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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاني للجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني بخصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام قانون 
اإلجراءات الجنائية الصادر 

( لسنة 64بالمرسوم بقانون رقم )
م، المرافق للمرسوم رقم 2002

م، " تقليل مدة 2044لسنة ( 426)
الحبس االحتياطي للمتهم، ومنحه 

   حق التظلم ".
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 م 1021 نوفمرب 5التاريخ : 

 

 التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

بتعديل بعض أحكام ( من مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( 941خبصوص املادة )

 2002( لسنة 44قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

  2099( لسنة 924املرافق للمرسوم بقانون رقم )

 )تقليل مدة احلبس االحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم(

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

  مقدمـة :

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس صاحب  أرسلم  2172 أبريل 71بتاريخ      
ـًا برقم )  جملس الشورى ( إىل جلنة الشؤون  2172-4 -3/ أ خص ل  422خطاب

 والعشرينالسادسة ، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
شروع قاوون رقم )  مل باسترداد التقرير التكميلي األولم، 2172 أبريل 72املنعقدة بتاريخ 
بتعديل بعض أحكام قاوون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقاوون رقم ( لسنة )   ( 

)تقليل مدة احلبس  2177( لسنة 724، املرافق للمرسوم بقاوون رقم )2112( لسنة 42)
اد وإعد ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،االحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم(

 .تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأوه

رئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحلكتاب  اللجنةاستلمت  كما     
دور االوعقاد  من ،م2172أكتوبر  71 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/232) رقم

دراسة بوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة  ،من الفصل التشريعي الثالث لثالثاالعادي 
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على أن تتم والذي مازال قيد الدراسة لدى اللجنة،  املذكور،قاوون المشروع ومناقشة 
اد تقرير يتضمن رأيها بشأوه يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع دراسته وإبداء املالحظات وإعد

 .همن تارخي

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مـايو   9تدارست اللجنة مشروع القاوون يف اجتماعها السادس والعشرين املوافق  (2)
 .من الفصل التشريعي الثالث ينالثادور االوعقاد العادي  من م2172

 

 من م2172أكتوبر  27الثاين املوافق تدارست اللجنة مشروع القاوون يف اجتماعها  (1)
 .من الفصل التشريعي الثالث لثالثادور االوعقاد العادي 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها للمادة على االقتراح بإجراء تعديل على املـادة رقـم    (3)
الزايد، وسـعادة العضـو   (، واملقدم من سعادة العضو األستاذة دالل جاسم 749)

 األستاذة لولوة العوضي.

 

 السادس والعشرين املوافـ  اللجنة الجتماع  اجمللس األعلى للقضاء متت دعوة (4)
إال ، من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  م من1021مايو  9

 أنه مل حيضر أي ممثل عنه.

 

الدكتور علـي سســن    باجمللس كما شارك يف اجتماع اللجنة من األماوة العامة (5)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة
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 .صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أماوة سـر اللجنة     

      

ـًا:   :ةرأي اللجنــثانيـــ

من مشروع القاوون حبضور املستشار القـاووين  ( 749)املادة رقم تدارست اللجنة      
ـ هبذا اخلصـوص   باجمللس، حيث إن اللجنة استردت تقريرهالشؤون اللجان  ة يف جلس

السادسة والعشرين بناًء على رغبة أصحاب السعادة أعضاء اجمللـس يف دعـوة    اجمللس
اجمللس األعلى للقضاء ألخذ رأيه يف هذه املادة، وقد متت دعوة اجمللس األعلى للقضـاء  

على املـادة رقـم    املوافقة إىل اللجنة هتوتإال أوه مل حيضر أي ممثل عنه، وبعد النقاش ا
التعديل ميـن   هذا ألن ( بالتعديل الذي أجراه جملس النواب املوقر عليها، وذلك 749)

احلق للمتهم احملبوس احتياطيًا يف التظلم من قرار النيابة برفض اإلفراج عنـه إىل اجلهـة   
خـالل  من وهي ثالث جهات رئاسية، تبدأ باحملامي العام  ،األعلى داخل النيابة العامة
ُيعد مبثابة رفضًا  خالل مدة ثالثة أيام فإذا مل يبت يف التظلم ،التظلم أمامه من قبل املتهم

ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إىل اجلهة األعلى وهي احملامي العـام األول، وإذا مل   ،له
أيام ُيعد مبثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إىل النائب  ةثالثيف التظلم أيضًا خالل اآلخر يبت 

 .خالل ثالثة أيام يعد مبثابة رفًضا لهالعام، وإذا مل يبت فيه 
  
ومما تقدم اتض  للجنة أن مشروع القاوون يسعى إىل من  فرص أخرى للمتـهم   

دورها الرقايب علـى  احملبوس احتياطيًا بالتظلم أمام وفس اجلهة الرئاسية األعلى لتمارس 
وفقـًا للنظـام    ة الرئاسيةن هذه اجلهإاألدىن لديها، حيث  ةالقرارات الصادرة من اجله

اإلجرائي تشكل جهة حتقيق ثاوية علمًا بأن احلبس االحتياطي هـو مـن اإلجـراءات    
التحفظية اليت حتفظ املتهم من ردود أفعال اجملين عليه أو ذويه كنوع من االوتقام، ومينع 

، وبالنسبة للمجتمـع  جديدة جراء من واحية أخرى املتهم من ارتكاب جرائم أخرىاإل
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عد احلبس االحتياطي محاية لألدلة النامجة عن اجلرمية من أن تشوه أو ختفـى إذا تـرك   ُي
 املتهم حرًا.

 

وأخريًا جاءت هذه التعديالت تنفيذًا ملرئيات حوار التوافق الوطين املتضمنة تقليل  
حتياطي، وقد بينت مذكرة هيةة التشريع واإلفتاء بأن مشروع القـاوون  مدة احلبس اال

هذا مت وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة 
االختصاص األصيل واملعين هبذا التعديل، مما يعين اطالعها وموافقتها على تنفيذ هـذه  

 وت عليه.املرئيات بشكل أسرع وأفضل مما كا
 
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالستياطي: -اـًثالثـــ 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

ـًا.   األستاذ إبراهيم حممد بشمي سعادة .2  مقرًرا أصليـ

ـًا.مقرًرا   الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة سعادة .1  استياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -رابعـ

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:     
 

 

بتعديل بعض أسكام قانون مشروع قانون ( من 249) ةفقة على املاداملوا -   
، املراف  1001( لسنة 44اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم )
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)تقليل مدة احلبس االستياطي  1022( لسنة 214للمرسوم بقانون رقم )
 ، وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرف .للمتهم، ومنحه س  التظلم(

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

    د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                  نانسي دينا إيلي خضوري . أ
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                      نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية             

 فاع واألمن الوطين     والد والدفاع واألمن الوطين                                          
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 1001( لسنة 44بقانون رقم )مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أسكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

 (:249مادة )
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة األمر باإلفراج 
املؤقت عن املتهم احملبـوس  
احتياطيا يف كل وقت مـن  
تلقاء وفسها على أن يتعهد 
املتهم باحلضور كلما طلب 

 (:249مادة )
املوافقة على قرار جملـس   -

بإعـادة صـياغة    النواب
الفقرة األخرية من  املادة 

 على النحو التايل:

 
 

 باإلفراج األمر العامة للنيابة
 احملبوس املتهم عن املؤقت
 من وقت كل يف احتياطيا
 يتعهد أن على وفسها تلقاء
 طلب كلما باحلضور املتهم

 (:249مادة )
إعـادة صـياغة الفقـرة     -

األخرية من املادة لتصـب   
على النحو الوارد يف النص 

 بعد التعديل.

وعلى ذلك يكـون نـص   
 املادة بعد التعديل:

للنيابة العامة األمر باإلفراج 
املؤقت عن املتهم احملبـوس  
احتياطيا يف كل وقت مـن  
تلقاء وفسها على أن يتعهد 
املتهم باحلضور كلما طلب 

 (:249مادة )
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة األمر باإلفراج 
املؤقت عن املتهم احملبـوس  
احتياطيا يف كل وقت مـن  
تلقاء وفسها على أن يتعهد 
املتهم باحلضور كلما طلب 

 :(249مادة )
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة األمر باإلفراج 
املؤقت عن املتهم احملبـوس  
احتياطيا يف كل وقت مـن  
تلقاء وفسها أو بناء علـى  
طلب املتهم على أن يتعهد 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

منه ذلك وبأال يفر من تنفيذ 
احلكم الذي قـد يصـدر   

 ضده.
وللمتهم أن يطلـب مـن   
النيابة املختصة اإلفراج عنه، 
وإذا رفض طلبـه فلـه أن   

احملامي العام مث إىل يتظلم إىل 
احملامي العـام األول مث إىل  

، على أن يلتزم النائب العام
كل منهم بالبت يف التظلم 
خالل ثالثة أيام من تاريخ 
تقدميه، ويعترب مرور فتـرة  
الثالثة أيام دون البـت يف  

 تنفيذ من يفر وبأال ذلك منه
 يصدر قد الذي احلكم
 .ضده

 من يطلب أن وللمتهم
 عنه، اإلفراج املختصة النيابة
 أن فله طلبه رفض وإذا
 إىل مث العام احملامي إىل يتظلم
 إىل مث األول العام احملامي
 يلتزم أن على العام، النائب
 التظلم يف بالبت منهم كل

 تاريخ من أيام ثالثة خالل
 فترة مرور ويعترب تقدميه،
 يف البت دون أيام الثالثة

منه ذلك وبأال يفر من تنفيذ 
احلكم الذي قـد يصـدر   

 ضده.
وللمتهم أن يطلـب مـن   
النيابة املختصة اإلفراج عنه، 
وإذا رفض طلبـه فلـه أن   

احملامي العام مث إىل يتظلم إىل 
احملامي العـام األول مث إىل  

، على أن يلتزم النائب العام
كل منهم بالبت يف التظلم 
خالل ثالثة أيام من تاريخ 
تقدميه، ويعترب مرور فتـرة  
الثالثة أيام دون البـت يف  

منه ذلك وبأال يفر من تنفيذ 
احلكم الذي قـد يصـدر   

 ضده.
وللمتهم أن يطلـب مـن   
النيابة املختصة اإلفراج عنه، 
وإذا رفض طلبـه فلـه أن   

إىل احملامي العام مث إىل يتظلم 
احملامي العـام األول مث إىل  

 النائب العام.

املتهم باحلضور كلما طلب 
فيذ منه ذلك وبأال يفر من تن

احلكم الذي قـد يصـدر   
 ضده.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

التظلم مبثابة رفضـًا لـه   
يترتب عليه رفع الـتظلم  

 تلقائيًا للجهة األعلى.

 له رفضًا مبثابة التظلم
 التظلم رفع عليه يترتب
 .األعلى للجهة تلقائيًا

التظلم مبثابة رفضـًا لـه   
يترتب عليه رفع الـتظلم  

 تلقائيًا للجهة األعلى.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني حول قرار 
مجلس النواب بخصوص قرار 
مجلس الشورى بشأن مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 
م، المرافق 4794( لسنة 41)رقم 

( لسنة 40للمرسوم الملكي رقم )
" تجريم الرشوة  ،م2040

 واالختالس في القطاع األهلي ".
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 م 1021 نوفمرب 5التاريخ : 

 

 التقرير اخلامس للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
 سول قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أسكام قانون العقوبات 
م، املراف  للمرسوم امللكي 2994( لسنة 25الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 م، )جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(1020( لسنة 20رقم )
 من الفصل التشريعي الثالث لثالعادي الثادور االنعقاد 

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 املؤرخ يف( 2172-2-3/ص ل خ أ/ 444رقم )رئيس جملس الشورى  بن صاحل الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االوعقاد العادي  من ،م2172مايو  2
قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

بتعديل بعض أحكام قاوون العقوبات الصادر مشروع قاوون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن 
سنة ( ل71م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )7912( لسنة 72باملرسوم بقاوون رقم )

على أن تتم دراسته وإبداء  ،م، )جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(2171
 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأوهاملالحظات وإعد
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رئيس جملس الشورى  معايل السيد علي بن صاحل الصاحللجنة كتاب الاستلمت كما      
دور االوعقاد  من ،م2172أكتوبر  71 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/232رقم )
دراسة بوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثالعادي 
على أن تتم والذي مازال قيد الدراسة لدى اللجنة،  املذكور،قاوون المشروع ومناقشة 

اد تقرير يتضمن رأيها بشأوه يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع دراسته وإبداء املالحظات وإعد
 .تارخيهمن 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مشـروع   تدارست اللجنة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن (4)
دور االوعقـاد   من م2172أكتوبر  27الثاين املوافق اجتماعها القاوون املذكور يف 

 .من الفصل التشريعي الثالث لثالثاالعادي 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القاوون موضوع البحث  (9)
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرف (قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القاوون.  -

 الثاينقرار جملس الشورى السابق يف جلسته العشرين من دور االوعقاد العادي  -
م. ) 2172 مارس 2من الفصل التشريعي الثالث املنعقدة يوم االثنني املوافق 

 (مرف 

 (مرف . )ومذكرة هيةة التشريع واإلفتاء القاووين بشأوهمشروع القاوون املذكور،  -

الـدكتور علـي سســن    شارك يف اجتماع اللجنة من األماوة العامة باجمللس  (8)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستشالطوالبـة 

 .صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أماوة سـر اللجنة -
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ـًا:     :ةرأي اللجنــثانيــ

تدارست اللجنة مشروع القاوون موضوع الدراسة والبحث،  واطلعت علـى قـرار        
واملتمثل يف املوافقة على مسمى املشروع والديباجة، وعلـى املـادة   جملس النواب املوقر 

، 423، 422، 427، 421، 479، 474( مـواد وهـي: )  9املتضمنة لعدد )األوىل 
(، وقد وقع 424، 471(، والتمسك بقراره السابق بشأن املادتني )421، 422، 422

، واستعرضت اللجنة قرار جملس الشورى واملتضمن اخلالف بني اجمللسني يف هاتني املادتني
جراء التعديالت الالزمة على كـل مـن   املوافقة من حيث املبدأ على مشروع القاوون، وإ

 ةحذف الفقرة الثاوية من املـاد ( من املادة األوىل، حيث مت 424، 471املادتني رقمي )
ويعد خاضعًا ألسكـام هـذا   ( واليت أعاد صياغتها جملس النواب وهي كالتايل: )471)

اف الفصل كل من يؤدي عماًل أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعًا إلدارة وإشر
( علـى  424صياغة الفقرة الثاوية من املـادة )  وإعادة(، من يؤدي إليه العمل أو اخلدمة

النحو التايل: )وإذا كان اجلاين من مأموري التحصيل أو املندوبني له أو األمناء على الودائع 
أو الصيارفة وسلم إليه املال أو السـندات أو األورا  املاليـة أو التجاريـة أو غريهـا،     

ينما جملس النواب أبقى على الـنص  ب، إىل متلكها عّد ذلك ظرفًا مشددًا( ت ويتهواوصرف
 الوارد من احلكومة.

باملوافقة على قرار جملس النواب املوقر خبصوص املـادتني   واوتهت اللجنة إىل التوصية     
بتعديل بعض أحكـام قـاوون    قاوون( من املادة األوىل من مشروع 424، 471رقمي )

م، املرافق للمرسوم امللكي رقم 7912( لسنة 72الصادر باملرسوم بقاوون رقم )العقوبات 
، كمـا وردت يف  م، )جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلـي( 2171( لسنة 71)

 .اجلدول املرفق
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالستياطي : -اـًثالثــــ

الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة  39إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

ـًا. عبدالرمحـن حممـد مجشرياذ ــــسعادة األست .3  مقرًرا أصليـ

ـًا. الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةسعادة  .4  مقرًرا استياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -رابعـــ

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

( من 414، 429على قرار جملس النواب املوقر خبصوص املادتني رقمي )املوافقة  -  
بتعديل بعض أسكام قانون مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  (  املادة األوىل من
م، املراف  للمرسوم 2994( لسنة 25باملرسوم بقانون رقم ) العقوبات الصادر

 .م، )جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(1020( لسنة 20امللكي رقم )

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                          أ. نانسي دينا إيلي خضوري          

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                     نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية             
 لوطين     والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن ا
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 رقم  ) (  لسنة )  (  بتعديل بعض أسكام قانون العقوبات  مشروع قانون

 م،1020( لسنة 20رقم ) ، املراف  للمرسوم امللكي2994( لسنة 25الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 )جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي( 

 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قاوون العقوبات الصادر 
( لسنة 72باملرسوم بقاوون رقم )

 ، وتعديالته،7912
وعلى قاوون العمل يف القطاع 
األهلي الصادر باملرسوم بقاوون 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قاوون العقوبات الصادر 
( لسنة 72باملرسوم بقاوون رقم )

 ، وتعديالته،7912
وعلى قاوون العمل يف القطاع 
األهلي الصادر باملرسوم بقاوون 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

، 7912( لسنة 23رقم )
 ،هوتعديالت

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القاوون اآليت وصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرواه:

، 7912( لسنة 23رقم )
 ،هوتعديالت

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القاوون اآليت وصه، وقد 

 واه:صدقنا عليه وأصدر

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

 7912( لسنة 72بقاوون رقم )
فصل جديد هو الفصل السابع 
بعنوان " الرشوة واالختالس يف 
القطاع األهلي" ويشمل املواد 

 املادة األوىل
املوافقة على وص مقدمة املادة  -

األوىل كما ورد يف مشروع 
 بقاوون.

 
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على وص مقدمة املادة   -

األوىل كما ورد يف مشروع 
 بقاوون.

 
 
 
 

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

 7912( لسنة 72بقاوون رقم )
فصل جديد هو الفصل السابع 
بعنوان " الرشوة واالختالس يف 
القطاع األهلي" ويشمل املواد 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 اآلتية:
 
 
 
 

 (:471مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (:471مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (:471مادة )
ويعد إحالل عبارة " -7

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

 الثاوية من املادة.

" بأية صفةإضافة عبارة "  -2
بعد عبارة "عماًل أو خدمة" 
الواردة يف الفقرة الثاوية من 

 اآلتية:
 
 
 

 (:471مادة )
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 

الفصل، يف تطبيق أحكام هذا 
يقصد بالعامل كل شخص 
طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان 
ووعه لدى صاحب عمل وحتت 

 إدارته وإشرافه.
ويعد خاضعًا ألسكام هذا 

كل من يؤدي عماًل أو  الفصل
دون أن يكون  بأية صفةخدمة 

خاضعًا إلدارة وإشراف من 
 يؤدي إليه العمل أو اخلدمة.

ويقصد بالشخص االعتباري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة.

 نص املادة بعد التعديل:

يف تطبيق أحكام هذا الفصل، 
يقصد بالعامل كل شخص 
طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان 
ووعه لدى صاحب عمل وحتت 

 إدارته وإشرافه.
ويعد خاضعًا ألسكام هذا 

كل من يؤدي عماًل أو  الفصل
دون أن يكون  بأية صفةخدمة 

خاضعًا إلدارة وإشراف من 
 يؤدي إليه العمل أو اخلدمة.

ويقصد بالشخص االعتباري 

 
 

أحكام هذا الفصل،  يف تطبيق
يقصد بالعامل كل شخص 
طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان 
ووعه 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 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

وعة من اخلاص، كل جمم
األشخاص أو األموال يعترف هلا 

 القاوون هبذه الصفة.
كما يقصد بعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 
االعتباري اخلاص ) الرئيس 
ووائب الرئيس واألعضاء( أيا 
 كاوت تسمية اجمللس أو شكله.

 (:474مادة )
ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 

اإلدارة أو جملس األمناء جملس 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:474مادة )
 تعديل.دون 
 
 

اخلاص، كل جمموعة من 
األشخاص أو األموال يعترف هلا 

 القاوون هبذه الصفة.
كما يقصد بعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 
االعتباري اخلاص ) الرئيس 

ضاء( أيا ووائب الرئيس واألع
 كاوت تسمية اجمللس أو شكله.

 (:474مادة )
 دون تعديل.

 
 
 

اخلاص، كل جمموعة من 
األشخاص أو األموال يعترف هلا 

 القاوون هبذه الصفة.
كما يقصد بعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 
االعتباري اخلاص ) الرئيس 
ووائب الرئيس واألعضاء( أيا 
 كاوت تسمية اجمللس أو شكله.

 (:474مادة )
ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

أو قبل لنفسه أو لغريه بشكل 
مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي ووع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

 االعتباري اخلاص.
سري حكم الفقرة السابقة ولو وي

كان العامل أو عضو جملس 
اإلدارة أو جملس األمناء يقصد 
عدم أداء العمل أو عدم االمتناع 

 عنه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أو قبل لنفسه أو لغريه بشكل 
مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي ووع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 

ه، أو إضرارًا مبصاحل منصب
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.
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 (:479مادة )

 
 
 
 
 
 

ُ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 لغريه بشكل 

 
 

 (:479مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (:479مادة )

" بعد ف بهاملكلَّإضافة عبارة " -
عبارة "عقب متام العمل" 
الواردة يف السطر الثالث من 

 املادة.

 
 نص املادة بعد التعديل:

ُ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 لغريه بشكل 

 
 (:479مادة )

 
 
 
 
 
 

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

دارة أو جملس األمناء جملس اإل
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لنفسه أو لغريه بشكل 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي ووع عقب متام 

أو االمتناع  املكلَّف بهالعمل 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 

إضرارًا مبصاحل صاحب منصبه أو 
العمل أو الشخص االعتباري 

 اخلاص.
 (:421مادة )

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 لغريه بشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 (:421مادة )
 دون تعديل.

 
 
 
 

مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي ووع عقب متام 

أو االمتناع  املكلَّف بهالعمل 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 

إضرارًا مبصاحل صاحب منصبه أو 
العمل أو الشخص االعتباري 

 اخلاص.
 (:421مادة )

 دون تعديل.
 
 
 
 

مباشر أو غري مباشر عطية أو 
مزية من أي ووع عقب متام 
العمل أو االمتناع عنه، إخالاًل 
بواجبات عمله أو منصبه أو 
إضرارًا مبصاحل صاحب العمل أو 

 الشخص االعتباري اخلاص.
 

 (:421مادة )
بس مدة ال تزيد على يعاقب باحل

عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لنفسه أو لغريه بشكل 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مباشر أو غري مباشر عطية او 
مزية من أي ووع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عن عمل ال يدخل يف مهام عمله 
أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو 
اعتقده خطًأ، إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

 االعتباري اخلاص.
 
 

 (:427مادة ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (:427مادة ) 
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:427مادة ) 
حذف عبارة "مدة ال تزيد  -

على ثالث سنوات" الواردة 

مباشر أو غري مباشر عطية او 
مزية من أي ووع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عن عمل ال يدخل يف مهام عمله 

زعم ذلك أو  أو منصبه، ولكنه
اعتقده خطًأ، إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

 االعتباري اخلاص.
 
 
 

 (:427مادة )
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 

يعاقب باحلبس من عرض على 
عامل أو عضو جملس اإلدارة أو 
جملس األمناء للشخص االعتباري 

دون أن يقبل منه عرضه،  اخلاص،
عطية أو مزية من أي ووع أو 
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 
أو لالمتناع عن عمل لإلخالل 
بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب العمل 
 أو الشخص االعتباري اخلاص.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يف بداية املادة.
 

 نص املادة بعد التعديل:
يعاقب باحلبس من عرض على 
عامل أو عضو جملس اإلدارة أو 

للشخص االعتباري جملس األمناء 
اخلاص، دون أن يقبل منه عرضه، 
عطية أو مزية من أي ووع أو 
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 
أو لالمتناع عن عمل لإلخالل 
بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب العمل 
 أو الشخص االعتباري اخلاص.

 

 
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، 
أو عطية أو مزية من أي ووع 

وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 
أو لالمتناع عن عمل لإلخالل 
بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب العمل 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

 (:422مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (:422مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (:422مادة )
املوافقة على وص املادة كما   -

املشروع بقاوون مع ورد يف 
مراعاة تصحي  اخلطأ النحوي 

 " لتصب عامليف كلمة "
" وتصحي  اخلطأ عاماًل"

املطبعي يف كلمة "االعتبار" 
 ".االعتباريلتصب  "

 أو الشخص االعتباري اخلاص.
 
 
 
 

 (:422مادة )
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
اقب ( من هذا القاوون يع427)

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 ووع 
ألداء عمل أو االمتناع عنه 
لإلخالل بواجبات عمله أو 

ه، أو إضرارًا مبصاحل منصب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نص املادة بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
( من هذا القاوون يعاقب 427)

الراشي باحلبس مدة ال تزيد على 
 عشر سنوات.

راشيًا كل من أعطى أو  ويعد
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 ووع 
ألداء عمل أو االمتناع عنه 

 
مع عدم اإلخالل حبكم املادة 

( من هذا القاوون يعاقب 427)
الراشي باحلبس مدة ال تزيد على 

 عشر سنوات.
ويعد راشيًا كل من أعطى أو 
قدم أو عرض أو وعد عامل أو 
عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص بشكل مباشر أو غري 
مباشر بعطية أو مزية من أي ووع 
ألداء عمل أو االمتناع عنه 
لإلخالل بواجبات عمله أو 



888 

 

 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

صاحب العمل أو الشخص 
اخلاص، حىت ولو كان  االعتباري

ذلك عقب متام العمل أو االمتناع 
 عنه.
 
 
 
 
 

 (:423مادة )
ُيحكم فضاًل عن العقوبات املبينة 

( 422( إىل )474يف املواد من )
مبصادرة العطية اليت قبلها العامل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:423مادة )
 دون تعديل.

لإلخالل بواجبات عمله أو 
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

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

 عنه.
 
 
 
 
 

 (:423مادة )
 دون تعديل.

منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب العمل أو الشخص 

ار اخلاص، حىت ولو كان االعتب
ذلك عقب متام العمل أو االمتناع 

 عنه.
 
 
 
 
 

 (:423مادة )
ُيحكم فضاًل عن العقوبات املبينة 

( 422( إىل )474يف املواد من )
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

أو عضو جملس اإلدارة أو جملس 
للشخص االعتباري األمناء 

 اخلاص أو اليت عرضت عليه.
 
 

 (:424مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص 
اختلس مااًل أو سندات أو أوراقًا 
ذات قيمة مالية أو جتارية أو 
معنوية وجدت يف حيازته بسبب 

 
 
 
 
 
 
 

 (:424مادة )
 دون تعديل.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (:424مادة )
 دون تعديل.

 
 
 
 

مبصادرة العطية اليت قبلها العامل 
أو عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 

 اخلاص أو اليت عرضت عليه.
 
 

 (:424مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص 
اختلس مااًل أو سندات أو أوراقًا 
ذات قيمة مالية أو جتارية أو 



888 

 

 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 نصبه.عمله أو م
 

وإذا كان اجلاين من مأموري 
التحصيل أو املندوبني له أو 
األمناء على الودائع أو الصيارفة 
وسلم إليه املال أو السندات أو 
األورا  املالية أو التجارية أو 
غريها هبذه عّد ذلك ظرفًا 

 مشددًا.
 
 

 (:422مادة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:422مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:422مادة )

معنوية وجدت يف حيازته بسبب 
 عمله أو منصبه.

 
وإذا كان اجلاين من مأموري 

ني له أو التحصيل أو املندوب
األمناء على الودائع أو الصيارفة 
وسلم إليه املال أو السندات أو 
األورا  املالية أو التجارية أو 
غريها هبذه عّد ذلك ظرفًا 

 مشددًا.
 
 

 (:422مادة )
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 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 

لس اإلدارة أو جملس عضو جم
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص عهد إليه احملافظة على 
مصلحة إلسدى اجلهات اليت 

( 429ورد ذكرها يف املادة )
من هذا القانون يف صفقة أو 
عملية أو قضية وأضر عمدًا 
هبذه املصلحة ليحصل على ربح 

 لنفسه أو لغريه.
 (:422مادة )

 

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:422مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 إعادة صياغة املادة:
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو 
عضو جملس اإلدارة أو جملس 

االعتباري األمناء للشخص 
اخلاص عهد إليه احملافظة على 
مصلحة إلسدى اجلهات اليت 

( 429ورد ذكرها يف املادة )
من هذا القانون يف صفقة أو 
عملية أو قضية وأضر عمدًا 
هبذه املصلحة ليحصل على ربح 

 لنفسه أو لغريه.
 (:422مادة )

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

 وأضر عمدًا هبذه املصلحة.
 
 
 
 
 
 

 (:422مادة )
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

ة فضاًل عن العقوبات املقرر
للجرائم املنصوص عليها يف هذا 

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

 
 
 

 (:421مادة ) 
 

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:421مادة ) 
املوافقة على قرار جملس  -

"  جيوز احلكمإحالل عبارة "  -
حمل كلمة " حيكم " الواردة 

 األول من املادة.يف السطر 
 

 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.

 
 

 (:421مادة )

 
 
 
 

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

 تزيد على عشرة آالف دينار.
 
 
 

 (:421مادة ) 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

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

اكتشافها، اإلدارية باجلرمية قبل 
 عد ذلك عذرًا خمففًا.

وجيوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة 
 إذا رأى حماًل لذلك.

 

 النواب.

 
 

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.
وجيوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة 

 إذا رأى حماًل لذلك.
 
 

 
 
 
 

إذا بادر اجلاين يف إحدى اجلرائم 
هذا الفصل املنصوص عليها يف 

بإبالغ السلطات القضائية أو 
اإلدارية باجلرمية قبل اكتشافها أو 
 اعترف هبا، عد ذلك عذرًا خمففًا.
وجيوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة 

 إذا رأى حماًل لذلك.
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 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 القاوون،أحكام  تنفيذ
من اليوم التايل لتاريخ اعتباًرا به 

 .وشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل      

 املادة الثانية
رئيس جملس الوزراء  على

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

 .اجلريدة الرمسيةوشره يف 
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية بخصوص مشروع 
قانون بشأن منح رتب إضافية 
ألصحاب الخدمات الطويلة من 

 موظفي الحكومة 

)المعد في ضوء االقتراح 
بقانون المقدم من مجلس 

 النواب(.
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 م1021 أكتوبر 32التاريخ :

 

 التقريـر السادس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية

 حول 

مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية ألصحاب الخدمات الطويلة 

 من موظفي الحكومة 

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

 : مقدمــة

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقاووويةاستلمت جلنة ال      

من دور االوعقاد  م،2177يناير  2املؤرخ يف (  2177 -7 -3ص ل ت   /  74)

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

بشأن منح رتب إضافية ألصحاب اخلدمات الطويلة من موظفي  قانون مشروع ومناقش

على أن تتم دراسته ، احلكومة )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 اجمللس. ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأو ،وإبداء املالحظات
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 حل الصاحل رئيس جملس الشورىمعايل السيد علي بن صااستلمت اللجنة خطاب و     

م، من دور 2177أكتوبر  73( املؤرخ يف  2177-71-3/ ت  ص ل  224)   رقم

 االوعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بإعادة

 ،اجمللسليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأو دراسة املشروع بقاوون

 . وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا اخلصوص

معـايل رئيس جملـس جلنة الشؤون التشريعية والقاوووية كتاب  كما استلمت     

 م،2172 أكتوبر 71( املؤرخ يف 3د  3ف ص ل ت   /  237)  رقـم الشـورى

من دور االوعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف 

، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور ظر يف تقريرها اخلاص باملشروعاللجنة بإعادة الن

 الثاين من الفصل التشريعي الثالث.

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 ينـاير  9الثاين املنعقد بتاريخ تدارست اللجنة مشروع القاوون املذكور يف االجتماع  (2

 من دور االوعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث. م2177
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تدارست اللجنة مشروع القاوون يف االجتماعني اخلامس والسادس املنعقدين بتارخيي      (1

م من دور االوعقاد الثاين من الفصـل التشـريعي   2177ووفمرب  2أكتوبر، و 31

 .الثالث

ء دراستها على الوثائق املتعلقة باملشـروع موضـوع البحـث    اطلعت اللجنة أثنا (3

 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرف (ومرفقاته بشأن مشروع القاوون.  قرار جملس النواب -

 (مرف مشروع القاوون املذكور. ) -

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األماوة العامة باجمللس 
 

 املستشار القانوين للمجلس.     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .2

 

 مريفت علي سيدر توىل أماوة سر اللجنة السيدة. 

 

ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس مشروع القاوون واقشت اللجنة      

النواب بشأوه والقاضي باملوافقة على املشروع من حيث املبدأ وتعديل مواده، وتبودلـت  

التوصية بعـدم  وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القاووين باجمللس، واوتهت إىل 
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ع القاوون حمل الدراسـة  املوافقة على مشروع القاوون من حيث املبدأ، وذلك ألن مشرو

ـًا إىل  ، م2112( لسـنة  32بالقاوون رقم ) قاوون اخلدمة املدوية الصادرأضاف أحكام

والذي  بإصدار قاوون اخلدمة املدوية 2171( لسنة 44بقاوون رقم ) والذي ألغي باملرسوم

حمـل الدراسـة    -وافق عليه جملسا الشورى والنواب، وبذلك مل يعد مشروع القـاوون  

يصادف حمال إلعمال أثره فيه ويكون من املـتعني   -بتعديل قاوون اخلدمة املدوية  امللغى 

 التوصية بعدم املوافقة عليه من حيث املبدأ.

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالستياطي : -ثالث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   39إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من :

 

ـًا. .2  األستاذ حممد سسن الشيخ منصور الستري              مقرًرا أصلي

ـًا.                     األستاذة مجيلة علي سلمان نصيف .1  مقرًرا استياطي

 

 

ـًا  : توصية اللجنة  -رابع
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      



888 

 

بشأن منح رتب إضافية ألصحاب  قانون مشروعاملوافقة على عدم  -

اخلدمات الطويلة من موظفي احلكومة )املعد يف ضوء االقتراح بقانون 

 .املقدم من جملس النواب(

 

 الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر 

 

 

 

 

 

دالل جاسم الزايد                                   مجيلة علي سلمان   
  

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 (4ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية بخصوص االقتراح 

بتعديل بعض أحكام بقانون 
( 64المرسوم بقانون رقم )

م بإصدار قانون 2002لسنة 
اإلجراءات الجنائية، والمقدم 

من سعادة العضو رباب 
 عبدالنبي العريض.
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 م1021 أكتوبر 32 التاريخ :

 

 والقانونيةالتقريـر التاسع للجنـة الشؤون التشريعية 

 سول

بإصدار  1001( لسنة 44قتراح بقانون بتعديل بعض أسكام املرسوم بقانون رقم )الا

قانون اإلجراءات اجلنائية  

 : مقدمــة

           رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  شؤون التشريعية والقاووويةاستلمت جلنة ال     

م، والذي مت 2177ووفمرب  22املؤرخ يف (  2177 -77 -3ص ل ت   /  313) 

قتراح بقانون بتعديل بعض أسكام املرسوم الا اللجنة بدراسة ومناقشةمبوجبه تكليف 

، واملقدم من سعادة بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية 1001( لسنة 44بقانون رقم )

وإعداد تقرير  ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات األستاذة رباب عبدالنيب العريض، 

، وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا اجمللسليتم عرضه على  هيتضمن رأي اللجنة بشأو

 . اخلصوص
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معـايل رئيس جملـس جلنة الشؤون التشريعية والقاوووية كتاب  كما استلمت     

 م،2172 أكتوبر 71( املؤرخ يف 3د  3ف ص ل ت   /  237)  رقـم الشـورى

من دور االوعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف 

، والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل الدور ظر يف تقريرها اخلاص باالقتراحاللجنة بإعادة الن

 الثاين من الفصل التشريعي الثالث.

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

تدارست اللجنة االقتراح املذكور يف دور االوعقاد العادي الثـاين مـن الفصـل     (7
 التشريعي الثالث يف االجتماعات التالية:

 م.2177 ديسمرب 77                 املنعقد بتاريخاالجتماع الثاين عشر  .7

 ديسـمرب  22                  املنعقـد بتـاريخ  االجتماع الرابع عشر  .2
 م.2177

 م.2172 يناير 29             املنعقد بتاريخون عشروال ينااالجتماع الث .3

 م.2172 فرباير 29           املنعقد بتاريخون عشروال بعااالجتماع الس .4

 م.2172 مارس 4            املنعقد بتاريخون عشروال منااالجتماع الث .2

 م.2172مارس  22       االجتماع الثاين والثالثون املنعقد بتاريخ       .2

 م.2172 مارس 24           املنعقد بتاريخوالثالثون  لثااالجتماع الث  .1

 م.2172 أبريل 7            املنعقد بتاريخوالثالثون  بعااالجتماع الر .4

 م.2172 أبريل 77          نعقد بتاريخاملوالثالثون  مسااالجتماع اخل .9
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اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقاوون موضوع البحث  (2
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرف (االقتراح بقاوون ومذكرته اإليضاحية. -

 )مرف ( مرئيات اجمللس األعلى للقضاء بشأن االقتراح بقاوون.  -

. سعادة األستاذة لولوة العوضـي مذكرة خبصوص االقتراح بقاوون مقدمة من  -

 )مرف (

. سعادة األستاذة مجيلـة نصـيف  ة من مذكرة خبصوص االقتراح بقاوون مقدم -

 )مرف (

 

وزارة العدل والشؤون  الثاين والعشريندعت اللجنة إىل اجتماعيها الرابع عشر، و (3
 :االجتماعني، وقد حضر اإلسالمية واألوقاف

 مستشار قانوين بالوزارة.   األستاذ سعيد حممد عبداملطلب .2

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األماوة العامة باجمللس 
 

 للمجلـس. وينـار القانـاملست   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  (4

 

 مريفت علي سيدر توىل أماوة سر اللجنة السيدة. 
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ـًا: رأي مقدمة االقتراح:  ثانيـ

أن احلبس االحتياطي هو سلب حلرية املتهم  سعادة األستاذة رباب العريضبينت      

مدة من الزمن، دون أن يعطي قاوون اإلجراءات اجلنائية املتهم فرصة الستةناف األمر 

ـًا، أو األوامر الصادرة مبد احلبس االحتياطي سواء صدرت عن  الصادر حببسه احتياطي

ئية أو احملكمة الكربى اجلنائية االستةنافية منعقدة يف غرفة قاضي احملكمة الصغرى اجلنا

 املشورة، مما يترتب عليه عدم التوازن بني مصلحة التحقيق ومصلحة املتهم.

 

إضافة إىل أن القواوني واملواثيق الدولية وصت على أوه ال جيوز استجواب املتهم إال      

 ضماوة للمتهم يف جناية بتوفري حمام  بدعوة حماميه للحضور إن وجد، كما وصت على توفري

للدفاع عنه أمام حمكمة اجلنايات، وهو ما وص عليه قاوون اإلجراءات اجلنائية، يف حني 

أغفل وجوب أن يكون للمتهم يف جنحة حمام ، مما يتوجب معه تعديل قاوون اإلجراءات 

 اجلنائية.

ـًا: رأي   :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافثالث

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، واليت تنص 92بينت الوزارة أوه استناًدا للمادة ) -

على تقدمي االقتراحات بقواوني من أعضاء اجمللس مرفًقا هبا مذكرة إيضاحية تتضمن حتديد 

وصوص الدستور املتعلقة باالقتراح واملبادئ األساسية اليت يقوم عليها واألهداف اليت 

 أن هذه القاعدة مل تتواجد يف املذكرة اإليضاحية املرفقة باالقتراح بقاوون، حيققها، إال



887 

 

باإلضافة إىل أن املذكرة اإليضاحية ُتقر أن احلبس االحتياطي ُشرع ملصلحة اجملتمع، يف 

 حني أن االقتراح يرمي إىل تغليب مصلحة الفرد على مصلحة اجملتمع.

مية واألوقاف موافقة الوزارة على االقتراح أبدى ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسال -

 بقاوون من حيث املبدأ، وخاصة بشأن استةناف قرار مد احلبس االحتياطي. 

ـُكتفى بتعديل املادة )      ( من قاوون اإلجراءات اجلنائية، 724ورأت الوزارة أن ي

ىل التكرار يف بإضافة إعطاء املتهم احلق يف استةناف قرار احلبس االحتياطي، دون احلاجة إ

املواد األخرى. وقد وعدت الوزارة بتقدمي مرئياهتا بشأن االقتراح بقاوون خالل أسبوع من 

 تارخيه.

 

( استناًدا إىل االقتراح يوجب وجود حمام  يف مرحلة التحقيق 734أن تعديل املادة ) -

أو  لكووه ضماوة للمتهم يف حاالت استجواب املتهم أو مواجهته بغريه من املتهمني

، فإذا مل يكن للمتهم حمام  وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق ودب حمام  الشهود

ـًا طويال مما للمتهم ، وترى الوزارة أن دعوة حمامٍ  للمتهم يف فترة التحقيق تستغر  وقـت

ميد فترة حبس املتهم حلني مثول احملامي، وعلى وجه اخلصوص يف قضايا اجلن  اليت تعد 

األكثر شيوًعا، مما سيؤدي إىل تعطيل إجراءات التحقيق يف عدد كبري من القضايا،  القضايا

ـًا أن تعديل املادة ) ( بإضافة شرط حضور احملامي يف اجلن  يتعارض مع قاوون 734مبين

 اإلجراءات اجلنائية، فاوتداب حمام  أثناء التحقيق يف اجلن  غري وجويب.
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              أوه مت حذف عبارة من املادة  سالمية واألوقافوزارة العدل والشؤون اإلبني ممثل  -

وال جيوز للمحامي الكالم إال إذا أذن له عضو النيابة العامة، وإذا مل يأذن له ( )734) 

(، واليت تعطي احملامي احلق يف التحدث، وإال أعترب التحقيق وجب إثبات ذلك يف احملضر

وللمجين عليه وللمدعي باحلقو  املدوية وللمسؤول عنها للمتهم باطال، فالقاعدة العامة 

ـًا ألحكام املادة )ولوكالئهم أن حيضروا مجيع إجراءات التحقيق ( من قاوون 44، طبق

اإلجراءات اجلنائية، وعلى عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم الذي تباشر فيه إجراءات 

 التحقيق ومبكاهنا.

 

( اليت أعطت املتهم احلق يف استةناف األمر 741ملادة )أبدت الوزارة رأيها بشأن ا -

ـًا، ومد احلبس الصادر من  الصادر من النيابة العامة، أو من قاضي التحقيق حببسه احتياطي

سينتج عنه تعارض، حيث  أوه يف حال األخذ هبذا التعديل احملكمة الصغرى اجلنائية، مبينةً 

تهم يكون يف احملكمة اجلنائية الكربى، واملسألة إن االستةناف الصادر عن النيابة حببس امل

 (.744ذاهتا تتكرر يف املادة )

( املتعلقة باإلفراج املؤقت عن املتهم، إذا عرض على قاضي 724أما خبصوص املادة ) -

التحقيق خالل سبعة أيام، وأمر باإلفراج عنه، النيابة تستأوف هذا القرار، فقد بني ممثل 

اإلسالمية واألوقاف أن النصوص النافذة يف القاوون حتقق الضماوة  وزارة العدل والشؤون

 للمتهم، وليس هناك حاجة ألي تعديل. 
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ـًا: رأي اللجنة:     رابع
تدارست اللجنة االقتراح بقاوون بتعديل بعض أحكام قاوون اإلجراءات اجلنائية      

ة، كما استمعت إىل ومذكرته اإليضاحي 2112( لسنة 42الصادر باملرسوم بقاوون رقم )
مالحظات املستشار القاووين لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بشأن االقتراح 
بقاوون املذكور، واطلعت على رد اجمللس األعلى للقضاء الذي اوتهى إىل عدم وجود 
مربرات كافية لتقدمي االقتراح بقاوون، كما اطلعت على املرئيات املقدمة بشأوه من كل 

ستاذة لولوة العوضي عضو ، وسعادة األعضو اللجنة سعادة األستاذة مجيلة نصيفمن 
، واليت تضمنت الكثري من املالحظات املهمة على ما جاء يف مواد االقتراح بقاوون. اجمللس

استمعت إليهم من أعضاء  مع من -من حيث املبدأ -ويف الوقت الذي تتفق  فيه اللجنة 
ةناف األمر الصادر حببسه عطاء املتهم فرصة الستفكرة إبشأن أمهية األخذ باللجنة 

ـًا، أ بقاوون، إال أن و األوامر الصادرة مبد احلبس االحتياطي اليت أخذ هبا االقتراح احتياطي
ن االقتراح بقاوون من ة يف ذلك مع املرئيات املقدمة بشأخرى ومتفقاللجنة من واحية أ

ة مقدمة االقتراح إىل األخذ هبذه املرئيات بعض أعضاء اللجنة وأطراف أخرى، دعت سعاد
وتعديل االقتراح بقاوون يف ضوئها. وقد استجابت بالفعل إىل األخذ ببعض تلك املرئيات 
واملالحظات وقدمت وسخة جديدة لالقتراح بقاوون وهي النسخة املرفقة بتقرير اللجنة. 

زال حمل وظر وذلك لألسباب ومع ذلك ترى اللجنة أن االقتراح بقاوون بصيغته املعدلة ال ي
 اآلتية:
ـًا من اهلدف من االقتراح بقاوون قد حتقق يف مشروع قاوون بتعديل إن  -7 جاوب

( 42بعض أحكام قاوون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقاوون رقم )
م ) تقليل مدة احلبس 2177( لسنة 724، املرافق للمرسوم رقم )2112لسنة 

اسة لدى االحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم(، والذي ما زال قيد الدر
السلطة التشريعية، وذلك فيما يتعلق بتقليل مدة احلبس االحتياطي، وحق 

 املتهم يف االستةناف.  
يف مرحلة التحقيق، واوتداب  ( مبا يوجب وجود حمام 734إن تعديل املادة )  -2

ـً إن مل يكن للمتهم حمام  حمام  ا طوياًل، مما يف مرحلة التحقيق يستغر  وقت
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جاوب  دة بقاء املتهم يف احلبس حلني مثول احملامي. هذا إىليترتب عليه إطالة م
ـًيف قضايا اجل ن اوتداب حمام أ ا، سيؤدي إىل ن  اليت تعترب أكثر القضايا شيوع
ـًجراءات التحقيق يف طيل إتع ـًا مالي ا عدد كبري من القضايا، وسيشكل عبة

أن املتهم قد  كما على الدولة اليت ستتحمل دفع مستحقات احملامني املنتدبني.
و يفرض قبول املتهم للمحامي ال يوافق على احملامي املنتدب مما يعطل التحقيق 

  على النيابة العامةإىل أن التحقيق أساًسا يف اجلن  غري وجويب إضافة ،املنتدب
 ( من قاوون اإلجراءات اجلنائية.47املادة )مبوجب 

ـً ( إذ قرر حق املتهم741تعديل املادة )  -3 ا يف الطعن على أمر احلبس احتياطي
أو مبده، واحملكمة املختصة بنظر الطعن، إال أوه مل حيدد املدة اليت جيوز الطعن 

م يف الطعن، فهل سيكون فيها على األمر، كما مل حيدد تاريخ بدء حق املته
 عالن املتهم بأمر احلبس أو من تاريخ صدوره؟من تاريخ إ

إىل رفض االقتراح بقاوون بتعديل بعض أحكام قاوون  لكل ذلك اجتهت اللجنة     
 باألكثرية. 2112( لسنة 42اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقاوون رقم )

ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالستياطي : -خامس
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علـى   39إعمااًل لنص املادة )      
 تيار كل من :اخ
 

ـًا.      األستاذة مجيلة علي نصيف .2  مقرًرا أصلي

ـًا.             األستاذ حممد هادي احللواجي .1  مقرًرا استياطي
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ـًا  توصية اللجنة:  -سادس
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      

( لسـنة  44قتراح بقانون بتعديل بعض أسكام املرسوم بقانون رقم )الا رفض -

، واملقدم من سعادة األستاذة رباب بإصدار قانون اإلجراءات اجلنائية 1001

عبدالنيب العريض .

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 
 دالل جاسم الزايد                                          مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة  


