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 (1ملحق رقم )
 

الخارجية والدفاع تقرير لجنة الشؤون 

واألمن الوطني بخصوص مشروع 

قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم 

م، 2002( لسنة 46بقانون رقم )

االقتراح بقانون )المعد في ضوء 

 المقدم من مجلس الشورى.
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 م 2017 أبريل 19التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين العشرونالتقرير 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر خبصوص 
 م 2002( لسنة 46ابملرسوم بقانون رقم )

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(
 شريعي الرابعدور االنعقاد العادي الثالث من الفصل الت

 

 مقدمـة:
  

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      

 ( املؤرخ يف3د 4/ص ل خ أ/ ف490الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

تعديل مشروع قانون بوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،2017 مارس 19 

م 2002( لسنة 46قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر ابملرسوم بقانون رقم )بعض أحكام 

داء ، على أن تتم دراسته وإب)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى(

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

 ة ابإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجن

 :يف االجتماعات التالية قانونمشروع التدارست اللجنة  

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع الرقم

 م2017 مارس 26 حلادي عشرااالجتماع  1

 م2017 أبريل 10 الثاين عشراالجتماع  2

 م2017 أبريل 17 الرابع عشراالجتماع  3

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتىا على الوملئع املتعلقة مبشتتتتتروع القانون مووتتتتتوع النظر وال   (1)
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. -

 (مرفق) .والتصاحل مقدمة من الباحث القانوين مبجلس الشورىمذكرة حول مفىوم الصلح  -

 (رفقممشروع القانون املذكور، ومذكريت هيئة التشريع واإلفتاء القانوين، واحلكومة املوقرة. ) -

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع كل من:  (2)
 

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -

 الوزارية.رئيس شعبة اللجان  النقيب حممد يونس اهلرمي  .1
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 من إدارة الشؤون القانونية.  أمحد عبدهللا اجلازي املالزم .2

 

الدكتورة الشــــيوة نورة وزارة العدل والشــــؤون اإلســــالمية واألوقاض، وقد حضــــرت  -
 آل خليفة املستشار القانوين للوزارة. بنت خليفة

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان،  وقد حضر: -
 

 ب رئيس جملس املفوضية.انئ  السيد عبدهللا أمحد الدرازي .1

 مديرة الشؤون القانونية.  السيدة لطيفة راشد اجلالمهة .2
 

 الدكتور علي حسـن الطوالبةشارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس  -
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا  -

 التشريعية والقانونية: رأي جلنة الشؤون -اثنيــاا

رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحيتني      

 .الدستورية والقانونية

ــاااثلث  :رأي وزارة الداخلية -ــ

بني ممثال وزارة التتدايليتتة أن الوزارة تتفع مع متتا ورد يف متتذكريت هيئتتة التشتتتتتتتتتتتتتتريع واإلفتتتاء      

 القانوين، واحلكومة املوقرة، بشأن مشروع القانون.
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ــاا  :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاضرأي وزارة  -رابعــ

توافع رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع ما ورد يف مذكريت هيئة التشريع      

 واإلفتاء القانوين، واحلكومة املوقرة، بشأن مشروع القانون.

 

ــاا      :املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانرأي  -خامســــ

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان موافقة املؤسسة من حيث املبدأ على مواد  أبدى ممثلو     

مشروع القانون، وأكدوا على وجوب تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية حبيث يتضمن نصوص 

واء مادًيا ين عليه على ج ر الضرر الواقع عليه، ستساعد املتىم على إهناء القضية، وتساعد اجمل

، إال أن املؤسسة الوطنية ال تتفع مع صياغة نصوص املواد الواردة يف مشروع القانون،  أو معنوًيا

وترى أن يتم استبدال مصطلح )الصلح( حمل مصطلح )التصاحل(، وذلك لوجود فرق بني 

 املصطلحني املذكورين.

 

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان الفرق بني الصلح والتصاحل، حيث إن الصلح  وبني ممثلو     

يكون بني أطراف الواقعة، ويكون مبحض إرادة اجملين عليه، دون تديل اجلىة القضائية، حيث 

يشمل اجلرائم املعاقب عليىا ابحلبس أو الغرامة أو االثنني معاا، وجيوز أن يكون الصلح بتعويض 

 األطراف أو مقابل أديب كقيام املتىم ابالعتذار للمجين عليه، وجيوز الصلح مايل تتفع عليه
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بعد احلكم النىائي ويكون الصلح بني اجملين عليه واملتىم يف هذه احلالة بعيداا عن ساحة 

القضاء، أما التصاحل فيكون بني أحد طريف الدعوى وهي اجلىة اإلدارية متمثلة يف النيابة العامة 

لعام كممثل للمجتمع، حبيث يقوم مأمور الضبط القضائي بعرض التصاحل على أو االدعاء ا

 املتىم، والتصاحل مقصور على اجلنح واملخالفات املعاقب عليىا ابلغرامة فقط.

 

ــااساد  رأي اللجنــة: -ســــ
 

بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصتتتتتتادر  تدارستتتتتتت اللجنة مشتتتتتتروع القانون   

م )املعد يف وتتتتتتوء االقااو بقانون املقدم من جملس 2002( لستتتتتتنة 46م بقانون رقم )ابملرستتتتتتو 

 ،العدل والشتتتتتتتتتؤون اإلستتتتتتتتتالمية واألوقافوزارة الدايلية، ووزارة  كل من:  مع ممثلي الشتتتتتتتتتورى(

واطلعت  ،، واملستتتتتتشتتتتتار القانوين لشتتتتتؤون اللجان ابجمللسواملؤستتتتتستتتتتة الوطنية حلقوق اإلنستتتتتان

ا لسالمة اللجنة  على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا

نواب قرار جملس ال علىاطلعت ، كما قانون من الناحيتني الدستتتتتتتتتتتتتتتورية والقانونيةمشتتتتتتتتتتتتتتروع ال

فضالا عن  –، واستعروت اللجنة مواد املشروع والذي يتألف ومرفقاته بشأن مشروع القانون

مكرراا(،  21إوتافة مادتني جديدتني برقمي ) األوىل املادة تضتمنت، مادتنيمن  –الديباجة 

مكرراا ملنياا( إىل الفصتتتتل الثاين من الباب األول من الكتاب األول من قانون اإلجراءات  21)

، يف حني جاءت املادة الثانية 2002( لستتتتتتتتتتتتنة 46اجلنائية الصتتتتتتتتتتتتادر ابملرستتتتتتتتتتتتوم بقانون رقم )
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 تنفيذية.

 

للمجين عليه أو وكيله يف اجلنح املنصــوص عليها : "على( مكرراا 21ادة )ونصــت امل     

( من قـــــانون العقوابت، واملضــــــــــرور يف اجلن ـــــة 395(، )343(، )339يف املواد )

( من قانون العقوابت أن يطلب إىل النيابة العامة أو 342املنصــــــــــوص عليها يف املادة )

وى ويرتتب على الصــلح انقضــاء الدعاحملكمة حبســب األحوال إابات حــل ه مع املتهم. 

 ".اجلنائية، وال أار للصلح على حقوق املضرور من اجلرمية

 

للمتهم يف أية حالة عليها الدعوى، التصـــــا  " اثنياا( على: –مكرراا  21ونصـــــت املادة )

يف املوالفات اليت تكون عقوابهتا الغرامة، واجلنح اليت يعاقب عليها ابلغرامة أو احلبس 

يزيد حده األقصى على ستة أشهر. ويكون التصا  لدى حمرر احملضر أو النيابة  الذي ال

العامة، على أن يســــدد املتهم نصــــف احلد األقصــــى للغرامة املقررة للعقوبة. ف  ا أحيلت 

الدعوى اجلنائية إىل احملكمة املوتصـــة،  وز للمتهم التصـــا  قبل حـــدور حكم جنائي يف 

أرابع احلد األقصـــى للغرامة املقررة للعقوبة، ويصـــدر وزير الدعوى، على أن يســـدد االاة 

العدل والشــنون اإلســالمية واألوقاض قراراا بت ديد اجلهة اليت يتم الســداد إليها. ويرتتب 

 ."على التصا  انقضاء الدعوى اجلنائية، وال أار للصلح على احلقوق املدنية للمضرور
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ا تقليل عدد القضتتتتتتتتتتتتتتاًي املنظورة أمام ا اكم توف ا  وترى اللجنة أمهية مشتتتتتتتتتتتتتتروع القانون يف     

ا للعتبء على النيتابتة العتامتة وا تاكم، دون أن يؤثر ذلتك على حقوق  للوقتت واجلىتد، ويفيفتا

اجملين عليه، أو املضتتتتتتترور من اجلراة، ابإلوتتتتتتتافة إىل مراعاة مصتتتتتتتلحة املضتتتتتتترور يف جرائم القتل 

 جل ر الضرر الذي أصابه.واإلصابة اخلطأ من يالل حصوله على تعويض 

ني ( أينما وردت يف املادتالتصـــــا ( حمل كلمة )الصـــــلحاستتتتتتتتبدال كلمة )وقررت اللجنة      

الواردتني يف املادة األوىل من مشتتتتتتتتتتتتتتروع القانون، وذلك ألن مكرراا ملنياا(  21)و مكرراا( 21)

الصتتتتتتتتتتتتتتلح يكون بني أطراف الواقعتتتة، ويكون مبحض إرادة اجملين عليتتته، دون تتتتديتتتل اجلىتتتة 

القضتتتتتتتتتتائية، حيث يشتتتتتتتتتتمل اجلرائم املعاقب عليىا ابحلبس أو الغرامة أو االثنني معاا، وجيوز أن 

يكون الصلح بتعويض مايل تتفع عليه األطراف أو مقابل أديب كقيام املتىم ابالعتذار للمجين 

 الصتتتتتتتلح بعد احلكم النىائي ويكون الصتتتتتتتلح بني اجملين عليه واملتىم يف هذه احلالة عليه، وجيوز

ا عن ستتتتتتتاحة القضتتتتتتتاء،  التصتتتتتتتاحل يكون بني أحد طريف الدعوى وهي اجلىة اإلدارية  بينمابعيدا

متمثلتتة يف النيتتابتتة العتتامتتة أو االدعتتاء العتتام كممثتتل للمجتمع، حبيتتث يقوم متتأمور الضتتتتتتتتتتتتتتبط 

يىا على املتىم، والتصاحل مقصور على اجلنح واملخالفات املعاقب علالقضائي بعرض التصاحل 

 .ابلغرامة فقط

ديل بعض مشروع قانون بتعويف ووء ذلك توصي اللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على      

)املعد  م2002( لسنة 46أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

لتعديالت اب مواد املشروع ، واملوافقة علىنون املقدم من جملس الشورى(يف ضوء االقرتاح بقا
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 عليه كما وردت يف اجلدول املرفع. ال  أجرهتا اللجنة

 

 اختيار مقرري املوضوع األحلي واالحتياطي: -ــاابعسا

( من الالئحة الدايلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالا لنص املادة )      
 ايتيار كل من:

 مقرراا أحليـاا.  الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان سعادة .1

 مقرراا احتياطيـاا.   الدكتور حممد علي اخلزاعيسعادة  .2

 

 توحيـة اللجنـة: -ــاااثمن

وما أبدي من آراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع القانون، ف ن  يف وتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات املوافقة من حيث املبدأ على  -  
م )املعد يف ضوء االقرتاح 2002( لسنة 46اجلنائية الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

 .بقانون املقدم من جملس الشورى(

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختا  الالزم ،،،
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 خالد حممد جرب املسلم                                   د. حممد علي اخلزاعي            

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة
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 م 2002( لسنة 46مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 الشورى()المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 

)وعلى المرسوووم إضااة ع ارة    -

 1976( لسنة 15بقانون رقم )

العقوبوووات  بووواصووووووووودار قوووانون 

إلى ديرةجع مشاااا     وتعديالته 

 القةن ن.

)المعوودل بووالقووانون تغيي  ارااة    -

 إلى  (2005( لسوووونة 41رقم )

 الديباجة

 
الم ا قع الى ق ا  مجلس  -

الن اب رةلتعديالت التي أج اهة 

 ي الديرةجع، مع تعديل العرة   

األ لى التي أضة هة مجلس 

وعلى قانون الن اب لتصرح )

العقوبات الصادر بالمرسوم 

( لسنة 15بقانون رقم )

 (.  وتعديالته1976

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

نحن حمد بن عيسوووووووى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 الى الدست  ، االطال  رعد

 

 

 

يع  قةن ن اإلج اءات الجنةئ  الى 

الصاااااةد  رةلم سااااا ق رقةن ن  قق 

، المعااادل 2002( لساااااااناااع 46)

، 2005( لساانع 41رةلقةن ن  قق )

ال ا د   ي  )وتعديالته (ارة   

 الديرةجع.

 )نص الديباجة بعد التعديل(

نحن حمد بن عيسوووووووى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 الى الدست  ، االطال  رعد

بقووووانون رقم وعلى المرسووووووووم 

باصووووووودار  1976( لسووووووونة 15)

 قانون العقوبات  وتعديالته 

يع  قةن ن اإلج اءات الجنةئ  الى 

الصاااااةد  رةلم سااااا ق رقةن ن  قق 

  وتعديالته ، 2002( لسنع 46)

 

 
 )نص الديباجة بعد التعديل(

 
نحن حمد بن عيسوووووووى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 الى الدست  ، االطال  رعد

وعلى قانون العقوبات الصوووووووادر 

( 15بووالمرسووووووووم بقووانون رقم )

     وتعديالته1976لسنة 

يع  قةن ن اإلج اءات الجنةئ  الى 

الصاااااةد  رةلم سااااا ق رقةن ن  قق 

  وتعديالته ، 2002( لسنع 46)

 

 

نحن حموود بن عيسوووووووى ةل  لي ووة        

 .ملك مملكة البحرين

 الى الدست  ، االطال  رعد

وعلى قووانون العقوبووات الصووووووووادر 

( لسوونة 15بالمرسوووم بقانون رقم )

     وتعديالته1976

 الى قاااةن ن اإلج اءات الجناااةئياااع 

( 46الصةد  رةلم س ق رقةن ن  قق )

  وتعديالته ، 2002لسنع 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

أق  مجلس الشااااااا     مجلس 

الن اب القةن ن اآلتي نصااااااا   قد 

 صدقنة الي   أصد نةه:

أق  مجلس الشااااااا     مجلس 

الن اب القةن ن اآلتي نصااااا ،  قد 

 صدقنة الي   أصد نةه:

 
 

أق  مجلس الشااااااا     مجلس 

الن اب القةن ن اآلتي نصااااا ،  قد 

 صدقنة الي   أصد نةه:

 

 

أق  مجلس الش     مجلس الن اب 

القةن ن اآلتي نصاااااا ،  قد صاااااادقنة 

 الي   أصد نةه:

 

 األولىمادة ال

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال
 

الم ا قع الى نص مقدمع المةد   -

كمة   د  ي مشااااااا    القةن ن، 

مع تصااااااا يااب ت قيق المااةد   ي 

 ( لتصرحثةنيًة مك ً ا 21ارة   )

 (.(1مكرًرا ) 21)

 

 

 األولىمادة ال

ق ا  مجلس  - م ا قااااع الى  ل ا

ةلم ا قااااع الى نص الن اب راااا

مقااادماااع الماااةد  كماااة   د  ي 

مشااا    القةن ن، مع تصااا يب 

 21ارااااة   )ت قيق المااااةد   ي 

ة( لتصااااااارح )  21مك ً ا ثاااةنياااً

 (.(1مكرًرا )

 األولىمادة ال
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 

يُضااااااةا إلى الثصاااااال الثةني من 

الرةب األ ل من الكتةب األ ل من 

قااااةناا ن اإلجاا اءات الااجاانااااةئاايااااع 

الصاااااةد  رةلم سااااا ق رقةن ن  قق 

مةدتةن ر قمي  2002( لسنع 46)

يةً(  مك ً ا 21مك ً ا(، ) 21) ثةن

 نصهمة اآلتي:

 

 (:مكرًرا 21مادة )

 

 

 )النص بعد التعديل(

يُضااااااةا إلى الثصاااااال الثةني من 

الرةب األ ل من الكتةب األ ل من 

قااااةناا ن اإلجاا اءات الااجاانااااةئاايااااع 

الصاااااةد  رةلم سااااا ق رقةن ن  قق 

مةدتةن ر قمي  2002( لسنع 46)

(، (1) مكرًرا 21مك ً ا(، ) 21)

 نصهمة اآلتي:

 

 مكرراً(: 21مادة )
 

إاةد  صاااااا د المةد  الى الن    -

 ال ا د أدنةه.

 

 )النص بعد التعديل(

يُضااااااةا إلى الثصاااااال الثةني من 

الرةب األ ل من الكتةب األ ل من 

قااااةناا ن اإلجاا اءات الااجاانااااةئاايااااع 

الصاااااةد  رةلم سااااا ق رقةن ن  قق 

مةدتةن ر قمي  2002( لسنع 46)

(، (1) مكرًرا 21مك ً ا(، ) 21)

 نصهمة اآلتي:

 

 مكرراً(: 21مادة )
 

مجلاس  - ق ا   الى  م ا قااااع  ل ا

 .الن اب رإاةد  ص د المةد 

 

 

ضةا إلى الثصل الثةني ةب من الر يُ

األ ل من الكتااةب األ ل من قااةن ن 

اإلج اءات الجنااااةئيااااع الصااااااااااةد  

( لساااانع 46رةلم ساااا ق رقةن ن  قق )

مك ً ا(،  21مةدتةن ر قمي ) 2002

 (، نصهمة اآلتي:(1) مكرًرا 21)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد التعديل( )النص

 (:مكرًرا 21مادة )

له ال اص   يه أو وكي للمجني عل

ه أو وكيلهم ال ووواص  توووأو لورث

ق  ت اللجنااع اساااااااتراادال كلمااع  -

( التصووال ( م ل كلمع )الصوول )

 أينمة   دت  ي المةد .

ردال ارة    - ق  ت اللجنع اسااااااات

الوو ووقوورات األولووى والووثووووانوويووووة )

ال قرة ( م اال ارااة   )والثووالثووة

(، الاا ا د   ااي الااثااقاا   األولووى

المةد ،  ذلك لت ساايع األ لى من 

لح رين أط اا  نطااااةص الصاااااااا

 الدا   الجنةئيع.

 )النص بعد التعديل(

 (:مكرًرا 21مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:مكرًرا 21مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

الياا  أ   كيلاا   ي الجنح  للمجني

المنصااااااا ص اليهااااة  ي الم اد 

( ماااان 395(، )343(، )339)

قةن ن العق رةت،  المضااا     ي 

الجن ااع المنصااااااا ص اليهااة  ي 

( من قةن ن العق رةت 342المةد  )

أن يطلااب إلى النيااةرااع العااةمااع أ  

الم كمع ر ساااااااب األ  ال إثرةت 

صااااال   مع المتهق.  يت تب الى 

   الجنةئيع،الصاالح انقضااةء الدا 

لح الى  ق ص  للصاااااااا ث    ال أ

 المض    من الج يمع.

 

في الجن  المنصوووووص عليها في 

ال قرتين األولى والثووووانيووووة من 

(  وال قرتين األولى 339المادة )

(  343والثووووانيووووة من المووووادة )

ولوولوومضووووووووورور فووي الووجوونووحووووة 

المنصووووووووص عليهوووا في ال قرة 

( من 342ة )األولى من الموووواد

قانون العقوبات إثبات التصووووووال  

مع المتهم أمام النيابة العامة أو 

المحكمة بحسووووووول األحوال  وفي 

األحوال األ رى التي ينص عليها 

 القانون.

 

له ال اص   يه أو وكي للمجني عل

ه أو وكيلهم ال ووواص  توووأو لورث

في الجن  المنصوووووص عليها في 

ال قرتين األولى والثووووانيووووة من 

(  وال قرتين األولى 339المادة )

(  343والثووووانيووووة من المووووادة )

ولوولوومضووووووووورور فووي الووجوونووحووووة 

 قرات الالمنصووووووووص عليها في 

من  األولى والثوووانيوووة والثوووالثوووة

( موووون قووووانووووون 342الوووومووووادة )

صل  مع المتهم العقوبات إثبات ال

مة أ مة أو المحك عا بة ال يا مام الن

بحسوووووووول األحوال  وفي األحوال 

للمجني عليه أو وكيله ال اص  أو 

ه أو وكيلهم ال وووواص  في توووولورث

الجن  المنصووووووووص عليهووووا في 

ال قرتين األولى والثانية من المادة 

(  وال قرتين األولى والثانية 339)

(  وللمضوورور في 343من المادة )

الجنحوووة المنصووووووووص عليهوووا في 

  قرات األولى والثووانيووة والثووالثووةال

( موون قووووانووون 342موون الوومووووادة )

صووووول  مع المتهم العقوبات إثبات ال

أمووام النيووابووة العووامووة أو المحكمووة 

بحسوووووووووول األحوال  وفي األحوال 

 األ رى التي ينص عليها القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويترتل على التصووووال  انقضوووواء 

الدعوى الجنائية  وللنيابة العامة 

يذ العقوبة إذا  تأمر بوقف تن  أن 

 حصل التصال  أثناء تن يذها.

وإذا تعوودد المجني عليهم نتيجووة 

فعوووول إجرامي واحوووود فال يكون 

للتصوووووووووال  أثرا في انقضووووووووواء 

الدعوى الجنائية إال إذا صدر من 

جميع المجني عليهم. وإذا تعوودد 

المجني عليهم في جرائم متعوددة 

كانت مرتبطة ببعضووووووها  سووووووواء

ًطا با بل التجزئة أو غير  ارت ال يق

مرتبطة فال يكون للتصوووووال  أثرا 

األ وورى الووتووي يوونووص عوولوويووهووووا 

 القانون.

انقضوووووواء  الصوووووول ويترتل على 

الدعوى الجنائية  وللنيابة العامة 

يذ العقوبة إذا  تأمر بوقف تن  أن 

 أثناء تن يذها. الصل حصل 

يجووة وإذا تعوودد المجني عليهم نت

فعوووول إجرامي واحوووود فال يكون 

أثرا في انقضواء الدعوى  صول لل

الجنائية إال إذا صووووووودر من جميع 

المجني عليهم. وإذا تعدد المجني 

 عليهم في جرائم متعددة سوووووووواء

 ال كانت مرتبطة ببعضوووها ارتباًطا

 

 

انقضوووووووواء  الصووووووول ويترتوول على 

عامة  بة ال يا لدعوى الجنائية  وللن ا

أن تووأمر بوقف تن يووذ العقوبووة إذا 

 أثناء تن يذها. الصل حصل 

 يجة فعلوإذا تعدد المجني عليهم نت

ا أثر للصل  إجرامي واحد فال يكون

في انقضاء الدعوى الجنائية إال إذا 

صووووووووودر من جميع المجني عليهم. 

عدد المجني عليهم في جرائم  وإذا ت

كوووانوووت مرتبطوووة  متعوووددة سوووووووواء

أو  تجزئةال يقبل ال ببعضووها ارتباًطا
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

 

 

 (:ثانيًا – مكرًرا 21مادة )

 

 

 

 

 

 

 

بة للدعوى الجنائية التي بالنسووووووو

 صدر التصال  بشأنها.

 
 

 ثانيًا( -مكرًرا  21مادة )

إاةد  صاااااا د المةد  الى الن    -

ال ا د أدنةه، مع تصااا يب ت قيق 

 21المااةد  الجااديااد   ي ارااة   )

ًيا – مكرًرا  21( لتصااااااارح )ثان

 (.(1) مكرًرا

 

 

 

 

تجزئة أو غير مرتبطة فال يقبل ال

أثرا بووالنسوووووووبووة  للصووووووول يكون 

للوودعوى الجنووائيووة التي صوووووووودر 

 بشأنها. الصل 

 
 

 ثانيًا( -مكرًرا  21مادة )

مجلاس  - ق ا   الى  م ا قااااع  ل ا

 الن اب رإاةد  صااااااا د المةد  ،

تصاااااا يب ت قيق المةد  الجديد   

( ثانًيا – مكرًرا 21 ي ارة   )

 (.(1) مكرًرا 21لتصرح )

را أث للصوول غير مرتبطة فال يكون 

للوودعوى الجنووائيووة التي بووالنسوووووووبووة 

 بشأنها. الصل صدر 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 

 

 

 

 ي أيااااع  ااااةلااااع اليهااااة  للمتهق

الدا  ، التصااااةلح  ي الماةلثةت 

التي تك ن اق راااةتهاااة الغ اماااع، 

يهااااة  ال يعااااةقااااب  تي  ل جنح ا ل  ا

لذي ال يزيد  رةلغ امع أ  ال رس ا

  ده األقصى الى ستع أشه .

 يك ن التصااااااااااةلح لاااد  م    

الم ضاااااا  أ  النيةرع العةمع، الى 

 )النص بعد التعديل(

 

 ((:1مكرًرا ) 21مادة )

وكيلووه ال وواص   يجوز للمتهم أو

بات التصووووووووال  في الم ال ات  إث

التي تكون عقوبتهووووا الةرامووووة  

والجن  التي يعوووواقوووول عليهووووا 

بالةرامة أو الحبس الذي ال يزيد 

 حدا األقصى على ستة أشهر.

ويكون إثبات التصال  لدى محرر 

المحضوووور أو النيابة العامة  على 

أن يسووووووودد المتهم نصوووووووف الحد 

ق  ت اللجنااع اساااااااتراادال كلمااع  -

( التصووال ( م ل كلمع )الصوول )

 أينمة   دت  ي المةد .

 )النص بعد التعديل(

 

 ((:1مكرًرا ) 21مادة )

يجوز للمتهم أو وكيلووه ال وواص  

في الم ال ات التي  الصوول إثبات 

تكون عقوبتهووا الةرامووة  والجن  

التي يعوواقوول عليهووا بووالةرامووة أو 

الحبس الذي ال يزيد حدا األقصى 

 على ستة أشهر.

 

 

 

 

 ((:1مكرًرا ) 21مادة )

يجوز للمتهم أو وكيلوووه ال ووواص  

في الم ال ات التي  الصووووووول إثبات 

تكون عقوبتهوووا الةراموووة  والجن  

التي يعووواقووول عليهوووا بوووالةراموووة أو 

الحبس الذي ال يزيد حدا األقصووووووى 

 على ستة أشهر.

لدى محرر  الصووووووول ويكون إثبات 

المحضوور أو النيابة العامة  على أن 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

أن يساااااااادد المتهق نصاااااااا ال د 

 ع.للعق راألقصى للغ امع المق    

 

يع إلى  لدا   الجنةئ لت ا  إذا أ ي

الم كمع الماتصاااع، يج ز للمتهق 

التصااةلح قرل صااد    كق جنةئي 

 ي الدا  ، الى أن يساااادد ثالثع 

أ رااة  ال ااد األقصاااااااى للغ امااع 

المق    للعق رع،  يصااااااد   زي  

العااادل  الشااااااائ ن اإلساااااااالمياااع 

 األ قااةا ق اً ا رت ااديااد الجهااع 

 التي يتق السداد إليهة.

 

األقصووووووووى لوولووةوورامووووة الوومووقووررة 

 عقوبة.لل

فاذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى 

المحكمة الم تصة  يجوز للمتهم 

في أيووة حووالووة كووانووت عليهووا  –

إثبات التصوووووووال  قبل  –الدعوى 

صدور الحكم فيها  على أن يسدد 

ثالثة أرباع الحد األقصى للةرامة 

المقررة للعقوبة  ويصووووودر وزير 

العوودل والشووووووويون اإلسوووووووالميووة 

لجهووة واألوقوواف قراًرا بتحووديوود ا

 التي يتم السداد إليها.

لدى محرر  الصوووول ويكون إثبات 

المحضوووور أو النيابة العامة  على 

أن يسووووووودد المتهم نصوووووووف الحد 

األقصووووووووى لوولووةوورامووووة الوومووقووررة 

 للعقوبة.

فاذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى 

المحكمة الم تصة  يجوز للمتهم 

في أيووة حووالووة كووانووت عليهووا  –

قبوول  الصووووووول إثبووات  –الوودعوى 

صدور الحكم فيها  على أن يسدد 

صى للةرامة ثالثة أرباع الحد األق

المقررة للعقوبة  ويصووووودر وزير 

العوودل والشووووووويون اإلسوووووووالميووة 

ف الحد األقصوووى يسووودد المتهم نصووو

 للةرامة المقررة للعقوبة.

 

فوواذا أحيلووت الوودعوى الجنووائيووة إلى 

المحكمة الم تصووووووة  يجوز للمتهم 

في أية حالة كانت عليها الدعوى  –

قبل صووودور الحكم  الصووول إثبات  –

فيها  على أن يسووووووودد ثالثة أرباع 

الحووود األقصوووووووى للةراموووة المقررة 

للعقوبوووة  ويصووووووووودر وزير العووودل 

والشووووووويون اإلسوووووووالمية واألوقاف 

قراًرا بتحديد الجهة التي يتم السداد 

 إليها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 

 يت تب الى التصاااااةلح انقضاااااةء 

الدا   الجنةئيع،  ال أث  للصااالح 

  الى ال ق ص المدنيع للمض   .

ويترتل على التصووووال  انقضوووواء 

الوووودعوى الجنووووائيووووة  وال يكون 

النقضووووووواء الدعوى الجنائية أثر  

 على الدعوى المدنية.

واألوقوواف قراًرا بتحووديوود الجهووة 

 التي يتم السداد إليها.

انقضوووواء  الصوووول ويترتل على 

الووودعوى الجنوووائيوووة  وال يكون 

النقضوووووواء الدعوى الجنائية أثر  

 على الدعوى المدنية.

انقضوووووووواء  الصووووووول ويترتوول على 

كون  ي ئيووووة  وال  جنووووا ل الوووودعوى ا

النقضوواء الدعوى الجنائية أثر  على 

 عوى المدنية.الد

 الثانيةمادة ال

 

 

ااالااى  ئاايااس مااجاالااس الاا ز اء 

  -تنثياااذ هاااذا القاااةن ن - ال ز اء 

 الثانيةمادة ال

 

إاةد  صاااااا د المةد  الى الن    -

 ال ا د أدنةه.

 )النص بعد التعديل(

عوولووى رئوويووس مووجوولووس الوووزراء 

 – كل فيما ي صوووووووه –والوزراء 

 الثانيةمادة ال

ق ا  مجلس  - م ا قااااع الى  ل ا

 .الن اب رإاةد  ص د المةد 

 )النص بعد التعديل(

 الثانيةمادة ال

 

 

عوولووى رئوويووس مووجوولووس الوووزراء 

 – كوول فيمووا ي صووووووووه –والوزراء 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توحية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 يُعمل ر  من الي ق التةلي لم    

شه  من تة يخ نش ه  ي الج يد  

 ال سميع.

تن يووذ هووذا القووانون  ويهعموول بووه 

لتوواري   من اليوم التووالي اعتبوواًرا

 نشرا في الجريدة الرسمية.

على رئيس مجلس الوزراء 

 – فيما ي صهكل  –والوزراء 

تن يذ هذا القانون  ويهعمل به 

لتاري   من اليوم التالي اعتباًرا

 نشرا في الجريدة الرسمية.

تن يوووذ هوووذا القوووانون  ويهعمووول بوووه 

لتووواري   من اليوم التوووالي اعتبووواًرا

 نشرا في الجريدة الرسمية.
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 م2017 مارس 21التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات   رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

)المعد في ضوء االقتراح  2002( لسنة 46الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بقانون المقدم من مجلس الشورى(.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2017 مارس 19بتاريخ      

 مشروع قانون ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  491م )المجلس، ضمن كتابه رق

بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم   رقم ) ( لسنة ) (

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس  2002( لسنة 46بقانون رقم )

ظحاات المالإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء  ،الشورى(

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 مارس 21وبتاريخ     

، وذلك بحضور المستشار المذكور ، ظحيث اطلعت على مشروع القانونالتاسع عشر

 القانوني بالمجلس.

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –والنقاش بعد المداولة  –وانت ت اللجنة       

 .  وأظحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام قانون   رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونترى اللجنة سالمة      

)المعد في  2002( لسنة 46اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

من الناظحيتين الدستورية ، ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(

 والقانونية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون المالية 

بشأن مشروع قانون واالقتصادية 

بتعديل بعض أحكام قانون 

الشركات التجارية الصادر 

( لسنة 21بالمرسوم بقانون رقم )

، )المعد في ضوء م2002

بصيغة »بقانون االقتراح 

 المقدم من مجلس« المعدلة

 النواب.
 

 



 

88 
 

 

 

 م2017مايو  7التاريخ: 

 (10التقرير: )

 

مشروع قانون بتعديل تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية حـــول 
( 21بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 على اقرتاح بقانون )بصيغته املعدلة( املقدم من  2001لسنة 
ً
)املعد بناء

 جملس النواب(

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 

 :مقدمــــــة

(، 3 4ص ل م ق / ف  518م، وبموجب الخطاب رقم )2017 أبريل 23بتاريخ 
رئيس مجلس الشورى إلى لجنة  األستاذ علي بن صالح الصالحأحال صاحب المعالي 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الشؤون المالية واالقتصادية نسخة من 
)المعد بناًء على اقتراح بقانون  2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

منـًا ؛ لمناقشته ودراسته وا عداد تقرير بشأنه متضة( المقدم من مجلس النواب()بصيغته المعدل
 رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 اجتماعاتها التالية:في تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور  (1)
 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م2017أبريل  30 السابع والعشرون   .1

 م2017مايو  7 الثامن والعشرون   .2
 

اطلعت اللجنة أثناء دراســـتها للمشـــروع بقانون موضـــوع البحة والدراســـة على الوثائ   (2)
 المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:

 (مرفقمشروع القانون موضوع البحة والدراسة.   ) -
 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -
رأي لجنة الشـــــؤون التشـــــريعية والقانونية بمجلس الشـــــورى والتي أ دت ســـــ مة مشـــــروع  -

 (مرفقالقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.  )
مذكرة بالرأي القانوني للمســـــتشـــــار القانوني والمســـــتشـــــار القانوني المســـــاعد بخصـــــوص  -

 )مرفق(مشروع القانون. 
 ق()مرفبالمجلس.  المالي واالقتصاديمذكرة بالرأي المالي واالقتصادي للمستشار  -
 )مرفق( .بشأن سياسات وضوابط الخصخصة 2002( لسنة 41المرسوم بقانون رقم ) -
باعتماد ســـــــــــــياســـــــــــــات وضـــــــــــــوابط  2014( لســـــــــــــنة 3قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) -

 )مرفق( .التخصيص
  كل من: حضر االجتماع من مجلس الشورى 

 المســتشار القانـوني لشؤون اللجان.  الدكتور محمد عبدهللا الدليمـي .1
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 المستشار المالي واالقتصادي.  السيدة زهرة يوسف رحمة .2
 رئيس البحوث والدراسات.  السـيدة فـاتن علي العـالي  .3
 المستشار القانوني المساعد.  السيد علي عبدهللا العرادي .4
 خصائي إعالم أول.أ  السيد علي عباس العرادي  .5
 .وتولى أمانة ســر اللجنة السيد محمد رضي محمد، والسيدة مريم أحمد الريس 

 

 رأي اللـــــجنة:ثانيًا: 

بعد االط ع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، والرأي القانوني 
، وبعد اديواالقتصالمالي للمستشار القانوني لشؤون اللجان، والرأي االقتصادي للمستشار 

االط ع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي رأت س مة مشروع القانون من 
 الناحيتين الدستورية والقانونية.

من ث ة مواد،  –فضً  عن الديباجة  –وجدت اللجنة أن مشروع القانون يتألف 
( من قانون الشركات 76حية تضمنت المادة األولى النص على استبدال نص المادة )

، فيما أضافت المادة الثانية من 2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
مكرًرا( مفادها عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس  76مشروع القانون مادة جديدة برقم )

النفط  فيما عدا الشركات العاملة في %30الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز
 والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

 اآلتي: ترى اللجنةوبعد دراسة مشروع القانون 

وباألخص النص على منع  (76استبدال المادة )بالقاضي مشروع القانون  أن .1

)ث ثين في المئة(  %30 تفوق الحكومة بتأسيس الشركات أو تملك حصة  انفراد

سم سياستها ر  يتنافى مع االستراتيجية التي تنتهجها الممل ة فيمن مل ية الشركة، 

 حية إن ،دخلهاومصادر  ةاالقتصادي في نشاطاتهاتنويع ال االقتصادية من
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يك ن لهة أرعةد است اتيجيع  التي تتعلق رعضهة المساهمة في بعض الشركات 

ت  ي  الم اد األسةسيع مثل السلع الغذائيع، أ  تعزيز   أ ،من الق مياأل ر مةيع

هداا االست اتيجيع  لذلك ال يج ز تقييد  غي هة من األالقد   الصنةايع 

سلطةتهة العةمع.   ي هذا اإلطة  ينرغي هق أ   دإال ك مع  منعهة من القيةق ر

قرر أنه ( من الدستور البند )أ( والذي ي47نص المادة )االلتثةت إلى 

  ويرسم السياسة العامة للحكومة  يرعى مجلس الوزراء مصال  الدولة"

  .  ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي"ويتابع تن يذها

التعديل الذي أج اه مجلس الن اب الم ق  الى مش    القةن ن، رةستاداق  .2

 أي أن الماةطبأو األش اص المعنوية العامة" لدولة ال يجوز ل "تعري  

ذيع ؛ التش يعيع  القضةئيع  التنثيالسلطةت جميعهةرأ كةق النص القةن ني هق 

 جميع األشاةص المعن يع العةمع،  ي  ين أن النص  ي القةن ن األصلي 

ياةطب ال ك مع ك نهة من يؤسس أ  يسةهق ممثالً للسلطع التنثيذيع رصثتهة 

سةلثع  الدستور( من 47)جزًءا من الد لع،  ه  مة يت ا ق مع نص المةد  

الذك ،  مة ينسجق مع مردأ الثصل رين السلطةت  ي الد لع.  كمة أن تضمين 

األسةس الذي تق ق  د ن ت ديداألش اص المعنوية العامة " النص المعدل "

"األش اص المعنوية العامة والتي الي ، مقة نع رةلنص األصلي الذي  دد 

لمعدل اةًمة  تند ج ممة يجعل النص ا ير ص بتأسيسها مرسوم أميري"

ضمن  جميع األشاةص المعن يع رمة  ي ذلك الهيئةت أ المؤسسةت العةمع 

التى يمن هة نظةق تأسيسهة صال يع تأسيس الش كةت أ  المسةهمع  يهة، مثل 

النقل العةق أ  الم انئ العةمع أ  الطي ان  غي هة، ال ةليع أ  المستقرليع، ممة 

 ات االقتصةديع ال ك ميع.  قد يك ن اةمالً مقيًدا للمرةد 

تجة يع أ  المسةهمع  ي أا   قةئمع،  ش كةتتأسيس  من ال ك معهدا ت  .3

إنشةء ر تنميع االقتصةديعال لى تعزيزإالمشة يع االست اتيجيع،  ي  رةألاص 

لري ت مشة يع تهدا إلى تنشيط االقتصةد ال طني  الق  ظةئا للم اطنين
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 ،  مش   ا تيةجةت األاداد المتزايد  من الا يجين الى كة ع المست يةت

 ق ال ك مع  ي تأسيس الش كةت، سيالق ر قا المذك   رةلتعديل القةن ن 

ي ال طني اةصع  االقتصةد رمعةلجع مشكالت اقرةت قةن نيع  يمة يتعلق 

كمةش أ   ك د. الم ا ل التي قد يعةني  يهة االقتصةد من  ةلع ترةطؤ أ  ان

 هي  ةالت م تملع مثلمة  صل  ي العديد من الم ا ل االقتصةديع  ي 

 ،مع مرةش    ي العمليع االقتصةديعالعةلق.  هنة يتطلب ال ضع تدال ال ك 

أرةن  2008 ي اةق  رعض الد ل المتقدمع اقتصةديًة ي  مؤاً اكمة  دث 

غت رل ةلغ كري   جًداخ مراألزمع المةليع،   يث تطلب ذلك تدال الد لع لض

لى ة االملية ات النقةذ ش كةت سية ات اةلميع  رن ك اةلميع كري    ثةظً 

المصل ع ال طنيع   مةيع لالستق ا  االجتمةاي، لذلك  إن التعديل المقت ح 

سيك ن ل  أثٌ  سلري الى الهدا ال ئيسي الذي أنشئت  ي المش    رقةن ن 

 التي لعرت د ً ا ، لل ك مع من أجل  العديد من الش كةت الممل كع

العةق  جمةلي ي تعزيز مكةنع االقتصةد ال طني    د النةتج اإل است اتيجيًة

 ت  ي    ص امل كثي   للم اطنين، رل أدت لت طين الار   الصنةايع 

من المؤكد أن   ي  ةل تق إق ا  المش    رقةن ن  ،   المهنيع  ي الر  ين

 ال يةتتقييد صج اء  ي الس ص استق ا هة ى الالسلري التأثي  أن يؤدي الى 

 ش اا اليهة  تنثيذ ق ا  ريع األسهق الممل كع لل ك مع  يهة.ال ك مع  ي اإل

 

ية ديوان الرقابة المالقدرة عدم  اعلى مشروع القانون سيترتب عليه إن الموافقة .4
مالها يكون للدولة حصة في رأسسرقابته على الشركات التي  ةمارسعلى م واإلدارية
ذلك أن هذه النسبة ال تعد نسبة سيطرة مؤثرة في مجلس اإلدارة  .%30 تقل عن

حسن  علىالرسمية يضعف الرقابة ساألمر الذي ألنها تمثل حصة أقلية، 
 هذا بدوره سوف يضعفاستتباعاً فإن و . األموال العامةومشروعية إدارة واستخدام 
 . الموقر على جزء مهم من استثمارات األموال العامةمن رقابة مجلس النواب 
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   الحكومة على دعم أنشطة يحد من قدرة سإن مشروع القانون محل المناقشة   .5
عي  ي، مما قد االقتصاديةفي التنمية وتشجيعه على المشاركة القطاع الخاص 

بيعة بط ن القطاع الخاصأذلك العامة.  االقتصادية سياستهاعن تنفيذ  الحكومة
رأس المال يتردد عن الدخول في أنشطة تتميز بمخاطر غير مضمونة في مرحلة 
التطوير مما قد يفوق قدرته على تحمل نتائجها. من هنا فإن دخول الحكومة 
كشريك مؤثر وضامن فيها يعد مصدر تشجيع للمستثمرين وتطميًنا لهم سواء 

 لتعويض في حالة التعرضبوجود الحكومة كمشتٍر للمنتج النهائي أو كضامن ل
لمخاطر فعليٍة عاليٍة. من هنا فإن الشرا ة الحكومية مع القطاع الخاص، وبنسبة 
داريا، يكون لها أثر إيجابي سواء من ناحية التشجيع  مل ية مؤثرة، مالًيا وا 

 والضمانات، أو من ناحية الرقابة والتوجيه والحماية للمال العام.

   

لقانون امشروع  لتي اقترحها مجلس النواب الموقر فيتنص )المادة المستحدثة( ا .6
على الشركات التي تمتل ها الدولة أو األشخاص المعنوية العامة بال امل أو تساهم "

من رأس المال، توفي  أوضاعها خ ل فترة ال تتجاوز  %30فيها بنسبة تجاوز 
ن له د ست و . من الواضح أن هذا القيث ة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون"

( 3 ة )تحديد فترة ث نتائج سلبية كبيرة على أوضاع الشركات ذات الصلة. إذ إن
سنوات للحكومة لتعديل أوضاع استثماراتها في الشركات لت ون النسبة القصوى 

سينطوي على خطورة انخفاض قيمة األسهم الحكومية.  %30للتملك ال تتجاوز 
جسيمة على االقتصاد الوطني وعلى  ومثل هذا الشرط سيؤدي بدون شك ألضرار

أوضاع الشركات التي سيطب  عليها. وذلك الحتمال اهتزازالمرا ز المالية لهذه 
الشركات وتراجع قيمة أسهمها كلما اقتربت نهاية فترة السماح القانونية. وأن إجبار 
الحكومة على بيع حصصها في هذه الشركات بغض النظر عن أهمية تلك 
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مكانية اتخاذ قرار الشركات ل قتص اد الوطني أوللعاملين فيها من المواطنين أوا 
السوقية  بأقل من القيمةالبيع في التوقيت المناسب، قد يجبر الحكومة على البيع 

للسهم الواحد، مما لن تتحق  معه الغاية المرجوة من خفض نسبة التملك  الفعلية
 الحكومي. 

 

بتعديل بعض أحكام قانون الشـــركات وتماشـــًيا ما ما تقدم بشـــون مشـــروع قانون 
)المعد بناًء على اقتراح  2001( لســــــنة 21التجارية الصــــــادر بالمرســــــوم بقانون رقم )

بقانون )بصــيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(ت توصــي اللجنة بعدم الموافقة عليه 
 من حيث المبدأ.

 

 ثالًثا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:

اللجنة اختيار  قرر مكتب( من ال ئحة الداخلية لمجلس الشــــــــورى، 39لنص المادة ) إعماالً 
 كل من:

  مقرًرا أصليـــًا.بسام اسماعيل البنمحمد     األستاذ  -1
  مقرًرا احتياطـًـا.       رضا عبدهللا فرج األستاذ  -2

 

 رابًعا: توصية اللجنة:

عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات 

)المعد بناًء على اقتراح بقانون  2001( لسنة 21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 النواب(. )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس
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 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل             

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2017 مايو 8التاريخ: 
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 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات   رقم ) ( لسنة ) ( قانونمشروع الموضوع: 

م )المعد في ضوء اقتراح 2001( لسنة 21التجارية  الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .(بقانون "بصيةته المعدلة" المقدم من مجلس النوال

 

 تحية طيبة وبعد 

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م2017أبريل  23بتاريخ      

 قانونمشروع  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  519كتابه رقم ) ، ضمن المجلس

بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية  الصادر بالمرسوم   ) ( رقم ) ( لسنة 

م )المعد في ضوء اقتراح بقانون "بصيةته المعدلة" 2001( لسنة 21بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  ،(المقدم من مجلس النوال

 وإبداء المالظحاات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

 

، اقدت لجنع الشاااؤ ن التشااا يعيع  القةن نيع اجتمةاهة م2017 مايو 8 رتة يخ      

 ق ا  مجلس الن اب  ،  يث اطلعت الى مش    القةن ن المذك  ،الثاني والعشرين

  ذلك ر ض   المستشة  القةن ني رةلمجلس. رشأن ،
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ئ لمرةد إلى ادق ماةلثع مشااا    القةن ن –رعد المدا لع  النقةش  – انتهت اللجنع       

  أ كةق الدست  .

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام قانون   رقم ) ( لسنة ) ( قانونمشروع ت   اللجنع سالمع   

م )المعد في 2001( لسوونة 21الشووركات التجارية  الصووادر بالمرسوووم بقانون رقم )

من النة يتين   (ضوووووء اقتراح بقانون "بصوووويةته المعدلة" المقدم من مجلس النوال

 الدست  يع  القةن نيع.

  

 دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 شؤون الشباب تقرير لجنة

 بخصوص االقتراح بقانون بشأن
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 م2017أبريل  11: التاريخ

 

 شؤون الشباباألول للجنة  تقريرال



 

99 
 

 االحرتاض الرايضي خبصوص االقرتاح بقانون بشأن

ورة والدكت  مد،م: بسام إمساعيل البنسعادة األعضاءأح اب الواملقدم من  
 ،ةـــــآل رمح دــــحادق عيو  نوار علي آل حممود،و  سوسن حاجي تقوي،

  أبل حسن والدكتور عبدالعزيز

 من الفصل التشريعي الرابع -دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 :مقدمة

(، 3د4ص ل ش ب/ف  437، ومبوجب اخلطاب رقم )م2017يناير  17بتاريخ 
نة شؤون جل إىل جملس الشورىرئيس  الصاحلأرسل صاحب املعايل األستاذ علي بن صاحل 

 :ألعضاءه االشباب االقااو بقانون بشأن االحااف الرًيوي، املقدم من أصحاب السعاد
ادق صو  آل حممود،نوار علي و  سوسن حاجي تقوي،الدكتورة و  حمد،مبسام إمساعيل البن

تضمناا ملناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه م ،أبل حسن آل رمحة والدكتور عبدالعزيز عيد
 رأي اللجنة لعروه على اجمللس املوقر.

 

 

 :نةج: إجراءات اللأوالا 

 :اآلتيةلتنفيذ التكليف املذكور أعاله، قامت اللجنة ابإلجراءات 

 :اآلتيةذكور أعاله يف اجتماعاهتا تدارست اللجنة االقااو بقانون امل (1)
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 التاريخ االجتماع الرقم
 م2017يناير  23 اخلامس 1
 م2017يناير  31 السادس 2
 م2017فرباير  14 السابع 3
 م2017مارس  7 الثامن 4
 م2017مارس  29 التاسع 5
 م2017أبريل  9 العاشر 6

 
اثئق الب ث والدراسة على الو اطلعت اللجنة أاناء دراستها لالقرتاح بقانون موضوع  (2)

 املتعلقة به واليت اشتملت على مايلي :
 )مرفق(. ومذكرته اإليضاحية االقااو بقانون )املعدل( -
 )مرفق(االقااو بقانون موووع البحث والدراسة ومذكرته االيضاحية.  -
 )مرفق( .رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 )مرفق( الشباب والرًيوة.مرئيات وزارة شؤون  -
 مرفق()مذكرة ابملالحظات القانونية على مرئيات وزارة شؤون الشباب والرًيوة.  -
 
 

  ن:منها كل محيث حضر  عها وزارة شؤون الشباب والرايضة،اجتما إىلدعت اللجنة  (3)

 وزير شئون الشباب والرًيوتتة.   سعادة السيد هشام بن حممد اجلودر .1
 الوكيل املساعد لشؤون الرًيوة واملنشآت       احلتاجاملىندس يالد سليم  .2
 مدير إدارة شؤون األندية.    طارق حسن العتربتتي .3
 مستشار قتانتوين.      علي حممد مساحتة .4

 



 

101 
 

  قانوين لاستشار املاألستا  علي عبدهللا العرادي حضر االجتماع من جملس الشورى
 ساعد.امل

  عبدهللا حممدالسيدة أمل توىل أمانة سر اللجنة. 
 

 رأي وزارة شؤون الشباب والرايضة:ملوص : اثنياا 

وافة نوعية إشؤون الشباب والرًيوة على أمهية االقااو بقانون ابعتباره ت وزارة أكد
ض وقد أبدت يف مرئياهتا بعض املالحظات العامة، وبع، يف مملكة البحرين للعمل الرًيوي

 بقانون. وتتلخص هذه املالحظات يف اآليت:املالحظات على نصوص مواد االقااو 

 

ل مايل وإداري الاللجنة األوملبية تعت ر هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستق إن -
 ن( من قانو 71ضع جلىة حكومية معينة وذلك مبوجب نص املادة )وفين، وهي ال ي

اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية واهليئات العاملة يف ميدان الشباب والرًيوة 
وإن  وتعديالته.1989( لسنة 21واملؤسسات اخلاصة الصادر ابملرسوم بقانون )

الرًيوية البحرينية يتم الاييص إبنشائىا بقرار من اللجنة األولومبية  اتاالحتاد
ارة شؤون الشباب وز  إىلين واإلداري واملايل، وال يضع البحرينية ويضع إلشرافىا الف

 .والرًيوة

 

وية رًينون هلما صلة مباشرة بعمل االحتادات اللثالثة والرابعة من االقااو بقااملادة ا إن -
الرًيوة ، لذا ف نه جيب التنسيع بني وزارة شؤون الشباب و األوملبيةال  تتبع اللجنة 

ضل البحرينية بشأن االقااو بقانون ليتم دراسة املوووع وايتيار أفواللجنة األولومبية 
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الطرق بشأن كيفية تطبيع االحااف الرًيوي مبا ال يتعارض مع القوانني الرًيوية 
 الدولية.

 

د ندية رًيوية، كما ان هذه االحتادات تتعاقأتوجد احتادات رًيوية ليست مكونة من  -
ادات الرًيوي مما يتعني النظر يف ووع هذه االحت مع العبني حمافني ملزاولة النشاط

 .واالشارة اليىا يف االقااو بقانون ومن تعريف

 

يتعني دراسة وحبث هذا االقااو بقانون بشكل متأين وتفصيلي يف ووء القوانني  -
الدولية، ياصة أن الوزير هو الذي يصدر اللوائح اخلاصة ابنتقاالت الالعبني وبنظام 

ث متنع ، حيرض مع القوانني الرًيوية الدوليةوي، وهو ما قد يتعااالحااف الرًي
 .القوانني تديل احلكومات يف شؤون اللعبة أو االحتادات

 

أووحت الوزارة أهنا يف طور تشكيل جلنة من املتخصصني واملعنيني ابلشأن الرًيوي،  -
ف الدراسة يصخصة األندية وجدواها والعائد منىا، وسيتم دراسة موووع االحا 

ليجياا أفضل األساليب املتبعة عاملياا وي إىلالرًيوي كجزء من الدراسة بغرض الوصول 
 .خلصخصة األندية ومدى مواءمتىا مع الرًيوة  يف مملكة البحرين

 
 

 : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:اثلثاا 

المة ساطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكداا 
 االقااو بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية.
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 االقرتاح:مقدمو : رأي رابعاا 

ن قانون أ ابعتباره أحد مقدمي االقااو بقانون سعادة األستا  بسام البنم مدبني 
ية يف مملكة تطوير الرًيوة واألندية الرًيولاالحااف الرًيوي من القوانني ذات األمهية البالغة 

 هتمام ابلرًيوة.الالبحرين متاشيا مع توجه القيادة العليا اب

 

مووحاا أن القانون يعد دعماا اللتزامات البحرين الدولية مع االحتادات الرًيوية   
او بقانون دور كذلك ويلعب االقا   .االحااف الرًيوي إىلالدولية املختلفة خبصوص االنتقال 

اقتصادي مىم، حيث يعمل على إجياد مصادر جديدة للديل وتنمية االقتصاد، ويلع فرص 
يوي الذي يىم الشرحية األك ر من اجملتمع وهم الشباب كما حيقع استقرارا عمل هلذا القطاع احل

 وظيفي للعاملني يف هذا اجملال.
 

 

 : رأي اللجنة:خامساا 
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تدارست اللجنة االقااو بقانون بشأن االحااف الرًيوي، واملقدم من أصحاب   
لي آل نوار عو  تقوي،سوسن حاجي والدكتورة  حمد،مبسام إمساعيل البنالسعادة األعضاء: 

، واطلعت على مذكرته أبل حسن والدكتور عبدالعزيز ،آل رمحة صادق عيدو  حممود،
 اإليضاحية.

وبعد االطالع إىل رأي وزارة شؤون الشباب والرًيوة، وتدارس اآلراء واملالحظات  
 ال  أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ومالحظات املستشار القانوين املساعد، تبني

للجنة أمهية فكرة االقااو بقانون، حيث يىدف إىل تطوير الرًيوة واألندية الرًيوية يف 
البحرين، وينقلىا من اهلواية والتطوع إىل اإلحااف الرًيوي، كذلك ويىدف االقااو بقانون 
إىل ووع األساس القانوين الذي يسمح إبنشاء أندية أو فرق رًيوية ياصة وفقاا لقانون 

لتجارية، ويسمح بتحول األندية القائمة إىل أندية جتارية، األمر الذي سيساهم الشركات ا
 بشكل كب  يف تطوير الرًيوة ويعمل على تنميتىا وحتسني قدرهتا التنافسية على املستوى

ا لي والدويل.  وترى اللجنة أن نصوص االقااو بقانون قد جاءت بقدر من املرونة ال  
  ار اللوائح اخلاصة ابنتقاالت الالعبني، وبنظام االحااف الرًيوي يفيول فيىا الوزير إصد

كل لعبة وفقاا للوائح الدولية املنظمة، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح الشروط املطلوبة يف 
النادي املطبع لنظام االحااف الرًيوي، واأللعاب الرًيوية ال  يشملىا ونوع االحااف، 

الحااف املناسبة واجلاهزة لتطبيع ااألندية املعنية حتديد  تجىااجملال للاألمر الذي ياك 
 لذلك. الرًيوي واآللية املناسبة

وال شك أبن تطبيع نظام االحااف الرًيوي، وكذلك السماو إبنشاء األندية الرًيوية 
العديد من  عحيث سيحق، سيساهم بتحفيز النمو االقتصادي يف قطاع مىم وحيوي التجارية،

 ويميع ويلع بيئة صاحلة لالعبني والرًيويني والفنيني ،ومنىا تفعيل النشاط الرًيوياملزاًي 
ور جماالت وظى ،زًيدة املنشآت الرًيوية وتطويرهاالعاملني يف هذا القطاع، ابإلوافة إىل 
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بتحويل ة العبء عن امليزانية العامة للدولة، وابلتايل املسامه، فضالا عن يفيف لالستثمارجديدة 
نية قطاع منتج وفعال يف االقتصاد ا لي، ويساهم بتطوير الرًيوة البحري إىل الرًيوي القطاع

 وإعطائىا املكانة الدولية ال  تستحقىا.

 

لذلك ف ن تطبيع نظام االحااف الرًيوي سينعكس بشكل إجيايب وكب  على النشاط 
ة ال  تطبيقه وفقاا للوائح اخلاصالرًيوي، وذلك إذا ما وجدت املنشآت الرًيوية القادرة على 

 تصدر يف هذا الشأن.

 

ن وجود تشريعات نوعية ياصة تسىم يف الرًيوة بشكل عام تعت ر وتؤكد اللجنة أ
 اجملال يف تصنيف مملكة البحرين على املستوى الدويل حتسني من املقومات ال  ستساعد يف

  نشاءاالحااف الرًيوي ويسمح إبلذلك ف ن ووع إطار قانوين يؤسس لتطبيع  الرًيوي.

 

 ، كل ذلك يعمل على النىوض مبستوى الرًيوة البحرينية حملياا ودولياا جتاريةدية رًيوية أن
 ويعد يطوة مىمة لتطوير القطاع الرًيوي.

 

لكل ما تقدم وبعد االتفاق مع مقدمي االقااو بقانون بشأن التعديالت ال  أجريت عليه، 
 )مرفع(  قة على جواز نظر االقااو بقانون )املعدل(.توصي اللجنة ابملواف
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 اختيار مقرري املوضوع األحلي واالحتياطي : -سادساا 

اللجنة  قرر مكتب( من الالئحة الدايلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، 39إعماالا لنص املادة )
 ايتيار كل من: 

 مقرراا أحليـاا.        د. سوسن حاجي تقوي .1

 مقرراا احتياطيـاا.       أ . علي عيسى أمحــد  .2

 توحية اللجنة: -سابعاا 

يف ووء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقااو بقانون، ف ن اللجنة      
 توصي مبا يلي:

 املقدم منو  )املعدل( االحرتاض الرايضياالقرتاح بقانون بشأن  املوافقة على جواز نظر
 ي،سوسن حاجي تقو والدكتورة  د،م مإمساعيل البن سامب :سعادة األعضاءأح اب ال

 .أبل حسن والدكتور عبدالعزيز ،آل رمحة حادق عيدو  نوار علي آل حممود،و 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختا  الالزم ،،،

 

 أ. بسام امساعيل البنم مد                             ي د. سوسن حاجي تقو      

 رئيس اللجنة                                            انئب رئيس اللجنة            
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 م2017يناير  23التاريخ: 

 

 بسام إمساعيل البنمحمد       احملرتم/ سعادة األستاذ
 شبابشؤون الرئيــس جلنة  

 

االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الموضوع: 

األعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتورة سوسن حاجي تقوي، نوار علي آل 

 محمود، صادق عيد آل رحمة، والدكتورعبدالعزيز حسن أبل.

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق معالي 2017 يناير 17بتاريخ      

االقتراح بقانون  ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  438م )المجلس، ضمن كتابه رق

بشأن االحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بسام إسماعيل 

رحمة، البنمحمد، الدكتورة سوسن حاجي تقوي، نوار علي آل محمود، صادق عيد آل 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  والدكتورعبدالعزيز حسن أبل،

 وإبداء المالظحاات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 يناير 23وبتاريخ     

 .مذكرته اإليضاظحيةالمذكور، و قانونقترا  ، ظحيث اطلعت على االالثاني عشر

 

 لمبادئ قانونقترا  إلى عدم مخالفة اال –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأظحكام الدستور.

     

 رأي اللجنة:

االقتراح بقانون بشأن االحتراف الرياضي، والمقدم من ترى اللجنة سالمة      

أصحاب السعادة األعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتورة سوسن حاجي تقوي، 

من ، رحمة، والدكتورعبدالعزيز حسن أبلنوار علي آل محمود، صادق عيد آل 

 الناظحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 


