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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاين للجنة 
 اخلدمات

االقتراح املقدم من سعادة  بشأن
العضو السيد أمحد عبداللطيف البحر 

( بعد إعادة 77بإضافة مادة برقم )
مشروع قانون بإصدار الترقيم إىل 

قانون العمل يف القطاع األهلي 
( 54املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م6002لسنة 
 
 
 



 55 

 

 

 م 0242ر فرباي 41التاريخ: 

 لجنة اخلدماتالتكميلي الثاين لتقرير ال
( 77االقتراح املقدم من سعادة العضو السيد أمحد عبداللطيف البحر بإضافة مادة برقم ) بشأن

املرافق للمرسوم ار قانون العمل يف القطاع األهلي مشروع قانون بإصدبعد إعادة الترقيم إىل 
 م6002( لسنة 54امللكي رقم )

 الفصل التشريعي الثاين - الرابعالعادي  ددور االنعقا

 : مقدمـة

رئيس  للي     صاحب املعايل األستاذ علي بن صاحل الصاحلكتاب  اخلدماتاستلمت جلنة      
سعادة العضو السيد االقتراح املقدم من  ( من 0242-4-3/ص ل خ ت/ 230 ) رقم الشورى

( بعد إعادة الترقسم إىل مشروع قانون بإصيدار  77بإضافة مادة برقم ) أمحد عبداللطيف البحر
واليي      ، م0222( لسينة  14قانون العمل يف القطاع األهلي املرافق للمرسوم امللكي رقم )

لستم عرضه  وإعداد تقرير يتضمن رأ  اللجنة بشأنه باالطالع على االقتراح،مبوجبه تكلسف اللجنة 
   اجملل .على 

  

 : إجراءات اللجنة -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 

االقتراح املقدم من سعادة العضو السسد أمحد عبداللطسف البحير  االقتراح اللجنة  تدارست (1)
يف االجتماع السابع عشير  ( بعد إعادة الترقسم إىل مشروع القانون 77بإضافة مادة برقم )

 م. 0242فرباير  41بتاريخ 
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 النائب الثاين لرئس  اجملل . سعادة األستاذة ألس توماس مسعانحضر االجتماع  (6)

 
 االجتماع:وبدعوة من اللجنة شارك يف  (3)

 

  ممثلو وزارة العمل : 

 

 الوكسل املساعد لشؤون العمل.  السسد صباح سامل الدوسر  .4

 مستشيار مكتب الوزييير.  السسد مجال عبدالوهاب قاروين .0

 املستشييار القانييونيي.  د.عبدالباسط حممد عبداحملسن .3

 

 :كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجملل  كل من 
 

 املستشار القانوين لشؤون اللجان. يـد عبداهلل الدليمـالدكتور حمم .1

                 

 السيد أيوب علي طريف.ر اللجنة يتوىل أمانة س 

 
ـًا:   االقتراح:نص ثاني

 
اقتراح باستحداث مادة لمشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي المرافق 

 م6002( لسنة 54للمرسوم الملكي رقم )
 أسباب االقتراح

( من الباب العاشر تحت واجبات العمال ومساءلتهم من تقرير لجنة 33( حتى )37أتت المواد )

أعاله. أتت هذه المواد لتركز على تحديد الجزاءات التأديبية الخدمات بخصوص المشروع المشار إليه 

التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا ألنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشأة دون اإلشارة إلى الفترة 

 الزمنية التي بانقضائها يتم رفع أو محو تلك الجزاءات التأديبية التي تم توقيعها على العامل.

اء الوثائق واألوراق المتصلة بتلك الجزاءات في الملف الخاص بالعامل بعد تنفيذها إن بقاء أو إبق

تتسبب وبطريقة مؤثرة على حقوق العامل المستقبلية مثل الترقيات والحوافز والمكافآت والتكريم وحتى 

 على انتقاله إلى مؤسسة أخرى.
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أية حقوق وظيفية مثل الترقيات  كما نعلم جميًعا بأن أحد المعايير الرئيسية لحصول العامل على

والحوافز والمكافآت .. الخ هو خلو ملفه الشخصي من أية جزاءات أو عقوبات أو مخالفات، لذا فإننا 

نساهم في ظلم العامل ماديًا ومعنويًا إذا لم يمحى أو يرفع كل ما يشير إلى تلك الجزاءات التي تم توقيعها 

المنطق أن تبقى تلك الوثائق المتصلة بالجزاءات مالزمة له طوال  بالفعل على العامل. فليس من العدل أو

 حياته العملية.

( بعد إعادة 34وعليه أرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على استحداث مادة جديدة تلي المادة )

 الترقيم يكون هذا نصها:

 

 المادة المقترحة

 

 ( )بعد إعادة الترقيم(77المادة )
 التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات التالية:))ترفع الجزاءات 

 ستة اشهر في حالة اإلنذار والتنبيه الشفوي. . أ

سنة في حالة الوقف عن العمل مع الخصم من الراتب وتأجيل موعد استحقاق العالوة  . ب
 السنوية وتأجيل الترقية.

 ويتم الرفع إذا تبين أن سلوك العامل وأداءه لعمله مرضيان.
تب على رفع الجزاء كأنه لم يكن بالنسبة للمستقبل .. وترفع أوراق الجزاء وكل ويتر

 إشارة إليه وما يتعلق به من ملف العامل((
 

 : ةــرأي اللجنثالثًا:
 

االقتراح املقدم من سعادة العضو السسد أمحد عبداللطسف البحر بإضيافة   اطلعت اللجنة على     
( بعد إعادة الترقسم إىل مشروع قانون بإصدار قانون العمل يف القطياع األهليي   77مادة برقم )

عدم قبول ني  االقتيراح،    ، وقررت اللجنة م0222( لسنة 14املرافق للمرسوم امللكي رقم )
ة ال تعرف هيا النظام ألن قانون العمل ال يلزم صاحب العمل بترقسية  وذلك ألن القوانني املقارن

العامل، ومن مث لسست هناك حاجة هليا الشرط، وهيا عك  نظام اخلدمة املدنسة حسث يلزم لترقسة 
 املوظف أن ال تكون لديه جزاءات خالل فترة معسنة.
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ـًً  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ارابعـ
 

( من الالئحة الداخلسة جملل  الشورى، اتفقت اللجنة على اختسار كيل   33إعمااًل لن  املادة ) 
 : من

 

ـًا  األستاذة مسيـرة إبراهيـم رجــب  .1  مقرًرا أصلي

 .مقرًرا احتياطًيا  عبدالغفار عبداحلسني عبداهلل األستاذ  .6

 
 ة:ـة اللجنــًا:  توصيخامس

 

، فإن اللجنية  ن  االقتراح امليكوريف ضوء ما دار من مناقشات وما أبد  من آراء أثناء دراسة 
 : توصي مبا يلي

 

  االقتراح املقدم من سعادة العضو السيد أمحد عبـداللطيف البحـر   املوافقة على عدم
ار قانون العمل يف مشروع قانون بإصد( بعد إعادة الترقيم إىل 77بإضافة مادة برقم )
 .م6002( لسنة 54املرافق للمرسوم امللكي رقم )القطاع األهلي 

 
 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 
 
 
 

 د. هبيـة جواد اجلشـي                 أ. مسرية إبراهيم رجب  
      اخلدمـاترئيس جلنة                        اخلدماتنائب رئيس جلنة 
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 (2ملحق رقم )
 

 التقرير التكميلي للجنة اخلدمات
: املستحدثة( 177املادة ) بشأن

من مشروع قانون بإصدار قانون 
العمل يف القطاع األهلي، املرافق 

( لسنة 54للمرسوم امللكي رقم )
 م6002
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 م 0242ر فرباي 04التاريخ: 

 

 

 لجنة اخلدماتالتكميلي الثالث لتقرير ال
 ار قانون العمل يف القطاع األهليمشروع قانون بإصد بشأن
 م6002( لسنة 54املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 الفصل التشريعي الثاين - الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

 : مقدمـة

رئيس  للي     علي بن صاحل الصاحل السسدصاحب املعايل كتاب  اخلدماتاستلمت جلنة      
خبصيوص   م،0242فرباير  44املؤرخ يف (  0242-0-3/ص ل خ ت/ 214 ) رقم الشورى

مشروع قانون بإصدار قانون العمل يف القطاع األهليي،   ( من477إعادة املادة املستحدثة رقم )
ي    مبوجبه تكلسيف اللجنية بدراسية    وال ،م0222( لسنة 14املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 عداد تقرير بشأنه متهسًدا لعرضه على اجملل .وإ هيه املادة،ومناقشة 
  

 : إجراءات اللجنة -أواًل
 

 
 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
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( من مشروع القانون يف االجتماع الثامن عشر 477املادة املستحدثة رقم )اللجنة  تدارست (5)
 م. 0242فرباير  04املنعقدة بتاريخ 

  املستشار القانوين ، الدكتور حممد عبداهلل الدليميشارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة
 لشؤون اللجان.

                 

 سهري عبداللطيف صاحل. السسدةر اللجنة يتوىل أمانة س 

 
ـً  : ةــرأي اللجن -اثانيـ

 

مشروع قانون بإصيدار قيانون   من  (477املادة املستحدثة واملعادة رقم )تدارست اللجنة      
  اسيتعرا   و ، م0222( لسينة  14العمل يف القطاع األهلي، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجملل ،  من قبل أعضاء اللجنة اوجهات النظر اليت دارت حوهل
كما اطلعت اللجنة على مداخالت أصحاب السعادة أعضاء اجملل  أثناء مناقشة هييه امليادة،   

 . كما وردت تفصساًل يف اجلدول املرفق إجراء التعديالت املناسبة على املادة وقررت اللجنة

 
 

ـًً  : املوضوع األصلي واالحتياطياختيار مقرري  -اثالثـ
 

( من الالئحة الداخلسة جملل  الشورى، اتفقت اللجنة على اختسار كيل   33إعمااًل لن  املادة ) 
 : من
 
 

ـًا  األستاذة مسيـرة إبراهيـم رجــب  .3  مقرًرا أصلي

 .مقرًرا احتياطًيا  عبدالغفار عبداحلسني عبداهلل األستاذ  .5
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 ة:ـة اللجنــًا:  توصيرابعـ
 

قانون، فإن اللجنة توصي مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبد  من آراء أثناء دراسة 
 : مبا يلي

 

  مشروع القانون كما وردت تفصياًل ( من 177املعادة رقم ) ةادتعديل املاملوافقة على
 يف اجلدول املرفق.

 
 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 
 
 

 د. هبيـة جواد اجلشـي                 أ. مسرية إبراهيم رجب  
      اخلدمـاترئيس جلنة                        اخلدماتنائب رئيس جلنة 
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 م6002( لسنة 54قانون العمل يف القطاع األهلي، املرافق للمرسوم امللكي رقم )مشروع قانون بإصدار املادة املستحدثة واملعادة من 
 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة بعد إعادة املادة توصية اللجنة توصية اللجنة السابقة قرار جملس النواب
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة بعد إعادة املادة توصية اللجنة توصية اللجنة السابقة قرار جملس النواب

( 177املادة ) –مادة مستحدثة 
 بعد إعادة الترقيم:

 مادة جدييدة   استحداث
املـادة   -( 171) تلي امليادة 

مع ( بعد إعادة الترقيم(، 172)
 مراعاة تسلسل ترقسم املواد.

وعلى ذلك يكون نـص املـادة   
 املستحدثة:

 
 
 
 
 

 (177املادة )
 

تلتزم املنشأة الـ  يعمـل هبـا    

( 177املادة ) –مادة مستحدثة 
 بعد إعادة الترقيم:

املوافقة على قرار لل  النواب  -
باستحداث مادة جديدة تلي املادة 

( بعييد 472املييادة ) –( 474)
إعادة الترقسم، مع إضافة عبيارة  

وفًقا لظـرو  كـل منشـأة    "
" بعيد عبيارة   وإمكانياهتا وذلك

"، ميع حييف   الالزمة لعماهلا"
 العبارة األخرية يف املادة وهيي " 

 .والقدر الالزم توفره منها"
  
 تصبح على النحو التايل:ل
 
 
 

( 177املادة ) –مادة مستحدثة 
 بعد إعادة الترقيم:

املوافقة على قرار للي    -
النواب باستحداث مادة جديدة 

امليادة   –( 474تلي امليادة ) 
( بعد إعادة الترقسم، مع 472)

إعادة صساغتها عليى النحيو   
 :التايل
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (177املادة )
تلتزم املنشأة ال  يعمل هبا مخسون 
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 نص املادة كما أقرهتا اللجنة بعد إعادة املادة توصية اللجنة توصية اللجنة السابقة قرار جملس النواب
مخسون عامال فـأكثر بتقـد    
اخلدمات االجتماعية والثقافيـة  
الالزمة لعماهلـا باالتفـام مـع    

وجدت أو مع املنظمة النقابية إن 
ممثلي العمال. ويصدر قرار مـن  
الوزير املختص باالتفـام مـع   
االحتاد العام لنقابـات عمـال   
البحرين بتحديد هذه اخلـدمات  

 والقدر الالزم توفره منها.
 

تلتزم املنشأة اليت يعمل هبا مخسون 
عامال فأكثر بتقيد  اخليدمات   
 االجتماعسة والثقافسة الالزمة لعماهلا
وفًقـا لظــرو  كـل منشــأة   

باالتفاق ميع   وإمكانياهتا وذلك
املنظمة النقابسة إن وجدت أو مع 
ممثلي العمال. ويصدر قرار مين  

مع االحتاد الوزير املخت  باالتفاق 
العام لنقابات عميال البحيرين   

 بتحديد هيه اخلدمات.

املنشأة ال  يعمـل هبـا   تلتزم "
مخسون عامال فـأكثر بتقـد    
اخلدمات االجتماعية والثقافيـة  
الالزمة لعماهلا، ويصدر قرار من 
الوزير املختص بالتنسـيق مـع   
االحتاد العام لنقابـات عمـال   
البحرين وغرفة جتارة وصـناعة  
 "البحرين بتحديد هذه اخلدمات.

عامال فـأكثر بتقـد  اخلـدمات    
االجتماعيــة والثقافيــة الالزمــة 
لعماهلا، ويصدر قرار من الـوزير  
املختص بالتنسيق مع االحتاد العام 
لنقابات عمال البحـرين وغرفـة   
جتارة وصناعة البحـرين بتحديـد   

 هذه اخلدمات.
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 (3ملحق رقم )
 

اخلارجية تقرير جلنة الشؤون 
والدفاع واألمن الوطين بشأن 
مشروع قانون باملوافقة على تعديل 

( من اتفاقية 18( و)8املادتني )
إنشاء جملس التعاون اجلمركي 
)منظمة اجلمارك العاملية( لعام 

م املرافق للمرسوم امللكي 1540
 م.60005( لسنة 85رقم )
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 م6010فرباير  61التاريخ: 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثامن عشرالتقرير 
( من اتفاقية 18( و)8بشأن مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( باملوافقة على تعديل املادتني )

م، املرافق للمرسوم رقم 1540)منظمة اجلمارك العاملية( لعام  اجلمركيإنشاء جملس التعاون 
 م.6005( لسنة 85)

 
 

 الفصل التشريعي الثاين -العادي الرابع  ددور االنعقا

 مقدمـة :

استلمت جلنة الشؤون اخلارجسة والدفاع واألمن الوطين كتاب صاحب املعايل األستاذ علي 
 31( املؤرخ يف  2010-1-3/ص ل خ أ/ 630بن صاحل الصاحل رئس  لل  الشورى رقم ) 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  م، والي    مبوجبه تكلسف اللجنة بدراسة ومناقشة 0242يناير 
( من اتفاقية إنشاء جملس التعاون اجلمركي)منظمـة  18( و)8تعديل املادتني ) ( باملوافقة على

، عليى أن تيتم   م6005( لسنة 85م، املرافق للمرسوم رقم )1540اجلمارك العاملية( لعام 
دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأ  اللجنة بشأنه يف موعد أقصاه ثالثة أسيابسع  

 لى اجملل . من تارخيه لستم عرضه ع
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

فربايـر   17تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها )الثـامن( املنعقـد بتـاريخ     (1

 م.6010

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظر والـ    (6

 اشتملت على: 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى . )مرفق( -

 . مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية -

 قرار جملس النواب ومرفقاته. )مرفق(  -

 موضوع البحث واملناقشة.االتفاقية  -

النائب الثاين لرئس  لل   أليس توماس مسعانحضر اجتماع اللجنة سعادة األستاذة الفاضلة  (3

 الشورى.

وبدعوة من اللجنة للجهات املعنسة يف اململكة الجتماعها )الثامن( فقد حضر ممثال عين وزارة   (5

الرقابة واملتابعة بشيؤون  رئس   السيد عار  عبدالغفار العلويالداخلسة )شؤون اجلمارك( 

 اجلمارك.
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 وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها )الثامن( من األمانة العامة باجمللس كل من: (4

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  األستاذ حمسن محيد مرهون -1

 ـس.ـاالختصاصي القانوين باجملل  اآلنسة ميادة جميد معـارج -2

 

  علي طريف. السيد أيوبتوىل أمانة سير اللجنة 

 
ـًا:   رأي وزارة الداخلية )شؤون اجلمارك(:ثاني

 
اتصيال ميع    -عرب شؤون اجلمارك –بني ممثل شؤون اجلمارك أن لدى مملكة البحرين 

التابعة للمنظمة، حسيث  العامة  ةمنظمة اجلمارك العاملسة وذلك ألن اململكة عضو يف جلنة السساس
بعضوية جلنة السساسة العامة  0223سنة أعلنت منظمة اجلمارك العاملسة فوز مملكة البحرين رمسسا 

 32ن أهم جلان املنظمة وتضيم  ييكر أن جلنة السساسة العامة تعد مو .يف منظمة اجلمارك العاملسة
 .دولة

يشار إىل أنه عندما ارتأت املنظمة زيادة عدد أعضائها بعضو إضايف من دول األقالسم و
الستة، تقدمت أربع من دول إقلسم منطقة مشال إفريقسا والشرق األدىن واألوسط )معظم الدول 
العربسة( هليه العضوية، باإلضافة إىل مملكة البحرين للترشسح هليه العضوية، وبعد فرز األصوات يف 

تماع دول اإلقلسم الي  عقد يف مدينة القاهرة أتت النتائج بفوز مملكة البحرين بأكثرية اج
من مسعة لدورها البحرين األصوات مبوجب مقتضسات توصسة جلنة السساسة العامة ملا تتمتع به 

القسادة  الكبري يف املشاركة يف تنفسي القرارات اليت ُتتخي يف احملافل الدولسة، بناء على ما اختطته هلا
 .يف اململكةاحلكسمة السساسسة 



 67 

 سيوف يتيسح  ( بإضافة بند )د( إلسهيا  48( البند )أ( واملادة )8املادة ) تعديلوبني أن  
هليا وكييلك   الحتادات اجلمركسة احلصول على مقعد يف منظمة اجلمارك العاملسة، والسيماح  ل

 –وية مقصورة عليى األعضياء   االقتصادية باالنضمام إىل املنظمة بعد أن كانت العض لالحتادات
خاصة  ا( أن يصدر لل  التعاون اجلمركي نصوًص8. حسث حدد البند )أ( من املادة )فقط الدول

 حتدد وضع عضوية االحتادات اجلمركسة واالقتصادية.
( فقد ن  على أنه "جيوز أل  احتادات مجركسة أو 48من املادة )املستحدث أما البند )د( 
قرات )أ(، )ب( و )ج( أعاله، أن تصبح طرًفا متعاقًدا يف هيه االتفاقسية. وأ   اقتصادية، وفًقا للف

طلب من إحتاد مجركي أو اقتصاد  لسصبح طرًفا متعاقًدا حيال للمجل  أواًل للمصادقة. وألغرا  
هيه االتفاقسة يقصد بي )االحتاد اجلمركي أو االقتصاد ( االحتاد الي  ينشأ من قبل أو يتألف من 

الصالحسة يف وضع أنظمته امللزمة لتلك الدول فسما يتعلق باملسائل اخلاضعة هليه االتفاقسة،  دول وله
 وله أيًضا الصالحسة يف تقرير االنضمام هليه االتفاقسة وفًقا لإلجراءات املتبعة لديه.

وبني ممثل شؤون اجلمارك أن مملكة البحرين تؤيد التعديل، وأن التعديل ال يترتب علسيه  
 ملكة أ  التزامات مالسة.حتمل امل

 
 رأي اللجنــة :ثالًثا: 

تدارست اللجنة مشروع القانون حسث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبيل أعضياء   
اللجنة واملستشارين القانونسني باجملل  وعلى مالحظات وزارة الداخلسية )شيؤون اجلميارك(،    

مبجل  الشورى والي  جاء مؤكيًدا  واطلعت اللجنة على رأ  جلنة الشؤون التشريعسة والقانونسة 
 لسالمة مشروع القانون من الناحستني الدستورية والقانونسة.
م تعديل 0227( يف يونسو 442( و )423وقد اعتمد لل  التعاون اجلمركي يف دورتسه )

مة إلسها اململكة باملرسيوم  ضاتفاقسة إنشاء لل  التعاون اجلمركي )منظمة اجلمارك العاملسة( واملن
( بإضافة بند 48( البند )أ( واملادة )8م، وقد خ  التعديل املادة )0224( لسنة 43انون رقم )بق

)د( إلسها، وذلك بالسماح لالحتادات اجلمركسة واالقتصادية باالنضمام إىل املنظمة بعد أن كانت 
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( أن يصدر للي   8الدول. حسث حدد البند )أ( من املادة ) –العضوية مقصورة على األعضاء 
 التعاون اجلمركي نصوص خاصة حتدد وضع عضوية االحتادات اجلمركسة واالقتصادية.

 
( فقد ن  على أنه "جيوز أل  احتادات مجركسة أو اقتصادية، 48أما البند )د( من املادة )

وفًقا للفقرات )أ(، )ب( و )ج( أعاله، أن تصبح طرًفا متعاقًدا يف هيه االتفاقسة. وأ  طلب مين  
أو اقتصاد  لسصبح طرًفا متعاقًدا حيال للمجل  أواًل للمصادقة. وألغيرا  هييه   إحتاد مجركي 

االتفاقسة يقصد بي )االحتاد اجلمركي أو االقتصاد ( االحتاد الي  ينشأ من قبل أو يتألف من دول 
وله الصالحسة يف وضع أنظمته امللزمة لتلك الدول فسما يتعلق باملسائل اخلاضعة هليه االتفاقسة، وله 

 أيًضا الصالحسة يف تقرير االنضمام هليه االتفاقسة وفًقا لإلجراءات املتبعة لديه.
وحسث أن مثل هيا التعديل سوف يتسح إىل لل  التعاون اجلمركي لدول لل  التعاون 
اخللسجي االنضمام بعضوية كاملة ملنظمة اجلمارك العلمسة األمر الي  سوف تعم فائدته على دول 

 ن هيا التعديل لن يضسف أية أعباء مالسة على مسزانسة اململكة.اخللسج، علما بأ
رأت اللجنة أن من األمهسة التوصسة باملوافقة على مشروع القانون من حسيث  فقد وعلسه 

 املبدأ.
 

ًـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابعـ

، اتفقت اللجنة على اختيـار  ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى 35إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :

ـًا.  األستاذ أمحـد إبـراهيم هبزاد -3  مقرًرا أصليـ

ـًا.  األستاذ راشد مال اهلل السبت -4  مقرًرا احتياطي
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ـًا:  توصيـة اللجنـة:  خامس

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبد  من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنية  
 توصي مبا يلي :

 
املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( باملوافقة علـى تعـديل    -1

)منظمة اجلمارك العاملية(  ( من اتفاقية إنشاء جملس التعاون اجلمركي18( و)8املادتني )
 م.6005( لسنة 85م، املرافق للمرسوم رقم )1540لعام 

 

  يف اجلدول املرفق.املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل -6

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 
 عبدالــرمحن حممــد مجشــري             أمحـد إبراهيــم هبــزاد     
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                          نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية            

  اع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطينوالدف
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( من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون 76( و)6تعديل المادتين )على رقم )  ( لسنة )  ( بالموافقة مشروع قانون 

 الجمركي

 م.7776( لسنة 67المرافق للمرسوم رقم )م، 7667)منظمة الجمارك العالمية( لعام 

 
 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة

 نصوص المواد

 كما أقرها مجلس النواب

 لجنة الشؤون الخارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطني

 نصوص المواد

 كما أقرتها اللجنة

مشررروع قررانون رقررم )  ( لسررنة )  ( 

( 6تعرديل المررادتين )علررى بالموافقرة 

( مرررن اتفاقيرررة إنشررراء مجلرررس 76و)

)منظمرة الجمرارك  التعاون الجمركي

 . م7667العالمية( لعام 

 

 الديباجة
 

 نحررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى     ليفررررررة 

 ملك مملكة البحرين

 

 بعد االطالع على الدستور،

( لسىىنة 37وعلىىى المرسىىوا بقىىانون رقىىم )

مشررروع قررانون رقررم )  ( لسررنة )  ( 

( 6تعرديل المررادتين )علررى بالموافقرة 

ة إنشررراء مجلرررس ( مرررن اتفاقيررر76و)

)منظمرة الجمرارك  التعاون الجمركي

 . م7667العالمية( لعام 

 

 الديباجة

 دون تعديل

 

 

مشررروع قررانون رقررم )  ( لسررنة )  ( 

( 6تعرديل المررادتين )علررى بالموافقرة 

( مرررن اتفاقيرررة إنشررراء مجلرررس 76و)

)منظمرة الجمرارك  التعاون الجمركي

 . م7667العالمية( لعام 

 

 الديباجة

مشررروع قررانون رقررم )  ( لسررنة )  ( 

( 6تعرديل المررادتين )علررى بالموافقرة 

( مرررن اتفاقيرررة إنشررراء مجلرررس 76و)

)منظمرة الجمرارك  التعاون الجمركي

 . م7667العالمية( لعام 

 

 الديباجة
 

 نحررررررن حمررررررد بررررررن عيسررررررى     ليفررررررة 

 ملك مملكة البحرين

 

 بعد االطالع على الدستور،

( لسىىنة 37وعلىىى المرسىىوا بقىىانون رقىىم )
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة

 نصوص المواد

 كما أقرها مجلس النواب

 لجنة الشؤون الخارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطني

 نصوص المواد

 كما أقرتها اللجنة

باالنضىىىىماا إلىىىىى اتفاقيىىىىة إنشىىىىاء  1003

ة مجلىىىىىىس التعىىىىىىاون الجمركىىىىىىي )منظمىىىىىى

 الجمارك العالمية(،

وعلىىىى تعىىىديل االتفاقيىىىة مىىىن قبىىىل مجلىىىس 

 301التعىىىىاون الجمركىىىىىي فىىىىىي دورتيىىىىىه 

 ،1003في يونيو  330و

أقىىىر مجلىىىس الشىىىورى ومجلىىىس النىىىواب 

القىىىانون ا تىىىي نصىىىه، وقىىىد  ىىىدقنا عليىىىه 

 وأ درناه:

باالنضىىىىماا إلىىىىى اتفاقيىىىىة إنشىىىىاء  1003

مجلىىىىىىس التعىىىىىىاون الجمركىىىىىىي )منظمىىىىىىة 

 الجمارك العالمية(،

وعلىىىى تعىىىديل االتفاقيىىىة مىىىن قبىىىل مجلىىىس 

 301التعىىىىاون الجمركىىىىىي فىىىىىي دورتيىىىىىه 

 ،1003في يونيو  330و

أقىىىر مجلىىىس الشىىىورى ومجلىىىس النىىىواب 

ليىىىه القىىىانون ا تىىىي نصىىىه، وقىىىد  ىىىدقنا ع

 وأ درناه:

 

 املادة األوىل
( 38( و)8ووفىىق علىىى تعىىديل المىىادتين )

 من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي

)منظمىة الجمىارك العالميىىة( المرافىق لهىىذا 

 القانون.

 

 

 املادة األوىل

 دون تعديل

 

 املادة األوىل

 دون تعديل

 

 املادة األوىل
( 38( و)8ووفىىق علىىى تعىىديل المىىادتين )

 اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركيمن 

)منظمىة الجمىارك العالميىىة( المرافىق لهىىذا 

 القانون.
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 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من الحكومة

 نصوص المواد

 كما أقرها مجلس النواب

 لجنة الشؤون الخارجية توصية 

 والدفاع واألمن الوطني

 نصوص المواد

 كما أقرتها اللجنة

 

 

 املادة الثانية
 علىىى رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء والىىىوزراء 

تنفيىىىذ هىىىذا القىىىانون،  -كىىىل فيمىىىا يخصىىىه -

ويعمل به من اليوا التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 

 ملك مملكة البحرين

     ليفةحمد بن عيسى 

 

 

 

 املادة الثانية

 دون تعديل

 

 املادة الثانية

 دون تعديل

 

 املادة الثانية
 علىىى رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء والىىىوزراء 

تنفيىىىذ هىىىذا القىىىانون،  -كىىىل فيمىىىا يخصىىىه -

ويعمل به من اليوا التالي لتاريخ نشره في 

 الجريدة الرسمية.

 

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى     ليفة

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2202فرباير  3  التاريخ :
 

 

 احملرتم         سعادة األستاذ / عبدالرمحن حممد مجشري
 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع و األمن الوطني      

 
: مشروع قانون باملوافقة علـ  تعـديل اتقاقيـة انشـاس الـس التعـاون املوضوع 

(  48م، املرافق للمرسوم رقم ) 0592منطقة اجلمارك العاملية( لعام اجلمركي ) 
 م2225لسنة 

                                                                  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

ا، أرفق معالي السيد علي بن  الح الصالح رئيس المجلس، ضىمن 1030يناير 73بتاريخ 

مشروع قانون بالموافقرة علرى (، نسخة من 1030 -3 -7 –ص ل ت ق  473رقم ) كتابه

م، 7667تعديل اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي ) منطقرة الجمرارك العالميرة( لعرام 

ومذكرتىىه اإليضىىاحية إلىىى لجنىىة الشىىؤون م، 7776( لسررنة  67المرافررق للمرسرروم رقررم ) 

إبىىداء المالحظىىات عليىىه للجنىىة الشىىؤون الخارجيىىة التشىىريعية والقانونيىىة، وذلىىك لمناقشىىته و

 والدفاع واألمن الوطني.
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ا، عقىىدت لجنىىة الشىىؤون التشىىريعية والقانونيىىة اجتماعهىىا 1030فبرايىىر 3وبتىىاريخ          

العشرين، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرتىه اإليضىاحية، وذلىك بحضىور 

 بالمجلس.المستشارين واالختصا يين القانونيين 

 

إلىىى عىدا مخالفىىة مشىروع القىىانون لمبىىاد   –بعىد المداولىىة والنقىا   –وانتهىت اللجنىىة 

 وأحكاا الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 

مشررروع قرانون بالموافقررة علرى تعررديل اتفاقيرة إنشرراء مجلرس التعرراون  تىرى اللجنىىة سىالمة

( لسرنة  67م، المرافق للمرسروم رقرم ) 7667الجمركي ) منطقة الجمارك العالمية( لعام 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. م7776

 

 

 

 

 

         حممـد هــادي احللواجـي                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (8ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خبصوص مشروع قانون 
بشأن الكشف عن الذمة املالية )من 
أين لك هذا؟(، )املعد يف ضوء 

املقدم من جملس  االقتراح بقانون
 النواب(
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 م7777فبراير  10 التاريخ:

 
 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية  التاسع التقرير

 قانون مشروع حول 
 بشأن الكشف عن الذمة املالية )من أين لك هذا ؟(

 

 

 
 مقدمة:

 -5 -7ص ل ت ق /  311، وبموجىىىىىب الخطىىىىىاب رقىىىىىم )ا1008مىىىىىايو  8بتىىىىىاريخ 

إلىىى  الشىىورى مجلىس أحىال  ىىاحب المعىالي السىىيد علىي بىىن  ىىالح الصىالح رئىىيس(، 1008

مشروع قانون بشأن الكشف عرن الممرة الماليرة  منلجنة الشؤون التشريعية والقانونية نسخة 

نه متضمنىًًا رأ  اللجنىة لعرضىه لمناقشىته ودراسىته وإعىداد تقريىر بشىأ ؛)من أيرن لرك هرما  (

 على المجلس الموقر.

 

 

 :أوالً: اجراسات اللجنة
 تنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:ل

 في االجتماعات التالية: –آنف الذكر  –اللجنة مشروع القانون  تدارست -7
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 التاريخ االجتماع الرقم

 م7776نوفمبر  7 الرابع 3

 م7776نوفمبر  7 الخامس 1

 م7776نوفمبر  76 السابع 7

 م7776ديسمبر  77 العاشر 6

 م7776ديسمبر  77 الثاني عشر 5

 م7776ديسمبر  77 الثالث عشر 4

 م7777 فبراير 7 العشرين 3

 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة به وهي: -7

 )مرفق( .ةاإليضاحي همشروع القانون ومذكرت .أ 

 )مرفق( .ومرفقاته قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون .ب 

 )مرفق( رأ  ديوان الرقابة المالية. .ج 

 بعض القوانين العربية المماثلة: .د 

 )مرفق( في شأن الكسب غير المشروع. 3135لسنة  41المصر : قانون رقم  القانون -

 قانون إشهار الذمة بشأن  1004( لسنة 56القانون األردني: قانون رقم ) -

 )مرفق( المالية.

 )مرفق( ا.1005( لسنة 3القانون الفلسطيني: قانون الكسب غير المشروع رقم ) -

 

 كما اطلعت اللجنة على األعمال المتصلة بالموضوع في الفصل التشريعي األول. -7

 

 ها عدًدا من الجهات ذات العالقة، حيث حضر عن كل من:اتدعت اللجنة إلى اجتماع -7

 وزارة شؤون الس الوزراس )ديوان اخلدمة املدنية(: -
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 مدير إدارة شؤون اللوائح واإلعالم. السيد إبراهيم عبدهللا كما          . 7

 رئيس قسم شؤون اللوائح والمجالس.  . السيد  الد عمر الرميحي7

 :ديوان الرقابة املالية -

 .وكيل الديوان  الدكتور أحمد إبراهيم البلوشي. 7

 المستشار القانوني.  السيد حمزة محمد نورالزبير. 7

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى: 

 المستشار القانوني للمجلس. . الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي7

 أ صائي قانوني.  . اآلنسة ميادة مجيد معارج7

 

 

 والسريدة زينر  ، أمىين سىر اللجنىة السريد جرواد مهردح محفرو  تولى أمانة سر اللجنىة

  .منسق لجانيوسف أحمد 

 

ا: 
ً
 آراس اجلهات:ثاني

 :. رأي وزارة شؤون الس الوزراس )ديوان اخلدمة املدنية(0
أفاد ممثلو الوزارة بأن لديهم تحفظًًا على مشىروع القىانون مىن حيىث المبىدأ، وأن التىدابير 

نشىاء ديىوان الرقابىة المعمول بهىا حاليًىا تينىي عىن هىذا القىانون خصوً ىا مىع وجىود توجىه إل

 اإلدارية.

 

 ديوان الرقابة املالية: رأي. 2
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ذكر ممثلو ديوان الرقابة المالية مالحظتين عامتين على مشروع القانون، مفىاد المالحظىة  

األولى أن المادة األولى من المشروع والتي تجعل الديوان خاضًعا ألحكاا قانون الكشىف عىن 

ا بشىأن 1001( لسىنة 34( مىن المرسىوا بقىانون رقىم )77)الذمة المالية تتعارض مىع المىادة 

ديىىوان الرقابىىة الماليىىة، والتىىي تىىن  علىىى أن ا يقىىدا رئىىيس الىىديوان ووكيىىل الىىديوان ووكىىالء 

الىىديوان المسىىاعدون وجميىىع مىىوظفي الىىديوان الفنيىىين إقىىراًرا يتضىىمن بيانىىًًا بجميىىع األمىىوال 

ملكيىة سىواء بأسىمائهم أو باسىم أزواجهىم أو المنقولة والعقاريىة التىي يملكونهىا ومصىدر هىذه ال

أوالدهم القّصر وذلك عند بدء تعيينهم وكل خمس سنوات وعنىد تىركهم الخدمىة. ويقىدا رئىيس 

الىىديوان ووكيىىل الىىديوان والىىوكالء المسىىاعدون هىىذا اإلقىىرار إلىىى الملىىك، ويقىىدا بىىاقي مىىوظفي 

ية وال يجىوز االطىالع عليهىا الديوان إقرارهم إلى رئيس الديوان. وتكون هىذه اإلقىرارات سىر

إال في الحىاالت وبالشىروط واألحكىاا التىي تحىددها الالئحىة التنفيذيىة ا، وبنىاًء علىى ذلىك فىإن 

الديوان يلتمس من اللجنة أن تحذف عبارة ا ديوان الرقابة المالية ا من الفقرة )ج( من المىادة 

 األولى من مشروع القانون.

  

المىادة الخامسىة مىن مشىروع القىانون تجيىز لجهىاز فحى  وأما المالحظىة الثانيىة فهىي أن  

إقىىىرارات الذمىىىة الماليىىىة أن يقىىىوا بتكليىىىف ديىىىوان الرقابىىىة الماليىىىة بىىىالتحقق مىىىن مىىىدى  ىىىحة 

المعلومات والبيانات الواردة بإقرارات الذمة المالية، وهذا ما اعتبره ممثلو الىديوان يتعىارض 

( من دستور المملكىة والتىي تىن  علىى 334للمادة ) مع استقالليته وتبعيته للملك قانونًًا وفقًًا

أن ا ينشىىأ بقىىانون ديىىوان للرقابىىة الماليىىة يكفىىل القىىانون اسىىتقالله، ويعىىاون الحكومىىة ومجلىىس 

النواب في رقابة تحصىيل إيىرادات الدولىة وإنفىاق مصىروفاتها فىي حىدود الميزانيىةا، كمىا أن 

لىىى أن ا ينشىىأ جهىىاز مسىىتقل يتمتىىع ( مىىن قىىانون ديىىوان الرقابىىة الماليىىة نصىىت ع3المىىادة )

بالشخصية االعتباريىة العامىة يسىمى ديىوان الرقابىة الماليىة، يتبىع الملىك ا. وقىد نصىت المىادة 

( من قانون الديوان على أن ا يضع رئيس الديوان خطة عمل الديوان التىي تبىين الطىرق 66)

اط خطىىة العمىىل واألسىىاليب التىىي ينتهجهىىا الىىديوان فىىي مباشىىرة اختصا ىىاته. ويجىىب أن تحىى
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بالسىىىرية التامىىىة، بحيىىىث ال يعلىىىم بمحتوياتهىىىا أ  مىىىن الجهىىىات الخاضىىىعة لرقابىىىة الىىىديوان ا، 

( مىن قىانون الىديوان أعطىت جاللىة الملىك  ىالحية 6باإلضافة إلى أن الفقرة )ز( من المادة )

 تكليف الديوان بالقياا بأعمال الرقابة على جهات غير واردة في ذات المادة.

  

يجوز بناًء علىى مىا تقىدا تكليىف ديىوان الرقابىة الماليىة بىالتحقق مىن مىدى  ىحة وحيث ال  

المعلومىىات والبيانىىات الىىواردة بىىإقرارات الذمىىة الماليىىة التزاًمىىا بحكىىم الدسىىتور والنصىىوص 

القانونية؛ فإن ديوان الرقابة المالية يلىتمس مىن اللجنىة المىوقرة حىذف كلمىة ا تكليىف ا ديىوان 

المادة الخامسة من مشىروع القىانون حيىث إنهىا تمىس تبعيىة الىديوان لجاللىة الرقابة المالية من 

 الملك وتنتق  من استقاللية الديوان كما تم بيانه. 

 

 
ً
 ا: رأي اللجنة:ثالثـ

 ؛مشروع قانون بشأن الكشف عن الممة المالية )مرن أيرن لرك هرما  (تدارست اللجنة  

 المشروع.واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن 

وبعىىىد تىىىدارء ا راء والمالحظىىىات التىىىي أبىىىديت مىىىن قبىىىل السىىىادة أعضىىىاء اللجنىىىة وبعىىىد 

االسىىتاناء بىىآراء وزارة شىىؤون مجلىىس الىىوزراء )ديىىوان الخدمىىة المدنيىىة( وديىىوان الرقابىىة 

المستشىارين القىانونيين بىالمجلس؛ خلصىت اللجنىة إلىىى أن  وبعىد االسىتماع لمالحظىات الماليىة

وتبىىين لهىىا مىىن خىىالل المبىىاد  واألسىىس العامىىة مشىىروع القىىانون مقبىىول مىىن حيىىث المبىىدأ، 

 ما يلي:للمشروع 

أن مشروع القانون يساير التوجه العالمي لمكافحة استيالل النفىوذ والفسىاد فىي شىتى دول  -3

طىور خصوً ىا بعىد أن أعلنىت األمىم المتحىدة عىن العالم، وهذا التوجىه أ ىبح يتنىامى ويت

اتفاقيىة األمىم المتحىدة لمكافحىة الفسىىاد، وحثىت جميىع الىدول بمىىا فيهىا الىدول العربيىة علىىى 

وقىد  ىادقت  االنضماا إليها للحد مىن اسىتيالل النفىوذ ومكافحىة الفسىاد اإلدار  والمىالي.
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وأ ىبحت  ا1030قىم )( لسىنة بالقىانون رهذه االتفاقية وذلك مملكة البحرين مؤخًرا على 

ملزمة باألخذ بكىل الوسىائل التىي نصىت عليهىا االتفاقيىة لمكافحىة الفسىاد اإلدار  والمىالي 

ومن هذه الوسائل الكشف عن الذمة المالية لكبار المسىؤولين والمىوظفين فىي الدولىة، ومىا 

 مشروع القانون موضوع الدراسة إال تطبيق لما نصت عليه هذه االتفاقية.

 

ذا المشروع يأتي مكمالً للقوانين البحرينية التي تعالج الفساد، فىالقوانين المعمىول بهىا أن ه -1

هي قوانين عالجية بمعنى أنه يتم اللجوء إليها بعدما يتم اسىتيالل الموظىف العىاا لمنصىبه 

ونفوذه، بينما هذا القانون يعد قانونًًا وقائيًا أ  أنه يقطع الطريق على أ  مسؤول عاا من 

ل منصبه في توجيه الصفقات والمال العاا للكسب غيىر المشىروع، وهىذا األمىر لىه استيال

أهميتىىه مىىن الناحيىىة التشىىريعية والقانونيىىة والسياسىىية، وهىىو مىىا يجعىىل مىىن هىىذا القىىانون ذا 

 أهمية قصوى بحيث يرتقي بمؤشر البحرين في مكافحة الفساد بكافة أنواعه.

 

نا ب العليا في الدولىة التىي قىد تسىتيل مىن قبىل المشروع بقانون يستهدف تيطية كافة الم -7

 شاغليها في عمليات الكسب غير المشروع.

 

بما أن استيالل المنصب العاا قد يكون بطريىق غيىر مباشىر خصوً ىا مىن خىالل أقىارب  -6

من يتقلدون المنا ب العليا في الدولىة، فقىد عىالج مشىروع القىانون ضىرورة الكشىف عىن 

 ء القّصر للملَزا.الذمة المالية للزوج واألبنا

 

مشروع القانون تضمن الكثير من المباد  الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن  -5

األمم المتحدة، واتفاقيات دولية أخىرى وعلىى األخى  اتفاقيىة التجىارة الحىرة بىين حكومىة 

أيىة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية؛ مما يعزز الشفافية ويقضي على 

 محاولة لتحقيق كسب غير مشروع واستيالل النفوذ.
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ونظًرا ألن مشروع القانون في جوهره يسىتهدف مكافحىة اسىتيالل النفىوذ والفسىاد ويقطىع 

الطريق على كل من تسول له نفسىه أن يتالعىب بالمىال العىاا، كمىا أنىه يعطىي ضىمانات قويىة 

نة إلى الموافقة علىى مشىروع القىانون للموظف النزيه الذ  ال يستيل وظيفته؛ فقد اتجهت اللج

مىن حيىث المبىدأ، وقامىىت بىإجراء عىدد مىىن التعىديالت علىى نصىوص مىىواده بمىا يكفىل تحقيىىق 

 األهداف التي يسعى إليها.

 

 

 

 

 
ً
 واالحتياطي: لصليا: اختيار مقرري املوضوع األرابع

 اختيار كل من:( من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على 71إعماالً لن  المادة )

 أصليًا. مقرًرا   وداد محمد الفاضل ةاألستاذ .7

 مقرًرا احتياطيًا.  األستاذ السيد حبي  مكي هاشم .7

 

 

 
ً
 : تولصية اللجنة:اخامس
مشرروع قرانون بشرأن الكشرف عرن الممرة الماليرة )مرن علىى  من حيث المبدأ الموافقة -

 .أين لك هما  (

 

 بالتعديالت الواردة تفصيالً في الجدول المرفق.الموافقة على مواد مشروع القانون  -
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 واألمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حممد هادي احللواجي           السيد حبيب مكي هاشم     
 رئيــــس            نائب رئيس                

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونية             والقانونيةجلنة الشؤون التشريعية 
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة 
 بشأن الكشف عن الذمة املالية )من أين لك هذا ؟(

 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة اللجنةتوصية  جملس النواب قرار

 
 
 

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة 
 بشأن الكشف عن اليمة املالسة 

 )من أين لك هيا؟(

 .)حيف عبارة )من أين لك هيا؟ 

وعلى ذلك يكون عنوان املشـروع  
 بعد التعديل:

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة
 بشأن الكشف عن اليمة املالسة

    للي   املوافقة على قيرار
)من أين لك  النواب حبيف عبارة

 من عنوان مشروع القانون.هذا ؟( 

 
 

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة
 بشأن الكشف عن اليمة املالسة

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديباجة
 ( وعلـى املرسـوم   إضافة عبارة

 6001( لسـنة  5بقانون رقم )
بشأن حظر ومكافحـة غسـل   

وعلى قانون ( بعد عبارة )األموال
العقوبات الصـادر باملرسـوم   

ــم ) ــانون رق ــنة 14بق ( لس
 (.، وتعديالته1572

وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد 
 التعديل:

 
 
 

 الديباجة
      املوافقة على قيرار للي

وعلـى  ) النواب بإضيافة عبيارة  
لسـنة  ( 5املرسوم بقانون رقـم ) 

بشأن حظـر ومكافحـة    6001
وعلى ( بعد عبارة )،غسل األموال

قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
، 1572( لسنة 14بقانون رقم )
 ،(.وتعديالته

  وعلــى  إضييافة عبييارة(
( لسـنة  12املرسوم بقانون رقم )

بإصدار قـانون ديـوان    6006
وعلـى  ) بعد عبارة الرقابة املالية،(

 الديباجة
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 القانون نصوص مواد مشروع
 كما وردت من احلكومة 

 نص املادة كما أقرهتا اللجنة اللجنةتوصية  جملس النواب قرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حنن محد بن عيسـى لل خليفـة   
 .ملك مملكة البحرين

 ،على الدستور االطالعبعد 
وعلى قانون العقوبيات الصيادر   

( لسينة  44باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،4372

 
 
 

وعلى القانون املدين الصادر باملرسوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حنن محد بـن عيسـى لل خليفـة    
 .ملك مملكة البحرين

 ،على الدستور االطالعبعد 
وعلى قيانون العقوبيات الصيادر    

( لسينة  44باملرسوم بقانون رقيم ) 
 وتعديالته،، 4372

( لسنة 5وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن حظر ومكافحة غسل  6001
 ،األموال

وعلى القانون املدين الصادر باملرسوم 

باملرسـوم  القانون املدين الصادر 
ــم )  ــانون رق ــنة 15بق ( لس

6001،.) 

  قـانون  وعلى )إضافة عبارة
ــم   رقــــــــــــ

بالتصديق على  6010( لسنة   )
اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   

)وعلى قـانون  بعد عبارة  الفساد،(
ــادر  ــة الص ــراءات اجلنائي اإلج

( لسـنة  52باملرسوم بقانون رقم )
( 51املعدل بالقانون رقم ) 6006
 ،(6004لسنة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حنن محد بـن عيسـى لل خليفـة    
 .ملك مملكة البحرين

 ،على الدستور االطالعبعد 
وعلى قيانون العقوبيات الصيادر    

( لسينة  44باملرسوم بقانون رقيم ) 
 ، وتعديالته،4372

( لسنة 5وعلى املرسوم بقانون رقم )
بشأن حظر ومكافحة غسل  6001
 ،األموال

وعلى القانون املدين الصادر باملرسوم 
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 ،0224( لسنة 43بقانون رقم )
وعلى قانون السلطة القضائسة الصادر 

( لسينة  10باملرسوم بقانون رقم )
( 50، املعدل بالقانون رقم )0220
 ،2006لسنة 

وعلى قانون اإلجيراءات اجلنائسية   
( 12باملرسوم بقانون رقم )الصادر 
املعدل بالقانون رقيم   0220لسنة 

 ،0224( لسنة 14)
أقر لل  الشورى ولل  النيواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علسه 

 وأصدرناه:

 ،0224( لسنة 43بقانون رقم )
وعلى قانون السلطة القضائسة الصادر 

( لسينة  10باملرسوم بقانون رقيم ) 
( 50، املعدل بالقانون رقم )0220
 ،2006لسنة 

ون اإلجيراءات اجلنائسية   وعلى قان
( 12الصادر باملرسوم بقانون رقيم ) 

املعدل بالقيانون رقيم    0220لسنة 
 ،0224( لسنة 14)

أقر لل  الشورى ولل  النيواب  
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علسيه  

 وأصدرناه:
 

 ،0224( لسنة 43بقانون رقم )
( 12وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بإصدار قانون ديـوان   6006لسنة 
 ،الرقابة املالية

وعلى قانون السلطة القضائسة الصادر 
( لسينة  10باملرسوم بقانون رقيم ) 

( 50، املعدل بالقانون رقيم ) 0220
 ،2006لسنة 

اإلجيراءات اجلنائسية   وعلى قيانون  
( 12الصادر باملرسوم بقانون رقيم ) 

املعدل بالقيانون رقيم    0220لسنة 
 ،0224( لسنة 14)

 6010( لسنة   وعلى قانون رقم )
بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة 

 ملكافحة الفساد،
أقر لل  الشورى وللي  النيواب   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علسيه  

 وأصدرناه:
 

 املادة األوىل 
 

 املادة األوىل 
    )إضافة بند يعطيى الترمسيز )ب

 املادة األوىل 
    إضافة بند يعطى الترمسيز

 املادة األوىل
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 الـوزارة رئيس جملـس  نصه: )
 (.ونوابه

 ( وكالء الـوزراء  إحالل عبارة
والوكالء املساعدون واملـدراء  
العامون يف القطـاعني املـدين   

( بدال مين عبيارة   والعسكري
( الوكالء والوكالء املساعدون)

 الواردة يف البند )د(.

 ( ـ إضافة بند يعطى الترمسز ( هـ
 .(.احملافظون ونواهبمنصه: )

 ( نصه: وإضافة بند يعطى الترمسز )
رؤساء البعثـات الدبلوماسـية   )

 .(.ومن يف حكمهم

  نصه:  )ز(إضافة بند يعطى الترمسز
القضاة وأعضاء النيابة العامـة  )

 .(.ومن يف حكمهم

  إعادة ترتسب البند الي  ين  على
)رؤساء وأعضاء اجملال  البلدية( 

 )ح(.د لسصبح البن

  إعادة صساغة البند )هي( لسصبح
رؤساء وأعضاء جمـالس  نصه: )

نواب رئيس جملـس  )ب( نصه: )
 (.الوزراء

   ( وكـالء  إحالل عبيارة
دون والـوكالء املسـاع   ارةالوز

 واملــدراء العــامون يف القطــاع
( بداًل وقطاع األمن العام يـاملدن

الـوكالء والـوكالء   من عبارة )
 ( الواردة يف البند )د(.املساعدون

    إضافة بند يعطيى الترمسيز
 .(.احملافظون ونواهبم( نصه: )هـ)
 ( وإضافة بند يعطى الترمسز )

رؤساء البعثات الدبلوماسية نصه: )
 .(.ومن يف حكمهم

  ز(إضافة بند يعطى الترمسز( 
القضاة وأعضـاء النيابـة   نصه: )
 .(.العامة
     إعادة ترتسب البند اليي

رؤساء وأعضاء اجملالس ين  على )
 )ح(.( لسصبح البند البلدية

    )إعادة صساغة البند )هيي
رؤسـاء وأعضـاء   لسصبح نصه: )
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ختضع ألحكام هيا القيانون   -4
 الفئات اآلتسة:

رئس  وأعضاء كل من للي    -أ 
 الشورى ولل  النواب.

 الوزراء ومن يف حكمهم. -ب 

اإلدارة من ممثلـي احلكومـة يف   
اهليئات واملؤسسـات العامـة   
والشركات ال  متتلك الدولـة  

(، ميع إعيادة   حصة يف رأمساهلا
 (.طترتسبه لسعطى الترمسز )

    ي(إضافة بند يعطيى الترمسيز( 
ــدراء اإلدارات يف نصييه: ) م
 (.دين والعسكريالقطاعني امل

  إعييادة ترتسييب البنييود وفقييا
 للتوصسات السابقة.

 ( وما ميلكون مـن  إضافة عبارة
أسهم يف الشـركات بصـورة   

( يف هناية مباشرة أو غري مباشرة
 (.0البند )

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

ختضع ألحكام هييا القيانون    -4
 الفئات اآلتسة:

رئس  وأعضاء كل مين للي     -أ 
 الشورى ولل  النواب.

 .رئيس جملس الوزراء ونوابه -ب 

جمالس اإلدارة من ممثلي احلكومة 
ؤسسـات العامـة   يف اهليئات وامل

أو الدولة  هاوالشركات ال  متتلك
(، مع إعادة حصة يف رأمساهلامتتلك 

 (.طترتسبه لسعطى الترمسز )

    إضافة بند يعطى الترمسيز
مـدراء اإلدارات يف  نصه: ) )ي(
وقطـاع األمـن    يـاملدن لقطاعا

 (.العام

    إعادة ترتسب البنود وفًقيا
 للتوصسات السابقة.

  ( كون وما ميلإضافة عبارة
( أسهم يف الشركاتأنصبة أو من 

 (.0يف هناية البند )

 ( و( حمل احلرف )أوإحالل )
( يف الفقرة أوالدهالوارد قبل كلمة )
 الثانسة من املادة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ختضع ألحكام هيا القيانون    -4
 الفئات اآلتسة:

كل مين للي     رئس  وأعضاء -أ 
 الشورى ولل  النواب.

 .رئيس جملس الوزراءنواب   -ب 
 الوزراء ومن يف حكمهم. -ج 
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 رؤساء وأعضاء اجملال  البلدية. -ج 

الوكالء والوكالء املسياعدون   -د 
ومن يف حكمهم من ميوظفي  

امللحقة هبيا  احلكومة واألجهزة 
واهلسئات واملؤسسات العامية،  
وللسي الشيورى والنيواب،   
 والبلديات وديوان الرقابة املالسة.

رؤساء وأعضاء ليال  إدارة   -هي
اهلسئات واملؤسسيات العامية   
والشركات اليت متتليك فسهيا   

% من 42الدولة ما يزيد على 
 رأمساهلا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوزراء ومن يف حكمهم. -ج 

ــالء  -د  ــوزارةوك ــوكالء  ال وال
املساعدون واملدراء العـامون يف  

ومن  القطاعني املدين والعسكري
يف حكمهم من موظفي احلكومية  
واألجهزة امللحقة هبيا واهلسئيات   
واملؤسسات العامية، وللسيي   
ت الشورى والنيواب، والبليديا  

 وديوان الرقابة املالسة.

 .احملافظون ونواهبم -هـ
رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن  -و 

 .يف حكمهم

القضاة وأعضاء النيابة العامـة   -ز 
 .ومن يف حكمهم

 رؤساء وأعضاء اجملال  البلدية.-ح 

رؤساء وأعضـاء جمـالس    -ط 
اإلدارة من ممثلـي احلكومـة يف   
اهليئات واملؤسسـات العامـة   

دولـة  والشركات ال  متتلك ال
 .حصة يف رأمساهلا

مدراء اإلدارات يف القطاعني  -  

ــالء  -د  ــوزارةوك ــوكالء  ال وال
دون واملدراء العـامون يف  املساع
وقطاع األمـن   يـاملدن القطاع
ومن يف حكمهم من موظفي  العام

احلكومة واألجهزة امللحقية هبيا   
واهلسئات واملؤسسيات العامية،   

ى والنييواب، وللسييي الشييور
 والبلديات وديوان الرقابة املالسة.

 .احملافظون ونواهبم -هـ
رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن  -و 

 .يف حكمهم

 القضاة وأعضاء النيابة العامة. -ز 

 رؤساء وأعضاء اجملال  البلدية. -ح 

وأعضـاء جمـالس    رؤساء  -ط 
اإلدارة من ممثلـي احلكومـة يف   
اهليئــات واملؤسســات العامــة 

الدولـة   هاوالشركات ال  متتلك
 .حصة يف رأمساهلاأو متتلك 

 مدراء اإلدارات يف القطاع  -  
 وقطاع األمن العام. يـاملدن
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ويشار إىل اخلاضع ألحكيام هييا   

 القانون "بامُللزم".
 

يقصد باليمة املالسة يف تطبسيق   -0
أحكام هيا القانون، لموع ما 
ميلكه امُلليزم وزوجيه وأوالده   
الُقصر مين أميوال عقاريية    
ومنقولة، يف الداخل واخليارج،  
وتشمل اليمة املالسة ما يكيون  
للُملزم أو زوجه وأوالده القصر 
من حقوق يف ذمة الغيري وميا   

 علسهم من ديون.
 

 .املدين والعسكري
 

ويشار إىل اخلاضع ألحكيام هييا   
 القانون "بامُللزم".

 
يقصد باليمة املالسية يف تطبسيق    -0

أحكام هيا القانون، لموع ما ميلكه 
امُللزم وزوجه وأوالده الُقصير مين   
أموال عقارية ومنقولة، يف اليداخل  

تشمل اليمة املالسية ميا   واخلارج، و
يكون للُملزم أو زوجه وأوالده القصر 
من حقوق يف ذمة الغري وما علسهم من 

وما ميلكون مـن أسـهم يف   ديون، 
الشركات بصورة مباشرة أو غـري  

 .مباشرة

 
ويشار إىل اخلاضيع ألحكيام هييا    

 القانون "بامُللَزم".
 
سيق  يقصد باليمة املالسية يف تطب  -0

أحكام هيا القانون، لموع ما ميلكه 
أوالده الُقصر مين   أو امُللزم وزوجه

أموال عقارية ومنقولية، يف اليداخل   
واخلارج، وتشمل اليمة املالسية ميا   

أوالده أو يكون للُمليزم أو زوجيه   
القصر من حقوق يف ذمة الغري وميا  

وما ميلكـون مـن   علسهم من ديون، 
 .أسهم يف الشركات أنصبة أو

 
 املادة الثانية

 
 
 
 

 
 املادة الثانية

  إضافة الن  التايل يف هناية الفقرة
)، وإذا امتنـع  األوىل من املادة: 

زوج امللزم عن إعطائه البيانات 
الالزمة لعناصـر ذمتـه املاليـة    

 

 املادة الثانية
  

إعادة صساغة املادة على النحيو   -
 اآليت:

جيب على كل ُملزم أن يقدم إقراًرا 

 

 املادة الثانية
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والتوقيع عليها، وجب أن يثبت 
ذلك يف إقراره وخيطر اجلهة ال  
يقدم إليها اإلقرار هبذا االمتناع 
وعلى هذه اجلهة تكليف الزوج 

إقرار عـن ذمتـه    املمتنع تقد 
املالية خالل شهرين من تـاريخ  

 إخطاره(.

  تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة
اليواردة يف الفقيرة    )إقرارات(

 .األخرية من املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عن ذمته املالية وذمة زوجه وأوالده 
الُقصر وذلك خالل ستني يوًما من 

ــاريخ تز ــاذج  وت ــده بالنم ي
واالستمارات اخلاصة باملعلومـات  
املطلوبة هلذه الغاية وال  حتـددها  

 لالئحة التنفيذية هلذا القانون.ا
كما جيب على كل ُملزم أن يقـدم  
بصفة دورية إقرار الذمـة املاليـة   
خالل شهر يناير التايل النقضـاء  
ثالث سنوات على تقد  اإلقـرار  
السابق وذلك طوال مدة خضوعه 
ألحكام هذا القانون، وعليـه أن  
يقدم إقراًرا خالل ستني يوًما مـن  

 أو املنصب. تاريخ تركه الوظيفة
 

وإذا امتنع زوج امللزم عن إعطائه 
البيانات الالزمة لعناصر ذمته املالية 
والتوقيع عليها، وجب على امللزم 
تثبيت ذلك يف إقراره، وعلى اهليئة 
تكليف الزوج املمتنع تقد  إقرار 
عن ذمته املالية خالل شهرين مـن  
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جيب على كل ُملزم أن يقدم إقيراًرا  
عن ذمته املالسة وذمة زوجه وأوالده 
الُقصر وذلك خالل ستني يوًما مين  
 تاريخ خضوعه ألحكام هيا القانون.
وجيب كيلك على كيل ُمليزم أن   
يقدم بصفة دورية إقرار اليمة املالسة 
خالل شهر يناير التيايل النقضياء   
ثالث سنوات على تقيد  اإلقيرار   
السابق وذلك طوال مدة خضيوعه  
ألحكام هيا القانون، وعلسه أن يقدم 
إقراًرا خالل ستني يوًما من تياريخ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جيب على كل ُملزم أن يقدم إقيراًرا  
عن ذمته املالسة وذمة زوجيه وأوالده  

وذلك خالل ستني يوًما مين   الُقصر
 تاريخ خضوعه ألحكام هيا القانون،
وإذا امتنع زوج امللزم عن إعطائـه  
البيانات الالزمة لعناصر ذمته املالية 
والتوقيع عليها، وجـب أن يثبـت   
ذلك يف إقراره وخيطر اجلهـة الـ    
يقدم إليها اإلقرار هبـذا االمتنـاع   
وعلى هذه اجلهة تكليـف الـزوج   

  إقرار عن ذمته املاليـة  املمتنع تقد
 .خالل شهرين من تاريخ إخطاره

 تاريخ إخطاره.
ئـة  ويقدم إقرار الذمة املالية إىل اهلي

املنصوص عليها يف املادة الرابعة من 
هذا القانون، وجيـب أن يشـتمل   
وقت تقدميه على مجيـع عناصـر   

 الذمة املالية ومصادرها.
وحتدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات 
والضوابط اخلاصة بتقد  إقرارات 

 الذمة املالية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يقدم إقـراًرا   جيب على كل ُملزم
عن ذمته املالية وذمة زوجه وأوالده 
الُقصر وذلك خالل ستني يوًما مـن  

يده بالنماذج واالستمارات وتاريخ تز
اخلاصة باملعلومات املطلوبـة هلـذه   
الغاية وال  حتددها الالئحة التنفيذية 

 هلذا القانون.
كما جيب على كل ُملزم أن يقـدم  

لية خالل بصفة دورية إقرار الذمة املا
شهر يناير التايل النقضـاء ثـالث   
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 تركه الوظسفة أو املنصب.
املالسة إىل اجلهياز   ويقدم إقرار اليمة

املنصوص علسه يف املادة الرابعة مين  
هيا القانون، وجييب أن يشيتمل   
اإلقرار وقت تقدميه على مجسع عناصر 

 اليمة املالسة ومصادرها.
وحتدد الالئحة التنفسيية اإلجيراءات  
والضوابط اخلاصة بتقد  اقيرارات  

 اليمة املالسة.

وجيب كيلك على كل ُملزم أن يقدم 
بصفة دورية إقرار اليمة املالسة خالل 
شهر يناير التيايل النقضياء ثيالث    
سنوات على تقد  اإلقيرار السيابق   
وذلك طوال مدة خضوعه ألحكيام  
هيا القانون، وعلسه أن يقدم إقيراًرا  

ا من تياريخ تركيه   خالل ستني يوًم
 الوظسفة أو املنصب.

ويقدم إقرار اليمة املالسة إىل اجلهياز  
املنصوص علسه يف املادة الرابعة من هيا 
القانون، وجيب أن يشيتمل اإلقيرار   
وقت تقدميه على مجسع عناصر اليمية  

 املالسة ومصادرها.
وحتدد الالئحة التنفسيية اإلجيراءات  

 إقـرارات والضوابط اخلاصة بتقد  
 اليمة املالسة.

سنوات على تقد  اإلقرار السـابق  
وذلك طوال مدة خضوعه ألحكـام  
هذا القانون، وعليه أن يقدم إقـراًرا  
خالل ستني يوًما من تـاريخ تركـه   

 الوظيفة أو املنصب.
وإذا امتنع زوج امللزم عن إعطائـه  
البيانات الالزمة لعناصر ذمته املاليـة  

يع عليها، وجب على امللـزم  والتوق
تثبيت ذلك يف إقراره، وعلى اهليئـة  
تكليف الزوج املمتنع تقد  إقرار عن 
ذمته املالية خالل شهرين من تاريخ 

 إخطاره.
ويقدم إقرار الذمة املالية إىل اهليئـة  
املنصوص عليها يف املادة الرابعة من 
هذا القانون، وجيب أن يشتمل وقت 

صر الذمة املالية تقدميه على مجيع عنا
 ومصادرها.

وحتدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات 
والضوابط اخلاصة بتقد  إقـرارات  

 الذمة املالية.
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 املادة الثالثة

جيب أن تتضمن إقرارات اليمة املالسة 
التالسة ألول إقرار، عالوة على عناصر 
اليمة املالسة ومصادرها، بساًنا يشمل 
عناصر الزيادة يف اليمية املالسية إن   
وجدت وذلك وفًقا للضوابط الييت  

 حتددها الالئحة التنفسيية. 
 

 
 املادة الثالثة
 دون تعديل

 
 املادة الثالثة
 دون تعديل

 
 املادة الثالثة

جيب أن تتضمن إقرارات اليمة املالسة 
التالسة ألول إقرار، عالوة على عناصر 
اليمة املالسة ومصادرها، بساًنا يشيمل  
عناصر الزيادة يف اليمية املالسية إن   
وجدت وذلك وفًقا للضيوابط الييت   

 حتددها الالئحة التنفسيية. 
 

 
 املادة الرابعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املادة الرابعة

 ( هيئةإحالل كلمة)    بيداًل مين
الواردة يف الفقيرة   )جهاز(كلمة 
 األوىل.

 ( اجمللـس األعلـى   إحالل عبارة
( امللك( بداًل من كلمة )للقضاء

 الواردة يف هناية الفقرة األوىل.

 ( عدد كـا  مـن   إحالل عبارة
القضاة من احملكمة الكربى على 

عـدد  ( بداًل من عبيارة ) األقل
كا  من رجال القضاء بدرجـة  

 
 املادة الرابعة

 تنشأ هيئة تسـمى  إحالل عبارة ) 
"هيئة فحص إقرارات الذمة املالية " 

بداًل  وتتبع اجمللس األعلى للقضاء.(
ينشأ جهاز يسمى "جهاز )من عبارة 

فحص إقرارات الذمة املالية" ويتبع 
 األوىل.الواردة يف بداية امللك.( 

   ( وتشـكل  إحالل عبيارة
( ويشكل اجلهاز( بداًل عبارة )اهليئة

 الواردة يف بداية الفقرة الثانسة.

      املوافقة على قيرار للي

 
 املادة الرابعة
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قاٍض باحملكمة الكـربى علـى   
اردة يف الفقرة الثانسة من ( الواألقل
 املادة.

 ( وإحالة املخالفـات  إضافة عبارة
( بعد عبيارة  إىل احملكمة املختصة

 )وحتقيق الشكاوى املتعلقة هبـا( 
 الواردة يف الفقرة الرابعة من املادة.

    إضافة فقرة يف هناية املادة تين
ويعاون رئيس اجلهاز عدد على )

كا  من املـوظفني وخيضـعون   
املعمـول هبـا بشـأن    للقوانني 

 (.موظفي احلكومة

  تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة
( الواردة يف الفقرة األخرية بتلقي)

 من املادة.

 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

عدد كـا   ل عبارة )بإحال النواب
القضاة من احملكمة الكربى على  من
عدد كا  من عبارة ) ( بداًلاألقل

من رجال القضاء بدرجـة قـاٍض   
( باحملكمة الكـربى علـى األقـل   
 الواردة يف الفقرة الثانسة من املادة.

ويعاون رئيس ة: )إضافة الفقرة التالس
اهليئة عدد كا  مـن املـوظفني   
وخيضعون للقوانني املعمـول هبـا   

(، بعيد  .بشأن موظفي احلكومـة 
ويكـون  الفقرة اليت تن  عليى ) 

الندب ملدة سنتني قاباًل للتجديـد  
 (.ملدة أخرى.

   وختتص اهليئة)إحالل عبارة 
بتلقي إقـرارات الذمـة املاليـة    

( قيق يف الشكاوىوفحصها والتح
وخيـتص اجلهـاز   بداًل من عبارة )

بتلقى إقـرارات الذمـة املاليـة    
( الواردة وفحصها وحتقيق الشكاوى

 يف بداية الفقرة الرابعة من املادة.
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ينشأ جهاز يسمى "جهاز فحي   
 إقرارات اليمة املالسة" ويتبع امللك.

ويشكل اجلهاز برئاسة قاٍ  مبحكمة 
التمسسز ويعاونه عدد كاف من رجال 
القضاء بدرجة قاٍ  باحملكمة الكربى 
على األقل، يتم ندهبم هليا الغير   
بأمر ملكي بناء على ترشسح اجمللي   

 األعلى للقضاء.
دة سينتني قياباًل   ويكون الندب مل

 للتجديد ملدة أخرى.
وخيت  اجلهاز بتلقى إقرارات اليمة 
املالسة وفحصها وحتقسق الشيكاوى  
املتعلقة هبا وفًقا ألحكام هيا القانون 
واإلجراءات والضوابط اليت حتددها 

 الالئحة التنفسيية.

 التعديل:
فحي    هيئـة ينشأ جهاز يسمى "

اجمللـس  إقرارات اليمة املالسة" ويتبع 
 .األعلى للقضاء

 ويشكل اجلهاز برئاسة قاٍ  مبحكمة
عدد كا  من القضاة التمسسز ويعاونه 

، يتم من احملكمة الكربى على األقل
ندهبم هليا الغر  بأمر ملكيي بنياء   
 على ترشسح اجملل  األعلى للقضاء.

ويكون الندب مليدة سينتني قياباًل    
 للتجديد ملدة أخرى.

إقرارات اليمية   بتلقيوخيت  اجلهاز 
املالسة وفحصها وحتقسيق الشيكاوى   

وإحالـة املخالفـات إىل   املتعلقة هبا 
وفًقا ألحكام هييا   احملكمة املختصة

القانون واإلجراءات والضوابط الييت  
 حتددها الالئحة التنفسيية.

ويعاون رئيس اجلهاز عدد كا  من 
املوظفني وخيضعون للقوانني املعمول 

 ةهبا بشأن موظفي احلكوم

  

تنشأ هيئة تسمى " هيئـة فحـص   
إقرارات الذمة املالية " وتتبع اجمللس 

 للقضاء.األعلى 
برئاسة قاٍ  مبحكمية   وتشكل اهليئة
عدد كا  من القضاة التمسسز ويعاونه 

، يتم من احملكمة الكربى على األقل
ندهبم هليا الغر  بأمر ملكي بناء على 

 ترشسح اجملل  األعلى للقضاء.
ويكون الندب مليدة سينتني قياباًل    

 للتجديد ملدة أخرى.
عدد كا  مـن   يئةويعاون رئيس اهل

املوظفني وخيضعون للقوانني املعمول 
 .هبا بشأن موظفي احلكومة

إقرارات الذمـة   بتلقي وختتص اهليئة
ــق يف  ــها والتحقي ــة وفحص املالي

املتعلقة هبا وفًقا ألحكيام   الشكاوى
هيا القانون واإلجراءات والضيوابط  

 اليت حتددها الالئحة التنفسيية.
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 املادة اخلامسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للجهاز يف سبسل فحي  إقيرارات   
اليمة املالسة وحتقسق الشكاوى املتعلقة 
هبا أن يطلب من اجلهات اإلداريية  
املختصيية واملؤسسييات والبنييوك 

 

 املادة اخلامسة
 ( للتحقيــق يف إحييالل عبييارة

( بيداًل مين عبيارة    الشكاوى
( اليواردة يف  وحتقيق الشكاوى)

 السطر األول من املادة.

 ( يف األمور الالزمـة  إضافة عبارة
االسـتعانة  ( بعد عبارة )للفحص

( مبــأموري الضــبط القضــائي
 الواردة يف هناية املادة.

   حيف عبارة )للتحقق من ميدى
صحة املعلومات والبسانات الواردة 
بإقرارات اليمة املالسة( الواردة يف 

 هناية املادة.

 
 

املادة بعـد  وعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:

للجهاز يف سبسل فح  إقرارات اليمة 
الشكاوى املتعلقية   للتحقيق يفاملالسة 

هبا أن يطلب من اجلهيات اإلداريية   
املختصيية واملؤسسييات والبنييوك 

 املادة اخلامسة
   توصي اللجنة بإعادة صساغة املادة

 على النحو اآليت:

للهيئة يف سبيل فحص إقـرارات  
الشكاوى  الذمة املالية والتحقيق يف

املتعلقة هبا أن يطلب من اجلهـات  
اإلدارية املختصـة واملؤسسـات   
والبنوك والشركات مجيع البيانات 
واإليضاحات واملستندات، مبا فيها 
البيانات السرية إذا ارتـأت أاـا   

الستكمال عناصـر الذمـة    الزمة
وجيوز للهيئـة االسـتعانة   املالية. 

بديوان الرقابة املالية أو غريه مـن  
هــات اإلداريــة أو مبــأموري اجل

يف األمور الالزمة  الضبط القضائي
 .للفحص أو للتحقيق يف الشكاوى

 

 املادة اخلامسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

للهيئة يف سبيل فحص إقرارات الذمة 
املالية والتحقيق يف الشكاوى املتعلقة 

طلب من اجلهات اإلداريـة  تهبا أن 
ــوك  املختصــة واملؤسســات والبن
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والشييركات مجسييع البسانييات  
واإليضاحات واملستندات، مبا فسهيا  
البسانات السرية إذا ارتأى أهنا الزمة 
الستكمال عناصر اليمية املالسية.    

للجهاز تكلسف ديوان الرقابة وجيوز 
املالسة أو غريه من اجلهات اإلداريية  
واالستعانة مبأمور  الضبط القضائي 
للتحقق من مدى صحة املعلوميات  
والبسانات الواردة بإقرارات اليمية  

 املالسة

والشييركات مجسييع البسانييات   
واإليضاحات واملستندات، مبا فسهيا  
البسانات السرية إذا ارتأى أهنا الزمية  

مية املالسية.    الستكمال عناصير الي 
وجيوز للجهاز تكلسف ديوان الرقابية  
املالسة أو غريه من اجلهات اإلداريية  
واالستعانة مبأمور  الضبط القضائي 

 .يف األمور الالزمة للفحص

ــع  ــركات مجي ــات  والش البيان
واإليضاحات واملستندات، مبا فيهـا  
البيانات السرية إذا ارتأت أاا الزمة 
الستكمال عناصر الذمـة املاليـة.    
وجيوز للهيئة االستعانة بديوان الرقابة 
املالية أو غريه من اجلهات اإلدارية أو 

بط القضائي يف األمور مبأموري الض
الالزمة للفحـص أو للتحقيـق يف   

 .الشكاوى

 املادة السادسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة السادسة
  حيف لفظ )شبهات و( الواردة

 يف الفقرة األوىل من املادة.

 ( احملكمة املختصةإحالل عبارة )
يف هنايية   )النيابة العامة(بداًل من 

 الفقرة األوىل من املادة.

  تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة
( الواردة يف الفقرة األخرية تويل)

 من املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

 املادة السادسة
  بداًل  )تقوم اهليئة( إحالل عبارة

الواردة  )يقوم اجلهاز(من عبارة 
 يف بداية املادة.

 ( حمل حمل احلرف أوإحالل )
( يف أوالده( الوارد قبل كلمية ) و)

 بداية الفقرة األوىل من املادة.

    املوافقة على قرار لل  النيواب
الواردة  )شبهات و( حبيف عبارة

 يف الفقرة األوىل من املادة.

 املادة السادسة
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يقوم اجلهاز بإعداد تقرير عن كيل  
ُملزم يعجز عن إقامة الدلسل على أن 
الزيادة يف ذمته املالسية أو يف ذمية   
زوجه وأوالده القصر نتجت عين  
كسب مشروع، ويف احلاالت الييت  
يتبني من الفح  وجود شيبهات  
ودالئل قوية عليى كسيب غيري    

از إحالية  مشروع توىل رئس  اجله
 هيا التقرير إىل النسابة العامة.

ويعد كسًبا غري مشروع كل ميال  
حصل علسه أحد اخلاضعني ألحكام 
هيا القانون لنفسه أو لغريه بسيبب  
استغالل الوظسفة أو الصفة أو نتسجة 

 سلوك خمالف ألحكام القانون.

 
 
 
 
 
 
 

يقوم اجلهاز بإعداد تقرير عن كيل  
ُملزم يعجز عن إقامة الدلسل عليى أن  
الزيادة يف ذمته املالسة أو يف ذمة زوجه 
وأوالده القصر نتجت عين كسيب   
مشروع، ويف احلاالت اليت يتبني من 
الفح  وجود دالئل قويية عليى   
كسب غري مشروع تيوىل رئيس    

احملكمـة  اجلهاز إحالة هيا التقرير إىل 
 .املختصة

ويعد كسًبا غري مشروع كيل ميال   
حصل علسه أحد اخلاضعني ألحكيام  
هيا القانون لنفسه أو لغريه بسيبب  

سفة أو الصفة أو نتسجية  استغالل الوظ
 سلوك خمالف ألحكام القانون.

  بداًل  )رئيس اهليئة( ةإحالل عبار
الواردة  )رئيس اجلهاز(من عبارة 

 املادة. هناية الفقرة األوىل من يف

   تصويب اخلطأ اإلمالئي يف
( اليواردة يف الفقيرة   توىلكلمة )

 (.تويلاألخرية من املادة لتصبح )

  إضافة الفقرة التالسة إىل هناية
)وتنقضي الدعوى اجلنائيـة  املادة: 

املشـروع  يف جرمية الكسب غري 
مبضي ثالث سنوات تبـدأ مـن   

إقـرار الذمـة    امللزم تاريخ تقد 
املالية بعـد تركـه الوظيفـة أو    
املنصب ما مل يبدأ التحقيق فيهـا  
قبل ذلك. كما تقطع املدة باختاذ 

 إجراءات التحقيق خالهلا.(.

 

 
 

 
 
 
 

بإعداد تقرير عن كل ُملزم  تقوم اهليئة
يعجز عن إقامة الدلسل على أن الزيادة 
 أويف ذمته املالسة أو يف ذمية زوجيه   

أوالده القصر نتجت عين كسيب   
مشروع، ويف احلاالت اليت يتبني مين  
الفح  وجود دالئيل قويية عليى    

 رئيس اهليئةكسب غري مشروع توىل 
 إحالة هيا التقرير إىل النسابة العامة.

ًبا غري مشروع كيل ميال   ويعد كس
حصل علسه أحد اخلاضعني ألحكيام  
هيا القانون لنفسه أو لغريه بسيبب  
استغالل الوظسفة أو الصفة أو نتسجية  

 سلوك خمالف ألحكام القانون.
وتعترب زيادة طارئة يف ثيروة امُلليزم   
وزوجه وأوالده الُقصر، كل زييادة  
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وتعترب زيادة طارئة يف ثروة امُلليزم  
 وزوجه وأوالده الُقصر، كل زييادة 
تطرأ بعد توىل امُلليزم الوظسفية أو   
اكتسابه الصفة إذا كانت ال تتناسب 
مع موارده وعجز عن إثبات مصدر 

 مشروع هلا.

وتعترب زيادة طارئة يف ثيروة امُلليزم   
وزوجه وأوالده الُقصر، كل زييادة  

امُلليزم الوظسفية أو    تـويل تطرأ بعد 
اكتسابه الصفة إذا كانت ال تتناسب 
مع موارده وعجز عن إثبات مصيدر  

 مشروع هلا.
 
 

امُلليزم الوظسفية أو    تـويل تطرأ بعد 
إذا كانت ال تتناسب اكتسابه الصفة 

مع موارده وعجز عن إثبات مصيدر  
 مشروع هلا.

)وتنقضي الدعوى اجلنائية يف جرمية 
الكسب غري املشروع مبضي ثـالث  

 امللـزم  سنوات تبدأ من تاريخ تقد 
إقرار الذمة املالية بعد تركه الوظيفة 
أو املنصب ما مل يبدأ التحقيق فيهـا  
قبل ذلك. كما تقطع املـدة باختـاذ   

 جراءات التحقيق خالهلا.(.إ

 

 املادة السابعة
 
 
 
 
 
 

تعترب اإلقرارات املنصوص علسهيا يف  
هيا القانون والبسانات واملعلوميات  

 

 املادة السابعة
  حيف عبارة )ويستمر هيا احلظر

ملدة مخ  سنوات من تاريخ ترك 
 الوظسفة( الواردة يف هناية املادة.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

علسهيا يف   تعترب اإلقرارات املنصوص
هيا القانون والبسانات واملعلوميات  

 املتعلقة باليمة املالسة من األسرار.

 

 املادة السابعة
   لي   املوافقة على قيرار ل

ويستمر هذا عبارة ) النواب حبيف
احلظر ملدة مخس سنوات من تاريخ 

( اليواردة يف هنايية   ترك الوظيفة
  املادة.

 

 املادة السابعة
 
 
 
 

تعترب اإلقرارات املنصوص علسهيا يف  
هيا القانون والبسانيات واملعلوميات   

 املتعلقة باليمة املالسة من األسرار.
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 املتعلقة باليمة املالسة من األسرار.
وحيظر على أ  شخ  إفشاء أيية  
معلومات أو بسانات يكون قد حصل 
علسها بسبب أعمال وظسفته إال بناء 

النسابة العامية أو  على أمر صادر من 
احملكمة املختصة، ويستمر هيا احلظر 
ملدة مخ  سنوات من تاريخ تيرك  

 الوظسفة.

وحيظر على أ  شخ  إفشياء أيية   
معلومات أو بسانات يكون قد حصل 
علسها بسبب أعمال وظسفته إال بنياء  
على أمر صادر من النسابة العامية أو  

 احملكمة املختصة.

وحيظر على أ  شخ  إفشياء أيية   
معلومات أو بسانات يكون قد حصل 
علسها بسبب أعمال وظسفته إال بنياء  
على أمر صادر من النسابة العامية أو  

 احملكمة املختصة.

 
 املادة الثامنة

 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشيد  
ين  علسها قانون العقوبيات أو أ   
قانون آخر يعاقب بالسجن ميدة ال  
تقل عن ثالث سنوات وبغرامية ال  
تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد 
على عشرة آالف دينار أو بإحيدى  
هاتني العقوبتني، كل ُملزم ختلف عن 
تقد  إقرار اليمة املالسة يف املواعسيد  

 
 املادة الثامنة

 .إعادة صساغة املادة 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  
ينص عليها قانون العقوبـات أو أي  
قانون لخر يعاقب بالغرامة الـ  ال  
تقل عن مخسمائة دينار كل ملـزم  

لف عن تقد  إقرار الذمة املالية يف خت
 املواعيد املقررة.

وتكون العقوبة احلبس والغرامة ال  
ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على 

 
 الثامنة املادة

      املوافقة على قيرار للي
 النواب بإعادة صساغة املادة.

 
 املادة الثامنة
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  
ينص عليها قانون العقوبـات أو أي  
قانون لخر يعاقب بالغرامة الـ  ال  
تقل عن مخسمائة دينار كـل ملـزم   
ختلف عن تقد  إقرار الذمة املالية يف 

 املقررة.املواعيد 
وتكون العقوبة احلبس والغرامة ال  
ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على 
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قررة أو أثبت يف اإلقيرار عميًدا   امل
 بسانات غري صحسحة أو مضللة.

ثالثة لال  دينار أو بإحدى هـاتني  
العقوبتني، إذا أثبت امللزم يف اإلقرار 
عمدا بيانات غري صحيحة أو مضللة 

 أو تعمد عدم تقد  اإلقرار.
 

ثالثة لال  دينار أو بإحدى هـاتني  
العقوبتني، إذا أثبت امللزم يف اإلقرار 
عمدا بيانات غري صحيحة أو مضللة 

 أو تعمد عدم تقد  اإلقرار.
 

 املادة التاسعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشيد  
ين  علسها قانون العقوبيات أو أ   

 املادة التاسعة
  بعد عبارة  )أو بلدية(إضافة عبارة

)أو الترشيح لعضوية أية هيئـة  
يف هناية الفقرة األوىل مين   نيابية(
 املادة.

  تصويب اخلطأ اإلمالئي يف كلمة
( الواردة يف الفقرة األوىل وبغرامه)

 من املادة.

 
 
 
 

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

مع عدم اإلخالل بأية عقوبية أشيد   
ين  علسها قانون العقوبيات أو أ   

 املادة التاسعة
   إعادة صساغة الفقيرة األوىل

 من املادة لتكون على النحو التايل:
عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  مع

ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
قانون لخـر يعاقـب بالسـجن    
وبغرامة ال تقل عن مخسـة لال   
دينار أو بإحدى هاتني العقـوبتني  

و لغـريه  كل ُملزم حصل لنفسه أ
 على كسب غري مشروع.

 
     املوافقة على قيرار للي

 )أو بلديـة( عبارة النواب بإضافة 
)أو الترشيح لعضوية أية بعد عبارة 
يف هناية الفقيرة األوىل   هيئة نيابية(
 من املادة.

 املادة التاسعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشـد  
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قانون آخر يعاقب بالسجن ميدة ال  
تقل عن مخ  سنوات وبغراميه ال  
تقل عن مخسة آالف دينار وال تزيد 
على مخسة عشر ألف دينار كل ُملزم 
حصل لنفسه أو لغريه على كسيب  

 غري مشروع.
وجيب أن يتضمن احلكيم الصيادر   

عزل احملكيوم علسيه مين     باإلدانة
وظسفته، وحرمانه من تويل أية وظسفة 
عامة ومن التعسني أو الترشسح لعضوية 
 أية هسئة نسابسة ما مل يرد إلسه اعتباره.

وتأمر احملكمة امُللزم برد كافية ميا   
حصل علسه من كسب غري مشروع 
إىل خزانة الدولة أو بدفع قسمتيه يف  
حالة هالكه أو تلفيه أو إنفاقيه أو   

 ضساعه.

قانون آخر يعاقب بالسجن ميدة ال  
ال تقل  وبغرامةتقل عن مخ  سنوات 

عن مخسة آالف دينار وال تزيد على 
مخسة عشر ألف دينار كيل ُمليزم   
حصل لنفسه أو لغريه على كسب غري 

 مشروع.
وجيب أن يتضمن احلكيم الصيادر   

عزل احملكوم علسه من وظسفته،  باإلدانة
وحرمانه من تويل أية وظسفية عامية   
ومن التعسني أو الترشسح لعضوية أيية  

ما مل ييرد إلسيه    أو بلديةهسئة نسابسة 
 اعتباره.

وتأمر احملكمة امُللزم برد كافية ميا   
حصل علسه من كسب غري مشيروع  
إىل خزانة الدولة أو بدفع قسمتيه يف  

نفاقيه أو  حالة هالكه أو تلفيه أو إ 
 ضساعه.
 
 

ينص عليها قانون العقوبـات أو أي   
لخر يعاقب بالسجن وبغرامة قانون 

ال تقل عن مخسـة لال  دينـار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني كل ُملـزم  
حصل لنفسه أو لغريه على كسـب  

 غري مشروع.
وجيب أن يتضمن احلكيم الصيادر   
باإلدانة عزل احملكوم علسه من وظسفته، 
وحرمانه من تويل أية وظسفة عامة ومن 
 التعسني أو الترشسح لعضوية أية هسئية 

 ما مل يرد إلسه اعتباره. أو بلديةنسابسة 
وتأمر احملكمة امُللزم برد كافة ما حصل 
علسه من كسب غيري مشيروع إىل   
خزانة الدولة أو بدفع قسمته يف حالية  

 هالكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضساعه.

 
 املادة العاشرة

 
 املادة العاشرة

 

 املادة العاشرة
 

 املادة العاشرة
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشيد  
ين  علسها قانون العقوبيات أو أ   
قانون آخر يعاقب باحلب  ميدة ال  
تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقيل  
عن ألف دينار وال تزيد على ثالثية  
آالف دينييار أو بإحييدى هيياتني 
العقوبتني كل من قام بإفشياء أيية   
معلومات أو بسانات متعلقة بإقرارات 
اليمة املالسة يكون قد اطلع علسهيا  

 بسبب أعمال وظسفته.
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ين   دون تعديل ن تعديلدو
علسها قانون العقوبات أو أ  قيانون  
آخر يعاقب باحلب  مدة ال تقل عين  
ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن أليف  
دينار وال تزيد على ثالثة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من قام 

أية معلومات أو بسانات متعلقة  بإفشاء
بإقرارات اليمة املالسة يكون قد اطليع  

 علسها بسبب أعمال وظسفته.
 

 
 املادة احلادية عشرة

 
 
 
 
 
 
 

 
 املادة احلادية عشرة

 ( بداًل على احملكمةإحالل عبارة )
( يف جيوز للمحكمـة من عبارة )
 بداية الفقرة.

 ( ليكـون احلكـم   حيف عبارة
بالرد يف مواجهتـه ونافـًذا يف   

( يف هنايية  ما استفادأمواله بقدر 
 الفقرة.

 

 املادة احلادية عشرة
      املوافقة على قيرار للي

 (على احملكمةبإحالل عبارة ) النواب
( يف جيوز للمحكمةبداًل من عبارة )

 بداية املادة.

      املوافقة على قيرار للي
ليكون احلكم ف عبارة )حبي النواب

بالرد يف مواجهته ونافًذا يف أمواله 

 

 املادة احلادية عشرة
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جيوز للمحكمة أن تأمر بإدخال أ  
شخ  يف الدعوى اجلنائسة ترى أنه 
قد استفاد فائدة جدية من كسيب  
غري مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع 

إخفاء مال متحصل مين   امُللزم على
كسب غري مشروع لسكون احلكيم  
بالرد يف مواجهته ونافًيا يف أمواليه  

 بقدر ما استفاد.
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:

أن تيأمر بإدخيال أ     على احملكمة
شخ  يف الدعوى اجلنائسة ترى أنيه  
قد استفاد فائدة جدية من كسب غري 
مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع امُللزم 
على إخفاء مال متحصل من كسيب  

 غري مشروع.

 يف هناية املادة.( بقدر ما استفاد

 

 
أن تيأمر بإدخيال أ     على احملكمة

شخ  يف الدعوى اجلنائسة ترى أنيه  
قد استفاد فائدة جدية من كسب غري 
مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع امُللزم 
على إخفاء مال متحصل من كسيب  

 غري مشروع.
 

 
 املادة الثانية عشرة

تصدر الالئحة التنفسيية هليا القانون 
 مبرسوم ملكي خالل ثالثة أشهر من

 تاريخ العمل به.
 
 

 
 املادة الثانية عشرة
 دون تعديل

 

 
 املادة الثانية عشرة

  نشره يف  إحالل عبارة(
بداًل من عبارة اجلريدة الرمسية.( 

 الواردة يف هناية املادة. )العمل به.(

 

 املادة الثانية عشرة
تصدر الالئحة التنفسيية هليا القيانون  
مبرسوم ملكي خالل ثالثة أشهر مين  

 نشره يف اجلريدة الرمسية.تاريخ 

 

 املادة الثالثة عشرة
 

 

 املادة الثالثة عشرة
 دون تعديل

 

 املادة الثالثة عشرة
   ال يعمـل   إحالل عبيارة(

 

 املادة الثالثة عشرة
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يلغى كل ن  يتعار  مع أحكيام  
 هيا القانون.

 

)يلغى كـل(   بداًل من عبارة بأي(
 الواردة يف بداية املادة.

 

 

 

ن  يتعار  مع أحكام  ال يعمل بأي
 هيا القانون.

 املادة الرابعة عشرة
 
 
 
 
 
 
 

 –كل فسما خيصيه   –على الوزراء 
تنفسي هيا القانون، ويعمل به مين  
السوم التايل لتاريخ نشره يف اجلرييدة  

 الرمسسة.

 املادة الرابعة عشرة 
  ( رئـيس جملـس   إضافة عبيارة

 -الوزراء ( قبل عبارة )الوزراء و
( الواردة يف بداية -كل فيما خيصه

 املادة.

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  
 التعديل:
 اليوزراء  رئيس جملس الوزراء وعلى 

تنفسيي هييا    –كل فسما خيصيه   –
القانون، ويعمل به من السوم التيايل  

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسسة.
 
 
 
 

 املادة الرابعة عشرة
      املوافقة على قيرار للي

رئيس جملس عبارة ) النواب بإضافة
 -الوزراء ( قبل عبارة )الوزراء و

( الواردة يف بداية -كل فيما خيصه
 املادة.
  

 املادة الرابعة عشرة
 
 
 
 
 

 اليوزراء  رئيس جملس الوزراء وعلى 
تنفسيي هييا    –كل فسما خيصيه   –

القانون، ويعمل به من السيوم التيايل   
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسسة.
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