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 م 5102يناير  8التاريخ: 

 

 جلـــنة  ريرقت

 الساميعلى اخلطاب امللكي  لردا
 

 األولدور االنعقاد العادي 

 الرابعالفصل التشريعي 

 مقدمة:

بناًء على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي 

م، بالموافقة 1122ديسمبر  12األول من الفصل التشريعي الرابع والمنعقدة بتاريخ 

اللجنة  تشكلتعلى اختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فقد 

 ول لرئيس مجلس الشورى،سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب األبرئاسة 

 :وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم

 عضًوا.   أحمد إبراهيم بهزاداألستاذ  .1

 عضًوا.   األستاذة دالل جاسم الزايد .2

 عضًوا.   الدكتور سعيد أحمد عبدهللا .3

 عضًوا.  األستاذة سوسن حاجي محمد تقوي .4

 ضًوا.ع  األستاذ عادل عبدالرحمن المعاودة .5

 عضًوا.   الدكتور عبدالعزيز حسن أبل .6
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    عضًوا.  األستاذة فاطمة عبدالجبار الكوهجي .7

 عضًوا.   الحاجي أحمدفؤاد األستاذ  .8

 عضًوا.  الدكتور محمد علي محمد الخزاعي .9

 عضًوا. الدكتور منصور محمد سرحان .11

 

 :أوالً: إجراءات اللجنة

ينذذذاير  8اجتماعهذذذا األول بتذذذاريخ لتنفيذذذل التكليذذذك المذذذلكور عقذذذدت اللجنذذذة   -2

 م.1122

 

افتتتتيدلر الاعقعدتتيرللاطلعتتالاجلة تتىلالتتالاجلمتتي لاجاليتتملاجبتتي مل ا ي تت ى -6

 .اجرا ع نلاجفصللاجتشريعمللاجعيريلاأل ل

ل

هتيلاجلمي تي لاجاليةتىلاجبتي ةىل ار رل ةلتشلاجشتلا لالةاطلعالاجلة ىلالال -3

 فملاألر االاجبي دى.

 

مالحظذات مذن  أعضاا  اللجناةاطلعت اللجنة على ما قدمه أصحاب السذعادة  -2

مكتوبذذة بشذذشن مشذذرو، الذذرد، حيذذظ تلقذذت مالحظذذات مكتوبذذة مذذن كذذل مذذن 

 أصحاب السعادة:

    .أحمد إبراهيم بهزاداألستاذ  .0

  . األستاذة سوسن حاجي محمد تقوي .5

    .األستاذة فاطمة عبدالجبار الكوهجي .3

   .الخزاعي الدكتور محمد علي محمد .4

 .الدكتور منصور محمد سرحان .2
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إلبذذداء مالحظذذاتهم بشذذشن  أعضااا  المجلااسة أصذذحاب السذذعادخاطبذذت اللجنذذة  -2

 حيظ تلقت مالحظات مكتوبة من كل من أصحاب السعادة:، مشرو، الرد

 المهندسة زهوة محمد الكواري.. 0

 األستاذة سامية خليل المؤيد. .5

 

وضمنتها عنذد  بعين االعتبار التي وردت إليها المالحظات كلوقد أخلت اللجنة  

 .إعدادها مشرو، الرد على الخطاب

 

 

بإعداد مسودة أولى للرد  سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدهللا حسين. تم تكليك 6

، وقد التقى مع السادة أعضاء اللجنة لعرضها على االجتما، األول للجنة

واستمع إلى مالحظاتهم وأهم النقاط التي رأوا تضمينها في مشرو، الرد، كما 

قام باالتصال بمن لم يتمكن من حضور لقائه من أعضاء اللجنة وأخل 

مالحظاته بششن مشرو، الرد، وتم االنتهاء من إعداد مسودة الرد التي 

 النهائية.صيغتها ناقشتها اللجنة وأقرتها في 

ل

ل

 :جلة ىلاأل للتجتاي اعشياكلفمل. 7

 .لمجلسل القانوني المستشار    البرزنجي عبدالوهاب مالدكتور عصا -

 

 

 أ ةنل رلاجلة ى.جواد مهدي محفوظ  السيدأ يقىل رلاجلة ىللاتلج 
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ا:
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ثاني

الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل ( من 93إعماالً لنص المادة )

 من:

 أصلًيا مقرًرا   سعيد أحمد عبدهللاالدكتور  سعادة .1

 مقرًرا احتياطًيا.   الدكتور عبدالعزيز حسن أبل سعادة .2

 

 

 

ا: 
ً
 توصية اللجنة:ثالثـ

لتلصملاجلة ىل يجالافدىلالال شر  لاجررلالالاجلمي لاجاليملاجبي م. -

 

 

 

 

 

 

 مجال حممد فخرو           

 لرئيس جملس الشورى األولالنائب                              

 رئيس جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي                         
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

ل

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ل

ل يفتتيدلر ال لييلصيحبلاجةالجىل يع تاي لإجالخمي يملاجبي ملإيذاقـًي تشرف ي

 ةلشلاجشلا ل إقهلجةبعدقيلفملاعقعديرلاجعيريلاأل لل نلاجفصللاجتشريعملاجرا ع،ل

ل اجعرفين،ل ل اجتددير لاجشير لآيي  لأ اا لتجالجتيم ل ديم لإجا لقرفع لأن ل أاضيء ائةًبي

لاجعي رة،ل ل اليت ي لأييم ل ن لأغر ليلم لفم لتجالجتيم ل لديء لاج يجغى ل عيرت ي لان  ع رين

لاج حري ةىل لاجد جى لقةيم لجذكر  لاجلط ةى ل أاةيرهي لاج حرين ل اليى لاحتفيل ل ع تزا  ـًي

لكيةينلار مل لاجفيتح لأحاد لتعيجالاجشةخ ل إذقه لجه لاجاؤ شلاجاغفلا لفملاهد اجحديثى

ل لايم ل اجل6873إ ال م لاجاةةدلجلاةالر، لاجلط م لجلعةد ل األا عةن لاجثيجثى ذكر 

 اقضايمل اليىلاج حرينلإجالاأل ملاجاتحدةلكد جىل بتدلىلكي لىلاجعضليى،ل اجذكر ل

ل ؤكدينل لاجحيم، ل ديجةد ل اايكم لتعيجا لهللا لحفظيم لتجالجتيم لجتبلم لاشرة اجلي بى

لأاضيء ل تعةة  ي لاجبي ةى لاجاليةى لاجثدى ل  ةل لااتزازقي لاجبي م ل ةلشللجادي يم فم

اجشلا ،لآ لةنلأنلقيلنلتجديرينل هذهلاجثدى،ل  عيهدينلتجالجتيملالال ذللاجازيدل نل

ل نل لاجازيد لتحدةق لفم ليبهم ل اي لاجتشريعم، ل يجعال لجالاتديء لر ً ي ل اجبعم اجةهد

ل عيجمل لاجبديدة ل تلتجةهيتيم ل نلخمي يم ل بتلهاةن لاجعزيز، لج لدقي ل اعزرهيا اجتملا

ىل اجديادراطةىلتحالقةيرتيملاجحيةاىلاجتملتضعلرائًايل صيجحلاجمريقلجابةرت يلاجلط ة

لاجلطنل حدلقلاجالاطنلالالقاىلاأل جليي .

ل
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لصاحب الجاللة، 

لاج حرينل ل اليى ل ته ئى لإجالا تهالللخمي لتجالجتيم ل يجغ ل يهتايم لأصغة ي جدد

تجالجتيملحيل ىل شع ًيلالالقةيدلاعقتلي ي لاج ةي ةىل اج لديىلاجتملتةبد لتل ةىلج داءل

ل الال لاألصةلى لاجديادراطةى ل اجاايا ى لاألجفى ل ن لتجّل ل فم ل ا عى لشع ةى  اشياكى

لاجد لل ل ن لاجعديد ل ا تحبين لإاةي  ل ن لزار لاجذي لاجت ظةم ل ن لايٍل  بتل 

ل ليؤكد لاجذي لاأل ر ل اجد جةى، لاإلقلةاةى ل اجهةئي  الاللاجحرصلا تاراا اجا ظاي 

ل الالحقل شي لاجايتب ي لاجديادراطةى لكللصلن ل قبيءًلاكى فمللاجالاط ةنلاتجيعً

ل لاجد تلايى لحدلقهم لجلشعباجترشحل اعقتلي ل  ايا ى لاجبةيرة لجا دأ ل اجتملتفعةالً ،

تجيء لجتع رلانلا دلاجالاط ىلاجصيجحىل  املاج يخبلاج حري مل تحالهلجلابؤ جةىل

ل تع رل ل لتلفل يلقي لاجاةتاع لتضم لتشريعةى ل نلخاللل ؤ بى لشؤ قه فملإرااة

لاإلياينل يهللل  حيقهل تعيجال حبلاجلطنلانلش رائحل أطةيفل آااءلاديدةليةاعهي

 اجالك،ل يئلةنلاجالجالاجعلملاجدديرلأنليلفد يلجلد ىل اليت يلاجغيجةىل أهلهيلاجيرام.لإقهل

لاجابتدلىل كيفىل لاجدضيئةى لاجبلمى لقي ال ه ل اي جانلر ااملاجفلرل اعاتزازلاإلشيرة

ال يازل  اةزلجضاينل ةرلتلكلاعقتلي ي ل يللقزاهىلاجةهي لذا لاجعالقىل نلر 

ل شفيفةى.

لل

لصاحب الجاللة، ل

ل التلفلأطةيفهل لشعبلاج حرين لاجلط ملاجذيلتلافقلالةه ل ةثيقلاجعال ياثل

 تلتجهيته،ل ثةدىل ط ةىلتيايلةى،لحدر لخياطىلاجمريقلجتعزيزلاجحةيةلاجديادراطةىل

فمل اليىلاج حرين،لحةثل يهاالقصلصلاجاةثيق،ل ايلتضا تهل نلإصالحي ،لفمل

لأ رزهي ل ن ل اجتم لاجالاطن، لحةية ل لتلفل  يحم ل اعقتايءللتحبةن لاجالاط ى ت اةى

 تعزيزل ايا ىلاجالاط ةنلجحدلقهملاجبةي ةىل حريىلتي ى.لإنلتشيةللاجاةلشلاجلط مل

ل اجاراق ىل لجلاحي  ى ل هةئي  ل ؤ بي  ل ا تحداث لاجد تلايى لاجاحياى  إقشيء

ل لتلفل ةيع ل لأر لإجالتملير ل اجتشريعي ، لاجدلاقةن ل ن لاجعديد ل  ن  اجابيءجى
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لاجغيجةى.للاجحةيةلفمل ط  ي اجعزيز،ل تر ةخلاجاييقىلاإلقلةاةىل اجد جةىلاجرفةعىلجااليت ي

ل نل ليعد لتعي قهي، لاجثالثل ع لاجبلمي  ل ةن لاجفصل ل  دأ ل شأن لاج صلاجد تلاي إن

اجركيئزلاجاهاىلاجتملتحيملط ةعىلاج ظيملاجبةي ملفملاج حرين،ل اجتملأ جةتالهيلتجلل

لاجديادراطةىلاجادقةىلاجحديثى.لاهتاي يم،لقدل يهملفملإا يءل عيجملاجد جى

 

لصاحب الجاللة، 

لاجتشريعةى،ل لاجبلمى ل  اشياكى لاجلط م لاجتلافق لجحلاا لتجالجتيم لرالة  ثلا

ل اليىل لفم لاجديادراطةى لاجابةرة ل ا تيايل لاإلصالحم ل شر ايم لفم ل يازة اال ى

لفمل لاج لاةى لالالتحدةقلأك رلقدال اينل نلاجشراكى لإنلحرصلتجالجتيم اج حرين.

لاأل لا لاجعا ل ةي ى لالا ليؤكد لاجا ياكى، لاجديادراطةى لاجابةرة لظل لفم لاجبةي م ل

ل يحدقل ل  بتد الً لحيضًرا لاج حرين ل اليى ليلدم ل اي لاجديادراطم ل اجحلاا اجافتلحى

لاجلةرل اجرخيءل األ نل اع تدراالجللطنل اجالاط ةنلاجيرام.

 

لصاحب الجاللة، 

لأ جليي له لأهم ل ن لأن لالا لتجالجتيم لتأكةد لاجت اةىلإن لتحدةق لهل لاجارحلى ذه

لاألز ي ل لآثيا ل لاتجهى لالا ل قداة لث يتـًي لأكثر ل تةن لاقتصير ل خلق اجابتدا ى

،ليلدال  يلكللاجتأيةدل نلخالللاقترادل يلهلل  ي بل نلاعقتصيريىلاإلقلةاةىل اجعيجاةى

لاج حرينل ل اليى لحيل ى لاجتملت تهةهي لاجبةي ي لاعقتصيريى قلاقةنل تشريعي لجدام

لاديدةل ا لاقتصيريى لأز ي  لاجعيجم ل اتجه لجدد لاألز ي . لتلك لآثيا ل عيجةى لالا جديراة

خالللاألالامل اجعدلرلاجايضةى،لا تمياال اليىلاج حرينل فضللهللالتعيجالثملقةيرةل

لجلالفل لاجاتاةزة لاإلرااة لخالل لاألز ي ل ن لالاصفلتلك لتلمم لاجحيةاى تجالجتيم

ل اهتايملاجد جىل دمياي لت  اليىل تعدرةلكيجص ياي لاجلفةفىل اجتحليلةىلاعقتصيري،
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لاألاايل، لاييرة ل تشةةع لاجاعلل ي  لتد ةى لقمي  لفم لادملل اع تثايا لا ه لقتج  اي

لاإلضراال اصيجحلاجالاط ةنل  بتلاهملاجاعةشم.ل

ل

لصاحب الجاللة، 

لتلدمل لاجتم لاجدمياي  لجةاةع لاج لام لاجتملير لأهاةى لالا لتجالجتيم لتأكةد إن

لاجلذينليشيالنلاجداي ىلاأل ي ةىلاجالاطنل عل ةا ل اجصحى ل يجتعلةم ليتعلقل  هي ل ي ي

جلت اةىلاج شريى،ليتملبل  يلكبلمىلتشريعةىل راتجعىل تحديثلاجدلاقةنلاجارت مىل تلكل

لت فةذل لالا لاجعال ليعةق لقد لتشريعم لقدص لأ  لفراغ لأي ل د لييفل ل اي اجدمياي ،

ل أهاةىلتمليرلاجا يهجلاجتعلةاةىلاجاشيايعل اج را جلاجتعلةاةى،ل اضعةنلقصبلأاة  ي

جتلاكبلاجتددمل اجتملالفمل لتلفلاجاةيع لاجعلاةىل جتعززلاكتبي لاجدةمل اجا يرئل

اإل ال ةىل اجعر ةىل اجالاط ىلاجصيجحىل اجاعرفىل اجثديفىل اجعللملجد لأ  يئ يل   يت يل

لق لاجبةيق، لهذا ل فم لاجلطن. ل صيجح ل يلدم ل يج فع لالةهم ليعلر ل اي لانلاجمل ى، ع ر

لجلالاط ةنل لاجد جى لتلفرهي لاجتم لاجصحةى لجللد ي  لاجاتاةز ل يجابتل  ااتزازقي

ل اجادةاةن،لآ لةنلاجحرصلالالاعاتديءل هيلإجالاجابتليي لاجعيجاةى.

ل

لصاحب الجاللة، 

إنلتلتجةهي لتجالجتيملاجبي ةىل  ذللاجازيدل نلاجةهدلع تيايللإقةيزلاجاشر  لل

عةنلأجفل حدةل ي ةى،لجهللخةرلرجةللالالصفي لاجديئدلاإل ييقمل اجاتاثلل   يءلأا 

اجحيةمل األ لاجعملفلاجذيليبتشعرلاجحيتجي لاأل جةىلجلالاط ةنل يؤ نل أنلتلفةرهيل

لاج حري ةىل لاجعيئلى لا تدراا لجضاين لاجرئةبى لاجاتمل ي  ل ن ليعد لاجاحدرة لاجفترة فم

ل ازرهياه. لاجلطن ل  يء لفم ل شياكتهي ليعزز ل اي ل يرا ى، لصيحبلل اجعةش ليي إق ي

اجةالجىلقعيهدكمل الاصلىلراا ىلاجدلاقةنل اجتشريعي لاجليصىل يجلد ي لاجعي ى،ل ايل
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لتدد هل يبهملفملتمليرلتلكلاجلد ي ل يعززل نلحدلقلاجالاط ةنلفملاع تفيرةل اي

لاجد جىل نل شيايعل خد ي .

 

لصاحب الجاللة، 

خيصىل  الهملاج دقملليؤكدلر تلال اليىلاج حرينلالالا ييىلاجد جىل يجش ي ل

 اجللدمل اجعدلم،ل هذال يلأكدتملالةهلتجالجتيملفملخمي يملاجبي م،ل ضر اةلاجتركةزل

الالاجد الاجا يطلل ش ي لهذالاجلطنل تحدةقلتملعيتهمل اجلقلفلالالاجتحديي لاجتمل

ل ليلاتجهلقهي لفياالً لشريًيي لاجلاادلجةيلقلا لجلابتد ل لاجدراا لص ع لفم لاجاشياكى فم

لاليت يلاجعزيزة.اجاشرقلجا

ل لتلفلل لفم لاجش ي  ل أ  يئ ي ل اإلشيرة لاجحيةاى لاجلفتى لتجالجتيم لقشيطر إق ي

اجاةيع لاجعلاةىل اجت اليىل اجف لنل اآلرا ل اجرييضى،ل عيهدينلتجالجتيملالال ذلل

اجازيدل نلاجةهدلجالاتديءل يجدمي لاجش ي مل اجرييضملاجذيلتحتللفةهل اليىلاج حرينل

ةًي،ل ذجكل نلخالللت ّلءلأ  يءلاجلطنلأالالاجا يصبلاجدةيريىلايجاةًيل ييقىلافةعىلايجا

ل تحدةدهملاجعديدل نلاإلقةيزا لفمل لتلفلاجاحيفللاجد جةى.

ل

لصاحب الجاللة، 

لصيحبلل ل ه لاجذيليضملع لاجي ةر لجلد ا لتجالجتيم لتددير ل ةلشلاجشلا  يثان

ل صيحبل لاجالقر لاجلزااء لائةش لخلةفى لآل ل لاين ل ن لخلةفى لاأل ةر لاجاليم اجبال

لقيئبلاجديئدلاألالالاج يئبل لآللخلةفىل جملاجعهد اجباللاجاليملاأل ةرل لاينل نلحاد

 مل اجبعملاجدائمل نلأتجللتمليرلاأل للجرئةشل ةلشلاجلزااءلفملقةيرةلاجعاللاجحيل

االلاجحيل ىل اجتلاصلل علكيفىلشرائحلاجاةتاعلع تمال ل رئةيتهمل احتةيتجيتهم،ل

ل الهايل لرام لإن لاجعزيز. ل شع هي لاج حرين ل لدقي ل اخيء ل قايء لتددم لفم ليبهم  اي
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لتدديرل لكل ل حل لجهل لاجتشريعةى لاجبلمى ل ع لاجابتار ل تعي قهاي لاجديادراطةى جلعالةى

لامل إك يا. احتر

 

لصاحب الجاللة، 

لجلرتجيللل ل اجتددير لاجشير لاظةم ل تدديم لتجالجتيم لاجشلا  ل ةلش يشيطر

اجاللصةنلفملقلةلرفي لاج حرينل األ نلاجعيمل اجحرسلاجلط م،ل يات ياهملاجحصنل

لاجت اليىل ل يتب يته لان ل اجدفي  لاجلطن لحاييى لالا لاجبيهرة ل اجعةن اجحصةن

 ةنلحلللقةيرتهمل اجحضيايى،لاجاتةدظةنلجاحي ع لاجاشل تالحمل اصمفيفلاجالاط

ل نل لتعزز لاجتم لاجحيةاى لاجللةةةى ل يجدرااا  لاجشلا  ل ةلش ليشةد لكاي اجرشةدة.

ل ؤخًرال لاجعي ر،ل اجتمل نلأ رزهي اجدداا ل اجيفيءا لاأل  ةىل اجعبيريىلفملخلةة ي

ااتايرلأصحي لاجةالجىل اجباللقيرةلر لل ةلشلاجتعي نلجد للاجللةجلاجعر ةىل ركزل

الحدلفمل اليىلاج حرينل اجاتضانلقلةلاجلاتجبلاج حريلاجالحدةلاجعالةي لاج حريلاج

ل،ل إقشيءلتجهيزلاجشرطىلاجللةةةىل  درهلإ ياةلأ للظ م.ل76

 

لصاحب الجاللة، 

لاجاللصلنل لاأل ن لاتجيل ل يهم لاج حرينللجدد ل اليى لان لاجدفي  لفم  يقتداا

قلن،ل اجتمل  يتب يتهيلاجلط ةى،ل نلخالللاجتصديلجيللاجاايا ي لاجلياتجىلانلاجدي

لشرفلاجدفي لانل ل اادلضحةى لذجك، لجت فةذ لاجتلريبل اإلاهي ل  ةلى اتلذ ل ن

ليتغادهمل لأن ل تعيجا ل  حيقه لهللا ل يئلةن لاجلط م، لاجلاتجب لشهداء ل ن لادر اجلطن

ل رحاتهلاجلا عىل يدخلهملفبةحلتج يته.

ل تدديرلل لإقصيف لفم لتشريع لألي لرااًاي لاجشلا  ل ةلش ل عزال لكين جدد

إقبين،لعل ةايلاتجيللاأل نلاجذينليضحلنل أا احهملفمل  ةللاجدفي ل تعليضلأيل

اجتملكفلالانلأ نل ا تدراال لدقيلاجغيجم،ل ذجكل نلخالللإقراالادرل نلاجتشريعي ل
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 تشديدلاجعدل ي لالاللل،تعليضلذ يلشهداءلاجلاتجبل اجتيفلل راييىلأ رهمل أ  يئهم

لاجاتلاطةنلفملأيلاالليبتهدفلاأل نل اتجيجه.

 

لاحب الجاللة، ص

لتجالجتيمل لأكدتم ل ةلشلاجشلا ل اي لحريصىلليشةد لاج حرين ل اليى ل أن الةه،

ر ً يلالالرفعل بةرةل ةلشلاجتعي نلجد للاجللةجلاجعر ةىلقحللاأل يملجتحدةقلاجازيدل

لاجرييض،ل لاتفيق لا هي لأ فر لاجتم ل  يج تيئج لاعتحير، لقحل لاجةير ل اعتةيه لاجتيي ل  ن

لاج ةال اعتفيقلاجتياةلملجه ليعززل نل  عىل قلة ،لاجذيلتملاجتلقةعلالةهل ؤخًرا،ل اي

لقيرةل ل اجبال لألصحي لاجةالجى لاجي ةر ل يجد ا ل ااتزازقي لتدديرقي ل بةلةن اجللةةم،

ر للاجاةلشلاجذينلحرصلالالالاجتلصللجهذالاعتفيقلجايلفةهلاجلةرل اجصالدلجةاةعل

ل لاط ملر للاجللةجلاجعر ةى.

لاجةال لصيحب ليي لاجحر ةنليشرف ي لخيرم لجا يراة لاجاملق ل اجتأيةد لاإلشيرة جى

اجشريفةنلاجالكلا دهللال نلا داجعزيزلآلل علرلايهللاجااليىلاجعر ةىلاجبعلريىلحفظهل

لاجللةجل لجد ل لاجتعي ن ل ةلش لر ل لعقتديل لتجالجتيم، ل ةهد ل اجادال ى ل اايه هللا

اجتي ىل أنلفملاعتحيرلاجعر ةىل نل رحلىلاجتعي نلإجال رحلىلاعتحير،ل ذجكلجلد ياىل

لجلابةرةل قلةلجل حرينل اجاحةطلاجللةةم،ل  أنلهذال ةيلنلاتحيًرالالالاجلةرل راًاي

لجلر ا طلاجتيايلةىل ةنل لاط ملر لل ةلشلاجتعي نلجد للاجللةجل اجللةةةىل تةذيًرا

لاجعر ةى.

ل

لصاحب الجاللة، 

لتملإقةيزهل نل شيايعلاجتيي للاعقتصل يريل اعقد يجلإنلترحةبلتجالجتيمل اي

لاجابتد لةىل لاجحيةاى لقظرتيم ليؤكد لاجعر ةى، لاجللةج لجد ل لاجتعي ن ل ةلش لر ل  ةن

لألهاةىلذجكلفملتملال ازرهيالاجد لل شعل هي.
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إق يلييلصيحبلاجةالجىلقشيطرلتجالجتيملاجثدىل أنلت فةذل شر  لتجبرلاجالكلحادلل

لإذ لاجشدةدى، لاجبعلريى لاجعر ةى ل اجااليى لاج حرين ل اليى لاج حرينلل ةن ل اليى يُدخل

لاع تثايال ل تحفةز لاجتيي ل لجتحدةق ل رتيًزا ل ةيلن لفإقه لاجحديديى لاجبيك   ظل ى

لر لل ل ةن ل اعتجتايام لاعقتصيري لاجترا ط ل ن لاجازيد ل يعزز لاجتةياي  اجت يرل

ليعلرلفملاج هييىل يج فعل اجاةلشلفملكيفىلاجاةيع لاجتملتهملاجلطنل اجالاط ةن،ل اي

لل لخلةة يلاجعي ر. اجرخيءلالالشع

 

لصاحب الجاللة، 

لجذال لاجثيق ىل  عىلاجصدا، لاجحياىل اج ظرة لجل الر ل نلقةيرةلتجالجتيم جددلاهدقي

لفمل بيقدةل لتجالجتيم ل دالة ل قشةد لاجبديدة لتلتجةهيتيم ل  يللفلرل ااتزازلقدام فإق ي

في لتجي عىلاجد للاجعر ةىل تعزيزلر اهيلفملتلافقلتجاةعلاجد للاجعر ةىل تةي زلاجلال

ليلدمل لفةاي لاجاشترك لاجعر م لاجتعي ن لتعزيز لالا لتعال لفيالى لإقلةاةى لقلة جتيلن

لشعل هي.

 

لصاحب الجاللة، 

إنل ةلشلاجشلا ليددال يللفلرل ااتزازل  يراةلتجالجتيملإلقشيءلاجاحياىل

اجعر ةىلجحدلقلاإلقبين،ل ع رينلانل عيرت يلاج يجغىل يختةيال اليىلاج حرينل دًرالجهذهل

لاجاةتاعلاجد جملجلتعي نل اجعاللاجاشتركلفمللاجاحياى، لرالةلتجالجتيم  ثا ةنلايجةًي

لإيةيرلاجحللللاجا ي  ىلجلدضيييلذا لاجعالقىل حدلقلاإلقبين.

ل

ل

ل
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لصاحب الجاللة، 

إق يلقشدلالاليدلتجالجتيملفملراايملاجابتارلجلدضةىلاجفلبمة ةىل  يلتضا تهل

اجشعبلاجفلبمة ملاجشدةق،لإليةيرلحللخم يملاجبي ةىل نلرالا ل تيراةلفمل بيقدةل

ل ايصاتهيل لاجفلبمة ةى لاجد جى ل إقي ى لاجاشر اى لحدلقه لجه لييفل ل شي ل ل رائم ايرل

لاجددسلاجشريف.

ل

لصاحب الجاللة، 

إنل ةلشلاجشلا ليثانلاؤيىلتجالجتيمل حرصيملاجدائملالالتعزيزلاجعالقي ل

صديدىلاجديئاىلالالاعحتراملاع تراتةةةىل اعقتصيريىل ةنل اليىلاج حرينل اجد للاج

اجات يرلل اجاصيجحلاجاشتركى.لكايلأنلاجزيياا لافةعىلاجابتل لاجتملتفضلتملتجالجتيمل

لاجبي ملفملتلطةدل لجعدرل نلاجد للاآل ةليىل األ ا  ةىلخةرلرجةللالالتلتجهيم  هي

ل ايل لاجد ل، ل تلك لاج حرين ل اليى ل ةن ل اجتةيايى ل اع تراتةةةى لاجتيايلةى اجعالقي 

يبهملفمل  يءل بتد لليبلرهلاأل نل اجبالملفملهذهلاجا مدىلاجحةليىلاجاهاىلجال تدراال

لاجعيجام.

 

لصاحب الجاللة، 

ل نلأقالذجل لتاثله لجاي ل تدديرلاجاةتاعلاجد جم، لاج حرينل يحترام تتاتعل اليى

لجلاحيفظىل لاجدائم ل  عةهي لجلد ل لاجداخلةى لاجشؤ ن لفم لاجتدخل ل ادم ل اجبالم جلتعي ن

لفملراملاجةهلرلاجد جةىلجتعزيزلاأل نلالال ل ا تعدارهي ا تدراالاجاةتاعي ل تدد هي

ل لاتجهىل لفم ل احًدا لصفـًي ل يجلقلف لتجالجتيم ل عيهدين لاجعيجام، ل اجبلم  اع تدراا

اإلاهي ل اجتمرفل ةاةعلأشييجه،ل ثا ةنلإشيرةلتجالجتيمل تلصةي لاجاةلشلاجلط مل

ل ل صيرا ل تةفةف لاإلاهي  ل احيا ى لا تاراالاألخةرة لجةالجتيم ل  ؤكدين تاليله،
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ل  هيل أنلاجع فل اجتمرفل اجبلمىلاجتشريعةىلالالأراءلر اهيلفملهذالاجشأن،لإيايقـًي

ل ادملاحتراملاجرأيلاآلخرلعليحدقلأهدافلاجتملال اع تدراالجلد ل.

 

لصاحب الجاللة، 

ل قةم لايرا  ل ن لتلااثله ل اي لاجيرام لاج حرين لأهل لأن لتجالجتيم لقشيطر لإق ي

ار ةىلأصةلى،لإقايلياثللنل ذجكلاجلامل اعقتايءلإجالأاضلاج حرينلاجمة ىل اجلعءل

لتجالجتيمل ل هي لآ  تم لاجتم لاجا يرئ ل ذجك ل ةبدين ل ار  تهم، ل  ط هم لجدي هم اجاملق

 اقعيبالفمل شر ايملاإلصالحم،ل اجذيلكينل نلإحد لثاياهل ز غلفةرل اليىل

لر تلايىل زرهرة.

بلاجةالجىلقعيهدكمل أنلييلنلحصيرلهذالاجفصللاجتشريعملختيً ي،لفإق يلييلصيح

لجتلتجةهيتيمل ليبتةةب ل  اي لاجغيجم، لترا هي لالا ليعةش ل جان لجل حرين ل يجلةر  ثاًرا

لاجبديدةل اؤيتيملاجابتد لةىلجغٍدلأفضل.

ل

لحفظيملهللالييلصيحبلاجةالجىلذخًرالجللطنل جشع يملاجلفم.

ل اجبالملالةيمل احاىلهللال  ركيته،،،

ل

لائةشل أاضيءل ةلشلاجشلا لللللل

ل

ل
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

( لسنة 51الصادر باملرسوم بقانون رقم )

م. " يف شأن جرائم القتل واإلخالل 5791

السكن باحلياء واالعتداء على أماكن 

والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء 

األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة 

واملراباة وإهانة اجمللس الوطين " )املعد يف 

ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

 النواب(.
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 م5142يناير  41التاريخ: 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثالث التقرير

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم مشروع قانون بشأن 
خالل باحلياء واالعتداء على أماكن م )يف شأن جرائم القتل واإل4791ة ( لسن42)

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

 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 رابعمن الفصل التشريعي ال األولدور االنعقاد العادي 
 

 : مقدمـة

استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم      

بناًء على قرار اجمللس يف م، 6023 أبريل 63( املؤرخ يف 3د 3ف/ خ أ /ص ل 276)

دور االنعقاد العادي ، من م6023 أبريل 66املنعقدة بتاريخ السادسة والعشرين جلسته 

بتعديل بعض شرو  قانو  التقرير اخلاص مب باسترداد، التشريعي الثالثالثالث من الفصل 

)يف شأ  جرائم  م2772( لسنة 21أحكام قانو  العقوبات الصادر باملرسوم بقانو  رقم )

خالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب القتل واإل
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يانة األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( )املعد يف وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخ

 .ضوء االقتراح بقانو  املقدم من جملس النواب(

معايل السيد علي استلمت جلنة الشؤو  اخلارجية والدفا  واألمن الوطين كتاب كما      

 62املؤرخ يف ( 2د 4ف /ص ل خ أ/7رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل بن صاحل

بإعادة  الرابع،من الفصل التشريعي  األولدور االنعقاد العادي  من ،م6024ديسمرب 

اد تقرير على أ  تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد املذكور،قانو  المشرو   دراسة

 .يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه

 

 إجراءات اللجنة: :أواًل
 

 املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف 
 

 :نييف االجتماعني التالي قانو  املذكورمشرو  التدارست اللجنة  (4)
 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع   

 م6024ديسمرب  30  الثالثاالجتما  

 م6021يناير  2  الرابعاالجتمـا  

 



87 
 

 ملواد مشرو  القانو  على:اطلعت اللجنة أثناء دراستها  (5)
 

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

 (مرفق) رأي اجمللس األعلى للقضاء. -

 (مرفق) رأي وزارة الداخلية. -

 (مرفق)رأي النيابة العامة.  -

 (مرفق)رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسا .  -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفق) .بشأنه هيئة التشريع واإلفتاء القانوينمشرو  القانو  املذكور، ومذكرة  -

( 21النصوص األصلية كما وردت يف قانو  العقوبات الصادر باملرسوم بقانو  رقم ) -
 (مرفق) وتعديالته. 2772لسنة 

 

 من: كاًلإىل اجتماعها  وقد دعت اللجنة (3)
 

 وقد حضر:، وزارة الداخلية -

 القانونية.إدارة الشئون من    النقيب حممد يونس اهلرمي .4
 .إدارة الشئون القانونيةمن    املالزم فيصل النجار .5

 

سعيد حممد  لسيداؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضر وزارة العـدل والش -
 القانوين. راملستشا، عبداملطلب
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الـدكتور علـي حســن    اللجنة من األمانة العامة باجمللس  اتشارك يف اجتماع -
 .ؤون اللجانـلشي ـار القانونـاملستش، الطوالبـة

 

 .سهري عبداللطيف السيدة توىل أمانة سـر اللجنة -

 
ـًا:   رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ثانيـ

 

سالمة مشرو  القانو  من الناحيتني الدستورية  الشؤو  التشريعية والقانونية جلنةترى      
( كما هو وارد يف القانو  النافذ، كما 346تقترح اإلبقاء على نص املادة )و ،والقانونية

 (،املادة الرابعة بعد إعادة الترقيم -املادة الثالثة ) يف ترى ضرورة أ  يتم إدراج النص كاماًل
مع وضع بيا  الفعل اجملرَّم والعقوبة املقررة له، حيث إ  املشّر  البحريين يف قانو  

  )مرفق(.  القانو العقوبات مل يدرج على استعمال مثل هذه الصياغة  يف
 
ـًا: لثــثا   :وزارة الداخلية رأيـ
 

مشرو  القانو  يتضمن تشديد العقوبات على يف مذكرهتا أ   وزارة الداخليةبينت      
الذي صدر فيه  2772بعض اجلرائم اجلنائية ملواجهة التطور الذي طرأ خالل الفترة من 

هبدف حتقيق الرد  عند ارتكاب اجلرائم حمل التعديل املطلوب  ، وذلكالقانو  حىت اآل 
أ  بعض العقوبات املقررة هلذه اجلرائم ال تتناسب مع جسامة هذه اجلرائم خاصة و

باالسم لتشملها  الدستوريةوكذلك إلدراج بعض املؤسسات  ،وخطورهتا على اجملتمع
 .احلماية اجلنائية
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إلجراء التعديالت الالزمة على قانو  العقوبات  أمهية التدخل التشريعي الوزارة ترىو
 .وبالتايل تطور الفلسفة العقابية وذلك لتطور اجلرمية ؛كلما دعت احلاجة إليها

ترى أنه من األفضل أ  تتم مراجعة شاملة جلميع نصوص القانو ، ويتم إجراء  كما     
القانو  يف جمملها. ومن النسيب لنصوص  التعديالت املطلوبة دفعة واحدة حىت يتم التواز 

ها اخلاص هبا احملدد وفق الضرورة اليت ء  املستقر عليه أ  لكل جرمية جزانه إذا كاإمث ف
، فإ  إجراء تعديل على بعض املواد دو    األفعال اليت أمثهاشكل املشر  على ضوئها بيا

للمشر  البعض اآلخر يؤدي إىل اختالل التواز  التشريعي، ومن حيث النظرة األولية 
للطبيعة النوعية للقيم اخللقية الكامنة  ال جرمية العقوبة اخلاصة هبا وفًقعندما قدر أ  لك

مقام سياسة التجرمي والعقاب وراء السلوك االجتماعي فإنه من األفضل األخذ بذلك يف 
 )مرفق( بية.اعلى تواز  النصوص العق احرًص

ـًا:  واألوقـاف خـالل اجتمـاع     وزارة العدل والشؤون اإلسالميةرأي رابعـــ
 :اللجنة

أيد ممثل وزارة العدل والشؤو  اإلسالمية واألوقاف ما جاء يف مـذكر  احلكومـة        
 وهيئة التشريع واإلفتاء القانوين.

  

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

( من قانو  العقوبات واليت بينت 346تضمن هذا املشرو  تعديل نص املادة رقم )     
اخلطأ املستوجب للعقوبة يف جرمية القتل اخلطأ، مث شددت العقوبة على اجلاين يف حاالت 
من بينها إذا كا  اجلاين حتت تأثري سكر أو ختدير عند وقو  احلادث، إال أ  التعديل 
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الظروف املشددة للعقوبة أضاف فقرة تعترب أنه إذا كا  املتسبب املقترح بعد أ  بني 
 متعاطًيا مسكًرا أو خمدًرا عدَّ ذلك ظرًفا مشدًدا، واملالحظ على هذا التعديل:

عقوبة على م قد وضعت 2777لسنة  (7)من قانو  املرور رقم ( 12رقم )  املادة أ .2
حتت تأثري خمدر  اءهأثناأو كا   ،أثناء القيادة اا أو خمدًرمخًر ىقائد املركبة إذا تعاط

فإذا وقعت منه  ،لدرجة تفقده السيطرة على املركبة أو تضعف من قدرته على القيادة
 ية خمالفة لقواعد املرور تضاعف عليه العقوبة .أأثناء ذلك 

ا قوبة على اجلاين إذا كا  متعاطًي  كا  قد شدد العإ  قانو  العقوبات املصري وأ .6
 رقم عند ارتكابه جرمية القتل اخلطأ على ما جرى به نص املادة اا أو خمدًركًرمس
من قانو  العقوبات إال أ  قضاء حمكمة النقض املصرية قد جرى يف هذا ( 631)

اخلصوص على أ  السكر أو املخدر مبجرده ال يفيد السكر وال يتحقق به اخلطأ 
وأ  العربة  لسيارة أثناء حالة سكرهكو  قيادة املتهم لتبل جيب لذلك أ   ،املفترض

 .باألثر وليس التعاطي
من قانو  املرور قد قدرت عقوبة على قائد املركبة إذا ( 12) رقم وملا كانت املادة .3

وكانت املادة املطلوب تعديلها خاصة بالقتل اخلطأ  ،أثناء القيادة اخمدًرأو  امخًر ىتعاط
ويعترب "رة األخرية من املادة كاآل  : قترح على ضوء ما تقدم أ  تكو  الفقنفإننا 
 ."حتت تأثري سكر أو ختدير املتسببإذا كا   اا مشدًدظرًف

كا  الرأي الذي سينتهي إليه القرار يف ذلك ، فإنه من األصوب أ  ينظر يف  اوأًي .4
 .من قانو  العقوبات على ضوء ذلك( 346رقم )تعديل املادة 

 

وأخرًيا أفاد اجمللس األعلى للقضاء بأنه ال توجد لديه أية مالحظات على التعديالت 
 )مرفق(املقترح إجراؤها. 
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ـًا:   : ةــرأي اللجنسادس

اب النـو قرار جملـس   واطلعت اللجنة على، مواد مشرو  القانو تدارست اللجنة      
وقد أخذت اللجنة بعني االعتبار مـا ورد يف املـذكرة    ومرفقاته بشأ  مشرو  القانو ،

ورأت اللجنـة أ  هـذا   املقدمة من جلنة الشؤو  التشريعية والقانونية، واجلهات املعنية، 
املشرو  يهدف إىل تشديد العقوبات على بعض اجلرائم املنصـوص عليهـا يف قـانو     

يه تعديالت متالحقة، ، وأدخلت عل2772العقوبات إذ أ  هذا القانو  قد صدر يف عام 
األمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه أل  العقوبات املذكورة فيه أصـبحت مبـرور   
الزمن ال تتناسب مع جسامة اجلرمية املرتبطة هبا، وقد تضمن هـذا املشـرو  تشـديد    

( من القانو ، وإتيا  األفعـال املخلـة   346العقوبات على جرائم القتل اخلطأ يف املادة )
التعرض لإلناث على وجه خيدش احلياء بالقول أو بالفعل يف الطريق العـام أو يف  باحلياء و

(، 310املكا  املطروق، أو إذا كا  التعرض بطريق اهلاتف واملنصوص عليها يف املادتني )
 .( من قانو  العقوبات312)
 

مـاكن  عقوبة على جرائم االعتداء علـى األ ىل تشديد الأيًضا إهذا املشرو   ويتجه     
ا إلرادة صاحب الشأ ، وكذلك جرائم حد ملحقاهتا خالًفأو أاملسكونة أو املعدة للسكن 

 ا كانت.شخاص بالسالح أو بارتكاب جرمية أًيهتديد األ
 

العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشـاء األسـرار   هذا املشرو   شدديكما      
على العقوبات احملددة جلرائم  ايًضأو، العقوبات ( من قانو 324املنصوص عليها يف املادة )

، وكذلك جرائم شخاص على ارتكاب السرقة، وجرائم حتريض األيف حكمها السرقة وما
( من 376( و)311( و)314( و)310االحتيال وخيانة األمانة املنصوص عليها يف املواد )
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كـذلك  ( و407( و)403، وكذلك جرائم املراباة واإلفالس باملادتني )العقوبات قانو 
 ( من قانو  العقوبات.407جرائم إتالف األموال الثابتة واملنقولة يف املادة )

 ( إذ627( و)622( و )621) املـواد  ىل تعديلإا يًضأ  هذا املشرو  يهدف أكما      
( بالنص على جملسي الشورى والنواب بداًل من 627(، )622استهدف تعديل املادتني )
 عبارة )اجمللس الوطين(.

 

وقد أجرت اللجنة بعض التعديالت الالزمة على بعض املواد، وتعديل بعض املسميات      
وإضافتها إىل بعض النصوص لتواكب التطورات اليت حصلت خالل السنوات املاضـية،  
باإلضافة إىل تعديل بعض املصطلحات والعبارات يف مواد املشرو  كما هـو مـبني يف   

 اجلدول املرفق.
 

املوافقـة  و ،قانو الاملوافقة من حيث املبدأ على مشرو  ب لجنة توصيوعليه فإ  ال      
 بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.  اليت أوصت هبا على مواد املشرو  على التعديالت

 

ـًا:  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: سابعــــ
 

اتفقت اللجنة على اختيار ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، 37إعمااًل لنص املادة )
 : كل من

 

 ا.مقرًرا أصلًي  نانسي دينا إيلي خضوري ةاألستـاذ .4

 مقرًرا احتياطًيا.   خالد حممد جرب املسلماألستـاذ  .2
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ـًا  ة:ـة اللجنـ:  توصيثامنـــــ

قانو ، فـإ   مشرو  اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 : يلياللجنة توصي مبا 

بتعديل بعض أحكـام قـانون    مشروع قـانون املوافقة من حيث املبدأ على   .4
م )يف شـأن  4791ة ( لسن42العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

خالل باحلياء واالعتداء على أماكن السكن والتهديـد  جرائم القتل واإل
بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانـة  
األمانة واملراباة وإهانة اجمللس الوطين( )املعد يف ضوء االقتراح بقـانون  

 .املقدم من جملس النواب(
  
 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. .5

   

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 

 

 

 

 أ. سوسن حاجي حممد تقوي                              د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان         

   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                 نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية              
 والدفاع واألمن الوطين        والدفاع واألمن الوطين                                          
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م )يف شأن جرائم القتل 4791( لسنة 42مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

السكن والتهديد بالسالح والقذف والسب وإفشاء األسرار والسرقة واالحتيال وخيانة األمانة واملراباة واألخالل باحلياء واالعتداء على أماكن 
 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب( وإهانة اجمللس الوطين(

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطال  على الدستور، 

وعلى قانو  العقوبات الصـادر  
( لسنة 21باملرسوم بقانو  رقم )

 والقوانني املعدلة له، 2772
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
نا القانو  اآل  نصه، وقد صـدق 

 الديباجة
 دو  تعديل

 الديباجة
 دو  تعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطال  على الدستور، 

وعلى قانو  العقوبات الصـادر  
( لسنة 21باملرسوم بقانو  رقم )

 والقوانني املعدلة له، 2772
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانو  اآل  نصه، وقد صـدقنا  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 عليه وأصدرناه:
 

 عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
 
 
 
 
 
 
 
 

(، 207يستبدل بنصوص املواد )
(622( ،)627( ،)346 ،)

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملـس  عدم  -

النواب حبذف املادتني رقمـي  
( من مقدمـة  627(، )622)

املـادة، وإدراج رقــم املــادة  
(، وذلك أل  اللجنـة  324)

حذفت هذه املادة من مشرو  
 القانو .

 نص مقدمة املادة بعد التعديل:
(، 207يستبدل بنصوص املواد )

(622( ،)627( ،)346 ،)

 املادة األوىل
 تعديل مقدمة املادة. -

وعلى ذلك يكون نص مقدمـة  
 املادة بعد التعديل:

 
 
 
 
 

(، 207يستبدل بنصوص املواد )
(346( ،)310( ،)324 )

 املادة األوىل
 
 
 
 
 
 
 
 

(، 207يستبدل بنصوص املواد )
(622( ،)627( )346 ،)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

( من قانو  376و)(، 310)
العقوبات الصادر باملرسوم بقانو  

النصوص  2772( لسنة 21رقم )
 اآلتية:

( من قانو  376و)(، 310)
العقوبات الصادر باملرسوم بقانو  

النصوص  2772( لسنة 21رقم )
 اآلتية:

( من قانو  العقوبـات  376و)
الصادر باملرسوم بقـانو  رقـم   

النصــوص  2772 ( لســنة21)
 اآلتية:

( من 314(، و)376(، )310)
قانو  العقوبات الصادر باملرسوم 

 2772( لسـنة  21بقانو  رقم )
 النصوص اآلتية:

 :419مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :419مادة 
 املوافقة على قرار جملس النواب -

دة، ( من املـا 7)ذف البند حب
واملوافقة على بـاقي البنـود   
وفقرات املادة كما وردت يف 
مشرو  القانو ، مـع إعـادة   

( علـى  6صياغة البند رقـم ) 
أفراد قوة دفاع : )النحو التايل

البحرين وقوات األمن العـام  

 :419مادة 
( مـن املـادة،   7)حذف البند  -

واملوافقة على بـاقي البنـود   
وفقرات املادة كمـا وردت يف  

 مشرو  القانو .

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  التعديل:

 
 

 :419مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 

يقصد باملوظف العام يف حكـم  
 هذا القانو :

القائمو  بأعباء السلطة العامة . 2
والعاملو  يف وزارات احلكومـة  
ــدات اإلدارة  ــاحلها ووح ومص

 احمللية.

واحلرس الوطين وجهاز األمن 
مت األخذ هبـذه   (، وقدالوطين

الصياغة يف املرسوم بقانو  رقم 
، بتعـديل  6022( لسنة 33)

( 22بعض أحكام قانو  رقم )
م بشأ  جوازات 2771لسنة 
 السفر.

يقصد باملوظف العام يف حكـم  
 هذا القانو :

. القائمو  بأعباء السلطة العامة 2
والعاملو  يف وزارات احلكومـة  
ــدات اإلدارة  ــاحلها ووح ومص

 احمللية.

 
 
 
 
 
 
 

باملوظف العام يف حكـم  يقصد 
 هذا القانو :

. القائمو  بأعباء السلطة العامة 2
والعاملو  يف وزارات احلكومـة  
ــدات اإلدارة  ــاحلها ووح ومص

 احمللية.

 
 
 
 
 
 
 

يقصد باملوظف العام يف حكـم  
 القانو : هذا
. القائمو  بأعباء السلطة العامة 2

والعاملو  يف وزارات احلكومـة  
ــدات اإلدارة  ــاحلها ووح ومص

 احمللية.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

أفراد قوة دفـاع البحـرين   . 6
وقوات األمن العـام واحلـرس   

 .الوطينالوطين وجهاز األمن 
. أعضاء اجملالس والوحدات اليت 3

هلا صفة نيابية عامة سواء كـانوا  
 منتخبني أو معينني.

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

 املندوب له.
. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 1

واملديرو  وسـائر العـاملني يف   
 اهليئات واملؤسسات العامة.

أفراد قوة دفـاع البحـرين   . 6
وقوات األمن العـام واحلـرس   

 .الوطينالوطين وجهاز األمن 
. أعضاء اجملالس والوحـدات  3

اليت هلا صفة نيابية عامـة سـواء   
 كانوا منتخبني أو معينني.

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

 املندوب له.
ء جمالس اإلدارة . رؤساء وأعضا1

واملديرو  وسـائر العـاملني يف   
 اهليئات واملؤسسات العامة.

. أفراد قوة الـدفا  واحلـرس   6
 الوطين واألمن العام.

 
. أعضاء اجملالس والوحـدات  3

اليت هلا صفة نيابية عامـة سـواء   
 .كانوا منتخبني أو معينني

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

 املندوب له.
. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 1

واملديرو  وسـائر العـاملني يف   
 اهليئات واملؤسسات العامة.

. أفراد قوة الـدفا  واحلـرس   6
 الوطين واألمن العام.

 
. أعضاء اجملالس والوحـدات  3

اليت هلا صفة نيابية عامـة سـواء   
 كانوا منتخبني أو معينني.

. كل مـن فوضـته إحـدى    4
سلطات العامة يف القيام بعمـل  ال

معني وذلك يف حـدود العمـل   
 املندوب له.

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 1
واملديرو  وسـائر العـاملني يف   

 اهليئات واملؤسسات العامة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 2
واملديرو  وسـائر العـاملني يف   
ــهيئات  ــة لل ــدات التابع الوح

 العامة.واملؤسسات 
 
 
 
 
 
 
 

ويستوي أ  تكو  الوظيفـة أو  
اخلدمة دائمة أو مؤقتة بـأجر أو  

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 2
واملديرو  وسـائر العـاملني يف   
ــهيئات  ــة لل ــدات التابع الوح

 واملؤسسات العامة.
 
 
 
 
 
 
 

ويستوي أ  تكو  الوظيفـة أو  
اخلدمة دائمة أو مؤقتة بـأجر أو  

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 2
واملديرو  وسـائر العـاملني يف   
ــهيئات  ــة لل ــدات التابع الوح

 ملؤسسات العامة.وا
 
 
 
 
 
 
 

ويستوي أ  تكو  الوظيفـة أو  
اخلدمة دائمة أو مؤقتة بـأجر أو  

. رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة 2
واملديرو  وسـائر العـاملني يف   
ــهيئات  ــة لل ــدات التابع الوح

 واملؤسسات العامة.
 
ء وأعضاء جمالس اإلدارة . رؤسا7

واملديرو  وسـائر العـاملني يف   
الشركات اخلاصة الـيت تتلـك   
احلكومة أسهما فيها تزيد علـى  

10.% 
 

ويستوي أ  تكو  الوظيفـة أو  
اخلدمة دائمة أو مؤقتة بـأجر أو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

بغري أجر طواعية أو جـربًا.  وال  
حيول انتهاء الوظيفة أو اخلدمـة  
دو  تطبيق أحكام هذا القـانو   
 مىت وقع العمل أثناء توافر الصفة.

 

.  وال بغري أجر طواعية أو جـرباً 
حيول انتهاء الوظيفة أو اخلدمـة  
دو  تطبيق أحكام هذا القـانو   
 مىت وقع العمل أثناء توافر الصفة.

 
 

بغري أجر طواعية أو جـربًا.  وال  
حيول انتهاء الوظيفة أو اخلدمـة  
دو  تطبيق أحكام هذا القـانو   
 مىت وقع العمل أثناء توافر الصفة.

 

بغري أجر طواعية أو جـربًا.  وال  
حيول انتهاء الوظيفة أو اخلدمـة  
دو  تطبيق أحكام هذا القـانو   
 مىت وقع العمل أثناء توافر الصفة.

 :541مادة 
 
 
 
 
 
 

 :541مادة 
املوافقة على قرار جملس عدم  -

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

قانو  األصلي واليت اكتفى هبا ال

 :541مادة 
 حذف املادة. -

 :541مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 

أو بالغرامة مـن   يعاقب باحلبس
جملس أها  بإحدى طرق العالنية 
أو  الشورى أو جملس النـواب 

اجمللس الوطين حبسب األحوال أو 
أفراد غريه من اهليئات النظامية أو 

قوة دفاع البحرين وقوات األمن 
العام واحلرس الوطين وجهـاز  

، أو احملـاكم أو    الـوطين األمن 
 السلطات أو املصاحل العامة.

 

جملس النواب املوقر، مع إعادة 
 صياغتها على النحو التايل:

أو بالغرامة من  يعاقب باحلبس
أها  بإحدى طرق العالنية 
جملس الشورى أو جملس 

أو اجمللس الوطين  النواب
حبسب األحوال أو غريه من 

أفراد قوة اهليئات النظامية أو 
دفاع البحرين وقوات األمن 
العام واحلرس الوطين وجهاز 

، أو احملاكم أو   الوطيناألمن 
 السلطات أو املصاحل العامة.

 

 
 

أو بالغرامة مـن   يعاقب باحلبس
أها  بإحدى طرق العالنية جملسي 
الشورى أو النـواب أو اجمللـس   
الوطين حبسب األحوال أو غـريه  
من اهليئات النظامية أو قوة الدفا   
أو احلرس الوطين أو احملـاكم أو   

 السلطات أو املصاحل العامة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 :549مادة 
يعاقب باحلبس أو بالغرامة مـن  

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

 للمجالس املذكورة.
 
 
 
 

 :549مادة 
عدم املوافقة على قرار جملس  -

النواب حبذف املادة، وذلك 
التعديل احلايل أمشل يف  أل 

صياغته من النص املوجود يف 
قانو  العقوبات، حيث يتضمن 
كال اجمللسني باإلضافة النعقاده 

 بصورة اجمللس الوطين.

 :549مادة 
 حذف املادة. -

 :549مادة 
يعاقب باحلبس أو بالغرامة مـن  
نشر بإحدى طرق العالنيـة مـا   
جرى من املناقشات يف اجللسات 

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

 للمجالس املذكورة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 :315مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :315مادة 
قررت اللجنة اإلبقاء على النص  -

الوارد يف القانو  النافذ حلسن 
صياغته، مع استبدال عبارة 

( حمل وفاة أكثر من شخص)
وفاة أكثر من ثالثة عبارة )
(، وعلى ذلك يكو  أشخاص
املادة بعد التعديل يف نص 

 القانو  النافذ على النحو التايل:

 
 
 
 

 :315مادة 
وفاة أكثر مـن  إحالل عبارة " -

"وفاة أكثر حمل عبارة  شخص"
الواردة يف  من ثالثة أشخاص"

 الفقرة األخرية وفقًا للمشرو .

"ويعـد ررفـًا   إحالل عبارة  -
مشددًا إذا كـان املتسـبب   

حمل  متعاطيًا مسكرًا أو خمدرًا"
ويعترب ررفًا مشددًا إن عبارة "

تأثري سكر كان املتسبب حتت 
الـواردة يف اايـة    أو ختدير"

الفقرة األخرية من املادة وفقـًا  
 للمشرو .

 :315مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 

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

 عن حينئذ نكل أو احلادث
 طلب عن أو عليه اجملين مساعدة
 .ذلك استطاعته مع له املساعدة
 ال مـدة  احلبس العقوبة وتكون

 
 

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

 عن حينئذ نكل أو احلادث
 طلب عن أو عليه اجملين مساعدة
 ذلك. استطاعته مع له املساعدة
 ال مدة احلبس العقوبة وتكون

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلبس أو بالغرامة مـن  
 تسبب خبطئه يف موت شخص.

وتكو  العقوبة احلبس مدة ال تقل 
عن سنة إذا وقعت اجلرمية نتيجة 
إخالل اجلاين مبا تفرضـه عليـه   
أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته 
عند وقو  احلادث أو نكل حينئذ 
عن مساعدة اجملين عليه أو عـن  
طلب املساعدة له مع اسـتطاعته  

 ذلك.
 

 
 

يعاقب باحلبس أو بالغرامة مـن  
 تسبب خبطئه يف موت شخص.

وتكو  العقوبة احلبس مدة ال تقل 
سنة إذا وقعت اجلرمية نتيجة  عن

إخالل اجلاين مبا تفرضـه عليـه   
أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته 
عند وقو  احلادث أو نكل حينئذ 
عن مساعدة اجملين عليه أو عـن  
طلب املساعدة له مع اسـتطاعته  

 ذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 نشـأ  إذا سنني مخس على تزيد
 شخص، من أكثر وفاة الفعل عن
 مـن  آخـر  رـرف  توافر فإذا

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

 نشأ إذا سنني مخس على تزيد
 شخص، من أكثر وفاة الفعل عن
 من آخر ررف توافر فإذا

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

 

وتكو  العقوبة احلبس مدة ال تقل 
عن سنتني وال تزيد على مخـس  

وفـاة  سنني إذا نشأ عن الفعـل  
، فـإذا تـوافر   أكثر من شخص

ظرف آخر من الظروف الواردة 
 الفقرة السابقة تكو  العقوبـة  يف

احلبس مدة ال تقل عـن ثـالث   
سنوات وال تزيد علـى عشـر   

ويعد ررفًا مشـددًا إذا  سنوات، 
كان املتسبب متعاطيًا مسكرًا أو 

 .خمدرًا
 
 

وتكو  العقوبة احلبس مدة ال تقل 
عن سنتني وال تزيد على مخـس  

وفـاة  سنني إذا نشأ عن الفعـل  
أكثر من ثالثة أشـخاص، فـإذا   
توافر ظرف آخر من الظـروف  
الواردة يف الفقرة السابقة تكـو   
العقوبة احلبس مدة ال تقل عـن  
ثالث سنوات وال تزيد على عشر 
سنوات، ويعترب ظرفًا ُمشـددًا إ   
كا  املتسبب حتت تأثري سكر أو 

 ختدير.



58 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 :321مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :321مادة 
قررت اللجنة املوافقة على  -
، أل  لنص الوارد من احلكومةا

اهلدف من النص هو محاية 
احلياء العام، ومحاية األنثى من 
األفعال املخلة اليت تتم باخلفاء، 
مما يتناسب مع سياسة قانو  
العقوبات يف احلماية اجلنائية 
لألنثى من األفعال املخلة اليت 

 .تسها
 
 
 

 :321مادة 
ال تزيـد عـن   " إحالل عبارة -

ال " عبارةحمل " مخسمائة دينار
الـواردة  " تقل عن مائيت دينار

 يف الفقرة األوىل من املادة.

"إذا كان الفعـل  إحالل عبارة  -
حمل عبـارة   مع شخص آخر"

"من ارتكب فعاًل خماًل باحلياء 
الـواردة يف الفقـرة    مع أنثى"

 الثانية من املادة.

"ويعترب إحالل فقرة تنص على:  -
حمل الفقرة  العود ررفًا مشددًا"

"ويف ة اليت تنص علـى:  األخري

 :321مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

تزيد على  يعاقب باحلبس مدة ال
سنة أو بالغرامة اليت ال تقل عـن  
مائيت دينار من أتى علنا فعال خمال 

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

 غري عالنية.
ويف حالة العود تكـو  العقوبـة   

 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
بالغرامة اليت ال تقل عـن  سنة أو 

مائيت دينار من أتى علنا فعال خمال 
 باحلياء.

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

 غري عالنية.

حالة العود تكـون العقوبـة   
احلبس مدة ال تقل عن ثالثـة  

 أشهر".

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ال تزيد عن سنة أو بالغرامة اليت 

من أتى علنا فعال  مخسمائة دينار
 خمال باحلياء.

إذا كـان  ويعاقب بالعقوبة ذاهتا 
ولـو يف   مع شخص آخر الفعل

 غري عالنية.
 .ويعترب العود ررفًا مشددًا

 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
سنة أو بالغرامة اليت ال تقل عـن  
مائيت دينار من أتى علنا فعال خمال 

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

 عالنية.غري 
ويف حالة العود تكـو  العقوبـة   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

احلبس مدة ال تقل عـن ثالثـة   
 أشهر.

ويف حالة العود تكـو  العقوبـة   
احلبس مدة ال تقل عـن ثالثـة   

 أشهر.

احلبس مدة ال تقل عـن ثالثـة   
 أشهر.

 

 :324مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :324مادة 

، قررت اللجنة حذف املـادة  -
أل  النص األصـلي حيمـي   
األنثى من األفعال الـيت قـد   
ختدش حياءها، وأ  التعـرض  
عن طريق اهلاتف أو بوسائل 
االتصال احلديثة جمـرم مـن   

جـرائم تقنيـة    خالل قانو 
( لسـنة  20املعلومات رقم )

6024. 

)منقولة مـن طـي    324مادة 
 املادة الثالثة(:

نقل هذه املادة من طي املـادة   -
الثالثة لتكو  بطي املادة األوىل 
ويف هذا املوضع حتديـدًا مـع   
إعادة صياغتها علـى النحـو   

 الواردة أدناه.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

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

لشخص آخر على وجه خيـد   
بالقول أو بالفعل يف طريق  حياءه

 عام أو مكا  مطروق.
ويعاقب بالعقوبة ذاهتا إذا كـان  
التعرض عن طريـق اسـتخدام   
ــلكية  ــزة االتصــال الس أجه

لة أخرى والالسلكية أو أية وسي
 من وسائل االتصال.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 :395مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :395مادة 
املوافقة على قرار جملس  -

( الحرف ) مع إضافة، النواب
قبل عبارة )تقل عن( الواردة 
يف الفقرة األوىل من املادة، 

مىت كان ، ) عبارة وإضافة
 إحداث ضرٍرذلك من شأنه 

الفقرة الثانية من يف ااية ( لغريل
للتفريق بني  وذلك، املادة

اإلفشاء بصورة عامة، واإلفشاء 
 .مع إحلاق الضرر بالغري

 وذلك على النحو التايل:
 

 :395مادة 
حمـل   "تقل عن"إحالل عبارة  -

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

 للمشرو .

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

الـواردة يف اايـة    مستحدثة"
الفقرة األوىل من املادة وفقـًا  

 للمشرو .

إعادة صياغة الفقرة األخرية من  -
املادة لتصبح على النحو الوارد 

 :395مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 

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

 مكاملة هاتفية. يفاسترق السمع 
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال 

أفشى مخسمائة دينار إذا جتاوز 
الرسالة أو الربقية أو املكاملة لغري 

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

 .للغري

 
 

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

 مكاملة هاتفية. يفاسترق السمع 
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال 

مخسمائة دينار إذا أفشى جتاوز 
الرسالة أو الربقية أو املكاملة لغري 

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

 .للغري

 د التعديل.يف النص بع

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

مائة  تقل عنيعاقب بالغرامة اليت 
دينار من فض رسالة أو برقية بغري 
رضا من أرسلت إليه أو اسـترق  

 السمع يف مكاملة هاتفية.
ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامـة الـيت ال   

مخسمائة دينار إذا أفشـى  جتاوز 
الرسالة أو الربقية أو املكاملة لغري 

 من وجهت إليه ودون إذنه.

 
 

يعاقب بالغرامة اليت ال جتاوز مائة 
دينار من فض رسالة أو برقية بغري 
رضا من أرسلت إليه أو اسـترق  
السمع يف مكاملة هاتفية  أو اطلع 
على أسرار الغري عن طريق شبكة 

وســـيلة املعلومـــات  أو أي 
 مستحدثة.

ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ستة أشهر أو بالغرامـة الـيت ال   
جتاوز مائيت دينار إذا أفشى مـا  
اطلع عليه من أسرار الغـري عـن   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

طريق شبكة املعلومـات أو أيـة    
وسيلة مستحدثة أخرى أو الرسالة 
أو الربقية أو املكاملة لغـري مـن   
وجهت إليه ودو  إذنه مىت كا  

 لك إحلاق ضرر بالغري.من شأ  ذ
 

 :381مادة  :381مادة 
املوافقة على قرار جملس  -

 .ذف املادةحب النواب

 :381مادة 
 حذف املادة. -

 :381مادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن  
ثالثة أشهر وال تزيد على سـنتني  
كل من حرض شخصا مل يـتم  
مثاين عشرة سنة على ارتكـاب  
السرقة ولو مل يرتكب ما حرض 

 عليه.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

وتكو  العقوبة احلبس مدة ال تقل 
عن ستة أشهر إذا استعمل اجلاين 
مع احملرض وسائل إكراه أو هتديد 
أو كا  من أصـوله أو املتـولني   

 تربيته أو مالحظته.
وتكو  العقوبة ضعف العقوبـة  
املقررة يف الفقرتني السـابقتني يف  
حديها والغرامة اليت ال جتاوز ألف 
 دينار إذا وقع التحـريض علـى  
أكثر من شخص ولو يف أوقـات  

 خمتلفة.
ويفترض علم اجلاين بسن اجملـين  
عليه، ما مل يثبت من جانبه أنه مل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

يكن يف مقدوره حبال الوقـوف  
 على حقيقته.

 

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
 املوافقة على قرار جملس النواب -

بالتعديالت اليت أجراها علـى  
املادة، ليصبح نص املادة علـى  

 النحو التايل:

 
 
 
 
 

 املادة الثانية
 إعادة صياغة مقدمة املادة. -

حذف البند )أ( املتضمن تعدياًل  -
 (.621على املادة )

ــارة  - ــالل عب ــاوز إح "ال جت
"ال حمل عبارة  مخسمائة دينار"

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

)ب( املتضمن تعدياًل على املادة 
(324.) 

 املادة الثانية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

"باحلبس مدة ال تقل ل عبارة حم
عن ثالثة أشهر والغرامة الـيت  

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

 (.376على املادة )

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

 (.117( و)119( و)113)

إعادة ترتيب البنود الـواردة يف   -
 املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
تستبدل العبارتان التاليتان يف 

( على 375( و)311املادتني )
 النحو املبني بكل منهما:

 
تستبدل العبارتان التاليتـان يف  

( على 375( و)311املادتني )
 النحو املبني بكل منهما:

 

 التعديل:
تستبدل العبارتان التاليتـان يف  

( على 375( و)311املادتني )
 النحو املبني بكل منهما:

تستبدل العبارات التالية يف املواد 
( 376( و)324( و)621)
( على 407( و)407( و)403و)

 النحو املبني بكل منها
 

 :542مادة  -أ .)أ(حذف البند  - حذف البند )أ(. - 
عبارة "يف مملكة البحرين" بعبارة 

 "يف دولة البحرين".
 
 
 
 
 :311مادة  -أ 

املوافقة على قرار جملس  -
، وعلى ذلك يكو  نص النواب

البند )أ( بعد التعديل يف القانو  
 النافذ على النحو التايل:

 :311مادة  -أ 

 :311مادة  -أ
ــارة  ــرة أوىل عب "ال جتــاوز فق
بعبارة "ال جتاوز مخسمائة دينار" 

 مائيت دينار".

 :311مادة  -ب
فقرة أوىل عبارة "ال تقل عن مائة 
دينار وال جتاوز ثالمثائة دينـار"  

 بعبارة "ال جتاوز مائيت دينار".
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ال جتـاوز  سنتني أو بالغرامة اليت 

من أسند إىل غريه  دينار مخسمائة
بإحدى طرق العالنية واقعة مـن  
شأاا أ  جتعله حمال للعقـاب أو  

 لالزدراء.
وتكو  العقوبة احلبس والغرامة أو 
إحدى هاتني العقوبتني إذا وقـع  
القذف يف حق موظف عام أثناء 
ــه  أو بســبب أو مبناســبة تأديت
وظيفته، أو كا  ماسا بالعرض أو 

 كا خادشا لسمعة العائالت ، أو 
ملحوظا فيه حتقيق غـرض غـري   

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ال جتـاوز  سنتني أو بالغرامة اليت 

من أسند إىل غريه  دينار مخسمائة
بإحدى طرق العالنية واقعة مـن  
شأاا أ  جتعله حمال للعقـاب أو  

 لالزدراء.
وتكو  العقوبة احلبس والغرامة أو 
إحدى هاتني العقوبتني إذا وقـع  
القذف يف حق موظف عام أثناء 

ــه أو بســبب  أو مبناســبة تأديت
وظيفته، أو كا  ماسا بالعرض أو 
 خادشا لسمعة العائالت ، أو كا 
ملحوظا فيه حتقيق غـرض غـري   
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 .مشرو 
وإذا وقع القذف بطريق النشر يف 

أو املطبوعات عد  إحدى الصحف
 .ذلك ظرفا مشددا

 

 .مشرو 
وإذا وقع القذف بطريق النشر يف 

أو املطبوعات عد  إحدى الصحف
 .ذلك ظرفا مشددا

 

 
 
 
 
 :375مادة  -ب

باحلبس والغرامة الـيت ال  يعاقب 
من انتـهز   تقل عن مائيت دينار

حاجة قاصر أو حمجور عليـه أو  

املوافقة على قرار جملس  -
وعلى ذلك يكو  نص  النواب

البند )ب( بعد التعديل يف 
القانو  النافذ على النحو 

 التايل:

 :375مادة  -ب
باحلبس والغرامة الـيت ال  يعاقب 

من انتـهز   تقل عن مائيت دينار

 :375مادة  -ب
باحلبس والغرامة الـيت ال  عبارة "

 بكلمـة  تقل عن مائيت دينـار" 
  "احلبس".

 :375مادة  -ج
"باحلبس مدة ال تقل عـن  عبارة 

ثالثة أشهر والغرامة اليت ال تقـل  
 عن مائيت دينار" بكلمة "باحلبس".
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

من حكم باستمرار الوصـاية أو  
ية عليه، أو استغل هـواه أو  الوال

عدم خربته وحصل منه إضـرار  
مبصلحته أو مبصلحة غريه علـى  
مال أو على سند أو على إلغـاء  

 سند أو تعديله.
فإذا وقعت اجلرمية من وليـه أو  
وصيه أو قيم عليـه أو مـن ذي   
 سلطة عليه عد ذلك ظرفا مشددا.
ويفترض علم اجلاين بقصر اجملـين  

ــه أو اســتمرار الوال ــة أو علي ي
الوصاية عليه ما مل يثبت من جانبه 
أنه مل يكن يف مقـدوره حبـال   

حاجة قاصر أو حمجور عليـه أو  
من حكم باستمرار الوصـاية أو  
الوالية عليه، أو استغل هـواه أو  
عدم خربته وحصل منه إضـرار  
مبصلحته أو مبصلحة غريه علـى  
مال أو على سند أو على إلغـاء  

 سند أو تعديله.
فإذا وقعت اجلرمية من وليـه أو  
وصيه أو قيم عليـه أو مـن ذي   

 د ذلك ظرفا مشددا.سلطة عليه ع
ويفترض علم اجلاين بقصر اجملين 
عليه أو استمرار الوالية أو 
الوصاية عليه ما مل يثبت من جانبه 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

أنه مل يكن يف مقدوره حبال  الوقوف على احلقيقة.
 الوقوف على احلقيقة.

 حذف البند )د(. - 

 
 
 
 

 :113مادة  -د حذف البند )د(. -
عبارة "مدة ال تقل عن ستة أشهر 
وال تزيد على سنتني" بعبارة "مدة 

 ال تزيد على سنتني".
 
 
 

 :119مادة  -هـ (.هحذف البند ) - حذف البند )ه(. - 
عبارة "مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 
وبالغرامــة أو بإحــدى هــاتني 
ــاحلبس  ــارة "ب ــوبتني "بعب العق
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

وبالغرامــة أو بإحــدى هــاتني 
 العقوبتني".

 
 :117مادة  -و حذف البند )و(. - حذف البند )و(. - 

فقرة أوىل عبـارة "بـاحلبس أو   
الغرامة" بعبارة "باحلبس مـدة ال  

الـيت ال   تزيد على سنة وبالغرامة
جتاوز مائة دينار أو بإحدى هاتني 
العقوبتني" بعبارة "باحلبس مدة ال 
تزيد على سنة وبالغرامة الـيت ال  
جتاوز مائة دينار أو بإحدى هاتني 

 العقوبتني.
فقرة ثانية عبارة "احلبس مـدة ال  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

تقل عن سـتة أشـهر" بكلمـة    
 "احلبس".

 
 املادة الثالثة

 
 
 
 
 
 

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

 املوافقة على قرار جملس النواب -
تلـي   باستحداث مادة جديدة

املادة الثانية، مع مراعاة إعـادة  
 ترتيب املواد اليت تليها.

 
 

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

 مادة مستحدثة
جديدة تلـي  استحداث مادة  -

املادة الثانية، مع مراعاة إعـادة  
 ترتيب املواد اليت تليها.

وعلى ذلك يكون نـص املـادة   
 املستحدثة:

 املادة الثالثة
تستبدل عبارة "مملكة البحرين" 
بعبارة "دولة البحـرين" أينمـا   
ــانون   ــوص ق وردت يف نص
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

العقوبات الصـادر باملرسـوم   
ــم ) ــانون رق ــنة 42بق ( لس

 ، والقوانني املعدلة له.4791
 

 

العقوبات الصـادر باملرسـوم   
ــم ) ــانون رق ــنة 42بق ( لس

 ، والقوانني املعدلة له.4791
 

العقوبات الصـادر باملرسـوم   
ــم ) ــانون رق ــنة 42بق ( لس

 املعدلة له.، والقوانني 4791
 

 املادة الرابعة
 
 
 
 
 
 
 

  –املادة الثالثة 
 املادة الرابعة بعد  إعادة الترقيم

 قرار جملس النواب املوافقة على -
بالتعديالت اليت أجراها علـى  
املادة، ليصبح نـص املـادة يف   
القانو  النافذ بعد التعديل على 

 النحو التايل:

 

  –املادة الثالثة 
 املادة الرابعة بعد  إعادة الترقيم

 إعادة صياغة مقدمة املادة. -

ــدين )أ( و)ب(  - ــذف البن ح
املتضمنا  تعدياًل على املـواد  

633 ،634 ،312. 

إعادة صياغة البند )ج( املتضمن  -
 322تعدياًل علـى املـادتني   

 املادة الثالثة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 

تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 
 
 
 

ليصبح علـى النحـو    323و
 الوارد يف النص بعد التعديل.

إعادة ترتيـب البنـود وفقـًا     -
 للتعديالت اجملراة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
تعدل العقوبات املنصوص عليها 
 يف املواد التالية على النحو اآليت:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

يرفع احلد األدىن للعقوبة وتـزاد  
الغرامة حبسب األحوال يف املـواد  

 التالية على النحو اآل :
فقرة  634و 633يف املادتني  -أ

أويل يرفع احلد األقصى للحـبس  
 إىل سنة والغرامة إىل ثالمثائة دينار.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
يعاقب باحلبس (: 313املادة )أ. 

بالغرامة  مدة ال تزيد على سنة أو
من اليت ال جتاوز مخسمائة دينار 

هدد غريه بارتكاب جرمية مـىت  
 كا  ذلـك كتابـة أو شـفاهة   

 بواسطة شخص آخر .
وتكو  العقوبة احلبس إذا كـا   
التهديد بارتكاب جنايـة ضـد   
النفس أو املال أو بإفشاء أو نسبة 

 أمور خادشة للشرف .
وإذا كا  التهديد مصحوبا بطلب 

 
 
يعاقب باحلبس (: 313املادة )أ. 

بالغرامة  مدة ال تزيد على سنة أو
من اليت ال جتاوز مخسمائة دينار 

هدد غريه بارتكاب جرمية مـىت  
كا  ذلـك كتابـة أو شـفاهة    

 بواسطة شخص آخر .
وتكو  العقوبة احلبس إذا كـا   
التهديد بارتكاب جنايـة ضـد   
النفس أو املال أو بإفشاء أو نسبة 

 أمور خادشة للشرف .
وإذا كا  التهديد مصحوبا بطلب 

 
 

يرفع  382و 313أ. يف املادتني 
ــة إىل  ــى للغرام ــد األقص احل

 314مخسمائة دينار ويف املادة 
 إىل مائيت دينار.

يرفـع احلـد    326املادة يف  ب.
األقصى للحبس إىل سنة والغرامة 

 إىل مائيت دينار.
يرفـع احلـد    310يف املادة  ج.

 شهر.أاألدىن للحبس إىل ستة 
 
 

يرفع احلـد   312يف املادة  -ب
األقصى للحبس إىل ستة أشـهر  

 والغرامة إىل مائة دينار.
يرفع  323و 322يف املادتني  -ج

احلد األقصى للغرامة إيل مـائيت  
إىل  311دينــار ويف املــادة  

 مخسمائة دينار.
يرفـع احلـد    326يف املادة  -د

األقصى للحبس  إىل سنة والغرامة 
 إىل مائيت دينار.

يرفع احلـد   310يف املادة  -هـ
 األدىن للحبس إىل ستة  أشهر.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفـا  
 مشددا .
يعاقب بـاحلبس  (: 382املادة )

وبالغرامـة   مدة ال تزيد على سنة
أو ز مخسمائة دينـار  اليت ال جتاو

بإحدى هاتني العقـوبتني مـن   
استعمل سيارة أو دراجة خبارية أو 
أية آلة أو أداة متنقلة بغري إذ  أو 
موافقة مالكها أو صاحب احلـق  

 يف استعماهلا.
يعاقب بـاحلبس  (: 314املادة )

 مدة ال تزيد على ستة أشـهر أو 
دينار  مائيتبالغرامة اليت ال جتاوز 

عد ذلك ظرفـا   أو بتكليف بأمر
 مشددا .
يعاقب بـاحلبس  (: 382املادة )

وبالغرامـة   مدة ال تزيد على سنة
أو اليت ال جتاوز مخسمائة دينـار  

بإحدى هاتني العقـوبتني مـن   
استعمل سيارة أو دراجة خبارية أو 
أية آلة أو أداة متنقلة بغري إذ  أو 
موافقة مالكها أو صاحب احلـق  

 يف استعماهلا.
يعاقب بـاحلبس  (: 314املادة )

 مدة ال تزيد على ستة أشـهر أو 
دينار  مائيتبالغرامة اليت ال جتاوز 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

سكونا أو معدا من دخل مكانا م
للسكن أو أحد ملحقاته أو حمـال  
معدا حلفظ املال أو عقارا، خالفا 
إلرادة صاحب الشأ  ويف غـري  
األحوال املبينة يف القانو  وكذلك 
من بقي فيه خالفا إلرادة من لـه  
احلق يف إخراجه، أو وجد خمتفيا 

 عن أعني من له هذا احلق.
وتكو  العقوبة احلـبس مـدة ال   

تني إذا وقعت اجلرمية تزيد على سن
ليال أو بواسـطة العنـف علـى    
األشـــخاص أو األشـــياء أو 
باستعمال سالح أو من شخصني 

من دخل مكانا مسكونا أو معدا 
للسكن أو أحد ملحقاته أو حمـال  
معدا حلفظ املال أو عقارا، خالفا 
إلرادة صاحب الشأ  ويف غـري  
األحوال املبينة يف القانو  وكذلك 
من بقي فيه خالفا إلرادة من لـه  

ق يف إخراجه، أو وجد خمتفيا احل
 عن أعني من له هذا احلق.

وتكو  العقوبة احلـبس مـدة ال   
تزيد على سنتني إذا وقعت اجلرمية 
ليال أو بواسـطة العنـف علـى    
األشـــخاص أو األشـــياء أو 
باستعمال سالح أو من شخصني 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

فأكثر، أو بانتحال صفة عامة أو 
ادعاء القيام أو التكليف خبدمـة  

 عامة أو االتصاف بصفة كاذبة.
وإذا كا  القصد من الدخول أو 
البقاء منـع احليـازة بـالقوة أو    

ذلك ظرفـا  ارتكاب جرمية، عد 
 مشددا.

 
ــادة ) ــب (: 315ب. امل يعاق

أو  سنةباحلبس مدة ال تزيد على 
 مائيت ديناربالغرامة اليت ال جتاوز 
 من هدد غريه بالسالح .

فإذا كا  التهديد بإطالق سالح 

فأكثر، أو بانتحال صفة عامة أو 
ادعاء القيام أو التكليف خبدمـة  

 صاف بصفة كاذبة.عامة أو االت
وإذا كا  القصد من الدخول أو 
البقاء منـع احليـازة بـالقوة أو    
ارتكاب جرمية، عد ذلك ظرفـا  

 مشددا.
 

ــادة ) ــب (: 315ب. امل يعاق
أو  سنةباحلبس مدة ال تزيد على 
 مائيت ديناربالغرامة اليت ال جتاوز 
 من هدد غريه بالسالح .

فإذا كا  التهديد بإطالق سالح 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 ناري عد ذلك ظرفا مشددا .
 
ــادة ) ج. ــب (: 381امل يعاق

مدة ال تقل عـن سـتة   باحلبس 
 -إذا وقعت السرقة :أشهر 

يف أحد األمكنـة املعـدة    – 2
للعبادة أو املسـكونة أو املعـدة   

 للسكىن أو يف أحد ملحقاهتا .
أو يف إحدى وسائل النقـل   – 6

 أو يف حمطة أو ميناء أو مطار .
 أو ليال . – 3
أو بطريق التسور أو الكسر  – 4

من اخلارج أو باستعمال مفـاتيح  

 ك ظرفا مشددا .ناري عد ذل
 
ــادة ) ج. ــب (: 381امل يعاق

مدة ال تقل عـن سـتة   باحلبس 
 -إذا وقعت السرقة :أشهر 

يف أحد األمكنـة املعـدة    – 2
للعبادة أو املسـكونة أو املعـدة   

 للسكىن أو يف أحد ملحقاهتا .
أو يف إحدى وسائل النقـل   – 6

 أو يف حمطة أو ميناء أو مطار .
 أو ليال . – 3
التسور أو الكسر أو بطريق  – 4

من اخلارج أو باستعمال مفـاتيح  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

ــري  ــحيحة بغ ــطنعة أو ص مص
 صاحبها .   موافقة

مــن شــخص حيمــل  أو – 1
 .سالحا

أو من شخص انتحل صفة  – 2
عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قـائم  

 أو مكلف خبدمة عامة .
 أو من شخصني فأكثر . – 7
أو من أحـد العـاملني يف    – 1

املكا  الذي يعمل به أو إضـرارا  
 مبتبوعه .

أو أثناء احلرب على اجلرحى  – 7
 حىت من األعداء .

ــري  ــحيحة بغ ــطنعة أو ص مص
 صاحبها .   موافقة

أو مــن شــخص حيمــل  – 1
 .سالحا

أو من شخص انتحل صفة  – 2
عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قـائم  

 أو مكلف خبدمة عامة .
 أو من شخصني فأكثر . – 7
أو من أحـد العـاملني يف    – 1

أو إضـرارا  املكا  الذي يعمل به 
 مبتبوعه .

أو أثناء احلرب على اجلرحى  – 7
 حىت من األعداء .
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

أو على مال مملوك إلحدى  – 20
اجلهات الوارد ذكرها يف املـادة  

(207) . 
أو على ماشية أو دابة من  – 22

دواب الركوب أو اجلر أو احلمل 
. 

وإذا اجتمع أكثر من ظرف مـن  
السابقة ضوعفت العقوبة  الظروف
 .يف حديها

 

أو على مال مملوك إلحدى  – 20
اجلهات الوارد ذكرها يف املـادة  

(207) . 
أو على ماشية أو دابة من  – 22

دواب الركوب أو اجلر أو احلمل 
. 

وإذا اجتمع أكثر من ظرف مـن  
العقوبة  الظروف السابقة ضوعفت

 .يف حديها
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 املادة اخلامسة
 
 
 
 
 
 
 
 

على رئـيس جملـس الـوزراء    
 –كل فيما خيصـه   –والوزراء 

تنفيذ هذا القانو ، ويعمل به من 
اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف    

 -املادة الرابعة 
 املادة اخلامسة بعد  إعادة الترقيم

املوافقة على قرار جملس  -
بالتعديل الذي أجراه  النواب

على املادة، ليصبح نص املادة 
 على النحو التايل:

 
 
 

على رئـيس جملـس الـوزراء    
 –كل فيما خيصـه   –والوزراء 

تنفيذ هذا القانو ، ويعمل به من 
اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف    

 -املادة الرابعة 
 املادة اخلامسة بعد  إعادة الترقيم

على رئيس إحالل عبارة ) -
حمل  (جملس الوزراء والوزراء

الواردة  (على الوزراءعبارة )
 يف بداية املادة.

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

على رئـيس جملـس الـوزراء    
 –كل فيما خيصـه   –والوزراء 

 املادة الرابعة
 
 
 
 
 
 

 
 

 –كل فيما خيصه  –على الوزراء
تنفيذ هذا القانو  ويعمل به مـن  
اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف    

 اجلريدة الرمسية. 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانوننصوص 
 كما وردت من احلكومة

 اجلريدة الرمسية.
 

 اجلريدة الرمسية.
 

تنفيذ هذا القانو ، ويعمل به من 
اليوم التـايل لتـاريخ نشـره يف    

 اجلريدة الرمسية.
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ل

 

 

 

 م2011 ديسمرب 22التاريخ : 
 

 

 احملرتم   صالح علي حممد/  الدكتورسعادة 

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 

) ( بتعديل بعض أحكـام قـانون العقوبـات ( لسنة  قانون رقم ) مشروع :املوضوع
م )املعد يف ضوء االقرتاح 1791( لسنة 12الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 املقدم من جملس الشورى(.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

رئايس  السيد علاي بان صاالل الصااللمعالي م، أرفق 1122 ديسمبر 12بتاريخ 

 مذذذن (، نسذذذخة1122 -21 -9ت ق/  ل ص 913ضذذذمن كتابذذذه رقذذذم )، المجلاااس

  ( بتعاديل بعاأ أحكاام قاانون العقوبااا الصاادر ( لسانة  قاانون رقام   مشروع

م  المعد في ضو  االقتراح المقدم مان 1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم  

والقانونيذة، وللذل لمناقشذته وإبذداء  إلى لجنة الشؤون التشذريعية ،مجلس الشورى(

 .الشؤون الخارجية والدفا، واألمن الوطني للجنة المالحظات عليه
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م، عقذذذذدت لجنذذذذة الشذذذذؤون التشذذذذريعية والقانونيذذذذة 1122 ديسذذذذمبر 12وبتذذذذاريخ      

وللذل بحضذور  ،المذلكور قذانونال مشرو،، حيظ اطلعت على الرابع عشراجتماعها 

 القانونيين بالمجلس.المستشارين واالختصاصيين 

 

 

لمبذاد   قذانونال مشرو،إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

، وترى اللجنة ضرورة االطال، علذى المذلكرة اإليضذاحية لالقتذرا  وأحكام الدستور

بقانون المقدم من مجلس الشورى؛ بغية الوقوك علذى األسذس والمبذادىء التذي صذي  

عليها، إضافة إلى مضبطة الجلسة التذي نذوقوقش فيهذا االقتذرا ، ورأي لجنذة االقترا  

 .الشؤون التشريعية والقانونية السابقة بششنه

 

 رأي اللجنة:

  ( بتعااديل بعااأ أحكااام ( لساانة  قااانون رقاام   مشااروعتذذرى اللجنذذة سذذالمة      

فاي م  المعاد 1976( لسانة 15قانون العقوباا الصادر بالمرسوم بقاانون رقام  

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، ضو  االقتراح المقدم من مجلس الشورى(

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 


