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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بشأن محاية 

معلومات ووثائق الدولة، املرافق 
( لسنة 111للمرسوم رقم )
 م.1111
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  م1112يناير  6التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادسالتقرير 

 الدولة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن محاية معلومات ووثائقخبصوص 

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال

 

  مقدمـة :

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 3د 3ف /ص ل خ أ/036رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من الفصل التشريعي الثالث الثالثدور االنعقاد العادي  من ،م1603مارس  06 
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شأن محاية معلومات مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بمبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات  ،1600( لسنة 001، املرافق للمرسوم رقم )ووثائق الدولة

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهوإعد

 

كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم      
من  رابعم، من دور االنعقاد العادي ال1603أكتوبر  12( املؤرخ يف 4د 3ف/ص ل خ أ/ 767)

مبواصلة مناقشة مشروع القانون املذكور الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة 
 يعثالثة أساب، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه الذي ال زال قيد الدراسة لدى اللجنة

 من تارخيه.

 

 

 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

يف دور االنعقاد العادي الثالثث مثن الفصثل     املذكور تدارست اللجنة مشروع القانون (1)
 م1603 أبريل 7العشرين املنعقد بتاريخ االجتماع يف  التشريعي الثالث

 

 

يف دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل  املذكور مشروع القانونتدارست اللجنة   (1)
 م.1603 ديسمرب 1بتاريخ  املنعقد السابعالتشريعي الثالث يف االجتماع 
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موضوع النظثر والث    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (3)
 اشتملت على : 

 

 (مرفقومرفقاته. )قرار جملس النواب  -

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

 

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

 

 ، كل من:ي اللجنةوبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع (2)
 

  وقد حضر كل من:الدولة لشؤون الدفاعوزارة ، 
 

 مدير القضاء العسكري. الدكتور يوسف راشد فليفلالعميد حقوقي  .1

 رئيس احملاكم.  العميد حقوقي منصور أمحد منصور .1
 قاضي يف احملكمة العسكرية.  الرائد حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم .3

 رئيس النيابة العسكرية.  الرائد حقوقي مازن عبداهلل بومحود .2
 

 

 

  وقد حضر كل من: الداخليةوزارة 
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 الوكيل املساعد للشؤون القانونية.   العميد حممد راشد بومحود .1

 من إدارة الشؤون القانونية.    النقيب حسني سلمان مطر .1

 من إدارة الشؤون القانونية.  مالزم أول حممد يونس اهلرمي .3
 املستشار القانوين.    السيد وليد الطويل .2
 باحث قانوين.   السيدة هاجر عبداهلل فخرو .5

 

  ،كل من: وقد حضراجلهاز املركزي للمعلومات 
 

  املستشار القانوين.   السيد أمحد جابر الدوسري .1

 إداري أول أمن احلاسب اآليل.  السيد يوسف حممد علي املثىن  .1
 

  ،كل من: وقد حضروزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
 

 املستشار القانوين.  السيد سعيد حممد عبداملطلب  .1

 .القانوين راملستشا  الدكتور أمحد حسين درويش  .1

 

 الـدكتور علـي حســن الطوالبـة     س كل منحضر االجتماع من األمانة العامة باجملل 
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 سهري عبداللطيف السيدة وتوىل أمانة سثر اللجنة. 
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ
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اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والثذي جثاء        
أنثه يف تقريثر    كما أفادت ،والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

العقوبات مت النص على "يعاقب بالسجن أو الغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني"، يف حني أن الفقه 
اجلنائي استقر على اعتبار الغرامة يف اجلنايات هي عقوبة تبعية وليست أصلية، أما يف اجلنح فتكون 
 . الغرامة عقوبة أصلية وجيوز حينها اختيار أي منهما، لذا البد من تعديل النصوص املتعلقة بذلك

 

ـًالثـــثا  :خالل اجتماع اللجنة الدولة لشؤون الدفاعرأي وزارة  -ـ
 

أمهية مشروع القانون يف إضفاء احلمايثة القانونيثة    وزارة الدولة لشؤون الدفاعأكد ممثلو      
اجلنائية على كل ما يتعلق مبعلومات ووثائق الدولة حبيث متتد احلماية إىل كافة اجلهات ال  تسهم 

توافثق رأي   أو تشارك فيها حىت ولو كان اجلزء األكرب من رأمساهلا مملوًكا للقطاع اخلاص، وقد
 .     مواد مشروع القانونبعض على  اللجنة هتامع التعديالت ال  أجر الوزارة

          

ـًا  :خالل اجتماع اللجنة وزارة الداخليةرأي  -رابعــ
 

إضفاء احلماية القانونيثة  هو  املذكور اهلدف من مشروع القانونأن بني ممثلو وزارة الداخلية      
اجلنائية على كل ما يتعلق مبعلومات ووثائق الدولة حبيث متتد احلماية إىل كافة اجلهات ال  تسهم 
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قامت هبثا  لتعديالت ال  موافقتها على ا وقد أبدت الوزارةأو تشارك احلكومة جبزء من رأمساهلا، 
 مواد مشروع القانون.بعض على  اللجنة

 

ـًا    :خالل اجتماع اللجنة اجلهاز املركزي للمعلومات رأي -خامســـــ
 

 والث  أمهية تصنيف املعلومات  للمعلومات مشروع القانون، مبينني اجلهاز املركزي وأيد ممثل     
تكون أكثر محاية من غريها من املعلومات غري املصنفة، وأنه بناء على املادة الثامنة من املشثروع  
فإن القرارات الصادرة وال  حتدد املعلومات والوثائق وفهرستها وتصنيفها تكون بالتنسثيق مثع   

 املعمولةاجلهاز املركزي للمعلومات، موضًحا أنه مت وضع خطة حبيث يكون التطبيق وفق األنظمة 
 اللجنة هتامع التعديالت ال  أجر وقد توافق رأي اجلهاز املركزي للمعلومات ،حلماية املعلومات هبا

 .مواد مشروع القانونبعض على 

 

ـًا  خـالل اجتمـاع    وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رأي -سادســـــ
 :اللجنة

 

 اللجنةا هتواألوقاف مع التعديالت ال  أجرتوافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية       
 على مواد مشروع القانون.
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ـًا:   :ةرأي اللجنــسابعـــــ
 

مشروع القانون املذكور، والذي يتألف من تسع مواد اشتملت املادة األوىل تدارست اللجنة      
املثواد الثالثثة،   على تعريفات، ونظمت املادة الثانية اجلهات ال  تسري عليها أحكامه، وأمثا  

فقد نظمت تصنيف املعلومات والوثائق والتأكيد على ما ال جيثوز   والرابعة، واخلامسة، والسادسة
إفشاؤه وكيفية حفظها وفهرستها، وتناولت املادة السابعة العقوبات املترتبة على حاالت إفشاء أي 

بأحكام هذا القانون إصثدار  معلومات أو وثائق حممية، وأناطت املادة الثامنة باجلهات املخاطبة 
 القرارات ال  تنظم حفظ املعلومات والوثائق وإجراءات حفظها، وجاءت املادة التاسعة تنفيذية. 

على رأي جلنة و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  وقد اطلعت اللجنة على     
القثانون مثن    مشروعا لسالمة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًد
زارة و وممثلي ،وزارة الداخلية ممثلي الناحيتني الدستورية والقانونية، وبعد االستئناس برأي كل من:

اجلهاز املركزي وممثلي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف،  يوممثل، الدولة لشؤون الدفاع
؛ قررت اللجنة إجراء بعض التعثديالت  باجمللسواملستشار القانوين لشؤون اللجان  ،للمعلومات

أي  -ج  ، حيث أضافت بنًدا جديًدا يف املادة األوىل كالتايل: )الالزمة على بعض مواد املشروع
موظف عام أو مكلف خبدمة عامة زالت عنه الصفة قبل ارتكاب اجلرمية سواء كان قد حصل 

(، ورأت اللجنة أنه مت إدراج هذا النص يف الصفةعلى األوراق أو الوثائق أو األسرار أثناء قيام 
املادة للتأكيد على مشول النص لكل احلاالت وعدم إفالت البعض منها، ولتسهيل تطبيق اجلهات 

 القضائية للقانون.

مبا حيدد األفعال اجلرمية ويصثنفها حبسثب جسثامة     كما مت إعادة صياغة املادة السابعة      
 .ق احملمية الواردة يف مشروع القانونوخطورة املعلومات والوثائ
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الواردة يف البنود )أ(، و)ب(، و)ج(  (أو بإحدى هاتني العقوبتنيث حذفت اللجنة عبارة )حي     
أن لقناعتها مبا ورد يف رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وال  أكدت على  من املادة السابعة

يف اجلنايات هي عقوبة تبعية وليست أصلية، أما يف اجلثنح  الفقه اجلنائي استقر على اعتبار الغرامة 
 .فتكون الغرامة عقوبة أصلية وجيوز حينها اختيار أي منهما

كما أضافت اللجنة يف املادة نفسها فقرة جديدة تتضمن تشديد العقوبة على النحو التثايل:       
، (أجنبية ُعّد ذلك ظرًفا مشدًدا وإذا ارتكبت اجلرمية يف احلالتني السابقتني ملنفعة دولة أو جهة)

وكذلك جرمت الشروع يف اجلنح الواردة يف هذا املشروع بنصف العقوبة املقدرة للجرمية التامة، 
 حىت تفرض نطاق احلماية اجلنائية لكل املعلومات والوثائق احملمية، وتعاقب على الشروع فيها.

ومتاشًيا مع التطور احلاصل يف نظم املعلومات ويف طريقة احلصول عليها تكنولوجًيثا؛ فقثد        
 (.لنظم املعلوماتالولوج غري املشروع أو أضافت اللجنة عبارة )

 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشثأن  وعليه توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على      
مثواد   واملوافقة على ،1600( لسنة 001لدولة، املرافق للمرسوم رقم )محاية معلومات ووثائق ا
 يف اجلدول املرفق. تفصياًل املشروع كما وردت

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًثامنــــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  32إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :
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ـًا.   سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان .1  مقرًرا أصليـــ

ـًا.   األستـاذ أمحد إبراهيم هبزاد سعادة .1  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -تاسعــ

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

 

ومات مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن محاية معلاملوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .1111( لسنة 111، املرافق للمرسوم رقم )ووثائق الدولة

 

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالد بن خليفة آل خليفة                              أ. مجيلة علي سلمان 

          رئيس اللجنة                                         نائب رئيس اللجنة   
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مشروع قانون بشأن محاية معلومات ووثائق الدولة
 نصوص املواد 

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 الديباجة
رار جملس النواب املوافقة على ق -
حمل  "وتعديالته،"إحالل عبارة ب

"املعدل بالقانون رقم عبارة 
الواردة  ،"1115( لسنة 21)

يف هناية الفقرة القانونية ال  
تنص على: "وعلى قانون 
اإلجراءات اجلنائية الصادر 

( 40باملرسوم بقانون رقم )
"، وذلك على 1661لسنة 

 النحو التايل:
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 الديباجة
حمل  "وتعديالته،"إحالل عبارة  -

( 21"املعدل بالقانون رقم )عبارة 
الواردة يف هناية  ،"1115لسنة 

الفقرة القانونية ال  تنص على: 
"وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية 

( 40الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 ".1661لسنة 

وعلى ذلك يكون نص الديباجة 
 بعد التعديل:

ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس
 لكة البحرين.ملك مم

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 مملكة البحرين. ملك
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبثات الصثادر   
( لسثنة  01باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،0270
وعلى قانون قوات األمثن العثام   
( 3الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،0211لسنة 
وعلى قانون احلرس الوطين الصادر 

( لسثنة  16بقانون رقم ) باملرسوم
، املعدل باملرسوم بقثانون  1666
 ،1661( لسنة 31رقم )

وعلى قانون قوة دفاع البحثرين  
( 31الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبثات الصثادر   
( لسثنة  01باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،0270
وعلى قانون قوات األمثن العثام   
( 3الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،0211لسنة 
وعلى قانون احلرس الوطين الصادر 

( لسثنة  16انون رقم )باملرسوم بق
، املعدل باملرسوم بقثانون  1666
 ،1661( لسنة 31رقم )

وعلى قانون قوة دفاع البحثرين  

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبثات الصثادر   

( لسثنة  01باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،0270

وعلى قانون قوات األمثن العثام   
( 3الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،0211لسنة 
وعلى قانون احلرس الوطين الصادر 

( لسثنة  16باملرسوم بقانون رقم )
، املعدل باملرسوم بقثانون  1666
 ،1661( لسنة 31رقم )

وعلى قانون قوة دفاع البحثرين  
( 31الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبثات الصثادر   

( لسثنة  01باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،0270

وعلى قانون قوات األمثن العثام   
( 3الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،0211لسنة 
وعلى قانون احلرس الوطين الصادر 

ة ( لسثن 16باملرسوم بقانون رقم )
، املعدل باملرسوم بقثانون  1666
 ،1661( لسنة 31رقم )

وعلى قانون قوة دفاع البحثرين  
( 31الصادر باملرسوم بقانون رقم )
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 ، 1661لسنة 

وعلى قانون العقوبات العسكري 
( 34الصادر باملرسوم بقانون رقم )

، واملعدل باملرسثوم  1661لسنة 
 ،1606( لسنة 40بقانون رقم )

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائيثة  
( 40الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،، 1661لسنة 
وعلى قانون اخلدمة املدنية الصادر 

( لسثنة  41باملرسوم بقانون رقم )
1606، 

 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 

( 31الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 ، 1661لسنة 

وعلى قانون العقوبات العسكري 
( 34الصادر باملرسوم بقانون رقم )

، واملعدل باملرسثوم  1661لسنة 
 ،1606( لسنة 40بقانون رقم )

على قانون اإلجراءات اجلنائيثة  و
( 40الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 وتعديالته،، 1661لسنة 
وعلى قانون اخلدمة املدنية الصادر 

( لسثنة  41باملرسوم بقانون رقم )
1606، 

 

 ، 1661لسنة 
وعلى قانون العقوبات العسكري 

( 34الصادر باملرسوم بقانون رقم )
، واملعدل باملرسثوم  1661لسنة 

 ،1606( لسنة 40بقانون رقم )
اجلنائيثة   وعلى قانون اإلجراءات

( 40الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 وتعديالته،، 1661لسنة 

وعلى قانون اخلدمة املدنية الصادر 
( لسثنة  41باملرسوم بقانون رقم )

1606، 
 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 

 ، 1661لسنة 
وعلى قانون العقوبات العسكري 

( 34الصادر باملرسوم بقانون رقم )
، واملعدل باملرسثوم  1661لسنة 

 ،1606( لسنة 40بقانون رقم )
ات اجلنائيثة  وعلى قانون اإلجراء

( 40الصادر باملرسوم بقانون رقم )
، املعدل بالقانون رقم 1661لسنة 
 ،1661( لسنة 40)

وعلى قانون اخلدمة املدنية الصادر 
( لسثنة  41باملرسوم بقانون رقم )

1606، 
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

القانون اآليت نصه، وقد صثدقنا  
 عليه وأصدرناه:

القانون اآليت نصه، وقد صثدقنا  
 عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
قررت اللجنة إضافة بند جديد  -

أي موظف ) ينص على: )ج(
عام أو مكلف خبدمة عامة 
زالت عنه الصفة قبل ارتكاب 
اجلرمية سواء كان قد حصل 
على األوراق أو الوثائق أو 

 (.األسرار أثناء قيام الصفة

عبارة  قررت اللجنة استبدال -
وغريها من األشخاص )

 املادة األوىل  
 دون تعديل

 املادة األوىل  
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هثذا القثانون،   
يكون للكلمات والعبارات التالية 
املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 
 يقتض سياق النص خالف ذلك:

 )املسئول(:
كل موظف عثام أو مثن يف    -أ

( 067حكمه، طبًقا لنص املادتني )

حمل عبارة  (االعتبارية العامة
( واألشخاص االعتبارية العامة)

الواردة يف هناية املادة، لتحسني 
وذلك على  الصياغة التشريعية،
 النحو الوارد أدناه:

 

يف تطبيق أحكام هثذا القثانون،   
يكون للكلمات والعبارات التالية 
املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 

 سياق النص خالف ذلك: يقتض
 )املسئول(:

كل موظف عثام أو مثن يف    -أ
( 067حكمه، طبًقا لنص املادتني )

 
 
 
 
 
 

القثانون،  يف تطبيق أحكام هثذا  
يكون للكلمات والعبارات التالية 
املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 
 يقتض سياق النص خالف ذلك:

 )املسئول(:
كل موظف عثام أو مثن يف    -أ

( 067حكمه، طبًقا لنص املادتني )
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
( من قثانون العقوبثات   061و)

( 01الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 .0270لسنة 
العاملون يف اجلهثات الث     -ب

تسهم الدولة يف إدارهتا، أو تسهم 
% علثى  16يف رأمساهلا بنسثبة  

 األقل.
أي موظف عام أو مكلف  -ج 

خبدمة عامة زالت عنه الصفة قبل 
ارتكاب اجلرمية سواء كان قـد  
حصل على األوراق أو الوثائق أو 

 .األسرار أثناء قيام الصفة
 

( من قثانون العقوبثات   061و)
( 01الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .0270لسنة 
العاملون يف اجلهثات الث     -ب

تسهم الدولة يف إدارهتا، أو تسهم 
% علثى  16يف رأمساهلا بنسثبة  

 األقل.
ظف عام أو مكلف أي مو -ج 

خبدمة عامة زالت عنه الصفة قبل 
ارتكاب اجلرمية سواء كان قـد  
حصل على األوراق أو الوثائق أو 

 .األسرار أثناء قيام الصفة
 

( من قثانون العقوبثات   061و)
( 01الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .0270لسنة 
الث    العاملون يف اجلهثات  -ب

تسهم الدولة يف إدارهتا، أو تسهم 
% علثى  16يف رأمساهلا بنسثبة  

 األقل.
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 )املعلومات والوثائق(:

أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو 
مطبوعة أو خمتزلة أو مصورة أو 
خمزنة الكترونيًا أو بأية طريقة أو 
صور أو أفالم أو رسوم أو خرائط 
أو غريها من وسائل التسجيل 
املكتوبة واملسموعة واملرئية ال  
تتداوهلا سلطات الدولة ومؤسساهتا 

وغريها وهيئاهتا وأجهزهتا املختلفة 
 .األشخاص االعتبارية العامةمن 

 

 )املعلومات والوثائق(:
أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو 
مطبوعة أو خمتزلة أو مصورة أو 
خمزنة الكترونيًا أو بأية طريقة أو 

م أو رسوم أو خرائط صور أو أفال
أو غريها من وسائل التسجيل 
املكتوبة واملسموعة واملرئية ال  
تتداوهلا سلطات الدولة ومؤسساهتا 

وغريها وهيئاهتا وأجهزهتا املختلفة 
 .من األشخاص االعتبارية العامة

 )املعلومات والوثائق(:
أية معلومات شفوية أو مكتوبة أو 
مطبوعة أو خمتزلة أو مصثورة أو  
خمزنة الكترونيًا أو بأية طريقثة أو  
صور أو أفالم أو رسوم أو خرائط 
أو غريها من وسثائل التسثجيل   

بة واملسموعة واملرئية الث   املكتو
تتداوهلا سلطات الدولة ومؤسساهتا 
وهيئاهتثثا وأجهزهتثثا املختلفثثة 

 واألشخاص االعتبارية العامة.
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 

تسري أحكام هذا القانون علثى  
كافة سلطات الدولة ومؤسسثاهتا  

وغريها وهيئاهتا وأجهزهتا املختلفة 
 .من األشخاص االعتبارية العامة

 املادة الثانية
عبارة  قررت اللجنة استبدال -
وغريها من األشخاص )

حمل عبارة  (االعتبارية العامة
 (واألشخاص االعتبارية العامة)

وذلك  ،املادة هنايةالواردة يف 
 على النحو الوارد أدناه:

تسري أحكام هذا القانون على 
كافة سلطات الدولة ومؤسساهتا 

وغريها وهيئاهتا وأجهزهتا املختلفة 
 .من األشخاص االعتبارية العامة

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 

تسري أحكام هذا القانون علثى  
كافة سلطات الدولة ومؤسسثاهتا  
وهيئاهتثثا وأجهزهتثثا املختلفثثة 

 واألشخاص االعتبارية العامة.
 املادة الثالثة

تصنف معلومات ووثائق الدولة إىل 
 املادة الثالثة
 دون تعديل

 املادة الثالثة
 دون تعديل

 املادة الثالثة
تصنف معلومات ووثائق الدولة إىل 
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 الدرجات اآلتية:

أ. درجة )سري للغايثة( وهثي   
املعلومات والوثائق الث  يثؤدي   
إفشاء مضموهنا إىل هتديد سثالمة  
الدولة  أو إىل حثدو  أضثرار   

 خطرية بأمنها أو مصاحلها.
ب. درجة )سري( وهي املعلومات 
والوثائق ال  يؤدي إفشاء مضموهنا 
إىل حدو  أضرار بأمن الدولة أو 

 مصاحلها.
( وهي ج. درجة )حمظور/ حمدود

املعلومات والوثائق الث  يثؤدي   
إفشاء مضموهنا إىل حدو  أضرار 

 الدرجات اآلتية:
أ. درجة )سري للغايثة( وهثي   
املعلومات والوثائق الث  يثؤدي   
إفشاء مضموهنا إىل هتديد سثالمة  
الدولة  أو إىل حثدو  أضثرار   

 خطرية بأمنها أو مصاحلها.
درجة )سري( وهي املعلومات ب. 

والوثائق ال  يؤدي إفشاء مضموهنا 
إىل حدو  أضرار بأمن الدولة أو 

 مصاحلها.
ج. درجة )حمظور/ حمدود( وهي 
املعلومات والوثائق الث  يثؤدي   
إفشاء مضموهنا إىل حدو  أضرار 
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 حمدودة ألمن الدولة أو مصاحلها.

وعلى اجلهات املخاطبة بأحكام 
هذا القانون أن تصدر القرارات 
ال  حتدد املوضوعات ال  تدخل 
يف كل تصنيف من التصنيفات 
السابقة طبقا لطبيعة املعلومات 

 ا.والوثائق املتعلقة هب
 

 حمدودة ألمن الدولة أو مصاحلها.
وعلى اجلهات املخاطبة بأحكثام  

تصدر القثرارات  هذا القانون أن 
ال  حتدد املوضوعات ال  تثدخل  
يف كل تصنيف مثن التصثنيفات   
السابقة طبقا لطبيعثة املعلومثات   

 والوثائق املتعلقة هبا.

 املادة الرابعة
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، 
تعترب معلومات ووثثائق الدولثة   
األخرى ال  ال تشملها أحكام هذا 
فيًذا القانون والقرارات الصادرة تن

 املادة الرابعة
 دون تعديل

 املادة الرابعة
 دون تعديل

 املادة الرابعة
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، 
تعترب معلومات ووثثائق الدولثة   

ال تشملها أحكام هذا  األخرى ال 
القانون والقرارات الصادرة تنفيًذا 
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
له عادية، وعلى املسئول أن حيافظ 
عليها وحيفظها مثن العبثث أو   
الضياع أو التلف وال جيوز إفشاء 

 مضموهنا لغري املعنيني هبا.

له عادية، وعلى املسئول أن حيافظ 
عليها وحيفظها مثن العبثث أو   
الضياع أو التلف وال جيوز إفشاء 

 مضموهنا لغري املعنيني هبا.
 املادة اخلامسة 

املوافقة على قرار جملس النواب  -
حبذف املادة من املشروع بقانون 

حواها يف املادة الثامنة وتضمني ف
من املشروع بقانون، وإعثادة  

 ترقيم املواد الالحقة.

 املادة اخلامسة
حذف املادة مثن املشثروع    -

بقانون وتضمني فحواها يف املثادة  
 الثامنة من املشروع بقانون.

 إعادة ترقيم املواد الالحقة. -

 املادة اخلامسة
مع مراعاة ما جيثري تطبيقثه يف   
الديوان امللكي وديثوان رئثيس   
الوزراء وديوان ويل العهد ووزارة 
الداخلية وقوة دفثاع البحثرين   
واحلرس الوطين وجهثاز األمثن   
الوطين، على اجلهثات املخاطبثة   
بأحكام هثذا القثانون فهرسثة    
املعلومات والوثائق الث  تتثوافر   
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
لديها حسب األصثول املهنيثة   

املتبعة وتصنيف ما يتوجب  والفنية
اعتباره منها حممًيا وفق أحكام هذا 
القانون خالل مدة ال تتجاوز ستة 

 أشهر من تاريخ العمل به.
 املادة السادسة

 املادة اخلامسة بعد إعادة الترقيم
 
 
 
 
 
 

 املادة السادسة
 املادة اخلامسة بعد إعادة الترقيم

 
املوافقة على قرار جملس النواب  -
إذا اطلـع أو  إحالل عبارة "ب

"إذا حمل عبثارة   حصل عليها"
الواردة  ل أو اطلع عليها"حص

، وذلثك  يف البند )أ( من املادة

 املادة السادسة
 املادة اخلامسة بعد إعادة الترقيم

 
إذا اطلـع أو  إحالل عبثارة "  -

"إذا حمثل عبثارة    حصل عليها"
الواردة يف  حصل أو اطلع عليها"
 البند )أ( من املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 املادة السادسة
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 
 

أ. حيظر على أي مسئول إفشاء أية 
معلومات أو وثائق حممية مبوجب 

حصـل  اطلع أو هذا القانون إذا 
أو حازها أو وصثلت إىل   عليها

 علمه حبكم مسئوليته أو وظيفته.
 

ب. حيظر على أي مسئول إخراج 
أية معلومات أو وثائق حممية مثن  
اجلهات املخاطبة بأحكثام هثذا   
القانون، كما حيظر طباعتثها أو  
نسخها أو تصويرها أو ختزينها أو 

 على النحو الوارد أدناه:

 
أ. حيظر على أي مسئول إفشاء أية 
معلومات أو وثائق حممية مبوجب 

اطلع أو حصـل  هذا القانون إذا 
أو حازها أو وصثلت إىل   عليها

 علمه حبكم مسئوليته أو وظيفته.
 

ب. حيظر على أي مسئول إخراج 
أية معلومات أو وثائق حممية مثن  
اجلهات املخاطبة بأحكثام هثذا   
القانون، كما حيظر طباعتثها أو  
نسخها أو تصويرها أو ختزينها أو 

 التعديل: 
 

أ. حيظر على أي مسئول إفشاء أية 
معلومات أو وثائق حممية مبوجب 

اطلع أو حصـل  هذا القانون إذا 
أو حازها أو وصثلت إىل   عليها

 علمه حبكم مسئوليته أو وظيفته.
 

ب. حيظر على أي مسئول إخراج 
أية معلومات أو وثائق حممية مثن  
اجلهات املخاطبة بأحكثام هثذا   
القانون، كما حيظر طباعتثها أو  
نسخها أو تصويرها أو ختزينها أو 

 
 

أ. حيظر على أي مسئول إفشاء أية 
معلومات أو وثائق حممية مبوجب 
هذا القانون إذا حصل أو اطلثع  
عليها أو حازها أو وصثلت إىل  
 علمه حبكم مسئوليته أو وظيفته.

 
ب. حيظر على أي مسئول إخراج 
أية معلومات أو وثائق حممية مثن  
اجلهات املخاطبة بأحكثام هثذا   
القانون، كما حيظر طباعتثها أو  
نسخها أو تصويرها أو ختزينها أو 
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 االحتفاظ هبا خارج هذه اجلهات.

انتهت  ج. حيظر على أي مسئول
خدمته ألي سبب إفشاء أية 
معلومات أو وثائق حصل عليها أو 
وصلت  إىل علمه وكان إفشاؤها 
 حمظوًرا ووفق أحكام هذا القانون.

 
 

 االحتفاظ هبا خارج هذه اجلهات.
ج. حيظر على أي مسئول انتهت 
خدمته ألي سبب إفشاء أية 
معلومات أو وثائق حصل عليها أو 

صلت  إىل علمه وكان إفشاؤها و
 حمظوًرا ووفق أحكام هذا القانون.

 االحتفاظ هبا خارج هذه اجلهات.
ج. حيظر على أي مسئول انتهت 
خدمته ألي سثبب إفشثاء أيثة    
معلومات أو وثائق حصل عليها أو 

صلت  إىل علمه وكان إفشاؤها و
 حمظوًرا ووفق أحكام هذا القانون.

 االحتفاظ هبا خارج هذه اجلهات.
ج. حيظر على أي مسئول انتهت 
خدمته ألي سبب إفشاء أية 
معلومات أو وثائق حصل عليها أو 
وصلت  إىل علمه وكان إفشاؤها 
 حمظوًرا ووفق أحكام هذا القانون.

 املادة السابعة
 املادة السادسة بعد إعادة الترقيم

 
 
 

 املادة السابعة
 املادة السادسة بعد إعادة الترقيم

 
قررت اللجنة إعادة صياغة املادة  -

مبا حيدد األفعال اجلرمية 

 املادة السابعة
 املادة السادسة بعد إعادة الترقيم

 
حمثل   اخلامسة(إحالل كلمة ) -

( الواردة يف البنود السادسةكلمة )

 املادة السابعة
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويصنفها حبسب جسامة 
وخطورة املعلومات والوثائق 
احملمية الواردة يف املادة الثالثة من 

 مشروع القانون.

قررت اللجنة إعادة ترقيم  -
 البنود.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل: 

 

 
 
 

)أ، ب، ج( من املادة، وذلك نظًرا 
 إلعادة ترقيم املواد.

"يعاقب بالسجن إحالل عبارة  -
مدة ال تزيد على مخس سـنوات  
والغرامة اليت ال تقل عن ألـف  
دينار وال تزيد عن مخسـة آالف  
 دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني(

)يعاقب باحلبس مدة ال حمل عبارة 
تزيد على سنتني أو بالغرامة اليت 

 الثواردة  ال تقل عن مائيت دينار(
 يف بداية البند )ج( من املادة.

"وإذا ارتكبـت  إحالل عبارة  -
تلك اجلرمية ملنفعة دولة أو جهـة  
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  مع

ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
 قانون آخر:

يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  أ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  مع

ينص عليها قانون العقوبات أو أي 
 قانون آخر:

بالسجن مـدة ال  أجنبية ُيعاقب 
حمل عبارة  تقل عن مخس سنوات(

وإذا حصلت هذه احملاولة ملنفعة )
دولة أو جهة أجنبيـة يعاقـب   

( الواردة بالسجن املؤبد أو املؤقت
 املادة.يف هناية البند )د( من 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد  مع
ينص عليها قانون العقوبات أو أي 

 قانون آخر:
أ. يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  
على سبع سنوات وبالغرامة ال  ال 

 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد 
ينص عليها قانون العقوبات أو أي 

 قانون آخر:
أ. يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  
على سبع سنوات وبالغرامة ال  ال 
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
على سبع سنوات وبالغرامة ال  ال 
تقل عن ألف دينار وال جتاوز ثالثة 
آالف دينار كل من خالف أحكام 

مثن   اخلامسةالفقرة )أ( من املادة 
وذلـك إذا وقعـت   هذا القانون 

اجلرمية على املعلومات والوثـاق  
ــرتني   ــب الفق ــة جوج  احملمي
)أ، ب( من املادة الثالثة من هذا 

 القانون.

وتكون العقوبة السجن مـدة ال  
تزيد على مخس سنوات والغرامة 
اليت ال تقل عن ألف دينـار وال  
جتاوز ألفي دينـار إذا وقعـت   

يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  أ. 
على سبع سنوات وبالغرامة ال  ال 
تقل عن ألف دينار وال جتاوز ثالثة 
آالف دينار كل من خالف أحكام 

مثن   اخلامسةالفقرة )أ( من املادة 
وذلـك إذا وقعـت   هذا القانون 

اجلرمية على املعلومات والوثـاق  
ــرتني   ــب الفق ــة جوج  احملمي

ن هذا ( من املادة الثالثة مأ، ب)
 القانون.

وتكون العقوبة السجن مـدة ال  
تزيد على مخس سنوات والغرامة 
اليت ال تقل عن ألف دينـار وال  

تقل عن ألف دينار وال جتاوز ثالثة 
آالف دينار، أو بإحثدى هثاتني   
العقوبتني، كل من خالف  أحكام 

مثن   اخلامسةالفقرة )أ( من املادة 
 هذا القانون.

 
 
 
 
 
 
 
 

تقل عن ألف دينار وال جتاوز ثالثة 
آالف دينار، أو بإحثدى هثاتني   
العقوبتني، كل من خالف  أحكام 
الفقرة )أ( من املادة السادسة مثن  

 هذا القانون.
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
ة على املعلومات والوثـائق  اجلرمي

احملمية جوجب الفقرة )جـ( من 
 املادة الثالثة من هذا القانون.

 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد ب. 

 ال على عشر سنوات والغرامة ال 
تقل عن ألفي دينثار وال جتثاوز   
مخسة آالف دينار كل من خالف 
أحكام الفقرة )ب( مثن املثادة   

وذلك إذا اخلامسة من هذا القانون 
ة على املعلومـات  ميوقعت اجلر

والوثائق احملمية جوجب الفقرتني 
)أ، ب( من املادة الثالثة من هذا 

جتاوز ألفي دينـار إذا وقعـت   
ة على املعلومات والوثـائق  اجلرمي

احملمية جوجب الفقرة )جـ( من 
 املادة الثالثة من هذا القانون.

 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  ب. 

ات والغرامة ال  ال على عشر سنو
تقل عن ألفي دينثار وال جتثاوز   
مخسة آالف دينار كل من خالف 
أحكام الفقرة )ب( مثن املثادة   

وذلك إذا اخلامسة من هذا القانون 
ة علـى املعلومـات   ميوقعت اجلر

والوثائق احملمية جوجب الفقرتني 

 
 
 

ب. يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  
على عشر سنوات وبالغرامة ال  ال 
تقل عن ألفي دينثار وال جتثاوز   
دى مخسة آالف دينار، أو بإحث 

هاتني العقوبتني، كل من خثالف  
أحكام الفقرة )ب( مثن املثادة   

 من هذا القانون. اخلامسة
 
 
 

 
 
 

ب. يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  
على عشر سنوات وبالغرامة ال  ال 
تقل عن ألفي دينثار وال جتثاوز   
مخسة آالف دينار، أو بإحثدى  
هاتني العقوبتني، كل من خثالف  
أحكام الفقرة )ب( مثن املثادة   

 السادسة من هذا القانون.
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 القانون.

وتكون العقوبة السجن مـدة ال  
بع سنوات والغرامة تزيد على س

اليت ال تقل عن ألف دينـار وال  
ثالثة آالف دينار إذا وقعت  جتاوز
ة على املعلومات والوثـائق  مياجلر

احملمية جوجب الفقرة )جـ( من 
 املادة الثالثة من هذا القانون.

 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد  ت.
على مخس سنوات والغرامة اليت 
ال تقل عن ألف دينار وال تزيـد  
على ألفي دينار كل من خـالف  

( من املادة الثالثة من هذا أ، ب)
 القانون.

مـدة ال  وتكون العقوبة السجن 
تزيد على سبع سنوات والغرامة 
اليت ال تقل عن ألف دينـار وال  
جتاوز ثالثة آالف دينار إذا وقعت 

ة على املعلومات والوثـائق  مياجلر
احملمية جوجب الفقرة )جـ( من 

 املادة الثالثة من هذا القانون.
 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد  ت.
على مخس سنوات والغرامة اليت 

ف دينار وال تزيـد  ال تقل عن أل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد ج. 
على مخس سنوات والغرامة اليت 
ال تقل عن ألف دينار وال تزيـد  
عن مخسة آالف دينار أو بإحدى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ج. يعاقب باحلبس مدة ال تزيثد  
على سنتني أو بالغرامة ال  ال تقل 
عن مائ  دينار كل من خثالف  
أحكام الفقرة )ج( مثن املثادة   
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
أحكام الفقرة )ج( مـن املـادة   
اخلامسة من هذا القانون وذلـك  

ة على املعلومات ميإذا وقعت اجلر
والوثائق احملمية جوجب الفقرتني 

هذا ) أ ، ب( من املادة الثالثة من 
 القانون.

وتكون العقوبة احلبس والغرامـة  
اليت ال تقل عن مخسمائة دينـار  

جتاوز ألف دينار إذا وقعـت   وال
ة على املعلومات والوثـائق  مياجلر

احملمية جوجب الفقرة )جـ( من 
 املادة الثالثة من هذا القانون.

 

على ألفي دينار كل من خـالف  
أحكام الفقرة )ج( مـن املـادة   

هذا القانون وذلـك   اخلامسة من
ة على املعلومات ميإذا وقعت اجلر

احملمية جوجب الفقرتني  والوثائق
( من املادة الثالثة من هذا ) أ ، ب
 القانون.

وتكون العقوبة احلبس والغرامـة  
دينـار  اليت ال تقل عن مخسمائة 

وال جتاوز ألف دينار إذا وقعـت  
ة على املعلومات والوثـائق  مياجلر

احملمية جوجب الفقرة )جـ( من 
 .املادة الثالثة من هذا القانون

، كل من خثالف  هاتني العقوبتني
أحكام الفقرة )ج( مثن املثادة   

 من هذا القانون. اخلامسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السادسة من هذا القانون.
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد   ج.
مخس سنوات كل من دخل على 

ور ظول إىل مكان حمخأو حاول الد
الولوج غري املشروع لـنظم  أو 

بقصد احلصول علـى   املعلومات
معلومات أو وثائق حممية طبقـا  

 .القانون اهذألحكام 
 
 
 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد   د .
على عشر سنوات كل من حصل 
بوسثيلة غثثري مشثثروعة علثثى  

 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد   ج.
مخس سنوات كل من دخل على 

ور ظول إىل مكان حمخأو حاول الد
لـنظم  الولوج غري املشروع أو 

علـى  بقصد احلصول  املعلومات
معلومات أو وثائق حممية طبقـا  

 .القانون اهذألحكام 
 
 

 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد   د .

على عشر سنوات كل من حصل 
بوسثثيلة غثثري مشثثروعة علثثى 

د. يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  
على مخس سنوات كل من دخل 
أو حاول الدخول إىل مكان حمظور 
بقصد احلصول على معلومات أو 
وثائق حممية طبًقا هلذا القثانون،  
وإذا ارتكبت تلك اجلرمية ملنفعة 
دولة أو جهة أجنبيـة ُيعاقـب   
بالسجن مدة ال تقل عن مخـس  

 .سنوات
 

هث. يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
على عشر سنوات كل من حصل 
بوسثثيلة غثثري مشثثروعة علثثى 

د. يعاقب بالسجن مدة ال تزيثد  
على مخس سنوات كل من دخل 

إىل مكان حمظور أو حاول الدخول 
بقصد احلصول على معلومات أو 
وثائق حممية طبًقا هلذا القانون، وإذا 
حصلت هذه احملاولة ملنفعة دولة أو 
جهة أجنبية يعاقب بالسجن املؤبد 

 أو املؤقت.
 
 

هث. يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
على عشر سنوات كل من حصل 
بوسثثيلة غثثري مشثثروعة علثثى 
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
طبقـا  معلومات أو وثائق حمميثة  

 .ألحكام هذا القانون
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  هـ.
عن سنة أو بالغرامة ال  ال جتاوز 
مائة دينار كل من وصل إىل علمه 

من املعلومات أو الوثائق أي 
 احملمية طبقا ألحكام هذا القانون
حبكم طبيعة عمله ووظيفته أو بعد 
تركه الوظيفة أو انتهاء مسؤوليته 
ألي سبب من األسباب وأفشاها 

طبقـا  معلومات أو وثائق حمميثة  
 .ألحكام هذا القانون

 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد  هـ.
عن سنة أو بالغرامة ال  ال جتاوز 
مائة دينار كل من وصل إىل علمه 

من املعلومات أو الوثائق أي 
 احملمية طبقا ألحكام هذا القانون
حبكم طبيعة عمله ووظيفته أو بعد 
تركه الوظيفة أو انتهاء مسؤوليته 
ألي سبب من األسباب وأفشاها 

معلومات أو وثائق حممية طبًقا هلذا 
القانون، وتكون العقوبة السثجن  

صول املؤبد أو املؤقت إذا كان احل
عليها بقصد إفشائها لدولة أو جهة 

 أجنبية.
و. يعاقب باحلبس مدة ال تزيثد  
على سنة أو بالغرامة ال  ال جتاوز 
مائة دينار كل من وصل إىل علمه 
أي سر من املعلومات أو أية وثيقة 
حممية حبكم طبيعة عمله ووظيفتثه  
أو بعد تركه الوظيفثة أو انتثهاء   
مسئوليته ألي سبب من األسباب 

 وأفشاها دون سبب مشروع.

طبًقا هلذا معلومات أو وثائق حممية 
القانون، وتكون العقوبة السثجن  
املؤبد أو املؤقت إذا كان احلصول 
عليها بقصد إفشائها لدولة أو جهة 

 أجنبية.
و. يعاقب باحلبس مدة ال تزيثد  
على سنة أو بالغرامة ال  ال جتاوز 
مائة دينار كل من وصل إىل علمه 
أي سر من املعلومات أو أية وثيقة 

ه ووظيفتثه  حممية حبكم طبيعة عمل
أو بعد تركه الوظيفثة أو انتثهاء   
مسئوليته ألي سبب من األسباب 

 وأفشاها دون سبب مشروع.
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 .دون سبب مشروع

يعاقب بذات العقوبة الواردة كما 
يف الفقرة السابقة من خالف 
أحكام املادة الرابعة من هذا 

 .القانون
 

يعاقب على الشروع يف اجلنح  و.
السابقة بنصف العقوبة املقـدرة  

 .للجرمية التامة
 

يف مجيع األحوال إذا وقعت ي. 
أي من اجلرائم الواردة يف 
الفقرات السابقة ملنفعة دولة أو 

نبية ُعّد ذلك ظرًفا جهة أج

 .دون سبب مشروع
يعاقب بذات العقوبة الواردة كما 

يف الفقرة السابقة من خالف 
أحكام املادة الرابعة من هذا 

 .القانون
 

يعاقب على الشروع يف اجلنح  و.
السابقة بنصف العقوبة املقدرة 

 .للجرمية التامة
 

يف مجيع األحوال إذا وقعت ي. 
أي من اجلرائم الواردة يف 
الفقرات السابقة ملنفعة دولة أو 
جهة أجنبية ُعّد ذلك ظرًفا 
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 .مشدًدا

 

 .مشدًدا

 املادة الثامنة
 املادة السابعة بعد إعادة الترقيم

 
 
 

مع مراعاة ما جيري تطبيقـه يف  
الديوان امللكي وديوان رئـيس  
الــوزراء وديــوان ويل العهــد 
ووزارة الداخلية وقـوة دفـاع   

واحلرس الوطين وجهاز  البحرين
األمن الوطين، علـى اجلهـات   

 املادة الثامنة
 املادة السابعة بعد إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس النواب  -
على النحو  إعادة صياغة املادةب

 التايل:

مع مراعاة ما جيري تطبيقـه يف  
الديوان امللكي وديوان رئـيس  
الــوزراء وديــوان ويل العهــد 
ووزارة الداخلية وقـوة دفـاع   
البحرين واحلرس الوطين وجهاز 
األمن الوطين، علـى اجلهـات   

 املادة الثامنة
 عة بعد إعادة الترقيماملادة الساب

 إعادة صياغة املادة. -
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
مع مراعاة ما جيري تطبيقـه يف  
الديوان امللكي وديوان رئـيس  
الــوزراء وديــوان ويل العهــد 
ووزارة الداخلية وقـوة دفـاع   
البحرين واحلرس الوطين وجهاز 
األمن الوطين، علـى اجلهـات   

 املادة الثامنة
 
 
 

 
تصدر اجلهات املخاطبة بأحكثام  
هذا القانون، خالل ستة أشهر من 
تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسيثة،  
القرارات ال  حتثدد املعلومثات   
والوثائق احملمية طبًقا ألحكامثه،  
وتنظم كيفية حفظها مبثا يكفثل   
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
املخاطبة بأحكام هذا القانون أن 
تصدر خالل ستة أشهر من تاريخ 
ــة،  ــدة الر ي ــره يف اجلري نش
القرارات اليت حتدد املعلومـات  
والوثائق احملمية طبًقا ألحكامـه،  
وفهرستها وتصـنيفها، وتنظـيم   
كيفية حفظها جا يكفل محايتـها  

سريتها، ومدة انتهاء وسالمتها و
صفة السرية عنها، وإجـراءات  
حفظها بعد زوال هذه الصـفة،  
وذلك بالتنسـيق مـع اجلهـاز    

 املركزي للمعلومات.
 

املخاطبة بأحكام هذا القانون أن 
تصدر خالل ستة أشهر من تاريخ 
ــة،  ــدة الر ي ــره يف اجلري نش

حتدد املعلومـات   القرارات اليت
والوثائق احملمية طبًقا ألحكامـه،  
وفهرستها وتصـنيفها، وتنظـيم   
كيفية حفظها جا يكفل محايتـها  
وسالمتها وسريتها، ومدة انتهاء 
صفة السرية عنها، وإجـراءات  
حفظها بعد زوال هذه الصـفة،  
وذلك بالتنسـيق مـع اجلهـاز    

 املركزي للمعلومات.
 

ذا القانون أن املخاطبة بأحكام ه
تصدر خالل ستة أشهر من تاريخ 
ــة،  ــدة الر ي ــره يف اجلري نش
القرارات اليت حتدد املعلومـات  
والوثائق احملمية طبًقا ألحكامـه،  
وفهرستها وتصـنيفها، وتنظـيم   
كيفية حفظها جا يكفل محايتـها  
وسالمتها وسريتها، ومدة انتهاء 
صفة السرية عنها، وإجـراءات  

ه الصـفة،  حفظها بعد زوال هذ
وذلك بالتنسـيق مـع اجلهـاز    

 املركزي للمعلومات.
 

وسالمتها وسريتها، ومدة  محايتها
انتثثهاء صثثفة السثثرية عنثثها، 
وإجراءات حفظها بعد زوال هذه 

 الصفة.
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 نصوص املواد 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانون مواد نصوص

 كما وردت من احلكومة
 املادة التاسعة

 املادة الثامنة بعد إعادة الترقيم
 
 
 

على رئـيس جملـس الـوزراء    
تنفيذ  -كل فيما خيصه -والوزراء

هذا القانون، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشره يف اجلريـدة  

 .الر ية

 املادة التاسعة
 املادة الثامنة بعد إعادة الترقيم

 
على النحو  إعادة صياغة املادة -

 التايل: 

على رئيس جملس الوزراء )
تنفيذ  -كل فيما خيصه -والوزراء

هذا القانون، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 .(الر ية

 املادة التاسعة
 الترقيماملادة الثامنة بعد إعادة 

 
 دون تعديل

 املادة التاسعة
 
 
 
 

على اجلهات املخاطبة بأحكام هذا 
القانون تنفيذه، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشثره يف اجلريثدة   

 الرمسية.
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 م1112مارس 11التاريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

رقم ) ( لسنة )    ( بشأن حماية معلومات ووثائق مشروع قانون  :الموضوع

 الدولة.

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

بن صالح الصالح رئيس  معالي السيد علي، أرفق م8888مارس  88بتاريخ 

مشروع  من (، نسخة8د  8ف ت ق/  ل ص 788، ضمن كتابه رقم )المجلس

إلى لجنة ، رقم ) ( لسنة )    ( بشأن حماية معلومات ووثائق الدولةقانون 

الشؤون  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 .نيالخارجية والدفاع واألمن الوط

 

، عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة م8888مااااارس  88وبتاااااريخ      

وذلاك بحضاور ، الماذكور قانونال مشروع، حيث اطلعت على السابع عشراجتماعها 

 بالمجلس. مستشار القانونيال
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لمبااد   قاانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة      

، كما تود اإلشارة إلى أنها الحظت عناد اساتعرام مشاروع القاانون الدستوروأحكام 

أنه في تقرير العقوبات تم الانص علاى عيعاقاا بالساجن أو الةراماة أو بهحادن  ااتين 

العقوبتينع، في حين أن الفقه الجنائي اساتقر علاى اعتباار الةراماة فاي الجناياات  اي 

كااون الةرامااة عقوبااة أأاالية ويجااو  عقوبااة تبعيااة وليساات أأاالية، أمااا فااي الجاان  فت

 .حينها اختيار أي منهما، لذا البد من تعديل النأوص المتعلقة بذلك

 واألمر متروك للجنتكم الموقرة بهذا الشأن.     

 

 رأي اللجنة:

رقرررم ) ( لسرررنة )    ( بشرررأن حمايرررة مشرررروع قرررانون تااارن اللجناااة ساااالمة      

الدساااتورية والقانونياااة، إذا تااام األخاااذ مااان النااااحيتين  ،معلومرررات ووثرررائق الدولرررة

 بالمالحظات المشار إليها أعاله.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 


