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 (1ملحق رقم )
 

الشؤون اخلارجية تقرير جلنة 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 
الربوتوكول بني مملكة البحرين 

ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية 
اخلدمات اجلوية املوقع عليها يف 

م، 1991يوليو  11املنامة بتاريخ 
( 6املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م.3112لسنة 
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 م 3112أبريل  8التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادس عشرالتقرير 

خبصوص مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على الربوتوكول بني 
مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية اخلدمات اجلوية املوقع عليها 

 م1991يوليو  11يف املنامة بتاريخ 
 3112( لسنة 6املرافق للمرسوم امللكي رقم ) 

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
 

 مقدمـة : 

ألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع وا     
 ( املؤرخ يف6د 6/ص ل خ أ/ ف356صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والذي  من م،3136مارس  63 
مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول بني 
مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية اخلدمات اجلوية املوقع عليها يف املنامة 

، على أن تتم 3136( لسنة 3م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )3991يوليو  33بتاريخ 
 دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 تكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ ال

 م.3136أبريل  7تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها العشرين املوافق  (1)
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر   (3)

 واليت اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. ) -

 

 كل من: وزارة املواصالت، وقد حضروبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع   (2)

 الوكيل املساعد لشؤون الطريان املدين.  السيد أمحد نعمة علي  .1

 مستشار النقل اجلوي.  السيد كمال رياض حنفي .3

 

الدكتور علـي حســن   كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  (4)
 الطوالبة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهري عبداللطيف السيدةوتوىل أمانة سرر اللجنة  -

ـًا  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: رأي -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي       
 جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 
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ـًا  رأي وزارة املواصالت: -ثالثــــ

مشروع القانون املذكور، والذي يهدف إىل تعرديل   أيد ممثلو شؤون الطريان املدين     
م بني مملكرة البحررين ومملكرة    3991يوليو  33اتفاقية اخلدمات اجلوية املوقعة بتاريخ 

 هولندا.

ـًا: رأي اللجنــة:  رابعـــــ
 

تدارست اللجنة مشروع القانون، ومت تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصرحاب       
وممثلي شؤون الطريان املدين، واملستشار القانوين لشؤون اللجران   السعادة أعضاء اللجنة،

قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى  واطلعت اللجنة علىباجمللس، 
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جراء مؤكرًدا لسرالمة    

 .ونيةمشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقان

 

ويتألف املشروع بقانون من ديباجة وثالث مواد، تضمنت املادة األوىل التصديق على      
الربوتوكول بني مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية اخلدمات اجلوية املوقرع  

، 3133سبتمرب  5، املوقع يف مدينة بروكسل يف  3991يوليو  33عليها يف املنامة بتاريخ 
ت املادة الثانية على تعديل تاريخ توقيع اتفاقية اخلدمات اجلوية يف املرسوم بقانون رقم ونص
املتعلقني بذات االتفاقية، أما  3991( لسنة 34، واملرسوم بقانون رقم )3996( لسنة 4)

 املادة الثالثة فهي تنفيذية.
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 املادة األوىل( مادة تناولت 33من ) –فضاًل عن الديباجة  –كما يتألف الربوتوكول      
 3991يوليرو   33منه تعديل اخلطأ الوارد يف تاريخ توقيع اتفاقية اخلدمات اجلوية ليكون 

على تعديل كافة اإلشارات املتعلقرة  املادة الثانية م . ونصت 3919مارس  33بداًل من 
مرن الربوتوكرول   املادة الثالثة  االتفاقية لتقرأ مملكة البحرين،  وقررت بدولة البحرين يف

تعديل الفقرتني )ب، ط( من املادة األوىل من االتفاقية بتضمينها تعريفًا لسلطات الطرريان  
فقضرت   املادة الرابعةواستبدال كلمة التعرفة الواردة يف الفقرة )ط( بكلمة السعر،  أما 

ثة من االتفاقية بنص يعطي احلق للطرفني املتعاقدين بتعيني مؤسسيت نقل باستبدال املادة الثال
مادة جديدة لالتفاقية  املادة اخلامسةجوي بغرض تشغيل اخلدمات املتفق عليها، وأدرجت 

تقضي بأن تفهم اإلشارات الواردة يف االتفاقية لرعايا مملكة هولندا بأهنا إشارات لرعايرا  
األوروبية، وأما اإلشارات ملؤسسات النقل اجلروي التابعرة    الدول األعضاء يف اجملموعة

ململكة هولندا فهي إشارات ملؤسسات النقل اجلوي املعينة من قبل مملكة هولندا، وتضمنت 
استبدااًل للمادة اخلامسة من االتفاقية بنص يلزم كل طرف متعاقرد برأن    املادة السادسة

ل اجلوي، حبيث تكرون مبنيرة علرى    يسمح ملؤسسات النقل اجلوي حتديد أسعار النق
االعتبارات التجارية يف السوق، وحمددًا للحاالت اليت جيوز فيهرا أن يترد ل الطررفني    
املتعاقدين يف حتديد األسعار هبدف منع املمارسات واألسعار غري املعقولة والتمييزية ومحاية 

رت استبدال املرادة  فقد قر املادة السابعةاملستهلك ومحاية مؤسسات النقل اجلوي.  أما 
مكرًرا( من االتفاقية بنص يعطي احلق لكل طرف متعاقرد يف أن يطلرإ إجرراء     36)

مشاورات بشأن معايري السالمة يف أي جمال يتعلق بالطقم اجلوي أو الطائرات أو اعتمراد  
/ب( من املادة السادسة املتعلقرة   3من الربتوكول الفقرة ) املادة الثامنةتشغيلها، وعدلت 

 املادة التاسـعة نشطة التجارية بضضافة عبارة أأو مؤسسة نقل جوي أ رىأ، وقررت باأل
مكرًرا( تعطي احلق ملؤسسات النقل اجلوي املعنية يف أن تنجز  3إدراج مادة جديدة برقم )

 دماهتا يف جمال املناولة األرضية ذاتيًا أو من  الل مقدمي هذه اخلردمات، واسرتبدلت   



16 

 

وتوكول املادة الثامنة من االتفاقية )جداول املواعيد( برنص رررر   من الرب املادة العاشرة
مؤسسات النقل اجلوي من تقدمي جداوهلا وبرامج رحالهتا أو  ططها التشغيلية من أجل 
املوافقة ما مل يكن ذلك تنفيذًا لشروط موحدة تسري على مجيع مؤسسات النقل اجلروي  

( على املادة التاسرعة مرن   4افت فقرة برقم )فقد أض املادة احلادية عشرةدون متييز، أما 
االتفاقية تؤكد حق مملكة هولندا يف أن تفرض على أسس غري متييزية التزامات مالية علرى  

أحكرام د رول   املادة الثانية عشـرة  الوقود الذي يتم التزود به يف إقليمها، وتضمنت 
 الربوتوكول حيز النفاذ.

 

رض مع الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون وقد تبني أن الربوتوكول ال يتعا     
 ( من الدستور.67إعمااًل حلكم الفقرة الثانية من املادة )

 

مشروع قانون بالتصديق ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على      
جلويرة  على الربوتوكول بني مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية اخلدمات ا

( لسرنة  3م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )3991يوليو  33املوقع عليها يف املنامة بتاريخ 
 .مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق واملوافقة على،  3136

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامســــ
 

الشورى، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة الدا لية جمللس  69إعمااًل لنص املادة ) 
 ا تيار كل من :

ـًا. سعادة األستاذ علي عبدالرضـا العصفـور .1  مقرًرا أصليـــ
ـًا.  األستـاذ إبراهيم حممد بشمي سعادة .3  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــــ

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فضن 
 لجنة توصي مبا يلي:ال

 

 

مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول بني مملكة املوافقة من حيث املبدأ على  -  
البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية اخلدمات اجلوية املوقع عليها يف املنامة 

 .3112( لسنة 6م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1991يوليو  11بتاريخ 

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

 

 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          

 والدفاع واألمن الوطين                                           والدفاع واألمن الوطين     
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 11بتاريخ  مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول بني مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية اخلدمات اجلوية املوقع عليها يف املنامة
 3112( لسنة 6، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1991يوليو 

 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.

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

( اليت حكومةباستدراك كلمة )
سقطت من الفقرة الرابعة 
للديباجة قبل مسمى )دولة 
 البحرين( على النحو التايل:

 
 
 

ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة
املوافقة على نص الديباجة كما  -

ورد يف املشروع بقانون، مع 
مراعاة استدراك كلمة 

( اليت سقطت من حكومة)
الفقرة الرابعة للديباجة قبل 

 مسمى )دولة البحرين(.
وعلى ذلك يكون نص الديباجة 

 بعد التعديل:
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 بعد االطالع على الدستور، 
( 4وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 

بالتصرديق علرى    3996لسنة 
اتفاقيات ثنائية بشأن اخلردمات  

 اجلوية،
( 34وعلى املرسوم بقانون رقم )

بالتصرديق علرى    3991لسنة 
إضافة مادة جديردة إىل اتفاقيرة   

دولة  حكومةاخلدمات اجلوية بني 
البحرين ومملكة هولندا املوقعرة  

 ،3919مارس  33بتاريخ 
برني مملكرة    وعلى الربوتوكول
نردا بشرأن   البحرين ومملكة هول

 بعد االطالع على الدستور، 
( 4وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 

بالتصرديق علرى    3996لسنة 
اتفاقيات ثنائية بشأن اخلردمات  

 اجلوية،
( 34وعلى املرسوم بقانون رقم )

بالتصرديق علرى    3991لسنة 
إضافة مادة جديردة إىل اتفاقيرة   

دولة  حكومةاخلدمات اجلوية بني 
البحرين ومملكة هولندا املوقعرة  

 ،3919مارس  33بتاريخ 
برني مملكرة    وعلى الربوتوكول

البحرين ومملكة هولنردا بشرأن   

 بعد االطالع على الدستور، 
( 4وعلى املرسوم بقانون رقرم ) 

بالتصرديق علرى    3996لسنة 
اتفاقيات ثنائية بشأن اخلردمات  

 اجلوية،
( 34رسوم بقانون رقم )وعلى امل
بالتصرديق علرى    3991لسنة 

إضافة مادة جديردة إىل اتفاقيرة   
دولة  حكومةاخلدمات اجلوية بني 

البحرين ومملكة هولندا املوقعرة  
 ،3919مارس  33بتاريخ 

برني مملكرة    وعلى الربوتوكول
البحرين ومملكة هولنردا بشرأن   

 بعد االطالع على الدستور، 
( 4رقرم ) وعلى املرسوم بقانون 

بالتصرديق علرى    3996لسنة 
اتفاقيات ثنائية بشأن اخلردمات  

 اجلوية،
( 34وعلى املرسوم بقانون رقم )

بالتصرديق علرى    3991لسنة 
إضافة مادة جديردة إىل اتفاقيرة   
اخلدمات اجلوية بني دولة البحرين 
 33ومملكة هولندا املوقعة بتاريخ 

 ،3919مارس 
برني مملكرة    وعلى الربوتوكول

ن ومملكة هولنردا بشرأن   البحري
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 اجلويرة  اخلردمات  اتفاقيةتعديل 
 33 بتاريخ املنامة يف عليها املوقع
، املوقع يف مدينرة  3991 يوليو

 ،3133سبتمرب  5بروكسل يف 
النواب  وجملس الشورى جملسأقر 

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 
 

 اجلويرة  اخلردمات  اتفاقيةتعديل 
 33 بتاريخ املنامة يف عليها املوقع
، املوقع يف مدينرة  3991 يوليو

 ،3133سبتمرب  5بروكسل يف 
النواب  وجملس الشورى جملسأقر 

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

 اجلويرة  اخلردمات  اتفاقيةتعديل 
 33 بتاريخ املنامة يف عليها املوقع
، املوقع يف مدينرة  3991 يوليو

 ،3133سبتمرب  5بروكسل يف 
النواب  وجملس الشورى جملسأقر 

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 

 اجلويرة  اخلردمات  اتفاقيةتعديل 
 33 بتاريخ املنامة يف عليها املوقع
، املوقع يف مدينرة  3991 يوليو

 ،3133سبتمرب  5بروكسل يف 
النواب  وجملس الشورى جملسأقر 

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 عليه وأصدرناه:

 
 

 املادة األوىل
برني   ُصودق على الربوتوكرول 

مملكة البحرين ومملكرة هولنردا   
 اخلردمات  اتفاقيرة بشأن تعديل 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
برني   الربوتوكرول ُصودق على 

مملكة البحرين ومملكرة هولنردا   
 اخلردمات  اتفاقيرة بشأن تعديل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املنامرة  يف عليهرا  املوقع اجلوية
، املوقع 3991 يوليو 33 بتاريخ

سربتمرب   5يف مدينة بروكسل يف 
 .، املرافق هلذا القانون3133

 

 املنامرة  يف عليهرا  املوقع اجلوية
، املوقع 3991 يوليو 33 بتاريخ

سربتمرب   5يف مدينة بروكسل يف 
 .، املرافق هلذا القانون3133

 

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
 املوافقة على قرار جملس النواب -
( اليت حكومةاستدراك كلمة )ب

من مسمى  سهًوا سقطت
( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )

، وذلك على النحو 3991
 التايل:

 

 املادة الثانية
ة كما اداملوافقة على نص امل -

ورد يف املشروع بقانون، مع 
مراعاة استدراك كلمة 

 سهًوا ( اليت سقطتحكومة)
املرسوم بقانون رقم من مسمى 

 .3991( لسنة 34)

 ة بعدادوعلى ذلك يكون نص امل

 املادة الثانية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 33عبارة املوقعة بتاريخ  تستبدل
بعبارة املوقعة بتاريخ  3991يوليو 
، أينما وردت 3919مارس  33

( لسنة 4يف املرسوم بقانون رقم )
بالتصديق على  اتفاقيات  3996

ثنائية بشأن اخلدمات اجلوية ويف 
( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على إضافة  3991
 مادة جديدة إىل اتفاقية اخلدمات

دولة البحرين  حكومةاجلوية بني 
 33ومملكة هولندا املوقعة بتاريخ 

 .3919مارس 

 
 33عبارة املوقعة بتاريخ  تستبدل
بعبارة املوقعة بتاريخ  3991يوليو 
، أينما وردت 3919مارس  33

( لسنة 4يف املرسوم بقانون رقم )
بالتصديق على  اتفاقيات  3996

ثنائية بشأن اخلدمات اجلوية ويف 
( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على إضافة  3991
 مادة جديدة إىل اتفاقية اخلدمات

دولة البحرين  حكومةاجلوية بني 
 33ومملكة هولندا املوقعة بتاريخ 

 .3919مارس 

 التعديل:
 33عبارة املوقعة بتاريخ  تستبدل
بعبارة املوقعة بتاريخ  3991يوليو 
، أينما وردت 3919مارس  33

( لسنة 4يف املرسوم بقانون رقم )
بالتصديق على  اتفاقيات  3996

ثنائية بشأن اخلدمات اجلوية ويف 
( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على إضافة  3991
اتفاقية اخلدمات  مادة جديدة إىل
دولة البحرين  حكومةاجلوية بني 

 33ومملكة هولندا املوقعة بتاريخ 
 3919مارس 

 
 33عبارة املوقعة بتاريخ  تستبدل
بعبارة املوقعة بتاريخ  3991يوليو 
، أينما وردت 3919مارس  33

( لسنة 4يف املرسوم بقانون رقم )
بالتصديق على  اتفاقيات  3996

ثنائية بشأن اخلدمات اجلوية ويف 
( لسنة 34املرسوم بقانون رقم )

بالتصديق على إضافة  3991
 مادة جديدة إىل اتفاقية اخلدمات
اجلوية بني دولة البحرين ومملكة 

مارس  33هولندا املوقعة بتاريخ 
3919. 
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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 الثالثة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة   

 الرمسية.

 املادة الثالثة
 دون تعديل

 املادة الثالثة
 ون تعديلد

 املادة الثالثة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة   

 الرمسية. 
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 م3112أبريل   7التاريخ : 
 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

بين ن رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول مشروع قانو :الموضوع

هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها  مملكة البحرين ومملكة

( لسنة 6، المرافق للمرسوم الملكي رقم )1991يوليو  11في المنامة بتاريخ 

3112. 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م6766مارس  66بتاريخ      

مشروع  من (، نسخة6د  6ف ت ق/  ل ص 166)، ضمن كتابه رقم المجلس

 بين مملكة البحرين ومملكةن رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول قانو

هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ      

إلى لجنة ، 3112( لسنة 6، المرافق للمرسوم الملكي رقم )1991يوليو  11

الشؤون  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 .الخارجية والدفاع واألمن الوطني
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، عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة م6766أبرياااال   6وبتاااااريخ      

 ، واالتفاقياة،الماذكور قاانونال مشاروع، حيا  اطلعات علاى التاسع عشاراجتماعها 

 بالمجلس. مستشار القانونيور الوذلك بحض

 قااانونمشااروع الإلااى عاادم مخالفااة  –بعااد المداولااة والنقااا   –وانتهاات اللجنااة      

 لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

ن رقرررم ) ( لسرررنة ) ( بالتصرررديق علرررى مشرررروع قرررانو تااارل اللجناااة ساااالمة     

هولنرردا بشررأن تعررديل اتفاقيررة الخرردمات  بررين مملكررة البحرررين ومملكررةالبروتوكررول 

، المرافرق للمرسروم 1991يوليرو  11الجوية الموقع عليها فري المنامرة بتراريخ 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، 3112( لسنة 6الملكي رقم )

 

 دالل جاسم الزايد                        

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                     
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 (3ملحق رقم )
 

الشؤون اخلارجية تقرير جلنة 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون بإضافة مادة 
( مكرًرا إىل 291جديدة برقم )

قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
م، 1996( لسنة 11بقانون رقم)

رقم املرافق للمرسوم امللكي 
 م.3113( لسنة 11)
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  م3112أبريل  9التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين اخلامس عشرالتقرير 

قانون  ( مكرًرا إىل291بإضافة مادة جديدة برقم )خبصوص مشروع قانون 
املرافق للمرسوم  ،1996( لسنة 11العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 3113( لسنة 11امللكي رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لثدور االنعقاد العادي الثا

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 6د 6ف/ص ل خ أ/ 599رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م3136يناير  37 
( 693بضضافة مادة جديدة برقم )مشروع قانون مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

، املرافق 3973( لسنة 35بقانون رقم )مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم 
اد على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،3133( لسنة 51للمرسوم امللكي رقم )

 .تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 ات التالية:جتماعاليف اتدارست اللجنة مشروع القانون  (1)
 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م3136فرباير  31 االجتماع الرابع عشر

 م3136فرباير  37 االجتماع اخلامس عشر

 م3136مارس  37 عشر الثامناالجتماع 

 م3136مارس  34 عشر التاسعاالجتماع 
 

موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (6)
 واليت اشتملت على : 

 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(لس. اجملرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ب -

 )مرفق( .لسباجمل رأي هيئة املستشارين القانونيني -

 )مرفق( رأي اجمللس األعلى للقضاء. -

 )مرفق( رأي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب. -
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 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 

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

 

  ية، وقد حضر كل من:املالوزارة 
 

 حمافظ مصرف البحرين املركزي.  السيد رشيد حممد املعراج .1

 لرقابة املؤسسات املالية.املدير التنفيذي  السيد عبدالرمحن حممد الباكر .3

 رئيس التخطيط االقتصادي  السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .2
 واالستراتيجي.

 

 

  وقد حضر كل من: الداخليةوزارة 

 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حسني سلمان مطر .1

 من اإلدارة العامة ملكافحة الفساد. املالزم أول حممد جاسم اخلدري .3

 قانوين.ال املستشار   الدين حممدالسيد حممد نور  .2

 باحث قانوين.  السيدة هاجر عبداهلل فخرو .4

 باحث قانوين.  السيدة مناهل إبراهيم حبر .1

 

  وزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر السيد سعيد حممد
 عبداملطلب املستشار القانوين.

 

 س كل من:حضر االجتماع من األمانة العامة باجملل 
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 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة .1

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.  الدكتور حممد عبداهلل الدليمي .3

 أخصائي قانوين باجمللس.  ـد حممـدـد أمحالسيد حمم .2

 

 سهري عبداللطيف السيدة وتوىل أمانة سرر اللجنة. 
 

ـًا  :التشريعية والقانونيةنة الشؤون رأي جل -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي       
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع الجاء مؤكًدا لسالمة 

 

ـ  هيئة املستشارين القانونيني باجمللس متت خماطبة -ـًالثـثا يف مشـروع   األخذ رأيه
 :ومتثل رأيها يف اآليت القانون

نرص علرى    أنمل يسبق لقانون العقوبات أنه  القانونيني أوضحت هيئة املستشارين     
بعد ذلك ينص على عبارة ) أو بضحدى هراتني  و ،بعقوبة الغرامة أقرهناعقوبة السجن مث 

و عقوبرة اجلنايرة،   ( من املادة، ذلك ألن السجن ه3البند ) انص عليه مثلماالعقوبتني( 
وميكن النص إىل جانبها على الغرامة، ولكن دون النص يف هذه احلالة على جواز احلكم 

حرذف  ترى اهليئة لذلك  واز احلكم بغرامة فقط دون السجن.بضحدى العقوبتني، أي ج
( من املرادة. ويف هرذه   3عبارة )أو بضحدى هاتني العقوبتني( املنصوص عليها يف البند )

احلالة للجنة أن تعيد النظر يف مبلغ الغرامة املنصوص عليها، فيكون مثاًل )وبغرامة ال جتاوز 
ثالثني ألف دينار(،  صوصًا وأن الفقرة الثانية من البند نصت على )وركم على اجلاين 
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للمحكمة وللمحكمة أن تأمر بنشرر  ألموال إىل صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية برد ا
 (.و أكثر على نفقة احملكوم عليهدانة أو منطوقه يف صحيفة حملية أملخص احلكم باإل

 

يف ضوء املالحظة السابقة، ترى اهليئة إعادة النظر يف العقوبة املنصوص عليها يف البند      
( فيما يتعلق 3د )االنسجام بينها وبني العقوبة املنصوص عليها يف البن ( من املادة إلجياد3)

 ( من املادة .4تؤيد تعديل جملس النواب املوقر على البند )، كما بعقوبة الغرامة

 

يف ضوء املالحظتني األوىل والثانية ميكن إعادة النظر يف عقوبة الغرامة املنصوص عليها      
 ن رأت اللجنة ذلك.إا لك لتخفيضه( وذ5يف البند )

 

ـًا  مصرف البحرين املركزي:رأي  -رابعــــ

أفاد مصرف البحرين املركزي بأمهية إصدار القانون املقترح، ألنه يساعد على احلرد       
 من ظاهرة مجع األموال من أطراف غري مر ص هلم، وجيرم من يقوم بذلك.

ـًا     وزارة الداخلية:رأي  -خامســ

 

( مكررًرا إىل  693الدا لية مشروع القانون بضضافة مادة جديدة برقم ) أيدت وزارة     
 قانون العقوبات، وذلك حلماية املواطنني واملقيمني من االستثمارات غري اآلمنة.
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ـًا   وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: رأي -سادســـــ

ا جاء يف مذكرة هيئة التشريع أكد ممثل وزارة العدل أمهية مشروع القانون، مؤيًدا م     
 واإلفتاء القانوين.

ـًا:  ومتثل  متت خماطبة اجمللس األعلى للقضاء ألخذ رأيه يف مشروع القانونسابعــ
 :رأيه يف اآليت

أيد اجمللس األعلى للقضاء مشروع القانون املذكور، واقترح إعادة صياغة البند رقم      
( من املادة األوىل حبيث يرتإ انقضاء الدعوى اجلنائية إذا رد اجلاين األموال اليت مجعها 4)

أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إىل أصحاهبا يف أثناء التحقيق أو احملاكمة، وذلك على 
( من 696بتعديل حكم املادة رقم ) 3131( لسنة 33نص عليه القانون رقم ) هدي ما

قانون العقوبات اخلاصة جبرمية إصدار شيك بدون رصيد، على أنه إذا ما مت رد األموال 
بعد احلكم عليه فضن قاضي التنفيذ يأمر بوقف تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناًء على طلإ 

 أن يترك تقدير ذلك للمحكمة أو لقاضي التنفيذ.احملكوم عليه أو من ينيبه دون 

ـًا:   :ةرأي اللجنــثامنـــــ

ممثلي مصرف البحرين املركزي، وممثلري وزارة   مشروع القانون معتدارست اللجنة      
 نيالقرانوني  ينواملستشرار  الدا لية، وممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،

اب ومرفقاته بشأن مشروع النوقرار جملس  اللجنة على واطلعت لشؤون اللجان باجمللس،
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا و القانون،
ويتألف مشروع القانون فضاًل ، القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية مشروعلسالمة 

( 693نه على إضافة مادة جديدة بررقم ) عن الديباجة من مادتني ، نصت املادة األوىل م
ا ، متضرمنً م3973( لسنة 35رسوم بقانون رقم )مكررًا إىل قانون العقوبات الصادر بامل



66 

 

من الغرري   ( معاقبة كل من مجع أو تلقى أموااًل3، حيث تضمن البند )بنود ةنصها مخس
مصررف  بقصد استثمارها أو إدارهتا أو توظيفها دون احلصول على تر يص بذلك مرن  
مت مجرع أو  البحرين املركزي أو غريه من اجلهات اإلدارية املختصة مبزاولة األنشطة الريت  

أو  من قام بصفته وكريالً  ( معاقبة كل3،6، كما تناول البندان )تلقي األموال من أجلها
ا أو بأي صفة كانت جبمع أو تلقي أموال من الغري ملصلحة طرف غرري  ا أو مندوًبوسيًط

، أو مرن  األموال من أجلها مع علمه برذلك  ىمبزاولة األنشطة اليت مجع وتلقمر ص له 
، وعاجل البنرد  العقوبة املقررة للجرمية التامة شرع يف ارتكاب اجلرائم سالفة الذكر بنصف

( مسأليت انقضاء الدعوة اجلنائية واألمر بوقف تنفيذ العقوبة املقضي هبا إذا بادر اجلاين 4)
ىل رد األموال اليت مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إىل أصحاهبا ( إ3،3يف البندين )

، وللمحكمة سرلطة  ه وقبل تنفيذ العقوبة املقضي هبايف أثناء التحقيق، أو بعد احلكم علي
تقديرية يف إعفاء اجلاين من العقوبة أو األمر بوقف تنفيذ العقوبة املقضي هبا من عدمه إذا 

اجلمهرور   إىل ( على العقوبات لكل من وجره دعروة  5لبند )لذلك ، ونص ا رأت حماًل
ظيفهرا دون  باإلعالن بأية وسيلة جلمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارهتا أو تو

 .، واملادة الثانية تنفيذيةاحلصول على تر يص بذلك

 

ورأت اللجنة أن مشروع القانون املذكور يهدف إىل احلد من ظاهرة قيرام بعر         
ستثمرين واملضاربني مبملكة البحرين باستثمارات ومهية عن طريرق اسرتثمار أمروال    امل

اجلمهور من املواطنني واملقيمني من  الل شركات ومهية مما يعرض أمروال األفرراد إىل   
اخلسارة والضياع، ونظًرا خللو قانون العقوبات احلايل من مثة نص يعاقإ على مثل هرذا  

ة ترى أمهية وجود الضوابط الرقابية واحملاسبية هبدف احلد من النوع من اجلرائم فضن اللجن
هذه الظاهرة، ومن أجل محاية مجهور املواطنني واملقيمني من مثل هذا النوع من االستثمار 

 غري اآلمن.
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( مرن املرادة األوىل،   3وقررت اللجنة إجراء بع  التعديالت الالزمة على البند )     
ادة بالتوافق مع جملس النواب املوقر كما هو وارد يف جردول  واملوافقة على باقي بنود امل

مشروع قانون بضضرافة  وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على  تقرير اللجنة،
( 35( مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )693مادة جديدة برقم )

مرواد   واملوافقرة علرى   ،3133( لسنة 51، املرافق للمرسوم امللكي رقم )3973لسنة 
 .كما وردت يف اجلدول املرفقاملشروع 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًتاسعــــ

( من الالئحة الدا لية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  69إعمااًل لنص املادة ) 
 ا تيار كل من :

ـًا.مقرًرا  سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري .2  أصليـــ

ـًا. األستـاذ إبراهيم حممد بشمي سعادة .4  مقرًرا احتياطي

 
 توصيـة اللجنـة: -عاشــــًرا

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

( 291مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )املوافقة من حيث املبدأ على  -  
، 1996( لسنة 11مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .3113( لسنة 11املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 



61 

 

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

 

 الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر 

 

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

 والدفاع واألمن الوطين         والدفاع واألمن الوطين                                       
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بإضافة مادة جديدة
 1996( لسنة 11( مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )291برقم )

 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة

ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبرات الصرادر   

( لسرنة  35باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،3973

وعلى قانون الشركات التجاريرة  
( 33الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ،3113لسنة 
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيرة  

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبرات الصرادر   
( لسرنة  35بقانون رقم )باملرسوم 
 ، وتعديالته،3973

وعلى قانون الشركات التجاريرة  
( 33الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ،3113لسنة 
وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيرة  
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 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
( 43الصادر باملرسوم بقانون رقم )

، املعدل بالقانون رقم 3113لسنة 
 ،3115( لسنة 43)

وعلى قانون مصررف البحررين   
املركزي واملؤسسات املالية الصادر 

 ،3113( لسنة 34لقانون رقم )با
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

( 43الصادر باملرسوم بقانون رقم )
، املعدل بالقانون رقم 3113لسنة 
 ،3115( لسنة 43)

وعلى قانون مصررف البحررين   
واملؤسسات املالية الصادر املركزي 

 ،3113( لسنة 34بالقانون رقم )
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بالتعديالت اليت أجراها على 
)أو حذف عبارة  املادة، مع

 املادة األوىل
 ( مرن  4إعادة صياغة البند )

للمشروع، علرى  املادة وفًقا 
 النحو الوارد أدناه.

 املادة األوىل
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 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 
 
 

إىل قانون العقوبات الصادر  ُتضاف
( لسنة 35باملرسوم بقانون رقم )

( 693، مادة جديدة برقم )3973
 يت:مكرًرا نصها اآل

يعاقب بالسجن وبغرامة  -3
ال تقل عن مائة ألف دينار وال 
تزيد على مثلي ما مجعه أو تلقاه 

الواردة ( بإحدى هاتني العقوبتني
كل من مجع أو تلقى قبل عبارة )

(، ليصبح النص أموااًل من الغري
 على النحو التايل:

 
 

إىل قانون العقوبات الصادر  ُتضاف
( لسنة 35باملرسوم بقانون رقم )

( 693، مادة جديدة برقم )3973
 مكرًرا نصها اآليت:

يعاقب بالسجن وبغرامة  -3
ال تقل عن مائة ألف دينار وال 
تزيد على مثلي ما مجعه أو تلقاه 

    مراعاة تصرحيح األ طراء
النحوية واإلمالئيرة، أينمرا   

 وردت يف املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
إىل قانون العقوبات الصادر  ُتضاف

( لسنة 35باملرسوم بقانون رقم )
( 693، مادة جديدة برقم )3973

 مكرًرا نصها اآليت:
يعاقإ بالسجن وبغرامة ال  -3

تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد 
على مثلي ما مجعه أو تلقاه من 

 
 
 
 
 
 

ُيضاف إىل قانون العقوبات الصادر 
( لسرنة  35باملرسوم بقانون رقم )

( 693مادة جديدة برقم ) 3973
 مكرًرا نصها اآليت:

يعاقإ بالسجن وبغرامرة ال    -3
تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد 
على مثلي ما مجعه أو تلقاه مرن  
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 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
من أموال أو ما هو مستحق منها، 
كل من مجع أو تلقى أموااًل من 
الغري بقصد استثمارها أو إدارهتا 

دون احلصول على أو توظيفها 
ترخيص بذلك من مصرف 
البحرين املركزي أو غريه من 

مبزاولة  اإلدارية املختصةاجلهات 
األنشطة اليت مت مجع أو تلقي 

 .األموال من أجلها
وركم على اجلاين برد األموال إىل 
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية 
للمحكمة وللمحكمة أن تأمر 

من أموال أو ما هو مستحق منها، 
كل من مجع أو تلقى أموااًل من 

ستثمارها أو إدارهتا الغري بقصد ا
أو توظيفها دون احلصول على 
ترخيص بذلك من مصرف 
البحرين املركزي أو غريه من 
اجلهات اإلدارية املختصة مبزاولة 
األنشطة اليت مت مجع أو تلقي 

 .األموال من أجلها
وركم على اجلاين برد األموال إىل 
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية 
ر للمحكمة وللمحكمة أن تأم
بنشر ملخص احلكم باإلدانة أو 

أموال أو ما هو مستحق منها أو 
بضحدى هاتني العقوبتني كل من 
مجع أو تلقى أموااًل من الغري بقصد 
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفها 
دون احلصول على تر يص بذلك 
أو  من مصرف البحرين املركزي

غريه من اجلهات اإلدارية املختصة 
مبزاولة األنشطة اليت مت مجع أو 

 تلقي األموال من أجلها.

وركم على اجلاين برد األموال إىل 
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية 
للمحكمة وللمحكمة أن تأمر 
بنشر ملخص احلكم باإلدانة أو 

أموال أو ما هو مستحق منرها أو  
بضحدى هاتني العقوبتني كل مرن  
مجع أو تلقى أموااًل من الغري بقصد 
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفهرا  
دون احلصول على تر يص بذلك 

ركرزي أو  من مصرف البحرين امل
غريه من اجلهات اإلدارية املختصة 
مبزاولة األنشطة الريت مت مجرع أو   

 تلقي األموال من أجلها.
وركم على اجلاين برد األموال إىل 
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية 
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص 
احلكم باإلدانرة أو منطوقره يف   
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 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
بنشر ملخص احلكم باإلدانة أو 
منطوقه يف صحيفة حملية او أكثر 

 على نفقة احملكوم عليه.

رامة ال يعاقإ باحلبس وبغ -3
جتاوز مخسني ألف دينار أو 
بضحدى هاتني العقوبتني من قام 
بصفته وكياًل أو وسيًطا أو مندوًبا 
أو بأي صفة كانت جبمع أو تلقي 
األموال من الغري ملصلحة طرف 
غري مر ص له مبزاولة األنشطة 

األموال من أجلها  وتلقىاليت مجع 
 مع علمه بذلك.

يف صحيفة حملية او أكثر  منطوقه
 على نفقة احملكوم عليه.

 
املوافقة على قرار جملس  -3

 .النواب
 
 
 
 
 
 

 

 دون تعديل. -6

يف صحيفة حملية او أكثر  منطوقه
 ه.على نفقة احملكوم علي

 
يعاقإ باحلبس وبغرامة ال  -3

جتاوز مخسني ألف دينار أو 
بضحدى هاتني العقوبتني من قام 
بصفته وكياًل أو وسيًطا أو 
مندوًبا أو بأي صفة كانت جبمع 
أو تلقي األموال من الغري ملصلحة 
طرف غري مر ص له مبزاولة 

األموال  وتلقىاألنشطة اليت مجع 
 من أجلها مع علمه بذلك.

صحيفة حملية أو أكثر على نفقرة  
 احملكوم عليه.

 
يعاقإ باحلبس وبغرامرة ال   -3

جتاوز مخسني ألرف دينرار أو   
بضحدى هاتني العقوبتني من قرام  
بصفته وكياًل أو وسيًطا أو مندوًبا 
أو بأي صفة كانت جبمع أو تلقي 
األموال من الغري ملصلحة طررف  
غري مر ص له مبزاولة األنشرطة  
اليت مت مجع وتلقي األموال مرن  

 أجلها مع علمه بذلك.
يعاقإ على الشرروع يف   -6
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 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 

يعاقإ على الشروع يف  -6
املنصوص عليها يف البندين اجلرائم 
( من هذه املادة بنصف 3،3)

 العقوبة املقررة للجرمية التامة.

تنقضي الدعوى اجلنائية  -4
( 1،3إذا بادر اجلاين يف البندين )

من هذه املادة إىل رد األموال 
اليت مجعها أو تلقاها أو ما هو 
مستحق منها إىل أصحاهبا يف 
أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء 

 
 

 
 

 

املوافقة على قرار جملس  -4
 .النواب

 
 
 
 
 
 
 

الشروع يف  يعاقإ على -6
اجلرائم املنصوص عليها يف البندين 

( من هذه املادة بنصف 3،3)
 العقوبة املقررة للجرمية التامة.

 

تنقضي الدعوى اجلنائية  -4
إذا بادر اجلاين يف البندين 

( من هذه املادة إىل رد 1،3)
األموال اليت مجعها أو تلقاها أو 
ما هو مستحق منها إىل أصحاهبا 

وللمحكمة  يف أثناء التحقيق،
إعفاء اجلاين من العقوبة إذا حتقق 

 األثر ذاته أثناء مرحلة احملاكمة.

اجلرائم املنصروص عليهرا يف   
( من هذه املرادة  3، 3البندين )

بنصف العقوبة املقررة للجرميرة  
 التامة.

 

تنقضي الدعوى اجلنائيرة إذا   -4
( 3(، )3بادر اجلاين يف البنردين ) 

من هذه املادة إىل رد األموال اليت 
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 

 أثناء التحقيق، منها إىل أصحاهبا يف
وللمحكمة إعفراء اجلراين مرن    

 العقوبة إذا رأت حماًل لذلك.
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 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
ين من العقوبة إذا حتقق األثر اجلا

 ذاته أثناء مرحلة احملاكمة.

 

وإذا قام اجلاين برد األموال اليت 
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه، 
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف 
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على 
طلإ احملكوم عليه أو من ينيبه، 
ويعرض الطلإ على قاضي التنفيذ 
املختص  الل ثالثة أيام من تاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

وإذا قام اجلاين برد األموال اليت 
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه، 
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف 
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على 

ه أو من ينيبه، طلإ احملكوم علي
ويعرض الطلإ على قاضي التنفيذ 
املختص  الل ثالثة أيام من تاريخ 

 تقدميه.
 
 
 

يعاقإ باحلبس وبغرامة ال  -5

 
 
 

وإذا قام اجلاين برد األموال الريت  
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه، 
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف 
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على 

من ينيبره،   طلإ احملكوم عليه أو
ويعرض الطلإ على قاضي التنفيذ 
املختص  الل ثالثة أيام من تاريخ 

 تقدميه.
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 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 دميه.تق

يعاقإ باحلبس وبغرامة ال  -5
جتاوز مائة ألف دينار أو بضحدى 
هاتني العقوبتني كل من وجه دعوة 
إىل اجلمهور باإلعالن بأية وسيلة، 
وذلك جلمع أو تلقي أموااًل بغرض 
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفها 
دون احلصول على تر يص بذلك 
من اجلهات املنصوص عليها يف 

 املادة. ( من هذه3البند )

 
 

 

جتاوز مائة ألف دينار أو بضحدى  دون تعديل -5
هاتني العقوبتني كل من وجه 
دعوة إىل اجلمهور باإلعالن بأية 
وسيلة، وذلك جلمع أو تلقي 
 أموااًل بغرض استثمارها أو إدارهتا
أو توظيفها دون احلصول على 
تر يص بذلك من اجلهات 

( من 3املنصوص عليها يف البند )
 هذه املادة.

 

 

يعاقإ براحلبس وبغرامرة ال    -5
جتاوز مائة ألف دينار أو بضحردى  
هاتني العقوبتني كل من وجه دعوة 
إىل اجلمهور باإلعالن بأية وسيلة، 
وذلك جلمع أو تلقي أموااًل بغرض 

أو توظيفهرا  استثمارها أو إدارهتا 
دون احلصول على تر يص بذلك 
من اجلهات املنصوص عليهرا يف  

 ( من هذه املادة.3البند )
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 املواد نصوص
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 املادة الثانية

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –

هذا القانون، ويعمل به من اليروم  
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة   

 الرمسية.

 املادة الثانية
 تعديلدون 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من اليروم  
التايل لتاريخ نشرره يف اجلريردة   

 الرمسية. 
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 م3112فرباير  7التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 

ا إىل 291شروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بإضافة مادة جديدة برقم )م :املوضوع
ً
( مكرر

، املرافق للمرسوم 1971 ( لسنة15رقم ) بقانونملرسوم قانون العقوبات الصادر با
 . 3113 ( لسنة51امللكي رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

رئيس  السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق 6766يناير   66بتاريخ      

مشروع  من (، نسخة6د  6ف ت ق/  ل ص 177، ضمن كتابه رقم )المجلس

( مكرًرا إلى قانون 291بإضافة مادة جديدة برقم )) ( لسنة ) ( قانون رقم 

، المرافق للمرسوم 1996( لسنة 11العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  ،3113( لسنة 11الملكي رقم )

 .نيالشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوط للجنة لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

، عقدت لجناة الشاؤون التشاريعية والقانونياة اجتماعهاا م6766فبراير  6وبتاريخ      

مستشاار وذلاك بحضاور ال ،المذكور قانونال مشروع، حي  اطلعت على الرابع عشر

 بالمجلس. القانوني

 

لمباادئ  قاانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقا   –وانتهت اللجنة       

...." بعاد عباارة  بما ال يزيرد علرى، كما تقترح اللجنة إضافة عبارة "الدستوروأحكام 

 .( مكرًرا666( من المادة )6"يعاقب بالسجن" الواردة في بداية البند )

 

 رأي اللجنة:

بإضررافة مررادة جديرردة ) ( لسررنة ) ( مشررروع قررانون رقررم تاارل اللجنااة سااالمة      

( 11الصرادر بالمرسروم بقرانون رقرم )( مكرًرا إلرى قرانون العقوبرات 291برقم )

مان النااحيتين  ،3113( لسرنة 11، المرافق للمرسوم الملكي رقم )1996لسنة 

 الدستورية والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 


