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 (1ملحق رقم )
 

لجنة التكميلي لتقرير ال
الشؤون التشريعية 

المرسوم  حولوالقانونية 
لسنة  63بقانون رقم 

بشأن ضوابط م، 2102
استحقاق رواتب ومزايا 

الهيئات موظفي 
   .والمؤسسات الحكومية
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 م1122 يناير 12التاريخ :

 

 التقريـر التكميلي الثاين للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 حول 

بشأن ضوابط استحقاق رواتب  م1122( لسنة  23قانون رقم )ب املرسوم
 واملؤسسات احلكوميةومزايا موظفي اهليئات 

 

 : مقدمــة

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس صاحب  أرسلم  1021 نوفمرب 8بتاريخ       

ـًا برقم )  جملس الشورى ( إىل جلنة الشؤون  3د  3ف ص ل ت ق/  848خطاب

 نوفمرب 8املنعقدة بتاريخ  اًء على قرار اجمللس يف جلسته الرابعةالتشريعية والقانونية، بن

بشأن ضوابط  م1122( لسنة  23قانون رقم )ب رسوماملإعادة وصوص م، خب1021

 ، على أن تتم دراستهاستحقاق رواتب ومزايا موظفي اهليئات واملؤسسات احلكومية

 ليتم عرضه على اجمللس. د تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهوإبداء املالحظات وإعدا
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :لتنفيذ 

تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور يف دور االنعقاد العادي الثالث مـن الصوصـل    (1)
 يف االجتماعات التالية:التشريعي الثالث، 

 م.1021 ديسمرب 1                املنعقد بتاريخاالجتماع اخلامس  .2

 م.1023 يناير 1                 قد بتاريخاملنعاالجتماع التاسع  .1

 م.1023 يناير 23                 املنعقد بتاريخاالجتماع العاشر  .2

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضـوع الحثـث    (2)

 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(بقانون. ومرفقاته بشأن املرسوم  قرار جملس النواب -

 (مرفقاملرسوم بقانون املذكور. ) -

 .م1021 نوفمرب 8املنعقدة بتاريخ  مضحطة اجللسة الرابعة -

يناير  11مرئيات ديوان اخلدمة املدنية حول املرسوم بقانون، املؤرخة بتاريخ  -

 )مرفق(م. 1021

أكتوبر  3مرئيات ديوان اخلدمة املدنية حول املرسوم بقانون، املؤرخة بتاريخ  -

 )مرفق(م. 1021
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م طلحت اللجنة مرئيات مخس هيئات حكومية وهي: اهليئـة  1021ديسمرب  3بتاريخ   (3)

الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب، وهيئة الكهرباء واملـاء، وهيئـة   

لتنمية االقتوصادية، وصندوق العمـل )ككـ،(، وقـد    تنظيم سوق العمل، وجملس ا

استلمت اللجنة ردود اهليئة الوطنية للمؤهالت وضمان جودة التعليم والتدريب، وهيئة 

 )مرفق( الكهرباء واملاء، وهيئة تنظيم سوق العمل.

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 

 املستشار القانوين للمجلس.     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني       .2
 

 مريفت علي حيدر توىل أمانة سر اللجنة السيدة. 

 

ـًا:  كما ورد يف االجتماع اخلامس واألربعـ  مـن دور    ديوان اخلدمة املدنيةرأي ثانيـ
  :م1121أكتـوبر   2االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، املنعقد بتاريخ 

 

أن اهلدف األساسي من املرسوم بقانون هو وضع سياسة عامة تنظم الرواتب واملزايـا يف   -

اجلهات احلكومية املستقلة، ومعاجلة التحاين يف مستويات الرواتب واملزايا فيما بينـها، وبـ،   

اخلدمة املدنية، كما أن التأخري يف إصدار املرسوم سيزيد من الصجوة يف الرواتب واملزايا بـ،  

اجلهات وخاصة مع تزايد اهليئات احلكومية املستقلة، وارتصاع موصروفاهتا ضمن امليزانية  تلك
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العامة للدولة نتيجة الرواتب العالية واالمتيازات الكثرية، وهذا ال يتماشى مع اهلدف الـرئيس  

ـًا بتثمل موصروفاهتا ةمن إنشاء هذه املؤسسات باالعتماد على استقاللية اهليئ  .وقيامها تدرجيي

سيسهم املرسوم يف تنظيم موصروفات املوظص، احلالي، من خالل ضحط الزيادة يف رواتحهم  -

واقتوصار املزايا اليت كنح هلم على املزايا املرتحطة بالعمل دون املزايا الشخوصية. كمـا ققـق   

 املساواة ب، املوظص، الذين يشغلون الوظيصة نصسها يف اجلهات احلكومية.

 املراكز القانونية ب، املوظص، احلالي، وأولئك الذين سيشغلون الوظائ  هناك اختالف يف -

نصسها بعد صدور املرسوم. كما أن الصوارق ب، الدرجات الدنيا واملتوسطة يف اخلدمة املدنية 

 واهليئات ليست كحرية.

قطاب أن أنظمة اخلدمة املدنية تتضمن العديد من األدوات اليت ميكن من خالهلا جذب واست -

 الكصاءات املتميزة للعمل يف احلكومة.

ميكن من خالل أنظمة اخلدمة املدنية تقدير رواتب لحعض الوظائ  دون التقيد مبا ورد يف  -

جداول الرواتب املعتمدة، وذلك وفق ضوابط كاحلوصول على مؤهالت عاليـة، والكصـاءة   

 املتميزة والنادرة وغريها من الضوابط.

على اجلهات احلكومية اليت يسري عليها قانون اخلدمة املدنية، والـيت   يطحق املرسوم بقانون -

 تكون ميزانيتها أو جزء منها مدرجة ضمن امليزانية العامة للدولة.
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سيطحق املرسوم بقانون على املوظص، الدائم، وموظصي العقود اجلدد مبـنثهم الرواتـب    -

 )مرفق( واملزايا املعتمدة يف اخلدمة املدنية.

ـً  ا: رأي اللجنة:ثالث

موضوع الدراسة والحثث، واستعرضت قـرار جملـس   املرسوم بقانون ناقشت اللجنة      

وفق ما  ديوان اخلدمة املدنية، اتيئرمطلعت على االنواب بشأنه والقاضي باملوافقة عليه، كما 

ورد يف املذكرت، الواردت، من الديوان، واملناقشات اليت كت ب، أعضاء اللجنة وممثلي ديوان 

اخلدمة املدنية واملستشار القانوين باجمللس يف االجتماع اخلامس واألربع،، كما استعرضـت  

نـوفمرب   8املالحظات اليت أبداها سعادة أعضاء اجمللس يف اجللسة الرابعة املنعقـدة بتـاريخ   

، وعليه فقد ارتأت اللجنة خماطحة مخس هيئات حكومية من أصل ثالث وعشـرين  م1021

ـًا   هيئة ومؤسسة حكومية؛ ألخذ رأيها بشأن املرسوم على اعتحار أهنا أكثر اجلهات ارتحاطـ

باملرسوم بقانون، حيث جاءت مرئياهتا متسقة مع الغاية اليت يهدف إليها مرسـوم القـانون   

 الة واملساواة.بتثقيق العد

، وذلك لألسحاب اليت اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانونوعليه فقد      

 سحق أن أكدت عليها اللجنة يف تقريريها السابق،:
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( من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط 38أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ) -

 حيث فترة إصداره وعرضه على اجمللس،.الواردة يف املادة املذكورة من 

أي شحهة يف خمالصته ألحكام الدستور سواء من الناحية املوضوعية ليس يف املرسوم بقانون  -

 أو الشكلية أو اإلجرائية. 

( من الدستور 38أن عنوصر االستعجال يف إصدار املرسوم بقانون املنوصوص عليه يف املادة ) -

سالمته من الناحية الدستورية، حيث تح، أن العديد مـن املؤسسـات   يعترب متوافًرا، وبالتايل 

واهليئات احلكومية املستقلة كنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كحري ما هو معمول به يف الوزارات 

واجلهات اخلاضعة لقانون اخلدمة املدنية، كما تنصرد العديد من هذه اهليئات مبزايا شخوصية غري 

ل، ومنها: منح عالوة السكن )للمواطن،(، والتأم، الوصثي للموظ  مرتحطة مبتطلحات العم

وعائلته، وعضوية النادي الوصثي، ونظام االدخار، ودفع رسوم املدارس )للمواطن،(، ومنح 

القروض احلسنة، والتأم، على احلياة. وعليه برزت احلاجة إىل اإلسراع يف إصدار املرسـوم  

ية على امليزانية العامة للدولة، وخصض الرواتب العالية واملزايـا  بقانون بغية ختصي  األعحاء املال

الكثرية، مبا ققق العدالة واملساواة ب، أصثاب املراكز القانونية املتساوية  مـن العـامل، يف   

 اهليئات واملؤسسات احلكومية.
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 ة عشرةبناًء على ما أبداه سعادة أعضاء اجمللس من مناقشات ومالحظات يف اجللسة الثامن -

فرباير  10املنعقدة بتاريخ و من دور االنعقاد العادي الثاين من الصوصل التشريعي الثالث،

تصاوت وعدم توازن يف املزايا م، واليت كثورت يف أن املرسوم بقانون سيؤدي إىل 1021

والرواتب ب، العامل، احلالي، يف اهليئات واملؤسسات احلكومية، والذين لن يتأثر وضعهم،  

ـًا بعد صدور املرسوم، مما سيسحب و أولئك الذين سيلتثقون بالعمل يف تلك املؤسسات الحق

ـًا وكييًزا.  خلال وظيصي

ضرورة أن قدد املرسوم بقانون مدة زمنية تسمح للعامل، احلالي، بالتمتع باملزايا إضافة إىل 

لصقرة الثانية من املادة الثانية  توضيح املقوصود باواملمنوحة هلم؛ لتقليل التصاوت وحتقيق املساواة. 

"كما يسري حكم الصقرة السابقة على املزايا الوظيصية اليت يتقاضوهنا، واليت يوصدر بتثديدها 

هل سيسري هذا املرسوم على اهليئات املستقلة كديوان وقرار من رئيس جملس الوزراء". 

 ؟املالية، وهيئة تنظيم سوق العمل الرقابة

ـُعطى للعامل، يف املؤسسات واهليئات احلكومية جاءت الستقطاب ن املزايا أ وتأكيد اليت ت

اخلربات عالية الكصاءة واملتميزة، يف ح، سيؤدي املرسوم إىل عزوف تلك الكصاءات عن 

ما هو نطاق تطحيق هذا املرسوم على العقود و .االلتثاق باهليئات، فكي  ميكن معاجلة ذلك؟

 ؟يف اهليئات واملؤسسات احلكومية
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وعليه أعدت اللجنة مذكرة استصسار لديوان اخلدمة املدنية، والذي قام مشكوًرا بالرد على ما 

 .م1021أكتوبر  3بتاريخ  ورد فيها

أن املرسوم بقانون لن قول دون استقطاب اخلربات والكصاءات املتميزة، وخاصـة مـع    -

عالوات وبدالت لـحعض  امتالك ديوان اخلدمة املدنية ألنظمة وأدوات ككنه من استثداث 

الوظائ  اليت تقتضي طحيعة العمل فيها تقرير مثل تلك املزايا، وبالتايل التركيز على الوظائ  

 احليوية اليت تقوم بالعمل األساسي يف اهليئة.

سيسهم املرسوم بقانون يف التقليل من التحاين يف مستويات الرواتب واملزايـا الوظيصيـة يف    -

الرواتب واملزايا ب، العامل، يف الدرجة الوظيصية ذاهتا، والذين يؤدون  اهليئات، وذلك بتوحيد

 العمل نصسه.

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابع
 

( من الالئثة الداخلية جمللس الشورى، اتصقت اللجنـة علـى    33إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من :

 

ـًا.                 الدكتور ناصر محيد املبارك .2  مقرًرا أصلي
ـًا.ة مجيلة علي سلمان                 األستاذ .1  مقرًرا احتياطي
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 توصية اللجنة :  -خامًسا
 

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

بشـأن ضـوابط    م1122( لسنة  23قانون رقم )ب رسومامل على املوافقة -

 .استحقاق رواتب ومزايا موظفي اهليئات واملؤسسات احلكومية

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                    مجيلة علي سلمان   

 رئيس اللجنة                                            نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية 
مشروع قانون خبصوص والدفاع واألمن الوطين 

( لسنة 4بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال  م1112

( لسنة 44ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم )
)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من ، 1113

ومشروع قانون بتعديل بعض جملس الشورى( 
م 1112( لسنة 4أحكام املرسوم بقانون رقم )

بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل 
( لسنة 222اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 .م1122
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 م 1121 ديسمرب 21التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي األولالتقرير 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( )مصاغ بناء على اقتراح بقانون من جملس خبصوص 
بشأن حظر ومكافحة  1112( لسنة 4الشورى( بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

، ومشروع قانون 1113( لسنة 44ومتويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم )غسل األموال 
م بشأن حظر ومكافحة غسل 1112( لسنة 4بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 م1122( لسنة 222األموال ومتويل اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

  مقدمـة :

املعايل السيد علي بن صاحل الوصاحل رئيس صاحب  أرسلم  1021 نوفمرب 6بتاريخ      
ـًا برقم ) جملس الشورى اخلارجية ( إىل جلنة الشؤون 3د 3أ/ ف خص ل  844خطاب

املنعقدة بتاريخ  السادسة والعشرين، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته والدفاع واألمن الوطين
بتعديل  شروع قانون رقم )  ( لسنة )   (باسترداد التقرير اخلاص مبم، 1021 أبريل 26

بشأن حظر ومكافثة غسل األموال  1002( لسنة 4بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
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، ومشروع قانون بتعديل بعض 1006( لسنة 84وكويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم )
م بشأن حظر ومكافثة غسل األموال وكويل 1002( لسنة 4أحكام املرسوم بقانون رقم )

على أن تتم دراسته وإبداء  ،م1022( لسنة 222اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهوإعد ،املالحظات

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 م.1021ديسمرب  13السابع املوافق ت اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها تدارس (2)

موضوع النظر والـيت  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (1)
 اشتملت على : 

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

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

، وقد )مصرف البحرين املركزي( وزارة املالية جتماعاالوبدعوة من اللجنة شارك يف  (2)
 :كل من حضر

 حمافظ مصرف البحرين املركزي.  السيد رشيد حممد املعراج .2

 .املدير التنفيذي لرقابة املؤسسات املالية  عبدالرمحن حممد الباكرالسيد  .1

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.      السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .2

الـدكتور علـي حســن     كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستشة الطوالبـ
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 .سهري عبداللطيفالسيدة  أمانة سـر اللجنة وتوىل -

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

 اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والقاضـي      
بشأن  1002( لسنة 4بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )عدم سالمة مشروع قانون ب

، 1006( لسـنة  84ومكافثة غسل األموال وكويل اإلرهاب واملعدل بالقانون رقم )حظر 
م بشـأن حظـر   1002( لسنة 4ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 ( لسـنة 222ق للمرسـوم امللكـي رقـم )   ومكافثة غسل األموال وكويل اإلرهاب، املراف
 نية.من الناحيت، الدستورية والقانو ،م1022

توافقت سعادة العضوات األستاذة دالل الزايد، واألستاذة رباب العريض، حيث      
واألستاذة مجيلة نوصي  بشأن الصقرة األخرية من املادة األوىل من مشروع القانون، واليت 
نوصت على اعتحار اجلرائم الواردة يف االتصاقيات الدولية وبروتوكوالهتا من عداد اجلرائم 

اء وقعت اجلرمية يف الداخل أو اخلارج، مع تقييدها بشرط أن يكون الصعل احملظورة سو
ـًا يف كال القانون، الحثريين واألجنيب، وعليه رأت سعادة العضوات أن النص خرج  جمرم
على قواعد االختوصاص املكاين لقانون العقوبات، مما قول دون تطحيق القانون الحثريين على 

كس اإلقليم الحثريين يف حال ما إذا كانت تلك األفعال غري أفعال تشكل غسال لألموال و
جمرمة يف القانون األجنيب. مؤكدات أن يف املادة شحهة بعدم الدستورية فال جرمية وال عقوبة 
بدون نص قانوين، فكي  يعاقب الشخص على جرمية ليست جمرمة يف القانون احمللي وليس 

 هلا عقوبة.

 



 72 

ـًاثالثـــ  :املالية )مصرف البحرين املركزي(وزارة رأي  -ـ

( مـن  3( من املادة رقم )3/3للصقرة ) اقترح موصرف الحثرين املركزي صياغة جديدة      
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية، حيكم علـى  كالتايل: "مشروع القانون املذكور 

مبصادرة األموال كل من ارتكب جرمية من جرائم غسل األموال باإلضافة للعقوبة املقررة 
موضوع اجلرمية، أو أية أموال مملوكة له مساوية يف القيمة لألموال موضوع اجلرمية، وعلى 

األموال حال انقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة املتهم مىت قام  هذه القاضي أن حيكم مبصادرة
 القيمـة  أموال مساوية هلا يف "، حيث مت حذف عحارة )أو أيةالدليل على حتصلها من اجلرمية

باعتحارهـا  يف هناية الصقرة من هذه املادة،  اليت وردت يف قرار جملس النوابأيًا كان حائزها( 
اعتداء على امللكية اخلاصة لألفراد اليت أحاطها الدستور بضمانات للثيلولـة دون االعتـداء   

دون أنه ال جيوز موصادرة أموال أشخاص دون ارتكاهبم ألي فعل مادي مـؤ،، و  كماعليها، 
أن تكون أمواهلم متثوصلة من جرمية ومضحوطة فيها، ودون أن يكونوا متهم، يف الـدعوى  
اجلنائية املوصادرة أمواهلم من خالهلا، وهو ما خيال  أحكام الصقرات )أ(، )ج(، )د( من املادة 

وأن األصل يف التجرمي شخوصية اجلرمية وشخوصية العقوبة، كما أن انقضاء ( من الدستور. 3)
ى اجلنائية بوفاة املتهم ال قول دون قيام النيابة العامة باتحاع اإلجراءات املقررة قانوًنـا  الدعو

وتقدمي الدليل على حتوصل تلك األموال من نشاط إجرامي، ومبراعاة الغري حسن النيـة فـإن   
 موصادرة تلك األموال تكون إجحارية، أما موصادرة أموال مساوية هلا يف القيمة مملوكة للغري فإن
هذا يصترض علم الغري بعدم مشروعية األموال اليت انتقلت إليه، وبالتايل بتعي، إدخاله كشريك 

( من قانون العقوبات تنص على أنـه  338يف جرمية غسل األموال، هذا إىل جانب أن املادة )
"من أخصى أشياء متثوصلة من جرمية مع علمه بذلك دون أن يكون قد سـاهم يف ارتكاهبـا   

 قوبة املقررة للجرمية اليت يعلم أهنا قد حتوصلت منها". يعاقب بالع
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مت أخذ رأي هيئة اإلفتاء والتشريع القانوين  موصرف الحثرين املركزي بأنه وكما أفاد ممثل     
 .القانونية والدستورية ترحة والقاضي بسالمتها من الناحيت،حول الوصيغة املق

 

ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ

وزارة املالية )موصرف الحثـرين املركـزي(،    مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
اب ومرفقاته النوقرار جملس  واطلعت اللجنة علىواملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونيـة مبجلـس الشـورى    و بشأن مشروع القانون،
، وبعـد االسـتئناس   من الناحيت، الدستورية والقانونية مشروع قانونعدم سالمة ب والقاضي

رقم ( من املادة 3/3لصقرة )برأي ممثلي موصرف الحثرين املركزي؛ قررت اللجنة إعادة صياغة ا
أموال مساوية هلا يف القيمة أيًا كان  أو أية( بالتوافق مع املوصرف، حيث مت حذف عحارة "3)

اعتداء على امللكية اخلاصة لألفراد اليت أحاطها الدستور بضمانات  تعترب"، وذلك ألهنا حائزها
أنه ال جيوز موصادرة أموال أشخاص دون ارتكـاهبم ألي   كماللثيلولة دون االعتداء عليها، 

فعل مادي مؤ،، ودون أن تكون أمواهلم متثوصلة من جرمية ومضحوطة فيها، ودون أن يكونوا 
درة أمواهلم من خالهلا، وهو ما خيال  أحكام الصقرات )أ(، متهم، يف الدعوى اجلنائية املوصا

 ( من الدستور3)ج(، )د( من املادة )

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًخامســــــ

( من الالئثة الداخلية جمللس الشورى، اتصقت اللجنـة علـى    33إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :
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ـًا.  د مجشرياألستاذ عبدالرمحـن حممـ سعادة .2  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  حممد سيف جرب املسلم األستاذ سعادة .1  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــــ

قانون، فـإن اللجنـة   مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 : توصي مبا يلي

 

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم مشروع قانون املوافقة من حيث املبدأ على   .2
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهـاب واملعـدل    1112( لسنة 4)

، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكـام املرسـوم   1113( لسنة 44بالقانون رقم )
األمـوال ومتويـل   م بشأن حظر ومكافحـة غسـل   1112( لسنة 4بقانون رقم )

 .م1122( لسنة 222اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. .1
 

 

 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             

 الدفاع واألمن الوطين     و والدفاع واألمن الوطين                                          
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بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  1112( لسنة 4بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( 
م بشأن حظر ومكافحة 1112( لسنة 4بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) ، ومشروع قانون بتعديل1113( لسنة 44واملعدل بالقانون رقم )

 م1122( لسنة 222غسل األموال ومتويل اإلرهاب، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 الديباجة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 الديباجة

 

املوافقة على قرار جملس  -

 
 
 
 
 
 
 
 الديباجة
 

اختيار نص الديحاجة كما ورد 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 
بتعديل بعض أحكام 1122

( 4املرسوم بقانون رقم )
بشأن حظر  1112لسنة 

ومكافحة غسل األموال 
 ومتويل اإلرهاب

 
 الديباجة

 
 

رقم )  ( لسنة روع قانون مش
)   (بتعديل بعض أحكام 
( 4املرسوم بقانون رقم )

م بشأن حظر 1112لسنة 
ومكافحة غسل األموال 
 ومتويل اإلرهاب

 
 الديباجة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اختيار نص الديحاجة ب النواب
كما ورد يف املشروع بقانون 

واملوافقة على قرار الثاين، 
إجراء جملس النواب ب

 التعديالت اآلتية:
. إضافة عحارة "وعلى 2

( 28املرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون  2396لسنة 

 العقوبات، وتعديالته،".
. حذف عحارة "وعلى 1
م الوصادر من احملكمة احلك

ية رقم ضالدستورية يف الق
ق جبلسة  8لسنة  4/9د/

يف املشروع بقانون الثاين، مع 
 إجراء التعديالت اآلتية:

 
 
 
. إضافة عحارة "وعلى 2

( 28املرسوم بقانون رقم )
بإصدار قانون  2396لسنة 

 العقوبات، وتعديالته،".
. حذف عحارة "وعلى 1

احلكم الوصادر من احملكمة 
ية رقم ضالدستورية يف الق

ق جبلسة  8لسنة  4/9د/
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

 
 

حنن محد بن عيسى آل خليصة   
 ملك مملكة الحثرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بإصدار  2793( لسنة 24)
 قانون العقوبات، وتعديالته، 

بقانون رقـم   وعلى املرسوم
يف شـأن   2396( لسنة 26)

واألســـلثة  املصرقعـــات
 والذخائر، وتعديالته،

12/21/1003."، 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى آل خليصة   
 ملك مملكة الحثرين.

 بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بإصدار  2793( لسنة 24)
 قانون العقوبات، وتعديالته، 
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

يف شـأن   2396( لسنة 26)

12/21/1003."، 
 

وعلى ذلك يكون نص 
 الديباجة بعد التعديل:

 
حنن محد بن عيسى آل خليصة   

 ملك مملكة الحثرين.
 بعد االطالع على الدستور،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بإصدار  2793( لسنة 24)

 قانون العقوبات، وتعديالته، 
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

يف شـأن   2396( لسنة 26)
واألســـلثة  املصرقعـــات

 

 
حنن محد بن عيسى آل خليصة   

 ملك مملكة الحثرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

 
 
 

وعلى املرسوم بقانون رقـم  
يف شـأن   2396( لسنة 26)

املصرقعـــات واألســـلثة  
 وتعديالته،والذخائر، 

وعلى املرسوم بقانون رقـم  
ــنة 8) ــأن  2388( لس بش

 
 

حنن محد بن عيسى آل خليصة   
 ملك مملكة الحثرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
 
 
 

وعل املرسوم بقـانون رقـم   
يف شـأن   2396لسنة ( 26)

املصرقعـــات واألســـلثة 
 والذخائر، وتعديالته،

وعلى املرسوم بقانون رقـم  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  2388( لسنة 8)

املوصادقة على اتصاقية األمم 
املتثدة لقانون الحثار املوقعة 

ديسمرب  20يف جاميكا يف 
2381، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  2338( لسنة 22)

 ثار،محاية اآل
املرسوم بقانون رقم  ىوعل
بشأن  2336( لسنة 12)

الحيئة، املعدل باملرسوم بقانون 
 ،2339( لسنة 8رقم )

واألســـلثة  املصرقعـــات
 والذخائر، وتعديالته،

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  2388( لسنة 8)

املوصادقة على اتصاقية األمم 
املتثدة لقانون الحثار املوقعة 

ديسمرب  20يف جاميكا يف 
2381، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
أن بش 2338( لسنة 22)

 محاية اآلثار،
املرسوم بقانون رقم  ىوعل
بشأن  2336( لسنة 12)

 والذخائر، وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن  2388( لسنة 8)
املوصادقة على اتصاقية األمم 
املتثدة لقانون الحثار املوقعة 

ديسمرب  20يف جاميكا يف 
2381، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  2338( لسنة 22)

 محاية اآلثار،
م املرسوم بقانون رق ىوعل
بشأن  2336( لسنة 12)

الحيئة، املعدل باملرسوم بقانون 

املوصادقة على اتصاقية األمـم  
املتثدة لقانون الحثار املوقعة 

ديسـمرب   20يف جاميكا يف 
2381، 

وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشــأن  2338( لســنة 22)

 محاية اآلثار،
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

بشــأن  2336( لســنة 12)
باملرسوم بقانون  الحيئة، املعدل

 ،2339( لسنة 8رقم )
وعلى املرسوم بقانون رقـم  

بشأن حظر  1002( لسنة 4)

ــنة 8) ــأن  2388( لس بش
املوصادقة على اتصاقية األمـم  
املتثدة لقانون الحثار املوقعة 

ديسـمرب   20يف جاميكا يف 
2381، 

وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشــأن  2338( لســنة 22)

 محاية اآلثار،
بقانون رقـم   وعلى املرسوم

بشــأن  2336( لســنة 12)
الحيئة، املعدل باملرسوم بقانون 

 ،2339( لسنة 8رقم )
وعلى املرسوم بقانون رقـم  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن حظر  1002( لسنة 4)

ومكافثة غسل األموال 
وكويل اإلرهاب، املعدل 

( لسنة 84بالقانون رقم )
1006، 

وعلى قانون الشركات 
رسوم التجارية الوصادر بامل

( لسنة 12بقانون رقم )
1002، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  1001( لسنة 36)

تنظيم املناقوصات واملزايدات 

الحيئة، املعدل باملرسوم بقانون 
 ،2339( لسنة 8رقم )

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن حظر  1002( لسنة 4)

ومكافثة غسل األموال 
وكويل اإلرهاب، املعدل 

( لسنة 84بالقانون رقم )
1006، 

وعلى قانون الشركات 
ة الوصادر باملرسوم التجاري

( لسنة 12بقانون رقم )
1002، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 

 ،2339( لسنة 8رقم )
وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن حظر  1002( لسنة 4)
ومكافثة غسل األموال 
وكويل اإلرهاب، املعدل 

( لسنة 84بالقانون رقم )
1006، 

وعلى قانون الشركات 
التجارية الوصادر باملرسوم 

( لسنة 12بقانون رقم )
1002، 

وعلى املرسوم بقانون رقم 
بشأن  1001( لسنة 36)

ومكافثة غسـل األمـوال   
وكويل اإلرهـاب، املعـدل   

( لسـنة  84بالقانون رقـم ) 
1006، 

وعلــى قــانون الشــركات 
التجارية الوصـادر باملرسـوم   

( لسـنة  12بقانون رقـم ) 
1002 ، 

وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشــأن  1001لســنة ( 36)

تنظيم املناقوصات واملزايـدات  
واملشــتريات واملحيعــات  

 احلكومية، وتعديالته،

بشأن حظر  1002( لسنة 4)
ومكافثة غسـل األمـوال   
وكويل اإلرهـاب، املعـدل   

( لسـنة  84بالقانون رقـم ) 
1006، 

وعلــى قــانون الشــركات 
التجارية الوصـادر باملرسـوم   

( لسـنة  12)بقانون رقـم  
1002، 

وعلى املرسوم بقانون رقـم  
بشــأن  1001( لســنة 36)

تنظيم املناقوصات واملزايـدات  
واملشــتريات واملحيعــات  
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( لسنة 28وعلى القانون رقم )

باملوافقة على انضمام  1008
مملكة الحثرين إىل اتصاقية قمع 
ة األعمال غري املشروعة املوجه
ضد سالمة املالحة الحثرية 
وبروتوكول قمع األعمال غري 
املشروعة املوجهة ضد سالمة 
املنوصات الثابتة القائمة يف 

 اجلرف القاري، 
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

يف شأن العالمات  1006

بشأن  1001( لسنة 36)
تنظيم املناقوصات واملزايدات 
واملشتريات واملحيعات 

 احلكومية، وتعديالته،
( لسنة 28وعلى القانون رقم )

باملوافقة على انضمام  1008
مملكة الحثرين إىل اتصاقية قمع 

شروعة املوجهة األعمال غري امل
ضد سالمة املالحة الحثرية 
وبروتوكول قمع األعمال غري 
املشروعة املوجهة ضد سالمة 
املنوصات الثابتة القائمة يف 

 اجلرف القاري، 

تنظيم املناقوصات واملزايدات 
واملشتريات واملحيعات 

 احلكومية، وتعديالته،
( لسنة 28وعلى القانون رقم )

باملوافقة على انضمام  1008
مملكة الحثرين إىل اتصاقية قمع 
األعمال غري املشروعة املوجهة 
ضد سالمة املالحة الحثرية 
وبروتوكول قمع األعمال غري 
املشروعة املوجهة ضد سالمة 
املنوصات الثابتة القائمة يف 

 اجلرف القاري، 
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

( لسنة 28وعلى القانون رقم )
باملوافقة على انضمام  1008

مملكة الحثرين إىل اتصاقية قمع 
األعمال غري املشروعة املوجهة 
ضد سالمة املالحة الحثريـة  
وبروتوكول قمع األعمال غري 

املوجهة ضد سالمة املشروعة 
املنوصات الثابتـة القائمـة يف   

 اجلرف القاري، 
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

يف شــأن العالمــات  1006
 التجارية،

( لسنة 11وعلى القانون رقم )

 احلكومية وتعديالته،
( لسنة 28وعلى القانون رقم )

باملوافقة على انضمام  1008
مملكة الحثرين إىل اتصاقية قمع 
األعمال غري املشروعة املوجهة 

الحثريـة   ضد سالمة املالحة
وبروتوكول قمع األعمال غري 
املشروعة املوجهة ضد سالمة 
املنوصات الثابتـة القائمـة يف   

 اجلرف القاري،
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

يف شــأن العالمــات  1006
 التجارية،
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 التجارية،
( لسنة 11وعلى القانون رقم )

بشأن محاية حقوق  1006
املؤل  واحلقوق اجملاورة، 

( 21دل بالقانون رقم )املع
 ،1008لسنة 

( لسنة 88وعلى القانون رقم )
بشأن محاية اجملتمع من  1006

 األعمال اإلرهابية،
وعلى قانون موصرف الحثرين 
املركزي واملؤسسات املالية 
( 64الوصادر بالقانون رقم )

 ،1006لسنة 

( لسنة 22وعلى القانون رقم )
يف شأن العالمات  1006
 التجارية،

( لسنة 11وعلى القانون رقم )
بشأن محاية حقوق  1006

اورة، املؤل  واحلقوق اجمل
( 21املعدل بالقانون رقم )

 ،1008لسنة 
( لسنة 88وعلى القانون رقم )

بشأن محاية اجملتمع من  1006
 األعمال اإلرهابية،

وعلى قانون موصرف الحثرين 
املركزي واملؤسسات املالية 

يف شأن العالمات  1006
 التجارية،

( لسنة 11وعلى القانون رقم )
بشأن محاية حقوق  1006

املؤل  واحلقوق اجملاورة، 
( 21املعدل بالقانون رقم )

 ،1008لسنة 
( لسنة 88وعلى القانون رقم )

بشأن محاية اجملتمع من  1006
 األعمال اإلرهابية،

وعلى قانون موصرف الحثرين 
املركزي واملؤسسات املالية 
( 64الوصادر بالقانون رقم )

بشأن محاية حقـوق   1006
املؤل  واحلقـوق اجملـاورة،   
( 21املعدل بالقانون رقـم ) 

 ،1008لسنة 
( لسنة 88وعلى القانون رقم )

بشأن محاية اجملتمع من  1006
 األعمال اإلرهابية، 

وعلى قانون موصرف الحثرين 
املركزي واملؤسسات املاليـة  
( 64الوصادر بالقانون رقـم ) 

 ،1006لسنة 
( لسنة 28وعلى القانون رقم )

بشأن املواد املخـدرة   1009

( لسنة 11وعلى القانون رقم )
بشأن محاية حقـوق   1006

املؤل  واحلقـوق اجملـاورة،   
( 21املعدل بالقانون رقـم ) 

 ،1008لسنة 
( لسنة 88وعلى القانون رقم )

بشأن محاية اجملتمع من  1006
 األعمال اإلرهابية،

وعلى قانون موصرف الحثرين 
املركزي واملؤسسات املاليـة  
( 64الوصادر بالقانون رقـم ) 

 ،1006لسنة 
( لسنة 28وعلى القانون رقم )
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( لسنة 28وعلى القانون رقم )
بشأن املواد املخدرة  1009

 قلية،واملؤثرات الع
( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بشأن مكافثة االجتار  1008
 باألشخاص،

( لسنة 9وعلى القانون رقم )
بالتوصديق على اتصاقية  1020

 األمم املتثدة ملكافثة الصساد،
 
 
 
 

( 64الوصادر بالقانون رقم )
 ،1006لسنة 

( لسنة 28وعلى القانون رقم )
بشأن املواد املخدرة  1009

 املؤثرات العقلية،و
( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بشأن مكافثة االجتار  1008
 باألشخاص،

( لسنة 9وعلى القانون رقم )
بالتوصديق على اتصاقية  1020

 األمم املتثدة ملكافثة الصساد،
 
 

 ،1006لسنة 
( لسنة 28وعلى القانون رقم )

بشأن املواد املخدرة  1009
 واملؤثرات العقلية،

لسنة ( 2وعلى القانون رقم )
بشأن مكافثة االجتار  1008

 باألشخاص،
( لسنة 9وعلى القانون رقم )

بالتوصديق على اتصاقية  1020
 األمم املتثدة ملكافثة الصساد،

 
 
 

 واملؤثرات العقلية،
( لسنة 2وعلى القانون رقم )

بشأن مكافثة االجتار  1008
 باألشخاص،

( لسنة 9وعلى القانون رقم )
بالتوصديق على اتصاقية  1020

 األمم املتثدة ملكافثة الصساد، 
وعلى احلكم الوصـادر مـن   
احملكمة الدستورية يف القضية 

ق جبلسة  8لسنة  4/9رقم د/
12/21/1003، 
 
 

بشأن املواد املخـدرة   1009
 واملؤثرات العقلية،
( لسنة 2رقم )وعلى القانون 

بشأن مكافثة االجتار  1008
 باألشخاص،

( لسنة 9وعلى القانون رقم )
بالتوصديق على اتصاقية  1020

 األمم املتثدة ملكافثة الصساد،
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أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نوصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 
 
 
 

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نوصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

 
 
 

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نوصه، 
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

أقر جملس الشورى وجملـس  
النواب القانون اآليت نوصـه،  
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

أقر جملس الشورى وجملـس  
النواب القانون اآليت نوصـه،  
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

 املادة األوىل
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس  -

باختيار نص املادة  النواب
الثانية يف املشروع بقانون 

 املادة األوىل
قرر اجمللس اختيار نص  -

املادة الثانية يف املشروع 
بقانون الثاين على أن 

 املادة األوىل
( 3-3ُيستحدل بنص الصقرة )

( مـن املرسـوم   3من املادة )
 1002( لسنة 4بقانون رقم )

 املادة األوىل
( 2-1يستحدل بنص الصقرة )

( مـن املرسـوم   1من املادة )
 1002( لسنة 4بقانون رقم )



 77 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

( 1إىل مقدمة املادة ) تضاف
( 4من املرسوم بقانون رقم )

املشار إليه "املادة  1002لسنة 
 (:2-1( فقرة )1)

قظر غسل األموال املتثوصلة 
من اجلرائم التالية، وسواء 
وقعت هذه اجلرائم يف داخل 

الثاين، وتقدميها على أن 
يكون ترتيحها املادة األوىل 
مع مراعاة توصثيح 
األخطاء اللغوية واإلمالئية 

 أينما وردت يف النص.

 
( 1إىل مقدمة املادة ) تضاف

( 4من املرسوم بقانون رقم )
املشار إليه "املادة  1002لسنة 
 (:2-1( فقرة )1)

قظر غسل األموال املتثوصلة 
من اجلرائم التالية، وسواء 
وقعت هذه اجلرائم يف داخل 

يكون ترتيحها املادة األوىل 
مع مراعاة توصثيح 
األخطاء اللغوية واإلمالئية 
 أينما وردت يف النص.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

( 1إىل مقدمة املادة ) تضاف
( 4من املرسوم بقانون رقم )

املشار إليه "املادة  1002لسنة 
 (:2-1( فقرة )1)

قظر غسل األموال املتثوصلة 
من اجلرائم التالية، وسواء 
وقعت هذه اجلرائم يف داخل 

بشأن حظر ومكافثة غسـل  
األموال وكويـل اإلرهـاب،   

 النص اآليت:
 (:3-3( فقرة )3) "املادة
مع عدم اإلخالل حبقـوق   -أ

الغري حسن النية قكم علـى  
كل من ارتكب جرمية مـن  
جرائم غسل األموال باإلضافة 
للعقوبــة املقــررة مبوصــادرة 
األموال موضوع اجلرمية أو أية 
أموال مملوكة له مسـاوية يف  
القيمة لألمـوال موضـوع   
اجلرمية.  كما يقضى مبوصادرة 

بشأن حظر ومكافثة غسـل  
األموال وكويـل اإلرهـاب،   

 النص اآليت:
 (:2-1( فقرة )1مادة )

"قظر غسل األموال املتثوصلة 
ــدرات   ــرائم املخ ــن ج م
واملؤثرات العقلية، وجـرائم  
اخلط  والقرصنة، وجـرائم  

ويله، واجلـرائم  اإلرهاب وك
املتعلقة باملصرقعات واألسلثة 
والذخائر، واجلرائم املنوصوص 
عليها يف الصوصل األول والثاين 
من الحـاب األول والصوصـل   
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اململكة أو خارجها مىت كانت 
معاقحا عليها يف أي من 

 الحثريين أو األجنيب: القانون 
ائم املخدرات واملؤثرات جر -أ

 العقلية.
ــرائم اخلطـــ   -ب جـ

 والقرصنة.
 جرائم اإلرهاب وكويله. -ج
اجلرائم املتعلقة حبماية الحيئة  -د

 واملخلصات اخلطرة.
اجلرائم املتعلقة باملصرقعات  -ه

 واألسلثة والذخائر.
جرائم الرشوة واالختالس  -و

اململكة أو خارجها مىت كانت 
معاقحا عليها يف أي من 

 الحثريين أو األجنيب: القانون 
جرائم املخدرات واملؤثرات  -أ

 العقلية.
ــرائم اخلطـــ   -ب جـ

 والقرصنة.
 جرائم اإلرهاب وكويله. -ج
اجلرائم املتعلقة حبماية الحيئة  -د

 واملخلصات اخلطرة.
اجلرائم املتعلقة باملصرقعات  -ه

 واألسلثة والذخائر.
جرائم الرشوة واالختالس  -و

اململكة أو خارجها مىت كانت 
معاقحا عليها يف أي من 

 الحثريين أو األجنيب: القانون 
ائم املخدرات واملؤثرات جر -أ

 العقلية.
ــرائم اخلطـــ   -ب جـ

 والقرصنة.
 جرائم اإلرهاب وكويله. -ج
اجلرائم املتعلقة حبماية الحيئة  -د

 واملخلصات اخلطرة.
اجلرائم املتعلقة باملصرقعات  -ه

 واألسلثة والذخائر.
جرائم الرشوة واالختالس  -و

مالك يف حالة هذه األموال واأل
انقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة 
ــه  ــت ورثت ــهم وي يثح املت

 مشروعية موصدرها.
وعلى القاضي أن قكم  -ب

مبوصادرة األمـوال اململوكـة   
للزوج أو األبناء القوصر واليت 
قام الدليل علـى ارتحاطهـا   
باجلرمية، أو أية أموال مساوية 

 يف القيمة لتلك األموال."
 

األول والثاين من الحاب الثاين 
والصوصل األول والثاين والثالث 
من الحاب اخلامس من قـانون  
العقوبات، وجرائم السـرقة،  

على  وجرائم االحتيال اليت تقع
املؤسسات املوصرفية، وجرائم 
الصجور والدعارة، وجـرائم  
االجتار باآلثـار، واجلـرائم   
املتعلقة حبماية الحيئة واملخلصات 
اخلطرة، واجلرائم املنظمة اليت 
يشار إليهـا يف االتصاقيـات   
الدولية اليت تكون الحثـرين  
طرفًا فيها، سواء وقعت جرمية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

واإلضرار باملـال العـام   
ــة أو  ــتغالل الوظيص واس
النصوذ وجرائم الكسـب  

 غري املشروع.
جرائم السـرقة ومـا يف    -ز

حكمها واالحتيال وخيانة 
 األمانة وما يتوصل هبا.

 جرائم الصجور والدعارة. -ح
جرائم االعتـداء علـى    -ط

 حقوق امللكية الصكرية.
جــرائم التــهرب مــن  -ي

الضــرائب "الرســوم  
 اجلمركية".

واإلضرار باملـال العـام   
ــة أو  ــتغالل الوظيص واس
النصوذ وجرائم الكسـب  

 غري املشروع.
جرائم السـرقة ومـا يف    -ز

حكمها واالحتيال وخيانة 
 األمانة وما يتوصل هبا.

 جرائم الصجور والدعارة. -ح
جرائم االعتـداء علـى    -ط

 .حقوق امللكية الصكرية
جــرائم التــهرب مــن  -ي

الضــرائب "الرســوم  
 اجلمركية".

واإلضرار باملـال العـام   
ــة أو  ــتغالل الوظيص واس

صوذ وجرائم الكسـب  الن
 غري املشروع.

جرائم السـرقة ومـا يف    -ز
حكمها واالحتيال وخيانة 

 األمانة وما يتوصل هبا.
 جرائم الصجور والدعارة. -ح
جرائم االعتـداء علـى    -ط

 حقوق امللكية الصكرية.
جــرائم التــهرب مــن  -ي

الضــرائب "الرســوم  
 اجلمركية".

غسل األمـوال أو اجلـرائم   
 الداخل أو اخلارج املذكورة يف

بشرط أن يكون معاقحًا عليها 
يف كال القـانون، الحثـريين   
واألجنيب واجلرائم اليت يـنص  
ــوان، أخــرى  عليهــا يف ق
 باعتحارها جرائم غسل أموال".



 887 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

جرائم تقدمي اخلـدمات   -ك
ة للقواعـد  املالية باملخالص

املقررة قانونيًا، وجـرائم  
ــ،   ــخاص املطلع األش
واجلرائم املتعلقة مبعلومات 

 السوق.
ــار   -ل ــرائم االجتـ جـ

 باألشخاص.
 جرائم االجتار باآلثار. -م
أية جرائم أخرى واردة  -ن

يف قانون العقوبات 
الحثريين أو أي من 
القوان، األخرى واجلرائم 

جرائم تقدمي اخلـدمات   -ك
املالية باملخالصة للقواعـد  
املقررة قانونيًا، وجـرائم  
ــ،   ــخاص املطلع األش
واجلرائم املتعلقة مبعلومات 

 السوق.
ــار   -ل ــرائم االجتـ جـ

 باألشخاص.
 جرائم االجتار باآلثار. -م
أية جرائم أخرى واردة  -ن

ون العقوبات الحثريين أو يف قان
أي من القوان، األخرى 
واجلرائم الواردة يف االتصاقيات 

جرائم تقدمي اخلـدمات   -ك
لقواعـد  املالية باملخالصة ل

املقررة قانونيًا، وجـرائم  
ــ،   ــخاص املطلع األش
واجلرائم املتعلقة مبعلومات 

 السوق.
ــار   -ل ــرائم االجتـ جـ

 باألشخاص.
 جرائم االجتار باآلثار. -م
أية جرائم أخـرى واردة   -ن

ــات   ــانون العقوب يف ق
ــن   ــريين أو أي م الحث
القوان، األخرى واجلرائم 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

الواردة يف االتصاقيات 
لربوتوكوالت الدولية وا

امللثقة هبا اليت تكون 
مملكة الحثرين طرفا فيها 
مىت كانت معاقحا عليها يف 

 القانون الحثريين.

الدولية والربوتوكوالت 
امللثقة هبا اليت تكون مملكة 
الحثرين طرفا فيها مىت كانت 
معاقحا عليها يف القانون 

 الحثريين.

 

ــات  ــواردة يف االتصاقي ال
والربوتوكـوالت  الدولية 

امللثقة هبا الـيت تكـون   
مملكة الحثرين طرفا فيهـا  
مىت كانت معاقحا عليها يف 

 القانون الحثريين.

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 

املوافقة على قرار جملس  -
 استثداث مادةالنواب ب

املادة جديدة تأخذ ترتيب 
مع إعادة ترتيب ، الثانية
على  تالية، وذلكال الحنود

 النثو التايل:
 

 مادة مستحدثة
قرر اجمللس استثداث مادة  -

جديدة تأخذ ترتيب املادة 
ويكون نصها على الثانية، 

 النحو الوارد أدناه:
 )نص املادة املستحدثة(

 املادة الثانية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

ُتعدل عحارة "متثوصـل مـن   
نشــاط إجرامــي" لتوصــحح 
"متثوصل مـن جرميـة مـن    
اجلرائم املنوصوص عليهـا يف  

(" أينما وردت 2-1الصقرة )
( من مقدمة 1-1يف الصقرة )
 (.1املادة )
يعد مرتكحًا جلرمية غسل  1-1

األموال من أتى فعـال مـن   
األفعال اآلتية وكان من شأنه 
إظهار أن موصدر هذه األموال 

 -مشروع:
أ. إجراء أية عملية تتعلق بعائد 

ُتعدل عحارة "متثوصـل مـن   
نشــاط إجرامــي" لتوصــحح 
"متثوصل مـن جرميـة مـن    
اجلرائم املنوصوص عليهـا يف  

(" أينما وردت 2-1الصقرة )
( من مقدمة 1-1يف الصقرة )
 (.1املادة )
يعد مرتكحًا جلرمية غسل  1-1

األموال من أتى فعـال مـن   
األفعال اآلتية وكان من شأنه 
إظهار أن موصدر هذه األموال 

 -مشروع:
أ. إجراء أية عملية تتعلق بعائد 

ُتعدل عحارة "متثوصـل مـن   
نشــاط إجرامــي" لتوصــحح 
"متثوصل مـن جرميـة مـن    
اجلرائم املنوصوص عليهـا يف  

(" أينما وردت 2-1الصقرة )
( من مقدمة 1-1يف الصقرة )
 (.1املادة )
يعد مرتكحًا جلرمية غسل  1-1

األموال من أتى فعـال مـن   
األفعال اآلتية وكان من شأنه 
إظهار أن موصدر هذه األموال 

 -مشروع:
لق بعائـد  إجراء أية عملية تتع
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

جرمية مع العلم أو االعتقاد 
أو ما قمل على االعتقـاد  

متحصل من جرمية من بأنه 
اجلرائم املنصوص عليهـا  

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

ب. إخصاء طحيعة عائد جرمية 
أو موصدره أو مكانـه أو  
طريقة التوصـرف فيـه أو   
حركته أو ملكيتـه أو أي  
حق يتعلق به مع العلـم أو  
االعتقاد أو ما قمل علـى  

متحصل من االعتقاد بأنه 

جرمية مع العلم أو االعتقاد 
أو ما قمل على االعتقـاد  

متحصل من جرمية من بأنه 
اجلرائم املنصوص عليهـا  

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

ب. إخصاء طحيعة عائد جرمية 
أو موصدره أو مكانـه أو  

يقة التوصـرف فيـه أو   طر
حركته أو ملكيتـه أو أي  
حق يتعلق به مع العلـم أو  
االعتقاد أو ما قمل علـى  

متحصل من االعتقاد بأنه 

جرمية مع العلم أو االعتقاد أو 
ما قمل على االعتقاد بأنـه  
متحصل مـن جرميـة مـن    
اجلرائم املنصوص عليهـا يف  

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

 
أ. إخصاء طحيعة عائد جرمية أو 
موصدره أو مكانه أو طريقة 
التوصرف فيه أو حركته أو 
ملكيته أو أي حق يتعلـق  

العلم أو االعتقاد أو به مع 
ما قمل على االعتقاد بأنه 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

ــة ــرائم  جرمي ــن اجل م
املنصوص عليها يف الفقرة 

أو من فعل يعـد   (1-2)
 اشتراكا فيه.

ج. اكتساب أو تلقي أو نقل 
عائد جرمية مع العلـم أو  
االعتقاد أو ما قمل علـى  

متحصل من االعتقاد بأنه 
ــرائم  ــن اجل ــة م جرمي
املنصوص عليها يف الفقرة 

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

ئد جرميـة أو  . االحتصاظ بعاد

ــرائم  ــن اجل ــة م جرمي
املنصوص عليها يف الفقرة 

أو من فعل يعـد   (1-2)
 اشتراكا فيه.

ج. اكتساب أو تلقي أو نقل 
عائد جرمية مع العلـم أو  
االعتقاد أو ما قمل علـى  

متحصل من االعتقاد بأنه 
ــرائم  ــن اجل ــة م جرمي
املنصوص عليها يف الفقرة 

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

. االحتصاظ بعائد جرمية أو د

متحصل من جرمية مـن  
اجلرائم املنصوص عليهـا  

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

 
ب. اكتساب أو تلقي أو نقل 
عائد جرمية مع العلـم أو  
االعتقاد أو ما قمل علـى  

متحصل من االعتقاد بأنه 
ــرائم  ــن اجل ــة م جرمي

يف الفقرة  املنصوص عليها
أو من أي فعـل   (1-2)

 يعد اشتراكا فيه.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

حيازته مع العلم أو االعتقاد أو 
ما قمل على االعتقاد بأنـه  
متحصل مـن جرميـة مـن    
اجلرائم املنصوص عليهـا يف  

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

حيازته مع العلم أو 
االعتقاد أو ما قمل على 

متحصل من االعتقاد بأنه 
جرمية من اجلرائم 
املنصوص عليها يف الفقرة 

أو من أي فعل  (1-2)
 يعد اشتراكا فيه.

 
 
 

ج. االحتصاظ بعائد جرمية أو 
ــم أو  ــع العل ــه م حيازت
االعتقاد أو ما قمل علـى  

متحصل من االعتقاد بأنه 
ــرائم  ــن اجل ــة م جرمي
املنصوص عليها يف الفقرة 

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

 املوافقة على قرار جملس - 
 الثانية املادةحبذف  النواب
 بقانون للمشروع وفقًا

 )املادة الثانية(الثالثة املادة 
 وفقًا للمشروع بقانون األول(

حذف املادة من املشروع  -
 .بقانون

 املادة الثانية
( 1يضاف إىل مقدمة املـادة ) 
( 4من املرسوم بقانون رقـم ) 

 املادة الثانية
ُيضاف إىل هنايـة التعـاري    

( من املرسوم 2الواردة باملادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

املشار إليه فقرة  1002لسنة  .األول
( ويعـاد  2-1جديدة برقم )

باقي فقرات املادة، نوصها ترقيم 
 اآليت:
 (:2-1( فقرة )1"املادة )

قظر غسل األموال املتثوصلة 
من اجلرائم التاليـة، وسـواء   
وقعت هذه اجلرائم يف داخل 
اململكة أو خارجها مىت كانت 
ــا عليهــا يف أي مــن  معاقح
 القانوني، الحثريين أو األجنيب:

جرائم املخدرات واملؤثرات  -أ
 العقلية.

 1002( لسنة 4بقانون رقم )
بشأن حظر ومكافثة غسـل  
األموال وكويـل اإلرهـاب   
تعري  لعحارة )غسل األموال( 

 نوصه اآليت:
 ل(:)غسل األموا

كل سـلوك ينطـوي علـى    
اكتساب أموال أو حيازهتا أو 
التوصرف فيها أو  إدارهتـا أو  
حصظها أو استحداهلا أو إيداعها 
أو ضماهنا أو اسـتثمارها أو  
نقلها أو حتويلها أو التالعـب  
يف قيمتها إذا كانت متثوصلة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

ــرائم اخلطـــ   -ب جـ
 والقرصنة.

 جرائم اإلرهاب وكويله. -ج
اجلرائم املتعلقة حبماية الحيئة  -د

 واملخلصات اخلطرة.
ـــ ــة  -ه ــرائم املتعلق اجل

باملصرقعــات واألســلثة  
 والذخائر.

جرائم الرشوة واالختالس  -و
ــام   ــال الع ــرار بامل واإلض
واستغالل الوظيصة أو النصـوذ  
ــري   ــب غ ــرائم الكس وج

 املشروع.

مـن جرميـة مـن اجلــرائم    
( 1املنوصوص عليها يف املادة )
ـ   م من هذا القانون مـع العل
بذلك، مىت كان القوصد مـن  
هذا السلوك إخصاء املـال أو  
إخصاء موصدره أو مكانـه أو  
صاححه أو صاحب احلق فيه أو 
تغيري حقيقته أو احليلولة دون 
اكتشاف ذلـك أو عرقلـة   
التوصــل إىل شــخص مــن 
ارتكب اجلرمية املتثوصل منها 

 املال.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

رائم السـرقة ومـا يف   ج -ز
حكمها واالحتيال وخيانـة  

 األمانة وما يتوصل هبا.
 جرائم الصجور والدعارة. -ح
جرائم االعتـداء علـى    -ط

 حقوق امللكية الصكرية.
جــرائم التــهرب مــن  -ي

 الضرائب "الرسوم اجلمركية".
جرائم تقدمي اخلـدمات   -ك

املالية باملخالصة للقواعد املقررة 
شـخاص  قانونًا، وجرائم األ

املطلع، واجلـرائم املتعلقـة   
 مبعلومات السوق.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

ــار   -ل ــرائم االجتـ جـ
 باألشخاص.

 جرائم االجتار باآلثار. -م
أية جرائم أخـرى واردة   -ن

يف قانون العقوبات الحثريين أو 
أي من القـوان، األخـرى   
واجلرائم الواردة يف االتصاقيات 
ــوالت   ــة والربوتوك الدولي
ـ  ة امللثقة هبا اليت تكون مملك
الحثرين طرفًا فيها مىت كانت 
معاقحــًا عليهــا يف القــانون 

 الحثريين".
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

  
 

 املوافقة على قرار جملس -
 املادة الثالثةذف حبالنواب 

وفقًا للمشروع بقانون 
 .األول

 

املادة الثالثة وفقًا الرابعة )املادة 
 (للمشروع بقانون األول

حذف املادة مـن املشـروع   
 .بقانون
 
 
 
 

 املادة الثالثة
 

على رئيس جملـس الـوزراء   
 –كل فيما خيوصه  –والوزراء 

تنصيذ أحكام هذا القـانون،  
ويعمل به من اليـوم التـايل   
لتـاريخ نشـره يف اجلريــدة   

 الرمسية. 
 
 
 
 
 

 املادة الثالثة
 
( من املادة 3-1تلغي الصقرة )

( من املرسوم بقانون رقـم  1)
بشأن حظر  1002( لسنة 4)

ومكافثة غسـل األمـوال   
 وكويل اإلرهاب.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثالثة
 
 
 
 
 
 
 
 

( 3-3ُيستحدل بنص الصقرة )
( من املرسوم 3من املادة )
 1002( لسنة 4بقانون رقم )

بشأن حظر ومكافثة غسل 

  املادة الثالثة
 (بعد إعادة الترقيم)
قررت اللجنة إعادة صياغة  -

 املادة على النثو التايل:

 
 
 
 
 

( 3-3ُيستحدل بنص الصقرة )
( من املرسوم 3من املادة )
 1002( لسنة 4بقانون رقم )

بشأن حظر ومكافثة غسل 

املادة الثالثة )بعد إعادة 
الترتيب( )املادة األوىل وفقًا 
 للمشروع بقانون الثاين( 
)ال يوجد نص مقابل يف 
 املشروع بقانون األول(

إعادة صوغ املادة على  -
 النحو الوارد أدناه:

 نص املادة بعد التعديل:
 املادة الثالثة

( 3-3ُيستحدل بنص الصقرة )
( من املرسوم 3من املادة )
 1002( لسنة 4بقانون رقم )

بشأن حظر ومكافثة غسل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

األموال وكويل اإلرهاب، 
 النص اآليت:
 (:3-3( فقرة )3"املادة )

مع عدم اإلخالل حبقوق الغري 
حسن النية قكم على كل من 
ارتكب جرمية من جرائم 
ة غسل األموال باإلضافة للعقوب
املقررة مبوصادرة األموال 
موضوع اجلرمية أو أية أموال 
مملوكة له مساوية يف القيمة 

 لألموال موضوع اجلرمية.
وعلى القاضـي أن حيكـم   
مبصادرة هذه األموال حـال  

األموال وكويل اإلرهاب، 
 النص اآليت:
 (:3-3( فقرة )3"املادة )

مع عدم اإلخالل حبقوق الغري 
ى كل من حسن النية قكم عل

ارتكب جرمية من جرائم 
غسل األموال باإلضافة للعقوبة 
املقررة مبوصادرة األموال 
موضوع اجلرمية أو أية أموال 
مملوكة له مساوية يف القيمة 

 لألموال موضوع اجلرمية.
وعلى القاضي أن حيكم 
مبصادرة هذه األموال حال 

األموال وكويل اإلرهاب، 
 النص اآليت:
 (:3-3( فقرة )3"املادة )

مع عدم اإلخالل حبقوق الغري 
حسن النية قكم على كل من 
ارتكب جرمية من جرائم غسل 
ة األموال باإلضافة للعقوب
املقررة مبوصادرة األموال 
موضوع اجلرمية أو أية أموال 
مملوكة له مساوية يف القيمة 

 لألموال موضوع اجلرمية.
وعلى القاضي أن حيكم 
مبصادرة األموال اليت قام 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

انقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة 
املتهم مىت قام الدليل علـى  

 حتصلها من اجلرمية".

انقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة 
ى املتهم مىت قام الدليل عل

 حتصلها من اجلرمية".

 
 
 

الدليل على حتصلها من 
اجلرمية حال انقضاء الدعوى 
اجلنائية لوفاة املتهم، أو أية 
أموال مساوية هلا يف القيمة 

 كان حائزها". أيًا

 املادة الرابعة
 
 
 
 
 
 

على رئيس جملس الوزراء 

 املادة الرابعة 
 )بعد إعادة الترقيم(

 
 
 

املوافقة على قرار جملس  -
 . النواب

)بعد إعادة املادة الرابعة 
الترتيب( )املادة الرابعة وفقًا 
للمشروع بقانون األول( 
)املادة الثالثة وفقًا للمشروع 

 بقانون الثاين(
 دون تعديل

 املادة الرابعة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 الثايننصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

نصوص مشروع القانون األول 
 كما وردت من احلكومة

 –كل فيما خيوصه  –والوزراء 
تنصيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.

على رئيس جملـس الـوزراء   
 –كل فيما خيوصه  –والوزراء 

تنصيذ أحكام هذا القـانون،  
ويعمل به من اليـوم التـايل   
لتـاريخ نشـره يف اجلريــدة   

 الرمسية.
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م2112مايو  2التاريخ :  
 

 

 احملرتم  الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة / الدكتورسعادة 

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

رقم ) ( لسنة ) ( ) مصاغ بناء على اقتررا  بارانون مرن قانون  مشروع :الموضوع

( لسررنة 7مجلررا الشررورت( بت ررض أ ب ررا مرسررام المرسرروم باررانون رقررم )

بشرر ن ر ررر ومساغرررة مسررأ اممررواأ وتمو ررأ الر ررا  والم ررضأ  7888

م، ومشرروع قرانون بت رض أ ب را مرسرام 7887( لسرنة 77بالاانون رقم )

بشررر ن ر رررر ومساغررررة مسرررأ  7888( لسرررنة 7بارررانون رقرررم )المرسررروم 

( لسررنة 888اممررواأ وتمو ررأ الر ررا ، المراغررم للمرسرروم الملسرر  رقررم )

  م.7888

 

 السالم عل سم وررمة هللا وبرساته،،

رئررر ا  السررر ض علررر  برررن صرررال  الصرررال م رررال  ، أ فااا  م7107فب ا ااا   72بتاااخ    

 مشررروع ااك  (، نساا  7107 -7 -3ت  /  ل ص 604، ضاا ك اتخباام   اام  المجلررا

رقررم ) ( لسررنة ) ( ) مصرراغ بنرراء علررى اقترررا  باررانون مررن مجلررا الشررورت( قررانون 

بشرر ن ر ررر ومساغرررة  7888( لسررنة 7بت ررض أ ب ررا مرسررام المرسرروم باررانون رقررم )
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م، 7887( لسررررنة 77مسررررأ اممررررواأ وتمو ررررأ الر ررررا  والم ررررضأ بالاررررانون رقررررم ) 

بشرر ن  7888( لسرنة 7لمرسروم باررانون رقرم )ومشرروع قرانون بت رض أ ب ررا مرسرام ا

( 888ر ر ومساغرة مسأ اممواأ وتمو أ الر ا ، المراغم للمرسروم الملسر  رقرم )

عالقخنعن ااا ، ع لاااق ل نخ لاااتم عإبااا ا   إلاااج ل نااا  اللااايعك التلااا     م، 7888لسرررنة 

 .الليعك ال خ     عال فخع عاأل ك العطني لل ن  ال الحظخت عل م

 

م، عقااا ت ل نااا  اللااايعك التلااا      7107 أب  ااال 01 اااخ   ع 06ع 6ا    ععبتااا     

ح ااا اطل اات  عالسااخ   عالثالثاا ك ،، عالثالثاا كعال لاا  ك ثااخ كهااخ الختعالقخنعن اا  ا ت خع

 .، ع لق بحضع  ال ستلخ  القخنعني بخل  ل  كال  اع   كالقخنعن يعلج  ل عع

 

الزا ض، وامستاذة ربا  ال ر ا، س اضة ال ضوات امستاذة ضالأ ع   تعافقت        

بلأك الفق ة األ   ة  ك ال خ ة األعلج  ك  ل عع القخنعك،  وامستاذة جم لة نص ف

عالتي نصت علج اعتبخ  ال  ائم العا  ة في االتفخ  خت ال عل   عب عتعاعالتهخ  ك ع ا  

ل ط أك ال  ائم ال حظع ة سعا  ع  ت ال      في ال ا ل أع ال خ ج،  ع تق   هخ ب

 اعك الف ل     ـًخ في اال القخنعن ك البح  ني عاأل نبي، ععل م  أت س خ ة ال ضعات 

أك النص   ج علج  عاع  اال تصخص ال اخني لقخنعك ال قعبخت،   خ  حعل  عك تطب   

القخنعك البح  ني علج أف خل تلال غسال لأل عال عت   اإل ل م البح  ني في حخل  خ إ ا 

خل غ         في القخنعك األ نبي.  يا ات أك في ال خ ة لبه  ب  م اخنت تلق األف 

ال ستع    فال       عال عقعب  ب عك نص  خنعني، فا ف   خ ب الل ص علج       

 ل ست       في القخنعك ال حلي عل   لهخ عقعب .
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 بااخ   ل  كقااخنعنال  لاا ععيإلااج   خلفاا   –ب اا  ال  اعلاا  عالنقااخ   –عانتهاات الل ناا        

 عأحاخم ال ستع .

 

 رمي اللجنة:

رقرم ) ( لسرنة ) ( ) مصراغ بنراء علرى قرانون  مشرروعت ى الل نا  عا م ساال        

( 7اقترا  باانون من مجلا الشورت( بت ض أ ب ا مرسرام المرسروم بارانون رقرم )

بش ن ر ر ومساغرة مسأ اممواأ وتمو أ الر ا  والم ضأ بالارانون  7888لسنة 

م، ومشرروع قرانون بت رض أ ب را مرسرام المرسروم بارانون 7887( لسنة 77رقم ) 

بشررر ن ر رررر ومساغررررة مسرررأ اممرررواأ وتمو رررأ الر رررا ،  7888( لسرررنة 7رقرررم )

 ااك النااخح ت ك ال سااتع    م، 7888( لسررنة 888المراغررم للمرسرروم الملسرر  رقررم )

 عالقخنعن  .

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 
الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 
أحكام قانون العقوبات الصادر مبرسوم 

يف شأن »م، 2793( لسنة 24بقانون رقم )
جرائم القتل واالخالل باحلياء واالعتداء على 
أمكان السكن والتهديد بالسالح والقتل 

وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال والسب 
وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس 

املعد يف ضوء االقتراح بقانون )، «الوطين
 .(املقدم من جملس النواب
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 م1121يناير  24التاريخ: 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التاسع التقرير

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم مشروع قانون بشأن 
م )يف شأن جرائم القتل واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن 2793( لسنة 24)

حتيال وخيانة السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واال
 األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( 

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا
 

 : مقدمـة

استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الوصاحل رئيس جملس الشورى رقم      
م، من دور االنعقاد العادي 1021 مايو 12( املؤرخ يف 1021-8-3/ خ أ /ص ل 808)

مشروع  والذي مت مبوجحه تكلي  اللجنة بدراسة ومناقشةالثاين من الصوصل التشريعي الثالث، 
م 2396( لسنة 28بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الوصادر باملرسوم بقانون رقم )قانون 

)يف شأن جرائم القتل واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح 
والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس 
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، على أن ترفع اللجنة تقريرها  ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(الوطين( )املعد يف
وقد رفعت اللجنة تقريرها هبذا الشأن ليتم عرضه على  ،يف موعد أقوصاه أسحوع من تارخيه

 اجمللس.

معايل السيد علي استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب كما 
 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/831رقم )جملس الشورى رئيس  بن صاحل الوصاحل

والذي  ،من الصوصل التشريعي الثالث لثالثادور االنعقاد العادي  من ،م1021أكتوبر  29 
والذي مازال قيد الدراسة  املذكور،قانون المشروع دراسة ومناقشة بمت مبوجحه تكلي  اللجنة 

اد تقرير يتضمن رأيها بشأنه يف املالحظات وإعدعلى أن تتم دراسته وإبداء لدى اللجنة، 
 .موعد أقوصاه ثالثة أسابيع من تارخيه

      

 : إجراءات اللجنة -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

من الصوصل التشـريعي   لثدور االنعقاد العادي الثايف  قانونمشروع التدارست اللجنة  (4)
 :االجتماعات التالية يف الثالث

 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م1021أكتوبر  12 الثايناالجتماع 

 م1021نوفمرب  6 الثالثاالجتماع 
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 م1021نوفمرب  22 الرابعاالجتماع 

 م1021ديسمرب  3 السادساالجتماع 

 م1021ديسمرب  13  السابع عـــااالجتم

 م1021ديسمرب  30 االجتماع الثامن

 م1023ينايـــــــــر  6 التاسع االجتماع

 م1023ينايـــــــــر  23 االجتماع العاشر

 

 ملواد مشروع القانون على:اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (3)
 

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

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفق) .بشأنه التشريع واإلفتاء القانوينمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة  -

( لسنة 28النوصوص األصلية كما وردت يف قانون العقوبات الوصادر باملرسوم بقانون رقم ) -
 (مرفق) وتعديالته. 2396

 

 وبدعوة من اللجنة، شارك يف اجتماعات اللجنة كل من: (9)

 وقد حضر:وزارة الداخلية ، 

 الشئون القانونية.إدارة من   النقيب حسيــن سلمـــان مطـر  .2
 إدارة الشئون القانونية.من   املالزم أول حممد يونس اهلرمي .1
 باحثــة قانونيـــة.  السيدة هاجر عبداهلل فخرو .2
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  وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر السيد سعيد حممد
 عبداملطلب املستشار القانوين.

الدكتور علـي حســن   لعامة باجمللس اللجنة من األمانة ا اتكما شارك يف اجتماع (8)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبـة

 

 .صاحل سهري عبداللطيف السيدة توىل أمانة سـر اللجنة

 

ـًا:   رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء      
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيت، الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 
ـًا: لثــثا  :وزارة الداخلية رأيـ
 

توافق رأيها مع  ، حيثي تحد وزارة الداخلية أية مالحظات على مشروع القانون املذكور     
 ما ورد يف مذكرة احلكومة املوقرة، والتعديالت اليت أجرهتا اللجنة.

ـًا:   :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي رابعـــ

أيد ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ما جاء يف مذكريت احلكومة وهيئة      
 التشريع واإلفتاء القانوين. 
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ـًا:   : ةــرأي اللجنخامس

وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قحل ، مواد مشروع القانونتدارست اللجنة      
واملستشار القانوين  ممثلي وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،

ومرفقاته بشـأن مشـروع   اب النوقرار جملس  واطلعت اللجنة علىلشؤون اللجان باجمللس، 
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكـًدا  و القانون،
، ورأت اللجنة أن هذا املشـروع  القانون من الناحيت، الدستورية والقانونية مشروعلسالمة 

إذ أن هذا يهدف إىل تشديد العقوبات على بعض اجلرائم املنوصوص عليها يف قانون العقوبات 
، األمـر  1000، وأدخلت عليه تعديالت متالحقة حىت عام 2396القانون قد صدر يف عام 

الذي يتطلب مراجعة بعض نوصوصه ألن العقوبات املذكورة فيه أصحثت مبـرور الـزمن ال   
تتناسب مع جسامة اجلرمية املرتحطة هبا، وقد تضمن هذا املشروع تشديد العقوبات على جرائم 

( من القانون، وذلك إتيان األفعال املخلة باحلياء والتعرض لإلناث 341يف املادة ) القتل اخلطأ
على وجه خيدش احلياء بالقول أو بالصعل يف الطريق العام أو يف املكان املطروق، أو إذا كـان  

، إذا ( من قانون العقوبات382(، )380التعرض بطريق اهلات  واملنوصوص عليها يف املادت، )
ـ  أصحثت الع ة قوبات املنوصوص عليها يف هات، املادت، ال تتناسب مع جسامة هـذه اجلرمي

، مما يتطلب تعديلها لتشمل باإلضافة إىل تشديد العقوبـة أي  وخطورهتا على اجملتمع الحثريين
 شخص يتعرض خلدش عاطصة احلياء.

ملسـكونة أو  ماكن اعقوبة على جرائم االعتداء على األىل تشديد الإهذا املشروع  ويتجه     
ا إلرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم هتديد االشخاص حد ملثقاهتا خالًفأو أاملعدة للسكن 

 بالسالح أو بارتكاب جرمية أيا ما كانت.
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كما يهدف هذا املشروع اىل تشديد العقوبات على جرائم القذف والسـب وإفشـاء        
يضًا على العقوبات احملـددة  أ، ووباتالعق ( من قانون364األسرار املنوصوص عليها يف املادة )

، وكـذلك  شخاص على ارتكاب السرقة، وجرائم حتريض األيف حكمها جلرائم السرقة وما
( 331( و)388( و)384( و)380جرائم االحتيال وخيانة األمانة املنوصوص عليها يف املواد )

( وكـذلك  409( و)403، وكذلك جرائم املراباة واإلفالس باملادت، )العقوبات من قانون
 ( من قانون العقوبات.403جرائم إتالف األموال الثابتة واملنقولة يف املادة )

 

 ( إذ129( و)126( و )128) املـواد  ن هذا املشروع يهدف ايضًا اىل تعـديل أكما      
( بالنص على جملسي الشورى والنواب بـداًل مـن   129(، )126استهدف تعديل املادت، )
 عحارة )اجمللس الوطين(.

 

املوافقة علـى  و ،قانونالاملوافقة من حيث املحدأ على مشروع ب وعليه فإن اللجنة توصي      
 فق. بالتصوصيل الوارد يف اجلدول املر اليت أوصت هبا على مواد املشروع التعديالت

 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادســــ
 

( من الالئثة الداخلية جمللس الشورى، اتصقت اللجنة على اختيـار   33إعمااًل لنص املادة ) 
 : كل من
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 ـًا.ـمقرًرا أصلي  األستـاذة نانسي دينا إيلي خضوري .2

ـًا.  األستـاذ حممـد سيـف جبـر املسلم .7  مقرًرا احتياطي

ـًا  ة:ـة اللجنـ:  توصيسابعـ

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

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات  مشروع قانوناملوافقة من حيث املبدأ على   .2
القتـل  م )يف شأن جرائم 2793( لسنة 24الصادر باملرسوم بقانون رقم )

واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف 
والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة 

  .اجمللس الوطين( )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(
 تفصياًل يف اجلدول املرفق.املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت  .4

   

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 

 

 د. خالد بن خليفة آل خليفة                              أ. نانسي دينا إيلي خضوري         

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                 نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية              
 والدفاع واألمن الوطين        والدفاع واألمن الوطين                                          
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م )يف شأن 2793( لسنة 24ادر باملرسوم بقانون رقم )مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الص
جرائم القتل واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال 

 س النواب()املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جمل وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين(
 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الوصـادر  
( لسنة 28رقم )باملرسوم بقانون 

 والقوان، املعدلة له، 2396
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نوصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 
الوصـادر  وعلى قانون العقوبات 
( لسنة 28باملرسوم بقانون رقم )

 والقوان، املعدلة له، 2396
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نوصه، وقد صـدقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
 
 
 

(، 209يستحدل بنوصوص املواد )
(341( ،)380( ،)242 )
( من قانون العقوبات 391و)

الوصادر باملرسوم بقانون رقم 
النوصوص  2396( لسنة 28)

 اآلتية:
 

 املادة األوىل
املوافقة على قـرار جملـس    -

 النواب بتعديل مقدمة املادة.

 

 املادة األوىل
 تعديل مقدمة املادة. -

وعلى ذلك يكون نص مقدمـة  
 املادة بعد التعديل:

(، 209يستحدل بنوصوص املواد )
(341( ،)380( ،)242 )
( من قانون العقوبـات  391و)

باملرسوم بقـانون رقـم   الوصادر 
النوصــوص  2396( لســنة 28)

 اآلتية:
 
 
 
 

 املادة األوىل
 
 
 

(، 209يستحدل بنوصوص املواد )
(126( ،)129( )341 ،)
( من 384(، و)391(، )380)

قانون العقوبات الوصادر باملرسوم 
 2396( لسـنة  28بقانون رقم )
 النوصوص اآلتية:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 :219مادة 
 
 
 
 
 
 

 يقوصد باملوظ  العام يف حكـم 
 هذا القانون:

. القائمون بأعحاء السلطة العامة 2
والعاملون يف وزارات احلكومـة  
ــدات اإلدارة  ــاحلها ووح وموص

 احمللية.

 :219مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب -
( من املـادة،  9)لحند ذف احب

واملوافقة على بـاقي الحنـود   
وفقرات املادة كما وردت يف 
مشروع القانون، مـع إعـادة   

( علـى  1صياغة الحند رقـم ) 
أفراد قوة دفاع : )النثو التايل

البحرين واحلـر  الـوطين   
وقوات األمن العام وجهـاز  

مت األخذ  (، وقدالوطيناألمن 
هبذه الوصياغة يف املرسوم بقانون 

ــم ) ــنة 33رق ، 1022( لس

 :219مادة 
( مـن املـادة،   9)حذف الحند  -

واملوافقة على بـاقي الحنـود   
وفقرات املادة كمـا وردت يف  

 مشروع القانون.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  التعديل:
باملوظ  العام يف حكـم  يقوصد 

 هذا القانون:
. القائمون بأعحاء السلطة العامة 2

والعاملون يف وزارات احلكومـة  
ــدات اإلدارة  ــاحلها ووح وموص

 احمللية.

 :219مادة 
 
 
 
 
 
 

يقوصد باملوظ  العام يف حكـم  
 القانون:هذا 
. القائمون بأعحاء السلطة العامة 2

والعاملون يف وزارات احلكومـة  
ــدات اإلدارة  ــاحلها ووح وموص

 احمللية.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

أفراد قوة دفـاع البحـرين   . 1
واحلر  الوطين وقوات األمـن  

 .وطينالعام وجهاز األمن ال
. أعضاء اجملالس والوحدات اليت 3

هلا صصة نيابية عامة سواء كـانوا  
 أو معين،.منتخح، 

. كل مـن فوضـته إحـدى    4
السلطات العامة يف القيام بعمـل  
مع، وذلك يف حـدود العمـل   

 املندوب له.
. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 8

واملديرون وسـائر العـامل، يف   
 اهليئات واملؤسسات العامة.

املعدل لقانون اجلنسـية رقـم   
 م.2398( لسنة 22)

 

. أفراد قوة الـدفاع واحلـرس   1
 الوطين واألمن العام.

 
. أعضاء اجملالس والوحـدات  3

اليت هلا صصة نيابية عامـة سـواء   
 .كانوا منتخح، أو معين،

. كل مـن فوضـته إحـدى    4
السلطات العامة يف القيام بعمـل  
مع، وذلك يف حـدود العمـل   

 املندوب له.
. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 8

واملديرون وسـائر العـامل، يف   
 اهليئات واملؤسسات العامة.

. أفراد قوة الـدفاع واحلـرس   1
 الوطين واألمن العام.

 
. أعضاء اجملالس والوحـدات  3

اليت هلا صصة نيابية عامـة سـواء   
 كانوا منتخح، أو معين،.

. كل مـن فوضـته إحـدى    4
لطات العامة يف القيام بعمـل  الس

مع، وذلك يف حـدود العمـل   
 املندوب له.

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 8
واملديرون وسـائر العـامل، يف   

 اهليئات واملؤسسات العامة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 6
واملديرون وسـائر العـامل، يف   

ــة ل ــدات التابع ــهيئات الوح ل
 واملؤسسات العامة.

 
 
 
 
 
 

ويستوي أن تكون الوظيصـة أو  
اخلدمة دائمة أو مؤقتة بـأجر أو  
بغري أجر طواعية أو جـربًا.  وال  

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 6
واملديرون وسـائر العـامل، يف   
ــهيئات  ــة لل ــدات التابع الوح

 ملؤسسات العامة.وا
 
 
 
 
 
 

ويستوي أن تكون الوظيصـة أو  
اخلدمة دائمة أو مؤقتة بـأجر أو  
بغري أجر طواعية أو جـربًا.  وال  

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 6
واملديرون وسـائر العـامل، يف   
ــهيئات  ــة لل ــدات التابع الوح

 واملؤسسات العامة.
 
وأعضاء جمالس اإلدارة  . رؤساء9

واملديرون وسـائر العـامل، يف   
الشركات اخلاصة الـيت كتلـك   
احلكومة أسهما فيها تزيد علـى  

80.% 
ويستوي أن تكون الوظيصـة أو  
اخلدمة دائمة أو مؤقتة بـأجر أو  
بغري أجر طواعية أو جـربًا.  وال  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

قول انتهاء الوظيصة أو اخلدمـة  
دون تطحيق أحكام هذا القـانون  
 مىت وقع العمل أثناء توافر الوصصة.

 

قول انتهاء الوظيصة أو اخلدمـة  
دون تطحيق أحكام هذا القـانون  
 مىت وقع العمل أثناء توافر الوصصة.

 
 
 
 

قول انتهاء الوظيصة أو اخلدمـة  
دون تطحيق أحكام هذا القـانون  

  وقع العمل أثناء توافر الوصصة.مىت

 :123مادة 
 
 
 
 
 

 :123مادة 
املوافقة على قرار جملس عدم  -

حبذف املادة، وذلك  النواب
ألن التسميات اليت وردت يف 
هذه املادة أمشل وأوسع من 
التسميات اليت وردت يف 

 :123مادة 
 حذف املادة. -

 :123مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

أو بالغرامة مـن   يعاقب باحلحس
أهان بإحدى طرق العالنية جملسي 
الشورى أو النـواب أو اجمللـس   
الوطين حبسب األحوال أو غـريه  

أفراد قوة من اهليئات النظامية أو 
دفاع البحرين واحلر  الـوطين  
وقوات األمن العام وجهاز األمن 

، أو احملاكم أو  السلطات وطينال
 أو املوصاحل العامة.

 

القانون األصلي واليت اكتصى هبا 
جملس النواب املوقر، مع إعادة 

 النثو التايل:صياغتها على 

أو بالغرامة من  يعاقب باحلحس
أهان بإحدى طرق العالنية 
جملسي الشورى أو النواب أو 
اجمللس الوطين حبسب األحوال 
أو غريه من اهليئات النظامية أو 
أفراد قوة دفاع البحرين 
واحلر  الوطين وقوات األمن 

، أو وطينالعام وجهاز األمن ال
حل احملاكم أو  السلطات أو املوصا

 العامة.
 

 
 
 

أو بالغرامة مـن   يعاقب باحلحس
أهان بإحدى طرق العالنية جملسي 
الشورى أو النـواب أو اجمللـس   
الوطين حبسب األحوال أو غـريه  
من اهليئات النظامية أو قوة الدفاع  
أو احلرس الوطين أو احملـاكم أو   

 السلطات أو املوصاحل العامة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 :129مادة 
يعاقب باحلحس أو بالغرامة مـن  

مـا   نشر بإحدى طرق العالنيـة 
جرى من املناقشات يف اجللسات 
السرية جمللسي الشورى أو النواب 
أو اجمللس الوطين حبسب األحوال 
أو نشر بغري أمانة وبسوء قوصد ما 
ــة  ــات العلني ــرى يف اجللس ج

 للمجالس املذكورة.
 

 :129مادة 
عدم املوافقة على قرار جملس  -

النواب حبذف املادة، وذلك 
التعديل احلايل أمشل يف  ألن

صياغته من النص املوجود يف 
قانون العقوبات، حيث يتضمن 
كال اجمللس، باإلضافة النعقاده 

 بوصورة اجمللس الوطين.

 :129مادة 
 حذف املادة. -

 :129مادة 
يعاقب باحلحس أو بالغرامة مـن  
نشر بإحدى طرق العالنيـة مـا   
جرى من املناقشات يف اجللسات 

الشورى أو النواب السرية جمللسي 
أو اجمللس الوطين حبسب األحوال 
أو نشر بغري أمانة وبسوء قوصد ما 
ــة  ــات العلني ــرى يف اجللس ج

 للمجالس املذكورة.
 

 :241مادة 
 
 

 :241مادة 
قررت اللجنة إعادة صياغة  -

املادة، وذلك بالتوافق مع النص 

 :241مادة 
وفاة أكثر مـن  إحالل عحارة " -

"وفاة أكثر حمل عحارة  شخص"

 :241مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  بالغرامة أو باحلبس يعاقب

األصلي يف قانون العقوبات 
 على النثو التايل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  بالغرامة أو باحلبس يعاقب

الواردة يف  من ثالثة أشخاص"
 الصقرة األخرية وفقًا للمشروع.

"ويعـد ظرفـًا   إحالل عحارة  -
مشددًا إذا كـان املتسـبب   

حمل  متعاطيًا مسكرًا أو خمدرًا"
ويعترب ظرفًا مشددًا إن عحارة "

كان املتسبب حتت تأثري سكر 
الـواردة يف هنايـة    أو ختدير"

الصقرة األخرية من املادة وفقـًا  
 للمشروع.

نص املادة بعد  وعلى ذلك يكون
 التعديل:

يعاقب باحلحس أو بالغرامة مـن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلحس أو بالغرامة مـن  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

شخص  موت يف خبطئه تسبب
 وقعت إذا احلبس العقوبة وتكون
 مبا اجلاين إخالل نتيجة اجلرمية
 أو وظيفته أصول عليه تفرضه
 حتت كان أو حرفته أو مهنته
 وقوع عند ختدير أو سكر تأثري

 عن حينئذ نكل أو احلادث
 طلب عن أو عليه اجملين مساعدة
 .ذلك استطاعته مع له املساعدة
 ال مـدة  احلبس العقوبة وتكون
 نشـأ  إذا سن  مخس على تزيد
 شخص، من أكثر وفاة الفعل عن
 مـن  آخـر  ظـرف  توافر فإذا

شخص  موت يف خبطئه تسبب
 وقعت إذا احلبس العقوبة وتكون
 مبا اجلاين إخالل نتيجة اجلرمية
 أو وظيفته أصول عليه تفرضه
 حتت كان أو حرفته أو مهنته
 وقوع عند ختدير أو سكر تأثري

 عن حينئذ نكل أو احلادث
 طلب عن أو عليه اجملين مساعدة
 .ذلك استطاعته مع له املساعدة
 ال مدة احلبس العقوبة وتكون
 نشأ إذا سن  مخس على تزيد
 شخص، من أكثر وفاة الفعل عن
 من آخر ظرف توافر فإذا

 تسحب خبطئه يف موت شخص.
وتكون العقوبة احلحس مدة ال تقل 
عن سنة إذا وقعت اجلرمية نتيجة 
إخالل اجلاين مبا تصرضـه عليـه   
أصول وظيصته أو مهنته أو حرفته 
عند وقوع احلادث أو نكل حينئذ 
عن مساعدة اجملين عليه أو عـن  

املساعدة له مع اسـتطاعته  طلب 
 ذلك.

وتكون العقوبة احلحس مدة ال تقل 
عن سنت، وال تزيد على مخـس  

وفـاة  سن، إذا نشأ عن الصعـل  
، فـإذا تـوافر   أكثر من شخص

 تسحب خبطئه يف موت شخص.
وتكون العقوبة احلحس مدة ال تقل 
عن سنة إذا وقعت اجلرمية نتيجة 
إخالل اجلاين مبا تصرضـه عليـه   
أصول وظيصته أو مهنته أو حرفته 

وع احلادث أو نكل حينئذ عند وق
عن مساعدة اجملين عليه أو عـن  
طلب املساعدة له مع اسـتطاعته  

 ذلك.
وتكون العقوبة احلحس مدة ال تقل 
عن سنت، وال تزيد على مخـس  
سن، إذا نشأ عن الصعـل وفـاة   
أكثر من ثالثة أشـخاص، فـإذا   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الفقـرة  يف الـواردة  الظروف
 احلـبس  العقوبة تكون السابقة
 . سنوات عشر على تزيد ال مدة

 الفقرة يف الواردة الظروف
 احلبس العقوبة تكون السابقة
 . سنوات عشر على تزيد ال مدة

ظرف آخر من الظروف الواردة 
يف الصقرة السابقة تكون العقوبـة  
احلحس مدة ال تقل عـن ثـالث   
سنوات وال تزيد علـى عشـر   

ظرفًا مشـددًا إذا  ويعد سنوات، 
كان املتسبب متعاطيًا مسكرًا أو 

 .خمدرًا

توافر ظرف آخر من الظـروف  
الواردة يف الصقرة السابقة تكـون  

احلحس مدة ال تقل عـن   العقوبة
ثالث سنوات وال تزيد على عشر 
سنوات، ويعترب ظرفًا ُمشـددًا إن  
كان املتسحب حتت تأثري سكر أو 

 ختدير.
 :241مادة 
 
 
 
 
 

 :241مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب -

بالتعديالت اليت أجراها علـى  
املادة، ليوصحح نص املادة علـى  

 النثو التايل:

 

 :241مادة 
ال تزيـد عـن   " إحالل عحارة -

ال " حمل عحارة" مخسمائة دينار
الـواردة  " تقل عن مائيت دينار

 يف الصقرة األوىل من املادة.

"إذا كان الفعـل  إحالل عحارة  -

 :241مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 

حمل عحـارة   مع شخص آخر"
"من ارتكب فعاًل خماًل باحلياء 

الـواردة يف الصقـرة    مع أنثى"
 الثانية من املادة.

"ويعترب إحالل فقرة تنص على:  -
حمل الصقرة  العود ظرفًا مشددًا"

"ويف األخرية اليت تنص علـى:  
د تكـون العقوبـة   حالة العو

احلبس مدة ال تقل عن ثالثـة  
 أشهر".

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ال تزيد عن سنة أو بالغرامة اليت 
من أتى علنا فعال  مخسمائة دينار
 خمال باحلياء.

إذا كـان  ويعاقب بالعقوبة ذاهتا 
ولـو يف   الفعل مع شخص آخر

 غري عالنية.
 .ويعترب العود ظرفًا مشددًا

ال تزيد عن سنة أو بالغرامة اليت 
من أتى علنا فعال  مخسمائة دينار
 خمال باحلياء.

إذا كـان  ويعاقب بالعقوبة ذاهتا 
ولـو يف   الفعل مع شخص آخر

 غري عالنية.
 .ويعترب العود ظرفًا مشددًا

ال تزيد عن سنة أو بالغرامة اليت 
من أتى علنا فعال  مخسمائة دينار
 خمال باحلياء.

إذا كـان  ويعاقب بالعقوبة ذاهتا 
ولـو يف   الفعل مع شخص آخر

 غري عالنية.
 .ويعترب العود ظرفًا مشددًا

سنة أو بالغرامة اليت ال تقل عـن  
مائيت دينار من أتى علنا فعال خمال 

 باحلياء.
ويعاقب بالعقوبة ذاهتا من ارتكب 
فعال خمال باحلياء مع أنثى ولو يف 

 غري عالنية.
العقوبـة  ويف حالة العود تكـون  

احلحس مدة ال تقل عـن ثالثـة   
 أشهر.

 :242مادة 
 
 
 

 :242مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بنقل هذه املادة من طي املادة 
الثالثة لتكون بطي املادة األوىل 

)منقولة مـن طـي    242مادة 
 املادة الثالثة(:

نقل هذه املادة من طي املـادة   -
الثالثة لتكون بطي املادة األوىل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 
اليت ال تقل ستة أشهر أو بالغرامة 
وال تزيد على  عن ثالمثائة دينار،
مـن تعـرض    مخسمائة دينـار 

لشخص آخر على وجه خيـد   

ويف هذا املوضع حتديدًا وإعادة 
 مع: ،صياغتها

وال تزيد على ، إضافة عحارة )  -
( بعد عحارة )اليت دينار مخسمائة

 تقل عن ثالمثائة دينار(.

الصقرة الثانية من إعادة صياغة  -
 املادة.

 وذلك على النثو التايل:
يعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 

اليت ال تقل ستة أشهر أو بالغرامة 
وال تزيد على  عن ثالمثائة دينار،
مـن تعـرض    مخسمائة دينـار 

لشخص آخر على وجه خيـد   

ويف هذا املوضع حتديـدًا مـع   
صياغتها علـى النثـو   إعادة 

 الواردة أدناه.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
 
 

يعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 
اليت ال تقل ستة أشهر أو بالغرامة 
مـن تعـرض    عن ثالمثائة دينار

لشخص آخر على وجه خيـد   
بالقول أو بالصعل يف طريق  حياءه
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بالقول أو بالصعل يف طريق  حياءه
 عام أو مكان مطروق.

بالعقوبة ذاهتا إذا كـان   ويعاقب
التعرض عن طريق استخدام أية 

 وسيلة من وسائل االتصال.
 

قول أو بالصعل يف طريق بال حياءه
 عام أو مكان مطروق.

ويعاقب بالعقوبة ذاهتا إذا كـان  
التعرض عن طريق استخدام أية 

 وسيلة من وسائل االتصال.
 

 عام أو مكان مطروق.
ذا كـان  ويعاقب بالعقوبة ذاهتا إ

التعرض عن طريـق اسـتخدام   
ــلكية  ــزة االتصــال الس أجه
والالسلكية أو أية وسيلة أخرى 

 من وسائل االتصال.
 
 
 

 :291مادة 
 
 
 
 

 :291مادة 
املوافقة على قرار جملس  -

( الحرف ) مع إضافة، النواب
قحل عحارة )تقل عن( الواردة 
يف الصقرة األوىل من املادة، 

 :291مادة 
حمـل   "تقل عن"إحالل عحارة  -

الواردة يف الصقرة  "جتاوز"كلمة 
ــًا   ــادة وفق ــن امل األوىل م

 للمشروع.

 :291مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقل عـن ال يعاقب بالغرامة اليت 
مائة دينار من فض رسالة أو برقية 
بغري رضا من أرسـلت إليـه أو   

مىت كان ، ) عحارة وإضافة
 اذلك من شأنه إحداث ضرًر

الصقرة الثانية من يف هناية ( لغريل
للتصريق ب،  وذلك، املادة

اإلفشاء بوصورة عامة، واإلفشاء 
 .مع إحلاق الضرر بالغري

 وذلك على النثو التايل:
 
 
 

 تقل عـن ال يعاقب بالغرامة اليت 
مائة دينار من فض رسالة أو برقية 
بغري رضا من أرسـلت إليـه أو   

"أو اطلع علـى  حذف عحارة  -
أسرار الغري عن طريق شـبكة  
ــيلة   ــات أو أي وس املعلوم

الـواردة يف هنايـة    مستحدثة"
 من املادة وفقـًا  الصقرة األوىل
 للمشروع.

إعادة صياغة الصقرة األخرية من  -
املادة لتوصحح على النثو الوارد 

 يف النص بعد التعديل.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

مائة  تقل عنيعاقب بالغرامة اليت 
دينار من فض رسالة أو برقية بغري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب بالغرامة اليت ال جتاوز مائة 
دينار من فض رسالة أو برقية بغري 
رضا من أرسلت إليه أو اسـترق  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 مكاملة هاتصية. يفاسترق السمع 
ويعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال 

مخسمائة دينار إذا أفشى جتاوز 
الرسالة أو الربقية أو املكاملة لغري 

مىت  من وجهت إليه ودون إذنه،
كان من شأن ذلك إحلاق ضرًرا 

 .للغري
 
 
 

 مكاملة هاتصية. يفاسترق السمع 
ويعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال 

مخسمائة دينار إذا أفشى جتاوز 
الرسالة أو الربقية أو املكاملة لغري 

مىت  ودون إذنه،من وجهت إليه 
كان من شأن ذلك إحلاق ضرًرا 

 .للغري
 

رضا من أرسلت إليه أو اسـترق  
 هاتصية.السمع يف مكاملة 

ويعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامـة الـيت ال   

مخسمائة دينار إذا أفشـى  جتاوز 
الرسالة أو الربقية أو املكاملة لغري 

 من وجهت إليه ودون إذنه.

السمع يف مكاملة هاتصية  أو اطلع 
على أسرار الغري عن طريق شحكة 
املعلومـــات  أو أي وســـيلة 

 مستثدثة.
ويعاقب باحلحس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامـة الـيت ال   

دينار إذا أفشى مـا   جتاوز مائيت
اطلع عليه من أسرار الغـري عـن   
طريق شحكة املعلومـات أو أيـة   
وسيلة مستثدثة أخرى أو الرسالة 
أو الربقية أو املكاملة لغـري مـن   
وجهت إليه ودون إذنه مىت كان 
 من شأن ذلك إحلاق ضرر بالغري.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 :284مادة  :284مادة 
املوافقة على قرار جملس  -

 .ذف املادةحب النواب

 :284مادة 
 حذف املادة. -

 :284مادة 
يعاقب باحلحس مدة ال تقل عـن  
ثالثة أشهر وال تزيد على سـنت،  
كل من حرض شخوصا ي يـتم  
مثاين عشرة سنة على ارتكـاب  
السرقة ولو ي يرتكب ما حرض 

 عليه.
وتكون العقوبة احلحس مدة ال تقل 
عن ستة أشهر إذا استعمل اجلاين 

هتديد مع احملرض وسائل إكراه أو 
أو كان من أصـوله أو املتـول،   

 تربيته أو مالحظته.
وتكون العقوبة ضع  العقوبـة  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

املقررة يف الصقرت، السـابقت، يف  
حديها والغرامة اليت ال جتاوز أل  
دينار إذا وقع التثـريض علـى   
أكثر من شخص ولو يف أوقـات  

 خمتلصة.
ويصترض علم اجلاين بسن اجملـين  

حه أنه ي عليه، ما ي يثحت من جان
يكن يف مقدوره حبال الوقـوف  

 على حقيقته.
 

 املادة الثانية
 
 
 

 املادة الثانية
 املوافقة على قرار جملس النواب -

بالتعديالت اليت أجراها علـى  
املادة، ليوصحح نص املادة علـى  

 املادة الثانية
 إعادة صياغة مقدمة املادة. -

حذف الحند )أ( املتضمن تعدياًل  -
 (.128)على املادة 

 املادة الثانية
 
 
 



 872 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النثو التايل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــارة  - ــالل عح ــاوز إح "ال جت
"ال حمل عحارة  مخسمائة دينار"

تقل عن مائة دينار وال جتـاوز  
الواردة يف الحند  ثالمثائة دينار"

)ب( املتضمن تعدياًل على املادة 
(364.) 

"باحلبس والغرامة إحالل عحارة  -
 اليت ال تقل عن مائيت دينـار" 

"باحلبس مدة ال تقل حمل عحارة 
والغرامة الـيت   عن ثالثة أشهر

الواردة  ال تقل عن مائيت دينار"
يف الحند )ج( املتضمن تعـدياًل  

 (.331على املادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 

تستبدل العبارتان التاليتان يف 
( على 271( و)234املادت  )

 النحو املب  بكل منهما:

 
 
 
 
 
 
 

تستبدل العبارتان التاليتـان يف  
( على 271( و)234املادت  )

 النحو املب  بكل منهما:

 

حذف الحنـود )د، هــ، و(    -
املتضمنة تعدياًل علـى املـواد   

 (.417( و)419( و)412)

إعادة ترتيب الحنود الـواردة يف   -
 املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

التاليتـان يف  تستبدل العبارتان 
( على 271( و)234املادت  )

 النحو املب  بكل منهما:

 
 
 
 
 
 

تستحدل العحارات التالية يف املواد 
( 331( و)364( و)128)
( على 403( و)409( و)403و)

 النثو املح، بكل منها
 

 :124مادة  -أ .)أ(حذف الحند  - حذف الحند )أ(. - 
عحارة "يف مملكة الحثرين" بعحارة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 "يف دولة الحثرين".
 :234مادة  -أ 

ــارة  ــرة أوىل عح "ال جتــاوز فق
بعحارة "ال جتاوز مخسمائة دينار" 
 مائيت دينار".

املوافقة على قرار جملس  -
 النواب.

 :234مادة  -أ
ــارة  ــرة أوىل عح "ال جتــاوز فق
بعحارة "ال جتاوز مخسمائة دينار" 
 مائيت دينار".

 :234مادة  -ب
فقرة أوىل عحارة "ال تقل عن مائة 
دينار وال جتاوز ثالمثائة دينـار"  
 بعحارة "ال جتاوز مائيت دينار".

 :271مادة  -ب
باحلبس والغرامة الـيت ال  عحارة "

 بكلمـة  تقل عن مائيت دينـار" 
 "احلحس".

املوافقة على قرار جملس  -
 النواب.

 :271مادة  -ب
الـيت ال  باحلبس والغرامة عحارة "

 بكلمـة  تقل عن مائيت دينـار" 
  "احلحس".

 :271مادة  -ج
عحارة "باحلحس مدة ال تقل عـن  
ثالثة أشهر والغرامة اليت ال تقـل  
 عن مائيت دينار" بكلمة "باحلحس".

 :412مادة  -د حذف الحند )د(. - حذف الحند )د(. - 
عحارة "مدة ال تقل عن ستة أشهر 
وال تزيد على سنت،" بعحارة "مدة 

 ال تزيد على سنت،".
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 :419مادة  -هـ (.هحذف الحند ) - حذف الحند )ه(. - 
عحارة "مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 
وبالغرامــة أو بإحــدى هــات، 
ــاحلحس  ــارة "ب ــوبت، "بعح العق
وبالغرامــة أو بإحــدى هــات، 

 العقوبت،".
 

 :417مادة  -و حذف الحند )و(. - حذف الحند )و(. - 
فقرة أوىل عحـارة "بـاحلحس أو   
الغرامة" بعحارة "باحلحس مـدة ال  
تزيد على سنة وبالغرامة الـيت ال  
جتاوز مائة دينار أو بإحدى هات، 
العقوبت،" بعحارة "باحلحس مدة ال 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

تزيد على سنة وبالغرامة الـيت ال  
جتاوز مائة دينار أو بإحدى هات، 

 العقوبت،.
ال فقرة ثانية عحارة "احلحس مـدة  
تقل عن سـتة أشـهر" بكلمـة    

 "احلحس".
 

 املادة الثالثة
 
 
 
 
 

 املوافقة على قرار جملس النواب -
تلـي   باستثداث مادة جديدة

املادة الثانية، مع مراعاة إعـادة  
 ترتيب املواد اليت تليها.

 
 

 املادة الثالثة

 ستحدثةمادة م
استثداث مادة جديدة تلـي   -

املادة الثانية، مع مراعاة إعـادة  
 ترتيب املواد اليت تليها.

وعلى ذلك يكون نـص املـادة   
 املستحدثة:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
تستبدل عبارة "مملكة البحرين" 
بعبارة "دولة البحـرين" أينمـا   
ــانون   ــوص ق وردت يف نص
العقوبات الصـادر باملرسـوم   

ــم ) ــانون رق ــنة 24بق ( لس
 ، والقوان  املعدلة له.2793

 

تستبدل عبارة "مملكة البحرين" 
بعبارة "دولة البحـرين" أينمـا   
ــانون   ــوص ق وردت يف نص
العقوبات الصـادر باملرسـوم   

ــم ) ــانون رق ــنة 24بق ( لس
 ، والقوان  املعدلة له.2793

 

 املادة الثالثة
تستبدل عبارة "مملكة البحرين" 
بعبارة "دولة البحـرين" أينمـا   
ــانون   ــوص ق وردت يف نص
العقوبات الصـادر باملرسـوم   

ــم ) ــانون رق ــنة ( 24بق لس
 ، والقوان  املعدلة له.2793

 
 املادة الرابعة
 
 
 
 

  –املادة الثالثة 
 املادة الرابعة بعد  إعادة الترقيم

 املوافقة على قرار جملس النواب -
بالتعديالت اليت أجراها علـى  
املادة، ليوصحح نص املادة علـى  

  –املادة الثالثة 
 املادة الرابعة بعد  إعادة الترقيم

 إعادة صياغة مقدمة املادة. -

ــدين )أ( و)ب(  - ــذف الحن ح
املتضمنان تعدياًل على املـواد  

 املادة الثالثة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 

 :النثو التايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 
 

133 ،134 ،382. 
إعادة صياغة الحند )ج( املتضمن  -

 362تعدياًل علـى املـادت،   
ليوصحح علـى النثـو    363و

 الوارد يف النص بعد التعديل.

إعادة ترتيـب الحنـود وفقـًا     -
 للتعديالت اجملراة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يرفع احلد األدىن للعقوبة وتـزاد  
املـواد  الغرامة حبسب األحوال يف 
 التالية على النثو اآليت:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

يرفع  284و 232أ. يف املادت  
ــة إىل  ــى للغرام ــد األقص احل

 232مخسمائة دينار ويف املادة 
 إىل مائيت دينار.

احلـد  يرفـع   361يف املادة  ب.
األقوصى للثحس إىل سنة والغرامة 

 إىل مائيت دينار.
يرفـع احلـد    380يف املادة  ج.

 
 
 
 

يرفع  284و 232أ. يف املادت  
ــة إىل  ــى للغرام ــد األقص احل

 232مخسمائة دينار ويف املادة 
 إىل مائيت دينار.

يرفـع احلـد    361يف املادة  ب.
األقوصى للثحس إىل سنة والغرامة 

 إىل مائيت دينار.
يرفـع احلـد    380يف املادة  ج.

 شهر.أاألدىن للثحس إىل ستة 
 

 
 
 
 
 

يرفع  284و 232أ. يف املادت  
ــة إىل  ــى للغرام ــد األقص احل

 232دينار ويف املادة مخسمائة 
 إىل مائيت دينار.

يرفـع احلـد    361يف املادة  ب.
األقوصى للثحس إىل سنة والغرامة 

 إىل مائيت دينار.
يرفـع احلـد    380يف املادة  ج.

فقرة  134و 133يف املادت،  -أ
أويل يرفع احلد األقوصى للثـحس  
 إىل سنة والغرامة إىل ثالمثائة دينار.

يرفع احلـد   382يف املادة  -ب
األقوصى للثحس إىل ستة أشـهر  

 والغرامة إىل مائة دينار.
يرفع  363و 362يف املادت،  -ج

مـائيت   احلد األقوصى للغرامة إيل
إىل  388دينــار ويف املــادة  

 مخسمائة دينار.
يرفـع احلـد    361يف املادة  -د

األقوصى للثحس  إىل سنة والغرامة 
 إىل مائيت دينار.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 شهر.أاألدىن للثحس إىل ستة 
 

 شهر.أاألدىن للثحس إىل ستة 
 
 
 

يرفع احلـد   380يف املادة  -هـ
 األدىن للثحس إىل ستة  أشهر.

 املادة اخلامسة
 
 
 
 
 
 
 
 

 -املادة الرابعة 
 املادة اخلامسة بعد  إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
بالتعديل الذي أجراه  النواب

على املادة، ليوصحح نص املادة 
 على النثو التايل:

 
 

على رئـيس جملـس الـوزراء    

 -املادة الرابعة 
 املادة اخلامسة بعد  إعادة الترقيم

على رئيس إحالل عحارة ) -
حمل  (جملس الوزراء والوزراء

الواردة  (على الوزراءعحارة )
 يف بداية املادة.

نص املادة بعد وعلى ذلك يكون 
 التعديل:

على رئـيس جملـس الـوزراء    

 املادة الرابعة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

على رئـيس جملـس الـوزراء    
 –كل فيما خيوصـه   –والوزراء 

تنصيذ هذا القانون، ويعمل به من 
اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف    

 اجلريدة الرمسية.
 

 –كل فيما خيوصـه   –ء والوزرا
تنصيذ هذا القانون، ويعمل به من 
اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف    

 اجلريدة الرمسية.
 

 –كل فيما خيوصـه   –والوزراء 
تنصيذ هذا القانون، ويعمل به من 
اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف    

 اجلريدة الرمسية.
 

 –كل فيما خيوصه  –على الوزراء
تنصيذ هذا القانون ويعمل به مـن  
اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف    

 اجلريدة الرمسية. 
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 م2112 سبتمبر 10التاريخ: 

 

 

 احملرتم  سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

 رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  
 

 عل سم وررمة هللا وبرساته،،السالم 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون : املوضوع
م )يف شأن جرائم القتل واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن 1791( لسنة 11رقم )

واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة 
 وإهانة اجمللس الوطني(.)واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(.

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 1121مايو  12بتاريخ 

مشروع (، نسخة من 1121 -6 – 3ص ل ت ق /  615المجلس، ضمن كتابه رقم )

م 1791( لسنة 11سنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )قانون رقم ) ( ل

)يف شأن جرائم القتل واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء 

)واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطني(.

، ومذكرته اإليضاحية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، املقدم من جملس النواب(
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الشؤون الخارجية والدفاع واألمن وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 .الوطني

ا ت خعهخ م، عق ت ل ن  الليعك التل      عالقخنعن   7107سبت ب   11عبتخ     

الثخلا عاأل ب  ك، ح ا اطل ت علج  ل عع القخنعك ال  اع  ع  ا تم اإل ضخح  ، 

 ع لق بحضع  ال ستلخ  ك عاال تصخص  ك القخنعن  ك بخل  ل .

 

إلج ع م   خلف   ل عع القخنعك ل بخ    –ب   ال  اعل  عالنقخ   –عانتهت الل ن  

 عأحاخم ال ستع .

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر ترى اللجنة سالمة 

م )يف شأن جرائم القتل واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن 1791( لسنة 11باملرسوم بقانون رقم )

مانة واملراباة وإهانة اجمللس والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األ

من الناحيتين الدستورية  ؛الوطني(.)واملعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 
مشروع قانون بتعديل البند 

( من القانون 2)هـ( من املادة )
م بشأن 2794لسنة  22رقم 

تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
 .ملوظفي احلكومة
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 1121 نوفمرب 18التاريخ : 

 

 للجنـة اخلدمات اخلامسالتقريـر 

( من القانون رقم 2مشروع قانون رقم )  ( لسنة  بتعديل البند )هـ( من املادة )بشأن 
، )املعد يف بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة 2794( لسنة 22)

 ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي الثالث -لث العادي الثا ددور االنعقا
 

 : مقدمــة

م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الوصاحل رئيس 1021أكتوبر  29بتاريخ         
إىل جلنة اخلدمات، والذي مت ( 3د3ف/ص ل خ ت / 836جملس الشورى خطاًبا برقم )

فوع سابقا من جلنة يف التقرير املر -بعد التشكيل اجلديد  -مبوجحه تكلي  اللجنة بإعادة النظر 
( من 2اخلدمات السابقة بشان مشروع قانون رقم )  ( لسنة بتعديل الحند )هـ( من املادة )

 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظصي احلكومة 2398( لسنة 23القانون رقم )
على أن تتم دراسته وإبداء  )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(،

 .املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

من الصوصـل   الثالثتدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف دور االنعقاد العادي  (4)
 م.1021نوفمرب  28التشريعي الثالث يف اجتماعها "الرابع" املنعقد بتاريخ 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضـوع الحثـث    (0)
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 والذي اشتمل على: )مرفق(تقرير جلنة اخلدمات السابقة  -

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

 رأي اهليئة العامة للتأم، االجتماعي.  -

 قرار جملس النواب ومرفقاته.  -

 

 الدكتور حممد عبداهلل الـدليمي  اللجنة من األمانة العامة باجمللس  تماعشارك يف اج
 املستشار القانوين لشؤون اللجان.

  السيد أيوب علي طريفتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا:  رأي اللجنة: ثالث

دراسة مشروع القانون املذكور موضوع التقرير اللجنة السابقة حول ناقشت اللجنة 
واملعد على ضوء االقتراح بقانون  م1021نوفمرب  28ها املنعقد بتاريخ والحثث خالل اجتماع
من مادت، دون الديحاجة، حيث تضمنت املادة األوىل  يتأل ، والذي املقدم من جملس النواب

، واليت تتعلـق  2398( لسنة 23( من القانون رقم )2منه على تعديل الحند )هـ( من املادة )
مبدلول الراتب األخري بأن يكون تعري  الراتب األساسي آلخر درجة ورتحة يشغلها املوظ  

 مادة تنصيذية.عند اإلحالة للتقاعد، أما املادة الثانية فهي 

 

)هيئة التشريع واالفتاء القانوين "حالٍيا" وبعد االطالع على رأي احلكومة ومالحظات 
وعلى رأي جلنـة الشـؤون   "سابٍقا"( املرفق بتقرير اللجنة السابقة، دائرة الشؤون القانونية -

القانوين التشريعية والقانونية، وعلى قرار جملس النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات املستشار 
فإن اللجنة ترى أن مجيع الدراسات االكتوارية اليت أجرهتا اهليئة العامة  لشؤون اللجان باجمللس،

للتأم، االجتماعي خالل السنوات املاضية قد أكدت على أن إضافة أية أعحاء ماليـة علـى   
ـ    اه صندوق التقاعد من شأنه أن يؤدي إىل عجز الوصندوق عن الوفاء بالتزاماتـه املاليـة جت
املتقاعدين املستثق،، حيث أنه سيترتب على املوافقة على مشروع القانون زيادة املوصروفات 

%(، 40التقاعدية بشكل كحري يوصل يف املتوسط خالل السنوات اخلمس القادمة ألكثر من )
ـًا يف املتوسـط ممـا    10يف ح، أن نسحة النمو يف تلك املوصروفات ال تتجاوز ) %( سنويـ

 .-كما ورد يف مذكرة احلكومة -ر السليب على املركز املايل للهيئة سيكون له األث
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وترى اللجنة أنه يف حال إقرار هذا املشروع سوف يتم استغالله بوصورة غري مقحولـة   
(، وذلك برفع رواتب احملال، 2398( لسنة )23لدى اجلهات اخلاضعة ألحكام القانون رقم )

ـًا للراتب األخري.على التقاعد قحل انتهاء خدمتهم ليتم   تسوية حقوقهم التقاعدية وفق

 

كما أن املوافقة على مشروع القانون سيؤدي إىل زيادة املستثقات للمؤمن علـيهم   
واملتقاعدين مما سيؤدي إىل زيادة التدفقات املالية املنوصرفة للمستحدل،، األمر الـذي سـيخل   

 ية.بقدرة الوصندوق احلالية  على الوفاء بالتزاماته املال

 

والحظت اللجنة أن تسوية احلقوق التقاعدية عند انتهاء اخلدمة على أساس الراتـب  
األخري من شأنه تشجيع املوظص، على التقاعد املحكر ومن ، حتميل اهليئة أعحاء مالية كحرية قحل 
 أواهنا، فضال عن املساس بالسياسة التوظيصية للمملكة يف هذا الشأن، إضافة إىل ما يترتب على
ذلك من زيادة املكافآت ملن تنتهي خدمته واملتمثلة يف منثة الوفاة وموصاري  اجلنازة، ومنثة 

( سنة، وزيادة احلقوق االسـتحدالية للمـؤمن   40الزواج ومكافآت مدة اخلدمة الزائدة على )
عليهم املتقاعدين كأثر من آثار تعديل الراتب األساسي موضوع املشروع، كل ذلك من شأنه 

 سلحيا على املركز املايل للهيئة. التأثري

 

إضافة إىل ذلك، فإن نطاق مشروع القانون يقتوصر تطحيقه علـى مـوظصي القطـاع     
م علـى  1008( لسنة 23احلكومي، بينما ينص قانون اهليئة العامة للتأم، االجتماعي رقم )

اهليئة التوجه إلجياد توحيد املزايا التأمينية يف صناديق التقاعد الثالثة، األمر الذي يتوجب على 
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تشريع جديد لشمول العامل، يف القطاع، العسكري واخلاص بأحكام هذا القانون يف حالـة  
 إقراره.

دول اخللـي   معظم وأخريا رأت اللجنة  أن انظمة التقاعد والتأمينات االجتماعية يف 
 ية.العريب ودول العاي األخرى ال تأخذ هبذا األساس يف احتساب احلقوق التقاعد

مشـروع  ويف ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم املوافقة من حيث املحدأ على 
( لسـنة  22( من القانون رقـم ) 2قانون رقم )  ( لسنة  بتعديل البند )هـ( من املادة )

بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة، )املعد يف ضوء االقتراح  2794
 نواب(.بقانون املقدم من جملس ال

 
ـًا:  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابع

 

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

ـًا.    خليل إبـراهيم الـذواديسعادة األستاذ  .2  مقرًرا أصلي

 مقرًرا احتياطًيا.      عبداجلليل عبداهلل العوينايتسعادة األستاذ  .1

 

ـًا  توصية اللجنة:  -خامس

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة   
 توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة  بتعديل البند عدم املوافقة من حيث املبدأ على 
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت  2794لسنة ( 22( من القانون رقم )2)هـ( من املادة )

 ، )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(.التقاعد ملوظفي احلكومة

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
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 م2111أكتوبر  24التاريخ : 
 

 

 سعادة الشيخ / عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم   احملرتم

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

( 1مشروع قانون  رقم ) ( لسنة ) ( بشأن تعديل البند )هــ( مـن املـادة ): املوضوع 
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد  1791( لسنة 13من القانون رقم )

 (.يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النوابملوظفي احلكومة )املعد 

 

 ،،السالم عل سم وررمة هللا وبرساته

 

م رال  السر ض علر  برن صرال  الصرال  م، أ ف  7100 أاتعب  76بتخ         

 ،(7100 -01 – 3ص ل ت   /  742، ضاا ك اتخباام   اام  رئرر ا المجلررا

مشررروع قررانون  رقررم ) ( لسررنة ) ( بشرر ن ت ررض أ البنررض ) رر ( مررن  ااك نساا   

بشررر ن تن ررر م م اشرررات  8727( لسرررنة 87( مرررن الارررانون رقرررم )8المررراضة )

)الم ض غ  ضروء االقتررا  بارانون المارضم ومساغآت التااعض لمو ف  الرسومة 

إلاج ل نا  اللايعك التلا      عالقخنعن ا ، ع لاق ل نخ لاتم  ؛من مجلا النوا (

 عل م لل ن  ال   خت. عإب ا  ال الحظخت
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، عقا ت ل نا  اللايعك التلا      عالقخنعن ا  م7100أاتاعب   74عبتخ         

، ع  ا تاام ال اا اع   لاا عع القااخنعك، ح ااا اطل اات علااج ا ت خعهااخ ال ابااع

ع لاااق بحضاااع  ال ستلاااخ  ك  اإل ضاااخح  ، ع ااا ا    لااا  الناااعاب بلاااأنم،

 عاال تصخص  ك القخنعن  ك بخل  ل .

إلااج عاا م   خلفاا   لاا عع  –ب اا  ال  اعلاا  عالنقااخ   –عانتهاات الل ناا  

 .القخنعك ل بخ   عأحاخم ال ستع 

 

 رمي اللجنة:

لسرنة ) ( بشر ن ت رض أ البنرض ) ر ( مشروع قانون  رقم ) (  ت ى الل ن  سال       

بشررر ن تن ررر م م اشرررات  8727( لسرررنة 87( مرررن الارررانون رقرررم )8مرررن المررراضة )

ومساغآت التااعض لمو ف  الرسومة )الم ض غر  ضروء االقتررا  بارانون المارضم مرن 

  ك النخح ت ك ال ستع    عالقخنعن  .، مجلا النوا (

 

  جاسم الزايد دالل                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                         

 


