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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار 

مجلس الشورى بشأن مشروع قانون 

( من المرسوم 127بتعديل المادة )

م بشأن 2002( لسنة 54ون رقم )بقان

الالئحة الداخلية لمجلس النواب، 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم 

 من مجلس النواب(.
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 م2017 أكتوبر 22التاريخ : 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  ولالتقريـر األ

مشروع قانون رقم ) ( قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص حول 
بشأن م،  2002 ( لسنة 54( من املرسوم بقانون رقم )127) لسنة ) ( بتعديل املادة

 الالئحة الداخلية جمللس النواب 

  )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 :مقدمــة

 ورىمعـايل رئيس جملـس الشـاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      
م، والذي مت 2017 يوليو 12( املؤرخ يف  3د  4ص ل ت ق / ف  595)      رقـم 

قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
( من املرسوم بقانون رقم 127) تعديل املادةمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بخبصوص 

بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب )املعد يف ضوء االقتراح م،  2002 ( لسنة 54)
، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير بقانون املقدم من جملس النواب(

 يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 

   



85 
 

معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس استلمت اللجنة خطاب كما      

م، من دور 2017أكتوبر  16( املؤرخ يف 4د  4ف / ت قص ل  613) رقم ،الشورى

 ةمبواصلة لذي مت مبوجبه تكليف اللجن، وارابعمن الفصل التشريعي ال رابعال االنعقاد العادي

 ي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.وإعداد تقرير يتضمن رأ دراسة مشروع القانون

 أواًل: إجراءات اللجنة:

 :قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ التكليف املذكور أعاله

ست اللجنة   -1 شروع القانونتدار ص املذكور يف دور االنعقاد العادي م ل الرابع من الف
 م.2017 أكتوبر 18الثاين املنعقد بتاريخ االجتماع التشريعي الرابع، يف 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق 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  -
 ) مرفق(بشأنه. 

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين       لي حسن الطوالبة       الدكتور ع .1
 .بإدارة البحوث والدراساتنوين باحث قاالغريري             علي حمسن السيد  .2

 

  والسيدة زينب يوسف خليلالسيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة ،. 
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 ثانيـًـا: رأي اللجنة:

 

موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار جملس مشروع القانون ناقشت اللجنة      

تبودلت القانون، والنواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق باملوافقة على مشروع 

اب كما حبثت يف األسب، وذلك حبضور مستشار اللجنة وجهات النظر بني أعضاء اللجنة

السابقة لرفض مشروع القانون ووجدت أهنا األسباب اليت ينبغي االستناد إليها يف الرفض، 

التوصية بالتمسك بقرار جملس الشورى بعدم املوافقة عليه من حيث انتهت إىل وعليه فقد 

م، من دور 2017يوليو  11 املنعقدة بتاريخ والثالثني ةمناثالالعادية بدأ، واملتذذ لجلسته امل

 التالية:؛ وذلك لألسباب رابعالثالث من الفصل التشريعي ال االنعقاد العادي

إن عدم حتديد احلكومة مليعاد بعينه لتنفيذ الرغبات اليت وافقت عليها ال يعين إهدار  .1

ا ت إليها، وإمنا تلتزم احلكومة بتنفيذها يف األوقات املالئمة وفقًـالرغبة وعدم االلتفا

العتبارات الواقع واملستجدات املستقبلية، ووفقًـا خلطط ومشروعات احلكومة 

املستقبلية واليت سبق هلا أن عرضتها على جملس النواب يف بيان برنامج احلكومة واليت 

شروع ب، وعليه فإن التعديل الوارد يف ميتم التوافق عليها بني احلكومة وجملس النوا

القانون يعد إهداًرا ملصلحة عامة حمققة بالفعل تتمثل يف تلك اليت كانت قد متت 

مراعاهتا يف االعتبار ابتداًء والنزول على مقتضاها عند إعداد برنامج العمل لكل جهة 
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ن محكومية، كما خيل مبا سبق عرضه على اجمللس من استراتيجيات وخمططات ض

 بيان احلكومة لدى اجمللس.

 

ترى اللجنة أنه يف حالة عدم التزام احلكومة بتنفيذ االقتراح برغبة والذي سبق هلا  .2

املوافقة عليه، فلمجلس النواب اختاذ آليات الرقابة الدستورية املتاحة ألعضائه حسب 

 القواعد املقررة.

 

جمللس يراعي كل جملس حق اإن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية حيتم أن  .3

اآلخر يف تعديل الئحته الداخلية املنظمة لعمله، إال أن املشّرع مقيد بعدم خمالفة ما 

يتم اقتراحه من تعديالت ألحكام الدستور. وبالنظر إىل أن مشروع القانون وما 

( من الالئحة الداخلية جمللس النواب بإضافة النص 127تضمنه من تعديل املادة )

"، على أن يتضمن الرد حتديد املدى الزمين املبدئي لتنفيذ الرغبة يف حالة قبوهلا" التايل

( من الدستور املنظمة آللية إبداء االقتراحات برغبة مل تنص 68وحيث إن املادة )

على إلزام احلكومة بتحديد مدة زمنية معينة للتنفيذ، وعليه فإن التعديل الوارد يف 

ا جديدًة لنص املادة الدستورية، مما جيعل هذا مشروع القانون يضيف أحكامًـ

التعديل مشوبًـا بشبهة عدم الدستورية. وقد ورد يف املذكرة التفسريية للتعديالت 

( 68( النص اآليت:" عدلت املادة )68م بشأن تعديل املادة )2012الدستورية لسنة 
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النواب  سلتحقق ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات املكتوبة اليت يبديها جمل

للحكومة، ولتقرير حق جملس النواب يف طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح 

 سياسة احلكومة يف شأنه، وتبادل الرأي بصدده.

( تكتفي بأن تبني احلكومة كتابة أسباب التعذر يف تنفيذ 68فلقد كانت املادة )

بإيضاح هذه  هاالرغبات اليت يبديها جملس النواب، ومل حتدد هلا مدة معينة تلتزم في

األسباب، فجاء تعديل البند )أ( من هذه املادة ليلزم احلكومة بالرد على جملس النواب 

خالل ستة أشهر، وهو ما يؤدي إىل أن تدرس احلكومة رغبات اجمللس يف وقت 

معقول وأن تتذذ قرارها بشأن إمكان حتقيقها أو تعذر هذا التحقيق، على أن تبني 

لة تعذر األخذ بالرغبة. وإذا مل تلتزم احلكومة باملوعد احملدد احلكومة األسباب يف حا

للرد كان للمجلس أن يلجأ إىل إحدى وسائل الرقابة اليت خصه الدستور هبا"، ويبدو 

( من الدستور كان له هدف حمدد 68من املذكرة التفسريية أن التعديل على املادة )

وليس أي هدف آخر على النحو هو حتديد مدة لرد احلكومة على االقتراح برغبة، 

( من الالئحة الداخلية جمللس 127الذي ورد يف مشروع القانون بتعديل املادة )

 النواب.

 

( من الدستور، 32إن التعديل الوارد يف مشروع القانون خيالف البند )أ( من املادة ) .4

والذي ينص على مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع 
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تعاوهنا وفقًـا ألحكام الدستور، فالنص الدستوري حيدد قواعَد وحدوًدا ال جيوز 

ختطيها وال ميكن ألي سلطة أن تتدخل يف عمل سلطة أخرى، فاحلكومة ينبغي أن 

تكون مستقلة يف تنفيذ الرغبات املقترحة وفقًـا لإلمكانيات املتوافرة واملساعدة على 

ليها الرغبة، كم مسائل تنفيذ املشاريع اليت تنطوي عالتنفيذ، والظروف املتغرية اليت حت

فالتعديل ُيذرج الرغبة من جمرد كوهنا رغبة ختضع يف قبوهلا ملطلق تقدير احلكومة 

وفقًـا العتبارات ختتص هبا احلكومة، لتدخل يف نطاق الوجوب واإللزام بالتنفيذ يف 

، مما يعد ومة تنفيذ الرغبةموعد حمدد ولو كان تقريبيًـا أو مبدئيًـا إذا قبلت احلك

تدخال يف اختصاصها بإلزامها باإلجناز يف مدى زمين معني، رغم أن احلكومة تعمل 

يف ظروف قابلة للتغيري وال ميكن توقعها مقدمًـا لتستطيع يف ضوئها حتديد هذا 

 املدى الزمين.

 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ثالثًـا: 

شورى، اتفقت اللجنة على اختيار  39)  إعمااًل لنص املادة ( من الالئحة الداخلية جمللس ال
 كل من :

 

 مقرًرا أصليًـا.األستاذة سامية خليل املؤيد       .1
 مقرًرا احتياطًيا.أمحد سامل العريض         الدكتور  .2
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 :ا: توصية اللجنةًـرابع
 

شروع ال      سة م شات وما أبدي من آراء أثناء درا ضوء ما دار من مناق قانون، فإن يف 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

سته   - شورى واملتذذ لجل سك بقرار جملس ال               نعقدة بتاريخامل والثالثني ةمناثالالعادية التم
بعدم  ،رابعشريعي الالثالث من الفصل الت م، من دور االنعقاد العادي2017يوليو  11

سنة ) ( بتعديل املادة املوافقة من حيث املبدأ على شروع قانون رقم ) ( ل ( 127) م
 بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب 2002( لسنة 54من املرسوم بقانون رقم )

 .)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،     

 
 اسم الزايدـدالل ج                          خـميس محد الرميحي

 رئيس اللجنة                                   نائب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص قرار مجلس 

النواب حول قرار مجلس الشورى 

بشأن مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام قانون الشركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م، )المعد في 2001( لسنة 21)

بصيغته »ضوء االقتراح بقانون 

المقدم من مجلس  «المعدلة

 النواب(.
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 م2017أكتوبر  30التاريخ: 

 (3التقرير: )

 تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 

مشروع حـــول قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن 
قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم 

 على اقرتاح بقانون )بصيغته  2001( لسنة 21بقانون رقم )
ً
)املعد بناء

 املعدلة( املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد الرابع 

 :مقدمــــــة

 4فل م ق /  ص 602، وبموجب الخطاب رقم )م2017يوليو  25بتاريخ 

المجلس إلى لجنة  رئيس األستاذ علي بن صالح الصالح المعاليصاحب  حال(، أ3د

قرار مجلس النواب بخصوووووور قرار مجلس الشؤؤؤؤؤلوا المالية وادقتصؤؤؤؤؤادية ن ؤؤؤؤؤخة ما 

الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

)المعد بناًء على اقتراح بقانون )بصوويهتا المعدلة( المقدم من  2001( لسوونة 21بقانون رقم )

ا رأن اللجنة لعرضه  هلمناقشت نواب(المجلس  ودرا ته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـؤؤؤؤؤؤ 

 .على المجلس الموقر
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ل م ق /  ص 615، وبموجؤؤب الخطؤؤاب رقم )م2017أكتوبر  16بتؤؤاريخ و

 15بنؤؤا   على قرار مكتؤؤب المجلس جي اجتمؤؤاعؤؤه النؤؤاني المنعقؤؤد بتؤؤاريخ  (،4د 4ف

التي دزال  قيد  القوانيا مواصؤؤؤلة درا ؤؤؤة مشؤؤؤروعا م، بخصؤؤؤوص 2017أكتوبر 

األسووتاذ علي  صؤؤاحب المعالي؛ جقد أر ؤؤل الدرس لدى اللجنة ما أدوار انعقاد  ؤؤابقة

المجلس إلى لجنة الشؤؤلوا المالية وادقتصؤؤادية ن ؤؤخة ما  رئيس بن صووالح الصووالح

ا رأن المذكور أعاله قرار مجلس النواب  لمناقشته ودرا ته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـؤؤ 

 .اللجنة لعرضه على المجلس الموقر

 

 :إجراءات اللجنة-أولً 

 :قامت اللجنة باإلجراءات التالية ،لتنفيذ التكليف المذكور أعاله

 جي:تدار   اللجنة مشروع القانوا المذكور  -1

ادجتمؤؤاع ال ؤؤؤؤؤؤؤؤاب  وارربعوا )دور ادنعقؤؤاد العؤؤادن النؤؤالؤؤ  ما ال صؤؤؤؤؤؤؤؤل  -

 م.2017  بتمبر 25التشريعي الراب ( بتاريخ 

ادجتماع النال  )دور ادنعقاد العادن الراب  ما ال صؤؤؤؤل التشؤؤؤؤريعي الراب (  -

 م.2017أكتوبر  29بتاريخ 

 

اطلع  اللجنة على قرار مجلس النواب بخصؤؤؤؤؤوص مشؤؤؤؤؤروع القانوا المذكور  -2

 )مرفق(ومرجقاته. 

 

 كل من حضر الجتماع من مجلس الشورى: 

 المســتشار القانـوني لشؤون اللجان.  الدليمـــيالدكتور محمـــد عبداللـــا  .1

 المستشار المالي والقتصادي.  ةـــــف رحمـــرة يوســــدة زهــالسي .2

 رئيس البحوث والدراسات.  ي ـــــي العـالـــــن علـــدة فـاتـــالسـي .3

 المستشار القانوني المساعد.  راديــــدهللا العـــــي عبــــالسيــد عل .4

 أخصائي إعالم أول.  رادي ـــــاس العـــي عبــــعلد ــالسي .5
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   والسيد أيوب علي الطريف السيد محمد رضي محمدر اللجنة ــوتولى أمانة. 

 

 :جنةلـــــالرأي -ثانًيا

 

قرار مجلس النواب بخصوووور قرار مجلس الشوووورى بشوووأن ناقشؤؤؤ  اللجنة 

الصوووادر بالمرسووووم مشوووروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشوووركات التجارية 

سنة 21بقانون رقم ) )المعد بناًء على اقتراح بقانون )بصيهتا المعدلة(  2001( ل

حي  تّم ا ؤؤتعراو وجتا  الن ر التي دار  حوله ما  ،المقدم من مجلس النواب(

، كما ا ؤؤتأن ؤؤ  اللجنة برأن الم ؤؤتشؤؤار القانوني لشؤؤلوا اللجاا قبل أعضؤؤا  اللجنة

 صادن بالمجلس.والم تشار المالي وادقت

للجنة تلكد على ما ذهب  إليه جي قرارها ال ؤؤؤؤابق، وتتم ؤؤؤؤت بما انتتى وأا ا

إليه قرار مجلس الشورى جي هذا الشأا بعدم المواجقة على مشروع القانوا ما حي  

 المبدأ لالعتبارا  التي  اقتتا اللجنة  ابق ا، وهي على النحو التالي:

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

)ثالثين في المئة(  %30 تفوقالحكومة بتأسيس الشركات أو تملك حصة  انفراد

سم سياستها ر يتنافى مع االستراتيجية التي تنتهجها المملكة فيمن ملكية الشركة، 

حيث إن  ،دخلهاومصادر  ةاالقتصادي في نشاطاتهاتنويع ال االقتصادية من

يكوا لتا أبعاد ا تراتيجية والتي تتعلق بعضتا بعض الشركات المساهمة في 

توجير المواد ار ا ية منل ال ل  الغذائية، أو تعزيز  وأ ،ما القوميار بحماية

هداف اد تراتيجية ولذلت د يجوز تقييد وغيرها ما ارالقدرة الصناعية 

اإلطار ينبغي   لطاتتا العامة. وجي هذاهم أ ىحدإالحكومة ومنعتا ما القيام ب
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قرر أنا ( من الدستور البند )أ( والذي ي47نر المادة )ادلت ا  إلى 

، ويرسم السياسة العامة للحكومة، "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة

  .، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي"ويتابع تنفيذها

التعديل الذن أجراه مجلس النواب الموقر على مشروع القانوا، با تخدام  .2

 أن أا المخاطبأو األشخار المعنوية العامة" لدولة ل يجوز ل "تعبير 

ذية ؛ التشريعية والقضائية والتن يال لطا  جميعتابأحكام النص القانوني هم 

 وا ارصليوجمي  ارشخاص المعنوية العامة، جي حيا أا النص جي القان

يخاطب الحكومة كونتا ما يل س أو ي اهم ممنال  لل لطة التن يذية بص تتا 

ا ما الدولة، وهو ما يتواجق م  نص المادة   ال ة  ( من الدستور47)جز  

الذكر، وما ين جم م  مبدأ ال صل بيا ال لطا  جي الدولة.  كما أا تضميا 

ار اس الذن تقوم  حديددوا تاألشخار المعنوية العامة " النص المعدل "

"األشخار المعنوية العامة التي عليه، مقارنة بالنص ارصلي الذن حدد 

ا وتندرج ضمنه  "بمرسومرخر بتأسيسها  مما يجعل النص المعدل عام 

العامة التي   جمي  ارشخاص المعنوية بما جي ذلت التيئا  أو المل  ا

ل الم اهمة جيتا، منل النقيمنحتا ن ام تأ ي تا صالحية تأ يس الشركا  أو 

العام أو الموانئ العامة أو الطيراا وغيرها، الحالية أو الم تقبلية، مما قد 

ا للمبادرا  ادقتصادية الحكومية.    يكوا عامال  مقيد 

جي أخرى قائمة،  الشركا  أو الم اهمةتأ يس  ما الحكومةتدف ت  .3

إنشا  ب تنمية ادقتصاديةال لى تعزيزإالمشاري  اد تراتيجية، جي وبارخص 

لبي ت مشاري  تتدف إلى تنشيط ادقتصاد الوطني وخلق و ائف للمواطنيا

 ، ومشروعاحتياجا  ارعداد المتزايدة ما الخريجيا على كاجة الم تويا 

 حق الحكومة جي تأ يس الشركا ،  يخلق بتقييدالمذكور بالتعديل القانوا 

ي الوطني خاصة جادقتصاد كال  بمعالجة مشعقبا  قانونية جيما يتعلق 

المراحل التي قد يعاني جيتا ادقتصاد ما حالة تباطل أو انكماش أو ركود. 
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ما حد  ، كمة مباشرة جي العملية ادقتصاديةوهنا يتطلب الوض  تدخل الحكو

ا اجي  ملخر  باا ارزمة إ 2008جي عام  بعو الدول المتقدمة اقتصادي 

 المالية.

ة ديوان الرقابة الماليقدرة عدم  اروع القانون سيترتب عليهعلى مش إن الموافقة .4
يكون للدولة حصة في سرقابته على الشركات التي  ةمارسعلى م واإلدارية
ذلك أن هذه النسبة ال تعد نسبة سيطرة مؤثرة في  .%30 تقل عنرأسمالها 

الرسمية يضعف الرقابة ساألمر الذي مجلس اإلدارة ألنها تمثل حصة أقلية، 
هذا بدوره استتباعًا فإن و. األموال العامةحسن ومشروعية إدارة واستخدام  على

سوف يضعف من رقابة مجلس النواب الموقر على جزء مهم من استثمارات 
 . األموال العامة

   الحكومة على دعم أنشطة يحد من قدرة سإن مشروع القانون محل المناقشة   .5
عيق ي، مما قد االقتصاديةي التنمية فوتشجيعه 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 

لتعويض في حالة سواء بوجود الحكومة كمشتٍر للمنتج النهائي أو كضامن ل
التعرض لمخاطر فعليٍة عاليٍة. من هنا فإن الشراكة الحكومية مع القطاع 
الخاص، وبنسبة ملكية مؤثرة، مالًيا وإداريا، يكون لها أثر إيجابي سواء من 
 ناحية التشجيع والضمانات، أو من ناحية الرقابة والتوجيه والحماية للمال العام.  

مشروع  تي اقترحها مجلس النواب الموقر فيال )المادة المستحدثة(تنص  .6
"على الشركات التي تمتلكها الدولة أو األشخاص المعنوية العامة القانون 

من رأس المال، توفيق أوضاعها  %30بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تجاوز 



97 
 

. من الواضح خالل فترة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون"
ستكون له نتائج سلبية كبيرة على أوضاع الشركات ذات الصلة.  أن هذا القيد

( سنوات للحكومة لتعديل أوضاع استثماراتها في 3تحديد فترة ثالث ) إذ إن
سينطوي على خطورة  %30الشركات لتكون النسبة القصوى للتملك ال تتجاوز 

انخفاض قيمة األسهم الحكومية. ومثل هذا الشرط سيؤدي بدون شك ألضرار 
جسيمة على االقتصاد الوطني وعلى أوضاع الشركات التي سيطبق عليها. وذلك 

المالية لهذه الشركات وتراجع قيمة أسهمها كلما اقتربت  زالحتمال اهتزاز المراك
الحكومة على بيع حصصها في هذه  إلزامنهاية فترة السماح القانونية. وأن 

 ناد الوطني أو للعامليالشركات بغض النظر عن أهمية تلك الشركات لالقتص
 ضطرياتخاذ قرار البيع في التوقيت المناسب، قد  ةفيها من المواطنين أو إمكاني

حقق للسهم الواحد، مما لن تت بأقل من القيمة السوقية الفعليةالحكومة على البيع 
 معه الغاية المرجوة من خفض نسبة التملك الحكومي. 

شركات  شروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ال شأن م شًيا مع ما تقدم ب وتما
سوم بقانون رقم ) صادر بالمر سنة 21التجارية ال )المعد بناًء على اقتراح  2001( ل

صي اللجنة  صيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب(؛ تو سك بالقراربقانون )ب  بالتم
 .على مشروع القانون حيث المبدأمن  بعدم الموافقةالسابق لمجلس الشورى 

 

 ثالًثا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:

اللجنة اختيار  قرر مكتب( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، 39إعمااًل لنص المادة )
 كل من:

  مقرًرا أصليــًـا.بسام اسماعيل البنمحمد     األستاذ  -1
  مقرًرا احتياطًــا.       رضا عبداهلل فرج األستاذ  -2
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 رابًعا: توصية اللجنة:

 بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة من حيث المبدأ علىتوصي اللجنة بالتمسك 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

)المعد بناًء على اقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من  2001( لسنة 21رقم )

م في الجلسة التاسعة والعشرين 2017و ماي 14مجلس النواب(، والمتخذ يوم األحد 

 من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

 

 الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر معروض على المجلس 

 

 

 خالد حسني املسـقطي               الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة 
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 (3ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة الشؤون 

الخارجية والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص مشروع قانون بتعديل 

بعض أحكام قانون العقوبات 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

المرافق  م،1976( لسنة 15)

 م.2015( لسنة 4للمرسوم رقم )
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 م 2017 أكتوبر 30التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثاينالتقرير 

 العقوباتمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون خبصوص 
 م1976( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم ) 

  2015( لسنة 4املرافق للمرسوم رقم )

 من الفصل التشريعي الرابع الرابعدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمـة:
  

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

 ( املؤرخ يف3د 4/ص ل خ أ/ ف502صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

عديل مشروع قانون بتوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م،2017 أبريل 5 

 م1976( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم ) العقوباتبعض أحكام قانون 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد 2015( لسنة 4املرافق للمرسوم رقم )

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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ب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى لجنة كتاالاستلمت و

إعادة والذي مت مبوجبه  م،2017 يوليو 5( املؤرخ يف 3د 4/ص ل خ أ/ ف586رقم )

املرسوم الصادر ب العقوباتشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مب التقرير اخلاص

وذلك ملزيد ، 2015( لسنة 4املرافق للمرسوم رقم ) م1976( لسنة 15بقانون رقم )

 .من الدراسة

 

لجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى الاستلمت كما 

والذي مت مبوجبه تكليف  م،2017 أكتوبر 16( املؤرخ يف 4د 4/ص ل خ أ/ ف614رقم )

 بشأنه. اخلاصتقرير ال، وإعداد مبواصلة دراسة مشروع القانون املذكوراللجنة 

 

 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

اخلامس عشر والسادس عشر املنعقدين  اجتماعيها تدارست اللجنة مشروع القانون يف  -1

من دور االنعقاد العادي الثالث من  م2017 مايو 14م، و2017أبريل  25 بتارخيي

 .الفصل التشريعي الرابع

ــت  -2 أكتوبر  23اللجنة مشــروع القانون يف اجتماعها الثاين املنعقد بتاريخ تدارس

 .م، من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع2017
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ضوع النظر  -3 شروع القانون مو ستها على الوثائق املتعلقة مب اطلعت اللجنة أثناء درا
 واليت اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفقهيئة التشريع واإلفتاء القانوين. ) مشروع القانون املذكور، ومذكرة -

 

اجتماعات اللجنة خالل الدور الثالث والرابع من الفصل وبدعوة من اللجنة شارك يف   -4
 كل من: التشريعي الرابع

 

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -

 رئيس شعبة اللجان الوزارية.  النقيب حممد يونس اهلرمي  .1

 املستشار القانوين.      السيد وليد الطويل .2

 من إدارة الشؤون القانونية. أول فيصل عبدالعزيز النجار املالزم .3

 

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضرت الدكتورة الشيخة نورة  -
 لقانوين للوزارة.بنت خليفة آل خليفة املستشار ا

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس كل من: -
 

  لشؤون اللجان.املستشار القانوين الدكتور علي حسن الطوالبة  .1

 السيدة فاطمة غامن الذوادي     باحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. .2
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 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة سـر اللجنة ا  -

 

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ـًـاــثاني

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

 :الداخليةرأي وزارة  -ـــًـاثالث

 هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأن ةمع ما ورد يف مذكر الداخليةتوافق رأي وزارة      

 مشروع القانون.

 

 :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي وزارة  -ــًـارابعـ

هيئة  ةتوافق رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع ما ورد يف مذكر     

 التشريع واإلفتاء القانوين بشأن مشروع القانون.

      

 اللجنــة: رأي -ـــــًـاخامس
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم تدارست اللجنة      

وزارة  مع ممثلي ،2015( لسنة 4املرافق للمرسوم رقم )، م1976( لسنة 15بقانون رقم )

اطلعت و، للجنةواملستشار القانوين ، العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، ووزارة الداخلية
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على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا اللجنة 

ر جملس قرا علىاطلعت ، كما قانون من الناحيتني الدستورية والقانونيةمشروع اللسالمة 

، واستعرضت اللجنة مواد املشروع والذي يتألف النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون

 107استبدال نصوص املواد ) األوىل املادة تضمنت، مادتنيمن  –يباجةفضاًل عن الد –

 190(، )190(، )189(، )188فقرة أوىل(، ) 186( من الفقرة األوىل، )6و5البندان )

(، 201(، )199(، )198(، )197(، )195فقرة أوىل(، ) 194(، )191مكرًرا(، )

( من 6و 5فقرة أوىل(، حيث أتى البندان ) 303فقرة أوىل( و) 302(، )301(، )292)

ن مشروع القانون بتوسيع تعريف املوظف العام، حبيث أصبح هذا التعريف ( م107املادة )

يشمل رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة واملديرين وسائر العاملني يف الوحدات التابعة للهيئات 

أو املؤسسات العامة، فضاًل عن رؤساء وأعضاء جمالس اإلدارة واملديرين وسائر العاملني يف 

أخرى مهما كانت طبيعتها طاملا كانت مملوكة بالكامل للدولة الشركات ويف أية كيانات 

أو إلحدى اهليئات أو املؤسسات العامة أو الوحدات التابعة هلا، وأما بالنسبة لبقية املواد 

املذكورة فقد أتت لتغليظ العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم الرشوة واالختالس 

ري العمل، وذلك عن طريق رفع احلد األقصى واإلضرار باملال العام وجرائم املساس بس

 تنفيذية. ةالثانياملادة للعقوبة أو زيادة احلد األدىن للعقوبة، وجاءت 

 

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إىل تشديد العقوبات على كل من يهدر املال      
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سم اخلاص من القالعام، أو يتربح منه وخصوًصا اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الثاين من 

 قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة واالختالس واإلضرار باملال العام.

 

ديل مشروع قانون بتعويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على      

املرافق ، م1976( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم ) العقوباتبعض أحكام قانون 

 ابالنو بالتوافق مع جملس مواد املشروع ، واملوافقة على2015لسنة ( 4للمرسوم رقم )

 كما وردت يف اجلدول املرفق.و

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ــــًـادسسا

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

 

 مقرًرا أصليـــًـا.  عبدالعزيز عبداهلل العجمانالدكتور  سعادة .1

 .احتياطيًـا مقرًرا  خضوري إيلي دينا نانسي األستاذة سعادة .2

 

 توصيـة اللجنـة: -ـــــًـاسابع

شروع القانون، فإن  سة م شات وما أبدي من آراء أثناء درا ضوء ما دار من مناق يف 
 اللجنة توصي مبا يلي:
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات املوافقة من حيث املبدأ على  -  
( لسنة 4املرافق للمرسوم رقم )، م1976( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم )

2015. 

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

 

 الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر 

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 نائب رئيس اللجنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 م1976( لسنة 15رسوم بقانون رقم )مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالم

 م2015( لسنة 4المرافق للمرسوم رقم ) 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة

نحن حموود بن عيسوووووووى  ل خليفووة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الد تور، ادطالع بعد

وعلى قؤؤانوا العقوبؤؤا  الصؤؤؤؤؤؤؤؤادر 

( ل ؤؤؤنة 15بالمر ؤؤؤوم بقانوا رقم )

 ، وتعديالته، 1976

قر مجلس الشؤؤؤؤؤؤؤؤورى ومجلس  أ

النواب القانوا اآلتي نصؤؤؤؤؤؤؤه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 الديباجة

باج - لدي قة على نص ا  ةالمواج

كؤؤمؤؤؤؤا ورد جؤؤي مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤروع 

 القانوا.

 

 الديباجة

المواجقؤؤة على نص الؤؤديبؤؤاجؤؤة  -

 كما ورد جي مشروع القانوا.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 الديباجة

نحن حمد بن عيسوووووووى  ل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الد تور، ادطالع بعد

وعلى قانوا العقوبا  الصؤؤؤؤؤؤؤادر 

( ل نة 15بالمر وم بقانوا رقم )

 ، وتعديالته، 1976

أقر مجلس الشؤؤؤؤؤؤؤورى ومجلس 

النواب القانوا اآلتي نصؤؤؤؤؤه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 األولىمادة ال

 107بنصؤؤؤؤوص المواد: ) ُي ؤؤؤؤتبدل

بنؤؤؤؤديا " ل ل قرة 6" و "5ا " ما ا

جؤؤؤقؤؤؤرة أولؤؤؤى(،  186ارولؤؤؤى(، )

(188،)    (189 ،)   (190 ،) 

ا(، ) 190)  194(، )191مؤؤكؤؤرر 

(، 197(، )195جؤؤؤقؤؤؤرة أولؤؤؤى(، )

(198( ،)199( ،)201 ،)

جؤؤؤؤقؤؤؤؤرة  302(، )301(، )292)

 جقرة أولى(، 303أولى( و )

 لنصوص التالية:ا

 األولىمادة ال
 

مقؤؤؤدمؤؤؤة المواجقؤؤؤة على نص  -

كما ورد جي مشؤؤؤؤؤؤروع  المادة

 القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال

مقؤؤؤؤدمؤؤؤؤة المواجقؤؤؤؤة على نص  -

كما ورد جي مشؤؤؤؤؤؤؤروع  المادة

 القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 األولىمادة ال

 107بنصؤؤوص المواد: ) ُي ؤؤتبدل

" ما ال قرة 6" و "5البنؤؤؤؤديا "

جؤؤقؤؤرة أولؤؤى(،  186ارولؤؤى(، )

(188( ،)189( ،)190 ،)

ا(، ) 190)  194(، )191مكرر 

(، 197(، )195جؤؤقؤؤرة أولؤؤى(، )

(198( ،)199( ،)201 ،)

جؤؤؤقؤؤؤرة  302(، )301(، )292)

 جقرة أولى(، 303أولى( و )

 لنصوص التالية:ا
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

ندان " 107مادة ) " 6" و "5الب

 من الفقرة األولى(:

. رل ؤؤؤؤؤؤؤؤا  وأعضؤؤؤؤؤؤؤؤا  مجالس 5

العامليا اإلدارة والمديروا و ؤؤائر 

جي التيئا  والمل ؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤا  العامة 

 والوحدا  التابعة لتا.

. رل ؤؤؤؤؤؤؤؤا  وأعضؤؤؤؤؤؤؤؤا  مجالس 6

اإلدارة والمديروا و ؤؤائر العامليا 

جي الشؤؤؤؤؤؤؤركؤؤا  وجي أيؤؤة كيؤؤانؤؤا  

أخرى متمؤؤؤؤا كؤؤؤؤانؤؤؤؤ  طبيعتتؤؤؤؤا، 

شؤؤؤؤؤؤؤريطؤؤة أا تكوا تلؤؤت الجتؤؤا  

 

" و 5البنوووودان " 107مووووادة )

 " من الفقرة األولى(:6"

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

" 6" و "5البندان " 107مادة )

 من الفقرة األولى(:

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

" 6و "" 5البندان " 107مادة )

 من الفقرة األولى(:

. رل ؤؤؤؤؤؤؤا  وأعضؤؤؤؤؤؤؤا  مجالس 5

اإلدارة والؤؤمؤؤؤؤديؤؤروا و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائؤؤر 

العامليا جي التيئا  والمل  ا  

 العامة والوحدا  التابعة لتا.

. رل ؤؤؤؤؤؤؤا  وأعضؤؤؤؤؤؤؤا  مجالس 6

اإلدارة والؤؤمؤؤؤؤديؤؤروا و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائؤؤر 

العامليا جي الشؤؤؤؤؤؤؤركا  وجي أية 

كيؤؤؤؤانؤؤؤؤا  أخرى متمؤؤؤؤا كؤؤؤؤانؤؤؤؤ  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

مملوكة بالكامل للدولة  أو إلحدى 

التيئا  أو المل ؤؤؤؤ ؤؤؤؤا  العامة أو 

 ا  التابعة لتا.الوحد

  

 :فقرة أولى( 186مادة )

قل عا  مدة د ت بال ؤؤؤؤؤؤؤجا  قب  عا ُي

خمس  نوا  كل مو ف أو مكلف 

بخدمة عامة طلب أو قبل لن  ؤؤه أو 

لغيره، بشؤؤؤؤؤؤؤكؤؤل مبؤؤاشؤؤؤؤؤؤؤر أو غير 

مبؤؤاشؤؤؤؤؤؤؤر، عطيؤؤة أو مزيؤؤة ما أن 

ا بشؤؤؤؤؤؤؤي  ما ذلؤؤت،  نوع، أو وعؤؤد 

 

 

 

 

 :فقرة أولى( 186مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فقرة أولى( 186مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

طبيعتتا، شؤؤؤؤؤؤؤريطة أا تكوا تلت 

لة   لدو مل ل كا بال الجتا  مملوكة 

أو إلحدى التيئا  أو المل ؤ ؤا  

 العامة أو الوحدا  التابعة لتا.

  

 :فقرة أولى( 186مادة )

ُيعاقب بال ؤؤؤؤؤؤؤجا مدة د تقل عا 

خمس  ؤؤؤؤؤؤؤنوا  كؤؤؤل مو ف أو 

مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل 

لن  ؤؤه أو لغيره، بشؤؤكل مباشؤؤر أو 

غير مباشؤؤؤؤؤر، عطية أو مزية ما 

ا بشي  ما ذلت، أن نوع،  أو وعد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

ردا  عمؤؤل أو لالمتنؤؤاع عا عمؤؤل 

 لدى قيامه بمتام و ي ته.

 

 (:188مادة )

يعؤؤاقؤؤب بؤؤال ؤؤؤؤؤؤؤجا كؤؤل مو ف أو 

بل  مة طلب أو ق عا مة  خد مكلف ب

لن  ؤؤؤه أو لغيره، بشؤؤؤكل مباشؤؤؤر أو 

غير مباشؤؤؤؤؤؤؤر، عطية أو مزية ما 

أن نوع عقؤؤؤؤب تمؤؤؤؤام العمؤؤؤؤل أو 

ادمتنؤؤاع عنؤؤه لؤؤدى قيؤؤامؤؤه بمتؤؤام 

 و ي ته.

 

 

 (:188مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:188مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

ردا  عمل أو لالمتناع عا عمل 

 لدى قيامه بمتام و ي ته.

 

 

 (:188مادة )

يعاقب بال ؤؤؤؤؤؤؤجا كل مو ف أو 

مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل 

لن  ؤؤه أو لغيره، بشؤؤكل مباشؤؤر أو 

غير مباشؤؤؤؤؤر، عطية أو مزية ما 

أن نوع عقؤؤؤب تمؤؤؤام العمؤؤؤل أو 

ادمتنؤؤاع عنؤؤه لؤؤدى قيؤؤامؤؤه بمتؤؤام 

 ه.و ي ت
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

جؤؤإذا كؤؤاا أدا  العمؤؤل أو ادمتنؤؤاع 

ا تكوا العقوبة الحبس  مدة  عنه حق 

 ا  نة.د تقل ع

 

 (:189مادة )

بال ؤؤؤجا كل مو ف عام أو  يعاقب

بل  مة طلب أو ق عا مة  خد مكلف ب

لن  ؤؤؤه أو لغيره، بشؤؤؤكل مباشؤؤؤر أو 

غير مباشؤؤؤؤؤؤؤر، عطية أو مزية ما 

ا بشؤؤؤؤؤي  ما ذلت،  أن نوع أو وعد 

ردا  عمل أو لالمتناع عا عمل د 

 

 

 

 (:189مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:189مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

ناع  كاا أدا  العمل أو ادمت جإذا 

ا تكوا العقوبؤؤؤة الحبس  عنؤؤؤه حقؤؤؤ 

 مدة د تقل عا  نة.

 

 

 (:189مادة )

بال ؤؤؤؤؤؤجا كل مو ف عام  يعاقب

أو مكلف بخؤدمؤة عؤامؤة طلؤب أو 

قبل لن  ه أو لغيره، بشكل مباشر 

أو غير مباشؤؤؤؤؤؤؤر، عطية أو مزية 

ا بشؤؤؤؤؤؤي  ما  ما أن نوع أو وعد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

يدخل جي متام و ي ته، ولكنه زعم 

 خطأ.اعتقده ذلت أو 

 

 

 

 (:190)مادة 

بالحبس مدة د تقل عا  نة يعاقب 

كؤؤل ما عرو على مو ف عؤؤام 

 –أو مكلف بخؤؤدمؤؤة عؤؤامؤؤة        

عطية  –دوا أا ُيقبل منه عرضؤؤه 

ا  أو مزيؤؤؤؤة ما أن نوع أو وعؤؤؤؤد 

 

 

 

 

 (:190مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:190مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 القانوا.ورد جي مشروع 

 

 

 

ذلت، ردا  عمل أو لالمتناع عا 

عمل د يدخل جي متام و ي ته، 

 خطأ.اعتقده ولكنه زعم ذلت أو 

 

 

 

 (:190مادة )

عا  بؤؤالحبس مؤؤدة د تقؤؤليعؤؤاقؤؤب 

 ؤؤنة كل ما عرو على مو ف 

عؤؤؤام أو مكلف بخؤؤؤدمؤؤؤة عؤؤؤامؤؤؤة        

 –دوا أا ُيقبل منه عرضؤؤؤؤؤؤؤه  –

عطيؤؤة أو مزيؤؤة ما أن نوع أو 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

بشؤؤؤؤؤؤؤي  ما ذلؤؤت، ردا  عمؤؤل أو 

ادمتناع عا عمل إخالد  بواجبا  

 و ي ته.

جؤؤإذا كؤؤاا أدا  العمؤؤل أو ادمتنؤؤاع 

ا تكوا العقوبة الحبس  مدة  عنه حق 

 د تزيد على  نة.

 

 

 (: امكررً  190مادة )

يعاقب بالحبس مدة د تقل عا  نة 

كؤؤل ما عرو على مو ف عؤؤام 

أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية 

 

 

 

 

 

 (: امكررً  190مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 (: امكررً  190مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

ا بشؤؤي  ما ذلت، ردا  عمل  وعد 

أو ادمتنؤؤؤؤاع عا عمؤؤؤؤل إخالد  

 بواجبا  و ي ته.

ناع  كاا أدا  العمل أو ادمت جإذا 

ا تكوا العقوبؤؤؤة الحبس   عنؤؤؤه حقؤؤؤ 

 ى  نة.مدة د تزيد عل

 

 (: امكررً  190مادة )

يعؤؤاقؤؤب بؤؤالحبس مؤؤدة د تقؤؤل عا 

 ؤؤنة كل ما عرو على مو ف 

عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة 

شر أو  شكل مبا أجنبية أو منحه، ب
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

أو منحه، بشؤؤؤؤؤؤكل مباشؤؤؤؤؤؤر أو غير 

أن نوع  مباشر، عطية أو مزية ما

ا وعد   آخر أو له أو لصالح شخص 

بشؤؤؤؤؤؤي  ما ذلت، للحصؤؤؤؤؤؤول على 

عمل تجارن أو ادحت ا  به أو أية 

ميزة أخرى جي نطاق مباشرة عمل 

دولي مقابل قيام المو ف العام أو 

المكلف بخؤؤؤدمؤؤؤة عؤؤؤامؤؤؤة بعمؤؤؤل أو 

بؤؤادمتنؤؤاع عا عمؤؤل لؤؤدى قيؤؤامؤؤة 

 بمتام و ي ته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غير مباشؤؤؤؤؤر، عطية أو مزية ما 

أن نوع له أو لصؤؤؤؤؤؤالح شؤؤؤؤؤؤخص 

بشؤؤؤؤؤؤؤي  ما ذلت،  اوعد   أو آخر

للحصؤؤؤؤؤؤؤول على عمل تجارن أو 

ميزة أخرى ادحت ؤؤا  بؤؤه أو أيؤؤة 

جي نطؤؤاق مبؤؤاشؤؤؤؤؤؤؤرة عمؤؤل دولي 

مقؤؤؤابؤؤؤل قيؤؤؤام المو ف العؤؤؤام أو 

المكلف بخؤؤدمؤؤة عؤؤامؤؤة بعمؤؤل أو 

بؤؤادمتنؤؤاع عا عمؤؤل لؤؤدى قيؤؤامؤؤة 

 بمتام و ي ته.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 (:191مادة )

ي   جم جي  ني  لجؤؤؤؤا على ا حكم  ُي

ارحوال المبينة جي المواد ال ؤؤؤؤؤابقة 

قبل  أو بغرامة ت ؤاون ما طلب أو 

وعؤؤد بؤؤه أو عرو، على أد تقؤؤل 

 عا خم مائة دينار.

 فقرة أولى(: 194مادة )

ُيعاقب بال جا مدة د تقل عا  ب  

 ؤؤؤؤؤنوا  كل مو ف عام أو مكلف 

ا  بخدمة عامة اختلس ماد  أو أوراق 

 ُوجد  جي حيازته ب بب و ي ته.

 

 (:191مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 فقرة أولى(: 194مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 (:191مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 فقرة أولى(: 194مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 (:191مادة )

لجؤؤؤؤاني جي جمي   ُيحكم على ا

ارحوال المبينة جي المواد ال ابقة 

بغرامة ت ؤؤؤؤؤؤؤاون ما طلب أو قبل 

أو وعؤؤد بؤؤه أو عرو، على أد 

 ل عا خم مائة دينار.تق

 فقرة أولى(: 194مادة )

ُيعاقب بال ؤؤؤؤؤؤؤجا مدة د تقل عا 

 ؤؤؤب   ؤؤؤنوا  كل مو ف عام أو 

ماد   مة اختلس  عا مة  خد مكلف ب

أو أوراقؤؤؤا  ُوجؤؤؤد  جي حيؤؤؤازتؤؤؤه 

 ب بب و ي ته.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 (:195مادة )

قل عا  مدة د ت بال ؤؤؤؤؤؤؤجا  قب  عا ي

م أو عشؤؤؤؤر  ؤؤؤؤنوا  كل مو ف عا

و ي ته   مكلف بخدمة عامة ا تغل

جا تولى بغير حق على مال للدولة 

أو إلحدى الجتا  التي ورد ذكرها 

مادة ) تل ذلت 107جي ال ( أو  ؤؤؤؤؤؤؤ

 لغيره.

 

 

 

 

 

 

 (:195مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 (:195مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

 (:195مادة )

يعاقب بال ؤؤؤؤؤؤؤجا مدة د تقل عا 

عشؤؤر  ؤؤنوا  كل مو ف عام أو 

مكلف بخؤؤدمؤؤة عؤؤامؤؤة ا ؤؤؤؤؤؤؤتغؤؤل 

جا ؤؤؤؤؤتولى بغير حق على  و ي ته

مؤؤال للؤؤدولؤؤة أو إلحؤؤدى الجتؤؤا  

ورد ذكؤؤرهؤؤؤؤا جؤؤي الؤؤمؤؤؤؤادة  الؤؤتؤؤي

 ( أو  تل ذلت لغيره.107)

 

 

 



118 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 (:197مادة )

بال ؤؤؤجا كل مو ف عام أو  ُيعاقب

مكلف بخدمة عامة له شؤؤؤؤؤؤؤؤأا جي 

تحصؤؤؤؤيل الر ؤؤؤؤوم أو الغراما  أو 

ا، العوائد أو الضؤؤؤؤؤؤؤرائب أو نحوه

طلب أو أخذ ما ليس م ؤؤتحق ا أو ما 

 .يزيد على الم تحق م  علمه بذلت

 (:198مادة )

ُيعاقب بال ؤؤؤجا كل مو ف عام أو 

مكلف بخدمة عامة ا ؤؤؤؤتخدم عماد  

جي عمل للدولة أو إلحدى الجتا  

( 107التي ورد ذكرها جي المادة )

 (:197مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 (:198مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 (:197مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 (:198مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 (:197مادة )

بال ؤؤؤؤؤؤجا كل مو ف عام  ُيعاقب

أو مكلف بخدمة عامة له شأا جي 

تحصؤؤيل الر ؤؤوم أو الغراما  أو 

العوائد أو الضؤؤؤؤؤؤرائب أو نحوها، 

طلب أو أخذ ما ليس م ؤؤؤؤؤتحق ا أو 

يزيد على الم ؤؤؤؤتحق م  علمه ما 

 .بذلت

 (:198مادة )

ُيعاقب بال ؤؤؤؤؤؤجا كل مو ف عام 

أو مكلف بخدمة عامة ا ؤؤؤؤؤؤؤتخدم 

عماد  جي عمل للدولة أو إلحدى 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 ؤؤؤؤؤؤؤخرة، أو احتجز بغير مبرر 

 أجورهم كلتا أو بعضتا.

 (:199مادة )

قل عا  مدة د ت بال ؤؤؤؤؤؤؤجا  قب  عا ُي

خمس  ؤؤؤؤؤنوا  كل مو ف عام أو 

يه المحاج ة  تد إل مة ُع خد مكلف ب

لة أو إلحدى  لدو حة ل على مصؤؤؤؤؤؤؤل

الجتا  التي ورد ذكرها جي المادة 

( جي صؤؤؤؤؤؤؤ قؤؤة أو عمليؤؤة أو 107)

ا بتذه المصلحة  قضية وأضر عمد 

 ليحصل على ربح لن  ه أو لغيره.

 (:201مادة )

 

 

 

 (:199مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 (:199مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

الجتؤؤؤؤا  التي ورد ذكرهؤؤؤؤا جي 

(  ؤؤؤخرة، أو احتجز 107المادة )

بغير مبرر أجورهم كلتؤؤؤؤا أو 

 بعضتا.

 (:199مادة )

ُيعاقب بال ؤؤؤؤؤؤؤجا مدة د تقل عا 

وا  كل مو ف عام أو خمس  ن

مكلف بخدمة ُعتد إليه المحاج ة 

على مصؤؤؤؤؤؤؤلحة للدولة أو إلحدى 

الجتؤؤؤؤا  التي ورد ذكرهؤؤؤؤا جي 

( جي ص قة أو عملية 107المادة )

ا بتذه  ية وأضؤؤؤؤؤؤؤر عمد  أو قضؤؤؤؤؤؤؤ
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

المقررة  جضؤؤؤؤؤؤؤال  عا العقوبؤؤؤؤا 

للجنايا  الواردة جي هذا ال صؤؤؤؤؤل، 

يحكم على الجؤؤاني بؤؤالرد وبغرامؤؤة 

م ؤؤؤؤؤؤؤاوية لقيمة المال موضؤؤؤؤؤؤؤوع 

الجريمة أو المتحصؤؤؤؤؤؤؤل منتا على 

 أد يقل عا خم مائة دينار.

 (:292مادة )

ا جي  يعاقب بال جا ما ارتكب غش 

تن يذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد 

 هأو التزام أو أشغال عامة، ارتبط ب

م  الؤؤدولؤؤة أو إحؤؤدى الجتؤؤا  التي 

 (:201مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 (:292مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 (:201مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 (:292مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

المصؤؤؤؤؤؤؤلحة ليحصؤؤؤؤؤؤؤل على ربح 

 لن  ه أو لغيره.

 (:201مادة )

جضؤؤؤؤؤؤؤال  عا العقوبؤؤؤا  المقررة 

، ال صلللجنايا  الواردة جي هذا 

يحكم على الجاني بالرد وبغرامة 

م ؤؤؤؤؤؤاوية لقيمة المال موضؤؤؤؤؤؤوع 

الجريمة أو المتحصؤؤؤؤل منتا على 

 أد يقل عا خم مائة دينار.

 (:292مادة )

ا  يعاقب بال ؤؤؤجا ما ارتكب غشؤؤؤ 

جي تن يؤؤذ عقؤؤد مقؤؤاولؤؤة أو نقؤؤل أو 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

لمؤؤؤؤادة ) ( 107ورد ذكرهؤؤؤؤا جي ا

 وترتب على ذلت ضرر ج يم.

 

 (:301مادة )

ا  يعؤؤاقؤؤب بؤؤال ؤؤؤؤؤؤؤجا ما أتلف عمؤؤد 

نتؤؤؤؤاج أو مواد أوليؤؤؤؤة أو  أدوا  إ

منتجا  صؤؤؤؤؤؤؤناعية إذا ترتب على 

اإلتالف ضؤؤؤؤرر ج ؤؤؤؤيم باإلنتاج أو 

نؤؤؤقؤؤؤص مؤؤؤلؤؤؤحؤؤؤو  جؤؤؤي ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤ  

 اد تتالكية.

 

 

 

 

 (:301مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 (:301مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 

 

توريد أو التزام أو أشؤؤؤغال عامة، 

ارتبط بؤؤه م  الؤؤدولؤؤة أو إحؤؤدى 

رد ذكرهؤؤؤؤا جي الجتؤؤؤؤا  التي و

( وترتؤؤب على ذلؤؤت 107المؤؤادة )

 ضرر ج يم.

 

 (:301مادة )

ا  يعاقب بال ؤؤؤؤؤؤؤجا ما أتلف عمد 

أدوا  إنتؤؤؤاج أو مواد أوليؤؤؤة أو 

منتجا  صؤؤؤؤناعية إذا ترتب على 

اإلتالف ضؤؤرر ج ؤؤيم باإلنتاج أو 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 

 أولى(: فقرة 302مادة )

يعاقب بالحبس ما ا ؤؤؤؤؤؤؤتعمل القوة 

أو التتؤؤؤديؤؤؤد أو الو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائؤؤؤل غير 

المشروعة جي ادعتدا  أو الشروع 

جي ادعتؤؤؤؤدا  على حق الغير جي 

العمل أو على حقه جي أا ي ؤؤؤتخدم 

 أو يمتن  عا ا تخدام أن شخص.

 

 

 

 

 

 فقرة أولى(: 302مادة )

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 

 

 

 

 فقرة أولى(: 302مادة )

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 القانوا. ورد جي مشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نؤؤقؤؤص مؤؤلؤؤحؤؤو  جؤؤي ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤ  

 اد تتالكية.

 

 فقرة أولى(: 302مادة )

 ةيعاقب بالحبس ما ا ؤؤؤتعمل القو

أو التتؤؤديؤؤد أو الو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤائؤؤل غير 

المشؤؤؤؤؤؤؤروعؤؤؤؤة جي ادعتؤؤؤؤدا  أو 

الشؤؤؤؤؤؤؤروع جي ادعتدا  على حق 

الغير جي العمل أو على حقه جي 

أا ي تخدم أو يمتن  عا ا تخدام 

 أن شخص.

 



123 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 فقرة أولى(: 303مادة )

 

 

 

ما عطل بطريق العنف أو التتديد 

الؤمؤزايؤؤؤؤدا  أو أو الؤغؤش حؤريؤؤؤؤة 

المناقصا  المتعلقة بإحدى الجتا  

(، 107التي ورد ذكرها جي المادة )

أو أج ؤؤؤد جديتتا  أو شؤؤؤرع جي ذلت 

أو عمؤؤل بؤؤأن طريقؤؤة كؤؤانؤؤ  على 

إقصؤؤؤؤؤؤؤؤا  الراغبيا جي المزايدة أو 

 أولى(:فقرة  303مادة )

إعؤؤؤادة صؤؤؤؤؤؤؤول المؤؤؤادة على  -

 النحو الوارد أدناه.

 )نر المادة بعد التعديل(

لعنف أو  ما عطؤؤؤؤل بطريق ا

التتديد أو الغش حرية المزايدا  

المناقصؤؤؤؤؤؤا  المتعلقة بإحدى  أو

الجتؤؤؤا  التي ورد ذكرهؤؤؤا جي 

(، أو أج ؤؤؤؤؤد جديتتا  107المادة )

أو شؤؤؤؤؤؤؤرع جي ذلت أو عمل بأن 

طريقؤؤؤة كؤؤؤانؤؤؤ  على إقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

 فقرة أولى(: 303مادة )

جقؤؤؤؤة على قرار مجلس  - الموا

مادة  بإعادة صؤؤؤؤؤؤؤول ال النواب 

 على النحو الوارد أدناه.

 

عؤطؤؤؤؤل بؤطؤريؤق الؤعؤنؤف أو  مؤا

التتديد أو الغش حرية المزايدا  

المناقصؤؤؤؤؤؤؤا  المتعلقة بإحدى  أو

الجتؤؤؤؤا  التي ورد ذكرهؤؤؤؤا جي 

(، أو أج ؤؤؤؤؤؤؤد جديتتا  107المادة )

أو شؤؤؤؤؤؤؤرع جي ذلت أو عمل بأن 

طريقؤؤؤة كؤؤؤانؤؤؤ  على إقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  

 فقرة أولى(: 303مادة )

 

 

 

عنف أو  ما ل طريق ا ب عطؤؤؤؤل 

التتديد أو الغش حرية المزايدا  

المناقصؤؤؤؤؤؤؤا  المتعلقة بإحدى  أو

الجتؤؤؤؤا  التي ورد ذكرهؤؤؤؤا جي 

  (، أو أج ؤؤؤؤؤد جديتتا107المادة )

أو شؤؤؤؤؤؤؤرع جي ذلت أو عمل بأن 

طريقؤؤؤة كؤؤؤانؤؤؤ  على إقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  



124 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

المنؤؤاقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، يعؤؤاقؤؤب بؤؤالحبس أو 

بؤؤؤالغرامؤؤؤة التي د تقؤؤؤل عا ألف 

دينؤؤار، م  إلزامؤؤه بؤؤأا يؤؤدج  لتلؤؤت 

ل الخ ائر التي نشأ  ما الجتة بد

 جعله المذكور.

 

 

 

 

 

 

 

الؤؤراغؤؤبؤؤيؤؤا جؤؤي الؤؤمؤؤزايؤؤؤؤدة أو 

المناقصؤؤؤؤؤؤؤة، يعاقب بالحبس أو 

بؤؤالغرامؤؤة التي د تقؤؤل عا ألف 

ول تجاوز خمسوووووووة  لف دينار 

ت لتل، م  إلزامه بأا يدج  دينار

الجتة بدل الخ ؤؤؤائر التي نشؤؤؤأ  

 ما جعله المذكور.

الؤؤؤراغؤؤؤبؤؤؤيؤؤؤا جؤؤؤي الؤؤؤمؤؤؤزايؤؤؤؤدة أو 

المنؤاقصؤؤؤؤؤؤؤؤة، يعؤاقؤب بؤالحبس أو 

بؤؤؤالغرامؤؤؤة التي د تقؤؤؤل عا ألف 

نار  جاوز خمسووووووووة  لف دي ول ت

نار يدج  دي بأا  مه  لت، م  إلزا  لت

الجتة بدل الخ ؤؤؤؤائر التي نشؤؤؤؤأ  

 ما جعله المذكور.

الؤؤؤراغؤؤؤبؤؤؤيؤؤؤا جؤؤؤي الؤؤؤمؤؤؤزايؤؤؤؤدة أو 

بالحبس أو  قب  عا ناقصؤؤؤؤؤؤؤؤة، ي الم

بؤؤالغرامؤؤة التي د تقؤؤل عا ألف 

نار  ول تجاوز خمسووووووووة  لف دي

نار لت دي يدج  لت بأا  مه  ، م  إلزا

تي نشؤؤؤؤأ  الجتة بدل الخ ؤؤؤؤائر ال

 ما جعله المذكور.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

جملس  نصوص املواد كما أقرها
 النواب

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة

 الثانيةمادة ال

عؤؤلؤؤى رئؤؤيؤؤس مؤؤجؤؤلؤؤس الؤؤوزرا  

ما يخصؤؤؤؤؤؤؤؤه  –والوزرا    –كل جي

تن يذ أحكام هذا القانوا، وُيعمل به 

ما اليوم التؤؤؤالي لتؤؤؤاريخ  ااعتبؤؤؤار  

 نشره جي الجريدة الر مية.

 الثانيةمادة ال

 

كما المادة على نص  المواجقة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 الثانيةمادة ال

 

كمؤؤا المؤؤادة على نص  المواجقؤؤة -

 ورد جي مشروع القانوا.

 

 الثانيةمادة ال

عؤؤلؤؤى رئؤؤيؤؤس مؤؤجؤؤلؤؤس الؤؤوزرا  

 –كل جيما يخصؤؤؤؤؤؤؤه  –والوزرا  

قانوا، وُيعمل  هذا ال يذ أحكام  تن 

 ما اليوم التالي لتاريخ ابه اعتبار  

 نشره جي الجريدة الر مية.
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 م2017 أبريل 12التاريخ: 
 

 

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

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

( لسنة 4م، المرافق للمرسوم رقم )1976( لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

  م.2015

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، 2017 أبريل 5بتاريخ      

رقم ) (  مشروع قانون ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  503م )ضمن كتابه رق

( 15بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )   لسنة ) (

إلى لجنة الشؤون  م،2015( لسنة 4مرسوم رقم )م، المرافق لل1976لسنة 

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية 

 الوطني.والدفاع واألمن 
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 أبريل 12وبتاريخ     

  وقرار مجلس النواب بشؤؤهنه، ،المذكور ، حيث اطلعت على مشؤؤروع القانونينالعشررر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 لمبادئ مشؤؤؤؤؤؤروع القانونإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

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

مرسوم رقم م، المرافق لل1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، م2015( لسنة 4)

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني 

بخصوص االقتراح بقانون 

بتعديل بعض أحكام قانون 

بالمرسوم العقوبات الصادر 

( لسنة 15بقانون رقم )

م، والمقدم من سعادة 1976

 العضو هالة رمزي فايز.
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 م2017 أكتوبر 30التاريخ : 

 

 للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالثالث التقريـر 

املرسوم الصادر ببتعديل بعض أحكام قانون العقوبات االقتراح بقانون بشأن 
  وتعديالته 1976( لسنة 15ون رقم )بقان

 سعادة العضو هالة رمزي فايز واملقدم من

 من الفصل التشريعي الرابع الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمــة: 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل رئيس جملس 

، والذي مت مبوجبه م2017أبريل  4( املؤرخ يف 3د 4ص ل خ أ / ف 496الشورى رقم )

ات بتعديل بعض أحكام قانون العقوباالقتراح بقانون تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

سعادة العضو  واملقدم من وتعديالته، 1976( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم )

جنة رير يتضمن رأي اللعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، وإعداد تق ،هالة رمزي فايز

 بشأنه.
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لجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى الاستلمت و

إعادة والذي مت مبوجبه  م،2017 يونيو 14( املؤرخ يف 3د 4/ص ل خ أ/ ف579رقم )

وم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرستراح بقانون االقب التقرير اخلاص

 ،سعادة العضو هالة رمزي فايز واملقدم من وتعديالته، 1976( لسنة 15رقم )بقانون 

 .وذلك ملزيد من الدراسة

لجنة كتاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى الاستلمت كما 

والذي مت مبوجبه تكليف  م،2017 أكتوبر 16( املؤرخ يف 4د 4/ص ل خ أ/ ف614رقم )

 بشأنه. اخلاصتقرير ال، وإعداد ة االقتراح بقانون املذكورمبواصلة دراساللجنة 

 إجراءات اللجنة: -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصــل  دارســت اللجنة االقتراح بقانونت -1 
 االجتماعات التالية:يف  التشريعي الرابع

 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع  

 م2017أبريل  10 الثاين عشراالجتماع 

 م2017أبريل  17 الرابع عشراالجتمـاع 

 م2017أبريل  25 اخلامس عشراالجتمـاع 
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شروع القانون يف اجتماعها الثاين املنعقد بتاريخ  -  2 ست اللجنة م أكتوبر  23تدار
 .الفصل التشريعي الرابعم، من دور االنعقاد العادي الرابع من 2017

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضوع البحث  -3
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

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

 )مرفق( املعدل من قبل مقدمته سعادة العضو هالة رمزي فايز.االقتراح بقانون  -

ضرتوبدعوة من اللجنة ( 3) اللجنة خالل دور االتعقاد العادي الثالث من  اجتماع ح
شريعي الرابع، صل الت ستاذة هالة رمزي فايز مقدمة االقتراح  الف ضو األ سعادة الع

 بقانون.

 

 باجمللس كل من:شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة  -
 

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الدكتور علي حسـن الطوالبة  .1

 باحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. السيدة فاطمة غامن الذوادي    .2

 

 .السيدة سهريا عبداللطيفتوىل أمانة سر اللجنة  -
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 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـًـا

سالمة االقتراح بقانون من       شورى  شريعية والقانونية مبجلس ال شؤون الت رأت جلنة ال
 الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 

 :مقدمة االقتراحرأي  -ـًـالثــثا

اهلدف من هذا االقتراح وهو تعديل قانون سعادة العضو األستاذة هالة فايز  أوضحت     

سب مع املتغريات اليت طرأت على احلياة يف مملكة البحرين، وأن القانون  العقوبات مبا يتنا

ًصا العقوبات املقررة اليت ال  ستاحلايل حباجة إىل بعض التعديالت وخصو جسامة مع ب تنا

شأهنا أن تردع املذالف الفعل املرتكب، وأن هذه التعديالت يف العقوبات والغرامات  من 

 قبل ارتكابه ألي جرمية منصوص عليها يف قانون العقوبات.

 

 رأي اللجنة: -رابعــــًـا

يث ح نصوص مواد االقتراح، قتراح بقانون املذكور، واطلعت علىاستعرضت اللجنة اال     
( 354و)( 351تنص املادة األوىل من االقتراح بقانون على أن تستبدل بنصوص املواد )

 1976( لسنة 15( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )372( و)370و)
 النصوص اآلتية:

بالغرامة  أو ثالثة أشهر وال تزيد على سنة)يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن  (:351مادة )

دش من تعرض ألنثى على وجه خير تقل عن مائة دينار وال تزيد عن سمسمائة ديناالاليت 
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اءها بالقول أو بالفعل يف طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بذات العقوبة إذا كان حي

 (.بأي وسيلة أخرىالتعرض 

و أ ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على ستة أشهر)يعاقب باحلبس مدة (: 354مادة )

أو  عام من وجد يف طريق ال تقل عن مائة دينار وال تزيد عن سمسمائة ديناربالغرامة اليت 

 (.أو بأية وسيلة كانتمكان مطروق حيرض املارة على الفسق بإشارات أو أقوال 

ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة وبالغرامة يعاقب باحلبس مدة  (:370مادة )

نشر  أو بإحدى هاتني العقوبتني من اليت ال تقل عن مائة دينار وال جتاوز سمسمائة دينار

اًرا أو صوًرا أو تعليقات تتصل بأسرار احلياة اخلاصة أو العائلية بإحدى طرق العالنية أخب

 لألفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها اإلساءة إليهم.

ن م ال تقل عن سمسني دينار وال جتاوز مائتني ديناريعاقب بالغرامة اليت  (:372مادة )

و بأية أع يف مكاملة تلفونية فض رسالة أو برقية بغري رضا من أرسلت إليه أو استرق السم

و أ ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة. ويعاقب اجلاين باحلبس مدة وسيلة كانت

أو الربقية أو  إذا أفشى الرسالة ال تقل عن سمسني دينار وال جتاوز مائتني ديناربالغرامة اليت 

 املكاملة لغري من وجهت إليه ودون إذنه مىت كان من شأن ذلك إحلاق ضرر بالغري(.
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على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس  وبعد النقاش، وبعد االطالع      

، نيةية والقانوالشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة االقتراح بقانون من الناحيتني الدستور

وبعد أخذ رأي مقدمة االقتراح بقانون، قررت اللجنة إجراء بعض التعديالت عليه، وذلك 

من هذا االقتراح، وذلك ( 372(، و)351، حيث مت حذف املادتني )بالتوافق مع مقدمته

(، 354، واإلبقاء على املادتني )ملعاجلة حمتوى هاتني املادتني يف مشروع بقانون آخر

  (.370و)

م قانون بتعديل بعض أحكااالقتراح بقانون انتهت اللجنة إىل التوصية لجواز نظر و     

سعادة  واملقدم من وتعديالته، 1976( لسنة 15العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

  .بالتعديالت اليت أجرته عليه مقدمة االقتراح وذلك، العضو هالة رمزي فايز

 

 املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرري  -خامسـًـا
 

، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة الداخلية جمللس الشــورى39إعمااًل لنص املادة )     
 :اختيار كل من

 

 مقرًرا أصليـــًـا.  الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان .3

 مقرًرا احتياطيًـا.  األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري .4
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 توصية اللجنة: -سادسـًـا

شات وما أبدي م      ضوء ما دار من مناق صي يف  واز نرر جبن آراء، فإن اللجنة تو
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصــادر باملرســوم بقانون رقم االقتراح بقانون 

سنة 15) ضو هالة رمزي فايز واملقدم من وتعديالته، 1976( ل وذلك ، سعادة الع
 االقتراح.بالتعديالت اليت أجرته عليه مقدمة 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                    الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة          

 رئيس اللجنة                                             نائب رئيس اللجنة                
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 م2017أبريل  12التاريخ: 
 

 

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

 
 

االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الموضوع: 

  هالة رمزي فايز. م، والمقدم من سعادة العضو1976( لسنة 15بقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، م2017أبريل  4بتاريخ      

االقتراح بقانون بتعديل  ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  497م )ضمن كتابه رق

م، 1976( لسنة 15بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  ،م من سعادة العضو هالة رمزي فايزوالمقد

وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 

 الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2017أبريل  12وبتاريخ     

ك ، وذلمذكرته اإليضؤؤؤؤاحيةالمذكور، و قانونقترا  باال، حيث اطلعت على العشرررررين

 بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

ادئ لمب قانونقترا  بإلى عدم مخالفة اال –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

     

 رأي اللجنة:

 قانون العقوبات الصادراالقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام ترى اللجنة سالمة      

م من سعادة العضو هالة رمزي م، والمقد1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، فايز

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 
 

 

 

 


