقم ) 1973( لسنة 

بشأن العيد الوطني لدولة البيرين وعيد الجلوس، وأي تعديل أو تغيير  1999لسنة 

ل جازات والعطالت الرسمية يمكن أن يتم  من خالل تعديل المرسوم  أو ترحيل

 وتعديالته وال يتطلب االمر تعديل قانون الخدمة المدنية. 1973( لسنة 5رقم )

لن أيام ااجازات والعطل الرسمية التي يخمل التعديل المقترح جواز ترحيلها  -ثانياً 

ة ودينية ترافقها احتااات محلية تقتصر على ستة أيام ذات داات وطنية وعالمي

ولقليمية وعالمية يقتضي الحاا  على رمزيها   فالعيد الوطني فرحة وطنية يقتضي 

الخعور الوطني و روح  تعزيزاعتبارات ااحتاال بها في موعداا انسجاما مع 

المواطنة لكافة افراد المجتمع، و يوم العمال العالمي وأول السنة الميودية اما من 

مناسبات العالمية التي يقتضي اانسجام فيهما مع الممارسات العالمية في اذا ال

المجال، و )اول السنة الهجرية، وذكرى المولد النبوث الخريف( أيضا لهما من 

 .  الجدير  بالمحاف ة عليهاالداات الوطنية والدينية والحضارية 

 

 ً التعديل المقترح  مع مها  هاملأيام ااجازات والعطوت الرسمية التي يخ لن-ثالثا

والسبت في التقويمين أتأتي في بداية او نهاية األسبوع أو خول يومي الجمعة 

 . 2022و 2021و  2020الميودث والهجرث للسنوات 

 

منح اإلدار  لجاز  للمو ف خول أيام العمل التي تأتي بين العطوت  لن  -رابعا 

لمصلحة العمل، أما استاول ااجازات وااجازات الرسمية ناجم عن تقديراا 

فترحيل العطل الرسمية للى بصور  غير مناسبة  فلن يحد منه التعديل المقترح 

بداية أو نهاية األسبوع لن يحول دون السعي للحصول على لجاز  سابقة أو تالية 

اذ  الممارسات فيمكن معالجة لليوم الذث تم الترحيل لليه بحسب ااحوال، أما 

وعلى الجهات التي  ااجازات من خول تكثيف الرقابة على ضوابط منحها تحقيق
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تمنحها، أما حصول المو ف على لجازات مرضية منافية للواقع فهو معاقب عليه 

 جزائيا وتأديبيا.

 

في الدول المقارنة كدولة اإلمارات ترحيل أو تعديل العطل الرسمية يتم تن يم  -خامسا

مان ب وسلطنة العربية المتحد    قرار مجلس الوزراءلدارية، كمراسيم أو قرارات عم

باستثناء عطوت األعياد، والذث نص على أنه: ج   2019لسنة  (27)رقم  ااماراتي

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أث من العطوت الرسمية المذكور  في 

 .ج ( من اذا القرار الى بداية ااسبوع او نهايته1الماد  )

 

ياتقر ااقتراح بقانون للى دراسات اقتصادية واجتماعية  تعزز حجم المخكلة  -سادسا

التي يعالجها وأثراا على ااقتصاد الوطني بصور  توازن بين حقوق كافة األطراف 

وتراعي اآلثار اإليجابية  ألوقات الاراغ والراحة على الو ياة العامة ، وتكال ما 

ي الخاص بالحقوق ااقتصادية وااجتماعية العهد الدول( من 7نصت عليه الماد  )

حيث   2007( لسنة 10والثقافية والتي انضمت اليه مملكة البحرين بالقانون رقم )

ما لكل خخص من حق في التمتع بخروط ب ...:  جاوجبت على الدول ان تعترف

د . ااستراحة وأوقات الاراغ، : ... عمل عادلة ومرضية تكال على الخصوص

لمعقول لساعات العمل، واإلجازات الدورية المدفوعة األجر، وكذلك والتحديد ا

 المكافأ  عن أيام العطل الرسميةج.

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادسـ

 

( من الوئحة الداخلية لمجلس الخوووووورى، اتاقت اللجنة  39لعمااً لنص الماد  )      

 على اختيار كل من :
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 مقرًرا أصليـًا.         الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجــــي .5

 مقرًرا احتياطيًا.     ور محمد ســـــــــرحانـــــالدكتور منص .6

 

ا
ا
 توصية اللجنة: -سابعـ

ا لنص الماد  ) في ضوء ما دار من مناقخات وما أبدث من آراء      ( من94ووفقـوووووووً

 اللجنة توصي بما يلي:الوئحة الداخلية لمجلس الخورى، فإن 

 

( 3االقتراح بقانون بإضافة بند برقم )برفض  ) السابقة ( اللجنةالتمسك بتوصية  -

( 48( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )19إلى المادة )

، والمقدم من صاحب السعادة العضو درويش أحمد ) بصيغته المعدلة(2010لسنة 

 .المناعي

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 األستاذة هالة رمزي فايز                       الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل         

 رئيس جلنة اخلدمـات                نائب رئيس جلنة اخلدمات        

 

 

 

 


