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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية 
بخصوص المرسوم بقانون 

م 9122( لسنة 92رقم )
بتعديل بعض أحكام 
 (21المرسوم بقانون رقم )

م بإصدار 2211لسنة 
   .سندات التنمية
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 م 9023 أكتوبر 92التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين األولالتقرير 

بالتصديق على االتفاقية  9023مشروع قانون رقم )  ( لسنة خبصوص 
 التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الرياضاألمنية بني دول جملس 

 9023( لسنة 32املرافق للمرسوم رقم ) 

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/ 096رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م3603يونيو  33 
بالتصديق  3603لسنة مشروع قانون رقم )  ( مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

 ل اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الرياضعلى االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدو
اد على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،3603( لسنة 39املرافق للمرسوم رقم ) 

 .تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م3603أكتوبر  32الثاين املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (2)

 
موضوع النظرر  مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (9)

 واليت اشتملت على : 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع (3)

  كل من: ، وقد حضرالداخليةوزارة 

 من إدارة الشؤون القانونية.   حسني سلمان مطر الرائد .2

 .املستشار القانوين   وليد الطويل السيد .9

 

  السيد فتحي جاسم السبت املستشار القانوين وقد حضر، اخلارجيةوزارة. 
 

علـي حســن    الدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 

 .سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة سرر اللجنة -
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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 

 

ـًاثالثـــ  :الداخلية خالل االجتماع رأي وزارة -ـ

االتفاقية جاءت لتحقيق التعاون األمين بني دول جملس التعراون  الداخلية أن هذه أفادت وزارة      
قد حلت حمل االتفاقية  ةلدول اخلليج العربية ملالحقة اخلارجني عن القانون أو النظام، وأن هذه االتفاقي

، وهي شبيهة هبا ويزيد عليها ما جاء يف املادة رقرم  0991نوفمرب  32األمنية القدمية املوقعة بتاريخ 
( 00اليت تتعلق بتحقيق التكامل الفعلي لألجهزة األمنية والتعاون امليداين بينها، واملادة رقرم ) ( و06)

 املتعلقة بتسليم األشخاص املوجودين يف الدولة الطرف املوجه إليهم اهتام أو احملكوم عليهم.

ـًارابعــ  :اخلارجية خالل االجتماع رأي وزارة -ـ

ا على هذه االتفاقية ملا هلا من أمهية يف حتقيق التعراون برني دول   أبدت وزارة اخلارجية موافقته     
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســـــ

 ،الداخلية، وممثلي وزارة اخلارجيرة وزارة  مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
اب النرو قررار جملرس    اللجنة علىواطلعت واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلرس  و ومرفقاته بشأن مشروع القانون،
، القانون من الناحيتني الدستورية والقانونيرة  مشروعالشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

نون يتضح أن مشرروع القرا   ومن خالل استعراض املشروع بقانون واملذكرة املرافقة له
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من ثالث مواد ، نصت املادة األوىل على التصديق علرى   –فضاًل عن الديباجة  –يتألف 
االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدنية الرياض بتاريخ 

، املرافقة هلذا القانون، يف حني ألغت املادة م03/00/3603هر املوافق 32/03/0133
م بالتصديق علرى االتفاقيرة   0991( لسنة 2لعمل بأحكام املرسوم بقانون رقم )الثانية ا

 31األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الرياض بتراريخ  
 ، أما املادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.م0991نوفمرب  32هر املوافق 0101 مجادي اآلخرة

 . مرادة  عشرينفصول و ستةفيما تتألف االتفاقية املذكورة فضاًل عن الديباجة من      
مواد تضمنت األحكام العامة وتنظيم تعاون الدول  ثالثحيث يتكون الفصل األول من 

األطراف يف إطار االتفاقية وفقًا لتشريعاهتا الوطنية والتزاماهتا الدولية ملالحقة اخلارجني عن 
، واختاذ اإلجراءات الالزمرة ققهرم   م أو املطلوبني من الدول األطرافالقانون أو النظا

والعمل على اختاذ اإلجراءات فيما يعد جرمية وفقًا للتشريعات النافرذة لردى الردول    
 األطراف.

تناولت جماالت التعاون والتنسيق األمرين متضرمنة    مواد مثاينوتضمن الفصل الثاين      
ملعلومات والبيانات الشخصية عن مواطين الدولرة أو  إحاطة كل دولة طرف لألخرى با

. وعدم جواز توظيف مواطن سربق لره   يف جمال اختصاصات وزارة الداخليةاملقيمني هبا 
العمل بأحد األجهزة األمنية بدولته للعمل جبهاز أمين بدولة طرف أخرى إال مبوافقة وزارة 

الدول األطراف قدر اإلمكران بتبرادل   مع قيام  بدولته وفقًا لقوانينها وأنظمتها.الداخلية 
، وتوحيد القروانني واألنظمرة    تسهم يف تطوير سبل منع اجلرميةاملعلومات واخلربات اليت

واإلجراءات، وتبادل القوانني واألنظمة واللوائح املتعلقة بعمل وزارات الداخلية، وتقرد   
يد ونية متخصصة، وتزمراكز تدريب أم وإنشاء، يالت يف جماالت التعليم والتدريبالتسه

صاص الدول األطراف بربامج املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية املنعقدة يف جمال اخت
، وعقد اللقراءات  ، ودعم األجهزة األمنية بأحدث التقنياتوزارة الداخلية وأجهزة األمن
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طرراف،  والتشاور فيما بني وزارات الداخلية وأجهزة األمن مسبقًا يف الدول األ، الدورية
ومرات  ، وتبرادل املعل املبعدين وأصحاب السوابق اخلطرة وتبادل الدول األطراف أمساء

، مع قيام الدول األطرراف بتحقيرق   املتعلقة باجلرائم املرتكبة، أو يتم اإلعداد الرتكاهبا
األطرراف   التكامل الفعلي لألجهزة األمنية والتعاون امليداين فيما بينها، وأن تعمل الدول

الطالبرة  بالسماح للمختصني بالدولة الطرف طرف  كل حالة بناء على طلب دولةوفًقا ل
هلا صرلة   وأ، على أراضيهات اليت رجري يف جرائم وقعت قضور مرحلة مجع االستدالال

 بأمنها .

مواد تتعلق خبصروص تعراون الردول    ثالث أما بشأن الفصل الثالث فقد تضمن      
غري املشروع لألشخاص، ومكافحة التهريب عررب   األطراف على منع الدخول أو اخلروج

، واختاذ اإلجرراءات  إقليم الدولة بطريقة غري مشروعة احلدود والقبض على من يدخلون
 لك( من االتفاقية، وكرذ 03املناسبة ققهم وإعادهتم وفقًا للضوابط الواردة بنص املادة )

 .جمال ضبط احلدود املشتركةاون يف إجياد آلية لتنظيم سلطات احلدود يتم يف ضوئها التع

وتضمن الفصل الرابع )مادة وحيدة( تتعلق بالتعاون بني الدول األطراف على تسهيل      
يمها إلنقاذ املصابني مرن  إجراءات هبوط اإلسعاف اجلوي أو دخول اإلسعاف الربي إلقل

 .احلوادث

 املتهمني واحملكومني.أما بشأن الفصل اخلامس املكون من )مادة وحيدة( تتعلق بتسليم      

تتعلق بعقرد   موادأربع وخبصوص الفصل السادس فيتعلق باألحكام اخلتامية متضمنا      
، واختراذ  االجتماعات واملشاورات الالزمة لدعم فاعلية التعاون وتطويره وفقًا لالتفاقيرة 

جراءات الضرورية للحفاظ على سرية املعلومات، مع التأكيد على عدم إخالل هرذه  اإل
االتفاقية باالتفاقيات الثنائية املرتبطة هبا بعض الدول األطراف فيما بينها، وخضوع هرذه  
االتفاقية إلجراءات املصادقة املعمول هبا لدى كل دولة، وحتديد حيز نفاذها والنص علرى  
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 31حلوهلا حمل االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقع بتاريخ 
 م.0991نوفمرب  32  هر املوافق0101ى اآلخرة مجاد

 

اسيم املعمول هبرا مبملكرة   االتفاقية ال تتعارض مع الدستور أو القوانني أو املرهذه و     
( مرن  33ثانية من املادة )، وجيب لنفاذها أن تصدر بقانون إعماال لنص الفقرة الالبحرين
قوق السيادة على النحو السرابق  ، باعتبارها من املعاهدات اليت تندرج ضمن حالدستور
 بيانه.
      

التعاون األمين بني دول جملس التعاون لدول اخلليج  ونظًرا ألمهية هذه االتفاقية يف حتقيق     

، واختاذ اإلجراءات الالزمة ققهم مع اختاذ العربية ملالحقة اخلارجني عن القانون أو النظام
اللجنة توصي  وفًقا للتشريعات النافذة لديها؛ فإناإلجراءات القانونية فيما يعد جرمية 

بالتصديق على  3603مشروع قانون رقم )  ( لسنة باملوافقة من حيث املبدأ على 
االتفاقية األمنية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة الرياض املرافق 

كما وردت يف اجلدول املشروع  مواد واملوافقة على ،3603( لسنة 39للمرسوم رقم )
 .املرفق

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ

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

ـًا.  أمحد إبراهيـم هبـزادسعادة األستاذ  .2  مقرًرا أصليـ

ـًا.  عبدالرضا العصفورعلي األستـاذ  سعادة .9  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـــــ

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

 

 

بالتصديق على  9023لسنة مشروع قانون رقم )  ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة يف مدينة  االتفاقية األمنية

 .9023( لسنة 32املرافق للمرسوم رقم ) الرياض

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    . أ
 لجنة الرئيس                                         نائب رئيس جلنة               
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 (2ملحق رقم )
 

الشؤون الخارجية تقرير لجنة 
الوطني والدفاع واألمن 

بخصوص مشروع قانون بتعديل 
( من قانون 922المادة )

العقوبات الصادر بالمرسوم 
( لسنة 21بقانون رقم )

م، )المعد في ضوء 2211
االقتراح بقانون المقدم من 

   .مجلس النواب(
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 م 9023 نوفمرب 7التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثاينالتقرير 

( من قانون 924مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )خبصوص 
 2271( لسنة 21العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 3د 3ف/ص ل خ أ/ 022رقم )رئيس جملس الشورى  صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م3603يونيو  33 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

على أن  ،0930( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )( من قانون العقوبات الصادر 301)
 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهتتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى      
م، من دور االنعقاد 3603أكتوبر  39( املؤرخ يف 1د 3ف/ص ل خ أ/ 363رقم ) 

مبواصلة مناقشة من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة  رابععادي الال
، على أن ترفع اللجنة مشروع القانون املذكور الذي ال زال قيد الدراسة لدى اللجنة

 من تارخيه. ثالثة أسابيعتقريرها يف موعد أقصاه 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 ه قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعال

 .م3603نوفمرب  3الثالث املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)

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

 واليت اشتملت على : 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -

 

 كل من: وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع (7)

  كل من: ، وقد حضرالداخليةوزارة 

 من إدارة الشؤون القانونية.   حسني سلمان مطر الرائد .3

 .املستشار القانوين    وليد الطويل السيد .4
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  علـي حســن    الـدكتور كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش الطوالبة

 

  سهري عبداللطيف لسيدةا وتوىل أمانة سرر اللجنة. 
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

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

ـًاثالثـــ  :الداخلية رأي وزارة -ـ

مع رأي احلكومة املوقرة، ومع جملرس النرواب املروقر     الداخلية توافق رأي وزارة     
 بالتعديالت اليت أجراها على املادة.  

 

ـًارابعـــ  :احلكومة املوقرةرأي  -ـ

وعلـى مـا ورد    –قانون ووقفت على أهدافه املتمثلة الدرست احلكومة مشروع      
انة للرذات  يف تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد إه – مبذكرته اإليضاحية

امللكية أو علم الدولة أو شعارها الوطين بإحدى طرق العالنية وبأية وسيلة كانت ، نظرًا 
ملا تالحظ من قيام البعض بالتطاول على الذات امللكية السرامية يف بعرض التجمعرات    
وخمتلف وسائل اإلعالم والوسائل اإللكترونية ، باعتبار أن عقوبة احلبس املقررة يف قانون 
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م مل تعد تتناسب مع هذا النوع 0930( لسنة 01وبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )العق
 من هذه اجلرائم ، لذا لزم التعديل لتشديد العقوبة .

واحلكومة تتفق مع جملس النواب بشأن األهداف اليت يرمي إليها مشرروع القرانون        
ورعاه " وبنص الدستور هو رأس جاللة ملك البالد "حفظه اهلل وتؤكد عليها باعتبار أن 

لدين والوطن ورمز الوحدة الدولة وممثلها األمسى وأن ذاته مصونة وهو احلامي األمني ل
، وهو كذلك حامي شرعية احلكم وسيادة الدستور والقانون ، ومـن   فـ ن   الوطنية

احترامه وتوقريه هو احترام وتوقري للوطن والدستور واألمة ، وأن التعرض له يكـون  
، وتود احلكومة أن تشري يف هذا املقام إىل أن مملكة البحرين  إضعافا للدولة وهليبة القانون

مل تكن يوما قاجة إىل تشديد عقوبة هذه اجلرمية بسبب األعراف السائدة والقيم اجملتمعية 
ما الراسخة اليت يقوم عليها اجملتمع البحريين واليت كانت كفيلة دومًا بذاهتا بفرض االحترام 

بني احلاكم واحملكوم بقانون أو مرسوم ، غري أن ما يشهده اجملتمع البحريين اليروم مرن   
تطاوالت وإساءات وتصرفات طائشة حتت زعم حرية التعبري وحقوق اإلنسان قد طرال  

الكالم  يءكل التقاليد والقيم واألعراف مما دفع بعض احلاقدين واملوتورين إىل التطاول ببذ
لى حق الذات امللكية األمر الذي بات ال مفر معه من وضع تشرريع  وقبيح الشعارات ع

 واضح ملساءلة كل من تسول له نفسه بتجاوز حدوده والتجاسر على الذات امللكية .

ويهم احلكومة أن تشري يف هذا الصدد إىل مشاطرهتا هيئة التشريع واإلفتاء القرانوين       
غري أهنا ترى إضافة ملحوظة هامة يف لقانون ، الرأي يف شأن مالحظاهتا املرافقة ملشروع ا

خصوصه تتماشى مع ما يرمي إليه من تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعد 
إهانة للذات امللكية ، ختلص يف حذف عبارة "أو ب حدى هاتني العقـوبتني " الـواردة   

وجوبيه يف حالة بالنص املستبدل باالقتراح بقانون وذلك حىت تكون العقوبة احملكوم هبا 
املقترح تعديلها  –عقوبات  924إدانة مرتكبها ، إذ تبني من االطالع على نص املادة 
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أهنا تنص قبل التعديل على عقوبة احلبس كعقوبة  –مبشروع القانون الذي حنن بصدده 
وجوبيه يف حالة اإلدانة ، ف ذا كان هدف مشروع القانون هو تشديد العقوبة ، ف نـه  

ني يف حالة اإلدانـة  يتم تشديد العقوبة حبيث تصبح السجن والغرامة الوجوبيتعني أن يت
دون أن يكون مثة ختيري فيما بينهما بعبارة " أو ب حدى العقوبتني " الواردة يف املشروع 

من املمكن أن يقضي هبا منفردة دون السجن ، ومن   يف هذه  –ألن احلكم بالغرامة 
ار أن عقوبة احلبس هي عقوبة وجوبية واردة بالنص القائم ال تعد تشديدًا باعتب –احلالة 

قبل التعديل ، وألن الغرامة بالغة ما بلغت ال تعدل العقوبة املقيدة للحرية وهـو مـا   
 يناقض ما هدف إليه مشروع القانون .

"يعاقب بالسجن مدة ال تزيد لذلك تقترح احلكومة أن تكون صياغة النص كالتايل :     
ت وبالغرامة اليت ال جتاوز عشرة آالف دينار من أهان ب حدى طـر   على مخس سنوا

العالنية وبأية وسيلة كانت ملك البالد أو علمها أو شعارها الوطين ، ويعـد ظرفـًا   
 مشددًا إذا وقعت اجلرمية يف حضور امللك".

فيه مرا خيرالف الدسرتور أو    ، وكان مشروع القانون املاثل ليس حيث كان ذلك     
فإنه وباألخذ يف االعتبار األهداف املرجوة من وراء ذلك املشروع على حنو مرا   ،القانون

أوضحناه سلفًا  وباعتبار أن ما جاء به هذا املشروع هو تأكيد على أن جاللة امللك حفظه 
اهلل ورعاه، هو رمز األمة ، وبالتايل فإن احترامه وتوقريه يضحى واجبًا والتزامًا على اجلميع 

يه من احترام وتوقري للوطن والدستور واألمة ، وأن التعرض له يسرتوجب  ملا ينطوي عل
العقاب املشدد ، وملا كان من املقرر أنه كلما كان التنظيم التشرريعي مرتبطرًا منطقيرًا    
باألغراض املشروعة اليت يهدف إليها كان هذا التشريع موافقًا للدستور ، فإنه ال يكون مثة 

 املقترح .اعتراض على مشروع القانون 
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ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســــ
 

اب ومرفقاته النوقرار جملس  واطلعت على، املذكور مشروع القانونتدارست اللجنة      
على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا و بشأنه،
 ممثلري  وبعد االستئناس برأيوالقانونية، القانون من الناحيتني الدستورية  مشروعلسالمة 
قررت اللجنة املوافقة علرى   واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، ،الداخليةوزارة 

: قرار جملس النواب بإعادة صياغة املادة األوىل من مشروع القانون على النحرو الترايل  
( لسنة 01) ( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم301يستبدل بنص املادة ))

ُيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز سبع سنني وبالغرامة : "النص اآليت 0930
اليت ال تقل عن ألف دينار وال جتاوز عشرة آالف دينار من أهان ب حدى طر  العالنية 
ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطين، ويعد ظرًفا مشدًدا إذا وقعت اجلرمية 

 ."(امللكيف حضور 

 
  

تشديد العقوبات على من يرتكب أي فعل يعرد إهانرة    رأت اللجنة ضرورةحيث      
للذات امللكية أو علم الدولة أو شعارها الوطين بإحدى طرق العالنية وبأية وسيلة كانت، 
 ،نظرًا ملا تالحظ من قيام البعض بالتطاول على الذات امللكية السامية يف بعض التجمعات

أن عقوبة احلبس املقررة يف قانون العقوبرات  ووالوسائل اإللكترونية،  ،اإلعالمسائل بوو
م مل تعد تتناسب مع هذا النوع من هذه 0930( لسنة 01الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 اجلرائم، لذا لزم التعديل لتشديد العقوبة.
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسادســــ
 

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

 

ـًا.  عبدالرمحن حممد مجشريسعادة األستاذ  .3  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  علي عبدالرضا العصفوراألستـاذ  سعادة .4  مقرًرا احتياطي
ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـــــــ

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

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .2271( لسنة 21( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )924)

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    . ب
     لجنة                                  الرئيس                                 رئيس        النائب        
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 2271( لسنة 21( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )924مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )
 نصوص املواد
 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  01باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،0930

النواب أقر جملس الشورى وجملس 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 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  01باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،0930
س الشورى وجملس النواب أقر جمل

القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  
 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

 
 
 

( مرن  301يستبدل بنص املادة )
قانون العقوبات الصادر باملرسروم  

 0930( لسرنة  01بقانون رقم )
 النص اآليت:

ُيعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن  "
سنة وال جتـاوز سـبع سـنني    
وبالغرامة اليت ال تقل عن ألـف  
دينار وال جتـاوز عشـرة آالف   

من أهان ب حـدى طـر    دينار 

 املادة األوىل
قة على قرار جملس النواب املواف -

على النحو  بإعادة صياغة املادة
 التايل:

( مرن  301يستبدل بنص املادة )
قانون العقوبات الصادر باملرسروم  

 0930( لسرنة  01بقانون رقم )
 النص اآليت:

ُيعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن  "
سنة وال جتـاوز سـبع سـنني    
وبالغرامة اليت ال تقل عن ألـف  

شـرة آالف  دينار وال جتـاوز ع 
دينار من أهان ب حـدى طـر    

 املادة األوىل
 إعادة صياغة املادة. -

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

( مرن  301يستبدل بنص املادة )
الصادر باملرسروم  قانون العقوبات 
 0930( لسرنة  01بقانون رقم )
 النص اآليت:

ُيعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن  "
سنة وال جتـاوز سـبع سـنني    
وبالغرامة اليت ال تقل عن ألـف  
دينار وال جتـاوز عشـرة آالف   
دينار من أهان ب حـدى طـر    

 املادة األوىل
 
 
 

( مرن  301يستبدل بنص املادة )
قانون العقوبات الصادر باملرسروم  

 0930( لسرنة  01بقانون رقم )
 النص اآليت:

"يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على 
مخس سنوات وبالغرامة الريت ال  
رجرراوز عشرررة آالف دينررار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني من أهان 
بإحدى طرق العالنية وبأية وسيلة 
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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 مملكة البحـرين  العالنية ملك 

علمها أو شعارها الوطين، ويعـد  
ظرًفا مشدًدا إذا وقعت اجلرميـة  

 ."يف حضور امللك
 

العالنية ملك مملكة البحـرين أو  
علمها أو شعارها الوطين، ويعـد  
ظرًفا مشدًدا إذا وقعت اجلرميـة  

 ."يف حضور امللك
 

العالنية ملك مملكة البحـرين أو  
علمها أو شعارها الوطين، ويعـد  

إذا وقعت اجلرميـة   ظرًفا مشدًدا
 ."يف حضور امللك

 
 

كانت ملك البالد أو علمهرا أو  
شعارها الوطين، ويعد ظرًفا مشدًدا 
إذا وقعرت اجلرميرة يف حضررور   

 امللك".
 

 املادة الثانية
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  – 
هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 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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 م3300 أكتوبر 03: التاريخ
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 والدفاع واألمن الوطنيالشؤون اخلارجية رئيــس جلنة  
 

( من قانون 412مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة ) :الموضوع

 .1791( لسنة 11العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م6766يونيو  66بتاريخ      

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

( من قانون العقوبات الصادر 412قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، 1791( لسنة 11بالمرسوم بقانون رقم )

الشؤون الخارجية والدفاع واألمن  للجنة وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 .الوطني
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م6766أكتوبر  67وبتاريخ      

 وقىرار مجلىس النىواش بشى نه،، المىذكور قىانونال مشىروع، حيث اطلعت علىى الثالث

 بالمجلس. مستشار القانونيوذلك بحضور ال

 

 

لمبىاد   قىانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

( 412مشرروع قرانون رقرم ) ( لسرنة ) ( بتعرديل المرادة )ترى اللجنة سالمة      

مىىن  م،1791( لسررنة 11مررن قررانون العقوبررات الصررادر بالمرسرروم بقررانون رقررم )

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 


