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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 
( لسنة 05املرسوم بقانون رقم )

م بتعديل بعض أحكام قانون 0505
اجلمعيات واألندية االجتماعية 

والثقافة واهليئات اخلاصة العاملة يف 
ميدان الشباب والرياضة 

واملؤسسات اخلاصة الصادر باملرسوم 
 م. 0191( لسنة 00رقم )
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 : مقدمــة
رئيس جملس  السيد علي بن صاحل الصاحل اعايأرسل صاحب امل م1111أكتوبر  11بتاريخ      

والذي مت ، جلنة اخلدماتإىل  (1111-11-3 ت /خ /ص ل 152رقم )ب خطاًبا الشورى
رسوم بقانون املبإعادة النظر يف التقرير املاعد من اللجنة السابقة خبصوص مبوجبه تكليف اللجنة 

 واألندية االجتماعية والثقافية بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات 0505( لسنة 05رقم )
رسوم الصادر بامل، واملؤسسات اخلاصة واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة

على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن  ،0191( لسنة 00بقانون رقم )
 اجمللس.ليتم عرضه على يف موعد أقصاه أسبوع من تارخيه القانون  مرسومرأي اللجنة بشأن 
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 : إجراءات اللجنة -أواًل
 : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية

 

أكتاوبر   11تدارست اللجنة مرسوم القانون املذكور يف االجتماع الثاين للجنة بتااريخ   (7)
 م.1111أكتوبر  13الثالث للجنة بتاريخ  م، واالجتماع1111

 
 يلي: اعلى كل ممموضوع البحث والدراسة  ملرسوم القانون أثناء دراستها اطلاعت اللجنة (2)

 (:تقرير جلنة اخلدمات السابقة والذي اشتمل على)مرفق 

 توصية اللجنة بشأن مرسوم القانون. -

 رأي جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 ب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.قرار جملس النوا -

 

 اجتماعات اللجنة من األمانة الاعامة باجمللس:شارك يف  (3)

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  د عبداهلل الدليميحمم الدكتور .أ 

 الباحث القانوين باجمللس.  السيد علي عبداهلل العرادي .ب 

 

  أيوب علي طريف السيدتوىل أمانة سر اللجنة. 

 
ـًا  ة:ـ: رأي اللجنثاني

  
متت إحالة املرسوم بقانون املذكور إىل اللجنة املختصة )جلنة اخلدمات الساابقة( بصا ة   

التشرياعي الثالث، وقادمت فياه   م خالل الدور األول من ال صل 1111مايو  11أصلية بتاريخ 
 م )أي خالل اإلجازة الربملانية(.1111أكتوبر  3تقريرها بتاريخ 
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من الدور الثاين من ال صل التشرياعي الثالث أحيل مرسوم  م1111أكتوبر  11وبتاريخ      
بإعادة النظر يف التقرير املاعد من اللجنة والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة ، جلنة اخلدماتإىل  القانون

 مرسومعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن السابقة 
 اجمللس.ليتم عرضه على يف موعد أقصاه أسبوع من تارخيه القانون 

 
مسبوقة  اطلاعت اللجنة على مرسوم القانون ورأت أن مرسوم القانون يتكون من أربع مواد

، 21، 23، 16، 12، 11، 11، 11بديباجة، حيث تناولت املادة األوىل اساتبداال للماواد: )  
 21مكرر،  11فقرة أخرية،  4(، أما املادة الثانية فقد تضمنت إضافة فقرات ومواد جديدة )21

مكرر(، واملادة الثالثة تضمنت إلغاء كل نص يتاعارض مع أحكام هاذا   68مكرر،  23مكرر، 
 نون، وأما املادة الراباعة فهي مادة تن يذية.القا

 
علاى رأي اككوماة   خالل تدارسها ونظرها لتقرير اللجنة السابقة اللجنة  كما اطلاعت

ومالحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى قرار جملس الناواب ومرفقاتاه، واراء ومالحظاات    
ة علاى رأي جلناة الشاؤون    اطلاعت اللجن، كما باجمللس  لشؤون اللجانالقانونني يناملستشار

والذي جاء مؤكًدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى 
 .والقانونية

 

الحظت اللجنة بأن اللجنة األوملبية البحرينية قد تلقت الاعديد من املراساالت مان   وقد 
اللجنة األوملبية الدولية واجمللس األومليب اآلسيوي بضرورة أن تكون القوانني اليت حتكم عمل اللجنة 

يث إن اللجنة األوملبية البحرينية منسجمة مع امليثاق األومليب املاعتمد من اللجنة األوملبية الدولية، وح
األوملبية البحرينية هي عضو يف اللجنة األوملبية الدولية و اجمللس األومليب اآلسيوي، و على ضاوء  
اإلجراءات اليت اختذت من اللجنة األوملبية الدولية بتاعليق الناشط الرياضي يف باعض الدول اجملاورة 

فقد كان من الواجب اإلسراع يف اجراء  اليت تتاعارض قوانينها الرياضية احمللية مع امليثاق األومليب،



 777 

التاعديالت الالزمة على املرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة األوملبية، مبا يتناسب مع القاوانني  
الدولية و حتاشيآ لتاعليق النشاط الرياضي يف اململكة على حنو ما حدث يف باعض الدول اجملااورة،  

شباب و الرياضة مبناقشة تلك املاعطياات و تقارر   ويف هذا السياق فقد سارع اجمللس األعلى لل
اإلسراع يف اختاذ الالزم وفقا ألحكام الدستور لتاعديل باعض أحكام املرسوم بقانون املشار إلياة،  
ألن التأخر يف اختاذ و إجراء هذه التاعديالت كان سيترتب علية إحراج للمملكة على املساتوى  

  إصدار هذا املرسوم بقانون .الرياضي الدوي، و هو ما استدعى اإلسراع يف
 

وقد رأت اللجنة باعد املناقشة والتحليل أن التاعديالت الواردة يف املرسوم بقانون قد حققت 
االنسجام بني القوانني اليت حتكم عمل اللجنة األوملبية البحرينية مع امليثاق األومليب املاعتماد مان   

لنشاط الرياضي يف اململكة على حنو ما حدث يف اللجنة األوملبية الدولية، وذلك حتاشيًاا لتاعليق ا
 باعض الدول اجملاورة.

 
" فقرة أخرية( من املرسوم بقانون واليت تنص علاى:  4إال أن اللجنة قد ناقشت )املادة "

))وحيظر اجلمع بني عضوية أكثر من مجاعية تاعمل يف أنشطة نوعية خمتل ة إال مبوافقة الوزير((، وباعد 
اللجنة رأت أن اكظر الوارد يف هذه املادة يشترط على من انضم إىل عضوية  املداولة والنقاش فإن

مجاعية ماعّينة عدم االنضمام إىل مجاعية أخرى إال مبوافقة الوزير، وأن هذا القيد قد ي اّوت علاى   
املواطن فرصة الاعطاء والبذل يف خدمة جمتماعه ومزاولة عالقاته االجتماعية من خالل انضمامه إىل 

 اعية وتقيده يف مجاعية واحدة فقط وجمال واحد ال يري.أكثر من مج
 

 1111( لسانة  51مرسوم بقانون رقم )ويف ضوء ما تقدم توصي اللجنة باملوافقة على 
واهليئات اخلاصة الاعاملاة يف   واألندية االجتماعية والثقافية بتاعديل باعض أحكام قانون اجلماعيات

 .1868( لسنة 11صادر باملرسوم بقانون رقم )ال، واملؤسسات اخلاصة ميدان الشباب والرياضة
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ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، ات قت اللجنة على اختيار كال   38إعمااًل لنص املادة ) 
 : من

 

ـًا  األستاذ خليل إبراهيم الذوادي .0  .مقرًرا أصلي

 .امقرًرا احتياطًي  األستاذ عبداجلليل عبداهلل العوينايت .0
ـًا  توصية اللجنة :  -رابع

 

القانون، فإن اللجنة توصي مبا مرسوم يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من اراء أثناء دراسة 
 :يلي
 
 بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات 0505( لسنة 05مرسوم بقانون رقم )على املوافقة  -

 واهليئات اخلاصة العاملة يف ميـدان الشـباب والرياضـة    واألندية االجتماعية والثقافية
 .0191( لسنة 00الصادر باملرسوم بقانون رقم )، واملؤسسات اخلاصة

 

 ،،، واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم
 
 

 
 عبدالسالم الشيخ عبدالرمحن إبراهيم                 أ.منرية عيسى بن هندي   

 رئيس جلنة اخلدمـات                نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م9011 مايو92التاريخ : 
 

 

 ةاحملرتم   ندى عباس حفاظ/ الدكتورةسعادة 
 اخلدماترئيــس جلنة  

 
، اتعــديب اعــك محقــام قــانوم 9010( لســنة 00املرســوم انــانوم رقــم ): املوضــو  

االجتماعيـة والقناييـة وائيتـات اخلااـة العاملـة   اجلمعيات واألنديـة 
ميدام الشباب والرياضة واملؤسسات اخلااة الصادر ااملرسوم انانوم رقم 

 م.1292( لسنة 91)
 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

، رئاي  المللا  الساي  علا  باا حاالص ال االصمعاال  م، أرفق 1066 مايو 61بتاريخ 

المرساا م بنااار م ر اام  مممك (، نسمم  1066 -2 -1ت ق/  ل ص 112ضمم ك اتابممم ر مم   

، بتع يل بعض أحكام  ار م اللمعيات واألر ياة اجتتماعياة والاناةياة 2070( لسنة 00)

والهيئااات الصاحااة العاملااة ةاا  مياا ام الااا اا والريا ااة والملسسااات الصاحااة ال ااا ر 

 ولقانون مم ،  ولت ممعية   ، إلممل لة مم  ول مم   م7111( لساانة 27رساا م بنااار م ر اام )بالم

 .للة   ول دمات  ذلك ل  ا  تم  إبدوء ول الحظات عل م
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م، عقممدت لة مم  ول مم    ولت ممعية    ولقانون مم  و ت اع مما 1066 مممايو 12 بتمماريخ      

 ذلمممك بر مممور  ،ول مممراور قمممانو ب موسمممع ول، ح مممط وتلةممم  علمممل ولثمممامك  ولة مممعيك

 ول ست اريك  والختصاص  ك ولقانون  ك بال ةلس.

 

 

ل بمما    قممانو ب موسممع ولإلممل عممدم م ال مم   –بةممد ول دو لمم   ول قمما   – ونت م  وللة مم        

  أحكام ولدستور.

 

 

 رأي الللنة:

، بتعا يل بعاض أحكاام 2070( لسنة 00المرس م بنار م ر م ) تعى وللة   سالم      

اللمعياات واألر ياة اجتتماعياة والاناةياة والهيئاات الصاحاة العاملاة ةا  ميا ام  ار م 

( لساانة 27الاا اا والريا ااة والملسسااات الصاحاة ال ااا ر بالمرساا م بناار م ر اام )

 مك ول اح ت ك ولدستوري   ولقانون  .، م7111

 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤوم التشريعية والنانونية                             
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 (9ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية خبصوص املرسوم 

( لسنة 91بقانون رقم )
م بفتح اعتماد إضايف يف 0505

امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
م، واالقتراض لتغطية 0505

  االعتماد.هذا 
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  مم90119011  مكتوارمكتوار  1111التاريخ: التاريخ: 
  
املرسوم انانوم املرسوم انانوم   جنة الشؤوم املالية واالقتصادية حـــولجنة الشؤوم املالية واالقتصادية حـــولللللالقامن عشر القامن عشر تنرير تنرير الال

افتح اعتماد إضا    امليزانية العامة للدولة للسنة افتح اعتماد إضا    امليزانية العامة للدولة للسنة   90109010( لسنة ( لسنة 9292رقم )رقم )
  ..ددلتغطية هذا االعتمالتغطية هذا االعتماواالقرتاض واالقرتاض   90109010املالية املالية 
  القالثالقالثالفصب التشريعي الفصب التشريعي   ––  العادي األولالعادي األولدور االنعناد دور االنعناد 

  

  ::من مــــــةمن مــــــة

(، أرسمم  1066 -2 -1/ ص ل م ق /  110،  ب و مما ول بممام ر مم   م1066مممايو  61بتمماريخ 

رئممم س ول ةلمممس إلمممل لة ممم  ول ممم    ول ال ممم   وألسمممتاذ علممم  بمممك صمممال  ولصمممال صممماحا ول ةمممال  

بفاااتص اعتماااا  ف ااااة  ةااا   2070( لسااانة 31المرسااا م بناااار م ر اام ) وال تصمما ي  نسممم   ممممك 

ل  ا  متم   روسمتم ؛  واج تراض لتغطية هذا اجعتما 2070الميزارية العامة لل ولة للسنة المالية 

  إعدو  تقعيع ب أنم مت   ـًا رأي وللة   لةعضم علل ول ةلس ول و ع.

 

 : فتراءات الللنة -أوجا 

 المذك ر أعاله،  امت الللنة باإلتراءات التالية :لتنفيذ التكليف 

ولتاسم  ع مع،  ولة معيك ،  ولسماب   و ت اعات مافم  تدورس  وللة   معسوم ولقانو  ول مراور  (1)

 م.1066أاتوبع  0، م1066 يون و 1، مايو 00بتاريخ  ةول  ةقد ولة عيك 

علل ولوثائق ول تةلقم   قانو  موضوع ولبرط  ولدروس لل عسوم بوتلة  وللة   أث اء  روست ا  (0)

 بم  ولت  وشت ل  علل ما يل :

 (مرةققانو  موضوع ولبرط  ولدروس .    ب عسوم ول -

 (مرةق عور مةلس ول ووم  معفقاتم.   -
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ول عسموم رأي لة   ول     ولت معية    ولقانون م  ب ةلمس ول مورى  ولتم  أامدت سمالم   -

 (مرةققانو  مك ول اح ت ك ولدستوري   ولقانون  .   ب

 )مرةق(رأي ول ست ار ولقانون  ل     وللةا .  -

 )مرةق(رأي ول ست ار وال تصا ي  ول ال  لل ةلس.  -

  بدعوة مك وللة   شارك ف  و ت اع ا: (1)

 وزارة المالية: -

 ال كيل المساع  للالوم المالية.    السي  أحم  تاسم ةراج  .7

 م ير ف ارة المااريع.   السي  طه محم   ةنيه  .2

 رئي  التصطيط اج ت ا ي واجستراتيل .  محم  ب عالي السي  ع  الكريم .3
 

 :حضر اجتتماع ما ملل  الا رى كل ما 

 المســــتاار النارــــ ر  للمللـــــ .  األستـــاذ محســــا حميـــ  مرهـــــ م -7

 المستاار اج ت ـا ي والمـــــــــال .  ال كت ر تعفــــر محمـــــ  ال ـــــــائغ -2

 

  السي  محم  ر   أمان  ســع وللة   تولل. 

 رأي اللهات المعنية: –ثاريا 

 

 
 

 وزارة المالية:

 

وت  ولتبوروت ولت  ول تغ عأ ض  م ثلو  زورة ول ال   أ  ول دف مك وال تعوض يأت  نت ة  

و ف ول سائع لوالستعوت ة   ولت  تب ت ا ول عا    ترق ق ش دت ا شعا  ت عو  ول ل ج،

 .،  تأم ك مستقب  ول عا إلل وألرباح  ول  افس   ول  وض بال عا 

 

ولقد سعت الحكومة منذ امتالك شركة طيران الخليج بالكامل لحكومة مملكة 
البحرين إلى تغطية جميع التزاماتها باعتبارها الناقل الوطني. وفيما يتعلق بأولويات 

طيران الخليج ذممها  الديون المستحق على الشركة فقد بين ممثلو وزارة المالية أن لشركة
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المالية ولها قراراتها المستقلة، وبالتالي فإن من األهمية سداد تلك الديون على الشركة، أما 
مسألة إلغاء الديون فإنه ال يكون إال بقانون، وفيما يتعلق بأوجه صرف مبلغ الدعم للشركة 

ة شركة طيران فقد بين ممثلو وزارة المالية أنه من األفضل االستفسار من مجلس إدار
فيما يتعلق بضمان الحكومة للقروض التي تقترضها والخليج أو من قبل شركة ممتلكات، 

شركة طيران الخليج؛ فقد أوضح ممثلو وزارة المالية أنها على نوعين: قروض تبرمها 
وزارة المالية لصالح الشركة وهذا النوع من القروض تكفله الحكومة، أما القروض التي 

 كة بضمان رأسمال الشركة أو أصولها فهذه األخيرة ال تكفلها الحكومة.تبرمها الشر
 

م سيوضح جميع األرقام المتعلقة 0202كما بينوا أن الحساب الختامي للدولة لسنة 
 بذلك.
 
 
 رأي اللـــــلنة : -ثالااا

 

نا    وللة   ول عسوم بقانو  ح ط تّ  وستةعوض    ات ول ظع ولت   ورت حولمم ممك  بم  

أع اء وللة  ،  تأادت وللة   مك سالم  ول عسوم بقانو  مك ول اح ت ك ولدستوري   ولقانون    فقــًا 

 لعأي لة   ول     ولت عية    ولقانون   ب ةلس ول ورى. 

 

 موو :يتكو  مك ثالث نو  أ  هرو ول عسوم بقا رأت وللة   

تم   ول ما ة وأل لمل علممل أنمم ي مت  وعت مما  إضماف  فم  ول  ةون مم  ولةامم  للد لم  للسمم   

( أربة ائم  مل مو   ي مار،  يم ذ  لموزيع 000.000.000ب بلغ إ  ال   دره   1060ول ال   

  راور.ول ال   باال تعوض مك ولسوق ول رل  أ  ول ار   لتوف ع مبلغ والعت ا  وإلضاف  ول

 

ت   ول ا ة ولثان م  علمل أ  يصمدر  زيمع ول ال م  ولتةل  مات ولالزمم  لت   مر والعت ما   

، 1060وإلضمماف   إ ممعوء ول  مما الت  ولتةممديالت فمم  ول  ةون مم  ولةاممم  للد لمم  للسمم   ول ال مم  

  ولتةل  ات ولالزم  لت   ر إ عوءوت وال تعوض.
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 ول ا ة ولثالث  ف   ما ة ت   ري .أما 

( مك ولدسمتور ولتم  تم   علمل   ام  مصمع ف ر مع  ور  660ت اً و إلل ول ا ة   وس

(  أ( 601ف  ول  ةون   أ  زوئد علل ولتقديعوت ولوور ة ف  ا يةما أ  يكمو  بقمانو    ول ما ة  

مك ولدستور ت   علل  تةقد ولقمع ض ولةامم  بقمانو  ...  فمل  وللة م  تمعى أ  وألسمس ولتم  

 ال ت الف ولدستور. 1060( لس   02نو  ر    يقوم عل  ا ول عسوم بقا

 

 ف  ما يتةلممق بال بمما   وال تصمما ي   وال ت اع مم  فمل  وللة مم  تممعى أ  ول عسمموم بقممانو  

ول راور يرقق مبمدأ  عم  ولد لم  لل  سسمات ولوت  م  ولةامم  ل ما لمرلك ممك تمأث ع إيةماب  علمل 

 سسمم   ت  مم  اون مما ول ا مم  ت   مم  وال تصمما  ولمموت   باعتبممار أ  شممعا  ت ممعو  ول لمم ج همم  م

ولعسمم   لل  لكمم ،  أل  متبلبممات  عمم  ول  سسممات  وألفممعو  مممك ول ممووت  ك ولممريك يةت ممد   

 عل  ا ف  مصا ر أرزو    تس   ف  تةةية والستقعور وال ت اع  ف  ولبرعيك.

 

ول عفق تبقاً لعأي  زورة ول ال   وإلضاف ؛ فلنم  والعت ا فت  مبعروت أما ب صوص  

همممو  عممم   فمممل  أهممم  مبمممعروت والعت ممما  وإلضممماف   وال تمممعوضع مةلمممس ول مممووم؛ مممم  تقعيممم

تسموي  ممك أ م   ، والستعوت ة   ولةديدة لب عو  ول ل ج  ولت   وفق  عل  ا ولسلب  ولت معية  

ةون ت ما نت ةم  ولديو  ول سترق   ول ووئمد ول تعتبم  عل  ما  ولتم  تثقم  ااهم  ول معا   تعهمق م 

ولرا مم  ول اسمم  لتممأم ك مسممتقب  شممعا  ت ممعو  ول لمم ج لل سممائع ول تعوا مم ، باإلضمماف  إلممل 

ل ظع بةديم  فم  وسمت عورها  بقائ ما، ا ما أ  حال اً  و ت ع ب ا ول عا  مةالة  وأل ضاع ولت  

وء ولركوم  لمك تكمو   ما رة علمل  عم  ولقباعمات ول ال م   وللو سمت    ولسم اح   ول   م  إلثمع

ولممدع  ا عحلمم  أ لممل إلعمما ة بممعومج   وإل  ممال       عمم   بمماع ولب ممعو ،  أ  ول مماتج ول رلمم
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ه كل  ول معا  لترق مق ولتمووز  بم ك مصمع فات ا  إيعو وت ما،  ممك ثم  مرا لم  زيما ة أرباح ما 

 .ا عحل  ثان  

 

 تفاصيل صرف المبلغ :
 المبلغ وجه الصرف

مشتريات سداد مديونية شركة نفط البحرين عن 
 وقود الطائرات

007.227222 

 007.227222 سداد مديونية الطيران المدني
وسنة  0202تغطية الخسائر التشغيلية لسنة 

وكذلك لتغطية تكاليف  0200وجزء من  0200
 إعادة هيكلة الشركة

02070227222 

 02272227222 المجموع
 

 ل س ه اك م شعوت ت اد ل ا علل شعا  ت عو  ول ل ج تةان  مك خسائع متعوا    ب ا أ  

   ولس اس   ولت  ت  دها ول  بق ، ون  اض هره ول سائع خاص  ف  ظ  ولتبوروت وال تصا ي

ت ع بم شعا  ت عو  ول ل ج ف   ف  حا    ولريف  ظ  هره ول سائع  ولوض  ولصةا  

ع  إن ا ماس  إلل ضخ ول ةيد مك وألموول  رف  رأس مال ا  ذلك ل س فقط لتغب   ول سائ

 مك ث  تةةية  دروت ا ولت افس  ، وألمع ولري  لتةةية  دروت ا علل والست عوري  ف  ولة  

ولسلب  ولت عية   أ  ترص  علل ض انات علل ولوض  ول ال  لل عا  ف  ظ  علل  يرت 

 ض انات علل فاعل   والستعوت ة   ولت  تب ت ا  وت  ولتبوروت ولت  ش دت ا ول عا ،ول تغ ع

  درة هره والستعوت ة   علل   ف ول سائع  ول  وض بال عا  إلل وألرباح  ول عا 

  ول  افس .
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وقد خاطبت اللجنة كاًل من: وزارة المالية وشركة طيران الخليج وشركة ممتلكات من 
أجل اإلجابة عن استفسارات اللجنة، ونتائج إنفاق المبالغ المرصودة في المرسوم بقانون 

 الخليج. على أوضاع شركة طيران
 
 
 

ا على استفسار تها ما اللهات افج أم الللنة وحتى تاريخ فع ا  هذا التنرير لم تستلم ر ا

 .المعنية 

 

وبعد دراسة لمقتضيات إصدار المرسوم بقانون وبمرور عام كامل على صدور 
قررت اللجنة الموافقة على  – 0202أكتوبر  00إذ إنه صدر في  -المرسوم 

المرسوم بقانون، ال سيما أن عدم الموافقة عليه سيكون له تبعات على الوضع المالي 
لشركة طيران الخليج وسيزيد من األعباء المالية المتراكمة عليها، مما يعطل تسديد 

 التزامات الشركة مع الجهات التي تتعامل معها.
 

 

 
 

 األحل  واجحتياط : اختيار منرري الم   ع -رابعاا

( مك ولالئرم  ولدوخل م  ل ةلمس ول مورى ، وت قم  وللة م  علمل وخت مار ام   02إع االً ل   ول ا ة   

 مك:

ا أحليـــــاا  ال كت ر ع   العزيز حسا أبل -7  منررا

ا  األستاذة هالة رمزي  ري ة -2 ا احتياطيـا  منررا
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ا  ت حية الللنة: -خامسا

بفاتص اعتماا  ف ااة  ةا  الميزارياة بفاتص اعتماا  ف ااة  ةا  الميزارياة   20702070( لسنة ( لسنة 3131ر م )ر م )المرس م بنار م المرس م بنار م الم اةنة على الم اةنة على 

  ..واج تراض لتغطية هذا اجعتما واج تراض لتغطية هذا اجعتما   20702070العامة لل ولة للسنة المالية العامة لل ولة للسنة المالية 

 

 

 

 

  ،،،،واألمر معروض على الملل  الم  ر جتصاذ الالزم،واألمر معروض على الملل  الم  ر جتصاذ الالزم،

  
  
  

  خالد حسيـن املسـنطي خالد حسيـن املسـنطي                                               السيد حبيب مقي هاشمالسيد حبيب مقي هاشم                              
  جلنة الشؤوم املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤوم املالية واالقتصاديةجلنة الشؤوم املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤوم املالية واالقتصادية  نائب رئيسنائب رئيس
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 م9011 مايو 02التاريخ :
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسنطي   احملرتم

 رئيــس جلنة الشؤوم املالية واالقتصادية 
 
 

افتح اعتماد إضا    امليزانية العامـة  9010( لسنة 92املرسوم انانوم رقم ): املوضو  

  واالقرتاض لتغطية هذا االعتماد. 9010للدولة للسنة املالية 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 
 

، رئاي  المللا  السي  عل  با حالص ال االصمعال  م، أرفق 1066 مايو 61بتاريخ      

المرساا م بنااار م ر اام  مممك نسمم  (، 1066 -2 -1ت ق/  ل ص 116ضمم ك اتابممم ر مم   

 2070بفتص اعتما  ف اة  ة  الميزارية العامة لل ولة للسنة المالياة  2070( لسنة 31)

إلمل لة م  ول م    ولت معية    ولقانون م ،  ذلمك ل  ا  متم ، واج تراض لتغطية هذا اجعتماا 

 .  ول ال    وال تصا ي ول    للة    إبدوء ول الحظات عل م
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م، عقممدت لة مم  ول مم    ولت ممعية    ولقانون مم  و ت اع مما 1066 مممايو 12 بتمماريخ      

 ذلمممك بر مممور  ،ول مممراور ول عسممموم بقمممانو ، ح مممط وتلةممم  علمممل ولسممماب   ولة مممعيك

 ول ست اريك  والختصاص  ك ولقانون  ك بال ةلس.

 

 

ل بمما    قممانو ولم ممع ع إلممل عممدم م ال مم   –بةممد ول دو لمم   ول قمما   – ونت مم  وللة مم        

  أحكام ولدستور.

 

 

 رأي الللنة:

بفاتص اعتماا  ف ااة   2070( لسانة 31المرس م بنار م ر م )سالم   تعى وللة       

ممك  ،واج تراض لتغطية هذا اجعتما  2070ة  الميزارية العامة لل ولة للسنة المالية 

 ول اح ت ك ولدستوري   ولقانون  .

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤوم التشريعية والنانونية                             
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 (9ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بشأن إقامة منطقة 

جملس التعاون جتارة حرة بني دول 
لدول اخلليج العربية ودول رابطة 

التجارة احلرة األوربية )إفتا(، 
( 93املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م.0500لسنة 
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 م 0500 ديسمرب 3التاريخ : 
 

 عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثامنالتقرير 
دول البشأن إقامة منطقة جتارية حرة بني  رقم )  ( لسنة )   ( مشروع قانونخبصوص 

التجارة احلرة األوروبية  جملس التعاون لدول اخلليج العربية ودول رابطةاألعضاء يف 
 0500( لسنة 93املرافق للمرسوم امللكي رقم ) )إفتا(
 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث دور

 

 

  مقدمـة :

ماعاي السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 املؤرخ يف(  1111-11-3/ص ل خ أ/ 318رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من ال صل التشرياعي الثالث الثايندور االناعقاد الاعادي  من ،م1111نوفمرب  16 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بشأن إقامة منطقة مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

جتارية حرة بني دول جملس التاعاون لدول اخلليج الاعربية ودول رابطة التجارة اكرة األوروبية 
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات  ،1111( لسنة 32)إفتا(، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه أسبوعني من تارخيهوإعد
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م1111ديسمرب  4السابع املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (0)

 

مت دعوة وزارة الصناعة والتجارة كضور اجتماع اللجنة، إال أن الوزارة اعتاذرت عان    (0)
اكضور لاعدم اختصاصها هبذه االت اقية، وأفادت بأن هذه االت اقية مان اختصااص وزارة   

ون، املالية، وهي اجلهة املختصة مبتاباعة امل اوضات إلبرام هذه االت اقيات بني دول جملس التاعا
 والدول والتكتالت االقتصادية األخرى.

 
 

موضوع النظار والايت   مبشروع القانون اطلاعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتاعلقة  (9)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 )مرفق( رأي املستشار االقتصادي واملاي باجمللس. -

 (مرفقاملالية. )مرئيات وزارة  -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

ات اقية التجارة اكرة بني دول رابطة التجارة اكرة األوروبية )إفتا( والدول األعضااء يف   -
 (مرفق. )جملس التاعاون لدول اخلليج الاعربية

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

 
 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (4)

  

  ،د ح ع:وزارة المالية   
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 مدير إدارة الرقابة واملتابعة.     السيد أنور على األنصاري .0

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.    السيد سامي حممد محيد .0

 رئيس قسم العالقات الثنائية.    الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة .9

 
 طالل فبراهيم الع س  ملحق  بل ماس .السي    زورة ول ار   ،   د ح ع 

 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة الاعامة باجمللس: (0)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  هالدكتور علي حسـن الطوالبـ .0

 املستشار االقتصادي واملايل باجمللس.  الدكتور جعفر حممد الصائغ .0

 
 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  أمانة سار اللجنةوتوىل  -

 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثاني

اطلاعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى والاذي جااء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 

ـً  :املالية ملخص رأي وزارة -اثالث

بينت وزارة املالية أن هذه االت اقية تأيت يف ظل ما هتدف إليه املادة الثانياة مان االت اقياة         
االقتصادية لدول جملس التاعاون بشأن رسم وهتيئة الظروف املتكافئة وتطوير الاعالقات االقتصادية 

اإلقليمية والدولية، كما هتادف إىل تاعزياز    تلدول اجمللس بشكل مجاعي جتاه الدول والتكتال
الاعالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية بني دول جملس التاعاون ورابطاة التجاارة اكارة    
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األوروبية )إفتا( ورفع مستوى التبادل التجاري بني الطرفني، وذلك يف إطاار تشاجيع النظاام    
( لتنمية التاعاون التجاري WOTرة الاعاملية )التجاري املتاعدد األطراف الذي أسسته منظمة التجا

اإلقليمي والدوي، باإلضافة إىل حترير التجارة يف إطار السلع واخلدمات، وتشجيع فرص انتقاال  
 التكنولوجيا ومنو التدفقات التجارية واالستثمارية وحترير األسواق يف كال الطرفني.

              
ـً  :وزارة اخلارجيـــةملخص رأي  -ارابع

مشروع القانون، وأكدت على أمهيته من خاالل تاعزياز الاعالقاات     أيدت وزارة اخلارجية     
االقتصادية بني دول جملس التاعاون لدول اخلليج الاعربية، ورابطة التجارة اكرة األوروبية )إفتاا(  

نمية هبدف تشجيع وتقوية النظام التجاري متاعدد األطراف الذي أسسته منظمة التجارة الاعاملية لت
 التاعاون اإلقليمي والدوي.

  
 :ةرأي اللجنــخامًسا: 

 

مان قبال أصاحاب    وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
، ووزارة اخلارجية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان املاليةوممثلي وزارة الساعادة أعضاء اللجنة، 

اب الناو قارار جملاس   اطلاعت اللجنة على واملستشار االقتصادي واملاي باجمللس، وقد باجمللس، 
 ، ورأت اللجنة ما يلي:ومرفقاته

 

إن إبرام هذه االت اقيات يأيت يف إطار ما تنص عليه املادة الثانية من االت اقية االقتصاادية   .1
جمللس يف سبيل إجيااد  املوحدة بني دول جملس التاعاون لدول اخلليج الاعربية من قيام دول ا

شروط أفضل وظروف متكافئة يف التاعامل االقتصادي الدوي برسم سياساهتا وعالقاهتاا  
والتجماعات اإلقليمية األخرى، واهليئات  تاالقتصادية بص ة مجاعية جتاه الدول والتكتال

والدولية من خالل عقد االت اقياات االقتصاادية ماع الشاركاء      ةواملنظمات اإلقليمي
 ريني.التجا
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هتدف هذه االت اقيات إىل تاعزيز الاعالقات االقتصادية باني دول اجمللاس ودول رابطاة     .1
التجارة اكرة األوروبية )إفتا(، مجهورية أيسلندا وإمارة ليختنشتاين، ومملكة النارويج،  
واالحتاد السويسري، هبدف تشجيع وتقوية النظام التجاري متاعدد األطراف الذي أسسته 

الاعاملية لتنمية التاعاون اإلقليمي والدوي للمسامهة يف التنمياة املتناساقة   منظمة التجارة 
 وتوسيع التجارة الاعاملية.

 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن إقامة منطقاة  وعليه ترى اللجنة أمهية املوافقة على      
اكارة األوروبياة    جتارية حرة بني دول جملس التاعاون لدول اخلليج الاعربية ودول رابطة التجارة

كما وردت مواد املشروع  ، واملوافقة على1111( لسنة 32)إفتا(، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 .يف اجلدول املرفق

 
ـً  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اسادس

 

 ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، ات قت اللجنة على اختيار 38إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 
 

ـًا. عبدالرمحـن حممـد مجشريسعادة األستـــاذ  .0  مقرًرا أصلي

ـًا. سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة .0  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سابعـ

قانون، فإن اللجناة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من اراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بشأن إقامة منطقة جتارية املوافقة من حيث املبدأ على  -  
حرة بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ودول رابطة التجارة احلرة األوروبية 

 .0500( لسنة 93)إفتا(، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. صـالح علـي حممـد                              د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   خلارجية                                             رئيس جلنة الشؤون ا                نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن الوطين     
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 إقامة منطقة جتارة حرة بني الدول مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن
 األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية ودول رابطة التجارة احلرة األوروبية )إفتا(

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ى آل خليفـة     عيسحنن محد بن 

 ملك مملكة البحرين.
 باعد االطالع على الدستور،

( 2وعلى املرسوم بقانون رقام ) 
باملوافقاة علاى    1111لسنة 

االت اقية االقتصادية املوحدة بني 
دول جملس التاعاون لدول اخلليج 

 الاعربية،
وعلى ات اقية التجارة اكرة باني  
دول جملس التاعاون لدول اخلليج 

 الديباجة
 دون تاعديل

 الديباجة
 دون تاعديل

 الديباجة
ى آل خليفـة     يسحنن محد بن ع

 ملك مملكة البحرين.
 باعد االطالع على الدستور،

( 2وعلى املرسوم بقانون رقام ) 
باملوافقاة علاى    1111لسنة 

االت اقية االقتصادية املوحدة بني 
دول جملس التاعاون لدول اخلليج 

 الاعربية،
وعلى ات اقية التجارة اكرة باني  
دول جملس التاعاون لدول اخلليج 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

رابطاة  التجاارة    الاعربية ودول
اكرة األوروبية )إفتاا( املوقاعاة   

 ،1118يونيو  11بتاريخ 
وعلى االت اقية الزراعية بني دول 
جملس التاعاون لادول اخللايج   
الاعربية وسويسرا املوقاعة بتااريخ  

 ،1118يونيو  11
وعلى االت اقية الزراعية بني دول 
جملس التاعاون لادول اخللايج   

اريخ الاعربية وأيسلندا املوقاعة بتا 
 ،1118يونيو  11

وعلى االت اقية الزراعية بني دول 
جملس التاعاون لادول اخللايج   
الاعربية والنرويج املوقاعة بتااريخ  

رابطاة  التجاارة   الاعربية ودول 
اكرة األوروبية )إفتاا( املوقاعاة   

 ،1118يونيو  11بتاريخ 
وعلى االت اقية الزراعية بني دول 
جملس التاعاون لادول اخللايج   
الاعربية وسويسرا املوقاعة بتااريخ  

 ،1118يونيو  11
وعلى االت اقية الزراعية بني دول 
جملس التاعاون لادول اخللايج   

بتااريخ  الاعربية وأيسلندا املوقاعة 
 ،1118يونيو  11

وعلى االت اقية الزراعية بني دول 
جملس التاعاون لادول اخللايج   
الاعربية والنرويج املوقاعة بتااريخ  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ،1118يونيو  11
أقر جملاس الشاورى وجملاس    
النواب القانون اآليت نصه، وقاد  

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 ،1118يونيو  11
أقر جملاس الشاورى وجملاس    
النواب القانون اآليت نصه، وقاد  

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 املادة األوىل
ووفق على إقامة منطقة جتاارة  

لاس التاعااون   حرة بني دول جم
لدول اخلليج الاعربية ودول رابطة 
التجارة اكرة األوروبية )إفتاا(،  
وفقًا ملا هو وارد يف االت اقياات  

يونياو   11التالية املوقاعة بتاريخ 
 واملرافقة هلذا القانون: 1118

. ات اقية التجارة اكرة بني دول 1

 املادة األوىل
 تاعديلدون 

 املادة األوىل
 دون تاعديل

 املادة األوىل
ووفق على إقامة منطقة جتاارة  
حرة بني دول جملاس التاعااون   
لدول اخلليج الاعربية ودول رابطة 
التجارة اكرة األوروبية )إفتاا(،  
وفقًا ملا هو وارد يف االت اقياات  

يونياو   11التالية املوقاعة بتاريخ 
 واملرافقة هلذا القانون: 1118

. ات اقية التجارة اكرة بني دول 1
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

جملس التاعاون لدول اخللايج  
الاعربية ودول رابطة التجارة 

 ة األوروبية )إفتا(.اكر
. االت اقية الزراعية باني دول  1

جملس التاعاون لدول اخللايج  
 الاعربية وسويسرا.

. االت اقية الزراعية باني دول  3
جملس التاعاون لدول اخللايج  

 الاعربية وأيسلندا.
. االت اقية الزراعية باني دول  4

جملس التاعاون لدول اخللايج  
 الاعربية والنرويج.

جملس التاعاون لدول اخللايج  
الاعربية ودول رابطة التجارة 

 اكرة األوروبية )إفتا(.
. االت اقية الزراعية باني دول  1

جملس التاعاون لدول اخللايج  
 الاعربية وسويسرا.

. االت اقية الزراعية باني دول  3
جملس التاعاون لدول اخللايج  

 الاعربية وأيسلندا.
االت اقية الزراعية باني دول   .4

جملس التاعاون لدول اخللايج  
 الاعربية والنرويج.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
رئايس جملاس الاوزراء    على 

 –كل فيما خيصاه   –والوزراء 
هذا القانون، وُياعمل به من  تن يذ

لتااريخ نشاره يف    اليوم التاي
 .اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
 دون تاعديل

 املادة الثانية
 دون تاعديل

 املادة الثانية
رئايس جملاس الاوزراء    على 

 –كل فيما خيصاه   –والوزراء 
هذا القانون، وُياعمل به من  تن يذ

لتااريخ نشاره يف    اليوم التاي
 . اجلريدة الرمسية
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 م9011 نويمرب 90التاريخ : 
 

 

 احملرتم   حممداالح علي /  الدكتورسعادة 
 الشؤوم اخلارجية والديا  واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشرو  قانوم رقم ) ( لسنة ) ( اشأم إقامة منطنة جتاريـة حـرة اـني دول  لـس  :املوضو 

، ( إيتـا التعاوم لدول اخللـي  العرايـة ودول رااطـة التجـارة احلـرة األوروايـة  )
 .9011 ( لسنة91املرايق للمرسوم امللقي رقم )

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

معاااال  الساااي  علااا  باااا حاااالص ال اااالص رئاااي  م، أرفمممق 1066 نممموف بع 11بتممماريخ 

مااروع  اار م  مك (، نس  1066 -66 -0ص ل ت ق/  060، ض ك اتابم ر    الملل 

 ر م ) ( لسنة ) ( باانم ف اماة منطناة تلارياة حارة بايا  ول مللا  التعااوم لا ول الصلاي 

( 31المراةق للمرس م الملكا  ر ام )، (العربية و ول رابطة التلارة الحرة األوروبية  )فةتا

إلممل لة مم  ول مم    ولت ممعية    ولقانون مم ،  ذلممك ل  ا  ممتم  إبممدوء ول الحظممات  ،2077لساانة 

 .ول     ول ار     ولدفاع  وألمك ولوت   للة   عل م
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م، عقمممدت لة ممم  ول ممم    ولت مممعية    ولقانون ممم  و ت اع ممما 1066 نممموف بع 00 بتممماريخ      

 ذلمك بر مور ول ست مار    والت ا  م ، ول مراور، قمانو ول م مع ع، ح ط وتلةم  علمل ولةاشع

 بال ةلس. ولقانون 

 

 

ل بمما    قممانو ول م ممع عإلممل عممدم م ال مم   –بةممد ول دو لمم   ول قمما   – ونت مم  وللة مم        

  أحكام ولدستور.

 

 

 الللنة:رأي 

ماروع  ار م ر م ) ( لسنة ) ( بانم ف اماة منطناة تلارياة حارة تعى وللة   سالم       

باايا  ول مللاا  التعاااوم لاا ول الصلااي  العربيااة و ول رابطااة التلااارة الحاارة األوروبيااة  

مممك ول مماح ت ك ولدسممتوري   ،2077( لساانة 31المراةااق للمرساا م الملكاا  ر اام )، ()فةتااا

  ولقانون  .

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤوم التشريعية والنانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون باملوافقة على 
االنضمام إىل معاهدة بودابست 

االعتراف الدويل بإيداع بشأن 
الكائنات الدقيقة ألغراض 

اإلجراءات اخلاصة بالرباءات، 
( 00املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 . م0551لسنة 
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 م 0500 نوفمرب 03التاريخ : 
 

 عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين رابعالتقرير ال
 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( باملوافقة على االنضمام إىل خبصوص 

 معاهدة بودابست بشأن االعتراف الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة 
  ألغراض اإلجراءات اخلاصة بالرباءات

 الثالثدور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي 
 

 

  مقدمـة :

ماعاي السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 املؤرخ يف(  1111-11-3/ص ل خ أ/ 116رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

والذي مت  ،من ال صل التشرياعي الثالث الثايندور االناعقاد الاعادي  من ،م1111أكتوبر  14 
مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( باملوافقة على االنضمام مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

إىل ماعاهدة بودابست بشأن االعتراف الدوي بإيداع الكائنات الدقيقة أليراض اإلجراءات اخلاصة 
اللجنة بشأنه، وذلك  اد تقرير يتضمن رأيعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،بالرباءات

 .خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م1111نوفمرب  13اخلامس املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (6)

 

موضوع النظار والايت   مبشروع القانون اطلاعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتاعلقة  (3)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 )مرفق(مرئيااات وزارة اخلارجياة.  -

 )مرفق( مرئيات وزارة الصناعة والتجارة. -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

بودابست بشأن االعتراف الدوي بإيداع الكائنات الدقيقة أليراض اإلجاراءات   ماعاهدة -
سابتمرب   11، واملاعدلة يف 1822أبريل  16، املاعتمدة يف بودابست يف اخلاصة بالرباءات

 (مرفق. )1861

 (مرفق) .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -

 
 ارك يف االجتماع، كل من:وبدعوة من اللجنة ش (9)
 

 :وزارة الصناعة والتجارة، وقد حضر 

 وكيل ال زارة لالوم التلارة. ال كت ر ع  هللا أحم  من  ر .7

 .م ير ف ارة الملكية ال ناعية ل رــا ع  هللا المعتـز السي ة  .2
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 الـدكتور اـاكر    وقاد حضار   ،الاعامة كماية الثروة البحرية والبيئة واكياة ال طرية اهليئة
 إدارة التخطيط والتقومي البيئي. -عبداحلسني مخدن رئيس قسم الرصد البيئي

  
 السيد طالل العبسي ملحق دبلوماسي. وزارة اخلارجية، وقد حضر 

 

 

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة الاعامة باجمللس: (1)

 .اللجانؤون ـي لشـار القانونـاملستش  هالدكتور علي حسـن الطوالبـ .9

 أخصائي قانوين باجمللس.  السيد حممــد أمحـد حممـد .4

 
 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سار اللجنة -

 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ

اطلاعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى والاذي جااء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 

ـًاثالثـــ  :الصناعة والتجارة ملخص رأي وزارة -ـ

افقة على االنضمام إىل ماعاهدة متسكت وزارة الصناعة والتجارة مبشروع القانون املقترح للمو     
بودابست بشأن االعتراف الدوي بإيداع الكائنات الدقيقة أليراض اإلجراءات اخلاصة بالرباءات، 
حيث أوضح ممثال الوزارة أن ماعاهدة بودابست ماعاهدة دولية وقاعت يف بودابست هنغارياا، يف  
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هاذه   اإلدارة واإلشراف علاى وتتوىل  ،1861سبتمرب  11، ومت تاعديلها يف 1822أبريل  16
 املاعاهدة املنظمة الاعاملية للملكية ال كرية )الويبو(.

 

وتلزم املاعاهدة الدول األعضاء بإيداع الكائنات اكية الدقيقة يف سلطة إيداع دولية ماعترف هبا      
اإلجراءات اخلاصة بالرباءات، سواء كانت تلك السلطة يف أراضي الدولة املاذكورة أو   ضأليرا

خارجها، وسيتم التاعرف على هذه اإليداعات يف مجيع البلدان األطراف يف ماعاهدة بودابست، مما 
 يغين عن ضرورة اإليداع يف كل بلد تطلب فيه اكماية.

 

واالنضمام إىل ماعاهدة بودابست م توح للدول األطراف يف ات اقية باريس كماياة امللكياة        
 ( دولة عضو.25م )1111األعضاء يف املاعاهدة إىل يونيو ، وقد بلغ عدد م1663الصناعية لسنة 

            
ـً  :العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية اهليئةملخص رأي  -ارابع

باملوافقة على االنضمام إىل ماعاهدة بودابست بشأن االعتاراف  مشروع القانون  أيدت اهليئة     
، والذي يساهم يف تاعزياز   الدقيقة أليراض اإلجراءات اخلاصة بالرباءاتالدوي بإيداع الكائنات 

 املن اعة املتبادلة بني الدول األطراف، ومنها مملكة البحرين.
 

 :اخلارجية ملخص رأي وزارة -اخامًس

حكومة مملكة البحرين قد أبرمت  أيدت وزارة اخلارجية مشروع القانون املذكور، وبينت أن     
يف واشنطن ات اقية بشأن إنشاء منطقة للتجارة اكرة مع الواليات املتحدة األمريكية وبناًء على ما 

(  من ال صل الرابع عشر من تلك االت اقية 1-14( من املادة )1نص عليه البند )د( من ال قرة )
ست، مما ياعزز موقاعها ومكانتها الدولية يف فقد وافقت اململكة على االنضمام إىل ماعاهدة بوداب

جمال محاية حقوق امللكية ال كرية بوجه عام وامللكية الصناعية بوجه خاص، وخيلق جًوا مالئًما 
 لدعم االقتصاد الوطين عن طريق جذب االستثمارات.   
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ـًا:   :ةرأي اللجنــسادس

 

مان قبال أصاحاب    لنظر بشأنه وجهات ا  تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
كماياة   وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة اخلارجية، واهليئة الاعامةالساعادة أعضاء اللجنة، 

اطلاعات  وقد ، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، الثروة البحرية والبيئة واكياة ال طرية
اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لساالمة  

اب ومرفقاته النوكما اطلاعت على قرار جملس  ،القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية مشروع
ا مع ما نص ورأت اللجنة أمهية املوافقة على مشروع القانون، وذلك اتساًق بشأن مشروع القانون،

( من ال صل الرابع عشر من ات اقية بشأن إنشاء 1-14عليه البند )د( من ال قرة الثانية من املادة )
منطقة للتجارة اكرة مع الواليات املتحدة األمريكية، واليت تتطلاب االنضامام إىل عادد مان     

حناو الوفااء بالتزاماهتاا     االت اقيات واملاعاهدات املتاعلقة بامللكية ال كرية استجابة لتوجه اململكة
الدولية، كما أن انضمام مملكة البحرين إىل هذه املاعاهدة ياعزز مساعتها ومكانتها الدولية يف جماال  
محاية حقوق امللكية ال كرية بوجه عام وامللكية الصناعية بوجه خاص وهو ما خيلق مناًخا مالئًما 

 للمزيد من االستثمارات لدعم االقتصاد الوطين.
 

رقم )  ( لسانة )   ( باملوافقاة علاى    توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على  عليهو     
االنضمام إىل ماعاهدة بودابست بشأن االعتراف الدوي بإيداع الكائناات الدقيقاة ألياراض    

 .كما وردت يف اجلدول املرفقمواد املشروع  واملوافقة على، اإلجراءات اخلاصة بالرباءات
 

ـً  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اسابع
( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، ات قت اللجنة على اختيار  38إعمااًل لنص املادة ) 

 كل من :
 

ـًا.  نانسي دينا إيلي خضـوريسعادة األستاذة  .9  مقرًرا أصلي
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ـًا.  محـد بن مبارك النعيميسعادة األستاذ  .4  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -ثامن

قانون، فإن اللجناة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من اراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي :

 

رقم )  ( لسنة )   ( باملوافقة على االنضمام إىل معاهدة املوافقة من حيث املبدأ على  -  
اإلجراءات اخلاصة  بودابست بشأن االعتراف الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض

 .بالرباءات
 
 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. صـالح علـي حممـد                              د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                             نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن الوطين     
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( باملوافقة على االنضمام إىل كل من معاهدة بودابست 

 بشأن االعتراف الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات اخلاصة بالرباءات
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 مسمى املشروع
 
 
 
 
 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة   
باملوافقة على االنضمام إىل 
معاهدة بودابست بشأن 
االعتراف الدويل بإيداع 
الكائنات الدقيقة ألغراض 

 مسمى املشروع
املوافقة على قرار جملس  -

النواب بتاعديل مسمى 
ليصبح على النحو املشروع 

 التاي:

 
 

مشروع قانون رقم )  ( لسنة   
باملوافقة على االنضمام إىل 
معاهدة بودابست بشأن 
االعتراف الدويل بإيداع 

 مسمى املشروع
" حيث كل منحذف عبارة " -

وردت زائاادة يف مساامى 
 مشروع القانون.

يكـون مسـمى   وعلى ذلـك  
 املشروع بعد التعديل:

مشروع قانون رقم )  ( لسـنة    
باملوافقة علـى االنضـمام إىل   
ــأن  ــت بش ــدة بودابس معاه
ــداع  ــدويل بإي ــراف ال االعت
الكائنات الدقيقـة ألغـراض   

 
 
 
 
 
 

مشروع قانون رقم )  ( لسانة  
باملوافقة على االنضمام إىل كال  
 ماان ماعاهاادة بودابساات  
بشأن االعتراف الدوي بإياداع  
الكائنااات الدقيقااة أليااراض 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

الكائنات الدقيقة ألغراض  اإلجراءات اخلاصة بالرباءات.
 اخلاصة بالرباءات. اإلجراءات

 .اإلجراءات اخلاصة بالرباءات اإلجراءات اخلاصة بالرباءات.
 

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى ال خلي ة    
 ملك مملكة البحرين،

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس  -

 .النواب

 
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى ال خلي ة    

 الديباجة
تصحيح اخلطأ اإلمالئاي يف   -

( لتصابح  اإلطـالع كلمة )
 (.االطالع)

تصحيح اخلطأ اإلمالئاي يف   -
( لتصاابح ابريــلكلمااة )

 (.أبريل)

 وعلى ذلك يكون نص الديباجة
 بعد التعديل:

 
حنن محد بن عيسى ال خلي اة     

 ملك مملكة البحرين،

 الديباجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حنن محد بن عيسى ال خلي اة     
 ملك مملكة البحرين،



 711 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 على الدستور، االطالعباعد 
وعلى ماعاهدة بودابست بشأن 
االعتراف الدوي بإيداع 
الكائنات الدقيقة أليراض 
اإلجراءات اخلاصة بالرباءات 

 16املاعتمدة يف بودابست بتاريخ 
واملاعدلة بتاريخ  1822 أبريل
 ، 1861سبتمرب  11

 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 ملك مملكة البحرين،
 على الدستور، االطالعباعد 

وعلى ماعاهدة بودابست بشأن 
االعتراف الدوي بإيداع 
الكائنات الدقيقة أليراض 
اإلجراءات اخلاصة بالرباءات 

 16املاعتمدة يف بودابست بتاريخ 
واملاعدلة بتاريخ  1822 أبريل
 ، 1861سبتمرب  11

 
أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 على الدستور، االطالعباعد 
وعلى ماعاهدة بودابست بشاأن  
االعتااراف الاادوي بإيااداع 
الكائنااات الدقيقااة أليااراض 
اإلجراءات اخلاصاة باالرباءات   

 16املاعتمدة يف بودابست بتاريخ 
واملاعدلة بتااريخ   1822 أبريل
 ، 1861سبتمرب  11

 
أقر جملاس الشاورى وجملاس    
النواب القانون اآليت نصه، وقاد  

 صدقنا عليه وأصدرناه:
 

 

 باعد اإلطالع على الدستور،
وعلى ماعاهدة بودابست بشاأن  
االعتااراف الاادوي بإيااداع 
الكائنااات الدقيقااة أليااراض 
اإلجراءات اخلاصاة باالرباءات   

 16املاعتمدة يف بودابست بتاريخ 
 11واملاعدلة بتاريخ  1822ابريل 

 ، 1861سبتمرب 
 

أقر جملاس الشاورى وجملاس    
النواب القانون اآليت نصه، وقاد  

 صدقنا عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ألوىلاملادة ا
 
 
 

ُووفق على االنضمام إىل معاهدة 
بودابست بشأن االعتراف 
الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة 
ألغراض اإلجراءات اخلاصة 
بالرباءات املعتمدة يف بودابست 

 0133أبريل  09بتاريخ 
سبتمرب  06واملعدلة بتاريخ 

 ، واملرافقة هلذا القانون.0195

 املادة األوىل
لس املوافقة على قرار جم -

 النواب.

 
 

ُووفق على االنضمام إىل معاهدة 
بودابست بشأن االعتراف 
الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة 
ألغراض اإلجراءات اخلاصة 
بالرباءات املعتمدة يف بودابست 

 0133أبريل  09بتاريخ 
سبتمرب  06واملعدلة بتاريخ 

 ، واملرافقة هلذا القانون.0195

 املادة األوىل
 املادة.إعادة صياية  -

وعلى ذلك يكون نص املـادة  
 بعد التعديل:

ُووفق على االنضمام إىل معاهدة 
بودابست بشـأن االعتـراف   
الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة 
ألغراض اإلجراءات اخلاصـة  
بالرباءات املعتمدة يف بودابست 

ــاريخ  ــل  09بت  0133أبري
سـبتمرب   06واملعدلة بتـاريخ  

 ن.هلذا القانو ة، واملرافق0195

 املادة األوىل
 
 
 

ُووفق على االنضمام إىل ماعاهدة 
بودابست بشأن االعتراف الدوي 
بإيداع الكائنات الدقيقة أليراض 
اإلجراءات اخلاصاة باالرباءات   

 16املاعتمدة يف بودابست بتاريخ 
 11واملاعدلة بتاريخ  1822أبريل 

املاعتمدة بتااريخ   1861سبتمرب 
واملاعدلة بتاريخ  1822أبريل  16
واملرافقة هلاذا   1861يناير  11

 القانون.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 

على رئيس جملس الوزراء 
 –كل فيما خيصه  – والوزراء

تن يذ هذا القانون، وياعمل به 
اعتبارًا من اليوم التاي لتاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.
 

 املادة الثانية
املوافقة على قرار جملس -

 النواب.
 
 
 
 
 

جملس الوزراء على رئيس 
 –كل فيما خيصه  – والوزراء

تن يذ هذا القانون، وياعمل به 
اعتبارًا من اليوم التاي لتاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.
 

 املادة الثانية
على رئـيس  إحالل عبارة ) -

( جملس الوزراء والـوزراء 
( على الـوزراء حمل عبارة )

 الواردة يف مستهل املادة.

املـادة  وعلى ذلك يكون نص 
 بعد التعديل:

على رئيس جملـس الـوزراء   
 –كل فيما خيصاه   – والوزراء

هذا القانون، وياعمل باه   تن يذ
التااي لتااريخ   اعتبارًا من اليوم 

 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 

 –كل فيما خيصه  –على الوزراء 
هذا القانون، وياعمل باه   تن يذ

لتااريخ  التااي  اعتبارًا من اليوم 
 . نشره يف اجلريدة الرمسية
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 م9011 مكتوار 92التاريخ : 
 

 

 احملرتم   االح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤوم اخلارجية والديا  واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
اودااسـ  اشـأم معاهـدة ىل إ النضـماماا ) (( لسنة  قانوم رقم ) مشرو    :املوضو 

االعــرتاا الــدوي اعيــدا  القائنــات الدقينــة ألءــراض اةجــرا ات اخلااــة 
 .االربا ات

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

، رئاي  المللا  السي  عل  با حالص ال الصمعال  م، أرفق 1066 أاتوبع 10بتاريخ 

 ار م ر ام ) (  ماروع مك (، نس  1066 -60 -0ت ق/  ل ص 112ض ك اتابم ر    

لسنة ) ( باجرضمام فلى معاه ة ب  ابست بانم اجعتراف ال ول  بإي اع الكائنات ال  يناة 

 ولقانون م ،  ذلمك  ، إلمل لة م  ول م    ولت معية  ألغراض اإلتاراءات الصاحاة باال راءات

 .ول     ول ار     ولدفاع  وألمك ولوت   للة   ل  ا  تم  إبدوء ول الحظات عل م
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م، عقمدت لة م  ول م    ولت معية    ولقانون م  و ت اع ما 1066 أاتموبع 11 بتاريخ      

 ذلمممك بر مممور   ول ةاهمممدة، ،ول مممراور قمممانو ول م مممع ع، ح مممط وتلةممم  علمممل ولعوبممم 

 ول ست اريك  والختصاص  ك ولقانون  ك بال ةلس.

 

 

ل بمما    قممانو ول م ممع عإلممل عممدم م ال مم   –بةممد ول دو لمم   ول قمما   – ونت مم  وللة مم        

  أحكام ولدستور.

 

 

 رأي الللنة:

 اااار م ر ااام ) ( لسااانة ) ( باجرضااامام فلاااى معاهااا ة  مااااروعتمممعى وللة ممم  سمممالم       

ب  ابست بانم اجعتراف ال ول  بإي اع الكائنات ال  ينة ألغراض اإلتراءات الصاحاة 

 مك ول اح ت ك ولدستوري   ولقانون  .، بال راءات

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤوم التشريعية والنانونية                             
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 (0ملحق رقم )
 

التشريعية تقرير جلنة الشؤون 
والقانونية خبصوص مشروع قانون 

( من 0بتعديل الفقرة )د( من البند )
( لسنة 09)املرسوم بقانون رقم 

م بشأن املعامالت 0550
اإللكترونية، املرافق للمرسوم امللكي 

 .م0500( لسنة 90رقم )
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 م0500رب ديسم 9التاريخ :
 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مس عشراالتقريـر اخل
 بشأن

( من املرسوم 0( من املادة )0رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل الفقرة )د( من البند ) مشروع قانون
  املعامالت اإللكترونية بشأن 0550( لسنة 09بقانون رقم )

 
 
 

 : مقدمــة
 

 رقام معـايل رئيس جملـس الشـورىاستلمت جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية كتاب       
م، والذي مت مبوجبه 1111 نوفمرب 16( املؤرخ يف  1111 -11 -3ص ل ت ق /  316) 

رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل الفقرة )د( من البند  مشروع قانونتكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
، املعامالت اإللكترونية بشأن 0550( لسنة 09( من املرسوم بقانون رقم )0( من املادة )0)

عداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإ
 اجمللس. 

 
 

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

 6يف االجتماع اكادي عشر املناعقاد بتااريخ   تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور  (1)
 .الثاين من ال صل التشرياعي الثالث الاعادي دور االناعقاد من 1111ديسمرب  
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اطلاعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتاعلقة مبشروع القانون موضوع البحث والدراسة،  (1)
 واليت اشتملت على ما يلي:

 

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

 (مرفقمشروع القانون املذكور. ) -

 

  اللجنة من األمانة الاعامة باجمللس:شارك يف اجتماعات 
 

 املستشـار القانـوين للمجلـس .       الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .0

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 

 
 

ـًثا  ا: رأي اللجنة:ني
 

ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلاعت على قرار جملس النواب      
وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين باجمللس، وخلصت  ومرفقاته بشأنه،

الذي يهدف إىل توفري نظام ملقاصة الشيكات بالطريق اإللكتروين  اللجنة إىل  أمهية املشروع
ستاعانة بإخضاع عملية املقاصة اإللكترونية ألحكام قانون املاعامالت اإللكترونية، مما يساعد يف اال

 بالسجالت اإللكترونية كإحدى طرق اإلثبات.
   

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ـًالثاث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، ات قت اللجنة على اختيار كل من  38إعمااًل لنص املادة ) 
: 
 

ـًا.             األستاذة مجيلة علي نصيف .0  مقرًرا أصلي
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 مقرًرا احتياطًيا.األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد             .0

 
 

 توصية اللجنة :  -ـًابعار
 

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

 

( من املـادة  0رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل الفقرة )د( من البند ) مشروع قانون املوافقة على -

من حياث   املعامالت اإللكترونية بشأن 0550( لسنة 09( من املرسوم بقانون رقم )0)

 يف اجلدول املرفق. ةالوارد توصيات، وفق الاملبدأ

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 

 دالل جـاسم الزايد                             رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
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    رقم )  (  لسنة )       (رقم )  (  لسنة )       (  مشرو  قانوممشرو  قانوم
    90099009( لسنة ( لسنة 9999( من املرسوم انانوم رقم )( من املرسوم انانوم رقم )99( من املادة )( من املادة )99اتعديب الفنرة )د( من البند )اتعديب الفنرة )د( من البند )

  اشأم املعامالت اةلقرتونيةاشأم املعامالت اةلقرتونية
  ر  ص م ا  ماروع النار مر  ص م ا  ماروع النار م

  كما ور ت ما الحك مةكما ور ت ما الحك مة
  ر  ص الم ا ر  ص الم ا 

  كما أ رها ملل  الن ااكما أ رها ملل  الن اا
  ت حية للنة ت حية للنة 

  تاريعية والنار ريةتاريعية والنار ريةالالوم الالالوم ال
  ر  ص الم ا ر  ص الم ا 

  كما أ رتها الللنةكما أ رتها الللنة

  الديباجةالديباجة

  

  رحاااااا حمااااا  باااااا عيساااااى  ل خليفاااااةرحاااااا حمااااا  باااااا عيساااااى  ل خليفاااااة

  ملك مملكة ال حريا.ملك مملكة ال حريا.

  

  علل ولدستور،علل ولدستور،  بةد والتالعبةد والتالع

  ( ( 1111 علممممل ول عسمممموم بقممممانو  ر مممم    علممممل ول عسمممموم بقممممانو  ر مممم   

ب مممممممممأ  ول ةمممممممممامالت ب مممممممممأ  ول ةمممممممممامالت   10011001لسممممممممم   لسممممممممم   

  وإللكتع ن ممممممممم  ، ول ةمممممممممدل بالقمممممممممانو  وإللكتع ن ممممممممم  ، ول ةمممممممممدل بالقمممممممممانو  

  ،،10011001( لس   ( لس   6060ر    ر    

 علممممممل  ممممممانو  مصممممممعف ولبرممممممعيك  علممممممل  ممممممانو  مصممممممعف ولبرممممممعيك 

ول عاممةي  ول  سسممات ول ال مم  ولصمما ر ول عاممةي  ول  سسممات ول ال مم  ولصمما ر 

  ،،10011001( لس   ( لس   1010بالقانو  ر    بالقانو  ر    

  الديباجةالديباجة
  

 ممعر ول ةلممس ول ووفقمم  علممل ولديبا مم   ممعر ول ةلممس ول ووفقمم  علممل ولديبا مم    --

  ا ا  ر ت ف  ول  ع ع بقانو .ا ا  ر ت ف  ول  ع ع بقانو .

  الديباجةالديباجة
  

توص  وللة   بال ووفق  علل ن  توص  وللة   بال ووفق  علل ن    --

  ..ولديبا   ا ا  ر  ف  ول  ع ع بقانو ولديبا   ا ا  ر  ف  ول  ع ع بقانو 

  الديباجةالديباجة
  

  رحاااااا حمااااا  باااااا عيساااااى  ل خليفاااااةرحاااااا حمااااا  باااااا عيساااااى  ل خليفاااااة

  ملك مملكة ال حريا.ملك مملكة ال حريا.

  

  بةد والتالع علل ولدستور،بةد والتالع علل ولدستور،

  ( ( 1111 علممممل ول عسمممموم بقممممانو  ر مممم    علممممل ول عسمممموم بقممممانو  ر مممم   

ب مممممممممأ  ول ةمممممممممامالت ب مممممممممأ  ول ةمممممممممامالت   10011001لسممممممممم   لسممممممممم   

  وإللكتع ن ممممممممم  ، ول ةمممممممممدل بالقمممممممممانو  وإللكتع ن ممممممممم  ، ول ةمممممممممدل بالقمممممممممانو  

  ،،10011001( لس   ( لس   6060ر    ر    

 علممممممل  ممممممانو  مصممممممعف ولبرممممممعيك  علممممممل  ممممممانو  مصممممممعف ولبرممممممعيك 

ول عاممةي  ول  سسممات ول ال مم  ولصمما ر ول عاممةي  ول  سسممات ول ال مم  ولصمما ر 

  ،،10011001( لس   ( لس   1010بالقانو  ر    بالقانو  ر    
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  ر  ص م ا  ماروع النار مر  ص م ا  ماروع النار م

  كما ور ت ما الحك مةكما ور ت ما الحك مة
  ر  ص الم ا ر  ص الم ا 

  كما أ رها ملل  الن ااكما أ رها ملل  الن اا
  ت حية للنة ت حية للنة 

  تاريعية والنار ريةتاريعية والنار ريةالالوم الالالوم ال
  ر  ص الم ا ر  ص الم ا 

  كما أ رتها الللنةكما أ رتها الللنة
أ ممع مةلممس ول ممورى  مةلممس ول ممووم أ ممع مةلممس ول ممورى  مةلممس ول ممووم 

  ممد صممد  ا عل ممم   ممد صممد  ا عل ممم ولقممانو  ويتمم  نصممم، ولقممانو  ويتمم  نصممم، 

   أصدرناه: أصدرناه:

أ ع مةلس ول ورى  مةلس ول ووم أ ع مةلس ول ورى  مةلس ول ووم 

ولقانو  ويت  نصم،   د صد  ا عل م ولقانو  ويت  نصم،   د صد  ا عل م 

  أصدرناه:أصدرناه:  

  

  املادة األوىلاملادة األوىل

( ( 11يُسممتبدل بمم   ول قممعة   ( مممك ولب ممد  يُسممتبدل بمم   ول قممعة   ( مممك ولب ممد  

( مك ول عسوم بقانو  ر م  ( مك ول عسوم بقانو  ر م  11مك ول ا ة  مك ول ا ة  

ب مممأ  ول ةمممامالت ب مممأ  ول ةمممامالت   10011001( لسممم   ( لسممم   1111  

  وإللكتع ن  ، ول   ويت :وإللكتع ن  ، ول   ويت :

  

  ( الفنرة ) (:( الفنرة ) (:22( ال ن  )( ال ن  )22ما ة )ما ة )

ولسممم دوت ولقابلممم  للتمممدو ل ف  ممما عمممدو ولسممم دوت ولقابلممم  للتمممدو ل ف  ممما عمممدو   --  

  نظام مقاص   تسوي  ول  كات.نظام مقاص   تسوي  ول  كات.

  

  

  

  األوىلاألوىل  املادةاملادة

نممم  نممم     مممعر ول ةلمممس ول ووفقممم  علمممل مممعر ول ةلمممس ول ووفقممم  علمممل  --

  ف  ول  ع ع بقانو .ف  ول  ع ع بقانو .  ول ا ة ا ا  ر ول ا ة ا ا  ر 

  

  املادة األوىلاملادة األوىل

وللة   بال ووفق  علل ن  وللة   بال ووفق  علل ن  توص  توص    --

  ..ة ا ا  ر  ف  ول  ع ع بقانو ة ا ا  ر  ف  ول  ع ع بقانو ول ا ول ا 

  

  املادة األوىلاملادة األوىل

( ( 11يُسممتبدل بمم   ول قممعة   ( مممك ولب ممد  يُسممتبدل بمم   ول قممعة   ( مممك ولب ممد  

( مك ول عسوم بقانو  ر م  ( مك ول عسوم بقانو  ر م  11مك ول ا ة  مك ول ا ة  

ب مممأ  ول ةمممامالت ب مممأ  ول ةمممامالت   10011001( لسممم   ( لسممم   1111  

  وإللكتع ن  ، ول   ويت :وإللكتع ن  ، ول   ويت :

  

  ( الفنرة ) (:( الفنرة ) (:22( ال ن  )( ال ن  )22ما ة )ما ة )

ولسممم دوت ولقابلممم  للتمممدو ل ف  ممما عمممدو ولسممم دوت ولقابلممم  للتمممدو ل ف  ممما عمممدو   --  

  نظام مقاص   تسوي  ول  كات.نظام مقاص   تسوي  ول  كات.
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  ر  ص م ا  ماروع النار مر  ص م ا  ماروع النار م

  كما ور ت ما الحك مةكما ور ت ما الحك مة
  ر  ص الم ا ر  ص الم ا 

  كما أ رها ملل  الن ااكما أ رها ملل  الن اا
  ت حية للنة ت حية للنة 

  تاريعية والنار ريةتاريعية والنار ريةالالوم الالالوم ال
  ر  ص الم ا ر  ص الم ا 

  كما أ رتها الللنةكما أ رتها الللنة

  

  املادة القانيةاملادة القانية

علل رئم س مةلمس ولموزروء  ولموزروء  علل رئم س مةلمس ولموزروء  ولموزروء  

ت   ممر همرو ولقممانو ، ت   ممر همرو ولقممانو ،   --ام  ف  مما ي صمم ام  ف  مما ي صمم   --

ن معه ن معه  ية   بم مك ول وم ولتال  لتماريخ  ية   بم مك ول وم ولتال  لتماريخ 

  ف  ولةعيدة ولعس   .ف  ولةعيدة ولعس   .

  

  املادة القانيةاملادة القانية

نممم  نممم     مممعر ول ةلمممس ول ووفقممم  علمممل مممعر ول ةلمممس ول ووفقممم  علمممل  --

  ..ف  ول  ع ع بقانو ف  ول  ع ع بقانو   ول ا ة ا ا  ر ول ا ة ا ا  ر 

  

  املادة القانيةاملادة القانية

وللة   بال ووفق  علل ن  وللة   بال ووفق  علل ن  توص  توص    --

  ..ة ا ا  ر  ف  ول  ع ع بقانو ة ا ا  ر  ف  ول  ع ع بقانو ول ا ول ا 

  

  املادة القانيةاملادة القانية

علل رئ س مةلس ولوزروء  ولوزروء  علل رئ س مةلس ولوزروء  ولوزروء  

هرو ولقانو ، هرو ولقانو ، ت   ر ت   ر   --ا  ف  ا ي صم ا  ف  ا ي صم   --

 ية   بم مك ول وم ولتال  لتاريخ ن عه  ية   بم مك ول وم ولتال  لتاريخ ن عه 

  ف  ولةعيدة ولعس   .ف  ولةعيدة ولعس   .
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 (2ملحق رقم )
 

املالية واالقتصادية تقرير جلنة الشؤون 
خبصوص احلساب اخلتامي املوحد 

 90للدولة للسنة املالية املنتهية يف 
تنفيذ م وتقرير أداء 0550ديسمرب 

م، والذي 0550امليزانية للسنة املالية 
أعدته وزارة املالية بعد اعتماد ديوان 

احلساب اخلتامي  الرقابة لبيانات
 90للدولة للسنة املالية املنتهية يف 

 . م0550ديسمرب 
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  مم90119011مكتوار مكتوار   9191التاريخ: التاريخ: 
  

  لجنة الشؤوم املالية واالقتصادية لجنة الشؤوم املالية واالقتصادية العشروم لالعشروم ل  تنرير تنرير الال
ديسمرب ديسمرب   9191احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية   احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية     حـــولحـــول
، والذي معدته وزارة املالية ، والذي معدته وزارة املالية 90009000وتنرير مدا  تنفيذ امليزانية للسنة املالية وتنرير مدا  تنفيذ امليزانية للسنة املالية   90009000

ملالية ملالية اعد اعتماد ديوام الرقااة لبيانات احلساب اخلتامي للدولة للسنة ااعد اعتماد ديوام الرقااة لبيانات احلساب اخلتامي للدولة للسنة ا
  مم90009000ديسمرب ديسمرب   9191املنتهية   املنتهية   

  القالثالقالثالفصب التشريعي الفصب التشريعي   ––  العادي األولالعادي األولدور االنعناد دور االنعناد 
  

  ::من مــــــةمن مــــــة

 

 -2 -0ص ل م ق /  100،  ب و ممممما ول بمممممام ر ممممم   م1066 ممممممايو 10بتممممماريخ 

رئم س ول ةلمس إلمل لة م   األساتاذ علا  باا حاالص ال االصاألساتاذ علا  باا حاالص ال االص(، أرس  صاحا ول ةال  1066

الحساااا الصتااام  الم حاا  لل ولااة للساانة الماليااة الحساااا الصتااام  الم حاا  لل ولااة للساانة الماليااة ول مم    ول ال مم   وال تصمما ي  نسمم   مممك 

، والاذي ، والاذي 20002000وتنرير أ اء تنفيذ الميزارية للسنة المالية وتنرير أ اء تنفيذ الميزارية للسنة المالية   20002000 يسم ر  يسم ر   3737المنتهية ة  المنتهية ة  

للساانة للساانة أع تااه وزارة الماليااة بعاا  اعتمااا   ياا ام الر ابااة ل يارااات الحساااا الصتااام  لل ولااة أع تااه وزارة الماليااة بعاا  اعتمااا   ياا ام الر ابااة ل يارااات الحساااا الصتااام  لل ولااة 

ل  ا  متم   روسمتم  إعمدو  تقعيمع ب مأنم مت   مـًا  مم20002000 يسم ر  يسم ر   3737المالية المنتهية ة  المالية المنتهية ة  

 .رأي وللة   لةعضم علل ول ةلس ول و ع
 تقعيع مةلمس  1002 تو  وللة   وإلشارة إلل أن ا  د وستل   ولرسام ول تام  لس   

يموو  ولع ابم  ول ال م ، مك إصدور ولرسام ول تام   تقعيمع   خ س س ووتول ووم بةد م   
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وألمع ولري يت افل م  أه    هرو ول وضوع  ولتوص ات ولت  تقتعح ما وللة م ،  لمرلك توصم  

وللة   ب ع رة تسل  ا ولرسام ول تام   ارلك توص ات  مالحظمات مةلمس ول مووم خمالل 

س ول ووم ول و ع للرسمام ول تمام  حتمل يترقمق ول مدف ممك إحالم      مةقول مك تسل  مةل

إلمل ولسملب  ولت معية  ، خاصم   أ  أه  م  وعت ما  ول ةلمس ل مرو ولرسمام،   لرسام ول تامو

  ول الحظات ولت  أبدت ا وللة   ب أنم،  بةد م   ا  تلك ول دة  د ونت  .

 : فتراءات الللنة -أوجا 

 :  امت الللنة باإلتراءات التالية ،لتنفيذ التكليف المذك ر أعاله

 :ف  و ت اعات ا ولتال  ول راور  ولرسامتدورس  وللة    (1)

 التاريخ اجتتمــــــــــــاع الر م

 م1066يون و    1 ولة ع    6

 م1066يون و   1 ولرا ي  ولة ع     1

 م1066يون و  60 ولثان   ولة ع   0

 م1066يون و  10 ولثالط  ولة ع   0

 1066سبت بع  16 ولسا س  ولة ع   2

 
 

 روست ا للرسام ول تام  موضموع ولبرمط علمل ولوثمائق ول تةلقم  وتلة  وللة   أث اء  (70)

 بم  ولت  وشت ل  علل ما يل :

 

موضمموع  1002 يسمم بع  06ولرسممام ول تممام  ول وحممد للد لمم  للسمم   ول  ت  مم  فمم   -

 (مرةق ولبرط  ولدروس .   

 (مرةق  رأي لة   ول     ولت عية    ولقانون  . -

 (مرةق  . رأي ول ست ار ولقانون  ل     وللةا -

 (مرةق رأي ول ست ار وال تصا ي  ول ال  لل ةلس.  -
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 (مرةق   عور مةلس ول ووم  معفقاتم. -

 

 كما حضر اجتتماعات ما ملل  الا رى كل ما :  (77)

 المستاار النار ر  لالوم الللام. األستـــاذ محســـا حميـــ  مرهــــ م -7

 اج ت ا ي والمال .المستاار  ال كت ر تعفــــــر محــــــــم  ال ائغ  -2

 

   محم  ر   محم السي   تولـــل أمانـــ  ســـــع وللة ـــــ . 

 

 : لنةلـــــرأي ال -ثارياا

 

 يسمم بع  06ولرسممام ول تممام  ول وحممد للد لمم  للسمم   ول ال مم  ول  ت  مم  فمم  نا  مم  وللة مم  

ول ال مم  بةممد  ،  ولممري أعدتممم  زورة1002 تقعيممع أ وء ت   ممر ول  ةون مم  للسمم   ول ال مم   1002

 يسم بع  06وعت ا   يوو  ولع اب  لب انات ولرسام ول تمام  للد لم  للسم   ول ال م  ول  ت  م  فم  

   .م1002

 

   ول ال م  للد لم  عمك    ولرسمام ول تمام  لل م أم ماا ال سات ر علاى (773)ر ت الماا ة 

 مةلس ول ووم خالل وألش ع ول  س  ولتال   النت اء ولسم   ول ال م  لإل ولةام ول  ق   يقدم أ الً 

ا ـممـً ،   يكممو  وعت مما ه بقممعور يصممدر عممك امم  مممك مةلممس ول ممورى   مةلممس ول ممووم م  وع

 ب الحظات  ا ،   ي  ع ف  ولةعيدة ولعس    .

 

  يقممدم ولرسممام ول تممام   لل ةلممس علممل أ  مااا الالئحااة ال اخليااة (711)كمااا ر اات المااا ة 

خممالل ول  سمم  وألشمم ع  ال ًمةلممس ول ممووم أ  ل   ول ال مم  للد لمم  عممك ولةممام ول  ق مم  إلمم ل ممل

 لولتال   النت اء ولس   ول ال   ،   ير لم رئ س مةلس ول ووم بةد أ  ي م  ول ةلمس تقعيمعه إلم

ا ب الحظات  ا،   ي  مع ــً رئ س مةلس ول ورى،   يكو  وعت ا ه بقعور مك ول ةلس ك م  وع

 ة ولعس    .ف  ولةعيد
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حكمام ول اصم  ب  ا  م  أل  تسمعي و ماا الالئحاة ال اخلياة علاى أم (710)كما ر ت الماا ة 

 والعت مممممما وت وإلضمممممماف    ول  ةون مممممم  ولةاممممممم   إصممممممدورها علممممممل ولرسممممممام ول تممممممام   

آخممع مممك أبمموم ول  ةون مم ، ا مما تسممعي هممره وألحكممام علممل ول  ةون ممات  ل  ول قمم  مممك بممام إلمم

آخمع ممك أبووب ما  لول ستقل   ول لرق    والعت ا وت وإلضاف   ول تةلقم  ب ما  ول قم  ممك بمام إلم

  حسابات ا ول تام   .

 

 ولصممممما ر بال عسممممموم بقمممممانو   ماااااا  اااااار م الميزارياااااة العاماااااة( 7)و ااااا  عرةااااات الماااااا ة 

 أ   ولب انمات ول ال م  ولسم وي  لكم   زورة  ولرسام ول تمام  علمل أنمم م1001لةام  (02 ر   

ولب انمات ول ال م  ولسم وي  ول وحمدة للد لم  اكم ، فم  ن ايم  ولسم    أ  ،     حكوم م  علمل حمدة

 ول ال   ول  ق   ،   تت  ك ولب انات ولتال   :

 .ول  ةون   ولة وم   -أ 

 .ب ا  وإليعو وت   ول صع فات -م 

 .ولتدفق ول قدي  -ج 

فصمماحات مال مم  أخممعى يرممد ها ولمموزيع ، أ  تبلمما ب و مما ول ةمماي ع إأيمم  ب انممات أ   -  

  ول راسب   ول تةارف عل  ا.

 

يةد ولوزيع ب انات مال م  موحمدة   : ما  ار م الميزارية العامة على أم (11)و ر ت الما ة 

 تت ممممممم ك ب انمممممممات لة  ممممممم  ولممممممموزوروت   ولة مممممممات ولركوم ممممممم  ،  أ   مد قممممممم  علمممممممل 

ا لل ةماي ع ـً ،   تةد هره ولب انمات  فقم ت ث  ولرسام ول تام  عك ولس   ول ال   ول  ق      ولت 

مةلممس  لمةلممس ولمموزروء لل ظممع ف  مما   إحالت مما إلمم لول راسممب   ول تةممارف عل  مما   تقممدم إلمم

ول ممووم خممالل خ سمم  أشمم ع مممك تمماريخ إ  ممال ولرسممابات ولسمم وي  ،   يكممو  وعت مما  ولب انممات 

ا ب الحظات  ما ـمـً ة بقعور يصدر عك ا  مك مةلسم  ول مووم   ول مورى م  وعول ال   ول وحد

    ي  ع ف  ولةعيدة ولعس    ،  ذلك  ب  ن اي  ولس   ول ال   ولالحق .
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 :أم ما  ار م الميزارية العامة على (00)و ر ت الما ة 

  مال مةلس  ول ووم   ول ورى خالل خ س  أش ع ممك تماريخ إ ليقدم مةلس ولوزروء إل   -أ 

 ولرسابات ولس وي  ، تقعيع أ وء ت   ر ول  ةون   للس   ول ال   ول  ق   .

 

ا ل  ةون ممم  ولبمممعومج ـمممـً يت ممم ك تقعيمممع أ وء ت   مممر ول  ةون ممم  ولممموور  بالب مممد ولسمممابق مل ص -ا 

للوزوروت   ولة ات ولركوم  ،   إ  ال  ولديك ولةمام   مرتوياتمم   ول و مو وت ول ال م    

  وإلع ماءوت ول معيب     وألن مب  شمبم ولركوم م  ،  ول تمائج ول رققم   واللتةومات ولبارئ 

  مقارن  باألهدوف ول عصو ة ل  ةون   ولبعومج ولعئ س     أي  م شعوت أ وء أخعى.

 

و   يةمد رئم س ولمديوو  تقعيمعً  ما  ار م  ي ام الر ابة المالياة علاى أم( 71)و ر ت الما ة 

للد ل    ولرسابات ول تام م  للة مات ول اضمة  لع ابتمم،  ا عك ا  مك ولرسام ول تام ــً س وي

يب ك ف  ا ول الحظات   أ  م أي خالف يق  ب ك ولديوو    ولة ات ول اضمة  لع ابتمم.   يقمدم 

ول لك   مةلس ولوزروء   مةلس ول ووم ،  ذلك  ب  ول وعد ول قعر العت ما   لهرو ولتقعيع إل

 قعيع. ولرسام ول تام  ولري يتةلق بم ذلك ولت

 

  ل ةلس ول ووم أ  يدعو رئ س ولديوو  لر ور  لساتم ولت  ت ما   ف  ما تقعيمع ولمديوو ،   

 أ  يممممممم ذ  لمممممممم بالترمممممممدث   وإل الء بو  ممممممم  نظمممممممعه فممممممم  ول سمممممممائ  مرممممممم  ول  ا  ممممممم  

    ما تقدمم ولركوم  مك إ ابات أ  ب انات متةلق  ب ا.

 

  ي م  ولمديوو   ماا  اار م  يا ام الر اباة المالياة علاى أم (22)و أخيرا ةن  ر ت الماا ة 

ولة مات ول  تصم  عمك تعيمق ولموزروء  لنتائج تد  قم   ت ت  م ف  شك  مالحظات يبلغ ما إلم

ولريك تتبة   تلك ولة ات ،   علل هره ولة ات مووفاة ولديوو  بع   ها علل تلمك ول الحظمات 

عوءوت ولالزم  لترصم   ول بمالغ ول مائة  أ  ولتم    أ  تلب  تلبات ولديوو  ،   أ  تت ر وإل 
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صممعف  بغ ممع حممق أ  ولتمم  وسممترق    أه مم  فمم  ترصمم ل ا ،  ذلممك خممالل شمم ع مممك تمماريخ 

  إبالر ا برلك.

 التف يلية: مالحظات الللنة( 2)

ضموء ولرسمام ول تمام  ول مد ق  ف ت   ض  مالحظات وللة   علل ولرسام ول تام  للد ل   

ول ةلومممات   ولتقمماريع وألخممعى ولتمم  تمم   فمم  ضمموء اـممـً مممك  بمم   يمموو  ولع ابمم  ول ال مم    أي 

فم  ضموء مما  ور  ، ول  ةون م ،   تقعيمع أ وء ت   مر  ت     ا ف  تقعيع  يموو  ولع ابم  ول ال م 

ام  ول وّحمد للد لم  مك نقا  ف  وللة م   مما أبمدي ممك مالحظمات أث ماء  روسم  ولرسمام ول تم

، فقد تكون  لمدى وللة م    لم  مالحظمات علمل م1002 يس بع  06للس   ول ال   ول  ت    ف  

 ولرسام ول تام   ه  ا ا يل :

 محت ى الحساا الصتام  

 يرتوي ولرسام ول تام  ول وحد للد ل  علل ااف  ولب انات ول ال   ولتال  :

 وإليعو وت وإل  ال   للد ل . .6

 ول صع فات وإل  ال   للد ل . .1

 .1002ااف  ول ةامالت ول تةلق  بليعو وت  مصع فات ولد ل  للس   ول ال    .0

  يت  ك ولتقعيع ولت اص   ولتال  :

ب انممممات ت صمممم ل   لل قارنمممم  بمممم ك ول  ةون مممم  ول ةت ممممدة للب ممممو  وإل  ال مممم  إليممممعو وت  .6

 مقارنت ما  ، ول صمع فاتوألر مام ول ةل م  ل مره وإليمعو وت ،  بم ك  مصع فات ولد لم 

 .1000باألر ام ول ةل   لس   

 .وألسبام ول   ي  إلل هرو ول عق،  ةون   ول ةت دة  وألر ام ول ةل  نسب  ول عق ب ك ول   .1

 .1002ول ائض أ  ولةةة ولري ترقق مك خالل ذلك خالل ولس   ول ال    .0

 .1001ول بالغ ول د رة ل  ةون   ولةام ولتال   .0

 .1002ولركوم   ولتغ عوت ولت  تعأت عل م خالل ولةام ب ا  ولديك  .2
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ول ووئممد ولتمم  تعتبمم  علممل ولممديك ولركمموم  خممالل ولةممام ن سممم  مقارنت مما ممم  ول بممالغ  .1

 .1000ول ةت دة ف  ول  ةون    ول بالغ ول ةل   خالل ولةام ولسابق 

مممك  ول  شممعوت ول ال مم  لت   ممر ول  ةون مم  ولةاممم  للد لمم  ب ممك  إ  ممال   م صمم  لكمم  .7

 .ولوزوروت  ولة ات ولركوم  

 تم فع ا  الحساا الصتام  الم ح  بناء على األس  التالية:

 . اعدة  حدة ول ووزن  .6

ي مم      مم  إيممعو وت ولد لمم   ن قات مما ب مما ف  مما ول  ةون ممات ول لرقمم   ول سممتقل  ول  ممار  .1

ر م   ( ممك ول عسموم بقمانو 0( مك ولدسمتور  امرلك فم  ول ما ة  660إل  ا ف  ول ا ة  

ب أ  ول  ةون   ولةام  1001( لس   02 
6

. 

ق ولرسمام ال تو د لدى ولد ل  أي  م ةون ات وستث ائ   أ  ر ع عا ي  لم  تمدخ  فم  نبما .0

 .ول تام  ول وحد

  حكوم  م لك  ولبرعيك مسئول  عك مصدو     موضوع   ولب انات ول ال م  ول وحمدة إ .0

 للد ل . 

أعممد بتو  ممم مممك  زيممع ول ال مم   ر عمم  فمم     ولرسممام ول تممام  ول وحممد للد لمم   ممدإ .2

 إعدو ه واللتةوم بالقوون ك  وألنظ   ولصا رة.

  ول ةلومات ولوور ة فم  ولرسمام ول تمام  ول وحمد للد لم  مب  م  علمل أسماس أف م  إ .1

 ولتقديعوت  وألحكام ول      ول  ك   م  وألخر بة ك والعتبار وأله    ول سب   للب انات.

 ا لألساس ول قدي ول ةدل.ول وحد  د أعد  فقً   ولرسام ول تام  إ .7

 

 رتائ  تنفيذ السياسة المالية لل ولة ط ناا لتنرير أ اء تنفيذ الميزارية العامة:

 

                                                 
6
الختامي الموحد للدولة فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الحكومة إليها ضمن الميزانيات تم تضمينها في الحساب حيث   

التحويلية إلى كافة المرافق ذات الشخصية المعنوية المستقلة وبرامج الدعم الحكومي األخرى إلى المؤسسات والهيئات 
 العامة.
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ي  ع ولتقعيع إلل أنم  حعصاً مك ولوزوروت  ولة ات ولركوم   ف  ولة   علل ت   مر مما  ماء 

 ف  بعنامج ع   ولركوم ، فقد حعص  علل ت   ر ويت :

 ية مبدأ وإلفصاح  ول  اف    توف ع ااف  ول ةلومات  ولب انات.تةة -6

 والست دوم وألمث  ل وور  ول  ط  ولغاز  وألل   وم  تبويع ولص اعات ولصغ عة. -1

زيا ة والستث ار ف  ولت      تبويع ولتةل    وإلعمدو  ولة مد لل مبام   ع مم  ت مة ةم  -0

 علل وإلبدوع  والبتكار.

   وإل ورة  ولت اع  ول باشع م  ول ووت  ك.تكعيس مبدأ ولالمعاةي  ف -0

 ولتعا ة علل ولصر  ولو ائ    ت ة   والستث ار ف  ول دمات ولصر    ولةال   . -2

رفمم  مسممتوى ولممدخ   ت   ممف وألعبمماء ول ة  مم   علممل ول ممووت  ك  ذلممك مممك خممالل  -1

 ولتال :

o والست عور ف  تر   تكال ف تةدي  ولرد وأل نل للع وتا. 

o ولوظ     تةديالت ولكوو ر. 

o اا ر وألئ    ول  ذن ك. 

o ولبعنامج ولوت   للتدريا  ولتوظ ف. 

o   تبةات ت   ض وأل سات ول  عي  لل ئات ول ست  دة مك ول  اري  وإلسكان. 

o م ع ع تعم   ولب وت وييل  للسقوت. 

o م اع   إعان  ولغالء. 

o  لألسع ول ق عة وال ت اع  م اع   ول ساعدوت. 

o  ول اص  ع  ذ ي والحت ا ات. 

o م ع ع ولتبويع ولر عي. 

o   زيا ة ول  اري  وإلسكان. 

 :ملصص الحساا الصتام  الم ح 

( أنم  بسبا ورت اع أسةار ول  ط فقد ورت ة  وإليعو وت ول ةل م  6يوض  ولةد ل ر     .6

  .% علل وعت ا وت ولس   ول ال   00ب سب  
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% لةمام  70ارنم  ب سمب   وت مق% مك إ  مال  وإليمعو71بلغ  نسب  وإليعو وت ول  ب    .1

1000  . 

م تةممات %،  2بلغمم  نسممب  وإليممعو وت ر ممع ول  ب مم   ول ممعوئا  ولعسمموم( ممما نسممبتم  .0

 %.7%،   إيعو وت أخعى 1   سلة   خدم  

 ا ا هو ولرال ف  ولس ووت ول اض   فل  ول سب  وألابع مك وإليعو وت ول  ب   لل  لكم   .0

% مك مة وع إيعو وت ول  لكم  ممك 70.0سة   ولري شك    اء مك إيعو وت حق  أبو

 ول  ط  ولغاز. 

 % مك ول ة وع. 67.2مث  حق  ولبرعيك ما نسبتم  .2

بلغمم  وإليممعو وت مممك مب ةممات ولغمماز ولبب ةمم   ول ممعوئا  ولعسمموم ول  ب مم  ممما نسممبتم  .1

   .% مك ول ة وع2.1

بالمممدي ار  1002   1000وإليمممعو وت ولةامممم  ول ةت مممدة  ول ةل ممم  لسممم ووت  (6  ر ممم   مممد ل

 ولبرعي   

 

 :  الم روةات

%، 16%،  ول  اريمـ   02ولتال : ولقوى ولةامل   ول رونسا ول صع فات علل  بلغ  .6

 % .  00ول صع فات وألخعى  

 م2001الفعل   م2000الفعل   اجعتما  ال يام

 200،100،160 6،112،066،601 120،100،000 ول  ط  ولغاز ولبب ة 

 602،021،002 620،261،170 601،010،601 ول عوئا  ولعسوم

 661،100،061 617،066،121 662،211،210 م تةات خدم    سلة   حكوم  

 12،111،610 70،112،027 70،211،001 والستث اروت  وألمالك ولركوم  

 16،211،167 02،716،010 62،000،000 وإلعانات

 200،771 211،110 262،002 مب ةات وألصول ولعأس ال  

رعومات   ةوءوت  إيعو وت 

 مت وع 
60،712،266 60.122.717 61،161،127 

 6،000،001،026 6،176،007،110 6،120،100،000 مة وع وإليعو وت



 710 

م ، 1002% مك إ  ال  ول صمع فات لةمام 72ول صع فات ول تكعرة ما نسبتم  بلغ  .1

 .م1000 ه  مقارب  لل سب  ول ترقق  ف  عام 

 مد ون  مض  1002( أ  إ  ال  ول صع فات للس   ول ال م  1مك ولةد ل ر     يالحظ .0

 خ سم ائ   ث ان م   أربةمو   مل مارمل مو   ي مار   6،201عك ول بلغ ول ةت د  ولبمالغ 

 مائتممما   تسمممة   ث مممانو   ي مممار(  مل مممارمل مممو   ي مممار   6،112 ي مممار( ح مممط بلمممغ 

 % مك ول بالغ ول ةت دة.67،  هو ما يةا ل مل و   ي ار 122بان  اض  دره 

نسمب   لم  تتةما زأ  ول صمع فات ول ةل م  لل  ماري  ( 1ر م   ا ا يالحمظ ممك ولةمد ل  .0

مقارنمم   1002مل ممو   ي ممار فمم  عممام  112ح ممط بلغمم   ،% عممك ول بلممغ ول ةت ممد20

 مل و   ي ار. 200بال ةت د   دره 

م  1002% لةمام 16شكل  مصع فات ول  اري  مك مة وع ول صمع فات مما نسمبتم  .2

 م.  1000% لةام 11مقارن  م 

مل مو   ي مار أي مما  620هم  وألابمع ح مط بلغم   ولترت م اان  حص  م اري  ولب  م   .1

   م.1000% لةام 70مل و   ي ار ب سب   672% مقارن  ب بلغ 71يةا ل نسب  

  07،6مبلممغ   1000بلغمم  مصممع فات ولسممل  والسممت الا   فمم  ولةممام فمم  ولو مم  ولممري  .7

مل مممو   ي مممار  فممم  عمممام   20،7  مممةت إلمممل ول مممةف لتبلمممغ إال أن ممما  ،مل مممو   ي مممار 

ول ةت مد فم   عمام  مل و   ي ار عمك ولمع    1،2بوو  يةيد ول بلغ  ا ا أ  هروم، 1002

 م . 1002

 1000   1002(: إ  ال  ول صع فات ول ةت دة  ول ةل   لةام  1 د ل ر    

 1000ول ةل   1002ول ةل   والعت ا  ولب ا 

    ول صع فات ول تكعرة

 207،100،012 212،260،621 106،161،012 ولقوى ولةامل 

 10،061،110 22،010،200 20،276،010 ول دمات

 07،012،212 20،700،121 11،111،001 ولسل  والست الا  

 61،600،101 60،011،260 62،211،020 ولسل  ولعأس ال  

 11،016،216 11،101،011 00،100،217 ولص ان 
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 وبع   راسة باا الم روةات وت ت الللنة: 

 عدم وست  اذ م ةون   ول  اري . يع   إللإ  ون  اض ول صع فات ول ةل    .6

علمل ول موور  ول ال م   امال ًم ئًماوست عور ورت اع ول صع فات ول تكمعرة سموف ي مك  عب .1

لترق ممق والسممتغالل وألمثمم  لل مموور   يلل  لكمم . إ  معو بمم  هممره ول صممع فات ضممع ر

 ول ال    ولبب ة   ول تاح .

ل  يك ف تقعيع أ وء ت   ر ول  ةون   عك ولت اص   ولكامل  ل صع فات ول  اري  للسم    .0

ول  ةون م  ول ةت مدة   مدرها مل و   ي ار، بال قارن  م   112ولت  بلغ   1002ول ال   

مل و   ي ار، ب  وات ل بةعض ول ل   حول ول صمع فات ول ةل م   200.020.000

 ول تةلق  بة    مك ول  اري  ف  ولوزوروت ولعئ س   ول ة    ب ا خالل ولةام.

ضع رة أ  يعفق بالرسام ول تام  للس ووت ولقا مم  ملرمق يت م ك ولب انمات ولكاملم   .0

 ةون    ول صع فات ول ةل   لك  م ع ع علل حدة ت ل  فتمعة ت   مر حول وعت ا وت ول 

ول  ع ع، بر ط توضم  همره ولب انمات ولتكل م  وإل  ال م  لل  مع ع  وإلنةماز ولسم وي 

ول ةل  لل  ع ع ت ل  فتعة ولت   ر، علل أ  تكو  هره ولب انات حسا ولتوزي  وإل وري 

   وألسمبام ولتم  أ ت إلمل ولتمأخ ع للوزوروت  ولة ات ولركوم م  ول ة  م  ب ما.  توضم

ف  ت   ر ول  اري  اال علل حدة  ولتبةات ول ال    وإل وري  ول تعتب  علمل همرو ولتمأخ ع 

 ف  ولت   ر.

 

 

 21،017،100 610،220،161 600،201،716 ن قات ترويل  

 11،220،221 10،011،177 10،201،100 ول     وإلعانات

 110،210،020 6،010،160،161 6،000،710،000 مة وع ول صع فات ول تكعرة

 100،212،021 110،210،200 200،020،000 مصع فات ول  اري 

 6،600،212،126 6،112،677،622 6،201،070،000 مة وع ول صع فات
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 ال ةر : 

مل و   ي ار  ذلك بةد  127.0بلغ صاف  ولوفع ول رول إلل والحت ات  ولةام بةد ولتد يع 

مل و   ي ار  60.1 ي ار لل  اري  ف ال عك مبلغ مل و   660.7  ام ولوزورة بتد يع مبلغ 

 .لل صع فات ول تكعرة

 

 

 

 (  وألر ام بالدي ار ولبرعي   (0  د ل  

 م2001الفعل   م2000الفعل   اجعتما  ال يام

  اإليرا ات

 200،100،160 6،112،066،601 120،100،000 ول  ط  ولغاز ولبب ة 

 602،021،002 620،261،170 601،010،601 ول عوئا  ولعسوم

 661،100،061 617،066،121 662،211،210 م تةات خدم    سلة   حكوم  

 12،111،610 70،112،027 70،211،001 والستث اروت  وألمالك ولركوم  

 16،211،167 02،716،010 62،000،000 وإلعانات

 200،771 211،110 262،002 مب ةات وألصول ولعأس ال  

  ةوءوت  إيعو وت رعومات 

 مت وع 
60،712،266 60.122.717 61،161،127 

 6،000،001،026 6،176،007،110 6،120،100،000 مة وع وإليعو وت

 ول صع فات ول تكعرة

 207،100،012 212،260،621 106،161،012 ولقوى ولةامل 

 10،061،110 22،010،200 20،276،010 ول دمات

 07،012،212 20،700،121 11،111،001 ولسل  والست الا  

 61،600،101 60،011،260 62،211،020 ولسل  ولعأس ال  

 11،016،216 11،101،011 00،100،217 ولص ان 

 21،017،100 610،220،161 600،201،716 ن قات ترويل  

 11،220،221 10،011،177 10،201،100 ول     وإلعانات

 110،210،020 6،010،160،161 6،000،710،000 مة وع مصاريف متكعرة

 100،212،021 110،210،200 200،020،000 مصع فات ول  اري 

 6،600،212،126 6،112،677،622 6،201،070،000 مة وع ول صع فات

 622،170،100 011،100،612 (120،100،000    ولةةة ( ولوفع ف  ول  ةون   ولةام 

 20،166،002 - مصع فات م اري  ولتسل   
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   النروض :

مل ممو   ي ممار مقارنمم   ب بلممغ  6،020مبلممغ  1002بلغمم     مم  ولقممع ض ب  ايمم  عممام  .6

 .1000مل و   ي ار ف  ن اي   6،020

 ( 1002إ  ال  ولقع ض للس   ول ال   (  0  د ل  

ولعصمممممممم د فمممممممم   ب ا  ولقعض

6/6/1002 

بممم ك ول بلمممغ ول مممعق  ول بلغ ول دفوع ول لغ ول ستل 

 ول ستل   ول دفوع

ولعصمممممممممم د فمممممممممم  

06/61/1002 

      القروض الداخلية:
 600.000 - 212.000 212.000 600.000 أذونات الخزينة

 02.610 61.711 601.112 620.006 11.021 صكوك السلم اإلسالمية

 001.610 60.110 606.100 621.010 017.110 صكوك التأجير اإلسالمية

 070.610 (00.262  00.262 - 061.102 أخرى قروض داخلية

 220.000 (66.170  101.010 100.266 6.001.170 مجموع القروض الداخلية

 011.070 66.077 62.216 00.101 026.121 القروض الخارجية

 751025113 (111) 1105110 1105711 751035011 المجموع / الرصيد

 

مل مو   ي مار  220% ممك وإل  مال  ب بلمغ 11بلغ  حص  ولقع ض ول رل   ما نسبتم  .1

 % مك وإل  ال .01مل و   ي ار ب سب   011أما ولقع ض ول ار    فقد بلغ  

م ، مقارنم  ب بلمغ 1002مل مو   ي مار لةمام  11.6 بلغ     م  ول ووئمد علمل ولقمع ض  .0

 م، م صل  علل ول رو ولتال : 1000مل و   ي ار لةام  02.2

  ولتبويع

 602،122،622 011،100،612  ولوفع  للس  

 والعت ا وت ول د رة للس  

 - 60،127،101  وعت ا وت ول صع فات ول تكعرة

 12،106،000 660،176،000  وعت ا وت ول  اري 

 12،106،000 610،211،101  مة وع والعت ا وت ول د رة

صاف  ولوفع ول رول لالحت ات  

 ولةام
 127،006،010 10،061،622 
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مقارنم  ب بلمغ   1002مل مو   ي مار لةمام 67.1ول ار  م   بلغ  ول ووئمد علمل ولقمع ض .0

 م.1000مل و   ي ار لةام  67.2

م، مقارنم   1002مل مو   ي مار لةمام   00.2بلغ حةم  ول ووئمد علمل ولقمع ض ول رل م   .2

 م.1000مل و   ي ار لةام  11.0ب بلغ 

 

 

 

الماليةة للفتةرة   يوضح الجدول التالي بعض المؤشرات االقتصادية التي تكشف أداء السياسة  .0
0220 - 0225: 

  
 نسبة مساهمة اإليرادات والمصروفات الحكومية في الناتج المحلي اإلجمالي( يوضح 5جدول )

 2004 2005  

  5,060.61 4,224.46 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

  1,671.41 1,300.43 مجموع اإليرادات الحكومية

  1,289.18 1,104.57 مجموع المصروفات الحكومية

  %33.0 %30.8 نسبة اإليرادات الحكومية في الناتج المحلي اإلجمالي

  %25.5 %26.1 نسبة المصروفات الحكومية في الناتج المحلي اإلجمالي

  %19.8 %15.3 نسبة الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي

  %28.5 %13.5 نسبة الزيادة في اإليرادات الحكومية

  %16.7 %2.2 الزيادة في المصروفات الحكوميةنسبة 

     
 

 تنفيذ الميزارية استصل ت الللنة اآلت : أ اء وبع  اجطالع على الحساا الصتام  وتنرير

بسبا زيا ة وإليعو وت ول  ب    بسبا عدم ت   مر نسمب  اب معة  1002ترقق ولوفع لةام  .6

م م ا ية   عدم  فماء ولركومم   1002مك ول  اري  ولت  ت  وعت ا ها ف  مووزن  عام 
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بالتةومات ا نرو م اري  ولت     لغ ام ولت ب ط  ول تابة  ما يةبمع عمك سموء إ ورة فم  

 وخت ار ول  اري  ول لر 

(  2بقممعور مممك  زيممع ول ال مم  ر مم      1001لةممام  1002  تممد يع وعت مما وت عممام تمم .1

 662مل و   ي ار موزع  مما بم ك  612ب بلغ إ  ال   دره   1001وبعي   00بتاريخ 

ماليم ك  ي مار ممك م ةون م   60 باإلضاف  إلململ و   ي ار مك م ةون   ن قات ول  اري  

 ول صع فات ول تكعرة.

مل و   ي مار ممك فمائض وعت ما وت ول  ماري   12 ولبالغ   1000م ت  تد يع فائض عا .0

( فمممم   تمممماريخ 0م بقممممعور مممممك ولـــممممـوزيع ر ـممممـ    1002م إلممممل عممممام  1000لةممممام 

م علممل  زوروت    ممات حكوم مم  مرممد ة .  حسمما تقعيممع  يمموو  ولع ابمم  2/2/1002

م علمل  1002ول ال    ام   زورة ول ال م  بلعما ة توزيم  تلمك والعت ما وت خمالل عمام 

م تل م  عمك  معور ولتمد يع ممك  ولوزوروت  ولة ات ولركوم م   ر مع ول رمد ة ( ب بمالغ

مل مو   12م،  هرو ي  ع إلل أ  ول بلغ ول د ر ولبالغ   1002م  إلل س     1000س   

( ممك 7-1-0ولب مد ر م     اء ف  ي ار ل  يت  علل أسس  مةاي ع  وضر .  ي الف ما 

ب ا  تد يع وعت ا وت ول  ةون    ولري ي   علل ونم   ال يةموز ولدل   ول ال  ول وحد 

ألي   زورة أ      حكوم   وستغالل والعت ما وت ولتم  تم  ول ووفقم  علمل تمد يعها ممك 

س   مال   إلل س   مال   مقبل  ف  ر ع أ  م ولصعف ولتم  تم  ب و ب ما ول ووفقم  علمل 

 .ولتد يع 

م    1002  م ةون م  ولد لم  للسم ت ك ول مال ت ك ت  تد يع مبالغ ل  اري  ر مع مةت مدة فم .0

رسا تقعيع  يوو  ولع اب  ول ال   تبلغ      ول بالـــغ ول مـد رة ممك م ةون م   ب، 1001

 :مل و   ي ار صعف  علل نوع ك مك ول  اري  662ول ــ اريــ  

وأل لل  م اري  ر ع مةت دة مك  ب  ول ةلمس ولموت   لل  ةون م  ولةامم  للد لم   -

 لكمممك ل ممما وعت ممما وت ممممد رة ممممك ولسممم    1001   1002 ت ك ول مممال ت ك للسممم

 .(0   د ل  1000ولسابق  
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 (. 2 ولثان   م اري  ل س  ل ا أي  وعت ا وت   د ل   -

                                            (  أمثل  مك ول  اري  وأل لل( 2   د ل ر                  

 اسم الماروع ر م الماروع اللهة ر م

الم ور ما 

 م2001

 بآجف ال رارير

اجعتما ات 

الم ورة ما 

 م2000

 بآجف ال رارير

7 
وزارة األشغال واإلسكام 

 / شئ م اإلسكام
 111 1،207 تع يضات 100701

2 
وزارة األشغال واإلسكام 

 / شئ م اإلسكام
100111 

استراتيليات الصطة 

 ال طنية للتط ير
3،112 201 

 200101 التح يلية الميزارية 3
الن ب التذكاري 

 بال صير
1،000 2،111 

 730 7،011 تط ير  طاع األخ ار 100111 هيئة اإلذاعة والتلفزي م 

م   م  ما إلمل عمام 1002م إلمل عمام 1000ممك عمام  ،ت  تد يع همره ول  ماري  ممعت ك .2

( مممك ولممدل   ول ممال  ول وحممد :  ال 1-1-0وألمممع ولممري  يتةممارض ممم  ولب ممد   ،م 1001

يةوز تد يع والعت ا وت ول ال   ألاثع مك س   مال    وحمدة   ،  ال يةتبمع ولتمأخ ع فم  

 .و مقبوالً ت   ر تلك ول  اري  عررً 

سم ت ك ول ة وع  ولثان   مك ول  اري  ولت  ال تو د ل ا وعت ا وت فم  م ةون م  ولد لم  لل .1

فل مما   1000م  لمم س ل مما وعت مما وت مممد رة مممك سمم     1001م    1002ول ممال ت ك  

 ( :  2أمثل  مك ول  اري  ا ا ف  ولةد ل ولتال  ر      
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 (  أمثل  مك ول  اري  وأل لل( 1   د ل ر     

 اسم الماروع ر م الماروع اللهة ر م

اجعتما ات الم ورة 

م بآجف 2000

 ال رارير

7 
 –وزارة شئ م ال ل يات والزراعة 

 شئ م الزراعة
 10 مرض أرفل رزا الطي ر 

  اللهاز المركزي للمعل مات 2
ماروع بحث رفنات و خل 

 األسرة
711 

   ي ام شئ م سم  رئي  ال زراء 3
ف اةة م نى ل ي ام سم  

 رئي  ال زراء
11 

 700112 وزارة التربية والتعليم 1
ف اةة بم رسة ال راز 

 اإلع ا ية لل نيا
13 

 700110 وزارة التربية والتعليم 0
ف اةة بم رسة الصنساء 

 اجبت ائية لل نات
11 

 700111 وزارة التربية والتعليم 1
ف اةة بم رسة الزجق 

 اجبت ائية لل نيا
13 

 

 (01مممك ول الحممظ أ  ه مماك تةممارض ممم   ممانو  ول  ةون مم  ولةاممم  ول قممعة  و (ول مما ة   .1

و فم  م ةون م  علل  ا  وعت ا  فائض بةمد وسمتك ال ول  مع ع يةتبمع  فمعً  ولري ي   

ول  ممع ع  ال يةمموز وسممتغالل هممرو ولمموفع لت   ممر م مماري   ديممدة أ  ولتوسمم  فمم  ن ممس 

 ول  ع ع ما ل  يكك ذلمك ممدر ا أصمال ضم ك خبم  ول  مع ع  ب معت مووفقم   زيمع

 .  ول ال   

 ووفقم  عل  ما، وألممع ولمري يتبلما ال ي كمك ول  حتل  لمو اانم  همره ول  ماري  تارئم  .1

 تةدي   انو  ول  ةون   ولةام  ب ا يرقق تو  م ولوفع  فقا لأل لويات ولوت    ول لر .
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تقعيع  يوو  ولع اب  ول ال   إلل بةمض ولرقمائق  ولتةما زوت ول   م ، ح مط ذامع  أشار .1

أنممم تمم  نقمم  مبممالغ مممك وعت مما وت م مماري   زوروت    ممات حكوم مم  إلممل  زوروت 

ح ممط أ  ول بممالغ  م. 1001( لسمم   2  ممات أخممعى لمم  يت مم   ا  ممعور ولمموزيع ر مم    

ول ةت مممدة ل صمممع فات ول  ممماري  فممم  ولرسمممام ول تمممام  ول وحمممد للد لممم  للممموزوروت 

(  تقم  عمك ول بمالغ ول ةت مدة ب و ما 1 ولة ات ولركوم   ول  مار إل  ما فم  ولةمد ل  

والعت مما وت علممل مسممتوى ولد لمم  لمم   إ  مة مموع  1002( لسمم    11ولقممانو  ر مم   

 ( مل و   ي ار .200يتغ ع  هو  

 ( بآجف ال رارير( 1) ت ول ر م ) 

 ال زارة / اللهة

اعتما ات 

وةنا لنار م 

لسنة  22

2000 

اعتما ات الحساا 

الصتام  الم ح  

 2000لل ولة 

 الفرق

 1،001 6،122 0،116  زورة ولص اع   ولتةارة

ولثع ة  ول  ئ  ولةام  لر اي 

 ولبرعي   ولب ئ   ولر اة ول بعي 
0،121 0،717 6،012 

 1،672 66،071 67،126 ش    ولب عو  ول دن 

 0،022 1،016 66،010 ش    ولة ارك  ول وونئ

 01،010 607،011 670،102  زورة وألشغال  وإلسكا 

 

 

%( شمعا  سمابك ولسمةو ي  77حكومم  م لكم  ولبرمعيك  شعا  ألبا م لوا  مك  ب   .60

%(  تأخر وألخ معة حصمت ا ممك تكل م  وإلنتماج 0%(  شعا  بعيتو  ون ست  تس  10 

ع   ا أما حكوم  ولبرعيك  شعا  سابك ولسةو ي  فت تعاا  ف  حسام  وحمد فم  ب مك 
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 ل  ولب م  يتمولل ت ويم  تكل م  وإلنتماج ممك حصم ول ل ج ولد ل  بالد الر ي ث  حصت  ا 

 لل معيك كماليم ك   الر ( يمدف  ول مائض  2.فلذو زو  رص د ولرسمام ول صمعف  عمك  

م  1002برسما تقعيمع  يموو  ولع ابم  ول ال م   فقمد تم  خمالل عمام   ا  حسا حصتم.

مل مو    الر لل معيك ك،   اما  نصم ا ولبرمعيك م مم   00 ف  مبلغ  وحمد فقمط بق  م   

 زورة ول ال مم  بتسممة   نصمم م فقممط فمم  ولرسممام مل ممو     الر،    ممد  اممم   06،2

 .  ول تام  ول وحد للد ل  ض ك إيعو وت ول ساه ات ولركوم  

 ثالااا: مالحظات الللنة:

الحظمم  وللة مم  ولممد ر ولبممارز ولممري  ممام بممم  يمموو  ولع ابمم  ول ال مم  للع ابمم  علممل ولرسممام  .6

  تقممدر لممم ول    مم  ولةال مم  فمم  إعممدو  ولتقعيممع، ا مما  تقممدر  ،1002ول تممام  للد لمم  لةممام 

للممديوو  ولة ممد ولكب ممع فمم  ولق ممام بممبةض ول   ممات ول اصمم  ولتمم  وسممتباع مممك خالل مما أ  

ولع ابم  ولدوخل م   ضمةف وأل وء فم  بةمض  أنظ م  يك ف ولةديد ممك حماالت ول مةف فم 

ت ولت  خعج ب ا لترسم ك أنظ م  ولوزوروت  ول  ئات   وإل وروت ولتابة  للد ل ،  ولتوص ا

 ولع اب  ولدوخل     تبويع وأل وء. ا ا تقدر وللة   للديوو    ده فم  إعمدو  تقعيمعه ولسم وي

خالل ول دة ولت  حد ها لم ولدســـتور  ولقانو . لقد وسـت دت وللة   إلل مما  ماء فم  تقعيمع 

  إلممل ممما بممدو ل مما مممك ولممديوو  إلبممدوء مالحظات مما علممل ولرسممام ول تممام  للد لمم  باإلضمماف

 مالحظات أث اء  روس  م تلف ولتقاريع وألخعى.

و ال مما علممل وإليممعو وت ول  ب مم  ا صممدر  خمم  رئ سمم  فمم  ال تممةول ولد لمم  تةت ممد وعت مما ً  .1

ول  ةون   ولةام ،  همرو يةةم  ممك وال تصما  ععضم  إلمل ولصمدمات وال تصما ي  ول رت لم  

ضمع رة  ضم  وإلسمتعوت ة ات ولالزمم  وللة م   تمعى علمل ذلمك ، بسبا تربمرم وألسمةار

  ول بط تويل  وألمد لت وي  مصا ر ولدخ   عدم والعت ا  علل مصدر  ح د لإليعو وت.

مك ول ع ري أ  يت  ك ولرسام ول تام  للسم ووت ولقا مم  ععضما لل تمائج ول ال م  لكم   .0

علمل  مك ع ل ات إنتاج ول  ط ممك حقم  ولبرمعيك  ع ل مات تكعيمع ولم  ط فم  ول صم اة امال

حممدة، سممووء ف  مما يتةلممق بمماإليعو وت  ول صممع فات،  اممرلك توزيمم  ول صممع فات ول تةلقمم  
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بك  م   ا إلل ول صع فات ول تكعرة  مصع فات ول  ماري ، لكم  يتسم ل إظ مار ول تمائج 

ول تةلق  بلنتاج ولم  ط  ع ل مات ولتكعيمع  إ معوء ولترال م  ولالزمم  علمل ام  م   ما ب مك  

 م  ص .

يت م ك ولرسمام ول تمام  للد لم ،  تقعيمع أ وء ت   مر ول  ةون م  ب انمات  مك ول ع ري أ  .0

ااملمم  حممول مب ةممات ولغمماز حسمما ول مموع    مم  ول ممعوء، ممم  ب مما  أسممبام ولت مما ت فمم  

ول ب ةات م  ولس   ول ال   ولسابق ، باإلضاف  إلل مقارن  مبمالغ ول ب ةمات مم  ا  مات إنتماج 

 ولغاز خالل ولس   ول ال  .

 مم ك ولرسممام ول تممام  ب انممات ااملمم  حممول إيممعو وت والسممتث اروت  وألمممالك يةمما أ  يت .2

 ولركوم  .

يعفمممق بالرسمممام ول تمممام  للسممم ووت ولقا مممم  ملرمممق يت ممم ك ولب انمممات ولكاملممم  حمممول أ   .1

وعت ممما وت ول  ةون ممم   ول صمممع فات ول ةل ممم  لكممم  م مممع ع علمممل حمممدة ت لممم  فتمممعة ت   مممر 

 ول  ع ع.

ف  ول  ةون   ولةام  للد ل  خاص  ول  اري  ول تةلق  بالب     سعع  ت   ر ول  اري  ول ةت دة .7

 ولترت    ول دمات وإلسكان  . 

ول  تعيات إلل أاثع مك تلا شمعوء لغمعض ت ما ي عدم ولس اح ألي     رس    بتةةئ   .1

 إ عوءوت ول  ا صات ل ا لرلك مك أه    ف  ولر اظ علل ول ال ولةام.

خبمم  سمم وي  للممديك ولةممام تت مم ك ولمموفع أ  ولةةممة يتو مما علممل  زورة ول ال مم  أ  ت مم   .2

ولوور  ف  ول  ةون   ولةام  للد ل   تأخر ف  والعتبار وست دوم ولوفع ول تعوا  مك ولسم ووت 

 ، لتسديد ولديك ولةام  إ ورتم.ولسابق 

 ت   ك ولرسابات ول تام   للس ووت ولقا م  ا ف ولتدفقات ول قدي . .60

ت   خب  س وي  للمديك ولةمام تت م ك ولموفع أ  ولةةمة يتو ا علل  زورة ول ال   أ   .66

ولوور  ف  ول  ةون   ولةام  للد ل   تأخر ف  والعتبار وست دوم ولوفع ول تعوا  مك ولسم ووت 

 ولسابق .
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 اختيار منرري الم   ع األحل  واجحتياط : -ــاارابع

   

، وت قم  وللة م  علمل وخت مار  ( مك ولالئر  ولدوخل   ل ةلس ول ورى 02إع االً ل   ول ا ة   

 ا  مك:

 

ا أحليـــــاا   ال كــت ر ع  العزيز حسا أبل -3  منررا

ا   األستاذ سع   ع  العزيز كار  -1 ا احتياطيـا  منررا

 

 

ا  ت حية الللنة: -خامسا

 

، 2000 يسام ر  37الحساا الصتاام  الم حا  لل ولاة للسانة المنتهياة ةا  الم اةنة على اعتما   -7

، والاذي أع تاه وزارة المالياة بعا  2000تنفيذ الميزارية العامة للسانة المالياة وبانم تنرير أ اء 

 يسام ر  37اعتما   يا ام الر اباة ل ياراات الحسااا الصتاام  لل ولاة للسانة المالياة المنتهياة ةا  

 .م.2000

 

 ة  التنرير فلى الحك مة الم  رة.الم اةنة على رةع المالحظات ال ار ة  -2

 

 
 

  ،،،،الملل  الم  ر جتصاذ الالزم،الملل  الم  ر جتصاذ الالزم،واألمر معروض على واألمر معروض على 

  
  
  
  

  خالد حسيـن املسـنطي خالد حسيـن املسـنطي                                               السيد حبيب مقي هاشمالسيد حبيب مقي هاشم                              
  نائب رئيس جلنة الشؤوم املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤوم املالية واالقتصاديةنائب رئيس جلنة الشؤوم املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤوم املالية واالقتصادية
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 م9011 مايو 92التاريخ : 
 

 

 احملرتم   خالد حسني املسنطي/  األستاذسعادة 
 الشؤوم املالية واالقتصاديةرئيــس جلنة  

 
 9000ديسمرب  91احلساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية املنتهية   : املوضو  

، والذي معدته وزارة املالية 9000وتنرير مدا  تنفيذ امليزانية للسنة املالية 
اعتماد ديوام الرقااة لبيانات احلساب اخلتامي للدولة للسنة املاليـة اعد 

 م.9000ديسمرب  91املنهية   
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

، رئاي  المللا  الساي  علا  باا حاالص ال االصمعاال  م، أرفق 1066 مايو 10بتاريخ 

الصتام  الم ح   الحساا مك (، نس  1066 -2 -0ت ق/  ل ص 106ض ك اتابم ر    

وتنرير أ اء تنفيذ الميزارية للسانة  2000 يسم ر  37لل ولة للسنة المالية المنتهية ة  

، والذي أع ته وزارة المالياة بعا  اعتماا   يا ام الر اباة ل ياراات الحسااا 2000المالية 

، إلممل لة مم  ول مم    م2000 يساام ر  37الصتااام  لل ولااة للساانة الماليااة المنهيااة ةاا  

ول مم    ول ال ممم   للة ممم   ولقانون ممم ،  ذلممك ل  ا  مممتم  إبممدوء ول الحظمممات عل ممم ية  ولت ممع

 . وال تصا ي 
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م، عقممدت لة مم  ول مم    ولت ممعية    ولقانون مم  و ت اع مما 1066 مممايو 12 بتمماريخ      

ولرسممام ول تممام  ول وحممد للد لمم  للسمم   ول ال مم  ، ح ممط وتلةمم  علممل ولثممامك  ولة ممعيك

 1002 تقعيمممع أ وء ت   مممر ول  ةون ممم  للسممم   ول ال ممم  ،  1002 يسممم بع  06ول  ت  ممم  فممم  

  ذلك بر ور ول ست اريك  والختصاص  ك ولقانون  ك بال ةلس. ،يكول راور

 

 

ول تمام  ول وحمد ولرسمام إلمل عمدم م ال م   –بةد ول دو لم   ول قما   – ونت   وللة         

 ل با    أحكام ولدستور. 1002 يس بع  06للد ل  للس   ول ال   ول  ت    ف  

 

 

 رأي الللنة:

 37الحساا الصتام  الم ح  لل ولة للسنة المالية المنتهياة ةا   تعى وللة   سالم      

، والااذي أع تااه 2000وتنرياار أ اء تنفيااذ الميزاريااة للساانة الماليااة  2000 يساام ر 

ة المالية بع  اعتما   ي ام الر ابة ل يارات الحساا الصتام  لل ولة للسانة المالياة وزار

 مك ول اح ت ك ولدستوري   ولقانون  .، م2000 يسم ر  37المنهية ة  

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤوم التشريعية والنانونية                             
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 (1ملحق رقم )
 

الشؤون الخارجية تقرير لجنة 
والدفاع واألمن الوطني بخصوص 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 

م، 5791( لسنة 51بقانون رقم )
( 51المرافق للمرسوم الملكي رقم )

"تجريم الرشوة  م،0151لسنة 
 واالختالس في القطاع األهلي" .
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 م 0500 أكتوبر 00التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثاين عشرالتقرير 
 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن 

( 05، املرافق للمرسوم امللكي رقم )م0136( لسنة 00رقم ) الصادر باملرسوم بقانون
 م، )جترمي الراوة واالختالس يف القطاع األهلي(0505لسنة 

 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث
 

  مقدمـة :

ماعاي السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
مايو  14 املؤرخ يف(  1111-5-3/ص ل خ أ/ 134رقم ) رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه تكليف  ،من ال صل التشرياعي الثالث األولدور االناعقاد الاعادي  من ،م1111

بتاعديل باعض أحكام قانون الاعقوبات مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( اللجنة بدراسة ومناقشة 
( لسنة 11م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1821( لسنة 15الصادر باملرسوم بقانون رقم )

وإبداء املالحظات  على أن تتم دراسته ،م، )جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي(1111



 711 

اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، ونظًرا ل ض دور االناعقاد الاعادي األول من ال صل وإعد
 .التشرياعي الثالث، فلم تتمكن اللجنة من مناقشته

 

كما استلمت اللجنة خطاب ماعاي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم 
م، من دور االناعقاد الاعادي 1111أكتوبر  13يف  ( املؤرخ 1111-11-3/ص ل خ أ/ 113) 

إحالة مشروع القانون إىل اللجنة لدراسته الثاين من ال صل التشرياعي الثالث، والذي مت مبوجبه 
 من تارخيه. ثالثة أسابيع، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه وإعداد تقرير بشأنه

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل

 املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: لتنفيذ التكليف
 

 .م1111أكتوبر  13لث املوافق تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها الثا (05)
 

مت دعوة وزارة الاعدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف كضور اجتماع اللجنة، إال أناه     (00)
 حيضر أي ممثل عن الوزارة.

 

موضوع النظار والايت   مبشروع القانون اطلاعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتاعلقة  (00)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفقمرئيات وزارة الصناعة والتجارة. ) -
( 11بقانون رقم )( من قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم 311،311املادتان ) -

 )مرفق( م.1111لسنة 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 ( مرفق)  .دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور، ومذكرة  -
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 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (09)
 

 :وزارة الصناعة والتجارة 

 احمللية.الوكيل املساعد للتجارة  محيــد يوســـف رمحه السيد .9

 مستشـار قانــوين.  السيد حممد جابر عبدالعليم .4

 
 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة الاعامة باجمللس: (04)

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش  الدكتور علي حسـن الطوالبـة .0

 أخصائي قانوين باجمللس.  السيد حممــد أمحـد حممـد .6

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سار اللجنة -

 

ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية : -ثانيـ

اطلاعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى والاذي جااء        
 من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( قانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 

ـًا   :الصناعة والتجارة ملخص رأي وزارة -ثالثـ

أيدت وزارة الصناعة والتجارة مشروع القانون وكل ما ورد به من نصوص، وبالتاعديالت اليت      
عليه جملس النواب املوقر، واتساًقا مع ات اقية األمم املتحدة ملكافحة ال ساد اليت وقاعت عليها  أجراها

ون بغرض جترمي الرشوة واالختالس يف م، فقد جاء مشروع القان1115فرباير  6مملكة البحرين يف 
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القطاع األهلي لك الة نزاهة هذا القطاع ليتمكن من أداء دوره االقتصادي واالجتماعي، وكذلك 
خللق مناخ استثماري صحيح ميكن يف ظله قيام الشركات التجارية مبمارسة أنشطتها التجارية 

( من 311، 311ته املادتني )بش افية ووضوح، وقد جاءت نصوص املشروع متسقة مع ما تضمن
، واللتان حددتا عقوبات 1111( لسنة 11قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم )

جنائية ويرامات مالية على كل عضو جملس إدارة يستغل أسرار الشركة جللب ن ع خاص له أو قام 
 هة اليت صرفت هلا.بصرف مبلغ من أموال الشركة بدون مستندات تبني أوجه الصرف واجل

 

 
ـًا:     :ةرأي اللجنــرابعـــ
 

من قبل أعضاء اللجنة، وجهات النظر بشأنه   تبادلمتمشروع القانون، وقد تدارست اللجنة      
، واطلاعت اللجنة على رأي ووزارة الصناعة والتجارة، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس

قانون من ال مشروعجلنة الشؤون التشرياعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 
اب ومرفقاته بشاأن مشاروع   النوكما اطلاعت على قرار جملس  الناحيتني الدستورية والقانونية،

( 11مع ما نصت عليه املادتان )ورأت اللجنة أمهية املوافقة على مشروع القانون التساقه  القانون،
( من ات اقية األمم املتحدة ملكافحة ال سااد والايت وقاعتاها مملكاة البحارين بتااريخ       11و)
م، ولسد باعض الثغرات يف قانون الاعقوبات البحريين، حيث كشف التطبيق الاعملاي  6/1/1115

روج متاجرة الاعامل لقانون الاعقوبات ال سيما النصوص املنظمة جلرمييت الرشوة واالختالس عن خ
يف القطاع األهلي أو عضو جملس إدارة الشخص االعتباري اخلاص باعمله أو منصبه مان دائارة   
التجرمي والاعقاب، وذلك حال طلبه أو قبوله عطية أو مزية أو وعًدا نظري أداء عمل أو االمتنااع  

يف حيازته بسابب   عنه، أو اختالسه مااًل أو سندات أو أوراق ذات قيمة مالية أو ماعنوية وجدت
، كما أن من شأن جترمي الرشوة واالختالس يف القطاع األهلي ك الة نزاهة هاذا  عمله أو منصبه

القطاع حىت يتمكن من أداء دوره االقتصادي واالجتماعي، ولتوفري بيئة استثمارية سليمة وتنافسية 
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قتصادية للشركات احمللية األنشطة اال ةقادرة على جاعل مملكة البحرين ذات مكانة متميزة  ملمارس
  واألجنبية على حد سواء.

 
بتاعديل باعض أحكام قانون  توصي اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون وعليه     

( 11م، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1821( لسنة 15الاعقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
كماا  مواد املشروع  واملوافقة على، يف القطاع األهلي(م، )جترمي الرشوة واالختالس 1111لسنة 

 .وردت ت صياًل يف اجلدول املرفق
      

 
 
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اـًخامســ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، ات قت اللجنة على اختيار  38إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :

 

مقرًرا  عبدالرمحـــن حممـــد مجشيــراذ ــــسعادة األست .0
 ـًا.ــأصليـ

ـًا. الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةسعادة  .6  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادسـ

قانون، فإن اللجناة  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من اراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي :
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بتعديل بعض أحكام قانون مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
م، املرافق للمرسوم امللكي 0136( لسنة 00العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 .م، )جترمي الراوة واالختالس يف القطاع األهلي(0505( لسنة 05رقم )
 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. صـالح علـي حممـد                              د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة       
   رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                             نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                 

 والدفاع واألمن الوطين                                          والدفاع واألمن الوطين     
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 رقم  ) (  لسنة )  (   مشروع قانون
 لعقوبات بتعديل بعض أحكام قانون ا

 0136( لسنة 00الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد 
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى ال خلي ة

 ملك مملكة البحرين
 باعد االطالع على الدستور، 

قانون الاعقوبات الصادر وعلى 
( لسنة 15باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتاعديالته،1821
وعلى قانون الاعمل يف القطاع 
األهلي الصادر باملرسوم بقانون 

، 1821( لسنة 13رقم )
 ،هوتاعديالت

 الديباجة
 دون تاعديل

 الديباجة
 دون تاعديل

 الديباجة
 حنن محد بن عيسى ال خلي ة

 ملك مملكة البحرين
 باعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون الاعقوبات الصادر 
( لسنة 15باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتاعديالته،1821
وعلى قانون الاعمل يف القطاع 
األهلي الصادر باملرسوم بقانون 

، 1821( لسنة 13رقم )
 ،هوتاعديالت
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 
 صدقنا عليه وأصدرناه:

أقر جملس الشورى وجملس 
النواب القانون اآليت نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 املادة األوىل
يضاف إىل الباب التاسع من 
القسم اخلاص من قانون 
الاعقوبات الصادر باملرسوم 

 1821( لسنة 15بقانون رقم )
فصل جديد هو ال صل السابع 
باعنوان " الرشوة واالختالس يف 

ويشمل املواد  القطاع األهلي"
 اآلتية:

 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على نص مقدمة املادة  -

األوىل كما ورد يف مشروع 
 بقانون.

 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على نص مقدمة املادة   -

األوىل كما ورد يف مشروع 
 بقانون.

 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
يضاف إىل الباب التاسع من 
القسم اخلاص من قانون 
الاعقوبات الصادر باملرسوم 

 1821( لسنة 15بقانون رقم )
فصل جديد هو ال صل السابع 
باعنوان " الرشوة واالختالس يف 
القطاع األهلي" ويشمل املواد 

 اآلتية:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 

 (:412مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا ال صل، 
يقصد بالاعامل كل شخص 

 

 (:412مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (:412مادة )

ويعد إحالل عبارة " -1
" خاضعًا ألحكام هذا الفصل

حمل عبارة " وياعد يف حكم 
الاعامل" الواردة يف بداية ال قرة 

 الثانية من املادة.

" بأية صفةإضافة عبارة "  -1
باعد عبارة "عماًل أو خدمة" 
الواردة يف ال قرة الثانية من 

 املادة.

 نص املادة بعد التعديل:

يف تطبيق أحكام هذا ال صل، 
يقصد بالاعامل كل شخص 

 
 

 (:412مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا ال صل، 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

طبياعي ياعمل لقاء أجر أيا كان 
نوعه لدى صاحب عمل وحتت 

 إدارته وإشرافه.
ويعد خاضعًا ألحكام هذا 

كل من يؤدي عماًل أو  الفصل
دون أن يكون  بأية صفةخدمة 

خاضاعًا إلدارة وإشراف من 
 يؤدي إليه الاعمل أو اخلدمة.

ويقصد بالشخص االعتباري 
اخلاص، كل جمموعة من 
األشخاص أو األموال ياعترف هلا 

 القانون هبذه الص ة.
كما يقصد باعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طبياعي ياعمل لقاء أجر أيا كان 
نوعه لدى صاحب عمل وحتت 

 إدارته وإشرافه.
ويعد خاضعًا ألحكام هذا 

كل من يؤدي عماًل أو  الفصل
دون أن يكون  بأية صفةخدمة 

خاضاعًا إلدارة وإشراف من 
 يؤدي إليه الاعمل أو اخلدمة.
تباري ويقصد بالشخص االع

اخلاص، كل جمموعة من 
األشخاص أو األموال ياعترف هلا 

 القانون هبذه الص ة.
كما يقصد باعضو جملس اإلدارة 
أو جملس األمناء للشخص 

يقصد بالاعامل كل شخص 
طبياعي ياعمل لقاء أجر أيا كان 
نوعه لدى صاحب عمل وحتت 

 إدارته وإشرافه.
وياعد يف حكم الاعامل كل من 
يؤدي عماًل أو خدمة دون أن 
يكون خاضاعًا إلدارة وإشراف 

 من يؤدي إليه الاعمل أو اخلدمة.
 

ويقصد بالشخص االعتباري 
جمموعة من اخلاص، كل 

األشخاص أو األموال ياعترف هلا 
 القانون هبذه الص ة.

كما يقصد باعضو جملس اإلدارة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

االعتباري اخلاص ) الرئيس 
 ونائب الرئيس واألعضاء( أيا

 كانت تسمية اجمللس أو شكله.
 (:416مادة )

ُياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لن سه أو لغريه بشكل 
مباشر أو يري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء 

متناع من ذلك، ألداء عمل أو لال
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 

 
 
 
 

 (:416مادة )
 دون تاعديل.

 
 
 
 
 
 
 
 

االعتباري اخلاص ) الرئيس 
ونائب الرئيس واألعضاء( أيا 

 كانت تسمية اجمللس أو شكله.
 (:416مادة )

 دون تاعديل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أو جملس األمناء للشخص 
االعتباري اخلاص ) الرئيس 
ونائب الرئيس واألعضاء( أيا 

 كانت تسمية اجمللس أو شكله.
 (:416مادة )

ُياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 

لس اإلدارة أو جملس األمناء جم
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لن سه أو لغريه بشكل 
مباشر أو يري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

صاحب الاعمل أو الشخص 
 االعتباري اخلاص.

ويسري حكم ال قرة السابقة ولو 
كان الاعامل أو عضو جملس 
اإلدارة أو جملس األمناء يقصد 
عدم أداء الاعمل أو عدم االمتناع 

 عنه.
 

 (:418مادة )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:418مادة )
جملس املوافقة على قرار  -

 النواب.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (:418مادة )
" باعد ف بهاملكلَّإضافة عبارة " -

عبارة "عقب متام الاعمل" 
الواردة يف السطر الثالث من 

 املادة.

 

منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب الاعمل أو الشخص 

 االعتباري اخلاص.
ويسري حكم ال قرة السابقة ولو 
كان الاعامل أو عضو جملس 
اإلدارة أو جملس األمناء يقصد 
عدم أداء الاعمل أو عدم االمتناع 

 عنه.
 

 (:418مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
ُياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لن سه أو لغريه بشكل 
مباشر أو يري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع عقب متام 

أو االمتناع  املكلَّف بهالاعمل 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 

إضرارًا مبصاحل صاحب منصبه أو 
الاعمل أو الشخص االعتباري 

 اخلاص.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نص املادة بعد التعديل:
ُياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لن سه أو لغريه بشكل 
مباشر أو يري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع عقب متام 

أو االمتناع  املكلَّف بهالاعمل 
عنه، إخالاًل بواجبات عمله أو 

إضرارًا مبصاحل صاحب منصبه أو 
الاعمل أو الشخص االعتباري 

 اخلاص.
 

 
 

ُياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 

لن سه أو لغريه بشكل أو قبل 
مباشر أو يري مباشر عطية أو 
مزية من أي نوع عقب متام 
الاعمل أو االمتناع عنه، إخالاًل 
بواجبات عمله أو منصبه أو 
إضرارًا مبصاحل صاحب الاعمل أو 

 الشخص االعتباري اخلاص.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 (:411مادة )
ياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لن سه أو لغريه بشكل 
مباشر أو يري مباشر عطية او 
 مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عن عمل ال يدخل يف مهام عمله 
أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو 
اعتقده خطًأ، إضرارًا مبصاحل 
صاحب الاعمل أو الشخص 

 االعتباري اخلاص.

 
 (:411مادة )

 دون تاعديل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:411مادة )
 دون تاعديل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:411مادة )
ياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 

رة أو جملس األمناء جملس اإلدا
للشخص االعتباري اخلاص طلب 
أو قبل لن سه أو لغريه بشكل 
مباشر أو يري مباشر عطية او 
مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء 
من ذلك، ألداء عمل أو لالمتناع 
عن عمل ال يدخل يف مهام عمله 
أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو 
اعتقده خطًأ، إضرارًا مبصاحل 

لشخص صاحب الاعمل أو ا
 االعتباري اخلاص.



 711 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 

 (:411مادة ) 
 
 
 
 

ياعاقب باكبس من عرض على 
عامل أو عضو جملس اإلدارة أو 
جملس األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص، دون أن يقبل منه عرضه، 
عطية أو مزية من أي نوع أو 
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 
أو لالمتناع عن عمل لإلخالل 

 

 
 

 (:411مادة ) 
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (:411مادة ) 
حذف عبارة "مدة ال تزيد  -

على ثالث سنوات" الواردة 
 يف بداية املادة.

 

 نص املادة بعد التعديل:
ياعاقب باكبس من عرض على 
عامل أو عضو جملس اإلدارة أو 
جملس األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص، دون أن يقبل منه عرضه، 
عطية أو مزية من أي نوع أو 
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 
أو لالمتناع عن عمل لإلخالل 

 
 
 

 (:411مادة )
 
 
 

 
ياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
ثالث سنوات من عرض على 
عامل أو عضو جملس اإلدارة أو 
جملس األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص، دون أن يقبل منه عرضه، 
عطية أو مزية من أي نوع أو 
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب الاعمل 

 باري اخلاص.أو الشخص االعت
 
 
 
 
 

 (:411مادة )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:411مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب الاعمل 

 باري اخلاص.أو الشخص االعت
 
 
 
 
 

 (:411مادة )
املوافقة على نص املادة كما   -

ورد يف املشروع بقانون مع 
مراعاة تصحيح اخلطأ النحوي 

 " لتصبحعامليف كلمة "
" وتصحيح اخلطأ عاماًل"

ل أو لالمتناع عن عمل لإلخال
بواجبات عمله أو منصبه أو 
لإلضرار مبصاحل صاحب الاعمل 

 أو الشخص االعتباري اخلاص.
 
 
 
 

 (:411مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
( من هذا القانون ياعاقب 411)

الراشي باكبس مدة ال تزيد على 
 عشر سنوات.

وياعد راشيًا كل من أعطى أو 
أو  عاماًلقدم أو عرض أو وعد 

عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص بشكل مباشر أو يري 
مباشر باعطية أو مزية من أي نوع 
ألداء عمل أو االمتناع عنه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املطباعي يف كلمة "االعتبار" 
 ".االعتباريلتصبح "

 
 نص املادة بعد التعديل:

مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
هذا القانون ياعاقب  ( من411)

الراشي باكبس مدة ال تزيد على 
 عشر سنوات.

وياعد راشيًا كل من أعطى أو 
أو  عاماًلقدم أو عرض أو وعد 

عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص بشكل مباشر أو يري 
مباشر باعطية أو مزية من أي نوع 

 
 
 

مع عدم اإلخالل حبكم املادة 
( من هذا القانون ياعاقب 411)

الراشي باكبس مدة ال تزيد على 
 عشر سنوات.

وياعد راشيًا كل من أعطى أو 
قدم أو عرض أو وعد عامل أو 
عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص بشكل مباشر أو يري 
مباشر باعطية أو مزية من أي نوع 
ألداء عمل أو االمتناع عنه 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

لإلخالل بواجبات عمله أو 
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب الاعمل أو الشخص 

اخلاص، حىت ولو كان  االعتباري
متناع ذلك عقب متام الاعمل أو اال

 عنه.
 
 
 
 
 

 (:413مادة )
ُيحكم فضاًل عن الاعقوبات املبينة 

( 411( إىل )416يف املواد من )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألداء عمل أو االمتناع عنه 
ات عمله أو لإلخالل بواجب

منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب الاعمل أو الشخص 

اخلاص، حىت ولو كان  االعتباري
ذلك عقب متام الاعمل أو االمتناع 

 عنه.
 
 
 
 
 

 (:413مادة )
 دون تاعديل.

لإلخالل بواجبات عمله أو 
منصبه، أو إضرارًا مبصاحل 
صاحب الاعمل أو الشخص 

ار اخلاص، حىت ولو كان االعتب
ذلك عقب متام الاعمل أو االمتناع 

 عنه.
 
 
 
 
 

 (:413مادة )
ُيحكم فضاًل عن الاعقوبات املبينة 

( 411( إىل )416يف املواد من )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

مبصادرة الاعطية اليت قبلها الاعامل 
أو عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 

 اخلاص أو اليت عرضت عليه.
 
 

 (:414مادة )
ياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 

امل أو عضو عشر سنوات كل ع
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص 
اختلس مااًل أو سندات أو أوراقًا 
ذات قيمة مالية أو جتارية أو 
ماعنوية وجدت يف حيازته بسبب 

 (:413مادة )
 دون تاعديل.

 
 
 
 
 
 
 

 (:414مادة )
 دون تاعديل.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (:414مادة )
 دون تاعديل.

 
 
 
 
 

مبصادرة الاعطية اليت قبلها الاعامل 
أو عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 

 اخلاص أو اليت عرضت عليه.
 
 

 (:414مادة )
ياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو عضو 
جملس اإلدارة أو جملس األمناء 
للشخص االعتباري اخلاص 
اختلس مااًل أو سندات أو أوراقًا 
ذات قيمة مالية أو جتارية أو 
ماعنوية وجدت يف حيازته بسبب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 عمله أو منصبه.
 

وإذا كان اجلاين من مأموري 
التحصيل أو املندوبني له أو 
األمناء على الودائع أو الصيارفة 

ليه املال أو السندات أو وسلم إ
األوراق املالية أو التجارية أو 
يريها هبذه عّد ذلك ظرفًا 

 مشددًا.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمله أو منصبه.
 

وإذا كان اجلاين من مأموري 
ني له أو التحصيل أو املندوب

األمناء على الودائع أو الصيارفة 
وسلم إليه املال أو السندات أو 
األوراق املالية أو التجارية أو 
يريها هبذه عّد ذلك ظرفًا 

 مشددًا.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 (:415مادة )
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل عامل أو 
عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص عهد إليه احملافظة على 
 مصلحة إلحدى اجلهات اليت

( 403ورد ذكرها يف املادة )
من هذا القانون يف صفقة أو 
عملية أو قضية وأضر عمدًا 
هبذه املصلحة ليحصل على ربح 

 لنفسه أو لغريه.
 

 
 

 (:415مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:415مادة )
 إعادة صياغة املادة:

على يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
عشر سنوات كل عامل أو 
عضو جملس اإلدارة أو جملس 
األمناء للشخص االعتباري 
اخلاص عهد إليه احملافظة على 
مصلحة إلحدى اجلهات اليت 

( 403ورد ذكرها يف املادة )
من هذا القانون يف صفقة أو 
عملية أو قضية وأضر عمدًا 
هبذه املصلحة ليحصل على ربح 

 لنفسه أو لغريه.
 

 (:415مادة )
 

ياعاقب باكبس مدة ال تزيد على 
عشر سنوات كل شخص عهد 
إليه احملافظة على مصلحة شخص 

ضية اخر يف ص قة أو عملية أو ق
 وأضر عمدًا هبذه املصلحة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 (:411مادة )
 
 
 
 

فضاًل عن الاعقوبات املقررة 
للجرائم املنصوص عليها يف هذا 

على اجلاين  جيوز احلكمال صل 
بغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار 
 وال تزيد على عشرة االف دينار.

 
 
 
 

 
 
 
 

 (:411مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 

 (:411مادة )
"  جيوز احلكمإحالل عبارة "  -

حمل كلمة " حيكم " الواردة 
 يف السطر األول من املادة.

 

 نص املادة بعد التعديل:
فضاًل عن الاعقوبات املقررة 
للجرائم املنصوص عليها يف هذا 

على اجلاين  جيوز احلكمال صل 
بغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار 
 وال تزيد على عشرة االف دينار.

 
 
 
 

 
 (:411مادة )

 
 
 
 

فضاًل عن الاعقوبات املقررة 
للجرائم املنصوص عليها يف هذا 
ال صل حيكم على اجلاين بغرامة 
ال تقل عن مخسمائة دينار وال 

 تزيد على عشرة االف دينار.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 (:412مادة ) 

 
 
 
 

إذا بادر اجلاين يف إحدى اجلرائم 
املنصوص عليها يف هذا ال صل 
بإبالغ السلطات القضائية أو 
اإلدارية باجلرمية قبل اكتشافها، 

 عد ذلك عذرًا خم  ًا.
الاعقوبة  وجيوز للقاضي إع اؤه من

 إذا رأى حماًل لذلك.
 

 
 
 
 
 
 

 (:412مادة ) 
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب.

 
 

 (:412مادة )
حذف عبارة " أو اعترف هبا"   -

الواردة يف السطر الثاين من 
 املادة.

 نص املادة بعد التعديل:
إذا بادر اجلاين يف إحدى اجلرائم 
املنصوص عليها يف هذا ال صل 
بإبالغ السلطات القضائية أو 
اإلدارية باجلرمية قبل اكتشافها، 

 عد ذلك عذرًا خم  ًا.
من الاعقوبة وجيوز للقاضي إع اؤه 

 إذا رأى حماًل لذلك.

 
 (:412مادة ) 

 
 
 
 

إذا بادر اجلاين يف إحدى اجلرائم 
عليها يف هذا ال صل املنصوص 

بإبالغ السلطات القضائية أو 
اإلدارية باجلرمية قبل اكتشافها أو 
 اعترف هبا، عد ذلك عذرًا خم  ًا.
وجيوز للقاضي إع اؤه من الاعقوبة 

 إذا رأى حماًل لذلك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد 

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون 
 كما وردت من احلكومة

 
 

 املادة الثانية
رئيس جملس الوزراء  على

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
اعمل وي هذا القانون،أحكام  تن يذ
من اليوم التاي لتاريخ اعتباًرا به 

 .نشره يف اجلريدة الرمسية

 املادة الثانية
 دون تاعديل

 املادة الثانية
 دون تاعديل      

 املادة الثانية
رئيس جملس الوزراء  على

 -كل فيما خيصه  –والوزراء 
اعمل وي هذا القانون،أحكام  تن يذ
من اليوم التاي لتاريخ اعتباًرا به 

 .اجلريدة الرمسية نشره يف
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 م9011 مايو 92 التاريخ :
 

 

 احملرتم   االح علي حممد/  الدكتورسعادة 
 الشؤوم اخلارجية والديا  واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
مشرو  قانوم اتعديب اعك محقام قانوم العنواات الصادر ااملرسـوم انـانوم : املوضو  

م، )جتريم الرشـوة 9010( لسنة 10، املرايق للمرسوم امللقي رقم )1212( لسنة 10) رقم

 واالختالس   النطا  األهلي(.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

، معال  السي  عل  با حالص ال االص رئاي  المللا م، أرفق 1066 مايو 24بتاريخ      

ماااروع  ااار م بتعاا يل  مممك نسمم  (، 1066 -2 -3ت ق/  ل ص235ضمم ك اتابممم ر مم   

، المراةاق 7111( لسانة 70بعض أحكام  ار م العن بات ال ا ر بالمرس م بنار م ر م )

م، )تلااريم الرشاا ة واجخااتالل ةاا  النطاااع 2070( لساانة 70للمرساا م الملكاا  ر اام )

 إلل لة   ول م    ولت معية    ولقانون م ،  ذلمك ل  ا  متم  إبمدوء ول الحظمات عل مم ،األهل (

 .ول     ول ار     ولدفاع  وألمك ولوت   للة  
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م، عقممدت لة مم  ول مم    ولت ممعية    ولقانون مم  و ت اع مما 1066 مممايو 12 بتمماريخ      

 ذلمممك بر مممور  ،ول مممراور قمممانو ولم مممع ع ، ح مممط وتلةممم  علمممل ولثمممامك  ولة مممعيك

 ول ست اريك  والختصاص  ك ولقانون  ك بال ةلس.

 

 

ل بمما    قممانو ولم ممع ع إلممل عممدم م ال مم   –بةممد ول دو لمم   ول قمما   – ونت مم  وللة مم        

  أحكام ولدستور.

 

 

 رأي الللنة:

مااروع  اار م بتعا يل بعاض أحكاام  اار م العن باات ال اا ر سمالم   تمعى وللة م      

( لسانة 70، المراةق للمرس م الملك  ر م )7111( لسنة 70بالمرس م بنار م ر م )

مممك ول مماح ت ك ولدسممتوري   ،م، )تلااريم الرشاا ة واجخااتالل ةاا  النطاااع األهلاا (2070

  ولقانون  .

 

 

 

 

 

  حممـد هــادي احللواجـي                                      
 رئيس جلنة الشؤوم التشريعية والنانونية                             


