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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

بخصوص المرسوم بقانون 

م 2017( لسنة 37رقم )

بتعديل بعض أحكام 

( 14المرسوم بقانون رقم )

 التوثيق. م بشأن1971لسنة 
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 م2017 ديسمرب 5: التاريخ

 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  لثاثالتقريـر ال

 رقمبتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  2017( لسنة 37املرسوم بقانون رقم )حول 
 بشأن التوثيق 1971( لسنة 14)

 

 :مقدمــة
 

)  رقـم معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي مت مبوجبه تكليف 2017 ديسمرب  3( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ق / ف  646

بتعديل بعض أحكام  2017( لسنة 37املرسوم بقانون رقم )اللجنة بدراسة ومناقشة 

على أن تتم دراسته وإبداء  بشأن التوثيق، 1971( لسنة 14املرسوم بقانون رقم )

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

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

من الفصل  رابعخالل دور االنعقاد العادي ال –تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور  (1)
 م.2017ديسمرب  3السادس املنعقد بتاريخ  يف االجتماع -التشريعي الرابع 

 

على الواثئق املتعلقة ابملرســـــــــــوم بقانون موضـــــــــــوع الب   اطلعت اللجنة أثناء دراســـــــــــت ا  (2)
 ما يلي:والدراسة، واليت اشتملت على 

 )مرفق( خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى. -

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون.  -

 (مرفق. )ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه ،املرسوم بقانون املذكور -

 

 :شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 

 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين      لي حسن الطوالبة       الدكتور ع .1
 .نوين إبدارة البحوث والدراساتابحث قاالغريري              علي حمسن السيد  .2

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 
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 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: اثنيـًا:

برأي ا الوارد يف تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الوزارة متسك ا أكدت   -
 النواب، والذي انت ى إىل التوافق مع هدف ومربرات إصدار املرسوم بقانون.

 

 رأي اللجنة:اثلثـًا: 

انقشــــــــت اللجنة املرســــــــوم بقانون موضــــــــوع الدراســــــــة والب  ، واطلعت على قرار جملس      

النواب ومرفقاته بشــــــــأنه، وتبودلت وج ات النظر با أعضــــــــاء اللجنة، واملســــــــتشــــــــار القانوين 

 وانت ت إىل ما يلي:، للجنة

أو اإلجرائية من الناحية الشكلية القانونية والدستورية سواء  من الناحيتااملرسوم بقانون  سالمة -

( من الدستور، وقد توافرت فيه 38فاملرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ) ؛أو املوضوعية

، إذ تنص املادة الشروط الواردة يف املادة املذكورة من حي  فرتة إصداره وعرضه على اجمللسا

يف  إذا حدث فيما با أدوار انعقاد كل من جملس الشورى وجملس النواب أو( على أنه "38)

فرتة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري، جاز للملك أن 

 يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون، على أال تكون خمالفة للدستور".

وعليه فإن املرسوم بقانون صدر أثناء غياب  ،م2017سبتمرب  27حي  مت إصداره بتاريخ  

االنعقاد الثال  والرابع من الفصل التشريعي الرابع، نظرًا ملا هلذا املرسوم من  با دوري الربملان

أمهية يف تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية واحلرص على االرتقاء مبستوى اخلدمات احلكومية 
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املتعلقة ابلتوثيق، ومساندة ما تعانيه وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف حاليـًا من أتخري 

معامالت التوثيق مما ينعكس سلبـًا على املتعاملا واملستثمرين، مما استدعى تدخال حكوميـًا  يف

سريعـًا لت سا مستوى التوثيق من خالل ترخيص كاتب عدل خاص من غري موظفي التوثيق 

وفقـًا لضوابط واشرتاطات وإجراءات لضمان ص ة التنفيذ واإلشراف على األعمال املصرح هبا 

لية متميزة، ابإلضافة إىل أن توثيق املستندات واملعامالت أصبح أحد املعوقات أمام وتوفري آ

املستثمرين يف اململكة مما يلزم معه إجياد احللول املناسبة للمستثمرين الب رينيا واألجانب، 

اليت تسعى إىل فتح أسواق اململكة بشكل واسع  2030وهذا ما يتناسب مع الرؤية االقتصادية 

وخباصة املتعلقة  -ب االستثمارات األجنبية، وهذا ما يتوجب معه إزالة املعوقات واجتذا

اليت تؤدي إىل التأخري يف عدد من املعامالت اليت تتم مبكتب التوثيق    -إبجراءات التوثيق

 .بسبب كثرة املعامالت

العادي  ة من دور االنعقادنياجللسة الثايف  جملس الشورى على املرسوم بقانون عرضوقد مت 

وهذا يتناسب مع ما  م،2017أكتوبر  15من الفصل التشريعي الرابع املنعقدة بتاريخ  رابعال

نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ذاهتا "وجيب عرض هذه املراسيم على كل من جملس الشورى 

 وجملس النواب خالل ش ر من اتريخ صدورها إذا كان اجمللسان قائما أو خالل ش ر من أول

 اجتماع لكل من اجمللسا اجلديدين يف حالة احلل أو انت اء الفصل التشريعي".

يتألف املرسوم بقانون من ديباجة ومخس مواد، تضيف املادة األوىل منه مادة جديدة برقم  -

( مكررًا واليت جتيز لوزير العدل منح الرتخيص إضافة إىل شروط كاتب العدل، أما املادة 1)
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 1971( لسنة 14( من املرسوم بقانون رقم )5( و )2دلت نصي املادتا )الثانية فقد استب

بشأن التوثيق، يف حا استبدلت املادة الثالثة من املرسوم عبارة )الوزير املعين بشؤون العدل( 

بعبارة )رئيس دائرة العدل(، أما املادة الرابعة فقد أجازت لوزير العدل إصدار القرارات الالزمة، 

 ة اخلامسة تنفيذية.وجاءت املاد

االرتقاء مبستوى اخلدمات احلكومية وحتقيق العدالة والتنافسية،  املرسوم بقانون إىل ي دف -

حي  أجاز لوزير العدل منح ترخيص لكاتب عدل خاص للقيام ببعض أو كل أعمال التوثيق، 

وذلك وفق شروط وإجراءات حمددة، وجاء هذا املرسوم لتفادي ما تعانيه مكاتب التوثيق التابعة 

واألوقاف من أتخر إجناز املعامالت بسبب األعداد املتزايدة لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

من طلبات التوثيق، انهيك عمَّا حيتاجه القطاع اخلاص من سرعة يف توثيق املستندات عن 

طريق فتح اجملال لكتـّاب عدل خاصا قادرين على تلبية متطلبات السوق وذلك خالل 

اجة إىل توفري خدمات التوثيق ابللغة اإلجنليزية األوقات اليت تتناسب مع حاجاهتم، إضافة إىل احل

 بغية تعزيز جذب االستثمارات إىل اململكة وخاصة يف القطاع املايل.

تثمن اللجنة الدور الكبري الذي يضطلع به القائمون على التوثيق حاليـًا، وحرص م على  -

هلا، مؤكدًة أن  إجناز معامالت التوثيق بكل دقة يف ظل الضغوطات العديدة اليت يتعرضون

 املرسوم بقانون سيس م يف التقليل من تلك الضغوطات، وسريتقي مبستوى التوثيق يف اململكة. 
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، السعوديةهناك العديد من الدول العربية اليت أتخذ بنظام كاتب العدل اخلاص ومن ا:   -

 .املغرب، قطر، اليمن، اجلزائر

ة الداخلية جمللس الشورى تنص على:"تسري ( من الالئ 123جتدر اإلشارة إىل أن املادة ) -

بشأن املراسيم بقوانا اإلجراءات اخلاصة مبناقشة مشروعات القوانا املنصوص علي ا يف هذه 

 الالئ ة، ويصوت اجمللس على هذه املراسيم ابملوافقة أو الرفض".

 ابالسم يف ( من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى: "جيب أخذ الرأي نداءً 78ووفقـًا للمادة )

 احلاالت اآلتية:

 احلاالت اليت يشرتط في ا أغلبية خاصة." .أ

 

 ـًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:رابعــ
 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص املادة )     
 كل من:

 

 مقررًا أصليـًا.الدكتورة سوسن حاجي تقوي                 .1

 مقررًا احتياطًيا.السيد مخيس محد الرميحي                      .2

 

 ـًا: توصية اللجنة:مسـاخ



71 
 

 

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

 

بتعديل بعض أحكام املرسوم  2017( لسنة 37املرسوم بقانون رقم )املوافقة على   -

لتوافر شروط إصداره املنصوص علي ا يف ، بشأن التوثيق 1971( لسنة 14بقانون رقم )

 .( من الدستور38املادة )

 

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

 

   
 دالل جـاسم الزايد                             خـميس محد الرميحي 

 رئيس اللجنة                                       انئب رئيس اللجنة  
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

بخصوص المرسوم بقانون 

م 2017( لسنة 28رقم )

بتعديل بعض أحكام 

( 19المرسوم بقانون رقم )

م في شأن 1976لسنة 

 األوسمة.
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 م2017 ديسمرب 5: التاريخ

 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية  يناثالتقريـر ال

 حول 

( 19بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) 2017( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )
 يف شأن األومسة 1976لسنة 

 :مقدمــة
 

              رقـم معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي مت مبوجبه تكليف 2017 ديسمرب  3( املؤرخ يف  4د  4ص ل ت ق / ف  645) 

بتعديل بعض أحكام  2017( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )اللجنة بدراسة ومناقشة 

، على أن تتم دراسته وإبداء يف شأن األومسة 1976( لسنة 19املرسوم بقانون رقم )

 ة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجن

 

 

 

 أواًل: إجراءات اللجنة:



74 
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 

من الفصل  رابعخالل دور االنعقاد العادي ال –تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور  (2)
 م.2017ديسمرب  3السادس املنعقد بتاريخ  يف االجتماع -التشريعي الرابع 

 

على الواثئق املتعلقة ابملرســـــــــــوم بقانون موضـــــــــــوع الب   اطلعت اللجنة أثناء دراســـــــــــت ا  (2)
 والدراسة، واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق( خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى. -

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون.  -

 (مرفقاملرسوم بقانون املذكور. ) -

 

 :شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة ابجمللس 

 .لشؤون اللجاناملستشار القانوين      لي حسن الطوالبة       الدكتور ع .3
 .نوين إبدارة البحوث والدراساتابحث قاالغريري              علي حمسن السيد  .4

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 

 

 

 رأي اللجنة:اثنيـًا: 
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انقشــــــــت اللجنة املرســــــــوم بقانون موضــــــــوع الدراســــــــة والب  ، واطلعت على قرار جملس      

النواب ومرفقاته بشــــــــأنه، وتبودلت وج ات النظر با أعضــــــــاء اللجنة، واملســــــــتشــــــــار القانوين 

 وانت ت إىل ما يلي:، للجنة

الناحيتا القانونية والدستورية سواء من الناحية الشكلية أو اإلجرائية من سالمة املرسوم بقانون  -

( من الدستور، وقد توافرت فيه 38فاملرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ) ؛أو املوضوعية

الشروط الواردة يف املادة املذكورة من حي  فرتة إصداره وعرضه على اجمللسا، إذ تنص املادة 

فيما با أدوار انعقاد كل من جملس الشورى وجملس النواب أو  ( على أنه " إذا حدث38)

يف فرتة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حتتمل التأخري، جاز للملك 

 أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون، على أال تكون خمالفة للدستور".

ليه فإن املرسوم بقانون صدر أثناء غياب وع ،م2017أغسطس  13حي  مت إصداره بتاريخ  

 .با دوري االنعقاد الثال  والرابع من الفصل التشريعي الرابع الربملان

ة من دور االنعقاد العادي نياجللسة الثايف  جملس الشورى على املرسوم بقانون عرضوقد مت 

وهذا يتناسب مع ما  م،2017أكتوبر  15من الفصل التشريعي الرابع املنعقدة بتاريخ  رابعال

نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ذاهتا "وجيب عرض هذه املراسيم على كل من جملس الشورى 

وجملس النواب خالل ش ر من اتريخ صدورها إذا كان اجمللسان قائما أو خالل ش ر من أول 

 اجتماع لكل من اجمللسا اجلديدين يف حالة احلل أو انت اء الفصل التشريعي".
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( من الدستور أن يكون املرسوم بقانون مما يوجب اإلسراع يف اختاذ 38وقد اشرتطت املادة )

تدابري ال حتتمل التأخري، وهي من املسائل اليت يقدرها جاللة امللك حتت رقابة السلطة التشريعية 

د انت ت اليت تب   يف مدى توافر حالة الضرورة املتمثلة يف التدابري اليت ال حتتمل التأخري، وق

 ( من الدستور.38اللجنة إىل توافر حالة الضرورة في ا وكافة الشروط املنصوص علي ا يف املادة )

ط( من الدستور واليت نصت على "ط. مينح امللك /33يتوافق املرسوم بقانون مع املادة )  -

 أومسة الشرف وفقـًا للقانون".

املادة األوىل منه على إنشاء وسام  يتألف املرسوم بقانون من ديباجة وثالث مواد، نصت -

جديد ابسم )وسام القوة( ويكون ترتيبه بعد وسام حوار، وأضافت املادة الثانية مادة جديدة 

(، واليت نصت على أن وسام القوة يتألف من درجة واحدة، يف حا 3( مكررًا )6برقم )

 جاءت املادة الثالثة تنفيذية.

است داث وساٍم جديٍد يسمى )وسام القوة( يضاف إىل أومسة  املرسوم بقانون إىل ي دف -

، ويكون يف شأن األومسة 1976( لسنة 19املرسوم بقانون رقم )( من 1الدولة املقررة يف املادة )

ترتيبه بعد وسام حوار، على أن يتألف وسام القوة من درجة واحدة، ويتم من ه لضباط وأفراد 

 مرور مخسا عامـًا على أتسيس قوة دفاع الب رين.قوة دفاع الب رين وذلك مبناسبة 
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( من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى تنص على: "تسري 123جتدر اإلشارة إىل أن املادة ) -

بشأن املراسيم بقوانا اإلجراءات اخلاصة مبناقشة مشروعات القوانا املنصوص علي ا يف هذه 

 وافقة أو الرفض".الالئ ة، ويصوت اجمللس على هذه املراسيم ابمل

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى: "جيب أخذ الرأي نداًء ابالسم يف 78ووفقـًا للمادة )

 احلاالت اآلتية:

 احلاالت اليت يشرتط في ا أغلبية خاصة." .ب

 

 ـًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اثلثـ
 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص املادة )     
 كل من:

 

 مقررًا أصليـًا.الدكتور أمحد سامل العريض                      .3

 مقررًا احتياطًيا.الشيخ جواد عبدهللا حسني                     .4

 

 ـًا: توصية اللجنة:بعـار 
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يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون، فإن اللجنة      
 توصي مبا يلي:

بتعديل بعض أحكام املرسوم  2017( لسنة 28املرسوم بقانون رقم )املوافقة على   -

لتوافر شروط إصداره املنصوص علي ا يف ، يف شأن األومسة 1976( لسنة 19بقانون رقم )

 .( من الدستور38املادة )

 

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم

  

 
 دالل جـاسم الزايد                             خـميس محد الرميحي 

 رئيس اللجنة                                     انئب رئيس اللجنة  

 

 

 


