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 ( 1ملحق رقم )
 

 العامة املرافق للجنة التكميلي التقرير

( مكرًرا 12) املادة بشأن والبيئة

 قانون مشروع من واملعادة املستحدثة

 بقانون املرسوم أحكام بعض بتعديل

 تنظيم بشأن 2002 لسنة( 20) رقم

 الثروة ومحاية واستغالل صيد

 االقرتاحات ضوء يف املعد) البحرية،

 املقدمة - املعدلة بصيغتها - بقوانني

 .(النواب جملس من
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 م 2021أكتوبر   19التاريخ: 

 ( 2التقرير رقم: ) 

 

 التقرير التكميلي  
 للجنة الرافق العامة والبيئة

ا( الستحدثة والعادة من مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل   12بشأن الادة )
ً
مكرر

بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية   2002( لسنة  20بعض أحكام الرسوم بقانون رقم ) 
القدمة من   – بصيغها العدلة  –الثروة البحرية )العد يف ضوء االقرتاحات بقوانني  
 جملس النواب(. 

 
 نعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي اخلامسدور اال

 

 :  مقدمـة
أكبوبا    17بناء  لى  رار  كتباا رجلسىف  ج سىهااااباي رجلاءعقاة رجلنيخا   بباء     

بلوسا   المعالي علي بن صاال  الااال  رس م لسلم الراور صاءبا  ألءد   2021

تقرير   إج  جسناة رجلار   رجياءكاة برجةق اة  (4د  5ص ل م   / ف    651رجخطاء   ر   

 التي أضابتتاب اللجنة لل مكرًرا(   12)المساتددةة رم   المبدة اللجنة السابققة قأا    

مأاار ق مبن   رم  ) ( لساانة ) ( قت ديض ق ك أدكب  المرساا   المبدة الةبلةة م  

  الةر ة القدرية قأ   تنظي  صيد  استغالض  دمبية   2002( لسنة 20ققبن   رم  )

المقدمة م  مجلس  –قصااااايغاب الم دلة    –)الم د تي ضااااا ت احمترادبا قق اني   

ء  أل رجىسنة إللءد  رجنظا  ج تخا اهء رجهءب    ،الن اب( بإل رد تخا ا بشأعي كبضلناااار

 جياضي لى  رجلسىف رجلورا.
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 إجراءات اللجنة:  -أوالً 

 رجىسنة بءإلسار رت رجبءجقة: جبنفقذ رجبتىقف رجلذكو  ألاله رءكت 
 

 ت ر ست رجىسنة كشابع رجخءعون رجلذكو   ج رسبلءلهء: (1)

 الفال الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م 2021 أبا ل 19 28

 5 3 م 2021 أبا ل 26 29

 5 4 2021أكبوبا  19 2

 

 

ر( كن  12جىلءد  رجلهااابة ثة  رطىيت رجىسنة أثنء  د رسااابهء   (2) رجخءعون كشاااابع  كتا ر

م  2021أبريل  18  رجلنيخ   ببء    لضااة ا السل ااا ال ااابعا والعراارينلى   رجلذكو   

 بلى  ك رخالت أصةء  رجهيءد  ألضء  رجلسىف رجلورا.

 

 ( الذي عقدته )ع  ق د( كض م :28)رم   قدع ة م  اللجنة دضر اجتمبعاب   (3)

 الصفة احس 

 النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. األستاذة جميلة علي سلمان .1

 عضو مجلس الشورى. رألسبءذ لىج لة هللا رجياردل .2

 

 

 :  كل لن حضر االجتماع لن األلانا العالا لمسلم الرور  (4)

 هيئة الستشارين القانونيني 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  األستاذ عبدالرحيم علي عمر 

 باحث قانوني.  علي نادر الـسلومالسيد 

 إدارة شؤون اللجان 

 . شاف شؤبن رجىسءنكرجلتىف بأللءل  لىج سورد رجخطءن رجهاق  

 أمين سر لجنة.  السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصءئج إلالم  رجهق  صءدق سيفا رجةىورسج 

 أخصءئج إلالم  رجهق   سلء لة رجسىقل 
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ا: رأي اللجنــة: 
ً
 ثاني

رجىسنة  )  ت ر ست  رقم  الم تحدثا  إلى    12المادة  اللسنا  أضافتها  التي  لكرًرا( 

مأر ق مبن   رم  ) ( لسنة ) ( قت ديض ق ك أدكب  المرس   ققبن    المادة الثالثا لن  

)الم د تي   قأ   تنظي  صيد  استغالض  دمبية الةر ة القدرية  2002( لسنة  20رم  )

الم دلة    –رادبا قق اني   ض ت احمت الن اب(  –قصيغتاب  بقث ت     ،المقدمة م  مجلس 

رجيءدل   برجيشا ن كن دب  رالعيخءد  رجهءبية  بسىهبي  رجلسىف  رجخءعون لى   لاض كشابع 

م بقث تلت رجلور خة  2021أبا ل    18رجلءجث كن رجفصل رجبشا يج رجخءكف رجلنيخ   ببء     

ر جبوصقة رجىسنة،  قلء ل ر رجلءد      12لى  كشابع رجخءعون كن بقث رجلة أ بلى  كورده طةخء

 رجلشء  إجقهء، برجبج ألق ت إج  رجىسنة جلز   كن رج  رسة.كتا رر( 

بته ف هذه رجلءد  إج  تو قا رجيقش رجتا   ألسا  رجلبو   لن طا   عخل تاخقص  

رجصق  إج  رجزبسة برألبنء  رجخّصا بءل ب ء  كوّ ثه   رجلاّخص جي( إذر ج   تن جه  دخل آخا  

 سوى رجصق . 

  بقن أصةء  رجهيءد  ألضء  رجىسنة  ءبشأعه  ت ربل بتةءدل بسهءت رجنظا  جخ  ت  ب 

بأصةء  رجهيءد  ألضء  رجلسىف رجلورا ن رجذ ن ت  دلوته  جالسبنء   بآ رئه  بأ تء ه ،  

ببء      رجلنيخ    برجيشا ن  رجهءبية  رجسىهة  كضةطة  كطءجية  م 2021أبا ل    18ببي  

نءس باأل رجلهبشء   رالسب بك رخالت أصةء  رجهيءد  رأللضء  بشأن رجلءد  رجلذكو   ببي   

جىسنة، رجلءد    رجخءعوعج  عص  أصةح  بةقث  رجصقءغة  لى   رجبي  الت  بيض  رجىسنة  أدخىت 

   رجلذكو   كءآلتج:

إلى   الترخ ص  يُنقل  القانون،  هذا  أحكام  لن  توفى   االزوج"استثناًء  إذا  القّار  واألبناء 

أن   على  الا د،  هو  الوح د  دخلهم  لادر  وكان  له،  عنهم  المرّخص  الترخ ص  ي تعمل 

 ، وعلى ل ؤول ته الرخا ا. بنف ه  بحريني يمارس لهنا الا د

 اإلجراءات الالزلا لذلك".ووتحدد الالسحا التنف ذيا والقرارات المنفذة لهذا القانون الرروط  

 

 بجخ   رلت رجىسنة  ج صقءغة رجلءد  رجلذكو   ألاله كء  ىج: 
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ر( رجلهبة ثة هو رسبلنء  كن أبتءم    12عص رجلءد   أن  :  أوال رجلاسوم بخءعون  ر   كتا ر

جهنة  20  رجةةا ة  2002(  رجلاب   ببلء ة  برسبغالل  تنظق  صق   جصءجح بشأن  سء    ،

 رجزبسة برألبنء  رجخّصا ب ثة رجلبو   "رجلاخص جي" بلزربجة كهنة رجصق . 

 

هو ضلءن بلء ة رجزبسة  أن رجه ف كن هذر رجنص جقف تو  ث  خصة رجصق  بل    :ثان ًا 

 برألبالد رجخصا بتو قا رجيقش رجتا   جه  ببرء به  كن بارثن رجفخا برجفءرة.

 

رجخّصا كشابط بو ء     رألسا  بل م    ا:لثً ثا رجزبسة برألبنء   إج   عخل رجاخصة  أن 

بليا ة   رجباخقص  رسبيلءل  ببشاط  رجصق   سوى  جه   كص    زق  أب  دخل  بسود 

   بنفهي. بةا نج  لء س كهنة رجصق 

 

أن كن  لء س كهنة رجصق  بلخبض  رجباخقص رجصءد  جصءجح رجزبسة برألبنء     رابعًا:

 رجخّصا هو رجذل  بةلل كء ّة رآلثء  رجل عقة برجسنءئقة رجنءش ة لن رسبيلءجي جىاخصة. 

 

( رجلهبة ثة تهبفق  كني رجزبسة برألبنء  رجخّصا  خط، أكء إذر  12أن بت  رجلءد      ا:ل ً اخ

كن بقنه  كن بىغ سن رجاش   ةوسيي أن  بخ م بطىا تاخقص رجصق  طةخء جىخورل   كءن  

 رجيءكة إذر كء تور ات  قي رجشابط رجالزكة جذجك. 

 

ر( رجلذكو  ر  أعءط بءجالئةة رجبنفقذ ة بضع    12أن عص رجلءد  رجلهبة ثة    ا: سادسً  كتا ر

 رإلسار رت برجشابط برجضوربط رجالزكة جذجك. 

 

عص رجلءد  رجلهبة ثة  ر   بلى  ضو  كء تخ م، توصج رجىسنة بءجلور خة لى   

ر(  12   . بهذر رجبخا اطةخرء جىس بل رجلا    كتا ر
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ا: اختيار مقرري ال
ً
 وضوع األصلي واالحتياطي: ثالث

( كن رجالئةاة رجا رخىقاة جلسىف رجشااااو ى، رتفخات رجىسناة  39إللاءالر جنص رجلاءد   

 لى  رخبقء  كل كن:

 لقرًرا أصل ااااااًاا.    جمعا لحمد جمعا الكعةيأ.  -1

 لقرًرا احت اط اااًا.    لنى يوسف خل ل المؤيااد أ.  -2

 

ا: توصيـة اللجنـة: 
ً
 رابع

رجلنءرشءت برآل ر  رجبج أب  ت أثنء  د رسة كشابع رجخءعون؛  إن رجىسنة   ج ضو  

 توصج بءآلتج: 
 

لكرًرا( المضافا إلى المادة الثالثا لن    12على نص المادة الم تحدثا رقم )  الموافقا -

( لسنة  20مأر ق مبن   رم  ) ( لسنة ) ( قت ديض ق ك أدكب  المرس   ققبن   رم  )

)الم د تي ض ت احمترادبا    صيد  استغالض  دمبية الةر ة القدريةقأ   تنظي     2002

السدول  ب  على النحو المة ّن  ،المقدمة م  مجلس الن اب(   –قصيغاب الم دلة    –قق اني   

 . المرفق

 

 واأللر لعروض على المسلم الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

مجعة حممد مجعة الكعبينائب رئيس  
 والبيئةجلنة الرافق العامة  

 الدكتور حممد علي حسن علي 
 رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة
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ا( الضافة إىل الادة الثالثة    12نص الادة الستحدثة رقم ) 
ً
 من العادة  و مكرر

  – )العد يف ضوء االقرتاحات بقوانني    بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة البحرية   2002( لسنة  20مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم ) 
 ( النواب   جملس   من   قدمة ال   –   العدلة   بصيغتها 

 النص النافذ  قرار جملس النواب  توصية اللجنة  النص بعد التعديل 

 ل تحدثا - لكرًرا(  12المادة )

 

 

رجخءعون،  ُنخل رجباخقص إج     رسبلنء ر كن أبتءم هذر 

رجلاّخص جي، بكءن   برألبنء  رجخّصا إذر تو    ةرجزبس 

رجصق ،   رجوبق  هو  أن  هبيلل  كص   دخىه   لى  

،  بنفهي  بةا نج  لء س كهنة رجصق لنه   رجباخقص  

 . بلى  كهؤبجقبي رجشخصقة

جهذر  رجلنفذ   برجخار رت  رجبنفقذ ة  رجالئةة  بتة د 

 .ذجكرجالزكة جرإلسار رت ب رجخءعون رجشابط  

 ل تحدثا - لكرًرا(  12المادة )

ر(    12توصج رجىسنة بإضء ة كءد  س     بار    كتا ر

 عصهء رآلتج: إج  رجلءد  رجلءجلة 

  "رسبلنء ر كن أبتءم هذر رجخءعون،  ُنخل رجباخقص إج 

رجلاّخص جي، بكءن   برألبنء  رجخّصا إذر تو    ةرجزبس 

رجصق ،   رجوبق  هو  أن  هبيلل  كص   دخىه   لى  

،  بنفهي  بةا نج  لء س كهنة رجصق لنه   رجباخقص  

 . بلى  كهؤبجقبي رجشخصقة

جهذر  رجلنفذ   برجخار رت  رجبنفقذ ة  رجالئةة  بتة د 

 ". ذجكرجالزكة جرإلسار رت ب رجخءعون رجشابط  

 

 ال يوجد

 

 ال يوجد
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 ( 2ملحق رقم )

 

 والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 قرار حول النواب جملس قرار خبصوص

 قانون مشروع خبصوص الشورى جملس

 سواحل من% 50 نسبة ختصيص بشأن

 عامة، كسواحل االستثمارية اجلزر

 من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 .(النواب جملس
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 م 2021أكتوبر  19التاريخ: 

 ( 1الرقم: )

قرار جملس   بشأنقرار جملس النواب جلنة الرافق العامة والبيئة حول   تقرير
% من سواحل اجلزر  50مشروع قانون بشأن ختصيص نسبة الشورى خبصوص 

االستثمارية كسواحل عامة )العد يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من جملس  
 النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس –الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

أكبوبا    17بناء  لى  رار  كتباا رجلسىف  ج سىهااااباي رجلاءعقاة رجلنيخا   بباء     

بلوسا   المعالي علي بن صاال  الااال  رس م لسلم الراور صاءبا  ألءد   2021

قرار  إج  جسناة رجلار   رجياءكاة برجةق اة    (4د  5ص ل م   / ف    651رجخطاء   ر   

لسلم النواب حول قرار لسلم الرور  بخاوص لرروع قانون برأن تخا ص  

% لن ساااواحل السزر االساااتثماريا ك اااواحل عالا )المعد في ضاااوء  50ن اااةا  

إللاءد  رجنظا  ج   االقتراح بقاانون "بااااا لتاه المعادلاا" المقادم لن لسلم النواب(،

ء  أل رجىسنة جياضي بإل رد تخا ا  رجبخا ا رجلي  كن رةل رجىسنة رجهءبخة  بشأعي كبضلناار

 لى  رجلسىف رجلورا.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 رسبلءلءتهء رجبءجقة: ج ت ر ست رجىسنة كشابع رجخءعون رجلذكو    (2)

 الفال الدور التاريخ  االجتماااااااااااااع 

 5 3 م2021كء س  22 24

 5 3 م2021كء س  29 25

 5 4 م2021أكبوبا  19 2

 

رجىسنة أثنء  د رساابهء جلشااابع رجخءعون كوضااوع رجةةث برج  رسااة لى  رطىيت   (3)

 رجوثءئ  رجلبيىخة بي برجبج رشبلىت لى  كء  ىج:

رجبخا ا رجهاااءب ( جىسنة رجلار   رجيءكة برجةق ة بشاااأن كشاااابع رجخءعون رجلذكو    ▪

 ألاله.

 )لرفق( أل جسنة رجشؤبن رجبشا يقة برجخءعوعقة.   ▪

 )لرفق(  .بشؤبن رجةى  ءت برجبخطقط رجيلارعج أل بزر   رألشغءل   ▪

 )لرفق( أل بزر   رجبسء   برجصنءلة برجهقءبة.   ▪

 )لرفق( أل هق ة رجةةا ن جىهقءبة برجليء ض.   ▪

 )لرفق( أل كسىف رجبنلقة رالربصءد ة.   ▪

 )لرفق( أل سليقة رجبطو ا رجيخء ل رجةةا نقة.   ▪

 )لرفق(رار  كسىف رجنور  بكا خءتي.   ▪

 

 بضا رالسبلءع كن كسىف رجشو ى كل كن: (4)

 ه ئا الم ترارين القانون  ن 

 رجلهبشء  رجخءعوعج جشؤبن رجىسءن رألسبءذ لة رجابق  لىج للا 
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 بءبث رءعوعج.  رجهق  لىج عءد  رجاهىوم

 إدارة شؤون اللسان 

 . شاف شؤبن رجىسءنك رجهق  أ و  لىج طا ف 

 . شاف شؤبن رجىسءنكرجلتىف بأللءل  لىج سورد رجخطءن رجهاق  

 أكقن سا جسنة.  رجهق   درعة إبارهق  رجشق  

 إدارة العالقات واإلعالم 

 إلالم  أخصءئج صءدق سيفا رجةىورسج رجهق  

 أخصءئج إلالم  رجهق   سلء لة رجسىقل 

 

ا: 
ً
 والقانونية. )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية خمتصر ثاني

رجخءعون  ج        كشابع  بشأن  كالبظءتهء  برجخءعوعقة  رجبشا يقة  رجشؤبن  جسنة  ر كت 

( كن رجالئةة رج رخىقة جلسىف رجشو ى، ببقنت  29رجخار   رألبج  للالر بنص رجلءد   

أن كشابع رجخءعون كلء سء  كن رجةتوكة تيبا ي شةهة ل م رج سبو  ة، كلء أك ت أن  

عون بصقغبي رجُلي جة كن كسىف رجنور  كء زرل تيبا ي شةهة ل م رج سبو  ة  كشابع رجخء

بءجلءد    لىقهء  رجلنصوص  رجلهءكن  بةاكة  رج سبو ،  25بخءصةر  قلء  بيى   كن   )

( كن كشابع رجخءعون بصقغبي  3( ب  1إضء ة إج  شةهة ل م رج سبو  ة  ج رجلءدتقن  

 ، بذجك لى  رجنةو رآلتج: رجيورئ   رجلي جة بشأن رجلهءس بءجلىتقة رجخءصة بإزرجة

خءعون كوصوكارء بشةهة ل م رج سبو  ة ب   كذكا   أل رجةتوكة  رجكشابع  سء    .1

رجخءعوعج بكذجك كالبظ برجاأل  رجبشا ع  رجةتوكة  ،  ءت هق ة  أك ت كذكا   أل  بقث 

بكذجك كالبظءت هق ة رجبشا ع برجاأل رجخءعوعج أن كشابع رجخءعون تيبا ي شةهة ل م  

 ة. رج سبو   

بي  ب بد   .2 رسبة رثهء  ت   رجنور   جلسىف  رجلي جة  جىصقءغة  رجلورد طةخارء  إن غءجةقة 

رجلي ل   رجخءعون  رألبج  كن كشابع  رجلءد   رجخءعوعج، بأن  رجبشا ع برجاأل   أل هق ة 
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( 927سء ت كخءجفة جةخوق رال تفءق رجلخا    ج رجخءعون رجل عج ضلن رجلورد كن  

ةوظة سيءد  بز ا كسىهج رجشو ى برجنور ، بطىا  ( … بر  أب ى هذه رجلى941إج   

- 3)لضة ا جل ا  إلءد  هذر رجنص جىسنة جلز   كن رج  رسة بج   ب  تي  ل صقءغبي.  

 (   33ص    1-2017

ب    ت ب      رألخقا  شتىي  رجخءعون  ج  كشابع  لى   رجبءجقة  كالبظءتهء  رجىسنة  خصا 

 صقءغبي رجلي جة لى  رجنةو رجبءجج:

 المادة األولى لن لرروع القانون:: برأن نص أ 

( "تىبزم رجةتوكة لن  تخصقصهء رأل رضج جىلشء  ع رالسبللء  ة  1عص رجلءد        

أب   رجطةقيقة  رجسز   شورطئ  أب  سوربل  لى   تخءم  برجبج  كنهء،  رجصنءلقة  ل ر   قلء 

تخل لن   ال  عهةة  تخصص  بأن  رجشورطئ  50رالصطنءلقة،  أب  رجهوربل  هذه  كن   %

تءبة ب  رجوصول إجقهء ببأكقن رجة  رألدع  كن ب  رجلاب  كن سهة رجةا  جىيءكة كع إ

 أب كن سهة رجةةا." 

 ا استخدم النص عةارة " تلتزم الحكولا ": 1

(  خا   أ( كن رج سبو  رجبج تخا   لء ة  47ال  بنءسا كع كء سء  بنص رجلءد        

كن رج سبو  لى     (  خا   أ(47كسىف رجوز ر  جلصءجح رج بجة. بقث عصت رجلءد   

 ال  كسىف رجوز ر  كصءجح رج بجة، ب اس  رجهقءسة رجيءكة جىةتوكة، ب بءبع    -أن: "أ

 تنفقذهء، ب شاف لى  سقا رجيلل  ج رجسهءز رجةتوكج." 

"  هال لى  كسىف رجوز ر  برجوز ر ،  هو كصطىح  كلء أن كصطىح "رجةتوكة      

سقهي إج  رجةتوكة كءكىة، ببذجك  لءم ج   وسي إج  رجسهة صءبةة رالخبصءص،  ب  تو

رج سبو   ( كن  48 هذر رجبوسقي رجيءم ر   باتا لىقي رإلخالل بنص رجفخا   أ( كن رجلءد   

 بوج  كل بز ا رإلشارف لى  شؤبن بزر تي، ب خوم ببنفقذ    -"أ  رجبج تنص لى  أن:

ء."،  رجهقءسة رجيءكة جىةتوكة  قهء، كلء  اس  رتسءهءت رجوزر  ، ب شاف لى  تنفقذه
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 أل بز ا كن رجةتوكة سقبوج  تنفقذ كخبضقءت كشابع رجخءعون هل هو رجوز ا رجلينج  

 بشؤبن رإلستءن أم رجةى  ءت أم رجبخطقط ….. 

ا أورد النص في س اق التزالات الحكولا عةارة أن " تُخاص ن ةا ال تقل عن  2

 . هذه ال واحل أو الرواطئ للعالا" % لن50

ولا با " إتاحا حق الوصول إل ها بتأل ن الحد األدنى لن  ا اختتم النص بالتزام الحك3

 . ر لن جها الةر أو لن جها الةحر."حق المرو

4( المادة  يتعارض لع نص  المعدلا  با لته  القانون  إن لرروع  فقرة ج( لن    9ا 

 . رره لن أن الملك ا الخاصا لاوناالدستور، ف ما تق

 القانون: : برأن نص المادة الثالثا لن لرروع ب 

( "  يءرا بءجةةف ك   ال تخل لن شها بال تز   لى  سنة، ببغاركة  3عص رجلءد        

ال تخل لن لشا  آالف د نء  بال تز   لى  كءئة أجف د نء ، أب بإب ى هءتقن رجيخوببقن،  

كل كوظف لءم أخل ببنفقذ أبتءم هذر رجخءعون أب رجىورئح برجخار رت رجصءد   تنفقذرر جي. 

  

رجيخوبة رجةةف جل   ال تخل لن شها بال تز   لى  ثالثة شهو ، ببغاركة ال    بتتون 

تخل لن خلهلءئة د نء  بال تز   لى  أجف د نء ، أب بإب ى هءتقن رجيخوببقن، جتل كن  

رجيورئ    تزرل  رألبورل  سلقع  ب ج  رجشورطئ،  أب  رجهوربل  جهذه  رجيءكة  ر تقءد  ألءق 

ءجخو  رجسةا ة لى  عفخة رجلخءجف بةها كء تخبضقي  برجلخءجفءت كن رةل رجسهة رإلدر  ة ب 

  " .رجلصىةة رجيءكة. بتضءلف رجيخوبة  ج ب  هء  ج بءجة رجيود

ا التدت العقوبا المقررة بالنص لكل لوظف عام أخل بتنف ذ أحكام هذا القانون أو  1

 . س  والقرارات الاادرة تنف ذًا لهاللوا

 عةارة "لكل لن أعاق ارت اد العالا لهذه ال واحل": ا ورد بالفقرة الثان ا لن النص  2
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 خ  را ت رجفخا  لخء  كل كن ألءق ر تقءد رجيءكة جهذه رجهوربل،  ج لةء   لءكة       

  . لءرة بال رألدبرت رجلهبخ كة  قهءج  تُة د أسةء  تىك رإل

رجذل صءغبي        رجخءعون  عخطة غء ة  ج رألهلقة، بهج أن كشابع  رجىسنة  تؤك   كلء 

تلءم   رجةتوكة،  خبىف  كذكا   أل  بشأعي  بتةا ت  رجخءعوعج  برجاأل  رجبشا ع  هق ة 

رالخبالف لن كشابع رجخءعون بصقغبي رجةءجقة برجذل سء  كهبة ثارء  ج كورده، ببءجبءجج  

 جة سء  كفبخ رر جىةةث رجلهبفقض كءكل رألدبرت ج ى   إن كشابع رجخءعون بصقغبي رجلي

 كسىف رجوز ر  بهو كء أك ه سيءد  بز ا كسىهج رجشو ى برجنور ، بت  رالجبفءت لني.  

كلء أن رجةتوكة أثنء  رجلنءرشءت ج  تور   لى  كشابع رجخءعون  ج صقغبقي رألصىقة       

 برجلي جة.   

رجىسنة ل م سالكة   قانون برأنبتاى  % لن سواحل  50تخا ص ن ةا    لرروع 

"با لته   بقانون  االقتراح  ضوء  في  )المعد  عالا  ك واحل  االستثماريا  السزر 

  كن رجنءبقبقن رج سبو  ة برجخءعوعقة.، المعدلا" المقدم لن لسلم النواب(

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

 كبءبهء رجلا    أ هء لى  رجنةو رجبءجج:أبضةت رجوزر    ج  

o    تبةفظ رجوزر   لى  كء رعبه  إجقي رار  كسىف رجنور  كن رجلور خة لى  رجلشابع

إلءد   إج  طىا  رعبهت  رجبج  رجلورا   رجةتوكة  كذكا   رجور د   ج  جألسةء   بخءعون 

 رجنظا  ج كشابع رجخءعون.

o     رجخءص بءلبلءد    2016جهنة  (  36ال بءسة جلشابع رجخءعون بقث أن رجلاسوم  ر

رجورسهءت   تطو ا  للىقة  أبج   رجةةا ن،  جللىتة  رالسبارتقسج  رجهقتىج  رجلخطط 

رجةةا ة لنء ة خءصة، بأ اد جهء رسبارتقسقة كبتءكىة ضلن رالسبارتقسقءت رألسءسقة  

جىلخطط، بدلء إج  ز ءد  عهةة رجهوربل رجيءكة، بهو كء تهي  إجقي هق ة رجبخطقط  

ارعج كن خالل رجبنهق  برجبفءبض كع رجلالك برجلطو  ن رجيخء  قن  برجبطو ا رجيل
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رجيءكة   جوصول  كبءبة  رسبللء  ة  كشء  ع  لىقهء  برجلخءم  رجةةا ة  رجورسهءت  جسيل 

 إجقهء.

o   أعي كن رجصيا تطةق  كشابع رجخءعون لى  أ ض رجوررع كن رجنءبقة رجيلىقة بقث

سز  صغقا  رجةس  برجلهءبة   أن أغىا رجلشء  ع رجلخءكة لى  رجهوربل كخءكة لى 

 كلء  بيذ  كيي تنفقذ  تا  رجلشابع بخءعون. 

 

o   تشءطا رجوزر   كء رعبهت إجقي جسنة رجلار   رجيءكة برجةق ة بلسىف رجشو ى كن ل م

جىلشابع بذجك   رجخار   رألبج   رجلة أ  ج  رجخءعون كن بقث  كور خبهء لى  كشابع 

لن أن كشابع رجخءعون سوف  ؤثا    جألسةء  برجلةا رت رجبج رعبهت إجقهء،  ضال

 لى  سذ  رجلهبللا ن كلء  بيقن كيي إلءد  رجنظا  قي. 

ا: رأي وزارة التجارة 
ً
 )مرفق( والصناعة والسياحة:رابع

بقنت رجوزر    ج  دهء رجور د جىسنة بشأن كشابع رجخءعون رجلذكو  بأعهء غقا كخبصة  

  ج هذر رجلشابع.

 

ا: رأ
ً
 )مرفق( البحرين للسياحة والعارض:ي هيئة خامس

برجةق ة   رجيءكة  رجلار    جىسنة  رجلاسل  رجهءب   باأ هء  تلهتهء  رجلورا   رجهق ة  بقنت 

 رجهءبخة بهو كءآلتج: 

 اتفاق اله ئا لع لا ورد بمذكرة الحكولا.  -1

تبف  هق ة رجةةا ن جىهقءبة برجليء ض بلء رعبهت رجقي كذكا   د رجةتوكة بخءصة 

جوسود رجلاسوم    رجةءسة إلرار  كشابع رجخءعون عظار رعبهت رجقي كن ل م بسود ر قلء  

رجخءص ببخا ا رجلخطط رجهقتىج رالسبارتقسج رجوطنج جللىتة رجةةا ن بكء  اد بي كن  

 أبتءم كبةخخة لى  ر ض رجوررع تللل عفف سوها رجلشابع رجلءثل. 
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   .ت ة ق ه ئا التخ  ط والت وير العمراني لنفم المةادئ -2

تنوه رجهق ة رجلءثىة إج  أن هق ة رجبخطقط برجبطو ا رجيلارعج ب ج سلقع رجلشء  ع 

رجخءصة تىبزم بءجنهةة رجلخا   بهذر كء جلهبي رجهق ة رجلءثىة  ج رجلشء  ع رجبج رشا ت  

 لىقهء. 

 

 2018دي مةر    26اتفاق اله ئا لع توص ا اللسنا الواردة بتقريرها المؤرخ   -3

 واألسةاب الواردة به. 

بكنهء   رجهقءبج  رجلسءل  بءالسبللء   ج  ببخءصة  قلء  بيى   رجخءعون  كشابع  رن 

رجلهبللا ن   رجلءل بسقؤدل جيزبف  رجسز  رالسبللء  ة، سقتون لنصا طاد جارس 

رجلنبسيءت   جالسبللء   ج  رجش      رجللىتة  عاى بءسة  رجهقءبج  ج برت  رجخطءع  لن 

 برجسز  جىغاض رجهقءبج. 

ة،  كء ب د بلذكا   د رجةتوككع   ن جىهقءبة برجليء ض تبف   هق ة رجةةا   إنبلىقي،  

ببخا اهء رجلؤ خ    جسنة رجلار   رجيءكة برجةق ة بلسىف رجشو ىكع توصقة    تبف كلء  

بي م رجلور خة كن بقث رجلة أ لى  كشابع رجخءعون جألسةء  رجور د    2018د هلةا    26

 بءجبخا ا رجلذكو . 

 

ا: 
ً
 )مرفق( التنمية االقتصادية:خمتصر رأي جملس سادس

  بىخص  أل رجلسىف  ج رآلتج: 

 بف  كسىف رجبنلقة رالربصءد ة تلءكء كع كء رعبهت إجقي رجةتوكة بلذكاتهء  ج ل م   .1

رالسبارتقسج   رجهقتىج  رجلخطط  جوسود  عظار  رجخءعون  كشابع  إلرار   رجةءسة  بسود 

 رجوطنج جللىتة رجةةا ن. 

رجسهءت   .2 رجلسىف  رجخءعون،   شء ك  رجلينقة  ج كالبظءتهء بول كشابع  رجةتوكقة 

تشسقع   لى   سىةقة  رعيتءسءت  كن  ال  خىو  رجخءعون  كشابع  أن  تا   ببءألخص  ج 

 رجلشء  ع رجيخء  ة برجهقءبقة. 
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رجلىتقة رجخءصة  .3 رج سبو  ة جلهءسي بة   رجخءعون كن شةهة ل م  ال  خىو كشابع 

 ( كني. 9( ب ج( كن رجلءد   رجلتفول دسبو  رء ب خرء جةت  رجفخاتقن  أ

 

ا: 
ً
 )مرفق( مجعية التطوير العقاري البحرينية:رأي خمتصر سابع

 بقنت رجسليقة  ج  دهء رجتبءبج رجلوسي جىسنة رجبءجج: 

 رجلشابع  فخ  رجلشء  ع رالسبللء  ة خصوصقبهء، ب تة  رجخطءع خهءئا  ءدبة.  .1

برجبج   .2 رجةةا ة  رجورسهءت  بإدر    بتطو ا  بصقءعة  جبشقق   س ر  رجيءجقة  رجبتىفة 

  بةلىهء رجلطّو .  

رجللىتة،   .3 برجيخء  ة  ج  رالسبللء  ة  بءجةنقة  رإلضار   رجلشابع  هذر  شأن  كن 

 ب ةلل تةيءت كء ثقة لى  رجخطءع رجيخء ل برالسبللء ل. 

دسبو    .4 جبيء ضي  رجخءعون  كشابع  دسبو ل  ج  جةف  رجلىتقة  بسود  كع  ء 

 رجخءصة.

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثامن

% كن سوربل رجسز   50كشابع رءعون بشأن تخصقص عهةة  تدارست اللسنا  

رالسبللء  ة كهوربل لءكة  رجلي   ج ضو  رالربارح بخءعون "بصقغبي رجلي ّجة" رجلخ م  

%( كن سوربل رجلشء  ع  50تخصقص عهةة  إج   يهدف  الذي  و  ،كن كسىف رجنور (

رسبللء  ة   أب كشء  ع  رسب لء    ة كيقنة  جىسلهو  بل م  رالسبللء  ة كهوربل لءكة 

كة د  بهء، بإتءبة رجفاصة جىلورطنقن برجلخقلقن جالسبلبءع بلهءبة كنءسةة كن سوربل  

 بشورطئ رجللىتة جىبنزه برجبا قي. 

كن ست كورد،    – ضالر لن رج  ةءسة    -  "بصقغبي رجلي جة"  لرروع القانون  يتألف

األولى   عّصت لى    المادة  جىلشء  ع  إجزرم    كني  رأل رضج  تخصقصهء  لن   رجةتوكة 

بأن   أب رالصطنءلقة  رجطةقيقة  رجسز   أب شورطئ  تخءم لى  سوربل  رجبج  رالسبللء  ة 

هذه رجهوربل أب رجشورطئ جىيءكة كع إتءبة ب   % كن  50  ال تخل لن  ص عهةة تخص
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إجقهء، الثان ا  بعّصت  رجوصول  رجهءبىقة لى     المادة  رجلهءبءت  هذه  تخصقص 

تاتقا أل   أب  رجبصاف  قهء  جىيءكة، بال  سوز  برجشءط قة كهوربل بشورطئ كبءبة 

لخوبءت سنءئقة    المادة الثالثا   بأ ادت،  ب  لقنج لىقهء أب تغققا تخصقصهء إال بخءعون

بعصت رجخءعون،  هذر  بأبتءم  جإلخالل  الرابعا   كسزر   عص  لى     المادة  كل  إجغء  

رجخءعون  تءمع أب بيء ض ك رجلخبص  المادة الخال ا   ب ّوضت،  هذر  شؤبن  ب   رجوز ا 

هذر رجخءعون،  قلء سء ت    رجخار رت رجالزكة جبنفقذ أبتءم رجىورئح ب إص ر    ج  رجةى  ءت  

 . برألخقا  تنفقذ ة المادة ال ادسا 

بكءن كسىف رجنور  رجلورا ر  بر   لى  كشابع رجخءعون كع إسار  تي  الت   

 ب ب  رالعيخءد رجاربع كن رجفصل رجبشا يج رجاربع.   2018كء و    15رجصقءغة بسىهة  لى   

بج ى لاض كشابع رجخءعون لى  كسىف رجشو ى  خ  أص   رار ه بي م رجلور خة 

ب ب  رالعيخءد رألبل    2019أبا ل    21لى  كشابع رجخءعون، كن بقث رجلة أ، بسىهة  

 كن رجفصل رجبشا يج رجخءكف. 

رجخ رجلءعقة  ألق  كشابع  جىلا   رجنظا  قي  رجلورا إللءد   رجنور   إج  كسىف  ءعون 

م  2021 ةار ا    02( كن رج سبو ، بقث أص   رار ه بسىهة  82للال بنص رجلءد   

ب ب  رالعيخءد رجيءدل رجلءجث كن رجفصل رجبشا يج رجخءكف بءإلصار  لى  رار ه رجهءب   

جىنظا  قي للال بنص رجلءد    كع إلءد  كشابع رجخءعون إج  كسىف رجشو ى كا  ثءعقة

 ( كن رج سبو . 84 

كورده،   عصوص  رسبيارض  بت   رجلءعقة  جىلا   رجخءعون  كشابع  رجىسنة  ت ر ست 

برطىيت لى  رار  كسىف رجنور  رجلورا بكا خءتي بلى  آ ر  بكالبظءت رجسهءت  

رجلينقة بشأعي، بلى   أل جسنة رجشؤبن رجبشا يقة برجخءعوعقة بءجلسىف رجذل رعبه  إج   

سبو  ة برجخءعوعقة، كلء رطىيت لى  عص  ل م سالكة كشابع رجخءعون كن رجنءبقبقن رج 

 جلسىف رجنور  أن  ا ض أل تي  ل لى   ( كن رج سبو  برجبج تنص لى : 84رجلءد   

أ ة   إدخءل  رجهءب  دبن  رار ه  بأن  صا لى   رجشو ى،  أراه كسىف  رءعون  كشابع 

كسىف   إج   رجلشابع  رجةءجة  يءد  هذه  ب ج  رجخءعون.  كشابع  لى   س      تي  الت 
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رجنور  أب أن  رجشو ى ك جىنظا  قي. بجلسىف رجشو ى أن  خةل رار  كسىف  ثءعقة  ا  

 (.  صا لى  رار ه رجهءب  

رجخقء  ن   أب   بقن  رجلفءضىة  أكءكهء سوى  رجىسنة  تس   تخ م،  ى   كء  بلى  ضو  

 رآلتققن: 

 رةول رار  كسىف رجنور .  رجخقء  رألبل:

 إصار  كسىف رجشو ى لى  رار ه رجهءب . رجخقء  رجلءعج:

كن  ب  رسبخىصبي  كء  ضو   لى   رجلذكو  ن،  رجخقء  ن  بقن  رجىسنة  جخ   ءضىت 

رألب رق، ببي  ت ربل بتةءدل رجاأل بقن أصةء  رجهيءد  ألضء  رجىسنة برالسب نءس  

باأل رجلهبشء  رجخءعوعج جشؤبن رجىسءن، بتخ  ا ك ى كور كة كشابع رجخءعون، بتطةقخي  

 ى  تس  رجىسنة أ سح كن رجبوصقة لى     لى  أ ض رجوررع  ج ظل رجبشا يءت رجنء ذ ،

 إصار  كسىف رجشو ى لى  رار ه رجهءب ، جألسةء  رآلتقة: 

 

بن رجبشا يقة برجخءعوعقة  بعةو كء ذهةت إجقي جسنة رجشؤ -ءعون أن كشابع رجخ أواًل:

 : ل   أبسيتيبا ي شةهة ل م رج سبو  ة كن   -ىف  بءجلس 

بءجلشء  ع رالسبللء  ة رجبج تخءم لى  سوربل  أن إعشء  رجهوربل برجشورطئ رجيءكة    -1

ة جىلخقلقن بءجلسليءت  بشورطئ رجسز  رجطةقيقة  قي كهءس بةاكة رجلهءكن رجخءصّ 

أب   رجهوربل  إج   رجوصول  ب   إتءبة  أن  كلء  رجسز ،  تىك  لى   رجلخءكة  رجهتنقة 

رجشورطئ ببأكقن رجة  رألدع  بءجلاب  كن سهة رجةا أب سهة رجةةا  فباض رجلاب   

بءجلهءكن رجخءصة جىلخقلقن بهو كء  لف باكة رجلهءكن رجخءصة بخصوصقبهء  

 . ( كن رج سبو 25بءجلخءجفة جنص رجلءد   

رجلءد     -2 عص  رجلشابع  1أن  كن  رجةتوكةبخءعون  (  جىوز ا    ، ىزم  تة     دبن 

( كن رج سبو  رجبج تنص لى  أعي " بوج   أ/48بءجلخءجفة جنص رجلءد     ،رجلخبص 

 ف لى  شؤبن بزر تي ....". رإلشاركل بز ا 
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رجلءد    -3 عص  رجلشابع  (  1أن  تخل لن  كن  ال  كهءبة  ببخصقص  رجةتوكة   ىزم 

رق ر 50 ث   إعي بضع  لى  سىطة رجةتوكة    ر% كهوربل أب شورطئ لءكة، بكن 

/أ( 47رجبخ  ا ة  ج  س  رجهقءسة رجيءكة جىةتوكة بهو كء  خءجف عص رجلءدتقن   

 . /أ( كن رج سبو 48ب 

( كن كشابع رجخءعون رجليابض أ اد لخوبة جتل كوظف لءم  3ءد   أن عص رجل  -4

جىورئح برجخار رت رجصءد   تنفقذرر جي، بجتل كن  أخل ببنفقذ أبتءم هذر رجخءعون أب ر

ر تقءد رجيءكة جهذه رجشورطئ بءجلخءجفة جلة أ شالقة رجسارئ  برجيخوبءت بذجك  ألءق  

جسنةكىي   بلذكا   أل  تفصقالر  رجور د  رجنةو  برجخءعوعقة  رجشؤ   لى   رجبشا يقة  بن 

  كا  ( رجلا خة بءجبخا ا.

 

رجلاسوم  ر     ثان ًا: جهنة  36أن  رجهقتىج    2016(  رجلخطط  رلبلءد  بشأن 

ن رسبارتقسقة كءكىة بشأن تخصقص رجورسهءت رجةةا ة  رالسبارتقسج جىللىتة ر  تضلّ 

ا  عو رعء،  كشورطئ لءكة ببضع آجقة جههوجة رجوصول إجقهء، كلء هو رجةءل  ج سز  

دجلوعقء، رجلةاق، بكشابع  د ء   رإل  بكشابع سز ا   رجة   ستءعج،  بكشابع شاق 

بكشابع شاق سبا  رإلستءعج، بءإلضء ة إج  رجورسهة رجةةا ة رجللب   كن سها رجشق   

خىقفة بن سىلءن إج  سءبل رجنءدل رجةةال، برجورسهة رجللب   كن غا  رىية رجةةا ن  

بسءبل رج  ا بسلءهقج بسءبل رجةهقبقن، بكن ث   إن رجه ف كن    ةحص  إج  سءبل أبو

 كشابع رجخءعون رجليابض كبةخ  بءجفيل. 

 

بشأن بلء ة    2006( جهنة  20( كن رجخءعون  ر   1أضف إج  كء تخ م  إن رجلءد   

رجشورطئ برجهوربل برجلنء ذ رجةةا ة عصت لى  أعي "ال  سوز رجبصاف  ج رجشورطئ  

برجلنء ذ برجخاى    برجهوربل  رجل ن  لىقهء  برجلطىة  رجيءم  جىنفع  رجلخصصة  رجةةا ة 

خا لىقهء  آرجهقءبقة بغقاهء بأل تصاف كن شأعي عخل رجلىتقة أب تاتقا أل ب  لقنج  
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، إال  ج رجةءالت رجبج تخبضقهء رجلصىةة رجيءكة  خءص ألل شخص طةقيج أب رلبةء ل  

 . كن كشابع رجخءعون  رجلءد  رجلءعقةجنص بلء ال بءسة كيي ،  " ب ص   بهء كاسوم

 

أن كشابع رجخءعون رجليابض  ؤدل إج  لزبف رجلهبللا ن لن رالسبللء     ثالثًا:

رجسز    بخءصة  ج  برجهقءبقة  رجيخء  ة  رجلشء  ع  بإرءكة  رجهقءبج  رجلسءل   ج 

رجذل   رجورت  رجوطنج  ج  رالربصءد  لى   سىةج  كادبد  جي  بسوف  تون  رالسبللء  ة، 

 رالسبللء .  تيلل  قي رجللىتة لى  تشسقع

 

أن أغىا رجلشابلءت رالسبللء  ة رجلخءكة لى  رجهوربل برجسز  صغقا    رابعًا:

% كنهء كهوربل بشورطئ لءكة  50رجةس  برجلهءبة، بأن تة    عهةة كء ال  خل لن  

ا لى  تىك رجلشابلءت، بكءن  سا تاك تة    هذه رجنهةة إج  رجلهبللا أب  سوف  ؤثّ 

 رجلطو  رجيخء ل. 

 

بجذجك تاى رجىسنة رإلصار  لى  رجخار  رجهءب  جلسىف رجشو ى بي م رجلور خة  

 لى  كشابع رجخءعون رجليابض. 

ا: اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 تاسع

( كن رجالئةاة رجا رخىقاة جلسىف رجشااااو ى، رتفخات رجىسناة لى  39إللاءالر جنص رجلاءد   

 رخبقء  كل كن:

 لقرًرا أصل ااااااًاا.    ارناأ. سم ر صادق لحمد الةح -3

 لقرًرا احت اط اااًا.    أ. رضا إبراه م عةدهللا لنفردي -4
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ا: توصية اللجنة:
ً
 عاشر

 ج ضو  كء در  كن كنءرشءت بكء أب ى كن آ ر  أثنء  د رسة كشابع رجخءعون،  

 : إن رجىسنة توصج بءآلتج 

ببء      - رجلنيخ    بسىهبي  رجشو ى  جلسىف  رجهءب   رجخار   أبا ل    21رإلصار  لى  

لرروع قانون برأن تخا ص ن ةا  بي م رجلور خة، كن بقث رجلة أ، لى     2019

السزر االستثماريا ك واحل عالا )المعد في ضوء االقتراح 50 % لن سواحل 

 بقانون "با لته المعّدلا" المقدم لن لسلم النواب(. 

 واأللر لعروض على المسلم الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

مجعة حممد مجعة الكعبينائب رئيس  

 جلنة الرافق العامة والبيئة

 الدكتور حممد علي حسن علي 

 رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة
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   2021 تقراير 28التبريخ:  

 

 

 حسن       احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي  

 رئيــس جلنة الرافق العامة والبيئة   
 

مأر ق مبن     قخص ص  مرار مجلس الن اب د ض مرار مجلس الأ رىالم ض ق:  

% م  س ادض الجزر احستةمبرية كس ادض عبمة )الم د  50قأ   تخصيص نسقة  

 تي ض ت احمتراح ققبن   "قصيغته الم دلة" المقد  م  مجلس الن اب(.

 

 تدية طيقة  ق د،، 

 

م بلي السيد علي ق  صبلح الصبلح رئيس  م، أرفق  2021  فبراير   10  بتاريخ     

مرار مجلس    ، نسخة من(3د    5ص ل ت ق/ ف    544م )، ضمن كتابه رقالمجلس

مأر ق مبن   قأ   تخصيص نسقة    قخص صالأ رى  الن اب د ض مرار مجلس  

احمتراح 50 ض ت  تي  )الم د  عبمة  كس ادض  احستةمبرية  الجزر  س ادض  م    %

إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،  ققبن   "قصيغته الم دلة" المقد  م  مجلس الن اب( 

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه ذلك لمناقشته وإبداء المالحظات والقانونية، و 
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ــريعية والقانونية اجتماع ا     2021تقراير    16وبتاريخ       ــؤون التش عقدت لجنة الش

قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى ، حيث اطلعت على  الةبلث  ال أري 

ــوص ــبة    بخصـ ــيص نسـ ــين تخصـ ــروا قانون بشـ ــواحل الج ر 50مشـ % من سـ

االســـتثمارية كســـواحل عامة )المعد في ضـــوء االقترا" بقانون لبصـــي ته المعدلةل 

 المقدم من مجلس النواب(.

 

رجخءعون  ج        كشابع  بشأن  كالبظءتهء  برجخءعوعقة  رجبشا يقة  رجشؤبن  جسنة  ر كت 

كن رجالئةة رج رخىقة جلسىف رجشو ى، ببقنت  (  29رجخار   رألبج  للالر بنص رجلءد   

أن  أك ت  أن كشابع رجخءعون كلء سء  كن رجةتوكة تيبا ي شةهة ل م رج سبو  ة، كلء  

زرل تيبا ي شةهة ل م رج سبو  ة  كء  قغبي رجُلي جة كن كسىف رجنور   كشابع رجخءعون بص 

بءجلب  لىقهء  رجلنصوص  رجلهءكن  بةاكة  رج سبو ،  25ءد   خءصةر  قلء  بيى   كن   )

( كن كشابع رجخءعون بصقغبي  3( ب  1شةهة ل م رج سبو  ة  ج رجلءدتقن  إضء ة إج   

 رجلي جة بشأن رجلهءس بءجلىتقة رجخءصة بإزرجة رجيورئ . 

    

ببلنءسةة لاض كشابع رجخءعون جىلا  رجلءعقة لى  كسىف رجشو ى رجلورا، بي        

رجلورا رار  رجنور   بءجلور خة لى   أن أص   كسىف  رجهءب   ه بءإلصار  لى  رار ه 

  2كشابع رجخءعون ب   صقغبي رجلي جة بذجك بسىهبي رجلنيخ    ج  وم رجلالثء  رجلور    

م،  إن رجىسنة تُخ م جلالبظءتهء بيض رجةخءئ  لن كشابع رجخءعون ُكنذ  2021 ةار ا  

 ب ر بي لى  رجنةو رجبءجج: 

 

ب  .1 رالربارح  إج   رجخءعون  كشابع  كن  اسع  رجلخ م  برجذل   خءعون  رجنور   كسىف 

رجلسىف   رجلءج ج  بر    رالعيخءد  بسىهدب   رجلءجث  رجبشا يج  رجفصل  كن  بي  ث 

م لى  عظاه بإ سءجي إج  رجةتوكة جوضيي  2012عو لةا    20رجلنيخ   ببء     

  ج صقغة كشابع رءعون.
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ببء       رالربارحلءد   .2 رءعون  كشابع  صقغة  رجنور   ج  كسىف  كء و    22إج  

رج س  ارءكوصوك  م2013 ل م  بكذبشةهة  رجةتوكة  كذكا   أل  ب      جكبو  ة 

 كالبظءت هق ة رجبشا ع برجاأل رجخءعوعج. 

أك ت برجاأل   بقث  رجبشا ع  هق ة  كالبظءت  بكذجك  رجةتوكة  كذكا   أل 

 رجخءعوعج أن كشابع رجخءعون تيبا ي شةهة ل م رج سبو  ة. 

 ةار ا    2ب  عظاه بسىهة  برجلورا  ب بع رجخءعون كن رجةتوكة  كنذ ب بد كشا .3

رج،  م2016 جسنة  بكذبتأكق   رجنور   بلسىف  رجبشا يقة  كهبشء هء   جكشؤبن 

كن   كخ م  رءعوعج  ب    أل  برجةق ة  رجيءكة  رجلار    جسنة  بكذجك  رجخءعوعج، 

بإلءد   رجلخء عة  رجخورعقن  ج  رسة  كةءبالت  هنءك  كءعت  رجخءعوعج،  كهبشء هء 

رج سبو  ة، بكءعت رجنبقسة هج ل م بسود رورعقن    رجصقءغة جبال ج شةهة ل م

أن  إج   رجصقءغءت  ررباربءت  بتي دت  رجخءعون،  جلشابع  كخء عة  أب  كلءثىة 

 بصىت إج  رجصقءغة رجةءجقة برجليابضة لى  كسىهت  رجلورا. 

 

  ب بدبي   إن غءجةقة رجلورد طةخارء جىصقءغة رجلي جة جلسىف رجنور  ت  رسبة رثهء   .4

رجخءعوعج، برجاأل  رجبشا ع  هق ة  رألبج    أل  رجلءد   رجخءعون    بأن  كشابع  كن 

كخءجفة جةخوق رال تفءق رجلخا    ج رجخءعون رجل عج ضلن رجلورد  رجلي ل سء ت  

إج   927كن   رجلىةوظ941(  هذه  أب ى  بر    … كسىهج  (  بز ا  سيءد   ة 

بج   ب    رج  رسة  جلز   كن  جىسنة  رجنص  هذر  إلءد   برجنور ، بطىا  رجشو ى 

 (   33ص     2017-1-3)لضة ا جل ا  تي  ل صقءغبي.

بقل جىةتوكة كن أسل صقءغبي  ج رجبشا ع  كلء را  أن  رجلخباح بخءعون رجذل أُ 

رجذل أكءكت  رآل بهذر رجنص  جقة، رإلشتءجقة أن  ن، هذه هج رإلشتءبرإل بء  جقف 

إعلء كءن رجاأل   ارء،كلقا كن رجلورد رجلهبة ثة ج   ُؤخذ  أل رجةتوكة  قهء كطىخ

رجخءعون رجخ  لة برجلوسود   ج  رجذل ت   لى  رجنصوص  (، بطىا إبءجة رجنص 

 (   53ص     2017-1-3)لضة ا جل ا   تي  ىي إج  رجىسنة.
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( 2016-2-2رجخءعون  ج رجسىهءت  رشبلىت كنءرشءت كسىف رجنور  جلشابع   .5

كن    ( لى  رجي    كن رالخبال ءت بأب ى ل د  2018-5- 15( ب  2017-1-3ب  

أن كشابع رجخءعون كةل رجلنءرشة ب   صقءغبي رجلي جة شرجهءد  رجنور   أ ه  ب 

صفحات   2017-1-3)لضة ا جل ا   تيبا ي شةهة ل م رج سبو  ة.كةقنقن أعي 

32 – 34 – 37 ) 

كشابع   .6 رجبشا يقة  ب د  رجشؤبن  جسنة  بأب ت  رجشو ى،  كسىف  إج   رجخءعون 

رجلشء   رجنةو  رجلي جة لى   رجخءعون ببشأن صقءغبي  كالبظءتهء بشأن كشابع 

سىفإ رجىسنة  ارءجقي  بءلبةء هء  برجةق ة  رجيءكة  رجلار    جسنة  كيهء  بتور خت   ،

رجلخبصة، بأبدلت تخا اهء جىلسىف رجلورا رجذل را    ض كشابع رجخءعون  

 كن بقث رجلة أ. 

ب أُ  .7 رجلورا  رجنور   كسىف  إج   رجخءعون  كشابع  رار ه رجذل  لق   لى   أصا 

 بءجلور خة لى  كشابع رجخءعون.    

 

بلن كالبظءت رجىسنة بشأن كشابع رجخءعون بلنءسةة إبءجبي إج  كسىف رجشو ى       

رجةةث رجلهبفقض  ( كن رج سبو ،  إن رجىسنة بي   84جىلا  رجلءعقة إللءالر جنص رجلءد   

جنصوص كورد كشابع رجخءعون رألصىج بجلشابع رجخءعون بصقغبي رجلي جة كن كسىف  

شةهة ل م رج سبو  ة    يرجنور  تؤك  لى  كالبظءتهء رجهءبخة بأن كشابع رجخءعون تيبا  

رجلي جة كن كسىف    ةسور   ج صقغبي رألصىقة رجور د  كن رجةتوكة أب ب   رجصقءغ

جىسنة كالبظءتهء رجبءجقة لى  كشابع رجخءعون  ج شتىي رألخقا  رجنور ، بسوف تُخصا ر

 ب   صقءغبي رجلي جة لى  رجنةو رجبءجج: 
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 : برأن نص المادة األولى لن لرروع القانون: أوالً 

تىبزم رجةتوكة لن  تخصقصهء رأل رضج جىلشء  ع رالسبللء  ة  "(  1عص رجلءد        

لى تخءم  برجبج  كنهء،  رجصنءلقة  ل ر  أب   قلء  رجطةقيقة  رجسز   شورطئ  أب  سوربل    

تخل لن  رالصطنءلقة  ال  عهةة  تخصص  بأن  رجشورطئ  50،  أب  رجهوربل  هذه  كن   %

جىيءكة كع إتءبة ب  رجوصول إجقهء ببأكقن رجة  رألدع  كن ب  رجلاب  كن سهة رجةا  

 " رجةةا.أب كن سهة 

 : ا استخدم النص عةارة " تلتزم الحكولا " 1

كن رج سبو  رجبج تخا   لء ة    (أ (  خا   47ال  بنءسا كع كء سء  بنص رجلءد        

كن رج سبو  لى     (أ (  خا   47كسىف رجوز ر  جلصءجح رج بجة. بقث عصت رجلءد   

 ال  كسىف رجوز ر  كصءجح رج بجة، ب اس  رجهقءسة رجيءكة جىةتوكة، ب بءبع    -أأن: "

 " رجةتوكج.هءز تنفقذهء، ب شاف لى  سقا رجيلل  ج رجس

كلء أن كصطىح " رجةتوكة "  هال لى  كسىف رجوز ر  برجوز ر ،  هو كصطىح       

لءم ج   وسي إج  رجسهة صءبةة رالخبصءص،  ب  توسقهي إج  رجةتوكة كءكىة، ببذجك  

( كن رج سبو   48  هذر رجبوسقي رجيءم ر   باتا لىقي رإلخالل بنص رجفخا   أ( كن رجلءد   

بن بزر تي، ب خوم ببنفقذ  ؤ  بوج  كل بز ا رإلشارف لى  ش   - أ"   ن: رجبج تنص لى  أ

."،  ءهءت رجوزر  ، ب شاف لى  تنفقذهءرجهقءسة رجيءكة جىةتوكة  قهء، كلء  اس  رتس 

رجلينج     أل بز ا كن رجةتوكة سقبوج  تنفقذ كخبضقءت كشابع رجخءعون هل هو رجوز ا

 بن رإلستءن أم رجةى  ءت أم رجبخطقط ….. ؤبش

 

الحكولا عةارة أن " تُخاص ن ةا ال تقل عن    التزالاتا أورد النص في س اق  2

 : للعالا" الرواطئ% لن هذه ال واحل أو 50
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رجلشابع رالسبللء ل    أدع  جىنهةة رجبج  ب  رسبخطءلهء كن أ ض  ر ءجنص أب د ب ر      

رجنهةة أب  % كن تىك رجلهءبة، دبن بضع ب  أرص  جبىك  50ال تخل لن  رجهءبىج بأ

  اهء.  تاكهء جبخ  ا رجهىطة رجلخبصة ببخ

 

ب ر       كع  ر   أب د  بءجبنءسا  إال  تة   هء  ال  ب   بقث  ُكة د   غقا  كهءبة  كن  أدع  

أرص ، بهذر  نءل بصفة كةءشا     رللء ل، بج   ضع جهذه رجلهءبة ب ر رجلشابع رالسب 

جلسىف   رجبخ  ا ة  رجهىطة  بتىك  رالسبللء ل،  جىلشابع  رجوز ر   كسىف  تخ  ا  كن 

رجوز ر  تةتلهء رجليطقءت لى  أ ض رجوررع، بلى  هذر  خ  أت  كشابع رجخءعون  ج 

هذه رجسزئقة  نءل كن تخ  ا كسىف رجوز ر  جىهقءسة رجيءكة جىةتوكة برجبج تس  عفههء  

لن  تنفقذ كل كشابع رربصءدل سءبىج ببةال رسبخطءع عهةة ال تخل لن عصف   كخق  

 رأل ض كهوربل لءكة جىيءكة. 

بلى  هذر  خ   باتا لى  تطةق  هذر رجنص رجنقل كن رجهقءسة رجيءكة جىةتوكة برجبج  

 خا     48 خا  أ( ب    47 شاف لى  تنفقذهء كسىف رجوز ر  بذجك ب   عصج رجلءدتقن  

  . أ( كن رج سبو 

 

ا اختتم النص بالتزام الحكولا با " إتاحا حق الوصول إل ها بتأل ن الحد األدنى لن  3

 : حق المرور لن جها الةر أو لن جها الةحر." 

برجنص رجلءثل  فباض رسبخطءع عهةة كن رأل رضج رالسبللء  ة رجهءبىقة جىيءكة،       

 سا تأكقن رجلاب  إجقهء ب باتا لىقهء بسودهء بسط رجلنءط  رالسبللء  ة رجهءبىقة، ب 

ارء  ب   رجلاب  بءجلهءكن رجخءصة أ  سور  كن سهة رجةا أب رجةةا، بهذر  فباض بءجضا

كءن بصفهء سور  بءجةا أب بءجةةا، ببءجبءجج  ب  رجلهءس بةاكة رجلهءكن بخصوصقبهء  

لى  باكبهء بخصوصقبهء، بأن    ارءء هء جلء تبلقز بي بباصرجبج سي  صءبةهء الخبق

 نءل كن تىك    ر أنأب بةار   رجىيءكة بتأكقن رجوصول إجقهء بار   كن شأن رسبخطءع كهءبة
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أعي ال  سوز أن  نءل تنظق  رجةخوق    ارءجةقء  رجخءصة، بكن رجلخا  رءعوع رجخصوصقة  ج ر

 برجةا ءت رجيءكة كن سوها رجة  أب رجةا ة. 

 

( كن  31( ب  25بشتل كةءشا عصج رجلءدتقن  بلى  هذر  بةقن أن هذر رجنص  لف  

جىلهءكن باكة،  ال  سوز دخوجهء أب  ( كني لى  أن: "25ث عصت رجلءد   رج سبو  بق

تفبقشهء بغقا إذن أهىهء إال رسبلنء   ج بءالت رجضاب   رجخصوى رجبج  يقنهء رجخءعون،  

 ، ببءجتقفقة رجلنصوص لىقهء  قي." 

رجلءد    عصت  أن:  31كلء  لى   كني  رجيءكة  (  برجةا ءت  رجةخوق  تنظق   "ال  تون 

بال  سوز أن     .  هء إال بخءعون، أب بنء ر لىقيأب تة   رجلنصوص لىقهء  ج هذر رج سبو 

  نءل رجبنظق  أب رجبة    كن سوها رجة  أب رجةا ة." 

 

كن رجلارت أثنء  كنءرشة كشابع    ر  أن تىك رجشةهة ت  إثء تهء ل در بتؤك  رجىسنة لى     

ن بلسىف رجنور ، بت  رجبلهك بوسودهء، بكع ذجك ج   ب  رجي بل لن رجنص بهذه  رجخءعو 

 رجصقءغة. 

ة بةخوق رال تفءق بقث تنص  هذر بخالف رجلهءس بأبتءم رجخءعون رجل عج رجلبيىخ     

لى    2001( جهنة  19كن رجخءعون رجل عج رجصءد  بءجلاسوم بخءعون  ر   (  927   رجلءد 

 لى  لخء  جلنفية لخء  آخا كلىوك جغقا كءجك رجيخء  رألبل.   ب  رال تفءق تتىقف أن: "

رجذل   رالسبيلءل  كع  ال  بيء ض  كءن  إن  لءم  كءل  لى   رال تفءق  أن  باتا  ب سوز 

 خصص جي هذر رجلءل." 

رء      ستنج  رسبللء ل  كشابع  أل  رجيخء   ج  صءبا  أن  رجهءبل  برجلءبت  لى   ئ  

  رجلنطةخة لىقي   هكخا    خط جسء  رال تفءق ج رلبةء ه أن بخوق    ارءرشباى لخء ه برضي

بجقف جىيءكة، بكن ث   قباتا لى  رجنص رجبيء ض كع رجةخوق رجلشء     هءط ذرت رجشاب 
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إجقهء بتيء ض ب  رجلاب  كع رالسبيلءل رجذل ُخصص جي رجيخء ، هذر  ضالر لن بءرج  

 أبتءم ب  رال تفءق رجلخا   بءجخءعون رجل عج.  

 

القانون با 4 إن لرروع  )ا  المادة  يتعارض لع نص  المعدلا  فقرة ج( لن    9لته 

 ءجلشء  ع رالسبللء  ة جقهت  ،  اتقرره لن أن الملك ا الخاصا لاونالدستور، ف ما  

بكنهء   برسبارتقسقءت طو ىة رألسل،  رجل ى  بيق    جهء خطط  توضع  بجتن  رجقوم  بجق   

رسبا تخطقط  ب    السبغالجهء  رجةةا ن  كلىتة  رجهوربل  بهي   ُكي   رسبغالل  رتقسج 

ر رت بكيءه رت غاضهء رألسءسج  ءجهنورت رءدكة،  ارلج هذر رجبخطقط رتفءرءت بتي

تنلقة رالربصءد رجوطنج، ب ب  تطةقخهء لى  كاربل،  ىقف كين  رسبغالل رج بجة أل ض  

بهء بأسءسهء   كاتةطةسءبىقة رجقوم أعهء تخصصهء رجقوم، بجتن هنءك بخوق كهبللا ن  

ر  أصةةت تىك رجلهءبءت كخصصة بءجفيل بكن ث   ال  سوز  رتفءرءت بخطط بطنقة، ب

ألن  ؛  ج إللءجي إخالل بءجلىتقة رجخءصةإللءل بت  كشابع رجخءعون بشأعهء، ب تون  

% كنهء  50رسبخطءع   إن  بجذجك    تىك رجلهءبءت أصةةت بءجفيل كخصصة جلهبللا ن

  تون  قي كهءس ببىك رجلىتقة. 

 2020رتقسج  ارجةتوكة لن كء أك ت لى  تطةقخهء جىلخطط رالسب بال  فوتنء أن عؤك  أن  

 بكع ذجك  خ  أرا كسىف رجنور  كشابع رجخءعون.  ،( كءعت تارلج ذجك2030 –

 

 : برأن نص المادة الثالثا لن لرروع القانون: اًاثان 

( "  يءرا بءجةةف ك   ال تخل لن شها بال تز   لى  سنة، ببغاركة  3عص رجلءد        

خل لن لشا  آالف د نء  بال تز   لى  كءئة أجف د نء ، أب بإب ى هءتقن رجيخوببقن،  ال ت 

جي. ر رجصءد   تنفقذر  رجىورئح برجخار رت كل كوظف لءم أخل ببنفقذ أبتءم هذر رجخءعون أب
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بتتون رجيخوبة رجةةف جل   ال تخل لن شها بال تز   لى  ثالثة شهو ، ببغاركة ال  

د نء  بال تز   لى  أجف د نء ، أب بإب ى هءتقن رجيخوببقن، جتل كن  تخل لن خلهلءئة  

رجيورئ    تزرل  رألبورل  سلقع  ب ج  رجشورطئ،  أب  رجهوربل  جهذه  رجيءكة  ر تقءد  ألءق 

برجلخءجفءت كن رةل رجسهة رإلدر  ة بءجخو  رجسةا ة لى  عفخة رجلخءجف بةها كء تخبضقي  

  " . ج بءجة رجيود رجلصىةة رجيءكة. بتضءلف رجيخوبة  ج ب  هء

 

  أحكام هذا القانون أو  أخل بتنف ذا التدت العقوبا المقررة بالنص لكل لوظف عام  1

 : له  االاادرة تنف ذً  اللواس  والقرارات

رءعوع       رجلخا   بظقفبي    ارء لن  بخورل   ب بخق   جهء  سهة  نبلج  لءم  كوظف  جتل  أن 

رجلة د   ج تىك رجسهة بجي رخبصءص كة د بب   ضوربط كنصوص لىقهء، بر  أت   

دسبو  ة    بلةءدئكشابع رجخءعون بنص  يءرا كل كوظف لءم دبن أل تة    ُكخالر  

ءئىة هذر رءئلة تة د شالقة رجسارئ  برجيخوبءت،  ءجنص  سيل أل كوظف  خع تةت ط

 تصءغرجنص رجيخءبج دبن أن  تون جي رخبصءص بشأعي، برجنصوص رجيخءبقة  سا أن  

 بجقة رجسنءئقةؤ ر  بول كخءص هء، أب تخا ا رجلهء  ةول دبن رعهقءبهء أب تةء ن رآلبل

ل برع  ج  كسءالتهء  رجشخصقة  ار غقا  رجةا ة  لى   رج سبو   رجبجء     ج ءألصل  ،  كفىهء 

ساكهء رجلشاع،    رجبجء بءأل يءل  ار ضقخة تيا ف ب بد   جغ  رجنصوص رجيخءبقة، أن تصء

ء  ىخقهء رجلشاع  ار ء أب شاركار رجنصوص رجيخءبقة شةءك ر جلءهقبهء، كلء  سا أال تتونبتة   ر 

  ةصابن كورريهء.    خيون تةبهء، أب ال  ر بءتهءلهء، أب بخفءئهء، كنكبصق ر 

 

 كن رج سبو  لى  أعي:   ن أ ،  (ء خات  20بقث تنص رجلءد        

لى  رءعون، بال لخء  إال لى  رأل يءل رجالبخة جىيلل    ال سا لة بال لخوبة إال بنء ر   - " أ

  نص لىقهء. رجذل بءجخءعون

 رجيخوبة شخصقة."  - 
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إبءطة        رجذل  خبضج  برجيخوبءت  رجسارئ   شالقة  كة أ  إللءل  رجنص  ب هبوسا 

رجيخوبة   إ خءع  بهء  إخالجي  لى   رجبج  باتا  برخبصءصءتي  بءجبزركءتي  رجيءم  رجلوظف 

هبوسا تفا      رجلخا   لىقي، كلء أن كن كخبضقءتي إللءل كة أ شخصقة رجيخوبة رجذل  

نفقذ أبتءم رجخءعون أب رجىورئح أب رجخار رت جإلخالل بب  ربرب ر   رجيخوبة، بقث سيل سزر ر 

 رجصءد   تنفقذرر جي، دبن تة   .  

 

بلى  هذر  خ  رلباى رجنص  ج هذر رجش  شةهة كخءجفة دسبو  ة تللىت  ج رإلخالل       

 بلة أ شالقة رجسارئ  برجيخوبءت بكذجك كة أ تفا   رجيخوبة بتنءسةهء. 

 

 : "عاق ارت اد العالا لهذه ال واحللكل لن أعةارة "بالفقرة الثان ا لن النص  ا ورد  2

 خ  را ت رجفخا  لخء  كل كن ألءق ر تقءد رجيءكة جهذه رجهوربل،  ج لةء   لءكة       

ج  تُة د أسةء  تىك رإللءرة بال رألدبرت رجلهبخ كة  قهء،  ضالر لن ل م كارلء  ُبهن 

ر بهذه  ألعي  أكلا  إج  ضةط  رجفءلل،  هو عص  ةبءج  رجبسا  ،  عقة  بء   جصقءغة  فبح 

برجنصوص رجيخءبقة أبسا رجلشاع أن تتون كنضةطة إج  ب  كةقا، بب  ال  ب  تأب ل  

 تفهقاهء. 

ب ج سلقع رألبورل تزرل رجيورئ  برجلخءجفءت كن  لةء   "  هءذرت   كلء أب دت رجفخا      

رجل تخبضقي  كء  بةها  رجلخءجف  عفخة  لى   رجسةا ة  بءجخو   رإلدر  ة  رجسهة  صىةة رةل 

  " .رجيءكة. بتضءلف رجيخوبة  ج ب  هء  ج بءجة رجيود

تةتلق  ءجلالبظ        ب د  رجنص  رج   ارءأن  رجيخوبة،  ى   ُيط  بإزرجة  بكضءلفة    يورئ  

جىلةتلة أل سىطة تخ  ا ة تُيلىهء بءخبالف ظابف تىك رجلخءجفءت ببورلث كاتتةقهء،  

رجنص  شبلل لى  شةهة دسبو  ة  بهج  ج كل رألبورل لخوبة تتلقىقة، جذجك  إن هذر  

 توسقهقة جىهىطة رجخضءئقة بج   يبةا تىك رجيخوبة تتلقىقة. 
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ال سىطءن أل ة سهة  ( كن رج سبو ، أعي  104 ءجلة أ رج سبو ل رجلخا  بنص رجلءد        

 لى  رجخءضج  ج رضءئي، بال  سوز بةءل رجب خل  ج سقا رجي رجة. 

خ  ا ة بشأن ظابف كل  يل ت  تصنقفي لى   بهذر رجنص عزع كن رجخءضج رجهىطة رجب 

 أعي إلءرة ال تقءد رجهوربل، بأبسا لىقي تطةق  هذر رجنص  ج كل رألبورل.    

أن كشابع رجخءعون سور ر  ج صقغبي رألصىقة أب  ج صقغبي  ، تؤك  رجىسنة  ربأخقار      

رجلي جة كن كسىف رجنور  تيبا ي شةهة ل م رج سبو  ة لى  عةو رجبفصقل سءجف رجذكا،  

 ( كن رج سبو . 31، 25 ،20، 9جىلهءس بنصوص رجلورد  

عخطة غء ة  ج رألهلقة،      رجىسنة  تؤك   رجذل صءغبي    بهج  كلء  رجخءعون  أن كشابع 

تلءم    هق ة رجةتوكة،  خبىف  كذكا   أل  بشأعي  بتةا ت  رجخءعوعج  برجاأل  رجبشا ع 

 ج كورده، ببءجبءجج  ارء  قغبي رجةءجقة برجذل سء  كهبة ث رالخبالف لن كشابع رجخءعون بص 

جىةةث رجلهبفقض كءكل رألدبرت ج ى  ر  ءعون بصقغبي رجلي جة سء  كفبخ ر  إن كشابع رجخ

 بز ا كسىهج رجشو ى برجنور ، بت  رالجبفءت لني.  ه سيءد   ك كسىف رجوز ر  بهو كء أ 

كلء أن رجةتوكة أثنء  رجلنءرشءت ج  تور   لى  كشابع رجخءعون  ج صقغبقي رألصىقة       

 برجلي جة.   
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 رأي اللجنة:

% م  س ادض  50مأر ق مبن   قأ   تخصيص نسقة  ترى اللجنة عدم سالمة       

عبمة   كس ادض  احستةمبرية  "قصيغته  الجزر  ققبن    احمتراح  ض ت  تي  )الم د 

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية،  الم دلة" المقد  م  مجلس الن اب( 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                              

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 3ملحق رقم )

 
 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 من( 3) املادة بتعديل قانون مشروع

 الصادر االجتماعي التأمني قانون

 لسنة( 24) رقم بقانون باملرسوم

 االقرتاح ضوء يف املعد) م،1976

 من املقدم - املعدلة بصيغته - بقانون

 .(النواب جملس
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  2021أكت قر  19 التبريخ:

 ( 3التقرير رم  )

 

 تقرير جلنة اخلدمات  

( من قانون التأمني االجتماعي الصادر  3مشروع قانون بتعديل الادة )حول 
)العد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته    1976( لسنة 24بالرسوم بقانون رقم )

 العدلة" القدم من جملس النواب(. 

 الفصل التشريعي اخلامس - الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 :مقدمــة

 5ص ل خ ت / ف    652، وبموجب الخطاب رقم )م2021أكتوبر    17بتاريخ  

بتاريخ  4د   المنعقد  الثاني  اجتماعه  المجلس في  قرار مكتب  وبناًء على   ،)17  

قبل  م 2021أكتوبر   إعدادها من  تم  التي  التقارير  النظر في  إعادة  ، بخصوص 

من الفصل التشريعي الخامس؛    الثالثاللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي  

أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى 

( من  3)  مشروا قانون بتعديل المادةلجنة الخدمات تقرير اللجنة السابقة بشين  

)المعد    1976( لسنة  24قانون التيمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

، إلعادة في ضوء االقترا" بقانون لبصي ته المعدلةل المقدم من مجلس النواب( 
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على أن ترفع اللجنة تقريرها في موعد أقصاه خمسة  النظر في التقرير المذكور،  

 أيام من تاريخه. 

 إجراءات اللجنة: - أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذك ر أعاله مبما اللجنة قبإلجراتاا التبلية:

 

 مشروا القانون المذكور في االجتماعات اآلتية: تدارست اللجنة  (5)

 

 الفصض الد ر التبريخ  احجتمبق

 5 3 م 2021فبراير   8 17

18 
فبراير   15

 م 2021
3 5 

 5 3 م 2021فبراير   23 19

 5 4 م 2021أكتوبر   19 2
 

 

ة على  اللجنة أثناءاطلعت    (6) ت ا لمـشروا القانون موضـوا البحث والدراـس دراـس

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي: 
 

 تقرير لجنة الخدمات )السابقة( والمتضمن: -

.  مشـــــروا الـقانون الـمذكور، وـمذكرـتا الحكوـمة وهيـئة التشـــــريع والرأي الـقانوني  -

 )مرتق(

 )مرتق(. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورىرأي  -

 )مرتق(  .قرار مجلس النواب بشين مشروا القانون ومرفقاته -
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 بب لو  كن رجىسنة رجهءبخة شء ك  ج رالسبلءع رجلءكن لشا كل كن:  •
 

 
 

 المنصب  احس 

 الايئة ال بمة للت مي  احجتمبعي 

 التنف ذيالرس م  إيمان لا فى المرباطي 

 لدير الرؤون الخارج ا  نوال أحمد العويض 

 لحمد اسماع ل الحوسني
قاسم بأعمال لدير إدارة الرقابا  

 واالتاال

 وزارة شؤون لسل ي الرور  والنواب 

 أخااسي تن  ق ولتابعا أول  رباب عةدهللا العالي 

 
 

 كن رألكءعة رجيءكة بءجلسىف: ءت رجىسنةشء ك  ج رسبلءل •

 
 

 المنصب  احس 

 هيئة المستأبري  القبن نيي  

 الم ترار القانوني لرؤون اللسان  الدكتور لوفق سمور المحال د

 باحث قانوني   لح ن علي اللريري

 لدارة أؤ   اللجب 

 لررف شؤون اللسان   خولا ح ن هاشم  

 الةحوث والدراسات  ق م

 العالا  ةحوث اللررف  الع د لنى ابراه م 

 ق م اإلعالم والتواصل 

 أخااسي إعالم وتواصل  صبدق ج فر الدل اجي
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ا
ً
 : جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي   -ثانيــ

مشــروا  رأت لجنة الشــؤون التشــريعية والقانونية بمجلس الشــورى ســالمة 

 والقانونية.  الدستوريةتين  من الناحي  القانون

 

ا
ً
 رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:  -ثالثـ

 

أكّد ممثلو ال يئة العامة للتيمين االجتماعي توافق م مع مشروا القانون مشيرين   

 إلى المالحظات اآلتية: 

جنظءم رجبأكقن رالسبلءلج رجلبللل   بور   كع رجه ف رألسل   إن كشابع رجخءعون   .1

كلء  ةخ    رجيءكىة  رجف ءت  سلقع  جبشلل  رالسبلءلج  رجبأكقن  عطءق  توسية   ج 

 رجةلء ة رجالزكة ض  رجلخءطا رالسبلءلقة، كشقا ن إج  أهلقة بسود ضوربط

   . خءصة تبيى  بلةوت لالرة رجيلل

تةخق  رجبورزن بقن  أهلقة رجب  ج رجورريج  ج رألسا رجبأكقنج رجذل  نيتف لى    .2

 رقلة رالشباركءت برجلزر ء رجلهبةخة لن رجبخءل .

كن   .3 رجي     ركبشءف  ت   رجهق ة،  بهء  رءكت  رجبج  رجبفبقشقة  رجز ء رت  خالل  كن 

كن   رألسا   أ ارد  رسبفءد   بغاض  بهلقة  للءجة  ببهسقل  رءكت  رجبج  رجةءالت 

 رجلزر ء رجبأكقنقة برجبخءل  ة.  

هذه رجف ة بءجبغطقة رجبأكقنقة  بضلن أبتءكارء    أهلقة بسود تنظق  خءص جشلول .4

تبنءسا كع خصوصقة هذه رجيالرة، كنهء إ صءح صءبا رجيلل لن صىة رجخاربة  
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بءجلؤكن لىقي لن  رجبهسقل  ج عظءم رجبأكقن رالسبلءلج، بذجك جبلتقن رجهق ة  

كن رجبأك  كن ثةوت لالرة رجيلل  ج  با  بسقز  تسنةارء السبةصءل رشباركءت  

 قنقة بكء  باتا كن رجبزركءت لى  رجصن بق لن  با  ر  تتون بهلقة. تأك

 

ا 
ً
 رأي اللجنة:  -رابعـ

( كن  3كشابع رءعون ببي  ل رجلءد     تخا ا رجىسنة رجهءبخة بشأن   ت ر ست رجىسنة     

 رجلي  بنء   1976( جهنة  24رءعون رجبأكقن رالسبلءلج رجصءد  بءجلاسوم بخءعون  ر   

بي  إلءدتي جىسنة  ،  ر ( عون "بصقغبي رجلي جة" رجلخ م كن كسىف رجنو لى  رالربارح بخء 

بنء ر لى  خطء  كيءجج  ئقف رجلسىف بخصوص إلءد  رجنظا  ج كشابلءت رجخورعقن  

كن رجفصل    رجلءجثرجبج أُل ت تخء  اهء كن رةل رجىسنة رجهءبخة خالل دب  رالعيخءد رجيءدل  

 رجبشا يج رجخءكف. 

 

يتيلف مشروا القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة األولى إل اء البند 

( من قانون التيمين االجتماعي الصادر بالمرسوم  3( من الفقرة األولى من المادة )9)

 ، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. 1976( لسنة 24بقانون رقم )

إلى مد ال طاء التيميني إلى أفراد أُسر أرباب األعمال    مشروا القانون  ي دف

الثقة أو ب رض تدريب م م نيـًا  الذين يختارون االلتحاق بمؤسسة ُمعيل م بوا ا من 

وإكساب م الخبرة لعدم تمكن م من االلتحاق بوظائف أخرى بحكم كون م عمالة حقيقية  

ك م في أحد أنظمة التيمين  يستحقون نيل الحقوق والم ايا التقاعدية عن طريق إشرا



100 
 

( المادة  من  )ج(  الفقرة  أوردته  لما  إنفاذًا  وذلك  مملكة  5االجتماعي،  دستور  من   )

 البحرين.  

لل    اللجنة  انتاا  القبن  ،  مأر ق  تدارس  اللجنة  ق د  قت صية  التمسك 

ق عليه)السبققة(  م اده    بلم اتقة  عل   المقدأ  الم اتقة  ديث  للجد ض  م    تقاًب 

 حعتقبراا اآلتية: مد استندا اللجنة تي م اتقتاب لل  ا ، المرتق

القانون    -أ حً  التي يقوم علي ا بموجبات التضامن االجتما  إلى الن وضيؤدي مشروا  عي 

، كما يساهم مشروا القانون في إنفاذ ما أوردته  ( من الدستور 4لمادة )ل  ـًاالمجتمع وفق

 والتي تنص على التالي:( من الدستور 5الفقرة )ج( من المادة )

تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الال م للمواطنين في حالة الشيخوخة  ل   

أو المرض أو العج  عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤّمن ل م 

التيمين االجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايت م من براثن   خدمات 

  .لوالفاقةالج ل والخوف  

إن مشروا القانون )بالصياغة التي توافقت علي ا اللجنة( جاء استجابةً لضرورة   -ةبنياًب

الوقت ذاته، تتمثل في توسيع   ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية ودستورية في 

نطاق مظلة التيمين االجتماعي لتشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يختارون  

ل ب رض التدرب م نيـًا واكتساب الخبرة أو لعدم االلتحاق بمنشية صاحب العم

األهلي   القطاا  مؤسسات  أو  العام  القطاا  لدى  بيعمال  االلتحاق  من  تمكن م 

 األخرى أو لرغبة أصيلة في العمل ضمن نطاق االسرة.
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الدستورية في حكم ا الصادر بتاريخ    –  ةبلةاًب   في  2020مارس   25 أكدت المحكمة 

أن مظلة التيمين االجتماعي  : ل( قضائية17سنة ) ( ل1/2019القضية رقم )"/ 

هي التي تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن في َغِدِه، وين ض بموجبات  

( من  4التضامن االجتماعي التي يقوم علي ا المجتمع وفقًا لما أكده نص المادة )

ما هي  الدستور الُمعّدل، بما يؤكد أن الرعاية التيمينية ضرورة اجتماعية بقدر  

ضرورة اقتصادية، وأن غايت ا أن تؤمن المشمولين ب ا في مستقبل أيام م عند  

تقاعدهم أو عج هم أو مرض م بما يستصحب ذلك من ت يئة الظروف األفضل 

التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحت م الرعاية التيمينية وتكفل المقومات  

العو  وين ضون من خالل ا    األساسية التي يتحرر من خالل ا أفراد المجتمع من

 ل. بمسؤولية حماية أسرهم واالرتقاء بمعيشت م 

التنفيذية    –  راق اًب السلطة  بين  التعاون  لجوهر  عمليـًا  تحقيقـًا  القانون  مشروا  يجسد 

(، حيث  32والسلطة التشريعية بالصورة التي حرص علي ا الدستور في المادة )

يئة العامة للتيمين االجتماعي، و  يحظى مشروا القانون بمباركة الحكومة وال 

والسلطة  للمرأة  األعلى  المجلس  بين  األول  التشاوري  اللقاء  توصيات  يلبي 

 ( تاريخ  في  المتعلقة ،  م(2017أبريل    24التشريعية  التوصية  خاص  وبوجه 

( المادة  تعديل  أو  إل اء  في  النظر  ) 3بمسيلةل  البند  التيمين  9(  قانون  من   )

إطا في  وذلك  عمل  االجتماعيل،  بيولويات  المرتبطة  التشريعية  المراجعات  ر 

 اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني إلدماج احتياجات المرأة في التنمية.  
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إن مشروا القانون )بالصياغة التي توافقت علي ا اللجنة( يكفل تحقيق التوا ن    -خبمساًب 

جتماعي لتشمل أفراد بين هدف مشروا القانون في توسيع نطاق مظلة التيمين اال 

أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، وبين اعتبارات عدم است الل نصوص  

القانون للتحايل دون وجود عالقة عمل فعلية من خالل التيكيد صراحةً على منح  

الج ات القائمة على تطبيق القانون صالحية وضع الضوابط التي تكفل تحقيق  

 ال رض من التعديل. 

الوتحقيقـًا   على  الموافقة  أهمية  اللجنة  ارتيت  فقد  ال اية    مستحدثة المادة  لتلك 

بموجب قرار مجلس النواب بناًء على طلب من الحكومة، والتي تضمنت إضافة  

لكما  :    ( من قانون التيمين االجتماعي، نص ا اآلتي2فقرة ثانية إلى المادة رقم )

أفر على  القانون  هذا  أحكام  العملاتسري  أسرة صاحب  معه    د  يعملون  الذين 

، وذلك ، طبقًا للضوابط والشروط التي يصدر ب ا قرار من الو يرل ويعول م فعالً 

( عبارة  حذف  ت البعد  للتيمين   ي  لا   العامة  ال يئة  مع  بالتوافق  من ا   )

االجتماعي وحرًصا على تحقيق هدف مشروا القانون المتمثل في شمول العمالة 

وط التي يصدر ب ا قرار من الو ير، خاصة أن  الفعلية وفقـًا للضوابط والشر

العمل ) أسرة صاحب  وفرو أفراد  وال وجة وأصوله  ال وج  تربط م  وهم  عه( 

بصاحب العمل عالقة عمل ذات طبيعة خاصة بحيث أن الفقرة )ب( من المادة  

،  2012( لسنة  36قانون العمل في القطاا األهلي الصادر بالقانون رقم ) ( من  2)

على شمول م بنصوص  محددة من ذلك القانون دون غيرها    نصت   وتعديالته، 

(  20( و) 19( و)6و) ا  ( مكررً 2نصوص علي ا في المواد )األحكام الموهي: ل  



103 
 

(  183( و) 116( و)58( و)49( و) 48( و) 46( و) 40( و)38( و)37( و)21و) 

  ل.( وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر185و) 

ا
ً
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -خامسـ

من الالئـحة اـلداخلـية لمجلس الشـــــورى، اتفـقت اللجـنة   (39)إعـماالً لنص الـمادة       

 من:على اختيار كل  

 لقرًرا أصل اًا.        ريااسعادة األستاااااااذ صةاااااح سالاام الدوساا  .1

 لقرًرا احت اط ًا.   فايااااااز سعاااادة األستاااااذة هالااااا رلاااااازي  .2

ا
ً
 توصية اللجنة:  -سادسـ

في ضـوء ما دار من مناقشـات وما أبدي من اراء أثناء دراسـة مشـروا القانون،      

 بما يلي:  اللجنة توصيفإن 

لراااروع   علىلن ح ث المةدأ  الموافقا  التم اااك بتوصااا ا اللسنا ال اااابقا ب -

التأل ن االجتماعي الاااااادر بالمرسااااوم  ( لن قانون 3قانون بتعديل المادة )

المعد بناء على االقتراح بقانون "باااا لته  )  1976( ل ااانا  24بقانون رقم )

 .المعدلا" المقدم لن لسلم النواب(

 مب  ردا تفصيالً تي الجد ض المرتق.كم اد مأر ق القبن     الم اتقة عل  -

 

 الالز ،،،  األمر م ر ك عل  المجلس الم مر حتخبذ 

 

 لــاد عبداهلل الفاض ــورة جهــالدكت       األستـاذة هالــة رمــزي فايــز                   

 رئيس جلنة اخلدمـات                      نائب رئيس جلنة اخلدمات              
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 1976( لسنة 24الت مي  احجتمبعي الصبدر قبلمرس   ققبن   رم  ) ( م  مبن   3مأر ق مبن   قت ديض المبدة )

 الم دلة" المقد  م  مجلس الن اب( )الم د تي ض ت احمتراح ققبن   "قصيغته 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

 المسم  

 

 

 

 

 
 

 

مأر ق مبن   رم  ) ( لسنة  

( م  مبن    3قت ديض المبدة )

الت مي  احجتمبعي الصبدر  

 المسم  

 

تعديل مـسمى مـشروا القانون  •

النص  في  الوارد  النحو  على 

 بعد التعديل.
 

 )النص ق د الت ديض( 
 

مأر ق مبن   رم  ) ( لسنة  

قت ديض ق ك أدكب  مبن   

الت مي  احجتمبعي الصبدر  

 المسم  

ــرار مجلـــس  - ــى قـ ــة علـ الموافقـ

ــواب ب  ــروا الن ــمى مش ــديل مس تع

 .القانون

 المسم  

 

 

 

 

 

 

مأر ق مبن   رم  ) ( لسنة  

قت ديض ق ك أدكب  مبن   الت مي   

احجتمبعي الصبدر قبلمرس   

 (  24ققبن   رم  )

 1976لسنة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

(  24قبلمرس   ققبن   رم  ) 

 1976لسنة 

 

(  24قبلمرس   ققبن   رم  ) 

 1976لسنة 

 

 الديقبجة 

 

ند  دماد ق  عيسااااا  فض خليفاة         

 .ملك مملكة القدري 

 على الدستور،  االطالا  بعد

وعلى قـانون التـيمين االجتمـاعي  

الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم 

 ، وتعديالته،1976( لسنة 24)

 الديقبجة 

 

الـديبـاجـة  • الموافقـة على نص 

 كما ورد في مشروا القانون.

 

 

 الديقبجة 

الموافقة على عص عالةباجة كة ع مة عع -
 وردعفيعمشروععالق صون.

 الديقبجة 

خليفااة        ند  دمااد ق  عيسااااا  فض  

 .ملك مملكة القدري 

 على الدستور،  االطالا  بعد

ــاعي   االجتم ــيمين  الت ــانون  ق وعلى 

الصـــــادر ـبالمرســـــوم بـقانون رقم 

 ، وتعديالته،1976( لسنة 24)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

وـمـجـلس   الشـــــورى  ـمـجـلس  أـقر 

النواب القانون اآلتي نصــــه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصــــه، وقد صــــدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

 

 

  

 
 

مبدة مستددةة )المبدة األ ل  ق د 

 لعبدة الترمي (:

 

مبدة مساتددةة )المبدة األ ل  ق د 

 لعبدة الترمي (:

س  - جــل ـم رار  ـق ى  ـل ـع قـــة  واـف ـم اـل

النواب باستحداث مادة جديدة تيخذ  

 المبدة األ ل 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

يخـذ  - دة ـت اســـــتحـداث مـادة جـدـي

ترتيب المادة األولى نصـ ا على  

 النحو الوارد أدناه.

 )نص المبدة المستددةة( 

 المبدة األ ل 

ةبنية لل  المبدة رم   تُضابف تقرة  

الاااتااا مااايااا  2) مااابنااا    مااا    )

احجتمبعي الصاااابدر قبلمرساااا    

،  1976( لسانة  24ققبن   رم  )

 نصاب اآلتي:

 تقرة ةبنية: –(  2مبدة )

المــادة األولى، مع حــذف   ترتيــب 

( ــارة  ت العب نص   ي  لا   من   )

 الفقرة المضافة.

 

 

 

 

 

ةبنية لل  المبدة رم  تُضاااابف تقرة  

( م  مابن   التا مي  احجتمابعي 2)

الصاااابدر قبلمرساااا   ققبن   رم  

 ، نصاب اآلتي:1976( لسنة  24)

 

 تقرة ةبنية: –(  2مبدة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

"كمب تسااااري أدكب  هذا القبن    

عل  أترد أسااارة صااابدب ال مض 

الذي  ي مل   م ه  ي  لا  ت الً، 

للضااا اقط  الأااار ط التي   طةقًا

 يصدر قاب مرار م  ال زير".

"كماب تساااااري أدكاب  هاذا القابن    

عل  أترد أسااااارة صااااابدب ال مض  

للضاا اقط   طةقًاالذي  ي مل   م ه،  

 الأار ط التي يصادر قاب مرار م   

 ال زير".

 األ ل مبدة ال

 

 

 

 

المابدة األ ل  )المابدة الةابنياة ق اد 

 لعبدة الترمي (:
 

 

،  يُ بد ترمي  إضــــافة عبارة ) •

ب   تق ااً الفقرة  هااذه  قن د  قاابمي 

 ( إلى ن اية المادة.لذلك

 )النص ق د الت ديض( 

األ ل  )المبدة الةبنية ق د  مبدة ال

 لعبدة الترمي (

 

 

ـجـلس   - ـم ـقرار  ى  ـعـل قـــة  واـف ـم اـل

،  يُ ابد  عـبارة )إضـــــاـفة  النواب بـ 

ترمي  قابمي قن د هاذه الفقرة تق ًاب 

 ( إلى ن اية المادة.لذلك

 الةبنية مبدة ال
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

د ) ( من الفقرة األولى  9يُل ى البـن

ادة ) يمين 3من الـم انون الـت ( من ـق

االجتماعي الصــــادر بالمرســــوم 

 .1976( لسنة 24بقانون رقم )

 المبدة الةبنية 

د ) ( من الفقرة األولى  9يُل ى البـن

ادة ) يمين 3من الـم انون الـت ( من ـق

االجتماعي الصــــادر بالمرســــوم 

،  1976( لســـنة 24بقانون رقم )

هاااذه   قانا د  قااابماي  تارمايا    يُا ااابد 

  .الفقرة تق ًب لذلك

  

( ــد  البن األولى  9يُل ى  الفقرة  من   )

المــادة ) التــيمين  3من  قــانون  ( من 

االجتـماعي الصـــــادر ـبالمرســـــوم  

انون رقم ) ،  1976( لســــــنة  24بـق

 يُ ابد ترمي  قابمي قن د هاذه الفقرة 

 .تق ًب لذلك
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة 

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

 الةبنية مبدة ال

 

الـو راء    عـلـى مـجـلـس  رئـيـس 

 –ـكّل فيـما يخصـــــه   –والو راء  

ل   انون، ويُعـم ذا الـق ام ـه ذ أحـك تنفـي

ــره  به من اليوم التالي لتاريخ نشــ

 في الجريدة الرسمية.

المابدة الةابنياة )المابدة الةابلةاة ق اد 

 لعبدة الترمي (:

ورد  كمـا    صالن الموافقـة على   •

 في مشروا القانون.

المابدة الةابنياة )المابدة الةابلةاة ق اد 

 لعبدة الترمي (:

المـادة كمـا  الموافقـة على نص   -

 ورد في مشروا القانون.

 الةبلةة مبدة ال

 

الــو راء   عــلــى مــجــلــس  رئــيــس 

ــه    –والو راء   ا يخصـــ ّل فيـم  –ـك

انون، ويُعـمل ـبه  تنفـيذ أحـكام ـهذا الـق

الي لـتاريخ نشـــــره في  من اليوم الـت

 الجريدة الرسمية.
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 م2021فةراير  9 التاريخ: 
 

 

 احملرتمة  سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل حممد الفاضل  
 رئيــس جلنة اخلدمات   

 
 

 
بتعديل  الموضوع:   قانون  )لرروع  رقم  االجتماعي  3المادة  التأل ن  قانون  لن   )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون    1976( ل نا  24الاادر بالمرسوم بقانون رقم )

 "با لته المعدلا" المقدم لن لسلم النواب(. 

 

 

 

رس م  أ     م،  2021 ةار ا    7ببء           الاال   صال   بن  علي  ال  د  لعالي 

لرروع قانون بتعديل  ،  (3د    5ص ل ت ق/ ف    536   ، ضلن كبءبي  رالمسلم

(  24( لن قانون التأل ن االجتماعي الاادر بالمرسوم بقانون رقم )3المادة رقم )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون "با لته المعدلا" المقدم لن لسلم   1976ل نا 

جلنءرش   إج،  ( النواب بذجك  برجخءعوعقة،  رجبشا يقة  رجشؤبن  رجلالبظءت  جسنة  بإب ر   بي 

 جىسنة رجخ كءت. لىقي 

 

لخ ت جسنة رجشااااؤبن رجبشااااا يقة برجخءعوعقة رسبلءلهء  م  2021فةراير  9بببء         

، برار  كسىف  رجلاذكو   ، بقاث رطىيات لى  كشااااابع رجخاءعوندي والعرااااريناحاال

 .رجنور  بشأعي
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جلةءدئ   خءعونكشااااابع رجإج  ل م كخءجفة  –بي  رجل ربجة برجنخءش   –برعبهت رجىسنة       

   .بأبتءم رج سبو 

 

 

 رأي اللسنا:

سالكة      رجىسنة  )  تاى  رقم  المادة  بتعديل  قانون  التأل ن  3لرروع  قانون  لن   )

)المعد في ضوء االقتراح   1976( ل نا  24االجتماعي الاادر بالمرسوم بقانون رقم )

النواب لسلم  لن  المقدم  المعدلا"  "با لته  رج سبو  ة  ،  ( بقانون  رجنءبقبقن  كن 

  .برجخءعوعقة

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 

 

 


