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 (1ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 املادة بتعديل قانون مشروع

 العقوبات قانون من( 424)

 لسنة( 15) رقم باملرسوم الصادر

 االقرتاح ضوء يف املعد) م،1976

 (.الشورى جملس من املقدم بقانون
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 م2018ديسمبر  26التاريخ: 

 1التقرير: 

 

بشأن تقرير اللجنة  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
( من قانون العقوبات 424بتعديل املادة ) قانونمشروع بشأن )السابقة( 

 م1976( لسنة 15باملرسوم رقم )الصادر 
 على االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى املوقر() 

ً
  املعد بناء

 اخلامسالفصل التشريعي  - األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  7، وبموجب الخطاب رقم )م2018ديسمبر  24بتاريخ  

 23وبنااا ع ى ق قرار مبتااب المج   جت اجتماااىاا  النااانت المن  ااد بتاااريخ  (،1د 

م، بخصاااااوص  ىادظ الن ر جت متاااااروىا  ال وانيد التت أ ىد  2018ديسااااامبر 

ت اريرها مد قبل ال جنة السااااااااب ة خال دور اان  اد ال ادع الرابف مد ال صااااااال 

 ن صالح الصالح رئيسالمعالي السيد علي ب التتري ت الرابف؛ ج د أرسل صاحب

ت رير ال جنة  الخارجية والدجاع واألمد الوطنت لق لجنة التاانود  الشووىر  مجلس

( من نانىن العقىبات الصووادر 424بتعديل المادة ) مشوورىق نانىن الساااب ة بتاا د
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)المعد بناًء على االنتراح بقانىن المقدم من  م1976( لسوون  15بالمرسووىم رنم )

ا رأع  لمناقتت  ودراست  ،مجلس الشىر  المىنر( و ىداد ت رير بت ن  متضمنـاااااااع

 ال جنة ل رض  ى ق المج   الموقر.

 

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 26( بتاريخ 2جت ااجتماع ) –آنف الذبر  –تدارسااا  ال جنة متاااروع ال انود  -1

 م.2018ديسمبر 

موضااوع البحو والدراسااة ى ق  لمتااروع ال انوداط    ال جنة أننا  دراساات ا  -2

 ب  والتت اتتم   ى ق ما ي ت: الونائق المت   ة

)مرفق( ت رير لجنااة التااااااانود الخااارجيااة والاادجاااع واألمد الوطنت السااااااااااب ااة  -

 والمتضمد:

  .جدول بمواد متروع ال انود 

  لجنة التنود التتري ية وال انونية بمج   التورىرأع . 

  . قرار مج   النواب ومرج ات 

 

 كل من: األمان  العام  للمجلس من اللجن  اجتماق شارك في 

 القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين.  الدكتور علي حسن الطوالبة .1

 .لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال  لسيد عبدالرحيم علي محمدا .2

 .بهيئة المستشارين القانونيين باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي  السيدة .3

 

 سر اللجنة. أمين جواد مهدي محفوظالسيد  تولى أمانة ســر اللجنة 
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ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

بتعديل المادة  مشرىق نانىنتقرير اللجن  السابق  بخصىص  تدارس  ال جنة 

)المعد بناًء  م1976( لسن  15بالمرسىم رنم )( من نانىن العقىبات الصادر 424)

ب د  ىادت   لق ال جنة بنا ع  ،على االنتراح بقانىن المقدم من مجلس الشىر  المىنر(

، م2018ديسمبر  23اجتماى  النانت المن  د بتاريخ جت المج   مبتب ى ق قرار 

بخصوص  ىادظ الن ر جت متروىا  ال وانيد والمراسيم ب وانيد والتت أىد  

ال صل التتري ت  دور اان  اد ال ادع الرابف مد الساب ة خالت اريرها مد قبل ال جنة 

  الرابف.

 

ويت لف متروع ال انود جضاع ىد الديباجة مد مادتيد، تضمن  المادظ األولق من  

( مد قانود ال  وبا  الصادر بالمرسوم ب انود 424المادظ ) نص جديد بنص استبدال

إضاجة حبم ينص ى ق رد ما تم اختاس  ، م اده ت ديل المادظ ب1976( لسنة 15رقم )

 جت جريمة ااختا  جت ال طاع األه ت، وجا   المادظ النانية تن يذية.

 

وأبد  ال جنة ى ق أهمية متروع ال انود والذع ي دف  لق سد ال راغ      

التتري ت جت قانود ال  وبا  الناجذ، حيو  د الجانت جت جريمة ااختا  جت ال طاع 

ي وم برد المال المخت  ، لذا وجب النص ى ق هذا الحبم لسد هذا ال راغ األه ت ا 

التتري ت، وليتواجق مف ات اقية األمم المتحدظ لمباجحة ال ساد التت صادق  ى ي ا مم بة 

 م.2017( لسنة 7البحريد بموجب ال انود رقم )
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ة؛ وب د تدار  اآلرا  والماح ا  التت أبدي  مد قبل السادظ أىضا  ال جن

المواج ة مد حيو ب جت توصيت ا خ ص  ال جنة  لق تبنت ما انت    لي  ال جنة الساب ة

( مد قانود ال  وبا  الصادر بالمرسوم 424بت ديل المادظ ) المبدأ ى ق متروع قانود

م )الم د بنا ع ى ق ااقتراح ب انود الم دم مد مج   التورى 1976( لسنة 15رقم )

مواد متروع ال انود بالت ديا  التت أجرت ا ال جنة الساب ة،  والمواج ة ى قالموقر(، 

"كما يحكم برد  محل ىبارظ" كما يحكم برد الشيء المختلس"وذلك باستبدال ىبارظ 

(، وذلك لدقة وضبط 424ق مد المادظ )الواردظ جت ن اية ال  رظ األول ،المال المختلس"

 وتبايد اآلرا  حول ا.الم نق والصياغة، ولت ادع الغموض واالتبا  

 

  

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( مد الائحة الداخ ية لمج   التااورى ، ات    ال جنة ى ق اختيار 39 ىمااع لنص المادظ )

 بل مد:

   ا.يً أصلمقرًرا  عبدالرحمن محمد جمشير األستاذسعادة  -1

 ا.يً احتياط مقرًرا  علي عبدهللا العرادي األستاذسعادة  -2
 

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

جإد ال جنة  انود المتروع جت ضو  المناقتا  واآلرا  التت أبدي  أننا  دراسة 

 توصت بما ي ت:



65 
 

الموافقة ب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني )السابقة( بتوصيةلتمسك ا -

( من قانون العقوبات 424بتعديل المادة ) مشروع قانون من حيث المبدأ على

)المعد بناًء على االقتراح بقانون  م1976( لسنة 15بالمرسوم رقم )الصادر 

 .المقدم من مجلس الشورى الموقر(

 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. -

 

 

 

 زم،،،ىاألمر معرىض على المجلس المىنر التخاذ الال

 

 

 

  محد بن مبارك النعيمي                       نانسي دينا ايلي خضوري               

 لجنة الرئيس                    لجنة النائب رئيس                    
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 م1976( لسن  15نانىن العقىبات الصادر بالمرسىم رنم )( من 424مشرىق نانىن بتعديل المادة )

 )المعد بناًء على االنتراح بقانىن المقدم من مجلس الشىر  المىنر( 
نص املواد كما ورد يف القانون 

 النافذ
نصوص مواد مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة
جملس  نصوص املواد كما أقرها

 النواب
 كما أقرهتا اللجنةنصوص املواد   توصية اللجنة

 

 

 الديباج 

 

نحن حموود بن عيسوووووووى  ل 

خليفوو         ملووك مملكوو  

 .البحرين

 ى ق الدستور، ااطاع ب د

ل  وبااااا   نود ا وى ق قااااا

الصااااادر بالمرسااااوم ب انود 

، 1976( لسااااااانااة 15رقم )

 وت ديات ،

 الديباج 

 

ص  - الاااماااواجااا ااااة ىااا اااق نااا 

الاااديبااااجاااة بماااا ورد جت 

 متروع ال انود.

 الديباج 
 

 

ص  - الاامااواجاا ااااة ىاا ااق ناا 

الااديباااجااة بمااا ورد جت 

 متروع ال انود.

 

 
 

 الديباج 

 

نحن حموووود بن عيسوووووووى  ل 

خليفووو         ملوووك مملكووو  

 .البحرين

 ى ق الدستور، ااطاع ب د

وىاا ااق قااااانااود الاا اا ااوبااااا   

الصااااااادر بالمرسااااااوم ب انود  

، 1976( لساااااااناااة 15رقم )

 وت ديات ،
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نص املواد كما ورد يف القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 كما أقرهتا اللجنةنصوص املواد   توصية اللجنة

( لسنة 7وى ق ال انود رقم )

باااالتصاااااااااديق ى ق  2010

اتاا اااااقاايااااة األماام الاامااتااحاااادظ 

 ال ساد،لمباجحة 

( لسنة 6وى ق ال انود رقم )

باااالتصاااااااااديق ى ق  2017

اات اااقيااة ال ربيااة لمباااجحااة 

 ال ساد،

أقر مج   التورى ومج   

النواب ال انود اآلتت نصاا ، 

 وقد صدقنا ى ي  وأصدرناه:

 

( لساااانة 7وى ق ال انود رقم )

بااااالتصااااااااااديق ى ق   2010

األماام الاامااتااحاااادظ   اتاا اااااقاايااااة 

 لمباجحة ال ساد،

( لساااانة 6وى ق ال انود رقم )

بااااالتصااااااااااديق ى ق  2017

اات ااااقياااة ال ربياااة لمبااااجحاااة 

 ال ساد،

أقر مج   التاااورى ومج   

النواب ال انود اآلتت نصاااااا ، 

 وقد صدقنا ى ي  وأصدرناه:
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نص املواد كما ورد يف القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 كما أقرهتا اللجنةنصوص املواد   توصية اللجنة

 األىلىمادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األىلىمادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

ي سااااااااتااباااادل باانااص الاامااااادظ   

( مد قانود ال  وبا  424)

الصاااادر  بالمرساااوم ب انود 

 األىلىمادة ال
 

 

كموووا يمحكم تغيير ىباااارظ   -

  بوورد الوومووووال الوومووخووتوولووس

الواردظ جت ن ااااياااة ال  رظ 

ىيمحكم األولق  لق ىبارظ  

  .برد ما اختلسه

 

 )نص المادة بعد التعديل(

ي ساااااااااتااباااادل باانااص الاامااااادظ    

( مد قااانود ال  وبااا  424)

الصااادر    بالمرسااوم ب انود 

 األىلىمادة ال

 

حكم كما ياستبدال ىبارظ   -

  المختلس الشووووووويءبرد 

حكم كمووا يمحاال ىبااارظ  

مختلسبرد  ل لمووووال ا   ا

الواردظ جت ن ااايااة ال  رظ 

 األولق.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

لمااااادظ  تباااادل بنص ا ي ساااااااا

( مد قانود ال  وبا  424)

الصاااادر بالمرساااوم ب انود 

 األىلىمادة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ساااااااااتااباااادل باانااص الاامااااادظ     

( مد قااانود ال  وبااا  424)

الصااادر    بالمرسااوم ب انود 



69 
 

نص املواد كما ورد يف القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 كما أقرهتا اللجنةنصوص املواد   توصية اللجنة

 

 

 

 

ي  اقب بالحب  مدظ ا تزيد 

ى ق ىتااااااار سااااااانوا  بل 

ىاااامااال أو ىضاااااااو مج   

اإلدارظ أو مج   األمنااااا  

ل تخص ااىتبارع الخاص 

اخت   مااع أو ساااااااندا  أو 

ا ذا  قيمااة ماااليااة أو  أوراقااع

د   جاا  تجاااريااة أو م نويااة و 

، 1976(   لسااااانة 15رقم )

 النص اآلتت:

 (:424مادة )

ا تزيد ي  اقب بالحب  مدظ 

ى ق ىتااااااار سااااااانوا  بل 

ىاااامااال أو ىضاااااااو مج   

اإلدارظ أو مج   األمنااااا  

لاا تاااااااااخااص ااىااتاابااااارع  

لخاااااص اخت   مااااااع أو  ا

ساااندا  أو أوراقعا ذا  قيمة 

ية أو تجارية أو م نوية  مال

د  جت حيازت  بسااااااابب  ج  و 

، 1976(     لسااانة 15رقم )

 النص اآلتت:

 (:424مادة )

ي  ااقاب باالحب  مادظ ا تزياد 

ى ق ىتااااااار سااااااانوا  باال   

ىاااااماااال أو ىضاااااااو مج   

اإلدارظ أو مااجاا اا  األماانااااا  

لااا تاااااااااخاااص ااىاااتااابااااارع    

لخاااااص  اخت   مااااااع أو  ا

سااااااندا  أو أوراقعا ذا  قيمة 

ماااليااة أو تجاااريااة أو م نويااة 

بب  د  جت حيازت  بسااااااا ج  و 

، 1976( لسااااااانة 15رقم )

 النص اآلتت:

 (:424مادة )

ي  اقب بالحب  مدظ ا تزيد 

ى ق ىتااااااار سااااااانوا  بل 

ىاااماال أو ىضاااااااو مج   

  األمناااا  اإلدارظ أو مج 

لاا تااااااااخااص ااىااتاابااااارع 

الخاااااص اخت   مااااااع أو 

سندا  أو أوراقعا ذا  قيمة 

مالية أو تجارية أو م نوية 

د  جت حيازت  بساااااابب  ج  و 

، 1976(     لساااانة 15رقم )

 النص اآلتت:

 (:424مادة )

ي  اااقااب بااالحب  ماادظ ا تزيااد 

ى ق ىتااااااار سااااااانوا  بااال   

ىاااااماااال أو ىضاااااااو مج   

اإلدارظ أو مااجاا اا  األماانااااا  

لااا تااااااااااخاااص ااىاااتااابااااارع    

خت   مااااااع أو  لخاااااص  ا ا

ساااااااندا  أو أوراقعا ذا  قيمة 

ماااليااة أو تجاااريااة أو م نويااة 

د  جت حياازتا  بساااااااباب  جا  و 
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نص املواد كما ورد يف القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 كما أقرهتا اللجنةنصوص املواد   توصية اللجنة

جت حيازت  بسااااابب ىم   أو 

 منصب .

 

و ذا باااااد الااااجاااااناااات مااااد 

ماااا مورع التحصاااااااياااال أو 

المندوبيد ل  أو األمنا  ى ق 

وسااا  م الودائف أو الصااايارجة 

ندا  أو   لي  المال أو السااااااا

األوراق المالية أو التجارية 

أو غيرها ب ذه الصااااااا ة ى د 

 ذلك  رجعا متددعا.

ىم   أو منصاااب ، بما يحبم 

 برد المال المخت  .

و ذا باااااد الااااجاااااناااات مااااد 

و ماااا مورع التحصاااااااياااال أ

المناااادوبيد لاااا  أو األمنااااا   

ى ق الودائف أو الصااااااايارجة 

سندا   س  م  لي  المال أو ال و

أو األوراق الاااامااااالاااايااااة أو 

التجاااارياااة أو غيرهاااا ب اااذه 

 الص ة ى د ذلك  رجعا متددعا.

ىيمحكم برد ىم   أو منصااب ، 

 ما اختلسه.

   و ذا باااااد الااااجاااااناااات مااااد

تحصااااااااياااال أو  ل مورع ا ماااا 

المناااادوبيد لاااا  أو األمنااااا     

يارجة  ى ق الودائف أو الصااااااا

وسااا  م  لي  المال أو الساااندا  

أو األوراق الاااامااااالاااايااااة أو 

التجاااارياااة أو غيرهاااا ب اااذه 

 الص ة ى د ذلك  رجعا متددعا.

كما يحكم ىم   أو منصب ، 

 برد الشيء المختلس.

و ذا باااااد الاااجااااانااات ماااد 

مااا مورع التحصااااااايااال أو 

المنااادوبيد لااا  أو األمناااا  

ى ق الودائف أو الصااااايارجة 

لي  المال أو السندا  وس  م  

أو األوراق الااامااااالااايااااة أو 

التجاااريااة أو غيرهااا ب ااذه 

ا  د ذلااك  رجااع الصااااااا ااة ىاا 

 متددعا.

 

كما يحكم ىم   أو منصاااااااب ، 

 برد الشيء المختلس.

الااااجاااااناااات مااااد   و ذا باااااد 

ماااا ماورع الاتاحصااااااااياااال أو 

المناااادوبيد لاااا  أو  األمنااااا    

ى ق الودائف أو الصااااااايااارجااة 

وسااا  م  لي  المال أو الساااندا  

أو األوراق الاااامااااالاااايااااة أو  

التجاااارياااة أو غيرهاااا ب اااذه 

 الص ة ى د ذلك  رجعا متددعا.



71 
 

نص املواد كما ورد يف القانون 
 النافذ

نصوص مواد مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 كما أقرهتا اللجنةنصوص املواد   توصية اللجنة

 

 

 الثاني مادة ال

رئي  مج   الوزرا   ى ق

بل جيما يخص   –والوزرا  

تن يذ أحبام هذا ال انود،  –

ا مد اليوم  وي  مل ب  اىتبارع

التاااالت لتااااريخ نتاااااااره جت 

 الجريدظ الرسمية.

 الثاني مادة ال

ى ق ن ص المادظ بما المواج ة 

 ورد جت متروع ال انود.

 الثاني مادة ال

المواج ة ى ق ن ص المادظ 

بما ورد جت متروع 

 ال انود.

 الثاني مادة ال

رئي  مج   الوزرا   ى ق

بل جيما يخصاااا   –والوزرا  

تن يااذ أحبااام هااذا ال ااانود  –

ا مد اليوم  وي  ماال باا  اىتبااارع

التااااالت لتاااااريخ نتاااااااره جت 

 الجريدظ الرسمية.
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 م2018أبريل  23التاريخ: 
 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
( من قانون العقوبات 424بتعديل المادة ) رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

م. ) المعد بناًء على االقتراح بقانون المقدم 1976( لسنة 15الصادر بالمرسوم رقم )

 من مجلس الشورى الموقر(.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2018 أبريل 18بتاريخ  

رقم ) (  مشروع قانون ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  737م )ضمن كتابه رق

( 15( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )424بتعديل المادة ) لسنة ) (

، المقدم من مجلس الشورى الموقر( م. ) المعد بناءً على االقتراح بقانون1976لسنة 

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

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2018أبريل  23وبتاريخ     

، وقرار مج   النواب المذكور قانونمشؤؤؤؤروع ال، حيث اطلعت على السااااابر عشاااار

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك ،بت د متروع ال انود

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

، كما تتفق اللجنة مع التعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة وأحكام الدسؤؤؤؤؤؤتور

 األولى من مشروع القانون.  

 

 

 رأي اللجنة:

( من قانون 424بتعديل المادة ) رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة   

م. ) المعد بناًء على االقتراح 1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )

 .الدستورية من الناحية، بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر(

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 127) املادة بتعديل قانون مشروع

 اإلجراءات قانون من( مكررًا

 بقانون باملرسوم الصادر اجلنائية،

 املعد) م،2002 لسنة( 46) رقم

 بصيغته"  بقانون االقرتاح ضوء يف

 .(النواب جملس من املقدم" املعدلة
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 م2018ديسمبر  26التاريخ: 

 2التقرير: 

 

بشأن تقرير اللجنة  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
ا( من قانون  127مشروع قانون بتعديل املادة )بشأن )السابقة( 

ً
مكرر

م، 2002لسنة ( 46اإلجراءات اجلنائية، الصادر باملرسوم بقانون رقم )
املقدم من جملس  - بصيغته املعدلة -)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

 النواب(

 

 اخلامسالفصل التشريعي  - األولدور االنعقاد العادي 
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 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  7، وبموجب الخطاب رقم )م2018ديسمبر  24بتاريخ  

 23وبنااا ع ى ق قرار مبتااب المج   جت اجتماااىاا  النااانت المن  ااد بتاااريخ  (،1د 

م، بخصاااااوص  ىادظ الن ر جت متاااااروىا  ال وانيد التت أ ىد  2018ديسااااامبر 

ت اريرها مد قبل ال جنة السااااااااب ة خال دور اان  اد ال ادع الرابف مد ال صااااااال 

 الصالح رئيس المعالي السيد علي بن صالح التتري ت الرابف؛ ج د أرسل صاحب

ت رير ال جنة  الخارجية والدجاع واألمد الوطنت لق لجنة التاانود  الشووىر  مجلس

مكرًرا( من نانىن اإلجراءات  127مشوورىق نانىن بتعديل المادة ) الساااب ة بتاا د

م، )المعد في ضووىء 2002( لسوون  46الجنائي ، الصووادر بالمرسووىم بقانىن رنم )

قانىن  ت   ،المقدم من مجلس النىاب( - بصووووووويعته المعدل  -االنتراح ب لمناقتااااااا

 و ىداد ت رير بت ن  متضمنـعا رأع ال جنة ل رض  ى ق المج   الموقر. ودراست 

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 26( بتاريخ 2جت ااجتماع ) –آنف الذبر  –تدارسااا  ال جنة متاااروع ال انود  -3

 م.2018ديسمبر 

موضااوع البحو والدراسااة ى ق  لمتااروع ال انوداط    ال جنة أننا  دراساات ا  -4

 والتت اتتم   ى ق ما ي ت: اب  الونائق المت   ة

)مرفق( ت رير لجنااة التااااااانود الخااارجيااة والاادجاااع واألمد الوطنت السااااااااااب ااة  -

 والمتضمد:

  .جدول بمواد متروع ال انود 

  لجنة التنود التتري ية وال انونية بمج   التورىرأع . 

  . قرار مج   النواب ومرج ات 
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 كل من: األمان  العام  للمجلس من اللجن  اجتماق شارك في 

 القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين.  الدكتور علي حسن الطوالبة .4

 .لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال  لسيد عبدالرحيم علي محمدا .5

 .بهيئة المستشارين القانونيين باحث قانوني  فاطمة غانم الذوادي  السيدة .6

 

 سر اللجنة. أمين جواد مهدي محفوظالسيد  تولى أمانة ســر اللجنة 

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

مشرىق نانىن بتعديل المادة تقرير اللجن  السابق  بخصىص  تدارس  ال جنة 

( 46مكرًرا( من نانىن اإلجراءات الجنائي ، الصادر بالمرسىم بقانىن رنم ) 127)

المقدم من  - بصيعته المعدل  -االنتراح بقانىن م، )المعد في ضىء 2002لسن  

اجتماى  جت المج   مبتب ب د  ىادت   لق ال جنة بنا ع ى ق قرار  ،مجلس النىاب(

بخصوص  ىادظ الن ر جت متروىا  ، م2018ديسمبر  23النانت المن  د بتاريخ 

دور  خالال وانيد والمراسيم ب وانيد والتت أىد  ت اريرها مد قبل ال جنة الساب ة 

  الرابف.ال صل التتري ت  اان  اد ال ادع الرابف مد

 

 

مد مادتيد، تضااااامن  المادظ  –جضااااااع ىد الديباجة  –يت لف متاااااروع ال انود      

ا( مد قانود  127األولق اساااااااتبدال نص جديد بنص ال  رظ األولق مد المادظ ) مبررع

م اده توسيف م، 2002لسنة ( 46الصادر بالمرسوم ب انود رقم ) اإلجرا ا  الجنائية

نطاق السااا طة المختصاااة باتخاذ التدابير التت تب ل ساااامة وحماية األتاااخاص ذا  

الصااا ة بالدىوى، وذلك بمنا قاضااات التح يق أو المحبمة المختصاااة باإلضااااجة  لق 

النيابة ال امة س طة اتخاذ هذه التدابير، وبذلك توسيف دائرظ األتخاص محل الحماية 
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حالت التت يب   ا ا نب  -الم ترح ت دي  –لنص ال جا مل المب غيد، والخبرا ، ب لتتااااااا

المجنت ى ي م والتاااا ود، ومد يدلود بم  وما  جت الدىوى، و ضاااااجة تدابير جديدظ 

يمبد اتخاذها جت سبيل حمايت م وهت: ت ييد حراسة ى ق التخص أو محل اإلقامة، 

سااا ، بينما جا   وتسااجيل ب ض المبالما ، وتتبف ب ض وسااائل ااتصااال والمرا

 المادظ النانية تن يذية.

 

ورأ  ال جنة أهمية متااروع ال انود جت توساايف نطاق الساا طة المختصااة باتخاذ      

التدابير التت تب ل سااااااامة وحماية األتااااااخاص ذا  الصاااااا ة بالدىوى، وذلك بمنا 

ذه قاضااات التح يق أو المحبمة المختصاااة باإلضااااجة  لق النيابة ال امة سااا طة اتخاذ ه

التدابير، وبذلك توسااااااايف دائرظ األتاااااااخاص محل الحماية التت يب   ا النص الحالت 

والم ترح ت دي   لتتااااامل المب غيد، والخبرا ، بجانب المجنت ى ي م والتااااا ود، ومد 

يدلود بم  وما  جت الدىوى، بما تم  ضااااااااجة تدابير جديدظ مد الممبد اتخاذها جت 

التااخص أو محل اإلقامة، وتسااجيل ب ض ساابيل حمايت م وهت: ت ييد حراسااة ى ق 

 المبالما ، وتتبف ب ض وسائل ااتصال والمراسا .

وب د تدار  اآلرا  والماح ا  التت أبدي  مد قبل الساااادظ أىضاااا  ال جنة؛  

المواج ة مد حيو ب جت توصيت ا خ ص  ال جنة  لق تبنت ما انت    لي  ال جنة الساب ة

تن   ال جنة بالت ديا  التت أجراها مج   النواب متاااااروع ال انود، واق المبدأ ى ق

ا( ألهميت ا، وذلك بإىطا  النيابة ال امة س طة جواز  127الموقر ى ق المادظ ) مبررع

منا الحماية ل تااا ود، باإلضااااجة  لق حذف ىبارظ )أو المب غيد، أو الخبرا ( الواردظ 

د يدلود بم  وما  جت ب د ىبارظ )أو التاا ود(، وذلك لورودها ضاامنعا جت ىبارظ )مم

الدىوى( الواردظ جت المادظ، لتبود ال بارظ األخيرظ أىم وأتاااامل، وتنيد ال جنة حذف 

البند الخام  مد ال  رظ األولق مد المادظ، والمت  ق بجواز تسااااجيل المبالما  وتتبف 

( مد قانود اإلجرا ا  93ب ض وساااائل ااتصاااال الحدينة، واابت ا  بنص المادظ )

 الذع سبق وأد ن م هذا الموضوع.الجنائية 
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

( مد الائحة الداخ ية لمج   التااورى ، ات    ال جنة ى ق اختيار 39 ىمااع لنص المادظ )

 بل مد:

   ا.يً أصلمقرًرا  عبدالرحمن محمد جمشير األستاذسعادة  .1

 ا.يً احتياط مقرًرا نانسي دينا ايلي خضىري ةاألستاذسعادة  .2
 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

جإد ال جنة  انود المتروع جت ضو  المناقتا  واآلرا  التت أبدي  أننا  دراسة 

 توصت بما ي ت:

الموافقة ب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني )السابقة( بتوصيةلتمسك ا -

مكرًرا( من قانون  127مشروع قانون بتعديل المادة ) من حيث المبدأ على

م، )المعد 2002( لسنة 46اإلجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 المقدم من مجلس النواب( - بصيغته المعدلة -في ضوء االقتراح بقانون 

 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق. -

 

 ىاألمر معرىض على المجلس المىنر التخاذ الالزم،،،

 

 محد بن مبارك النعيمي                        نانسي دينا ايلي خضوري               

 رئيس اللجنة                    نائب رئيس اللجنة                    
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( لسن  46الصادر بالمرسىم بقانىن رنم ) اإلجراءات الجنائي مكرًرا( من نانىن  127بتعديل المادة ) 2017رنم ) ( لسن   مشرىق نانىن
 )المعد في ضىء االنتراح بقانىن )بصيعته المعدل ( المقدم من مجلس النىاب المىنر( م2002

مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 مسمى المشرىق

 

 

 

 

مشرىق نانىن رنم ) ( 

 127المادة ) 2017لسن  

مكرًرا( من نانىن 

 مسمى المشرىق

المواج ة ى ق مسمق  -

المتروع بما ورد جت 

متروع ال انود، مف 

 جرا  الت ديل الوارد 

 أدناه.

 

مشرىق نانىن رنم ) ( 

 بتعديل 2017لسن  

 مسمى المشرىق

المواج ة ى ق قرار  -

مج   النواب بالمواج ة 

ى ق مسمق المتروع بما 

ورد جت متروع ال انود، 

الت ديل الوارد  مف  جرا 

 أدناه.

مشووووووورىق نوانىن رنم ) ( 

 بتعوووديووول 2017لسووووووونووو  

مكرًرا( من  127المووادة )

 مسمى المشرىق
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مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

اإلجراءات الجنائي  الصادر 

بالمرسىم بقانىن رنم 

 م2002( لسن  46)

 

 الديباج 

 

              نووووووحوووووون حووووووموووووود بوووووون

                            عوووويسووووووووووى  ل خوووولوووويووووفوووو 

 .ملك مملك  البحرين

 ى ق الدستور، ااطاع ب د

وىا اق قاااااناود اإلجارا ا  

الجنائية الصااادر بالمرسااوم 

مكرًرا( من  127المادة )

نانىن اإلجراءات الجنائي  

الصادر بالمرسىم بقانىن 

 م2002( لسن  46رنم )

 

 الديباج 

 

المواج ة ى ق الديباجة بما  -

ورد  جاااات متاااااااااااروع 

 ال انود.

نانىن اإلجراءات الجنائي  

الصووادر بالمرسووىم بقانىن 

 م2002( لسن  46رنم )

 

 الديباج 
 

 

المواج ااة ى ق الااديباااجااة  -

بما ورد  جت متاااااروع 

 ال انود.

 

 

 

 

 الديباج 

              نحوووووووووووووون حموووووووووووووود بوووووووووووووون

                            عيسووووووووووووووووى  ل خليفوووووووووووووووو 

 .ملك مملك  البحرين

ى ااااااااااق  ااطاااااااااااع ب ااااااااااد

 الدستور،

وى اااااق قاااااانود اإلجااااارا ا  

الجنائياااة الصاااادر بالمرساااوم 
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مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

( لسااااااانااة 46ب ااانود رقم )

 ، وت ديات ،2002

( لسنة 7وى ق ال انود رقم )

باااالتصاااااااااديق ى ق  2010

األماام الاامااتااحاااادظ اتاا اااااقاايااااة 

 لمباجحة ال ساد،

أقاار مااجاا اا  التاااااااااورى  

نود  ل ااااا نواب ا ل ومج   ا

اآلتت نصاااااا ، وقد صاااااادقنا 

 ى ي  وأصدرناه:

( لساااااانة 46ب ااااااانود رقاااااام )

 ، وت ديات ،2002

( 7وى ااااااق ال ااااااانود رقاااااام )

بالتصاااااااااديق  2010لسااااااااانة 

ى اااق ات اقياااة األمااام المتحااادظ 

 ال ساد، لمباجحة

أقر مج   التورى ومج    

النواب ال انود اآلتت نص ، 

 وقد صدقنا ى ي  وأصدرناه:

 

 األىلىمادة ال األىلىمادة ال 

 

 األىلىمادة ال

 

 األىلىمادة ال
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مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكرراً(: 127مادة )

 

 

 

 

 

 

 

ي ساااتبدل بنص ال  رظ األولق 

ا(  127مد المااااادظ ) مبررع

اإلجاااارا ا  مااااد قااااانااااود 

الجنائية الصااادر بالمرسااوم 

( لسااااااانااة 46ب ااانود رقم )

 ، النص اآلتت:2002

 ىادظ صوغ نص ال  رظ  -

األولق مد المادظ محل 

الت ديل ى ق النحو الوارد 

 أدناه.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

ي سااااااتبدل بنص ال  رظ األولق 

ا( مد  127مد المادظ ) مبررع

قاااانود اإلجرا ا  الجناااائياااة 

الصاااااادر بالمرساااااوم ب انود 

، 2002( لساااااااناااة 46رقم )

 النص اآلتت:

 مكرًرا(: 127مادة )

المواج ة ى ق قرار مج    -

إىادظ صوغ نص النواب ب

ال  رظ األولق مد المادظ 

محل الت ديل ى ق النحو 

 الوارد أدناه.

 )نص المادة بعد التعديل(

ال  رظ األولق ي ستبدل بنص 

ا(  127مد الماااادظ ) مبررع

ماااد قاااااناااود اإلجااارا ا  

الجنائية الصاادر بالمرساوم 

( لسااااااانااة 46ب ااانود رقم )

 ، النص اآلتت:2002

 مكرًرا(: 127مادة )

 

 

 

 

 

ي ساااااااتبدل بنص ال  رظ األولق 

ا( مد  127مد المادظ ) مبررع

قاااانود اإلجرا ا  الجناااائياااة 

الصادر بالمرسوم ب انود رقم 

، النص 2002( لسااااااانة 46)

 اآلتت:
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مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

ل نيااابااة ال ااامااة، بنااا ع ى ق 

ي م أو  مجنت ى  ل ط ااااب ا

التاااااااا ااود أو مااد ياااادلااود 

بم  ومااااا  جت الاااادىوى، 

واىتباااارا  م بولاااة تت  ق 

بساااااااامت م واألتاااااااخاااص 

ب م، أد ت مر وني ت الصاااا ة 

باااتخاااذ اإلجرا ا  الازمااة 

لحمايت م مما قد يت ددهم مد 

مخاطر بساااابب أو بمناساااابة 

اإلدا  بااااالتااااااااااا ااااادظ أو 

الم  ومااا ، ول ااا جت ذلااك 

أد تاااا مر بمواج ااااة المجنت 

 مكرًرا(: 127المادة )

يجوز ل نيااااباااة ال ااااماااة أو 

قاضااات التح يق أو المحبمة 

 بحسااااااااااب  –المختصااااااااااة 

بنااا  ى ق ط ااب  –األحوال 

المجنت ى ي م أو التاا ود أو 

المب غيد أو الخبرا  أو مد 

ياااادلااود بااماا اا ااومااااا  جاات 

الااادىوى أو بناااا  ى ق ماااا 

يتبيد ل ج ا  المختصااة مد 

التح ي ااااا ، واىتبااااارا  

م بولااااة تت  ق بساااااااامت م 

واألتااااخاص وني ت الصاااا ة 

"للنيووابوو  العوواموو  من تلقوواء 

نا  ى ق ط ب  نفسووووووو ا أو ب

المجنت ى ي م أو التااااا ود أو 

مد ياااادلود بم  ومااااا  جت 

الدىوى، واىتبارا  م بولة 

تت  ق بسااامت م واألتااخاص 

وني ت الصااااااا ة ب م، أد ت مر 

بااااتخااااذ اإلجرا ا  الازماااة 

لحمايت م مما قد يت ددهم مد 

مخاطر بسااااابب أو بمناسااااابة 

اإلدا  باااااالتاااااااااااا اااااادظ أو 

ذلك أد  الم  وما ، ول ا جت

تاا مر بمواج ااة المجنت ى ي م 

قاء  م  من تل عا ب  ال يا "للن

أو بنا  ى ق ط ب  نفسوووووو ا

المجنت ى ي م أو التااااااا ود 

أو مد يدلود بم  وما  جت 

الاااادىااوى، واىااتاابااااارا  

لاااة تت  ق بساااااااامت م م بو

واألتاااخاص وني ت الصاا ة 

باا اام، أد تاااا ماار باااااتااخاااااذ 

اإلجاااااارا ا  الااااااازمااااااة 

لحمااايت م ممااا قااد يت ااددهم 

مد مخااااطر بساااااااباااب أو 

بمناسبة اإلدا  بالت ادظ أو 

الم  ومااا ، ول ااا جت ذلااك 

 مكرًرا(: 127مادة )

"للنيووابوو  العوواموو  من تلقوواء 

أو بنااا  ى ق ط ااب  نفسووووووو ووا

المجنت ى ي م أو التااااا ود أو 

مد ياااادلود بم  ومااااا  جت 

الدىوى، واىتبارا  م بولة 

تت  ق بسااامت م واألتااخاص 

وني ت الصااااااا ة ب م، أد ت مر 

بااااتخااااذ اإلجرا ا  الازماااة 

قد يت ددهم مد  لحمايت م مما 

مخاطر بساااااابب أو بمناساااااابة 

اإلدا  باااااالتاااااااااااا اااااادظ أو 

أد الم  وما ، ول ا جت ذلك 
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مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

ىاا ااياا اام أو التااااااااا ااود أو 

األتااخاص المت يد حمايت م 

تدابير  اتخاذ بل أو ب ض ال

الااتااااالاايااااة  لااق حاايااد زوال 

 الخطر:

 

 

 

 

 

 

 تغيير محل اإلقامة.( 1

 تغيير ال وية.( 2

باا اام، أد تاااا ماار باااااتااخاااااذ 

اإلجاااااارا ا  الااااااازمااااااة 

مد  لحمايت م مما قد يت ددهم

مخاطر بساااابب أو بمناساااابة 

الباغ أو اإلدا  بالتاااااا ادظ 

أو الم  وما ، ول ا جت ذلك 

أد تاااا مر بمواج ااااة المجنت 

ى ي م أو المب غيد أو الت ود 

أو الخبرا  أو األتاااااااخاص 

المت يد حمااايت م اتخاااذ باال 

أو ب ض التدابير التالية  لق 

 حيد زوال الخطر:

 تغيير محل اإلقامة. (1

أو التااااااا ود أو األتاااااااخاص 

المت يد حمايت م اتخاذ بل أو 

ب ض التااادابير التاااالياااة  لق 

 حيد زوال الخطر:

 

 

 

 

 

 

 

 تغيير محل اإلقامة. (1

 تغيير ال وية. (2

أد تااا مر بمواج اااة المجنت 

ىاا ااياا اام أو التاااااااا ااود أو 

األتخاص المت يد حمايت م 

بير اتخاذ بل أو ب ض التدا

لق حيد زوال  ليااااة   لتااااا ا

 الخطر:

 

 

 

 

 تغيير محل اإلقامة. (1

 تغيير ال وية. (2

تاا مر بمواج ااة المجنت ى ي م 

أو التااااااا ود أو األتاااااااخاص 

المت يد حمايت م اتخاذ بل أو 

ب ض التدابير التالية  لق حيد 

 زوال الخطر:

 

 

 

 

 

 

 

 تغيير محل اإلقامة. (1
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مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

حاااا اااار  جتاااااااااااا  أع ( 3

م  وماااا  تت  ق باااال ويااااة 

وأمابد وجود األتاااااااخاص 

المت يد حماااايت م، ومحاااال 

 قامت م، أو وضف قيود ى ق 

تااااااداول باااااا ااااااض هااااااذه 

 الم  وما .

وجت حاااالاااة اتخااااذ أع مد 

التاااادابير المبينااااة بااااال  رظ 

الساااااااب ة، ينب  جت التح يق 

ادظ أو موجز بمضمود الت 

الم  ومااا  دود تصاااااااريا 

بمصدرها الح ي ت  لق حيد 

 تغيير ال وية. (2

ر  جتاااااااااااا  أع حاااا اااا (3

م  وما  تت  ق بال وية 

وأمااااااااباااااااد وجاااااااود 

األتاااااااخاااااص المت يد 

حاااماااااياااتااا ااام، وماااحااااال 

 قامت م، أو وضااااف قيود 

ى ق تااداول ب ض هااذه 

 الم  وما .

ت ييد حراسااااااااااة ى ق  (4

التاااااااااخااص أو مااحاااال 

 اإلقامة.

ح ر  جتا  أع   م  وما   (3

تت  ق بااااال ويااااة وأمااااابد 

وجود  األتخاص المت يد 

حمايت م، ومحال   قامت م، 

أو وضااف قيود ى ق تداول 

 ب ض هذه الم  وما .

 

 

ت ييد حراسااااااااااة ى ق  (4

ين  ع ت م ل األشووووووووخوووواص ا

 حمايت م أى محل إنامت م.

 

حاااا اااار  جتاااااااااااا  أع    (3

م  وما  تت  ق بال وية 

وأمااااااااباااااااد وجاااااااود  

األتاااااااخاااااص المت يد 

حاااماااااياااتااا ااام، وماااحااااال  

 قامت م، أو وضاااااف قيود 

ى ق تااداول ب ض هااذه 

 الم  وما .

ت ييد حراسااااااااااة ى ق  (4

األشوووووووخوووواص المتعين 

حوومووووايووتوو ووم أى مووحوووول 

 إنامت م.

 

 تغيير ال وية. (2

ح ر  جتا  أع   م  وما   (3

تت  ق بااااال ويااااة وأمااااابد 

وجود  األتااخاص المت يد 

حمايت م، ومحال   قامت م، 

قيود ى ق تداول  أو وضاااف

 ب ض هذه الم  وما .

 

يد حراسااااااااااة ى ق  (4 ت ي

األشووووووووخوووواص الوموتوعويوون 

 حمايت م أى محل إنامت م.
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مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

زوال ال روف التت دىااا  

 لق اتخاااذ ت ااك التاادابير، أو 

 حالة الدىوى  لق المحبمة 

المختصة وصدور  ذد من ا 

 بالبتف ىد هوية المصدر.

 

تسجيل ب ض المبالما   (5

وتتبف ب ض وساااااااااائااال 

 ااتصال والمراسا .

 
 

 

 

 

 

 

 

 الثاني مادة ال

 

 

 

 الثاني مادة ال

 ىادظ صوغ المادظ ى ق  -

 النحو الوارد أدناه.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 الثاني مادة ال

المواج ة ى ق قرار مج    -

بإىادظ صوغ المادظ النواب 

 ى ق النحو الوارد أدناه.

 )نص المادة بعد التعديل(

 الثاني مادة ال
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مكررًا( كما  127نص املادة )
 ورد يف القانون النافذ

مشروع القانون نصوص مواد 
 كما وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

رئي  مج   الوزرا   ى ق

 باااال جااايااامااااا  –والاااوزرا  

تن يذ هذا ال انود،  –يخص  

وي  ماال باا  مد اليوم التااالت 

لتاريخ نتاااااااره جت الجريدظ 

 الرسمية.

رئي  مج   الوزرا   ى ق

 باااالم جااااياااامااااا  –والااااوزرا  

هذا  أحكامتن يذ  –يخصاااااااا   

ب  مد اليوم  ال انود، وي  مل 

التااااالت لتاااااريخ نتاااااااره جت 

 الجريدظ الرسمية.

رئي  مج   الوزرا   ى ق

 بلم جيما  –والوزرا  

هذا  أحكامتن يذ  –يخص   

ال انود، وي  مل ب  مد اليوم 

التالت لتاريخ نتره جت 

 الجريدظ الرسمية.

رئي  مج   الوزرا   ى ق

 باااالم جااااياااامااااا  –والااااوزرا  

يذ  –يخصاااااااا    هذا  أحكامتن 

ب  مد اليوم  ال اانود، وي  مال 

التااااالت لتاااااريخ نتاااااااره جت 

 الجريدظ الرسمية.
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 م2018مايو  2التاريخ: 
 

 

 حممد علي اخلزاعي       احملرتم /سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 من مكرًرا( 127)المادة تعديل ب 2017مشروع قانون رقم ) ( لسنة الموضوع: 

م، 2002( لسنة 46رقم ) بالمرسوم بقانون قانون اإلجراءات الجنائية، الصادر

 (.لنوابمقدم من مجلس اال "بصيغته المعدلة" قتراح بقانونالاالمعد في ضوء )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2018 أبريل 29بتاريخ  

مشروع قانون رقم ) (  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  751م )ضمن كتابه رق

 قانون اإلجراءات الجنائية، الصادر من مكرًرا( 127)المادة تعديل ب 2017لسنة 

 قتراح بقانونالاالمعد في ضوء )م، 2002( لسنة 46رقم ) بالمرسوم بقانون

إلى لجنة الشؤون التشريعية ، (لنوابمقدم من مجلس اال "بصيغته المعدلة"

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

 واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2018مايو  2وبتاريخ     

، وقرار مج   النواب المذكور قانونمشؤؤؤؤروع ال، حيث اطلعت على التاساااار عشاااار

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك ،بت ن 

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .الدستوروأحكام 

 

 

 رأي اللجنة:

 مكرًرا( 127)المادة تعديل ب 2017مشروع قانون رقم ) ( لسنة ترى اللجنة سالمة   

م، 2002( لسنة 46رقم ) بالمرسوم بقانون قانون اإلجراءات الجنائية، الصادر من

من ، (لنوابمقدم من مجلس اال "بصيغته المعدلة" قتراح بقانونالاالمعد في ضوء )

 .الدستورية الناحية

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

( 14) املادة بتعديل قانون مشروع

( 21) رقم بقانون املرسوم من

 املؤسسات بشأن م2015 لسنة

 ضوء يف املعد) اخلاصة، الصحية

" املعدلة بصيغته" بقانون االقرتاح

 .(النواب جملس من املقدم
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 م2018 ديسمبر 25التاريخ: 

 (1التقرير )

 

 

 بشأن تقرير اللجنة )السابقة(جلنة اخلدمات تقرير 

( من املرسوم بقانون رقم 14بتعديل املادة )مشروع قانون رقم ) ( لسنة )   ( حول 
 م، بشأن املؤسسات الصحية اخلاصة، 2015( لسنة 21)

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب(

 اخلامسالفصل التشريعي - األولدور االنعقاد العادي 

 

 :مقدمــة

 5/ ف ص ل خ   9رقم )م، وبموجب الخطاب 2018ديسمبر  24بتاريخ  

 23النانت المن  د بتاريخ (، وبنا ع ى ق قرار مبتب المج   جت اجتماى  1د

، بخصوص  ىادظ الن ر جت متروىا  ال وانيد التت أ ىد  م2018ديسمبر 

ت اريرها مد قبل ال جنة الساب ة خال دور اان  اد ال ادع الرابف مد ال صل 

لم الت السيد ى ت بد صالا الصالا رئي  التتري ت الرابف؛ ج د أرسل صاحب ا
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مشرىق  ت رير لجنة الخدما  الساب ة بت د الخدما  مج   التورى  لق لجنة

( 21) مرسىم بقانىن رنممن ال( 14)ل المادة ( بتعدي   ) لسن  نانىن رنم ) (

، بشأن المؤسسات الصحي  الخاص ، )المعد في ضىء االنتراح م2015لسن  

لمناقتت  ودراست  و ىداد  ،المعدل " المقدم من مجلس النىاب(بقانىن "بصيعته 

 ت رير بت ن  متضمنـعا رأع ال جنة ل رض  ى ق المج   الموقر.

 

 إجراءات اللجنة:- والً أ

ديساامبر  25( بتاريخ 2جت ااجتماع ) ساا  ال جنة متااروع ال انود المذبورتدار (1)

 م.2018

ى ق الونائق المت   ة بمتروع ال انود موضوع البحو والدراسة اط    ال جنة  (2)

  ي ت:والتت اتتم   ى ق ما 

 ت رير لجنة الخدما  الساب ة ) مرجق ( والمتضمد: -

  .متروع ال انود ومذبرت  اإليضاحية 

  .رأع لجنة التنود التتري ية وال انونية بمج   التورى 

 ال يئة الوطنية لتن يم الم د والخدما  الصحية. رأع 

 انود ومرج ات .المتروع  ت دقرار مج   النواب ب   
 

 مد األمانة ال امة بالمج  : ا  ال جنةاجتماىتارك جت  (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي .1

 .باحث قانوني  محسن علي الغريريالسيد  .2

 أخصائي اعالم.  عباس العراديالسيد علي  .3
 

 

السيدة دانة ، وأمين سر اللجنةدة خولة حسن هاشم السي ةتولى أمانة سر اللجنو

 أمين سر اللجنة المساعد. ابراهيم الشيخ
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ا: 
ً
 رأي اللجنـة:ثانيـ

مشرىق نانىن رنم ) ( لسن  تقرير اللجن  السابق  بخصىص  تدارس  ال جنة 

م، بشأن 2015( لسن  21( من المرسىم بقانىن رنم )14)   ( بتعديل المادة )

المؤسسات الصحي  الخاص ، )المعد في ضىء االنتراح بقانىن "بصيعته المعدل " 

قرار مبتب المج   جت ب د  ىادت   لق ال جنة بنا ع ى ق المقدم من مجلس النىاب(، 

بخصوص  ىادظ الن ر جت  ،2018ديسمبر  23المن  د بتاريخ اجتماى  النانت 

دور اان  اد  متروىا  ال وانيد التت أىد  ت اريرها مد قبل ال جنة الساب ة خال

  الرابف.ال صل التتري ت  ال ادع الرابف مد

بدي  مد قبل أصااحاب الساا ادظ أىضااا  وب د تدار  اآلرا  والماح ا  التت أ

بالمىافق  على  ىالقاضي  اللجن  السابق بتىصي خلصت اللجن  إلى التمسك ؛ ال جنة

مشوووورىق القانىن من حيم المبدأ ىبالتىافق ما نرار مجلس النىاب بشووووأنه، ىذلك 

 لالعتبارات اآلتي :

 

 ( من الدستور في الفقرتين )أ( و)ب( على أن:13تنص المادة ) -1

توجبه الخير العام، العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويس (أ

 ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام واآلداب.

 تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.  (ب

إن مشروع القانون بإعطائه األولوية في التوظيف بالمستشفيات الخاصة لألطباء  -2

لمؤهالت والخبرة الالزمة، والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على ا

( لسنة 23إلغاء المرسوم بقانون رقم ) الناتج عنالتشريعي يؤدي إلى سد الفراغ 

( منه على أن " 16والذي نص في المادة ) بشأن المستشفيات الخاصة 1986

تعطى األولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص لألطباء والفنيين 
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هالت والخبرة الالزمة لشغل مختلف الوظائف البحرينيين الحاصلين على المؤ

بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنا. ويستثنى مما تقدم الحاالت الخاصة التي تحتاج 

 إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى األطباء والفنيين البحرينيين".

 

يتوافق مشروع القانون مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم  -3

( المتعلقة بشروط التعيين، حيث 11في مادته ) 2010( لسنة 48بقانون رقم )

نصت على اآلتي: " يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري علي ا أحكام 

 هذا القانون أن يكون متمتعا بالجنسية البحرينية ".

المواطن إن مشروع القانون يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين  -4

ومنحه األولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده 

 شروط شغل الوظيفة.

في استيعاب األعداد المتزايدة من  -في حال إقراره  -يساهم مشروع القانون  -5

الوظائف في  الفنيةوفي التخصصات الطبية والتمريضية  نالخريجين البحرينيي

 في المجال الصحي. خاصها القطاع الوفرالتي ي

 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

( مد الائحة الداخ ية لمج   التورى، ات    ال جنة ى ق 39 ىمااع لنص المادظ )

   اختيار بل مد:

 مقرًرا أصليًا. سعادة الدكتىر منصىر محمد سرحان .1

 احتياطيًا.مقرًرا   ىدـىار علي المحمـاذ نـسعادة األست .2

 

ا
ً
 توصية اللجنة: :رابعـ
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جت ضو  ما دار مد مناقتا  وما أبدع مد آرا  أننا  دراسة متروع ال انود،   

 جإد ال جنة توصت بما ي ت:

 مد حيو المبدأ،  المواج ةب ىالقاضوووي  السوووابق لجن  الخدمات  بتىصوووي تمسوووك لا

من ( 14)ل المادة ( بتعدي   ) لسن  مشرىق نانىن رنم ) (مشرىق نانىن  ى ق

، بشأن المؤسسات الصحي  الخاص ، م2015لسن  ( 21) مرسىم بقانىن رنمال

قدم من مجلس  ل " الم عد ته الم قانىن "بصووووووويع عد في ضوووووووىء االنتراح ب )الم

 .النىاب(

 مواد متروع ال انود بما ورد  ت صياع جت الجدول المرجق. المواج ة ى ق 

 

 اذ الالزم،،،ىاألمر معرىض على المجلس المىنر التخ

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                       ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                          نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة2015لسنة ( 21( من المرسوم بقانون رقم )14بتعديل المادة )قانون مشروع 
 

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون نص القانون النافذ

 الديباجة 

 

 

 نحن حمد بن عيسى 
ملك            آل خليفة

 مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

مرسوم بقانون رقم وعلى ال
بشأن  2015 ( لسنة21)

 الديباجة

افقة على الديباجة كما المو 
 قانون.المشروع وردت في 

 الديباجة

افقةةة على الةةديبةةاجةةة كمةةا المو 
 قانون.المشروع وردت في 

 الديباجة

 

 

 نحن حمد بن عيسى 
ملك            خليفةآل 

 مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور،

مرسوم بقانون رقم وعلى ال
بشأن  2015( لسنة 21)
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون نص القانون النافذ

الصحية  المؤسسات
 ،الخاصة

أقر مجلس الشورى ومجلس 
النواب القانون اآلتي نصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الصحية  المؤسسات
 ،الخاصة

أقر مجلس الشورى ومجلس 
النواب القانون اآلتي نصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 املادة األوىل

نص الفقرة )أ( من 
  :(14المادة )

 

يتوفر في يجب أن 
المؤسسة الصحية 

 املادة األوىل
 

 

البند إلى ثانية ُتضاف فقرة 
( من 14من المادة ))أ( 

 املادة األوىل
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 

 املادة األوىل
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 

 املادة األوىل
 
 

البند إلى ثانية ُتضاف فقرة 
( من 14من المادة ))أ( 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون نص القانون النافذ

الخاصة العدد الكافي 
من الطواقم الطبية 
والفنية والتمريضية 
وذلك بحسب تصنيفها 
والخدمات الصحية 
التي توفرها وبما 

وطاقتها  يتناسب
االستيعابية لعالج 

 المرضى.

( 21) مرسوم بقانون رقمال
بشأن  2015لسنة 

المؤسسات الصحية 
 ، نصها اآلتي:الخاصة

( بند )أ( فقرة 14مادة )
 ثانية:

 

"وتكون األولوية في توظيف 
العاملين في المؤسسات 
الصحية الخاصة لألطباء 
والفنيين والممرضين 

( 21مرسوم بقانون رقم )ال
بشأن  2015لسنة 

المؤسسات الصحية 
 ، نصها اآلتي:الخاصة

( بند )أ( فقرة 14مادة )
 ثانية:

 

"وتكون األولوية في توظيف 
العاملين في المؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات 
الصةةةةةةحية الخاصةةةةةةة لألطباء 
والةةةفةةةنةةةيةةةيةةةن والةةةمةةةمةةةرضةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةن 
البحرينيين الحاصةةةةةةةةةلين على 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون نص القانون النافذ

البحرينيين الحاصلين على 
المؤهالت والخبرة الالزمة، 

ستثنى من ذلك الوظائف ويُ 
تتطلب خبرة تخصصية التي 

 نادرة وغير متوفرة".

المؤهالت والخبرة الالزمةةةةةةة، 
سةةةةةةةتثنى من ذلك الوظائف ويُ 

صصية التي تتطلب خبرة تخ
 نادرة وغير متوفرة".

 املادة الثانية  
 
 

 

على المؤسسة الصحية 
الخاصة توفيق أوضاعها 

بعد طبقًا ألحكام هذا القانون 

 املادة الثانية 
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 املادة الثانية 
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 املادة الثانية 
 
 
 

على المؤسسة الصحية 
الخاصة توفيق أوضاعها 
طبقًا ألحكام هذا القانون بعد 
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 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب نصوص مواد مشروع القانون نص القانون النافذ

انتهاء العقود المبرمة مع 
األطباء والفنيين والممرضين 

 غير البحرينيين.

انتهاء العقود المبرمة مع 
والممرضين  ألطباء والفنيينا

 غير البحرينيين.

 املادة الثالثة 
 
 

على رئيس مجلس الوزراء 
 ل فيما كُ  –والوزراء 

هذا أحكام تنفيذ  - يخصه
اليوم  وُيعمل به من، القانون 
لتاريخ نشره في  التالي

 الجريدة الرسمية.

 املادة الثالثة
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 املادة الثالثة
الموافقة على المادة كما 

 وردت في مشروع القانون.

 املادة الثالثة
 

 
على رئيس مجلس الوزراء 

 ل فيما كُ  –والوزراء 
هذا أحكام تنفيذ  - يخصه
اليوم  وُيعمل به من، القانون 
لتاريخ نشره في  التالي

 الجريدة الرسمية.
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 م2018 مايو 2 التاريخ:

 
 احملرتمةسعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

قانون المرسوم ب من (14) المادةتعديل مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

المعد في ضوء )م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة 2015( لسنة 21رقم )

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

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 أبريل 29بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  755، ضمن كتابه رقم )المجلس

م، 2015( لسنة 21قانون رقم )المرسوم ب من (14) المادةتعديل رقم ) ( لسنة ) ( ب

"بصيغته  قتراح بقانونالاالمعد في ضوء )بشأن المؤسسات الصحية الخاصة 

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

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م2018 مايو 2 وبتاريخ     

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشؤؤؤؤروع، حيث اطلعت على التاساااار عشاااار

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك بشأنه،

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

 من (14) المادةتعديل مشااااروع قانون رقم ) ( لساااانة ) ( بترى اللجنة سؤؤؤؤالمة   

م، بشاااأن المؤساااساااات الصاااحية الخاصاااة 2015( لسااانة 21قانون رقم )المرساااوم ب

من ، مقدم من مجلس النواب(ال "بصيغته المعدلة" قتراح بقانونالاالمعد في ضوء )

 الناحية الدستورية.

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 


