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 إجراءات اللجنة:-أولا 
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 م9102نوفمبخ  2 اطحيدن واوخبعون  .0
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 :حضر الجتماع مر مجلس الشورى كل مر 

 المســتشار القانـوني لشؤور اللجار.  الدكتور محمـــد عقداللـــه الدليمـــي -0

 المستشار ال تصـاد  والمـــــــــالي. الدكتور جعفــــر محمـــــد الصـــــــائغ -7

 

 السيد محمد رضي محمد وتوط  أمينة سييخ اط جنة. 

 رأ  الجهات المعنية: –ثانيا 

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: 

أوًحت وزاخة اطصني ة واطتجيخة واطس يحة في خدهي  اطمخفق(  جيبيتهي     

أثنيء اقجتميع  اطصني ة واطتجيخة واطس يحةوز خ  سعيدةأوًح استفسيخات اط جنة، كمي 

اطهدف من هذا اطمخسوم هو فصل ك ين اطشخكة  ن  صداخ اطخاصة،  أنبم ًيء اط جنة 

اطشخكيت، و متي هذا اطمخسوم إلطغيء اطمخسوم  وتق  ل  دد اإلجخاءات اط زمة طتمس ا

ي  0220اطسيبق اطصيدخ سنة  طعدم مواكبتو اطتغ  خات واطتبوخات اق تصيد ة اصوص 

ف مي  تع ق بعم  ة تسج ل اطمنشآت اطتجيخ ة واطخ يبة    هي. ومن جينا آاخ فإنو بموجا 

ل او ميل اطنهيئ ة اطايصة ( اطكوخ ة واطوزاخة ط ق يم بيستكميLGاطعقد اطمبخم ب ن شخكة  

م 9102( واطذن تم تدش نو في شهخ مي و من اطعيم BLISبإ داد نظيم اطتخاا ص اطتجيخ ة  

ي سعيدتو أن هذا  بهدف ااتصيخ اإلجخاءات  صداخ اطتخاا ص ط شخكيت اطتجيخ ة، موًح 

 ن اطمشخوع  عتبخ من اطمشخو يت اطوبن ة اق تصيد ة و ادم  بيع اطتجيخة واطمستثمخ

اطتجيخن. كمي أن اطعد د من اإلجخاءات اطجد دة اطايصة بيطتسه ل      بيطتبيدلو ختقي 

اطمستثمخ ن تحتيج  ط  غبيء تشخ عي طتنف ذهي، بيإلًيفة  ط  أن هنيك اطعد د من 

اطتنظ ميت واإلجخاءات اطمختببة بيطتشخ عيت اطتجيخ ة اطجد دة تحتيج  ط   كسهي 

كمي أن اطاش ة من  دم اطقدخة     تنف ذ هذه اطمهمة بسبا  (.BLISوبخمجتهي في نظيم  

، طتتمكن هذا اطمخسوم بقينون ( في اطبحخ ن؛ فقد صدخLG خا انتهيء أ ميل شخكة  

اطشخكة من استكميل اوموخ اطتقن ة واطبخمجة اطمب وبة  بل مغيدختهي مم كة اطبحخ ن، ف و 

جد د اطعقد معهي وبتك فة  ًيف ة و د طم تقم هذه اطشخكة بيطمهمة ستًبخ اطحكومة  ط  ت

ت جم اطحكومة طتع  ن شخكة أاخا بجودة تقل  ن هذه اطشخكة اطتي هي من أفًل 
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ط تع  ن  بيهظةشخكيت اطبخمجة في اطعيطم، كمي س ؤدن ذطك  ط  تحم ل اطحكومة تكيط ف 

طمشخوع اطجد د ون شخكة، ممي  د  هدخ اطميل اطعيم، فً    ن اطتما خ في  نجيز هذا ا

كمي أن اإلسخاع في اتايذ اطتداب خ اطتشخ ع ة بإصداخ  و دم اإلطميم بتفيص  و اطتقن ة واطفن ة.

اطمخاس م هو إلزاطة بعض اقشتخابيت اطتي كينت تحسا كمعو يت قنس يب ة اطتجيخة في 

ي في تق  م اطمنيخ اقستثميخن واطتصن ف اقئتميني   ( ratingاطبحخ ن وتنعكا س ب 

ن، ايصة أن هنيك منظميت دوط ة تقوم بتصن ف اطمم كة وتق  مهي من ح ث سهوطة ط بحخ 

بدء او ميل اطتجيخ ة واطتنيفس ة في سخ ة تسج ل اطمؤسسيت واطشخكيت اطتجيخ ة، 

وبيطتيطي صدخت اطمخاس م طتكون دا مة ومحفزة طمو ف مم كة اطبحخ ن  ند اطبدء في 

بيت متماخة  د تؤثخ     اات يخ اطبحخ ن تصن ف اطدول وتجن بهي اطحصول     تخت 

 كمو ع ط شخكيت اطعيطم ة اطمخمو ة.

بيإلًيفة  ط  تحد د اطب ينيت اطواجا تقد مهي  ند اطتقدم بب ا اطق د في اطسجل 

واستكميل اطبن ة اطتشخ ع ة  اطتجيخن، وك ف ة تجد د وشبا اطق د في اطسجل اطتجيخن.

يدن اطس  م. كمي أن مبخخات اقستعجيل تكمن في واق تصيد ة بمي  عزز اطمنيخ اق تص

ي     اطمص حة اطعيمة في ظل اطمنيفسة اطشد دة واطمؤثخة  اتايذ اطتداب خ اطتشخ ع ة حفيظ 

في توب ن اطخسيم ل اطمح  ة واستقبيا اقستثميخات اوجنب ة في اطدول اطمجيوخة، وذطك 

ي في ظل اووًيع اق تصيد ة بجعل مم كة اطبحخ ن اطا يخ اوفًل ط مستثمخ ن، اصوص  

اطخاهنة وانافيض سعخ اطنفب اطايم  ط  مستو يت متدن ة، كمي أن اطعد د من اطدول 

اطمجيوخة أصدخت  وان ن جد دة في اطمجيل اق تصيدن بتسه  ت ومزا ي  د دة، و  صت 

 مدة اقشتخابيت اط زمة قستاخاج اطسج ت اطتجيخ ة.

أوًح سعيدة اطوز خ أنو في فقد حسا اطنشيب اات ف   د اطسجل أمي بشمن 

كينت خسوم اطسجل تات ف حسا نوع اطنشيب، وكينت  9112اطسيبق وبيطتحد د في اطعيم 

ي طبعض اونشبة، وبعدهي اتاذ  خاخ  211خسوم اطسجل تصل  ط   أطف د نيخ سنو  

ا بغض اطنظخ  ن ح 21طتشج ع اقستثميخ بمن تكون خسوم اطسجل اطتجيخن  جم د نيخ 

اطشخكة، كمي أوًح أن أن نشيب  خاص من جهة غ خ وزاخة اطصني ة واطتجيخة 

 استحصيلطن  كون    و خسم كيطبنوك أو اقتصيقت أو اطمستشف يت،  ذا  تم واطس يحة 

اطخسوم من اطجهيت اطماتصة اواخا. كمي أنو س صدخ بقخاخ من اطوزاخة اطخسوم 
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 ن  اطغخاميت اطميط ةأن نشيب تجيخن وفئيت  اطسنو ة       د اطسجل اطتجيخن ومزاوطة

 اطتما خ في اطتجد د.

( من اطمخسوم 7اطميدة      و نصتوفي خد اطوزاخة     استفسيخ اط جنة حول مي 

بقينون     منح اإلداخة اطمعن ة بيطا اطق د شهيدة بق ده في اطسجل اطتجيخن  بل اطحصول 

زاوطة اطنشيب، فإذا طم  حصل بيطا اطق د     اطتخاا ص اط زمة من اطجهيت اطماتصة طم

    اطتخاا ص اط زمة هل  شبا من اطسجل اطتجيخن؟ ومي هي  جخاءات اطوزاخة 

 طتفيدن أ ة آثيخ س ب ة جخاء هذا اطشبا؟

ي  ذا طم  حصل بيطا اطق د     اطتخاا ص  أوًحت اطوزاخة أن اطق د  شبا ت قيئ  

أن اطوزاخة ق تتو ع وجود آثيخ س ب ة طهذا اطشبا اط زمة ا ل اطمدة اطمحددة طذطك. كمي 

كونو طن  ما أن سجل تجيخن  ميخا أنشبة تجيخ ة، بل س كون مببق ي     أن سجل 

 تجيخن طم  ستوفي اطتخاا ص.

 ( من اطمخسوم93اطميدة     و نصت وفي خدهي     استفسيخ اط جنة حول مي  

اطمايطف ن طهذا اطقينون وأنظمتو و وان ن جواز استحداث  يئمة تدخج ف هي أسميء بقينون ب

مبخخات اصداخ هذه اطقيئمة، وهل ستخا ي ووأنظمة اطجهيت اطماتصة ذات اطع  ة، 

اطوزاخة حسيس ة نشخ اقسميء وانعكيسيتهي     سمعة اطمايطف ن كونهم من اطتجيخ في 

ة من  بل اطسوق، ومي هي  جخاءات اطوزاخة في حيل تم اقب ع     اطقيئمة اطمذكوخ

 جهيت غ خ ماتصة اومخ اطذن من شمنو اإلًخاخ بسمعة أصحيا اطسج ت؟

أن مبخخات  صداخ اطقيئمة هي ط حد من  م  يت استغ ل فقد جيء خد اطوزاخة 

اطسج ت اطتجيخ ة وغخاض غ خ مشخو ة مثل استغ ل اطسجل اطتجيخن قستاخاج 

اء، أو تب  ض اوموال، وغ خهي   يميت طألجينا وخاص  مل طب عهي في اطسوق اطسود

ممي  ؤثخ س ب ي     اطسوق اطمح ي، و تمثخ بو اطتيجخ اطبحخ ني اطجيد واطم تزم بيطقوان ن، 

كمي أن اطقيئمة ستكون داا  ة وطن تنشخ وطن تكون متيحة ط عيمة أو طجهيت غ خ ذات 

 ااتصيص. 
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 رأ  اللـــــجنة: -ثالثاا

بقينون، و     خاخ مج ا اطنواا واطخأن اطقينوني بعد اقب ع     اطمخسوم 

ط مستشيخ اطقينوني طشؤون اط جين واطخأن اق تصيدن ط مستشيخ اق تصيدن واطميطي، وبعد 

اطتمكد من س مة اطمخسوم بقينون من اطنيح ت ن اطدستوخ ة واطقينون ة وفق ي طخأن طجنة 

 هدف  بقينون ط جنة أن اطمخسوماطشؤون اطتشخ ع ة واطقينون ة بمج ا اطشوخا؛ وجدت ا

ب ئة جيذبة  مم كة اطبحخ ن اطسج ت اطتجيخ ة بح ث تكون صداخ  ط  تحس ن كفيءة 

اطتجيخة وتحس ن اطوًع اق تصيدن طتعز ز  دخة اطبحخ ن اطتنيفس ة، وتذط ل  يط ستثميخ ف

ءات اإلجخا وت س خ، صداخ اطسجل  ن اطنشيب فصل اطصعوبيت اطموجودة حيط  ي وذطك ب

اطسيبق بقينون اطمخسوم  . كمي أن هذا اطمخسوم بقينون جيء ط  غياط زمة طتمس ا اطشخكيت

ا ط 0220اطصيدخ سنة  ي ف مي نظخ  عدم مواكبتو اطتغ  خات واطتبوخات اق تصيد ة اصوص 

وتغ خ اطكث خ من اوسيط ا اطتي اطتجيخ ة واطخ يبة    هي.  اطشخكيت تع ق بعم  ة تسج ل 

 وحت  اآلن ف مي  تع ق بتسج ل اطسج ت اطتجيخ ة. 0220   هي منذ اطعيم  كين متعيخف

( 0( ميدة فً    ن اطد بيجة، وتنيوطت اطميدة  30و تكون مخسوم اطقينون من  

( اطايًع ن وحكيم 9تعخ ف اطمصب حيت اطواخدة في اطمخسوم بقينون، وحددت اطميدة  

( تنيوطت 02 -4طسجل اطتجيخن، واطمواد من  (  نشيء ا3اطقينون، ب نمي تنيوطت اطميدة  

 جخاءات اطق د ومتب بيت اطق د في اطسجل اطتجيخن، بيقشتخاب طق د اطمؤسسيت اطتجيخ ة 

ي من اطعمخ  سنة،  02اطفخد ة في اطسجل اطتجيخن أن  كون صيحبهي بحخ ني اطجنس ة بيطغ 

 د واطحصول     وكذطك  جخاءات اطحصول     موافقة اطجهيت اطماتصة وشهيدة اطق

اطتخاا ص وشبا اطق د طعدم اطحصول     اطتخاا ص من اطجهيت اواخا ، و جخاءات 

  د اطمؤسسيت اطتجيخ ة اطفخد ة، ومنح اطتمش خ     ب ينيت في اطسجل اطتجيخن، وتجد د 

اطق د في اطسجل اطتجيخن، وحيقت شبا اطق د طعدم اطتجد د أو اطتو ف  ن مزاوطة 

(  جخاءات 07( فقد حددت حيقت ب ا محو اطق د. واطميدة  02ميدة  اطنشيب. أمي اط

( اوحكيم اطقًيئ ة 02اطحصول     مستاخج ب ينيت اطق د. في ح ن ذكخت اطميدة  

( اطتحق ق اإلداخن اطذن 90-02واطتمش خ في اطسجل اطتجيخن. ب نمي تنيوطت اطمواد  

ن، واطتداب خ اطتي  جوز طهي اتايذهي في تبيشخه اطوزاخة في حيطة مايطفة أحكيم هذا اطقينو

حيل ثبوت اطمايطفة واستادامهي ط بخ ق اإلداخن، واقستعينة بيطقوة اطجبخ ة  ند 
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( طإلداخة 93( حيقت شبا اطق د، وأجيزت اطميدة  99اق تًيء. و د  ددت اطميدة  

( أحكيم 92يدة  اطمعن ة استحداث  يئمة بمسميء اطمايطف ن وحكيم هذا اطقينون، وب نت اطم

منح بعض اطموظف ن صفة اطًبب ة اطقًيئ ة في شمن تنف ذ أحكيم هذا اطقينون، بيطنسبة 

ي. ب نمي  ددت  ط جخائم اطتي تقع في دوائخ ااتصيصهم ح ث  حق طهم غ ق اطمحل تحفظ  

( اطجخائم اطتي تقع بيطمايطفة وحكيم هذا اطقينون، واطعقوبيت اطمقخخة طهي، 97اطميدة  

( فقد تنيوطت ااتصيصيت 92زت ط وز خ أو من  فوًو اطتصيطح ف هي. أمي اطميدة  وأجي

اطوز خ بعد موافقة مج ا اطوزخاء بتحد د اطخسوم وفئيت اطغخاميت اطميط ة اطمقخخة بشمن 

اطق د في اطسجل اطتجيخن ومزاوطة أن نشيب تجيخن وفئيت اطغخاميت اطميط ة  ن اطتما خ 

( فقد  يطجت  صداخ اط ئحة اطتنف ذ ة واطقخاخات اط زمة 92دة  في تجد د اطق د. أمي اطمي

( ميط ة 0(      طغيء اطمخسوم بقينون خ م  31طتنف ذ أحكيم هذا اطقينون. ونصت اطميدة  

 ( فهي ميدة تنف ذ ة.30اطايص بإنشيء اطسجل اطتجيخن. أمي اطميدة   0220

 مالحظات اللجنة:

وتطويرها ال تصادية ي مراجعة القوانير تتفق اللجنة مع توجه الستمرار ف .0

لمواكقة التطورات ولتعزيز القدرة التنافسية لمملكة القحرير، لتحسير كفاءة 

 المؤسسات ال تصادية، وتقسيط اإلجراءات المتعلقة قالنشاط ال تصاد 

قحيث تكور القحرير قيئة جاذقة لالستثمار في التجارة األمر الذ  مر ش نه 

 تحسير الوضع ال تصاد  وتعزيز  درة القحرير التنافسية.

(  د نصت على منح اإلدارة 2أر مواد المرسو  ققانور وقاألخص المادة   .9

المعنية طالب القيد شهادة ققيده في السجل التجار   قل الحصول على 

، األمر الذ   د خيص الالزمة مر الجهات المختصة لمزاولة النشاطالترا

على قعض المعامالت المالية  تقعات تعا دية رقما تنعكس سلقااتكور له 

والخدمية إذا ل  تستكمل عملية الموافقة على إصدار التراخيص المطلوقة 

ى وت  شطب القيد في السجل التجار .  لذا ترى اللجنة ضرورة النتقاه ال

هذه المس لة، قالرغ  مر ت كيد الوزارة عد  وجود أية آثار سلقية جراء 

شطب السجل التجار  قاعتقار أر الشطب لر يمس سجالا تجارياا يمارس 

 أنشطة تجارية.
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جواز استحداث  ائمة تدرج فيها أسماء ق( 73المادة   إر ما نصت عليه .3

هات المختصة ذات المخالفير لهذا القانور وأنظمته و وانير وأنظمة الج

سمعه صاحب السجل التجار  مما يضر  ى؛  د يكور له إضرار علالعال ة

 قسمعة مملكة القحرير فيما لو نشرت أو تسرقت تلك القائمة.

في تقدير  لجاللة الملكأر إصدارالمراسي  ققوانير هو حق دستور  مكفول   .4

ور. إل أر ( مر الدست33توافر حالة الضرورة، طققاا لما  ررته المادة  

ل يخد  التعاور  في كل دور مراسي  ققوانيرالمر  أعداد متزايدةإحالة 

في حينه مما  غير  اقلة للتعديلالتشريعي. ذلك أر المراسي  ققوانير تكور 

اللجنة يستوجب على السلطة التشريعية تعديل قعض أحكامها لحقا. وتلتمس 

التطور تتقاط  آفاق  للكي صدار المراسي  ققوانير التوسع في إ عد 

   للمملكة.   الديمقراطي

 

وت خذ اللجنة في العتقار ما أوردته غرفة تجارة وصناعة القحرير في ردها  

 المرفق ققرار مجلس النواب، فيما يتعلق قالنقاط التالية:

أن اطعمخ اطقينوني اطمحدد ط حصول     اطسجل اطتجيخن واطمذكوخ في  -

سنة  تعيخض مع  02اطمخسوم بقينون واطُمحدد بي( من هذا 01اطميدة  

بإصداخ  0222( طسنة 7سن اطخشد اطمحدد في اطمخسوم بقينون خ م  

 سنة. 90 ينون اطوق ة     اطميل بي

وترى اللجنة أنه ل يوجد تعارض قير القانونير حيث إر المرسو  

ققانور قش ر الولية على المال هو  انور عا  قالنسقة لتحديد سر 

خاص قتحديد سر الرشد  انور الرشد قينما هذا المرسو  ققانور هو 

( مر المرسو  33، و د أجازت المادة  لمر يمارس العمل التجار 

قإصدار  انور الولية على المال  0336( لسنة 2ققانور ر    

للمجلس أر ي ذر "للقاصر الذ  قلغ الثامنة عشرة مر عمره إذناا 

ا في  تسل  أمواله كلها أو قعضها إلدارتها...."، وأجازت مطلقاا أو مقيدا

، وهذا له كذلك للقاصر في حال حصوله على اإلذر أر يتاجر ق مواله
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( 2مرسو  ققانور ر    ( مر ال01المادة  نص النص يتطاقق مع 

، كما أر هناك  وانير عرقية قإصدار  انور التجارة0332لسنة 

 03سنة أو  02مر قلغ سر وخليجية تجيز ممارسة العمل التجار  ل

 والمصر  والعرا ي واألردني.والكويتي سنة كالقانور العماني 

ط وزاخة أن ( من هذا اطمخسوم بقينون: "02وخد في اطفقخة  أ( من اطميدة   -

تجخن تحق قي   داخ ي  من ت قيء نفسهي أو بنيء      مي تت قيه من ب غيت أو 

 ...". م هذا اطقينونشكيوا جد ة ط تحقق من أن مايطفة وحكي

وترى اللجنة أنه يجب تحديد نوع المخالفات التي يجر  على أساسها 

التحقيق على نحو محدد وواضح، ووجوب صدور حك  مر السلطة 

 .القضائية لحس  أ  خالف

تخا اطغخفة ًخوخة اطتدال اطقًيئي باصوص غ ق اطمحل بح ث ق  -

ي و نمي  ًيئ  ي، وذطك ط  نمن  ن مظنة اطتعسف في  تم غ ق اطمحل  داخ  

استعميل اطحق أو اطس بة، وط تمك د     أهم ة خ يبة اطقًيء، بيإلًيفة 

 ط  اطحيجة طتنظ م اوموخ اطمتع قة بيطتظ م واطبعن     اطقخاخات 

 .(  بل اطوطوج  ط  اطقًيء وتاف ف  ي  ن كيه و99اطصيدخة في اطميدة  

رر مر ـب المتضـعلى طل أر التدخل القضائي يكور قناءا  وترى اللجنـة

أما   اضي األمور المستعجلة قو ف تنفيـذ  رار الغلـق   رار الغلق

لحير حس  الدعوى الموضوعية قإلغاء القرار، ولقاضي األمور 

، كما يجوز المطالقة إضافة إللغاء المستعجلة و ف تنفيذ هذا القرار

  ضائياا.قالتعويض عر األضرار الناجمة عنه في حال إلغائه القرار 

 

 - قعد موافقة السلطة التشريعية على المرسو  ققانور -وست خذ اللجنة 

قالعتقار المالحظات الواردة أعاله، وستسعى لتقدي  ا تراح ققانور لتعديل قعض 

 أحكامه.
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ا مووع مووا تقوود  قشوو ر المرسووو  ققووانور توورى اللجنووة التوصووية قالموافقووة  وتماشوويا

 عليه.

ا  الموضوع األصلي والحتياطي:اختيار مقرر  -راقعا

( من اط ئحة اطداا  ة طمج ا اطشوخا، اتفقت اط جنة     اات ايخ 32  ميق  طنص اطميدة  

 كل من:

ا.  الدكتور عقدالعزيز حسر أقل -0 ا أصليـــــــا   مقررا

ا احتياطيـــاا.  األستاذ رضا عقدهللا فرج -7   مقررا

 

ا  توصية اللجنة: -خامسا

 .قش ر السجل التجار  7102( لسنة 72ققانور ر     المرسو الموافقة على 

 

 

 واألمر معروض على المجلس المو ر لتخاذ الالز ،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي            الدكتور عبدالعزيز حسن أبل             

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 7778 مارس 7التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

 .قش ر السجل التجار  7102( لسنة 72المرسو  ققانور ر    : الموضوع

 

 تحية طيقة وقعد،

 

علي بن صالح الصالح رئيس معالي السيد ، أرفق م2112فبراير  22بتاريخ      

المرسو   ، نسخة من(7د  7ف ص ل ت ق /  706) ، ضمن كتابه رقم المجلس

إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،قش ر السجل التجار  7102( لسنة 72ققانور ر    

 والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةة اتتماعاةا م2112 مارس 2وبتاريخ      

وذطك  و خاخ مج ا اطنواا بشمنو، ،بقينون اطمخسومعلى ، حيث اطلعت عشر رابعال

 بحًوخ اطمستشيخ اطقينوني بيطمج ا.
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طمبيدئ  بقينون اطمخسوم ط   دم مايطفة  –بعد اطمداوطة واطنقيش  –وانتهت اط جنة       

 وأحكيم اطدستوخ.

 

 رأي اللجنة:

قش ر السجل  7102( لسنة 72المرسو  ققانور ر     ترى اللجنة سالمة     

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، التجار 

 

 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           
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 (2ملحق رقم )
 

الشؤون اخلارجية تقرير جلنة 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

( 722مشروع قانون بإلغاء املادة )

مكرًرا من قانون العقوبات 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م، املرافق 0721( لسنة 02)

  .م7102( لسنة 12للمرسوم رقم )
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 م 1016 مارس 1التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالثالث عشر التقرير 

 من قانون العقوبات (مكرًرا 122مشروع قانون بإلغاء املادة )خبصوص 
 1796( لسنة 11رووم بقانون رق  )الصادر بامل 

 1011( لسنة 62املرافق للمرووم رق  )

 الرابعمن الفصل التشريعي  الثايندور االنعقاد العادي 

  مقدمـة:

معايل السيد علي استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 

 22املؤرخ يف ( 2د 4ف /ص ل خ أ/272رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل بن صاحل

غاء مشروع قانون بإلوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2026فرباير 

( لسنة 11من قانون العقوبات الصادر باملرووم بقانون رق  ) (مكرًرا 122املادة )

، على أن تتم دراسته وإبداء 1011( لسنة 62، املرافق للمرووم رق  )1796

 املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م2026فرباير  22للجنة مشروع القانون يف اجتماعها التاسع املوافق تدارست ا (1)
 

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

 واليت اشتملت على: 

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

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 

 :كل من وزارة الداخلية، وقد حضرممثلني عن وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ( 2)
 

 من إدارة الشؤون القانونية.   حممد يونس اهلرمي النقيب.1

 من إدارة الشؤون القانونية.  .املالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار1

 

الـدكتور علـي حســن     كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس -

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش، الطوالبة

 

 .وهري عبداللطيف السيدة توىل أمانة سرر اللجنة -
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ـًاثان  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -يـ

مرن  قانون مشروع الجلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة  رأت     
 . )مرفق( والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ـًا  :وزارة الداخليةرأي  -ثالثـــ

 رأي احلكومة املوقرة بشأن إلغاء املرادة   الوزارة تتفق معأن وزارة الداخلية  بني ممثلو     
، 2776( لسرنة  21من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) (مكرًرا 222)

  .2021( لسنة 62املرافق للمرسوم رقم )

 

ـًا  :ةرأي اللجنــ -رابعــــ

من قرانون العقوبرات    (مكرًرا 222بإلغاء املادة ) تدارست اللجنة مشروع قانون     

( لسرنة  62، املرافق للمرسوم رقرم ) 2776( لسنة 21الصادر باملرسوم بقانون رقم )

وممثلي من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وجهات النظر بشأنه   تبادلمت، و2021

واطلعت اللجنة علرى قررار    ،واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس وزارة الداخلية،

على رأي جلنرة الشرؤون التشرريعية    و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوجملس 

القانون مرن النراحيتني    مشروعوالقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

مكرًرا( من قانون العقوبات،  222أمهية إلغاء املادة )اللجنة  الدستورية والقانونية، ورأت

( 20ا يف هذه املادة هي ذاهتا اجلرمية املعاقب عليها باملادة )وذلك ألن اجلرمية املعاقب عليه
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بشأن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابيرة   2006( لسنة 12( من القانون رقم )2فقرة )

من حيث احتاد الفعل املرادي يف كرال    2022( لسنة 20املعدل باملرسوم بقانون رقم )

اد لحل الفعل ومكانه إذا وقع يف مكان النصني وهي اإليهام حبدوث تفجري، ومن حيث احت

عام، كما أن القصد اجلنائي يف كال النصني هو قصد خاص وهو تنفيذ غرض إرهرا،،  

مكرًرا( من قانون العقوبات اليت حيردد فيهرا    222وهو ذات احلال بالنسبة لنص املادة )

مرفق عرام أو   القصد اجلنائي بأن يكون قصًدا خاًصا أيًضا وهو ترويع اآلمنني أو تعطيل

اإلخالل باألمن والنظام العام، األمر الذي يكون معه مثة احتاد يف عناصر اجلرمية يف كرال  

 222النصني املشار إليهما، وأما من حيث العقوبة فإن العقوبة املنصوص عليها يف املادة )

وبتني، مكرًرا( هي احلبس والغرامة اليت ال تتجاوز مخسة آالف دينار أو بإحدى هاتني العق

( من قرانون  2( فقرة )20يف حني أن العقوبة املقررة للجرمية املنصوص عليها يف املادة )

محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية هي عقوبة السجن، ومن مث فإن اجلرمية واحدة والعقوبة 

للمتهم، وملا كانت السياسرة العقابيرة    األحدث واألصلحخمتلفة، مما يعين األخذ بالنص 

 222ي تشديد العقوبات على اجلرائم اإلرهابية، فإن اإلبقاء على نص املادة رقرم ) تقتض

( من قانون 2( فقرة )20مكرًرا( يقّوض هذه السياسة العقابية، ويعطل العمل بنص املادة )

، وعليه ترى اللجنة ضررورة  2006( لسنة 12محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية رقم )

( 2( فقرة )20ًرا( من قانون العقوبات، واإلبقاء على نص املادة )مكر 222إلغاء املادة )

 من قانون محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية.
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مشروع قانون بإلغاء املادة  على ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ     

، 2776( لسرنة  21من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ) (مكرًرا 222)

كما وردت تفصريال  يف   هاملوافقة على مواد، و2021( لسنة 62املرافق للمرسوم رقم )

 .اجلدول املرفق

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـًخامســــ
 

جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علرى   ( من الالئحة الداخلية27إعماال  لنص املادة )     
 اختيار كل من:

ـًا.  األوتاذة ووون حاجي حممد تقوي وعادة .1  مقرًرا أصليـــ

ـًا.   حممد علي اخلزاعيوعادة الدكتور  .1  مقرًرا احتياطي
 

ـًا:   توصيـة اللجنـة:وادوــــ

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

من قـانون   (مكرًرا 122مشروع قانون بإلغاء املادة )املوافقة من حيث املبدأ على  -

، املرافق للمروـوم رقـ    1796( لسنة 11العقوبات الصادر باملرووم بقانون رق  )

 .1011( لسنة 62)
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 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

    د. عبدالعزيز عبداهلل العجمان                          د. حممد علي اخلزاعي              

                                                              لجنة                                             الئيس ر                                      اللجنة نائب رئيس      
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 5791( لسنة 51مرسوم بقانون رقم )( مكرًرا من قانون العقوبات الصادر بال322مشروع قانون بإلغاء المادة )
 م3151( لسنة 12المرافق للمرسوم رقم ) 

( مكرًرا122)النص األصلي للمادة 
قانون العقوبات الصادر باملرووم من 

  1796( لسنة 11بقانون رق  )

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين.

بعددا طالعددلى   دد   
 طلاستور،

و    قانون طلعقوبدا   
طلصاار بالمرسوم بقانون 

 الديباجة

 اون تعايل

 الديباجة

 اون تعايل

 الديباجة

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

 ملك مملكة البحرين.

بعددا طالعددلى   دد   
 طلاستور،

و    قدانون طلعقوبدا    
طلصاار بالمرسوم بقانون 
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( مكرًرا122)النص األصلي للمادة 
قانون العقوبات الصادر باملرووم من 

  1796( لسنة 11بقانون رق  )

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

، 5791( لسنة 51رقم )
 وتعايلته،  

أقر مج د  طلودور    
ومج   طلنوطب طلقدانون  
طآلتي نصه، وقا صداقنا  

   يه وأصارناه:

، 5791( لسدنة  51رقم )
 وتعايلته،  

أقددر مج دد  طلوددور  
ومج   طلنوطب طلقدانون  
طآلتي نصه، وقا صداقنا  

 :  يه وأصارناه
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( مكرًرا122)النص األصلي للمادة 
قانون العقوبات الصادر باملرووم من 

  1796( لسنة 11بقانون رق  )

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 المادة األولى
 

ُيعاقب بالحب  وبالغرطمة 
طلتي ال تجداو  ممسدة   
آالف ايناًرط أو بإحدا   
هاتين طلعقوبتين كل مدن  
قام بنفسده أو بوطسدعة   
غيره بوضع أجهد   أو  
أاوط  أو معاط  أو أي 
من طألوياء طلموابهة في 
طلعريق طلعدام أو أحدا   
طألمكنة طلعامة أو في أي 

 المادة األولى
 

 322ُي غ  ند  طلمداا  )  
مكرًرط( من قانون طلعقوبا  
طلصاار بالمرسوم بقدانون  

 5791( لسددنة 51رقددم )
طلمضافة بموجب طلقدانون  

 .3455( لسنة 51رقم )

 

 المادة األولى

 

 اون تعايل

 
 

  

 المادة األولى

 

 اون تعايل

 المادة األولى

 

 322ُي غ  ن  طلمداا  ) 
مكددرًرط( مددن قددانون  
طلعقوبدددا  طلصددداار 
بالمرسوم بقدانون رقدم   

 5791( لسددددنة 51)
طلمضافة بموجب طلقانون 

 .3455( لسنة 51رقم )
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( مكرًرا122)النص األصلي للمادة 
قانون العقوبات الصادر باملرووم من 

  1796( لسنة 11بقانون رق  )

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

وسي ة من وسائل طلنقدل  
 بعريقة من وأنها إيهدام 
طلغير بحاوث تفجير     
ملف طلحقيقة قاصًاط من 
ذلك ترويع طآلمندين أو  
تععيل مرفدق  دام أو   
طإلملل باألمن وطلنظدام  

 طلعام.

 

 



 

67 
 

( مكرًرا122)النص األصلي للمادة 
قانون العقوبات الصادر باملرووم من 

  1796( لسنة 11بقانون رق  )

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 المادة الثانية 
 

    رئي  مج د  طلدو رطء   
 –كل فيما يمصه  –وطلو رطء 

تنفيذ هذط طلقانون، وُيعمل به من 
طليوم طلتالي لتاريخ نوره فدي  

 طلجريا  طلرسمية.

 المادة الثانية
 

 اون تعايل

 

 

 المادة الثانية

 

 اون تعايل

 المادة الثانية

    رئي  مج   طلدو رطء  
 –كل فيما يمصه  –وطلو رطء 

نون، وُيعمل بده  تنفيذ هذط طلقا
من طليوم طلتالي لتاريخ نودره  

 في طلجريا  طلرسمية.
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 م2112 فبراير 22التاريخ: 
 

 

 عبدالعزيز عبداهلل العجمان       احملرتم/ سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

من قانون العقوبات  مكرًرا (233رقم ) ( لسنة ) ( بإلغاء المادة ) قانون مشروعالموضوع: 

 .2111( لسنة 23، المرافق للمرسوم رقم )1292( لسنة 11الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ضمن كتابه 7778 ايربرف 77بتاريخ 

رقم ) ( لسنة ) ( بإلغاء المادة  مشروع قانون ، نسخة من(7د  7ص ل ت ق/ ف  707م )رق

، المرافق 1292( لسنة 11من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) مكرًرا (233)

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء  ،2111( لسنة 23للمرسوم رقم )

 المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارتية والدفاع واألمن الوطني.

، الثالث  عشثرعقدت لجنة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اتتماعاةا م 2112 فبراير 22وبتاريخ      

 المستشار القانوني بالمجلس.المذكور، وذلك بحضور  حيث اطلعت على مشروع القانون

 

 لمبادئ وأحكام الدستور. إلى عدم مخالفة مشروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتات اللجنة       
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 رأي اللجنة:

 

من قانون مكرًرا ( 233رقم ) ( لسنة ) ( بإلغاء المادة ) مشروع قانونترى اللجنة سالمة  

( لسنة 23، المرافق للمرسوم رقم )1292( لسنة 11رقم )العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، 2111

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 


