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 (1ملحق رقم )
 

التشريعية تقرير جلنة الشؤون 
والقانونية خبصوص مشروع قانون 

اإلثبات بتعديل بعض أحكام قانون 
يف املواد املدنية والتجارية، الصادر 

( لسنة 14باملرسوم بقانون رقم )
م )املعد يف ضوء االقتراح 1996

   بقانون املقدم من جملس الشوري(.
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 م1111يناير  11التاريخ :
 

 التشريعية والقانونيةالتقريـر التاسع عشر للجنـة الشؤون 
 حول 

بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم قانون  مشروع
 ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى( 1996( لسنة 14بقانون رقم )

 
 

 : مقدمــة
 

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      
من دور االنعقاد العادي  م،4111مايو  8املؤرخ يف (  4111 -5 -3ص ل ت ق /  412) 

 مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  األول من الفصل التشريعي الثالث،
والتجارية الصادر باملرسوم بقانون  بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنيةقانون 
على ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(،  1996( لسنة 14رقم )

ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،أن تتم دراسته وإبداء املالحظات
 اجمللس. 
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   رقم الصاحل رئيس جملس الشورى معايل السيد علي بن صاحلكما استلمت اللجنة خطاب      
م، من دور االنعقاد العادي 4111أكتوبر  13( املؤرخ يف  4111-11-3/ ت قص ل  442)

 دراسة املشروع بقانون الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة
 اجمللس. ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن

 
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

خالل دور االنعقاد الثاين من الفصل التشريعي  –تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور   (0)
 يف االجتماعات التالية: -الثالث

 م.4111أكتوبر  31         املنعقد بتاريـخ     مسااخل.1

 م.4111رب فمون 13                 املنعقد بتاريخ  السابع.1

 م.4111رب ديسم 11            املنعقد بتاريخ  الثاين عشر.3

 م.4111رب ديسم 44           املنعقد بتاريخ  الثالث عشر.4

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع البحث والدراسة واليت  (1)
 على ما يلي: اشتملت

 

 )مرفق(ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  قرار جملس النواب -

 )مرفق(مذكرة اجمللس األعلى للقضاء بشأن مشروع القانون. -

 (مرفقمشروع القانون املذكور. ) -

 
 :بعاسالدعت اللجنة إىل اجتماعها  (3)

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -

 مستشار قانوني.        األستاذ سعيد عبدالمطلب            .0
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 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني       املستشار القانوين للمجلس. .1

 
 

  مريفت علي حيدر  توىل أمانة سر اللجنة. 

 
ـًا: رأي   وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:ثانيـ

جاء يف مذكريت احلكومة، وهيئة التشريع واإلفتاء القانوين خبصوص  توافقت الوزارة مع ما -

 مشروع القانون.

حمل  )عشرة(بإحالل كلمة  (134ترى الوزارة أن تعديل جملس النواب للبند )ج( من املادة ) -

( بشأن املدة املمنوحة للخبري إلعالن رفضه للمهمة 131يتعارض مع املادة )  )مخسة(كلمة 

وأوضح ممثل الوزارة أنه من األفضل أن يترك للقاضي قرار حتديد املدة إلعالن القبول  املوكلة إليه،

 أو الرفض.

)ثالثني بإحالل عبارة ( 134) مل تتوافق الوزارة مع تعديل جملس النواب للبند )د( من املادة -

ـًا كحد أقصى( ـًا كحد أدىن وستني يوم نظًرا الستحالة تطبيق النص، )شهر(؛ حمل كلمة  يوم

 مقترحة أن يترك للقاضي حتديد أجل إيداع التقرير. 
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خالل مدة ال جتاوز  "بإضافة عبارة  (131)الوزارة أن تعديل جملس النواب على املادة  ترى  -

ـًا من تاريخ صدور حكم تعيني اخلبري يتضارب مع البند )ب( من املادة  "،مخسة عشر يوم

 ن، والذي نص على مدة سبعة أيام من تاريخ صدور احلكم بتعيني اخلبري.( من القانو134)

 
ـًا: رأي اللجنة:  ثالثـ

 

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس النـواب  مشروع القانون ناقشت اللجنة      

بشأنه القاضي باملوافقة عليه من حيث املبدأ، واطلعت على مذكرة اجمللس األعلى للقضاء بشـأن  

املشروع بقانون، وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة ووزارة العدل والشؤون اإلسـالمية  

إىل التوصية باملوافقة على مشروع القانون مـن   واألوقاف، واملستشار القانوين باجمللس، وانتهت

ء يرمي إىل تعديل مسألة مهمة من مسائل التقاضي واملتعلقة بندب اخلـربا ؛ ذلك أنه حيث املبدأ

وعملهم، ووضع ما يتطلب من أحكام وضوابط يراعى فيها التزام اخلبري يف املدة املقررة له للقيام 

 باملأمورية املكلف هبا.

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابع
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار   33إعمااًل لنص املادة )      
 ل من :ك

 

ـًااألستاذة مجيلة علي نصيف          .1  .مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.         املبارك محيد ناصر الدكتور .1
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ـًا  توصية اللجنة :  -خامس
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 
قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجاريـة  بتعديل بعض أحكام قانون  مشروع على املوافقة -

) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقـدم   1996( لسنة 14الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .من حيث املبدأ من جملس الشورى(

وذلك بالتفصـيل  ، املوافقة على توصيات اللجنة بتعديل بعض مواد مشروع القانون املذكور -

 .الوارد يف اجلدول املرفق
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 
 
 
 

  دالل جاسم الزايد                            رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       ( 
املعد   (1996( لسنة   14بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 الديباجة

 

 

 

 

 

 الديباجة

قرر اجمللس إضافة فقرتني  -

جديدتني قبل الفقرة األخرية من 

 الديباجة تنصان على اآليت:

)وعلى القانون املدين الصادر 

( لسنة 19باملرسوم بقانون رقم )

 الديباجة

املوافقة على قرار جملس النواب  -

بإضافة فقرتني جديدتني قبل 

الفقرة األخرية من الديباجة 

 تنصان على اآليت:

)وعلى القانون املدين الصادر 

 الديباجة
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1111)، 

)وعلى قانون السلطة القضائية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 

، 1111( لسنة 41)

 وتعديالته،(

 

قرر اجمللس تصحيح اخلطأ يف  -

حبذف مهزة  )اإلطالع(كلمة 

( 19باملرسوم بقانون رقم )

 ،(1111لسنة 

قانون السلطة القضائية )وعلى 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 

، 1111( لسنة 41)

 وتعديالته،(.

املوافقة على قرار جملس النواب  -

بتصحيح اخلطأ يف كلمة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 041 

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

 

 محد بن عيسـى لل خليفـة  حنن 

 ملك مملكة البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور،

   )االطالع(.القطع لتصبح 

 

 

 نص الديباجة بعد التعديل:

 

 محد بن عيسـى لل خليفـة   حنن

 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 

حبذف مهزة القطع  )اإلطالع(

   )االطالع(.لتصبح 

 

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 

 بعد التعديل:

 حنن محد بن عيسـى لل خليفـة  

 البحرين.ملك مملكة 

 على الدستور، االطالعبعد 

 

 

 

 

 

 حنن محد بن عيسـى لل خليفـة  

 ملك مملكة البحرين.

 على الدستور، االطالعبعد 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
وعلى قـانون املرافعـات املدنيـة    

والتجارية الصادر باملرسوم بقانون 

 وتعديالته، 1311( لسنة 14رقم )

( 3وعلى املرسوم بقـانون رقـم )  

 بشأن خرباء اجلدول،  1335لسنة 

قانون اإلثبات يف املواد املدنية  وعلى

والتجارية الصادر باملرسوم بقانون 

 ،1334( لسنة 12رقم )

وعلى قـانون املرافعـات املدنيـة    

والتجارية الصادر باملرسوم بقـانون  

 وتعديالته، 1311( لسنة 14رقم )

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

 بشأن خرباء اجلدول،  1335

قانون اإلثبات يف املواد املدنية  وعلى

تجارية الصادر باملرسوم بقـانون  وال

، 1334( لسنة 12رقم )

وعلى قـانون املرافعـات املدنيـة    

والتجارية الصادر باملرسوم بقـانون  

 وتعديالته، 1311( لسنة 14رقم )

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

 بشأن خرباء اجلدول،  1335

قانون اإلثبات يف املواد املدنية  وعلى

والتجارية الصادر باملرسوم بقـانون  

، 1334( لسنة 12م )رق

وعلى قـانون املرافعـات املدنيـة    

والتجارية الصادر باملرسوم بقـانون  

 وتعديالته، 1311( لسنة 14رقم )

( لسنة 3وعلى املرسوم بقانون رقم )

 بشأن خرباء اجلدول،  1335

قانون اإلثبات يف املواد املدنية  وعلى

والتجارية الصادر باملرسوم بقـانون  

، 1334( لسنة 12رقم )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

 

 
 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

وعلى القانون املدين الصادر 

( لسنة 19باملرسوم بقانون رقم )

1111، 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 41الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1111لسنة 
 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

وعلى القانون املدين الصادر 

( لسنة 19باملرسوم بقانون رقم )

1111، 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 41الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1111لسنة 
 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

وعلى القانون املدين الصادر 

( لسنة 19باملرسوم بقانون رقم )

1111، 

وعلى قانون السلطة القضائية 

( 41الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1111لسنة 
 

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدرنا:

 وأصدرنا: وأصدرنا: وأصدرنا:

 املادة األوىل

 

 

 

 

 

 املادة األوىل

قرر اجمللس املوافقة على مقدمة  -

املادة كما وردت يف املشروع 

بقانون، مع مراعاة تصحيح اخلطأ 

 )يستبدل(النحوي يف كلمة 

 )تستبدل(.لتصبح 

 املادة األوىل

املوافقة على قرار جملس النواب  -

باملوافقة على مقدمة املادة كما 

وردت يف املشروع بقانون، مع 

مراعاة تصحيح اخلطأ النحوي يف 

لتصبح  )يستبدل(كلمة 

 املادة األوىل
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

 

، 134يستبدل بنصـوص املـواد )  

135 ،131 ،133 ،121 ،

( من قـانون  123، 122، 124

 

 

 

 نص مقدمة املادة بعد التعديل:

 

، 134بنصـوص املـواد )   تستبدل

135 ،131 ،133 ،121 ،124 ،

اإلثبات يف ( من قانون 123، 122

 )تستبدل(.

 

نص مقدمة وعلى ذلك يكون 

 املادة بعد التعديل:

، 134بنصـوص املـواد )   تستبدل

135 ،131 ،133 ،121 ،124 ،

اإلثبات يف ( من قانون 123، 122

املواد املدنية والتجاريـة الصـادر   

 

 

 

 

 

، 134بنصـوص املـواد )   تستبدل

135 ،131 ،133 ،121 ،124 ،

اإلثبات يف ( من قانون 123، 122
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
اإلثبات يف املواد املدنية والتجاريـة  

( 12الصادر باملرسوم بقانون رقم )

1334 النصوص اآلتية: لسنة 

 

 (:131مادة )

 

 

 

املواد املدنيـة والتجاريـة الصـادر    

( لسـنة  12باملرسوم بقانون رقم )

1334 النصوص اآلتية: 

 

 (:131مادة )

 )عشرة(قرر اجمللس إحالل كلمة  -

الواردة يف  )مخسة(حمل كلمة 

ـًا  الفقرة )ج( من املادة وفق

( لسـنة  12باملرسوم بقانون رقم )

1334 النصوص اآلتية: 

 

 (:131مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -

حمل كلمة  )عشرة(بإحالل كلمة 

الواردة يف الفقرة )ج( من  )مخسة(

 املادة.

املواد املدنية والتجاريـة الصـادر   

( لسـنة  12باملرسوم بقانون رقم )

1334 النصوص اآلتية: 

 

 (:131مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 للمشروع.

)ثالثني قرر اجمللس إحالل عبارة  -

ـًا  ـًا كحد أدىن وستني يوم يوم

 )شهر(حمل كلمة  كحد أقصى(

الواردة يف الفقرة )د( من املادة 

ـًا للمشروع.  وفق

قرر اجمللس تصحيح اخلطأ اإلمالئي  -

حبذف مهزة  )اإلقتضاء(يف كلمة 

ـًا(استبدال عبارة  -  )ستني يوم

الواردة يف البند )د(  )شهر(بكلمة 

 من املادة.

 

 

املوافقة على قرار جملس النواب  -

 كلمة بتصحيح اخلطأ اإلمالئي يف

حبذف مهزة القطع  )اإلقتضاء(
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للمحكمة عند اإلقتضاء أن حتكـم  

الواردة  )االقتضاء(القطع لتصبح 

ـًا يف الفقرة األوىل من امل ادة وفق

 للمشروع.

 

 

 

 نص املادة بعد التعديل:

 

الواردة يف  )االقتضاء(لتصبح 

 الفقرة األوىل من املادة.

حذف الترقيم )و(، على أن  -

يكون البند املدرج حتته فقرة 

 مستقلة يف هناية املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

أن حتكـم   االقتضاءللمحكمة عند 
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بندب خبري واحد أو ثالثة، وجيب 

 أن تذكر يف حكمها:

ـًا لعمل اخلبري  - أ ـًا دقيق بيان

والتدابري العاجلة اليت يؤذن 

 له يف اختاذها.

األمانة اليت جيـب   - ب

إيداعها خزانـة اككمـة   

حلساب مصروفات اخلـبري  

أن حتكـم   االقتضاءللمحكمة عند 

بندب خبري واحد أو ثالثة، وجيب أن 

 تذكر يف حكمها:

ـًا لعمل اخلـبري   - أ ـًا دقيق بيان

والتدابري العاجلة اليت يؤذن له 

 يف اختاذها.

األمانة اليت جيـب إيـداعها    - ب

خزانــة اككمــة حلســاب 

وجيـب  بندب خبري واحد أو ثالثة، 

 أن تذكر يف حكمها:

ـًا لعمل اخلبري  - أ ـًا دقيق بيان

والتدابري العاجلة اليت يـؤذن  

 له يف اختاذها.

األمانة اليت جيب إيداعها خزانة  - ب

اككمة حلسـاب مصـروفات   

اخلبري وأتعابه واملبلغ الذي جيوز 

 

أن حتكـم   االقتضاءللمحكمة عند 

بندب خبري واحد أو ثالثة، وجيـب  

 أن تذكر يف حكمها:

ـًا لعمـل اخلـبري     - أ ـًا دقيقـ بيان

والتدابري العاجلة اليت يؤذن لـه يف  

 اختاذها.

األمانة اليت جيب إيداعها خزانـة   - ب
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وأتعابه واملبلغ الذي جيـوز  

للخبري سـحبه ملصـروفاته   

واخلصم الـذي يكلـف   

بإيداع األمانة واألجل الذي 

جيب أن يتم فيه اإليـداع  

على أال يتجاوز سبعة أيـام  

من تاريخ صدور احلكـم  

 بتعيني اخلبري.

وأتعابـه  مصروفات اخلـبري  

واملبلغ الذي جيـوز للخـبري   

سحبه ملصروفاته واخلصـم  

الذي يكلف بإيداع األمانـة  

واألجل الذي جيب أن يـتم  

فيه اإليداع على أال يتجاوز 

سبعة أيام من تاريخ صـدور  

 احلكم بتعيني اخلبري.

للخبري سحبه ملصروفاته واخلصم 

الذي يكلف بإيـداع األمانـة   

فيـه   واألجل الذي جيب أن يتم

اإليداع على أال يتجاوز سـبعة  

أيام من تاريخ صدور احلكـم  

 بتعيني اخلبري.

 

 

اككمة حلساب مصروفات اخلبري 

وأتعابه واملبلغ الذي جيوز للخبري 

سحبه ملصروفاته واخلصم الذي 

يكلف بإيداع األمانة واألجـل  

الذي جيب أن يتم فيه اإليـداع  

على أال يتجاوز سبعة أيام مـن  

تاريخ صدور احلكـم بتعـيني   

 اخلبري.
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األجل اكدد للخبري إلعالن  -ج

قبول مهمته أو رفضه هلا علـى  

ـ  ة أال يتجاوز هذا األجل مخس

أيام من تاريخ تسـلم اخلـبري   

 صورة احلكم.

األجل اكدد إليداع تقرير  -د

اخلبري على أال يتجاوز مدة شهر 

ـًا ملا  من تاريخ بدء عمله وفق

 

األجل اكدد للخبري إلعالن  -ج

قبول مهمته أو رفضه هلا على أال 

أيام   رةعشيتجاوز هذا األجل 

من تاريخ تسلم اخلبري صـورة  

 احلكم.

األجل اكدد إليداع تقريـر   -د

ثالثني اخلبري على أال يتجاوز مدة 

األجل اكدد للخبري إلعالن  -ج

قبول مهمته أو رفضه هلا على أال 

أيام   عشرةيتجاوز هذا األجل 

من تاريخ تسلم اخلبري صـورة  

 احلكم.

األجل اكدد إليداع تقريـر   -د

 ستنياخلبري على أال يتجاوز مدة 

ـًا من تاريخ بـدء عملـه    يوم

 

 

األجل اكدد للخبري إلعالن  -ج

قبول مهمته أو رفضه هلا على أال 

أيام   عشرةيتجاوز هذا األجل 

من تاريخ تسلم اخلبري صـورة  

 احلكم.

األجل اكدد إليداع تقريـر   -د
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نصت عليه الفقرة األوىل مـن  

 (.124املادة )

 

وجيوز يف الدعاوى املسـتعجلة  

أن تقرر اككمة إنقاص هـذا  

 امليعاد.

جل تاريخ اجللسة اليت تؤ -هـ 

إليها القضية للمرافعة يف حالـة  

ـًا  ـًا كحد أدىن وستني يوم يوم

من تاريخ بدء عمله  كحد أقصى

ـًا ملا نصت عليـه الفقـرة    وفق

 (.124األوىل من املادة )

وجيوز يف الدعاوى املستعجلة أن 

 إنقاص هذا امليعاد.تقرر اككمة 

 

تاريخ اجللسة اليت تؤجل  -هـ 

ـًا ملا نصت عليه الفقـرة   وفق

 (.124األوىل من املادة )

 

وجيوز يف الدعاوى املستعجلة أن 

 تقرر اككمة إنقاص هذا امليعاد.

 

تاريخ اجللسة اليت تؤجل  -هـ 

إليها القضية للمرافعة يف حالـة  

ستني اخلبري على أال يتجاوز مدة 

ـًا من تاريخ بـدء عملـه    يوم

ـًا ملا نصت عليه الفقـرة   وفق

 (.124األوىل من املادة )

 

وجيوز يف الدعاوى املستعجلة أن 

 تقرر اككمة إنقاص هذا امليعاد.
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إيداع األمانة وجلسة أخـرى  

أقرب منها لنظر القضية يف حال 

 عدم إيداعها.

 

ويف حالة دفع األمانـة ال   -و

تشطب  الدعوى قبـل تبليـغ   

اخلصوم بإيداع اخلبري تقريـر   

ـًا لإلجراءات املقـررة يف   طبق

إليها القضية للمرافعة يف حالـة  

إيداع األمانة وجلسـة أخـرى   

أقرب منها لنظر القضية يف حال 

 عدم إيداعها.

 

ويف حالة دفـع األمانـة ال    -و

تشطب  الدعوى قبـل تبليـغ   

اخلصوم بإيداع اخلـبري تقريـر    

إيداع األمانة وجلسة أخـرى  

أقرب منها لنظر القضية يف حال 

 إيداعها. عدم

 

ويف حالة دفع األمانـة ال تشـطب    

الدعوى قبل تبليغ اخلصوم بإيـداع  

ـًا لإلجـراءات    اخلبري تقرير  طبقـ

 (.122املقررة يف املادة )

اليت تؤجل  تاريخ اجللسة -هـ 

إليها القضية للمرافعة يف حالـة  

إيداع األمانة وجلسة أخـرى  

أقرب منها لنظر القضية يف حال 

 عدم إيداعها.

 

ويف حالة دفع األمانـة ال تشـطب    

الدعوى قبل تبليغ اخلصوم بإيـداع  
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 (.122املادة )

 (:131مادة )

 

 

 

 

 

 

ـًا لإلجراءات املقـررة يف   طبق

 (.122دة )املا

 (:131مادة )

قرر اجمللس إضافة عبارة يف هناية  -

ـًا للمشروع، تنص على  املادة وفق

)خالل مدة ال جتاوز مخسة عشر 

ـًا من تاريخ صدور حكم  يوم

 تعيني اخلبري(.

 

 (:131مادة )

قررت اللجنة حذف املادة؛ نظًرا   -

لتحقق بعض ما جاء فيها يف البند 

والذي  ، (134)ب( من املادة )

 .اتفقت عليه اللجنة

 

 

ـًا لإلجـراءات    اخلبري تقرير  طبقـ

 (.122املقررة يف املادة )
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يف اليومني التاليني إليداع األمانـة  

بكتاب  –يدعو قسم الكتاب اخلبري 

األمانة ولإلطالع  إلستالم -مسجل

على األوراق املودعة ملف الدعوى 

 )إلستالم(تصحيح اخلطأ يف كلميت  -

حبذف مهزة القطع  )لإلطالع(و

 )الستالم(لتصبح الكلمتان 

 .)لالطالع(و

 املادة بعد التعديل:نص 

يف اليومني التاليني إليـداع األمانـة   

بكتاب  –يدعو قسم الكتاب اخلبري 

 لالطالع األمانة و الستالم -مسجل
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من غري أن يتسلمها ما مل تأذن لـه  

اككمة أو اخلصوم يف ذلك، وتسلم 

إليه صورة من احلكـم الصـادر   

 بتعيينه.

 

 

 

 

على األوراق املودعة ملف الدعوى 

من غري أن يتسلمها ما مل تأذن لـه  

اككمة أو اخلصوم يف ذلك، وتسلم 

 إليه صورة من احلكم الصادر بتعيينه

ال جتاوز مخسـة عشـر   خالل مدة 

ـًا من تاريخ صدور حكم تعيني  يوم

 .اخلبري
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 (:131مادة )

قرر اجمللس املوافقة على املادة كما  -

وردت يف املشروع بقانون، مـع  

مراعاة تصحيح اخلطأ يف كلمـة  

ـِي(لتصبح  )أعفى( الواردة  )ُأعف

يف السطر الثالث من الفقرة األوىل 

ـًا للمشروع.  من املادة وفق

 

 

 (:131مادة )

بكلمة  )العشرة(استبدال كلمة  -

 الواردة يف صدر املادة. )اخلمسة(

املوافقة على قرار جملس النواب  -

 )أعفى(بتصحيح اخلطأ يف كلمة 

ـِي(لتصبح  الواردة يف السطر  )ُأعف

 الثالث من الفقرة األوىل من املادة.

 

 

 

 (:131)مادة 
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ري خالل اخلمسة أيام التاليـة  للخب

لتاريخ تسلمه صـورة احلكـم أن   

يطلب إعفاء  مـن أداء مهمتـه،   

وللمحكمة اليت عينته أن تعفيه منها 

إذا رأت أن األسباب اليت أبـداها  

 لذلك مقبولة.

 املادة بعد التعديل:نص 
 

للخبري خالل اخلمسة أيـام التاليـة   

لتاريخ تسلمه صـورة احلكـم أن   

يطلب إعفـاء  مـن أداء مهمتـه،    

وللمحكمة اليت عينته أن تعفيه منها 

إذا رأت أن األسباب الـيت أبـداها   

 لذلك مقبولة.

وإذا مل يؤد اخلبري مهمته ومل يكن قد 

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

أيام التالية  العشرةللخبري خالل 

لتاريخ تسلمه صورة احلكم أن 

يطلب إعفاء  من أداء مهمته، 

وللمحكمة اليت عينته أن تعفيه منها 

إذا رأت أن األسباب اليت أبداها 

 

 

 

 

 

 أيام التالية العشرةللخبري خالل 

 

لتاريخ تسلمه صـورة احلكـم أن    
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وإذا مل يؤد اخلبري مهمته ومل يكـن  

من أدائها حكمت اككمة  أعفىقد 

عليه باملصروفات اليت تسـبب يف  

اقها بال جدوى وبالتعويضات إن إنف

كان هلا حمل وذلك بغـري إخـالل   

 باجلزاءات التأديبية.

وجيوز للمحكمة عالوة على ذلك 

أن حتكم عليه بغرامة ال تقل عـن  

ـِي من أدائها حكمت اككمة   ُأعف

ه باملصروفات الـيت تسـبب يف   علي

إنفاقها بال جدوى وبالتعويضات إن 

كان هلا حمل وذلك بغـري إخـالل   

 باجلزاءات التأديبية.

وجيوز للمحكمة عالوة على ذلك أن 

حتكم عليه بغرامة ال تقل عن مخسني 

 ديناًرا وال تزيد على مائيت دينار.

 لذلك مقبولة.

وإذا مل يؤد اخلبري مهمته ومل يكن قد 

ـِي من أدائها حكمت اككمة   ُأعف

ب يف عليه باملصروفات الـيت تسـب  

إنفاقها بال جدوى وبالتعويضات إن 

كان هلا حمل وذلك بغـري إخـالل   

 باجلزاءات التأديبية.

وجيوز للمحكمة عالوة على ذلـك  

يطلب إعفاء  مـن أداء مهمتـه،   

وللمحكمة اليت عينته أن تعفيه منها 

إذا رأت أن األسباب الـيت أبـداها   

 لذلك مقبولة.

وإذا مل يؤد اخلبري مهمته ومل يكن قد 

ـِي من أدائها حكمت اككمة   ُأعف

عليه باملصروفات الـيت تسـبب يف   

إنفاقها بال جدوى وبالتعويضات إن 
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مخسني ديناًرا وال تزيد على مـائيت  

 دينار.

ـًا على  وتطبق الفقرة السابقة أيض

اخلبري الذي قررت اككمة استبداله 

بالفقرة الثالثة من املادة بغري  عمال 

(123.) 

 

 (:139مادة )

ـًا علـى   وتطبق الفقرة السابقة أيض

اككمة اسـتبداله  اخلبري الذي قررت 

بغري  عمال بالفقرة الثالثة من املـادة  

(123.) 

 

 

 (:139مادة )

)مدة قرر اجمللس إحالل عبارة  -

أن حتكم عليه بغرامة ال تقل عـن  

مخسني ديناًرا وال تزيد على مـائيت  

 دينار.

ـًا علـى   وتطبق الفقرة السابقة أيض

اخلبري الذي قررت اككمة استبداله 

عمال بالفقرة الثالثة من املـادة  بغري  

(123.) 

 

كان هلا حمل وذلك بغـري إخـالل   

 باجلزاءات التأديبية.

وجيوز للمحكمة عالوة على ذلـك  

أن حتكم عليه بغرامة ال تقل عـن  

مخسني ديناًرا وال تزيد على مـائيت  

 دينار.

ـًا علـى  وتطبق الفقرة السابقة أي ض

اخلبري الذي قررت اككمة استبداله 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )ثالثة أيام(حمل عبارة  أسبوع(

الواردة يف السطر األول من املادة 

ـًا للمشروع.  وفق

)مدة قرر اجمللس إحالل عبارة  -

أسبوع من تاريخ إعالن احلكم 

حمل  الرد( الغيايب بإعالن طالب

)الثالثة أيام التالية إلعالن عبارة 

الواردة يف  منطوق احلكم إليه(

 (:139مادة )

 دون تعديل. -

 

 

 

 

 

 

بغري  عمال بالفقرة الثالثة من املـادة  

(123.) 

 

 (:139مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

يتم طلب الـرد بتكليـف اخلـبري    

باحلضور أمام اككمة وذلك خالل 

ثالثة أيام من تاريخ احلكم بتعيينـه  

إذا كان هذا احلكم قد صـدر يف  

ـًا للمشروع.  هناية املادة وفق

 نص املادة بعد التعديل:

 

يتم طلب الرد بتكليف اخلبري 

باحلضور أمام اككمة وذلك خالل 

من تاريخ احلكم بتعيينه  مدة أسبوع

إذا كان هذا احلكم قد صدر يف 

حضور اخلصم طالب الرد، فإذا كان 

ـًا قدم طلب  احلكم قد صدر غيابي
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
حضور اخلصم طالب الرد، فـإذا  

ـًا قدم  كان احلكم قد صدر غيابي

أيام التالية  طلب الرد خالل الثالثة

 إلعالن منطوق احلكم إليه.

 

 

 

 (:141مادة )

مدة أسبوع من تاريخ الرد خالل 

إعالن احلكم الغيايب بإعالن طالب 

 الرد.

 

 (:141مادة )

قرر اجمللس املوافقة على املادة كما  -

 وردت يف املشروع بقانون.

ملادة كما ورد يف املشروع نص ا

 

 

 

 

 

 

 (:141مادة )

 دون تعديل. -

 

يتم طلب الرد بتكليف اخلبري 

باحلضور أمام اككمة وذلك خالل 

ثالثة أيام من تاريخ احلكم بتعيينه إذا 

كان هذا احلكم قد صدر يف حضور 

إذا كان احلكم اخلصم طالب الرد، ف

ـًا قدم طلب الرد  قد صدر غيابي

خالل الثالثة أيام التالية إلعالن 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

تفصل اككمة على وجه السـرعة  

يف طلب الرد يف أول جلسة بعـد  

تقدميه ويكون احلكم الصـادر يف  

 الطلب غري قابل للطعن بأي وجه.

 بقانون:

تفصل اككمة على وجه السرعة يف 

طلب الرد يف أول جلسة بعد تقدميه 

ويكون احلكم الصادر يف الطلب غري 

 قابل للطعن بأي وجه.

 

 

 (:141مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطوق احلكم إليه.

 

 

 

 (:141مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 (:141مادة )

 

 

 

 

 

 

قرر اجمللس املوافقة على املادة كما  -

وردت يف املشروع بقانون، مع 

مراعاة تصحيح األخطاء اللغوية يف 

)إجتماع( و)اإلستعجال( كلميت 

حبذف مهزة القطع لتصبح 

 )االستعجال(.و )اجتماع(

 

 

 (:141مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -

باملوافقة على املادة كما وردت يف 

املشروع بقانون، مع مراعاة 

تصحيح األخطاء اللغوية يف كلميت 

حبذف ( و)اإلستعجال( )إجتماع

 )اجتماع(مهزة القطع لتصبح 

 )االستعجال(.و

 

تفصل اككمة على وجه السرعة يف 

طلب الرد يف أول جلسة بعد تقدميه 

ويكون احلكم الصادر يف الطلب غري 

 قابل للطعن بأي وجه.

 

 (:141مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

على اخلبري أن حيدد لبـدء عملـه   

ـًا ال جياوز السبعة أيام التالية  تارخي

لتسلمه صورة احلكم بتعيينه، وعليه 

أن يدعو اخلصوم بكتب مسجلة أو 

تليفاكس ترسل قبيل ذلك التاريخ 

 

 نص املادة بعد التعديل:

على اخلبري أن حيـدد لبـدء عملـه    

ـًا ال جياوز السبعة أيام التا ليـة  تارخي

لتسلمه صورة احلكم بتعيينه، وعليه 

أن يدعو اخلصوم بكتب مسجلة أو 

تليفاكس ترسل قبيل ذلك التـاريخ  

بثالثة أيام على األقل خيربهم فيهـا  

 

 نص املادة بعد التعديل:

على اخلبري أن حيدد لبـدء عملـه   

ـًا ال جياوز السبعة أيام التالية  تارخي

لتسلمه صورة احلكم بتعيينه، وعليه 

أن يدعو اخلصوم بكتب مسجلة أو 

تليفاكس ترسل قبيل ذلك التـاريخ  

لى األقل خيربهم فيهـا  بثالثة أيام ع
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
بثالثة أيام على األقل خيربهم فيهـا  

 .إجتماع مبكان وتاريخ وساعة أول

ويف حاالت اإلستعجال جيـوز أن  

يف احلكم على مباشرة املهمة ينص 

يف الثالثة أيام التالية لتاريخ تعـيني  

اخلبري على األكثر وعندئذ يـدعو  

اخلصوم بإشارة برقية أو تليفـاكس  

ترسل قبل االجتماع األول بـأربع  

 .اجتماع مبكان وتاريخ وساعة أول

جيـوز أن   االستعجال ويف حاالت 

ينص يف احلكم على مباشرة املهمـة  

 يف الثالثة أيام التالية لتاريخ تعـيني 

اخلبري على األكثر وعندئـذ يـدعو   

اخلصوم بإشارة برقية أو تليفـاكس  

ترسل قبل االجتماع األول بـأربع  

وعشرين ساعة علـى األقـل، ويف   

 .اجتماع مبكان وتاريخ وساعة أول

جيـوز أن   االستعجال ويف حاالت 

ينص يف احلكم على مباشرة املهمـة  

يف الثالثة أيام التالية لتاريخ تعـيني  

اخلبري على األكثر وعندئـذ يـدعو   

اخلصوم بإشارة برقية أو تليفـاكس  

ترسل قبل االجتماع األول بـأربع  

األقـل، ويف  وعشرين ساعة علـى  

 

على اخلبري أن حيدد لبـدء عملـه   

ـًا ال جياوز السبعة أيام التالية  تارخي

لتسلمه صورة احلكم بتعيينه، وعليه 

أن يدعو اخلصوم بكتب مسجلة أو 

تليفاكس ترسل قبيل ذلك التـاريخ  

بثالثة أيام على األقل خيربهم فيهـا  

 .اجتماع مبكان وتاريخ وساعة أول
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
وعشرين ساعة على األقـل، ويف  

حاالت االستعجال القصوى جيوز 

أن ينص يف احلكم علـى مباشـرة   

اخلصوم بإشارة املهمة فورا، ودعوة 

برقية أو تليفـاكس باحلضـور يف   

احلال ويترتب على عـدم دعـوة   

 اخلصوم بطالن عمل اخلبري.

 

حاالت االستعجال القصوى جيوز أن 

ينص يف احلكم على مباشرة املهمـة  

فورا، ودعوة اخلصوم بإشارة برقية أو 

تليفاكس باحلضور يف احلال ويترتب 

دعوة اخلصوم بطالن عمل  على عدم

 اخلبري.

 

 

حاالت االستعجال القصوى جيـوز  

أن ينص يف احلكم علـى مباشـرة   

املهمة فورا، ودعوة اخلصوم بإشارة 

برقية أو تليفاكس باحلضور يف احلال 

ويترتب على عدم دعوة اخلصـوم  

 بطالن عمل اخلبري.

 

 

جيـوز أن   االستعجال ويف حاالت 

ينص يف احلكم على مباشرة املهمـة  

يف الثالثة أيام التالية لتاريخ تعـيني  

اخلبري على األكثر وعندئـذ يـدعو   

اخلصوم بإشارة برقية أو تليفـاكس  

ترسل قبل االجتماع األول بـأربع  

وعشرين ساعة علـى األقـل، ويف   

حاالت االستعجال القصوى جيـوز  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 (:144مادة )

 

 

 

 

 

 

 (:144مادة )

قرر اجمللس املوافقة على املادة كما  -

وردت يف املشروع بقانون، مع 

مراعاة تصحيح األخطاء اإلمالئية 

 أينما وردت يف املادة.

 

 نص املادة بعد التعديل:

 

 (:144مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -

باملوافقة على املادة كما وردت 

املشروع بقانون، مع مراعاة يف 

تصحيح األخطاء اإلمالئية أينما 

 وردت يف املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

أن ينص يف احلكم علـى مباشـرة   

فورا، ودعوة اخلصوم بإشارة  املهمة

برقية أو تليفاكس باحلضور يف احلال 

ويترتب على عدم دعوة اخلصـوم  

 بطالن عمل اخلبري.

 

 

 (:144مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
يسمع اخلـبري أقـوال اخلصـوم    

ومالحظاهتم، فإذا ختلف أحـدهم  

عن احلضور أمامه أو عـن تقـد    

مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من 

ـ  ددة إجراءات اخلربة يف املواعيد اك

مما يتعذر معه على اخلبري مباشـرة  

أعماله أو يـؤدي إىل التـأخري يف   

مباشرهتا فعليه أن يبلـغ اككمـة   

يســمع اخلــبري أقــوال اخلصــوم 

ومالحظاهتم، فإذا ختلف أحدهم عن 

احلضور أمامه أو عن تقد  مستنداته 

أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات 

اخلربة يف املواعيد اكددة مما يتعـذر  

معه على اخلبري مباشرة أعمالـه أو  

يؤدي إىل التأخري يف مباشرهتا فعليـه  

 أن يبلغ اككمة بذلك. وللمحكمـة 

يســمع اخلــبري أقــوال اخلصــوم 

ومالحظاهتم، فإذا ختلف أحدهم عن 

احلضــور أمامــه أو عــن تقــد  

مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من 

ة إجراءات اخلربة يف املواعيد اكـدد 

مما يتعذر معه على اخلبري مباشـرة  

أعماله أو يـؤدي إىل التـأخري يف   

مباشرهتا فعليه أن يبلـغ اككمـة   

 

 

 

 

 

 

 

يســمع اخلــبري أقــوال اخلصــوم 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
بذلك. وللمحكمة أن حتكم علـى  

اخلصم بغرامة ال تقل عن مخسـني  

مائـة دينـار.    عنديناًرا وال تزيد 

ويكون ذلك بقرار يثبت يف حمضر 

اجللسة، وال يقبل الطعن فيه بـأي  

اككوم  تعفىمحكمة أن طريق، ولل

عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا 

 أبدى عذًرا مقبوال.

أن حتكم على اخلصم بغرامة ال تقل 

عن مخسني ديناًرا وال تزيد عن مائة 

دينار. ويكون ذلك بقرار يثبـت يف  

حمضر اجللسة، وال يقبل الطعن فيـه  

 تعفـي  بأي طريق، وللمحكمـة أن 

اككوم عليه من الغرامـة كلـها أو   

 بعضها إذا أبدى عذًرا مقبوال.

 

بذلك. وللمحكمة أن حتكم علـى  

اخلصم بغرامة ال تقل عن مخسـني  

ديناًرا وال تزيد عن مائـة دينـار.   

ويكون ذلك بقرار يثبت يف حمضـر  

اجللسة، وال يقبل الطعن فيه بـأي  

اككوم  تعفي ة أنطريق، وللمحكم

عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا 

 أبدى عذًرا مقبوال.

ومالحظاهتم، فإذا ختلف أحدهم عن 

احلضــور أمامــه أو عــن تقــد  

مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من 

إجراءات اخلربة يف املواعيد اكددة مما 

يتعذر معه على اخلبري مباشرة أعماله 

أو يؤدي إىل التأخري يف مباشـرهتا  

فعليه أن يبلـغ اككمـة بـذلك.    

وللمحكمة أن حتكم على اخلصـم  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
وجيوز للمحكمة بدال من احلكـم  

على املدعي بالغرامة املنصوص عليها 

بالفقرة السابقة أن حتكـم بوقـف   

 الدعوى ملدة ال تتجاوز ثالثة اشهر.

وإذا مضت مدة الوقف ومل ينفـذ  

ما أمرت به اككمة، جـاز   املدعى

احلكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن 

 وذلك بعد مساع أقوال املدعى عليه.

للمحكمة بدال من احلكـم  ويكون 

املدعي بالغرامة املنصوص عليها على 

بالفقرة السابقة أن حتكـم بوقـف   

 الدعوى ملدة ال تتجاوز ثالثة اشهر.

وإذا مضت مدة الوقـف ومل ينفـذ   

ما أمرت به اككمة، جـاز   املدعي

احلكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن 

 وذلك بعد مساع أقوال املدعى عليه.

للمحكمة بدال من احلكـم  ويكون 

على املدعي بالغرامة املنصوص عليها 

بالفقرة السابقة أن حتكـم بوقـف   

 الدعوى ملدة ال تتجاوز ثالثة اشهر.

وإذا مضت مدة الوقف ومل ينفـذ  

ما أمرت به اككمة، جـاز   املدعي

حلكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن ا

 وذلك بعد مساع أقوال املدعى عليه.

ال تقل عن مخسني ديناًرا وال  بغرامة

تزيد عن مائة دينار. ويكون ذلـك  

بقرار يثبت يف حمضر اجللسـة، وال  

يقبل الطعن فيـه بـأي طريـق،    

اككوم عليـه   تعفي وللمحكمة أن

من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى 

 عذًرا مقبوال.

للمحكمة بدال من احلكـم  ويكون 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 –بغري ميـني   –كما يسمع اخلبري 

أقوال من حيضرهم اخلصوم أو مـن  

يرى هو مساع أقـواهلم إذا كـان   

 احلكم قد أذن له يف ذلك.

وإذا ختلف بغري عذر مقبول أحـد  

ة عـن  ممن ذكروا يف الفقرة السابق

احلضور رغم تكليفه بذلك جـاز  

للمحكمة بناء على طلب اخلبري أن 

 –بغـري ميـني    –كما يسمع اخلبري 

حيضرهم اخلصوم أو مـن  أقوال من 

يرى هو مساع أقواهلم إذا كان احلكم 

 قد أذن له يف ذلك.

وإذا ختلف بغري عذر مقبول أحد ممن 

ذكروا يف الفقرة السابقة عن احلضور 

رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمـة  

بناء على طلب اخلبري أن حتكم على 

 –بغري ميـني   –كما يسمع اخلبري 

أقوال من حيضرهم اخلصوم أو مـن  

يرى هو مساع أقـواهلم إذا كـان   

 احلكم قد أذن له يف ذلك.

وإذا ختلف بغري عذر مقبول أحد ممن 

ذكروا يف الفقـرة السـابقة عـن    

احلضور رغم تكليفه بذلك جـاز  

للمحكمة بناء على طلب اخلبري أن 

على املدعي بالغرامة املنصوص عليها 

الفقرة السابقة أن حتكـم بوقـف   ب

 الدعوى ملدة ال تتجاوز ثالثة اشهر.

وإذا مضت مدة الوقف ومل ينفـذ  

ما أمرت به اككمة، جـاز   املدعي

احلكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن 

 وذلك بعد مساع أقوال املدعى عليه.

 –بغري ميـني   –كما يسمع اخلبري 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
حتكم على املتخلف بغرامة ال تقـل  

عن عشرين ديناًرا وال تزيد علـى  

مائة دينار ويكون ذلك بقرار يثبت 

يف حمضر اجللسة وال يقبل الطعن فيه 

بأي طريق، وللمحكمة أن تعفـي  

اككوم عليه من الغرامة إذا حضـر  

 ذًرا مقبوال.وأبدى ع

 

املتخلف بغرامة ال تقل عن عشـرين  

دينـار  ديناًرا وال تزيد على مائـة  

ويكون ذلك بقرار يثبت يف حمضـر  

اجللسة وال يقبل الطعن فيـه بـأي   

طريق، وللمحكمة أن تعفي اككوم 

عليه من الغرامة إذا حضر وأبـدى  

 عذًرا مقبوال.

 

حتكم على املتخلف بغرامة ال تقـل  

عن عشرين ديناًرا وال تزيد علـى  

مائة دينار ويكون ذلك بقرار يثبت 

يف حمضر اجللسة وال يقبل الطعن فيه 

للمحكمة أن تعفـي  بأي طريق، و

اككوم عليه من الغرامة إذا حضـر  

 وأبدى عذًرا مقبوال.

 

أقوال من حيضرهم اخلصوم أو مـن  

أقـواهلم إذا كـان    يرى هو مساع

 احلكم قد أذن له يف ذلك.

وإذا ختلف بغري عذر مقبول أحد ممن 

ذكروا يف الفقـرة السـابقة عـن    

احلضور رغم تكليفه بـذلك جـاز   

للمحكمة بناء على طلب اخلبري أن 

حتكم على املتخلف بغرامة ال تقـل  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
ويكون تنفيذ أحكـام الغرامـات   

املنصوص عليها يف هذ  املادة بعـد  

إخطار اككوم عليه بكتاب مسجل 

 من قسم كتاب اككمة.

 

 

 (:149مادة )

 

ويكون تنفيذ أحكـام الغرامـات   

املنصوص عليها يف هذ  املادة بعـد  

إخطار اككوم عليه بكتاب مسجل 

 من قسم كتاب اككمة.

 

 

 (:149ة )ماد

قرر اجمللس املوافقة على املادة كما  -

ويكون تنفيذ أحكـام الغرامـات   

املنصوص عليها يف هذ  املادة بعـد  

إخطار اككوم عليه بكتاب مسجل 

 من قسم كتاب اككمة.

 

 

 (:149مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب  -

عن عشرين ديناًرا وال تزيد علـى  

مائة دينار ويكون ذلك بقرار يثبت 

ضر اجللسة وال يقبل الطعن فيه يف حم

بأي طريق، وللمحكمة أن تعفـي  

اككوم عليه من الغرامة إذا حضـر  

 وأبدى عذًرا مقبوال.

 

ويكون تنفيذ أحكام الغرامات 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

 

 

إذا مل يودع اخلبري تقرير  يف األجل 

اكدد يف احلكم الصـادر بتعيينـه   

وردت يف املشروع بقانون، مع 

مراعاة تصحيح األخطاء اإلمالئية 

والنحوية أينما وردت يف نص 

ـًا للمشروع.  املادة وفق

 

 نص املادة بعد التعديل:

 

إذا مل يودع اخلبري تقرير  يف األجـل  

باملوافقة على املادة كما وردت 

املشروع بقانون، مع مراعاة يف 

تصحيح األخطاء اإلمالئية 

والنحوية أينما وردت يف نص 

ـًا للمشروع.  املادة وفق

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

إذا مل يودع اخلبري تقرير  يف األجل 

املنصوص عليها يف هذ  املادة بعد 

إخطار اككوم عليه بكتاب مسجل 

 من قسم كتاب اككمة.

 

 

 (:149مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
وجب عليه أن يودع قسم الكتاب 

ذلك األجل بثالثة أيام  إنقضاءقبل 

على األقل مذكرة يبني فيها ما قام 

به من األعمال واألسـباب الـيت   

 حالت دون إمتام مهمته.

ويف اجللسة اكددة لنظر الدعوى إذا 

وجدت اككمة يف مذكرة اخلبري ما 

يربر تأخري  منحته أجال  آخـر ال  

اكدد يف احلكم الصادر بتعيينه وجب 

عليه أن يودع قسم الكتـاب قبـل   

ذلك األجل بثالثة أيام على  انقضاء

األقل مذكرة يبني فيها ما قام به من 

األعمال واألسباب اليت حالت دون 

 إمتام مهمته.

ويف اجللسة اكددة لنظر الدعوى إذا 

وجدت اككمة يف مذكرة اخلبري ما 

اكدد يف احلكم الصـادر بتعيينـه   

وجب عليه أن يودع قسم الكتاب 

ة أيام ذلك األجل بثالث انقضاءقبل 

على األقل مذكرة يبني فيها ما قـام  

به من األعمال واألسـباب الـيت   

 حالت دون إمتام مهمته.

ويف اجللسة اكددة لنظر الدعوى إذا 

وجدت اككمة يف مذكرة اخلبري ما 

 

 

 

 

 

بري تقرير  يف األجل إذا مل يودع اخل

اكدد يف احلكم الصـادر بتعيينـه   

وجب عليه أن يودع قسم الكتاب 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
ـًا إلجنـاز   يتجاوز مخسة عشر يوم

  .مهمته وإيداع تقرير 

فإن مل يكن مثـة مـربر لتـأخر     

حكمت عليه اككمة بغرامة ال تقل 

عن مخسني ديناًرا وال تزيد علـى  

ـًا  مائة دينار ومنحته أجال آخر قريب

ـًا إلجناز  ال يتجاوز مخسة عشر يوم

مهمته وإيداع تقرير  أو اسـتبدلت  

حته أجال  آخـر  ال  يربر تأخري  من

ـًا إلجنـاز   يتجاوز مخسة عشر يوم

 مهمته وإيداع تقرير .

فإن مل يكن مثة مربر لتأخر  حكمت 

عليه اككمة بغرامة ال تقـل عـن   

مخسني ديناًرا وال تزيد علـى مائـة   

ـًا ال   دينار ومنحته أجال آخر قريبـ

ـًا إلجنـاز   يتجاوز مخسة عشر يوم

يربر تأخري  منحته أجال  آخـر  ال  

ـًا إلجنـاز   يتجاوز مخسة عشر يوم

 مهمته وإيداع تقرير .

فإن مل يكن مثة مربر لتأخر  حكمت 

عليه اككمة بغرامة ال تقـل عـن   

مخسني ديناًرا وال تزيد على مائـة  

ـًا ال   دينار ومنحته أجال آخر قريبـ

ـًا إلجنـاز   يتجاوز مخسة عشر يوم

ذلك األجل بثالثة أيام  انقضاءقبل 

على األقل مذكرة يبني فيها ما قـام  

به من األعمال واألسـباب الـيت   

 حالت دون إمتام مهمته.

ويف اجللسة اكددة لنظر الدعوى إذا 

ري ما وجدت اككمة يف مذكرة اخلب

يربر تأخري  منحته أجال  آخـر  ال  

ـًا إلجنـاز   يتجاوز مخسة عشر يوم
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
به غري  وألزمته برد ما يكون قـد  

قبضه من األمانة إىل قسم الكتـاب  

يضات إن كان هلـا وجـه   والتعو

وذلك بغـري إخـالل بـاجلزاءات    

 التأديبية.

وال يقبل الطعن يف احلكم الصـادر  

بإبدال اخلبري وإلزامه برد ما قبضـه  

 من األمانة.

مهمته وإيداع تقرير  أو استبدلت به 

غري  وألزمته برد ما يكون قد قبضه 

مــن األمانــة إىل قســم الكتــاب 

والتعويضات إن كان هلا وجه وذلك 

 بغري إخالل باجلزاءات التأديبية.

 

وال يقبل الطعن يف احلكم الصـادر  

بإبدال اخلبري وإلزامه برد ما قبضه من 

مهمته وإيداع تقرير  أو اسـتبدلت  

به غري  وألزمته برد ما يكون قـد  

قبضه من األمانة إىل قسم الكتـاب  

يضات إن كان هلا وجه وذلك والتعو

 بغري إخالل باجلزاءات التأديبية.

 

وال يقبل الطعن يف احلكم الصـادر  

بإبدال اخلبري وإلزامه برد ما قبضـه  

 مهمته وإيداع تقرير .

فإن مل يكن مثة مربر لتأخر  حكمت 

عليه اككمة بغرامة ال تقـل عـن   

مخسني ديناًرا وال تزيد على مائـة  

ـًا ال   دينار ومنحته أجال آخر قريبـ

ـًا إلجنـاز   يتجاوز مخسة عشر يوم

مهمته وإيداع تقرير  أو اسـتبدلت  

به غري  وألزمته برد ما يكون قـد  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
ـًا عن خطأ  وإذا كان التأخري ناشئ

اخلصم حكم عليه بغرامة ال تقـل  

عن مخسني ديناًرا وال تزيد علـى  

ـًا   مائيت دينار، وجيوز احلكم أيضـ

بسقوط حقه يف التمسك بـاحلكم  

 الصادر بتعيني اخلبري

 األمانة.

ـً ا عن خطـأ  وإذا كان التأخري ناشئ

اخلصم حكم عليه بغرامة ال تقل عن 

مخسني ديناًرا وال تزيد على مـائيت  

ـًا بسقوط  دينار، وجيوز احلكم أيض

حقه يف التمسك بـاحلكم الصـادر   

 بتعيني اخلبري.

 

 من األمانة.

ـًا عن خطأ  وإذا كان التأخري ناشئ

اخلصم حكم عليه بغرامة ال تقل عن 

مخسني ديناًرا وال تزيد على مـائيت  

ـً ا بسقوط دينار، وجيوز احلكم أيض

حقه يف التمسك باحلكم الصـادر  

 بتعيني اخلبري.

قبضه من األمانة إىل قسم الكتـاب  

يضات إن كان هلا وجه وذلك والتعو

 بغري إخالل باجلزاءات التأديبية.

 

وال يقبل الطعن يف احلكم الصـادر  

بإبدال اخلبري وإلزامه برد ما قبضـه  

 من األمانة.

ـًا عن خطأ  وإذا كان التأخري ناشئ
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

اخلصم حكم عليه بغرامة ال تقل عن 

مخسني ديناًرا وال تزيد على مـائيت  

ـً ا بسقوط دينار، وجيوز احلكم أيض

حقه يف التمسك باحلكم الصـادر  

 بتعيني اخلبري.

 املادة الثانية

 

 

 املادة الثانية

قرر اجمللس املوافقة على املادة كما  -

وردت يف املشروع بقانون، مع 

 املادة الثانية

املوافقة على قرار جملس النواب  -

باملوافقة على املادة كما وردت 

 املادة الثانية
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

وزير استبدال مسمى "مراعاة 

" العدل والشؤون اإلسالمية

الوزير املختص بشؤون ليصبح "

 ".العدل

 

 نص املادة بعد التعديل:

 

 الوزير املختص بشؤون العدلعلى 

يف املشروع بقانون، مع مراعاة 

وزير العدل استبدال مسمى "

" ليصبح والشؤون اإلسالمية

الوزير املختص بشؤون "

 ".العدل

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:

 الوزير املختص بشؤون العدلعلى 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
على وزير العدل والشئون اإلسالمية 

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 

 تاريخ نشر  يف اجلريدة الرمسية.

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 

 تاريخ نشر  يف اجلريدة الرمسية.

 

عمل به من تنفيذ هذا القانون، وي

 تاريخ نشر  يف اجلريدة الرمسية.

 

 الوزير املختص بشؤون العدلعلى 

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 

 تاريخ نشر  يف اجلريدة الرمسية.

 



 010 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة الشؤون 
والدفاع واألمن الوطين اخلارجية 

خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات الصدار 

( لسنة 11باملرسوم بقانون رقم )
م، املرافق للمرسوم امللكي رقم 1916

م، )جترمي الرشوة 1111( لسنة 11)
 واالختالس يف القطاع األهلي( .
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 م 1111 فرباير 1التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي األولالتقرير 
 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن 

( 11، املرافق للمرسوم امللكي رقم )م1916( لسنة 11رقم ) الصادر باملرسوم بقانون
 )جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(م، 1111لسنة 

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
ديسمرب  13 املؤرخ يف(  4111-14-3/ص ل خ أ/ 341رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
م، خبصوص 4111ديسمرب  14بشأن قرار اجمللس يف جلسته التاسعة املنعقدة بتاريخ  ،م4111

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( ( من 211إعادة املادة )
( لسنة 11م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1314( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم )

وإبداء املالحظات  اعلى أن تتم دراسته ،م، )جتر  الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(4111
 من تارخيه. أسبوعانيف موعد أقصا  اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنا وإعد

 
رقم رئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحلكتاب كما استلمت اللجنة 

بشأن قرار اجمللس يف  ،م4111ديسمرب  44 املؤرخ يف(  4111-14-3/ص ل خ أ/ 333) 
م، باملوافقة على الطلب الوارد من  جلنة 4111ديسمرب  44جلسته العاشرة املنعقدة بتاريخ 



 013 

بتعديل شروع قانون الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص استرجاع التقرير اخلاص مب
م، املرافق للمرسوم 1314( لسنة 15سوم بقانون رقم )بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملر

على أن تتم  ،م، )جتر  الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(4111( لسنة 11امللكي رقم )
من  أسبوعانيف موعد أقصا  اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهنا وإبداء املالحظات وإعد ادراسته
 تارخيه.

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: لتنفيذ
 

 االجتماعني التاليني:يف  املذكور تدارست اللجنة مشروع القانون (1)

 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع
 م4111ديسمرب  45 التاسعاالجتمـاع 
 م4114يناير  8  العاشراالجتمـاع 

 م4114يناير  15 احلادي عشراالجتمـاع 
 م4114يناير  43 الثاين عشراالجتمـاع 

   
موضوع النظـر والـيت   مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (1)

 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفقمرئيات وزارة الصناعة والتجارة. ) -
( 41قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )( من 341،344املادتان ) -

 )مرفق( م.4111لسنة 
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 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 ( مرفق)  .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -

 
مبرئيات الوزارة مكتوبة  اللجنة لتزويد وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف خماطبةمت  (3)

 تستلم الرد حلني تقد  تقريرها بشأنه.مل  اللجنة ، إال أنحول مشروع القانون املذكور

 

 ، كل من:التاسع وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع (4)
 

 .وزارة الداخلية، وقد حضر الرائد راشد حممد بوجنمة مدير إدارة الشؤون القانونية -

 

 والتجارة، وقد حضر:وزارة الصناعة  -

 وكيل الوزارة لشؤون التجارة. الدكتور عبداهلل أمحد منصور .1
  مستشار قانوين. الدكتـور حممـد جابـر .1

 

وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد  اللجنة العاشر اجتماعكما شارك يف  (1)
 .بالوزارة القانوين رحضر السيد سعيد عبداملطلب املستشا

 
املستشار  الدكتور علي حس الطوالبـه اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللسشارك يف  (6)

 .القانوين لشؤون اللجان

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سـر اللجنة -
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ـًانيثا   :الصناعة والتجارة ملخص رأي وزارة -ـ

أيدت وزارة الصناعة والتجارة التعديالت اليت أجرهتا اللجنة على بعض مواد مشروع القانون،      
حيث بني ممثال الوزارة أن مشروع القانون جاء بغرض جتر  الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي 

ناخ لكفالة نزاهة هذا القطاع ليتمكن من أداء دور  االقتصادي واالجتماعي، وكذلك خللق م
استثماري صحيح ميكن يف ظله قيام الشركات التجارية مبمارسة أنشطتها التجارية بشفافية 

( من قانون 344، 341ووضوح، وقد جاءت نصوص املشروع متسقة مع ما تضمنته املادتني )
، واللتان حددتا عقوبات جنائية 4111( لسنة 41الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

ت مالية على كل عضو جملس إدارة يستغل أسرار الشركة جللب نفع خاص له أو قام بصرف وغراما
 مبلغ من أموال الشركة بدون مستندات تبني أوجه الصرف واجلهة اليت صرفت هلا.

 
 

ـًا: ملخص     :وزارة الداخليةرأي ثالثـــ
 

توافق رأي وزارة الداخلية مع رأي وزارة الصناعة والتجارة يف التعديالت اليت أجرهتا اللجنة      
 على بعض مواد مشروع القانون املذكور.     

      
ـًا: ملخص   :وزارة العدل والشؤون القانونية واألوقافرأي رابعــــ

 

مع ما ورد يف مذكرة دائرة الشؤون  والشؤون القانونية واألوقافتوافق رأي وزارة العدل      
 .القانونية

 
ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســ

 

من قبل أعضاء اللجنة، وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثل وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل والشؤون اإلسـالمية  
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ورأت اللجنة أمهية املوافقة على مشـروع  ، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللسواألوقاف، 
( من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 44( و)41القانون التساقه مع ما نصت عليه املادتان )

م، ولسد بعض الثغرات يف قـانون العقوبـات   8/4/4115واليت وقعتها مملكة البحرين بتاريخ 
، حيث كشف التطبيق العملي لقانون العقوبات ال سيما النصوص املنظمة جلرمييت الرشوة البحريين

واالختالس عن خروج متاجرة العامل يف القطاع األهلي أو عضو جملس إدارة الشخص االعتباري 
اخلاص بعمله أو منصبه من دائرة التجر  والعقاب، وذلك حال طلبه أو قبوله عطية أو مزيـة أو  

ظري أداء عمل أو االمتناع عنه، أو اختالسه مااًل أو سندات أو أوراق ذات قيمة ماليـة أو  وعًدا ن
، كما أن من شأن جتر  الرشوة واالخـتالس يف  معنوية وجدت يف حيازته بسبب عمله أو منصبه

القطاع األهلي كفالة نزاهة هذا القطاع حىت يتمكن من أداء دور  االقتصـادي واالجتمـاعي،   
يئة استثمارية سليمة وتنافسية قادرة على جعل مملكة البحـرين ذات مكانـة متميـزة     ولتوفري ب

  األنشطة االقتصادية للشركات اكلية واألجنبية على حد سواء. ةملمارس
 

بتعديل بعض أحكام قانون  توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون وعليه     
( 11م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1314( لسنة 15بقانون رقم )العقوبات الصادر باملرسوم 

مواد مشروع القانون  واملوافقة على، م، )جتر  الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(4111لسنة 
 .كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفقبالتعديالت اليت أجرهتا اللجنة 

 
 واالحتياطي :اختيار مقرري املوضوع األصلي  -اـًسادســ

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  33إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

ـًا. عبدالرمحـن حممـد مجشيـراذ ـسعادة األست .1  مقرًرا أصليـ

ـًا. الدكتور الشيخ خالد بن خليفة لل خليفةسعادة  .1  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعــ

قانون، فإن اللجنـة  مشروع الضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة يف 
 توصي مبا يلي :

 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( على املوافقة  -
( 11م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1916( لسنة 11الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .)جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي( م،1111لسنة 
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -

 
 

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. صـالح علـي حممـد                   د. الشيـخ خالـد بن خليفة لل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                             نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن الوطين     
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 رقم  ) (  لسنة )  (   انونمشروع ق
 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

 1916( لسنة 11الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد 
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
من  يضاف إىل الباب التاسع

القسم اخلاص من قانون 
العقوبات الصادر باملرسوم 

 1314( لسنة 15بقانون رقم )
فصل جديد هو الفصل السابع 
بعنوان " الرشوة واالختالس يف 
القطاع األهلي" ويشمل املواد 

 اآلتية:
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على نص مقدمة املادة  -

األوىل كما ورد يف املشروع 
 ون.بقان

 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على نص مقدمة املادة   -

األوىل كما ورد يف املشروع 
 بقانون.

 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
يضاف إىل الباب التاسع من 
القسم اخلاص من قانون 
العقوبات الصادر باملرسوم 

 1314( لسنة 15بقانون رقم )
فصل جديد هو الفصل السابع 
بعنوان " الرشوة واالختالس يف 
القطاع األهلي" ويشمل املواد 

 اآلتية:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 (:211مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا الفصل، 
يقصد بالعامل كل شخص 

أيا كان  طبيعي يعمل لقاء أجر

 (:211مادة )
حذف الفقرة الثانية من املادة  -1

 لتصبح على النحو التايل:

 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا الفصل، 
يقصد بالعامل كل شخص 
طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان 

 (:211مادة )
ويعد إحالل عبارة " -1

" خاضعًا ألحكام هذا الفصل
حمل عبارة " ويعد يف حكم 
العامل" الواردة يف بداية الفقرة 

 الثانية من املادة.

" بأية صفةإضافة عبارة "  -4
بعد عبارة "عماًل أو خدمة" 

دة يف الفقرة الثانية من الوار
 املادة.

 نص املادة بعد التعديل:

يف تطبيق أحكام هذا الفصل، 
يقصد بالعامل كل شخص 
طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان 

 
 (:211مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تطبيق أحكام هذا الفصل،  يف

يقصد بالعامل كل شخص 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نوعه لدى صاحب عمل وحتت 
 إدارته وإشرافه.

 
 
 
 
 

ويقصد بالشخص االعتباري 
اخلاص، كل جمموعة من 
األشخاص أو األموال يعترف هلا 

 القانون هبذ  الصفة.
كما يقصد بعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 
االعتباري اخلاص ) الرئيس 

نوعه لدى صاحب عمل وحتت 
 إدارته وإشرافه.

 
 
 
 
 

ويقصد بالشخص االعتباري 
اخلاص، كل جمموعة من 

األموال يعترف هلا األشخاص أو 
 القانون هبذ  الصفة.

كما يقصد بعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 
االعتباري اخلاص ) الرئيس 

نوعه لدى صاحب عمل وحتت 
 إدارته وإشرافه.

ويعد خاضعًا ألحكام هذا 
كل من يؤدي عماًل أو  الفصل
دون أن يكون  بأية صفةخدمة 

وإشراف من  خاضعًا إلدارة
 يؤدي إليه العمل أو اخلدمة.

ويقصد بالشخص االعتباري 
اخلاص، كل جمموعة من 
األشخاص أو األموال يعترف هلا 

 القانون هبذ  الصفة.
كما يقصد بعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 
االعتباري اخلاص ) الرئيس 

طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان 
نوعه لدى صاحب عمل وحتت 

 إدارته وإشرافه.
ويعد يف حكم العامل كل من 
يؤدي عماًل أو خدمة دون أن 
يكون خاضعًا إلدارة وإشراف 

 من يؤدي إليه العمل أو اخلدمة.
 

ويقصد بالشخص االعتباري 
جمموعة من اخلاص، كل 

األشخاص أو األموال يعترف هلا 
 القانون هبذ  الصفة.

كما يقصد بعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

ونائب الرئيس واألعضاء( أيا 
 اجمللس أو شكله. كانت تسمية

 (:218مادة )
ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لنفسه أو لغري  بشكل 
مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 

إخالاًل بواجبات عمله أو  عنه،
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

ونائب الرئيس واألعضاء( أيا 
 كانت تسمية اجمللس أو شكله.

 (:218مادة )
 دون تعديل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونائب الرئيس واألعضاء( أيا 
 .كانت تسمية اجمللس أو شكله

 (:218مادة )
 دون تعديل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االعتباري اخلاص ) الرئيس 
ونائب الرئيس واألعضاء( أيا 

 كانت تسمية اجمللس أو شكله.
 (:218مادة )

ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 

لس اإلدارة أو جملس األمناء جم
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لنفسه أو لغري  بشكل 
مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 االعتباري اخلاص.
ويسري حكم الفقرة السابقة ولو 
كان العامل أو عضو جملس 
اإلدارة أو جملس األمناء يقصد 
عدم أداء العمل أو عدم االمتناع 

 عنه.
 
 

 (:213مادة )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (:213مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (:213مادة )
" بعد ف بهاملكلَّإضافة عبارة " -

عبارة "عقب متام العمل" 
الواردة يف السطر الثالث من 

 املادة.

 نص املادة بعد التعديل:

صاحب العمل أو الشخص 
 االعتباري اخلاص.

ويسري حكم الفقرة السابقة ولو 
كان العامل أو عضو جملس 
اإلدارة أو جملس األمناء يقصد 
عدم أداء العمل أو عدم االمتناع 

 عنه.
 
 

 (:213مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
سنوات كل عامل أو عضو  عشر

جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لنفسه أو لغري  بشكل 
مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع عقب متام 

أو االمتناع  املكلَّف بهالعمل 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 
منصبه أو إضرارًا مبصاحل صاحب 

ص االعتباري العمل أو الشخ
 اخلاص.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لنفسه أو لغري  بشكل 
مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع عقب متام 

أو االمتناع  املكلَّف بهالعمل 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 

إضرارًا مبصاحل صاحب منصبه أو 
العمل أو الشخص االعتباري 

 اخلاص.
 
 

 
ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 

فسه أو لغري  بشكل أو قبل لن
مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع عقب متام 
العمل أو االمتناع عنه، إخالاًل 
بواجبات عمله أو منصبه أو 
إضرارًا مبصاحل صاحب العمل أو 

 الشخص االعتباري اخلاص.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 (:241مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لنفسه أو لغري  بشكل 
مباشر أو غري مباشر عطية او 
مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 

ن عمل ال يدخل يف مهام عمله ع
أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو 
اعتقد  خطًأ، إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

 االعتباري اخلاص.

 (:241مادة )
 دون تعديل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:241مادة )
 دون تعديل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (:241مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 

ة أو جملس األمناء جملس اإلدار
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لنفسه أو لغري  بشكل 
مباشر أو غري مباشر عطية او 
مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عن عمل ال يدخل يف مهام عمله 
أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو 
اعتقد  خطًأ، إضرارًا مبصاحل 

شخص صاحب العمل أو ال
 االعتباري اخلاص.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 

 (:241مادة ) 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس من عرض على 
عامل أو عضو جملس اإلدارة أو 
جملس األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص، دون أن يقبل منه عرضه، 
عطية أو مزية من أي نوع أو 
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 

 

 (:241مادة ) 
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (:241مادة ) 
حذف عبارة "مدة ال تزيد  -

على ثالث سنوات" الواردة 
 يف بداية املادة.

 
 
 
 
 

 نص املادة بعد التعديل:
يعاقب باحلبس من عرض على 
عامل أو عضو جملس اإلدارة أو 
جملس األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص، دون أن يقبل منه عرضه، 
عطية أو مزية من أي نوع أو 
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 

 
 

 (:241مادة )
 
 
 

 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ثالث سنوات من عرض على 
عامل أو عضو جملس اإلدارة أو 
جملس األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص، دون أن يقبل منه عرضه، 
عطية أو مزية من أي نوع أو 
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

أو لالمتناع عن عمل لإلخالل 
بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب العمل 

 باري اخلاص.أو الشخص االعت
 
 
 
 
 

 (:244مادة )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (:244مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 

أو لالمتناع عن عمل لإلخالل 
بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب العمل 

 باري اخلاص.أو الشخص االعت
 
 
 
 

 (:244مادة )
املوافقة على نص املادة كما   -

ورد يف املشروع بقانون مع 
مراعاة تصحيح اخلطأ النحوي 

 " لتصبحعامليف كلمة "
" وتصحيح اخلطأ عاماًل"

 أو لالمتناع عن عمل لإلخالل
بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب العمل 

 أو الشخص االعتباري اخلاص.
 
 
 
 

 (:244مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
( من هذا القانون يعاقب 241)

الراشي باحلبس مدة ال تزيد على 
 عشر سنوات.

ويعد راشيًا كل من أعطى أو 
أو  عاماًلقدم أو عرض أو وعد 

عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 

ري اخلاص بشكل مباشر أو غ
مباشر بعطية أو مزية من أي نوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املطبعي يف كلمة "االعتبار" 
 ".االعتباريلتصبح "

 
 نص املادة بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
هذا القانون يعاقب ( من 241)

الراشي باحلبس مدة ال تزيد على 
 عشر سنوات.

ويعد راشيًا كل من أعطى أو 
أو  عاماًلقدم أو عرض أو وعد 

عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص بشكل مباشر أو غري 
مباشر بعطية أو مزية من أي نوع 

 
 
 

مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
( من هذا القانون يعاقب 241)

الراشي باحلبس مدة ال تزيد على 
 عشر سنوات.

ويعد راشيًا كل من أعطى أو 
قدم أو عرض أو وعد عامل أو 

س اإلدارة أو جملس عضو جمل
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص بشكل مباشر أو غري 
مباشر بعطية أو مزية من أي نوع 
ألداء عمل أو االمتناع عنه 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

ألداء عمل أو االمتناع عنه 
لإلخالل بواجبات عمله أو 
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

اخلاص، حىت ولو كان  االعتباري
ذلك عقب متام العمل أو االمتناع 

 عنه.
 
 
 

 (:243مادة )
ُيحكم فضاًل عن العقوبات املبينة 

( 244( إىل )218يف املواد من )
مبصادرة العطية اليت قبلها العامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:243مادة )
 دون تعديل.

 
 

ألداء عمل أو االمتناع عنه 
ت عمله أو لإلخالل بواجبا

منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

اخلاص، حىت ولو كان  االعتباري
ذلك عقب متام العمل أو االمتناع 

 عنه.
 
 
 

 (:243مادة )
 دون تعديل.

 
 

لإلخالل بواجبات عمله أو 
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 
االعتبار اخلاص، حىت ولو كان 
ذلك عقب متام العمل أو االمتناع 

 عنه.
 
 
 
 

 (:243مادة )
ُيحكم فضاًل عن العقوبات املبينة 

( 244( إىل )218يف املواد من )
مبصادرة العطية اليت قبلها العامل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

أو عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 

 اخلاص أو اليت عرضت عليه.
 
 

 (:242مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص 

سندات أو أوراقًا  اختلس مااًل أو
ذات قيمة مالية أو جتارية أو 
معنوية وجدت يف حيازته بسبب 

 عمله أو منصبه.

 
 
 
 
 

 (:242مادة )
 الفقرة األوىل دون تعديل. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 (:242مادة )
 دون تعديل.

 
 
 
 
 
 
 

أو عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 

 اخلاص أو اليت عرضت عليه.
 
 

 (:242مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 

لس اإلدارة أو جملس األمناء جم
للشخص االعتباري اخلاص 
اختلس مااًل أو سندات أو أوراقًا 
ذات قيمة مالية أو جتارية أو 
معنوية وجدت يف حيازته بسبب 

 عمله أو منصبه.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
وإذا كان اجلاين من مأموري 
التحصيل أو املندوبني له أو 
األمناء على الودائع أو الصيارفة 
وسلم إليه املال أو السندات أو 
األوراق املالية أو التجارية أو 

 لملكها وانصرفت نيته إىلغريها 
 .عّد ذلك ظرفًا مشددًا

 
 
 
 

 (:245مادة )
 

إعادة صياغة الفقرة الثانية من  -
على النحو التايل: )وإذا  املادة

كان اجلاين من مأموري 
التحصيل أو املندوبني له أو 
األمناء على الودائع أو 
الصيارفة وسلم إليه املال أو 
السندات أو األوراق املالية أو 

وانصرفت التجارية أو غريها، 
نيته إىل لملكها عّد ذلك ظرفًا 

 (.مشددًا
 

 (:245مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 .بإعادة صياغة املادة النواب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:245مادة )
 إعادة صياغة املادة:

 
وإذا كان اجلاين من مأموري 
التحصيل أو املندوبني له أو 
األمناء على الودائع أو الصيارفة 

السندات أو وسلم إليه املال أو 
األوراق املالية أو التجارية أو 
غريها هبذ  عّد ذلك ظرفًا 

 مشددًا.
 
 
 
 
 

 (:245مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو 
عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص عهد إليه احملافظة على 
مصلحة إلحدى اجلهات اليت 

( 411ورد ذكرها يف املادة )
من هذا القانون يف صفقة أو 

أو قضية وأضر عمدًا  عملية
هبذه املصلحة ليحصل على ربح 

 لنفسه أو لغريه.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو 
عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص عهد إليه احملافظة على 
مصلحة إلحدى اجلهات اليت 

( 411ورد ذكرها يف املادة )
من هذا القانون يف صفقة أو 
عملية أو قضية وأضر عمدًا 
هبذه املصلحة ليحصل على ربح 

 لنفسه أو لغريه.
 
 
 

 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل شخص عهد 
إليه اكافظة على مصلحة شخص 
آخر يف صفقة أو عملية أو قضية 

 وأضر عمدًا هبذ  املصلحة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 (:244مادة )
 
 
 
 
 

فضاًل عن العقوبات املقررة 
للجرائم املنصوص عليها يف هذا 

على اجلاين  جيوز احلكمالفصل 
بغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار 
 وال تزيد على عشرة آالف دينار.

 
 
 

 (:244مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (:244مادة )
"  جيوز احلكمإحالل عبارة "  -

حمل كلمة " حيكم " الواردة 
 يف السطر األول من املادة.

 

 نص املادة بعد التعديل:
فضاًل عن العقوبات املقررة 
للجرائم املنصوص عليها يف هذا 

على اجلاين  جيوز احلكمالفصل 
بغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار 
 وال تزيد على عشرة آالف دينار.

 
 
 
 

 (:244مادة )
 
 
 
 

ن العقوبات املقررة فضاًل ع
للجرائم املنصوص عليها يف هذا 
الفصل حيكم على اجلاين بغرامة 
ال تقل عن مخسمائة دينار وال 

 تزيد على عشرة آالف دينار.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 (:241مادة ) 

 
 
 
 

اجلاين يف إحدى اجلرائم  إذا بادر
املنصوص عليها يف هذا الفصل 
بإبالغ السلطات القضائية أو 
اإلدارية باجلرمية قبل اكتشافها، 

 عد ذلك عذرًا خمففًا.
وجيوز للقاضي إعفاؤ  من العقوبة 

 إذا رأى حماًل لذلك.
 

 
 

 (:241مادة ) 
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 

 (:241) مادة
حذف عبارة " أو اعترف هبا"   -

الواردة يف السطر الثاين من 
 املادة.

 نص املادة بعد التعديل:
إذا بادر اجلاين يف إحدى اجلرائم 
املنصوص عليها يف هذا الفصل 
بإبالغ السلطات القضائية أو 
اإلدارية باجلرمية قبل اكتشافها، 

 عد ذلك عذرًا خمففًا.
العقوبة وجيوز للقاضي إعفاؤ  من 

 إذا رأى حماًل لذلك.

 (:241مادة ) 
 
 
 
 

إذا بادر اجلاين يف إحدى اجلرائم 
املنصوص عليها يف هذا الفصل 
بإبالغ السلطات القضائية أو 

قبل اكتشافها أو اإلدارية باجلرمية 
 اعترف هبا، عد ذلك عذرًا خمففًا.

وجيوز للقاضي إعفاؤ  من العقوبة 
 إذا رأى حماًل لذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
رئيس جملس الوزراء  على

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل وي هذا القانون،أحكام  تنفيذ
من اليوم التايل لتاريخ اعتباًرا به 

 .نشر  يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل      

 املادة الثانية
رئيس جملس الوزراء  على

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
عمل وي هذا القانون،أحكام  تنفيذ
من اليوم التايل لتاريخ اعتباًرا به 

 .نشر  يف اجلريدة الرمسية
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 م2011 مايو 22 التاريخ :
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسـوم بقـانون : املوضوع 

م، )جتريم الرشـوة 2010لسنة ( 10، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1291( لسنة 11رقم )

 واالختالس يف القطاع األهلي(.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

، معالي السيد علي بن صالح الصاالح ريايا المسلاام، أرفق 1099 مايو 24بتاريخ      

مشااروق قااانوع بتعااد    مممك نسمم  (، 1099 -5 -3ت ق/  ل ص235ضمم ك اتابممم ر مم   

، المرافا  0111( لساةة 01العقوبات الصادر بالمرسوم بقانوع رقم )بعض أحكام قانوع 

م، )تساار م الرةااوال واس ااتالل فااي القطاااق 1101( لسااةة 01للمرسااوم الملكااي رقاام )

 إلى لجن  الشمون  التشمعية   نالنانون م ، ن لمن ل نا شمتم نإبمماح ال عليمات    مم ،األهلي(

 .الشون  ال ارج   نالمفاع ناألمك الوطني ل جن 
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م،  نمممت لجنمم  الشممون  التشممعية   نالنانون مم  اجت ا  مما 1099 مممايو 11نبتمماريخ      

ن لمممن بر مممور  ،ال مممراور نمممانو المشمممعنع ، ل مممط اط ةممم    مممى الثمممامك نالةشمممعيك

 ال ستشاريك ناالختصاص  ك النانون  ك بال ج س.

 

 

ل بمما    نممانو المشممعنع إلممى  مممم م ال مم   –بةممم ال مانلمم  نالننمما   –نانت مم  ال جنمم        

 نألكام المستور.

 

 رأي اللسةة:

مشاروق قاانوع بتعاد   بعاض أحكاام قاانوع العقوباات الصاادر سمعم   تمع  ال جنم      

( لساةة 01، المراف  للمرسوم الملكي رقم )0111( لسةة 01بالمرسوم بقانوع رقم )

المسممتوري  مممك النممال ت ك  ،م، )تساار م الرةااوال واس ااتالل فااي القطاااق األهلااي(1101

 نالنانون  .

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 
مشروع قانون بشأن تنظيم 

ضوء العمل الفين )املعد يف 
االقتراح بقانون املقدم من 

 جملس النواب(.
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 1111يناير  11التاريخ : 
 التقريـر التاسع للجنـة اخلدمات

 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  (  خبصوص
 بقانون املقدم من جملس النواب(بشأن تنظيم العمل الفين )املعد يف ضوء االقتراح 

 العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ددور االنعقا
 

 : مقدمــة
م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصـاحل رئـيس   4111نوفمرب  12بتاريخ 

( إىل جلنة اخلدمات خبصوص 4111-11-3/ ص ل خ ت /  488جملس الشورى خطاًبا برقم )
( لسنة )  ( بشأن تنظيم العمل الفين )املعد يف ضوء االقتراح بقـانون    مشروع قانون رقم )

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقريـر يتضـمن رأي   املقدم من جملس النواب(
 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس يف موعد أقصا  ثالثة أسابيع من تارخيه. 

  

 إجراءات اللجنة : -أواًل
 لتكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :لتنفيذ ا

تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي  (4)
 الثالث يف االجتماعات التالية:
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 ـخــــالتاري رقم االجتماع الرقم
 م14/11/4111 اخلامس 1

 م43/11/4111 السادس 4

 م12/14/4111 السابع 3
 م12/11/4114 الثامن 2

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة  (1)
 واليت اشتملت على ما يلي:

 

 الرأي الدستوري والقانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون. -
 )مرفق(

 )مرفق(العمل.مرئيات ومالحظات وزارة  -

 )مرفق(مرئيات ومالحظات ديوان اخلدمة املدنية.  -

 مشروع القانون املذكور ومذكريت احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه.  -

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته.  -

 

  من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصـل  االجتماع السادس يف وبدعوة من اللجنة، شارك
 الثالث:التشريعي 

 

 نزارة الة ل: .أ 

 القايم بأعمال مد ر إدارال   دالفتاحــــــد عبـــــــيد أحمـــــــالس .0

 ةؤوع معاهد التدر ب.

 المستشار القانوني. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن .1
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 مستشار مكتب وز ر العم . دالوهاب قارونيــــال عبـــيد جمــالس .3

 

  يوا  ال مم  ال من  : .ب 

 مد ر عام التةظيم وموازنة الوظايف. ادرــــي عبدالقــعليد ـــالس .0

 ة.ـــؤوع القانونيـــــار الشـــــمستش الـالسيد إبراهيم عبدهللا كم .1

 

 ه ئ  تني   سوق الة ل: .ج 

 ذي.ــا التةفيــالريي  يـــامة العبســـــيد أســـــالس .0

 المستشار القانوني.  السيد عبدالرحمن علي فارل .1

 

  :شارك في اجت ا ات ال جن  مك األمان  الةام  بال ج س 

 .لشؤوع اللساعالمستشار القانوني  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .0

 وني.ـــــــــباحـــــــث قان السيد علي عبدهللا العـــــرادي .1

 

  السيد أيوب علي طريفتوىل أمانة سر اللجنة. 

 

ـًا: رأي جلنة الشؤون التشريعية   )مرفق( :والقانونية مبجلس الشورىثاني
ذهبت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى يف توصيتها بشـأن مشـروع   
القانون إىل عدم خمالفة مشروع القانون ملبادئ وأحكام الدستور، بينما ترى أن القوانني احلاليـة  

 املشروع بقانون.النافذة يف التشريع البحريين تعترب كافية، وتغطي ما جاء به 
 



 110 

ـًا: خمتصر رأي وزارة العمل :  )مرفق( ثالث
بينت الوزارة أن أهداف مشروع القانون مت تكريسها وحتققها مبوجب قانون التـدريب  

م، حيث حددت أحكامه املستويات املهنية ومستويات الشهادات، 4111( لسنة 11املهين رقم )
حتديد اجلهات املختصة بقياس مستوى املهـارة   وجدول التصنيف والتوصيف املهين، باإلضافة إىل

 واملهن اخلاضعة هلذا القياس.
كما بينت أن إنشاء مثل هذا القانون قد يتعارض مع ما تقوم به جلنـة تطـوير التعلـيم    
والتدريب مبجلس التنمية االقتصادية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة من إعداد مشروع منظومة 

وصل إىل مراحله األخرية ومشروع منظومة املعايري املهنية باإلضـافة إىل   املؤهالت الوطنية والذي
 مشروع قانون العمل يف القطاع األهلي، إذ يتم ربط الوظائف املهنية والفنية هبذ  املشاريع.

كما بينت أن مملكة البحرين تطبق حاليا الدليل العـر  اخلليجـي املوحـد للتصـنيف     
الغ األمهية يف توفري البيانات واملعلومات املتعلقة باهلياكل املهنيـة  والتوصيف املهين والذي حيمل ب

الالزمة لعملية التخطيط العلمي املدروس من أجل تنمية املوارد البشرية وصياغة برامج التـدريب  
 وتطوير املهارات املهنية والتنبؤ باالحتياجات اآلنية واملستقبلية من القوى العاملة.

أنه بدأ العمل مبشروع منظومة املعايري املهنية والوطنية منذ أكتوبر  وأضافت الوزارة العمل
لالرتقاء باملهن والوظائف يف البحرين جبميع ختصصاهتا. كما انطلق مشروع آخر وهـو   4111

مشروع إنشاء مركز قياس املهارات واملهن الذي ينفذ  وزارة العمل بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق 
م املهارات لدى العاملني يف مجيع القطاعات، ورفع مستوى االنتاجيـة  العمل، وذلك هبدف تقيي

واجلودة واألجور، واالعتراف مبستوى املهارات لدى العاملني غري احلاصـلني علـى خمرجـات    
 أكادميية، وتلبية حاجة سوق العمل من العاملني وأصحاب املهارات.

الغاية اليت يرمـي مشـروع    كما بينت الوزارة أن كل األسباب اليت ذكرت أعال  حتقق 
 القانون غلى حتقيقها وهي متحققة على أرض الواقع.
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ـًا: خمتصر رأي ديوان اخلدمة املدنية:   رابع
بني الديوان أنه ال حاجة ملثل هذا املشروع وذلك الحتواء قانون اخلدمة املدنية على قواعد 

دمة املدنية تتعلق باألحكام العامة، وأسس شاملة جلميع الوظائف املعتمدة واهليكل التنظيمي يف اخل
والعالقة الوظيفية وانتهاؤها الذي يشتمل على تفسري قانوين، والتعيني، والترقية، والرعاية الصحية 
واالجتماعية، واشتراطات السالمة، واشتراطات ومعايري الوظائف وملن يشغلها، وأسس وضوابط 

خلدمة املدنية ومن بينهم شاغلي الوظـائف  وضع جداول الرواتب والعالوات والبدالت ملوظفي ا
 الفنية، مما ينفي احلاجة لوجود قانون متخصص للوظائف الفنية يف اخلدمة املدنية.

( مـن  11-11-3-8( من قانون اخلدمة املدنية واملـواد ) 8كما أنه نصت املادة رقم )
يف كل فئـة وظيفيـة   الالئحة التنفيذية على اختصاص ديوان اخلدمة املدنية بترتيب وتقييم وتصن

وحتديد الواجبات واملسؤوليات والصالحيات واملؤهالت واملهارات والقدرات املطلوبة لشـغلها  
 ووضع املعايري واالرشادات واألوصاف  واملسميات الوظيفية والدرجات املناسبة هلا. 

ويعكف الديوان باستمرار على استحداث وتطوير معايري لتصنيف مجيع الوظائف باخلدمة 
املدنية مبا فيها الوظائف الفنية حسب احلاجة واألمهية والتغريات اليت تطرأ على سوق وبيئة العمل، 
وكذلك مراجعة وتطوير العالوات والبدالت املستحقة هلا مبا يتناسب مع ظروف ومتطلبات العمل 

ية لقـانون  ( من الالئحة التنفيذ111واليت من ضمنها بدل طبيعة العمل اليت توضحها املادة رقم )
اخلدمة املدنية والذي مينح للموظف كتعويض عن الظروف غري اكببة يف بيئة العمـل واملخـاطر   
اكيطة هبا إذا تعذر إدخاهلا ضمن الراتب اكدد للوظيفة، كما أن مجيع فئات الوظـائف الفنيـة   

وي على كل ما ( من مقترح القانون هلا معيار تصنيف خاص معتمد حيت3املذكورة يف املادة رقم )
( وظيفة فنية يشـغلها وـو   48ذكر يف املواد املذكورة أعال ، ويوجد يف اخلدمة املدنية حوايل )

 % من جمموع موظفي اخلدمة املدنية.8موظفا أي حوايل  3411
( 124( و)121( من قانون اخلدمة املدنية واملادتان رقمـي ) 143وقد نصت املادة رقم )

التزام اجلهات احلكومية خبلق بيئة عمل مأمونة طبقا للمواصفات الفنيـة  من الالئحة التنفيذية على 
وقواعد العمل واالشتراطات واألصول املعتمدة والتشريعات الصادرة مبملكة البحـرين واألدلـة   
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اإلرشادية الصادرة عن ديوان اخلدمة املدنية مع متابعة املخاطر واألمراض املهنية من خالل إجراء 
ث املتعلقة بأمور السالمة والصحة املهنية وهذ  املواد تشمل الوظـائف الفنيـة   الدراسات والبحو

 حسب طبيعة املخاطر اليت تواجهها كل فئة منها.
 

ـًا: رأي هيئة تنظيم سوق العمل:   خامس
بني ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل أن عمل اهليئة يقتصر على تصاريح العاملني وليس تنظيم 

 املهنية، وأن هذا العمل منوط بوزارة العمل.أعماهلم أو تصنيفاهتم 
 

ـًا: رأي اللجنة:  سادس
ضـوء االقتـراح    واملعد علىمشروع القانون املذكور ا  اهتلجنة خالل اجتماعالناقشت 

 .ن املقدم من جملس النوابوبقان
من إحدى عشرة مادة حددت األوىل منها  –فضاًل عم الديباجة  -يتألف املشروع بقانون 

بالكلمات والعبارات الواردة فيه، والثانية تعريف وشروط الفين املتخصص يف تركيـب  املقصود 
األنظمة وصيانتها، والثالثة حددت فئات الفنيني، والرابعة درجات الفنيني، واخلامسة الشـهادات  

ـ  ابعة األكادميية الفنية، والسادسة االلتزام بتوفري بيئة العمل املناسبة الضامنة لسالمة الفنيني، والس
االلتزام بوضع هيكل وظيفي لفئة الفنيني يف جهات العمل التابعني هلا، والثامنة مبنح عالوة اخلطر 
لشاغلي الوظائف الفنية، والتاسعة لاللتزام بتوفري التدريب املناسب للفنيني، والعاشـرة باملعاقبـة   

يف حالة العود، واحلاديـة   بالغرامة أو اإليقاف املؤقت ملخالفة أحكام هذا القانون وتشديد العقوبة
 عشرة تنفيذية إجرائية للعمل بالقانون اعتباًرا من تاريخ اليوم التايل لنشر .

وبعد االطالع على رأي احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى رأي جلنـة  
الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء ومالحظـات املستشـار   
القانوين لشؤون اللجان باجمللس، وبعد االستئناس برأي كل من وزارة العمل، وديـوان اخلدمـة   



 114 

ة تنظيم سوق العمل ، فإن اللجنة ترى أن األهداف اليت يرمي املشروع بقـانون إىل  املدنية، وهيئ
حتقيقها متحققة بالفعل ومنظمة يف عدة قوانني، منها: قانون العمل يف القطاع األهلـي الصـادر   

( لسـنة  28م وتعديالته، ويف املرسوم بقـانون رقـم )  1314( لسنة 43باملرسوم بقانون رقم )
م يف شأن تنظيم 1381( لسنة 11نون اخلدمة املدنية، واملرسوم بقانون رقم )م بإصدار قا4111

م يف شأن مزاولـة غـري   1381( لسنة 4مزاولة املهن اهلندسية وتعديالته، واملرسوم بقانون رقم )
م بشأن التدريب املهين 4111( لسنة 11األطباء والصيادلة للمهن الطبية املعاونة، والقانون رقم )

 القوانني، ومن مث فال توجد حاجة إىل قواعد جديدة لتنظيم العمل الفين. وغري ذلك من
كما اتضح للجنة خالل لقائه مبمثلي ديوان اخلدمة املدنية أنه ال حاجة ملثل هذا املشـروع  
وذلك الحتواء قانون اخلدمة املدنية على قواعد وأسس شاملة جلميع الوظائف املعتمدة واهليكـل  

املدنية تتعلق باألحكام العامة، والعالقة الوظيفية وانتهاؤها، والتعيني، والترقية، التنظيمي يف اخلدمة 
والرعاية الصحية واالجتماعية، واشتراطات السالمة، واشتراطات ومعايري الوظائف وملن يشغلها، 
وأسس وضوابط وضع جداول الرواتب والعالوات والبدالت ملوظفي اخلدمة املدنية ومن بينـهم  

 وظائف الفنية، مما ينفي احلاجة لوجود قانون متخصص للوظائف الفنية يف اخلدمة املدنية.شاغلي ال
( من الالئحة التنفيذية على اختصاص ديوان اخلدمة 11-11-3-8كما أنه نصت املواد )

املدنية بترتيب وتقييم وتصنيف كل فئة وظيفية وحتديد الواجبات واملسـؤوليات والصـالحيات   
رات والقدرات املطلوبة لشغلها ووضـع املعـايري واالرشـادات واألوصـاف      واملؤهالت واملها

 واملسميات الوظيفية والدرجات املناسبة هلا. 
ويعكف الديوان باستمرار على استحداث وتطوير معايري لتصنيف مجيع الوظائف باخلدمة 

 على سوق وبيئة العمل.املدنية مبا فيها الوظائف الفنية حسب احلاجة واألمهية والتغريات اليت تطرأ 
كما أنه اتضح للجنة أيضا خالل لقائها مبمثلي وزارة العمل أنه يوجد لدى الوزارة  منـذ  

م دليل )التصنيف والتوصيف الوظيفي( تعمل به الوزارة منذ ذلك التاريخ، كما يوجد 1381عام 
ـًا )الدليل العر  اخلليجي املوحد للتصنيف والتوصيف الوظيفي( الصادر  م بنـاء  1333سنة أيض

على االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول جملس التعاون، واليت وافقت عليه مملكة البحرين مبوجـب  
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م، وتستخدم اململكة هذين الـدليلني بالفعـل يف كافـة    1381( لسنة 44املرسوم بقانون رقم )
 جهات العمل، ومن مث فليست هناك حاجة إىل إضافة تصنيف أو توصيف جديد.

جانب آخر فأن التصنيف والتوصيف املهين الذي تعتمد  مملكة البحرين يسـتند إىل  ومن 
الدراسات العلمية والبحوث امليدانية لسوق العمل لتصنيف مجيع املهن، ويتم حتديث هذا النظـام  
ـًا ملستجدات سوق العمل، سواء على الصعيد اكلي أو الدويل من خالل جهـود   باستمرار وفق

 عربية املتعلقة بإعداد الدليل العر  املوحد للتصنيف والتوصيف املهين.منظمة العمل ال
 

وبناًء على ذلك، فإن األهداف اليت يرمي املشروع بقانون بشأن تنظيم العمل الفـين إىل  
حتقيقها متحققة بالفعل يف الواقع العملي داخل اململكة ومل يأت املشروع املشار إليه جبديد يف هذا 

 الشأن.
ا تقدم، فإن جملس النواب قد رفض مشروع القانون من حيث املبدأ بـالرغم أن  إضافة مل

 املشروع مقدما ابتداء من نفس اجمللس.
مشروع قانون  بعدم املوافقة من حيث املبدأ علىكل ذلك ترى اللجنة التوصية ويف ضوء 

املقدم من جملس رقم )  ( لسنة )  ( بشأن تنظيم العمل الفين )املعد يف ضوء االقتراح بقانون 
 النواب(.

 
ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سابع

 :، اتفقت اللجنة على اختيار كل من( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى 33إعمااًل لنص املادة ) 

ـًا.    خليل إبـراهيم الـذواديسعادة األستاذ  .1  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.       العوينايتعبداجلليل عبداهلل سعادة األستاذ  .1
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ـًا  توصية اللجنة:  -ثامن
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي 

 مبا يلي:
مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن تنظيم العمـل  عدم املوافقة من حيث املبدأ على  -

 االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(الفين )املعد يف ضوء 

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 
 

 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم      أ. منرية عيسى بن هندي
 رئيس جلنة اخلدمـات                نائب رئيس جلنة اخلدمات     
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 م2011نوفمرب  30التاريخ : 
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم
 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
بشـنن ننيـيم العمـل ال نـي ) املعـد يف ضـو  املوضوع : مشروع قانون  رقم ) ( لسنة ) ( 

 االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب (.
 

 

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

معااالي الساايد علااي باان صااالح الصااالح رياايا م، أرفممق 1099 نمموف بع 91بتمماريخ      

مشاروق نس   مك  (،1099 -99 – 3ص ل ت ق /  181، ض ك اتابم ر    المسلا

قانوع  رقم ) ( لسةة ) ( بشأع تةظيم العما  الفةاي ) المعاد فاي ااوت اسقتاراح بقاانوع 

التشممعية   نالنانون مم ، ن لممن ل نا شممتم إلممى لجنمم  الشممون   المقاادم ماان مسلااا الةااواب ( 

 نإبماح ال عليات    م ل جن  ال ممات.

 

اجت ا  ما ،  نممت لجنم  الشمون  التشمعية   نالنانون م  م1099نوف بع  30نبتاريخ      

، نمراعتممم اضي ممال  ، ن ممعار ال ممراور مشممعنع النممانو ، ل ممط اط ةمم    ممى الةاشممع

 بال ج س. شار النانونيمج س النواب بشأنم، ن لن بر ور ال ست
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إلممى  مممم م ال مم  مشممعنع النممانو   –بةممم ال مانلمم  نالننمما   –نانت مم  ال جنمم  

ل بما   نألكممام المسمتور، ب ن مما تممع  أ  النموان ك الرال مم  النافممرة فمي التشممعي  البرعينممي 

 .تةتبع ااف  ، نتغطي ما جاح بم ال شعنع بنانو 

 

 

 رأي اللسةة:

مشروق قانوع  رقم ) ( لسةة ) ( بشأع تةظيم العم  الفةي ) المعاد  تع  ال جن  سعم      

 مك النال   المستوري . في اوت اسقتراح بقانوع المقدم من مسلا الةواب ( 

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                           
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                     
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خبصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام املرسوم 
م 1111( لسنة 11بقانون رقم )

بشأن الالئحة الداخلية جمللس 
)املعد يف ضوء االقتراح الشورى 

 بقانون املقدد من جملس الشورى(.
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 م1111يناير  16التاريخ :
 

 التقريـر الثالث والعشرون للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 حول 

بشأن الالئحة  1111( لسنة 11)رقم بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون قانون  مشروع

 الداخلية جمللس الشورى ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 
 

 : مقدمــة
 

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقانونيةاستلمت جلنة ال      

من دور االنعقاد العادي  م،4111مايو  8املؤرخ يف (  4111 -5 -3ص ل ت ق /  411) 

 مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  األول من الفصل التشريعي الثالث،

بشأن الالئحة الداخلية  1111( لسنة 11)رقم بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون قانون 

على أن تتم جمللس الشورى ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(، 

 اجمللس. ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،دراسته وإبداء املالحظات
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   رقم لس الشورىمعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جمكما استلمت اللجنة خطاب      

م، من دور االنعقاد العادي 4111أكتوبر  13( املؤرخ يف  4111-11-3/ ت قص ل  442)

دراسة املشروع بقانون  الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 
 
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

دور االنعقاد الثاين من الفصل التشـريعي الثالـث يف    تدارست اللجنة مشروع القانون يف (1)
 االجتماعات التالية: 

 م.4111أكتوبر  31اخلامس املنعقد بتاريخ                    .1

 م.4114يناير  2املنعقد بتاريخ               السادس عشر.1

 م.4114يناير  8املنعقد بتاريخ                 السابع عشر.3

 

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشروع موضوع البحث والدراسة واليت  (1)
 اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  قرار جملس النواب -

 (مرفقمشروع القانون املذكور. ) -
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 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني     املستشار القانوين للمجلس. .1

 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 

 
ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

 

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس النـواب  مشروع القانون ناقشت اللجنة      

بشأنه القاضي بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ، وتبودلت وجهات النظر بني أعضـاء اللجنـة   

أن مشروع القانون يرمي إىل ضمان متثيل جلنة شـؤون  واملستشار القانوين باجمللس، وانتهت إىل 

بباقي جلان اجمللس اخلمس النوعية الدائمة؛ وبـذلك   املرأة والطفل يف مكتب جملس الشورى أسوة

 تتحقق املساواة يف الوضع القانوين بني اللجان. 

 وعليه اجتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إىل التوصية باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ.  

 
ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث

 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار   33إعمااًل لنص املادة )      
 كل من :

 

ـًا                 األستاذ أحمد إبراهيم بهزاد سعادال .3  .مقرًرا أصلي

ـً                 األستاذال جميلة علي نصيفسعادال  .4  .امقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة :  -رابع
 

 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 
 1111( لسنة 11رقم )بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون قانون  مشروعاملوافقة على   -

بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملـس  

 .وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق ، من حيث املبدأ،الشورى(

 

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 
 
 
 

 

  دالل جاسم الزايد                            رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       ( 
قدم من املعد يف ضوء االقتراح بقانون امل( بشأن الالئحة الداخلية جمللس الشورى  1111( لسنة 11بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 (جملس الشورى

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 الديباجة

 

 حنن محد بن عيسـى لل خليفـة  

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( 15وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

 

 

قرر جملس النواب رفض  -

املشروع بقانون من حيث 

 املبدأ.

 الديباجة

 نصاللجنة باملوافقة على توصي  -

 دون تعديل. الديباجة

 الديباجة

 

 حنن محد بن عيسـى لل خليفـة  

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( 15وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

بشأن جملسي الشورى  4114لسنة 

 والنواب، وتعديالته،

( 55وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بشأن الالئحة الداخلية   4114لسنة 

جمللس الشورى، املعدل بالقانون رقم 

 ، 4114( لسنة 3)

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

يت نصه، وقد صدقنا عليه القانون اآل

 رنا:وأصد

بشأن جملسي الشورى  4114لسنة 

 والنواب، وتعديالته،

( 55وعلى املرسوم بقانون رقـم ) 

بشأن الالئحة الداخلية   4114لسنة 

جمللس الشورى، املعدل بالقانون رقم 

 ، 4114( لسنة 3)

أقر جملس الشورى وجملس النـواب  

يت نصه، وقد صدقنا عليه القانون اآل

 وأصدرنا:
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 املادة األوىل

 

 

ـُستبدل بنصـي املـادتني )   ( 15ي

من املرسوم بقـانون رقـم   ( 43و)

بشأن الالئحـة   4114( لسنة 55)

الداخلية  جمللس الشورى النصـان  

 اآلتيان:

 (:11مادة )

 املادة األوىل 

نص اللجنة باملوافقة على توصي  -

 دون تعديل.املادة 

 املادة األوىل

 

 

ـُستبدل بنصـي املـادتني )   ( 15ي

( من املرسوم بقـانون رقـم   43و)

بشأن الالئحـة   4114( لسنة 55)

الداخلية  جمللس الشورى النصـان  

 اآلتيان:

 (:11مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

يتكون مكتب اجمللس من الـرئيس  

ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان 

النوعية املنصوص عليها يف البنـود  

ـًا    ـًا ورابعـ ـًا وثالثـ أوال وثاني

ـًا من الفقـرة   ـًا وسادس وخامس

( مـن هـذ    41وىل من املادة )األ

 الالئحة مبجرد انتخاهبم.

 

 (:13مادة )

يتكون مكتب اجمللس من الـرئيس  

ونائبيه، ويضم إليهم رؤساء اللجان 

النوعية املنصوص عليها يف البنـود  

ـًا    ـًا ورابعـ ـًا وثالثـ أوال وثاني

ـًا من الفقـرة   ـًا وسادس وخامس

( مـن هـذ    41األوىل من املادة )

 رد انتخاهبم.الالئحة مبج

 

 (:13مادة )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

جيب أن يشترك العضو يف إحـدى  

جلان اجمللس النوعية املنصوص عليها 

ـًا    ـًا وثالثـ يف البنود أوال وثانيـ

ـًا مـن الفقـرة    ـًا وخامس ورابع

( مـن هـذ    41األوىل من املادة )

الالئحة، وله أن يشترك يف اللجنـة  

ـًا.املنصوص علي  ها يف البند سادس

كما للعضو أن يشترك يف جلنة دائمة 

واحدة أخرى من تلك اللجان اليت 

جيب أن يشترك العضو يف إحـدى  

جلان اجمللس النوعية املنصوص عليها 

ـًا    ـًا وثالثـ يف البنود أوال وثانيـ

ـًا مـن الفقـرة    ـًا وخامس ورابع

( مـن هـذ    41األوىل من املادة )

الالئحة، وله أن يشترك يف اللجنـة  

ـًا.  املنصوص عليها يف البند سادس

رك يف جلنة دائمة كما للعضو أن يشت

اللجان اليت واحدة أخرى من تلك 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

ـُشكلها اجمللس ـُشكلها اجمللس. .قد ي  قد ي

 

 املادة الثانية

 

ـُضاف إىل الفقرة األوىل من  ي

( من املرسوم بقانون 41املادة )

بشأن  4114( لسنة 55رقم )

الالئحة الداخلية  جمللس الشورى 

ـًا(  بنًدا جديًدا برقم )سادس

 

 

 

 

 

 املادة الثانية   

نص اللجنة باملوافقة على توصي  -

 دون تعديل.املادة 

 

 املادة الثانية

 

ـُضاف إىل الفقرة األوىل من  ي

( من املرسوم بقانون 41املادة )

بشأن  4114( لسنة 55رقم )

الالئحة الداخلية  جمللس الشورى 

ـًا(  بنًدا جديًدا برقم )سادس
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 نصه اآليت:

ـًا  املرأة  جلنة شئون –سادس

ـُشكل من سبعة  والطفل، وت

أعضاء، وختتص بدراسة مدى 

مالءمة التشريعات النافذة ذات 

الصلة باملرأة والطفل مع 

االتفاقيات املصادق عليها، وكل 

ما حيال إليها من مشروعات 

القوانني واقتراحات القوانني 

 نصه اآليت:

ـًا  املرأة  جلنة شئون –سادس

ـُشكل من سبعة  والطفل، وت

أعضاء، وختتص بدراسة مدى 

الءمة التشريعات النافذة ذات م

الصلة باملرأة والطفل مع االتفاقيات 

املصادق عليها، وكل ما حيال إليها 

من مشروعات القوانني واقتراحات 

القوانني ومجيع املوضوعات ذات 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

ومجيع املوضوعات ذات الصلة 

باملرأة والطفل، وتقد  الرأي إىل 

ن املختصة األخرى ذات اللجا

الصلة بشئون املرأة والطفل، 

ومتابعة التوصيات والقرارات 

اليت تصدر عن املؤمترات الربملانية 

ذات العالقة باملرأة والطفل 

واكالة من الشعبة الربملانية، 

 ورفع تقاريرها إىل اجمللس.

الصلة باملرأة والطفل، وتقد  الرأي 

إىل اللجان املختصة األخرى ذات 

الصلة بشئون املرأة والطفل، ومتابعة 

لتوصيات والقرارات اليت تصدر عن ا

املؤمترات الربملانية ذات العالقة باملرأة 

والطفل واكالة من الشعبة الربملانية، 

 ورفع تقاريرها إىل اجمللس.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

توصية جلنة الشؤون التشريعية 
 والقانونية

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة 

 
 

 املادة الثالثة            

 

 

ـُعمل هبذا القانون اعتباًرا من  ي

اليوم التايل لتاريخ نشر  يف اجلريدة 

 الرمسية.

 املادة الثالثة            

اللجنة بإعادة صياغة املادة توصي  -

 على النحو التايل:

على رئيس جملس الوزراء   "

تنفيذ  -كل فيما خيصه–والوزراء 

القانون اعتباًرا من اليوم التايل 

 ."لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثالثة   

 

 

على رئيس جملس الوزراء  

تنفيذ  -كل فيما خيصه–والوزراء 

القانون اعتباًرا من اليوم التايل 

 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خبصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام املرسوم 
م 1111( لسنة 11بقانون رقم )

الالئحة الداخلية جمللس بشأن 
الشورى )املعد يف ضوء االقتراح 
 بقانون املقدد من جملس الشورى(.
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 1111 يناير 11التاريخ : 
 

 اخلدمات لجنـةالثامن لتقريـر ال
 ( بشأن إنشاء جملس أعلى لألمن االجتماعي  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )بشأن 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(.

 الثالثمن الفصل التشريعي  الثاينالعادي  ددور االنعقا
 
 

 : مقدمــة
 

 رئيس جملس الشورى السيد علي بن صاحل الصاحل عايلأرسل صاحب امل م4111نوفمرب  12بتاريخ         
مشروع قانون رقم ) ( لسنة  خبصوص جلنة اخلدماتإىل  (4111-11-4 ت /خ /ص ل 484رقم )ب خطاًبا

، ( بشأن إنشاء جملس أعلى لألمن االجتماعي )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب( )
اجمللس يف موعد ليتم عرضه على  هات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظ

  أقصا  ثالثة أسابيع من تارخيه. 
 

 : إجراءات اللجنة -أواًل
 

 : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 

من الفصل التشريعي الثالـث يف  تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الثاين  (1)
 االجتماعات التالية:

 ـــخــــالتاري رقم االجتماع الرقم
 م14/11/4111 اخلامس 1
 م43/11/4111 السادس 4
 م12/14/4111 السابع 3
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 م12/11/4114 الثامن 2
موضوع البحث والدراسة واليت اشتملت  مبشروع القانونعلى الوثائق املتعلقة  أثناء دراستها اطلعت اللجنة (1)

 يلي: على ما
 
 
 

 )مرفق( الرأي الدستوري والقانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون. -

 مشروع القانون املذكور ومذكريت احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه.  -

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته.  -

 
  من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالثاالجتماع السابع يف وبدعوة من اللجنة، شارك: 

 

 

 

 نزارة لنوق االنسا  نالتن    االجت ا   : .  

 الوكي  المساعد للرعا ة والتأهي  اسجتماعي السـيدال بدر ـة  وسـف السيب .0

 مستشار قانوني. الدكتور أسامة كام  محمود متولي .1

 

 نزارة الماخ   : .ه 

 إدارال الشؤوع القانونية  الةقيب حسين سلماع مطر .0

 باحث قانوني. السيد إبراهيم عبدهللا جةاحي .1

 

  مك األمان  الةام  بال ج س اجت ا ات ال جن شارك في  : 

 .لشؤوع اللساعالمستشار القانوني  الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .3

 باحـــــــث قانوني. السيد علي عبدهللا العـــــرادي .4

 

  السيد أيوب علي طريفتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا  )مرفق( :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: ثاني
 

ذهبت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى يف توصيتها بشأن مشروع القانون إىل عدم سـالمة  
القانونية فيما يتعلق بتعريف "األمن االجتماعي"، إضافة إىل أن حتديد  الختصاصات مشروع القانون من الناحية 

اجمللس األعلى لألمن االجتماعي جاء متسما بالعمومية، وعدم التحديد بسبب غموض مفهوم األمن االجتماعي 
 الذي يقوم عليه مشروع القانون.

 
ـًا   :ماعيةخمتصر رأي وزارة حقوق االنسان والتنمية االجت: ثالث

 

األمن »وعللت رفضها بعدم وضوح مصطلح رفضت وزارة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية مشروع القانون 
تتداخل فيه عدة مفاهيم خمتلفة ومتشعبة ما سيثري العديد مـن  أنه الوارد يف املشروع بقانون حيث « االجتماعي

سالمة النصوص القانونية اليت جيب أن تكون واضحة اإلشكاليات يف مفهوم األمن ونطاقه، وبالتايل سيؤثر على 
 .غري مبهمة وال حتتمل التأويل على أكثر من وجه لكونه قانونًا خاّصًا

سالمة األفراد واجلماعات من األخطار الداخلية واخلارجية اليت قـد  " األمن االجتماعي يعين وبينت الوزارة أن 
أن غياب أو تراجع معدالت اجلرمية يعرب عن حالـة األمـن    تتحداهم" يف حني يرى فريق من علماء االجتماع

االجتماعي ، وأن تفشى اجلرائم وزيادة عددها يعين حالة غياب األمن االجتماعي، فمعيار األمن منوط بقـدرة  
وأن محاية االفراد واجلماعات من مسـؤوليات   ،املؤسسات احلكومية واألهلية يف احلد من اجلرمية والتصدي هلا

من خالل فرض النظام، وبسط سيادة القانون بواسطة االجهزة القضائية والتنفيذية، واستخدام القـوة إن  الدولة 
تطلب األمر؛ ذلك لتحقيق األمن والشعور بالعدالة اليت تعزز االنتماء إىل الدولة بصفتها احلامي واألمني حليـاة  

 الناس وممتلكاهتم وآماهلم بالعيش الكر . 
األمن االجتماعي تدور حول توفري حالة األمن واالستقرار والطمأنينة يف اجملتمع اكلي حبيث  ومن هنا فإن مفاهيم

يستطيع االفراد التفرغ لألعمال االعتيادية اليت يقومون هبا، ويف حالة غياب األمن فإن اجملتمع يكون يف حالـة  
 واالبداع يزدهران يف حالة السالم واالستقرار. فاإلنتاجشلل وتوقف ، 

تعريف املفهوم الشامل لألمن هو "القدرة اليت تتمكن هبا الدولة من انطالق مصادر قوهتا الداخلية واخلارجية  وأن
  االقتصادية والعسكرية يف شىت اجملاالت ملواجهة مصادر اخلطر يف الداخل واخلارج ويف حاليت الّسلم واحلـرب. 

 واملستقبل".مع استمرار االنطالق املَؤّمن لتلك القوى يف احلاضر 
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األمن االجتماعي ميكن النظر إليه على اساس أنه من مكونات األمن الوطين الذي تساهم يف حتقيقه مؤسسات و
اجملتمع بدءاًًٍ من األسرة اليت تشكل النواة األوىل للمجتمعات البشرية ، ويرتكز األمن االجتماعي على منظومـة  

وامل االستقرار القائمة على التفـاهم واملعايشـة وروح املواطنـة    العادات والتقاليد اليت يؤمن هبا اجملتمع ، وع
والشعور باالنتماء والرغبة يف التعبري عن املشاركة االجيابية يف خدمة اجلماعة لتحقيق الذات من جهة واحلصول 

 على الرضا والقبول من اجلماعة من جهة أخرى.
. ومن خالل األبعاد وف املناسبة اليت تكفل احلياة املستقرةعلى ضوء املفهوم الشامل لألمن ، فإنه يعين هتيئة الظرو

ـ ، / البعد االجتمـاعي ثالثًا/ البعد االقتصادي، ثانيًا ،أواًل/ البعد السياسي : التالية / البعـد املعنـوي أو   ًارابع
 . خامسًا/ البعد البيئي، االعتقادي

 .الفقر، واملخدرات، والغلو، واالوراففهي:  اآلفات واالمراض اليت هتدد األمن االجتماعيوأما 
 

ـًا   خمتصر رأي وزارة الداخلية:: رابع
على لألمن االجتماعي يف البحـرين،  أال حاجة إلنشاء جملس  بينت الوزارة رفضها ملشروع القانون مشرية بأنه

 .كفيل بتحقيق ذلك تعاون الوزارات واهليئات احلكومية فيما بينها من أجل حتقيق االستقرار االجتماعي وأن
ـًا لـنص املـادة    ـًا أصيال جلاللة امللك طبق وأفادت الوزارة أن ترتيب املصاحل واإلدارات العامة يعد اختصاص

/ب( من الدستور، وإن من ضمن ما يدخل يف ترتيب املصاحل العامة إنشاء الوزارات واجملالس وتنظيمهـا  33)
ـًا ملا يرا  جاللته حمق ـًا لصاحل الوطن واملواطن بشرط أال يتعارض املرسوم الصـادر  وحتديد اختصاصاهتا وفق ق

بإنشاء تلك الوزارات أو اجملالس وحتديد اختصاصاهتا مع أي قانون يتضمن ختويل اختصاص معني جلهة حمددة، 
 /ب( من الدستور.33األمر الذي يكون معه االقتراح بقانون قد شابه خمالفة نص املادة )

قترح للمجلس األعلى ال يعدو أن يكون تشكيال إلحدى اللجان الوزارية املنبثقة عـن  أن التشكيل امل كما بينت
جملس الوزراء لتتوىل جانبا من أعمال اجمللس، وهو ما ال يضيف جديدا سوى زيادة األعبـاء الشـكلية علـى    

ن صـالحية رسـم   الوزارات املشكلة هلذا اجمللس، واليت تساهم يف الوقت احلايل مبا هو منوط مبجلس الوزراء م
 السياسة العامة للحكومة ورعاية مصاحل الدولة ومن ضمنها األمن االجتماعي.

فهومـة لألمـن   املهام اليت أوكلت للمجلس األعلى بنيت على عبارات غـري م  الوزارة انت أفادكما   
دد أركان األمن بالواقع حت وهو ما يتطلب أن يكون تشكيل مثل هذا اجمللس مبنيًا على دراسة متصلةاالجتماعي، 
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فلن يضيف جديدًا على ما تقوم به الوزارات املعنيـة   املشروعاالجتماعي وعناصر . أما ترك األمر كما ورد يف 
 .اللبس لدى اجلهات والقطاعات املختلفة املتعاملة معه حاليًا، فضال عن أنه قد يثري

 
ـًا  : رأي اللجنة:خامس

موضوع الدراسة والبحث خالل اجتماعاهتا واملعد على ضـوء  ناقشت اللجنة مشروع القانون املذكور 
 االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب مشروع القانون.

ويتألف مشروع القانون فضال عن الديباجة، من ست مواد، تضمنت املادة األوىل أحكاما وتعـاريف  
، وأمـا املـادة الثالثـة فقـد عاجلـت      عامة، واملادة الثانية نصت على إنشاء اجمللس األعلى لألمن االجتماعي

اختصاصات اجمللس، بينما تضمنت املادة الرابعة إلزام الوزير املعين بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمال وتوصيات 
اجمللس، يف حني نصت املادة اخلامسة على حق اجمللس بسن الئحة الداخلية لتنظيم أعمالـه، وجـاءت املـادة    

 السادسة تنفيذية.
الع على رأي احلكومة ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية وبعد االط

والقانونية، وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، وبعد 
 داخلية، ،فإن اللجنة ترى ما يلي:االستئناس برأي كل من وزارة حقوق االنسان والتنمية االجتماعية، ووزارة ال

ـًا يتناقض مع التعريف احلقيقي لألمن االجتماعي،  .1 إن مشروع القانون قد عّرف األمن االجتماعي تعريف
السلوك االجتماعي املخالف للـدين  " جتماعي:إذ نصت املادة األوىل من هذا التعريف بقوهلا، األمن اال

يف أن كل سلوك خمالف للدين والعادات والتقاليد هـو أمـن   ومقتضى هذا التعر والعادات والتقاليد". 
 اجتماعي، ويتعني على جملس االمن االجتماعي السعي لتحقيق هذا اهلدف.

ـًا ألحكـام املـادة )   .4 ( مـن  33إن تشكيل مثل هذ  اجملالس يدخل يف اختصاصات جاللة امللك طبق
 نون.الدستور، األمر الذي قد يثري الشبهة الدستورية ملشروع القا

/أ( مبجلس الوزراء رسم السياسة العامة للحكومة، ومنها كل ما يتعلق 21إن الدستور قد أناط يف املادة ) .3
باألمن االجتماعي للمحافظة على قيم اجملتمع وتراثه االسالمي وترسيخ قواعد األمن االجتمـاعي، وأن  

راء املعنيـون بـاألمن   رسم هذ  السياسـة، ومنـهم الـوز    كل وزير عضو يف جملس الوزراء يسهم يف
االجتماعي، كوزراء الداخلية والعدل والشؤون االسالمية، والتربية والتعليم، وهيئة االعـالم، وحقـوق   
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االنسان والتنمية االجتماعية، وبالتايل فإن تشكيل جملس يضم ممثلني عن هذ  الـوزارات لـن يضـيف    
ـًا ال فائدة منه. ـًا اضافي  جديًدا، بل يصبح عبئ

القانون قد يؤدي إىل التداخل يف اختصاصات جملس األمن االجتماعي واختصاصات جملـس  إن مشروع  .2
الوزراء، إذ نص مشروع القانون يف الفقرة )ج( من املادة الثانية على أن اجمللس خيتص بتنسيق اجلهود بني 

ذي يتعـارض مـع   خمتلف اجلهات احلكومية املعنية بتنفيذ اخلطط والربامج  اليت يقترحها اجمللس، األمر ال
/ج( من الدستور اليت أناطت برئيس جملس الوزراء مهمة التنسيق بوجه عام بـني الـوزارات   21املادة )

 املختلفة.
 مل يبني مشروع القانون األداة القانونية اليت ينشأ هبا جملس األمن االجتماعي. .5
جتماعي، ومصادر متويلها، حىت مل حيدد مشروع القانون املوارد املالية الالزمة للمجلس األعلى لألمن اال .4

 يتمكن من حتقيق األهداف املنوطة به، واليت ترى اللجنة أهنا تفوق بكثري إمكانات اجمللس وقدراته.
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ويف ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم املوافقة من حيث املبدأ على 

 عد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(.( بشأن إنشاء جملس أعلى لألمن االجتماعي )امل )
 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -سادس
 

 : ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من 33إعمااًل لنص املادة ) 
ـًا.    خليل إبـراهيم الـذواديسعادة األستاذ  .1  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.      عبداجلليل عبداهلل العوينايتسعادة األستاذ  .6

 
ـًا  توصية اللجنة:  -سابع

 

 :توصي مبا يلي القانون، فإن اللجنةمشروع يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 

جملس أعلـى لألمـن    ( بشأن إنشاء مشروع قانون رقم ) ( لسنة )املوافقة من حيث املبدأ على عدم  -
 .االجتماعي )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 
 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم
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 الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم      أ. منرية عيسى بن هندي
 اخلدمـاترئيس جلنة                 اخلدماتنائب رئيس جلنة                   
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 م2011نوفمرب  30التاريخ : 
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم
 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
بشنن إنشا  جملس أعلـ  لممـن االجتمـاعي       ) املعـد يف املوضوع : مشروع قانون  رقم ) ( لسنة ) ( 

 االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب (.ضو  
 

 

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

، ضم ك معالي السيد علي بن صاالح الصاالح ريايا المسلاام، أرفق 1099 نوف بع 91بتاريخ      

مشااروق قااانوع  رقاام ) ( لسااةة ) ( نسمم   مممك  (،1099 -99 – 3ص ل ت ق /  182اتابممم ر مم   

أعلى لألمن اسجتمااعي ) المعاد فاي ااوت اسقتاراح بقاانوع المقادم مان مسلاا ع إنشات مسلا أبش

إلممى لجنمم  الشممون  التشممعية   نالنانون مم ، ن لممن ل نا شممتم نإبممماح ال عليممات    ممم ل جنمم   الةااواب ( 

 ال ممات.

 

، ل مط اجت ا  ما الةاشمع،  نمت لجن  الشون  التشعية   نالنانون م  م1099نوف بع  30نبتاريخ      

ن لممن  ، نمراعتممم اضي ممال  ، ن ممعار مج ممس النممواب بشممأنم،ال ممراور مشممعنع النممانو اط ةمم    ممى 

 بال ج س. النانوني بر ور ال ستشار
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إلممى  مممم م ال مم  مشممعنع النممانو  ل بمما   نألكممام  –بةممم ال مانلمم  نالننمما   –نانت مم  ال جنمم       

المستور، إال أنم مك النال   النانون   غ ع س    ف  ا يتة ق بتةعيف          األمك االجت ا ي(، إضماف  

إلى أ  ترميمه الختصاصات ال ج س األ  ى لألمك االجت ا ي جاح متس ـًا بالة وم  ، ن ممم الترميمم 

 .جت ا ي الر  ينوم    م مشعنع النانو بسبب غ وض م  وم األمك اال

 

 

 رأي اللسةة:

ع إنشات مسلا أعلى لألمن اسجتمااعي ) أبشمشروق قانوع  رقم ) ( لسةة ) (  تع  ال جن  سعم      

 مك النال   المستوري . المعد في اوت اسقتراح بقانوع المقدم من مسلا الةواب ( 

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                           
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                                     

 

 

 
 
 


