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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

خبصوص مشروع قانون باملوافقة 

على قانون )النظام( املوحد بشأن 

املواد املستنفدة لطبقة األوزون لدول 

التعاون لدول اخلليج جملس 

العربية، املرافق للمرسوم امللكي 

 م.3102( لسنة 88رقم )
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 م4102مارس  42التاريخ : 

 
 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالتقرير السابع ل
املوحد بشأن ظام( مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقة على قانون )ن خبصوص

ة لطبقة األوزون لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق داملواد املستنف
 م4102( لسنة 88للمرسوم امللكي رقم )

 لثمن الفصل التشريعي الثا الرابعالعادي  ددور االنعقا
 

 مقدمـة:
 

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاا  معاار يسايل  لال ال ا ي       

االنعقااد  م، من دوي 4089فرباير  81( املؤيخ يف 9د 3ص ل م   / ف 409يقم ) 

م روع والذي مت مب جبه تكليف اللجنة بدياسة  من الفصل الت ريعي الثالث الرابعالعادي 

ة لطبقاة  دظام( امل حد ب أن امل اد املستنفقان ن يقم ) ( لسنة ) ( بامل افقة على قان ن )ن

( 11األوزون لدول  لل التعاون لدول اخلليج العربية، املرافق للمرس م امللكاي يقام )  

 .م4083لسنة 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 84القان ن يف اجتماعها الثاين ع ار امل افاق   م روع تدايست اللجنة  (0)
 م.4089 مايس

 

موضـوع   مبشروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة   (4)
 :يلي البحث والدراسة واليت اشتملت على ما

 

 ( مرفق يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال  ي  . ) -

 ( مرفقمذكرة املست اي القان ين ل ؤون اللجان. )  -

 (مرفقمذكرة  اجمللل األعلى للبيئة. )  -

 ( مرفققراي  لل الن ا  ومرفقاته. )  -

)  .ومذكرتا احلك مة وهيئة الت ريع واإلفتاء القان ين ب أنهم روع القان ن املذك ي   -
 ( مرفق

 

  وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها ممثلو وزارة شؤون البلديات والتخطيط
 العمراين )اجمللس األعلى للبيئة(، حيث حضر كل من:

 

 ناسب الرسيل التنفيذي.  ايك بن دينهاد مباالدكت ي حمم -

 يسيل وحدة امل اد الكيماوية.  ب مبايكاالسيد حسن علي حبي -

 املست اي القان ين.  الدكت ي إيها  طايق عبدالعظيم  -
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د ـمحي ـاذ حمسـناألست كما شايك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللل -
 ان.ـؤون اللجـانوين لشـار القـون املستشـمره

  مـن هاشـة حسـالسيدة خولوت ىل أمانة سار اللجنة.. 
 

ـًا : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:  ثانيـ

اطلعت اللجنة على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال  ي  والذي جاء 
 ( مرفقمؤكًدا لسالمة م روع القان ن من الناحيتني الدست يية والقان نية. )

ـًا : رأي   :اجمللس األعلى للبيئةثالث

 للبيئة املالحظات التالية:للمجلل األعلى كان 

جاء بتقرير اللجنة يف املادة الرابعة أن نص املادة كما ويد يف م روع القاان ن ها     -
كالتار )جي ز لصاحب ال أن أن يتظلم إىل ال زير املختص ب ؤون الثروة احلي انية....(، 

العباية التالية  وير  اجمللل أن م روع  القان ن مل يتضمن العباية سالفة الذكر وإمنا تضمن
 )جي ز لصاحب ال أن أن يتظلم إىل يسيل اجمللل األعلى للبيئة......(.

صياغة نص املادة الرابعة قد تثري عدم وض ح عند التطبيق العملي إذ أن عباية )بكتا   -
 مسجل بعلم ال ص ل( حتتمل أحد معنيني :

  اجمللل بكتا  مسجل بعلم أن يك ن إخطاي اجمللل األعلى للبيئة إىل املتظلم بقراي
 ال ص ل.

   أن ي ترط يف التظلم املرف ع إىل اجمللل األعلى للبيئة أن يك ن بكتا  مساجل
 بعلم ال ص ل.
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ويقترح اجمللل ذكر العباية العامة )ثالثني ي مًا من تاييخ اإلخطاي( إذ يك ن إخطااي  
باإلخطاي أو باأي   املتظلم بأية وسيلة مثل اإلخطاي املباشر له من قبل امل ظف املعين
 وسيلة أخر  حتقق اتصال علم املتظلم بالقراي الصادي عن اجمللل.

فيما يتعلق بنص املادة اخلامسة، ير  اجمللل أن اهلدف من وضع عباية )ال تقل عن(  -
ه  االيتقاء بقيمة الغرامة املالية احملك م هبا لتصل إىل احلد املكافئ للمخالفة ذاهتا، مبعىن 

أديجنا عباية )ال جتاوز ثالثة آالف ديناي( قد حيكم بالغرامة ابتداء من ماسة أنه إذا ما 
ديناي يف حني أن حجم األضراي البيئية اليت تسببها املخالفة قد جياوز قيمته ع ارات  

وضاع   -وتفاديًا ل بهة الع اي الدست يي–املرات قيمة احملك م به، لذا يقترح اجمللل 
دأ ال رعية اجلناسية الذي تطلب وضاع احلادين األدىن   حدين أدىن وأقصى إعمااًل ملب

 (مرفقواألقصى معًا.)

ـًا    رأي اللجنة : -رابع

فضاًل عن الديباجة،  سبع م ادتدايست اللجنة م روع القان ن والذي يتألف من 
النظام امل حد ب أن امل اد املستنفدة لطبقة األوزون لدول  لل التعاون كما اطلعت على 

وممثلي ،  وقد تب دلت ب أنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة العربية لدول اخلليج
 على مذكرة املست اي القان ين ل ؤون اللجان، كما اطلعت اللجنة اجمللل األعلى للبيئة

على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال  ي  والذي جاء مؤكًدا لسالمة و
 .الدست يية والقان نيةم روع القان ن من الناحيتني 

املذك ي من ثالثة أب ا ، ومرفق، تضمن البا  األول بعض التعريفات ويتألف النظام 
ال ايدة يف النظام امل حد واألهداف، فيما تناول البا  الثاين التحكم بامل اد واألجهزة 

 واملنتجات اخلاضعة للرقابة.
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جلهة املختصة بإصداي قاسمة بامل اد اخلاضعة الثالثة حىت الثامنة قيام ا امل اد من تناولتكما 
للرقابة، وحظر استرياد املستعمل من األجهزة واملعدات واملنتجات اخلاضعة للرقابة، وحظر 
تصنيع أو استخدام امل اد اخلاضعة للرقابة واألجهزة واملعدات واملنتجات اخلاضعة للرقابة يف 

 الصناعات أو املن آت اجلديدة.

د من التاسعة حىت اخلامسة ع رة أمهية قيام ال زايات واهليئات وقد تضمنت امل ا
واملؤسسات احلك مية وغري احلك مية يف دول اجمللل باحلص ل على م افقة بيئية من اجلهة 
املختصة عند إبرام العق د وامل اييع ذات العالقة، والتزامها بتقدمي ك  ف يبع سن ية 

لث قيام اجلهة املختصة يف كل دولة ب ضع العق بات للجهة املختصة، فيما تناول البا  الثا
املناسبة  اليت تت افق مع الت ريعات ال طنية اخلاصة بتلك الدولة وتناول البا  الرابع أحكام 

 عامة.

، وإذ تؤمن اللجنة باألمهية الكرب  لطبقة األوزون واليت تعد جزءًا هاما من الغالف اجل ي
،           حلماية ك كب األيض من اآلثاي اخلطرية ألشعة ال مل للدوي الكبري الذي تق م به نظرًا

يهدف إىل التخلص من استهالك امل اد املستنفدة لطبقة  م روع القان نوحيث أن 
األوزون وإحالل البداسل اآلمنة هلذه امل اد وتنظيم عمليات االسترياد والتصدير وإعادة 

 ت وامل اد اخلاضعة للرقابة، فإن اللجنة تر التصدير ونقل وختزين وتداول األجهزة واملعدا
ظام( م روع قان ن يقم ) ( لسنة ) ( بامل افقة على قان ن )نأمهية الت صية بامل افقة على 
ة لطبقة األوزون لدول  لل التعاون لدول اخلليج العربية، دامل حد ب أن امل اد املستنف

 .م4083( لسنة 11املرافق للمرس م امللكي يقم )

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - خامس

( من الالسحة الداخلية جمللل ال  ي ، اتفقت اللجنة على اختياي  34إعمااًل لنص املادة ) 
  من : كل
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ـًا      املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهريسعادة   .0  مقرًرا أصليـ

ـًاقرًرا م  فـؤاد أمحــد احلاجــيسعادة األستاذ  .4  احتياطي

 

 

ـًا  توصية اللجنة : - سادس
 

، فإن اللجنة م روع القان نيف ض ء ما داي من مناق ات وما أبدي من آياء أثناء دياسة 
 ت صي مبا يلي :

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( باملوافقـة علـى   املوافقة من حيث املبدأ على  -
األوزون لدول جملس التعاون ة لطبقة دظام( املوحد بشأن املواد املستنفقانون )ن

 .م4102( لسنة 88رسوم امللكي رقم )لدول اخلليج العربية، املرافق للم

 يف اجلدول املرفق.تفصياًل  تاملوافقة على مواد مشروع القانون كما ورد   -

 
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع                     فــؤاد أمحـد احلاجــي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة               رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب  
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 رقم ) ( لسنة )    ( باملوافقة على قانون )النظام( املوحد  قانون مشروع
 املستنفدة لطبقة األوزون لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بشان املواد

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيساى آل خليفاة  
 ملك مملكة البحرين.
 الدست ي،بعد االطالع على 

( 48وعلى املرس م بقان ن يقم )
ب أن البيئة، املعدل  8441لسنة 

( لسانة  1باملرس م بقان ن يقم )
8441، 

( 91وعلى املرس م بقان ن يقم )
بإن ااء وتنظايم    4084لسنة 

 اجمللل األعلى للبيئة،

 الديباجة
 

كما  الديباجةامل افقة على نص  -
 ويد من احلك مة امل قرة.

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيساى آل خليفاة  
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدست ي،
( 48)وعلى املرس م بقان ن يقم 

ب أن البيئة، املعدل  8441لسنة 
( لسانة  1باملرس م بقان ن يقم )

8441، 
( 91وعلى املرس م بقان ن يقم )

بإن ااء وتنظايم    4084لسنة 



89 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

وعلى قان ن )النظام( امل حد ب ان 
ة لطبقة األوزون امل اد املستنفد
التعاون لدول اخلليج لدول  لل 

 قراي باعتماده والصادي ،العربية
 لدول التعاون جمللل األعلى اجمللل
 الثالثة دويته يف العربية اخلليج

 البحرين مملكة يف املنعقدة والثالثني
 84 – 88 والثالثاء االثنني ي مي
 42-49 امل افق ها 8939 صفر

 هلذا املرافق م،4084 ديسمرب
 القان ن،
 لسنة (80) يقم ماملرس  وعلى
 دولة انضمام ب أن 8440

 اجمللل األعلى للبيئة،
وعلى قان ن )النظام( امل حد ب ان 

ة لطبقة األوزون امل اد املستنفد
لدول  لل التعاون لدول اخلليج 

 قراي باعتماده والصادي ،العربية
 لدول التعاون جمللل األعلى اجمللل
 الثالثة دويته يف العربية اخلليج

 البحرين مملكة يف املنعقدة والثالثني
 84 – 88 والثالثاء االثنني ي مي
 42-49 امل افق ها 8939 صفر

 هلذا املرافق م،4084 ديسمرب
 القان ن،
 لسنة (80) يقم املرس م وعلى
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 طبقة حلماية فينا اتفاقية إىل البحرين
 مايس 44 يف احملرية األوزون
 م نتريال وبروت ك ل ،8412
 لطبقة املستنفدة امل اد ب أن

 سبتمرب 81 يف احملري األوزون
8411، 
 لسنة (98) يقم املرس م وعلى
 تعديلي على بالتصديق 4000

 8444 لسنة ك بنهاجن
 على 8441 لسنة وم نتريال
 املستنفدة امل اد ب أن بروت ك ل

 81 يف احملري األوزون لطبقة
 ،8411 سبتمرب

 دولة نضماما ب أن 8440
 طبقة حلماية فينا اتفاقية إىل البحرين
 مايس 44 يف احملرية األوزون
 م نتريال وبروت ك ل ،8412
 لطبقة املستنفدة امل اد ب أن

 سبتمرب 81 يف احملري األوزون
8411، 
 لسنة (98) يقم املرس م وعلى
 تعديلي على بالتصديق 4000

 8444 لسنة ك بنهاجن
 على 8441 لسنة وم نتريال
 امل اد ب أن م نتريال بروت ك ل
 يف احملري األوزون لطبقة املستنفدة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 لسنة (34) يقم املرس م وعلى
 تعديل على بالتصديق 4083
 برت ك ل على 8444 لعام بيجني

 املستنفدة امل اد ب أن م نتريال
 81 يف احملري األوزون لطبقة
 ،8411 سبتمرب
 الن ا  و لل ال  ي  ل ل أقر

 صدقنا وقد نصه، اآليت القان ن
 وأصديناه: عليه

 ،8411 سبتمرب 81
 لسنة (34) يقم املرس م وعلى
 تعديل على بالتصديق 4083
 برت ك ل على 8444 لعام بيجني

 املستنفدة امل اد ب أن م نتريال
 81 يف احملري األوزون لطبقة
 ،8411 سبتمرب
  ا الن و لل ال  ي   لل أقر

 صدقنا وقد نصه، اآليت القان ن
 وأصديناه: عليه
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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
ووفق على قان ن )النظام( امل حد 
ب أن امل اد املساتنفدة لطبقاة   
األوزون لدول  لال التعااون   
لدول اخلليج العربياة والصاادي   
باعتماده قراي اجمللل األعلى جمللل 
التعاون لدول اخلليج العربياة يف  

ة والثالثني املنعقدة يف دويته الثالث
 االثانني مملكة البحرين يا مي  

 8939 صفر 84 – 88 والثالثاء
 ديسامرب  42-49 امل افاق  ها

 القان ن. هلذا املرافق م،4084

 املادة األوىل
 

امل افقة على نص املادة كماا   -
 ويد من احلك مة امل قرة.

 املادة األوىل
 

 دون تعديل

 املادة األوىل
ووفق على قان ن )النظام( امل حد 
ب أن امل اد املساتنفدة لطبقاة   
األوزون لدول  لال التعااون   
لدول اخلليج العربياة والصاادي   
باعتماده قراي اجمللل األعلى جمللل 
التعاون لدول اخلليج العربياة يف  
دويته الثالثة والثالثني املنعقدة يف 

 االثانني مملكة البحرين يا مي  
 8939 صفر 84 – 88 والثالثاء
 ديسامرب  42-49 امل افاق  ها

 القان ن. هلذا املرافق م،4084
 



88 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ثانيةاملادة ال
يف تطبيق أحكام القان ن )النظام( 
املرافق يقصاد بعبااية جلاجلهاة    

 املختصةجل اجمللل األعلى للبيئة.
 

 ثانيةاملادة ال
 

امل افقة على نص املادة كما  -
 ويد من احلك مة امل قرة.

 ثانيةاملادة ال
 

 دون تعديل

 ثانيةاملادة ال
يف تطبيق أحكام القان ن )النظام( 
املرافق يقصاد بعبااية جلاجلهاة    

 املختصةجل اجمللل األعلى للبيئة.
 

 ثالثةاملادة ال
بتحديد فئاات الرسا م   يصدي 

املسااتحقة عاان اخلاادمات  
والتراخيص الايت تقادم طبقاًا    
ألحكام القان ن )النظام( املرافاق  

األعلاى  قراي من يسيل اجمللال  
 للبيئة بعد م افقة  لل ال زياء.

 ثالثةاملادة ال
 

امل افقة على نص املادة كما  -
 ويد من احلك مة امل قرة.

 ثالثةاملادة ال
 

 دون تعديل

 ثالثةاملادة ال
بتحديد فئاات الرسا م   يصدي 

املسااتحقة عاان اخلاادمات  
والتراخيص الايت تقادم طبقاًا    
ألحكام القان ن )النظام( املرافاق  

من يسيل اجمللال األعلاى   قراي 
 للبيئة بعد م افقة  لل ال زياء.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 رابعةاملادة ال
 
 
 

لذوي الشأن التظلم من 
القرارات الصادرة تنفيذًا 
ألحكام النظام املرافق إىل رئيس 
اجمللس األعلى للبيئة خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ اإلخطار 
بالقرار بكتاب مسجل بعلم 

 الوصول.
وجيب البّت يف التظلم خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، 

 رابعةاملادة ال
امل افقة على قراي  لل الن ا   -

 بإعادة صياغة املادة.
 

 رابعةاملادة ال
  قري اجمللل إعادة صياغة املادة

 على النح  ال ايد أدناه.

 :نص املادة بعد التعديل
لذوي الشأن التظلم من 
القرارات الصادرة تنفيذًا 
ألحكام النظام املرافق إىل رئيس 
اجمللس األعلى للبيئة خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ اإلخطار 
بالقرار بكتاب مسجل بعلم 

 الوصول.
وجيب البّت يف التظلم خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، 

 رابعةاملادة ال
 
 
 

جي ز لصاحب ال أن أن يتظلم من 
القرايات الصادية تنفيذا ألحكام 
القان ن )النظام( املرافق إىل يسيل 
اجمللل األعلى للبيئة خالل ثالثني 
ي مًا من تاييخ اإلخطاي، ويعتارب  
مروي ثالثني ي مًا من تاييخ تقدمي 
التظلم دون يد عليه مبثابة يفاض  
ضمين له، وحيق لصاحب ال اأن  

لى القاراي الصاادي   أن يطعن ع
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

واذا صدر القرار بالرفض 
وجب ان يكون مسببًا، ويعترب 
مرور ثالثني يومًا من تاريخ 
تقدمي التظلم دون رد مبثابة 

 رفض له.
وجيوز الطعن على القرار 
الصادر برفض التظلم خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ اإلخطار 

وات ميعاد البّت يف بالرفض أو ف
 التظلم أمام احملكمة املختصة.

واذا صدر القرار بالرفض وجب 
ان يكون مسببًا، ويعترب مرور 
 ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي
 التظلم دون رد مبثابة رفض له.

وجيوز الطعن على القرار 
الصادر برفض التظلم خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ اإلخطار 
بالرفض أو فوات ميعاد البّت يف 

 التظلم أمام احملكمة املختصة.
 

برفض التظلم خالل ثالثني ي ماًا  
من تاييخ إخطايه باالرفض، أو  

 اعتبايه مرف ضًا.
وال جياا ز الطعاان يف أي ماان 
القرايات امل اي اليها مباشرة أمام 
احملكمة املختصة إال بعد الاتظلم  

 منها.
 

 امسةاملادة اخل
 
 

 امسةاملادة اخل
امل افقة على قراي  لل الن ا   -

 بإجراء ما يأيت:

 امسةاملادة اخل
 يأيت:قري اجمللل إجراء ما  -

( أينما ال تقل عنتغيري عباية ) -

 امسةاملادة اخل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مع عدم اإلخالل بأية عق بة أشد 

( أينما ال تقل عنتغيري عباية ) -
ال ويدت يف املادة لتصبح )

 (.اوزجت

شخص طبيعي أو تغيري عباية ) -
( ال ايدة يف الفقرة األوىل معنوي
 (.منلتصبح )

( ال ايدة يف كماتغيري كلمة ) -
بداية الفقرتني الثانية والثالثة إىل 

 حرف العطف )و(.

إعادة تسلسل أيقام امل اد  -
 املذك ية يف الفقرة الثانية.

 

ال ويدت يف املادة لتصبح )
 (.جتاوز

 

شخص طبيعي أو تغيري عباية ) -
( ال ايدة يف الفقرة األوىل معن ي
 (.منلتصبح )

( ال ايدة يف كماتغيري كلمة ) -
بداية الفقرتني الثانية والثالثة إىل 

 (.وحرف العطف )

إعادة تسلسل أيقام امل اد  -
 املذك ية يف الفقرة الثانية.

 :نص املادة بعد التعديل
مع عدم اإلخالل بأية عق بة أشد 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ينص عليها قان ن آخر يعاقب 
 ال جتاوزباحلبل وبالغرامة اليت 

ثالثة آالف ديناي، أو بإحد  
خالف  منهاتني العق بتني كل 

حكم املادة الرابعة من هذا القان ن 
)النظام( املرافق مع احلكم 

 باملصادية وج بيًا.
 
ال يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت و

ألفى ديناي أو بإحد  هاتني  جتاوز
لعق بتني كل شخص طبيعي أو ا

  معن ي خالف أحكام امل اد 
من هذا القان ن  1،،،00،01

ينص عليها قان ن آخر يعاقب 
 ال جتاوزباحلبل وبالغرامة اليت 

ثالثة آالف ديناي، أو بإحد  
خالف  منهاتني العق بتني كل 

حكم املادة الرابعة من هذا القان ن 
)النظام( املرافق مع احلكم 

 باملصادية وج بيًا.
 

ال يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت و
ألفى ديناي أو بإحد  هاتني  جتاوز

العق بتني كل شخص طبيعي أو 
معن ي خالف أحكام امل اد 

من هذا القان ن  1،،،00،01

مع عدم اإلخالل بأية عق بة أشد 
آخر يعاقب  ينص عليها قان ن

باحلبل وبالغرامة اليت ال تقل عن 
ثالثة آالف ديناي، أو بإحد  
هاتني العق بتني كل شخص 
طبيعي أو معن ي خالف حكم 
املادة الرابعة من هذا القان ن 
)النظام( املرافق مع احلكم 

 باملصادية وج بيًا.
كما يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت 
ال تقل عن ألفى ديناي أو بإحد  
هاتني العق بتني كل شخص 
طبيعي أو معن ي خالف أحكام 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

)النظام(، مع احلكم باملصادية 
 وج بيًا.

يعاقب باحلبل وبالغرامة الايت   و
ــاوز ألااف ديناااي، أو   ال جت

بإحد  هاتني العقا بتني كال   
شااخص طبيعااي أو معناا ي 

،  84خالف حكام املاادتني   
من هذا القان ن )النظاام(،   89

 مع ج از احلكم باملصادية.

)النظام(، مع احلكم باملصادية 
 وج بيًا.

ال يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت  و
ألف ديناي، أو بإحد   جتاوز

هاتني العق بتني كل شخص 
طبيعي أو معن ي خالف حكم 

من هذا القان ن  89،  84املادتني 
)النظام(، مع ج از احلكم 

 باملصادية.

من هذا  88،  1،  80،  2امل اد 
القان ن )النظام(، مع احلكم 

 باملصادية وج بيًا.
كما يعاقب بااحلبل وبالغراماة   
اليت ال تقل عن ألف دينااي، أو  

العقا بتني كال   بإحد  هاتني 
شااخص طبيعااي أو معناا ي 

،  84خالف حكام املاادتني   
من هذا القان ن )النظاام(،   89

 مع ج از احلكم باملصادية.
 سادسةاملادة ال

يصدي يسيل اجمللل األعلى للبيئة 
القرايات الالزمة لتنفيذ أحكاام  

 سادسةاملادة ال
 
امل افقة على نص املادة كما  -

 سادسةاملادة ال
 

 دون تعديل

 سادسةاملادة ال
يصدي يسيل اجمللل األعلى للبيئة 
القرايات الالزمة لتنفيذ أحكام 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

هذا القان ن، وإىل أن يتم إصداي 
هذه القرايات يساتمر العمال   

اسح املعم ل هباا  بالقرايات والل 
حاليا فيما ال يتعايض مع أحكام 

 هذا القان ن.

إصداي هذا القان ن، وإىل أن يتم  ويد من احلك مة امل قرة.
هذه القرايات يستمر العمل 
بالقرايات والل اسح املعم ل هبا 
حاليا فيما ال يتعايض مع أحكام 

 هذا القان ن.
 سابعةاملادة ال

على يسيل  لل ال زياء وال زياء 
هاذا   تنفيذ -كل فيما خيصه –

القان ن، ويعمل به من الي م التار 
 لتاييخ ن ره يف اجلريدة الرمسية.

 عةساباملادة ال
امل افقة على نص املادة كماا   -

 ويد من احلك مة امل قرة.

 سابعةاملادة ال
 

 دون تعديل

 سابعةاملادة ال
على يسيل  لل ال زياء وال زياء 

هذا  تنفيذ -كل فيما خيصه –
القان ن، ويعمل به من الي م التار 
 لتاييخ ن ره يف اجلريدة الرمسية.
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م8998مارس  8 التاريخ :  
 

 

 احملرتم مجعة حممد الكعبي     / ساا األسعادة 

 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على قانون )النظام( الموحد  :الموضوع

بشأن المواد المستنفذة لطبقة األوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

 م. 3102( لسنة 88المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

رئيس  السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق م 4182فبرير  81بتاريخ 

مشروع من  (، نسخة2د  3ف  ت ق/ ل ص 519، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على قانون )النظام( الموحد بشأن المواد 

المستنفذة لطبقة األوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، م3102لسنة ( 88سوم الملكي رقم )للمر

 المرافق العامة والبيئة. للجنة وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 



998 
 

 

، عقدت لجنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة اجتماع را م 4182مارس  2وبتاريخ      

المستشرار المذكور، وذلرك بحضرور  ، حيث اطلعت على مشروع القانونالرابع عشر

 .القانوني بالمجلس

 

 

لمبراد   قرانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بالموافقة على قانون )النظام( ترى اللجنة سالمة 

األوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة 

من الناحيتين ، م3102( لسنة 88سوم الملكي رقم )العربية، المرافق للمر

 الدستورية والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون الاشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

اخلارجية والدفاع تقرير جلنة الشؤون 

واألمن الوطين خبصوص مشروع 

قانون بالتصديق على الربوتوكول 

املعدل واملكمل التفاقية النقل اجلوي 

بني حكومة مملكة البحرين 

وحكومة اجلمهورية الفرنسية، 

( 88املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م.3102لسنة 
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 م 4102 مارس 01التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين عشر السابعالتقرير 

املعدل واملكمل التفاقية مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول خبصوص 
 وحكومة اجلمهورية الفرنسيةاجلوي بني حكومة مملكة البحرين  النقل

 م4102( لسنة 88املرافق للمرسوم رقم ) 
 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة:
  

معار السيد علي بن استلمت جلنة ال ؤون اخلايجية والدفاع واألمن ال طين كتا       
 املؤيخ يف( 9د 3ف /ص ل خ أ/401يقم )يسيل  لل ال  ي   صاحل الصاحل

والذي  ،من الفصل الت ريعي الثالث الرابعدوي االنعقاد العادي  من ،م4089فرباير  81 
مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول مت مب جبه تكليف اللجنة بدياسة ومناق ة 

واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين وحكومة اجلمهورية  املعدل
على أن تتم دياسته وإبداء  ،م4102نة ( لس88الفرنسية املرافق للمرسوم رقم )

اد تقرير يتضمن يأي اللجنة ب أنه، وذلك خالل م عد أقصاه ثالثة املالحظات وإعد
 .أسابيع من تايخيه
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مايس  4التاسع ع ر املنعقد بتاييخ تدايست اللجنة م روع القان ن يف اجتماعها  (2)
 .م4089

 
م ض ع النظار  مب روع القان ن اطلعت اللجنة أثناء دياستها على ال ثاسق املتعلقة  (2)

 واليت اشتملت على: 
 (مرفققراي  لل الن ا  ومرفقاته. ) -

 )مرفق(يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال  ي .  -
 (مرفق) .ب أنه هيئة الت ريع واإلفتاء القان ين م روع القان ن املذك ي، ومذكرة -

 

 كل من: ، وقد حضراملواصالتوزارة  وبدع ة من اللجنة شايك يف االجتماع  (1)

 القائم بأعمال وكيل شؤون الطريان املدين.     نعمةالالسيد أمحد نعمة علي  .0

  املستشار القانوين.      السيد كمال حسين .4
 

علـي حســن   الـدكتور  كما شايك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللل  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.والبة، الط

 

 .سهري عبداللطيف لسيدةوت ىل أمانة سار اللجنة ا -
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ـًا:  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل ثانيـ

من قان ن م روع الجلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال  ي  سالمة  يأت     
 . )مرفق( والقان نية الدست يية الناحيتني

ـًا:  :املواصالت رأي وزارة ثالثــــ

امل اصالت م روع القان ن املذك ي، وبينت أمهيته يف تعديل واستكمال وزاية  أيدت     
م بني حك ميت مملكة البحرين واجلمه يية 8442لي  ي  3أحكام االتفاق امل قع بتاييخ 

مايس  44الفرنسية، وكذلك أحكام الربوت ك ل املعدل واملكمل لالتفاقية امل قع بتاييخ 
 م.4001

 

ـًا:   :ةرأي اللجنــرابعـــــ

واملست ااي القاان ين    ،امل اصالتوزاية  مع ممثلي م روع القان نتدايست اللجنة      
ا  ومرفقاته ب أن م روع الن قراي  لل  واطلعت اللجنة علىل ؤون اللجان باجمللل، 

على يأي جلنة ال ؤون الت ريعية والقان نية مبجلل ال  ي  والذي جاء مؤكًدا و القان ن،
 .القان ن من الناحيتني الدست يية والقان نية م روعلسالمة 

 

، تناولت املاادة األوىل  من مادتني –فضاًل عن الديباجة  –بقان ن يتألف امل روع و     
اجل ي باني حكا ميت مملكاة     النقل التصديق على الربوت ك ل املعدل واملكمل التفاقية

م واملرافق 4001مايس  44البحرين واجلمه يية الفرنسية امل قع يف مملكة البحرين بتاييخ 
 .فيذية، وجاءت املادة الثانية تنهلذا امل روع
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، تضمنت املاادة  من أيبع م اد –فضاًل عن الديباجة  –)الربوت ك ل (  يتألفكما      
األوىل أسل التعرفة اليت تتقاضاها مؤسسة النقل اجل ي املعينة من قبل أي طرف متعاقاد  

وآلية سريان هذه التعرفاة واالعتاراض    ،الطرف املتعاقد اآلخر إقليم نظري النقل من وإىل
 .اع ية ما قد يثاي ب أهنا من نزوتس ،عليها

وأضافت املادة الثانية فقرة جديدة إىل املادة السابعة من االتفاقية تكفل حق اجلمه يية      
ألسل غري متييزية على ال ق د الذي  ارض ضراسب أو تعرفات أو يس م وفًقالفرنسية يف ف

 .ملعينة من قبل مملكة البحرين ي ايتم التزود به من إقليمها لطاسرة تابعة ملؤسسة النقل اجل

 ن( من املادة التاساعة ما  9وتضمنت املادة الثالثة استبدال نص جديد بنص الفقرة )     
االتفاقية يقري حق الطرفني املتعاقدين يف أن يت ىل كل منهما بنفسه يف إقليم الطرف اآلخر 

املاادة الرابعاة    ، وحددتاصة به وما يتعلق بذلك من أحكامأعمال املناولة األيضية اخل
 .ذت ك ل حيز النفاتاييخ دخ ل الربو

 

إن أحكام هذا الربوت ك ل ال تتعايض مع أحكام الدست ي، وإنه يلازم لنفااذه أن        
( من الدست ي، باعتبايه ينادي   31يصدي بقان ن إعمااًل حلكم الفقرة الثانية من املادة )

 ضمن املعاهدات املتعلقة باملالحة.

 

م روع قان ن بالتصاديق علاى    صي اللجنة بامل افقة من حيث املبدأ على وعليه ت     
الربوت ك ل املعدل واملكمل التفاقية النقل اجل ي بني حك مة مملكة البحرين وحك ماة  

ما اد   وامل افقاة علاى   ،م4083( لسنة 14اجلمه يية الفرنسية املرافق للمرس م يقم )
 .كما ويدت يف اجلدول املرفقامل روع 
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـًخامســــ

( من الالسحة الداخلية جمللل ال  ي ، اتفقت اللجنة على  34إعمااًل لنص املادة ) 
 اختياي كل من :

ـًا.  سعادة األستـاذة نانسي دينا إيلي خضوري .2  مقرًرا أصليـــ

ـًا.   سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي .2  مقرًرا احتياطي
ـًا:   توصيـة اللجنـة:سادســـــــ

قان ن، فإن م روع اليف ض ء ما داي من مناق ات وما أبدي من آياء أثناء دياسة 
 اللجنة ت صي مبا يلي:

 

 

 مشروع قانون بالتصديق على الربوتوكول املعدلاملوافقة من حيث املبدأ على  -  
وحكومة اجلمهورية واملكمل التفاقية النقل اجلوي بني حكومة مملكة البحرين 

 .م4102( لسنة 88الفرنسية املرافق للمرسوم رقم )

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 يفةد. خالد بن خليفة آل خل                                أ. مجيلة علي سلمان 

 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة   
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 مملكة البحرين حكومة بني النقل اجلوي تفاقية املعدل واملكمل الربوتوكول المشروع قانون بالتصديق على 
 م4102لسنة ( 88رقم ) امللكي املرافق للمرسوماجلمهورية الفرنسية وحكومة 

 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 اإلطالع على الدست ي، 
( 89رس م بقان ن يقام ) وعلى امل
بالتصديق على اتفاقية  8442لسنة 

النقل اجل ي بني حك ماة دولاة   
بحرين وحك ماة اجلمه يياة   ال

 يف املنامة بتاييخ ، امل قعةالفرنسية
 ،8442ي لي   3

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل
 
 

 

 الديباجة
 

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

 بعد اإلطالع على الدست ي، 
( 89رس م بقان ن يقام ) وعلى امل
بالتصديق على اتفاقية  8442لسنة 

النقل اجل ي بني حك ماة دولاة   
بحرين وحك ماة اجلمه يياة   ال

 يف املنامة بتاييخ ، امل قعةالفرنسية
 ،8442ي لي   3
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
( لسانة  4وعلى القان ن يقام ) 

بالتصديق على الربوت ك ل  4002
املعدل واملكمل التفاقياة النقال   
اجل ي بني حك مة مملكة البحرين 

الفرنساية  وحك مة اجلمه يياة  
فرباير  43امل قع يف باييل بتاييخ 

4009 ، 
وعلى الربوت ك ل املعدل واملكمل 
التفاقية النقل اجل ي بني حك مة 
مملكة البحرين وحك مة اجلمه يية 

لكة البحارين  الفرنسية امل قع يف مم
 ،4001مايس  44بتاييخ 

أقر  لل ال  ي  و لل الن ا  

( لسانة  4وعلى القان ن يقام ) 
بالتصديق على الربوت ك ل  4002

املعدل واملكمل التفاقياة النقال   
اجل ي بني حك مة مملكة البحرين 
وحك مة اجلمه يياة الفرنساية   

فرباير  43امل قع يف باييل بتاييخ 
4009 ، 

ملكمل وعلى الربوت ك ل املعدل وا
التفاقية النقل اجل ي بني حك مة 
مملكة البحرين وحك مة اجلمه يية 

لكة البحارين  الفرنسية امل قع يف مم
 ،4001مايس  44بتاييخ 

أقر  لل ال  ي  و لل الن ا  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
القان ن اآليت نصه، وقد صادقنا  

 يه وأصديناه:عل
 

 
 

القان ن اآليت نصه، وقد صادقنا  
 عليه وأصديناه:

 املادة األوىل
 املعادل ربوت ك ل ال دق على ُص

 بني اجل ي النقل التفاقية واملكمل
 حك ماة البحرين و مملكة حك مة

مملكة امل قع يف  الفرنسية اجلمه يية
 مااايس 44بتاااييخ  البحاارين
 .، واملرافق هلذا القان ن4001

 

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 دون تعديل

 املادة األوىل
 املعادل ربوت ك ل ال دق على ُص

 بني اجل ي النقل التفاقية واملكمل
 حك ماة البحرين و مملكة حك مة

مملكة امل قع يف  الفرنسية اجلمه يية
 مااايس 44بتاااييخ  البحاارين
 .، واملرافق هلذا القان ن4001
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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 الثانية

 على يسيل  لل ال زياء وال زياء 
تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –

هذا القان ن، وُيعمل به من اليا م  
التار لتاييخ ن اره يف اجلريادة   

 الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 على يسيل  لل ال زياء وال زياء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القان ن، وُيعمل به من اليا م  
التار لتاييخ ن اره يف اجلريادة   

 الرمسية.
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م8998مارس  8 التاريخ :  
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكاور سعادة

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول المعدل  مشروع قانون :الموضوع

والمكمل التفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية 

 م. 3102( لسنة 88الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،،السالم 

رئيس  السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق م 4182فبرير  81بتاريخ 

مشروع من  (، نسخة2د  3ف  ت ق/ ل ص 515، ضمن كتابه رقم )المجلس

رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل التفاقية النقل  قانون

ين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق الجوي بين حكومة مملكة البحر

إلى لجنة الشؤون التشريعية ، م3102( لسنة 88سوم الملكي رقم )للمر

الشؤون الخارجية والدفاع  للجنة والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه

 .واألمن الوطني
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماع را  م3104 مارس 4وبتاريخ      

وذلك بحضور واالتفاقية، المذكور،  ، حيث اطلعت على مشروع القانونالرابع عشر

 .المستشار القانوني بالمجلس

 

لمبراد   قرانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .وأحكام الدستور

 

 اللجنة:رأي 

رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على البروتوكول  مشروع قانونترى اللجنة سالمة 

المعدل والمكمل التفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة 

من ، م3102( لسنة 88سوم الملكي رقم )الجمهورية الفرنسية، المرافق للمر

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون الاشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 



998 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

التقـرير التكميلي األول للجنة املرافق 

( الفقـرة 3املادة )»العامـة والبيئـة بشأن: 

و  «املادة األوىلالرابعـة )املستحدثـة( من 

فقرة جديدة( من املادة  081املادة )»

من مشروع قانون بتعديل بعض  «الثانية

الصادر  ،أحكام القانون البحري

( لسنة 32باملرسوم بقانون رقم )

م، )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 0883

ــ بصيغته املعدلة ــ املقدم من جملس 

 النواب(.
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 م4102مارس  01التاريخ : 
 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالتقرير التكميلي األول ل
 ( الفقرة الرابعة )املستحدثة( من املادة األوىل(4بشأن ) املادة )

 4102مشروع قانون رقم ) ( لسنة  خبصوص( من املادة الثانية( 081و)املادة ) 
( لسنة 42در باملرسوم بقانون رقم )الصا القانون البحري، أحكامبتعديل بعض 
 لثمن الفصل التشريعي الثا الرابعالعادي  ددور االنعقا م0884

 

 مقدمـة:

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتا  معار يسيل  لل ال  ي  

االنعقاد م، من دوي 4089مايس  84( املؤيخ يف 9د 3ص ل م   / ف 441يقم ) 

) املادة والذي مت مب جبه تكليف اللجنة بدياسة  من الفصل الت ريعي الثالث الرابعالعادي 

من  ( من املادة الثانية(811و)املادة ) ( الفقرة الرابعة )املستحدثة( من املادة األوىل(4)

الصادي  البحري،بتعديل بعض أحكام القان ن  4083م روع قان ن يقم ) ( لسنة 

، وإبداء املالحظات ما، على أن تتم دياستهم8414( لسنة 43باملرس م بقان ن يقم )

 .اجملللليتم عرضه على  ما؛وإعداد تقرير يتضمن يأي اللجنة ب أهن
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

ة و)املااد  ( الفقرة الرابعة )املستحدثة( مان املاادة األوىل(  4) املادة )تدايست اللجنة  -
مايس  84القان ن يف اجتماعها الثاين ع ر وامل افق م روع من   ( من املادة الثانية(811)

 م.4089

 ال ثاسق املتعلقة باملادتني م ض ع البحث والدياسة. اطلعت اللجنة على -

(      43اطلعت اللجنة على املادة الثانية من القان ن البحري الصادي باملرس م بقان ن يقام )  -
 (مرفقم. )8414لسنة 

 

 :وقد شارك يف اجتماع اللجنة، اجلهات التالية 

 وزارة الداخلية، حيث حضر كل من: -

 آمر ال ئ ن القان نية.  العقيد ي سف حممد السبيعي -
 إداية ال ؤون القان نية. املالزم أول حممد ي نل اهلرمي -
 من قيادة خفر الس احل. املالزم أول نايف عيسى ال يخ  -

 .باحاث قان ين تاق خبياد ت فياحمم السيد -
 مست اي قان ين.  السياد ولياد الط يال -
 

 وزارة املواصالت، حيث حضر: -

القاسم بأعمال ال كيل املساعد لل ئ ن   السيد عيسى عبداهلل يتيم  -

 البحرية.
 

د ـمحي ـاذ حمسـناألست كما شايك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللل -
 ان.ـؤون اللجـانوين لشـار القـون املستشـمره
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  مـن هاشـة حسـدة خولـالسيوت ىل أمانة سار اللجنة. 
 

 

ـًا    :وزارة الداخليةرأي  -ثاني

( بعباية  البحرينية وان املبعد تسجيلها يف أحد اقترح ممثل  وزاية الداخلية استبدال عباية )
 (.4هناية الفقرة الرابعة من املادة ) ( ال ايدة يفاملسجلة يف أحد املوان  البحرينية)

ـًا    :وزارة املواصالترأي  -ثالث

للسفينة األجنبية املسجلة يف أحـد  اقترح ممثل وزاية امل اصالت حذف عباية ) 
بأن أية  معلاًل ذلك، (4( ال ايدة يف هناية نص الفقرة الرابعة من املادة ) املوان  البحرينية

 البحرينية يتم منحها اجلنسية البحرينية.سفينة تسجل يف أحد امل انئ 

ـًا    رأي اللجنة: -رابع
 

 

( الفقرة الرابعة )املستحدثة( من املادة األوىل( و)املادة 4) املادة )تدايست اللجنة 
وحبثت اللجنة أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل ممثلي  ( من املادة الثانية(811)

وزاية الداخلية ووزاية امل اصالت، واملناق ات اليت طرحها أصحا  السعادة أعضاء 
( الفقرة الرابعة 4) املادة )با ففيما يتعلق اجمللل أثناء مناق ة م روع القان ن، 

امل افقة على قراي ة ببقاء على ت صية اللجنايتأت اللجنة اإل)املستحدثة( من املادة األوىل( 
 ،( بعد إضافته إىل امل اد املستبدلة4 لل الن ا  بتعديل نص الفقرة الرابعة من املادة )

وبالرج ع إىل نص الفقرة الرابعة من املادة الثانية من القان ن البحري الصادي باملرس م 
اء من أحكام الفقرة السابقة استثنم واليت تنص على جل8414( لسنة 43بقان ن يقم )

جيوز لوزير املالية واالقتصاد الوطين بعد موافقة جملس الوزراء أن مينح اجلنسية 
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البحرينية للسفن اململوكة لغري البحرينيني بشرط أن تكون مسجلة يف أحد موان  دولة 
(، فإن التعديل الذي جاء من  لل الن ا  وت افقت معه اللجنة قد مرفق) ين"البحر

( لوزير املالية واالقتصاد الوطين( بعباية ) للوزير املختصاحنصر يف استبدال عباية ) 
 وذلك دون اإلخالل باملعىن العام للفقرة الرابعة من املادة.

جنة التمسك بقرايها فقد يأت الل ( من املادة الثانية(811)املادة )با أما فيما يتعلق  
 لل الن ا  بإضافة عباية )بالنقل البحري واملالحة امل افقة على قراي القاضي بالسابق، 

 البحرية( يف ذيل الفقرة املضافة.

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - خامس

( من الالسحة الداخلية جمللل ال  ي ، اتفقت اللجنة علاى   34إعمااًل لنص املادة ) 
  من : اختياي كل

ـًا د احلاجــي     ــسعادة األستاذ فــؤاد أمح  .1  مقرًرا أصليـ

ـًا املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهريسعادة  .،  مقرًرا احتياطي

  

ـًا  توصية اللجنة : - سادس
 

( الفقرة الرابعاة  4) املادة ) يف ض ء ما داي من مناق ات وما أبدي من آياء أثناء دياسة
، فإن من م روع القان ن الثانية(( من املادة 811و)املادة ) )املستحدثة( من املادة األوىل(

 اللجنة ت صي مبا يلي :
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و)املادة  ( الفقرة الرابعة )املستحدثة( من املادة األوىل(4املوافقة على )املادة ) -
بتعديل بعض  4102من  مشروع قانون رقم ) ( لسنة  ( من املادة الثانية(081)

م، وذلك 0884( لسنة 42أحكام القانون البحري، الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 .بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق

 

 
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع                     فــؤاد أمحـد احلاجــي

 والبيئةرئيس جلنة املرافق العامة               رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب 
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 من  ( من املادة الثانية(081و)املادة ) ( الفقرة الرابعة )املستحدثة( من املادة األوىل(4)املادة )
  ،بتعديل بعض أحكام القانون البحري 4102رقم ) ( لسنة  قانون مشروع

 م0884 لسنة( 42) رقمبقانون  ملرسومبا الصادر
 نصوص املواد

 أقرهتا اللجنةكما 
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 )مستحدثه(
 ( الفقرة الرابعة4مادة )

 
 
 
 
 
 
 

ً جيوز للوزير املخـتص   واستثناء

 )مستحدثه(
 ( الفقرة الرابعة4مادة )

    امل افقة على قاراي  لال
الن ا   بتعديل َنص الفقارة  

( بعاد  4الرابعة من املاادة ) 
إضافته إىل امل اد املساتبدلة ،  
وذلك على النحا  الا ايد   

 أدناه:

 
ً جيوز للوزير املختص  واستثناء

 )مستحدثه(
 ( الفقرة الرابعة4مادة )

  قري اجمللل تعديل َنص الفقرة
( بعاد  4الرابعة من املاادة ) 

إضافته إىل امل اد املساتبدلة ،  
 ايد وذلك على النحا  الا  

 أدناه.

( 4نص الفقرة الرابعة من املادة )
 بعد التعديل:

ً جيوز للوزير املختص  واستثناء
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بالنقل البحري واملالحة البحرية 
بعد موافقة جملس الوزراء مـنح  

للســفينة اجلنســية البحرينيــة 
األجنبية املسجلة يف أحد املوان  

 البحرينية.

البحري واملالحة البحرية بالنقل 
بعد موافقة جملس الوزراء منح 
اجلنسية البحرينية للسفينة 
األجنبية املسجلة يف أحد املوان  

 البحرينية.

بالنقل البحري واملالحة البحرية 
بعد موافقة جملس الوزراء منح 
اجلنسية البحرينية للسفينة 
األجنبية املسجلة يف أحد املوان  

 البحرينية.
 ( فقرة جديدة081مادة )

 
 
 
 

ويصدي بتحديد حاالت اإلعفااء  
من االلتزام بإيشااد السافن يف   
امل انئ البحرينية قراي من الا زير  

 ( فقرة جديدة081مادة )
امل افقة على قراي  لل  -

)بالنقل الن ا  بإضافة عباية 
البحري واملالحة البحرية( يف 

 ذيل الفقرة املضافة.

 ( فقرة جديدة081مادة )
 ( بالنقل قري اجمللل إضافة عباية

( يف البحري واملالحة البحرية
 ذيل الفقرة املضافة.

 :نص الفقرة املضافة بعد التعديل
ويصدي بتحديد حاالت اإلعفاء 
من االلتزام بإيشاد السفن يف 
امل انئ البحرينية قراي من ال زير 

 ( فقرة جديدة081مادة )
 
 
 
 

ويصدي بتحديد حاالت اإلعفاء 
من االلتزام بإيشاد السفن يف 
امل انئ البحرينية قراي من ال زير 
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 نصوص املواد
 أقرهتا اللجنةكما 

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بالنقل البحري واملالحة املختص 
 .البحرية

بالنقل البحري واملالحة املختص 
 .البحرية

 املختص.
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 (4ملحق رقم )
التقرير التكميلي األول للجنة 

الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 

مشروع قانون يف الوطين خبصوص 

شأن جرائم احلاسب اآللي، املرافق 

( لسنة 71للمرسوم امللكي رقم )

م، ومشروع قانون بشأن 3118

جرائم احلاسب اآللي )املعد يف 

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من 

 جملس النواب(.
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 م 4102 مارس 42التاريخ : 

 

 التكميلي األول للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالتقرير 

يف شأن جرائم احلاسب اآليل خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( 
، ومشروع قانون بشأن 4118( لسنة 21املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 جرائم احلاسب اآليل )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 من الفصل التشريعي الثالث رابعر االنعقاد العادي الدو

 

  مقدمـة:
 

استلمت اللجنة خطا  معار السيد علي بن صاحل الصاحل يسيل  لل ال  ي  يقم      

م، من دوي االنعقاد العادي 4083أكت بر  44( املؤيخ يف 9د 3ف/ص ل خ أ/ 101)

مب اصلة مناق ة من الفصل الت ريعي الثالث، والذي مت مب جبه تكليف اللجنة  رابعال

م روع قان ن يقم ) ( لسنة )  ( يف شأن جراسم احلاسب اآلر املرافق للمرس م امللكي 

، وم روع قان ن ب أن جراسم احلاسب اآلر )املعد يف ض ء 4004( لسنة 91يقم )

 .ا (االقتراح بقان ن املقدم من  لل الن 
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 إجراءات اللجنة: :أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 ات التالية:جتماعاالتدايست اللجنة م روع القان ن يف  (،)
 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع   

 م4089يناير  84  الثاين ع راالجتماع 

 م4089يناير  44  الثالث ع راالجتمااع 

 م4089يناير  41 الرابع ع راالجتماع 

 م4089فرباير  4 االجتماع اخلامل ع ر

 م4089فرباير  81 االجتماع السابع ع ر

 م4089فرباير  41 االجتماع الثامن ع ر

 م4089مايس  4 االجتماع التاسع ع ر

 م4089مايس  84 االجتماع الع رون

 
م ض ع النظار  مب روع القان ن اطلعت اللجنة أثناء دياستها على ال ثاسق املتعلقة  (1)

 واليت اشتملت على : 
 )مرفق( مذكرة مقدمة من سعادة العض  األستاذ عبدالرمحن ج اهري. -

 )مرفق( اقتراح مقدم من سعادة العض  األستاذة مجيلة سلمان. -
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اقتراح مقدم من سعادة أعضاء اجمللل وهم: األستاذة دالل الزايد، والادكت ية   -
 )مرفق( فؤاد احلاجي.عاس ة مبايك، واألستاذ 

 )مرفق( اقتراح مقدم من سعادة العض  األستاذ سيد حبيب مكي هاشم. -

 )مرفق( مرسيات ومالحظات اجلهاز املركزي للمعل مات. -

القان ن امل حد ملكافحة جراسم تقنية املعل مات لدول  لل التعاون لدول اخلليج  -
 العربية.

 (مرفققراي  لل الن ا  ومرفقاته. ) -

 ا.ب أهن لقان نني حمل الدياسة، ومذكرة هيئة الت ريع واإلفتاء القان ينم روعي ا -
 (مرفق)

 

 حضر اجتماعات اللجنة عض ا اجمللل ومها: (8)

 

 .عضو جملس الشورى  الدكتورة عائشة سامل مبارك  .0

 .عضو جملس الشورى الدكتور عبدالعزيز حسن أبل  .4

 

 ، كل من:ات اللجنةجتماعاوبدع ة من اللجنة شايك يف  (8)
 

 ، وقد حضر كل من:وزارة الداخلية -

 الوكيل املساعد للشؤون القانونية.  العميد حممد راشد بومحود .0
 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حسني سلمان مطر .4
 من إدارة الشؤون القانونية. مالزم أول حممد يونس اهلرمي .2
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 االلكترونية. من إدارة مكافحة اجلرائم املالزم أول حممد يوسف بوعلي .2
 من إدارة مكافحة اجلرائم االلكترونية.  السيد عامر صاحل إبراهيم  .1
  ة.االقتصادي اجلرائممن إدارة مكافحة   السيد عبداهلل الطهمازي .،

 املستشار القانوين.   لسيد وليد الطويلا .1
 

املستشار  السيد أمحد جابر الدوسري وقد حضر ،اجلهاز املركزي للمعلومات -
 القانوين.
 

 كل من: ، وقد حضرالعـدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة  -

 املستشار القانوين. سعيد حممد عبداملطلب  الدكتور .0

 املستشار القانوين. الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة .4
 املستشار القانوين.  الدكتور أمحد حسين درويش .2

 

 علي حسـن الطوالبةالدكتور  شايك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللل -
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش

 .سهري عبداللطيفالسيدة  وت ىل أمانة سار اللجنة -

ـًا:  :خالل اجتماعات اللجنة وزارة الداخليةرأي ملخص  ثانيـــ

أكدت وزاية الداخلية أمهية م روعي القان نني، ويأت ضروية إصداي قان ن يانظم       
استخدام احلاسب اآلر وشبكة املعل مات، حيث إن جراسم احلاسب اآلر ظاهرة حديثاة  
 اليتباطها بتكن ل جيا احل اسيب اآللية، والبد من التدخل الت ريعي مل اجهة هذه اجلراسم.
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اية باملالحظات واملرسيات اليت قدمتها إىل  لل الن ا  امل قر، كما وقد اكتفت ال ز     
 أبدت م افقتها للتعديالت اليت أجرهتا اللجنة على م اد م روع القان ن.

        

ـًاثالثـ خالل  وزارة العدل والشؤون القانونية واألوقافرأي ملخص  :ـ
 :اجتماعات اللجنة

 

م روعي القان نني املذك يين،  القان نية واألوقافالعدل وال ؤون  أيدت وزاية     
وت افق يأيها مع الرأي ال ايد يف مذكريت احلك مة والتعديالت اليت أجرهتا اللجنة على 

 م اد امل روع.

ـًا:  :اجلهاز املركزي للمعلومات خالل اجتماعات اللجنةرأي ملخص  رابعــــ
 

ان نني القان ن املذك يين، وأبد  أيد اجلهاز املركزي للمعل مات م روعي الق     
وقد تقدم اجلهاز املركزي للمعل مات مبذكرة مكت بة م افقته عليه من حيث املبدأ، 

كما ت افق يأيه مع التعديالت اليت أجرهتا  ،)مرفق( بالتعديالت الالزمة على هذا القان ن
 اللجنة على م اد امل روع.

ـًا:   :ةرأي اللجنــخامســـــ
 

ووزاية العدل وال ؤون  ،وزاية الداخلية مع ممثلي م روعي القان ننيتدايست اللجنة      
القان ين ل ؤون اللجاان   واملست اياإلسالمية واألوقاف، واجلهاز املركزي للمعل مات، 

ا  ومرفقاته ب أن م روع القان ن، وعلى الن قراي  لل  واطلعت اللجنة علىباجمللل، 
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للمعل مات، وعلى االقتراحات املقدمة من أصحا  السعادة أعضاء يأي اجلهاز املركزي 
 اجمللل، وقد أخذت اللجنة بعني االعتباي تلك االقتراحات.

 

ويتألف م روع القان ن األول فضاًل عن الديباجة من ثالث وع رين مادة، وتناول      
بات اخلاصاة  الفصل التمهيدي سبع تعريفات، كما قسم إىل فصلني أحدمها يتناول العق 

جبراسم احلاسب اآلر، واآلخر يتناول اإلجراءات اخلاصة جبراسم احلاسب اآلر، وتالمهاا  
 فصل ثالث لألحكام املتفرقة.

 

كما يتألف امل روع بقان ن الثاين )واملعد يف ض ء االقتراح املقدم من  لل الن ا (      
 فضاًل عن الديباجة من مثاين ع رة مادة.

 

جنة أن هذا القان ن يهدف إىل حتديد وجترمي األفعال اخلطرية اليت تقع على ويأت الل     
نظام احلاسب اآلر وبرا ه وبياناته، وما يرتبط به، أو يك ن وسيلة اليتكاهبا، الستكمال 
احلماية القان نية هلا بال ق اجلناسي بعد أن تقريت هلا احلماية القان نية املدنية والتجايياة،  

جراسي )اإلجراءات اجلناسية( إىل حتديد اإلجراءات والسالطات الضارويية   ويف جانبه اإل
إلثبات اجلراسم ونسبتها إىل مرتكبيها وخص ًصا كيفية االستفادة من األدلة ذات الطاابع  
اإللكتروين املستمدة من نظم احلاس   وغريها من اجلراسم اليت يك ن احلاس   وسايلة  

 وسه لة حم  هذه األدلة. اليتكاهبا مل اجهة صع بات اإلثبات

 

وبعد االطالع على ق انني الدول العربية واخلليجية املتعلقة جباراسم احلاساب اآلر،        
القان ن امل حد ملكافحة جراسم تقنية املعل مات لدول  لل التعاون لدول اخللايج   وعلى
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امل روع من جراسم العربية، واالتفاقيات الدولية هبذا اخلص ص؛ قريت اللجنة تغيري مسمى 
احلاسب اآلر إىل جراسم تقنية املعل مات ألن املسمى اجلديد أمشل ويست عب كل صا ي  
ووساسل تكن ل جيا املعل مات احلديثة واملستجدة يف املستقبل، كما ت افق يأي اللجنة مع 
قراي  لل الن ا  امل قر على بعض م اد امل روع، مع القيام بإجراء بعاض التعاديالت   

زمة عليه، كما مت استحداث مادة ت سع من نطاق التجرمي لت مل كل اجلراسم املرتكبة الال
يف الق انني النافذة إذا ايتكبت باستخدام وسيلة تقنية املعل مات، وكل التعديالت متات  

 بالت افق مع اجلهات املعنية، وكما ه  م ضح يف اجلدول املرفق بتقرير اللجنة.

 

يف شأن م روع قان ن لجنة أمهية امل افقة من حيث املبدأ على ويف ض ء ذلك تر  ال     
(، وم روع قان ن 4004( لسنة 91جراسم احلاسب اآلر )املرافق للمرس م امللكي يقم )

 ،ب أن جراسم احلاسب اآلر )املعد يف ض ء االقتراح بقان ن املقدم من  لال النا ا (  
يف اجلدول تفصياًل كما ويدت جرهتا اللجنة بالتعديالت اليت أ م اد امل روع وامل افقة على

 .املرفق

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـًسادســــــ
 

( من الالسحة الداخلية جمللل ال  ي ، اتفقت اللجنة على  34إعمااًل لنص املادة ) 
 اختياي كل من:

 

ـًا.  عبدالرمحن حممد مجشريسعادة األستاذ  .1  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  يلي خضوريإاألستاذة نانسي دينا سعادة  .8  مقرًرا احتياطي
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ـًا:   توصيـة اللجنـة:سابعـــــــ

قان ن، فإن م روع اليف ض ء ما داي من مناق ات وما أبدي من آياء أثناء دياسة 
 اللجنة ت صي مبا يلي:

جرائم يف شأن مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
(، ومشروع 4118( لسنة 21احلاسب اآليل )املرافق للمرسوم امللكي رقم )

قانون بشأن جرائم احلاسب اآليل )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس 
 .النواب(

 

تفصياًل يف اجلدول  بالتعديالت الواردةمواد مشروع القانون نصوص املوافقة على  -
 املرفق.

 

 

 على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض 

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    . أ
 لجنةالرئيس                                رئيس        النائب           
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نصوص مواد مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( يف شأن جرائم احلاسب اآليل           
  )املعد يف ضوء االقتراح املقدم من جملس النواب(وما يقابلها من مواد مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن جرائم احلاسب اآليل 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 مشروع قانون رقم )  ( 
 لسنة )  ( بشأن جرائم

 تقنية املعلومات 
 
 
 

 الديباجة
 
 
 
 

تعديل مسمى م روع  -
 القان ن  ليصبح كالتار:

 مشروع قانون رقم )  ( 
 لسنة )  ( بشأن جرائم

 تقنية املعلومات 
 

 الديباجة
امل افقة على قراي  لل  -

الن ا  بامل افقة على نص 
الديباجة كما ويد يف 

مع ، قان ن األولب روع امل

 مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )  ( بشأن جرائم 

 احلاسب اآليل
 
 

 
 الديباجة

امل افقة على نص الديباجة  -
املشروع كما ويد يف 

 األول.بقانون 

 

 مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )  ( بشأن جرائم 

 احلاسب اآليل
 

 
 

 الديباجة
 
 
 
 

 مشروع قانون رقم )  (
لسنة )  ( يف شأن جرائم 

 احلاسب اآليل
 
 
 

 الديباجة
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 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
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 :ةاآلتيإجراء التعديالت 

قريت اللجنة استبدال عباية  -
( حمل عباية وتعديالته)
املعدل بالقانون رقم )
( 4111( لسنة 20)

ال ايدة يف قان ن اإلجراءات 
 اجلناسية.

قريت اللجنة إضافة عباية  -
املعدل باملرسوم بقانون )

،( 4102( لسنة 42رقم )
 مرس م األحداث.يف 

عباية قريت اللجنة استبدال  -
( حمل عباية وتعديالته)
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املعدل بالقانون رقم )
( 4118( لسنة 04)

ال ايدة يف قان ن محاية 
 حق ق املؤلف.

قريت اللجنة اإلشاية إىل  -
بعض الق انني يف الديباجة، 
التصاهلا املباشر مب اد 
امل روع، وإلشايهتا لبعض 
اجلراسم املرتكبة باستخدام 

 تقنية املعل مات.

ص وعلى ذلك يكون ن
 ة بعد التعديل:الديباج

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
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ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدست ي، 
وعلى قان ن العق بات الصادي 

( 82باملرس م بقان ن يقم )
 وتعديالته، 8411لسنة 

وعلى املرس م بقان ن يقم 
يف شأن  8411( لسنة 81)

املعدل باملرسوم  األحداث،
( لسنة 42بقانون رقم )

4102، 
املرسوم بقانون رقم وعلى 

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدست ي، 

وعلى قان ن العق بات الصادي 
( 82باملرس م بقان ن يقام ) 

 وتعديالته، 8411لسنة 
وعلى املرس م بقان ن يقم 

يف شأن  8411( لسنة 81)
املعدل باملرسوم  األحداث،

( لسنة 42بقانون رقم )
4102، 
املرسوم بقانون رقم وعلى 

بشأن حظر  4110( لسنة 2)
ومكافحة غسل األموال 

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدست ي، 
وعلى قان ن العق بات الصادي 

( 82باملرس م بقان ن يقام ) 
 وتعديالته، 8411لسنة 

وعلى املرس م بقاان ن يقام   
يف شاأن   8411( لسنة 81)

 األحداث،
 
 
 
 

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد اإلطالع على الدست ي، 
وعلى قان ن العق بات الصادي 

( 82باملرس م بقان ن يقام ) 
 ، وتعديالته،8411لسنة 
( 9املرس م بقان ن يقم )وعلى 
ب اأن حظار    4008لسنة 

ومكافحاة غسال األماا ال   
ومت يل اإليهاا ، املعادل   

( لسانة  29بالقان ن يقام ) 
4001، 

وعلى املرس م بقاان ن يقام   

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدست ي، 
وعلى قان ن العق بات الصادي 

( 82باملرس م بقان ن يقام ) 
 وتعديالته، 8411لسنة 

وعلى املرس م بقاان ن يقام   
يف شاأن   8411( لسنة 81)

 األحداث،
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 نصوص املواد
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 توصية اللجنة
 نصوص املواد
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مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

بشأن حظر  4110( لسنة 2)
ومكافحة غسل األموال 

 وتعديالته،

املرسوم بقانون رقـم  وعلى 
ــنة 48) م، 4114( لســ

ـــالت   ـــأن املعام بشـ
 ،وتعديالتهلكترونية إلا

وعلى قان ن اإلجراءات اجلناسية 
الصادي باملرس م بقان ن يقام  

 ،وتعديالته 4004( لسنة 91)
املرسوم بقانون رقم وعلى 

بشأن  4114( لسنة 21)
تنظيم الصحافة والطباعة 

 وتعديالته،

املرسوم بقانون رقم وعلى 
م، 4114( لسنة 48)

بشــأن املعامـالت 
 ،وتعديالتهلكترونية إلا

وعلى قان ن اإلجراءات اجلناسية 
الصادي باملرس م بقان ن يقام  

 ،وتعديالته 4004( لسنة 91)
املرسوم بقانون رقم وعلى 

بشأن  4114( لسنة 21)
تنظيم الصحافة والطباعة 

 ،والنشر

 

 
 

 
 
 
 
 

وعلااى قااان ن اإلجااراءات 
اجلناسية الصاادي باملرسا م   

( لساانة 91بقااان ن يقاام )
 املعدل بالقان ن يقام  4004

 ،4002( لسنة 98)
 

ب ااأن  4004( لساانة 41)
املعامالت اإللكترونية، املعدل 

( لسانة  83بالقان ن يقام ) 
4001، 

وعلااى قااان ن اإلجااراءات 
ملرسا م  اجلناسية الصاادي با 
( لساانة 91بقااان ن يقاام )

، املعدل بالقان ن يقم 4004
 ،4002( لسنة 98)

وعلى املرس م بقاان ن يقام   
ب ااأن  4004( لساانة 91)

تنظيم الصاحافة والطباعاة   
 والن ر،

 
 

 
 
 
 
 

وعلى قان ن اإلجراءات اجلناسية 
الصادي باملرس م بقان ن يقام  

املعاادل  4004( لساانة 91)
( لسانة  98بالقان ن يقام ) 

4002، 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر
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مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 ،والنشر
 

وعلى قان ن االتصاالت الصادي 
( 91باملرس م بقان ن يقام ) 

 ،4004لسنة 
( لسنة 84وعلى القان ن يقم )

امل افقة على انضامام  ب 4009
مملكة البحرين إىل الربوت ك لني 
االختياييني ب اأن اشاتراك   
األطفال يف الصراعات املسلحة 
وبيع األطفال وبغاء األطفاال  
وامل اد اإلباحية عن األطفاال،  
امللحقني باتفاقية األمم املتحدة 

وعلى قان ن االتصاالت الصادي 
( 91باملرس م بقان ن يقام ) 

 ،4004لسنة 
( لسنة 84وعلى القان ن يقم )

امل افقة على انضامام  ب 4009
مملكة البحرين إىل الربوت ك لني 
االختياييني ب اأن اشاتراك   
األطفال يف الصراعات املسلحة 
وبيع األطفال وبغاء األطفاال  
وامل اد اإلباحية عن األطفاال،  
امللحقني باتفاقية األمم املتحدة 

 حلق ق الطفل،
( لسنة 44وعلى قان ن يقم )

 
 
 
 

وعلاى قاان ن االتصاااالت   
الصادي باملرس م بقان ن يقام  

 ،4004( لسنة 91)
( لسنة 84وعلى القان ن يقم )

بامل افقة على انضمام  4009
مملكاااة البحااارين إىل  
الربوت ك لني االختياييني ب أن 
اشتراك األطفال يف الصراعات 
املسلحة وبيع األطفال وبغااء  

اإلباحية عان   األطفال وامل اد

 
 
 

وعلاى قاان ن االتصاااالت   
( 91الصادي باملرس م يقام ) 

 ،4004لسنة 
( لسنة 44وعلى القان ن يقم )

ب أن محاية حقا ق   4001
 املؤلف واحلق ق اجملاوية،

 
 
 
 

وعلى قان ن االتصاالت الصادي 
( 91باملرس م بقان ن يقام ) 

 ،4004لسنة 
( لسنة 84وعلى القان ن يقم )

بامل افقة على انضامام   4009
مملكة البحرين إىل الربوت ك لني 
االختياييني ب اأن اشاتراك   
األطفال يف الصراعات املسلحة 
وبيع األطفال وبغاء األطفاال  
وامل اد اإلباحية عن األطفاال،  
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 حلق ق الطفل،
( لسنة 44وعلى قان ن يقم )

ية حق ق ب أن محا 4001
 واحلق ق اجملاوية املؤلف

 وتعديالته،
( لسنة 18قانون رقم )وعلى 
بشأن محاية اجملتمع  ،411

من األعمال اإلرهابية واملعدل 
( 41باملرسوم بقانون رقم )

 ،4102لسنة 
 
 

( 2،وعلى القـانون رقـم )  

ب أن محاية حق ق  4001
 واحلق ق اجملاوية املؤلف

 وتعديالته،
( لسنة 18قانون رقم )وعلى 
بشأن محاية اجملتمع  ،411

من األعمال اإلرهابية واملعدل 
( 41باملرسوم بقانون رقم )

 ،4102لسنة 
 
 

( 2،وعلى القـانون رقـم )  
بإصدار قـانون   ،411لسنة 

مصرف البحـرين املركـزي   

األطفال، امللحقاني باتفاقياة   
 األمم املتحدة حلق ق الطفل،

( لسنة 44وعلى القان ن يقم )
ب أن محاية حقا ق   4001

املؤلف واحلق ق اجملاوية املعدل 
( لسانة  84بالقان ن يقام ) 

4001، 
 
 
 
 
 
 

امللحقني باتفاقية األمم املتحدة 
 حلق ق الطفل،
( لسنة 44يقم )وعلى القان ن 

ب أن محاية حقا ق   4001
املؤلف واحلق ق اجملاوية املعدل 

( لسانة  84بالقان ن يقام ) 
4001، 
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 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

بإصدار قانون  ،411لسنة 
مصرف البحـرين املركـزي   

 واملؤسسات املالية،
 

أقر  لل ال ا ي  و لال   
 ا  القان ن اآليت نصه، وقد الن

 صدقنا عليه وأصديناه:
 
 
 

 واملؤسسات املالية،
 

أقر  لل ال ا ي  و لال   
الن ا  القان ن اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصديناه:
 

 
 
 
 
 
 

أقر  لل ال  ي  و لل 
الن ا  القان ن اآليت نصه، وقد 

 اه:صدقنا عليه وأصدين

 
 
 
 
 
 

أقر  لل ال ا ي  و لال   
الن ا  القان ن اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصديناه:
 

 فصل متهيدي
 (0مادة )
 

 متهيديفصل 
 (0مادة )
 

 هيديفصل مت
 (0مادة )

 تعاريف

 (0مادة )
 
 

 فصل متهيدي
 (0مادة )

 تعاريف
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امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  الن ا  باختياي

يف امل روع بقان ن  تويد
مع إجراء التعديالت  ،األول
 :ةاآلتي

قريت اللجنة حذف عن ان   -
املادة، وحذف عناوين بقية 
امل اد اليت تليها؛ لعدم 
انسجام بعض هذه 
املسميات مع مضم ن 

 امل اد.

صياغة إعادة  قريت اللجنة -
، كما قريت بعض التعاييف

اختياي املادة كما ويدت يف  -
 .األول املشروع بقانون
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يف تطبيق أحكام هذا القان ن 
تك ن للكلمات والعبايات 
التالية املعاين املبينة قرين كل 

التعاييف كل من إضافة 
، تقنية املعلومات التالية:

وسيلة تقنية ، واملعلوماتو
؛ التشفري، واملعلومات

وذلك ل ج د عالقة مباشرة 
مع التعديل احلاصل على 

 .م روع القان ن
 

وعلى ذلك يكون النص بعد 
 .التعديل

 

يف تطبيق أحكام هذا القان ن 
تك ن للكلمات والعبايات 
التالية املعاين املبينة قرين كل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا القان ن 
يك ن للكلمات والعباايات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا القان ن  
تك ن للكلمات والعبايات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا القاان ن  
يك ن للكلماات والعباايات   
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منها ما مل يقتض سياق النص 
 خالف ذلك.

 
 

وتشمل كل  تقنية املعلومات:
أشكال التقنيـة املسـتخدمة   
إلنشــاء ومعاجلــة وختــزين 
وتبادل واستخدام وعـرض  

 املعلومات مبختلف صيغها.
 

كن ختزينه املعلومات: كل ما مي
ومعاجلتــه وتوليــده ونقلــه 
ــة  باســتخدام وســائل تقني

منها ما مل يقتض سياق النص 
 خالف ذلك.

 
 

وتشمل كل  تقنية املعلومات:
أشكال التقنيـة املسـتخدمة   
إلنشــاء ومعاجلــة وختــزين 
وتبادل واستخدام وعـرض  

 املعلومات مبختلف صيغها.
 

كن ختزينه كل ما مي املعلومات:
ومعاجلتــه وتوليــده ونقلــه 
ــة  باســتخدام وســائل تقني

التالية املعاين املبينة قرين كال  
منها، ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التالية املعاين املبينة قرين كل 
منها ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك.
 
 

ــب اآليل : جهاااز أو احلاس
 م عة من األجهزة متصالة  
فيما بينها أو أي أجهزة أخر  
ذات عالقة، ويق م واحاد أو  
أكثر منها حبسب برنامج ماا  

ألوت ماتيكيااة باملعاجلااة ا
 للبيانات.

أي  بيانات احلاسـب اآليل: 

التالية املعاين املبينة قرين كال  
منها، ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

املعلومات وبوجـه خـاص   
ــة  ــة والصــور الثابت الكتاب
واملتحركة والصوت واألرقام 
واحلروف والرموز واإلشارات 

 وغريها.
 

وسيلة تقنية املعلومات: أيـة  
أداة أو وسيلة إلكترونيـة أو  

ــية أو ــرية مغناطيس  أو بص
ــة ــة أو كهروكيميائي  أداة أي

 االتصـال  تقنيات بني تدمج
 أخـرى  أداة أية أو واحلوسبة

استقبال أو  على القدرة لديها

املعلومات وبوجـه خـاص   
ــة  ــة والصــور الثابت الكتاب
واملتحركة والصوت واألرقام 
واحلروف والرموز واإلشارات 

 وغريها.
 

: أيـة  وسيلة تقنية املعلومات
أداة أو وسيلة إلكترونيـة أو  

ــية أو ــرية مغناطيس  أو بص
ــة ــة أو كهروكيميائي  أداة أي

 االتصـال  تقنيات بني تدمج
 أخـرى  أداة أية أو واحلوسبة

أو  استقبال على القدرة لديها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عاارض أو متثياال مماثلااة أو 
األفكاي ب كل مالسم ملعاجلتها 
يف نظام احلاسب اآلر بالعمل 
وأداء وظيفة ما، وكل ما ميكن 
ختزينه ومعاجلته وإنتاجه ونقله 

 ب اسطة حاسب آر.
 

شـــبكة احلاســـب اآليل 
خط ط ودواسار   )االنترنت(:

االتصاال املت اابكة لاربط    
حاسب آر أو أكثر للحص ل 

 على املعل مات وتبادهلا.
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مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 ومعاجلتـها  البيانـات  إرسال
 بسرعة واسترجاعها وختزينها
 .فائقة
 

أداة أو  تقنية املعلومات:نظام 
 م عة أدوات متصلة أو ذات 
صلة ببعضها، ويق م واحد منها 
أو أكثر مبعاجلة آلية لبياناات  

وفًقاا  وسيلة تقنية املعلومات 
 لربنامج.
وسيلة تقنية املعلومات: بيانات 

متثيل حلقااسق أو ل قااسع أو   
ملعل مات أو ملفاهيم يف ص ية 

 ومعاجلتـها  البيانـات  إرسال
 بسرعة واسترجاعها وختزينها
 .فائقة
 

أداة أو  تقنية املعلومات:نظام 
 م عة أدوات متصلة أو ذات 
صلة ببعضها، ويق م واحد منها 
أو أكثر مبعاجلة آلية لبياناات  

وفًقاا  وسيلة تقنية املعلومات 
 لربنامج.
وسيلة تقنية املعلومات: بيانات 

متثيل حلقااسق أو ل قااسع أو   
ملعل مات أو ملفاهيم يف ص ية 

 
 
 
 
 

داة أو أنظــام حاســب آيل: 
 م عة أدوات متصلة أو ذات 
صلة ببعضها يق م واحد منها 
أو أكثر مبعاجلة آلية لبياناات  

 لربنامج. آر وفًقاحاسب 
 

ثيال  متبيانات حاسـب آيل:  
حلقاسق أو ل قاسع أو ملعل مات 

: مجلة أو خمرجات احلاسوب
عرض على هيئة مكت باة أو  
مطب عة أو  سامة أو فايلم   
بياين ص يت أو غريها سا اء  
كانت صادية عن حاسب آر 
أو معروضة علاى شاشاة أو   
منتج من مجلة أو متثيل متات  

 ته بص ية صحيحة.ترمج
 

أي عملية منطقية أو  العملية:
حتكمية أو يياضية أو حاذف  
أو ختاازين أو اسااترجاع أو 
اتصال من أو ضمن حاساب  

 
 
 
 
 

ــام حاســب آيل:  داة أو أنظ
 م عة أدوات متصلة أو ذات 
صلة ببعضها يق م واحد منها 
أو أكثر مبعاجلة آلية لبياناات  

 لربنامج. آر وفًقاحاسب 
 

ثيال  متبيانات حاسـب آيل:  
حلقاسق أو ل قاسع أو ملعل مات 
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مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

تقنيـة  لنظـام  مناسبة تسمح 
 مبعاجلتها. علوماتامل
 
 
 
 
 
 

 م عاة تعليماات    برنامج:
معرًبا عنها بكلمات أو يم ز أو 
طرق أو بص ية أخار ، إذا  

أي من ال ساسط اليت تضمنتها 
ميكن قراءهتا آلًيا، تك ن قادية 

تقنيـة   لنظـام مناسبة تسمح 
 مبعاجلتها. علوماتامل
 
 
 
 
 
 

 م عة تعليمات معرًبا  برنامج:
عنها بكلماات أو يما ز أو   
طرق أو بص ية أخار ، إذا  

أي من ال ساسط اليت تضمنتها 
ميكن قراءهتا آلًيا، تك ن قادية 

أو ملفاهيم يف ص ية مناسابة  
تسمح لنظاام حاساب آر   
مبعاجلتها، وي مل ذلاك أي  

نظاام  برنامج مالسم جلعال  
حاسب آر ياؤدي وظيفاة   

 معينة.
 
 
 

 م عاة تعليماات   برنامج: 
عنها بكلمات أو يما ز   معرًبا

أو طرق أو بص ية أخر ، إذا 
تضمنتها أي من ال ساسط اليت 

 آر.
 

اعتراض أية عملية  االعتراض:
تتم ب اسطة احلاسب اآلر مبا 
فيها االساتماع أو تساجيل   
عملية حلاسب آر أو اكتسا  

 املادة باملعىن أو الفح  .
األيض واملبىن واهلياكل  املقر:

املتحركة أو أي شيء ينتقال  
عن طريق الارب أو البحار أو   

 اجل .
بيانات متثل تعليمات  الربنامج:

أو مجل يتم تنفيذها يف حاسب 

أو ملفاهيم يف ص ية مناسابة  
تسمح لنظاام حاساب آر   
مبعاجلتها، وي مل ذلاك أي  

ج مالسم جلعال نظاام   برنام
حاسب آر ياؤدي وظيفاة   

 معينة.
 
 
 

 م عاة تعليماات   برنامج: 
عنها بكلمات أو يم ز أو  معرًبا

طرق أو بص ية أخار ، إذا  
ال ساسط اليت  تضمنتها أي من
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

وسـيلة تقنيـة   على جعال  
تؤدي عماًل معيًنا أو  علوماتامل

 حتدث نتيجة حمددة.
 ، أي مما يأيت: مزود خدمة

أية جهة عامة أو خاصاة   -أ
تاا فر ملسااتخدمي خدمتااها 
إمكانية االتصال ب اسطة نظام 

 .تقنية املعلومات
 
أية جهة أخار  تقا م    - 

وسيلة مبعاجلة أو ختزين بيانات 
نيابة عن اجلهة  علوماتاملتقنية 

امل اي إليها يف البند )أ( مان  

وسـيلة تقنيـة   على جعال  
تؤدي عماًل معيًنا أو  علوماتامل

 حتدث نتيجة حمددة.
 ، أي مما يأيت: مزود خدمة

أية جهة عامة أو خاصاة   -أ
تاا فر ملسااتخدمي خدمتااها 
إمكانية االتصال ب اسطة نظام 

 .تقنية املعلومات
 
أية جهة أخار  تقا م    - 

وسيلة مبعاجلة أو ختزين بيانات 
نيابة عن اجلهة  علوماتاملتقنية 

امل اي إليها يف البند )أ( مان  

، تك ن آلياًااميكن قراءهتا 
ى جعل حاساب آر  قادية عل

أو حيادث   يؤدي عماًل معيًنا
 نتيجة حمددة.

 
 مزود خدمة: أي مما يأيت:

أية جهة عامة أو خاصاة   -أ
ت فر ملساتخدمي خدمتاها   
إمكانية االتصال ب اسطة نظام 

 حاسب آر.
 
أية جهة أخار  تقا م    - 

مبعاجلااة أو ختاازين بيانااات 

آر أو يقاا م احلاسااب اآلر 
 بإجراءاهتا.

 
 
 
 

 مزود اخلدمة:
أي جهة عامة أو خاصاة   -أ

ت فر ملساتخدمي خادماهتا   
طرياق  القدية على االتصال ب

نظااام احلاسااب اآلر أو  
 مستخدم تلك البيانات.

أي جهة أخر  تعاجل أو  - 

، تكا ن  ميكن قراءهتا آلياًاا
ى جعل حاساب آر  قادية عل

أو حيادث   يؤدي عماًل معيًنا
 نتيجة حمددة.

 
 ا يأيت:مزود خدمة: أي مم

أية جهة عامة أو خاصاة   -أ
تا فر ملسااتخدمي خدمتااها  
إمكانية االتصال ب اسطة نظام 

 حاسب آر.
 
أية جهة أخار  تقا م    - 

مبعاجلااة أو ختاازين بيانااات 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

هذه الفقرة أو عن مستخدمي 
 خدماهتا.

 
بيانـات   بيانات خط السري:

ينتجها  علوماتاملوسيلة تقنية 
خاصاة   علوماتاملنظام تقنية 

نظام تقنيـة  باالتصال ب اسطة 
ت كل جزًءا مان   علوماتامل

 سلسلة هذا االتصال.
 
 
 
 

هذه الفقرة أو عن مستخدمي 
 خدماهتا.

 
 بيانـات  بيانات خط السري:

ينتجها  علوماتاملوسيلة تقنية 
خاصاة   علوماتاملنظام تقنية 

نظام تقنيـة  باالتصال ب اسطة 
ت كل جزًءا مان   علوماتامل

 سلسلة هذا االتصال.
 
 
 
 

حاسب آر نيابة عن اجلهاة  
ليها يف البند )أ( مان  إامل اي 

هذه الفقرة أو عن مستخدمي 
 خدماهتا.

 
 بيانات خط السري:

بيانات حاسب آر ينتجهاا  
ام حاساب آر خاصاة   نظ

ب اسطة نظام حاسب  باتصال
من سلسالة   آر ت كل جزًءا

هذا االتصال، وحتدد مصادي  
االتصال أو وجهته أو مسايه 
أو تايخيه أو وقته أو مدتاه أو  

ختزن بيانات احلاساب اآلر  
بالنيابة عن جهة االتصاال أو  

 مستخدمي تلك اخلدمة.
أي بياناات   مرور البيانات:

حاسب آر متعلقة بأي اتصال 
بطريق نظاام احلاساب اآلر   
خيلقها نظام حاسب آر ي كل 

اتصال، ت ري  جزء من سلسلة
إىل من أ االتصال أو اجتاهه أو 
طريقه أو بياناته أو حجمه أو 
 مدته أو ن ع اخلدمة أساًسا.

أي ص ي أو  الصور اإلباحية:
أفالم ل خص يق م بسال ك  

حاسب آر نيابة عن اجلهاة  
ليها يف البند )أ( مان  إامل اي 

هذه الفقرة أو عن مستخدمي 
 خدماهتا.

 
 بيانات خط السري:
آر ينتجهاا  بيانات حاساب  

نظااام حاسااب آر خاصااة 
ب اسطة نظام حاسب  باتصال

من سلسالة   آر ت كل جزًءا
هذا االتصال، وحتدد مصادي  
االتصال أو وجهته أو مساايه  
أو تايخيه أو وقته أو مدتاه أو  
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مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
بيانات وسيلة  بيانات احملتوى:
لبيانات  ، خالًفاتقنية املعلومات

خط السري، يتم إيساهلا كجزء 
 من اتصال.

: تعييب أو تعطيل أو إلغاء تلف
أو حذف أو تدمري أو تغيري أو 
تعديل أو حتريف أو حجاب  

وسيلة تقنية املعلومات، بيانات 
نظام تقنيـة   أو إعاقةأو تعييب 
 املعلومات.

 
ــل  ــة  وي ــفري: عملي التش

 
بيانات وسيلة  بيانات احملتوى:
لبيانات  ، خالًفاتقنية املعلومات

خط السري، يتم إيساهلا كجزء 
 من اتصال.

: تعييب أو تعطيل أو إلغاء تلف
أو حذف أو تدمري أو تغيري أو 
تعديل أو حتريف أو حجاب  

وسيلة تقنية املعلومات، بيانات 
نظام تقنيـة   أو إعاقةأو تعييب 
 املعلومات.

 
تشفري: عملية  ويل ال

حجمه أو نا ع اخلادمات   
 املستخدمة يف االتصال.

 
بيانااات  بيانــات احملتــوى:
لبياناات   حاسب آر، خالًفا

خط السري، يتم إيساهلا كجزء 
 من اتصال.
تعييب أو تعطيل أو تلف: 

إلغاء أو حذف أو تدمري أو 
تغيري أو تعديل أو حتريف أو 
حجب بيانات حاسب آر، أو 
تعييب أو إعاقة نظام حاسب 

 آر.

 جنسي مباشر.
برامج أو بيانات احلاسـب  

برامج أو بيانات حمف ظة  اآليل:
يف وسيطة ختزين متنقلة وهي 

حلاسب يف ذلك احلني داخل ا
اآلر أو أي جزء من برنامج، 

 أو شبكة احلاسب اآلر.
 

حجمه أو نا ع اخلادمات   
 املستخدمة يف االتصال.

 
بيانااات  بيانــات احملتــوى:
لبياناات   حاسب آر، خالًفا

، يتم إيساهلا كجزء خط السري
 من اتصال.

تعييب أو تعطيل أو إلغاء تلف: 
أو حذف أو تدمري أو تغيري أو 
تعديل أو حتريف أو حجاب  
بيانات حاسب آر، أو تعييب 

 أو إعاقة نظام حاسب آر.
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 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

املعلومات أو نظم أو وسـائل  
تقنية املعلومات أو االتصاالت 
إىل رموز غـري مفهومـة أو   
مبعثرة حبيث يصعب قراءهتا أو 
معرفتها دون إعادهتا إىل هيئتها 
األصلية باستخدام كلمة سرية 
معينـــة أو أداة التشـــفري 

 املستخدمة.
 

املعلومات أو نظم أو وسائل 
تقنية املعلومات أو االتصاالت 
إىل رموز غري مفهومة أو 
مبعثرة حبيث يصعب قراءهتا أو 
معرفتها دون إعادهتا إىل هيئتها 
األصلية باستخدام كلمة سرية 
معينة أو أداة التشفري 

 املستخدمة.

 الفصل األول
تقنية العقوبات اخلاصة جبرائم 

 املعلومات
 الفرع األول

 الفصل األول
العقوبات اخلاصة جبرائم 

 احلاسب اآليل
 الفرع األول

 الفصل األول
العقوبات اخلاصة جبرائم 

 احلاسب اآليل
 الفرع األول

 (4مادة )
الدخ ل امل اروع إىل   أوال:

برامج أو بيانات يف حاساب  
 آر:

 الفصل األول
العقوبات اخلاصة جبرائم 

 احلاسب اآليل
 الفرع األول
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

اجلرائم الواقعة على  أنظمة 
وسيلة تقنية  وبيانات

 املعلومات
 (4مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلرائم الواقعة على أنظمة 
 وبيانات احلاسب اآليل

 
 

قريت اللجنة تعديل مسمى  -
 كالتار: الفصل ليصبح

العقوبات اخلاصة جبرائم 
  تقنية املعلومات
 الفرع األول

اجلرائم الواقعة على أنظمة 
وسيلة تقنية بيانات و

 املعلومات
 (4مادة )

اجلرائم الواقعة على أنظمة 
 وبيانات احلاسب اآليل

 (4مادة )
 الدخول غري املشروع

اختياي املادة كما ويدت يف  -
، مع األول املشروع بقانون

 إجراء التعديالت التالية:

حمال  جل سنة. إحالل كلمة جل8
جل الا ايدة يف  سـنتني كلمة جل
 املادة.
ثالثني ألف . إحالل عباية جل4

مائة ألـف  جل حمل عباية جلدينار
 جل ال ايدة يف املادة.دينار

يعد الدخ ل مرخًصا باه أو  
م روًعا إذا كان من دخل إىل 
برامج أو بيانات احلاسب اآلر 
مصاارًحا لااه بااالتحكم يف 
الدخ ل للربامج أو البياناات  
املقص دة إلجاراء أي مان   
العمليات احلاس بية أو إجراء 
تعديل أو حاذف للاربامج   
والبيانات أو نسخها أو نقلها 
إىل وسيطة أخر  غري الايت  

فيها أو م قع آخر يف حفظت 
وسيطة التخزين احملف ظة فيها، 
أو تنفيذ أي برنامج أو جازء  

اجلرائم الواقعة على أنظمة 
 احلاسب اآليل وبيانات

 
 
 (4مادة )

 الدخول غري املشروع 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل مدة ال تزيد 
وبالغرامة اليت ال  سنةعلى 
أو  ثالثني ألف دينارجتاوز 

بإحد  هاتني العق بتني، من 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  باختيايالن ا  

يف امل روع بقان ن  تويد
 .األول

قريت اللجنة إعادة صياغة  -
 املادة.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
يعاقب باحلبل مدة ال تزيد 

وبالغرامة اليت ال  سنةعلى 
أو  ثالثني ألف دينارجتاوز 

جل حمل عمًدا. إحالل كلمة جل3
جل ال ايدة دون وجه حقعباية جل
 يف املادة.

 
 
 
 
 
 

نص املادة وعلى ذلك يكون 
 بعد التعديل:

يعاقب باحلبل مدة ال تزياد  
وبالغراماة الايت ال    سنةعلى 
أو  ثالثني ألف دينـار جتاوز 

بإحد  هاتني العق بتني، مان  

 منه.
الدخ ل غري امل روع إىل  ا:ثانًي

برامج أو بيانات يف حاساب  
 آر:

يعد الدخ ل غري مرخصا به أو 
 غري م روعًا إذا قام به: 

أي شخص غري مصرحا له  -أ
بالتحكم يف الدخ ل للاربامج  

 املقص دة.أو البيانات 
أي شخص ليل لدياه   - 

تصريح أو جتاوز حق قاه أو  
حدود التصريح املمن ح له من 
ال خص املصرح له بالدخ ل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل مدة ال تزياد  
على سنتني وبالغرامة الايت ال  
جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    
بإحد  هاتني العق بتني، مان  
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 مسوغ قانوين دونقام 
نظام تقنية  بالدخ ل إىل

 أو جزء منها. ملعلوماتا
وتضاعف العقوبة إذا نتج عن 
الدخول إفشـاء للبيانـات   
املخزنة يف وسيلة أو نظام تقنية 

 املعلومات أو جزء منها.

بإحد  هاتني العق بتني، من 
 مسوغ قانوين دونقام 

نظام تقنية  بالدخ ل إىل
 أو جزء منها. ملعلوماتا

وتضاعف العقوبة إذا نتج عن 
الدخول إفشاء للبيانات 
املخزنة يف وسيلة أو نظام تقنية 

 املعلومات أو جزء منها.

بالدخ ل إىل نظاام   عمًداقام 
 حاسب آر أو أي جزء منه.

 للربامج أو البيانات املقص دة.
 (2مادة )

يعد تعديال بدون تصريح  أوال:
أو غري م روع حملت يات أي 
حاسب آر إذا قام به من ال 
ميلك سلطة إجراء التعديل أو 

على م افقة ال خص  مل حيصل
 املسئ ل.

ويعد خمالًفا ملا جاء  ا:ثانًي
بالفقرة )أوال( كل من يرتكب 

 أحد األفعال اآلتية:
التعديل أو احلذف أو  -أ

اإلضافة على حمت يات أي 

قام دون وجه حق بالادخ ل  
إىل نظام حاساب آر أو أي  

 جزء منه.



988 
 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

برنامج أو بيانات احلاسب 
 اآلر.
أي إعاقة للت غيل العادي  - 

 للحاسب اآلر.
ويعترب شريكا من اتفق أو  - 

حرض على إتياان  ساعد أو 
األفعال املنص ص عليهاا يف  

 الفقرة )أ،  ( أعاله.
 
 

 (2مادة )
يعاقب بالغرامة اليت ال تقل عن 
ماسة ديناي كل من دخل عمًدا 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

بطريق غري م اروع وبأياة   
وسيلة كانت إىل بارامج أو  
بيانات حاساب آر بقصاد   
احلصا ل علااى بيانااات أو  
معل مات أو تعديلها أو أخاذ  

قلااها إىل نسااخة منااها أو ن
وسيطة أخر  غري اليت حفظت 
فيها أو إىل م قاع آخار يف   
 وسيطة التخزين احملف ظة فيها.

 
 (1مادة )

يعاقب بالسجن وبالغرامة اليت 
ال تقل عن مخسماسة ديناي كل 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

من دخل عمًدا بطريق غاري  
م روع وبأية وسيلة كانات  
م قًعااا إلكترونًيااا أو نظااام 
حاسب آر مباشرة أو عان  

احلاساب اآلر  طريق شبكة 
)اإلنترنت( أو أحاد أجهازة   
احلاسب اآلر وما يف حكمها 
بقصد احلص ل على بيانات أو 
معل مات متل األمن الداخلي 
أو اخلااايجي للمملكااة أو 

 اإلضراي باقتصادها ال طين.
 (2مادة )
 

 (2مادة )
 

 (2مادة )
إحداث تلف يف بيانات 

 (،مادة )
 

 (2مادة )
إحداث تلف يف بيانات 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  باختيايالن ا  

يف امل روع بقان ن  تويد
 . األول

قريت اللجنة إعادة صياغة   -
املادة مبا حيقق اهلدف من 
جترمي اإلتالف والت ديد 

 احلاصل فيها.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 حاسب آيل
 أو نظام حاسب آيل

 
دت يف اختياي املادة كما وي -

، مع األول املشروع بقانون
 املادة. إعادة صياغة

 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاسب آيل
 أو نظام حاسب آيل
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 
دينااي أو    مخسني ألفجتاوز 

بإحد  هاتني العق بتني،  من 
وسيلة يف بيانات  أحدث تلًفا

نظام تقنية أو  تقنية املعلومات
 املعلومات.

إذا ترتاب  وتضاعف العقوبة 
على ايتكا  اجلرمية أي مماا  

 يلي:
 
 
 
إعاقة لسري أي من املرافق  -أ

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 
دينااي أو    مخسني ألفجتاوز 

بإحد  هاتني العق بتني،  من 
وسيلة يف بيانات  أحدث تلًفا

نظام تقنية أو  تقنية املعلومات
 املعلومات.

إذا ترتاب  وتضاعف العقوبة 
على ايتكا  اجلرمية أي مماا  

 يلي:
 
 
 
إعاقة لسري أي من املرافق  -أ

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت 
ديناي أو   مخسني ألفال جتاوز 

بإحد  هاتني العق بتني، من 
يف إحداث تلف  عمًداتسبب 

يف بيانات حاسب آر أو نظام 
 حاسب آر.

مدة ال  السجنوتك ن العق بة 
تزيد على سبع سنني والغرامة 
اليت ال جتاوز ثالمثاسة ألف ديناي 
أو إحد  هاتني العق بتني إذا 
ترتب على ايتكا  اجلرمية أي 

 مما يلي:
 

يعاقب باحلبل أو بالغرامة اليت 
ال تقل عن ماسيت ديناي كل من 
تسبب عمًدا يف ختريب أو 

تغيري أو إتالف أو  حذف أو
طمل بيانات احلاسب اآلر 

 بدون وجه حق.
وتك ن العق بة احلبل مدة ال 
جتاوز سنة إذا ايتكب الفعل 
بقصد التسبب يف إحداث 
 إعاقة خطرية لنظام احلاس  .

 (02مادة )
تضاعف العق بة املقرية يف هذا 
القان ن يف حال وق ع الفعل 

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 
جتاوز ماسيت ألف ديناي أو 
بإحد  هاتني العق بتني، من 
تسبب يف إحداث تلف يف 
بيانات حاسب آر أو نظام 

 حاسب آر.
وتك ن العق بة احلبل مدة ال 
تزيد على سبع سنني والغرامة 

ال جتاوز ثالمثاسة ألف ديناي اليت 
أو إحد  هاتني العق بتني إذا 
ترتب على ايتكا  اجلرمية أي 

 مما يلي:
إعاقة لسري أي من املرافق  -أ
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

ذات منفعة العامة أو ألعمال 
 عامة.
هتديد حلياة الناس أو  - 

 أمنهم أو صحتهم.
مساس بسالمة بدن  - 

 إنسان.
أو شـطب  تغيري أو تعييب  -د

فح ص طبية أو ت خيص طيب 
 أو عال  إنسان.

وتك ن العق بة السجن املؤباد  
أو املؤقت إذا ترتاب علاى   
ايتكا  اجلرمية م ت إنساان  

 عمًدا.

العامة أو ألعمال ذات منفعة 
 عامة.
هتديد حلياة الناس أو  - 

 صحتهم. أمنهم أو
مساس بسالمة بدن  - 

 إنسان.
أو شـطب  تغيري أو تعييب  -د

فح ص طبية أو ت خيص طيب 
 أو عال  إنسان.

وتك ن العق بة السجن املؤبد 
أو املؤقت إذا ترتب على 
ايتكا  اجلرمية م ت إنسان 

 عمًدا.

إعاقة لسري أي من املرافق  -أ
العامة أو ألعمال ذات منفعة 

 عامة.
هتديد حلياة الناس أو  - 

 أمنهم أو صحتهم.
مساس بسالمة بدن  - 

 إنسان.
تغيري أو تعييب فح ص  -د

طبية أو ت خيص طيب أو 
 عال  إنسان.

وتك ن العق بة السجن املؤبد 
أو املؤقت إذا ترتب على 

إنسان  وفاةايتكا  اجلرمية 

على أجهزة الدولة 
 ومؤسساهتا.

العامة أو ألعمال ذات منفعة 
 عامة.
هتديد حلياة الناس أو  - 

 أمنهم أو صحتهم.
مساس بسالمة بدن  - 

 إنسان.
تغيري أو تعييب فح ص  -د

طيب أو عال  طبية أو ت خيص 
 إنسان.

وتك ن العق بة السجن املؤبد 
أو املؤقت إذا ترتب على 
ايتكا  اجلرمية م ت إنسان 

 عمًدا.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 عمًدا.  
 (2مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2مادة )
 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  باختيايالن ا  

يف امل روع بقان ن  تويد
 .األول

قريت اللجنة إعادة صياغة  -
املادة لت مل كل ص ي 
االلتقاط والتنصت 
والتجسل احلاصل على 
بيانات ونظم تقنية 

 (2مادة )
 االلتقاط غري املشروع

اختياي املادة كما ويدت يف  -
، مع األول املشروع بقانون

 إجراء التعديالت التالية:

( حمل عمًداإحالل كلمة ) -8
ال ايدة  )دون وجه حق(عباية 

 يف السطر الثاين من نص املادة.
تصحيح اخلطأ الا ايد يف   -4

( لتصاابح إرســالكلمااة )
 (.إرسااًل)

وعلى ذلك يكون نص املادة 

 (1مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2مادة )
 االلتقاط غري املشروع
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة  
، أشد يف أي قـانون آخـر  
يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 
جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    

مـن  بإحد  هاتني العق بتني، 
تنصت أو التقط أو اعتـرض  

مستخدًما  مسوغ قانويندون 

املعل مات، مع مراعاة 
العق بات ال ايدة يف قان ن 

 االتصاالت.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل بأية عقوبـة  
يعاقب ، أشد يف أي قانون آخر

باحلبل وبالغرامة اليت ال جتاوز 
ماسة ألف دينااي أو بإحاد    

من تنصت أو هاتني العق بتني، 
مسوغ التقط أو اعترض دون 

، وساسل فنيةمستخدًما  قانوين

 بعد التعديل:
 
 
 
 
 

وبالغرامة الايت   يعاقب باحلبل
ال جتاوز ماسة ألف دينااي أو  
بإحد  هاتني العق بتني، مان  

دون وجه حاق،   عمًداالتقط 
 إرسااًلمستخدًما وساسل فنية، 

غري م جه للعما م لبياناات   
حاسب آر، سا اء كانات   

 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل أو بالغرامة اليت 
ال تقل عن ماسة ديناي كل من 
دخل عمًدا بطريق غري 
م روع وبأية وسيلة كانت 
على بيانات حاسب آر غري 
عامة مرسلة إىل نظام حاسب 

ة فيه مبا آر أو منه أو م ج د
يف ذلك االنبعاثات 

 
 
 
 
 
وبالغرامة اليت ال  يعاقب باحلبل

جتاوز ماسة ألف ديناي أو إحد  
هاتني العق بتني، مان الاتقط   
دون وجه حاق، مساتخدًما   
وساسل فنية، إيسال غري م جه 
للعم م لبيانات حاساب آر،  
س اء كانت البيانات مرسالة  
من نظام حاسب آر أو إليه أو 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

غري م جه  إرسااًل، وساسل فنية
وسيلة تقنيـة  لبيانات للعم م 

ساا اء كاناات علومــات، امل
تقنية نظام البيانات مرسلة من 

أو إليه أو ضامنه،   علوماتامل
وي مل هاذا اإليساال أي   
انبعاثاااات مل جاااات  

تقنية نظام كهرومغناطيسية من 
حتمل معهاا هاذه    علوماتامل

 البيانات. 
وتضاعف العقوبة إذا نتج عن 
ــاط أو   ــت أو االلتق التنص
االعتراض إفشاء لإلرسال أو 

غري م جاه للعما م    إرسااًل
ــات  ــة  لبيان ــيلة تقني وس

ساا اء كاناات علومــات، امل
تقنية نظام البيانات مرسلة من 

أو إليه أو ضامنه،   علوماتامل
وي مل هاذا اإليساال أي   
انبعاثاااات مل جاااات  

تقنية نظام كهرومغناطيسية من 
حتمل معهاا هاذه    علوماتامل

 البيانات. 
وتضاعف العقوبة إذا نتج عن 
ــاط أو   ــت أو االلتق التنص
االعتراض إفشاء لإلرسال أو 

البيانات مرسلة مان نظاام   
حاسب آر أو إليه أو ضمنه، 
وي مل هاذا اإليساال أي   

 جااااات انبعاااااث مل
كهرومغناطيسية مان نظاام   
حاسب آر حتمل معها هاذه  

 البيانات.
 
 

الكهرومغناطيسية من نظام 
احلاسب اآلر اليت حتمل هذه 

 البيانات.
وتك ن العق بة احلبل مدة ال 
جتاوز ستة أشهر إذا ايتكب 
الفعل امل اي إليه يف الفقرة 
السابقة بقصد إحداث إعاقة 

 لنظام احلاسب اآلر.

ضمنه، وي مل هذا اإليساال  
أي انبعااااث مل جاااات 
كهرومغناطيسية مان نظاام   
حاسب آر حتمل معها هاذه  

 البيانات.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 .مسوغ قانوين جزء منه دون .مسوغ قانوين جزء منه دون
 

 

 (1مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 (1مادة )
 لل امل افقة على قراي  -

املادة كما  الن ا  باختياي
يف امل روع بقان ن  تويد
 .األول

قريت اللجنة إعادة صياغة   -
املادة، مع ختفيض العق بات 
 لتنسجم مع جسامة اجلرمية.

وعلى ذلك يكون نص املادة 

 (1مادة )
 التهديد بقصد االبتزاز

اختياي املادة كما ويدت يف  -
، مع األول املشروع بقانون

 إعادة صياغة املادة.

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 

هلا يف  ال ي جد مادة مقابلة
 املضم ن

 (1مادة )
 التهديد بقصد االبتزاز
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
، يف أي قانون آخر أشد

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 
أو  ثالثني ألف دينارجتاوز 

بإحد  هاتني العق بتني، من 
تقنية وسيلة  بياناتقام بإيسال 

تتضمن هتديدًا  علوماتامل
حلمل غريه على  بإحداث تلف

أن يقدم له أو لغريه عطية أو 
مزية من أي ن ع أو أداء عمل 

 أو االمتناع عنه.

 بعد التعديل:
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
، يعاقب يف أي قانون آخر أشد

وز باحلبل وبالغرامة اليت ال جتا
أو بإحد   ثالثني ألف دينار

هاتني العق بتني، من قام 
بيانات وسيلة تقنية بإيسال 
تتضمن هتديدًا  املعلومات

حلمل غريه على  بإحداث تلف
أن يقدم له أو لغريه عطية أو 
مزية من أي ن ع أو أداء عمل 

 أو االمتناع عنه.

 بعد التعديل:
 

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت 
ال جتاوز ماسة ألف ديناي أو 
بإحد  هاتني العق بتني، من 
قام بإيسال بيانات حاسب آر 
عن طريق استعمال شبكة 
اإلنترنت أو إحدى وسائل 

تتضمن هتديًدا  تقنية املعلومات
أو بارتكاب  بإحداث تلف

جناية أو جنحة أو بإسناد 
أمور خادشة للشرف أو 

حلمل غريه على أن  االعتبار

 
 

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 
جتاوز ماسة ألف ديناي أو 
بإحد  هاتني العق بتني، من 
قام بإيسال بيانات حاسب آر 
تتضمن هتديًدا بإحداث تلف 
حلمل غريه على أن يقدم له أو 
لغريه عطية أو مزية من أي 

عمل أو االمتناع ن ع أو أداء 
 عنه.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر
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مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

وتك ن العق بة السجن مدة ال 
تزيد على مخل سنني والغرامة 

 ستني ألف ديناراليت ال جتاوز 
 إذا بلغ اجلاين مقصده.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

وتك ن العق بة السجن مدة ال 
تزيد على مخل سنني والغرامة 

 ستني ألف ديناراليت ال جتاوز 
 إذا بلغ اجلاين مقصده.

يقدم له أو لغريه عطية أو مزية 
من أي ن ع أو أداء عمل أو 

ولو كان هذا االمتناع عنه 
العمل أو االمتناع عنه 

 .مشروًعا
 

وتك ن العق بة السجن مدة ال 
تزيد على مخل سنني والغرامة 
اليت ال جتاوز ماسيت ألف ديناي 

 إذا بلغ اجلاين مقصده.
 

 
 
 
 
 
 
 

وتك ن العق بة السجن مدة ال 
تزيد على مخل سنني والغرامة 
اليت ال جتاوز ماسيت ألف ديناي 

 إذا بلغ اجلاين مقصده.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 

 (،مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (،مادة )
 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  الن ا  باختياي

يف امل روع بقان ن  تويد
بالتعديالت اليت  األول

 مع: أجراها على املادة

بيانات استبدال عباية ) -
( حمل وسيلة تقنية املعلومات

بيانات حاسب عباية )
تقنية  نظام(، وعباية )آيل

نظام ( حمل عباية )املعلومات

 (،مادة )
 إساءة استخدام األدوات

اختياي املادة كما ويدت يف  -
امل روع بقان ن األول، مع 

 إجراء التعديالت التالية:

 يف املـواد . إحالل عباية جل8
حمل عبااية   ("1، 2، 2، 4)

 ("1( حىت )4"يف املواد من )
ال ايدة يف الفقرة األوىل مان  

 املادة.
. إحالل ال ارطتني حمال   4

الفاصلتني للجملة االعتراضية 

 (8مادة )
 

ن صنع يعاقب باحلبل كل م
أو باع أو اشتر  أو است يد 
أو وزع أو وفر جهاز أو 
برامج أو كلمة سر أو شفرة 
متكن من الدخ ل الغري 
م روع ألي حاسب آر أو 
برامج حاسب آر أو مل قع 
الكتروين على شبكة احلاسب 

 اآلر )اإلنترنت(.

 (،مادة )
 إساءة استخدام األدوات
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 

 
 

يعاقب باحلبل مدة ال تزياد  
على سنة وبالغراماة الايت ال   
جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    
بإحد  هاتني العق بتني، مان  
قام بقصد ايتكاا  أي مان   
يف اجلراسم املنصا ص عليهاا   

من هذا  (1، 2، 2، 4املواد )
القان ن بإنتا  أو اساترياد أو  
شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو 

 (.حاسب

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يعاقب باحلبل مدة ال تزياد  
على سنة وبالغراماة الايت ال   
جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    
بإحد  هاتني العق بتني، مان  
قام بقصد ايتكاا  أي مان   
يف اجلراسم املنصا ص عليهاا   

من هذا  (1، 2، 2، 4املواد )
القان ن بإنتا  أو اساترياد أو  
شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو 
لالستخدام، أو ت زيع أو تداول 

ال ايدتني يف البناد )أ( مان   
 املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يعاقب باحلبل مدة ال تزياد  
ال  على سنة وبالغراماة الايت  

جتاوز ماسة ألاف دينااي أو   
بإحد  هاتني العق بتني، مان  
قام بقصد ايتكا  أي مان  
يف اجلراسم املنصا ص عليهاا   

من هذا  (1، 2، 2، 4املواد )
القان ن بإنتا  أو اساترياد أو  
شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو 

 
 
 

يعاقب باحلبل مدة ال تزياد  
على سنة وبالغراماة الايت ال   
جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    
بإحد  هاتني العق بتني، مان  
قام بقصد ايتكاا  أي مان   
اجلراسم املنصا ص عليهاا يف   

( مان  2( حىت )4امل اد من )
هذا القان ن بإنتا  أو استرياد 
أو شراء أو بيع، أو عرض للبيع 
و أو لالستخدام، أو ت زياع أ 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

تداول لالستخدام، أو ت زيع أو 
 أو حيازة أو ن ر أو إتاحة:

مبااا يف ذلااك أي  -أداة  -أ
مت تصااميمها أو  -برنااامج 

حت يرها بصفة أساسية لغارض  
ايتكا  أي من اجلراسم امل اي 

 إليها.
كلمة ماروي أو شافرة    - 

دخ ل أو أي يمز دخ ل أو أية 
 وسيلة تقنية املعلوماتبيانات 

أخر  مماثلة، ميكن ب اساطتها  
ــامالاادخ ل إىل  ــة  نظ تقني

 أو أي جزء منه. املعلومات

 أو حيازة أو ن ر أو إتاحة:
مبااا يف ذلااك أي  -أداة  -أ

مت تصااميمها أو  -برنااامج 
حت يرها بصفة أساسية لغارض  
ايتكا  أي من اجلراسم امل اي 

 إليها.
كلمة مروي أو شفرة  - 

أي يمز دخ ل أو أية  دخ ل أو
 وسيلة تقنية املعلوماتبيانات 

أخر  مماثلة، ميكن ب اسطتها 
تقنية  نظامالدخ ل إىل 

 أو أي جزء منه. املعلومات
 

لالسااتخدام، أو ت زيااع أو 
تداول أو حيازة أو ن ار أو  

 إتاحة:
مبااا يف ذلااك أي  -أداة  -أ

مت تصااميمها أو  -برنااامج 
حت يرها بصفة أساسية لغرض 
ايتكا  أي من اجلراسم امل اي 

 إليها.
كلمة ماروي أو شافرة    - 

دخ ل أو أي يمز دخا ل أو  
أية بيانات حاسب آر أخر  
مماثلة، ميكن ب اسطتها الدخ ل 
إىل نظام حاساب آر أو أي  

تداول أو حيازة أو ن ار أو  
 إتاحة:

 
أداة، مبااا يف ذلااك أي   -أ

برنااامج، مت تصااميمها أو  
حت يرها بصفة أساسية لغارض  
ايتكا  أي من اجلراسم امل اي 

 إليها.
 
كلمة ماروي أو شافرة    - 

دخ ل أو أي يمز دخ ل أو أية 
بيانات حاساب آر أخار    
مماثلة، ميكن ب اسطتها الدخ ل 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أو أي  إىل نظام حاساب آر  جزء منه.
 جزء منه.

 
 الفرع الثاين
بوسائل اجلراسم ذات الصلة 
 تقنية املعلومات

 (1مادة )
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاين
اجلرائم ذات الصلة باحلاسب 

 اآليل
 
 
 

قريت اللجنة تعديل مسمى  -
الفرع الثاين ليصبح 

 كالتار:

 الفرع الثاين

 الفرع الثاين
اجلرائم ذات الصلة باحلاسب 

 اآليل
 (1مادة )

التزوير باستخدام احلاسب 
 اآليل

امل افقة على نص املادة كما  -
 املشروع بقانونويد يف 

 .األول

 

 
ال ي جد مادة مقابلة هلا يف 

 املضم ن

 الفرع الثاين
اجلرائم ذات الصلة باحلاسب 

 اآليل
 (1مادة )

التزوير باستخدام احلاسب 
 اآليل
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوسائل اجلراسم ذات الصلة 
 تقنية املعلومات

 (1مادة )
 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  الن ا  باختياي

يف امل روع بقان ن  تويد
 مع: األول

بيانات استبدال عباية ) -
( وسيلة تقنية املعلومات

بيانات حاسب حمل عباية )
(، أينما ويدت يف آيل

 املادة.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
يعاقب بالسجن مدة ال تزياد  
على ع ر سانني مان قاام    
بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو 
إلغاء أو حذف أو تادمري أو  
تغيري أو تعديل أو حترياف أو  

وسيلة تقنيـة  بيانات حجب 
ختص إحد  املصاحل  املعلومات

احلك مية أو اجلهات اليت ويد 
( مان  801ذكرها يف املادة )

قان ن العق بات، على حن  من 
شأنه إظهااي بياناات غاري    
صحيحة على أهنا صاحيحة،  

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يعاقب بالسجن مدة ال تزياد  
على ع ر سنني من قام بإدخال 
أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو 
حذف أو تدمري أو تغايري أو  
تعديل أو حتريف أو حجاب  

 وسيلة تقنية املعلوماتبيانات 
ختص إحد  املصاحل احلك مية 
أو اجلهات اليت ويد ذكرها يف 

( ماان قااان ن 801املااادة )
على حن  من شاأنه   العق بات،

إظهاي بيانات غري صاحيحة  

 
يعاقب بالسجن مدة ال تزياد  
على ع ر سانني مان قاام    
بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو 
إلغاء أو حذف أو تادمري أو  
تغيري أو تعديل أو حترياف أو  
حجب بيانات حاساب آر  
ختص إحد  املصاحل احلك مية 
أو اجلهات اليت ويد ذكرها يف 

( ماان قااان ن 801املااادة )
العق بات، على حن  من شأنه 

نات غري صاحيحة  إظهاي بيا
على أهناا صاحيحة، بنياة    

 
يعاقب بالسجن مدة ال تزياد  
على ع ر سانني مان قاام    
بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو 
إلغاء أو حذف أو تادمري أو  
تغيري أو تعديل أو حترياف أو  
حجب بياناات حاساب آر   
ختص إحد  املصاحل احلك مية 
أو اجلهات اليت ويد ذكرها يف 

( ماان قااان ن 801املااادة )
العق بات، على حن  من شاأنه  

نات غري صاحيحة  إظهاي بيا
على أهناا صاحيحة، بنياة    
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

بنيااة اسااتعماهلا كبيانااات 
صحيحة، س اء كانت هاذه  
البيانات مفه مة ب كل مباشر 

 أو غري مباشر.
إذا وتك ن العق باة احلابل   

بيانـات  ايتكبت اجلرمية ب أن 
ال  وسيلة تقنيـة املعلومـات  

ختص إحد  املصاحل أو اجلهات 
امل اي إليها يف الفقرة الساابقة  
إذا كان من شأن ذلك إحداث 

 ضري.
 

على أهناا صاحيحة، بنياة    
استعماهلا كبيانات صاحيحة،  
س اء كانت هاذه البياناات   
مفه مة ب كل مباشر أو غاري  

 مباشر.
وتك ن العق باة احلابل إذا   

بيانـات  ايتكبت اجلرمية ب أن 
ال ختص  وسيلة تقنية املعلومات

إحد  املصااحل أو اجلهاات   
يف الفقرة الساابقة   امل اي إليها

إذا كان من شأن ذلك إحداث 
 ضري.
 

استعماهلا كبيانات صاحيحة،  
س اء كانت هاذه البياناات   
مفه مة ب كل مباشر أو غري 

 مباشر.
وتك ن العق باة احلابل إذا   
ايتكبت اجلرمية ب أن بيانات 
حاسااب ال ختااص إحااد  
املصاحل أو اجلهات امل اي إليها 
يف الفقرة السابقة إذا كان من 

 ضري. شأن ذلك إحداث
 

استعماهلا كبيانات صاحيحة،  
س اء كانت هاذه البياناات   
مفه مة ب كل مباشر أو غاري  

 مباشر.
وتك ن العق باة احلابل إذا   
ايتكبت اجلرمية ب أن بياناات  
حاسب ال ختص إحد  املصاحل 
أو اجلهات امل ااي إليهاا يف   
الفقرة السابقة إذا كاان مان   

 ضري. شأن ذلك إحداث
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 

 (8مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (8مادة )
 
 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  باختيايالن ا  

يف امل روع بقان ن  تويد
 ل مع:األو

مسوغ استبدال عباية )  -
وجه ( حمل عباية )قانوين
 ( ال ايدة يف صدي املادة.حق

)بيانات استبدال عباية  -
، (علوماتاملتقنية وسيلة 

 (8مادة )
االحتيال باستخدام احلاسب 

 اآليل
امل افقة على نص املادة كما  -

 املشروع بقانونويد يف 
 .األول

 
 
 
 
 
 

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن

 

 (8مادة )
االحتيال باستخدام احلاسب 

 اآليل
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل من ت صل دون 
إىل االساتيالء   مسوغ قانوين

على مال ممل ك للغري أو حصل 
على أية مزية لنفسه أو لغريه أو 
إىل ت قيع ساند أو إلغاساه أو   

( حاسب آيل بيانات) بعباية
 .ال ايدة يف هناية البند )أ(

تقنية )نظام استبدال عباية  -
 نظام) ، بعباية(علوماتامل

( ال ايدة يف هناية حاسب آيل
 .البند ) (

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يعاقب باحلبل من ت صل دون 
إىل االساتيالء   مسوغ قانوين

على مال ممل ك للغري أو حصل 
على أية مزية لنفسه أو لغريه أو 
إىل ت قيع ساند أو إلغاساه أو   

 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل من ت صل دون 
وجه حق إىل االستيالء علاى  
مال ممل ك للغري أو حصل على 
أية مزية لنفسه أو لغريه أو إىل 
ت قيع سند أو إلغاسه أو إتالفه 

 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل من ت صل دون 
وجه حق إىل االستيالء علاى  
مال ممل ك للغري أو حصل على 
أية مزية لنفسه أو لغريه أو إىل 
ت قيع سند أو إلغاسه أو إتالفاه  
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

إتالفه أو تعديله باختاذ اسام  
كاذ  أو صفة غري صحيحة أو 
باالستعانة بطريقة احتيالياة،  
وذلك من خالل أي فعل مماا  

 يلي:
إدخال أو تعييب أو تعطيل  -أ

أو إلغاء أو حذف أو تدمري أو 
تغيري أو تعديل أو حترياف أو  

وسيلة تقنيـة  بيانات حجب 
 .املعلومات

 
القيام بأي تدخل يف عمل  - 

 .علوماتاملتقنية نظام 

إتالفه أو تعديله باختااذ اسام   
كاذ  أو صفة غري صحيحة أو 
باالستعانة بطريقة احتيالياة،  
وذلك من خالل أي فعل مماا  

 يلي:
إدخال أو تعييب أو تعطيل  -أ

دمري أو أو إلغاء أو حذف أو ت
تغيري أو تعديل أو حترياف أو  

وسيلة تقنيـة  بيانات حجب 
 .املعلومات

 
القيام بأي تدخل يف عمل  - 

 .علوماتاملتقنية نظام 

اسم كاذ  أو أو تعديله باختاذ 
صاافة غااري صااحيحة أو  
باالستعانة بطريقة احتيالياة،  
وذلك من خالل أي فعل مماا  

 يلي:
إدخال أو تعييب أو تعطيل  -أ

أو إلغاء أو حذف أو تدمري أو 
تغيري أو تعديل أو حترياف أو  
 حجب بيانات حاسب آر.

 
القيام بأي تدخل يف عمل  - 

 نظام حاسب آر.

أو تعديله باختاذ اسم كاذ  أو 
صاافة غااري صااحيحة أو  
باالستعانة بطريقة احتيالياة،  
وذلك من خالل أي فعل مماا  

 يلي:
يب أو تعطيل إدخال أو تعي -أ

أو إلغاء أو حذف أو تدمري أو 
تغيري أو تعديل أو حترياف أو  

 حجب بيانات حاسب آر.

 
القيام بأي تدخل يف عمل  - 

 نظام حاسب آر.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

ويسري ب أن هاذه اجلرمياة   
الظرف امل دد املنص ص عليه 

( 348دتني )يف كل من املاا 
( فقرة ثانية 344فقرة ثانية و)

 من قان ن العق بات.
 

ويسري ب أن هاذه اجلرمياة   
الظرف امل دد املنص ص عليه 

( 348يف كل من املاادتني ) 
( فقرة ثانية 344فقرة ثانية و)

 من قان ن العق بات.
 

ويسري ب أن هاذه اجلرمياة   
ظرف امل دد املنص ص عليه ال

( 348يف كل من املاادتني ) 
( فقرة ثانية 344فقرة ثانية و)

 من قان ن العق بات.
 

ويسري ب أن هاذه اجلرمياة   
الظرف امل دد املنص ص عليه 

( 348يف كل من املاادتني ) 
( فقرة ثانية 344فقرة ثانية و)

 من قان ن العق بات.
 

املادة تأخذ اللجنة ب مل 
امل روع بقان ن ال ايدة يف 

 الثاين

خذ بامل روع يتم األمل 
 بقان ن الثاين

 (8مادة )
مع عدم اإلخالل بأحكام 

( لسنة 9املرس م بقان ن يقم )
، يعاقب بالسجن 4008

وبالغرامة اليت ال تقل عن 
مخسماسة ديناي كل من قام 
بتح يل األم ال غري امل روعة 

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

مت يه أو إخفاء  أو نقلها أو
املصدي غري امل روع هلا عن 
طريق استخدام شبكة احلاسب 
اآلر )اإلنترنت( أو أحد 
أجهزة احلاسب اآلر وما يف 
حكمها بقصد إضفاء صفة 
امل روعية على تلك األم ال، 
أو قام بإن اء أو ن ر م قًعا 
إلكترونًيا إليتكا  أي من 

 هذه األفعال.
 
 

ال ي جد مادة مقابلة هلا يف  (8مادة ) (8مادة ) (8مادة )  (8مادة )
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 

 
امل افقة على قراي  لل  -

املادة كما  باختيايالن ا  
يف امل روع بقان ن  تويد
 .األول

 استبدال قريت اللجنة  -
( باستخدام التشفري) عباية

بتشفري بيانات )حمل عباية 
 .(حاسب آيل

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 

 

امل افقة على نص املادة كما  -
 املشروع بقانونويد يف 

 .األول

 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت 

  املضم ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبل وبالغرامة اليت ال 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    
بإحد  هاتني العق بتني كال  

يف  باستخدام التشفريمن قام 
سبيل ايتكا  أو إخفاء أي من 
اجلراسم املنص ص عليها يف هذا 

 القان ن أو أي قان ن آخر.
 

جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    
بإحد  هاتني العق بتني كال  

يف  باستخدام التشـفري من قام 
سبيل ايتكا  أو إخفاء أي من 
اجلراسم املنص ص عليها يف هذا 

 القان ن أو أي قان ن آخر.
 

ال جتاوز ماسة ألف ديناي أو 
بإحد  هاتني العق بتني كل 
من قام بت فري بيانات حاسب 
آر يف سبيل ايتكا  أو إخفاء 
أي من اجلراسم املنص ص عليها 
يف هذا القان ن أو أي قان ن 

 آخر.
 
 

جتاوز ماسة ألف ديناي أو 
بإحد  هاتني العق بتني كل 
من قام بت فري بيانات حاسب 
آر يف سبيل ايتكا  أو إخفاء 
أي من اجلراسم املنص ص عليها 
يف هذا القان ن أو أي قان ن 

 آخر.
 
 

 الفرع الثالث
 اجلرائم ذات الصلة باحملتوى

 (01مادة )
 

 الفرع الثالث
 توىاجلرائم ذات الصلة باحمل

 (01مادة )
 

 الفرع الثالث
 اجلرائم ذات الصلة باحملتوى

 (01مادة )
  املواد اإلباحية عن األطفال

 (04مادة )
 
 
 

 الفرع الثالث
 اجلرائم ذات الصلة باحملتوى

 (01مادة )
 املواد اإلباحية عن األطفال
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  باختيايالن ا  

يف امل روع بقان ن  تويد
 مع: عادة صياغتها، وإاألول

( ال جتاوزاستبدال عباية ) -
( عن ال تقلحمل عباية )

ال ايدة يف الفقرة األخرية 
من البند ) ( من الفقرة 

(8.) 

تقنية  نظاماستبدال عباية ) -
نظام عباية )( حمل علوماتامل

( ال ايدة يف حاسب آيل
البندين )أ(، ) ( من 

اختياي املادة كما ويدت يف  -
، مع األول املشروع بقانون
 عن األطفال"حذف عباية جل

من عن ان املادة، وإعادة 
 صياغتها.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.4( و)8الفقرتني )

أية وسيلة استبدال عباية )  -
أي ( بعباية )تقنية املعلومات

من وسائط ختزين بيانات 
ال ايدة يف ، (احلاسب اآليل

 .(4البند ) ( يف الفقرة )

وضعت أو إضافة عباية )  -
( هناية الفقرة يف متناوهلم
من البند ) ( يف األخرية 
 .(4(، و)8الفقرتني )

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 

ال تقل يعاقب باحلبل مدة  -8

 
 
 
 
 
 

 ( 01مادة )
 املواد اإلباحية

 
 
 
 

ال يعاقب باحلبل مادة   -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب بااحلبل مادة ال    -8
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

ال تقل يعاقب باحلبل مدة  -8
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز  عن

ع رة آالف ديناي أو بإحد  
هاتني العق بتني كل من أتى أي 

 مما يلي:
أنتج مادة إباحياة بقصاد    -أ

تقنيـة   نظامت زيعها ب اسطة 
 .علوماتامل
 
است يد أو باع، أو عرض  - 

للبيع أو االستخدام، أو تداول 
أو نقل أو وزع أو أيسال أو  
ن ر أو أتاح ماادة إباحياة   

سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز  عن
ع رة آالف ديناي أو بإحد  
هاتني العق بتني كل من أتى أي 

 مما يلي:
أنتج مادة إباحياة بقصاد    -أ

تقنيـة   نظامت زيعها ب اسطة 
 .علوماتامل
 
است يد أو باع، أو عرض  - 

للبيع أو االستخدام، أو تداول 
أو نقل أو وزع أو أيسال أو  
ن ر أو أتاح ماادة إباحياة   

 .علوماتاملتقنية  نظامب اسطة 

سنة وبالغرامة اليت ال  تقل عن
جتاوز ع رة آالف دينااي أو  
بإحد  هاتني العق بتني كال  

 من أتى أي مما يلي:
أنتج مادة إباحية بقصاد   -أ

ت زيعها ب اسطة نظام حاسب 
 آر.
 
است يد أو باع، أو عرض  - 

للبيع أو االستخدام، أو تداول 
أو نقل أو وزع أو أيسال أو  
ن ر أو أتاح ماادة إباحياة   

 ب اسطة نظام حاسب آر.

يعاقب باحلبل مدة ال جتاوز 
سنة كل من ن ر أو سهل 
م اد فاح ة عرب حاسب آر 
أو شبكة احلاسب اآلر 

 )اإلنترنت(.
وتضاعف العق بة إذا مت الن ر 

يبلغ أو التسهيل إلغ اء من مل 
 سن ال احد والع رون عامًا.

 
 

 

تزيد على سنة وبالغرامة اليت ال 
جتاوز ع رة آالف دينااي أو  
بإحد  هاتني العق بتني كال  

 يلي:من أتى أي مما 
أنتج ماادة إباحياة عان     -أ

األطفال بقصد ت زيعها ب اسطة 
 نظام حاسب آر.

 
است يد أو باع، أو عرض  - 

للبيع أو االستخدام، أو تداول 
أو نقل أو وزع أو أيسال أو  
ن ر أو أتاح مادة إباحية عان  
األطفال ب اسطة نظام حاسب 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 .علوماتاملتقنية  نظامب اسطة 
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن سنتني وبالغرامة اليت 
ال جتاوز عشرة آالف دينار أو 
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  

باحية موجهـة  كانت املادة اإل
يف وضـعت  أو  إىل األطفال،

 .متناوهلم
ال تقل يعاقب باحلبل مدة  -4
ثالثة أشهر وبالغرامة الايت   عن

ال جتاوز ثالثة آالف دينااي أو  
بإحد  هاتني العق بتني كال  

 من أتى أي فعل مما يلي:

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن سنتني وبالغرامة اليت 
ال جتاوز عشرة آالف دينار أو 
بإحدى هاتني العقـوبتني إذا  

اإلباحية موجهـة  كانت املادة 
يف وضـعت  أو  إىل األطفال،

 .متناوهلم
ال تقل يعاقب باحلبل مدة  -4
ثالثة أشهر وبالغرامة الايت   عن

ال جتاوز ثالثة آالف دينااي أو  
بإحد  هاتني العق بتني كال  

 من أتى أي فعل مما يلي:
حصل لنفسه أو لغريه على  -أ

 
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن سنتني وبالغرامة اليت 
ال تقل عن عشرة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني إذا 
كانت املادة اإلباحية موجهة 

 إىل األطفال.
 
ال يعاقب باحلبل مادة   -4

ثالثة أشهر وبالغرامة  تقل عن
اليت ال جتاوز ثالثة آالف ديناي 
أو بإحد  هاتني العق بتني كل 

 من أتى أي فعل مما يلي:

 آر.
 
 
 
 
 
 
 
يعاقب بااحلبل مادة ال    -4

ر وبالغرامة تزيد على ثالثة أشه
اليت ال جتاوز ثالثة آالف ديناي 
أو بإحد  هاتني العق بتني كل 

 من أتى أي فعل مما يلي:
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

حصل لنفسه أو لغريه على  -أ
تقنية  نظاممادة إباحية ب اسطة 

 .علوماتامل
حاز مادة إباحية داخال   - 
أية أو يف  علوماتاملتقنية  نظام

 .وسيلة تقنية املعلومات
 
 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ستة أشهر وبالغرامة 
اليت ال تقل عن ثالثـة آالف  
ــاتني  ــدى ه ــار أو بإح دين
العقوبتني إذا كانـت املـادة   

تقنية  نظاممادة إباحية ب اسطة 
 .علوماتامل
مادة إباحية داخال  حاز  - 
أية أو يف  علوماتاملتقنية  نظام

 .وسيلة تقنية املعلومات
 
 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ستة أشهر وبالغرامة 
اليت ال تقل عن ثالثـة آالف  
ــاتني  ــدى ه ــار أو بإح دين
العقوبتني إذا كانـت املـادة   
 اإلباحية موجهة إىل األطفال،

حصل لنفسه أو لغريه على  -أ
مادة إباحية ب اساطة نظاام   

 حاسب آر.
حاز مادة إباحية داخال   - 

نظام حاسب آر أو يف أي من 
وساسط ختزين بيانات احلاسب 

 اآلر.
 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ستة أشهر وبالغرامة 

تقل عن ثالثـة آالف  اليت ال 
ــار أو بإحــدى هــاتني  دين
العقوبتني إذا كانـت املـادة   

حصل لنفسه أو لغريه على  -أ
مادة إباحياة عان األطفاال    

 ب اسطة نظام حاسب آر.
حاز مادة إباحياة عان    - 

األطفال داخل نظام حاساب  
آر أو يف أي من وساسط ختزين 

 .بيانات احلاسب اآلر
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
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 أقرها جملس النواب كما
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الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 اإلباحية موجهة إىل األطفال،
 .يف متناوهلموضعت أو 
 
يف تطبيق أحكام هذه املادة  -3

يقصد بعباية جلمادة إباحية عن 
األطفالجل التعريف ال ايد للم اد 
اإلباحيااة عاان األطفااال يف 
الربوت ك ل االختيايي امللحق 
باتفاقية حق ق الطفل ب أن بيع 
األطفال وبغاء األطفال وامل اد 

 اإلباحية عن األطفال.
 
 

 .يف متناوهلموضعت أو 
 
تطبيق أحكام هذه املادة يف  -3

يقصد بعباية جلمادة إباحية عن 
األطفالجل التعريف ال ايد للم اد 
اإلباحية عن األطفال يف 
الربوت ك ل االختيايي امللحق 
باتفاقية حق ق الطفل ب أن بيع 
األطفال وبغاء األطفال وامل اد 

 اإلباحية عن األطفال.

 اإلباحية موجهة إىل األطفال.
 
 
يف تطبيق أحكاام هاذه    -3

املادة يقصد بعبااية جلماادة   
إباحية عن األطفالجل التعريف 
ال ايد للم اد اإلباحياة عان   
األطفااال يف الربوت كاا ل  
االختيايي امللحاق باتفاقياة   

أن بياع  حق ق الطفال ب ا  
األطفال وبغاء األطفال وامل اد 

 اإلباحية عن األطفال.
 

 
 
 
يف تطبيق أحكام هذه املادة  -3

يقصد بعباية جلمادة إباحية عن 
األطفالجل التعرياف الا ايد   
للم اد اإلباحية عن األطفال يف 
الربوت ك ل االختيايي امللحق 
باتفاقية حق ق الطفل ب أن بيع 
األطفال وبغاء األطفال وامل اد 

 اإلباحية عن األطفال.
 



928 
 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
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مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

املادة مل تأخذ اللجنة ب 
امل روع بقان ن ال ايدة يف 

 الثاين

خذ بامل روع يتم األمل 
 بقان ن الثاين

 (01مادة )
يعاقب باحلبل مدة ال تزيد 
على سنة أو بالغرامة اليت ال 
جتاوز مخسماسة ديناي كل من 
متلك إداية أو سهل أو شجع 
م روع مقامرة عرب شبكة 
احلاسب اآلر )اإلنترنت( أو 

 أي حاسب آر.
 

ي جد مادة مقابلة يف ال 
 املضم ن

املادة مل تأخذ اللجنة ب 
امل روع بقان ن ال ايدة يف 

 الثاين

خذ بامل روع يتم األمل 
 بقان ن الثاين

 (00مادة )
يعاقب باحلبل مدة ال تقل عن 
ثالثة أشهر كل من استخدم أو 
عرض ص ي أو بيانات 
شخصية للغري عرب احلاسب 

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر
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 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

اآلر أو شبكة احلاسب اآلر 
)اإلنترنت( بطريقة من شأهنا 
أن جتعله حمال للعقا  أو 

 لالزدياء.
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين
اإلجراءات اخلاصة جبرائم 

 املعلومات تقنية
 (00)مادة 

 الفصل الثاين
اإلجراءات اخلاصة جبرائم 

 احلاسب اآليل
 

 الثاينالفصل 
اإلجراءات اخلاصة جبرائم 

 احلاسب اآليل
 (00مادة )

 (،0مادة )
تسري أحكام هذا القان ن 
على أي من اجلراسم اليت 
ايتكبت كلًيا أو جزسيًا خاي  

 الفصل الثاين
رائم اإلجراءات اخلاصة جب
 احلاسب اآليل

 (00مادة )



928 
 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
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 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تعديل مسمى قريت اللجنة  -

 كالتار: ليصبح الفصل

 تقنية جبراسم اخلاصة اإلجراءات
 املعلومات

 (00مادة )
امل افقة على قراي  لل  -

املادة كما  باختيايالن ا  
يف امل روع بقان ن  تويد
 مع: األول

قنية نظام تعباية ) استبدال  -
نظام حمل عباية ) (املعلومات

يف هناية البند  (حاسب آيل

 نطاق التطبيق
يف  تاملادة كما ويد اختياي -

 .األول املشروع بقانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اقليم اململكة مىت أضرت بأحد 
 مصاحلها.

 نطاق التطبيق
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
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 أقرها جملس النواب كما
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 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 

تسري أحكام هذا الفصل على 
 ما يلي:

اجلراسم املنص ص عليها يف  -أ
 هذا القان ن.الفصل األول من 
 

اجلراسم املنص ص عليهاا   - 
يف أي قان ن آخر إذا ايتكبت 

ــام باسااتخدام  ــة نظ تقني
 .املعلومات

مجع األدلة اليت تكا ن يف   - 
ص ية إلكترونية واملتعلقة بأية 

 جرمية.

.) ( 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 التعديل:بعد 

تسري أحكام هذا الفصل على 
 ما يلي:

اجلراسم املنص ص عليها يف  -أ
 الفصل األول من هذا القان ن.

 

اجلراسم املنص ص عليهاا   - 
يف أي قان ن آخر إذا ايتكبت 

ــام تباسااتخدام  ــة نظ قني
 .املعلومات

مجع األدلة اليت تك ن يف  - 
ص ية إلكترونية واملتعلقة بأية 

 
 

تسري أحكام هذا الفصل على 
 ما يلي:

اجلراسم املنص ص عليها يف  -أ
 الفصل األول من هذا القان ن.

 

اجلراسم املنص ص عليها  - 
آخر إذا ايتكبت يف أي قان ن 

 باستخدام نظام حاسب آر.
 
مجع األدلة اليت تك ن يف  - 

ص ية إلكترونية واملتعلقة بأية 

 
 

تسري أحكام هذا الفصل على 
 ما يلي:

اجلراسم املنص ص عليها يف  -أ
 الفصل األول من هذا القان ن.

 

اجلراسم املنص ص عليها  - 
يف أي قان ن آخر إذا ايتكبت 
 باستخدام نظام حاسب آر.

 
مجع األدلة اليت تك ن يف  - 

ص ية إلكترونية واملتعلقة بأية 
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 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 جرمية. جرمية. جرمية. 
 (04مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (04مادة )
امل افقة على قراي  لل  -

املادة كما  باختيايالن ا  
يف امل روع بقان ن  تويد
وامل افقة على قرايه  ،األول

( 8ة البندين )إعادة صياغب
(، وعدم امل افقة على 4و)

(،  3قرايه بصياغة البند )
والرج ع إىل النص ال ايد 

 من احلك مة، مع:

اليت  (خمتص) حذف كلمة  -
بعد أضافها  لل الن ا  

 ( 04مادة )
احلفاظ على بيانات احلاسب 
 اآليل واإلبقاء على سالمتها

امل افقة على نص املادة كما  -
املشروع بقـانون  ويد يف 
 .مع إعادة صياغتها ،األول

 
 
 
 
 
 

ال ي جد مادة مقابلة هلا يف 
 املضم ن

 (04مادة )
احلفاظ على بيانات احلاسب 
 اآليل واإلبقاء على سالمتها
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( يف البندين شخصكلمة )
 (.4( و)8)

 بياناتاستبدال عباية ) -
معينة لوسيلة تقنية 

( حمل عباية املعلومات
بيانات حاسب آيل )

تقنية نظام (، وعباية )معينة
نظام ( حمل عباية )علوماتامل

 (.8( يف البند )حاسب آيل

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
املادة وعلى ذلك يكون نص  

 بعد التعديل:
 
 
للنيابة العامة أن تأمر أي  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة أن تأمر أي  -8
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
للنيابة العامة أن تأمر أي -8

شخص بالقيام على وجه 
السرعة باحلفاظ على سالمة 

معينة لوسيلة تقنية  بيانات
، مبا يف ذلك بيانات املعلومات

نظام خط السري املخزنة داخل 
، تك ن يف علوماتاملتقنية 

حيازته أو حتت سيطرته 
وباإلبقاء على سالمة هذه 
البيانات مىت يأت احلاجة لذلك 

يف أية جرمية إلظهاي احلقيقة 
لديها دالسل حتملها  وتوافرت

للنيابة العامة أن تأمر أي -8
شخص بالقيام على وجه 
السرعة باحلفاظ على سالمة 

معينة لوسيلة تقنية  بيانات
، مبا يف ذلك بيانات املعلومات

نظام خط السري املخزنة داخل 
، تك ن يف علوماتاملتقنية 

حيازته أو حتت سيطرته 
وباإلبقاء على سالمة هذه 
البيانات مىت يأت احلاجة لذلك 

يف أية جرمية إلظهاي احلقيقة 
لديها دالسل حتملها  وتوافرت

البيانات  على االعتقاد بأن هذه

بالقيام على  خمتصشخص 
وجه السرعة باحلفاظ على 
سالمة بيانات حاسب آر 
معينة، مبا يف ذلك بيانات خط 
السري املخزنة داخل نظام 
حاسب آر، تك ن يف حيازته 
أو حتت سيطرته وباإلبقاء على 
سالمة هذه البيانات مىت يأت 

لذلك إلظهاي احلقيقة احلاجة 
لديها  يف أية جرمية وتوافرت

دالسل حتملها على االعتقاد بأن 
هذه البيانات عرضة للفقد أو 

 التغيري.

شخص بالقيام على وجه 
السرعة باحلفاظ على سالمة 
بيانات حاسب آر معينة، مبا 
يف ذلك بيانات خط السري 
املخزنة داخل نظام حاسب 
آر، تك ن يف حيازته أو حتت 
سيطرته وباإلبقاء على سالمة 
هذه البيانات مىت يأت احلاجة 
لذلك إلظهاي احلقيقة يف اجلرمية 
وقامت لديها دالسل حتملها 

البيانات  على االعتقاد بأن هذه
 عرضة للفقد أو التغيري.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

على االعتقاد بأن هذه البيانات 
 عرضة للفقد أو التغيري.

 
للنيابة العامة أن تأمر  -4

الفقرة امل اي إليه يف  ال خص
( من هذه املادة باحلفاظ 8)

على البيانات واإلبقاء على 
تها ملدة ال تزيد على سالم

، وللمحكمة تسعني ي ًما
الكرب  اجلناسية منعقدة يف غرفة 
امل  ية أن تأذن للنيابة العامة، 

 مشفوٍعبناء على طلب 
باملربيات يقدم قبل انقضاء املدة 

 عرضة للفقد أو التغيري.
 
للنيابة العامة أن تأمر  -4

امل اي إليه يف الفقرة  ال خص
( من هذه املادة باحلفاظ 8)

على البيانات واإلبقاء على 
تها ملدة ال تزيد على سالم

، وللمحكمة تسعني ي ًما
الكرب  اجلناسية منعقدة يف غرفة 
امل  ية أن تأذن للنيابة العامة، 

 مشفوٍعبناء على طلب 
باملربيات يقدم قبل انقضاء املدة 
امل اي إليها بثالثة أيام، مد هذه 

 
 
للنيابة العامة أن تأمر  -4

امل اي إليه  املختصال خص 
( من هذه املادة 8يف الفقرة )

باحلفاظ على البيانات واإلبقاء 
تها ملدة ال تزيد على على سالم

، وللمحكمة تسعني ي ًما
الكرب  اجلناسية منعقدة يف 
غرفة امل  ية أن تأذن للنيابة 
العامة، بناء على طلب 

باملربيات يقدم قبل  مشفوٍع
انقضاء املدة امل اي إليها بثالثة 

 
 
للنيابة العامة أن تأمر  -4

ال خص امل اي إليه يف الفقرة 
( من هذه املادة باحلفاظ 8)

على البيانات واإلبقاء على 
سالمتها ملدة ال تزيد على 
تسعني ي ًما، وللمحكمة 
الكرب  اجلناسية منعقدة يف غرفة 
امل  ية أن تأذن للنيابة العامة، 

على طلب م ف عا  بناء
باملربيات يقدم قبل انقضاء املدة 
امل اي إليها بثالثة أيام، مد هذه 



988 
 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

امل اي إليها بثالثة أيام، مد هذه 
ملدة أو ملدد متعاقبة ال  فترةال

 تسعني ي ًمايزيد  م عها على 
كلما –أخر . وعلى احملكمة 

مساع أق ال   -أمكن ذلك 
 ال خص امل اي إليه.

للنيابة العامة أن تأمر  -3
ال خص امل اي إليه يف الفقرة 

( من هذه املادة باحملافظة 8)
على سرية األمر الصادي له وفًقا 

( 8تني )ألحكام أي من الفقر
( من هذه املادة ملدة ال 4و)

تزيد على تسعني ي ًما، قابلة 

ال  ملدة أو ملدد متعاقبة الفترة
 يزيد  م عها على تسعني ي ًما

كلما –أخر . وعلى احملكمة 
مساع أق ال   -أمكن ذلك 

 ال خص امل اي إليه.
للنيابة العامة أن تأمر  -3

ال خص امل اي إليه يف الفقرة 
( من هذه املادة باحملافظة 8)

على سرية األمر الصادي له وفًقا 
( 8ألحكام أي من الفقرتني )

( من هذه املادة ملدة ال 4و)
تزيد على تسعني ي ًما، قابلة 
للتجديد ملدة أو ملدد متعاقبة ال 

ملدة أو  الفترةأيام، مد هذه 
ال يزيد  م عها  ملدد متعاقبة

أخر . وعلى  على تسعني ي ًما
  -مكن ذلك كلما أ–احملكمة 

مساع أق ال ال خص امل اي 
 إليه.
لى من تأمره النيابـة  وع -3

مان  ( 0للفقرة ) العامة طبًقا
على سرية  احملافظةهذه املادة 

ا ألحكام األمر الصادي له وفًق
( من 4( و)8أي من الفقرتني )

ادة ملدة ال تزيد علاى  هذه امل
، قابلة للتجدياد  تسعني ي ًما

املدة ملدة أو ملدد متعاقبة ال 
يزيد  م عها على تسعني ي ًما 
أخر . وعلى احملكمة إن 
أمكن، مساع أق ال ال خص 

 امل اي إليه.
 
للنيابة العامة أن تأمر  -3

ال خص امل اي إليه يف الفقرة 
من هذه املادة باحملافظة  (8)

على سرية األمر الصادي له وفًقا 
( 8ألحكام أي من الفقرتني )

( من هذه املادة ملدة ال 4و)
تزيد على تسعني ي ًما، قابلة 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

للتجديد ملدة أو ملدد متعاقبة ال 
يزيد  م عها على تسعني ي مًا 
أخر  وباإلجراء املنص ص 

 ( امل اي إليها.4عليه بالفقرة )
 
 
 
 
 

يزيد  م عها على تسعني ي مًا 
أخر  وباإلجراء املنص ص 

 ( امل اي إليها.4عليه بالفقرة )

يزياد   ملدة أو ملدد متعاقبة ال
 م عها على تساعني ي ماًا   
أخر  وباإلجراء املنصا ص  

 ( امل اي إليها.4عليه بالفقرة )

للتجديد ملدة أو ملدد متعاقبة ال 
يزيد  م عها على تسعني ي مًا 
أخر  وباإلجراء املنص ص 

 ( امل اي إليها.4عليه بالفقرة )

 (02)ة ماد
 
 
 

 (02)مادة 
 
 

امل افقة على قراي  لل  -

 ( 02مادة )
تقدمي بيانات حاسب آيل 
 ومعلومات عن املشترك

املادة كما  امل افقة على نص -

ال ي جد مادة مقابلة هلا يف 
 املضم ن

 (02مادة )
تقدمي بيانات حاسب آيل 
 ومعلومات عن املشترك
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املادة كما  باختياي الن ا 
امل روع بقان ن ت يف ويد
على  امل افقةعدم و ،األول

إضافة ب قراي  لل الن ا 
عباية يف هناية الفقرة األخرية 

 ، مع:من املادة

نظام تقنية استبدال عباية ) -
معلومات أو أيـة وسـيلة   

حمل عباية  تقنية املعلومات(
نظام حاسب آيل أو يف أي )

من وسائط ختزين بيانـات  
يف هناية البند  (احلاسب اآليل

، واسااتبدال عباااية (8)

 املشروع بقانونويد يف 
، مع إضافة عباية يف األول

هناية الفقرة األخرية من املادة 
وكانت هناك دالئل نصها: جل

جدية على أن بيانات 
احلاسب اآليل معرضة 

 للفقدان أو التغيري".
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لعامة أن تاأمر أي  للنيابة ا -8
أو حتات   شخص يك ن حاسًزا

معينة لوسيلة تقنية  بيانات)
( حمال عبااية   املعلومات

( بيانات حاسب آيل معينة)
 .يف البند نفسه

)بيانـات  استبدال عبااية   -
( حمل وسيلة تقنية املعلومات

( بيانات حاسب آيلعباية )
 (.4يف البند )

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

لعامة أن تاأمر أي  للنيابة ا -8
أو حتات   شخص يك ن حاسًزا

معينة لوسـيلة   بياناتسيطرته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

لعامة أن تأمر أي للنيابة ا -8
أو حتت  حاسًزاشخص يك ن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
للنيابة العامة أن تاأمر أي   -8

شخص يك ن حاسًزا أو حتات  
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

معينة لوسـيلة   بياناتسيطرته 
بتقدميها على  تقنية املعلومات

وجه السارعة مباا يف ذلاك    
نظـام  البيانات املخزنة داخل 

تقنية معلومات أو أية وسـيلة  
 تقنية املعلومات.

 
للنيابة العامة أن تاأمر أي   -4

مزود خدماة بتقادمي أياة    
معل مات تك ن يف حيازته أو 
حتت سيطرته عن أي م اترك  
 يف خدماته أو مستخدم هلاا،  
س اء كانت هذه املعل مات يف 

بتقدميها علاى   تقنية املعلومات
وجه السارعة مباا يف ذلاك    

نظـام  البيانات املخزنة داخل 
تقنية معلومات أو أية وسـيلة  

 تقنية املعلومات.
 
للنيابة العامة أن تاأمر أي   -4

مزود خدماة بتقادمي أياة    
معل مات تك ن يف حيازته أو 
حتت سيطرته عن أي م اترك  
 يف خدماته أو مستخدم هلاا،  
يف  س اء كانت هذه املعل مات

وسـيلة تقنيـة   بيانات ص ية 

سيطرته بيانات حاساب آر  
معينة بتقدميها علاى وجاه   
السرعة مبا يف ذلك البياناات  
املخزنة داخل نظام حاسب آر 
أو يف أي من وساسط ختازين  

 بيانات احلاسب اآلر.
 
للنيابة العامة أن تأمر أي  -4

مزود خدماة بتقادمي أياة    
معل مات تك ن يف حيازته أو 
رك حتت سيطرته عن أي م ت

يف خدماته أو مستخدم هلاا،  
س اء كانت هذه املعل ماات  

سيطرته بيانات حاساب آر  
معينة بتقادميها علاى وجاه    

البياناات  السرعة مبا يف ذلك 
املخزنة داخل نظام حاسب آر 
أو يف أي من وساسط ختازين  

 بيانات احلاسب اآلر.

 
للنيابة العامة أن تاأمر أي   -4

مزود خدماة بتقادمي أياة    
معل مات تك ن يف حيازته أو 
حتت سيطرته عن أي م اترك  
يف خدماته أو مستخدم هلاا،  
س اء كانت هذه املعل مات يف 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

وسـيلة تقنيـة   بيانات ص ية 
أو يف أياة صا ية    املعلومات

أخر  وال يادخل يف ذلاك   
 بيانات خط السري واحملت  .

 يأت النياباة  وذلك كله مىت
العامة احلاجة لذلك إلظهااي  

 .احلقيقة يف اجلرمية
 

أو يف أياة صا ية    املعلومات
أخر  وال يادخل يف ذلاك   

 بيانات خط السري واحملت  .
وذلك كله ماىت يأت النياباة   
العامة احلاجة لذلك إلظهااي  

 .احلقيقة يف اجلرمية
 
 
 
 
 

يف ص ية بيانات حاسب آر 
أو يف أية ص ية أخار  وال  
يدخل يف ذلك بيانات خاط  

 السري واحملت  .
وذلك كله مىت يأت النياباة  
العامة احلاجة لذلك إلظهااي  

وكانـت  احلقيقة يف اجلرمياة  
هناك دالئل جدية علـى أن  

معرضة  بيانات احلاسب اآليل
 للفقدان أو التغيري.

 

 ص ية بيانات حاساب آر أو 
يف أية ص ية أخر  وال يدخل 
يف ذلك بيانات خاط الساري   

 واحملت  .
وذلك كله مىت يأت النياباة  
العامة احلاجة لذلك إلظهااي  

 احلقيقة يف اجلرمية.
 
 
 

  (02)مادة 
 

 (02)مادة 
 

 ( 02مادة )
احلفاظ على بيانات خط 

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن

 (02مادة )
احلفاظ على بيانات خط 
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لقاضي احملكمة الصغر ، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد 
إطالعه على األوياق أن ياأمر  

 مبا يلي: 
القيام على وجه السارعة   -أ

 
امل افقة على قاراي  لال    -

الن ا  باختياي املادة كماا  
قاان ن  ب روع املجاءت يف 

 .األول

قريت اللجنة إعادة صاياغة   -
 البند ) (.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

لقاضي احملكمة الصغر ، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد 

على األوياق أن ياأمر   إطالعه
 مبا يلي: 

 السري والكشف اجلزئي عنها
امل افقة على نص املادة كما  -

 املشروع بقـانون ويد يف 
 .األول

 
 
 
 
 

لقاضي احملكمة الصغر ، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد 
إطالعه على األوياق أن يأمر 

 مبا يلي: 

 السري والكشف اجلزئي عنها
 
 
 
 
 
 
 
 

لقاضي احملكمة الصغر ، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد 
إطالعه على األوياق أن ياأمر  

 مبا يلي: 
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 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

باحلفاظ على بيانات خط السري 
املتصلة باجلرمية سا اء كاان   
اإليسال قد مت بثه من خاالل  

 مزود خدمة واحد أو أكثر.
 
الك ف عن قدي كااف   - 

من بيانات خط السري لتمكني 
النيابة العامة من حتديد مازود  
اخلدمة واملساي الذي مت إيسال 

ماىت   هذه البيانات من خالله،
يف إظهااي   ذلك يساهمكان 

جرمية معاقب عليها احلقيقة يف 
مبوجب هذا القـانون أو أي  

القيام على وجاه السارعة   -أ
باحلفاظ على بيانات خط السري 
املتصلة باجلرمية سا اء كاان   
اإليسال قد مت بثه من خاالل  

 مزود خدمة واحد أو أكثر.
 

الك ف عن قدي كااف   - 
السري لتمكني من بيانات خط 

النيابة العامة من حتديد مازود  
اخلدمة واملساي الذي مت إيسال 
هذه البيانات من خالله، ماىت  

يف إظهااي   ذلك يساهمكان 
جرمية معاقب عليها احلقيقة يف 

القيام على وجه السارعة   -أ
باحلفاظ على بياناات خاط   
السري املتصلة باجلرمية سا اء  
كان اإليسال قد مت بثه مان  
خالل مزود خدمة واحاد أو  

 أكثر.
 
الك ف عن قدي كاف  - 

من بيانات خط السري لتمكني 
النيابة العامة من حتديد مزود 
اخلدمة واملساي الذي مت إيسال 
هذه البيانات من خالله، مىت 
كان لذلك فاسدة يف إظهاي 

القيام على وجه السارعة   -أ
ري باحلفاظ على بيانات خط الس

املتصلة باجلرمية سا اء كاان   
اإليسال قد مت بثه من خاالل  

 مزود خدمة واحد أو أكثر.
 
الك ف عن قدي كااف   - 

من بيانات خط السري لتمكني 
النيابة العامة من حتديد مازود  
اخلدمة واملساي الذي مت إيسال 
هذه البيانات من خالله، ماىت  
كان لذلك فاسادة يف إظهااي   
احلقيقة يف جناية أو يف جنحاة  
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 قانون آخر.
 
 

مبوجب هذا القـانون أو أي  
 قانون آخر.

 
 

احلقيقة يف جناية أو يف جنحة 
معاقب عليها باحلبل.  
ذه ويصدي القاضي أمره يف ه

 احلالة مسبًبا.

معاقب عليها باحلبل.  ويصدي 
القاضي أمره يف هاذه احلالاة   

 مسبًبا.

 (01)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (01)مادة 
امل افقة على قراي  لل  -

باختياي املادة كما  الن ا 
قان ن ب روع املجاءت يف 

، وعدم امل افقة على األول
إحالل ب قراي  لل الن ا 

حمل كلمة  (دالئل)كلمة 
( ال ايدة يف الفقرة أمارات)

 (01مادة )
 الدخول والتفتيش 

املادة كما  امل افقة على نص -
 املشروع بقانونويد يف 

، مع إحالل كلمة األول
جل حمل كلمة دالئلجل
جل ال ايدة يف الفقرة أماراتجل
 ( من املادة.4)

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن

 

 (01مادة )
 الدخول والتفتيش
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الثاين كما وردت من احلكومة 
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 ( من املادة، مع:4)

)نظام تقنية  استبدال عباية -
نظام ( حمل عباية )املعلومات

( يف البند )أ(، احلاسب اآليل
 بيانات) واستبدال عباية

 (علوماتاملوسيلة تقنية ل
 بيانات) حمل عباية 
يف البند ( احلاسب اآليل

 .نفسه

 بيانات) استبدال عباية -
حمل  (علوماتاملوسيلة تقنية 

احلاسب )بيانات  عباية
يف البند ( ال ايدة اآليل

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:
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تصدي أمًرا للنيابة العامة أن  -8

بالدخ ل إىل ماا يلاي    مسبًبا
 وتفتي ه:

، وتصحيح اخلطأ ) (
( خمزنالنح ي يف كلمة )

 .(خمزًنالتصبح )

تقنية  نظام) استبدال عباية -
نظام حمل عباية ) (علوماتامل

( أينما ويدت احلاسب اآليل
 (.4يف البند )

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 
 

 للنيابة العامة أن تصدي أمًرا -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة أن تصادي   -8
بالدخ ل إىل ما يلي  مسبًباأمًرا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة أن تصدي أمًرا  -8
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 تقنيـة املعلومـات  نظام  -أ

املتصل باجلرمية أو أي جزء منه 
لوسـيلة تقنيـة   بيانات وأية 

 خمزنة فيه. املعلومات
أي من وساسط ختازين   - 

 علوماتاملوسيلة تقنية بيانات 
 خمزًنااليت من احملتمل أن يك ن 
 عليها بيانات متصلة باجلرمية.

إذا قامت لد  النيابة  -4
العامة أثناء تنفيذ األمر امل اي 
( 8إليه يف البند )أ( من الفقرة )

من هذه املادة أمايات ق ية بأن 

بالدخ ل إىل ماا يلاي    امسبًب
 وتفتي ه:

 
 تقنيـة املعلومـات  نظام  -أ

املتصل باجلرمية أو أي جزء منه 
لوسـيلة تقنيـة   بيانات وأية 

 خمزنة فيه. املعلومات
أي من وسااسط ختازين    - 

 علوماتاملوسيلة تقنية بيانات 
 خمزًنااليت من احملتمل أن يك ن 
 عليها بيانات متصلة باجلرمية.

إذا قامت لد  النيابة  -4
العامة أثناء تنفيذ األمر امل اي 

 وتفتي ه:
 
 
 

نظام احلاسب اآلر املتصل  -أ
باجلرمية أو أي جزء منه وأياة  
 بيانات حاسب آر خمزنة فيه.

 
أي من وساسط ختازين   - 

بيانات احلاسب اآلر اليت من 
احملتمل أن يك ن خمزن عليهاا  

 بيانات متصلة باجلرمية.
 
إذا قامت لاد  النياباة    -4

اء تنفيذ األمر امل اي العامة أثن

مسبًبا بالدخ ل إىل ماا يلاي   
 وتفتي ه:

 
 

اآلر املتصل نظام احلاسب  -أ
باجلرمية أو أي جزء منه وأياة  
 بيانات حاسب آر خمزنة فيه.

 
أي من وساسط ختازين   - 

بيانات احلاسب اآلر اليت من 
احملتمل أن يك ن خمزن عليهاا  

 بيانات متصلة باجلرمية.
 
إذا قامت لاد  النياباة    -4



898 
 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
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مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

البيانات املتصلة باجلرمية خمزنة 
آخر  تقنية املعلوماتنظام يف 

انت هذه أو يف جزء منه، وك
البيانات قابلة ألن يتم الدخ ل 

تقنية إليها من خالل نظام 
األول أو متاحة من  املعلومات

خالله على حن  م روع، فإن 
للنيابة العامة أن تصدي أمًرا 
مسبًبا مبد الدخ ل والتفتيش إىل 

 النظام اآلخر.
 

( 8إليه يف البند )أ( من الفقرة )
من هذه املادة أمايات ق ية بأن 

ت املتصلة باجلرمية خمزنة البيانا
آخر  قنية املعلوماتنظام تيف 

أو يف جزء منه، وكانت هذه 
البيانات قابلة ألن يتم الدخ ل 

تقنية نظام إليها من خالل 
األول أو متاحة من  املعلومات

خالله على حن  م روع، فإن 
للنيابة العامة أن تصدي أمًرا 
مسبًبا مبد الدخ ل والتفتيش إىل 

 خر.النظام اآل
 

( 8إليه يف البند )أ( من الفقرة )
ق ية بأن  دالئلمن هذه املادة 

البيانات املتصلة باجلرمية خمزنة 
يف نظام حاسب آر آخار أو  
يف جزء منه، وكانات هاذه   
البيانات قابلة ألن يتم الدخ ل 
إليها من خالل نظام احلاسب 
اآلر األول أو متاحااة ماان 

 روع، فإن خالله على حن  م
يابة العامة أن تصدي أماًرا  للن

مبد الدخ ل والتفتايش   مسبًبا
 إىل النظام اآلخر.

العامة أثناء تنفيذ األمر امل ااي  
 (8إليه يف البند )أ( من الفقرة )

من هذه املادة أمايات ق ية بأن 
البيانات املتصلة باجلرمية خمزنة 
يف نظام حاسب آر آخار أو  
يف جزء منه، وكانات هاذه   
البيانات قابلة ألن يتم الدخ ل 
إليها من خالل نظام احلاسب 
اآلر األول أو متاحة من خالله 
على حن  م روع، فإن للنياباة  
العامة أن تصدي أمًرا مسبًبا مبد 

دخ ل والتفتيش إىل النظاام  ال
 اآلخر.
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 (،0مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (،0مادة )

امل افقة على قراي  لل  -
باختياي املادة كما  الن ا 

قان ن ب روع املجاءت يف 
 ، مع: األول

بيانات ) عباية استبدال -
حمل  علومات(املوسيلة تقنية 
بيانات احلاسب عباية )

 .(8( يف البند )اآليل

تقنية نظام ) عباية استبدال -
نظام حمل عباية ) علومات(امل

 ينيف البند، (اآليلاحلاسب 
 .(د)و ،(أ)

 (،0مادة )
 الضبط والتحفظ

امل افقة على نص املادة كما  -
 املشروع بقـانون ويد يف 
 .األول

 
 
 
 
 
 
 
 

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن

 (،0مادة )
 ط والتحفظالضب
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للنيابة العامة سلطة الضبط  -8
وسيلة بيانات والتحفظ على 
اليت يتم  تقنية املعلومات

الدخ ل إليها استناًدا إىل 

 

بيانات ) استبدال عباية -
حمل  علومات(املوسيلة تقنية 
بيانات احلاسب عباية )

، ) (و )أ(، د ( يف البناآليل
 ، و)د(.) (و

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

للنيابة العامة سلطة الضبط  -8
وسيلة بيانات والتحفظ على 
اليت يتم  تقنية املعلومات

الدخ ل إليها استناًدا إىل أحكام 
( من هذا القان ن، 82املادة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
للنيابة العامة سلطة الضبط  -8

والتحفظ على بيانات احلاسب 
اآلر اليت يتم الدخ ل إليها 

( 82استناًدا إىل أحكام املادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة سلطة الضبط  -8
والتحفظ على بيانات احلاسب 
اآلر اليت يتم الدخ ل إليها 

( 82استناًدا إىل أحكام املادة )
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( من هذا 82أحكام املادة )
 القان ن، وي مل ذلك ما يلي:

 

 نظامالضبط والتحفظ على  -أ
، أو أي جزء املعلوماتتقنية 

منه، أو أي من وساسط ختزين 
 .علوماتاملوسيلة تقنية بيانات 

وسيلة بيانات استنساخ - 
واالحتفاظ  تقنية املعلومات

 بالنسخة.
بيانات احملافظة على سالمة - 

 .وسيلة تقنية املعلومات
 

وسيلة تقنية بيانات يفع  -د

 وي مل ذلك ما يلي:
 

 نظامالضبط والتحفظ على  -أ
، أو أي جزء تقنية املعلومات

منه، أو أي من وساسط ختزين 
 .علوماتاملوسيلة تقنية بيانات 

وسيلة بيانات استنساخ - 
واالحتفاظ  تقنية املعلومات

 بالنسخة.
بيانات احملافظة على سالمة - 

 .وسيلة تقنية املعلومات
 

وسيلة تقنية بيانات يفع  -د
تقنية نظام من  املعلومات

من هذا القان ن، وي مل ذلك 
 ما يلي:

 

الضبط والتحفظ على نظام  -أ
احلاسب اآلر، أو أي جزء 
منه، أو أي من وساسط ختزين 

 بيانات احلاسب اآلر.
 
 
 

اخ بيانات احلاسب استنس- 
 اآلر واالحتفاظ بالنسخة.

 
احملافظة على سالمة بيانات - 

 احلاسب اآلر.
 

من هذا القان ن، وي مل ذلك 
 ما يلي:

 

الضبط والتحفظ على نظام  -أ
احلاسب اآلر، أو أي جزء 
 منه، أو أي من وساسط ختزين

 بيانات احلاسب اآلر.
 
 
 

استنساخ بيانات احلاسب - 
 اآلر واالحتفاظ بالنسخة.

 
احملافظة على سالمة بيانات - 

 احلاسب اآلر.
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 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

تقنية نظام من  املعلومات
الذي مت الدخ ل إليه  املعلومات

أو جعل الدخ ل إليها غري 
 متاح.
 
ال ت مل سلطة الضبط  -4

والتحفظ امل اي إليها يف الفقرة 
( من هذه املادة ما يك ن قد 8)

وضعه  املتهم حتت تصرف 
املدافع عنه أو اخلبري 
االست ايي ألداء املهمة اليت 
عهد إليهما هبا وال املراسالت 

 لقضية.املتبادلة بينهما يف ا

الذي مت الدخ ل إليه  املعلومات
أو جعل الدخ ل إليها غري 

 متاح.
 
ال ت مل سلطة الضبط  -4

والتحفظ امل اي إليها يف الفقرة 
( من هذه املادة ما يك ن قد 8)

م حتت تصرف وضعه  املته
املدافع عنه أو اخلبري 
االست ايي ألداء املهمة اليت 
عهد إليهما هبا وال املراسالت 

 املتبادلة بينهما يف القضية.
 

يفع بيانات احلاسب اآلر  -د
من نظام احلاسب اآلر الذي 
مت الدخ ل إليه أو جعل 

 الدخ ل إليها غري متاح.
 
 
ال ت مل سلطة الضابط   -4

والتحفظ امل اي إليها يف الفقرة 
( من هذه املادة ما يكا ن  8)

قد وضعه  املتهم حتت تصرف 
املاادافع عنااه أو اخلاابري  
االست ايي ألداء املهمة الايت  
عهد إليهما هبا وال املراسالت 

يفع بيانات احلاسب اآلر  -د
من نظام احلاسب اآلر الذي 
مت الدخ ل إليه أو جعل 

 الدخ ل إليها غري متاح.

 
ال ت مل سلطة الضبط  -4

والتحفظ امل اي إليها يف الفقرة 
( من هذه املادة ما يك ن قد 8)

وضعه  املتهم حتت تصرف 
املدافع عنه أو اخلبري 
االست ايي ألداء املهمة اليت 
عهد إليهما هبا وال املراسالت 

 املتبادلة بينهما يف القضية. 
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 األول كما وردت من احلكومة

 املتبادلة بينهما يف القضية.
 (01)مادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (01)مادة 
 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  باختيايالن ا  

قان ن يف امل روع ب تويد
أجراه بالتعديل الذي  األول

 حرفإضافة  مع على املادة،
 (خمتص( بعد كلمة )أو)

اليت أضافها  لل الن ا ، 
تقنية نظام واستبدال عباية )

نظام ( حمل عباية )املعلومات
( ال ايدة يف احلاسب اآليل

 (01مادة )
 األمر بتوفري معلومات 
املادة كما  امل افقة على نص -

 املشروع بقانونويد يف 
، مع إضافة كلمة األول

جل بعد كلمة خمتصجل
 املادة.جل ال ايدة يف شخصجل

 
 
 
 
 

ال ي جد مادة مقابلة هلا يف 
 املضم ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (01مادة )
 بتوفري معلوماتاألمر 
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 الصغر ، بناًءلقاضي احملكمة 

على طلب النيابة العامة، وبعد  
على األوياق أن ياأمر   طالعهإ

علاى   أو خمـتص أي شخص 
تقنيـة  نظام بكيفية عمل  دياية

وبالتدابري املطبقاة   املعلومات
حلماية البيانات املخزنة يف هذا 
النظام بأن ي فر هلا، وبالقادي  
املعق ل، املعل ماات الالزماة   

 املادة.

  

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 لقاضي احملكمة الصغر ، بناًء
على طلب النيابة العامة، وبعد  

على األوياق أن يأمر  طالعهإ
على  أو خمتصأي شخص 

تقنية نظام بكيفية عمل  دياية
وبالتدابري املطبقة  املعلومات

حلماية البيانات املخزنة يف هذا 
النظام بأن ي فر هلا، وبالقدي 
املعق ل، املعل مات الالزمة 

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 لقاضي احملكمة الصغر ، بناًء
على طلب النيابة العامة، وبعد  

طالعه على األوياق أن يأمر إ
على دياية  خمتصأي شخص 

بكيفية عمل نظام احلاسب 
اآلر وبالتدابري املطبقة حلماية 
البيانات املخزنة يف هذا النظام 

ا، وبالقدي املعق ل، بأن ي فر هل

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

لقاضي احملكمة الصغر ، بناًء 
على طلب النيابة العامة، وبعد  

على األوياق أن ياأمر   إطالعه
أي شخص على دياية بكيفية 
عمل نظاام احلاساب اآلر   
وبالتاادابري املطبقااة حلمايااة 
البيانات املخزنة يف هذا النظام 
بأن ي فر هلا، وبالقدي املعق ل، 
املعل مات الالزمة لتمكينها من 
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 األول كما وردت من احلكومة

لتمكينها من تنفيذ اإلجراءات 
املنص ص عليهاا يف املاادتني   

( من هذا القان ن.  81( و)82)
إن كاان   –ويقدي القاضاي  
أتعا  من قام  –لذلك مقتض 

 بتكليفه بأداء األمر.

لتمكينها من تنفيذ اإلجراءات 
عليها يف املادتني  املنص ص

( من هذا القان ن.  81( و)82)
إن كان  –ويقدي القاضي 
أتعا  من قام  –لذلك مقتض 

 بتكليفه بأداء األمر.
 

املعل مات الالزمة لتمكينها من 
تنفيذ اإلجراءات املنص ص 

( 81( و)82عليها يف املادتني )
من هذا القان ن.  ويقدي 

إن كان لذلك  –القاضي 
أتعا  من قام  –مقتض 

 بتكليفه بأداء األمر.

تنفيذ اإلجاراءات املنصا ص   
( 81( و)82عليها يف املادتني )

يقادي  من هذا القاان ن.  و 
إن كاان لاذلك    –القاضي 
أتعاا  مان قاام     –مقتض 

 بتكليفه بأداء األمر.

مل تأخذ اللجنة باملادة ال ايدة  
 يف امل روع بقان ن الثاين

 
 

خذ بامل روع بقان ن يتم األمل 
 الثاين

 

 (01مادة )
مع عدم اإلخالل حبق ق الغري 
حسن النية حيكم مبصادية 
مجيع األجهزة والربامج 
وال ساسل املستخدمة يف 
ايتكا  أي من اجلراسم ال ايدة 

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن
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الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 يف هذا القان ن.
 (08)مادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (08)مادة 

امل افقة على قاراي  لال    -
املادة كماا   باختيايالن ا  
يف امل روع بقان ن  تويد
، وامل افقة على قاراي  األول
ة إعادة صياغب الن ا  لل 

املادة، وذلك حبذف البناد  
) ( وإعادة ترقيم البنا د،  

 مع:

نظام تقنية استبدال عباية )  -
نظام ( حمل عباية )علوماتامل

 (  يف البند )أ(.حاسب آيل

 ( 08مادة )
اعتراض بيانات خط السري 

 وبيانات احملتوى
يف  تاختياي املادة كما ويد -

، األول املشروع بقانون
 وإعادة صياغتها.

 
 
 
 
 
 

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (08مادة )
اعتراض بيانات خط السري 

 وبيانات احملتوى
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مع مراعاة الض ابط  -8
املنص ص عليها يف البند ) ( 

( من هذا 01املادة )من 

 

يف حدود حذف عباية ) -
اإلمكانيات الفنية املتاحة 

( ال ايدة يف البند ) ( له
 .بعد الترقيم

إىل إضافة بند جديد ) (  -
 (.8البند )

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع مراعاة الض ابط  -8
املنص ص عليها يف البند ) ( 

( من هذا 01من املادة )

 
 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع مراعااة الضا ابط    -8
املنص ص عليها يف البند ) ( 

( مان هاذا   01من املادة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

مااع مراعاااة الضاا ابط  -8
املنص ص عليها يف البند ) ( 

( مان هاذا   89من املاادة ) 
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 بعدالقان ن، جي ز للنيابة العامة 
احلص ل على إذن من قاضي 

 مبا يلي: القياماحملكمة الصغر  
 

خمتص تكليف أي شخص  -أ
جبمع وتسجيل بيانات  بالقيام

خط السري وبيانات احملت  ، أو 
أي منهما، املتعلقة باتصااالت  

نظام حمددة يتم إيساهلا ب اسطة 
، وذلك حاني  املعلوماتتقنية 

 حدوث هذه االتصاالت.
 
 

 بعدالقان ن، جي ز للنيابة العامة 
احلص ل على إذن من قاضي 

 مبا يلي: القياماحملكمة الصغر  
 

خمتص تكليف أي شخص  -أ
جبمع وتسجيل بيانات  بالقيام

خط السري وبيانات احملت  ، أو 
أي منهما، املتعلقة باتصااالت  

نظام حمددة يتم إيساهلا ب اسطة 
، وذلك حاني  تقنية املعلومات

 حدوث هذه االتصاالت.
 
 

 بعدالقان ن، جي ز للنيابة العامة 
احلص ل على إذن من قاضاي  

 مبا يلي: القياماحملكمة الصغر  
 
 

خمتص تكليف أي شخص  -أ
جبمع وتسجيل بيانات  بالقيام

خط السري وبيانات احملت  ، أو 
أي منهما، املتعلقة باتصاالت 
حمددة يتم إيساهلا ب اسطة نظام 
حاسب آر، وذلاك حاني   

 حدوث هذه االتصاالت.
 
 

القان ن، جي ز للنياباة العاماة   
احلص ل على إذن من قاضاي  
احملكمة الصغر  يصدي بعاد  
 إطالعه على األوياق، مبا يلي:

ي شخص مناسب تكليف أ -أ
القيام، باستخدام وساسل فنية، 
جبمع وتسجيل بيانات خاط  
السري وبيانات احملت  ، أو أي 
منهما، املتعلقاة باتصااالت   
حمددة يتم إيساهلا ب اسطة نظام 
حاسب آر، وذلك يف حاني  

 حدوث هذه االتصاالت.
تكليااف أي شااخص  - 
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تكليف أي مزود خدمة،   -ب
القيام باألعمال امل اي إليها يف ب

البند )أ( أو تقادمي املسااعدة   
الالزمة ملن كلفته النيابة العامة 

 القيام هبذه األعمال.

 
 
 
 
 
 
 
 
تكليف أي مزود خدمة،   -ب
القيام باألعمال امل اي إليها يف ب

البند )أ( أو تقادمي املسااعدة   
ملن كلفته النيابة العامة الالزمة 

 القيام هبذه األعمال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تكليف أي مزود خدمة،  -ب

يف حدود اإلمكانيات الفنياة  
املتاحة له، القياام باألعماال   
امل اي إليهاا يف البناد )أ( أو   

مناسب القيام باستخدام وساسل 
فنية جبمع وتسجيل بيانات خط 

يانات احملت  ، أو أي السري وب
منهما، املتعلقاة باتصااالت   
حمددة يتم إيساهلا ب اسطة نظام 
حاسب آر، وذلاك حاني   

 حدوث هذه االتصاالت.
تكليف أي مزود خدمة،  - 

يف حدود اإلمكانيات الفنياة  
بالقيام باألعماال   ،املتاحة له

امل اي إليهاا يف البناد )أ( أو   
بتقدمي املساعدة الالزمة ملان  

النيابة العامة بالقيام هبذه كلفته 



898 
 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
تكليف أي شخص خمتص  -ج

للقيام حبجب بيانات حمتـوى  
علومات أو املأية وسيلة تقنية 

ــت  ــها ارتكب أي جــزء من
بواسطتها أي من جرائم تقنية 

 .املعلومات
 

ويف مجيع األح ال جياب أن  
يك ن اإلذن ملدة ال تزيد على 

ا قابلة للتجديد ملدة ثالثني ي ًم
 أو مدد أخر  مماثلة.

 
 
تكليف أي شخص خمتص  -ج

للقيام حبجب بيانات حمتـوى  
علومات أو املأية وسيلة تقنية 

ــت  ــها ارتكب ــزء من أي ج
بواسطتها أي من جرائم تقنية 

 .املعلومات
 

ويف مجيع األح ال جياب أن  
يك ن اإلذن ملدة ال تزيد على 

ديد ملدة ا قابلة للتجثالثني ي ًم
 أو مدد أخر  مماثلة.

تقدمي املساعدة الالزماة ملان   
كلفته النيابة العامة القيام هبذه 

 األعمال.
 
 
 
 
 
 
 

ويف مجيع األح ال جياب أن  
يك ن اإلذن ملدة ال تزيد على 

يد ملدة ا قابلة للتجدثالثني ي ًم

 األعمال.
 
 
 
 
 
 
 

ويف مجيع األح ال جياب أن  
يك ن اإلذن ملدة ال تزيد على 

ا قابلة للتجديد ملدة ثالثني ي ًم
 أو مدد أخر  مماثلة.
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حيظر على من مت تكليفه  -4

( من 8ألحكام الفقرة ) وفًقا
هذه املادة الك ف دون مس غ 
يف القان ن ألي شخص آخر 
عن هذا التكليف أو بأية 
معل مات ذات صلة به أو 

 االنتفاع هبا بأية طريقة.
 

 
 
حيظر على من مت تكليفه  -4

( من 8ألحكام الفقرة ) وفًقا
هذه املادة الك ف دون مس غ 
يف القان ن ألي شخص آخر 
عن هذا التكليف أو بأية 
معل مات ذات صلة به أو 

 االنتفاع هبا بأية طريقة.

 أو مدد أخر  مماثلة.
 
 
حيظر على من مت تكليفه  -4

( من 8ألحكام الفقرة ) وفًقا
هذه املادة الك ف دون 
مس غ يف القان ن ألي شخص 
آخر عن هذا التكليف أو بأية 
معل مات ذات صلة به أو 

 االنتفاع هبا بأية طريقة.

 
حيظر على من مت تكليفاه   -4

( مان  8ألحكام الفقرة ) وفًقا
هذه املادة الك ف دون مس غ 
يف القان ن ألي شخص آخار  

ا التكلياف أو بأياة   عن هذ
معل مات ذات صالة باه أو   

 االنتفاع هبا بأية طريقة.

 (08)مادة 
 
 

  (08)مادة 
امل افقة على قراي  لل  -

املادة كما  باختيايالن ا  

 (08مادة )
  خمالفة األمر أو التكليف

امل افقة على نص املادة كما  -

ال ي جد مادة مقابلة يف 
 املضم ن

 (08مادة )
 خمالفة األمر أو التكليف
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 أقرها جملس النواب كما
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يعاقب باحلبل مدة ال تزيد  -8
على سنتني وبالغرامة الايت ال  
جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    
بإحد  هاتني العق بتني كال  
من مل ميتثل، قبل انقضاء املهلة 
اليت حددها قاضاي احملكماة   
الصغر  أو النيابة العامة حبسب 
األح ال، ألمر أو تكليف صدي 
له وفًقا حلكم أي من الفقرتني 

(، 84من املادة ) (4( أو )8)

يف امل روع بقان ن  تويد
 .األول

 

يعاقب باحلبل مدة ال تزيد  -8
على سنتني وبالغرامة الايت ال  
جتاوز ماساة ألاف دينااي أو    
بإحد  هاتني العق بتني كال  
من مل ميتثل، قبل انقضاء املهلة 
اليت حددها قاضاي احملكماة   
الصغر  أو النيابة العامة حبسب 
األح ال، ألمر أو تكليف صدي 
له وفًقا حلكم أي من الفقرتني 

(، 84( من املادة )4( أو )8)

 املشروع بقانونويد يف 
 األول.

 

يعاقب باحلبل مادة ال   -8
تزيد على سنتني وبالغرامة اليت 
ال جتاوز ماسة ألف دينااي أو  
بإحد  هاتني العق بتني كال  
من مل ميتثل، قبل انقضاء املهلة 
اليت حددها قاضاي احملكماة   
الصغر  أو النياباة العاماة   
حبسب األحا ال، ألمار أو   
تكليف صدي له وفًقا حلكام  

( 4( أو )8أي من الفقارتني ) 

 
 
 

يعاقب بااحلبل مادة ال    -8
تزيد على سنتني وبالغرامة اليت 
ال جتاوز ماسة ألف دينااي أو  
بإحد  هاتني العق بتني كال  
من مل ميتثل، قبل انقضاء املهلة 
اليت حددها قاضاي احملكماة   
الصغر  أو النيابة العامة حبسب 
األح ال، ألمر أو تكليف صدي 
له وفًقا حلكم أي من الفقرتني 

(، 84من املادة ) (4( أو )8)
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

( أو 83أو أي من املاادتني ) 
( من املادة 8(، أو الفقرة )89)
 ( من هذا القان ن.81)
يعاقب باحلبل مدة ال تزيد  -4

على سنة وبالغراماة الايت ال   
جتاوز ثالثاة آالف دينااي أو   
بإحد  هاتني العق بتني كال  

 من خالف:
األمر امل اي إليه يف الفقارة   -أ
( من هاذا  84)( من املادة 3)

 القان ن.
( مان  4حكم الفقارة )  - 

 ( من هذا القان ن.81املادة )

( أو 83أو أي من املاادتني ) 
( من املادة 8(، أو الفقرة )89)
 ( من هذا القان ن.81)
يعاقب باحلبل مدة ال تزيد  -4

على سنة وبالغراماة الايت ال   
جتاوز ثالثاة آالف دينااي أو   
بإحد  هاتني العق بتني كال  

 من خالف:
األمر امل اي إليه يف الفقارة   -أ
( من هاذا  84)( من املادة 3)

 القان ن.
( مان  4حكم الفقارة )  - 

 ( من هذا القان ن.81املادة )

(، أو أي مان  84من املادة )
(، أو 89( أو )83املااادتني )

( من 81( من املادة )8الفقرة )
 هذا القان ن.

يعاقب باحلبل مادة ال   -4
تزيد على سنة وبالغرامة اليت ال 
جتاوز ثالثة آالف دينااي أو  
بإحد  هاتني العق بتني كال  

 من خالف:
األمر امل اي إليه يف الفقرة  -أ
( من هذا 84( من املادة )3)

 القان ن.
( من 4حكم الفقرة ) - 

( أو 83أو أي من املاادتني ) 
( من املادة 8(، أو الفقرة )89)
 ( من هذا القان ن.81)
يعاقب بااحلبل مادة ال    -4

تزيد على سنة وبالغرامة اليت ال 
جتاوز ثالثاة آالف دينااي أو   
بإحد  هاتني العق بتني كال  

 من خالف:
األمر امل اي إليه يف الفقارة   -أ
( من هاذا  84( من املادة )3)

 القان ن.
( مان  4حكم الفقارة )  - 

 ( من هذا القان ن.81املادة )



888 
 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

وتك ن العق بة السجن مدة ال 
تزيد على مخل سنني إذا كان 
اجلاين م ظًفا عاًما أو مكلًفاا  

 خبدمة عامة.
 

وتك ن العق بة السجن مدة ال 
تزيد على مخل سنني إذا كان 
اجلاين م ظًفا عاًما أو مكلًفاا  

 خبدمة عامة.
 

 ( من هذا القان ن.81املادة )
وتك ن العق بة السجن مدة ال 
تزيد على مخل سنني إذا كان 
اجلاين م ظًفا عاًما أو مكلًفا 

 خبدمة عامة.
 

وتك ن العق بة السجن مدة ال 
تزيد على مخل سنني إذا كان 
اجلاين م ظًفا عاًما أو مكلًفاا  

 خبدمة عامة.

 الفصل الثالث
 أحكام متفرقة

 (41مادة )
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 أحكام متفرقة

 (41مادة )
 
 

عدم امل افقة على قراي  لل  -
ذف املادة، الن ا  حب

 الفصل الثالث
 أحكام متفرقة

 (41مادة )
 الشروع واملسامهة اجلنائية

، مع (40) حذف املادة -
مراعاة إعادة ترقيم امل اد 

 .اليت تليها

ي جد مادة مقابلة يف ال 
 املضم ن

 الفصل الثالث
 أحكام متفرقة

 (41مادة )
 الشروع واملسامهة اجلنائية
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يعاقب على ال روع يف اجلراسم 
هذا القان ن املنص ص عليها يف 

بنصف العق بة املقرية للجرمية 
 التامة.

 

كما  وامل افقة على املادة
يف م روع القان ن  جاءت
مع حذف الفقرة  األول،

، ألهنا مغطاة الثانية من املادة
  .بالق اعد العامة

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

يعاقب على ال روع يف اجلراسم 
املنص ص عليها يف هذا القان ن 
بنصف العق بة املقرية للجرمية 

 التامة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب على ال روع يف اجلراسم 
املنص ص عليها يف هذا القان ن 
بنصف العق بة املقرية للجرمية 

 التامة.
ويعاقب كل من ساهم يف هذه 



888 
 

 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
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مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

اجلراسم س اء باالتحريض أو  
املساعدة بنصاف   باالتفاق أو

 العق بة املقرية للفاعل األصلي.
 (40)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (40)مادة 
 
 

امل افقة على قراي  لل  -
املادة كما  باختيايالن ا  

يف امل روع بقان ن  تويد
بالتعديالت اليت  األول

 ، مع:أجراها على املادة

( بعد جيوز أنإضافة عباية ) -
( يف يف حالة العودعباية )

( 41مادة ) –( 04مادة )
 بعد إعادة الترقيم

 مسئولية الشخص االعتباري
اختياي املادة كما ويدت يف  -

، مع املشروع بقانون األول
 إجراء التعديالت التالية:

جل بعد بضعف. إضافة كلمة جل8
جل الشخص االعتباريعباية جل

ال ايدة يف السطر األول مان  
 املادة.

 (02مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (40مادة )
 مسئولية الشخص االعتباري
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 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل باملسائ لية  
اجلناسية لل اخص الطبيعاي،   

الفقرة الثانية من املادة واليت 
 أضافها  لل الن ا .

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل باملسائ لية  

. إضافة فقرة جديدة يف هناية 4
ويف حال العود املادة نصها: جل

 كم احملكمة حبل الشـخص  
االعتباري أو غلق املقر الذي 
متت فيه اجلرمية أو املقار اليت 

س فيها نشـاط يتعلـق   ميار
أو للمـدة   باجلرمية غلًقا هنائًيا
 جل.اليت تقدرها احملكمة

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل باملسائ لية  
اجلناسية لل اخص الطبيعاي،   
يعاقب ال خص االعتباايي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل مبسئ لية 
ال خص الطبيعي طبًقا ألحكام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مع عدم اإلخالل باملسائ لية  
اجلناسية لل اخص الطبيعاي،   
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 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما
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الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

يعاقب ال اخص االعتباايي   
الغرامة املقرية للجرمية   بضعف

إذا ايتكبت بامسه أو حلسابه أو 
ملنفعته أية جرمية من اجلاراسم  
املنصاا ص عليهااا يف هااذا 
القان ن، وكان ذلاك نتيجاة   
م افقة أو تستر أو إمهال جسيم 
من أي عض   لال إداية أو  
يسيل أو مدير أو أي مسائ ل  
آخر مف ض من قبال ذلاك   

 ال خص االعتبايي.
 كم  جيوز أن العودويف حال 

احملكمة حبل الشخص 

اجلناسية لل اخص الطبيعاي،   
يعاقب ال اخص االعتباايي   

الغرامة املقرية للجرمية   بضعف
إذا ايتكبت بامسه أو حلسابه أو 
ملنفعته أية جرمية من اجلاراسم  
املنصاا ص عليهااا يف هااذا 
القان ن، وكان ذلاك نتيجاة   
م افقة أو تستر أو إمهال جسيم 
من أي عض   لال إداية أو  
ل يسيل أو مدير أو أي مسائ  

آخر مف ض من قبال ذلاك   
 ال خص االعتبايي.

 كم  جيوز أن ويف حال العود

الغرامة املقرية للجرمية   بضعف
إذا ايتكبت بامسه أو حلسابه أو 
ملنفعته أية جرمية من اجلاراسم  
املنصاا ص عليهااا يف هااذا 
القان ن، وكان ذلك نتيجاة  
م افقة أو تساتر أو إمهاال   
جسيم من أي عض   لال  

أو يسيل أو مدير أو أي إداية 
مسئ ل آخر مف ض من قبال  

 ذلك ال خص االعتبايي.
ويف حال العود  كم احملكمة 
حبل الشخص االعتباري أو 
غلق املقر الذي متت فيه 

هذا القان ن، يعاقب ال خص 
االعتبايي بالغرامة اليت ال تقل 
عن ألف ديناي وال تزيد على 
مخسني ألف ديناي إذا ايتكبت 
إحد  اجلراسم املنص ص عليها 
يف هذا القان ن نتيجة اتفاق أو 
علم أعضاء  لل اإلداية أو 

 حا  املؤسسة أو مالكها.أص
ويف حالة احلكم باإلدانة تأمر 
احملكمة بإغالق مقايه اليت 
وقعت فيها اجلرمية أو حبله أو 
إغالق مجيع مقايه إغالًقا 

 مؤقًتا أو داسًما.

يعاقب ال اخص االعتباايي   
بالغرامة املقرية للجرمياة  إذا  
أو ايتكبت بامسه أو حلساابه  

ملنفعته أية جرمية من اجلاراسم  
املنصاا ص عليهااا يف هااذا 
القان ن، وكان ذلاك نتيجاة   
م افقة أو تستر أو إمهال جسيم 
من أي عض   لال إداية أو  
يسيل أو مدير أو أي مسئ ل 
آخر مف ض من قبال ذلاك   

 ال خص االعتبايي.
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 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

االعتباري أو غلق املقر الذي 
متت فيه اجلرمية أو املقار اليت 
 ميارس فيها نشاط يتعلق

أو للمدة  باجلرمية غلًقا هنائًيا
 .اليت تقدرها احملكمة

 

احملكمة حبل الشخص 
االعتباري أو غلق املقر الذي 
متت فيه اجلرمية أو املقار اليت 

يها نشاط يتعلق ميارس ف
أو للمدة  باجلرمية غلًقا هنائًيا
 .اليت تقدرها احملكمة

 

س اجلرمية أو املقار اليت ميار
فيها نشاط يتعلق باجلرمية 

أو للمدة اليت  غلًقا هنائًيا
 .تقدرها احملكمة

 

وتأمر احملكمة يف مجيع األح ال 
مبصادية األم ال واألمتعة 
واألدوات واألوياق مما يك ن 
ال قد استعمل أو أعد لالستعم

يف ايتكا  اجلرمية أو حتصل 
منها، وذلك مع عدم املساس 

 حبق ق الغري حسن النية.
 (44)مادة 

 
 
 
 
 

  (44)مادة 
 
 
 

امل افقة على قراي  لل  -
الن ا  بامل افقة على نص 

( 40مادة ) –( 44مادة )
 بعد إعادة الترقيم

تطبيق قانون اإلجراءات 
 اجلنائية

يف  تاملادة كما ويد اختياي -
 األول. املشروع بقانون

 (01مادة )
يصدي وزير العدل وال ئ ن 
اإلسالمية القرايات الالزمة 
لتعيني وحتديد امل ظفني الذين 
يق م ن بصفة الضبطية 

ة بالنسبة إىل اجلراسم القضاسي

 (44مادة )
تطبيق قانون اإلجراءات 

 اجلنائية
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امل روع املادة كما ويد يف 
 ، مع:بقان ن األول

وسيلة تقنية ) استبدال عباية -
 حمل عباية (علوماتامل
 يف البند (احلاسب آيل)
(8.) 

تقنية  نظام) استبدال عباية -
نظام ) حمل عباية( علوماتامل

استبدال و ،(حاسب آيل
وسيلة تقنية )بيانات  عباية
 حمل عباية (علوماتامل
أينما  (بيانات حاسب آيل)

 (.4) البنديف ويدت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ال ايدة يف هذا القان ن.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

فيما عدا ما ويد الانص   -8
عليه يف الفصل الثاين من هاذا  
القان ن، تسري على اجلاراسم  
املنص ص عليها يف هذا القان ن 
أحكام قاان ن اإلجاراءات   
اجلناسية مبا يتناسب مع، وبقدي 
ما تسمح به، طبيعاة نظاام   

ــة وبيانااات  ــيلة تقني وس
ووساسط ختزين هذه  علوماتامل

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

فيما عدا ما ويد الانص   -8
عليه يف الفصل الثاين من هاذا  
القان ن، تسري على اجلاراسم  
املنص ص عليها يف هذا القان ن 
أحكام قاان ن اإلجاراءات   
اجلناسية مبا يتناسب مع، وبقدي 
ما تسمح به، طبيعاة نظاام   

 علوماتاملوسيلة تقنية وبيانات 
 ووساسط ختزين هذه البيانات.

 

 
 
 
 
فيما عدا ما ويد الانص   -8

عليه يف الفصل الثاين من هذا 
القان ن، تسري على اجلاراسم  
املنص ص عليها يف هذا القان ن 
أحكام قاان ن اإلجاراءات   
اجلناسية مبا يتناسب مع، وبقدي 
ما تسمح به، طبيعاة نظاام   
وبيانااات احلاسااب اآلر  
 ووساسط ختزين هذه البيانات.

 
 
 

 
فيما عدا ما ويد الانص   -8

عليه يف الفصل الثاين من هاذا  
القان ن، تسري على اجلاراسم  
املنص ص عليها يف هذا القان ن 
أحكام قاان ن اإلجاراءات   

مع، وبقدي اجلناسية مبا يتناسب 
ما تسمح به، طبيعاة نظاام   
وبيانااات احلاسااب اآلر  
 ووساسط ختزين هذه البيانات.
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 البيانات.
 
أحكاام هاذا   يف تطبيق  -4

القان ن، ت مل معاىن كلماة   
جلشيءجل أو جلأشياءجل ال ايدة يف 
قان ن اإلجراءات اجلناسية عباية 

جل أو  علومـات املتقنية  نظام جل
وسيلة  بياناتجلأي جزء منهجل وجل

جل و جلأي مان  علوماتاملتقنية 
وسـيلة   بياناتوساسط ختزين 

جل   ال ايدة يف علوماتاملتقنية 
هذا القان ن.  وي مل معاىن  

لمااااااات جلاألوياقجل ك

يف تطبيق أحكام هذا  -4
القان ن، ت مل معىن كلمة 
جلشيءجل أو جلأشياءجل ال ايدة يف 
قان ن اإلجراءات اجلناسية عباية 

جل أو  علوماتاملتقنية  نظام جل
وسيلة  بياناتجلأي جزء منهجل وجل

جل و جلأي من علوماتاملتقنية 
وسيلة  بياناتوساسط ختزين 

جل   ال ايدة يف علوماتاملتقنية 
هذا القان ن.  وي مل معىن 
كلمات جلاألوياقجل 

 وجلاملستنداتجل
وجلاحملرياتجل وجلاخلطاباتجل  

 
 
يف تطبيق أحكاام هاذا    -4

القان ن، ت مل معىن كلماة  
جلشيءجل أو جلأشياءجل ال ايدة يف 
قان ن اإلجراءات اجلناسية عباية 
جلنظام حاساب آرجل أو جلأي  
جزء منهجل وجلبيانات حاساب  
آرجل و جلأي من وساسط ختزين 
بيانات احلاسب اآلرجل ال ايدة 
يف هذا القان ن. وي مل معىن 
كلمااااااات جلاألوياقجل 

نداتجل وجلاحملارياتجل  وجلاملست

 
 
 
يف تطبيق أحكاام هاذا    -4

القان ن، ت مل معاىن كلماة   
جلشيءجل أو جلأشياءجل ال ايدة يف 
قان ن اإلجراءات اجلناسية عباية 
جلنظام حاساب آرجل أو جلأي  
جزء منهجل وجلبيانات حاساب  

زين آرجل و جلأي من وساسط خت
بيانات احلاسب اآلرجل ال ايدة 
يف هذا القان ن. وي مل معىن 
كلمااااااات جلاألوياقجل 
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 وجلاملسااااااااتنداتجل
وجلاحملرياتجل وجلاخلطابااتجل   

وجلالرساااسلجل وجلاملطب عاااتجل 
ال ايدة يف قان ن اإلجاراءات  

وسيلة  بيانات اجلناسية عباية جل
جل الا ايدة يف  علوماتاملتقنية 

 هذا القان ن.
 

وجلالرساسلجل وجلاملطب عاتجل 
ال ايدة يف قان ن اإلجراءات 

وسيلة  بيانات اجلناسية عباية جل
جل ال ايدة يف علوماتاملتقنية 

 هذا القان ن.

وجلاخلطاباااتجل وجلالرساااسلجل 
وجلاملطب عاااتجل الاا ايدة يف 
قان ن اإلجراءات اجلناسية عباية 
جلبيانات حاسب آرجل ال ايدة 

 يف هذا القان ن.
 

وجلاملسااتنداتجل وجلاحملاارياتجل 
وجلاخلطاباااتجل وجلالرساااسلجل 
وجلاملطب عاتجل ال ايدة يف قان ن 
اإلجراءات اجلناسياة عبااية   
جلبيانات حاسب آرجل الا ايدة  

 يف هذا القان ن.
 

 (42)مادة 
 
 
 
 

  مستحدثة مادة
 

قريت اللجنة استحداث  -
 (42) مادة جديدة برقم

 نصها اآليت:
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

فعاًل يعاقب كل من ارتكب 
يشكل جرمية مبوجب 
التشريعات النافذة بواسطة 
نظام تقنية املعلومات، أو 
وسيلة تقنية املعلومات بنفس 

 .العقوبة املقررة لتلك اجلرمية
 

يعاقب كل من ارتكب فعاًل "
يشكل جرمية مبوجب 

النافذة بواسطة التشريعات 
نظام تقنية املعلومات، أو 
وسيلة تقنية املعلومات بنفس 
العقوبة املقررة لتلك 

 ".اجلرمية
  42مادة 
 
 
 
 
 

يف املشروع بقانون 08)مادة 
  (بعد إعادة الترقيم 42-الثاين
امل افقة على قراي  لل  -

املادة يقم باختياي  الن ا 
( كما ويدت يف 08)
، الثاين قانونبشروع امل

( 44مادة ) –( 24مادة )
 بعد إعادة الترقيم

 
كما  (81يقم ) اختياي املادة -

 املشروع بقانونويدت يف 
، وتعديلها باإحالل  الثاين

 (08مادة )
 
كل فيما  –على ال زياء 

تنفيذ أحكام هذا  -خيصه
القان ن، ويعمل به بعد شهر 
من تاييخ ن ره يف اجلريدة 

 (42مادة )
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 نصوص املواد
 اللجنةا هتكما أقر

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 أقرها جملس النواب كما

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم من 

 جملس النواب(

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
  

على رئيس جملس الوزراء 
 -كل فيما خيصه – والوزراء

تنفيذ أحكام هذا القان ن، 
ويعمل به بعد شهر من تاييخ 

 ن ره يف اجلريدة الرمسية.
 

بالتعديالت اليت أجراها على 
 املادة.

 
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
 

على رئيس جملس الوزراء 
 -كل فيما خيصه – والوزراء

تنفيذ أحكام هذا القان ن، 
ويعمل به بعد شهر من تاييخ 

 ن ره يف اجلريدة الرمسية.
 

على رئيس جملـس  عباية )
حمال   الوزراء والـوزراء( 

 علــى الــوزراء(عباااية )
 ال ايدة يف بداية املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
على رئيس جملس الوزراء  -

كل فيما  – والوزراء
تنفيذ أحكام هذا  -خيصه

القان ن، ويعمل به بعد شهر 
من تاييخ ن ره يف اجلريدة 

 الرمسية.

  الرمسية.
 
 
 
 
 
 

ين ر هذا القان ن يف اجلريادة  
الرمسية، ويعمل باه مان أول   
ال هر التار ملضي شهر واحد 

 على تاييخ ن ره.
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