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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع 

( 222المادة ) قانون باستبدال

( 54من المرسوم بقانون رقم )

م بشأن الالئحة 2002لسنة 

الداخلية لمجلس النواب )المعد 

في ضوء االقتراح بقانون المقدم 

 من مجلس النواب(.
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 م2017 ايرفب  12التاريخ : 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  ثاينالتقريـر ال

 حول 

)مصاغ بناء على اقرتاح بقانون من جملس النواب(  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (
م بشأن الالئحة 2002( لسنة 54( من املرسوم بقانون رقم )222ابستبدال املادة )

 الداخلية جمللس النواب 

 :مقدمــة

)       قـمر  معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

م، والذي مت مبوجبه تكليف 2017 يناير 29( املؤرخ يف  3د  4ص ل ت ق / ف  454

ن )مصاغ بناء على اقرتاح بقانون م مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (اللجنة بدراسة ومناقشة 

م 2002( لسنة 54( من املرسوم بقانون رقم )222جملس النواب( ابستبدال املادة )

قرير دراسته وإبداء املالحظات وإعداد ت ، على أن تتمبشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

املذكور يف دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل  مشروع القانونتدارست اللجنة  (1)

 .م2017 فرباير 8املنعقد بتاريخ  الرابع، يف االجتماع الثالث عشرشريعي الت

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الواثئق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

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

  السيدة مريفت علي حيدر.توىل أمانة سر اللجنة 

 

 اثنيــًا: رأي اللجنة:

نواب ت على قرار جملس الانقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلع     

لت وجهات النظر بني وتبود، بشأنه احلكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوينومذكريت  ،ومرفقاته

 قانون،الشروع مها ين عليـ  على األسس واملبادئ اليت ب بناء  عليه ترى اللجنة أنه و  ،أعضاء اللجنة

تم أن حي املكونة من جملسي الشورى والنواب والذي الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعيةو 

لداخلية ا                                 تعديل الئحتهاملبادرة ب ل جملس حق اجمللس اآلخر يفيراعي ك

، ومبا أن جملس النواب اجته إىل رفض مشروع القانون الذي ِصيغ بناء  على اقرتاح املنظمة لعمله
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بدأ، ملمقدم من اجمللس نفسه، فإن اللجنة انتهت إىل التوصية برفض مشروع القانون من حيث ا

إضافة إىل أن التعديل املقرتح يف مشروع القانون يتعلق مبسألة تنظيم تعيني األمني العام واألمناء 

العامني املساعدين، وهو ما يعد من القواسم املشرتكة جمللسي الشورى والنواب، ولو مت األخذ 

ارية، إضافة إىل أنه دهبذا التعديل فستكون هناك مفارقة بني اجمللسني من الناحية التنظيمية واإل

جرى النظام يف الالئحتني الداخليتني للمجلسني أن يكون هناك تالؤم وتواؤم يف القواسم 

 املشرتكة للمجلسني.

( من الالئحة الداخلية جمللس النواب كما ورد يف 222كما رأت اللجنة أن تعديل املادة )      

ألمناء العامني املساعدين أن يكون مشروع القانون جاء انقصـ ا؛ إذ يتطلب تنظيم مسألة ا

تنظيمـ ا شامال حييط بكل األحكام العامة اليت تتعلق ابألمناء العامني املساعدين اليت يتناول 

القانون تنظيمها، كالنص على تضمني األمانة العامة جمللس النواب وظيفة األمني العام املساعد 

 صاته وصالحياته. وكيفية تعيينه والدرجة اليت يشغلها وحتديد اختصا

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اثلثـًا: 

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

 مقررًا أصليـًا.                الشيخ جواد عبدهللا عباس .1
 مقررًا احتياطًيا.              األستاذ مخيس محد الرميحي .2
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 ا: توصية اللجنة:ًـ رابع
 

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

 

)مصــاغ بناء على اقرتاح بقانون من  مشــروع قانون رقم ) ( لســنة ) ( علىاملوافقة عدم   -

( لســــــــــنة 54( من املرســــــــــوم بقانون رقم )222)جملس النواب( ابســــــــــتبدال املادة 

 .، من حيث املبدأم بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب2002

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 
 

 
 اسم الزايدـدالل ج                                   خـميس محد الرميحي

 رئيس اللجنة                                        انئب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
التقرير التكميلي الثاني 

للجنة المرافق العامة والبيئة 

بخصوص مشروع قانون 

بشأن النظافة العامة، 

المرافق للمرسوم الملكي 

 م.2014( لسنة 86رقم )
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 م2017أبريل  18 التاريخ :

 

 للجنـة املرافق العامة والبيئة الثاينالتقريـر التكميلي 

 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  بشأن النظافة العامة بشأن 

 م2014( لسنة 86رسوم امللكي رقم )املرافق للم

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثالثلعادي دور االنعقاد ا

 

 : مقدمــة 

م، أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 2017أبريل  3بتاريخ 

( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، بناء  على 3د 4ص ل م ب/ ف 495الشورى خطابـ ا برقم )

صل التشريعي من الف الثالثمن دور االنعقاد العادي قرار اجمللس يف جلسته الثالثة والعشرين 

بعد  8:7املواد )م، ابملوافقة على إعادة 2017أبريل  2الرابع واملنعقدة بتاريخ              

من مشروع  بعد إعادة الرتقيم( 13:12بعد إعادة الرتقيم(، و)  11:10إعادة الرتقيم(، و)

 ،م2014( لسنة 86العامة املرافق للمرسوم امللكي رقم )رقم ) ( لسنة ) ( بشأن النظافة قانون 

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهناوإعد تهاعلى أن تتم دراس

 



 

84 
 

 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 م.2017 أبريل 12واملوافق عشر  الثاين اجتماعهاتدارست اللجنة املواد املعادة يف  (1)

 (مرفق( من قانون هيئة تنظيم سوق العمل.)40اطلعت اللجنة على املادة رقم ) (2)

اطلعت اللجنة على مالحظات ســــعادة األســــتاذة  يلة علي ســــلمان النائب الثاين  (3)
 (مرفق) بعد إعادة الرتقيم(. 13 – 12لرئيس جملس الشورى بشأن املادة )

من ســــــعادة األســــــتاذة دالل جاســــــم ال ايد اطلعت اللجنة على االقرتاحات املقدمة  (4)
 (مرفق.)بشأن بعض املواد وسعادة األستاذة سامية خليل املؤيد

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من سعادة أعضاء جملس الشورى كل من: -

 النائب الثاين لرئيس جملس الشورى       مجيلة علي سلماناألستاذة سعادة  (1)
 عضو جملس الشورى.  األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد سعادة  (2)
 عضو جملس الشورى. األستاذ درويش أمحد املناعيسعادة  (3)
 

 األســـــــــتاذ رســـــــــن محيد مرهونشـــــــــــــارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .خولـة حسـن هاشـمالسيدة توىل أمانة سر اللجنة  -

 
 

 

 رأي اللجنة: -اثنيـًا
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بعد إعادة الرتقيم(، و)  11:10بعد إعادة الرتقيم(، و) 8:7املواد )تدارست اللجنة 
رقم ) ( لسنة ) (  بشأن النظافة العامة املرافق قانون من مشروع  بعد إعادة الرتقيم( 13:12

 وذلك حبضور عدٍد من سعادة أعضاء جملس الشورى م2014( لسنة 86للمرسوم امللكي رقم )
، كما تدارست اللجنة مالحظات سعادة األستاذة وين لشؤون اللجان ابجمللساملستشار القانو 

 يلة علي سلمان، واالقرتاحات املقدمة من سعادة األستاذة دالل جاسم ال ايد وسعادة 
األستاذة سامية خليل املؤيد بشأن بعض املواد، واطلعت على املذكرة القانونية للمستشار 

اء ا من قبل أصحاب السعادة أعضالقانوين، وحبثت اللجنة أوجه املالحظات اليت مت إبداؤه
ذلك على و وانتهت إىل إجراء بعض التعديالت الالزمة اجمللس أثناء مناقشة مشروع القانون، 

 النحو التايل:

 

 :( بعد إعادة الرتقيم  8 – 7مادة )

يف مشروع القانون، مع حذف الفقرة الثانية من على نص املادة كما جاء  وافقت اللجنة
( لسنة 2تتعلق مبوضوع إشغال الطرق العامة الذي ينظمه املرسوم بقانون رقم )املادة، كوهنا 

 بشأن الطرق العامة املعّدل، وليس هلا صلة بقانون النظافة العامة. 1996

و أ(، وإضافة كلمة ) البلدية( بعد كلمة ) املختصة األمانة ووقد مت إضافة كلمة ) أ
 (  أينما وردت يف املادة، وذلك ابإلشارة إىل أمانة العاصمة. للبلدية( بعد كلمة )  لألمانة

( قبل اسبوع واحد( إىل )  ساعة 48كما قامت اللجنة برفع املدة املذكورة لإلنذار من ) 
أن تقرر البلدية أو األمانة املختصة خمالفة أصحاب تلك املركبات، وعليه يكون نص املادة  

 كالتايل:  
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املركبـــــات املهملـــــة واحلديـــــد اتـــــردة )الســـــكراب( تركهـــــا يف الشـــــوارع حيظـــــر علـــــى أصـــــحاب )
املختصــــــة أن تنــــــذر  مانــــــةلأل وأ وعلــــــى األرصــــــفة ويف الســــــاحات وامليــــــادين العامــــــة وللبلديــــــة

ــــــيت حتــــــددها  ــــــة والســــــكراب برفعهــــــا ونقلهــــــا إىل األمــــــاكن ال أصــــــحاب هــــــذه املركبــــــات املهمل
ــــة  اإلنــــذار بوضــــع عالمــــة عليهــــا تفيــــد ويكــــون  اســــبوعخــــالل  املختصــــة األمانــــة وأ البلدي

 ببدء سراين املدة املذكورة.
 

كبات وحج ها املر  هذه املختصة احلق يف ضبط مانةلأل وأويف حالة املخالفة يكون للبلدية 
ثالثة أشهر من اتريخ احلج  وعدم تقدم صاحبها السرتدادها وسداد  مضي بعدلديها، وهلا، 

املصاريف، أن تبيع املركبة ابمل اد العلين وختصم تلك املصاريف من مثنها، ومبراعاة حكم الفقرة 
 ( من هذا القانون.12الثالثة من املادة )

لرفع أو النقل عملية امسؤوليتها عن أي أضرار حتدث أثناء  أو األمانة املختصة وختلى البلدية
 (أو احلج .

 

 :( بعد إعادة الرتقيم  11 – 10مادة )

و أيف مشروع القانون، مع إضافة عبارة )املوافقة على نص املادة كما جاء قررت اللجنة 
العاصمة، نة ( وذلك ابإلشارة إىل أماتقوم اإلدارة املعنية ابلبلدية( بعد عبارة )األمانة املختصة

( احكامـ ا للنص حبيث يشمل  يع على عمليات( بعد عبارة ) و مجعوإضافة كلمة   ) 
 التفاصيل الالزمة، وعليه يكون نص املادة على النحو التايل:

ـــــــة) ـــــــة ابلبلدي ـــــــة املختصـــــــة وأ تقـــــــوم اإلدارة املعني ـــــــة علـــــــى  األمان ابإلشـــــــراف املباشـــــــر والرقاب
أنواعهــــــــا مــــــــن مواقــــــــع رفعهــــــــا وحــــــــ  املواقــــــــع نقــــــــل النفــــــــاايت  ميــــــــع  مجــــــــع و   عمليــــــــات
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ـــــــك ابلتنســـــــيق مـــــــع  املخصصـــــــة ملعاجلتهـــــــا بواســـــــطة الشـــــــركات املرخصـــــــة هلـــــــذا الغـــــــر ، وذل
 اجلهات املعنية.

 

 :( بعد إعادة الرتقيم  13 – 12مادة )

          بعد االطالع على مالحظات سعادة النائب الثاين لرئيس جملس الشورى بشأن املادة
وع يف مشر املوافقة على نص املادة كما جاء بعد إعادة الرتقيم ( رأت اللجنة  13 – 12)

س لشروط التصاحل الواردة يف البند السادس من قرار جمالفقرة املتعلقة بإضافة القانون، مع 
 30النواب وذلك يف هناية املادة، مع حتديد مدة اإلغالق النهائي أو املؤقت ملدة ال ت يد على 

 ( من هذا القانون. 14حبيث تكون متسقة مع نص املادة )يومـ ا، 

( وذلك ةيف حساب البلدي( بعد عبارة )األمانة املختصةأو كما قامت اللجنة إبضافة عبارة )
واد مشروع إلعادة ترقيم مأرقام املواد الواردة يف املادة نظر ا ابإلشارة إىل أمانة العاصمة، وتعديل 
 القانون، ليصبح نص املادة كالتايل: 

ـــــنص عليهـــــا أي قـــــانون آخـــــر، يعاقـــــب كـــــل مـــــن )  ـــــة أشـــــد ي ـــــة عقوب مـــــع عـــــدم اإلخـــــالل ني
مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون بغرامـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن مائـــــــة ( 24،6،7،8،املـــــــواد )خيـــــــالف أحكـــــــام 

ـــــى ثالمثائـــــة دينـــــار. ويعاقـــــب علـــــى خمالفـــــة أحكـــــام  ـــــار وال ت يـــــد عل  (5،9،10واد )املـــــدين
 من هذا القانون بغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال ت يد على ألف دينار حبريين.

ــــــة أو رد الشــــــيء  ــــــة أن تقضــــــي ابملصــــــادرة واإلزال وجيــــــوز للمحكمــــــة يف حالــــــة احلكــــــم ابإلدان
ملــــــدة  ألصــــــله، وســــــحب الرتخــــــيص هنائيـــــــ ا أو ملــــــدة معينــــــة، واإلغــــــالق النهــــــائي أو املؤقــــــت

 ، وذلك حبسب األحوال.يومـًا 30التزيد على 
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اليت  ة املختصةاألمانأو  وتودع الغرامات اليت يتم حتصيلها من املخالفني يف حساب البلدية
 تقع يف نطاقها املخالفة اليت ضبطت.

جيــــوز التصــــال مــــع البلديــــة أو األمانــــة املختصــــة يف املخالفــــات املنصــــو  علي ــــا يف و 
( مـــن هـــذا القـــانون مقابـــل إيـــداع مبلـــ  يعـــادل  لـــث ا ـــد 14(، واملـــادة )13املـــادة )

ـــــــ  وقعـــــــت  ـــــــة ال ـــــــة أو األمان ـــــــررة للجراـــــــة يف حســـــــاب البلدي ـــــــة املق األقصـــــــى للملرام
املخالفــــة يف دائروــــا، وجيــــوز التصــــال بعــــد رفــــع الــــدعوى ا نائيــــة وقبــــل صــــدور حكــــم 

ــــــي ا ــــــد األقصــــــى للملرامــــــة أو قيمــــــة  ا ــــــد األد  امل قــــــرر  ــــــا يف املوضــــــوع لداء  لث
 (، وتنقضي الدعوى ا نائية ابلتصال.أكبأي ما 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اثلثـًا 

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

 مقررًا أصليــًا. االستـاذ علـي عيـسى أمحــدسعـادة  .1

 مقررًا احتياطيـًا. امل ندسـة زهـوة رمـد الكواري سعـادة .2

 

 

 توصية اللجنة: -رابعـًا
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
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بعد إعادة الرتقيم(،  11:10بعد إعادة الرتقيم(، و) 8:7)املواد  املوافقة على  -     
مشــــروع قانون رقم ) ( لســــنة ) (  من  بعد إعادة الرتقيم( 13:12)             و

وذلك م 2014( لســــنة 86بشــــأن النظافة العامة املرافق للمرســــوم امللكي رقم )
 ابلتفصيل الوارد يف ا دول املرفق.

 

 

 

 

 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 

 

 

زهوة حممد الكواري                                          فؤاد أمحد احلاجي                      
 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة               نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة  ) ( بشأن النظافة العامة 
 م2014( لسنة 86املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 (7مادة )
 
 
 

حيظــــــــــر علــــــــــى أصــــــــــحاب املركبــــــــــات 
املهملــــــــــــــــــــــــة واحلديــــــــــــــــــــــــد اتــــــــــــــــــــــــردة 
)الســــــــــــكراب( تركهــــــــــــا يف الشــــــــــــوارع 
وعلــــــــــــى األرصــــــــــــفة ويف الســــــــــــاحات 
وامليـــــادين العامــــــة وللبلديـــــة املختصــــــة 
أن تنــــــذر أصـــــــحاب هـــــــذه املركبـــــــات 
املهملــــــة والســــــكراب برفعهــــــا ونقلهــــــا 

 (7مادة )
إعادة صوغ املادة على النحو الوارد  -

 أدانه.
 )نص املادة بعد التعديل(

حيظر على مالك املركبات  .1
امل ملة ومجيع أنواع اخلردة 
والسكراب وضع ا أو ترك ا يف 
الشوارع أو على األرصفة، ويف 
الساحات وامليادين العامة 
والشواطئ، وعلى البلدية أو 

 (7مادة )
 ( بعد إعادة الرتقيم8مادة )

 
املوافقة على نص املادة كما جاء  -

يف مشروع القانون، مع إجراء 
 التعديالت التالية:

حذف الفقرة الثانية من املادة،   -
كوهنا تتعلق مبوضوع إشغال الطرق 
العامة الذي ينظمه املرسوم بقانون رقم 

بشأن الطرق  1996( لسنة 2)

 (8مادة )
 
 

حيظــــــــــر علــــــــــى أصــــــــــحاب املركبــــــــــات 
املهملــــــــــــــــــــــــة واحلديــــــــــــــــــــــــد اتــــــــــــــــــــــــردة 
)الســــــــــــكراب( تركهــــــــــــا يف الشــــــــــــوارع 
وعلــــــــــــى األرصــــــــــــفة ويف الســــــــــــاحات 

ــــــــــــــــة  وأ وامليــــــــــــــــادين العامــــــــــــــــة وللبلدي
املختصـــــــــــــــــة أن تنـــــــــــــــــذر  مانـــــــــــــــــةلأل

أصــــــــحاب هــــــــذه املركبــــــــات املهملــــــــة 
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

إىل األمـــــــاكن الـــــــيت حتـــــــددها البلديـــــــة 
ســـــاعة ويكـــــون اإلنــــــذار  48خـــــالل 

ـــــــدء بوضـــــــع ع المـــــــة عليهـــــــا تفيـــــــد بب
 سراين املدة املذكورة.

كمـــــــــــــا حيظـــــــــــــر إشـــــــــــــغال الشـــــــــــــوارع 
وامليــــــــــــــــادين والســــــــــــــــاحات العامــــــــــــــــة 
ابملركبــــــــات املعروضــــــــة بقصــــــــد البيــــــــع 
وللبلديــــــــــــــــــة املختصــــــــــــــــــة أن تنــــــــــــــــــذر 
أصـــــــــحاب هـــــــــذه املركبـــــــــات برفعهـــــــــا 

ســــــــاعة وذلــــــــك بوضــــــــع  24خـــــــالل 
ـــــــــدء فـــــــــرتة  ـــــــــد بب عالمـــــــــة عليهـــــــــا تفي

 اإلنذار.

األمانة املختصة إنذار مالك هذه 
املركبات املرتوكة واخلردة برفع ا 
ونقل ا إىل األماكن ال  حتددها 

ية أو األمانة املختصة خالل البلد
ساعة، ويكون اإلنذار بوضع  48

عالمة علي ا تفيد بدء سراين املدة 
املذكورة واإلجراء املتخذ يف هذا 
الشأن ابلتنسيق مع ا  ات 

 املختصة.
حيظر إشملال الشوارع  .2

وامليادين والساحات العامة 
واألراضي الفضاء ابملركبات 
 املعروضة بقصد البيع أو اإلجيار،

العامة املعّدل، وليس هلا صلة بقانون 
 النظافة العامة.

 األمانة وإضافة كلمة ) أ -
، (البلدية( بعد كلمة )املختصة

( بعد   أو لألمانةوإضافة كلمة ) 
(  أينما وردت يف  للبلديةكلمة ) 

املادة، وذلك ابإلشارة إىل أمانة 
 العاصمة.

ارة ( بعب اسبوعاستبدال كلمة )  -
 (. ساعة 48)
( بعد عبارة  هذهإضافة كلمة )  -
 (.ا ق يف ضبط)

 

والســـــــــــــكراب برفعهــــــــــــــا ونقلهــــــــــــــا إىل 
ــــــة  ــــــيت حتــــــددها البلدي  وأ األمــــــاكن ال

 اســــــبوعخــــــالل  املختصــــــة األمانــــــة
ويكــــــــــون اإلنــــــــــذار بوضــــــــــع عالمـــــــــــة 
عليهــــــــا تفيــــــــد ببــــــــدء ســــــــراين املــــــــدة 

 املذكورة.
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

التني ويف حالــــــــــــة املخالفــــــــــــة يف احلـــــــــــــ
الســـــابقتني يكـــــون للبلديـــــة املختصـــــة 
احلــــــق يف ضــــــبط املركبــــــات وحج هــــــا 
لــــــــديها، وهلــــــــا، بعــــــــد مضــــــــي ثالثــــــــة 
أشــــــــهر مــــــــن اتريــــــــخ احلجــــــــ  وعــــــــدم 
تقــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــاحبها الســــــــــــــــــرتدادها 
ـــــة  وســـــداد املصـــــاريف، أن تبيـــــع املركب
ابملــــــــــــــ اد العلــــــــــــــين وختصــــــــــــــم تلــــــــــــــك 
املصـــــــــــاريف مـــــــــــن مثنهـــــــــــا، ومبراعـــــــــــاة 
حكـــــــــم الفقـــــــــرة الثالثـــــــــة مـــــــــن املـــــــــادة 

 ( من هذا القانون.12)

وللبلدية أو األمانة املختصة إنذار 
مالك هذه املركبات برفع ا خالل 

ساعة وذلك بوضع عالمة  24
علي ا تفيد بدء فرتة اإلنذار 

 واإلجراء املتخذ يف هذا الشأن.
يف حالة خمالفة أحكام البندين  .3
( من هذه املادة جيب 2(، )1)

على البلدية أو األمانة املختصة 
، ي اضبط املركبات وحجزها لد

و ا بعد مضي  ال ة أش ر من 
اتريخ ا جز وعدم تقدم صاحب ا 
السرتدادها وسداد املصاريف، أن 
ا تتصرف يف  تلك املركبات  ببيع 

 وأويف حالة املخالفة يكون للبلدية 
 ذهه املختصة احلق يف ضبط مانةلأل

 عدباملركبات وحج ها لديها، وهلا، 
ثالثة أشهر من اتريخ احلج   مضي

وعدم تقدم صاحبها السرتدادها 
وسداد املصاريف، أن تبيع املركبة 
ابمل اد العلين وختصم تلك املصاريف 
من مثنها، ومبراعاة حكم الفقرة الثالثة 

 ( من هذا القانون.12من املادة )
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وختلــــــى البلديــــــة مســــــؤوليتها عــــــن أي 
ــــــة الرفــــــع  أضــــــرار حتــــــدث أثنــــــاء عملي

 أو النقل أو احلج .

ابملزاد العلين وختصم املصاريف من 
مثن ا ويودع ابقي الثمن على ذمة 

 املالك إن وجد.
ُتسأل البلدية أو األمانة  .4

املختصة عن الضرر الناشئ أ ناء 
أو بسبب عملية رفع أو نقل أو 
حجز تلك املركبات حال خمالفت ا 
الضوابط ال  حتددها الالئحة 
التنفيذية  ذا القانون والقرارات 

 الصادرة تنفيذاً له.

 أو األمانة املختصة وختلى البلدية
 ءمسؤوليتها عن أي أضرار حتدث أثنا

 عملية الرفع أو النقل أو احلج .
 

 
 

 

 (10مادة )
 

 (10مادة )
إعادة صوغ املادة على النحو الوارد -

 أدانه.

 (10مادة )
 إعادة الرتقيم( بعد 11مادة )

 (11مادة )
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

 
تقـــــــــــــــــوم اإلدارة املعنيـــــــــــــــــة ابلبلديـــــــــــــــــة 
ــــــــى  ابإلشــــــــراف املباشــــــــر والرقابــــــــة عل
عمليـــــــــات نقـــــــــل النفـــــــــاايت  ميـــــــــع 
أنواعهـــــــا مـــــــن مواقـــــــع رفعهـــــــا وحـــــــ  
املواقــــــــــــــــــع املخصصــــــــــــــــــة ملعاجلتهــــــــــــــــــا 
بواســــــــطة الشــــــــركات املرخصــــــــة هلــــــــذا 
الغـــــــــــر ، وذلـــــــــــك ابلتنســـــــــــيق مـــــــــــع 

 املعنية.اجلهات 
 
 

 )نص املادة بعد التعديل(
 جيب على اإلدارة املعنية اآليت:

اإلشــــراف املباشــــر والرقابة على  .1
ـــــــــــــنق ً كان نوع ا من ـ ل النفاايت أايا
ـــــــــــــــــــــم واقع رفع ـــــا وحا املواقع ـ

املخصــــــصــــــة لردم ا أو تدويرها أو 
 معا ت ا.

ق وفرز النفاايت بطر تنظيم مجع  .2
من شـــــــألا تســـــــ يل إعادة تدويرها 
وفقاً للضــــــــــوابط واملعايري املتعارف 

 علي ا بيئياً.
توفري حاوايت مناســــــــــبة  ميع   .3

  ددة ماكن احمل أنواع النفاايت يف األ

املوافقة على نص املادة  قررت اللجنة 
يف مشروع القانون، مع كما جاء 

 إجراء التعديالت التالية:
 (األمانة املختصةأو إضافة عبارة ) -

تقوم اإلدارة املعنية بعد عبارة )
( وذلك ابإلشارة إىل أمانة ابلبلدية

 العاصمة.
 ( بعد عبارة و مجعإضافة كلمة )  -
 (.عملياتعلى )

 
 وأ تقــــــــــــوم اإلدارة املعنيــــــــــــة ابلبلديــــــــــــة

ابإلشــــــــــــراف  األمانــــــــــــة املختصــــــــــــة
 املباشــــــــــر والرقابــــــــــة علــــــــــى عمليــــــــــات

نقــــــــــل النفــــــــــاايت  ميــــــــــع  مجــــــــــع و
أنواعهـــــــا مـــــــن مواقـــــــع رفعهـــــــا وحـــــــ  
املواقــــــــــــــــــع املخصصــــــــــــــــــة ملعاجلتهــــــــــــــــــا 
بواســــــــطة الشــــــــركات املرخصــــــــة هلــــــــذا 
الغـــــــــــر ، وذلـــــــــــك ابلتنســـــــــــيق مـــــــــــع 

 اجلهات املعنية.
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

ارج، ــــــــــــــــــالنفاايت يف اخل لــــــــــــــــــرتك
وختصــــــــــيص مواقع اثبتة و منة  ا، 
واحملافظة على نظافة هذه ا اوايت 
واألماكن احمليطة هبا، وجيوز أن يتم 
ذلك بواســــطة الشــــركات املرخصــــة 
 ذا الملرض ابلتنســــــــيق مع ا  ات 
املختصـــــة ابلشـــــروت واملواصـــــفات 

 ذا  الالئحة التنفيذية تـحددهاال  
 القانون.

 (12مادة )
 

ــــــــة  مــــــــع عــــــــدم اإلخــــــــالل نيــــــــة عقوب
أشــــد يــــنص عليهــــا أي قــــانون آخــــر، 

 (12مادة )
إعادة صوغ املادة على النحو الوارد -

 أدانه.
 )نص املادة بعد التعديل(

 (12مادة )
 ( بعد إعادة الرتقيم13مادة )

 (13مادة )
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

يعاقـــــــب كـــــــل مـــــــن خيـــــــالف أحكـــــــام 
( مـــــــــــن هـــــــــــذا 7،6،5،3،2املــــــــــواد )

القــــــانون بغرامــــــة ال تقــــــل عــــــن مائــــــة 
ــــــــــــة  دينــــــــــــار وال ت يــــــــــــد علــــــــــــى ثالمثائ
ــــــــــــى خمالفــــــــــــة  دينــــــــــــار. ويعاقــــــــــــب عل

( مــــــن هــــــذا 9،8،4أحكــــــام املــــــواد )
القــــــــــــــانون بغرامــــــــــــــة ال تقــــــــــــــل عــــــــــــــن 

ئة دينــــــــــار وال ت يــــــــــد علــــــــــى مخســــــــــما
 ألف دينار حبريين.

ــــــة احلكــــــم  وجيــــــوز للمحكمــــــة يف حال
ابإلدانــــــــــــــة أن تقضــــــــــــــي ابملصــــــــــــــادرة 
واإلزالـــــــــــــة أو رد الشـــــــــــــيء ألصـــــــــــــله، 
وســــــحب الرتخــــــيص هنائيـــــــ ا أو ملــــــدة 

مع عدم اإلخالل لية عقوبة  .1
أشد ينص علي ا أي قانون  خر، 
يعاقب بملرامة ال تقل عن عشرين 
دينارًا وال تزيد على مخسني ديناراً  

( 3أحكام املادة )كل من خالف 
 من هذا القانون.

يعاقب بملرامة ال تقل عن  .2
 عشرين ديناراً وال تزيد على  المثائة

 دينار كل من:
 
ألقى أو وضــــــــــع يف امليـــــادين  .أ

واألســــــــــواق والطرق والشــــــــــوارع 
ــــــــــــــــــواملمرات واألزق ة واألرصــــــــفة ـ

املوافقة على نص املادة كما جاء  -
يف مشروع القانون، مع إجراء 

 التعديالت التالية:
ملدة التزيد على إضــــــــــــــافة عبارة ) -

 .(أو املؤقت( بعد عبارة )يومـًا 30
 (األمانة املختصةأو إضافة عبارة ) -

 (يف حساب البلديةبعد عبارة )
 وذلك ابإلشارة إىل أمانة العاصمة.

 
وط شر املتعلقة بالفقرة إضافة  -

التصاحل الواردة يف البند السادس من 
قرار جملس النواب، وذلك يف هناية 

 املادة.

ــــــــة  مــــــــع عــــــــدم اإلخــــــــالل نيــــــــة عقوب
أشــــد يــــنص عليهــــا أي قــــانون آخــــر، 
م يعاقـــــــب كـــــــل مـــــــن خيـــــــالف أحكـــــــا

مـــــــن هـــــــذا ( 24،6،7،8،املـــــــواد )
القــــــانون بغرامــــــة ال تقــــــل عــــــن مائــــــة 
ــــــــــــة  دينــــــــــــار وال ت يــــــــــــد علــــــــــــى ثالمثائ
ــــــــــــى خمالفــــــــــــة  دينــــــــــــار. ويعاقــــــــــــب عل

مــــــــن  (5،9،10املــــــــواد )أحكــــــــام 
هـــــــذا القـــــــانون بغرامـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن 
مخســــــــــمائة دينــــــــــار وال ت يــــــــــد علــــــــــى 

 ألف دينار حبريين.
ــــــة احلكــــــم  وجيــــــوز للمحكمــــــة يف حال

ابملصــــــــــــــادرة ابإلدانــــــــــــــة أن تقضــــــــــــــي 
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

معينـــــــــــــــة، واإلغـــــــــــــــالق النهـــــــــــــــائي أو 
 املؤقت، وذلك حبسب األحوال.

ــــتم حتصــــيلها  ــــيت ي ــــودع الغرامــــات ال وت
ســــــاب البلديــــــة مــــــن املخــــــالفني يف ح

ـــــيت  الـــــيت تقـــــع يف نطاقهـــــا املخالفـــــة ال
 ضبطت.

وشــواطئ البحر واألراضــي الفضــاء 
باين واملناور والشرفات ــطح املــوأس

ـــــــــــــالســـاحات واملوا وائط و  دافن ـ
عامة واملزارع واألماكن ـــدائق الـــوا 

ــــــــــالسياحية واأل  ــــــــــرية وغريهـ  ا منـ
ـــاألماكن العامة أو اخل اصة، أايً من ـ

النفاايت املنصو  علي ا يف املادة 
( من هـــــذا القـــــانون والئحتـــــه 1)

 التنفيذية.
فرز القمامة يف غري املواقع  .ب

 املرخصة لذلك.
(، 4خالف أحكام املواد  ) .ج
( من هذا القانون. 7(، )6)

تعديل أرقام املواد الواردة يف املادة  -
نظر ا إلعادة ترقيم مواد مشروع 

 القانون.

واإلزالـــــــــــــة أو رد الشـــــــــــــيء ألصـــــــــــــله، 
وســــــحب الرتخــــــيص هنائيـــــــ ا أو ملــــــدة 
معينـــــــــــــــة، واإلغـــــــــــــــالق النهـــــــــــــــائي أو 

ـــــــى  املؤقـــــــت ـــــــد عل  30ملـــــــدة التزي
 ، وذلك حبسب األحوال.يومـًا

وتودع الغرامات اليت يتم حتصيلها من 
و أ املخالفني يف حساب البلدية

اقها اليت تقع يف نط األمانة املختصة
 اليت ضبطت.املخالفة 

ــــــع البلديــــــة أو و  جيــــــوز التصــــــال م
األمانـــــــة املختصـــــــة يف املخالفـــــــات 
ــــــــــــادة  املنصــــــــــــو  علي ــــــــــــا يف امل

( مــــــن هــــــذا 14(، واملــــــادة )13)
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وتضاعف العقوبة يف حدي ا يف 
 حالة العود.

يعاقب اب بس مدة ال تقل عن  .3
سنتني وال تزيد على مخس سنوات 
و الملرامة ال  ال تقل عن ألف 
دينار وال تزيد على مخسة  الف 
دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني  

(، 5كل من خالف أحكام املواد )
( من هذا القانون، 9(، )8)

وتضاعف العقوبة يف حدي ا 
 .اب بس والملرامة معاً يف حال العود

ُتكِلف البلدية أو األمانة  .4
املختصة املخالف يف املخالفات 

ـــــــــ   ـــــــــداع مبل ـــــــــل إي القـــــــــانون مقاب
ـــــــــث ا ـــــــــد األقصـــــــــى  يعـــــــــادل  ل
للملرامــــــــــــة املقــــــــــــررة للجراــــــــــــة يف 
حســـــاب البلديـــــة أو األمانـــــة الـــــ  
وقعـــــــــــت املخالفـــــــــــة يف دائروـــــــــــا، 
ـــــــــــع  وجيـــــــــــوز التصـــــــــــال بعـــــــــــد رف
ــــــة وقبــــــل صــــــدور  الــــــدعوى ا نائي
حكــــــــم يف املوضــــــــوع لداء  لثــــــــي 
ا ــــــد األقصــــــى للملرامــــــة أو قيمــــــة  

قــــــــرر  ــــــــا أي مــــــــا ا ــــــــد األد  امل
، وتنقضــــي الــــدعوى ا نائيــــة أكــــب

 ابلتصال.
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

، 2املنصو  علي ا يف البندين )
( من هذه املادة إبزالة  اثر 3

املخالفة يف املوعد الذي حتدده، 
فإذا امتنع تقوم البلدية أو األمانة 
املختصة ابإلزالة ابلطريق اإلداري 

 .على نفقته وفقاً لطبيعة النفاايت
جيوز للمحكمة يف حالة ا كم  .5

ابإلدانة أن تقضـــي برد الشـــيء إىل 
أصــــــــــلـــه أو مصـــــــــــــادرة النفـــاايت 
واملـــركـــبـــــات واآلالت  واألدوات 
املســــــــتخدمة، وســــــــحب تراخيص 
ــــة  ــــات ملــــدة ال  ةــــاوز  ال  املركب
أشــــــ ر، وذلك حســــــب األحوال، 
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وتودع حصــــــــــيلة الملرامات احملكوم 
ية أو لدــــــــــــــهبا لائياً يف حســـاب الب

ـــــــــــــــــــــاألمان ة ال  تقع املخالفة يف ـ
 دائروا.

 
جيــــوز التصــــال مــــع البلديــــة أو  .6

األمانــــــة املختصــــــة يف املخالفــــــات 
املنصـــــــــــو  علي ـــــــــــا يف املـــــــــــادة 

(، 2، 1( البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدين )12)
( مــــن هــــذا القــــانون 13واملــــادة )

مقابــــل إيــــداع مبلــــ  يعــــادل  لــــث 
ــــــة املقــــــررة  ا ــــــد األقصــــــى للملرام
للجراــــــة يف حســــــاب البلديــــــة أو 
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 نصو  مواد مشروع القانون
 كما وردت من ا كومة  

 نصو  املواد كما أقروا اللجنة توصية اللجنة قرار جملس النواب

وقعــــت املخالفــــة يف  األمانــــة الــــ 
ـــــــد  دائروـــــــا، وجيـــــــوز التصـــــــال بع
رفــــــــع الــــــــدعوى ا نائيــــــــة وقبــــــــل 
صـــــدور حكـــــم يف املوضـــــوع لداء 
 لثـــــي ا ـــــد األقصـــــى للملرامـــــة أو 
قيمـــــــة  ا ـــــــد األد  املقـــــــرر  ـــــــا 
أي مـــــا أكثـــــر، وتنقضـــــي الـــــدعوى 

 ا نائية ابلتصال.
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

م بشأن المعامالت 2002

المرافق للمرسوم اإللكترونية، 

( لسنة 28الملكي رقم )

 م.2015
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 م2017فرباير  15التاريخ: 

 

 مشروع قانونالتقرير األول للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول 
 2002( لسنة 28بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 .2015( لسنة 28املرافق للمرسوم رقم )، بشأن املعامالت اإللكرتونية

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الثالث 

 :مقدمــــــة

تاريخ  (، 2د 4ص ل م ق / ف  343م، وبموجب الخطاب رقم )2016 مايو 8ب

إلى لجنة  مجلس الشاااور رئيس  األستتت عل  بن صا حتتتعال ااحتتتعال المعاليأحال صااااحب 

مشتتتتقان نعباا ص  دعض ص ك م اعم اامقستتتتام الشاااااوم المالية وااقتصااااادية ن ااااخة مم 

أكتوبر  24وبتاريخ ؛ اإلاا قابعةصشتتتتتتتاا اام عم    2002( استتتتتتتبة 28صقعباا قنم )

( بشاااارم قرار مكتب المجلس  ي 3د4ص ل م ق/ف 373وبموجب الخطاب رقم ) 2016

م بخصاااوص مواصااالة درا اااة مشااااري  2016توبر أك 23اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

القوانيم وااقتراحات بقوانيم التي ازالت قيد الدرس لد  اللجنة مم أدوار انعقاد  اااااابقة، 

إلى لجنة  مجلس الشاااور رئيس  األستتت عل  بن صا حتتتعال ااحتتتعال المعاليصااااحب أحال 

 لمناقشته ودرا ته ااملااق م  ه؛قعباا اامشقان الشاوم المالية وااقتصادية ن خة مم 

 وإعداد تقرير بشرنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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 إجقاءا  اابجبة:-مالا 

 ا بفعل اا ابعف ااملااق م  ه، نعم  اابجبة صعإلجقاءا  اا عاعة:

 اجتماعاتها التالية: ي المذكور  مشروع القانومتدار ت اللجنة  (3)

 اا عقعخ الج مــــــــــــعن ااقنم

 فن داق الب قعد اا عدي ااثعبن ما اافحض اا شقع ن ااقاصع ابمشقاندقاسة اابجبة 

 م2016مايو  15 ال اب  وال توم  .1

 م2016يونيو  6 التا   وال توم  .2

 م2016يونيو  20 ال بعوم  .3

 م2016 يوليو 17 الثاني وال بعوم  .4

 م2016  بتمبر 4 الثالث وال بعوم  .5

 2016 بتمبر م 20 الراب  وال بعوم  .6

 فن داق الب قعد اا عدي ااثعاث ما اافحض اا شقع ن ااقاصع ابمشقاندقاسة اابجبة 

 م2016نو مبر  8 التا   وال بعوم   .7

 م2016نو مبر  22 الحادي والثمانوم  .8

 م2016نو مبر  27 الثاني والثمانوم  .9

 م2016دي مبر  4 الثالث والثمانوم  .10

 م2016دي مبر  14 الراب  والثمانوم  .11
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 اا عقعخ الج مــــــــــــعن ااقنم

 م2017يناير  8 ال اب  والثمانوم  .12

 م2017يناير  15 الثامم والثمانوم  .13

 م2017يناير  22 التا   والثمانوم  .14

 2017يناير  29 الت عوم  .15

 م2017 براير  5 الحادي والت عوم  .16

 

بقانوم موضاااااوع البحث والدرا اااااة على  للمشاااااروعاطلعت اللجنة أثناء درا اااااتها  (4)

 الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 (مقفقموضوع البحث والدرا ة.   ) مشروع القانوم -

 (مقفققرار مجلس النواب ومر قاته. ) -

رأي لجنة الشااااوم التشاااريعية والقانونية بمجلس الشاااور  والتي أكدت  ااا مة  -

 (مقفقورية والقانونية.  )مم الناحيتيم الد ت مشروع القانوم

 )مقفق(مذكرة بالرأي القانوني بخصوص مشروع القانوم.  -

 )مقفق(رأي الم تشار القانوني لشاوم اللجام.  -

 )مقفق(رأي الم تشار ااقتصادي والمالي بالمجلس.  -

رأي هيئة الم ااااتشاااااريم القانونييم بالمجلس بشاااارم مد  جواز أم يقرر مجلس  -

بشاااارم  2002( ل اااانة 28حكام المر ااااوم بقانوم رقم )الوزراء نقل تبعية تنفيذ أ

ئة  حة إلى هي يا جارة وال ااااااا عة والت نا ية مم وزارة الصااااااا المعام ت اإللكترون

 )مقفق( المعلومات والحكومة اإللكترونية.

بشاااارم تبعية وتنهيم هيئة المعلومات  2016( ل اااانة 57المر ااااوم بقانوم رقم ) -

 )مقفق( والحكومة اإللكترونية.

 :ممثلوم عم (88، 87، 84، 72اجتماعاتها )وبدعوة مم اللجنة شارك  ي  (5)

 ازاقة ااداخبعة: 
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رئيس شعبة اللجان الوزارية الشؤون   النقيب محمد يونس الهرمي .1

 .القانونية

اإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي  النقيب أحمد محمود الخياط .2

 وااللكتروني.

 رئيس شعبة مكافحة الجرائم االقتصادية.        يالنقيب محمد جاسم الخدر .3

  أمن المعلومات في هيئة المعلومات. المالزم أول أحمد محمد الخياط .4

 أدارة الشئون القانونية.   المالزم أول محمد ثاني .5

 إدارة الشؤون القانونية. النجار زالمالزم أول فيصل عبد العزي .6

 .الشؤون القانونيةإدارة    المالزم أحمد عبدهللا الجازي .7

 :هعئة اام بامع  ااا اامة اإلاا قابعة 

الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات  السيد محمد على القائد .1

 .والحكومة اإللكترونية

مدير إدارة االستراتيجيات وإعادة   السيد نزار معروف عمر .2

 .هندسة اإلجراءات الحكومية

 ئة.الهيمستشار الرئيس التنفيذي في  السيد فراس جعفر .3

 مستشار قانوني. السيدة منيرة مبارك الفاضل .4

 يوليو 17بتاريخ والمنعقد  الثاني وال اااابعيم وبدعوة مم اللجنة شااااارك  ي اجتماعها (6)

 :م ممثلوم عم2016
 

  ااحبع ة ااا جعقة اااسعع ةازاقة: 

مدير إدارة التجارة اإللكترونية وتكنولوجيا  السيد زهير عبدهللا البحراني .1

 المعلومات.

 ازاقة اا دض اااشؤاا اإلس معة ااألانعف: 

 .المستشار القانوني المساعد السيد إسماعيل العصفور  .1
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 ازاقة شؤاا مجبسن ااشاقى ااابااب: 

  أخصائي تنسيق ومتابعة أول. السيدة رباب عبدهللا العالي .1

 أخصائي شؤون موظفين. السيد حسام عالء كرم هللا .2
 

  ما: ضق الج معن ما مجبس ااشاقى اض 

 اامســ شعق ااقعبـابن اشؤاا اابجعا. اادا اق م مـــد  صداابـــه ااداعمـــن -1

 .الن حعدي ااامعان ابمجبساامســ شعق  ج فـــق م مــــد ااحعئــــــغاادا اق  -2

 .الن حعدي ااامعان ابمجبساامســ شعق  ااسعــدة زهــــقة عاسف ق مـــــة -3

 قئعس نسم ااص اث ااادقاسع .  ااسعـــدة فع ــــا  بـــن اا عان -4

 اامس شعق ااقعبابن اامسع د. ااسعــد  بـــن  صـــدهللا اا ــــــقادي -5

 اااسعدة مقعم م مد ااقعس.ااسعد م مد قضن م مد وتولى أمانة  ــر اللجنة ، 

 

 قمي ازاقة ااداخبعة:-ثعبعاع

هذا م الهدف األ ا ي مم أالم تشارة القانونية بالجهاز المركزي للمعلومات  أوضحت

لمعالجة  نيةاإللكتروقانوم هو ترميم بيئة تشريعية م ئمة لتشجي  وحماية التجارة المشروع ب

الحالي عم طريق ا تحداث هيكلة  اإللكترونيةالموضوعات التي ينهمها قانوم المعام ت 

معام ت جديدة إلدارة القطاع الرقمي باإلضا ة الى ا تحداث هيئة مركزية لجمي  ال

 . اإللكترونية

وا يتم  ،اإللكترونيةتهدف لتن يق وتنفيذ برامج الحكومة  اإللكترونيةم هيئة الحكومة أو

نة مكانية القانونية لتقديم خدمة معيكما يتم درا ة اإل ،ا بالتن يق م  الجهات المعنيةإذلك 

ني ئة بتقديم الدعم الفللجهة صاحبة الخدمة مم واق  اإلطار الفني لعملها، وعليه تقوم الهي

مم خ ل  الكترونيً إمكانية تقديم الخدمة إ عمبالتن يق م  تلك الجهة بعد تحقق تلك الجهة 

 اإلطار القانوني الذي يدخل  ي مجال عملها.

كو يلة معتمدة إلثبات ( eKey)" اإللكترونيكما أكدت على ضرورة تضميم "المفتاح 

ا نيً لكتروإمكانية التحقق مم الهوية إل الموحد شخصية الم تخدم، حيث يو ر نهام الدخو
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مم خ ل  يةاإللكترونللمواطنيم والمقيميم  ي مملكة البحريم لتمكينهم مم تنفيذ المعام ت 

لكترونية  ي نهام الدخول الموحد ويقوم النهام بحفه إلكتروني يحفه بطريقة إنشاء  جل إ

للم تخدم اثبات هويته مم خ ل هذه ا بحيث يمكم لكترونيً إمجموعة مم المعلومات 

 المعلومات.

دراجها  ي القانوم وذلك إوبذلك يكوم نهام الدخول الموحد مم أهم التعدي ت التي يجب 

 ا وحفه  ج ت الدخوللكترونيً إاعتماده كنهام أمام ي تخدم للتحقق مم هوية الم تخدم 

خدمات العلى هوية الم تخدم و ي قاعدة بيانات آمنة تمكم ال لطات المختصة مم التعرف 

يانات للتحقق مم قاعدة الب اإللكترونينشاء المفتاح إ، حيث يتم الم تخدمة وتوقيت الدخول

 صدار بطاقة الهوية  ي مملكة البحريم.إالوطنية التي ت تخدم  ي 

نونية الم تشارة القا به أم رأي الوزارة يتوا ق م  ما تفضلت كما بيم ممثل وزارة الداخلية

 تحت مهلة وزارة الداخلية. خاضعة دارةإ اباعتباره الجهاز المركزي للمعلوماتب

 

ااقتصادية والمتمثلة بجرائم الف اد وغ يل  للجرائمنه  ي هل التزايد الم تمر أ كما أكد

والجريمة المنهمة بكا ة أشكالها كام ابد مم وض  الضوابط  اإللكترونيةاألموال والجرائم 

م عقد صدر و ،ر تلك الجرائم التي تاثر بشكل  لبي على المجتم والحدود لمن  تطو

لية ة الداخحضرة صاحب الج لة الملك حمد بم عي ى آل خليفة مر وم بإعادة تنهيم وزار

 ياإللكتروندارة العامة لمكا حة الف اد واألمم ااقتصادي وإلإنشاء اعلى  يه  نصحيث 

التي تختص بمكا حة جمي  الجرائم األمنية مهلتها عدد مم اإلدارات والتي تندرج تحت 

واإل اءة والتشهير وال ب أو اابتزاز  اإللكترونيمم  رقة واختراق للبريد  اإللكترونية

با تخدام و ائل إلكترونية وتعقبها وكشفها وذلك لما تشكله مم خطورة على أمم الفرد 

 والمجتم .

 قمي ازاقة ااحبع ة ااا جعقة اااسعع ة:-ثعاثاع

 

أوضحت وزارة الصناعة والتجارة وال ياحة أنه ا توجد لديها أية م حهات على 

 مشروع القانوم كونها هي مم أعدته.
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 :ازاقة اا دض اااشؤاا اإلس معة ااألانعفقمي -قاص اع

بيم ممثل وزارة العدل أم اختصاص وزارة العدل والشاوم اإل  مية واألوقاف  يما يتعلق 

مقتصر على مواد العقوبات، أما باقي مواد مشروع القانوم  هي مم  بمواد مشروع القانوم

اختصاص جهات أخر  كل ح ب اختصاصه كوزارة الصناعة والتجارة وال ياحة، 

زاميته، ومد  إل اإللكترونيووزارة الداخلية. أما بشرم ا تف ار اللجنة عم شرعية التوقي  

ألوقاف أم المشرع قد نهم عملية اإلثبات،  قد بيم ممثل وزارة العدل والشاوم اإل  مية وا

 حجة كما التوقي  العادي، باإلضا ة إلى اإللكترونيوأ رد له مادة صريحة وأصبح للتوقي  

و ي  ،اإللكتروني  ي الكثير مم المعام ت الر ميةأم العديد مم الدول قد اعتمدت التوقي  

ق ابة العامة مناط بها التحقي إم الني اإللكترونيحال شك أي جهة بخصوص صحة التوقي  

ماية م اوليتها ح اإللكتروني ي هذا األمر، باإلضا ة إلى أم الجهة المعتمدة على التوقي  

 هذا التوقي  مم الت عب والتزوير.

( مم المر وم بقانوم والذي ينص على: "يعاقب على 24أما ما يتعلق بالبند الجديد للمادة )

الر مي بال جم الذي ا يقل عم  نة وا يزيد على عشر  اإللكترونيالتزوير  ي ال جل 

  نوات وبالغرامة التي ا تجاوز مائة وخم يم آلف دينار أو بإحد  هاتيم العقوبتيم.

 العر ي بالحبس مدة ا تزيد على خمس  نوات اإللكترونيويعاقب على التزوير  ي ال جل 

وبالغرامة التي ا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحد  هاتيم العقوبتيم". والذي بموجبه أجاز 

للقاضي ااختيار بيم عقوبة ال جم أو الغرامة؛  قد بيم ممثل وزارة العدل والشاوم 

نص هذه المادة وذلك بحذف اإل  مية واألوقاف أم مجلس النواب قد أجر  تعدي ً على 

عبارة "أو بإحد  هاتيم العقوبتيم" وبالتالي أصبح النص من جًما م  القوانيم المعمول بها 

  ي مملكة البحريم.

 

 قمي اابـــــجبة:-خعمساع

بعد ااط ع على مشروع القانوم، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني 

والرأي ااقتصادي تشار القانوني الم اعد، والم للم تشار القانوني لشاوم اللجام 

للم تشار ااقتصادي والمالي، وبعد التركد مم   مة مشروع القانوم مم الناحيتيم 
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ورأي  ،الد تورية والقانونية و قًا لرأي لجنة الشاوم التشريعية والقانونية بمجلس الشور 

وير القانوم يهدف إلى تط ؛ وجدت اللجنة أم مشروعهيئة الم تشاريم القانونييم بالمجلس

، وترميم بيئة تشريعية م ئمة لتشجي  وحماية اإللكترونيةاا تخدام اآلمم للمعام ت 

، باإلضا ة إلى معالجة جمي  الموضوعات والم ائل التي ينهمها قانوم اإللكترونيةالتجارة 

 الحالي.  اإللكترونيةالمعام ت 

أرب  مم  –  ض ً عم الديباجة – ةكما جاء مم الحكوم يترلف مشروع القانومو

)ج( مم المادة  بداات، وذلك با تبدال نص الفقرةمنه اا ت األااىاامعدة  تناولت، مواد

ه الفقرة أكثر تحديًدا مم حيث قصر اا تثناء مم أحكام قانوم المعام ت ذ( بحيث تكوم ه2)

على المحررات التي يشترط القانوم ل عتداد بها أم تكوم موثقة أمام كاتب  اإللكترونية

( بحيث 4( مم المادة )2( وصدر البند )1، وكذلك ا تبدال البند )ر ميةالعدل أو أية جهة 

 ي نطاق أداء  اإللكترونيةيجوز للجهات العامة إر ال أو ت لم ال ج ت والتوقيعات 

در مجلس الوزراء بناء على عرض مم الوزير قراًرا ينهم األعمال المنوطة بها، وأم يص

العامة،  للجهات اإللكترونيةااشتراطات الفنية بشرم إر ال وت لم ال ج ت والتوقيعات 

اام بن   صعقة "ااازعق( ما هله اامعدة صعس صداض 2قم  اابجبة   دعض حدق ااصبد )اند 

صشاا  ص عة  2016( اسبة 57)،  عث حدق اامقسام قنم صعاهعئة" صابمة "ااازعق"

ا بظعم هعئة اام بامع  ااا اامة اإلاا قابعة اازعق ااداخبعة، صعإلضعفة إاى مبه جقى 

اا مض  بى ما اا قك  بى مجبس ااازقاء عااا ما نصض ااازعق ااعس ااقئعس اا بفعلي 

( إلى المادة 3 قد أضا ت بنًدا جديًدا برقم ) اامعدة ااثعبعةأما امع نقق لاك مجبس اابااب. 

( يبيم العقوبة على التزوير  ي ال جل اإللكتروني الر مي وال جل اإللكتروني 24)

( مم 2 قد حددت ااشتراطات الفنية المنصوص عليها  ي البند ) اامعدة ااثعاثةالعر ي. أما 

( مم القانوم الحالي والتي يصدرها مجلس الوزراء وذلك خ ل  ترة ا تتجاوز 4المادة )

  هي مادة تنفيذية. اامعدة ااقاص ةأشهر مم تاريخ العمل بهذا القانوم. أما  تة 

دليً   ي إثبات المعام ت  اإللكترونيةنه طبقًا لهذا المشروع  تكوم ال ج ت وإ

)المدنية والتجارية( وأصبحت لها ذات الحجة المقررة للمعام ت الر مية  اإللكترونية

 المقررة  ي قانوم اإلثبات  ي المواد المدنية والتجارية.
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مشتتقان نعباا ص  دعض ص ك م اعم اامقستتام صقعباا ا معشتتعاع مع مع  قدم صشتتاا 

ا م افقة  بعهاابجبة صعاما ؛  احنصشاا اام عم   اإلاا قابعة 2002( اسبة 28قنم )

 . عث اامصدم

 اخ ععق مقققي ااماضان األحبن اال  ععطن:-سعدساع

( مم ال ئحة الداخلية لمجلس الشااااور ، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعمااً لنص المادة )

 كل مم:

ا   قضع  صدهللا فـقج األس عل -1   ـــاع.محبعمقققا

ا ا  ععطـا   األس عل جااد  صعب ااخععط -2   ـع.مقققا

 

  احعة اابجبة:-سعص اع

مشتتتقان نعباا ص  دعض ص ك م اعم اامقستتتام ااماافقة، ما  عث اامصدم،  بى  .1

 .صشاا اام عم   اإلاا قابعة 2002( اسبة 28صقعباا قنم )

 ااماافقة  بى مااد مشقان ااقعباا ااااقدة  فحع ا فن ااجداض اامقفق. .2
 

 ااألمق م قاك  بى اامجبس اامانق ل خعل اا زم،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل             

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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  2002( لسنة 28مشروع قانون رقم بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )جدول مواد 
 بشأن املعامالت اإللكرتونية

نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 اآلتي : مجلس النوابقرر 

إضافة عبارتي "وعلى القانون رقم 

بشأن جرائم تقنية  2014( لسنة 60)

المعلومات(، و"على المرسوم رقم 

بإنشاء هيئة  2015( لسنة 69)

المعلومات والحكومة االلكترونية" ، 

التوالي بعد عبارة "وعلى  على

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

بشأن المعامالت االلكترونية،  2002

 وتعديالته"

 مراعاة تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة

الواردة في السطر قبل  (االلكترونية)

 الديباجة

توصييييييي اللجنيية بييالموافقيية على قرار 

 :مجلس النواب

"وعلى القانون  ةإضييييييافة عبار -

بشأن جرائم  2014( لسنة 60رقم )

 .تقنية المعلومات(

قددرار  عددددم الددمددوافددقدددة عددلدد   -

 إضددددددددافددة عبددار بدد مجلس النواب

( لسييييينة 69"على المرسيييييوم رقم )

المعلومييات بييإنشييييييياء هيئيية  2015

رة عبا، بعد والحكومة االلكترونية"

( 28"وعلى المرسييوم بقانون رقم )

نة  بشيييييييأن المعامالت  2002لسيييييي

حيددد  ، االلكترونيييية، وتعيييديالتيييه"

 الديباجة
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمدددد بن عيسددددددد      لي دددة                       

 ملك مملكة البحرين.

 بعد اإلطالع على الدستور،

وعلى قيييانون أصييييييول المحييياكميييات 

 ،وتعديالته 1966الجزائية لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحن حمد بن عيس      لي ة 

 ملك مملكة البحرين .

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية 

والتجارية الصييييادر بالمرسييييوم بقانون 

 وتعديالته، 1996( لسنة 14رقم )

األخير من الديباجة، لتصبح 

 .(اإللكترونية)

 نص الديباجة بعد التعديل:

 

 

 

 

 

 

 

 نحن حمد بن عيس      لي ة 

 ملك مملكة البحرين .

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية 

والتجارية الصييييادر بالمرسييييوم بقانون 

 وتعديالته، 1996( لسنة 14رقم )

ترى اللجنة أنه لم يجر العرف عل  

إضددددددافة مراسدددددديم أو قرارات إل  

الدددديبددداجدددة  بددداإلضددددددددافدددة إل  أن 

المراسدددديم ر تقر من قبل السددددل ة 

التشددددددريعيددة بدداعتبددار ددا قرارات 

 إدارية.

طأ اللغوي مراعاة تصييييحيح الخ -

في كلمية )االلكترونيية( الواردة في 

السييييييطر قبل األخير من الديباجة، 

 لتصبح )اإللكترونية(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحن حمد بن عيس      لي ة 

 ملك مملكة البحرين .

 بعد االطالع على الدستور،

وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية 

بالمرسييييوم بقانون والتجارية الصييييادر 

 وتعديالته، 1996( لسنة 14رقم )
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

وعلى قيييانون المرافعيييات الميييدنيييية 

بقانون والتجارية الصييييادر بالمرسييييوم 

 وتعديالته، 1971( لسنة 12رقم )

( لسنة 13وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن تنظيم القضاء وتعديالته، 1971

( لسنة 14وعلى المرسوم بقانون رقم )

 بشأن التوثيق، 1971

شاء مؤسسة نقـيييييييد  وعلى قانـيييييييون إن

البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

المعدل بالمرسيييوم  1973( لسييينة 23)

 ،1981( لسنة 14نون رقم )بقا

وعلى قيييانون العقوبيييات الصيييييييييادر 

( لسيييييينة 15بالمرسييييييوم بقانون رقم )

 وتعديالته، 1976

( لسنة 28وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشييييأن المعامالت االلكترونية،  2002

 وتعديالته،

 

 

 

 

مجلس الشييييييورو والنواب القانون  أقر

اآلتي نصييييييييه، وقييد صييييييييدقنييا عليييه 

 وأصدرناه:

 

( لسنة 28وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،اإللكترونيةبشييييأن المعامالت  2002

 وتعديالته،

 2014( لسدددنة 6القانون رقم )وعل  

 بشأن جرائم تقنية المعلومات 

نة 69وعل  المرسددددددوم رقم ) ( لسدددددد

 يئددة المعلومددات بددإنشددددددددا   2015

 والحكومة اإللكترونية                                    

أقر مجلس الشييييييورو والنواب القانون 

اآلتي نصييييييييه، وقييد صييييييييدقنييا عليييه 

 وأصدرناه:

 

 

 

 

 

( لسنة 28وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ،اإللكترونيةبشييييأن المعامالت  2002

 وتعديالته،

 2014( لسدددنة 6وعل  القانون رقم )

 بشأن جرائم تقنية المعلومات 

أقر مجلس الشييييييورو والنواب القانون 

اآلتي نصييييييييه، وقييد صييييييييدقنييا عليييه 

 وأصدرناه:
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم 

 1987( لسيييييييينييية 7بييقيييانييون رقييم )

 ،وتعديالته

وعلى قانون اإلثبات في المواد المدنية 

والتجارية الصييييادر بالمرسييييوم بقانون 

 ،1996( لسنة 14رقم )

لميييدني الصيييييييييادر  نون ا لقيييا وعلى ا

( لسيييييينة 19بالمرسييييييوم بقانون رقم )

2001، 

وعلى قيييانون الشييييييركيييات التجييياريييية 

( 21الصيييادر بالمرسيييوم بقانون رقم )

 ،2001لسنة 

مجلس  يس  على عرئ رئ بنييياءل  و

 ،التنمية االقتصادية

 وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 اامعدة األااى )اامس  دثة(   

 

س  داث معدة عااا توصي اللجنة با

( بحهع ااااقد مدبعه، األااى قنعمهع )

 ااماادا عة إ عدة  قنعم مع مق

 :اا  قة

تستبد  كلمة "الهيئة" بكلمة 

"الوزار " ويكون تعري ها:  يئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية  

وعبار  "الرئيس التن يذي" بكلمة 

"الوزير" ويكون تعري ه: الرئيس 

التن يذي لهيئة المعلومات والحكومة 

( 1اإللكترونية  الواردتين في الماد  )

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )من 

  .بشأن المعامالت ارلكترونية 2002

وتستبد  كلمة "الهيئة" بكلمة 

( 16"الوزار " الوارد  في الماد  )

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )من 

 .بشأن المعامالت ارلكترونية 2002

 اامعدة األااى

 

 

 

 

 

 

تستبد  كلمة "الهيئة" بكلمة 

"الوزار " ويكون تعري ها:  يئة 

المعلومات والحكومة اإللكترونية  

وعبار  "الرئيس التن يذي" بكلمة 

"الوزير" ويكون تعري ه: الرئيس 

التن يذي لهيئة المعلومات والحكومة 

( 1اإللكترونية  الواردتين في الماد  )

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )من 

  .بشأن المعامالت ارلكترونية 2002

وتستبد  كلمة "الهيئة" بكلمة 

( 16"الوزار " الوارد  في الماد  )

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )من 

 .بشأن المعامالت ارلكترونية 2002
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

وعبار  "الرئيس التن يذي" بكلمة 

( 16"الوزير" الوارد  في المادتين )

( وعبار  "للرئيس التن يذي" 26و)

ار  "للوزير" الوارد  في المادتين بعب

(  وكلمة "الهيئة" 17( و)16)

بعبار  "وزار  التجار  والصناعة" 

( من ذات 23الوارد  في الماد  )

 المرسوم بقانون.

 

 

 

 

 

وعبار  "الرئيس التن يذي" بكلمة 

( 16"الوزير" الوارد  في المادتين )

( وعبار  "للرئيس التن يذي" 26و)

ار  "للوزير" الوارد  في المادتين بعب

(  وكلمة "الهيئة" 17( و)16)

بعبار  "وزار  التجار  والصناعة" 

( من ذات 23الوارد  في الماد  )

 المرسوم بقانون.

 

 اامعدة األااى 

 

 

 

 

 اامعدة األااى

 مقدمة الماد  األول 

إضددددددددافددة عبددار   مجلس النوابقرر 

 (4)عنوان الماد  و( بعد الرقم )

 

 ص د إ عدة اا قنعم ااثعبعةاامعدة 

ديباجة المادة كما وردت الموا قة على 

  ي مشروع القانوم.

 ااثعبعةاامعدة 
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

( 2( البند )2يستبدل بنصوص المواد )

( وصدر 1( البند )4الفقرة )ج(، و)

( من 9(، و)1( البند )5(، و)2البند )

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

بشأن المعامالت االلكترونية  2002

 لنصوص اآلتية:ا

 الماد  بعد التعديل:مقدمة نص 

( 2( البند )2يستبدل بنصوص المواد )

البند عنوان الماد  و( 4الفقرة )ج(، و)

( البنييد 5(، و)2( وصيييييييدر البنييد )1)

( من المرسييييييوم بقانون رقم 9(، و)1)

بشييييأن المعامالت  2002( لسيييينة 28)

 اآلتية: االلكترونية للنصوص

 

 

 

 

 
 
 
 

( 2( البند )2يستبدل بنصوص المواد )

( وصدر 1( البند )4الفقرة )ج(، و)

( من 9(، و)1( البند )5(، و)2البند )

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

بشأن المعامالت االلكترونية  2002

 النصوص اآلتية:

 ( اافققة )ج(:2( ااصبد )2معدة )

 

 

 

 

 ( اافققة )ج(:2( ااصبد )2معدة )

 

 

 

 

 ( اافققة )ج(:2( ااصبد )2معدة )

 

إعادة صوغ المادة  مجلس النوابقرر 

 :على النحو الوارد أدناه

 ( اافققة )ج(:2( ااصبد )2معدة )

 

قرار  توصي اللجنة بالموافقة على

 مجلس النواب.

 

 ( اافققة )ج(:2( ااصبد )2معدة )
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

المعامــالت والتصـرفات التي   -ج

يشتـرط القانـون لالعتداد بها أن تكون 

 مثبتة في محررات رسمية.

 

المحررات التي يشترط القانون  -ج

أن تكون موثقة أمام كاتب لالعتداد بها 

 العدل أو أي جهة عامة مختصة.

 

المحررات والمستندات التي يجب  -ج

 توثيقها وفقاً للقانون .

 

المحررات والمستندات التي يجب  -ج

 .توثيقها وفقاً للقانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:2( احدق ااصبد )1( ااصبد )4معدة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:2( احدق ااصبد )1( ااصبد )4ة )معد

  اآلتي: النوابمجلس قرر 

 

 

( من 4تعديل عنوان المادة ) .1

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

بشأن المعامالت اإللكترونية  2002

من )شروط قبول الجهات العامة 

و  قبليصبح ) (اإللكترونيللتعامل 

 .(الجهات العامة للتعامل اإللكتروني

 (:2( احدق ااصبد )1( ااصبد )4معدة )

 توصي اللجنة بعدم الموافقة على 

تعديل عنوان ب قرار مجلس النواب

 .(4المادة )

   الموافقة على قرار مجلس

النواب بتصحيح األخطاء اإلمالئية 

في كلمة "االلكترونية" ليكون 

 ."اإللكترونية"

   باستبدال عبارة توصي اللجنة

بكلمة  "الوزير المعني بالهيئة"

(، 2الواردة في البند ) "الوزير"

( 57مرسوم رقم )الحيث صدر 

 (:2( احدق ااصبد )1( ااصبد )4معدة )
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبو  الجهات العامة شروط 

 للتعامل اإللكتروني

 

يشترط لقبول الجهات العامة  -1

إرسال أو تسلم سجل أو توقيع في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2مع مراعاة أحكام البند ) (:1البند )

يجوز للجهات العامة ، من هذا المادة

تصحيح الخطأ اإلمالئي في كلمة  .2

( 1) )االلكترونية( الوارد في البند

 لتصبح )اإللكترونية(.

( على النحو 2إعادة صوغ البند ) .3

 الوارد أدناه .

 

 

 

 

 نص المادة بعد التعديل :

قبو  الجهات العامة للتعامل 

 اإللكتروني

( 2مع مراعاة أحكام البند ) (:1البند )

من هذه المادة، يجوز للجهات العامة 

والتوقيعات  إرسال أو تسلم السجالت

بشأن تبعية وتنظيم  2016لسنة 

هيئة المعلومات والحكومة 

 ،وزير الداخليةلاإللكترونية 

باإلضافة إلى أنه جرو العمل على 

أن العرئ على مجلس الوزراء 

يكون من قبل الوزير وليس الرئيس 

التنفيذي كما قرر ذلك مجلس 

  النواب.

توصي اللجنة بالموافقة على قرار 

في  قرة التاليةمجلس النواب بإضافة الف

وتحدي  السجالت (: "2نهاية البند )

والتوقيعات اإللكترونية للجهات 

 6العامة  وذلك  ال  فتر  ر تتجاوز 

أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون  

 ."ينشر القرار في الجريد  الرسميةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2مع مراعاة أحكام البند ) (:1البند )

من هذه المادة، يجوز للجهات العامة 

والتوقيعات  إرسال أو تسلم السجالت

في نطاق أداء األعمال  اإللكترونية

 المنوطة بها .

يصدر مجلس  ( :2صدر البند )

الوزير ، بناء على عرئ من  الوزراء
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

يصدر قرار شكل إلكتروني، أن 

بذلك من الوزير المختص الذي 

 ،يتــولى اإلشراف على تلك الجهة

 وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

خضع الموافقة المشار إليها ت -2

في البند السابق لالشتراطات ال نية 

التي يصدر بها قرار من وزير 

شئون رئاسة مجلس الوزرا  

 ال  فتر  ر تجاوز ستة أشهر من 

بأحكام  ذا القانون  تاريخ العمل 

وينشر القرار في الجريد  

 الرسمية.

 

 

 

 

 

والتوقيعات  إرسال أو تسلم السجالت

االلكترونية في نطاق أداء األعمال 

 المنوطة بها.

 

 

يصدر مجلس  ( :2صدر البند )

الوزراء ، بناء على عرئ من الوزير 

 ، بعد التنسيق مع الجهات المختصة

ا ينظم االشتراطات الفنية بشأن قرارل 

إرسال وتسلم السجالت والتوقيعات 

 للجهات العامة. االلكترونية

 

 

 

 

 

في نطاق أداء األعمال  اإللكترونية

 المنوطة بها .

يصدر مجلس  ( :2صدر البند )

الرئيس ، بناء على عرئ من  الوزراء

بعد التنسيق مع الجهات  التن يذي

ا ينظم االشتراطات المختصة ، قرارل 

وتحدي   الفنية بشأن إرسال وتسلم

السجالت والتوقيعات اإللكترونية 

للجهات العامة  وذلك  ال  فتر  ر 

أشهر من تاريخ العمل بهذا  6تتجاوز 

القانون  وينشر القرار في الجريد  

 الرسمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1( البند )5ماد  )

توصييييييي اللجنيية بييالموافقيية على قرار 

 النواب.مجلس 

 

 بعد التنسيق مع الجهات المعني بالهيئة

ا ينظم االشتراطات ، قرارل المختصة

وتحدي   الفنية بشأن إرسال وتسلم

السجالت والتوقيعات اإللكترونية 

العامة  وذلك  ال  فتر  ر للجهات 

أشهر من تاريخ العمل بهذا  6تتجاوز 

القانون  وينشر القرار في الجريد  

 الرسمية .

 

 

 

 

 

 :(1( البند )5ماد  )
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:1( البند )5ماد  )

 

للسجالت اإللكترونية ذات  -1

رر  في اإلثبات الحجية المق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1( البند )5ماد  )

  قرر المجلس الموافقييية على نص

المييادة كمييا وردت في المشييييييروع 

بقانون، مع مراعاة تصييحيح الخطأ 

 )ارلكترونيدددة(اإلمالئي في كلمييية 

الواردة في السيييييطر األول ، وكلمة 

الواردة في السييييييطر  )ارلكتروني(

( الواردة الكترونيالرابع، وكلميية )

في السيييطر قبل األخير، ليصيييبحوا 

)اإللددكددتددروندديدددة( و)اإللددكددتددرونددي( 

 و)إلكتروني(.

 نص المادة بعد التعديل:

، في نطاق اإللكترونيةللسييييجالت  -1

جارية ، ذات  ية والت مدن عامالت ال الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، في اإللكترونيدددةللسييييييجالت  -1

المدنية والتجارية نطاق المعامالت 

بات ، ذات الحجية  المقررة في اإلث

للمحررات الرسييييييمية والعرفية في 

أحكيييام قيييانون اإلثبيييات في المواد 

المدنية والتجارية بحسييب األحوال، 
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

ور ينكر األثر   للمحررات العرفية

الوارد  في القانوني للمعلومات 

ي  من ح  السجالت اإللكترونية

  بمقتضا اصحتها وإمكان العمل  

ً  –لمجرد ورود ا  ً أو جزئيا  –كليا

في شكل سجل إلكتروني أو اإلشار  

 إليها في  ذا السجل.

 

 

 

 

 (:1( البند )5ماد  )

 

ق ، في نطاااللكترونية للسجالت -1

المعامالت المدنية والتجارية ، ذات 

الحجية المقررة في اإلثبات للمحررات 

الرسمية والعرفية في أحكام قانون 

اإلثبات في المواد المدنية والتجارية 

بحسب األحوال، وذلك متى استوفت 

الشروط المنصوص عليها في هذا 

القانون وقراراته التنفيذية، وال ينكر 

األثر القانوني للمعلومات الواردة في 

السجل االلكتروني من حيث صحتها 

وإمكان العمل بمقتضاها لمجرد 

ل –دها وور ل او جزئيا في شكل سجل  -كليا

الكتروني أو اإلشارة إليها في هذا 

 السجل.

الييحييجيييييية الييمييقييررة فييي اإلثييبيييات 

للمحررات الرسييييييميييية والعرفيييية في 

أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية 

والتجارية بحسب األحوال، وذلك متى 

اسيييتوفت الشيييروط المنصيييوص عليها 

في هييذا القييانون وقراراتييه التنفيييذييية، 

وال ينكر األثر القيييانوني للمعلوميييات 

من  اإللكترونيالواردة في السييييييجييل 

ث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها حي

ل –دهييا ولمجرد ور ل او جزئيييا في  -كليييا

أو اإلشارة إليها  إلكترونيشكل سجل 

 في هذا السجل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وذليييك متى اسييييييتوفيييت الشييييييروط 

المنصييييييوص عليها في هذا القانون 

ية، وال ينكر األثر  يذ ته التنف وقرارا

القيييانوني للمعلوميييات الواردة في 

من حييييث  اإللكترونيالسيييييييجيييل 

وإمكان العمل بمقتضيييياها  صييييحتها

ل –دها ولمجرد ور ل او جزئيا  في -كليا

أو اإلشيييارة  إلكترونيشيييكل سيييجل 

 إليها في هذا السجل.
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (9ماد  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9ماد  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9ماد  )

 

 

 

  اآلتي : مجلس النوابقرر 

"الوصددو  إليها إضييافة عبارة  -1

بعد كلمة )يتيح(  واسدددددتخدامها و"

 (.1في الفقرة )ب( من البند  )

تصييييييحيح الخطيأ اإلمالئي في  -2

وأي كلمة مشيييتقة  )الكتروني(كلمة 

منها بإضييييافة الهمزة ل،لأ ، أينما 

 وردت في المادة .

تصييييييحيح الخطيييأ اللغوي في  -3

كلمة )بإتباع( الواردة في الفقرة )أ( 

 تباع(.ا( لتصبح )ب4) من البند

 (9ماد  )

 
 

توصي اللجنة بالموافقة على قرار 

 مجلس النواب.

 (9ماد  )
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 ح ظ المستندات

 

إذا أوجب القانون حفظ أية   -1

مستندات أو سجالت أو معلومات تم 

إنشاؤها أو إرسالها أو   تسلمها، سواء 

إلكتروني أو ورقي، فإن في شكل 

حفظها في شكل سجل إلكتروني يفي 

بهذا الغرئ إذا توفرت الشروط 

 اآلتية:

 

 

 

أن يتم حفظ السجل اإللكتروني    -أ

بالصيغة التي تم بها إنشاؤه أو إرساله 

أو تسلمه، أو يتم حفظه في صيغة يثبت 

أنها تمثل بدقة المعلومات األصلية التي 

 أو تسلمها. تم إنشاؤها أو إرسالها

 

 

 

 

( من 4)مع مراعيياة أحكييام البنييد  -1

المادة ، إذا اشييييييترط القانون  ههذ

حفظ مسيييييتندات أو سيييييجالت أو 

معلوميييات سييييييواء في شييييييكيييل 

كتروني أو ورقي فيييإن هيييذا  ل ا

ل إذا تم حفظ  الشييييرط يكون متحققا

تلك المسيييتندات أو السيييجالت أو 

المعلومييات في شييييييكييل سييييييجييل 

الكتروني متى توافرت الشييييروط 

 اآلتية:

أن يتم حفظ السييييييجييل االلكتروني  -أ

بالشيييكل الذي أنشييير أو أرسيييل أو 

استلم به، أو بشكل يمكن من إثبات 

 نص المادة بعد التعديل :

ند ) -1 عاة أحكام الب ( من 4مع مرا

المادة ، إذا اشييييييترط القانون حفظ  ههذ

مسييييييتندات أو سييييييجالت أو معلومات 

أو ورقي  لكترونيإسيييييواء في شيييييكل 

ل إذا تم  قا فإن هذا الشييييييرط يكون متحق

حفظ تلك المسيييتندات أو السيييجالت أو 

المعلومات في شيييكل سيييجل الكتروني 

 متى توافرت الشروط اآلتية:

 لكترونياإلأن يتم حفظ السييييييجيييل  -أ

بالشييييكل الذي أنشيييير أو أرسييييل أو 

شكل يمكن من إثبات  ستلم به ، أو ب ا

أنه يمثل بدقة المعلومات األصييييييلية 

التي تم إنشييييييياؤها أو إرسيييييييالها أو 

 استالمها.

ند ) -1 عاة أحكام الب ( من 4مع مرا

المادة ، إذا اشييييييترط القانون حفظ  ههذ

مسييييييتندات أو سييييييجالت أو معلومات 

 أو ورقي فإن لكترونيإسواء في شكل 

ل إذا تم حفظ  هذا الشييييييرط يكون متحققا

تليييك المسييييييتنيييدات أو السييييييجالت أو 

المعلومات في شييييكل سييييجل الكتروني 

 متى توافرت الشروط اآلتية:

 لكترونياإلأن يتم حفظ السييييييجيييل  -أ

بالشكل الذي أنشر أو أرسل أو استلم 

به ، أو بشييييييكل يمكن من إثبات أنه 

يمثل بدقة المعلومات األصيييييلية التي 

 تم إنشاؤها أو إرسالها أو استالمها.

أن تكون المعلوميييات محفوظييية  -ب

الوصدددددددو  إليهدددا  يتيح على نحو

 .واستخدامها
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

أن تكون المعلومات التي تضمنها  -ب

السجل اإللكتروني الذي تم حفظه قابلة 

ألن يتم الحقا الدخول عليها وعرضها 

 واستخراجها بشكل قابل للفهم.

 –إن وجدت  –بيان المعلومات   -ج

التي تحدد مصدر المستند والجهة 

المرسل إليها وتاريخ ووقت إرساله أو 

إذا كان المستند المحفوظ تسلمه، وذلك 

ل.  قد أرسل أو تم تسلمه إلكترونيا

موافقة الجهة العامة التي يخضع    -د

على  –إن وجدت  –النشاط إلشرافها 

أن يتم الحفظ في شكل سجل إلكتروني 

واستيفاء أية اشتراطات تحددها هذه 

 الجهة.

ال تسري االشتراطات المنصوص   -2

ة عليها في البند السابق على أي

أنه يمثل بدقة المعلومات األصيييلية 

التي تم إنشيييييياؤها أو إرسييييييالها أو 

 استالمها.

أن تكون المعلومات محفوظة  -ب

على نحو يتيح اسييتخدامها أو 

ل.  الرجوع إليها الحقا

إن –حيييفيييظ اليييميييعيييليييوميييات  -ج

التي تمكن من تحديد  -وجدت

مصيييدر المسيييتند االلكتروني  

ة وصوله وتاريخ ووقت هوج

 إرساله واستالمه.

ال يمتد االلتزام بحفظ المعلومات  -2

ل للفقرة )ج( من البند ) ( من 1وفقا

هذه المادة إلى أية معلومات تنشييأ 

ية عند  قائ بصييييييورة معتادة أو تل

أن تكون المعلوميييات محفوظييية  -ب

الوصددددددو  إليهددا  يتيح على نحو

 .واستخدامها

 -إن وجيييدت–حفظ المعلوميييات  -ج

التي تمكن من تحييديييد مصيييييييدر 

ة هيييوج  لكترونياإلالمسييييييتنيييد 

وصييييوله وتاريخ ووقت إرسيييياله 

 واستالمه.

ال يمتد االلتزام بحفظ المعلومات  -2

ل للفقرة )ج( من البند ) ( من 1وفقا

هذه المادة إلى أية معلومات تنشييأ 

ية عند  قائ بصييييييورة معتادة أو تل

إنشاء أو إرسال أو استالم السجل 

. 

يجوز ألي شييييييخص اسييييييتيفييياء  -3

االشيييتراطات المنصيييوص عليها 

التي  -إن وجدت–حفظ المعلومات  -ج

تمكن من تحديد مصييييييدر المسييييييتند 

ة وصيييييوله وتاريخ هوج  لكترونياإل

 ووقت إرساله واستالمه.

ال يمتد االلتزام بحفظ المعلومات  -2

ند ) ل للفقرة )ج( من الب قا ( من هذه 1وف

المادة إلى أية معلومات تنشيييأ بصيييورة 

معتادة أو تلقائية عند إنشييياء أو إرسييال 

 أو استالم السجل .

يجوز ألي شييييييخص اسييييييتيفيياء  -3

االشيييييتراطات المنصيييييوص عليها في 

( من هذه المادة باالسييييييتعانة 1البند )

 بخدمات أي شخص آخر.

ليس في هيييذه الميييادة ميييا يحول  -4

 دون اآلتي :
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

معلومات تطرأ في السياق المعتاد 

لإلنشاء أو المعالجة أو البث أو اإلرسال 

 أو الحفظ أو العرئ.

يجوز ألي شخص استيفاء      -3

( من 1الشروط المشار إليها في البند )

هذه المادة من خالل االستعانة بخدمات 

 أي شخص آخر.

 

 

إنشاء أو إرسال أو استالم السجل 

. 

اسييييييتيفييياء يجوز ألي شييييييخص  -3

االشيييتراطات المنصيييوص عليها 

( من هيييذه الميييادة 1في البنيييد )

باالسيييتعانة بخدمات أي شيييخص 

 آخر.

ليس في هذه المادة ما يحول دون  -4

 اآلتي :

وجود نص في قييانون آخر  -أ

يقضييييييي باالحتفاظ بالمسييييييتندات أو 

السيييييجالت أو المعلومات في شيييييكل 

لكترونيييية وفق نظيييام  سيييييييجالت ا

راءات الكتروني خاص أو بإتباع اج

رسييييييييال أو أو الحفظ أو اإل محييددة،

 االستالم عبر وسيط الكتروني محدد.

( من هيييذه الميييادة 1البنيييد )في 

باالسيييتعانة بخدمات أي شيييخص 

 آخر.

ليس في هذه المادة ما يحول دون  -4

 اآلتي :

وجود نص في قانون آخر يقضي  -أ

بييياالحتفييياظ بيييالمسييييييتنيييدات أو 

السجالت أو المعلومات في شكل 

وفق نظييام  لكترونيددةإ سييييييجالت

نيإ ترو ك تبددداعخييياص أو  ل  بدددا

أو الحفظ أو  اجراءات محيييددة،

االرسال أو االستالم عبر وسيط 

 لكتروني محدد.إ

( من 2بمراعاة ما ورد في البند ) -ب

( من هذا القانون، يجوز 4المادة )

لييلييجييهيييات الييعيييامييية أن تييحيييدد 

وجييود نييص فييي قيييانييون آخيير  -أ

يقضييييييي بياالحتفياظ بيالمسييييييتنيدات أو 

كل  السييييييجالت أو المعلومات في شيييييي

 يلكترونإوفق نظام  لكترونيةإ سجالت

باعخاص أو  أو  اجراءات محددة، بات

الحفظ أو االرسيييييال أو االسيييييتالم عبر 

 لكتروني محدد.إوسيط 

( 2بمراعيياة مييا ورد في البنييد ) -ب

( من هذا القانون، يجوز 4من المادة )

للجهات العامة أن تحدد اشييييييتراطات 

 يةإلكتروناضيييافية لالحتفاظ بسيييجالت 

 ع الختصاصها .ضتخ
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

بمراعيياة مييا ورد في البنييد  -ب

 ( من هذا القانون،4( من المادة )2)

يجوز للجهيييات العيييامييية أن تحيييدد 

ضييييييييافييية لالحتفيياظ إاشييييييتراطييات 

تخ نيييية  ترو ك ل جالت ا ع ضيييييييبسييييييي

 الختصاصها .

 

 

 

اشييييييتراطات اضييييييافية لالحتفاظ 

ع ضييييييتخ إلكترونيددةبسييييييجالت 

 الختصاصها .

 

 

 

 الماد  الثانية 

 

 

 

 

 

 

 الماد  الثانية

 مقدمة الماد  الثانية

 

  إعادة صوغ  مجلس النوابقرر

مقدمة المادة على النحو الوارد 

 أدناه.

 مقدمة المادة بعد التعديل()نص 

 الثالثة بعد إعاد  الترقيمماد  ال

 توصي اللجنة باآلتي:

  بعدم الموافقة على قرار مجلس

النواب بإضافة تعريأ "الهيئة" 

ة في هذه المادو"الرئيس التنفيذي" 

؛ وذلك الثانية من مشروع القانون

 الثالثةماد  ال
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

المرسييوم ( من 24يضيياف إلى المادة )

بشيييأن  2002( لسييينة 28بقانون رقم )

ند جديد برقم  ية ب المعامالت االلكترون

 ( نصه اآلتي:3)

يعيياقييب على التزوير في السييييييجييل -3

االلكتروني الرسيييمي بالسيييجن الذي ال 

يقل عن سيييييينة وال يزيد على عشيييييير 

سييينوات وبالغرامة التي ال تجاوز مائة 

وخمسييييييين آلأ دينار أو بإحدو هاتين 

 . العقوبتين

ويعييياقيييب على التزوير في السييييييجييل 

بيييالحبس ميييدة ال  يااللكتروني العرف

مة  تزيد على خمس سيييييينوات وبالغرا

التي ال تجييياوز ميييائييية ألأ دينيييار أو 

 بإحدو هاتين العقوبتين .

( من المرسوم 1يُضاف إل  الماد  )

بشأن  2002( لسنة 28بقانون رقم )

المعامالت اإللكترونية تعري ا 

"الهيئة" و "الرئيس التن يذي"  

( بند جديد 24ويُضاف إل  الماد  )

( بند جديد 26(  وإل  الماد  )3برقم )

 -بعد إعاد  الترقيم–برقم )ج( 

 تي:نصوصها كاآل

إلضافتها في المادة المستحدثة 

 (.األولى)

  الموافقة على قرار مجلس النواب

إلى  (3بند جديد برقم )ة بشأن إضاف

( وإضافة بند جديد برقم 24المادة  )

 ( مع مراعاة26)ج( إلى المادة )

 ترقيم البنود الالحقة.إعادة 

من المرسوم ( 24يُضاف إل  الماد  )

بشأن  2002( لسنة 28بقانون رقم )

بند جديد برقم المعامالت ارلكترونية 

( بند جديد برقم 26)(  وإل  الماد  3)

نصوصها  -بعد إعاد  الترقيم–)ج( 

 كاآلتي:
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 1ماد    

  اآلتي: مجلس النوابقرر 

ى ن إليإضافة التعريفين اآلتي

( من المرسوم بقانون 1المادة )

بشأن  2002( لسنة 28رقم )

 لكترونية:المعامالت اإل

الهيئة:  يئة المعلومات والحكومة 

 اإللكترونية.

التن يذي: الرئيس التن يذي الرئيس 

لهيئة المعلومات والحكومة 

 اإللكترونية.

 24ماد  

 

 :قرر المجلس اآلتي 

تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة  .1

( لتصبح الاللكتروني)

(، أينما وردت في اإللكتروني)

 المادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24ماد  

 

قرار توصي اللجنة بالموافقة عل  

 مجلس النواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24ماد  
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

أو بإحدى  اتين حذف عبارة " .2

" الواردة في السطر العقوبتين

( المراد 3الثاني من البند )

( من 24إضافته للمادة )

( 28المرسوم بقانون رقم )

بشأن المعامالت  2002لسنة 

 اإللكترونية.

 نص المادة بعد التعديل

يعيياقييب على التزوير في السييييييجييل -3

الرسيييمي بالسيييجن الذي ال  اإللكتروني

يقل عن سيييييينة وال يزيد على عشيييييير 

سييينوات وبالغرامة التي ال تجاوز مائة 

 .لأ دينارأوخمسين 

ويعاقب على التزوير في السجل 

د بالحبس مدة ال تزي يالعرف اإللكتروني

على خمس سنوات وبالغرامة التي ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جل  -3 قب على التزوير في السيييييي عا ي

الرسيييمي بالسيييجن الذي ال  اإللكتروني

يقل عن سيييييينة وال يزيد على عشيييييير 

سييينوات وبالغرامة التي ال تجاوز مائة 

 .لأ دينارأوخمسين 

ويعاقب على التزوير في السجل 

د بالحبس مدة ال تزي يالعرف اإللكتروني

على خمس سنوات وبالغرامة التي ال 
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

أو بإحدو هاتين  تجاوز مائة ألأ دينار

 .العقوبتين

 

 26ماد  

 :قرر المجلس اآلتي 

إضافة بند جديد برقم )ج( إلى المادة  .1

( من المرسوم بقانون رقم 26)

بشأن  2002( لسنة 28)

، نصه المعامالت اإللكترونية

تحديد واعتماد  -جاآلتي: "

سائل واألنظمة اإللكترونية الو

ق من  وية المتعامل بهدف للتحق

استخدام األنظمة والخدمات 

 .اإللكترونية"

إعادة ترقيم البنود الالحقة في المادة  .2

( من المرسوم بقانون رقم 26)

بشأن  2002( لسنة 28)

 المعامالت اإللكترونية.

 

 

 

 

 

 

 26ماد  

توصي اللجنة بالموافقة عل  قرار 

 مجلس النواب.

أو بإحدو هاتين  تجاوز مائة ألأ دينار

 .العقوبتين

 26ماد  
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 نص المادة بعد التعديل

تحديد واعتماد الوسائل واألنظمة  -ج

اإللكترونية للتحقق من  وية 

المتعامل بهدف استخدام األنظمة 

 والخدمات اإللكترونية.

تنظيم كافة المسائل التي تد ل في  -د

ً ألحكام  ذا  ا تصاصه طبقا

 القانون.

 

 

 

 

 

 

 

تحديد واعتماد الوسائل واألنظمة  -ج

اإللكترونية للتحقق من  وية 

المتعامل بهدف استخدام األنظمة 

 والخدمات اإللكترونية.

تنظيم كافة المسائل التي تد ل في  -د

ً ألحكام  ذا  ا تصاصه طبقا

 القانون.

 

 

 المادة الثالثة : 

يصييييدر مجلس الوزراء االشييييتراطات 

( 2الفنية المنصيييييوص عليها في البند )

 المادة الثالثة :

  قرر المجلس حذف المادة، حيث تم

في المادة األولى من  تضمينها

 المادة الثالثة :

توصي اللجنة بالموافقة عل  قرار 

مجلس النواب بحذف  ذه الماد   

 الثالثة : المادة
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

( 28( من القييانون رقم )4من المييادة )

بشيييييييييأن المعيييامالت  2002لسيييييينييية 

ترة ال  ف كترونيييية، وذليييك خالل  االل

تتجاوز سيييييتة أشيييييهر من تاريخ العمل 

 بهذا القانون.

 

 

 

 

مشروع القانون، مع مراعاة 

 إعادة ترقيم المادة الالحقة.

( من الماد  2وتضمينها في  البند )

( الوارد  في الماد  الثانية بعد 4)

 إعاد  الترقيم من مشروع القانون.

 ماد  مستحدثة برقم )الثالثة(  

 

  استحداث مادة  مجلس النوابقرر

يكون ترقيمها )الثالثة( نصها 

 اآلتي:

"يلغ  تعري ا " الوزار " 

( من 1و"الوزير" من الماد  )

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 ماد  مستحدثة برقم )الثالثة(

 

توصي اللجنة بعدم الموافقة عل  قرار 

عس  داث معدة عااا صمجلس النواب 

ألبه  م  ضمعا هلا  قنعمهع )ااثعاثة( 

 األااى( اامس  دثة.اابص فن اامعدة )
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

بشأن المعامالت  2002

 اإللكترونية.".

 

 )نص المادة المستحدثة(

تعري ا " الوزار " "يلغ  

( من 1و"الوزير" من الماد  )

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية. 2002

 

 

 

 

 

 

 

 ماد  مستحدثة برقم )الرابعة(  

  استحداث مادة  مجلس النوابقرر

يكون ترقيمها )الرابعة( نصها 

الوارد أدناه، مع مراعاة إعادة 

 ترقيم المادة الالحقة:

 )نص المادة المستحدثة(

تٌستبد  بكلمة الوزار  الوارد  بالماد  

( 28( من المرسوم بقانون رقم )16)

 (الرابعةماد  مستحدثة برقم )

 

عدم الموافقة عل  قرار مجلس النواب 

بإضافة  ذه الماد  المستحدثة  وذلك 

المستحدثة لتضمينها في الماد  

 )األول (.
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

بشأن المعامالت  2002لسنة 

اإللكترونية كلمة "الهيئة"  و بكلمة 

 "الوزير" عبار  "الرئيس التن يذي"

  (26(  و)16الوارد  بالمادتين )

وبعبار  "للوزير" الوارد  بالمادتين 

( عبار  "الرئيس 17( و)16)

وبعبار  "وزار  التجار   تن يذي" ال

( 23) بالماد والصناعة" الوارد  

عبار  " يئة المعلومات والحكومة 

اإللكترونية" من ذات المرسوم 

 بقانون.
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نصوص المواد كما وردت في 

( لسنة 28المرسوم بقانون رقم )

 بشأن المعامالت اإللكترونية 2002

نصوص مواد مشروع القانون كما 

 وردت من الحكومة
 نص بعد التعديلال توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 المادة الرابعة 

 

 والوزراء على رئيس مجلس الوزراء

تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما يخصييييييه  –

القييانون ، ويعمييل بييه من اليوم التييالي 

 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 المادة الرابعة

 المادة الخامسة بعد إعادة الترقيم

 

 دون تعديل

 المادة الرابعة

 

 دون تعديل

 الماد  الرابعة

 والوزراء على رئيس مجلس الوزراء

تنفيذ أحكام هذا  –كل فيما يخصه  –

القانون ، ويعمل به من اليوم التالي 

 لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
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 م 2016 أكتوبر 27التاريخ : 

 

 املسقطي   احملرتمسعادة األستاذ / خالد حسني 

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

ص  دعض ص ك م اعم  اامقسام صقعباا  قنم ) ( اسبة ) ( مشقان نعبااالموضوع : 

 م صشاا اام عم   اإلاا قابعة، اامقافق ابمقسام اامبان2002( اسبة 28قنم )

 م.2015( اسبة 28قنم )

 

   عة طعصة اص د،

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2016يوليو  20بتاريخ      

 مشقان نعباا (، نسخة من2د  4ص ل ت ق / ف  24، ضمن كتابه رقم ) المجلس

م 2002( اسبة 28ص  دعض ص ك م اعم  اامقسام صقعباا قنم ) ) (   قنم ) ( اسبة 

 م 2015( اسبة 28قنم ) بانصشاا اام عم   اإلاا قابعة، اامقافق ابمقسام اام

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الشؤون المالية واالقتصادية.

 

، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م2016أكتوبر  26وبتاريخ      

 .الثاني
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وعليه تنوه اللجنة أنها  ااااااابق أم قدمت رأيها القانوني للجنة الشااااااااوم المالية      

صادية بتاريخ   مشروع القانومإلى عدم مخالفة ، والذي انتهى 2016مايو  18وااقت

وتاكد لجنة الشااااوم التشاااريعية والقانونية أنها تلتزم برداء  لمبادئ وأحكام الد اااتور.

( مم ال ئحة الداخلية 21وص عليها  ي المادة )مهامها و ق ااختصااااصاااات المنصااا

لمجلس الشاااااااور ، إذ تختص بالنهر  ي مشاااااااروعات القوانيم ومطابقتها ألحكام 

 الد تور.

أما بشاااارم مواءمة  نصااااوص مشااااروعات القوانيم  هي مم اختصاااااص اللجام      

 ،المعنية،  إذا أدخلت اللجنة المختصااة تعدي ت ماثرة على صااياغة مشااروع القانوم

قة رئيس المجلس، إلى  عد موا  له، ب بل ر   تقريرها إلى المجلس أم تحي ها ق جاز ل

لجنة الشااوم التشاريعية والقانونية لتبدي رأيها  ي صاياغة المشاروع وتن ايق مواده 

وأحكااااماااه،  ي حيم أم الم حه أم لجنتكم الموقرة لم تااادخااال أي تعااادي ت على 

نتنا ليس لديها أي م حهات تبديها مضموم نصوص مشروع القانوم؛ وعليه  إم لج

 بحكم اختصاصها.

  

 دالل جاسم الزايد                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           

 


