املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص مشروع قانون

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم

بقانون رقم ( )4لسنة 2001م بشأن حظر
ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

واملعدل بالقانون رقم ( )54لسنة 2006م
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من

جملس الشورى) ،ومشروع قانون بتعديل

بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
2001م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم

( )111لسنة 2011م
17

التاريخ  9 :مايو 2012م
التقرير التاسع واألربعون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من جملس الشورى)
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  2001بشأن حظر ومكافحة غسل األموال

ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم ( )54لسنة  ،2006ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام
املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )111لسنة 2011م

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/514ص ل خ أ )2112-2-3 /املؤرخ يف
 22فرباير 2112م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء على اقتراح
بقانون من جملس الشورى) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2111بشأن
حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم ( )45لسنة ،2112
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2111م بشأن حظر
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ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )111لسنة 2111م ،
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل
موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.

أوالً -إجراءات اللجنة :

لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماعني التاليني:
 الثالث والعشرين -السادس والعشرين

بتاريخ  22أبريل 2112م.
بتاريخ  9مايــــو 2112م.

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر والـ
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة الثالث والعشرين ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
مدير إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية.

.1

املقدم بسام حممد املعراج

.2

النقيـب حسني سلمـان مطر

.3

املالزم أول حممد يونس اهلرمي إدارة الشؤون القانونية.

إدارة الشؤون القانونية.
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 وزارة املالية ،وقد حضر:
 .1السيد عبدالرمحن حممد الباكر املدير التنفيذي لرقابة املؤسسات املالية.
 .2السيد أمحد جاسم بومطيع

مدير إدارة املتابعة.

 .3السيد عبدالكرمي حممد بوعالي

رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وقد حضر السيد سعيد حممد عبداملطلب
املستشار القانوين.
( )4كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والقاضي بعـدم
سالمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  2111بشأن حظـر
ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم ( )45لسنة  ،2112ومشـروع
قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2111م بشأن حظر ومكافحة غسـل
األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )111لسنة 2111م ،مـن النـاحيتني
الدستورية والقانونية.
حيث توافقت سعادة العضوات األستاذة دالل الزايد ،واألستاذة رباب العريض ،واألستاذة
مجيلة نصيف بشأن الفقرة األخرية من املادة األوىل من مشروع القانون ،وال نصت على اعتبار
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اجلرائم الواردة يف االتفاقيات الدولية وبروتوكوالهتا من عداد اجلرائم احملظورة سواء وقعت اجلرمية
يف الداخل أو اخلارج ،مع تقييدها بشرط أن يكون الفعل جمرمـًا يف كال القانونني البحريين
واألجنيب ،وعليه رأت سعادة العضوات أن النص خرج على قواعد االختصاص املكاين لقانون
العقوبات ،مما حيول دون تطبيق القانون البحريين على أفعال تشكل غسال لألموال ومتس اإلقليم
البحريين يف حال ما إذا كانت تلك األفعال غري جمرمة يف القانون األجنيب .مؤكدات أن يف املادة
شبهة بعدم الدستورية فال جرمية وال عقوبة بدون نص قانوين ،فكيف يعاقب الشخص على
جرمية ليست جمرمة يف القانون احمللي وليس هلا عقوبة.

ثالثـــــًا -ملخص رأي وزارة املالية:

اقترح ممثلو وزارة املالية إعادة ترتيب بنود املادة الثانية ال استحدثها جملس النواب املوقر يف
مشروع القانون ،والواردة يف جدول تقرير اللجنة ،وذلك وفقًا للمرسوم رقم ( )5لسنة 2111م
بشأن حظر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
رابعـــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:
أيدت وزارة الداخلية التعديالت ال أجراها جملس النواب املوقر على مواد مشروع القانون
والواردة يف جدول تقرير اللجنة.
خامســـًا -ملخص رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أيدت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف التعديالت ال أجراها جملس النواب املوقر
على مواد املشروع والواردة يف جدول تقرير اللجنة ،وتوافق رأيها مع رأي وزارة املالية يف إعادة
ترتيب بنود املادة الثانية املستحدثة يف مشروع القانون ،حيث أكد ممثل الوزارة أمهية املادة الثانية
ال استحدثها جملس النواب.
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سادســــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة املالية ،ووزارة الداخليـة ،ووزارة العـدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على
قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
مبجلس الشورى والقاضي بعدم سالمة مشروع قانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وتـرى
اللجنة بعد دراسة هذا الرأي واالستماع إىل آراء اجلهات املعنية أعاله واملستشار القانوين للجنـة
بأنه ال توجد شبهة عدم الدستورية ،حيث إن الشبهة املشار إليها قد وردت يف املشـروع األول
(االقتراح بقانون) ومل تأخذ به هيئة التشريع واالفتاء القانوين ،وكذلك مل يأخذ به جملس النواب،
حيث أخذا باملادة األوىل من املشروع الثاين ،وهنا جتدر اإلشارة بأنه جيب التفريق بني اجلرميـة
املتحصل منها املال ،وجرمية غسل األموال الناجتة عن تلك اجلرمية ،فاجلرمية املتحصل منها املـال
يستوي أن تقع داخل اململكة أو خارجها ،أما جرمية غسل األموال الناجتة عن تلك اجلرمية –وهي
موضع التجرمي والعقاب يف قانون حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب -جيب أن تقع
داخل البحرين وإال خرج العقاب عليها عن قواعد االختصاص املكاين ،وحىت ال تكـون مملكـة
البحرين إقليمًا خصبًا لغسل األموال ،جاء النص احلايل معاقبًا على جرمية غسل األموال ال تقـع
داخل إقليمه.
كما ترى اللجنة أن مشروع تعديل حظر ومكافحة وغسل األموال ومتويل اإلرهاب يهدف
إىل حتديد اجلرائم ال تعترب مصدر املال غري املشروع دون االكتفاء بإيراد العمليات الـ تعتـرب
جرمية غسل األموال اتساقًا مع مبدأ شرعية اجلرائم والعقوبات ال حرص املشـرع الدسـتوري
على ترديدها يف املادة (/21أ) من الدستور ،فضالً عن وضع قواعد منضبطة تبني أركان اجلرميـة
وعقوبتها دون لبس أو غموض ،كما أن هذا املشروع جاء نتاج أمرين ومها:
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 .1تقييم القطاع املايل يف البحرين والذي انتهى إىل تضمني قانون حظر ومكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب التوصيات الصادرة عن جمموعة العمل الدويل تفاديًا إلدراج اسـم اململكـة
ضمن قائمة الدول ال تشكل خماطر على اجملتمع الدويل.
 .2احلكم الصادر عن احملكمة الدسـتورية يف القضـية رقـم د 2/5/لسـنة  4ق جبلسـته يف
2119/12/21م ،القاضي بعدم دستورية عبارة (أو لزوجه أو ألبنائه القصر) الواردة يف البند
( )3-3من املادة ( )3من القانون.
وقررت اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء
على اقتراح بقانون من جملس الشورى) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة
 2111بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم ( )45لسنة
 ،2112ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )5لسنة 2111م بشأن حظر
ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )111لسنة 2111م،
واملوافقة على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.
سابعـــــــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .1سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
.2

سعادة األستاذ عبدالرمحـن حممـد مجشري

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

ثامنــــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنـة
توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء على اقتراحبقانون من جملس الشورى) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 2001
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم ( )54لسنة
 ،2006ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 2001م
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم
( )111لسنة 2011م.
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة

أ .نانسي دينا إيلي خضوري
نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من جملس الشورى) بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة 2001
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم ( )54لسنة  ،2006ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم
بقانون رقم ( )4لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )111لسنة 2011م
نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( )بتعديل بعض أحكام

2011بتعديل بعض أحكام

املرسوم بقانون رقم ()4

املرسوم بقانون رقم ()4

لسنة 2001م بشأن حظر

لسنة  2001بشأن حظر

ومتويل اإلرهاب

ومتويل اإلرهاب

الديباجة

الديباجة

ومكافحة غسل األموال

ومكافحة غسل األموال

الديباجة

الديباجة

اختيار نص الديباجة كما ورد  -املوافقة على قرار جملس
يف املشروع بقانون الثاين ،مع النواب باختيار نص الديباجة
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الديباجة

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب
إجراء التعديالت اآلتية:

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

كما ورد يف املشروع بقانون
الثاين ،واملوافقة على قرار
بإجراء

 .1إضافة عبارة "وعلى
املرسوم بقانون رقم ()14
لسنة  1922بإصدار قانون
العقوبات ،وتعديالته."،
 .2حذف عبارة "وعلى
احلكم الصادر من احملكمة
الدستورية يف القصية رقم
د 2/5/لسنة  4ق جبلسة
."،2119/12/21
وعلى ذلك يكون نص
78

النواب
جملس
التعديالت اآلتية:
 .1إضافة عبارة "وعلى
املرسوم بقانون رقم ()14
لسنة  1922بإصدار قانون
العقوبات ،وتعديالته."،
 .2حذف عبارة "وعلى
احلكم الصادر من احملكمة
الدستورية يف القصية رقم
د 2/5/لسنة  4ق جبلسة
."،2119/12/21

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة بعد التعديل:
حنن محد بن عيسى آل خليفة
حنن محد بن عيسى آل خليفة
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )15لسنة  1996بإصدار

وعل املرسوم بقـانون رقـم
( )12لسنة  1922يف شـأن
ـلحة
ـات واألســ
املفرقعــ
والذخائر ،وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم
( )8لســنة  1984بشــأن

وعلى املرسوم بقانون رقـم قانون العقوبات ،وتعديالته،
( )12لسنة  1922يف شـأن وعلى املرسوم بقانون رقـم
ـلحة ( )12لسنة  1922يف شـأن
ـات واألســ
املفرقعــ
ـلحة
ـات واألســ
املفرقعــ
والذخائر ،وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم والذخائر ،وتعديالته،
( )8لســنة  1984بشــأن وعلى املرسوم بقانون رقم
املصادقة على اتفاقية األمـم ( )8لسنة  1984بشأن
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حنن محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،

وعلى املرسوم بقانون رقم

( )15لسنة  1996بإصدار
قانون العقوبات ،وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم
( )12لسنة  1922يف شـأن
ـلحة
ـات واألســ
املفرقعــ
والذخائر ،وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )8لسنة  1984بشأن
املصادقة على اتفاقية األمم

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املصادقة على اتفاقية األمـم املتحدة لقانون البحار املوقعة املصادقة على اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار املوقعة يف جاميكا يف  11ديسـمرب املتحدة لقانون البحار املوقعة

املتحدة لقانون البحار املوقعة
يف جاميكا يف  11ديسمرب

يف جاميكا يف  11ديسمرب
،1982
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )11لسنة  1994بشأن
محاية اآلثار،
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )21لسنة  1992بشأن
البيئة ،املعدل باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة ،1992
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )5لسنة  2111بشأن حظر
ومكافحة غسل األموال

،1982
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )11لسنة  1994بشأن
محاية اآلثار،
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )21لسنة  1992بشأن
البيئة ،املعدل باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة ،1992
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )5لسنة  2111بشأن حظر
ومكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ،املعدل

يف جاميكا يف  11ديسـمرب
،1982
وعلى املرسوم بقانون رقـم
ـأن
ـنة  1994بشـ
( )11لسـ
محاية اآلثار،
وعلى املرسوم بقانون رقـم
ـأن
ـنة  1992بشـ
( )21لسـ
البيئة ،املعدل باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة ،1992
وعلى املرسوم بقانون رقـم
( )5لسنة  2111بشأن حظر
ومكافحة غسـل األمـوال

،1982
وعلى املرسوم بقانون رقـم
ـأن
ـنة  1994بشـ
( )11لسـ
محاية اآلثار،
وعلى املرسوم بقانون رقـم
ـأن
ـنة  1992بشـ
( )21لسـ
البيئة ،املعدل باملرسوم بقانون
رقم ( )8لسنة ،1992
وعلى املرسوم بقانون رقـم
( )5لسنة  2111بشأن حظر
ومكافحة غسـل األمـوال
ومتويل اإلرهـاب ،املعـدل
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كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ومتويل اإلرهـاب ،املعـدل بالقانون رقـم ( )45لسـنة ومتويل اإلرهاب ،املعدل
بالقانون رقم ( )45لسنة
بالقانون رقـم ( )45لسـنة ،2112

بالقانون رقم ( )45لسنة
،2112

،2112
وعلى قانون الشركات
التجارية الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )21لسنة
،2111
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )32لسنة  2112بشأن
تنظيم املناقصات واملزايدات
واملبيعات
واملشتريات
احلكومية ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14لسنة
 2114باملوافقة على انضمام

وعلى قانون الشركات
التجارية الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )21لسنة
،2111
وعلى املرسوم بقانون رقم
( )32لسنة  2112بشأن
تنظيم املناقصات واملزايدات
واملبيعات
واملشتريات
احلكومية ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14لسنة
 2114باملوافقة على انضمام
مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع

،2112
ـركات
ـانون الشـ
ـى قـ
وعلـ
التجارية الصـادر باملرسـوم
بقانون رقـم ( )21لسـنة
،2111
وعلى املرسوم بقانون رقـم
ـأن
ـنة  2112بشـ
( )32لسـ
تنظيم املناقصات واملزايـدات
واملشــتريات واملبيعــات
احلكومية وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14لسنة
 2114باملوافقة على انضمام

ـركات
ـانون الشـ
ـى قـ
وعلـ
التجارية الصـادر باملرسـوم
بقانون رقـم ( )21لسـنة
،2111
وعلى املرسوم بقانون رقـم
ـأن
ـنة  2112بشـ
( )32لسـ
تنظيم املناقصات واملزايـدات
واملشــتريات واملبيعــات
احلكومية ،وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14لسنة
 2114باملوافقة على انضمام
مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع

77

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
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كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع
األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحريـة األعمال غري املشروعة املوجهة

األعمال غري املشروعة املوجهة
ضد سالمة املالحة البحرية

ضد سالمة املالحة البحرية
وبروتوكول قمع األعمال غري
املشروعة املوجهة ضد سالمة
املنصات الثابتة القائمة يف
اجلرف القاري،
وعلى القانون رقم ( )11لسنة
 2112يف شأن العالمات
التجارية،
وعلى القانون رقم ( )22لسنة
 2112بشأن محاية حقوق
املؤلف واحلقوق اجملاورة،
املعدل بالقانون رقم ()12

وبروتوكول قمع األعمال غري
املشروعة املوجهة ضد سالمة
املنصات الثابتة القائمة يف
اجلرف القاري،
وعلى القانون رقم ( )11لسنة
 2112يف شأن العالمات
التجارية،
وعلى القانون رقم ( )22لسنة
 2112بشأن محاية حقوق
املؤلف واحلقوق اجملاورة،
املعدل بالقانون رقم ()12
لسنة ،2118

ضد سالمة املالحة البحريـة
وبروتوكول قمع األعمال غري
املشروعة املوجهة ضد سالمة
املنصات الثابتـة القائمـة يف
اجلرف القاري،
وعلى القانون رقم ( )11لسنة
ـات
ـأن العالمـ
 2112يف شـ
التجارية،
وعلى القانون رقم ( )22لسنة
 2112بشأن محاية حقـوق
املؤلف واحلقـوق اجملـاورة،
املعدل بالقانون رقـم ()12

وبروتوكول قمع األعمال غري
املشروعة املوجهة ضد سالمة
املنصات الثابتـة القائمـة يف
اجلرف القاري،
وعلى القانون رقم ( )11لسنة
ـات
ـأن العالمـ
 2112يف شـ
التجارية،
وعلى القانون رقم ( )22لسنة
 2112بشأن محاية حقـوق
املؤلف واحلقـوق اجملـاورة،
املعدل بالقانون رقـم ()12
لسنة ،2118
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نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وعلى القانون رقم ( )48لسنة لسنة ،2118
لسنة ،2118
وعلى القانون رقم ( )48لسنة  2112بشأن محاية اجملتمع من وعلى القانون رقم ( )48لسنة

وعلى القانون رقم ( )48لسنة
 2112بشأن محاية اجملتمع من

 2112بشأن محاية اجملتمع من
األعمال اإلرهابية،
وعلى قانون مصرف البحرين
املركزي واملؤسسات املالية
الصادر بالقانون رقم ()25
لسنة ،2112
وعلى القانون رقم ( )14لسنة
 2112بشأن املواد املخدرة
واملؤثرات العقلية،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة
 2118بشأن مكافحة االجتار
باألشخاص،

األعمال اإلرهابية،
وعلى قانون مصرف البحرين
املركزي واملؤسسات املالية
الصادر بالقانون رقم ()25
لسنة ،2112
وعلى القانون رقم ( )14لسنة
 2112بشأن املواد املخدرة
واملؤثرات العقلية،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة
 2118بشأن مكافحة االجتار
باألشخاص،
وعلى القانون رقم ( )2لسنة

 2112بشأن محاية اجملتمع من
األعمال اإلرهابية،
وعلى قانون مصرف البحرين
املركزي واملؤسسات املاليـة
الصادر بالقانون رقـم ()25
لسنة ،2112
وعلى القانون رقم ( )14لسنة
 2112بشأن املواد املخـدرة
واملؤثرات العقلية،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة
 2118بشأن مكافحة االجتار
باألشخاص،

األعمال اإلرهابية،
وعلى قانون مصرف البحرين
املركزي واملؤسسات املاليـة
الصادر بالقانون رقـم ()25
لسنة ،2112
وعلى القانون رقم ( )14لسنة
 2112بشأن املواد املخـدرة
واملؤثرات العقلية،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة
 2118بشأن مكافحة االجتار
باألشخاص،
وعلى القانون رقم ( )2لسنة
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كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

وعلى القانون رقم ( )2لسنة  2111بالتصديق على اتفاقية وعلى القانون رقم ( )2لسنة
 2111بالتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 2111 ،بالتصديق على اتفاقية

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
 2111بالتصديق على اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وعلى احلكم الصـادر مـن األمم املتحدة ملكافحة الفساد،
احملكمة الدستورية يف القضية
رقم د 2/5/لسنة  4ق جبلسة
،2119/12/21

أقر جملس الشورى وجملـس
أقر جملس الشورى وجملـس النواب القانون اآليت نصـه ،أقر جملس الشورى وجملس
النواب القانون اآليت نصـه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه :النواب القانون اآليت نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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أقر جملس الشورى وجملس
النواب القانون اآليت نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

يستبدل بنص الفقرة ()1-2
من املادة ( )2مـن املرسـوم
بقانون رقم ( )5لسنة 2111
بشأن حظر ومكافحة غسـل
األموال ومتويـل اإلرهـاب،
النص اآليت:
مادة ( )2فقرة (:)1-2
"حيظر غسل األموال املتحصلة
مــن جــرائم املخــدرات
واملؤثرات العقلية ،وجـرائم
اخلطف والقرصنة ،وجـرائم
اإلرهاب ومتويله ،واجلـرائم
املتعلقة باملفرقعات واألسلحة

يُستبدل بنص الفقرة ()3-3
من املادة ( )3مـن املرسـوم
بقانون رقم ( )5لسنة 2111
بشأن حظر ومكافحة غسـل
األموال ومتويـل اإلرهـاب،
النص اآليت:
"املادة ( )3فقرة (:)3-3
أ -مع عدم اإلخالل حبقـوق
الغري حسن النية حيكم علـى
كل من ارتكب جرمية مـن
جرائم غسل األموال باإلضافة
ـادرة
ـررة مبصـ
ـة املقـ
للعقوبـ
األموال موضوع اجلرمية أو أية

توصية اللجنة
املادة األوىل

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املادة األوىل

 قرر اجمللس اختيار نص  -املوافقة على قرار جملساملادة الثانية يف املشروع النواب باختيار نص املادة
بقانون الثاين على أن الثانية يف املشروع بقانون
يكون ترتيبها املادة األوىل الثاين ،وتقدميها على أن
مع مراعاة تصحيح يكون ترتيبها املادة األوىل
األخطاء اللغوية واإلمالئية مع مراعاة تصحيح
األخطاء اللغوية واإلمالئية
أينما وردت يف النص.
وعلى ذلك يكون نص املادة أينما وردت يف النص.
بعد التعديل:
تضاف إىل مقدمة املادة ()2
من املرسوم بقانون رقم ()5
لسنة  2111املشار إليه "املادة
( )2فقرة (:)1-2
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تضاف إىل مقدمة املادة ()2
من املرسوم بقانون رقم ()5
لسنة  2111املشار إليه "املادة
( )2فقرة (:)1-2

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

والذخائر ،واجلرائم املنصوص أموال مملوكة له مسـاوية يف حيظر غسل األموال املتحصلة
عليها يف الفصل األول والثاين القيمة لألمـوال موضـوع من اجلرائم التالية ،وسواء

حيظر غسل األموال املتحصلة
من اجلرائم التالية ،وسواء

اجلرمية .كما يقضى مبصادرة وقعت هذه اجلرائم يف داخل
هذه األموال واألمالك يف حالة اململكة أو خارجها مىت كانت
انقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة معاقبا عليها يف أي من
املتــهم ومل يثبــت ورثتــه القانونني البحريين أو األجنيب:
مشروعية مصدرها.
أ -جرائم املخدرات واملؤثرات
ب -وعلى القاضي أن حيكم
العقلية.
مبصادرة األمـوال اململوكـة ب -جـــرائم اخلطـــف
للزوج أو األبناء القصر وال
والقرصنة.
قام الدليل علـى ارتباطهـا ج -جرائم اإلرهاب ومتويله.
باجلرمية ،أو أية أموال مساوية د -اجلرائم املتعلقة حبماية البيئة
يف القيمة لتلك األموال".
واملخلفات اخلطرة.

وقعت هذه اجلرائم يف داخل
اململكة أو خارجها مىت كانت
معاقبا عليها يف أي من

من البـاب األول والفصـل
األول والثاين من الباب الثاين
والفصل األول والثاين والثالث
من الباب اخلامس من قـانون
العقوبات ،وجرائم السـرقة،
وجرائم االحتيال ال تقع على
املؤسسات املصرفية ،وجرائم
الفجور والدعارة ،وجـرائم
االجتار باآلثـار ،واجلـرائم
املتعلقة حبماية البيئة واملخلفات
اخلطرة ،واجلرائم املنظمة ال
يشار إليهـا يف االتفاقيـات

ه -اجلرائم املتعلقة باملفرقعات
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القانونني البحريين أو األجنيب:

أ -جرائم املخدرات واملؤثرات
العقلية.
ب -جـــرائم اخلطـــف
والقرصنة.
ج -جرائم اإلرهاب ومتويله.
د -اجلرائم املتعلقة حبماية البيئة
واملخلفات اخلطرة.
ه -اجلرائم املتعلقة باملفرقعات

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الدولية ال تكون البحـرين
طرفاً فيها ،سواء وقعت جرمية

واألسلحة والذخائر.
و -جرائم الرشوة واالختالس

واألسلحة والذخائر.
و -جرائم الرشوة واالختالس

غسل األمـوال أو اجلـرائم
املذكورة يف الداخل أو اخلارج
بشرط أن يكون معاقباً عليها
يف كال القـانونني البحـريين
واألجنيب واجلرائم ال يـنص
ـرى
ـوانني أخـ
ـا يف قـ
عليهـ
باعتبارها جرائم غسل أموال".

واإلضرار باملـال العـام
واســتغالل الوفيفــة أو
النفوذ وجرائم الكسـب
غري املشروع.
ز -جرائم السـرقة ومـا يف
حكمها واالحتيال وخيانة
األمانة وما يتصل هبا.
ح -جرائم الفجور والدعارة.
ط -جرائم االعتـداء علـى
حقوق امللكية الفكرية.
ـن
ـهرب مـ
ـرائم التـ
ي -جـ
الضــرائب "الرســوم

واإلضرار باملـال العـام
واســتغالل الوفيفــة أو
النفوذ وجرائم الكسـب
غري املشروع.
ز -جرائم السـرقة ومـا يف
حكمها واالحتيال وخيانة
األمانة وما يتصل هبا.
ح -جرائم الفجور والدعارة.
ط -جرائم االعتـداء علـى
حقوق امللكية الفكرية.
ـن
ـهرب مـ
ـرائم التـ
ي -جـ
الضــرائب "الرســوم
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نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

اجلمركية".
ك -جرائم تقدمي اخلـدمات

اجلمركية".
ك -جرائم تقدمي اخلـدمات

املالية باملخالفة للقواعـد
املقررة قانونياً ،وجـرائم
األشــخاص املطلعــني
واجلرائم املتعلقة مبعلومات
السوق.
ل -جـــرائم االجتـــار
باألشخاص.
م -جرائم االجتار باآلثار.
ن -أية جرائم أخـرى واردة
يف قــانون العقوبــات
البحــريين أو أي مــن
القوانني األخرى واجلرائم

املالية باملخالفة للقواعـد
املقررة قانونياً ،وجـرائم
األشــخاص املطلعــني
واجلرائم املتعلقة مبعلومات
السوق.
ل -جـــرائم االجتـــار
باألشخاص.
م -جرائم االجتار باآلثار.
ن -أية جرائم أخرى واردة
يف قانون العقوبات
البحريين أو أي من
القوانني األخرى واجلرائم
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نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الــواردة يف االتفاقيــات
الدولية والربوتوكـوالت

الواردة
الدولية

امللحقة هبا الـ تكـون
مملكة البحرين طرفا فيهـا
مىت كانت معاقبا عليها يف
القانون البحريين.

امللحقة هبا ال تكون مملكة
البحرين طرفا فيها مىت
كانت معاقبا عليها يف
القانون البحريين.

 املوافقة على قرار جملسمادة مستحدثة
النواب باستحداث مادة
 قرر اجمللس استحداث مادةجديدة تأخذ ترتيب املادة
جديدة تأخذ ترتيب املادة
الثانية ،ويكون نصها على

الثانية ،مع إعادة ترتيب

النحو الوارد أدناه:

البنود التالية ،وذلك على
النحو التايل:

(نص املادة املستحدثة)
املادة الثانية

يف االتفاقيات
والربوتوكوالت

املادة الثانية

تُعدل عبارة "متحصـل مـن تُعدل عبارة "متحصـل مـن تُعدل عبارة "متحصـل مـن
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نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ـبح
ـي" لتصـ
ـاط إجرامـ
ـبح نشـ
ـي" لتصـ
ـاط إجرامـ
ـبح نشـ
ـي" لتصـ
ـاط إجرامـ
نشـ
"متحصل مـن جرميـة مـن "متحصل مـن جرميـة مـن "متحصل مـن جرميـة مـن
اجلرائم املنصوص عليهـا يف
الفقرة ( ")1-2أينما وردت
يف الفقرة ( )2-2من مقدمة
املادة (.)2
 2-2يعد مرتكباً جلرمية غسل
األموال من أتى فعـال مـن
األفعال اآلتية وكان من شأنه
إفهار أن مصدر هذه األموال
مشروع-:
إجراء أية عملية تتعلق بعائـد
جرمية مع العلم أو االعتقاد أو
ما حيمل على االعتقاد بأنـه
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اجلرائم املنصوص عليهـا يف
الفقرة ( ")1-2أينما وردت
يف الفقرة ( )2-2من مقدمة
املادة (.)2
 2-2يعد مرتكباً جلرمية غسل
األموال من أتى فعـال مـن
األفعال اآلتية وكان من شأنه
إفهار أن مصدر هذه األموال
مشروع-:
أ .إجراء أية عملية تتعلق بعائد
جرمية مع العلم أو االعتقاد
أو ما حيمل على االعتقـاد

اجلرائم املنصوص عليهـا يف
الفقرة ( ")1-2أينما وردت
يف الفقرة ( )2-2من مقدمة
املادة (.)2
 2-2يعد مرتكباً جلرمية غسل
األموال من أتى فعـال مـن
األفعال اآلتية وكان من شأنه
إفهار أن مصدر هذه األموال
مشروع-:
أ .إجراء أية عملية تتعلق بعائد
جرمية مع العلم أو االعتقاد
أو ما حيمل على االعتقـاد

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

متحصل مـن جرميـة مـن

بأنه متحصل من جرمية من

بأنه متحصل من جرمية من

اجلرائم املنصوص عليهـا يف

اجلرائم املنصوص عليهـا

اجلرائم املنصوص عليهـا

الفقرة ( )1-2أو مـن أي

يف الفقرة ( )1-2أو من

يف الفقرة ( )1-2أو من

أي فعل يعد اشتراكا فيه.
ب .إخفاء طبيعة عائد جرمية
أو مصدره أو مكانـه أو
طريقة التصـرف فيـه أو
حركته أو ملكيتـه أو أي
حق يتعلق به مع العلـم أو
االعتقاد أو ما حيمل علـى

أي فعل يعد اشتراكا فيه.
ب .إخفاء طبيعة عائد جرمية
أو مصدره أو مكانـه أو
طريقة التصـرف فيـه أو
حركته أو ملكيتـه أو أي
حق يتعلق به مع العلـم أو
االعتقاد أو ما حيمل علـى

جرميــة مــن اجلــرائم

جرميــة مــن اجلــرائم

املنصوص عليها يف الفقرة

املنصوص عليها يف الفقرة

( )1-2أو من فعل يعـد

( )1-2أو من فعل يعـد

فعل يعد اشتراكا فيه.
أ .إخفاء طبيعة عائد جرمية أو
مصدره أو مكانه أو طريقة
التصرف فيه أو حركته أو
ملكيته أو أي حق يتعلـق
به مع العلم أو االعتقاد أو
ما حيمل على االعتقاد بأنه
متحصل من جرمية مـن
اجلرائم املنصوص عليهـا
يف الفقرة ( )1-2أو من
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االعتقاد بأنه متحصل من

االعتقاد بأنه متحصل من

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب
فعل يعد اشتراكا فيه.
ب .اكتساب أو تلقي أو نقل
عائد جرمية مع العلـم أو
االعتقاد أو ما حيمل علـى
االعتقاد بأنه متحصل من
جرميــة مــن اجلــرائم
املنصوص عليها يف الفقرة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

اشتراكا فيه.
اشتراكا فيه.
ج .اكتساب أو تلقي أو نقل ج .اكتساب أو تلقي أو نقل
عائد جرمية مع العلـم أو
االعتقاد أو ما حيمل علـى

عائد جرمية مع العلـم أو
االعتقاد أو ما حيمل علـى

جرميــة مــن اجلــرائم

جرميــة مــن اجلــرائم

املنصوص عليها يف الفقرة

املنصوص عليها يف الفقرة

( )1-2أو من أي فعـل

( )1-2أو من أي فعـل

االعتقاد بأنه متحصل من

االعتقاد بأنه متحصل من

يعد اشتراكا فيه.
( )1-2أو من أي فعـل يعد اشتراكا فيه.
د .االحتفاظ بعائد جرمية أو د .االحتفاظ بعائد جرميـة أو
يعد اشتراكا فيه.
ج .االحتفاظ بعائد جرمية أو حيازته مع العلم أو حيازته مع العلم أو االعتقاد أو
ـم أو االعتقاد أو ما حيمل على ما حيمل على االعتقاد بأنـه
ـع العلـ
ـه مـ
حيازتـ
االعتقاد أو ما حيمل علـى االعتقاد بأنه متحصل من متحصل مـن جرميـة مـن
االعتقاد بأنه متحصل من
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جرمية

من

اجلرائم اجلرائم املنصوص عليهـا يف

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

املادة الثانية

املادة الثانية

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

جرميــة مــن اجلــرائم

املنصوص عليها يف الفقرة الفقرة ( )1-2أو مـن أي

املنصوص عليها يف الفقرة

( )1-2أو من أي فعل فعل يعد اشتراكا فيه.

( )1-2أو من أي فعـل

يعد اشتراكا فيه.

يعد اشتراكا فيه.

املادة الثالثة (املادة الثانية)

يُضاف إىل هنايـة التعـاريف يضاف إىل مقدمة املـادة ( )2وفقاً للمشروع بقانون األول)

الواردة باملادة ( )1من املرسوم
بقانون رقم ( )5لسنة 2111
بشأن حظر ومكافحة غسـل
األموال ومتويـل اإلرهـاب
تعريف لعبارة (غسل األموال)
نصه اآليت:

نصوص املواد

من املرسوم بقانون رقـم ( - )5حذف املادة من املشروع
بقانون.
لسنة  2111املشار إليه فقرة
جديدة برقم ( )1-2ويعـاد
ترقيم باقي فقرات املادة ،نصها
اآليت:
"املادة ( )2فقرة (:)1-2
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 املوافقة على قرار جملسالنواب حبذف املادة الثانية

وفقًا للمشروع بقانون
األول.

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

حيظر غسل األموال املتحصلة
(غسل األموال):
كل سـلوك ينطـوي علـى من اجلرائم التاليـة ،وسـواء
اكتساب أموال أو حيازهتا أو وقعت هذه اجلرائم يف داخل
التصرف فيها أو إدارهتـا أو اململكة أو خارجها مىت كانت
ـن
ـا يف أي مـ
ـا عليهـ
حفظها أو استبداهلا أو إيداعها معاقبـ
أو ضماهنا أو اسـتثمارها أو القانونيني البحريين أو األجنيب:
نقلها أو حتويلها أو التالعـب أ -جرائم املخدرات واملؤثرات
يف قيمتها إذا كانت متحصلة العقلية.
ـرائم ب -جـــرائم اخلطـــف
مـن جرميـة مـن اجلـ
املنصوص عليها يف املادة ( )2والقرصنة.
من هذا القانون مـع العلـم ج -جرائم اإلرهاب ومتويله.
بذلك ،مىت كان القصد مـن د -اجلرائم املتعلقة حبماية البيئة
هذا السلوك إخفاء املـال أو واملخلفات اخلطرة.
إخفاء مصدره أو مكانـه أو هـــ -اجلــرائم املتعلقــة
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

صاحبه أو صاحب احلق فيه أو باملفرقعــات واألســلحة
تغيري حقيقته أو احليلولة دون والذخائر.
اكتشاف ذلـك أو عرقلـة و -جرائم الرشوة واالختالس
ـن واإلضــرار باملــال العــام
ـخص مـ
ـل إىل شـ
التوصـ
ارتكب اجلرمية املتحصل منها واستغالل الوفيفة أو النفـوذ
وجــرائم الكســب غــري
املال.
املشروع.
ز -جرائم السـرقة ومـا يف
حكمها واالحتيال وخيانـة
األمانة وما يتصل هبا.
ح -جرائم الفجور والدعارة.
ط -جرائم االعتـداء علـى
حقوق امللكية الفكرية.
ـن
ـهرب مـ
ـرائم التـ
ي -جـ
71

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

الضرائب "الرسوم اجلمركية".
ك -جرائم تقدمي اخلـدمات
املالية باملخالفة للقواعد املقررة
قانوناً ،وجرائم األشـخاص
املطلعني واجلـرائم املتعلقـة
مبعلومات السوق.
ل -جـــرائم االجتـــار
باألشخاص.
م -جرائم االجتار باآلثار.
ن -أية جرائم أخـرى واردة
يف قانون العقوبات البحريين أو
أي من القـوانني األخـرى
واجلرائم الواردة يف االتفاقيات
الدوليــة والربوتوكــوالت
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توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

امللحقة هبا ال تكون مملكـة
البحرين طرفاً فيها مىت كانت
ـانون
ـا يف القـ
معاقب ـاً عليهـ
البحريين".

املادة الثالثة
تلغي الفقرة ( )3-2من املادة
( )2من املرسوم بقانون رقـم
( )5لسنة  2111بشأن حظر
ومكافحة غسـل األمـوال
ومتويل اإلرهاب.

املادة الثالثة

املادة الرابعة (املادة الثالثة وفقاً

للمشروع بقانون األول)
على رئيس جملـس الـوزراء حذف املادة مـن املشـروع  -املوافقة على قرار جملـس
النواب حبذف املادة الثالثة
والوزراء – كل فيما خيصه – بقانون.
وفقاً للمشـروع بقـانون
تنفيذ أحكام هذا القـانون،
األول.
ويعمل به من اليـوم التـايل
ـدة
لتـاريخ نشـره يف اجلريـ
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الرمسية.
املادة الثالثة (بعد إعادة

املادة الثالثة

الترتيب) (املادة األوىل وفقاً

(بعد إعادة الترقيم)

للمشروع بقانون الثاين)  -املوافقة على قرار جملس
النواب بنقل (املادة األوىل)
(ال يوجد نص مقابل يف
وفقاً للمشروع بقانون
املشروع بقانون األول)
الثاين على أن يكون
 إعادة صوغ املادة علىترتيبها (املادة الثالثة)،
النحو الوارد أدناه:
واملوافقة على قرار جملس
نص املادة بعد التعديل:
النواب بإعادة صياغتها.
املادة الثالثة
يُستبدل بنص الفقرة ()3-3
من املادة ( )3من املرسوم
بقانون رقم ( )5لسنة 2111
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املادة الثالثة

يُستبدل بنص الفقرة ()3-3
من املادة ( )3من املرسوم
بقانون رقم ( )5لسنة 2111

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بشأن حظر ومكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب،

بشأن حظر ومكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب،

النص اآليت:
"املادة ( )3فقرة (:)3-3
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري
حسن النية حيكم على كل من
ارتكب جرمية من جرائم غسل
األموال باإلضافة للعقوبة
املقررة مبصادرة األموال
موضوع اجلرمية أو أية أموال
مملوكة له مساوية يف القيمة
لألموال موضوع اجلرمية.

النص اآليت:
"املادة ( )3فقرة (:)3-3
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري
حسن النية حيكم على كل من
ارتكب جرمية من جرائم غسل
األموال باإلضافة للعقوبة
املقررة مبصادرة األموال
موضوع اجلرمية أو أية أموال
مملوكة له مساوية يف القيمة
لألموال موضوع اجلرمية.

مبصادرة األموال اليت قام

مبصادرة األموال اليت قـام

وعلى القاضي أن ككم
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وعلى القاضـي أن ككـم

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

املادة الرابعة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الدليل على حتصلها من

الدليل على حتصـلها مـن

اجلرمية حال انقضاء الدعوى

اجلرمية حال انقضاء الدعوى

اجلنائية لوفاة املتهم ،أو أية

اجلنائية لوفاة املتهم ،أو أيـة

أموال مساوية هلا يف القيمة

أموال مساوية هلا يف القيمـة

أياً كان حائزها".

أياً كان حائزها".

املادة الرابعة (بعد إعادة

املادة الرابعة

الترتيب) (املادة الرابعة وفقاً

(بعد إعادة الترقيم)

املادة الرابعة

للمشروع بقانون األول)
(املادة الثالثة وفقاً للمشروع
بقانون الثاين)
دون تعديل
على رئيس جملـس الـوزراء
والوزراء – كل فيما خيصه –
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 املوافقة على قرار جملسالنواب.

على رئيس جملس الوزراء
والوزراء – كل فيما خيصه –

نصوص مشروع القانون األول نصوص مشروع القانون الثاين
كما وردت من احلكومة

كما وردت من احلكومة

نصوص املواد
كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

تنفيذ أحكام هذا القـانون،
ويعمل به من اليـوم التـايل

تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويعمل به من اليوم التايل

ـدة
لتـاريخ نشـره يف اجلريـ
الرمسية.

لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.
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التاريخ  7:مايو 7877م

سعادة الدكتور  /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة احملرتم
رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضووو  :مشووع

قووانو رقوو( ) لس و ( ) ) مغوواا وواا تر و اقتووعان ووانو م و

مجرس الشورى تعديل عض أحكوام المعوووم وانو رقو( ) 7لسو ( 7877
شو

ح ووع مكاغسوو( مسوول اممووواإل امويوول الربوواا المعوودإل ال ووانو رقوو(

) 77لسو ( 7887م ،مشووع
رق( ) 7لسو (  7877شو

قووانو

تعووديل عووض أحكووام المعووووم ووانو

ح وع مكاغسو( مسول امموواإل امويول الربواا،

المعاغق لرمعووم المركي رق( ) 777لس ( 7877م.
السالم تريك( رحم( هللا عكااه،،

بتاريخ  70فبراير 7707م ،أرفق معوالي السويد تروي و حوالص الغوالص رئويس المجروس،
ض ق ك اتابققم ر ق  604ص ل ت ق ،)7707 -7 -3 /نس ق

مققك مشووع

قووانو رقوو( )

لس و ( ) ) مغوواا وواا تر و اقتووعان ووانو م و مجرووس الشووورى تعووديل عووض أحكووام
المعووووم ووانو رقوو( ) 7لسوو (  7877شوو

ح ووع مكاغسوو( مسوول اممووواإل امويوول

الرباا المعدإل ال انو رق( )  77لس ( 7887م ،مشع
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قانو

تعديل عوض أحكوام

المعووووم ووانو رقوو( ) 7لسوو (  7877شوو

ح ووع مكاغسوو( مسوول اممووواإل امويوول

الربووواا ،المعاغوووق لرمعوووووم المركوووي رقووو( ) 777لسووو ( 7877م ،إلقققج ل اققق ال ققق
الت ققرية

القانون قق  ،كلققن ل اا ققتم إبققحاا ال يه ققات

ققم ل اقق ال قق

ال ارة قق

الحفاع األمك الوطاي.
الت قرية

بتواريخ  06 6مارس  01أبريل 7707م ،قحت ل ا ال

القانون ق

اةت ا اتهقا الثققامك الة قريك ،الثيثق ك ،السقاسس الثيثق ك ه ق اط ةققل قج م ققر ي
القانون ك ال ذاوريك ،كلن بحضور ال ست ار القانوني بال

س.

ح توافقل وعادة العضوات اموتاذة دالإل الزايد ،اموتاذة ر اا الععيض ،اموتاذة
جمير( نغيف ب أ الفقرة األخ رة مك ال اسة األ لج مك م ر ع القانو  ،التي نصل
ا تبار ال رائ الوارسة في االتفا ات الح ل
ةل ال ري

ج

بر تواوالتها مك حاس ال رائ ال ح ورة سواا

في الحاخل أ ال ارج ،مع تق حها ب رط أ يكو الفةل م رمـًا في اي

القانون ك البحرياي األةابي،

م رأت سةاسة الةضوات أ الاص خرج

االختصاص ال كاني لقانو الةقوبات ،م ا يحول س
ت كل غسي لألموال ت س اإل

تطب

القانو البحرياي

ص ج ةري

انتهل ال ا – بةح ال حا لق

ج أفةال

البحرياي في هال ما إكا اانل ت ن األفةال غ ر م رم في

القانو األةابي .م احات أ في ال اسة شبه بةحم الحستوري في ةري
انوني ،فك ف يةا ب ال

ج وا ح

الاققا

ال قوب بح

نص

ل سل م رم في القانو ال ح ي ل س لها قوب .
– إلقج م الفق م قر ي الققانون ك ل بقاس

الحستور.
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أهكقام

رأي الرج (:
ترى ال ا

حم سيم مشع

قانو رقو( ) لسو ( ) ) مغواا واا ترو اقتوعان

انو م مجرس الشورى تعديل عض أحكام المعووم انو رق( ) 7لسو ( 7877
ش

ح ع مكاغس( مسل اممواإل امويل الرباا المعودإل ال وانو رقو( )  77لسو (

7887م ،مشع
شو

قانو

تعديل عوض أحكوام المعوووم وانو رقو( ) 7لسو ( 7877

ح ووع مكاغسوو( مسوول اممووواإل امويوول الربوواا ،المعاغووق لرمعووووم المركووي رقوو(

) 777لس ( 7877م ،مك الااه ت ك الحستوري

القانون .

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين

خبصوص مشروع قانون بتعديل
املادة ( )221من قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم

( )15لسنة 1976م ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )44لسنة

2012م.
781

التاريخ  10 :مايو 2012م

التقرير الرابع واخلمسون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ( )221من قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1996

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/592ص ل خ أ )2112-4-3 /املؤرخ يف
 9مايو 2112م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ( )221من قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  ،1922على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل موعد أقصاه أسبوعني من
تارخيه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السادس والعشرين املوافق  9مايو 2112م.
( )6اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر والـ
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) -قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق)

 مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )9وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
.4

املالزم أول حممد يونس اهلرمي إدارة الشؤون القانونية.
مستشار قانوين إدارة الشئون

 .7السيد طـــارق حربــي
القانونية.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،ح هضر السيد سعيد حممد عبداملطلب
املستشار القانوين للوزارة.
( )8كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

787

 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والـذي جـاء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:
مل تبد وزارة الداخلية أية مالحظات على مشروع القانون املذكور ،حيث أوضح ممثل الوزارة
أن هذا املشروع قد مت إعداده مبعرفة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وهـي جهـة
االختصاص.
رابعــــــًا -ملخص رأي وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أبدى ممثل وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف موافقة الوزارة على مشروع القانون
املذكور ،وبني أن العقوبة جاءت على ثالث مراحل وهي السجن ملدة ال تقل عن سبع إذا أفضى
االعتداء إىل عاهة مستدمية دون أن يقصد إحداثها ،وتكون العقوبة السجن ملدة ال تقل عن عشر
سنوات إذا أحدث به عمدًا عاهة مستدمية ،وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا أفضى االعتـداء إىل
املوت ومل يقصد من ذلك قتله ،وهو تعديل مهم لتشديد العقاب على من يعتدي على أحد أعضاء
رجال قوات األمن العام ،أو أحد العسكريني يف قوة دفاع البحرين أو احلرس الوطين ،أو جهـاز
األمن الوطين.
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خامســــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثل وزارة العـدل والشؤون اإلسـالمية واألوقـاف،
وممثلي وزارة الداخلية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة علـى قـرار
جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشـريعية والقانونيـة
مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،
ورأت اللجنة أمهية هذا املشروع ،حيث إن املادة ( )221من قانون العقوبات قـد تضـمنت يف
فقرهتا األوىل القاعدة العامة يف عقاب من تعدى على موفف عام او مكلف خبدمة عامة أثنـاء أو
بسبب تأدية وفيفته أو خدمته فجعلت عقوبته احلبس ،ونظراً جلسامة املخاطر ال يتعـرض هلـا
رجال األمن العام والعسكريني من منتسيب قوة دفاع البحرين واحلرس الـوطين وجهـاز األمـن
الوطين ،فقد مت تشديد العقاب على التعدي عليهم ،وردع من تسول له نفسه االعتداء على رجال
األمن العام ،أو العسكريني ،من خالل النص على إضافة فقرة جديدة إىل املادة ( )221من قانون
العقوبات تتضمن ذلك.
واشتمل مشروع القانون فضالً عن الديباجة على مادتني ،حيث تضمنت املادة األوىل منـه
إضافة فقرة جديدة إىل املادة ( )221من قانون العقوبات ،وهي أن تكون العقوبة السجن إذا وقع
التعدي على عضو من قوات األمن العام أو على أحد العسكريني من منتسيب قوة دفاع البحرين أو
احلرس الوطين أو جهاز األمن الوطين ،وتكون العقوبة ملدة ال تقل عن سبع سـنوات إذا أفضـى
االعتداء إىل عاهة مستدمية دون أن يقصد إحداثها ،وتكون العقوبة السجن ملدة ال تقل عن عشر
سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستدمية ،وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا أفضى االعتداء على
املوت ومل يقصد من ذلك قتله ،أما املادة الثانية من مشروع القانون فقد جاءت تنفيذية .
وعليه توصي اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل
املادة ( )221من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  ،1922واملوافقة على
مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.

777

سادســـــــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .3سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم
.4

سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سابعــــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنـة
توصي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ()221من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة .1996
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة

أ .نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل املادة ( )221من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1996
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصـادر
باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة
 ،1922وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()3
لسنة  1982بشأن نظام قـوات
األمن العام وتعديالته،
وعلى قـانون احلـرس الـوطين
الصادر بالقانون رقم ( )21لسنة
 2111املعدل باملرسوم بقـانون

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصـادر
باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة
 ،1922وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()3
لسنة  1982بشأن نظام قـوات
األمن العام وتعديالته،
وعلى قـانون احلـرس الـوطين
الصادر بالقانون رقم ( )21لسنة
 2111املعدل باملرسوم بقـانون
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

رقم ( )38لسنة ،2112
وعلى قانون قوة دفاع البحـرين

رقم ( )38لسنة ،2112
وعلى قانون قوة دفاع البحـرين

الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )32لسنة ،2112
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )32لسنة ،2112
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

 تصحيح اخلطأ النحـوي يف  -املوافقة على قـرار جملـسـأ
ـحيح اخلطـ
ـواب بتصـ
النـ
ـبح
ـاف" لتصـ
ـة "يُضـ
كلمـ
النحوي يف كلمة "يُضـاف"
"تُضاف".
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد

لتصبح "تُضاف".

التعديل:

يُضاف إىل املـادة ( )221مـن تُضاف إىل املـادة ( )221مـن
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تُضاف إىل املـادة ( )221مـن

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

قانون العقوبات الصادر باملرسوم قانون العقوبات الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )14لسنة  ،1922بقانون رقم ( )14لسنة ،1922

قانون العقوبات الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )14لسنة ،1922

فقرة جديدة نصها اآليت:
"وتكون العقوبة السجن إذا وقع
التعدي على عضو مـن قـوات
ـد
ـى أحـ
ـام أو علـ
ـن العـ
األمـ
العسكريني من منتسيب قوة دفاع
البحرين أو احلـرس الـوطين أو
جهاز األمن الـوطين ،وتكـون
العقوبة السجن ملدة ال تقل عـن
سبع سنوات إذا أفضى االعتـداء
إىل عاهة مستدمية دون أن يقصد
إحداثها ،وتكون العقوبة السجن
ملدة ال تقل عن عشر سنوات إذا

فقرة جديدة نصها اآليت:
"وتكون العقوبة السجن إذا وقع
التعدي على عضو مـن قـوات
ـد
ـى أحـ
ـام أو علـ
ـن العـ
األمـ
العسكريني من منتسيب قوة دفاع
البحرين أو احلـرس الـوطين أو
جهاز األمن الـوطين ،وتكـون
العقوبة السجن ملدة ال تقل عـن
سبع سنوات إذا أفضى االعتـداء
إىل عاهة مستدمية دون أن يقصد
إحداثها ،وتكون العقوبة السجن
ملدة ال تقل عن عشر سنوات إذا

فقرة جديدة نصها اآليت:
"وتكون العقوبة السجن إذا وقع
التعدي على عضو مـن قـوات
ـد
ـى أحـ
ـام أو علـ
ـن العـ
األمـ
العسكريني من منتسيب قوة دفاع
البحرين أو احلـرس الـوطين أو
جهاز األمن الـوطين ،وتكـون
العقوبة السجن ملدة ال تقل عـن
سبع سنوات إذا أفضى االعتـداء
إىل عاهة مستدمية دون أن يقصد
إحداثها ،وتكون العقوبة السجن
ملدة ال تقل عن عشر سنوات إذا
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

أحدث به عمداً عاهة مسـتدمية ،أحدث به عمداً عاهة مسـتدمية،
وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا

أحدث به عمداً عاهة مسـتدمية،
وتكون العقوبة السجن املؤبد إذا

أفضى االعتـداء إىل املـوت ومل أفضى االعتـداء إىل املـوت ومل
يقصد من ذلك قتله".
يقصد من ذلك قتله".

أفضى االعتـداء إىل املـوت ومل
يقصد من ذلك قتله".

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية.
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التاريخ  6 :مارس 7707م

التاريخ  9 :مايو 2102م

الدكتور  /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضو  :مشع

قانو

تعديل المادة ) 777م قانو الع و ات الغادر المعووم

انو رق( ) 77لس (  ،7717المعاغق لرمعووم رق( ) 77لس (  ) .7877اشديد ت و (
االتتداا تر رجاإل امم

العسكعيي .

السالم تريك( رحم( هللا عكااه،،
بتاريخ  9مايو 7707م ،أرف معالي السيد تري

اتابم ر

 694ص ل ت ق ،)7707 -1 -3 /نس

حالص الغالص رئيس المجروس ،ضق ك
مك مشوع

قوانو رقو( ) لسو ( )

تعووديل المووادة ) 777م و قووانو الع و ووات الغووادر المعووووم ووانو رقوو( ) 77لس و (
 ،7717المعاغق لرمعووم رق( ) 77لسو (  ) .7877اشوديد ت و و( االتتوداا ترو رجواإل
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العسوووكعيي  ،إلقققج ل اققق ال ققق

اممووو

ال يه ات

م ل ا ال

ال ارة

الت قققرية

الحفاع األمك الوطاي.

بتققاريخ  9مققايو 7707م ،قققحت ل ا ق ال ق
األربة ك  ،ه
بال

القانون ققق  ،كلقققن ل اا قققتم إبقققحاا

الت ققرية

القانون ق اةت ا هققا الثققاني

اط ةل ج م ر ع القانو ال ذاور ،كلقن بحضقور ال ست قار الققانوني

س.
انتهل ال ا – بةح ال حا ل

الاقا

– إلج حم م الفق م قر ع الققانو ل بقاس

أهكقام

الحستور.
رأي الرج (:
ترى ال ا سيم مشع

قانو

تعديل المادة ) 777م قانو الع و وات الغوادر

المعووم انو رق( ) 77لس (  ،7717المعاغوق لرمعوووم رقو( ) 77لسو ( .7877
) اشووديد ت و وو( االتتووداا تروو رجوواإل امموو

العسووكعيي  ،مققك الاققاه ت ك الحسققتوري

القانون .

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
التقرير التكميلي للجنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل

بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم 15
لسنة 1976م ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم  119لسنة 2011م
«إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق

يف حرية التعبري».
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التاريخ  10 :مايو 2012م

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص املادة ( )168من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة ،1996
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )119لسنة 2011
(إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية التعبري)

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
بتاريخ  2مايو 2112م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى خطابـًا برقم (  583ص ل خ أ ) 2112-4 -3 /إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته الثامنة والعشرين املنعقدة بتاريخ  31أبريل

2112م ،بإعادة املادة ( )168من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام

قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  ،1996املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )119لسنة ( 2011إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية التعبري) ،على أن تتم
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دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل موعد أقصاه
أسبوع واحد من تارخيه.

أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )9تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السادس والعشرين املوافق  9مايو 2112م.
( )10اطلعت اللجنة أثناء دراستها للمادة على االقتراح بإجراء تعديل على املادة رقـم (،)128
واملقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل  ،وسعادة العضو الدكتورة عائشـة
سامل مبارك.
( )11مت دعوة مجعية حقوق اإلنسان البحرينية حلضور اجتماع اللجنة ،إال أنه مل حيضر أي ممثل
عنها.
( )12وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية ،وقد حضر كل من:
.6

السيد عبداهلل اجلودر

رئيس قسم الشؤون القانونية.

.9

الدكتور أسامة كامل حممود

املستشار القانوين.
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 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،ح هضر السيد سعيد حممد عبداملطلب
املستشار القانوين للوزارة.
( )13كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.ثانيـــًا -ملخص رأي وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
بني ممثل وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية أن نص املادة ( )128يراعي حرية التعبري
وحيقق التوازن بني حقوق اإلنسان وجترمي األفعال ال ترتكب من خالله ،وأن النص املـذكور ال
يتعارض مع أي من االتفاقيات ال مت التصديق عليها بشأن حقوق اإلنسان.
ثالثــــًا -ملخص رأي وزارة حقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية:
أيدت وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نص املادة ( )128الواردة يف مشـروع
القانون.
رابعـــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة املادة ( )128من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون العقوبـات
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  ،1922املرافق للمرسوم امللكي رقـم ( )119لسـنة
( 2111إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية التعبري) مع ممثلـي وزارة حقـوق اإلنسـان
والتنمية االجتماعية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،وحبثت يف املقترح املقـدم مـن
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سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل ،وسعادة العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك لتعديل
نص املادة ( ،)128يف اجللسة الثامنة والعشرين املنعقدة بتـاريخ  31أبريـل 2112م ،وبعـد
االستئناس برأي احلضور ،انتهت اللجنة إىل املوافقة على نص املادة ( )128دون تعديل ،وذلك أن
املادة ( )128بعد التعديل تناولت عقاب من أذاع عمدًا أخبارًا مع علمه بأهنا مـن املمكـن أن
حتدث ضررًا باألمن الوطين أو بالنظام العام أو بالصحة العامة مىت ترتب علـى ذلـك حـدوث
الضرر ،وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبـة أو
مغرضة أو بث دعايات مثرية إذا كان من شأن ذلك اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب بـني
الناس أو إحلاق الضرر باملصلحة العامة ،وأن النص املعدل حيقق التوازن ببني حق اإلنسان يف التعبري
عن رأيه وبني جتاوزه حدود القانون املتمثلة باإلضرار باألمن الوطين أو بالنظام العام ،أو باملصلحة
العامة ،مما ترى اللجنة معه أمهية هذا النص املعدل للمادة ( )128من قانون العقوبات.
وقد حتفظ سعاد األستاذ حممد سيف جرب املسلم على توصية اللجنة باملوافقة على النص
املعدل للمادة (.)128
خامســـــــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .5سعادة األستاذ عبدالرمحـن حممـد مجشري
.6

سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سادســــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنـة
توصي مبا يلي:
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 -املوافقة على توصية اللجنة بشأن املادة ( )168من مشروع قانون رقم (

)

لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 ،1996املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )119لسنة ( 2011إذاعة ونشر أخبار كاذبة،
واحلق يف حرية التعبري) ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة

أ .نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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املادة ( )168من مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ()15
لسنة  ،1996املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )119لسنة ( 2011إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية التعبري)
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة (:)168
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنتني وبالغرامة ال ال تتجـاوز
مائ دينار أو بإحـدى هـاتني
العقوبتني من أذاع عمداً أخبـاراً
كاذبة مع علمه بأهنا من املمكـن
أن حتدث ضرراً باألمن الوطين أو
بالنظام العام أو بالصحة العامـة،

مادة (:)168

توصية اللجنة
مادة (:)168
دون تعديل

دون تعديل
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة (:)168
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على
سنتني وبالغرامة ال ال تتجـاوز
مائ دينار أو بإحـدى هـاتني
العقوبتني من أذاع عمداً أخبـاراً
كاذبة مع علمه بأهنا من املمكـن
أن حتدث ضرراً باألمن الوطين أو
بالنظام العام أو بالصحة العامـة،

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مىت ترتب على ذلـك حـدوث
الضرر.
ويشترط يف األخبـار الكاذبـة
واملتعلقة بإحداث الضرر بـاألمن
الوطين واملنصوص عليها يف الفقرة

مىت ترتب على ذلـك حـدوث
الضرر.
ويشترط يف األخبـار الكاذبـة
واملتعلقة بإحداث الضرر بـاألمن
الوطين واملنصوص عليها يف الفقرة

السابقة أن تكون حتريضاً علـى
العنف ،أو من شأهنا أن حتـرض
على العنف ،وعلى أن يكون بينها
وبني حدوث ذلـك العنـف أو
احتمالية حدوثه رابط مباشر.

السابقة أن تكون حتريضاً علـى
العنف ،أو من شأهنا أن حتـرض
على العنف ،وعلى أن يكون بينها
وبني حدوث ذلـك العنـف أو
احتمالية حدوثه رابط مباشر.
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ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بالتصديق على

اتفاقية بني حكومة مملكة
البحرين وحكومة أسرتاليا
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل

الضريبية ،املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )29لسنة 2012م.
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التاريخ  9 :مايو 2012م

التقرير الثالث واخلمسون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة أستراليا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )29لسنة 2012

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/529ص ل ل خ أ )2112-5-3 /املؤرخ يف
 29أبريل 2112م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت
مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية
بني حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية،
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املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )29لسنة  ،2112على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد
تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السادس والعشرين املوافق  9مايو 2112م.
( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر والـ
اشتملت على :
 مرئيات وزارة املاليـــة( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل املعلومات يف املسـائلالضريبية( .مرفق)

 مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )3وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ،كل من:
 وزارة املالية ،وقد حضر:
 .1السيد سامي حممد محيد
 .2السيد أنور علي األنصاري

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.
مدير إدارة الرقابة واملتابعة.

 .3الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة رئيس قسم العالقات الثنائية.
 .4السيدة ندى الشبعان

أخصائي جلسات أول.

777

( )4كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حســن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والـذي جـاء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)

ثالثـــــًا -رأي وزارة املاليــة:

بينت وزارة املالية أن هذه االتفاقية هتدف إىل تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية بني
حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا ،وهو أن تقوم السلطات الضريبية املختصة يف كال
الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل املعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانني
الوطنية للطرفني املتعاقدين ،وذلك فيما يتعلق بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقية ،على أن تتضمن
هذه املعلومات حتديد وتقييم وحتصيل هذه الضرائب ،استرداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات
الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية ،وأن يتم تبادل املعلومات وفقًا ألحكام هذه االتفاقية
بسرية تامة.
وإن اتفاقية تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية معترف هبا دوليًا ومت إقرارها من قبل األمم
املتحدة ،وجمموعة العشرين ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،واملنتدى العاملي للشفافية
وتبادل املعلومات لألغراض الضريبية.
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كما بني ممثل وزارة املالية أن املادة ( )2من االتفاقية قد أجازت بالتصريح ملمثلي السلطة
املختصة التابعني ألي من الطرفني املتعاقدين بدخول إقليم الطرف املتعاقد اآلخر لغرض التدقيق
الضرييب ،كما أجازت املادة ( )2ألي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومات مطلوبة يف حال
تعارضها مع قوانينه.
وقد أوضح ممثل الوزارة أهم صادرات مملكة البحرين ألستراليا وهي :املغناطيس ،احلديد
الصلب ،خالئط األملنيوم اخلام ،منتجات أملنيوم ،أسالك و كابالت كهربائية.
وأهم واردات مملكة البحرين من أستراليا هي :اللحوم ،احلليب ،األجبان ،أوكسيد األملنيوم،
منتجات معدنية ،السيارات ،أجزاء السيارات ،قطع غيار ،أدوية.

رابعــــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون ،وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مـن قبـل أصـحاب
السعادة أعضاء اللجنة ،وممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت
اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدسـتورية
والقانونية ،ورأت اللجنة أن هذه االتفاقية هتدف إىل تبادل املعلومات فيما يتعلق بالضرائب املعنية
يف هذه االتفاقية ،وتنظيم تبادل املعلومات املتعلقة باملسائل الضريبية بني البلدين.
حيث تتألف االتفاقية فضالً عن الديباجة من ( )15مادة ،حيث بينت املواد مـن ()3-1
هدف االتفاقية ونطاق تطبيقها ،وهي أن تقوم السلطات املختصة يف كال الطرفني املتعاقدين بتقدمي
املساعدة من خالل تبادل املعلومات ال تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانني الوطنية يف كـال
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البلدين اخلاصة بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقية ،ومل تلزم الطرف املطلـوب منـه املعلومـات
بتوفريها يف حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها يف حوزة أو حتت سيطرة
أشخاص موجودين يف نطاق اختصاصه اإلقليمي ،كما حددت الضرائب املعنية يف االتفاقية مبا يف
ذلك الضرائب املماثلة أو املشاهبة يف اجلوهر ،وتفرض بعد تاريخ توقيع االتفاقيـة ،باإلضـافة إىل
الضرائب احلالية أو بدالً منها.
أما املادة ( )5فعرفت أهم املصطلحات الواردة يف االتفاقية ،وتناولت املادة ( )4الكيفية ال
يتم فيها تبادل املعلومات بني الطرفني ،وأجازت املادة ( )2بالتصريح ملمثلي السـلطة املختصـة
التابعني ألي من الطرفني املتعاقدين بدخول إقليم الطرف املتعاقد اآلخر لغرض التدقيق الضرييب.
كما أجازت املادة ( )2ألي طرف متعاقد رفض إعطاء أي معلومـات مطلوبـة يف حـال
تعارضها مع قوانينه ،وألزمت املادة ( )8الطرف املتعاقد أن يتعامل بأية معلومات يستلمها بسرية
تامة وال جيوز إفشائها إال لألشخاص أو السلطات اخلاضعة للطرف املتعاقد املعين واملتعلقة بتقييم
أو جباية أو تنفيذ أو مقاضاة أو حتديد مطالب ذات صلة بالضرائب.
أما املادة ( )9فقد محلت األطراف املتعاقدة أية مصاريف قد تتكبدها عند تقدمي املسـاعدة
املطلوبة .،وأوضحت املادة ( )11تطبيق التشريعات على الطرفني املتعاقدين بإصدار أي تشـريع
يعد ضروريًا لاللتزام بأحكام االتفاقية وتنفيذها ،وبينت املـادة ( )11عالقـة هـذه االتفاقيـة
بالترتيبات واالتفاقيات الدولية األخرى املتعلقة باملسائل الضريبية.
يف حني حددت املادة ( )12إجراءات االتفاق املتبادل يف حال نشوء صعوبات أو شكوك بني
الطرفني خبصوص تنفيذ أو تفسري االتفاقية.
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وأخرياً ،نصت املادتان ( )13و ( )15على األحكام اخلتامية لالتفاقية ،إذ بينت أحكام نفاذها
وإهنائها.
ومما تقدم تتضح أمهية هذه االتفاقية ،ولنفاذها جيب أن تصدر بقانون رفقًا لنص الفقرة لثانية
من املادة ( )32من الدستور.
وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قـانون رقـم ( ) لسـنة ( )
بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبـادل املعلومـات يف
املسائل الضريبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )29لسنة  ، 2112واملوافقة على مواد املشروع
كما وردت يف اجلدول املرفق.
خامســـــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .1سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري
.2

سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم

مقررًا أصليــــًا.
مقررًا احتياطيـًا.

سادســــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنـة
توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بنيحكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )29لسنة .2012
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل

أ .نانسي دينا إيلي خضوري
خليفـة
نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة أستراليا بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )29لسنة 2012
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مسمى املشروع

مسمى املشروع

توصية اللجنة
مسمى املشروع

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مسمى املشروع

 تصحيح كلمـة (اسـتراليا)  -املوافقة على قـرار جملـسـة
ـحيح كلمـ
ـواب بتصـ
النـ
لتصبح (أستراليا).
(استراليا) لتصبح (أستراليا).
وعلى ذلـك يكـون مسـمى
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بالتصديق على اتفاقية
بني حكومة مملكة البحرين
وحكومة استراليا بشأن تبادل
املعلومات يف املسائل الضريبية

املشروع بعد التعديل:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بالتصديق على اتفاقية
بني حكومة مملكة البحرين

مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بالتصديق على اتفاقية
بني حكومة مملكة البحرين

وحكومة أستراليا بشأن تبادل

وحكومة أستراليا بشأن تبادل

املعلومات يف املسائل الضريبية

املعلومات يف املسائل الضريبية
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة
الديباجة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

 تصحيح كلمـة (اسـتراليا)  -املوافقة على قرار جملس النواببتصحيح كلمـة (اسـتراليا)
لتصبح (أستراليا).
وعلى ذلك يكون نص الديباجة

لتصبح (أستراليا).

بعد التعديل:
حنن محد بن عيسى آل خليفـة حنن محد بن عيسى آل خليفـة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكـة وعلى اتفاقية بني حكومة مملكـة
البحرين وحكومة استراليا بشأن البحرين وحكومة أستراليا بشأن
ـات يف املسـ
ـادل املعلومـ
تبـ
ـائل
ـات يف املسـ
ـادل املعلومـ
ـائل تبـ
الضريبية ،املوقعة يف مدينة املنامـة الضريبية ،املوقعة يف مدينة املنامـة
بتاريخ  14ديسمرب ،2111
بتاريخ  14ديسمرب ،2111
أقر جملس الشورى وجملس النواب أقر جملس الشورى وجملس النواب

ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى اتفاقية بني حكومة مملكـة
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البحرين وحكومة أستراليا بشأن

ـائل
ـات يف املسـ
ـادل املعلومـ
تبـ
الضريبية ،املوقعة يف مدينة املنامـة
بتاريخ  14ديسمرب ،2111
أقر جملس الشورى وجملس النواب

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األوىل

املادة األوىل

 تصحيح كلمـة (اسـتراليا)  -املوافقة على قـرار جملـسـة
ـحيح كلمـ
ـواب بتصـ
النـ

لتصبح (أستراليا).
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
صُودق على اتفاقية بني حكومـة صُودق على اتفاقية بني حكومـة
مملكة البحرين وحكومة اسـتراليا مملكة البحرين وحكومة أستراليا
بشأن تبادل املعلومات يف املسائل بشأن تبادل املعلومات يف املسائل
الضريبية ،املوقعة يف مدينة املنامـة الضريبية ،املوقعة يف مدينة املنامـة
بتــاريخ  14ديســمرب  ،2111بتــاريخ  14ديســمرب ،2111
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(استراليا) لتصبح (أستراليا).

صُودق على اتفاقية بني حكومـة

مملكة البحرين وحكومة أستراليا

بشأن تبادل املعلومات يف املسائل
الضريبية ،املوقعة يف مدينة املنامـة
بتــاريخ  14ديســمرب ،2111

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

واملرافقة هلذا القانون.

توصية اللجنة

واملرافقة هلذا القانون.

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
واملرافقة هلذا القانون.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية.
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التاريخ  9 :مايو 2102م

الدكتور  /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضو  :مشع
البسعي

قانو رق( )

حكوم( أوتعاليا ش

لس ( )

التغديق تر اافاقي( ي حكوم( ممرك(

ابادإل المعرومات غي المسائل الضعيبي( ،المعاغق لرمعووم

المركي رق( ) 77لس ( .7877

السالم تريك( رحم( هللا عكااه،،

بتقاريخ  79أبريققل 7707م ،أرفق معووالي السويد ترووي و حووالص الغوالص رئوويس المجرووس،
ض ق ك اتابققم ر ق  647ص ل ت ق ،)7707 -6 -3 /نس ق
لس ( )

التغديق تر اافاقي( ي حكوم( ممرك( البسعي

مققك مشووع

قووانو رقوو( )

حكوم( أووتعاليا شو

ابوادإل

المعرومات غي المسائل الضعيبي( ،المعاغق لرمعووم المركوي رقو( ) 77لسو (  ،7877إلقج
ل ا ال
ال ارة

الت قرية

القانون ق  ،كلقن ل اا قتم إبقحاا ال يه قات

الحفاع األمك الوطاي.
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قم ل اق ال ق

بتققاريخ  9مققايو 7707م ،قققحت ل ا ق ال ق
األربة ك  ،ه
بال

الت ققرية

القانون ق اةت ا هققا الثققاني

اط ةل ج م ر ع القانو ال ذاور ،كلقن بحضقور ال ست قار الققانوني

س.
انتهل ال ا – بةح ال حا ل

الاقا

– إلج حم م الفق م قر ع الققانو ل بقاس

أهكقام

الحستور.
رأي الرج (:
تققرى ال ا ق سققيم مشووع
حكوم( ممرك( البسعي

قووانو رقوو( ) لس و ( )

حكوم( أوتعاليا ش

التغووديق تر و اافاقيوو( ووي

ابادإل المعرومات غوي المسوائل الضوعيبي(،

المعاغق لرمعووم المركي رق( ) 77لس (  ،7877مك الااه ت ك الحستوري

دالل جاسم الزايد

القانون .

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()5
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر
باملرسوم بقانون رقم  46لسنة
200م ،املرافق للمرسوم امللكي

رقم  31لسنة 2012م.
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التاريخ  10 :مايو 2012م

التقرير اخلامس واخلمسون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات
اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002
دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل
الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/411ص ل خ أ )2112-4-3 /املؤرخ يف
 9مايو 2112م ،من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون
اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )52لسنة  ،2112على أن تتم دراسته وإبداء
املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ،وذلك خالل موعد أقصاه أسبوعني من
تارخيه.
أوالً -إجراءات اللجنة :
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لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها السادس والعشرين املوافق  9مايو 2112م.
( )6اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر والـ
اشتملت على :
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)( )9وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
.8

املالزم أول حممد يونس اهلرمي إدارة الشؤون القانونية.
مستشار قانوين إدارة الشئون

 .7السيد طـــارق حربــي
القانونية.

 وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،ح هضر السيد سعيد حممد عبداملطلب
املستشار القانوين للوزارة.
( )8كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس الدكتور علي حسـن الطوالبـة
املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.
 -وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف صاحل.
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ثانيــًا -رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والـذي جـاء
مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية( .مرفق)
ثالثــــًا -ملخص رأي وزارة الداخلية:
مل تبد وزارة الداخلية أية مالحظات على مشروع القانون املذكور ،حيث أوضح ممثل الوزارة
أن هذا املشروع قد مت إعداده مبعرفة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وهـي جهـة
االختصاص.
رابعــــــًا -ملخص رأي وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
أيدت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مشروع القانون ،وأوضح ممثل الوزارة بأن
هذا املشروع بقانون جاء نتيجة لتوصيات جلنة تقصي احلقائق ،وبناء عليه أعد هذا املشروع ،كما
بني أنه ال توجد شبهة دستورية يف النص املعدل كما انتهت إليه جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
مبجلس النواب املوقر بشأن املادة ( 22مكررًا) ،لكون الدعوى املدنية مسـتقلة عـن الـدعوى
اجلنائية.
خامســــــًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وممثلي
وزارة الداخلية ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت اللجنة على قـرار جملـس
النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيـة مبجلـس
الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وأيدت
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اللجنة ما انتهت إليه جلنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم وجود شبهة دستورية ،وأن عبـارة
(وال يقبل منه ذلك أمام احملاكم االستئنافية) قد وردت يف املادة ( )22من قـانون اإلجـراءات
اجلنائية ال بينت أنه ميكن للمدعي باحلقوق املدنية أن يقدم ادعائه أثناء مجـع االسـتدالالت أو
مباشرة التحقيق ،أو أمام احملكمة املنظورة أمامها الدعوى اجلنائية يف أية حالة تكون عليها حـىت
صدور القرار بإقفال باب املرافعة ،وال يقبل ذلك منه أمام احملكمة االستئنافية ،وأوضحت املـادة
( )114من الدستور بأن القانون يرتب احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا ،ويبني وفائفهـا
واختصاصاهتا ،وكذلك ما تضمنته املواد ( )293 ،292من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة الـ
أوضحت استئناف األحكام الصادرة من الدعاوى اجلنائية من حماكم أول درجة ،وجيوز استئناف
األحكام الصادرة يف الدعوى املدنية أمامها ،وكذلك قرار حمكمة التمييز البحرينية الـذي جـاء
مؤكدًا هلذا األمر واملرفق مع التقرير.
كما رأت اللجنة أنه تنفيذاً للتوصية رقم ( )1218الصادرة عن اللجنة البحرينيـة املسـتقلة
لتقصي احلقائق وال تضمت سريان أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية عند توقيف األشخاص حىت
عند إعالن حالة السالمة الوطنية ،والتوصية رقم ( )1219واملتضمنة أن يوفر التشـريع وسـيلة
تعويض ألي شخص يدعي تعرضه لالنتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غريه مـن ضـروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
ويتكون املشروع من مادتني  :تناولت األوىل إضافة مادة جديدة إىل الباب الثاين من الكتاب
األول من قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )52لسنة  2112بـرقم (22
مكرراً ) تعطي احلق ملن يدعى تعرضه لالنتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غريه من
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية أن يدعى حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء
مجع االستدالالت أو مباشرة التحقيق أو أمام احملكمة املنظور أمامها الدعوى اجلنائية يف أية حالـة
تكون عليها حىت صدور القرار بإقفال باب املرافعة وذلك كله إذا ما شكل االنتقام جرمية ،كمـا
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تضمنت الفقرة الثانية من ذات املادة أنه يف حالة اختاذ االنتقام شكالً غري معاقب عليه جنائياً يكون
االختصاص للمحاكم املدنية .
كما تضمن املشروع إضافة مادة جديدة إىل هناية الفصل الثالث من الباب األول من الكتاب
الثاين من ذات القانون حتت عنوان " القبض على املتهم " برقم ( 25مكرراً)  ،تقضي بسـريان
األحكام املنصوص عليها يف هذا الفصل واملتعلقة بضمانات القبض على املتهم وذلك أثناء إعالن
حالة السالمة الوطنية  ،أما املادة الثانية فقد جاءت تنفيذية .
وعليه توصي اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل
بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )52لسنة  ،2112واملوافقة
على مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق.
سادســـــــًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .3سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي
.4

مقررًا أصليــــًا.

سعادة األستاذ حممد سيف جرب املسلم

مقررًا احتياطيـًا.

سابعــــــــًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن اللجنـة
توصي مبا يلي:

 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكامقانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة .2002
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 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

د .الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة

ب.نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية

والدفاع واألمن الوطين

والدفاع واألمن الوطين
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسى آل خليفـة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيـة
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )52لســنة  ،2112املعــدل
بالقانون رقم ( )51لسنة ،2114
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيـة
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )52لســنة  ،2112املعــدل
بالقانون رقم ( )51لسنة ،2114
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة األوىل

يضاف إىل البـاب الثـاين مـن
الكتــاب األول مــن قــانون
ـادر
ـة الصـ
ـراءات اجلنائيـ
اإلجـ
باملرسوم بقانون رقم ( )52لسنة
 2112مادة جديدة بـرقم (22
مكررًا) ،كما يُضاف إىل الفصل
الثالث مـن البـاب األول مـن
الكتاب الثاين من ذات القـانون
حتت عنوان "القبض على املتهم"
مادة جديدة برقم ( 25مكرراً)،
نصهما اآليت:

دون تعديل

دون تعديل

يضاف إىل البـاب الثـاين مـن
الكتــاب األول مــن قــانون
ـادر
ـة الصـ
ـراءات اجلنائيـ
اإلجـ
باملرسوم بقانون رقم ( )52لسنة
 2112مادة جديدة بـرقم (22
مكررًا) ،كما يُضاف إىل الفصل
الثالث مـن البـاب األول مـن
الكتاب الثاين من ذات القـانون
حتت عنوان "القبض على املتهم"
مادة جديدة برقم ( 25مكرراً)،
نصهما اآليت:

777

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ( 22مكررًا):

توصية اللجنة
مادة ( 22مكررًا):

مادة ( 22مكررًا):

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ( 22مكررًا):

 تصحيح األخطاء اإلمالئية يف  -املوافقة على قـرار جملـسالنواب بتصـحيح األخطـاء
الفقــرة األوىل يف كلمــة
اإلمالئية يف الفقـرة األوىل يف
"يدعى" لتصـبح "يـدعي"
كلمة "يدعى" لتصبح "يدعي"
وكلمة "إدعائـه" لتصـبح
وكلمة "إدعائـه" لتصـبح

"ادعائه".
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

جيوز ملن يدعى تعرضه لالنتقـام جيوز ملن يدعي تعرضه لالنتقـام
بسبب سابقة إدعائـه بتعرضـه بسبب سابقة ادعائـه بتعرضـه
للتعذيب أو غريه من ضـروب للتعذيب أو غريه من ضـروب
املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو
الالإنسانية أو املهينـة أن يـدعي الالإنسانية أو املهينـة أن يـدعي
حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء مجع حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء مجع
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"ادعائه".

جيوز ملن يدعي تعرضه لالنتقـام
بسبب سابقة ادعائـه بتعرضـه
للتعذيب أو غريه من ضـروب
املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو
الالإنسانية أو املهينـة أن يـدعي
حبقوق مدنية قبل املتهم أثناء مجع

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

االستدالالت أو مباشرة التحقيق االستدالالت أو مباشرة التحقيق
أو أمام احملكمة املنظـور أمامهـا أو أمام احملكمة املنظـور أمامهـا

االستدالالت أو مباشرة التحقيق
أو أمام احملكمة املنظـور أمامهـا

الدعوى اجلنائية يف أية حالة تكون
عليها حىت صدور القرار بإقفـال
باب املرافعة ،وال يقبل منه ذلـك
أمام احملاكم االستئنافية ،وذلك إذا
ما شكل االنتقام جرمية.
ويف حالة اختاذ االنتقام شكال غري
معاقب عليـه جنائيـا يكـون
االختصاص للمحاكم املدنية.

الدعوى اجلنائية يف أية حالة تكون
عليها حىت صدور القرار بإقفـال
باب املرافعة ،وال يقبل منه ذلـك
أمام احملاكم االستئنافية ،وذلك إذا
ما شكل االنتقام جرمية.
ويف حالة اختاذ االنتقام شكال غري
معاقب عليـه جنائيـا يكـون
االختصاص للمحاكم املدنية.

الدعوى اجلنائية يف أية حالة تكون
عليها حىت صدور القرار بإقفـال
باب املرافعة ،وال يقبل منه ذلـك
أمام احملاكم االستئنافية ،وذلك إذا
ما شكل االنتقام جرمية.
ويف حالة اختاذ االنتقام شكال غري
معاقب عليـه جنائيـا يكـون
االختصاص للمحاكم املدنية.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ( 64مكرراً):

مادة ( 64مكرراً):

توصية اللجنة
مادة ( 64مكرراً):

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ( 64مكرراً):

تسري األحكام املنصوص عليهـا
يف هذا الفصل أثناء إعالن حالـة
السالمة الوطنية.

دون تعديل

دون تعديل

تسري األحكام املنصوص عليهـا
يف هذا الفصل أثناء إعالن حالـة
السالمة الوطنية.

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية.

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويُعمل به من اليوم
التايل لتاريخ نشـره يف اجلريـدة
الرمسية.
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التاريخ  9 :مايو 2102م

الدكتور  /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
الموضو  :مشع

قانو

تعديل عض أحكام قانو الجعااات الج ائي( الغادر

المعووم انو رق( ) 77لس (  ) .7887م ص م يدتي اععضه لالنت ام حق
خاص غي االدتاا س وقه المدني( .

السالم تريك( رحم( هللا عكااه،،

بتقققاريخ  9مقققايو 7707م ،أرفققق معوووالي السووويد تروووي ووو حوووالص الغوووالص رئووويس
المجرس ،ض ك اتابم ر
قووانو رقوو( ) لس و ( )

 177ص ل ت ق ،)7707 -1 -3 /نسق

مقك مشوع

تعووديل عووض أحكووام قووانو الجووعااات الج ائيوو( الغووادر

المعووم انو رقو( ) 77لسو (  ) .7887مو ص مو يودتي اععضوه لالنت وام حوق
خاص غي االدتاا س وقه المدنيو(  ،إلقج ل اق ال ق
ل اا تم إبحاا ال يه ات

م ل ا ال
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ال ارة

الت قرية

القانون ق  ،كلقن

الحفاع األمك الوطاي.

بتققاريخ  9مققايو 7707م ،قققحت ل ا ق ال ق

الت ققرية

القانون ق اةت ا هققا

الثققاني األربة ق ك  ،ه ق اط ةققل ققج م ققر ع القققانو ال ققذاور ،كلققن بحضققور
ال ست ار القانوني بال

س.

انتهل ال ا – بةح ال حا ل

– إلج قحم م الفق م قر ع الققانو ل بقاس

الاقا

أهكام الحستور.

رأي الرج (:
تققرى ال ا ق سققيم مشووع

قووانو

تعووديل عووض أحكووام قووانو الجووعااات

الج ائيوو( الغووادر المعووووم ووانو رقوو( ) 77لس و (  ) .7887م و ص م و يوودتي
اععضه لالنت ام حق خاص غي االدتاا س وقه المدني(  ،مك الاقاه ت ك الحسقتوري
القانون .
ا قققا تقققوس ال اققق أ ترفققق لكققق نقققص ال قققاسة  )77مقققك قققانو اإلةقققرااات
البحرياي ،كلن ليستئااس بها في ماا
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م ر ع القانو .

