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 (1ملحق رقم )
 السعادة صاحب إىل املوجه السؤال

 والسياحة، التجارة الصناعة وزير

 درويش العضو سعادة من واملقدم

 القطاع خبصوص املناعي أمحد

 البحرين، مملكة يف السياحي

 .عليه الوزير سعادة ورد
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 (2رقم )ملحق 
 

 السعادة صاحب إىل املوجه السؤال

 االجتماعية، والتنمية العمل وزير

 أمحد العضو سعادة من واملقدم

 الكنائس خبصوص احلداد مهدي

 .عليه الوزير سعادة ورد واملعابد،
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 (3ملحق رقم )
 السعادة صاحب إىل املوجهالسؤال 

 االجتماعية، والتنمية العمل وزير

 أمحد فؤاد العضو سعادة من واملقدم

  املنازل، خدم خبصوص احلاجي

 .عليه الوزير سعادة ورد
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 (4ملحق رقم )
 التشريعية الشؤون جلنـة تقرير

 بقانون املرسوم خبصوص والقانونية

 بتعديل 2021 لسنة( 26) رقم

 رقم بقانون املرسوم أحكام بعض

 غرفة بشأن 2009 لسنة( 30)

 املنازعات لتسوية البحرين

.واالستثمارية واملالية االقتصادية  
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 م 2022مارس    8: خالتاري 

 ( 8الرقم: )

 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون  2021( لسنة 26رقم )املرسوم بقانون حول 
لتسوية املنازعات االقتصادية واملالية    بشأن غرفة البحرين 2009( لسنة 30رقم )

 واالستثمارية

 اخلامسالفصل التشريعي  - الرابعاالنعقاد العادي  دور

 

 مقدمــة:

 

سعادة السيد جمال محمد فخرو، استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب        

( المؤرخ 4د    5ص ل ت ق / ف    766)  رقـم  رئيس مجلـس الشـورىالنائب األول ل

المرسوم بقانون ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2022فبراير    24

  2009( لسنة  30بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2021( لسنة  26رقم )

على أن   ،بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية

ليتم عرضه تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي   اللجنة بشأنه 

 على المجلس.  
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 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 التالي: في االجتماع تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور (1)

 الفصل  الدور  التاريخ  االجتماعرقم 

 5 4 م 2022مارس  2 18
 

ــت ا    (2) على الوثائق المتعلقة بالمرســـوم بقانون موضـــوع اطلعت اللجنة أثناء دراسـ

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(  خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 ( مرفق . )، ومذكرته اإليضاحيةالمرسوم بقانون المذكور -

مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون، معدة من قبل األستاذ عبدالموجود   -

مستشار  ، الة س ير سلطان بني حمادستاذواأل،  للجنةالقانوني    المستشار  ،الشتلة

للجنة، والسيد محسن علي الغريري، باحث قانوني أول، والسيد    مساعدالوني  قانال

 )مرفق( . إياد حسن، المتدرب ب يئة المستشارين القانونيين 

 )مرفق(بتعيين ونْدب قضاة.   2022( لسنة 3ملكي رقم ) المر األ -

إصدار الئحة إجراءات تسوية المنازعات التي  ب  2021( لسنة  134القرار رقم )  -

الباب تختص   الفصل األول من  المنازعات بموجب  لتسوية  البحرين  ب ا غرفة 

لتسوية    بشأن غرفة البحرين  2009( لسنة  30الثاني من المرسوم بقانون رقم )

 )مرفق( .واالستثماريةالمنازعات االقتصادية والمالية 

المنازعات بشأن غرفة البحرين لتسوية    2009( لسنة  30) رقم  مرسوم بقانون  ال -

 )مرفق(  .االقتصادية والمالية واالستثمارية
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بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم    2014( لسنة  64مرسوم بقانون رقم ) ال -

بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية   2009( لسنة  30)

 )مرفق(  .واالستثمارية

 

اع ال  • ــر االجتـم ة حضــ دعوة من اللجـن اري     مناـثوـب د بـت ــر المنعـق ارس  2عشــ  ـم

 :كل من م، من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس،2022
 

 المنصب  االسم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة 

 وكيل العدل والشؤون اإلسالمية األستاذ عيسى سامي المناعي

األستاذ إسماعيل أحمد الشيخ خلف  

 العصفور 
 مستشار قانوني 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

 برلمانيةأخصائي شؤون  السيدة سوسن محمد القناص 
 

 :كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتماشارك في  •

 المنصب  االسم

 املستشارين القانونيي هيئة 

 مستشار قانوني   األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد ة سهير سلطان بني حماد ستاذ األ

 باحث قانوني أول  السيد محسن علي الغريري

 متدرب بهيئة المستشارين القانونيين السيد إياد حسن

 المستشارين القانونيينمتدربة بهيئة  نسة وعد عواد جمعة اآل

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر 

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم وتواصل سماء عبدالجليل حسن السيدة
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 تقنية املعلومات واالتصاالتإدارة 

 تشغيل ودعم فنيخصائي أ حسين الشيخلسيد علي ا

 فني شبكات  البناء  خليل السيد إبراهيم

 

 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:  ي رأ ثانيـًا:

 

المنازعات   - لتسوية  البحرين  غرفة  عمل  تطوير  بغية  بقانون  المرسوم  صدر 

فأضاف  اختصاصاتها،  توسيع  خالل  من  واالستثمارية  والمالية  االقتصادية 

التجارية التي يكون طرفاها شركات اختصاصـًا للغرفة وهو النظر في المنازعات  

 تمارس النشاط التجاري، باستثناء الحاالت المتعلقة بإعادة التنظيم واإلفالس.

المتعلقة   - القضائية  الدعاوى  عدد  في  مضطرًدا  ازدياًدا  هناك  أن  الوزارة  أكدت 

بين  الفصل  التجارية، مما تطلب ضرورة اإلسراع في  بين الشركات  بالمنازعات 

من خالل إيجاد مسار قضائي متفرغ ومتخصص وقادر على التعامل مع   المنازعات 

 هذه النوعية من المنازعات التي تتطلب إجراءات سريعة وسلسة. 

البيئة االستثمارية المحلية جاذبة عبر توفير األمان   - يسعى المرسوم بقانون لجعل 

 ألطراف. واالستقرار وتوفير الحماية القضائية بضمانات قانونية تكفل حقوق ا

سهولة   -  مؤشر  في  البحرين  مملكة  تصنيف  تعزيز  في  بقانون  المرسوم  سيساهم 

 ممارسة أنشطة األعمال على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

 ثالثـًا: رأي اللجنة: 

بتعديل بعض أحكام المرسوم   2021( لسنة  26المرسوم بقانون رقم )ناقشت اللجنة       

( رقم  لسنة  30بقانون  االقتصادية   بشأن  2009(  المنازعات  لتسوية  البحرين  غرفة 

موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب   ،والمالية واالستثمارية

 ومرفقاته، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانت ت إلى ما يلي:
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نصَّت المادة األولى من مادتين،    – فضال عن الديباجة    –يتألف المرسوم بقانون       

  2009( لسنة  30( من المرسوم بقانون رقم )31( و)9على استبدال نصي المادتين )

وذلك  واالستثمارية،  والمالية  االقتصادية  المنازعات  لتسوية  البحرين  غرفة  بشأن 

بإضافة اختصاصات أخرى للغرفة فضال عن االختصاصات المقررة ل ا، تتمثل في 

بي المنازعات  في  قانون الفصل  أحكام  بموجب  ل ا  المرخص  التجارية  الشركات  ن 

في حالة ما إذا كان   2001( لسنة  21الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

النزاع بين شركة تجارية وأخرى حول االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين ما، 

األع المجلس  من  بقرار  المنتدب  القاضي  يتعلق وتوسيع صالحيات  فيما  للقضاء،  لى 

النزاع والتي تتطلب  للسير في إجراءات تسوية  بإصدار األوامر والقرارات الالزمة 

بينما جاءت فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع،    ـًاتدخال قضائي 

 المادة الثانية تنفيذية. 

 

بقانون      المرسوم  ودعم   يهدف  تحديث  في  المساهمة  في   إلى  القضائية  المنظومة 

مملكة البحرين، عن طريق تقوية وتعزيز نصوص غرفة فض المنازعات االقتصادية 

والمالية واالستثمارية عبر تسريع وتيرة الفصل في المنازعات الناشئة عن العالقات 

وأشمل  أسرع  دور  المنتدب  للقاضي  وليكون  التجارية،  الشركات  بين  فيما  التجارية 

ما يتعلق باختصاصه القائم إلى حين تشكيل هيئة تسوية النزاع، مما يس م وأكثر حسًما في

لتوفير بيئة مالئمة وُمحفزة للنمو  ـًاا وعالميـً في تعزيز روح التنافسية في المملكة إقليمي

 االقتصادي وجاذبة لالستثمار. 

 

     ( رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  26صدر  )  استنادًا  2021(  المادة  من 38لنص   )

خالل فترة توقف السلطة التشريعية، فيما بين دوري   2021سبتمبر    30      دستور فيال

االنعقادين الثالث والرابع من الفصل التشريعي الخامس، كما تم عرضه على مجلسي  

، لتمكين السلطة التشريعية بمجلسي ا من القيام 2021أكتوبر   10الشورى والنواب في  

 لدستور. بدورها التشريعي وبحث مدى موافقته ألحكام ا
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( من الدستور إلصدار المراسيم بقوانين، أن يحدث ما 38وقد اشترط نص المادة )     

يُوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة ال تحتمل التأخير، وهذه الحالة يقدرها 

/أ( من الدستور، إذ أن 33جاللة الملك باعتبار جاللته رأس الدولة عمال بنص المادة )

الضرو حالة  توافر  السلطة مدى  في ا  يراعى  بقوانين  المراسيم  إلصدار  الُملجئة  رة 

التقديرية لإلرادة الملكية التي عادةً ما تكون في محل ا والتي يجوز في ا لجاللة الملك 

لحالة  جاللته  فتقدير  ثم  ومن  القانون،  قوة  ل ا  تكون  التي  بقوانين  المراسيم  إصدار 

راسيم ل ا قوة القانون استنادًا لتوافر  قرر إصدار م   ما  االستعجال ل ا ما يبررها متى

 هذه الحالة. 

 

 كما توافق أعضاء اللجنة على أن من أهم أسباب ومبررات إصدار المرسوم بقانون:  

 

مواكبة منظومة الن ضة التشريعية التي تنت ج ا مملكة البحرين لتطوير المنظومة  .1

منازعات التجارية العدلية وعمل السلطة القضائية، فيعمل على سرعة الفصل في ال

متخصصة، فيس م في تعزيز فعالية   تقاض    بين الشركات التجارية عن طريق آلية  

القضائية  الدعاوى  التقاضي والحد من عدد  آليات  وكفاءة نظام المحاكم وتطوير 

الُمقيدة أمام المحاكم، مما يعمل على تحسين ترتيب مملكة البحرين في مؤشر إنفاذ  

 ة األعمال الصادر عن البنك الدولي. العقود في تقرير ممارس 

 

مساهمة المرسوم بقانون في تعزيز المناخ المالئم لتشجيع االستثمار في القطاع  .2

نظرً  والمستثمرين،  المتعاملين  لدى  واالطمئنان  الثقة  وتعزيز  لوجود   االتجاري 

قُضاة متخصصين في المنازعات بين الشركات التجارية وقادرين على اإلحاطة 

 بالطبيعة الفنية لمختلف المسائل المثارة في تلك النزاعات.

 

ن اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية  إ .3

تجارية فيما يزيد على    بالبت في المنازعات التجارية التي يكون أطراف ا شركات 

خمسمائة ألف دينار، يعمل على سرعة حسم هذا النوع ال ام من المنازعات، لما  

تتسم به الغرفة من كفاءة وسرعة في نظر المنازعات وما تتميز به إجراءات ا من 
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فيؤدي إلى استقرار حقوق    ،فاعلية في توفير الوقت والج د على أطراف النزاع

 جارية وتحقيق العدالة الناجزة.وتعامالت الشركات الت

 

ن التوسع في اختصاص القاضي المنتدب في إصدار األوامر والقرارات الالزمة  إ .4

فيما بين رفع النزاع   ـًا للسير في إجراءات تسوية النزاع والتي تتطلب تدخال قضائي

إلى الغرفة وتشكيل هيئة تسوية النزاع، واعتبار ما يُصدره من أوامر وقرارات 

ن هيئة تسوية النزاع، يعمل على تقوية النص عأوامر وقرارات صادرة    بمثابة

للحقوق  المستعجلة  الحماية  توفير  يكفل  مما  المنتدب  للقاضي  الفاعل  والدور 

 لحين البت في أصل النزاع.  ـًا والمراكز القانونية مؤقت

 

اخي خاصةً أن التروالمساهمة في الحد من تراكم القضايا المنظورة أمام المحاكم،   .5

في تعديل القانون من شأنه أن يؤثر على ُمبادرات تطوير السلطة القضائية التي 

 تعمل مملكة البحرين على تنفيذها.

 

 

بقانون      للمرسوم  والموضوعية  القانونية  السالمة  ناحية  أدى   المعروض،  ومن 

الواقع العملي ومتطلبات القطاع المالي والمصرفي إلى تطوير آليات فض المنازعات 

االقتصادية والمالية واالستثمارية باعتبارها إحدى السبل المحفزة لجذب االستثمارات، 

خاصةً إذا كانت تلك اآلليات تتمتع بالمرونة وس ولة اإلجراءات وسرعة الفصل في و

 المنازعات.

بشأن غرفة البحرين لتسوية   2009( لسنة  30قد صدر المرسوم بقانون رقم )ومن ثَمَّ ف

دَ إلى الغرفة اختصاص الفصل في  المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية، وعُ    

النزاع الذي ينعقد االختصاص بنظره في األصل لمحاكم البحرين أو ألية هيئة ذات 

المطالبة على خمسمائة ألف دينار وكان   اختصاص قضائي في ا، وذلك إذا زادت قيمة

ا بأي من المؤسسات المالية مع غيرها أو األفراد، أو من منازعات التجارة ـً النزاع ُمتعلق

 الدولية. 
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المستجدات       يواكب  بما  التشريعات  لتطوير  المستمرة  للحاجة  وفي إطار    ،ونتيجة 

األحكام  على  بالطعن  يتعلق  فيما  للغرفة  القضائي  باالختصاص  واالرتقاء  التحديث 

)عالصادرة   رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  64ن ا، صدر  أحكام   2014(  بعض  بتعديل 

 ( رقم  بقانون  لسنة  30المرسوم  المنازعات   2009(  لتسوية  البحرين  غرفة  بشأن 

 االقتصادية والمالية واالستثمارية. 

 

 حديثة    تقاض    ونظًرا إلى حاجة المنازعات التجارية بين الشركات التجارية إلى آلية       

( بقانون رقم  المرسوم  فقد صدر  لسنة  26وُمتخصصة،  الغرفة   2021(  ليعزز دور 

في  الفصل  في  يتمثل  جديد  اختصاص  بإضافة  وذلك  اختصاصات ا،  من  ويوسع 

ل  المرخص  التجارية  الشركات  بين  الشركات المنازعات  قانون  أحكام  بموجب  ا 

في حالة ما إذا كان النزاع   2001( لسنة  21التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

 بين الشركات حول االلتزامات الناشئة عن العالقة التجارية بين ما.

 

أن ما أتى به المرسوم بقانون يتفق مع ما يش ده القطاع التجاري في وترى اللجنة       

لبحرين من تطور متسارع ساهم في تنويع النشاط االقتصادي ونموه، وأدى إلى مملكة ا

التجارية بصفة  عامة مما استدع المنازعات  الغرفة عرض طائفة من ا على    ىزيادة 

سرعة البت في ا من خالل مسار قضائي ُمتخصص، وهو ما تتسم به غرفة    لضمان

 البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية.

 

أن المرسوم بقانون يُعزز البيئة التشريعية الجاذبة لالستثمارات، كما ترى اللجنة       

مما يساعد على تعزيز الثقة   إذ يبث الطمأنينة ويزيد من تدفق االستثمارات وتشجيع ا

التي تعتبر    2030في األعمال التجارية في المملكة، وهو ما يتفق مع رؤية البحرين  

 لتحقيق أهداف ا.  ـًاأساسي ااالستثمارات عنصرً 
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فقد منح المرسوم ،  إلضفاء مزيد من الفاعلية على عمل الغرفةو ومن جانب آخر،        

ــي المنتدب بقرار من ا ــالحيات بقانون للقاضـ ــاء، صـ ــدارلمجلس األعلى للقضـ   إصـ

ــوية النزاع  األوامر والقرارات  ــير في إجراءات تسـ والتي تتطلب تدخال  ،الالزمة للسـ

اقضـائي مل على  ــــــً وية النزاع، ويـش كيل هيئة تـس فيما بين رفع النزاع إلى الغرفة وتـش

، اســبيل المثال الطلبات التحفظية والوقتية والمســائل المســتعجلة، ووقف الدعوى اتفاقً 

وشــطب الدعوى، والتقرير في الرســوم والمصــروفات بناًء على اتفاق التســوية أثناء 

دعوى، فـة اإلجراءات الوقتيـة والتحفظيـة التي كمـا يختص برفع كـا  مرحلـة إدارة اـل

ــيالـخذت أثـناء نظر المـنازـعة،  اتُ  ــوـية    وعلى النحو الوارد تفصــ بالئـحة إجراءات تســ

 . )مرفق(2021( لسنة 134بالقرار رقم  )المنازعات الصادرة 

ن القاضــي الُمنتدب عواعتبر المرســوم بقانون تلك األوامر والقرارات الصــادرة      

ــادرة  بمثـابـة أوامر وقر ــويـة النزاع، وذلـك دون اإلخالل عارات صـــ ن هيئـة تســ

 باختصاص ال يئة في نظر تلك الطلبات.

أن هذا التوـسع في اختـصاص القاـضي المنتدب يكفل الحماية العاجلة  وترى اللجنة      

ــوية النزاع،   ــكيل هيئة تســ لحقوق أطراف النزاع في هذه الفترة المؤقتة إلى حين تشــ

 وكذلك في اإلجراءات المطلوبة بعد صدور حكم هيئة تسوية النزاع.

ة من التعديالت كما تـُشير اللجنة إلى أن المرـسوم بقانون أتى على رأس مجموع      

ــدر القرار رقم  )الجوهرية القائمة على عمل الغرفة ــنة 134، حيث صـ   2021( لسـ

بموجب الفصل   -ا الئحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص ب ا الغرفة  ـًــ ُمتضمن

ا من األمور ال امة التي تعمل على تطوير  والذي تََضمن عددً   –األول من الباب الثاني  

من ا ما يتعلق باللغة المســتخدمة أمام الغرفة حيث أجاز لرطراف  الســلطة القضــائية، 

االتفاق على اختيار اللغة اإلنجليزية الســتخدام ا أمام الغرفة عند نظر النزاع، وكذلك 

ما يتعلق بتشـكيل ال يئة وما تتضـمنه من عنصـر خبرة من الدول غير العربية بحسـب 

 اللغة المستخدمة في تسوية النزاع.
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ــماء   2022( لســنة 3لشــأن فقد صــدر األمر الملكي رقم )وفي هذا ا بتعيين وندب أس

ة ة    م ـم ا لغرـف دب م ُكليـً ة التمييز وـن ة لمحكـم دول العربـي من القضـــــاة من دول غير اـل

 البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية. )مرفق(

 

 طوير عمل غرفة البحرين لتسويةالج ود المبذولة لت  وتُثمن اللجنة في هذا المقام،      

المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية، وتأتي على رأس ا رعاية سمو رئيس 

المنازعات كمؤسسة  لتسوية  البحرين  اعتماد غرفة  إلى  ه  الوزراء، حيث وجَّ مجلس 

وال يئات  الوزارات  تبرم ا  التي  واالتفاقيات  العقود  في  التحكيم  في شروط  تحكيمية 

ن الج ات هذه لركات العامة التي تساهم في ا الحكومة، والذي يترتب عوالش يه أن تَُضم 

البنود في عقودها الحديثة مع المقاولين والشركات، حتى يُتاح لغرفة تسوية المنازعات 

الج ات   أي خالف أو مطالبة تنشأ عن أي عقد تبرمه الوزارات أو  ـًاأن تحسم ن ائي

لدى غرفة البحرين   ةللقواعد المعتمد  ـًامن الوجوه وذلك وفق   التي ل ا عالقة به بأي وجه

 .لتسوية المنازعات 

 

بقانون      المرسوم  به  أتى  ما  أن  اللجنة على  أعضاء  توافق  بنود   مثل ي   وقد  أهم 

لتسوية  البحرين  بغرفة  القضائي  العمل  وتحديث  تطوير  لخطة  المبذولة  الجهود 

واالستثمارية، وهو ما يسهم في النهضة التشريعية المنازعات االقتصادية والمالية  

 التي تنتهجها مملكة البحرين.

 

، فإن اللجنة ترى سالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية ى ما تقدموبناًء عل      

 والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه. 
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 الموضوع األصلي واالحتياطي: ــًا: اختيار مقرري  رابعـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشـــورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

 مقرًرا أصليـًا.                الـشـيــخ جــواد عـبـدهللا حـسـيـن .1

 مقرًرا احتياطيًا.              الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة .2
 

 ــًا: توصية اللجنة: ـمساخ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن      

 اللجنة توصي بما يلي:

 

بتعديل بعض أحكام المرسوم   2021( لسنة  26المرسوم بقانون رقم )الموافقة على     -

االقتصادية    بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات  2009( لسنة  30بقانون رقم )

(  38، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة ) والمالية واالستثمارية

 .من الدستور

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                            عادل عبدالرمحن املعاودة 

 رئيس اللجنة                                              اللجنة نائب رئيس      
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 (5ملحق رقم )
 

 اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

( 231) املادة بتعديل قانون مشروع

 باملرسوم الصادر العقوبات قانون من

م، 1976 لسنة( 15) رقم بقانون

 املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 .(النواب جملس من
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   م 2022مارس   17  :التاريخ

 ( 8الرقم: )

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني تقرير
 ( من 231مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بتعديل املادة )خبصوص  

 1976( لسنة  15قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( 

 
 

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابعدور االنعقاد العادي ال
 

 

 مقدمـة: 

جمال السيد    سعادةاستلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب  

ل  محمد فخرو (  4د   5أ/ ف ص ل خ  /776رئيس مجلس الشورى رقم ) النائب األول 

روع شم، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2022مارس    3  المؤرخ في

( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 231قانون رقم )  ( لسنة )   ( بتعديل المادة ) 

، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس  1976( لسنة  15بقانون رقم )

أن  النواب( اللجنة ، على  يتضمن رأي  تقرير  المالحظات وإعداد  وإبداء  تتم دراسته 

 بشأنه.
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 

 

القانون في    (1) اللجنة مشروع  المنعقدالاجتماع ا  تدارست    مارس   14  بتاري   ثامن 

 . م2022

 

اللجنة    (2) الم اطلعت  الوثائق  على  دراست ا  موضوع  أثناء  القانون  بمشروع  تعلقة 

 والتي اشتملت على:  النظر،

 

انون،   - ــروع الـق ذكرتمشــ انوني  يوـم ــريع والرأي الـق ة التشــ ة   هيـئ والحكوـم

 .الموقرة

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 .المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 :حضر االجتماع كل منبدعوة من اللجنة  (3)

 المنصب  االسم

  العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة 

 مستشار قانوني إسماعيل أحمد الشيخ خلف العصفور

 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 عضو مجلس المفوضين  الدكتور مال هللا جعفر الحمادي 

 شؤون جملسي الشورى والنوابوزارة 

 أخصائي شؤون برلمانية  رباب عبدهللا العالي 
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 :كل من  األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع حضر -

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيي 
 مستشار قانوني  د. ميادة مجيد معارج 

 مستشار قانوني أحمد محمد  د. إسالم

 أول  باحث قانوني الذوادي فاطمة غانم 

 شؤون اللجان إدارة

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 أمين سر لجنة زينب يوسف خليل 

   اإلعالمإدارة العالقات و

 أخصائي إعالم وتواصل أول حسين ماجد 

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون رأت لجنة الشؤون  

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

ا
ا
 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف رأي -ثالثـــ

الغاية الذي ي دف إلي ا التعديل مع   والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة العدل تتفق    

إلزام مزاول المهنة الطبية أو الصــحية باإلبالغ عن حاالت االشــتباه في   من المقترح

ــباب الوفاة، في مشـــروع القانون ال  األولى  إال أن العقوبة الواردة في نص المادة  أســ

 ، وهذا ما أكدته تتناســب مع الفعل موضــع التأثيم من حيث درجة خطورته اإلجرامية

الذي أجراه تعديل مبينة أن ال  روع القانون،ت ا المرافقة لمشـفي مذكرالحكومة الموقرة 

مع السـياسـة التشـريعية للمملكة،  ويتسـقتناسـب مع الفعل، ي  مجلس النواب على المادة

انونيو ــروع الـق ات المرجوة من مشــ اـي ام والـغ ه أـكدت الوزارة حقق الردع الـع ، وعلـي

األولى الوارد في   توافق ـا مع التعـديـل الـذي أجراه مجلس النواب على نص المـادة

 . مشروع القانون
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ارابع
ا
 :املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسانرأي  -ـــ

تحقيق ا       إلى  يرمي  التي  األهداف  مع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  تتفق 

مشروع القانون موضوع الدراسة، والتي ت دف إلى تغليظ عقوبة عدم قيام العاملين في 

من   والطبي  الصحي  الجرائم المجال  عن  بالتبليغ  وممرضين  واستشاريين  أطباء 

المتوف  الكشف على  من  يمكن م  الذي  بحكم عمل م  قبل م  من  المريض    ىالمكتشفة  أو 

إن  حيث  الجرائم،  عن  بالتبليغ  الحقيقي  اإللزام  تحقيق  بغية  وذلك  حالته،  وتشخيص 

من عدم القيام بالتبليغ العقوبة القائمة حاليًا ال تتناسب مع طبيعة الجريمة واألثر المترتب  

عن الجرائم مما يمس بطريقة سير العدالة واالقتصاص من الجاني المتسبب في الجناية 

 أو الجنحة. 

كما تتفق المؤسسة مع ما ورد في مذكرة الحكومة الموقرة من أهمية مراجعة 

الفعل  مع  ومالءمة  تناسبًا  أكثر  لتكون  بقانون  المشروع  أصل  في  المقررة  العقوبة 

 جّرم.الم

تعديل   ،وعليه من  الموقر  النواب  مجلس  قرار  إليه  انت ى  ما  المؤسسة  تؤيد 

العقوبة المقررة للجريمة، كون هذا التعديل أكثر تناسبًا ومالءمة مع الفعل المجّرم دون 

العقوبة ير دتقمبالغة أو تشدد، كما أنه يمنح محكمة الموضوع سلطة تقديرية أوسع في  

 الدعوى الجنائية الماثلة.  المناسبة وفقًا لمعطيات 

 

ا
ا
 رأي اللجنــة: -خامســ

اللجنة        المادة ) متدارست  ( بتعديل     ( )  ( لسنة  قانون رقم  ( من 231شروع 

، )المعد في ضوء 1976( لسنة  15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) 

والشؤون    وزارة العدل  كل من:  مع ممثلي  ،االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

واألوقاف اإلنسانو  ،اإلسالمية  لحقوق  الوطنية   ينالقانوني  ينوالمستشار   ،المؤسسة 

واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى للجنة،  
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لسالمة   مؤكدًا  جاء  الوالذي  الدستورية  مشروع  الناحيتين  من  كما والقانونيةقانون   ،

 . على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانوناللجنة اطلعت 

 
 

  المادة األولىمن مادتين، نصت    -فضاًل عن الديباجة-يتألف مشروع القانون  

( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 231على استبدال نص المادة رقم )منه  

 ( لسنة  15رقم  جديدً 1976(  نًصا  أحد ،  إبالغ  عدم  لجريمة  المقررة  العقوبة  يغلظ  ا 

مزاولي الم ن الطبية أو الصحية للسلطة العامة عما علم به أثناء مزاولته من وجود 

إشارات وأمارات ودالئل يشتبه مع ا أن إصابة شخص أو وفاته ناتجة عن جناية أو 

 تنفيذية. المادة الثانيةجنحة. فيما جاءت 

 

أن   اللجنة  الموقرة؛ رأت  الحكومة  في مذكرة  الوارد  الرأي  وباالطالع على 

تغليظ  عبر  المقترح  التعديل  من  المتوخاة  الغاية  مع  المبدأ  حيث  من  تتفق  الحكومة 

أو  االستشاريين  من  سواء  والطبي  الصحي  المجال  في  العاملين  تبليغ  عدم  عقوبة 

قبلهم أثناء ممارستهم ألعمالهم، إذ األطباء أو الممرضين عن الجرائم المكتشفة من  

إن العقوبة القائمة حاليًا في النص النافذ وهي )الغرامة التي ال تجاوز عشرة دنانير(؛ 

ال تتناسب مع طبيعة الجريمة وخطرها واألثر المترتب على عدم اإلبالغ عن وقوعها، 

السلوكيات  ومساسها المباشر بسير القضاء، فضاًل عن انتهاكها لألصول واألعراف و

المهنية المتعارف عليها والمعمول بها في هذا المجال، إال أن الحكومة الموقرة ترى 

ضرورة إعادة مراجعة العقوبة   -في مذكرتها اإليضاحية المرافقة لمشروع القانون-

السالبة للحرية في االقتراح بقانون المعروض )المقدم من مجلس النواب(، لتكون أكثر  

أو اإلفراط درءً مع مبدأ الضرورة االجتماعية  تناسبًا ومالءمة   فيه  المبالغ  للتشديد  ا 

( 230غير المبرر في تحديد مقدار العقوبة، ولتتكامل وتتناسق مع نظيرتها المادة رقم )

قبل  التبليغ من  في  اإلهمال  تعاملت مع  والتي  القانون،  من  نفسه  الباب  في  الواردة 

الجرائم؛ وعليه اقترحت الحكومة الموقرة الموظف المكلف وغير المكلف بالبحث عن  

التعديل فقط في مقدار العقوبة السالبة للحرية المقدرة في االقتراح بقانون المعروض 
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(، إلعطاء المحكمة سلطة الحبس أو الغرامة ( إلى )الحبس مدة ال تقل عن سنةمن )

 تقديرية أوسع في تقدير العقوبة عند الحكم باإلدانة.

 

الموقرةاء على  نوب الحكومة  المادة  رأي  تعدياًل على  النواب  ؛ أجرى مجلس 

بالمرسوم   ( من قانون العقوبات الصادر231األولى في مشروع القانون بتعديل المادة )

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو ، حيث تم استبدال عبارة )1976( لسنة  15بقانون رقم )

بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة يعاقب  ( محل عبارة )بإحدى هاتين العقوبتين 

لتصبح   (التي ال تقل عن مائتي دينار وال تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

 المادة على النحو اآلتي:  

، من قام في أثناء يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين  (:231مادة )"

خص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على ش 

جسيمة وجدت به عالمات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا 

 توافرت ظروف أخرى تدعو إلى االشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك." 

 

وفي ضوء المالحظات المذكورة أعاله، واآلراء التي أبديت من قبل أصحاب 

قرار مجلس    معتوافق رأي اللجنة  ؛  ، والمستشارين القانونييناء اللجنة السعادة أعض

النواب بإجراء التعديل الالزم على المادة األولى الواردة في مشروع القانون، وذلك 

بالمرسوم بقانون   ( من قانون العقوبات الصادر231بتعديل العقوبة في المادة رقم )

 لألسباب اآلتية: وذلك ، 1976( لسنة 15رقم )

 

ممارسي  إن   .1 من  الجرائم  شب ات  التبليغ عن  الممتنع عن  على  العقوبة  تغليظ 

 ى سيدفع من يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المتوف   أو الصحية؛  الم ن الطبية

اإلبالغ  إلى سرعة  أو جنحة  ناجمة عن جناية  بإصابات جسيمة  المصاب  أو 

القانون،  طائلة  تحت  الوقوع  سي  خشية  إليه وبذلك  يسعى  الذي  ال دف  تحقق 

 الردع العام.و ،إحقاق الحق وتحقيق العدالة  مشروع القانون وهو
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الفعل إ .2 مع  ومالءمة  تناسبًا  أكثر  يجعل ا  للجريمة  المقررة  العقوبة  تعديل  ن 

( رقم  المادة  مع  تتناسق  وبذلك  من  230المجّرم،  نفسه  الباب  في  الواردة   )

إهمال تناولت جريمة  والتي  الجرائم   القانون،  اإلبالغ عن  في  العام  الموظف 

بالبحث عن الجرائم أو ضبط ا أو غير    ا التي تصل إلى علمه سواء أكان مكلفً 

 مكلف بذلك.

 

 

 

العقوبة  .3 تقدير  في  أوسع  تقديرية  سلطة  الجنائية  المحكمة  التعديل  هذا  سيمنح 

 المناسبة عند الحكم باإلدانة.

 

روع قانون مشمن حيث المبدأ على  توصي بالموافقة  فإن اللجنة    ،على ما تقدم  وبناءً     

( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 231رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل المادة )

، ، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب( 1976( لسنة  15رقم )

مواده نصوص  على  أجراها  والموافقة  التي  عليه  بالتعديالت  النواب  وفق   ،مجلس 

 الجدول المرفق.

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -سادسـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )      

 اختيار كل من:

ا.  األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا.  األستاذ فيصل راشد النعيميسعادة  -
ا
ا احتياطيـ

ا
 مقرر
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اسابع
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن في ضوء ما دار من  

 اللجنة توصي بما يلي:
 

شروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بتعديل المادة  على من حيث المبدأ  الموافقة م -

،  1976( لسنة  15( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )231)

 .ن مجلس النواب()المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم م

 

ــروع القانون - ــوص مواد مشـ لتعديالت التي أجراها مجلس  با  الموافقة على نصـ

 .كما وردت تفصيالً في الجدول المرفق  النواب عليه،

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 فيصل راشد النعيمي                                      يوسف أمحد الغتم   
 رئيس اللجنةنائب رئيس اللجنة      
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( لسنة 15( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )231لسنة )    ( بتعديل المادة ) مشروع قانون رقم )  (

 ، )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(1976
 

نصوص مواد القانون 

 النافذ 

نصوص مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب
 اللجنة توصية

نصوص المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 المسمى  

 

لسنة   رقم ) ( مشروع قانون  

  (  )   ( المادة  (  231بتعديل 

من قانون العقوبات الصادر  

(  15بالمرسوم بقانون رقم ) 

 .1976لسنة 

 

 

 

 

 المسمى 

 

ــّمى كـما   الموافـقة على المســ

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

 

ــّمى كمـا  الموافقـة على المســ

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

  

لسنة   رقم ) (مشروع قانون  

)   (   ( المادة  (  231بتعديل 

من قانون العقوبات الصادر  

(  15بالمرسوم بقانون رقم )

 .1976لسنة 
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نصوص مواد القانون 

 النافذ 

نصوص مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب
 اللجنة توصية

نصوص المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 الديباجة  

آل  ــى  ـعيســ ـبن  ــد  ـحم ـنـحن 

 خليفة       

 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور،

ى   ون  وعــل ــاـن ــات  ق وب عــق اـل

ــوم بقانون  ــادر بالمرسـ الصـ

( ــة  15رقم  ــن لســ  )1976  ،

 وتعديالته،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

نصه،   اآلتي  القانون  النواب 

 وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

 الديباجة 

اـجة   ديـب ة على نص اـل الموافـق

مشـــــروع   فــي  ورد  ــا  كــم

 القانون.

 

 الديباجة 

ديبـاجـة  الموافقـة على نص اـل

 القانون.كما ورد في مشروع 

 

 الديباجة 

آل   ــى  عيســ بن  ــد  حم نحن 

 خليفة        

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

ى   ــات وعــل وب ـق ـع اـل ون  ــاـن ق

الصـــادر بالمرســـوم بقانون 

( ــة  15رقم  ــن لســ  )1976  ،

 وتعديالته،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

القانون اآلتي نصه،   النواب 

 وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
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نصوص مواد القانون 

 النافذ 

نصوص مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب
 اللجنة توصية

نصوص المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

ــتبــدال عبــارة ) يعــاقــب اســ

أو  رامــة  ـغ وبــاـل ـبس  ـح بــاـل

(  إحـدى هـاتين العقوبتين،بـ 

مـحل عـبارة )يـعاـقب ـبالحبس  

ــة  ســـــن ن  ـع ــل  ق ـت ال  ــدة  م

ل عن   الغرامـة التي ال تـق وـب

تـجاوز ألفي  ـمائتي ديـنار وال  

ــاـتـين   ه ــدى  ــإح ب أو  ــار  دـين

 العقوبتين(.

 

 المادة األولى

ــة ـمـجـلس    اـلـمواـفق ـقرار  ـعـلى 

ــدال ــتب ــاســ ب ــارة   النواب   عب

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو )

العقوبتين،بــ  ــاتين  ه (  إحــدى 

الحبس   ب ـب اـق ارة )يـع ل عـب مـح

مدة ال تقل عن ـسنة وبالغرامة  

ار  ائتي ديـن ل عن ـم التي ال تـق

أو   ــار  ن دـي ي  ـف أـل ــاوز  ج ـت وال 

 بإحدى هاتين العقوبتين(.

 

 المادة األولى
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نصوص مواد القانون 

 النافذ 

نصوص مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب
 اللجنة توصية

نصوص المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(231:) 

ال  التي  ــة  ــالغرام ب ــب  ــاق يع

تجاوز عشــرة دنانير من قام 

 

 

 

 

 ( المادة  بنص  (  231يُستبدل 

من قانون العقوبات الصادر  

 ( رقم  بقانون  (  15بالمرسوم 

 ، النص اآلتي:1976لسنة 

 (:231"مادة )

تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب 

ال  التي  وبالغرامة  سنة  عن 

وال   دينار  مائتي  عن  تقل 

 

 

 

 النص بعد التعديل:

(  231يُســتبدل بنص المادة )

من قانون العقوبات الصـادر 

(  15بالمرســوم بقانون رقم )

 ، النص اآلتي:1976لسنة 

 (:231"مادة )

ة   الغراـم الحبس وـب ب ـب اـق يـع

،  إـحدى ـهاتين العقوبتينبـ أو  

ــه   مزاولت ــاء  أثن في  ــام  ق من 

 

 

 

 النص بعد التعديل:

ــتبدل بنص  (  231المادة )يُســ

من قانون العقوبات الصــــادر 

ــوم بقانون رقم ) (  15بالمرســ

 ، النص اآلتي:1976لسنة 

 (:231"مادة )

يـعاـقب ـبالحبس وـبالغراـمة أو 

، من إـحدى ـهاتين العقوبتينبـ 

أثنــاء مزاولتــه م نــة  قــام في 

 

 

 

 

(  231يُســتبدل بنص المادة )

من قانون العقوبات الصـادر  

(  15بالمرسـوم بقانون رقم )

 النص اآلتي:، 1976لسنة 

 (:231"مادة )

ة   الغراـم الحبس وـب ب ـب اـق يـع

، إـحدى ـهاتين العقوبتينبـ أو 

ــه  ــاء مزاولت أثن ــام في  ق من 
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نصوص مواد القانون 

 النافذ 

نصوص مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب
 اللجنة توصية

نصوص المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

في أثـناء مزاولـته م ـنة طبـية 

ــف على  ــحية بالكشــ أو صــ

ــعاف   ــخص متوفي أو بإس ش

ــيمة  ــابة جسـ ــاب بإصـ مصـ

وجدت به عالمات تشير إلى 

ه من  ــابـت ه أو إصـــ اـت أن وـف

إذا  أو  ــة  جــنــح أو  ــة  ــاي جــن

ــرى  أخ ظــروف  ــرت  ــواف ت

االشـتباه في سـبب ا تدعو إلى 

العــامــة  ــلطــة  الســ يبلغ  ولم 

 .بذلك 

 

تجاوز ألفي دينار أو بإحدى 

في   قام  من  العقوبتين  هاتين 

أو  طبية  م نة  مزاولته  أثناء 

صحية بالكشف على شخص 

مصاب  بإسعاف  أو  متوفى 

به   وجدت  جسيمة  بإصابة 

إلى أن وفاته  عالمات تشير 

أو جنحة   أو إصابته من جناية

ظروف   توافرت  إذا  أو 

أخرى تدعو إلى االشتباه في  

سبب ا ولم يبلغ السلطة العامة 

 بذلك."

ــة  ـــحي صــ أو  ــة  ـطـبي ــة  ـمـ ن

بالكشف على شخص متوفى 

أو بإسـعاف مصـاب بإصـابة 

جســـيمة وجدت به عالمات  

أو   ــه  ــات وف أن  إـلى  ـــير  تشــ

ــابته من جناية أو جنحة   إصـ

ظـــروف   تـــوافـــرت  إذا  أو 

أخرى تدعو إلى االشتباه في 

ــلطـة  ا ولم يبلغ الســ ــببـ  ســ

 العامة بذلك."

طبية أو صـحية بالكـشف على  

ــعاف   ــخص متوفى أو بإسـ شـ

ــيمة   ــابة جســ ــاب بإصــ مصــ

عالمات تشـــير إلى وجدت به 

أن وفاته أو إصـابته من جناية  

تــوافــرت   إذا  أو  ــة  جــنــح أو 

إلـى  ــدعـو  ت أخـرى  ظـروف 

ــبب ا ولم يبلغ   ــتباه في سـ االشـ

 السلطة العامة بذلك."

 

 

ــة   ــحي صــ أو  ــة  طبي ــة  مـ ن

بالكشف على شخص متوفى 

عاف مصـاب بإصـابة  أو بإـس

ــيمة وجدت به عالمات  جسـ

أو  ــه  ــات وف أن  إـلى  ـــير  تشــ

ــابته من جناية أو جنحة  إصـ

ظــروف   تــوافــرت  إذا  أو 

تدعو إلى االشتباه في  أخرى  

ــلطـة  ا ولم يبلغ الســ ــببـ  ســ

 العامة بذلك."
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نصوص مواد القانون 

 النافذ 

نصوص مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوص المواد كما أقرها  

 مجلس النواب
 اللجنة توصية

نصوص المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 المادة الثانية 

 

الوزراء   مجلس  رئيس  على 

فــيــمــا   –والــوزراء   كــلف 

ذ    –يخصـــــه ام  تنفـي ذا أحـك ـه

الـقانون، ويُعـمل ـبه من اليوم  

في  ــره  نشــ ــاري   لت ــالي  الت

 الجريدة الرسمية.

 المادة الثانية

 

ــادة   الم نص  على  ــة  الموافق

ورد   ــا  مشـــــروع  كــم فــي 

 القانون.

 المادة الثانية

ا  ادة كـم ة على نص الـم الموافـق

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة الثانية

 

على رئيس مجلس الوزراء 

فــيــمــا   –والــوزراء   كــلف 

ذ    –يخصـــــه ام  تنفـي ذا  أحـك ـه

الـقانون، ويُعـمل ـبه من اليوم 

في  ــره  نشــ ــاري   لت ــالي  الت

 الجريدة الرسمية.
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 م2022مارس   7 التاريخ:

 

 

 احملرتم       فيصل راشد النعيميسعادة األستاذ/  

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
) الموضوع:   المادة  بتعديل  قانون  الصادر  231مشروع  العقوبات  قانون  من   )

)المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم    1976( لسنة  15بالمرسوم بقانون رقم )

 .من مجلس النواب(

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

الصالح رئيس أرفق  م،  2022  مارس  3بتاريخ        السيد علي بن صالح  معالي 

مشروع قانون نسخة من  ،  ( 4د    5ص ل ت ق/ ف    777م )، ضمن كتابه رقالمجلس

( لسنة  15الصادر بالمرسوم بقانون رقم )( من قانون العقوبات  231بتعديل المادة ) 

النواب(   1976 مجلس  من  المقدم  بقانون  االقتراح  ضوء  في  لجنة   ىإل  ،)المعد 

للجنة الشؤون  عليه  ته وإبداء المالحظات  الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 .الخارجية والدفاع واألمن الوطني
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ــريعية والقانونية اجتماعها    م2022مارس   7وبتاريخ       ــؤون التشـ عقدت لجنة الشـ

، وقرار مجلس النواب  المذكور  القانون مشــروع ، حيث اطلعت علىالتاسعععع عشعععر

ــأنه،  ــار بش ــتش ــار القانوني، والمس ــتش كما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المس

، والســيد إياد حســن، المتدرب بهيئة المســتشــارين القانونيين  القانوني المســاعد للجنة

 بشأنه.

لمبادئ    إلى عدم مخالفة مشــروع القانون – بعد المداولة والنقاش   – وانتهت اللجنة        

 وأحكام الدستور. 

 رأي اللجنة:

اللجنة سالمة      )  ترى  المادة  بتعديل  قانون  العقوبات 231مشروع  قانون  ( من 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون   1976( لسنة  15سوم بقانون رقم )الصادر بالمر

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية ،المقدم من مجلس النواب(

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 (6ملحق رقم )
 املرافق للجنة التكميلي تقريرال

 جملس قرار خبصوص والبيئة العامة

 الشورى جملس قرار بشأن النواب

 املادة بتعديل قانون مشروع حول

 العقاري، التسجيل قانون من( 59)

 لسنة( 13) رقم بالقانون الصادر

 االقرتاح ضوء يف املعد) م،2013

 من املقدم ــ املعدلة بصيغته ــ بقانون

 .(النواب جملس

 



 

163 
 

General -  عام 

 

 

 م 2022 مارس 1التاريخ:  

 (13التقرير رقم: ) 

 

قرار جملس النواب  والبيئة بشأنلجنة املرافق العامة التكميلي ل تقرير ال 
( من قانون  59مشروع قانون بتعديل املادة )قرار جملس الشورى حول  خبصوص

م )املعد يف ضوء االقرتاح  2013( لسنة 13التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم )
 بقانون )بصيغته املعدلة(املقدم من جملس النواب املوقر( 

 الفصل التشريعي الخامس –الرابع دور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

ف ااا ىىى2021أكاوب ىىىى17بناااعلى قرىر مكىب ااااسىمي اجىماىم الاااع اااعىم باااعخ ىم ن  ااا ىبااااعك  ىى

صىى650طاسىصاعبسىم  عياى قاىب ىصاع اىم لاع اىك مجىب اجىم ىاوكوىبلو سىم  رعمىكر ى 

دكمساااااااةىبىااااااا و ىرعدو ىبا    ىم عد ىى(ىب ى  نةىم  مفقىم  عبةىوم بمئةىبومصااااااااةىى4دىى5لىمىمى/ىفى

مى م   ىماىضاااااااااااولى2013(ى سااااااااااانةىى13(ىب ىرعدو ىم تسااااااااااا   ىم   عكالىم لاااااااااااعدكىبع  عدو ىكر ى 59 

وإ  مدىت    ى اضاااااااال ىكأاىىىلمالرترمحىب عدو ى بلاااااااا لاعىم    ة(ىم   مىب ىب اجىم نوممىم ور (

ىم ل نةىبىأدعى   ضعى قرىمي اج.

وت ىدظ هىماى اسااااااااااااااةىمي اجىملىى2021دوفلبرىىىى3 هااعىم خك ىىوكااعداالىم ل نااةىراا ىأ اا  ىت   

   ىم ا    ى يرىم ل نةى    ىب ىى2021دوفلبرىىى14ىم سااااااااااعدسااااااااااةىم ن    ىباعك  
ي
ملىوبهذهىم  اسااااااااااةىأ

(ىم لاااااعدكىب ىب اسىب عياىك مجىمي اجىباعك  ى4دىى5صىلىمىمى/ىفىىى672م  كمساااااةىبع  اعمىكر ى 

ىم.2021دوفلبرىىى16
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  :  إجراءات اللجنة:أوالا

 في االجتماعات التالية: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1

 الفصل الدور  تاريخ االجتماع  رقم االجتماع 

ى5ى3ىم2021أب   ىى12ى27

ى5ى3ىم2021أب   ىى19ى28

ى5ى3ىمى2021سبالبرىىى27ى30

ى5ى4ىمى2021أكاوب ىىى25ى3

ى5ى4ى2022فبرم  ىىى7ى15

ى5ى4ى2022ىىفبرم  ى21ى16

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتت اا اشتتتتتتتتتروع القانون مو تتتتتتتتتوع ال    والدراستتتتتتتتتة ع   الوثا     -2

 ااتعلقة به والتي اشتملت ع   ما ي ي:

بىااااااااأ ىبىاااااااا و ىم  عدو ىىىم ا    ى م سااااااااعبق(ى ل نةىم  مفقىم  عبةىوم بمئة -

 وم اضل :

 كأاى  نةىم ىخو ىم تى ي  ةىوم  عدود ة.ى ▪

 م  أاىم عياىومالرالعداىم سعبقى ل نةىم ىخو ىم ع  ةىومالرالعد ة.ى ▪

 م ذك  ىم سعب ةى ه ئةىم ستىعك  ىم  عدود ي . ▪

 كأاىوزمك ىمإلسكع .ى ▪

 

 كما اطلعت اللجنة ع  : -
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م ساااااااااااااعباةىى هاعزىىوزمك ىم  ا لىوم ىاااااااااااااخو ىمإلسااااااااااااا ب اةىوم وراعفى ىىت باذك ى ▪

 (مرف  .ى(وم تس   ىم   عكاى

 (مرف  ر مكىب اجىم نوممىوب ف عتع.ى ▪

دوفلبرىى14بضااابرةىم  اساااةىم ساااعدساااةىي اجىم ىاااوكوىم ن    ىباعك  ى ▪

 م.2021

 

وبتتتدعون مل اللجنتتتة لجستتتاو ااستتتتتتتتتتتتتتا تتتة والتيتتتتتتتتتتتتجيتتتل العقتتتاري فقتتتد م لستتتا الستتتتتتتتتتتتيتتتد م متتتد  -3

 م.2021أبريل   19د بتاريخ  ( اانعق28ع دالحميد أبوالحمد في اجتماع اللجنة رقم )

 كل مل:مجلس الشورى األمانة العامة ب ضر االجتماع مل   -4

 هيئة املستشارين القانونيي 
ىبستىعكىرعدوخ . م س  / ب م  ب  ى قاىبحل 

ىأول.ىبعبثىرعدوخ ىدعدكىم ساومىىاى قم س  /

 إدارة شؤون اللجان

 بى فىشخو ىم ل ع .ىم س  /ىأ ومى قاىم ر  ف

ى.بى فىشخو ىم ل ع م كافىبأ لعلىىم س  / قاى ومدىم  رع 

ىأبي ىس ى  نة.ىىدمدةى ب مه  ىبل ىم ى  ى/م س   

 إدارة العالقات واإلعالم 

ى.ىأخلعئ ى   مىوتومص ى /ىسلعلى ب م  ا  ىم س  

ى.ىأخلعئ ى   مىوتومص  اىچم س  /  ف ىصعدقىم حاوم
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ــؤون   ا: رأي جلـنة الشـ
ا
ــريعـية والـقانونـية لجلس الـثانـي ــالتشـ كـما ورد )ورى  شـ

 :  (بتقرير اللجنة السابقة
وم ذاىلىمطا لىم ل نةى قرىكأاى  نةىم ىاااااااااخو ىم تىااااااااا ي  ةىوم  عدود ةىبل اجىم ىاااااااااوكو

ى علىبخكً مى س بةىبى و ىم  عدو ىب ىم نعب ةىم  ساوك ة.

ا: رأي جلنة الشــؤون املالية واالقتصــادية لجلس الشــورى  
ا
كما ورد بتقرير )ثالث

 :(اللجنة السابقة
كأ ى  نااةىم ىاااااااااااااخو ىم ااع  ااةىومالرالااااااااااااااعد ااةىأ ىبىااااااااااااا و ىم  ااعدو ىب ىشااااااااااااااأدااعىم اااأ يرى قرىى

مإل  مدم ىم ومكد ىماىم يزمد ةىم  عبةى ا و ةلىوذ كىدت  ةى  فعلىم ومطني ىب ىدفعىكساااااااومىتسااااااا   ىى

%ىب ىر لااةىم   ااعكلىوبااع  ذ ىب ىذ ااكىكأ ىم ل نااةىأ ىتااأ يرىى2وم تيىتباغىخسااااااااااااابااةىىلىى  ااعكى ولىب  م 

ى
ً
ب ثىالىتىاااااااااااك ىلىعترب قىبىااااااااااا و ىم  عدو ى قرىم يزمد ةىم  عبةى ا و ةىر ى كو ىبح وًدمىو سااااااااااا ر

مإل  مدم ىم احلاااةىب ىم تساا   ىم   عكاىب ىكسااومىتساا   ىم   عكم ىخساابةىكبير ىب ىمإل  مدم ىى

ى  عبةى ا و ة.م

 راب
ا
   :(كما ورد بتقرير اللجنة السابقة)سكان ا: رأي وزارة اإلع

(ى9ىم عد   قرىأ ىدساااااااوكىبلا ةىم بح   ىر ىد ىماىى-ماىبذك تهع-أشااااااعك ىوزمك ىمإلسااااااكع ى

لىو اعلىراعدو ى"ت لا ىم ا و اةى قرىتوفيرىم سااااااااااااا  ى اذواىم ا خا ىميحا ودىب ىم ومطني "بناعى قرىأ ىى

ىىلى  ضاااااعىم  وم  ىم  عبةى هذمىم حقىم  سااااااوكاىم  فولى الومط ىى1976(ى سااااانةى10 مإلساااااكع ىكر ى

وبّي ىأدوم ىم   بع ىم تيىتل  ىم ومط ىب ىم حلااااولى قرىساااا  ىب   ى عىو ف مدىأساااا تعىوذ كىماى

لى قرىأ ىتاويرىوزمك ىمإلساااااكع ى خىاااااعلىم ساااااعك ىم تيىت لااااا ى ااوزيعى م عد ىم ويرىبنعلىب ثىدلاااااّ

ي ىكلعىتاويرى ر مضىم ومطني ىبل ضى خىااعلىبسااعك ىأوىشاا ملىأوى صاا حىبسااعك ىرع لةى قرىم ومطن

عى بكعمىهذمىم  عدو .
ً
ىوف ا
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عىوتأ با    ى   ىخ بع ى ساااااااكعد ةىأساااااااعسااااااا ةىعىذ كىت ومىوزمك ىمإلساااااااكع ىبع  ًى قرىىسااااااامساااااااً

بساااااااااع   ىم ومط ىب ىخ لىىوىبانو ةى الومطني ىبلعى تنعساااااااااسىبعىمبا ع ع ىم سااااااااا  ىم بح    ةلىوى

ىبنحعى  و ىب لىس  ى حي ىمالدافع ىبع   بةىمإلسكعد ة.

عى  سومىتس   ىم   ودى ل  بع ىم   بةىب ىى
ً
ور ىبّ  لىوزمك ىمإلسكع ىماىبذك تهعىش بااااااااا

ىم وزمك ىوذ كى قرىم نحوىم اعيا:

  ودىبا  ةىم وب  ىم ساااااا ن ةىماىم ىااااااعكيعىمإلسااااااكعد ة:ى ا ىم ا عر ىبعىم نافعىىتساااااا   ىى -

ب   ىمدافع ىيسااااالوى الومط ىبعالدافع ىبع   عكىىلىى بملىأوىشااااا ةىساااااوملًىلىىب  بةىم الا ك

  حي ىمالدتهعلىب ىكعفةىم رسعطىم ساح ة.لىوفقىمالشترمطع ىم نلوصى ايهعىماىم    

  لحعصاي ى قرىتلو  ىش ملىب ىوزمك ىمإلسكع .تس   ى  ودىش ملىوب م ىس ن ةى -

تسااا   ى  ودىشااا ملىوب م ىسااا ن ةى لحعصااااي ى قرىتلو  ىشااا ملىب ىم بنو ىم ىاااعككةىى -

ىماىب دعبجىم س  ىمال الععاى ب م ع(.

 
ا
ر : اخامـس المية واألوقاف )رأي  خمتـص ؤون اإلـس احة وزارة العدل والـش جهاز املـس

 )مرفق(  :(والتسجيل العقاري

م  لقا - م ارب قى ماى عىأ ىم  هعزىهوىلىىس وم عىم  هعزىبل ورع ىوص وبع ىكبير ى
ً
وخلوصا

وسوفى ا ذكى ا عىب  فةىب ىيساحقىمإل فعلىماىبع ةىبلو عى قرىم س  ىلىى هعزىتنف ذا

وذ كى اراسى خىعلى دمك ىبا للةىبع  هعزى ابحثىماىكعفةىم رابع ىلىى ولىب  ىب ى  بع

 ب وىمساح عرهعى إل فعلىب ى  بع.ىم تيىت  مى   عى ب ع ى

ف ىيسار عىأب ىأ ى لن عىلىى ذمىرعمىم ومط ىبب عى  عكهىب  ىتس  اعى ب ف ىب ىم  سوم( -

عىأوىر ً مىماىم و   ةىلىىب ىم ال فىف عى الىبإذ ىرضعئ 
ً
عىأ ى ضعىش طا

ً
والى حقى ل هعزىرعدودا

ماى  عكه م ال فى ب ى تلن عى ألىىم   عك ةى م بعمى س فاوى ومخا قىوبع اعياى م احع  ى بعمى
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و   هعى ا ىم ال فىلىىم سع  سىم  عدود ةىذيرىم بعش  ى لحلولى قرىمإل فعلىب ىم  سوم

 ماىم   عكى اليرىو لبوىهذمىمإل فعلىوس اةى اته مىب ىس مدىم  سومىم   عك ة.

عىم ومكد ىماىهذهىم عد ىم  مدى ضعفتهعلىوهاى  فعلى ل عىم ه4م ف   ى  -
ً
بع ىب ى(ىب ىم بن ى ع با

ذ كىأ ىمإل فعلىلىىم  سومىم   عك ةلىتا عكضىماىب ىذمتهعىبعىم ف   ىم خير ىب ىذم ىم عد 

  فعلىأ ىىوىلىىب لوكى قرى بع ةىتس   ىم   عكىأوىد  ىبا  اعى   ىومب  ى ل ضىم س  (

بل ضى م هبع ى هذهى أاىب ى بلو بعىب  فةى م   عك ةىس ل سى م  سومى ب ى م هبع ى  ل عى

 بيرىب ىم هبع ىم تيىتل كهعىميحعك ىم ى   ةىت اف ىبنهعىصاةىم   مبةى ىم أىب ثىلىم س  

وم وهومى ع م ومهسى م  سومىلىىبي ى س مدى ب ى مإلف  ى م هبةى ب ى م ل ضى س كو ى وبع اعياى

 م   عك ة.ىى

ع/ -
ً
(ىو  ع ب

ً
(ىب ىم عد ى4كلعىأوكدىم  هعزىضل ىكأ عى بلع  ةىبع بع غىميحلاةى ابن   ى أوال

 م تس   ىم   عكاى قرىم نحوىم بي ىبع ا    ىم سعبق.ى(ىب ىرعدو ى59 

و ن ىد و ى  هعزىم سااااعبةىوم تساااا   ىم   عكا(ىال الع ىم ل نةىوّ عىأعااااحعمىم ساااا عد ىى

أ ضااااااااااااااعلىم ل ناةى ا  ىمساااااااااااااافسااااااااااااااعكم لىب اثىبّي ىبلبا ىم  هاعزىأ ىبلااااااااااااا فىم بح   ىم  ك اىبنوى

 ىب ىم بنكىم ا عكاىتحتسسى ايه ىت خ  ى ب ضىم بنو ىمإلس ب ةلىوأ ىم ف مدىم ذ  ى  ترضوى

(ىب ىراعدو ىم تسااااااااااااا  ا ىى59(ىب ىم اعد ى 7كساااااااااااااوملىو   ىم  اعبااةى ذمىكاعدالى سااااااااااااا ب اةىطب اعى اف   ى 

كلعىأ ىك ىم  عبااي ىمإلسااااااااااا ب ةىىىم   عكاىف كو ىب ف ىب ىم  ساااااااااااومى  فعلىبخ  ى نهع ةىم  عباة.

أبعىبنكىمإلسااااااكع ىفل ف ىلىىم  ك اىىوم ا عك ةى لاااااا كىباح   ىكسااااااوبهلعىر مكىب ىبلاااااا فىم بح   ى

م بنو ىم ا عك ةىتأخذىىوأوضااااحومىأ ىىىب ىم  سااااومىوذ كىالشااااترمطع ىخعصااااةىوضاااا هعىبنكىمإلسااااكع .

م هبع ىم ا  ةىوم هبع ىبنهعىكسااااومىم تساااا   ىم   عكاىيسااااتب  ىى.ىبخك   ىأ ىكسااااوًبعىبسااااسىم  عدو ى

ىبخ اة(.بي ىم رعكمىوبنكىمإلسكع ىو م  عب  ىمإلس ب ةىب سومى

ى
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ا:ـس
ا
ر رأي وزارة العدل والـش  ادـس المية واألؤوخمتـص احة ن اإلـس وقاف )جهاز املـس

 :2022يناير  30الوارد بتاريخ  والتسجيل العقاري(

ب فً ىىى2022 نع  ىىىى30باعك  ىىى م  ن ةى م وزمك ى كاعمى بع بع غى بعىىىىعوكدى تفل ا ةى بلع  ع ى

ىىىمىميحلاةىد ً ى
ً
ىأمى ابن   ىىدفعذ

ً
ىوال

ً
(ىب ىرعدو ىم تس   ىم   عكاىخ لىخلجى50ب ىم عد ى ىى4ع/لى ع ب

وهوىىىعبح    ًىىىم(ىد نعكًى76,756,156,50 لعياىبباغىر كهى إبىى2021بت ىىىى2017سنوم ى  ىم فتر ىب ىى

ى%ىب ى لاةى   مدم ىم  هعزىخ لىم فتر ىم ذكوك ى قرىم نحوىم بي ىبع   ولىم اعيا:ى98بعىي عدلى

 ااعاملة  ااادن 

 الفترن 

 جمالي ال 

ى2021ى2020ى2019ى2018ى2017

ى76,694,935,20ى17,867,579,30ى12,097,744ى13,694,056ى16,270,458ى16,765,098 ال يع  ال ند األول 

ال ند ال ال   

الفقرن  

 الرابعة 

ه ة بدون 

 صلة قرابة
ى61,221,30ى4,821,80ى35,703ى14,293ى1,129ى5,275

 

 
ا
 اللجنة:رأي  : اسابع

م ل نةىى )ت مكسلى ااادن  بتعديل  قانون  العقاري،  59مشروع  التيجيل  قانون  مل   )

( بالقانون رقم  بقانون )بصيغته ااعدلة(  2013( لسنة  13الصادر  في  وء االقتراح  )ااعد  م 

لىوم ذاىيه فى يرى  فعلىم ومطني ىب ىس مدىكسومىتس   ىود  ىااقدم مل مجلس النواب ااوقر(

م  ع/با  ةى
ً
و  ع با ع(ى

ً
و  عد ا (ى

ً
م بنودى أوال ماى م نلوصى ايهعى م عد ى ى4  عكم ى ب ى رعدو ى50(ى ب ى (ى

فئع ى بي ى مال الع  ةى م   م ةى بب أى وذ كى اح  قى ب  لى م س  ى ولى م   عكاى   ى م تس   ى
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م س ن ةى  ىط  قى م ذ  ىيىترو ىبنعز ه ى م  خ ىميح ودى م ومطني ىب ىذواى مي العلىوإ فعلى

ىرترمضىب ىم بنو ىو ا ب و ىس مدىم رسعط.ىمال

القانون  أصل مشروع  م   بع ة–ىىيتألف  ى  ى
ً
بعدتي ىىى–فض  ااادن ب ثى عل ىىلىىب ى

(ىى13(ىب ىرعدو ىم تس   ىم   عكاىم لعدكىبع  عدو ىكر ى 59بإضعفةىف   ى عد ةى يرىم عد ى ىىاألول 

ع/ىملىبإ فعلىم ومطني ىب ىأدملىم  سومىم نلوصى اي2013 سنةىى
ً
ع(ىو  ع با

ً
(ىو  عد ا

ً
(ىى4هعىماىم بنودى أوال

(ىب ىهذمىم  عدو ىم ذكوكىماىبع ةىتس   ىم   عكىأوىد  ىبا  اعى   ىومب  ى ل ضى50ب ىم عد ى 

ىتنف ذ ة.ىىااادن ال انية م س  لىبمنلعى عل ى

م ور  م نوممى ب اجى أبعمى م  عدو ى بى و ى دظ ى ب اسةىىلىىو  وى ر مكهى أب   ىىى24أص كى

ب ىىىى وكىمالخ  عدىم  عداىم  مبعىب ىم فل ىم تى يعاىم  مبعىبع ومف ةى قرىبى و ىم  عدو لبىى2018

ب  ًكم(ى يرىىىى59ب ثىم ب ألىبعىت    ىم عد ىم ويرىبنعى اكو ىكعالت :ى"تضعفىبعد ى     ىب ر ى 

طنو ىب ىىدلهعىمآلت :ى"يي فىىم ومىى2013(ى سنةىى13رعدو ىم تس   ىم   عكاىم لعدكىبع  عدو ىكر ى 

ع/
ً
(ىو  ع ب

ً
(ىب ىهذمىم  عدو لىماىبع ةى50(ىب ىم عد ى 4أدملىم  سومىم نلوصى ايهعىماىم بن   ى أوال

 ىبلنزلىأوىش ةىوذ كى   ىومب  ".
ّ
ىتس   ىأوىد  ىبا  ةىأكضىس ن ةىأوى  عكىبالب

ب اسةى  م ور لىف  ىأص كىر مكهى م ىوكوى م  عدو ى قرىب اجى ى1و  وى  ضىبى و ى

م بعخ ىب ىم فل ىم تى يعاىم  عبجىب  مىم ومف ةى قرىبى و ى2019ديسلبرىى (ىب وكىمالخ  عدى

 م  عدو ىب ىب ثىم ب أ.

ىبن ىم عد ى 
ً
   ىبى و ىم  عدو ى يرىب اجىم نوممىم ور ىإل عد ىم نظ ىف عى ل 

ي
(ىى82أ

بقىبعى  عد ىىمى قرىر مكهىم سع2020ديسلبرىىىى15ب ىم  ساوكلىب ثىأص ىب اجىم نوممىب اسةىى

ى(ىب ىم  ساوك.84بى و ىم  عدو ى يرىب اجىم ىوكوى انظ ىف عى ال  ىم بعد ةى ل ىبن ىم عد ى 
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ىىت    ىىأاى  فضىأ ىم نوممىي اج(ىب ىم  ساوكىتن ى قرىأدعى"84وب ىب ثىأ ىم عد ى 

ىت     ىىىأ ةىى دخعلىىدو ىىىم سعبقىىر مكهىى قرىىى ل ىىىوأ ىىىم ىوكولىىب اجىىأر هىىرعدو ىىىبى و ىى قرى

ى انظ ىى عد ةىىب  ىىم ىوكوىىب اجىى يرىىىم ى و ىىي عدىىم حع ةىىهذهىىوماى.ىىم  عدو ىىىبى و ىى قرىىى     

ى".م سعبقىر مكهىى قرىى ل ىأ ىىأوىم نوممىب اجىر مكى  ب ىأ ىم ىوكوىوي اج.ىف ع

وبفعدىذ كىأدعىي اجىم ىوكوى ن ى ود ىبى و ىم  عدو ى   عى انظ ىف عى ال  ىم بعد ةىى

ى  ىمآلت ي :أ ى ا ذىأب ىم   عكى

ىربولىر مكىب اجىم نومم.ىم   عكىم ول:

ى ص مكىب اجىم ىوكوى قرىر مكهىم سعبق.ىىم   عكىم بعخ :

ب  ى ودتعىب ىب اجىىى- ال  ىم بعد ةىىىى-مسا  ضلىم ل نةىبى و ىم  عدو ىم   وضىور ىى

أص ىبى و ىى ومطا لى قرى م ور لى وب ف عتعلىىم  عدو ىىم نوممى م ور ى م نوممى ب اجى ر مكى و قرى

و قرىكأاى  نةىم ىخو ىم تى ي  ةىوم  عدود ةىم ذاى علىبخكً مى قرىس بةىبى و ىم  عدو ىب ى

م  ساوكى و قرىىم نعب ةى بعي اجلى ومالرالعد ةى م ع  ةى م ىخو ى كأاى  نةى ومطا لى قرى  ةلى

ب بظع ىم  هع ىم  ن ةلىو   ىتبعدلىو هع ىم نظ ىبىأدعىب ىأعحعمىم س عد ىأ ضعلىم ل نةى

ماى ص مكىى م الب ى م بعخ ى بع   عكى م خذى م ل نةى يرى م  عدوخ لىخاللى م ستىعكى ب أاى ومالسائنعسى

ر م م ىوكوى قرى ماى ب اجى م لعدكى م سعبقى بى و ى2019ديسلبرىىىى1كهى م ومف ةى قرى ب  مى م(ى

ىذ كى ألسبعمىم اع  ة:م  عدو ىم ذكوكلىوى

 
ً

وهاىم ا ف فى قرىبح وداىلىى ىم لع ةىم تيى  ب ىبى و ىم  عدو ى يرىتح   هع ىى:أوال

م  خ ىم ذ  ى  ترضو ىب ىأ  ىش ملىم سعك لىباومف  ىماىم نلوصىم  ع لةلى

"ي فىىب ىم  سومى(ىب ىرعدو ىم تس   ىم   عكاى قرىأدعىى59ب ثىدللىم عد ى 

م  عدو : هذمى بلو سى م حعصاو ى قرىىى-5......لىى4......لىى3......لىى2......لىى1م ف وضةى
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ع ى ى ملىوب م ىس ن ةىأوىرس لةىس ن ةىماىب ودىر لةىر وضىب ىبنكىمإلسك

ىىى   م   ض"لىهذمىفض ى  ىضآ ةىم  سومىم نلوصى ايهعىماىم بن
ً
ىىىأوال

ً
ىى4ع/ىو ع ب

%(ىب ىر لةىم   عكلى2(ىب ىم  عدو ىم ذكوكلىب ثىأنهعىالىتا عوزى 50ب ىم عد ى 

م تس   كبيًرمى قرىطع بيى تلب ى بًئعى خسبً عىالى بعىىوهاىكسومىضئ اةى  لىأضفى يرى

ت  مىفإ ى  لعلىدلوصىبى و ىم  عدو ى خداى يرى  فعلىم هبع ىم تيىتا عوزىفيهعى

ى
ً
لىماىبي ىمساح عقى4ع/ر لةىم   عكىم وهومىخلسي ىأ فىد نعكىطب عى ابن ى ع ب

م  سومى قرىم هبع ىم تيىالىتا عوزىفيهعىر لةىم   عكىم وهومىخلسي ىأ فىد نعكى

ى
ً
ى(ىم ذكوك لىوهوىبعى   ىبلب أىم   م ة.ى50عفذىب ىم عد ى م نى3ع/طب عى ابن ى ع ب

ب ىأبكعمىبىااااااا و ىم  عدو ىم   وضلىىىىع ىبح وداىم  خ ىالىيسااااااااف  و ىشااااااامئًى ى:ىاثانيً 

سااااااكع ىالىيساااااااحقىىب ثىأ ىتساااااا   ى ل عىم   عكم ىم تيىتخولى  يه ىب ىوزمك ىمإلى

ىىىدداعدير ايهاعىساااااااااااااووىخلساااااااااااااةى
ً
ىىىباع اباعكهاعىهباع ىبا  اةى ل 

ً
ب ىىى1/عبن ىم بنا ى اع با

كلااعىأ ىم هبااع ىبي ىم زومألىوم رااعكمىىىىل(ىب ىرااعدو ىم تسااااااااااااا  اا ىم   ااعكاى50م ااعد ى 

وم هباع ىم تيىالى ا اعوزىفيهاعىر لاةىم   اعكىم وهومىخلساااااااااااااي ىىىىلب ىم ا ك اةىم  مب اة

ى ىىعأ فىد نعكىالىيسااااحقى ايهعىساااووىخلساااةىددعديرىأ ضاااً
ً
ىبن ىم بى ل 

ً
ىى2ل3ىعن ى ع ب

ى.ب ىم  عدو ىم ذكوكى

فإدعىيساااااااااحقىىىىلم ليرىبعصاااااااااي ى قرىم   بع ىمإلسااااااااكعد ةلىأبعىبع  ساااااااابةى ا عدك  ى

%ىب ىم  سااااااااااااا ى ذمىت ى15%ىب ىر لاةىم   اعكى  لااااااااااااا ىبنهاعىى2بومرعىىىع ايه ىكساااااااااااااوباًى

%ىب ىر لةىم   عكىى2ب ىتعك  ى   ملى   ىم ب علىوكذ كىىعم    ىخ لىساااااااااااي ى وًبى

ىىعىوهذهىم  سااابةىالىتىاااك ى بئًىىلم وهومى ذمىكعدلىم هبةىتا عوزىخلساااي ىأ فىد نعك

ى. قرىم  عدك  ى
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ً
 ىم  اااعدو ىم   وضىب ىشاااااااااااااااأداااعىم ااااأ يرى قرى   مدم ىم يزمد اااةىم  اااعباااةىى  ىبىااااااااااااا وى : اثال 

عىكساومىتسا   ىم   عكم ىم ىاعكى  يهعى ا و ةىوذ كىدت  ةى  فعلىم ومطني ىب ىدف

ى
ً
ىىىل(باااع بنااا   ى أوال

ً
ىى2013(ى ساااااااااااااناااةىى13(ىب ىم  اااعدو ىكر ى 50(ىب ىم اااعد ى 4ع و اااع بااا

 قرىم نحوىم بي ىبإبلاااع  ع ى هعزىم ساااعبةىىىلبإصااا مكىرعدو ىم تسااا   ىم   عكاى

ى
ً
 ابنا   ىىىموم تسااااااااااااا  ا ىم   اعكاىم  ف اةلىب اثىبالالى لااةىم باع غىميحلاااااااااااااااةىدفاعذ

-2017خ لىم  لجىساااااااااااانوم ىىىعبح    ًىىم(ىد نعكًى76,756,156,50م ذكوك  ىبباغى 

%ىب ى لاةى   مدم ى هعزىم سااااااااااعبةىوم تساااااااااا   ى98ىىعوهوىبعىي عدلىت   بًىىىل2021

با و ىدوالكىىىى40كاىخ لىم فتر ىم ااااذكوك لىأاىبلاوسااااااااااااا ىي ااااعدلىأك رىب ىىم   ااااع

د ااعصىبيزمد ااةىى لىوبااع اااعياىفااإ ى  لااعلىبىااااااااااااا و ىم  ااعدو ىم   وضىبخدمهىىعسااااااااااااانو ااًى

ماىم وراااالىم ااااذاىتساااااااااااااعرىف ااااعىم اااا و ااااةى يرىت    ىم ااااع  ااااةلىىىىم اااا و ااااةىب ىهااااذهىم ومكد

ى
ً
د اعصىأاىبباغىى   ىفاإ ىىىىوب ىملىى2024 ااومز ىم اعياىبحاولى اعمىىىى   مدمتهاعىوصاااااااااااااوال

ىسوفى خ  ىبع ربعى قرىهذمىم اومز .ىلب ىهذهىمإل  مدم 

 و ىم  عدو ى ا عكضىبعىت   فىم  سومىوم ل ضىب ىف ضهعلىبع ابعكىأ ى  ىبىىى:ارابعً 

ميح لةىم  سااااااااوك ةىبع لا ةلىوبح لةىم ن ضىم لااااااا  ةىهوىىفاعيىم  سااااااا ىكلعى   ى

"بباغىب ىم علىتساأد عىم  و ةى بًرمىب عب ىخ بةىبح د ى   بهعىم ش  ىم  عمى

عى  ىتكافتهعلى  ى  ى   ىبل  مكهع"لىوب ى ّ ىفإ ىتأد ةىم   بةى   ى رابهعلى وضااااااً

 بعلىبخداىم   بةىم الباةىماىتسااااااا   ىم   عكم ىب و ىكساااااااومى ترتسى ا عىز عد ىأ

ى   مىو ودىب عب لىوتحل  ىم  و ةىتكع  فىتاكىم   بة.

علىبىاااااا و ىم  عدو ىب ىشااااااأدعىفاوىبعمىم احع  لىوذ كىبتساااااا يرىم ليرى  ى  لى:اامستتتتتتً خ

  ى ا  بو ى تس  اهعىىلىىوإب ممى  ودىهبةىصوك ةىب ه لىىبل ىالى لااكو ى  عكم 
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ىىى  ساااااافعد ىب ىشااااا طىم   
ً
وأدعىالى و  ىبعى لنعىم  فىىب ىكساااااومىىىىم ويرلىخعصاااااة

وبع اعياى لابوىهذمىمإل فعلىوسا اةى اته مىىلىىم تسا   ىب ىم الا فىماىم   عكى الير

ىب ىس مدىم  سومىم ساح ةى ا و ة.

ا:  ىرعدو ىم تساااااا   ىم   عكاىم  ع  ىر ىخفضىخساااااابةىم  سااااااومىم ساااااااح ةىماى ىستتتتتتادستتتتتتً

ع/
ً
(ىو  عدً ع(ىو  ع ب

ً
%ىب ىر لةى3%ىب  ىأ ىكعدلى2(ى يرى50عد ى (ىب ىم 4م بنودى أوال

لىو  ىيساااااااااااااف ىترب  اااعى  ى لااةىى1979(ى ساااااااااااااناااةىى15م   اااعكىماىم  اااعدو ىم ا اىكر ى 

ىساب ع لىوب ى  ىف ىببركى ا   اع.

وبنعلى قرىبعىت  مىفإ ىم ل نةىتوصااااايىبع السااااكىبع   مكىم سااااعبقىي اجىم ىااااوكوىب  مىىى

ى أ.م ومف ةى قرىبى و ىم  عدو لىب ىب ثىم ب

 

 
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي::  اثامن

ى ن ىم عد ى 
ً
(ىب ىم   حةىم  مخا ةىي اجىم ىوكولىمتف لىم ل نةى قرىمخا عكى39  لعال

ىك ىب :

ىمقرًرا أصلًيا. ىالدوسري  راشد  خلف ع دهللا األستاذ -1

ىمقرًرا ا تياطًيا. ىال  ارنة صادق  سمير  األستاذ -2

ى
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ا
 توصية اللجنة:: اتاسع

ماىضولىم نعرىع ىومآلكملىم تيىأب  لىأ نعلىدكمسةىبى و ىم  عدو لىفإ ىم ل نةىتوصايىبلعى

ى قا:

، بعدم م(2019ديسمبر    1)  التمسك بالقرار الساب  ملجلس الشورى بجلسته اانعقدن بتاريخ -

( ااادن  بتعديل  قانون  مشروع  ع    اا دأ،  مل  ي   افقة،  ال59ااو قانون  مل  تيجيل ( 

م )ااعد في  وء االقتراح بقانون "بصيغته  2013( لسنة  13العقاري، الصادر بالقانون رقم )

 ااعدلة" ااقدم مل مجلس النواب ااوقر(.

 واألمر معروض ع   املجلس ااوقر التخاذ الالوم،،،

 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي 

 نائب رئيس اللجنة  

 د. حممد علي حسن علي 

 املرافق العامة والبيئة رئيس جلنة 

 

 

 

 


