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  تنياستدراك على الصفح

(11 ،62 ) 
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 (31)الصفحة رقم 

 

 النائب األول للرئيس:
 شكًرا، هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت لولوة صالح العوضي.

 

 العضو لولوة صاحل العوضي:

شكًرا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على جهدها لتدارسها المشروع بقانون  

بشكل مستعجل، حيث انتهت خالل جلسة إلى ما انتهت إليه من تعديل المادة، 

وسأحتفظ بإبداء مالحظاتي عند استعراض المادة، ولكْن بشكل عام لدي استفسار 

تقول:  3البند  في 2موجه للجنة: حيث وردت عبارة في تقريرها في الصفحة 

وقد دعت إلى اجتماعها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وهما الدكتور »

، سؤالي هو: هل هما أعضاء «عبدالعزيز أبل واألخت األستاذة رباب العريض

 في اللجنة؟ 
 

 النائب األول للرئيس:

  أعتقد أن اللجنة تقصد أعضاء المجلس. 
 

 العضو لولوة صاحل العوضي:

 إذن هناك خطأ فأرجو تصحيحه، وشكًرا.  
 

 النائب األول للرئيس:

 شكًرا، هل هناك مالحظات أخرى؟  
 )ال توجد مالحظات( 

 

 النائب األول للرئيس:

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 
 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في  (:7المادة ) 

وفي حالة »وذلك بعد تصحيح الخطأ الوارد في الفقرة األخيرة لتكون التقرير، 

 إلى آخر الفقرة.(...« 4، 3، 2العود في الفقرة )
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 (62)الصفحة رقم 

 

 

 العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

شكًرا سيدي الرئيس، لدي رد على استفسار األخت الدكتورة بهية    

، 2( إلى )4، 2، 1من )الجشي، أوالً: أود أن أذكــر أنــه تم تصحيح الفــقرات 

ثانيًا: هناك فرق بين الفقرات األولى والثانية والثالثة والرابعة وخاصة  (.4، 3

، هذا هو السبب، بوجود تفاصيل أكبر من التفاصيل في بعض هذه الفقرات

 وشكًرا.
 

 النائب األول للرئيس:

 شكًرا، هل هناك مالحظات أخرى؟  
 )ال توجد مالحظات( 

 

 النائب األول للرئيس:

إذن يكتفي المجلس بمناقشة هذا المشروع ونصوت اآلن على توصية  

اللجنة وهي االقتراح األبعد، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة 

 مع األخذ في االعتبار تصحيح األخ مقرر اللجنة على النص الوارد في التقرير؟ 
 )أغلبية موافقة( 

 

 النائب األول للرئيس:

إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون،  

 فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
 )أغلبية موافقة(

 

 النائب األول للرئيس: 

إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.  

 وننتقل اآلن إلى البند التالي من جدول األعمال والخاص بمناقشة التقرير 

 التكميلي األول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب 

 ةحول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساط
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 (6ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 
مشروع قانون بالتصديق على 

اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 
وحكومة مملكة أسبانيا لتشجيع 

وتبادل محاية االستثمارات، املرافق 
( لسنة 23للمرسوم امللكي رقم )

 م.2012
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 م 2012 مايو 2التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين اخلمسونالتقرير 
 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية خبصوص 

 بني مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل محاية االستثمارات
 االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالثدور 

 

 

 مقدمـة : 
 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      
 ( املؤرخ يف1021-5-3/ص ل خ أ/ 544الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت  من م،1021 أبريل 24 
بالتصديق على اتفاقية مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

، على أن تتم دراسته وإبداء بني مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل محاية االستثمارات
د تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من املالحظات وإعدا

 تارخيه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 م.1021 أبريل 12املوافق  الرابع والعشرينتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (1)
 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر والر     (2)
 اشتملت على : 

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
. بني مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبرادل محايرة االسرتثمارات   اتفاقية  -

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

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (3)
 

  ،وقد حضر:وزارة املالية 

 مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية.  السيد سامي حممد محيد .1

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.   السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .2

 رئيس قسم العالقات الثنائية.  الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة .3

  
الدكتور علي حسـن الطوالبــ   كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (4)

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. 

 

 .صاحل عبداللطيفسهري وتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة  -
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ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 
 

ـًا  رأي وزارة املاليــة: -ثالثــــ

بينت وزارة املالية أن هذه االتفاقية هتدف إىل تشجيع ومحاية استثمارات مواطين وشركات       
كال الدولتني املوقعتني يف أراضي البلد اآلخر، وذلك من خالل توفري األسس واألطر ال  من 
ة شأهنا املسامهة يف تشجيع التعاون املشترك يف اجملاالت االقتصادية واالستثمارية والتجاري
والصناعية، ووفًقا لالتفاقية يلتزم كال الطرفني املتعاقدين مبعاملة استثمارات الطرف اآلخر على 
إقليمه معاملة عادلة حسب مبادئ القانون الدويل ومبا يتضمن توفري الضمانات الالزمة حلماية 

 االستثمارات وحرية انتقال رؤوس األموال وكافة حقوق املستثمرين يف البلدين.
( اتفاقية تشجيع ومحاية االستثمار مع كل من: 12وقد وقعت مملكة البحرين حىت اآلن )     

، تايلند، ةمصر، اجلزائر، األردن، لبنان، املغرب، سوريا، اليمن، السودان، الصني، اململكة املتحد
إيطاليا،  األمريكية، إيران، فرنسا، اهلند، بيالروسيا، سنغافورة، أملانيا، هولندا، ةالواليات املتحد

 التشيك، بروناي، الفلبني، بلغاريا، ماليزيا، تركمنستان، تركيا، أوزبكستان، وأسبانيا. 
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ـًا: رأي اللجنــة:  رابعـــــ
 

تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب         
واطلعت  وممثلي وزارة املالية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، السعادة أعضاء اللجنة، 

قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية  اللجنة على
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدسرتورية  

هذه االتفاقية هتدف إىل تشجيع وتبادل محاية االستثمارات من خالل ورأت اللجنة أن  ،والقانونية
 توفري أفضل الظروف الستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد يف إقليم الطرف املتعاقد اآلخر.

 

( أهرم  املـادة األو  عرفرت )  ،( مادة23فضاًل عن الديباجة  من )  االتفاقية تتألفحيث     
( سبل تشرجيع ومحايرة   الرابعة( إىل )الثانيةاالتفاقية، وبينت املواد من )يف واردة املصطلحات ال

( لبيان أحكام نرزع امللكيرة   اخلامسة والسادسةاالستثمارات ومعاملتها، وخصصت املادتان )
أو ثرورة أو   ،أو حالة طوارئ وطنية ،أو نزع مسلح آخر ،وتعويض اخلسائر ال  تنتج عن حرب

 و أي حادث مشابه.أ ،غب مدينأو ش ،عصيان مسلح
 

( كل طرف متعاقرد برأن   املادة السابعةوإمعانًا يف توفري أفضل ظروف االستثمار ألزمت )     
يضمن ملستثمري الطرف املتعاقد اآلخر التحويل احلر لكل املبالغ املتعلقة باستثماراهتم، وقرررت  

سرواء وردت هرذه األحكرام يف     ( ترجيح األحكام األكثر رعاية لالستثماراتاملادة الثامنة)
 ،أو كانت التزامًا دوليًا أو اتفاقًا برني أحرد الطررفني املتعاقردين     ،تشريعات أي من الطرفني

 ومستثمري الطرف املتعاقد اآلخر.

( فقد تناولت األحكام املتعلقة براإلحالل يف  احلادية عشرة( إىل )التاسعةأما املواد من ) 
لطرفني املتعاقدين واملنازعات بني طرف متعاقد ومسرتثمر ترابع   احلقوق وتسوية املنازعات بني ا

 للطرف املتعاقد اآلخر.
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( األحكام اخلتامية املتعلقة بنطاق تطبيق االتفاقيرة  الثانية عشرة والثالثة عشرةوتضمنت املادتني )
 ودخوهلا حيز النفاذ وسرياهنا وإهنائها.

    

إن اقتصادها يعترب تاسع أكرب اقتصاد يف العامل من  وتعد أسبانيا من البلدان املتقدمة، حيث     
حيث الناتج احمللي اإلمجايل، وهي عضو يف األمم املتحدة، وحلف مشال األطلسي، ومنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية، ومنظمة التجارة العاملية، ويعترب االقتصاد األسباين املختلط الرأمسايل 

  والسادس يف أوروبا، كما أهنا ثالث أكرب مستثمر يف العامل. هو الثاين عشر على مستوى العامل
   
 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

بني مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل بالتصديق على اتفاقية بني رقم )  ( لسنة )   ( 
 .مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق على واملوافقة، محاية االستثمارات 

 
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامًسا
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  32إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :
 

ـًا.  نانسي دينا إيلي خضوري ةسعادة األستاذ .1  مقرًرا أصلي
ـًا.  محد بن مبارك النعيميسعادة األستاذ  .2  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادس

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنرة  
 توصي مبا يلي:
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بني اقية مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( بالتصديق على اتفاملوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل محاية االستثمارات

 

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 خالـد بن خليفة آل خليفـةد. الشيـخ                  نانسي دينا إيلي خضوري. أ        
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                           نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية               

 والدفاع واألمن الوطين       والدفاع واألمن الوطين                                    
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل محاية االستثمارات
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

اتفاقية بني مملكة البحررين  وعلى 
ومملكة أسبانيا لتشرجيع وتبرادل   

، واملوقعرة يف  محاية االستثمارات
 ،1002مايو  11مدريد بتاريخ 

النواب أقر جملس الشورى وجملس 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

اتفاقية بني مملكة البحررين  وعلى 
ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبرادل  

واملوقعرة يف  ، محاية االستثمارات
 ،1002مايو  11مدريد بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 القانوننصوص مشروع 
 كما وردت من احلكومة

 املادة األو 
ُصودق على اتفاقية برني مملكرة   

أسبانيا لتشرجيع  البحرين ومملكة 
واملوقعة  وتبادل محاية االستثمارات
مررايو  11يف مدريررد بترراريخ 

 واملرافقة هلذا القانون.، 1002

 املادة األو 
 دون تعديل

 املادة األو 
 دون تعديل

 املادة األو 
ُصودق على اتفاقية برني مملكرة   

أسبانيا لتشرجيع  البحرين ومملكة 
واملوقعة  وتبادل محاية االستثمارات
مررايو  11يف مدريررد بترراريخ 

 ، واملرافقة هلذا القانون.1002

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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م7877مارس  7التاريخ :   
 

 

 

 

 

 الدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آ ل خليفة   احملرتم
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
 رقم ) ( لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين مملكةقانون  مشروع :الموضوع

 .البحرين ومملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل حماية االستثمارات

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

 ،رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق م2712 إبريل  11بتاريخ 

رقم ) ( قانون  مشروع من (، نسخة2712 -4 -3ت ق/  ل ص 414ضمن كتابه رقم )

لسنة ) ( بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل حماية 

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات  لجنة الشؤون التشريعية إلىاالستثمارات، 

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة عليه

 

 



 77 

،  األربعاينم، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا 2712 مايو 2وبتاريخ      

 .وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس المذكور، حيث اطلعت على مشروع القانون

 

 

لمبااد  وأحكاام  قاانونال مشاروعإلى عدم مخالفاة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:

رقررم ) ( لسررنة ) ( بالتصررديق علررى اتفاقيررة بررين قررانون  مشررروعتاارى اللجنااة سااالمة      

ماان الناااحيتين  مملكررة البحرررين ومملكررة إسرربانيا لتشررجيع وتبررادل حمايررة االسررتثمارات،

 الدستورية والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون 

بالتصديق على بروتوكول تعديل 
اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع 

التهرب من الضرائب بالنسبة 
للضرائب على الدخل بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

سنغافورة، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  .2010( لسنة 24)
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 م 2012 مايو 2التاريخ : 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين احلادي واخلمسونالتقرير 
اتفاقية جتنب  بالتصديق على بروتوكول تعديلمشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( خبصوص 

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني حكومة االزدواج الضرييب 
 مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة

 الثاين من الفصل التشريعي الثالث دور االنعقاد العادي
 

 

 مقدمـة : 
 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      
 ( املؤرخ يف1021-5-3/ص ل خ أ/ 542الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

الثالث، والذي مت  دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي من م،1021 أبريل 24 
بالتصديق على مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

بروتوكول تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب 
دراسته وإبداء ، على أن تتم على الدخل بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة

املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من 
 تارخيه.
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 م.1021 أبريل 12املوافق  الرابع والعشرينتدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (5)
اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظرر والر     (6)

 اشتملت على : 
 

 ()مرفق مرئيات وزارة املاليرررة. -
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل -

 (مرفق. )بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة

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

 وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع، كل من: (7)
 

 :وزارة املالية، وقد حضر 

 اخلارجية.مدير إدارة العالقات االقتصادية   السيد سامي حممد محيد .4

 رئيس التخطيط االقتصادي واالستراتيجي.   السيد عبدالكرمي حممد بوعالي .5

 رئيس قسم العالقات الثنائية.  الشيخ فراس بن عبدالرمحن آل خليفة .6

  
 الطوالبـة الدكتور علي حســن   كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (8)

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .صاحل سهري عبداللطيفوتوىل أمانة سرر اللجنة السيدة  -
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ـًا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 
ـًا  رأي وزارة املاليــة: -ثالثــــ

بينت وزارة املالية أنه مت إضافة بروتوكول بشأن تبادل املعلومات يف املسائل الضريبية       
التفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني 

ف الرئيسي من هذا الربوتوكول هو حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة، واهلد
أن تقوم السلطات الضريبية املختصة يف كال الطرفني املتعاقدين بتقدمي املساعدة من خالل تبادل 
املعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانني الوطنية للطرفني املتعاقدين، وذلك فيما يتعلق 

علومات دحديد وتقييم ودحصيل هذه بالضرائب املعنية يف هذه االتفاقيات، وتتضمن هذه امل
الضرائب، استرداد وتنفيذ املطالبات لالستحقاقات الضريبية أو التحقيق يف املسائل الضريبية، على 
أن يتم تبادل املعلومات وفًقا ألحكام هذه االتفاقيات بسرية تامة ومبا ال يتعارض مع القوانني 

 واملمارسات اإلدارية احمللية.
هذه الربوتوكول جاء من متطلبات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وإن إضافة      
(OECD( واملنتدى العاملي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية ،)GFTEI وال  مت )

 إقرارها من قبل األمم املتحدة، وجمموعة العشرين. 

 
ـًا: رأي اللجنــة:  رابعـــــ

 

وقد مت تبادل وجهات النظر بشأنه مرن قبرل أصرحاب     تدارست اللجنة مشروع القانون،     
واطلعت  وممثلي وزارة املالية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس، السعادة أعضاء اللجنة، 
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قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي جلنة الشؤون التشريعية  اللجنة على
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدسرتورية  

هذا الربوتوكول يهدف إىل تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضررييب  ، ورأت اللجنة أن والقانونية
لتهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني البلدين، حيث نصت املرادة األوىل  ومنع ا

( من االتفاقية )تبادل املعلومات(  واالستعاضة عنره  14من الربوتوكول على حذف نص املادة )
بنص يتألف من مخس فقرات تنص على االلتزام بتقدمي املعلومات بني الدولتني واملتعلقرة بتنفيرذ   

ية أو القوانني احمللية املتعلقة بالضرائب، مع عدم إلزام أي دولة بتقدمي أو الكشف عن أسرار االتفاق
جتارية أو اقتصادية أو صناعية أو مهنية أو عمليات جتارية أو معلومات تتعلق بالنظرام العرام يف   

 الدولتني املتعاقدتني.
      

نطاق تطبيقها، حيث بينت ، وقد ( مادة12من ) االتفاقية فضال عن الديباجةهذه تتألف كما      
حددت ، كما الدولتني املتعاقدتني أو كلتيهماتسري أحكامها على األشخاص املقيمني يف أي من 

االتفاقية الضرائب ال  تسري عليها أحكامها وهي الضرائب على الدخل ال  تفرضرها الدولرة   
، أيًا كانت طريقة جبايتها، وتشمل بالنسربة  املتعاقدة وأي من وحداهتا اإلدارية أو سلطاهتا احمللية

بشرأن   2292( لسنة 11ململكة البحرين ضريبة الدخل املفروضة مبوجب املرسوم بقانون رقم )
 وتعديالته يف شأن ضريبة الدخل. 2244( لسنة 2تعديل أحكام املرسوم رقم )

 

وتشمل الردخل مرن   حددت االتفاقية املصادر املختلفة للدخل ومدى خضوعها للضريبة و     
األموال غري املنقولة، واألرباح التجارية، واألرباح الناشئة عن النقل البحري واجلوي واملشراريع  
املشتركة، وأرباح األسهم، والدخل من الذمم الدائنة، واإلتاوات، واألرباح الرأمسالية، والردخل  

ومكافآت أعضاء  –تقلة مهنية أو غريها مستقلة أو غري مس –الناشئ عن تقدمي خدمات شخصية 
جمالس إدارة الشركات، ودخل الفنانني والرياضيني، ومعاشات التقاعد، والدخل من الوظرائف  

 احلكومية وغريها من الدخول األخرى.
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عاجلت االتفاقية على حنو مفصل كيفية جتنب االزدواج الضرييب ومنرع الترهرب مرن    وقد      
أكدت على مبدأ أساسي وهو عردم  ، وة سنغافورةمملكة البحرين ومجهوريالضرائب يف كل من 

التمييز يف املعاملة، حبيث ال جيوز إخضاع مواطين دولة متعاقدة يف إقليم الدولة املتعاقدة األخررى  
الدولة املتعاقدة  مواطنومن تلك ال  خيضع هلا  ألية ضرائب أو التزامات ختتلف أو تكون أكثر عبئًا

 األخرى يف ظروف مماثلة.

حددت االتفاقية آلية حسم اخلالفات ال  قد تنشأ حول تطبيق أحكامها، واعتربت التسوية و     
 الودية هي أساس حسم هذا اخلالف.

أكدت على عدم املساس بأية مزايا ضريبية مقررة ألعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسري   كما     
 فاقيات اخلاصة.والقنصلي مبقتضى القواعد العامة للقانون الدويل أو مبوجب االت

وتعترب سنغافورة رابع أهم مركز مايل يف العامل، حيث تلعب دوًرا مهًما يف االقتصاد العاملي،      
ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ يف العامل من ناحية النشاط، كما تعترب سنغافورة حمروًرا هاًمرا   

وصناعاهتا الرئيسرية تشرمل   ملنطقة جنوب شرقي آسيا، ويعتمد اقتصادها على التجارة الدولية، 
اإللكترونيات واخلدمات املالية، ومعدات حفر آبار النفط، وتكرير النفط، وتصنيع األدوية، واملواد 

 الغذائية املصنعة واملشروبات، ومنتجات املطاط، وإصالح السفن.
 

 مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      
 بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب رقم )  ( لسنة )   ( 

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني حكومة مملكة البحرين وحكومة 
 .مواد املشروع كما وردت يف اجلدول املرفق واملوافقة على،  مجهورية سنغافورة
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ـًا  مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار  -خامســــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  32إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :
 

ـًا.  سعادة األستاذ محــد بن مبــارك النعيمي .3  مقرًرا أصليـــ
ـًا.  نانسي دينا إيلي خضوري ةسعادة األستــاذ .4  مقرًرا احتياطي

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادســـــــ

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

 
 

بالتصديق على مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
تهرب من الضرائب بالنسبة بروتوكول تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب ومنع ال

 .للضرائب على الدخل بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة
 

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

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 د. الشيـخ خالـد بن خليفة آل خليفـة                           خضوري إيلي نانسي دينا. أ      
رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                                                                        نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية             

 والدفاع واألمن الوطين           والدفاع واألمن الوطين                                   
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 قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب 
 ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة
 املوادنصوص 

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

( لسرنة  11وعلى القانون رقرم ) 
بشأن التصديق على اتفاقية  1005

جتنب االزدواج الضررييب ومنرع   
من الضررائب بالنسربة   التهرب 

للضرائب على الدخل بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 ،سنغافورة
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقيرة  

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ـ  خليفـة     ى آل حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

( لسرنة  11وعلى القانون رقم )
بشأن التصديق على اتفاقية  1005

جتنب االزدواج الضررييب ومنرع   
من الضررائب بالنسربة   التهرب 

للضرائب على الدخل بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

 ،سنغافورة
وعلى بروتوكول تعديل اتفاقيرة  
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 املوادنصوص 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

جتنب االزدواج الضررييب ومنرع   
ة التهرب من الضررائب بالنسرب  
للضرائب على الدخل بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

املوقع يف مدينة املنامرة   سنغافورة
 ،1002أكتوبر  25بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 عليه وأصدرناه:
 

جتنب االزدواج الضررييب ومنرع   
التهرب من الضررائب بالنسربة   
للضرائب على الدخل بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

املوقع يف مدينة املنامرة   سنغافورة
 ،1002أكتوبر  25بتاريخ 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صردقنا  

 وأصدرناه: عليه
 

 املادة األو 
بروتوكرول تعرديل   صودق على 

اتفاقية جتنب االزدواج الضررييب  
ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة 

 األو املادة 
 دون تعديل

 املادة األو 
 دون تعديل

 املادة األو 
بروتوكول تعرديل  صودق على 

اتفاقية جتنب االزدواج الضررييب  
ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة 



 77 

 املوادنصوص 
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

للضرائب على الدخل بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

املوقع يف مدينة املنامرة   سنغافورة
، 1002أكترروبر  25بترراريخ 

 واملرافق هلذا القانون.
 

للضرائب على الدخل بني حكومة 
مملكة البحرين وحكومة مجهورية 

املوقع يف مدينة املنامرة   سنغافورة
، 1002أكترروبر  25بترراريخ 

 واملرافق هلذا القانون.
 

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 

 
 

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هرذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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م7877مارس  7التاريخ :   
 

 

 

 

 

 احملرتمالدكتور / الشيخ خالد بن خليفة آ ل خليفة   
 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  

 
قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جتنب االزدواج  :الموضوع

الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني حكومة مملكة البحرين 
 وحكومة مجهورية سنغافورة

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته،، السالم

 

 

رئيس  السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق م2712إبريل   11بتاريخ 

قانون رقم )  (  من (، نسخة2712 -4 -3ت ق/  ل ص 447ضمن كتابه رقم ) ،المجلس
 لسنة ) ( بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جتنب االزدواج الضرييب 

الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني حكومة مملكة البحرين ومنع التهرب من 
والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء  لجنة الشؤون التشريعية إلى وحكومة مجهورية سنغافورة،

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة المالحظات عليه
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،  األربعاينم، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعهاا 2712 مايو 2وبتاريخ      

 .المذكور، وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس حيث اطلعت على مشروع القانون

 

 

لمبااد  وأحكاام  قاانونال مشاروعإلى عدم مخالفاة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 الدستور.

 

 رأي اللجنة:

قانون رقم )  ( لسنة )  ( بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية ترى اللجنة سالمة      
جتنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بني 

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، حكومة مملكة البحرين وحكومة مجهورية سنغافورة

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الثاين للجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية خبصوص قرار 
جملس النواب حول قرار جملس 

الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 

بتنظيم مهنة  1976( لسنة 21)
الداللة يف العقارات، املرافق للمرسوم 

 م.2007 لسنة( 59امللكي رقم )
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 م2012مايو  3 التاريخ :
 

  التقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 مكرًرا( من قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن 13حول املادة الثالثة )

( لسنة 21بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) )  ( ( لسنة مشروع قانون رقم ) 
 م2007( لسنة 59م بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1976

 
 
 
 

 : مقدمــة
 

 

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس صاحب  أرسلم  1021 أبريل 2بتاريخ      
( إىل جلنة الشؤون التشريعية  1021-5 -3ص ل ت ق/  540خطابًرا برقم )  الشورى

م، 1021 أبريل 2املنعقدة بتاريخ  والعشرينة اًء على قرار اجمللس يف جلسته اخلامسوالقانونية، بن
قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس من مكرًرا(  23باملوافقة على استرداد املادة الثالثة )

بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  )  ( لسنة(  مشروع قانون رقم )الشورى بشأن 
( 59م بتنظيم مهنة الداللة يف العقارات، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1976( لسنة 21)

يتضمن رأي تكميلي ، على أن تتم دراستها وإبداء املالحظات وإعداد تقرير م2007لسنة 
 اللجنة بشأهنا ليتم عرضه على اجمللس. 
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 ءات اللجنة :إجرا -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

 

خرالل دور   – املذكور مشروع القانونمن  مكرًرا(  23املادة الثالثة ) تدارست اللجنة (7)
       املنعقرد بتراريخ   لسادس والرثالثني ا يف االجتماع -ي الثالثاالنعقاد الثاين من الفصل التشريع

 م.1021 أبريل 24
 
 

مكرًرا(  موضوع  23اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملادة الثالثة ) (7)
 البحث والدراسة، وال  اشتملت على ما يلي:

 

  .قرار جملس النواب األول بشأن املادة -

 .بشأن املادة قرار جملس الشورى األول -
 
 
 

  باجمللس:اللجنة من األمانة العامة  اجتماعاتشارك يف 
 

 . للمجلـس وينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .1
 

 
 

  مريفت علي حيدر السيدةتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا: رأي اللجنة:  ثانيـ

 
وتبادلت وجهات   من مشروع القانون، مكرًرا(  23املادة الثالثة )بعد أن تدارست اللجنة      

سالمة ما انتهت إليه يف توصيتها السابقة بشأن  فقد انتهت اللجنة إىلالنظر مع املستشار القانوين، 

 املادة، وذلك على النحو الوارد يف اجلدول.

ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث
 

الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كرل  ( من الالئحة الداخلية جمللس  32إعمااًل لنص املادة ) 
 من :

 

ـًااألستاذة مجيلة علي نصيف                   .1  .مقرًرا أصلي

 .امقرًرا احتياطًي                     أمحد إبراهيم هبزاد األستاذ .2

 

 
ـًا  توصية اللجنة :  -رابع

 

القانون، فإن اللجنرة  مشروع أثناء دراسة  دار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 : مبا يلي توصي

 

قـرار  من مكرًرا(  23ة الثالثة )اداملوافقة على متسك جملس الشورى بقراره السابق بالنسبة للم -

بتعـديل   )  ( ( لسنة مشروع قانون رقم )جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن 

نة الداللـة يف العقـارات،   م بتنظيم مه1976( لسنة 21بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )
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وذلك على التفصيل الروارد يف اجلردول   م، 2007( لسنة 59املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 املرفق.

 
 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 
 

 دالل جاسم الزايد                               رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                               نائب رئيس اللجنة  
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 مكرًرا( املعادة من قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن 13املادة الثالثة )
م بتنظيم مهنة الداللة يف 1976( لسنة 21بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام املرسوم مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  (  

 م2007( لسنة 59العقارات، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
 

النص يف مشروع 
 القانون

قرار جملس النواب 
 السابق

 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى

 املادة الثالثة
 ( مكررًا13مادة )

 
 
 
 
 
 
 

 املادة الثالثة
 ( مكررًا13مادة )
إحرررالل كلمرررة  -

ــارياالع) ( حمررل تب
( أينما املعنويكلمة )

 وردت يف نص املادة.
وحيكم إحالل عبارة ) -

ــخص   ــى الش عل
االعتباري بالعقوبات 

 املادة الثالثة
 ( مكررًا13مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

كلمة  النواب بإحالل

ــاري) ( حمررل االعتب

( أينما املعنويكلمة )

 املادة الثالثة
 ( مكررًا13مادة )

   قررار  املوافقة علرى
جملررس الشررورى  
بررإحالل عبررارة  

( حمل عبرارة  وبعلم )
( الواردة يف أو بامس )

الفقرررة األوىل مررن 
املادة، وذلك لوجاهة 

 املادة الثالثة
 ( مكررًا13مادة )
التمسك بقرار جملس  -

 الشورى السابق.
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النص يف مشروع 
 القانون

قرار جملس النواب 
 السابق

 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــادة  ــواردة يف امل ال
ــذا  13) ــن ه ( م

( حمل عبرارة  القانون
وحيكــم علــى  )

الشــخص املعنــوي 
بغرامة تعادل الغرامة 
املعاقب هبا عن اجلرمية 

( الواردة اليت وقعت.
وىل يف هناية الفقرة األ

 من املادة.
إعادة صوغ الفقررة   -

الثانيررة مررن املررادة 
وللجهــة لتصرربح: )

 وردت يف نص املادة.

إحرررالل عبرررارة  -
( حمل عبرارة  وبعلم )
( الواردة يف أو بإمس )

الفقرررة األوىل مررن 
 املادة.

عدم املوافقة على قرار  -
بإحالل  جملس النواب

وحيكم علـى  عبارة )
الشخص االعتبـاري  
بالعقوبات الواردة يف 

( من هذا 13املادة )
( حمل عبرارة  القانون

التعديل اجملرى علرى  
 املادة.

  التمسك بقرار جملس
النررواب بشررأن  
التعديالت األخررى  

 اجملرية على املادة.
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النص يف مشروع 
 القانون

قرار جملس النواب 
 السابق

 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يف حالـة   –املختصة 
ســحب  –اإلدانــة 

التــرخيص ازاولــة 
مهنة الوساطة مدة ال 
تزيد على ثالثة أشهر 
وتضاعف هذه املدة 
ــرار  ــد تكـ عنـ

 (.املخالفة.
بدال  )و(إحالل عبارة  -

بعرد   )أو(من عبارة 
عبررارة أو بامسرره أو 

 .بواسطة
 )وقف(إحالل عبارة  -

وحيكــم علــى  )
الشــخص املعنــوي 
بغرامة تعادل الغرامة 
املعاقب هبا عن اجلرمية 

( الواردة اليت وقعت.
الفقرة األوىل يف هناية 
 من املادة.

 إحرررالل عبرررارة -
حمرل  ( وللمحكمة)

ــة( عبررارة  )وللجه
الواردة يف بداية الفقرة 

 الثانية.
يف حالة حذف عبارة ) -
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النص يف مشروع 
 القانون

قرار جملس النواب 
 السابق

 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى

 
 
 
 
 
 
 

 
 

دون اإلخالل مبسرئولية  
الشررخص الطبيعرري  
املنصوص عليها يف هرذا  
القانون، يسأل الشخص 

برردال مررن عبررارة 
بعد عبرارة   )سحب(

 يف حالة اإلدانة.
)يف حالة إضافة عبارة  -

 يف هناية الفقرة. العود(
 
 
 

وعلى ذلك يكون نـص  
 املادة بعد التعديل:

 
دون اإلخالل مبسرئولية  
الشررخص الطبيعرري  

( من الفقررة  اإلدانة
 الثانية.

وقـف  )إحالل عبارة  -
التــرخيص ازاولــة 
مهنة الوساطة مدة ال 
تزيد علـى ثالثـة   

حمرل عبرارة   ( أشهر
)غلــق الشــركة أو 

ترخيصــها ســحب 
 حسب األحوال(.

 

وعلى ذلك يكون نـص  
 املادة بعد التعديل:

 
 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نـص  
 املادة:

 
دون اإلخالل مبسرئولية  
الشررخص الطبيعرري  

 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نـص  
املادة كما أقره جملـس  

 الشورى:
دون اإلخالل مبسرئولية  
الشررخص الطبيعرري  
املنصوص عليها يف هرذا  
القانون، يسأل الشخص 
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النص يف مشروع 
 القانون

قرار جملس النواب 
 السابق

 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى

املعنوي جنائًيا عن اجلرائم 
املنصوص عليها يف هرذا  
القررانون إذا وقعررت  
أو  حلسررابه أو بإمسرره 

بواسطة أحد أجهزتره أو  
ممثليه أو أحد العراملني  
لديرره ومكررم علررى 
الشخص املعنوي بغرامة 
تعادل الغرامة املعاقب هبا 
 عن اجلرمية ال  وقعت.
يف  –وللجهة املختصرة  
غلرق   –حالة اإلدانرة  

الشررركة أو سررحب  
ترخيصررها حسررب  

املنصوص عليها يف هرذا  
القانون، يسأل الشخص 

جنائًيرا عرن    االعتباري
اجلرائم املنصوص عليهرا  
يف هذا القانون إذا وقعت 

 بواسرطة وبامسه وحلسابه 
أحد أجهزته أو ممثليره أو  

وحيكم أحد العاملني لديه 
على الشخص االعتباري 
بالعقوبات الـواردة يف  

( مـن هـذا   13املادة )
 القانون.

يف  –وللجهة املختصـة  

 
دون اإلخالل مبسرئولية  
الشررخص الطبيعرري  
املنصوص عليها يف هرذا  
القانون، يسأل الشرخص  

جنائًيرا عرن    االعتباري
اجلرائم املنصوص عليهرا  
يف هذا القانون إذا وقعت 

أو بواسطة  وبعلم حلسابه 
أحد أجهزته أو ممثليره أو  
أحد العاملني لديه ومكم 
على الشخص املعنروي  
بغرامة تعرادل الغرامرة   

املنصوص عليها يف هرذا  
القانون، يسأل الشخص 

جنائًيرا عرن    االعتباري
اجلرائم املنصوص عليهرا  
يف هذا القانون إذا وقعت 

 بواسطةأو  وبعلم حلسابه 
أحد أجهزته أو ممثليره أو  

وحيكم أحد العاملني لديه 
على الشخص االعتباري 
بالعقوبات الـواردة يف  

( مـن هـذا   13املادة )
 القانون.

يف  –وللجهة املختصـة  

جنائًيرا عرن    االعتباري
اجلرائم املنصوص عليهرا  
يف هذا القانون إذا وقعت 

أو بواسطة  وبعلم حلسابه 
أحد أجهزته أو ممثليره أو  
أحد العاملني لديه ومكم 
على الشخص املعنروي  
بغرامة تعرادل الغرامرة   
املعاقب هبا عن اجلرمية ال  

ــة وقعررت.  وللمحكم
وقف الترخيص  املختصة

ازاولة مهنة الوسـاطة  
مدة ال تزيد على ثالثـة  
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النص يف مشروع 
 القانون

قرار جملس النواب 
 السابق

 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى

 األحوال.
 
 

وقـف   –حالة اإلدانـة  
 الترخيص ازاولة مهنـة 
الوساطة مدة ال تزيـد  
ــهر   ــة أش ــى ثالث عل
وتضاعف هذه املـدة يف  

 حالة العود.

املعاقب هبا عن اجلرمية ال  
ــة وقعررت.  وللمحكم
وقف الترخيص  املختصة

ازاولة مهنة الوساطة مدة 
 ال تزيد على ثالثة أشهر.

 

وقـف   –حالة اإلدانـة  
الترخيص ازاولة مهنـة  
الوساطة مدة ال تزيـد  
ــهر   ــة أش ــى ثالث عل
وتضاعف هذه املـدة يف  

 حالة العود.

 أشهر.
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للجنة الشؤون التقرير التكميلي 
التشريعية والقانونية خبصوص 
مشروع قانون بتعديل بعض 

( 14أحكام املرسوم بقانون رقم )
م بشأن التوثيق، 1971لسنة 

رقم  يكملرافق للمرسوم امللا
 م.2008( لسنة 87)
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 م2012مايو  3 التاريخ :
 

  التقريـر التكميلي الثاين للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
 حول املادة األو  من 

( لسنة 14بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ) )  ( ( لسنة مشروع قانون رقم ) 
 م بشأن التوثيق1971

 
 
 

 : مقدمــة
السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس املعايل صاحب  أرسلم  1021 أبريل 15بتاريخ      

( إىل جلنة الشؤون  1021-5 -3ص ل ت ق/  591خطابًرا برقم )  جملس الشورى

        املنعقدة بتاريخ والعشرينة اًء على قرار اجمللس يف جلسته السابعالتشريعية والقانونية، بن

بتعديل  )  (   نة( لس )   مشروع قانون رقممن  بإعادة املادة األوىل م، 1021 أبريل 13

، على أن تتم دراستها م بشأن التوثيق1971( لسنة 14بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 يتضمن رأي اللجنة بشأهنا ليتم عرضه على اجمللس. تكميلي وإبداء املالحظات وإعداد تقرير 
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 إجراءات اللجنة : -أواًل

 

 التالية : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات
 

 العرادي  خالل دور االنعقاد – املذكور مشروع القانون املادة األوىل من تدارست اللجنة (7)
 م.1021 مايو 1د بتاريخ املنعقر األربعني يف االجتماع -ل التشريعي الثالثالثاين من الفص

 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها للمادة األوىل على الوثائق املتعلقة هبا.  (7)

 الدكتور عبدالعزيز أبلة على االقتراح املقدم من سعادة عضو اجمللس اطلعت اللجن (7)
 )مرفق(خبصوص املادة األوىل. 

الدكتورة ندى حفاظ، اجمللس  ياطلعت اللجنة على االقتراح املقدم من سعادة عضو (7)
 )مرفق(خبصوص املادة األوىل.  األستاذ عبدالرمحن مجشريو

 األستاذة لولوة العوضي سعادة عضو اجمللس تدارست اللجنة االقتراح الذي تقدمت به (1)
البند )ج( )أوال( من املادة ليصبح "القانونيني املتفرغني أو املتقاعدين الذين  بشأن تعديل

 أمضوا عشر سنوات على األقل يف ممارسة العمل القانوين".

 

 

 
 
 

  اللجنة من األمانة العامة باجمللس: اجتماعاتشارك يف 
 

 للمجلـس. وينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .2

 

 
 

  مريفت علي حيدر، أمني سر اللجنة السيدةتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا: رأي اللجنة:  ثاني

 

من مشروع القانون، وحبثت أوجه املالحظات ال  مت  املادة األوىلبعد أن تدارست اللجنة      

                 املنعقدة بتاريخ والعشرينة السابعيف اجللسة  اجمللسأعضاء سعادة قبل إبداؤها من 

اجمللس أعضاء سعادة واطلعت على االقتراحات املقدمة من  ،األوىلحول املادة  م1021 أبريل 13

واألستاذة لولوة ، األستاذ عبدالرمحن مجشريوالدكتورة ندى حفاظ، و ،الدكتور عبدالعزيز أبل

النص كما أقرته اللجنة يغطي جوهر االقتراحات املقدمة، أن   اللجنة إىلانتهت د فق  ،العوضي

كما أن التوسع يف الفئات املصرح هلا بالقيام بأعمال التوثيق يتعارض مع توجه اللجنة واملالحظات 

ال  أبداها بعض السادة أعضاء اجمللس بشأن حصر الفئات وعدم التوسع فيها نظًرا خلطورة أعمال 

 التوثيق.

وقد استعرضت اللجنة املالحظات ال  أبداها السادة أعضاء اجمللس خبصوص البند ثانيًرا من      

املادة واملتعلق بالقرار الذي يصدره وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، ونظًرا لوجود لبس 

إىل أن الرسوم وخلط بني بعض املفاهيم الواردة يف البند ثانيًرا، فقد رأت اللجنة ضرورة التنويه 

يف البند )ح( من ثانيًرا هي الرسوم  احملددة ال  يستوفيها املرخص له نظري أعمال التوثيق ال  

وال يدخل من ضمنها املبالغ ال  يقدرها املرخص له نظري أتعابه عن األعمال ال  يقوم  يقوم هبا،
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السداد سنويًرا من ِقبل من يعطى من ثانيًرا فتكون واجبة  هبا. أما الرسوم الواردة يف البند )و(

 الترخيص للقيام بأعمال التوثيق.

ورأت اللجنة أنه يقصد بالكفالة الواردة يف البند )ز( من ثانيًرا  املبلغ الذي يودعه املرخص      

 له لدى جهة الترخيص كضمانة عن أعمال التوثيق ال  يقوم هبا.

      

غة املادة األوىل، وذلك على النحو الوارد يف اجلردول  وعليه فقد أوصت اللجنة بإعادة صيا     

 املرفق. 

 

ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ثالث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كرل   32إعمااًل لنص املادة ) 
 من :

 

ـًااألستاذ حممد حسن الستري                   مقرًرا  .3  .أصلي

 .ااحتياطًيمقرًرا األستاذة رباب عبدالنيب العريض               .4
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ـًا  توصية اللجنة :  -رابع
 

مشروع القانون، فإن اللجنرة  أثناء دراسة  دار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما      
 : مبا يلي توصي

 

 )  ( ( لسـنة  مشروع قانون رقـم )  املادة األوىل من اللجنة بشأن ةتوصي املوافقة على -

وذلرك   ،م بشأن التوثيق1971( لسنة 14بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.ب

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،          
 

 
 
 

 دالل جاسم الزايد                               رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                               نائب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       ( املادة األو  املعادة من 
 بشأن التوثيق 1971( لسنة 14بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم )

 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 األو املادة 

 

 

 

ضاف إىل املرسوم بقرانون رقرم   ي

بشأن التوثيق،  2292( لسنة 25)

 املادة األو  

 .قررت اللجنة إعادة صياغة املادة 
 

ة بعد ادوعلى ذلك يكون نص امل

 التعديل:

يضاف إ  املرسوم بقانون رقم 

بشأن التوثيق،  1971( لسنة 14)

( مكرًرا، 1مادة جديدة برقم )

 

 

 

 

يضاف إ  املرسوم بقانون رقم 

بشأن التوثيق،  1971( لسنة 14)

( مكرًرا، 1مادة جديدة برقم )
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

( مكررًا، نصها 2مادة جديدة برقم )

 اآليت:

 

"جيوز لروزير العردل والشرئون    

اإلسالمية منح ترخيص للقيام بكل 

 أعمال كاتب العدل بنراءً  بعض أو

على طلب ممن تتوافر فيه الشرروط  

 -من بني الفئات اآلتية:

 نصها اآليت:

 ( مكرًرا:1مادة )

أواًل: جيوز لوزير العدل والشؤون 

اإلسالمية واألوقاف منح ترخيص 

بعض أعمال كاتب  للقيام بكل أو

العدل بناًء على طلب من الفئات 

 اآلتية:

 .القضاة املتقاعدين –أ 

احملامني املشتغلني اجملازين أمام  -ب

 نصها اآليت:

 ( مكرًرا:1مادة )

أواًل: جيوز لوزير العدل والشؤون 

اإلسالمية واألوقاف منح ترخيص 

للقيام بكل أو بعض أعمال كاتب 

العدل بناًء على طلب من الفئات 

 اآلتية:

 .القضاة املتقاعدين –أ 

احملامني املشتغلني اجملازين أمام  -ب
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 يف ومرن  املتقاعردين  ةالقضا-2 

يف شرأن   يسرىحكمهم ممن 

تعيينهم أحكام قانون السرلطة  

 القضائية.

أمرام حمكمرة    احملامني اجملازين-1 

 التمييز.

الذين أمضوا مردة   لقانونينيا-3 

سنوات يف ممارسة عمل  عشرة

 حمكمة التمييز.

أمضوا عشر  القانونيني الذين –ج 

 ممارسة سنوات على األقل يف

أو  من غري املوظفني  قانوينالعمل ال

يف القطاع العام أو  العاملني

 اخلاص.

ويشترط يف طالب الترخيص ما 

 يلي:

 ن يكون حبريين اجلنسية.أ .1
 هلية.ن يكون كامل األأ .2

 حمكمة التمييز.

أمضوا عشر  القانونيني الذين –ج 

 ممارسة سنوات على األقل يف

أو  من غري املوظفني  قانوينالعمل ال

 يف القطاع العام أو اخلاص. العاملني

 

ويشترط يف طالب الترخيص ما 

 يلي:

 ن يكون حبريين اجلنسية.أ .1
 هلية.ن يكون كامل األأ .2
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 قانوين.

وجيوز ملن رفض طلبره أن يطعرن   

على قرار الرفض أمرام احملكمرة   

مرن   ااملختصة خالل ثالثني يوًمر 

برفض طلبه أو بعد مضري  إبالغه 

 شهر على تقدمي طلبه دون رد.

ويصدر الوزير قرارًا يتضمن بيران  

أعمال التوثيق ال  جيوز الترخيص 

ن يكون حممود السرية حسن أ .3
ــد أ، والســمعة ــون ق ال يك

حكام جنائية أو أصدرت ضده 
 ،مانةتأديبية ماسة بالشرف واأل

 لي  اعتباره.إحىت لو رد 
 

 

ثانًيا: يصدر وزير العدل والشؤون 

قراًرا يتضمن اإلسالمية واألوقاف 

 ما يأيت:

املعايري اليت جيري على أساسها  - أ

ن يكون حممود السرية حسن أ .3
ــد أ، والســمعة ــون ق ال يك

حكام جنائية أو أصدرت ضده 
 ،مانةتأديبية ماسة بالشرف واأل

 لي  اعتباره.إحىت لو رد 
 

 

ثانًيا: يصدر وزير العدل والشؤون 

اإلسالمية واألوقاف قراًرا يتضمن 

 ما يأيت:

املعايري اليت جيري على أساسها أ_ 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

يف القيام هبا، والشروط واإلجراءات 

الالزمة إلصدار الترخيص ومدتره  

 وجتديده وحاالت سحبه وإلغائه،

والشروط الواجرب توافرهرا يف   

ي طالب الترخيص ويف املكان الرذ 

سوف يزاول فيه أعماله املرخص له 

هبا وأيام ومواقيت العمرل فيره،   

على املرخص  يلتزم والواجبات ال 

طلب ب من بني املتقدمني التفضيل

الترخيص بالنسبة لكل فئة من 

      الفئات املنصوص عليها يف 

 ( من هذه املادة. أواًل)

أعمال التوثيق اليت جيوز  - ب

 الترخيص يف القيام هبا.

الشروط واإلجراءات الالزمة  -ج

إلصدار الترخيص ومدت  

طلب ب من بني املتقدمني التفضيل

الترخيص بالنسبة لكل فئة من 

      الفئات املنصوص عليها يف 

 ( من هذه املادة. أواًل)

أعمال التوثيق اليت جيوز   - ب

 الترخيص يف القيام هبا.

الشروط واإلجراءات الالزمة  -ج

إلصدار الترخيص ومدت  
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

القيام هبا والردفاتر والسرجالت   

الواجب عليه إمساكها، واجلزاءات 

 املخالفة. دال  توقع يف حقه عن

ويتضمن القرار الذي يصدره الوزير 

ن الرسوم السنوية االشأن بي هذا يف

يلتزم املررخص لره بأدائهرا    ال  

والكفاالت ال  جيب عليه تقدميها 

ال   االتعابالستصدار الترخيص، و

 وجتديده.

الشروط الواجب توافرها يف  -د

املكاتب اليت يباشر فيها 

أعمال كاتب  ل  املرخص

العدل، وأيام ومواقيت العمل 

 فيها.

الدفاتر والسجالت الواجب  -هـ 

إمساكها  ل  على املرخص

 وحفظها، واألختام املستعملة.

 وجتديده.

الشروط الواجب توافرها يف  -د

املكاتب اليت يباشر فيها 

أعمال كاتب  ل  املرخص

العدل، وأيام ومواقيت العمل 

 فيها.

الواجب الدفاتر والسجالت  -هـ 

إمساكها  ل  على املرخص

 وحفظها، واألختام املستعملة.
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

ق عن أعمال التوثيق ال  يقوم حتست

 هبا املرخص له.

اليت يلتزم  السنوية الرسومبيان  -و

إلصدار  املرخص ل  بأدائها

مخسمائة اا ال يتجاوز  الترخيص

 ا.ـًدينار سنوي

الكفالة اليت جيب تقدميها مبلغ  –ز 

 إلصدار الترخيص.

 ناليت تستحق ع رسومال -ح

 أعمال التوثيق اليت يقوم هبا

 .املرخص ل 

اليت يلتزم  السنوية بيان الرسوم -و

إلصدار  املرخص ل  بأدائها

مخسمائة اا ال يتجاوز  الترخيص

 ا.ـًدينار سنوي

الكفالة اليت جيب تقدميها مبلغ  –ز 

 إلصدار الترخيص.

 ناليت تستحق ع رسومال -ح

 وم هباأعمال التوثيق اليت يق

 .املرخص ل 
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

إجراءات املساءلة التأديبية  –ط 

كن توقيعها واجلزاءات اليت مي

على املرخص ل  اا فيها إلغاء 

الترخيص يف حالة ارتكاب  

ملخالفات للواجبات املناطة ب  

أو خروج  على مقتضى 

الواجب يف أدائها باعتباره 

ـًا خبدمة عامة.  مكلف

ـًا: يصدر وزير العدل  ثالث

إجراءات املساءلة التأديبية  –ط 

واجلزاءات اليت ميكن توقيعها 

على املرخص ل  اا فيها إلغاء 

الترخيص يف حالة ارتكاب  

ملخالفات للواجبات املناطة ب  

أو خروج  على مقتضى 

الواجب يف أدائها باعتباره 

ـًا خبدمة عامة.  مكلف

ـًا: يصدر وزير العدل  ثالث
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

قراره انح الترخيص أو رفض  

ا من ـًيوما خالل ستني ـًمسبب

ب الترخيص. تاريخ تقدمي طل

ا على ـًويعترب فوات ستني يوم

الطلب بالترخيص دون البت تقدمي 

ا للطلب. ـًا ضمنيـًفي  رفض

وجيوز ملن رفض طلب  صراحة أو 

ا الطعن على قرار الرفض ـًنضم

اإلسالمية واألوقاف  والشؤون

قراره انح الترخيص أو رفض  

ا من ـًا خالل ستني يومـًمسبب

ب الترخيص. تاريخ تقدمي طل

ا على ـًويعترب فوات ستني يوم

الطلب بالترخيص دون البت تقدمي 

ا للطلب. ـًا ضمنيـًفي  رفض

وجيوز ملن رفض طلب  صراحة أو 

ا الطعن على قرار الرفض ـًنضم
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 نصوص مواد مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 توصية جلنة 
 ريعية والقانونيةالشؤون التش

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

احملكمة املختصة خالل ثالثني أمام 

ا من تاريخ إعالن  برفض ـًيوم

دة من تاريخ طلب  أو خالل ذات امل

 الرفض الضمين للطلب.

املختصة خالل ثالثني احملكمة أمام 

ا من تاريخ إعالن  برفض ـًيوم

طلب  أو خالل ذات املدة من تاريخ 

 الرفض الضمين للطلب.
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية خبصوص قرار جملس 

النواب حول قرار جملس الشورى 
محاية خبصوص مشروع قانون بشأن 

املستهلك املرافق للمرسوم امللكي 
مشروع م، و2009( لسنة 2رقم )

)املعد يف  قانون بشأن محاية املستهلك
ح بقانون املقدم من ضوء االقترا

 جملس الشورى 
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 م2012مايو  3التاريخ :
 

 
 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونيةالثالثون  تقريرال

 بشأن
مشروع قانون بشأن محاية املستهلك،  قرار جملس الشورى حول قرار جملس النواب خبصوص 

 ومشروع قانون محاية املستهلك )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى(

 
 

 : مقدمــة
 

 

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس صاحب  أرسلم  1021أبريل  11بتاريخ 
( إىل جلنة الشؤون التشريعية  1021-5 -3ص ل ت ق/  562خطابًرا برقم )  الشورى

مشروع قانون بشأن  قرار جملس الشورى حول  قرار جملس النواب خبصوصوالقانونية، بشأن 
قتراح بقانون املقدم من محاية املستهلك، ومشروع قانون محاية املستهلك )املعد يف ضوء اال

على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ، جملس الشورى(
 ليتم عرضه على اجمللس. 

 
 
 

 
 
 



  

 777 

 
 

 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
 

مشروعي القانونني  قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى حول تدارست اللجنة (7)
يف االجتماع  -الثاين من الفصل التشريعي الثالث العادي خالل دور االنعقاد –املذكورين 
 م.1021مايو  1  املنعقد بتاريخ األربعني

 

ال  اشتملت اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبوضوع البحث والدراسة، و (7)
 على ما يلي:

 

 (مرفق) .قرار جملس النواب األول بشأن مشروعي القانونني -
 (مرفق) بشأن مشروعي القانونني. قرار جملس الشورى األول -
 (مرفق. )يناملذكور نيالقانون يمشروع -
 

 

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 املستشـار القانـوين للمجلـس.        الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .1

 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًث  ا: رأي اللجنة:اني
 

مشروع قانون بشأن  قرار جملس الشورى حول  خبصوص نوابقرار جملس التدارست اللجنة      

بقانون املقدم من جملس  محاية املستهلك، ومشروع قانون محاية املستهلك )املعد يف ضوء االقتراح

انوين باجمللس، حيث ، وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه مع املستشار القالشورى(

، ورأت اللجنة عدم وجود اختالف املختلف عليهامن مشروعي القانونني هي  (29ة )ادتبني أن امل

يه توصي اللجنة باملوافقرة  (، وعل29جوهري بني توصي  جملسي الشورى والنواب بشأن املادة )

 على قرار جملس النواب بتمسكه بقراره السابق بشأن املادة. 

 

 
 

ـًاث  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -الث
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من  32إعمااًل لنص املادة ) 
: 
 

ـًا.                 حممد حسن الستري األستاذ .1  مقرًرا أصلي
 مقرًرا احتياطًيا.أمحد إبراهيم هبزاد                    األستاذ .2
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 توصية اللجنة :  -ـًابعار
 

، فرإن اللجنرة   املادة املذكورةيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      
 توصي مبا يلي :

 

مشروع قانون  ( من29ة )ادامل النواب بتمسكه بقراره السابق بشأناملوافقة على قرار جملس  -

بشأن محاية املستهلك، ومشروع قانون محاية املستهلك )املعد يف ضوء االقتراح بقـانون  

 وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.، املقدم من جملس الشورى(

 

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 

 دالل جـاسم الزايد                             رباب عبدالنيب العريض
 رئيس اللجنة                                       نائب رئيس اللجنة  
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 من مشروع قانون رقم )  (  لسنة )       (  (17ة )املادجدول ب
 م ،  2009( لسنة 2بشأن محاية املستهلك ، املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 ،ومشروع قانون بشأن محاية املستهلك ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى (
 جنة بشأهنااليت متسك جملس النواب بقراره السابق بشأهنا وتوصية الل 

 ( يف17املادة ) نص
 األول -مشروع القانون 

 وردت من احلكومة كما

  ( يف 17نص املادة )
 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة
 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى قرار جملس النواب السابق

 
 
 
 (17مادة )
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 (17مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
 ضبط املخالفات 
 والتصرف فيها

 
 (17مادة )

 بعد إعادة الترقيم
النص كما ورد يف املشروع 
بقانون )األول( )مادة رقـم  

ــروع  15) ــًا للمش ( وفق
 األول(:

 الفصل اخلامس
 ضبط املخالفات 
 والتصرف فيها

 
 (17مادة )

 
 
 
 
املوافقة على قرار جملس  -

 الفصل اخلامس
 ضبط املخالفات 
 والتصرف فيها

 
 (17مادة )

 
 
 
 
   التمسررك بقررراره

 الفصل اخلامس
 ضبط املخالفات 
 والتصرف فيها

 
 (17مادة )

 
 
 
 

املوافقة علرى قررار    -



  

 778 

 ( يف17املادة ) نص
 األول -مشروع القانون 

 وردت من احلكومة كما

  ( يف 17نص املادة )
 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة
 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى قرار جملس النواب السابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تقل 
عن سنة وبغرامة ال تزيد 
على عشرة آالف دينار 
كل من استورد أو جلب 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   قرر اجمللس املوافقة علرى
نررص املررادة كمررا ورد يف 

بقانون األول، مرع  املشروع 
مراعاة تصحيح اخلطأ النحوي 
يف كلمة "يكرون" لتصربح   

ــون" " أينمررا وردت يف تك
 النص. 
 
 
 
 
 

 النص بعد التعديل:
 

للموظفني، الذين يعينهم  تكون
الوزير، للتحقق مرن تنفيرذ   

النواب باألخذ بنص املادة 
( من املشروع بقانون 24)

( 29األول وإعطائها رقم )
مع مراعاة ترقيم املواد ال  

 تليها.
املوافقة على قرار جملس  -

النواب مبراعاة تصحيح 
اخلطأ النحوي يف كلمة     

( تكون( لتصيح )يكون)
 أينما وردت يف النص.

 إعادة صياغة املادة.  -
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 بعد التعديل:
مع مراعاة الفقرة الثانية من 
هذه املادة يكون للموظفني 
الذين يعينهم الوزير بقرار حق 

 السابق بشأن املادة.
 
 
 
 

 

 جملس النواب.
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 ( يف17املادة ) نص
 األول -مشروع القانون 

 وردت من احلكومة كما

  ( يف 17نص املادة )
 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة
 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى قرار جملس النواب السابق

إىل اململكة سلعًرا ضارة 
بالصحة أو متثل خطًرا 
على السالمة مع علمه 
بذلك وتتوىل الوزارة على 
نفقة املخالف إعدام تلك 
السلع أو إعادة تصديرها 

 إىل املصدر.
 

يصدر الوزير قرارًا بتشكيل 
جملس إدارة اجلهاز، من 

يكون  انتسعة أعضاء، على 
من بينهم أعضاء من 
مؤسسات اجملتمع املدين من 
ذوي اخلربة واالختصاص 

تصاصات ويباشر اجلهاز االخ
 املقررة له وفقًا للقواعد
والضوابط واإلجراءات ال  
يصدر بتحديدها قرار من 

 الوزير.  

أحكام هذا القانون والقرارات 
ال  تصدر تنفيذًا لره سرلطة   

 دخول احملال ذات الصلة.
 

للمروظفني الرذي    وتكون
يعينهم وزير العدل باالتفراق  
مع الوزير، صرفة مرأموري   
الضبط القضائي وذلك بالنسبة 
إىل اجلرائم ال  تقع يف دوائرر  
اختصاصاهتم وتكون متعلقرة  

 بأعمال وظائفهم.
ودحال احملاضر احملررة بالنسربة  
هلذه اجلرائم إىل النيابة العامرة  
بقرار يصدر عن الوزير أو من 

 يفوضه.

احملال ذات الصلة بعد إثبات 
صفتهم، وذلك للرقابة ولرصد 
املخالفات ال  تقع باملخالفة 
ألحكام هذا القانون 
والقرارات ال  تصدر تنفيذًا 
له، ويكون للموظفني الذين 
يعينهم وزير العدل باالتفاق 

مأمورية مع الوزير صفة 
الضبط القضائي، وذلك 
بالنسبة إىل اجلرائم ال  تقع 

وائر اختصاصاهتم وتكون يف د
متعلقة بأعمال وظائفهم، 
ودحال احملاضر احملررة بالنسبة 
إىل هذه اجلرائم إىل النيابة 
العامة بقرار يصدر من الوزير 

 أو من يفوضه. 

وعلى ذلك يكون نص 
 لـس املادة كما أقره جم

 :النواب
الذين  للموظفني، تكون

يعينهم الوزير، للتحقق من 
تنفيذ أحكام هذا القانون 
والقرارات ال  تصدر تنفيذًا 
له سلطة دخول احملال ذات 

 الصلة.
 نللموظفني الذي وتكون

يعينهم وزير العدل باالتفاق 
مع الوزير، صفة مأموري 
الضبط القضائي وذلك 
بالنسبة إىل اجلرائم ال  تقع 
يف دوائر اختصاصاهتم 
وتكون متعلقة بأعمال 



  

 777 

 ( يف17املادة ) نص
 األول -مشروع القانون 

 وردت من احلكومة كما

  ( يف 17نص املادة )
 الثاين -مشروع القانون 

 كما وردت من احلكومة
 توصية اللجنة قرار جملس النواب احلايل قرار جملس الشورى قرار جملس النواب السابق

 وظائفهم.
 

ودحال احملاضر احملررة بالنسبة 
هلذه اجلرائم إىل النيابة العامة 

الوزير أو بقرار يصدر عن 
 من يفوضه.
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 (7ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 
والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون بشأن جرائم 
احلاسب اآليل املرافق للمرسوم 

م، 2009( لسنة 47امللكي رقم )
ومشروع قانون بشأن جرائم 

ضوء احلاسب اآليل )املعد يف 
ن املقدم من جملس االقتراح بقانو

 م2008النواب(. 
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 م 2012 أبريل 19التاريخ : 
 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين السادس واألربعونالتقرير 
شأن جرائم احلاسب اآليل )املرافق يف خبصوص مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( 

(، ومشروع قانون بشأن جرائم احلاسب اآليل 2009( لسنة 47للمرسوم امللكي رقم )
 )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(
 دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث

 

 

  مقدمـة :
 

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب      
 املؤرخ يف( 1021-2-3/ص ل خ أ/ 360رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل
والذي مت مبوجبه  ،من الفصل التشريعي الثالث الثايندور االنعقاد العادي  من ،م1021يناير  2 

يف شأن جرائم احلاسب اآليل مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 
(، ومشروع قانون بشأن جرائم احلاسب اآليل 1002( لسنة 59)املرافق للمرسوم امللكي رقم )

وإبداء املالحظات  على أن تتم دراسته ،)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(
 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه، وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيهوإعد

 
 إجراءات اللجنة : -أواًل
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 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 ات التالية:جتماعاالتدارست اللجنة مشروع القانون يف  (9)
 

 تارخيـــ  رقـم االجتمـاع   
 م1021يناير  24  احلادي عشراالجتماع 
 م1021يناير  12  الثاين عشراالجتمراع 

 م1021فرباير  21 االجتماع الثالث عشر
 م1021فرباير  16 االجتماع اخلامس عشر
 م1021مارس  22 االجتماع السابع عشر

 م1021ابريل  24 االجتماع احلادي والعشرون
 

موضوع النظرر والر    مبشروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة  (10)
 اشتملت على : 

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 )مرفق( رأي املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس. -

 )مرفق( مرئيات ومالحظات اجلهاز املركزي للمعلومات. -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -
 

 ، كل من:ات اللجنةجتماعاوبدعوة من اللجنة شارك يف  (11)
 

 وقد حضر كل من:وزارة الداخلية ، 

 إدارة الشئون القانونية ر          ــان مطــالنقيب حسني سلم .1
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 إدارة الشــؤون القانونيـة.  وائــل حسيــن أمحــدالنقيـب  .2

 .السيد أمحـد علي بوخـــوة             مدير إدارة تقنية املعلومات .3
 إدارة الشؤون القانونية. املالزم أول حممد يونس اهلرمي .4

 إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية. املالزم أول حممد يوسف بوعلي .5

 إدارة مكافحة اجلرائم االقتصادية.    صالــحالسيــد عامـر عبداهلل .7

إدارة الشئون  –مستشار قانوين                      يــارق حربـــطالسيد  .1
 .القانونية

 باحث قانوين.  السيد إبراهيم عبداهلل جناحي .8
 

 كل من وقد حضر ،اجلهاز املركزي للمعلومات: 

 للمعلومات. رئيس اجلهاز املركزي   الدكتور حممد أمحد العامر  .1

 .املستشار القانوين    السيدة فدوى صاحل  .2

 

 عبداملطلب  حممد السيد سعيد ، وقد حضروزارة العـدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
 القانوين للوزارة. راملستشا

 

 الدكتور علـي حســن الطوالبـة    شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس (12)
 .اللجان ؤونـي لشـار القانونـاملستش

 

 .حممد صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  وتوىل أمانة سرر اللجنة -
 

ـًا  :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -ثانيـ
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اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والرذي جراء        
 . )مرفق( والقانونية الدستورية من الناحيتنيقانون مشروع المؤكًدا لسالمة 

 
ـًاثالثـــ  :وزارة الداخليةرأي ملخص  -ـ

أكدت وزارة الداخلية أمهية مشروع القانون، وترى ضرورة إصدار هذا القانون والذي ينظم      
استخدام احلاسب اآليل وشبكة املعلومات، حيث إن جرائم احلاسب اآليل ظاهرة حديثة الرتباطها 

 ية، والبد من التدخل التشريعي ملواجهة هذه اجلرائم.بتكنولوجيا احلاسبات اآلل
وقد اكتفت الوزارة باملالحظات واملرئيات ال  قدمتها إىل جملس النواب املوقر، كما أبردت       

 موافقتها للتعديالت ال  أجرهتا اللجنة على مواد مشروع القانون.
        

ـًارابعـــ  :اجلهاز املركزي للمعلوماترأي ملخص  -ـ
 

أيد اجلهاز املركزي للمعلومات مشروع القانون املذكور، وأبدى موافقته عليه من حيث      
املبدأ، حيث بني ممثال اجلهاز املركزي للمعلومات أن هناك بعض املالحظات على مواد مشروع 
القانون ودحتاج إىل إعادة صياغة، مع اإلشارة يف مواد القانون إىل عبارة )أية وسيلة تقنية 

 علومات( كلما كان ذلك مناسًبا، وإضافة التعاريف التالية:م
 

وتشمل كل أشكال التكنولوجيا املستخدمة إلنشاء ومعاجلة وختزين وتبادل  تقنية املعلومات:
 واستخدام املعلومات مبختلف صيغها وأشكاهلا.

ور الثابتة كل ما ميكن ختزينه ومعاجلته  وتوليده ونقله وبوجه خاص الكتابة والص املعلومات:
 واملتحركة والصوت واألرقام واحلروف والرموز واالشارات وغريها.
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لكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية تستخدم إأية وسيلة  وسيلة تقنية املعلومات:
داء املنطق واحلساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة ختزين بيانات أو أملعاجلة البيانات و

 اتصاالت تتعلق أو تعمل باالقتران مع مثل هذه الوسيلة.

ية أداة تدمج بني أأية أداة إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهروكيميائية أو  احلاسب اآليل:
تقنيات االتصال واحلوسبة أو أية أداة أخرى لديها القدرة على استقبال البيانات ومعاجلتها 

 فائقة.وختزينها واسترجاعها بسرعة 
 

وقد توافق رأي ممثلي اجلهاز املركزي للمعلومات مع التعديالت ال  أجرهتا اللجنة على مواد      
 مشروع القانون.

ـًاخامســ  :وزارة العدل والشؤون القانونية واألوقافرأي ملخص  -ـ
 

مشروع القانون املذكور، وتوافق رأيها مع  العدل والشؤون القانونية واألوقاف أيدت وزارة     
الرأي الوارد يف مذكريت احلكومة املوقرة املرفقتني باملشروعني، والتعديالت ال  أجرهتا اللجنة 

 على مواد املشروع.
 

ـًا:   :ةرأي اللجنــسادســـــ
 

ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية  ،وزارة الداخلية مع ممثلي مشروع القانونتدارست اللجنة      
واطلعرت  القانوين لشؤون اللجان باجمللس،  واملستشارواألوقاف، واجلهاز املركزي للمعلومات، 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية و اب ومرفقاته بشأن مشروع القانون،النوقرار جملس  اللجنة على
القانون من الناحيتني الدسرتورية   وعمشروالقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 

، ورأت اللجنة أن هذا القانون يهدف إىل دحديد وجترمي األفعال اخلطرية ال  تقع علرى  والقانونية
نظام احلاسب اآليل وبراجمه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة الرتكاهبا، الستكمال احلماية 
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هلا احلماية القانونية املدنيرة والتجاريرة، ويف جانبره     القانونية هلا بالشق اجلنائي بعد أن تقررت
اإلجرائي )اإلجراءات اجلنائية( إىل دحديد اإلجراءات والسلطات الضرورية إلثبات اجلرائم ونسبتها 
إىل مرتكبيها وخصوًصا كيفية االستفادة من األدلة ذات الطابع اإللكتروين املستمدة مرن نظرم   

  يكون احلاسوب وسيلة الرتكاهبا ملواجهة صرعوبات اإلثبرات   احلاسوب وغريها من اجلرائم ال
 وسهولة حمو هذه األدلة.

 
وبعد االطالع على قوانني الدول العربية واخلليجية املتعلقة جبرائم احلاسرب اآليل، قرررت        

اللجنة تغيري مسمى املشروع من جرائم احلاسب اآليل إىل جرائم تقنية املعلومرات ألن املسرمى   
 يد أمشل ويستوعب كل صور ووسائل تكنولوجيا املعلومات احلديثة واملستجدة يف املستقبل.اجلد
 

كما قامت اللجنة بتشديد العقوبات يف بعض املواد لتتناسب مع مقدار وجسامة الفعل وخطورته، 
 وذلك بعد مقارنتها مع التشريعات احلالية والتشريعات العربية واخلليجية.

 
(، وقامت بإجراء العديد من 2نة بعض التعاريف الضرورية إىل املادة رقم )كما أضافت اللج     

 التعديالت الالزمة والضرورية على مواد مشروع القانون، وذلك بالتوافق مرع وزارة الداخليرة،  
 ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، واجلهاز املركزي للمعلومات.

 
يف شأن جرائم مشروع قانون ويف ضوء ذلك ترى اللجنة أمهية املوافقة من حيث املبدأ على      

(، ومشروع قانون بشأن جررائم  1002( لسنة 59احلاسب اآليل )املرافق للمرسوم امللكي رقم )
مرواد   واملوافقرة علرى   ،احلاسب اآليل )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 .يف اجلدول املرفقتفصياًل كما وردت بالتعديالت ال  أجرهتا اللجنة  شروعامل
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 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اـًسابعــــــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  32إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من :
 

ـًا.  مجشريعبدالرمحن حممد سعادة األستاذ  .5  مقرًرا أصليـــ

ـًا.  يلي خضوريإاألستاذة نانسي دينا سعادة  .6  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -ثامنـــــــ

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

 
 

يف شأن جرائم احلاسب مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
(، ومشروع قانون بشأن جرائم 2009( لسنة 47اآليل )املرافق للمرسوم امللكي رقم )

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

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

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
 

 
 د. صـالح علـي عبدالرمحن                  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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 ئم احلاسب اآليل نصوص مواد مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( يف شأن جرا        

 وما يقابلها من مواد مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( بشأن جرائم احلاسب اآليل 
 نصوص املواد

 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 مشروع قانون رقم )  ( 
 لسنة )  ( بشأن جرائم

 تقنية املعلومات 
 

 

 
 الديباجة
 
 
 

تعديل مسمى املشروع  -
 ليصبح كالتايل:

 مشروع قانون رقم )  ( 
 لسنة )  ( بشأن جرائم

 تقنية املعلومات 
 

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس  -

النواب باختيار الديباجة 
مشروع كما وردت يف 

 مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )  ( بشأن جرائم 

 احلاسب اآليل
 
 

 
 الديباجة

املوافقة على الديباجة كما  -
قانون المشروع وردت يف 

 األول.

 مشروع قانون رقم )  ( 
لسنة )  ( بشأن جرائم 

 احلاسب اآليل
 

 
 

 الديباجة
 
 
 

 مشروع قانون رقم )  (
لسنة )  ( يف شأن جرائم 

 احلاسب اآليل
 
 

 

 الديباجة
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات الصادر 
( 24باملرسوم بقانون رقرم ) 

إضافة  مع القانون األول،
املرسوم بقانون رقم )عبارة 

م، 2002( لسنة 28)
املعامـالت  بشــأن

لكترونية، املعدل إلا
( لسنة 13بالقانون رقم )

 (.م2006

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات الصادر 
( 24باملرسوم بقانون رقرم ) 

 
 
 
 
 
 

 

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 اإلطالع على الدستور، بعد 
وعلى قانون العقوبات الصادر 
( 24باملرسوم بقانون رقرم ) 

 ، وتعديالته،2296لسنة 

 
 
 
 
 
 

 

ى آل خليفة    حنن محد بن عيس
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات الصادر 
( 24باملرسوم بقانون رقرم ) 

 وتعديالته، 2296لسنة 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 وتعديالته، 2296لسنة 
وعلى املرسوم بقانون رقرم  

يف شرأن   2296( لسنة 29)
 األحداث،

( 28املرسوم بقانون رقـم ) 
م، بشـــأن  2002لسنة 

لكترونيــة، إلاملعامـــالت ا
( 13املعدل بالقانون رقـم ) 

 ،م2006لسنة 
 
 

وعلى قرانون اإلجرراءات   
جلنائية الصرادر باملرسروم   ا

 وتعديالته، 2296لسنة 
املرسوم بقانون رقرم   وعلى
يف شرأن   2296( لسنة 29)

 األحداث،
( 28املرسوم بقانون رقـم ) 

م، بشـــأن  2002لسنة 
لكترونيــة، إلاملعامـــالت ا

( 13املعدل بالقانون رقـم ) 
 ،م2006لسنة 

 
 

وعلى قرانون اإلجرراءات   
اجلنائية الصرادر باملرسروم   

وعلى املرسوم بقانون رقرم  
بشأن حظر  1002( لسنة 5)

ومكافحة غسرل األمروال   
ومتويل اإلرهراب، املعردل   

( لسرنة  45بالقانون رقرم ) 
1006، 

وعلى املرسوم بقانون رقرم  
أن بشرر 1001( لسررنة 12)

املعامالت اإللكترونية، املعدل 
( لسرنة  23بالقانون رقرم ) 

1006، 
وعلى قرانون اإلجرراءات   
اجلنائية الصرادر باملرسروم   

وعلى املرسوم بقانون رقرم  
يف شرأن   2296( لسنة 29)

 األحداث،
 
 
 
 

 
 

 
 

وعلى قرانون اإلجرراءات   
اجلنائية الصرادر باملرسروم   

( لسرنة  56بقانون رقرم ) 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

( لسرنة  56بقانون رقرم ) 
املعدل بالقانون رقرم   1001

 ،1004( لسنة 52)
وعلى قرانون االتصراالت   
الصادر باملرسوم بقانون رقرم  

 ،1001( لسنة 52)
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

باملوافقة على انضمام  1005
مملكرررة البحررررين إىل  
الربوتوكررولني االختيرراريني 

ك األطفرال يف  بشأن اشرترا 
الصراعات املسرلحة وبيرع   
األطفال وبغاء األطفال واملواد 

( لسرنة  56بقانون رقرم ) 
املعدل بالقانون رقرم   1001

 ،1004لسنة ( 52)
وعلى قرانون االتصراالت   
الصادر باملرسوم بقانون رقرم  

 ،1001( لسنة 52)
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

باملوافقة على انضمام  1005
مملكرررة البحررررين إىل  
الربوتوكررولني االختيرراريني 
بشأن اشرتراك األطفرال يف   
الصراعات املسرلحة وبيرع   
األطفال وبغاء األطفال واملواد 

( لسرنة  56بقانون رقرم ) 
، املعدل بالقانون رقم 1001

 ،1004( لسنة 52)
وعلى املرسوم بقانون رقرم  

بشررأن  1001( لسررنة 59)
تنظيم الصرحافة والطباعرة   

 والنشر،
االتصراالت   وعلى قرانون 

الصادر باملرسوم بقانون رقرم  
 ،1001( لسنة 52)

( لسنة 11وعلى القانون رقم )
بشأن محاية حقروق   1006

 املؤلف واحلقوق اجملاورة،

املعدل بالقانون رقرم   1001
 ،1004( لسنة 52)

وعلى قرانون االتصراالت   
الصادر باملرسوم بقانون رقرم  

 ،1001( لسنة 52)
( لسنة 22وعلى القانون رقم )

باملوافقة على انضمام  1005
مملكرررة البحررررين إىل  
الربوتوكررولني االختيرراريني 
بشأن اشرتراك األطفرال يف   
الصراعات املسرلحة وبيرع   
األطفال وبغاء األطفال واملواد 

حية عن األطفال، امللحقني اإلبا
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

اإلباحية عن األطفال، امللحقني 
باتفاقية األمم املتحدة حلقوق 

 الطفل،
( لسنة 11وعلى القانون رقم )

بشان محاية حقروق   1006
املؤلف واحلقروق اجملراورة   
( 21املعدل بالقانون رقرم ) 

 ،1002لسنة 
جملرس  أقر جملس الشورى و

النواب القانون اآليت نصره،  
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

ن األطفال، امللحقني اإلباحية ع
باتفاقية األمم املتحدة حلقوق 

 الطفل،
( لسنة 11وعلى القانون رقم )

بشان محاية حقروق   1006
املؤلف واحلقروق اجملراورة   
( 21املعدل بالقانون رقرم ) 

 ،1002لسنة 
أقر جملس الشورى وجملرس  
النواب القانون اآليت نصره،  
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 
 

باتفاقية األمم املتحدة حلقوق 
 الطفل،

( لسنة 11وعلى القانون رقم )
بشأن محاية حقروق   1006

املؤلف واحلقروق اجملراورة   
( 21املعدل بالقانون رقرم ) 

 ،1002لسنة 
أقر جملس الشورى وجملرس  
النواب القانون اآليت نصره،  
 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 فصل متهيدي
 (1ادة )م

 تعاريف
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل متهيدي
 (1مادة )

 تعاريف
املوافقة على قرار جملس  -

النواب باختيار املادة كما 
مشروع القانون جاءت يف 
تصحيح اخلطأ  معاألول، 

( باتصالاللغوي يف كلمة )
( الواردة باالتصاللتصبح )

يف تعريف بيانات خط 
 السري.

 التالية: ريفاتعالإضافة  -

 فصل متهيدي
 (1مادة )

 تعاريف
اختيار املادة كما وردت يف  -

 .قانون األولالمشروع 

 (1مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل متهيدي
 (1مادة )

 تعاريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 771 

 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا القانون 
يكون للكلمات والعبرارات  
التالية املعاين املبينة قرين كرل  
منها، ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك.
وتشمل كل تقنية املعلومات: 

أشكال التكنولوجيا 
املستخدمة إلنشاء ومعاجلة 

 .تقنية املعلومات -
 .املعلومات -
 .احلاسب اآليل -

 

وعلى ذلك يكون النص بعد 
 .التعديل

يف تطبيق أحكام هذا القانون 
تكون للكلمات والعبارات 

املبينة قرين كل التالية املعاين 
منها ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك.
وتشمل  تقنية املعلومات:-

كل أشكال التكنولوجيا 

 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا القانون  
تكون للكلمات والعبارات 
التالية املعاين املبينة قرين كل 
منها ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك.
 
 

 
 
 
 
 

يف تطبيق أحكام هذا القانون 
يكون للكلمات والعبرارات  
التالية املعاين املبينة قرين كرل  
منها، ما مل يقتض سياق النص 

 خالف ذلك.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

وختزين وتبادل واستخدام 
اختلف صيغها املعلومات 

 وأشكاهلا.
كل ما ميكن  :املعلومات

ختزين  ومعاجلت  وتوليده ونقل  
وبوج  خاص الكتابة والصور 
الثابتة واملتحركة والصوت 
واألرقام واحلروف والرموز 

 واإلشارات وغريها.
 

أو  أيـة أداة احلاسب اآليل: 
إلكترونيـــة أو  وســـيلة

ــرية أو  ــية أو بص مغناطيس

املستخدمة إلنشاء ومعاجلة 
وختزين وتبادل واستخدام 
املعلومات اختلف صيغها 

 وأشكاهلا.

املعلومات: كل ما ميكن -
ختزين  ومعاجلت  وتوليده ونقل  
وبوج  خاص الكتابة والصور 
الثابتة واملتحركة والصوت 
واألرقام واحلروف والرموز 

 واإلشارات وغريها.
 

أو  احلاسب اآليل: أية أداة -
إلكترونية أو  وسيلة
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أداة كهروكيميائية أو أيـة  
تدمج بني تقنيات االتصـال  
واحلوسبة أو أية أداة أخرى 
لديها القدرة على اسـتقبال  
البيانات ومعاجلتها وختزينـها  

 واسترجاعها بسرعة فائقة.

 
أداة أو  نظــام حاســب آيل:

جمموعة أدوات متصلة أو ذات 
صلة ببعضها يقوم واحد منها 
أو أكثر مبعاجلة آلية لبيانرات  

 حاسب آيل وفقًا لربنامج.

مغناطيسية أو بصرية أو 
كهروكيميائية أو أية أداة 
تدمج بني تقنيات االتصال 
واحلوسبة أو أية أداة أخرى 
لديها القدرة على استقبال 

وختزينها  البيانات ومعاجلتها
 واسترجاعها بسرعة فائقة. 

 
: دون نظام حاسب آيل

 تعديل.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ــب اآليل : جهرراز أو احلاس
جمموعة من األجهزة متصرلة  
فيما بينها أو أي أجهزة أخرى 
ذات عالقة، ويقوم واحرد أو  
أكثر منها حبسب برنامج مرا  

 
 
 
 
 
 
 
 

داة أو أنظــام حاســب آيل: 
جمموعة أدوات متصلة أو ذات 
صلة ببعضها يقوم واحد منها 
أو أكثر مبعاجلة آلية لبيانرات  

 حاسب آيل وفقًا لربنامج.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 

متثيرل  بيانات حاسـب آيل:  
حلقائق أو لوقائع أو ملعلومات 
أو ملفاهيم يف صورة مناسربة  
تسمح لنظرام حاسرب آيل   
مبعاجلتها، ويشمل ذلرك أي  

نظرام  برنامج مالئم جلعرل  
حاسب آيل يرؤدي وظيفرة   

 معينة.
 

جمموعرة تعليمرات   برنامج: 

 
 
 

دون  بيانات حاسب آيل:
 تعديل.

 
 
 
 
 
 
 

باملعاجلررة األوتوماتيكيررة  
 للبيانات.

أي  بيانات احلاسـب اآليل: 
عرررض أو متثيررل مماثلررة أو 
األفكار بشكل مالئم ملعاجلتها 
يف نظام احلاسب اآليل بالعمل 

وظيفة ما، وكل ما ميكن وأداء 
ختزينه ومعاجلته وإنتاجه ونقله 

 بواسطة حاسب آيل.
 
 

شـــبكة احلاســـب اآليل 
خطوط ودوائرر   )االنترنت(:

 
 

ثيرل  متبيانات حاسـب آيل:  
لوقائع أو ملعلومات حلقائق أو 

أو ملفاهيم يف صورة مناسربة  
تسمح لنظرام حاسرب آيل   
مبعاجلتها، ويشمل ذلرك أي  
برنامج مالئم جلعرل نظرام   
حاسب آيل يرؤدي وظيفرة   

 معينة.
 

جمموعرة تعليمرات   برنامج: 
معربًا عنها بكلمات أو رموز 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

معربًا عنها بكلمات أو رموز 
أو طرق أو بصورة أخرى، إذا 
تضمنتها أي من الوسائط ال  
ميكن قراءهتا آليًا، تكون قادرة 
على جعل حاسب آيل يؤدي 
عماًل معينًا أو مدث نتيجرة  

 حمددة.
 مزود خدمة: أي مما يأيت:

ة عامة أو خاصرة  أية جه -أ
توفر ملسرتخدمي خدمترها   
إمكانية االتصال بواسطة نظام 

 حاسب آيل.
 

 دون تعديل. برنامج:
 
 
 
 
 
 

 مزود خدمة: أي مما يأيت:
 دون تعديل. - أ

 
 
 
 

االتصال املتشرابكة لرربط   
حاسب آيل أو أكثر للحصول 

 على املعلومات وتبادهلا.
 
 

: مجلة أو خمرجات احلاسوب
عرض على هيئة مكتوبرة أو  
 مطبوعة أو جمسمة أو فريلم 
بياين صويت أو غريها سرواء  
كانت صادرة عن حاسب آيل 
أو معروضة على شاشرة أو  
منتج من مجلة أو متثيل مترت  

 ترمجته بصورة صحيحة.

أو طرق أو بصورة أخرى، إذا 
تضمنتها أي من الوسائط ال  

آليًا، تكون قادرة ميكن قراءهتا 
على جعل حاسب آيل يؤدي 
عماًل معينًا أو مدث نتيجرة  

 حمددة.
 مزود خدمة: أي مما يأيت:

أية جهة عامة أو خاصرة   -أ
توفر ملسرتخدمي خدمترها   
إمكانية االتصال بواسطة نظام 

 حاسب آيل.
 
أية جهة أخرى تقروم   -ب
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أية جهة أخررى تقروم    -ب
مبعاجلررة أو ختررزين بيانررات 
حاسب آيل نيابة عن اجلهرة  

ليها يف البند )أ( مرن  إاملشار 
هذه الفقرة أو عن مستخدمي 

 خدماهتا.
بيانرات  بيانات خط السري: 

حاسب آيل ينتجهرا نظرام   
 باالتصالآيل خاصة  حاسب

بواسطة نظرام حاسرب آيل   
تشكل جزءًا من سلسلة هرذا  
االتصررال، ودحرردد مصرردر 
االتصال أو وجهته أو مساره 

 دون تعديل. - ب

 
 
 
 
 
 

تصحيح  بيانات خط السري:
اخلطأ اللغوي يف كلمة 

 (.باالتصال( لتصبح )باتصال)
 
 
 

 
 
 
 

أي عملية منطقية أو  العملية:
دحكمية أو رياضية أو حذف 
أو ختررزين أو اسررترجاع أو 
اتصال من أو ضمن حاسرب  

 آيل.
 
 
 
 

مبعاجلررة أو ختررزين بيانررات 
حاسب آيل نيابة عن اجلهرة  

ليها يف البند )أ( مرن  إر املشا
هذه الفقرة أو عن مستخدمي 

 خدماهتا.
 بيانات خط السري:

بيانات حاسب آيل ينتجهرا  
نظام حاسرب آيل خاصرة   
باتصال بواسطة نظام حاسب 
آيل تشكل جزءًا من سلسرلة  
هذا االتصال، ودحدد مصردر  
االتصال أو وجهته أو مساره 
أو تارخيه أو وقته أو مدته أو 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أو تارخيه أو وقته أو مدته أو 
حجمه أو نروع اخلردمات   

 املستخدمة يف االتصال.
 

بيانررات بيانــات احملتــوى: 
حاسب آيل، خالفًا لبيانرات  
 خط السري، يتم إرساهلا كجزء

 من اتصال.
 

تعييب أو تعطيرل أو  تلف: 
إلغاء أو حذف أو تردمري أو  
تغيري أو تعديل أو دحريرف أو  

 
 
 
 
 

 : دون تعديل.بيانات احملتوى
 
 
 

 دون تعديل. تلف:
 

 
 
 

اعتراض أية عملية  االعتراض:
تتم بواسطة احلاسب اآليل مبا 
فيها االسرتماع أو تسرجيل   
عملية حلاسب آيل أو اكتساب 

 املادة باملعىن أو الفحوى.
األرض واملبىن واهلياكل  املقر:

املتحركة أو أي شيء ينتقرل  
عن طريق الررب أو البحرر أو   

 اجلو.
الربنامج: بيانات متثل تعليمات 

اخلردمات  حجمه أو نروع  
 املستخدمة يف االتصال.

 
بيانررات  بيانـات احملتــوى: 

حاسب آيل، خالفًا لبيانرات  
خط السري، يتم إرساهلا كجزء 

 من اتصال.
 

تعييب أو تعطيرل أو  تلف: 
إلغاء أو حذف أو تردمري أو  
تغيري أو تعديل أو دحريرف أو  
حجب بيانات حاسب آيل، أو 
تعييب أو إعاقة نظام حاسب 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

حجب بيانات حاسب آيل، أو 
تعييب أو إعاقة نظام حاسب 

 آيل.
 

أو مجل يتم تنفيذها يف حاسب 
يقوم احلاسرب اآليل  آيل أو 
 بإجراءاهتا.

 مزود اخلدمة:
أي جهة عامة أو خاصرة   -أ

توفر ملسرتخدمي خردماهتا   
القدرة على االتصال بطريرق  
نظررام احلاسررب اآليل أو  

 مستخدم تلك البيانات.
أي جهة أخرى تعاجل أو  -ب

ختزن بيانات احلاسرب اآليل  
بالنيابة عن جهة االتصرال أو  

 مستخدمي تلك اخلدمة.

 آيل.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أي بيانرات   البيانات:مرور 
حاسب آيل متعلقة بأي اتصال 
بطريق نظام احلاسرب اآليل  
خيلقها نظرام حاسرب آيل   
يشكل جرزء مرن سلسرلة    
اتصررال، تشررري إىل منشررأ 
االتصال أو اجتاهه أو طريقه أو 
بياناته أو حجمه أو مدتره أو  

 نوع اخلدمة أساسًا.
أي صور أو  الصور اإلباحية:

أفالم لشخص يقوم بسرلوك  
 سي مباشر.جن

برامج أو بيانات احلاسـب  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

برررامج أو بيانررات   اآليل:
حمفوظة يف وسريطة خترزين   
متنقلة وهي يف ذلك احلرني  
داخل احلاسرب اآليل أو أي  
جزء من برنامج، أو شربكة  

 احلاسب اآليل.
 

 األولالفصل 
تقنية العقوبات اخلاصة جبرائم 

 املعلومات
 الفرع األول

اجلرائم الواقعة على أنظمة 
 وبيانات احلاسب اآليل

تعديل مسمى الفصل  -
 ليصبح كالتايل:

 الفصل األول
تقنية العقوبات اخلاصة جبرائم 

 املعلومات
 الفرع األول

 (2مادة )
اختيار املادة كما وردت يف  -

، مع قانون األولالمشروع 
 إجراء التعديالت التالية:

" حمرل  سنة. إحالل كلمة "2
" الرواردة يف  سـنتني كلمة "

 (2مادة )
أوال: الدخول املشرروع إىل  
برامج أو بيانات يف حاسرب  

 آيل:
يعد الدخول مرخصا بره أو  
مشروعًا إذا كان من دخل إىل 

 الفصل األول
العقوبات اخلاصة جبرائم 

 احلاسب اآليل
 الفرع األول

اجلرائم الواقعة على أنظمة 
 اسب اآليلوبيانات احل
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 (2مادة )
 الدخول غري املشروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلرائم الواقعة على أنظمة 
 وبيانات احلاسب اآليل

 (2مادة )
 الدخول غري املشروع

املوافقة على قرار جملس  -
النواب باختيار املادة كما 

قانون روع المشجاءت يف 
وعدم املوافقة على  ،األول

بتعديل  قرار جملس النواب
 .املادة 

 

 
 

 املادة.
ثالثني ألف . إحالل عبارة "1

مائة ألـف  " حمل عبارة "دينار
 املادة." الواردة يف دينار
" حمل عمدًا. إحالل كلمة "3

" دون وجــ  حــقعبررارة "
 الواردة يف املادة.

نص املادة وعلى ذلك يكون 
 بعد التعديل:

 الفصل األول
العقوبات اخلاصة جبرائم 

 احلاسب اآليل

برامج أو بيانات احلاسب اآليل 
مصرررحا لرره بررالتحكم يف 
الدخول للربامج أو البيانرات  
املقصودة إلجرراء أي مرن   
العمليات احلاسوبية أو إجراء 
تعديل أو حرذف للرربامج   
والبيانات أو نسخها أو نقلها 
إىل وسيطة أخرى غري الر   

ها أو موقع آخر يف حفظت في
وسيطة التخزين احملفوظة فيها، 
أو تنفيذ أي برنامج أو جرزء  

 منه.
ثانيا: الدخول غري املشرروع  

 (2مادة )
 الدخول غري املشروع 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيرد  
على سنتني وبالغرامة الر  ال  
جتاوز مائة ألرف دينرار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني، من 

دون وجه حق بالردخول  قام 
إىل نظام حاسرب آيل أو أي  

 جزء منه.

 
 
 
 
 

 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنتني وبالغرامة ال  ال 
جتاوز مائة ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، من 

بالدخول قام دون وجه حق 
إىل نظام حاسب آيل أو أي 

 جزء منه.

 الفرع األول
اجلرائم الواقعة على أنظمة 

 وبيانات احلاسب اآليل
 (2مادة )

 الدخول غري املشروع 
 

بس مدة ال تزيرد  يعاقب باحل
وبالغرامرة الر  ال    سنةعلى 
أو  ثالثني ألف دينـار جتاوز 

بإحدى هاتني العقوبتني، من 
بالدخول إىل نظرام   عمدًاقام 

 حاسب آيل أو أي جزء منه.

إىل برررامج أو بيانررات يف  
 حاسب آيل:

يعد الدخول غري مرخصا به أو 
 غري مشروعًا إذا قام به: 

أي شخص غري مصرحا له  -أ
بالتحكم يف الدخول للرربامج  

 املقصودة.أو البيانات 
أي شخص ليس لديره   -ب

تصريح أو جتاوز حقوقره أو  
حدود التصريح املمنوح له من 
الشخص املصرح له بالدخول 
 للربامج أو البيانات املقصودة.

 (3مادة )

 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيرد  
على سنتني وبالغرامة الر  ال  
جتاوز مائة ألرف دينرار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
قام دون وجه حق بالردخول  
إىل نظام حاسرب آيل أو أي  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أوال: يعد تعديال بدون تصريح 
أو غري مشروع حملتويات أي 
حاسب آيل إذا قام به من ال 
ميلك سلطة إجراء التعديل أو 

على موافقة الشخص  مل مصل
 املسئول.

ثانيا: ويعد خمالفًا ملا جاء 
بالفقرة )أوال( كل من يرتكب 

 أحد األفعال اآلتية:
التعديل أو احلذف أو  -أ

اإلضافة على حمتويات أي 
برنامج أو بيانات احلاسب 

 اآليل.

 جزء منه.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أي إعاقة للتشغيل العادي  -ب
 للحاسب اآليل.

ويعترب شريكا من اتفق أو  -ج
رض على إتيران  ساعد أو ح

األفعال املنصوص عليهرا يف  
 الفقرة )أ، ب( أعاله.

 (4مادة )
يعاقب بالغرامة ال  ال تقل عن 
مائة دينار كل من دخل عمدًا 
بطريق غري مشرروع وبأيرة   
وسيلة كانت إىل بررامج أو  
بيانات حاسرب آيل بقصرد   
احلصول علرى بيانرات أو   
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

معلومات أو تعديلها أو أخذ 
ا إىل نسخة منرها أو نقلره  

وسيطة أخررى غرري الر     
حفظت فيها أو إىل موقع آخر 
يف وسيطة التخزين احملفوظرة  

 فيها.
 (7مادة )

يعاقب بالسجن وبالغرامة ال  
ال تقل عن مخسمائة دينار كل 
من دخل عمدًا بطريق غرري  
مشروع وبأية وسيلة كانرت  
موقعًا إلكترونيرًا أو نظرام   
حاسب آيل مباشرة أو عرن  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

سرب اآليل  طريق شبكة احلا
)اإلنترنت( أو أحد أجهرزة  
احلاسب اآليل وما يف حكمها 
بقصد احلصول على بيانات أو 
معلومات متس األمن الداخلي 
أو اخلررارجي للمملكررة أو 
 اإلضرار باقتصادها الوطين.

 
 (3مادة )

إحداث تلف يف بيانات 
 حاسب آيل

 نظام حاسب آيل أو

 (3مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

النواب باختيار املادة كما 
قانون روع المشجاءت يف 

 (3مادة )
اختيار املادة كما وردت يف  -

، مع قانون األولمشروع ال
إعادة صياغة املادة على 
النحو الوارد يف النص بعد 

 (6مادة )
يعاقب باحلبس أو بالغرامة ال  
ال تقل عن مائ  دينار كل من 
تسبب عمدًا يف ختريب أو 
حذف أو تغيري أو إتالف أو 

 (3مادة )
إحداث تلف يف بيانات 

 حاسب آيل
 أو نظام حاسب آيل
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائ  ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، من 

وعدم املوافقة على  ،األول
قرار جملس النواب بإعادة 

 صياغتها.

 
 
 
 
 
 

 دون تعديل.
 
 
 

 التعديل.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 (3مادة )
إحداث تلف يف بيانات 

 حاسب آيل
 آيلأو نظام حاسب 

 
يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  

دينار أو   مخسني ألفال جتاوز 
بإحدى هاتني العقوبتني، من 

يف إحداث تلف  عمدًاتسبب 

طمس بيانات احلاسب اآليل 
 بدون وجه حق.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
ارتكب الفعل جتاوز سنة إذا 

بقصد التسبب يف إحداث 
 إعاقة خطرية لنظام احلاسوب.

 (14مادة )
تضاعف العقوبة املقررة يف 
هذا القانون يف حال وقوع 
الفعل على أجهزة الدولة 

 ومؤسساهتا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائ  ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

تسبب يف إحداث تلف يف 
بيانات حاسب آيل أو نظام 

 حاسب آيل.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تزيد على سبع سنني والغرامة 
ال  ال جتاوز ثالمثائة ألف 

هاتني دينار أو إحدى 
العقوبتني إذا ترتب على 
 ارتكاب اجلرمية أي مما يلي:

 
إعاقة لسري أي من املرافق  -أ

العامة أو ألعمال ذات منفعة 
 عامة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دون تعديل. -أ
 
 
 تعديل. دون -ب

يف بيانات حاسب آيل أو نظام 
 حاسب آيل.

مدة ال  السجنوتكون العقوبة 
تزيد على سبع سنني والغرامة 
ال  ال جتاوز ثالمثائة ألف 
دينار أو إحدى هاتني 
العقوبتني إذا ترتب على 
 ارتكاب اجلرمية أي مما يلي:

 
إعاقة لسري أي من املرافق  -أ

العامة أو ألعمال ذات منفعة 
 عامة.
هتديد حلياة الناس أو  -ب

تسبب يف إحداث تلف يف 
بيانات حاسب آيل أو نظام 

 حاسب آيل.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تزيد على سبع سنني والغرامة 
ال  ال جتاوز ثالمثائة ألف 
دينار أو إحدى هاتني 

على  العقوبتني إذا ترتب
 ارتكاب اجلرمية أي مما يلي:

 
إعاقة لسري أي من املرافق  -أ

العامة أو ألعمال ذات منفعة 
 عامة.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

هتديد حلياة الناس أو  -ب
 أمنهم أو صحتهم.

مساس بسالمة بدن  -ج
 إنسان.

تغيري أو تعييب فحوص  -د
طبية أو تشخيص طيب أو 

 عالج إنسان.
 

لسجن املؤبد وتكون العقوبة ا
أو املؤقت إذا ترتب على 
ارتكاب اجلرمية موت إنسان 

 عمدًا.

 
 دون تعديل. -ج
 
 دون تعديل. -د
 
 
 

 دون تعديل.

 أمنهم أو صحتهم.
مساس بسالمة بدن  -ج

 إنسان.
تغيري أو تعييب فحوص  -د

طبية أو تشخيص طيب أو 
 عالج إنسان.

 
ملؤبد وتكون العقوبة السجن ا

أو املؤقت إذا ترتب على 
إنسان  وفاةارتكاب اجلرمية 

 عمدًا.

هتديد حلياة الناس أو  -ب
 أمنهم أو صحتهم.

مساس بسالمة بدن  -ج
 إنسان.

تغيري أو تعييب فحوص  -د
طبية أو تشخيص طيب أو 

 عالج إنسان.
 

وتكون العقوبة السجن املؤبد 
ا ترتب على أو املؤقت إذ

ارتكاب اجلرمية موت إنسان 
 عمدًا.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 (4مادة )
 االلتقاط غري املشروع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4مادة )

املوافقة على قرار جملس  -
النواب باختيار املادة كما 

قانون ال روعمشجاءت يف 
وعدم املوافقة على  ،األول

تعديالت جملس النواب، مع 
إعادة صياغتها على النحو 

 التايل:

 
 
 
 
 

 (4مادة )
اختيار املادة كما وردت يف  -

، مع قانون األولمشروع ال
 الت التالية:إجراء التعدي

( حمل عمدًاإحالل كلمة ) -2
 )دون وجــ  حــق(عبررارة 

الواردة يف السطر الثاين مرن  
 نص املادة.

تصحيح اخلطأ الوارد يف  -1
( لتصرربح إرســالكلمررة )

 (.إرسااًل)
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 (5مادة )
يعاقب باحلبس أو بالغرامة ال  
ال تقل عن مائة دينار كل من 
دخل عمدًا بطريق غري 
مشروع وبأية وسيلة كانت 
على بيانات حاسب آيل غري 
عامة مرسلة إىل نظام حاسب 
آيل أو منه أو موجودة فيه مبا 
يف ذلك االنبعاثات 
الكهرومغناطيسية من نظام 
احلاسب اآليل ال  دحمل هذه 

 البيانات.
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 

 (4مادة )
 االلتقاط غري املشروع
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
وبالغرامة ال   يعاقب باحلبس

ال جتاوز مائة ألف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
 تنصت أو التقط أو اعترض

أية مستخدمًا  دون وج  حق
، تقنيـة معلومـات   وسـيلة 
غري موجره للعمروم    إرسااًل

لبيانات حاسب آيل، سرواء  
كانت البيانات مرسرلة مرن   
نظام حاسب آيل أو إليره أو  
ضمنه، ويشمل هذا اإلرسال 

 
وبالغرامة ال   يعاقب باحلبس

ال جتاوز مائة ألف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
 تنصت أو التقط أو اعترض

أية مستخدمًا  دون وج  حق
، تقنيـة معلومـات   وسيلة
غري موجره للعمروم    إرسااًل

لبيانات حاسب آيل، سرواء  
كانت البيانات مرسرلة مرن   
نظام حاسب آيل أو إليره أو  
ضمنه، ويشمل هذا اإلرسال 

 بعد التعديل:
 (4مادة )

 االلتقاط غري املشروع
وبالغرامة ال   يعاقب باحلبس

ال جتاوز مائة ألف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني، من 

دون وجه حرق،   عمدًاالتقط 
 إرسااًلمستخدمًا وسائل فنية، 

غري موجه للعمروم لبيانرات   
حاسب آيل، سرواء كانرت   
البيانات مرسلة مرن نظرام   
حاسب آيل أو إليه أو ضمنه، 

جتاوز ستة أشهر إذا ارتكب 
الفعل املشار إليه يف الفقرة 
السابقة بقصد إحداث إعاقة 

 لنظام احلاسب اآليل.

 
 
وبالغرامة ال   يعاقب باحلبس

ال جتاوز مائة ألف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
الررتقط دون وجرره حررق، 
مستخدمًا وسائل فنية، إرسال 
غري موجه للعمروم لبيانرات   
حاسب آيل، سرواء كانرت   
البيانات مرسلة مرن نظرام   
حاسب آيل أو إليه أو ضمنه، 
ويشمل هرذا اإلرسرال أي   
انبعرررراث ملوجررررات 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أي انبعررراث ملوجرررات 
كهرومغناطيسية مرن نظرام   
حاسب آيل دحمل معها هرذه  

 البيانات.
 

أي انبعررراث ملوجرررات 
كهرومغناطيسية مرن نظرام   
حاسب آيل دحمل معها هرذه  

 البيانات.
 

ويشمل هرذا اإلرسرال أي   
انبعرررراث ملوجررررات 

ناطيسية مرن نظرام   كهرومغ
حاسب آيل دحمل معها هرذه  

 البيانات.
 
 

مرن نظرام   كهرومغناطيسية 
حاسب آيل دحمل معها هرذه  

 البيانات.

 (5مادة )
 التهديد بقصد االبتزاز

 
 
 
 

 (5مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

النواب باختيار املادة كما 
قانون روع المشجاءت يف 

وعدم املوافقة على  ،األول
الصياغة ال  أوردها جملس 

 (5مادة )
اختيار املادة كما وردت يف  -

، مع قانون األولالمشروع 
إعادة صوغ املادة على 
النحو الوارد يف النص بعد 

 التعديل.

هلا يف  ال يوجد مادة مقابلة
 املضمون

 (5مادة )
 التهديد بقصد االبتزاز
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 

 
 
 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
، يف أي قانون آخر أشد

يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائة ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
قام بإرسال بيانات حاسب 

 معلوماتتقنية بأية وسيلة  آيل
 تتضمن هتديدًا بإحداث تلف
حلمل غريه على أن يقدم له أو 

النواب، مع إعادة صياغتها 
 على النحو التايل:

 
 

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة 
، يف أي قانون آخر أشد

يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  
ألف دينار أو ال جتاوز مائة 

بإحدى هاتني العقوبتني، من 
قام بإرسال بيانات حاسب 

 تقنية معلوماتبأية وسيلة  آيل
 تتضمن هتديدًا بإحداث تلف
حلمل غريه على أن يقدم له أو 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 (5مادة )
 التهديد بقصد االبتزاز

 

يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائة ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
قام بإرسال بيانات حاسب 

عن طريق استعمال شبكة آيل 
اإلنترنت أو إحدى وسائل 

تتضمن هتديدًا  تقنية املعلومات
أو بارتكاب  بإحداث تلف

 
 
 

 

يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائة ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
قام بإرسال بيانات حاسب 
آيل تتضمن هتديدًا بإحداث 
تلف حلمل غريه على أن يقدم 
له أو لغريه عطية أو مزية من 
أو  أي نوع أو أداء عمل

 االمتناع عنه.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

لغريه عطية أو مزية من أي 
نوع أو أداء عمل أو االمتناع 

 عنه.
 
 
 
 
 
 

وتكون العقوبة السجن مدة ال 
تزيد على مخس سنني والغرامة 
ال  ال جتاوز مائ  ألف دينار 

 إذا بلغ اجلاين مقصده.

لغريه عطية أو مزية من أي 
نوع أو أداء عمل أو االمتناع 

 عنه.
 
 
 
 
 
 

وتكون العقوبة السجن مدة ال 
غرامة تزيد على مخس سنني وال

ال  ال جتاوز مائ  ألف دينار 
 إذا بلغ اجلاين مقصده.

جناية أو جنحة أو بإسناد 
أمور خادشة للشرف أو 

حلمل غريه على أن  االعتبار
يقدم له أو لغريه عطية أو مزية 
من أي نوع أو أداء عمل أو 

ولو كان هذا االمتناع عنه 
العمل أو االمتناع عن  

 .مشروعًا
 

وتكون العقوبة السجن مدة ال 
تزيد على مخس سنني والغرامة 
ال  ال جتاوز مائ  ألف دينار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتكون العقوبة السجن مدة ال 
تزيد على مخس سنني والغرامة 
ال  ال جتاوز مائ  ألف دينار 

 إذا بلغ اجلاين مقصده.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 إذا بلغ اجلاين مقصده.
 

 (6مادة )
 إساءة استخدام األدوات

 
 
 
 
 
 
 
 

 (6مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

النواب باختيار املادة كما 
وردت يف مشروع القانون 
األول، واملوافقة على قرار 
جملس النواب بتعديل الفقرة 

 األوىل من املادة.

 
 
 
 

 (6مادة )
اختيار املادة كما وردت يف  -

 املشروع بقانون األول، مع
 إجراء التعديالت التالية:

يف املـواد  . إحالل عبارة "2
حمل عبارة  ("5، 4، 3، 2)

 ("5( حىت )2"يف املواد من )
الواردة يف الفقرة األوىل مرن  

 املادة.
. إحالل الشررطتني حمرل   1

 (9مادة )
يعاقب باحلبس كل من صنع 
أو باع أو اشترى أو استورد 
أو وزع أو وفر جهاز أو 
برامج أو كلمة سر أو شفرة 
متكن من الدخول الغري 
مشروع ألي حاسب آيل أو 
برامج حاسب آيل أو ملوقع 
الكتروين على شبكة احلاسب 

 )اإلنترنت(.اآليل 

 (6مادة )
 إساءة استخدام األدوات
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيرد  
على سنة وبالغرامرة الر  ال   
جتاوز مائة ألرف دينرار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
قام بقصد ارتكاب أي مرن  
يف اجلرائم املنصوص عليهرا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفاصلتني للجملة االعتراضية 
الواردتني يف البنرد )أ( مرن   

 املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة 

 يل:بعد التعد
 (6مادة )

 إساءة استخدام األدوات
يعاقب باحلبس مدة ال تزيرد  
على سنة وبالغرامرة الر  ال   
جتاوز مائة ألرف دينرار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
قام بقصد ارتكاب أي مرن  

 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيرد  
على سنة وبالغرامرة الر  ال   
جتاوز مائة ألرف دينرار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني، من 
قام بقصد ارتكاب أي مرن  
اجلرائم املنصوص عليهرا يف  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

مرن   (5، 4، 3، 2املواد )
هذا القانون بإنتاج أو استرياد 
أو شراء أو بيرع، أو عررض   
للبيع أو لالستخدام، أو توزيع 

تداول أو حيازة أو نشر أو أو 
 إتاحة:
مبررا يف ذلررك أي  -أداة  -أ

مت تصررميمها أو  -برنررامج 
دحويرها بصفة أساسية لغرض 
ارتكاب أي من اجلرائم املشار 

 إليها.
كلمة مرور أو شرفرة   -ب

دخول أو أي رمز دخرول أو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يف اجلرائم املنصوص عليهرا  
مرن   (5، 4، 3، 2املواد )

هذا القانون بإنتاج أو استرياد 
رض أو شراء أو بيرع، أو عر  

للبيع أو لالستخدام، أو توزيع 
أو تداول أو حيازة أو نشر أو 

 إتاحة:
مبررا يف ذلررك أي  -أداة  -أ

مت تصررميمها أو  -برنررامج 
دحويرها بصفة أساسية لغرض 
ارتكاب أي من اجلرائم املشار 

 إليها.

( مرن  4( حىت )1املواد من )
استرياد هذا القانون بإنتاج أو 

أو شراء أو بيرع، أو عررض   
للبيع أو لالستخدام، أو توزيع 
أو تداول أو حيازة أو نشر أو 

 إتاحة:
أداة، مبررا يف ذلررك أي  -أ

برنررامج، مت تصررميمها أو 
دحويرها بصفة أساسية لغرض 
ارتكاب أي من اجلرائم املشار 

 إليها.
كلمة مرور أو شرفرة   -ب

دخول أو أي رمز دخرول أو  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أية بيانات حاسب آيل أخرى 
مماثلة، ميكن بواسطتها الدخول 

و أي إىل نظام حاسرب آيل أ 
 جزء منه.

 

 
 

كلمة مرور أو شرفرة   -ب
دخول أو أي رمز دخرول أو  
أية بيانات حاسب آيل أخرى 

بواسطتها الدخول مماثلة، ميكن 
إىل نظام حاسرب آيل أو أي  

 جزء منه.

اسب آيل أخرى أية بيانات ح
مماثلة، ميكن بواسطتها الدخول 
إىل نظام حاسرب آيل أو أي  

 جزء منه.
 
 

 الفرع الثاين
اجلرائم ذات الصلة باحلاسب 

 اآليل
 (7مادة )

التزوير باستخدام احلاسب 
 اآليل

 (7مادة )
املوافقة على املادة كما  -

قانون المشروع يف  جاءت
 .األول

 

 (7مادة )
املوافقة على نص املادة كما  -

قانون المشروع ورد يف 
 .األول
 

ال يوجد مادة مقابلة هلا يف 
 املضمون

 الفرع الثاين
اجلرائم ذات الصلة باحلاسب 

 اآليل
 (7مادة )

التزوير باستخدام احلاسب 
 اآليل
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

يعاقب بالسجن مدة ال تزيرد  
على عشر سنني مرن قرام   
بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو 
إلغاء أو حذف أو تردمري أو  
تغيري أو تعديل أو دحريرف أو  
حجب بيانات حاسرب آيل  
ختص إحدى املصاحل احلكومية 
أو اجلهات ال  ورد ذكرهرا  

( من قرانون  209يف املادة )
العقوبات، على حنو من شأنه 

نات غري صرحيحة  إظهار بيا
على أهنرا صرحيحة، بنيرة    
استعماهلا كبيانات صحيحة، 

يعاقب بالسجن مدة ال تزيرد  
على عشر سنني مرن قرام   
بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو 
إلغاء أو حذف أو تردمري أو  
تغيري أو تعديل أو دحريرف أو  
حجب بيانات حاسرب آيل  
ختص إحدى املصاحل احلكومية 
أو اجلهات ال  ورد ذكرهرا  

( من قرانون  209يف املادة )
العقوبات، على حنو من شأنه 

نات غري صرحيحة  إظهار بيا
على أهنرا صرحيحة، بنيرة    
استعماهلا كبيانات صحيحة، 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

سواء كانت هرذه البيانرات   
مفهومة بشكل مباشر أو غري 

 مباشر.
وتكون العقوبرة احلربس إذا   
ارتكبت اجلرمية بشأن بيانات 
حاسب ال خترص إحردى   
املصاحل أو اجلهات املشار إليها 
يف الفقرة السابقة إذا كان من 

 ضرر. شأن ذلك إحداث
 

سواء كانت هرذه البيانرات   
مفهومة بشكل مباشر أو غري 

 مباشر.
وتكون العقوبرة احلربس إذا   
ارتكبت اجلرمية بشأن بيانات 
حاسب ال خترص إحردى   
املصاحل أو اجلهات املشار إليها 
يف الفقرة السابقة إذا كان من 

 ضرر. شأن ذلك إحداث
 

 (8مادة )
االحتيال باستخدام احلاسب 

 (8مادة )
املوافقة على املادة كما  -

قانون المشروع يف جاءت 

 (8مادة )
املوافقة على نص املادة كما  -

قانون المشروع ورد يف 

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون

 

 (8مادة )
االحتيال باستخدام احلاسب 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 اآليل
يعاقب باحلبس من توصل دون 
وجه حق إىل االستيالء علرى  
مال مملوك للغري أو حصل على 
أية مزية لنفسه أو لغريه أو إىل 
توقيع سند أو إلغائه أو إتالفه 
أو تعديله باختاذ اسم كراذب  
أو صفة غرري صرحيحة أو   

احتياليرة،  باالستعانة بطريقة 
وذلك من خالل أي فعل ممرا  

 يلي:
إدخال أو تعييب أو تعطيل  -أ

أو إلغاء أو حذف أو تدمري أو 

، مع استبدال عبارة األول
تقنية )أية وسيلة 

نظام ) ، بعبارة(معلومات
( الواردة يف حاسب آيل
 .هناية البند )ب(
 

 .األول
 

 اآليل
يعاقب باحلبس من توصل دون 
وجه حق إىل االستيالء علرى  
مال مملوك للغري أو حصل على 
أية مزية لنفسه أو لغريه أو إىل 

أو إتالفه توقيع سند أو إلغائه 
أو تعديله باختاذ اسم كراذب  
أو صفة غرري صرحيحة أو   
باالستعانة بطريقة احتياليرة،  
وذلك من خالل أي فعل ممرا  

 يلي:
إدخال أو تعييب أو تعطيل  -أ

أو إلغاء أو حذف أو تدمري أو 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

تغيري أو تعديل أو دحريرف أو  
 حجب بيانات حاسب آيل.

القيام برأي تردخل يف    -ب
تقنيـة  أيـة وسـيلة    عمل

 .معلومات
ويسري بشأن هذه اجلرميرة  
الظرف املشدد املنصوص عليه 

( 322تني )يف كل من املراد 
( فقرة ثانية 321فقرة ثانية و)

 من قانون العقوبات.
 

تغيري أو تعديل أو دحريرف أو  
 حجب بيانات حاسب آيل.

القيام برأي تردخل يف    -ب
 عمل نظام حاسب آيل.

ويسري بشأن هذه اجلرميرة  
الظرف املشدد املنصوص عليه 

( 322يف كل من املرادتني ) 
( فقرة ثانية 321فقرة ثانية و)

 من قانون العقوبات.
 
 

املوافقة على قرار جملس  - 
( 2) ذف املادةالنواب حب

حذف املادة، مع مراعاة  -
 .إعادة ترقيم املواد التالية هلا

 (8)مادة 
مع عدم اإلخالل بأحكام 

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

( لسنة 5املرسوم بقانون رقم ) .من مشروع القانون الثاين
، يعاقب بالسجن 1002

وبالغرامة ال  ال تقل عن 
مخسمائة دينار كل من قام 
بتحويل األموال غري املشروعة 
أو نقلها أو متويه أو إخفاء 
املصدر غري املشروع هلا عن 
طريق استخدام شبكة احلاسب 
اآليل )اإلنترنت( أو أحد 

ة احلاسب اآليل وما يف أجهز
حكمها بقصد إضفاء صفة 
املشروعية على تلك األموال، 
أو قام بإنشاء أو نشر موقعًا 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

إلكترونيًا إلرتكاب أي من 
 هذه األفعال.

 
 (9مادة )

يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائة ألف دينرار أو  

كرل  بإحدى هاتني العقوبتني 
من قام بتشفري بيانات حاسب 
آيل يف سبيل ارتكاب أو إخفاء 
أي من اجلرائم املنصوص عليها 
يف هذا القانون أو أي قرانون  

 آخر.

 (9مادة )

املوافقة على املادة كما  -
مشروع يف  جاءت

 .قانون األولال

 (9مادة )

املوافقة على نص املادة كما  -
قانون المشروع ورد يف 

 .األول

مقابلة هلا يف ال يوجد مادة 
 املضمون

 (9مادة )
يعاقب باحلبس وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائة ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من قام بتشفري بيانات حاسب 
آيل يف سبيل ارتكاب أو إخفاء 
 أي من اجلرائم املنصوص عليها
يف هذا القانون أو أي قانون 

 آخر
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 الفرع الثالث
 باحملتوى اجلرائم ذات الصلة

 ( 10مادة )
 عن األطفال املواد اإلباحية

 
 
 
 
 
 
 
 

 (10مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

النواب باختيار املادة كما 
قانون المشروع وردت يف 

، وعدم املوافقة على األول
قرار جملس النواب حبذف 

من  عن األطفال"عبارة "
عنوان املادة، ألن نص املادة 

 يتعلق باألطفال.

املوافقة على قرار جملس  -
النواب بإعادة صياغة املادة 

 مع:

 ( 10مادة )
 عن األطفال"حذف عبارة " -

من عنوان املادة واختيار 
املادة كما وردت يف 

، مع قانون األولالمشروع 
إعادة صياغتها على النحو 
 الوارد يف النص بعد التعديل.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 
 

 (12مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثالث
 اجلرائم ذات الصلة باحملتوى

 (10مادة )
 املواد اإلباحية عن األطفال
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وسيلة أيةاستبدال عبارة ) -
( بعبارة تقنية معلومات

( الواردة نظام حاسب آيل)
يف البندين )أ(، )ب( من 

(، وهناية 2الفقرة رقم )
البند )أ( يف الفقرة رقم 

(1.) 

 أية وسيلةاستبدال عبارة )  -
( بعبارة تقنية معلومات

( حاسب آيل بيانات)
الواردة يف البند )ب( يف 

( على النحو 1الفقرة رقم )
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

ال يعاقب باحلبس مردة   -2
سنة وبالغرامة ال  ال  تقل عن

جتاوز عشرة آالف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني كرل  

 من أتى أي مما يلي:
أنتج مادة إباحيرة عرن    -أ

 التايل:

 
 
 

 الفرع الثالث
 اجلرائم ذات الصلة باحملتوى

 ( 10مادة )
 عن األطفال املواد اإلباحية

 

ال يعاقب باحلبس مردة   -2
سنة وبالغرامة ال  ال  تقل عن

جتاوز عشرة آالف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني كرل  

 
 الفرع الثالث
 باحملتوىاجلرائم ذات الصلة 

 ( 10مادة )
 املواد اإلباحية

ال يعاقب باحلبس مردة   -2
سنة وبالغرامة ال  ال  تقل عن

جتاوز عشرة آالف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني كرل  

 من أتى أي مما يلي:
أنتج مادة إباحيرة عرن    -أ

األطفررال بقصررد توزيعهررا 
 بواسطة نظام حاسب آيل.

 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
سنة كل من نشر أو سهل 

فاحشة عرب حاسب آيل مواد 
أو شبكة احلاسب اآليل 

 )اإلنترنت(.

 
 
 
 
 
 

مردة ال   يعاقب باحلبس -2
تزيد على سنة وبالغرامة الر   
ال جتاوز عشرة آالف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كرل  

 من أتى أي مما يلي:
أنتج مادة إباحيرة عرن    -أ
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

األطفررال بقصررد توزيعهررا 
تقنيـة   أية وسـيلة بواسطة 
 .معلومات

اسررتورد أو برراع، أو  -ب
عرض للبيع أو االستخدام، أو 
تررداول أو نقررل أو وزع أو 
أرسل أو نشر أو أتاح مرادة  
إباحية عن األطفال بواسرطة  

 .تقنية معلومات أية وسيلة
 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن سنتني وبالغرامة اليت 

 من أتى أي مما يلي:
أنتج مادة إباحيرة عرن    -أ

األطفررال بقصررد توزيعهررا 
تقنيـة   وسـيلة أية بواسطة 
 .معلومات

اسررتورد أو برراع، أو  -ب
عرض للبيع أو االستخدام، أو 
تررداول أو نقررل أو وزع أو 
أرسل أو نشر أو أتاح مرادة  
إباحية عن األطفال بواسرطة  

 .تقنية معلومات أية وسيلة
 

اسررتورد أو برراع، أو  -ب
االستخدام، أو  عرض للبيع أو

تررداول أو نقررل أو وزع أو 
أرسل أو نشر أو أتاح مرادة  
إباحية عن األطفال بواسرطة  

 نظام حاسب آيل.
 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن سنتني وبالغرامة اليت 
ال تقل عـن عشـرة آالف   
دينــار أو بإحــدى هــاتني 
العقوبتني إذا كانت املـادة  

وتضاعف العقوبة إذا مت النشر 
أو التسهيل إلغواء من مل يبلغ 
 سن الواحد والعشرون عامًا.

 
 

 

األطفررال بقصررد توزيعهررا 
 بواسطة نظام حاسب آيل.

اسررتورد أو برراع، أو  -ب
عرض للبيع أو االستخدام، أو 
تررداول أو نقررل أو وزع أو 

أو أتاح مرادة   أرسل أو نشر
إباحية عن األطفال بواسرطة  

 نظام حاسب آيل.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

ال تقل عـن عشـرة آالف   
ني دينــار أو بإحــدى هــات

العقوبتني إذا كانت املـادة  
 اإلباحية موجهة إ  األطفال.

ال يعاقب باحلبس مردة   -1
ثالثة أشهر وبالغرامة  تقل عن

ال  ال جتاوز ثالثة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقروبتني  
 كل من أتى أي فعل مما يلي:

حصل لنفسه أو لغريه على  -أ
مادة إباحية عرن األطفرال   

تقنيـة   أية وسـيلة بواسطة 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن سنتني وبالغرامة اليت 
ال تقل عـن عشـرة آالف   

بإحــدى هــاتني دينــار أو 
العقوبتني إذا كانت املـادة  
 اإلباحية موجهة إ  األطفال.

ال يعاقب باحلبس مردة   -1
ثالثة أشهر وبالغرامة  تقل عن

ال  ال جتاوز ثالثة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقروبتني  
 كل من أتى أي فعل مما يلي:

حصل لنفسه أو لغريه على  -أ

 اإلباحية موجهة إ  األطفال.
ال يعاقب باحلبس مردة   -1

ثالثة أشهر وبالغرامة  تقل عن
ال  ال جتاوز ثالثة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقروبتني  
 كل من أتى أي فعل مما يلي:

حصل لنفسه أو لغريه على  -أ
مادة إباحية عرن األطفرال   
 بواسطة نظام حاسب آيل.

 
 
حاز مادة إباحية عرن   -ب

األطفال داخل نظام حاسرب  

 
 
يعاقب باحلبس مردة ال   -1

تزيد على ثالثة أشهر وبالغرامة 
ال  ال جتاوز ثالثة آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقروبتني  
 كل من أتى أي فعل مما يلي:

حصل لنفسه أو لغريه على  -أ
مادة إباحية عرن األطفرال   

 حاسب آيل. بواسطة نظام
 
 
حاز مادة إباحية عرن   -ب
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 .معلومات
 
حاز مادة إباحيرة عرن    -ب

األطفال داخل نظام حاسرب  
تقنيـة   أية وسـيلة آيل أو يف 
 .معلومات

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ستة أشهر وبالغرامة 
اليت ال تقل عن ثالثـة آالف  
دينــار أو بإحــدى هــاتني 
العقوبتني إذا كانت املـادة  
 اإلباحية موجهة إ  األطفال.

مادة إباحية عرن األطفرال   
تقنيـة   ية وسـيلة أبواسطة 
 .معلومات

 
حاز مادة إباحية عرن   -ب

األطفال داخل نظام حاسرب  
أية وسـيلة تقنيـة   آيل أو يف 
 .معلومات

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ستة أشهر وبالغرامة 
اليت ال تقل عن ثالثـة آالف  
دينــار أو بإحــدى هــاتني 

يف أي مررن وسررائط آيل أو 
 ختزين بيانات احلاسب اآليل.

وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تقل عن ستة أشهر وبالغرامة 
اليت ال تقل عن ثالثـة آالف  
دينــار أو بإحــدى هــاتني 
العقوبتني إذا كانت املـادة  
 اإلباحية موجهة إ  األطفال.

 
يف تطبيق أحكرام هرذه    -3

املادة يقصد بعبرارة "مرادة   
طفال" التعريف إباحية عن األ

األطفال داخل نظام حاسرب  
آيل أو يف أي مررن وسررائط 
 ختزين بيانات احلاسب اآليل.

 
 
 
 
 
 
 
يف تطبيق أحكرام هرذه    -3

املادة يقصد بعبرارة "مرادة   
إباحية عن األطفال" التعريف 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
تطبيق أحكرام هرذه    يف -3

املادة يقصد بعبرارة "مرادة   
إباحية عن األطفال" التعريف 
الوارد للمواد اإلباحيرة عرن   
األطفررال يف الربوتوكررول  
االختياري امللحرق باتفاقيرة   
حقوق الطفل بشرأن بيرع   
األطفال وبغاء األطفال واملواد 

 اإلباحية عن األطفال.

العقوبتني إذا كانت املـادة  
 ل.اإلباحية موجهة إ  األطفا

 
 دون تعديل. -3

الوارد للمواد اإلباحيرة عرن   
األطفررال يف الربوتوكررول  
االختياري امللحرق باتفاقيرة   
حقوق الطفل بشرأن بيرع   
األطفال وبغاء األطفال واملواد 

 اإلباحية عن األطفال.
 
 

الوارد للمواد اإلباحيرة عرن   
األطفررال يف الربوتوكررول  

فاقيرة  االختياري امللحرق بات 
حقوق الطفل بشرأن بيرع   
األطفال وبغاء األطفال واملواد 

 اإلباحية عن األطفال.
 
 

املوافقة على قرار جملس  - 
( 20) النواب حبذف املادة

 .من مشروع القانون الثاين

حذف املادة، مع مراعاة  -
 إعادة ترقيم املواد التالية هلا.

 (10مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنة أو بالغرامة ال  ال 

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

جتاوز مخسمائة دينار كل من 
متلك إدارة أو سهل أو شجع 
مشروع مقامرة عرب شبكة 
احلاسب اآليل )اإلنترنت( أو 

 أي حاسب آيل.
 

املوافقة على قرار جملس  - 
( 22) النواب حبذف املادة

 .القانون الثاينمن مشروع 

حذف املادة، مع مراعراة   -
 إعادة ترقيم املواد التالية هلا.

 (11مادة )
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
ثالثة أشهر كل من استخدم 
أو عرض صور أو بيانات 
شخصية للغري عرب احلاسب 
اآليل أو شبكة احلاسب اآليل 
)اإلنترنت( بطريقة من شأهنا 

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

أن جتعله حمال للعقاب أو 
 لالزدراء.

 
 
 
 
 

 الفصل الثاين
اإلجراءات اخلاصة جبرائم 

 تقنية املعلومات
 (11مادة )

 نطاق التطبيق

 (11مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

النواب باختيار املادة كما 
قانون المشروع جاءت يف 

تعديل مسمى ، مع األول

 (11مادة )
يف  تاملادة كما ورد اختيار -

 .قانون األولالمشروع 

 (16مادة )
تسري أحكام هذا القانون 
على أي من اجلرائم ال  
ارتكبت كليًا أو جزئيًا خارج 
اقليم اململكة مىت أضرت بأحد 

 مصاحلها.

 الفصل الثاين
جبرائم اإلجراءات اخلاصة 
 احلاسب اآليل

 (11مادة )
 نطاق التطبيق
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسري أحكام هذا الفصل على 
 ما يلي:

 

اجلرائم املنصوص عليها يف  -أ

أو ، وإضافة عبارة )الفصل
( يف وسيلة تقنية معلومات

على النحو  هناية البند )ب(
 :التايل

 الفصل الثاين
اإلجراءات اخلاصة جبرائم 

 تقنية املعلومات
 (11مادة )

 نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا الفصل على 

 ما يلي:
 

 دون تعديل. -أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسري أحكام هذا الفصل على 
 ما يلي:

 

اجلرائم املنصوص عليها يف  -أ
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 الفصل األول من هذا القانون.
 
اجلرائم املنصوص عليها  -ب

قانون آخر إذا ارتكبت يف أي 
أو  باستخدام نظام حاسب آيل

 .وسيلة تقنية معلومات
 

مجع األدلة ال  تكون يف  -ج
صورة إلكترونية واملتعلقة بأية 

 جرمية.

 
اجلرائم املنصوص عليها  -ب

يف أي قانون آخر إذا ارتكبت 
أو  آيل باستخدام نظام حاسب
 .وسيلة تقنية معلومات

 

 دون تعديل. -ج

 الفصل األول من هذا القانون.
 
اجلرائم املنصوص عليها  -ب

يف أي قانون آخر إذا ارتكبت 
 باستخدام نظام حاسب آيل.

 
مجع األدلة ال  تكون يف  -ج

إلكترونية واملتعلقة بأية صورة 
 جرمية.

 (12مادة )
احلفاظ على بيانات احلاسب 
 اآليل واإلبقاء على سالمتها

 (12مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 ة املادة.إعادة صياغالنواب ب

 ( 12مادة )
املوافقة على نص املادة كما  -

املشروع بقـانون  ورد يف 

د مادة مقابلة هلا يف ال يوج
 املضمون

 (12مادة )
احلفاظ على بيانات احلاسب 
 اآليل واإلبقاء على سالمتها
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة أن تأمر  -2
بالقيام  خمتصأي شخص 

على وجه السرعة باحلفاظ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

املوافقة على قرار جملس  -2
 النواب.

 

مع إعادة صرياغتها   ،األول
على النحو الوارد يف النص 

 بعد التعديل.

وعلى ذلك يكـون نـص    -
 املادة بعد التعديل:

 (12مادة )
احلفاظ على بيانات احلاسب 
 اآليل واإلبقاء على سالمتها

 
للنيابة العامة أن تأمر أي  -2

بالقيام على  خمتصشخص 
وجه السرعة باحلفاظ على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة أن تأمر أي  -2
شخص بالقيام على وجه 
السرعة باحلفاظ على سالمة 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

على سالمة بيانات حاسب 
آيل معينة، مبا يف ذلك بيانات 
خط السري املخزنة داخل 
نظام حاسب آيل، تكون يف 
حيازته أو دحت سيطرته 
وباإلبقاء على سالمة هذه 
البيانات مىت رأت احلاجة 

يف أية لذلك إلظهار احلقيقة 
لديها دالئل  جرمية وتوافرت

دحملها على االعتقاد بأن هذه 
رضة للفقد أو البيانات ع
 التغيري.

للنيابة العامة أن تأمر  -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
املوافقة على قرار جملس  -1

سالمة بيانات حاسب آيل 
معينة، مبا يف ذلك بيانات خط 
السري املخزنة داخل نظام 
حاسب آيل، تكون يف حيازته 
أو دحت سيطرته وباإلبقاء على 
سالمة هذه البيانات مىت رأت 
احلاجة لذلك إلظهار احلقيقة 

لديها  يف أية جرمية وتوافرت
دالئل دحملها على االعتقاد 

للفقد بأن هذه البيانات عرضة 
 أو التغيري.

 
للنيابة العامة أن تأمر  -1

بيانات حاسب آيل معينة، مبا 
يف ذلك بيانات خط السري 
املخزنة داخل نظام حاسب 

يف حيازته أو دحت  آيل، تكون
سيطرته وباإلبقاء على سالمة 
هذه البيانات مىت رأت احلاجة 
لذلك إلظهار احلقيقة يف 
اجلرمية وقامت لديها دالئل 
دحملها على االعتقاد بأن هذه 
البيانات عرضة للفقد أو 

 التغيري.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

املشار إليه  املختصالشخص 
( من هذه املادة 2يف الفقرة )

باحلفاظ على البيانات واإلبقاء 
على سالمتها ملدة ال تزيد على 
تسعني يومًا، وللمحكمة 
الكربى اجلنائية منعقدة يف 
غرفة املشورة أن تأذن للنيابة 
ب العامة، بناء على طل

باملربرات يقدم قبل  مشفوٍع
انقضاء املدة املشار إليها بثالثة 

ملدة أو  الفترةأيام، مد هذه 
ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها 
على تسعني يومًا أخرى. 

 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املشار إليه  املختصالشخص 
( من هذه املادة 2يف الفقرة )

باحلفاظ على البيانات واإلبقاء 
على سالمتها ملدة ال تزيد على 
تسعني يومًا، وللمحكمة 
الكربى اجلنائية منعقدة يف 
غرفة املشورة أن تأذن للنيابة 
العامة، بناء على طلب 

باملربرات يقدم قبل  مشفوٍع
انقضاء املدة املشار إليها بثالثة 

ملدة أو  الفترةأيام، مد هذه 
ملدد متعاقبة ال يزيد جمموعها 
على تسعني يومًا أخرى. 

للنيابة العامة أن تأمر  -1
الشخص املشار إليه يف الفقرة 

باحلفاظ ( من هذه املادة 2)
على البيانات واإلبقاء على 
سالمتها ملدة ال تزيد على 
تسعني يومًا، وللمحكمة 
الكربى اجلنائية منعقدة يف 
غرفة املشورة أن تأذن للنيابة 
العامة، بناء على طلب 
مشفوعًا باملربرات يقدم قبل 
انقضاء املدة املشار إليها بثالثة 
أيام، مد هذه املدة ملدة أو ملدد 

ال يزيد جمموعها على  متعاقبة
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

كلما أمكن –وعلى احملكمة 
مساع أقوال الشخص  -ذلك 

 املشار إليه.
 
وعلى من تأمره النيابـة   -3

مرن  ( 1العامة طبقًا للفقرة )
على سرية  احملافظةهذه املادة 

األمر الصادر له وفقا ألحكام 
( 1( و)2أي من الفقررتني ) 

من هذه املادة ملدة ال تزيرد  
على تسرعني يومرًا، قابلرة    
للتجديد ملدة أو ملدد متعاقبة ال 

 
 

 
 
 
 
 

املوافقة على قرار جملس  -3
 النواب.

 
 
 
 

كلما أمكن –وعلى احملكمة 
مساع أقوال الشخص   -ذلك 

 املشار إليه.
 
وعلى من تأمره النيابـة   -3

مرن  ( 1العامة طبقًا للفقرة )
على سرية  احملافظةهذه املادة 

األمر الصادر له وفقا ألحكام 
( 1( و)2أي من الفقررتني ) 

من هذه املادة ملدة ال تزيرد  
على تسرعني يومرًا، قابلرة    
للتجديد ملدة أو ملدد متعاقبة ال 

تسعني يومًا أخرى. وعلى 
احملكمة إن أمكن، مساع أقوال 

 الشخص املشار إليه.
 
 
للنيابة العامة أن تأمر  -3

الشخص املشار إليه يف الفقرة 
( من هذه املادة باحملافظة 2)

على سرية األمر الصادر له 
وفقا ألحكام أي من الفقرتني 

( من هذه املادة ملدة 1( و)2)
ال تزيد على تسعني يومًا، قابلة 
للتجديد ملدة أو ملدد متعاقبة ال 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

يزيد جمموعها على تسرعني  
يومررًا أخرررى وبرراإلجراء 
( 1املنصوص عليه برالفقرة ) 

 املشار إليها.
 

يزيد جمموعها على تسرعني  
يومررًا أخرررى وبرراإلجراء 
( 1املنصوص عليه برالفقرة ) 

 املشار إليها.
 

يزيد جمموعها على تسعني 
رى وباإلجراء يومًا أخ

( 1املنصوص عليه بالفقرة )
 املشار إليها.

 
 (13مادة )

تقدمي بيانات حاسب آيل 
 ومعلومات عن املشترك

 
 
 
 

 (13مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

باختيار املادة كما  النواب
قانون المشروع وردت يف 

على قرار  واملوافقة ،األول
إضافة عبارة ب جملس النواب

يف هناية الفقرة األخرية من 

 ( 13مادة )
املادة كما  على نصاملوافقة  -

قانون المشروع ورد يف 
، مع إضافة عبارة يف األول

هناية الفقرة األخرية من املادة 
وكانت هناك نصها: "

دالئل جدية على أن 

ال يوجد مادة مقابلة هلا يف 
 املضمون

 (13مادة )
تقدمي بيانات حاسب آيل 
 ومعلومات عن املشترك
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة أن ترأمر أي  -2
شخص يكون حائزًا أو دحت 
سيطرته بيانات حاسرب آيل  
معينة بتقدميها علرى وجره   

 مع: املادة

أية وسيلة إضافة عبارة) -
( هناية البند تقنية معلومات

 ( على النحو التايل:2)

 
 

 (13مادة )
تقدمي بيانات حاسب آيل 
 ومعلومات عن املشترك

للنيابة العامة أن تأمر أي  -2
شخص يكون حائزًا أو دحت 
سيطرته بيانات حاسرب آيل  

بيانات احلاسب اآليل 
معرضة للفقدان أو 

 التغيري".

 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 (13مادة )

تقدمي بيانات حاسب آيل 
 ومعلومات عن املشترك

للنيابة العامة أن تأمر أي  -2
شخص يكون حائزًا أو دحت 
سيطرته بيانات حاسرب آيل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة أن تأمر أي  -2
شخص يكون حائزًا أو دحت 
سيطرته بيانات حاسرب آيل  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

السرعة مبا يف ذلك البيانرات  
املخزنة داخل نظام حاسرب  

ــة آيل أو  أيــة وســيلة تقني
 .معلومات

 
 
 
للنيابة العامة أن تأمر أي  -1

مزود خدمرة بتقردمي أيرة    
معلومات تكون يف حيازته أو 
دحت سيطرته عن أي مشترك 
يف خدماته أو مستخدم هلرا،  
سواء كانت هذه املعلومرات  

معينة بتقدميها علرى وجره   
السرعة مبا يف ذلك البيانرات  
املخزنة داخل نظام حاسرب  

ــة آيل أو  أيــة وســيلة تقني
 .معلومات

 
 
 
 دون تعديل. -1
 
 
 
 

معينة بتقدميها علرى وجره   
السرعة مبا يف ذلك البيانرات  
املخزنة داخل نظام حاسرب  
آيل أو يف أي مررن وسررائط 
 ختزين بيانات احلاسب اآليل.

 
 
للنيابة العامة أن تأمر أي  -1

مزود خدمرة بتقردمي أيرة    
معلومات تكون يف حيازته أو 
دحت سيطرته عن أي مشترك 
يف خدماته أو مستخدم هلرا،  
سواء كانت هذه املعلومرات  

معينة بتقدميها علرى وجره   
السرعة مبا يف ذلك البيانرات  
املخزنة داخل نظام حاسرب  
آيل أو يف أي مررن وسررائط 
 ختزين بيانات احلاسب اآليل.

 
 
للنيابة العامة أن تأمر أي  -1

مزود خدمرة بتقردمي أيرة    
تكون يف حيازته أو  معلومات

دحت سيطرته عن أي مشترك 
يف خدماته أو مستخدم هلرا،  
سواء كانت هذه املعلومرات  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 يف صورة بيانات حاسب آيل
أو يف أية صورة أخررى وال  
يدخل يف ذلك بيانات خرط  

 السري واحملتوى.
 

وذلك كله مىت رأت النيابرة  
العامة احلاجة لذلك إلظهرار  

وكانـت  احلقيقة يف اجلرميرة  
هناك دالئل جدية علـى أن  
بيانات احلاسب اآليل معرضة 

 للفقدان أو التغيري.
 
 

 
 
 
 
 
املوافقة على قرار جملرس   -

 النواب

يف صورة بيانات حاسب آيل 
أو يف أية صورة أخررى وال  
يدخل يف ذلك بيانات خرط  

 السري واحملتوى.
 

ابرة  وذلك كله مىت رأت الني
العامة احلاجة لذلك إلظهرار  

وكانـت  احلقيقة يف اجلرميرة  
هناك دالئل جدية علـى أن  
بيانات احلاسب اآليل معرضة 

 للفقدان أو التغيري.

 

يف صورة بيانات حاسب آيل 
أو يف أية صورة أخررى وال  
يدخل يف ذلك بيانات خرط  

 السري واحملتوى.
 

وذلك كله مىت رأت النيابرة  
العامة احلاجة لذلك إلظهرار  

 احلقيقة يف اجلرمية.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 (14مادة )
احلفاظ على بيانات خط 

 السري والكشف اجلزئي عنها
 
 
 
 
 

لقاضي احملكمة الصغرى، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد 

على األوراق أن يأمر  اطالع 
 مبا يلي: 

 ( 14مادة )
املوافقة على قررار جملرس    -

النواب باختيار املادة كمرا  
قانون المشروع جاءت يف 

، مع تصحيح اخلطرأ  األول
( إطالع اإلمالئي يف كلمة )

( على النحو اطالع لتصبح )
 التايل:

لقاضي احملكمة الصغرى، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد 

على األوراق أن يأمر  اطالع 
 مبا يلي: 

 ( 14مادة )
املوافقة على نص املادة كما  -

قـانون  المشروع ورد يف 
 .األول

 

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون

 (14مادة )
احلفاظ على بيانات خط 

 السري والكشف اجلزئي عنها
 
 
 
 
 

لقاضي احملكمة الصغرى، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد 
إطالعه على األوراق أن يأمر 

 مبا يلي: 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
القيام على وجه السررعة   -أ

باحلفاظ على بيانرات خرط   
السري املتصلة باجلرمية سرواء  
كان اإلرسال قد مت بثه مرن  

الل مزود خدمة واحرد أو  خ
 أكثر.
الكشف عن قدر كاف  -ب

من بيانات خط السري لتمكني 
النيابة العامة من دحديد مرزود  
اخلدمة واملسار الذي مت إرسال 
هذه البيانات من خالله، مىت 
كان لذلك فائدة يف إظهرار  

 
 دون تعديل. - أ

 
 
 
 
 دون تعديل. - ب

 
 
 

 

 
القيام على وجه السررعة   -أ

باحلفاظ على بيانرات خرط   
السري املتصلة باجلرمية سرواء  
كان اإلرسال قد مت بثه مرن  
خالل مزود خدمة واحرد أو  

 أكثر.
الكشف عن قدر كاف  -ب

السري لتمكني من بيانات خط 
النيابة العامة من دحديد مرزود  
اخلدمة واملسار الذي مت إرسال 
هذه البيانات من خالله، مىت 
كان لذلك فائدة يف إظهرار  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

احلقيقة يف جناية أو يف جنحة 
معاقررب عليهررا برراحلبس.  
 ويصدر القاضي أمره يف هذه

 احلالة مسببًا.
 

احلقيقة يف جناية أو يف جنحة 
معاقررب عليهررا برراحلبس.  
ويصدر القاضي أمره يف هذه 

 احلالة مسببًا.

 (15مادة )
 الدخول والتفتيش

 
 
 
 
 
 

 (15مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

املادة كما  باختيار النواب
قانون المشروع يف  جاءت
، واملوافقة على قرار األول

إحالل كلمة ب جملس النواب
حمل كلمة  (دالئل)

 ( 15مادة )
املادة كما  املوافقة على نص -

قانون المشروع ورد يف 
، مع إحالل كلمة األول
" حمل كلمة دالئل"
" الواردة يف الفقرة أمارات"

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون

 

 (15مادة )
 الدخول والتفتيش
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 

 
 
 
 

للنيابة العامة أن تصردر   -2
أمرًا مسببًا بالدخول إىل مرا  

 يلي وتفتيشه:
 

نظام احلاسب اآليل املتصل  -أ
باجلرمية أو أي جزء منه وأيرة  
 بيانات حاسب آيل خمزنة فيه.

( الواردة يف الفقرة أمارات)
 مع: ( من املادة،1)

أو وسيلة  ) إضافة عبارة -
يف البند  (تقنية معلومات

 )ب(.
 

 دون تعديل. -2
 

 
 .دون تعديل -أ
 
 
 

 ( من املادة.1)

 وعلى ذلك يكون نص املادة
 بعد التعديل:

 (15مادة )
 الدخول والتفتيش

 
للنيابة العامة أن تصردر   -2

أمرًا مسببًا بالدخول إىل مرا  
 يلي وتفتيشه:

 

نظام احلاسب اآليل املتصل  -أ
باجلرمية أو أي جزء منه وأيرة  

 
 

 

 
 
 

للنيابة العامة أن تصردر   -2
أمرًا مسببًا بالدخول إىل مرا  

 يلي وتفتيشه:
 

نظام احلاسب اآليل املتصل  -أ
باجلرمية أو أي جزء منه وأيرة  
 بيانات حاسب آيل خمزنة فيه.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
أي من وسائط خترزين   -ب

أو  بيانررات احلاسررب اآليل
ال  من  وسيلة تقنية معلومات

احملتمل أن يكون خمزن عليهرا  
 تصلة باجلرمية.بيانات م

 
إذا قامت لردى النيابرة    -1

العامة أثناء تنفيذ األمر املشار 
( 2إليه يف البند )أ( من الفقرة )

قوية بأن  دالئلمن هذه املادة 
البيانات املتصلة باجلرمية خمزنة 
يف نظام حاسب آيل آخرر أو  

أي من وسائط خترزين   -ب
أو  بيانررات احلاسررب اآليل

ال  من  وسيلة تقنية معلومات
احملتمل أن يكون خمزن عليهرا  

 بيانات متصلة باجلرمية.
 
املوافقة على قرار جملس  -1

 .النواب

 بيانات حاسب آيل خمزنة فيه.
 
أي من وسائط خترزين   -ب

بيانات احلاسب اآليل ال  من 
يكون خمزن عليهرا  احملتمل أن 

 بيانات متصلة باجلرمية.
 
 
إذا قامت لردى النيابرة    -1

العامة أثناء تنفيذ األمر املشار 
( 2إليه يف البند )أ( من الفقرة )

قوية بأن  دالئلمن هذه املادة 
البيانات املتصلة باجلرمية خمزنة 

 
أي من وسائط خترزين   -ب

بيانات احلاسب اآليل ال  من 
احملتمل أن يكون خمزن عليهرا  

 بيانات متصلة باجلرمية.
 
 
إذا قامت لردى النيابرة    -1
ة أثناء تنفيذ األمر املشار العام

( 2إليه يف البند )أ( من الفقرة )
من هذه املادة أمارات قويرة  
بأن البيانات املتصلة باجلرميرة  
خمزنة يف نظام حاسب آيل آخر 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

يف جزء منه، وكانرت هرذه   
البيانات قابلة ألن يتم الدخول 

ظام احلاسب إليها من خالل ن
اآليل األول أو متاحررة مررن 
خالله على حنو مشروع، فإن 
للنيابة العامة أن تصدر أمررًا  
مسببًا مبد الدخول والتفتري   

 إىل النظام اآلخر.
 

يف نظام حاسب آيل آخرر أو  
يف جزء منه، وكانت هرذه  

تم الدخول البيانات قابلة ألن ي
إليها من خالل نظام احلاسب 
اآليل األول أو متاحررة مررن 
خالله على حنو مشروع، فإن 
للنيابة العامة أن تصدر أمررًا  
مسببًا مبد الدخول والتفتري   

 إىل النظام اآلخر.

أو يف جزء منه، وكانت هذه 
البيانات قابلة ألن يتم الدخول 
إليها من خالل نظام احلاسب 
اآليل األول أو متاحررة مررن 

حنو مشروع، فإن  خالله على
للنيابة العامة أن تصدر أمررًا  
مسببًا مبد الدخول والتفتري   

 إىل النظام اآلخر.

 (16مادة )
 الضبط والتحفظ

 

 (16مادة )

املوافقة على املرادة كمرا    -
قانون المشروع جاءت يف 

 (16مادة )

املوافقة على نص املادة كما  -
قـانون  مشروع الورد يف 

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون

 (16مادة )
 والتحفظالضبط 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة سلطة الضبط  -2
والتحفظ على بيانات احلاسب 
اآليل ال  يتم الدخول إليها 
( 24استنادا إىل أحكام املادة )

ويشمل ذلك من هذا القانون، 
 ما يلي:

الضبط والتحفظ على نظام  -أ

 :مع األول
أو أية  ) إضافة عبارة -

 يف (وسيلة تقنية معلومات
)أ( على النحو  البند هناية
 التايل:

 
 

 دون تعديل. -2
 
 
 
 
 

 .األول
 

 
 
 
 
 
 

للنيابة العامة سلطة الضبط  -2
والتحفظ على بيانات احلاسب 
اآليل ال  يتم الدخول إليها 
( 24استنادا إىل أحكام املادة )

من هذا القانون، ويشمل ذلك 
 ما يلي:

الضبط والتحفظ على نظام  -أ
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

احلاسب اآليل، أو أي جزء 
منه، أو أي من وسائط ختزين 

أو أية  بيانات احلاسب اآليل
 .وسيلة تقنية معلومات

 
 
استنساخ بيانات احلاسب -ب

 اآليل واالحتفاظ بالنسخة.
 
احملافظة على سالمة بيانات -ج

 احلاسب اآليل.
 

الضبط والتحفظ على نظام  -أ
احلاسب اآليل، أو أي جزء 
منه، أو أي من وسائط ختزين 

أو أية  بيانات احلاسب اآليل
 .وسيلة تقنية معلومات

 
 
 دون تعديل.-ب
 
 
 دون تعديل.-ج
 

احلاسب اآليل، أو أي جزء 
منه، أو أي من وسائط ختزين 

 .بيانات احلاسب اآليل
 
 

 
 
استنساخ بيانات احلاسب -ب

 اآليل واالحتفاظ بالنسخة.
 
احملافظة على سالمة بيانات -ج

 احلاسب اآليل.
 

رفع بيانات احلاسب اآليل  -د
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 احلاسب اآليلرفع بيانات  -د
من نظام احلاسب اآليل الذي 
مت الدخول إليه أو جعل 

 الدخول إليها غري متاح.
 
ال تشمل سلطة الضربط   -1

والتحفظ املشار إليها يف الفقرة 
( من هذه املادة ما يكرون  2)

قد وضعه  املتهم دحت تصرف 
املرردافع عنرره أو اخلرربري  
االستشاري ألداء املهمة الر   

 املراسالت عهد إليهما هبا وال
 املتبادلة بينهما يف القضية.

 
 دون تعديل. -د
 
 
 
 
 دون تعديل. -1

 
 

 

من نظام احلاسب اآليل الذي 
مت الدخول إليه أو جعل 

 الدخول إليها غري متاح.
 
ال تشمل سلطة الضبط  -1

والتحفظ املشار إليها يف الفقرة 
( من هذه املادة ما يكون 2)

قد وضعه  املتهم دحت تصرف 
املدافع عنه أو اخلبري 
االستشاري ألداء املهمة ال  
عهد إليهما هبا وال املراسالت 
 املتبادلة بينهما يف القضية. 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 (17مادة )

 األمر بتوفري معلومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

النواب باختيار املادة كما 
قانون مشروع اليف جاءت 
قرار واملوافقة على األول، 

إضافة كلمة ب جملس النواب
بعد كلمة  (خمتص)
 الواردة يف املادة (شخص)
 مع:

على أو ) إضافة عبارة -
(، خمتصبعد كلمة ) دراية(

وتصحيح اخلطأ اإلمالئي 

 ( 17مادة )
املادة كما  املوافقة على نص -

قانون مشروع الورد يف 
األول، مع إضافة كلمة 

" بعد كلمة خمتص"
 " الواردة يف املادة.شخص"

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 
 
 

ال يوجد مادة مقابلة هلا يف 
 املضمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (17مادة )
 األمر بتوفري معلومات
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 

لقاضي احملكمة الصغرى، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد  

على األوراق أن يأمر  اطالع 
على أو  خمتصأي شخص 

بكيفية عمل نظام  دراية
احلاسب اآليل وبالتدابري املطبقة 
حلماية البيانات املخزنة يف هذا 
النظام بأن يوفر هلا، وبالقدر 
املعقول، املعلومات الالزمة 

( لتصبح إطالع يف كلمة )
( على النحو اطالع )

 التايل:

لقاضي احملكمة الصغرى، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد  

على األوراق أن يأمر  اطالع 
على أو  خمتصأي شخص 

بكيفية عمل نظام  دراية
احلاسب اآليل وبالتدابري املطبقة 
حلماية البيانات املخزنة يف هذا 
النظام بأن يوفر هلا، وبالقدر 
املعقول، املعلومات الالزمة 

 
 (17مادة )

 بتوفري معلوماتاألمر 
لقاضي احملكمة الصغرى، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد  
اطالعه على األوراق أن يأمر 

على دراية  خمتصأي شخص 
بكيفية عمل نظام احلاسب 
اآليل وبالتدابري املطبقة حلماية 
البيانات املخزنة يف هذا النظام 
بأن يوفر هلا، وبالقدر املعقول، 

لتمكينها من املعلومات الالزمة 

 
 
 

 

 
 
 

لقاضي احملكمة الصغرى، بناء 
على طلب النيابة العامة، وبعد  
إطالعه على األوراق أن يأمر 
أي شخص على دراية بكيفية 
عمل نظرام احلاسرب اآليل   
وبالتدابري املطبقرة حلمايرة   
البيانات املخزنة يف هذا النظام 
بأن يوفر هلا، وبالقدر املعقول، 
املعلومات الالزمة لتمكينها من 

جراءات املنصروص  تنفيذ اإل
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

لتمكينها من تنفيذ اإلجراءات 
املنصوص عليها يف املادتني 

( من هذا 26( و)24)
إن  –القانون.  ويقدر القاضي 
أتعاب  –كان لذلك مقتض 

 من قام بتكليفه بأداء األمر.
 
 
 
 

لتمكينها من تنفيذ اإلجراءات 
املنصوص عليها يف املادتني 

( من هذا 26( و)24)
إن  –انون.  ويقدر القاضي الق

أتعاب  –كان لذلك مقتض 
 من قام بتكليفه بأداء األمر.

تنفيذ اإلجراءات املنصوص 
( 24عليها يف املادتني )

( من هذا القانون.  26و)
إن كان  –ويقدر القاضي 
أتعاب من قام  –لذلك مقتض 

 بتكليفه بأداء األمر.

( 24عليهررا يف املررادتني ) 
( من هرذا القرانون.    26و)

إن كران   –ويقدر القاضي 
أتعاب من قام  –لذلك مقتض 

 بتكليفه بأداء األمر.

املوافقة على قرار جملس  - 
( 29) حبذف املادة النواب

 .من مشروع القانون الثاين

حذف املادة، مع مراعاة  -
 هلا.إعادة ترقيم املواد التالية 

 (17مادة )
مع عدم اإلخالل حبقوق الغري 
حسن النية مكم مبصادرة 

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

مجيع األجهزة والربامج 
والوسائل املستخدمة يف 
ارتكاب أي من اجلرائم 

 الواردة يف هذا القانون.
 

 (18مادة )
اعتراض بيانات خط السري 

 وبيانات احملتوى
 
 
 
 

 (18مادة )

املوافقة على قرار جملرس   -
اختيار املادة كما ب النواب
قانون المشروع يف  تورد

، واملوافقة على قرار األول
ة إعادة صياغب جملس النواب
 املادة مع:

 ( 18مادة )
يف  تاختيار املادة كما ورد -

، قانون األولالمشروع 
 وإعادة صياغتها على النحو
 الوارد يف النص بعد التعديل.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون
 
 
 
 
 

 (18مادة )
اعتراض بيانات خط السري 

 وبيانات احملتوى
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 

مراعراة الضروابط   مع  -2
املنصوص عليها يف البند )ب( 

( مرن هرذا   15من املادة )
القانون، جيوز للنيابة العامرة  

احلصول على إذن مرن   بعد
 القيامقاضي احملكمة الصغرى 

 مبا يلي:
 

أو أية  ) إضافة عبارة -
يف  (وسيلة تقنية معلومات

 )أ( على النحو التايل: البند

 
 

املوافقة على قرار جملرس   -2
 النواب.

 
 
 
 
 
 

 (18مادة )
اعتراض بيانات خط السري 

 وبيانات احملتوى
 
 

مع مراعراة الضروابط    -2
املنصوص عليها يف البند )ب( 

( مرن هرذا   15من املادة )
القانون، جيوز للنيابة العامرة  

احلصول على إذن مرن   بعد
 القيامقاضي احملكمة الصغرى 

 مبا يلي:

 
 
 

 

 
 
 
 
 

مع مراعراة الضروابط    -2
املنصوص عليها يف البند )ب( 

( مرن هرذا   25من املادة )
القانون، جيوز للنيابة العامرة  
احلصول على إذن من قاضي 
احملكمة الصغرى يصدر بعرد  
 إطالعه على األوراق، مبا يلي:

ي شررخص تكليررف أ -أ
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
خمتص تكليف أي شخص  -أ

جبمع وتسجيل بيانات  بالقيام
خط السري وبيانات احملتروى،  
أو أي منررهما، املتعلقررة  

ت حمددة يتم إرسراهلا  باتصاال
أو  بواسطة نظام حاسب آيل

، أية وسيلة تقنية معلومـات 
وذلك حني حردوث هرذه   

 االتصاالت.
 
 

املوافقة على قرار جملرس   -أ
 النواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خمتص تكليف أي شخص  -أ

جبمع وتسجيل بيانات  بالقيام
خط السري وبيانات احملتروى،  
أو أي منررهما، املتعلقررة  
باتصاالت حمددة يتم إرسراهلا  
بواسطة نظام حاسرب آيل،  
وذلك حني حردوث هرذه   

 االتصاالت.
 
 
 
 

مناسب القيرام، باسرتخدام   
وتسرجيل  وسائل فنية، جبمع 

بيانات خط السري وبيانرات  
احملتوى، أو أي منهما، املتعلقة 
باتصاالت حمددة يتم إرسراهلا  
بواسطة نظام حاسرب آيل،  
وذلك يف حني حدوث هرذه  

 االتصاالت.
تكليررف أي شررخص  -ب

مناسب القيرام باسرتخدام   
وسائل فنية جبمع وتسرجيل  
بيانات خط السري وبيانرات  
قة احملتوى، أو أي منهما، املتعل
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
تكليف أي مزود خدمة،  -ب

يف حدود اإلمكانيات الفنيرة  
املتاحة له، القيام باألعمرال  
املشار إليها يف البنرد )أ( أو  
تقدمي املساعدة الالزمة ملرن  

عامة القيام هبذه كلفته النيابة ال

 
 
 
 
 
املوافقة على قرار جملس  -ب

 النواب.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
خدمة،  تكليف أي مزود -ب

يف حدود اإلمكانيات الفنيرة  
املتاحة له، القيام باألعمرال  
املشار إليها يف البنرد )أ( أو  
تقدمي املساعدة الالزمة ملرن  
كلفته النيابة العامة القيام هبذه 

 األعمال.

باتصاالت حمددة يتم إرسراهلا  
بواسطة نظام حاسرب آيل،  
وذلك حني حردوث هرذه   

 االتصاالت.
تكليف أي مزود خدمة،  -ج

يف حدود اإلمكانيات الفنيرة  
بالقيام باألعمرال   ،املتاحة له

املشار إليها يف البنرد )أ( أو  
بتقدمي املساعدة الالزمة ملرن  
كلفته النيابة العامة بالقيام هبذه 

 ل.األعما
ويف مجيع األحوال جيرب أن  
يكون اإلذن ملدة ال تزيد على 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 األعمال.
ويف مجيع األحوال جيرب أن  
يكون اإلذن ملدة ال تزيد على 
ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة 

 أو مدد أخرى مماثلة.
 
مظر على من مت تكليفره   -1

( من 2وفقًا ألحكام الفقرة )
هذه املرادة الكشرف دون   
مسرروغ يف القررانون ألي  
شخص آخر عن هذا التكليف 

معلومات ذات صلة به أو بأية 
 أو االنتفاع هبا بأية طريقة.

 
 
 
 
 .دون تعديل -1

 

ويف مجيع األحوال جيرب أن  
يكون اإلذن ملدة ال تزيد على 
ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة 

 اثلة.أو مدد أخرى مم
 
مظر على من مت تكليفه  -1

( من 2وفقًا ألحكام الفقرة )
هذه املادة الكشف دون 
مسوغ يف القانون ألي 
شخص آخر عن هذا التكليف 
أو بأية معلومات ذات صلة به 
 أو االنتفاع هبا بأية طريقة.

 

ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدة 
 أو مدد أخرى مماثلة.

 
مظر على من مت تكليفه  -1

( من 2وفقًا ألحكام الفقرة )
هذه املرادة الكشرف دون   
مسرروغ يف القررانون ألي  
شخص آخر عن هذا التكليف 
أو بأية معلومات ذات صلة به 

 نتفاع هبا بأية طريقة.أو اال
 



  

 771 

 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 (19مادة )
 خمالفة األمر أو التكليف

يعاقب باحلبس مردة ال   -2
تزيد على سنتني وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائة ألف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني كرل  
من مل ميتثل، قبل انقضاء املهلة 
ال  حددها قاضي احملكمرة  
الصغرى أو النيابرة العامرة   
حبسب األحروال، ألمرر أو   
تكليف صدر له وفقًا حلكرم  
 (1أي من الفقررتني )ا( أو ) 

(، أو أي مرن  21من املادة )

 ( 19مادة )
قرار جملس  املوافقة على -

املادة كما  النواب باختيار
قانون المشروع يف  جاءت
 األول.

 

 ( 19مادة )
املوافقة على نص املادة كما  -

قانون المشروع ورد يف 
 األول.

 
 
 

 

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون

 (19مادة )
 خمالفة األمر أو التكليف

يعاقب باحلبس مردة ال   -2
تزيد على سنتني وبالغرامة ال  
ال جتاوز مائة ألف دينرار أو  
بإحدى هاتني العقوبتني كرل  
من مل ميتثل، قبل انقضاء املهلة 
ال  حددها قاضي احملكمرة  
الصغرى أو النيابرة العامرة   
حبسب األحروال، ألمرر أو   
تكليف صدر له وفقًا حلكرم  

 (1( أو )2أي من الفقرتني )
(، أو أي مرن  21من املادة )
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

(، أو 25( أو )23املررادتني )
( 22( من املرادة ) 2الفقرة )

 من هذا القانون.
يعاقب باحلبس مردة ال   -1

تزيد على سنة وبالغرامة الر   
ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كرل  

 من خالف:
األمر املشار إليه يف الفقرة  -أ
( من هذا 21( من املادة )3)

 القانون.
( مرن  1حكم الفقرة ) -ب

 ( من هذا القانون.22املادة )

(، أو 25( أو )23املررادتني )
( 22( من املرادة ) 2الفقرة )

 من هذا القانون.
يعاقب باحلبس مردة ال   -1

تزيد على سنة وبالغرامة الر   
ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كرل  

 من خالف:
األمر املشار إليه يف الفقرة  -أ
( من هذا 21( من املادة )3)

 القانون.
( مرن  1حكم الفقرة ) -ب

 ( من هذا القانون.22املادة )
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

وتكون العقوبة السجن مدة ال 
تزيد على مخس سنني إذا كان 
اجلاين موظفا عاما أو مكلفرا  

 خبدمة عامة.
 

وتكون العقوبة السجن مدة ال 
تزيد على مخس سنني إذا كان 
اجلاين موظفا عاما أو مكلفرا  

 خبدمة عامة.
 

 الفصل الثالث
 أحكام متفرقة

 (20مادة )
 الشروع 

 
 
 

 (20مادة )

عدم املوافقة على قرار  -
ذف املادة، جملس النواب حب

كما  واملوافقة على املادة
قانون المشروع يف  جاءت
مسمى مع تعديل ، األول
 ، وإعادة صياغتهااملادة

 (20مادة )

حذف املادة، مع مراعاة  -
 إعادة ترقيم املواد التالية هلا.

ال يوجد مادة مقابلة يف 
 املضمون

 الفصل الثالث
 أحكام متفرقة

 (20مادة )
 الشروع واملسامهة اجلنائية
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 

 يف اجلنح يعاقب على الشروع
املنصوص عليها يف  يف اجلرائم

هذا القانون بنصف العقوبرة  
 للجرمية التامة. املقدرة

 

  على النحو التايل:
 الفصل الثالث

 متفرقةأحكام 
 (20مادة )

 (الشروع)
 

 يف اجلنحيعاقب على الشروع 
يف اجلرائم املنصوص عليها يف 
 هذا القانون بنصف العقوبرة  

 للجرمية التامة. املقدرة
 

 
 
 
 
 
 

يعاقرب علرى الشررروع يف   
اجلرائم املنصوص عليها يف هذا 
القانون بنصف العقوبة املقررة 

 للجرمية التامة.
ويعاقب كل من ساهم يف هذه 
اجلرائم سواء برالتحريض أو  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

باالتفاق أو املساعدة بنصرف  
العقوبررة املقررررة للفاعررل 

 األصلي.
 (21مادة )

 مسئولية الشخص االعتباري
مع عدم اإلخالل باملسئولية 
اجلنائية للشخص الطبيعي، 
يعاقب الشخص االعتباري 

الغرامة املقررة للجرمية   بضعف
إذا ارتكبت بامسه أو حلسابه أو 
ملنفعته أية جرمية من اجلرائم 
املنصوص عليها يف هذا 

 ( 21مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

املادة كما  باختيار النواب
مشروع القانون جاءت يف 

 كلمة إضافةو األول
 عبارة بعد (بضعف)

 (االعتباري )الشخص
 من األول السطر يف الواردة
 .املادة

( 20مادة ) –( 12مادة )
 بعد إعادة الترقيم

اختيار املادة كما وردت يف  -
املشروع بقانون األول، مع 
 إجراء التعديالت التالية:

" بعد بضعف. إضافة كلمة "2
" الشخص االعتباريعبارة "

الواردة يف السطر األول مرن  
 املادة.

 (13مادة )
مع عدم اإلخالل مبسئولية 
الشخص الطبيعي طبقًا 
ألحكام هذا القانون، يعاقب 
الشخص االعتباري بالغرامة 
ال  ال تقل عن ألف دينار وال 
تزيد على مخسني ألف دينار 
إذا ارتكبت إحدى اجلرائم 
املنصوص عليها يف هذا 
القانون نتيجة اتفاق أو علم 

 (21مادة )
 مسئولية الشخص االعتباري
مع عدم اإلخالل باملسرئولية  

ص الطبيعري،  اجلنائية للشخ
يعاقب الشخص االعتبراري  
بالغرامة املقررة للجرميرة  إذا  
ارتكبت بامسه أو حلسرابه أو  
ملنفعته أية جرمية من اجلررائم  
املنصرروص عليهررا يف هررذا 
القانون، وكان ذلك نتيجرة  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

القانون، وكان ذلك نتيجة 
موافقة أو تستر أو إمهال 
جسيم من أي عضو جملس 
إدارة أو رئيس أو مدير أو أي 
مسئول آخر مفوض من قبل 

 ذلك الشخص االعتباري.

عدم املوافقة على قرار  -
بإضافة فقرة  جملس النواب

، ألن جديدة يف هناية املادة
ما ورد يف اإلضافة 
تضمنته القواعد العامة يف 

 .قانون العقوبات

. إضافة فقرة جديدة يف هناية 1
ويف حال العود املادة نصها: "

حتكم احملكمة حبل الشـخص  
االعتباري أو غلق املقر الذي 
متت في  اجلرمية أو املقار اليت 
ميارس فيها نشـاط يتعلـق   

غلقًا هنائيًا أو للمدة باجلرمية 
 ".اليت تقدرها احملكمة

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 الفصل الثالث
 أحكام متفرقة

أعضاء جملس اإلدارة أو 
 أو مالكها. أصحاب املؤسسة

ويف حالة احلكم باإلدانة تأمر 
احملكمة بإغالق مقاره ال  
وقعت فيها اجلرمية أو حبله أو 
إغالق مجيع مقاره إغالقًا 

 مؤقتًا أو دائمًا.
وتأمر احملكمة يف مجيع 
األحوال مبصادرة األموال 
واألمتعة واألدوات واألوراق 
مما يكون قد استعمل أو أعد 
لالستعمال يف ارتكاب اجلرمية 
أو دحصل منها، وذلك مع عدم 

موافقة أو تسرتر أو إمهرال   
جسيم من أي عضو جملرس  
إدارة أو رئيس أو مدير أو أي 
 مسئول آخر مفوض من قبرل 
 ذلك الشخص االعتباري.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 (20مادة )
 مسئولية الشخص االعتباري
مع عدم اإلخالل باملسرئولية  
اجلنائية للشخص الطبيعري،  
يعاقب الشخص االعتبراري  

الغرامة املقررة للجرمية   بضعف
امسه أو حلسابه أو إذا ارتكبت ب

ملنفعته أية جرمية من اجلررائم  
املنصرروص عليهررا يف هررذا 
القانون، وكان ذلك نتيجرة  
موافقة أو تسرتر أو إمهرال   
جسيم من أي عضو جملرس  
إدارة أو رئيس أو مدير أو أي 

املساس حبقوق الغري حسن 
 النية.
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

مسئول آخر مفوض من قبرل  
 ذلك الشخص االعتباري.

ويف حال العود حتكم احملكمة 
 حبل الشخص االعتباري أو
غلق املقر الذي متت في  
اجلرمية أو املقار اليت ميارس 
فيها نشاط يتعلق باجلرمية 
غلقًا هنائيًا أو للمدة اليت 

 .تقدرها احملكمة
 

 ( 22مادة )
تطبيق قانون اإلجراءات 

 ( 22مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

( 21مادة ) –( 22مادة )
 بعد إعادة الترقيم

 (15مادة )
يصدر وزير العدل والشئون 

 (22مادة )
تطبيق قانون اإلجراءات 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 اجلنائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كما  املادةباختيار  النواب
قانون المشروع ت يف جاء

 مع: األول

أو أية  ) استبدال عبارة -
 (وسيلة تقنية معلومات

ووسائط ختزين بعبارة )
 (2) يف البند (هذه البيانات

أية وسيلة ) استبدال عبارة -
بعبارة  (تقنية معلومات

أي من وسائط ختزين )
 (بيانات احلاسب اآليل

(  على 1) يف البندالواردة 

يف  تاملادة كما ورد اختيار -
 قانون األول.المشروع 

اإلسالمية القرارات الالزمة 
لتعيني ودحديد املوظفني الذين 
يقومون بصفة الضبطية 
القضائية بالنسبة إىل اجلرائم 

 الواردة يف هذا القانون.

 اجلنائية
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

 
فيما عدا ما ورد الرنص   -2

عليه يف الفصل الثاين من هذا 
القانون، تسري على اجلررائم  
املنصرروص عليهررا يف هررذا 
القررانون أحكررام قررانون  
اإلجراءات اجلنائية مبا يتناسب 
مع، وبقدر ما تسرمح بره،   

نظام وبيانات احلاسب طبيعة 
أو أية وسـيلة تقنيـة    اآليل

 .معلومات
يف تطبيق أحكرام هرذا    -1

القانون، تشمل معىن كلمرة  

 النحو التايل:

فيما عدا ما ورد الرنص   -2
عليه يف الفصل الثاين من هذا 
القانون، تسري على اجلررائم  
املنصرروص عليهررا يف هررذا 
القررانون أحكررام قررانون  
اإلجراءات اجلنائية مبا يتناسب 
مع، وبقدر ما تسرمح بره،   
طبيعة نظام وبيانات احلاسب 

أو أية وسـيلة تقنيـة    اآليل
 .معلومات

يف تطبيق أحكام هذا  -1
انون، تشمل معىن كلمة الق

 
فيما عدا ما ورد الرنص   -2

عليه يف الفصل الثاين من هذا 
القانون، تسري على اجلررائم  
املنصرروص عليهررا يف هررذا 

قررانون أحكررام قررانون  ال
اإلجراءات اجلنائية مبا يتناسب 
مع، وبقدر ما تسرمح بره،   
طبيعة نظام وبيانات احلاسب 
اآليل ووسائط خترزين هرذه   

 البيانات.
يف تطبيق أحكرام هرذا    -1

القانون، تشمل معىن كلمرة  
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

"شيء" أو "أشياء" الواردة يف 
قانون اإلجرراءات اجلنائيرة   
عبارة "نظام حاسرب آيل" أو  
"أي جزء منره" و"بيانرات   

أية وسـيلة   حاسب آيل" و "
" الرواردة يف   تقنية معلومات

هذا القانون.  ويشمل معرىن  
كلمرررررات "األوراق"  
 و"املسررررررررتندات"

و"احملررات" و"اخلطابرات"   
و"الرسائل" و"املطبوعرات"  
الواردة يف قانون اإلجرراءات  
اجلنائية عبارة "بيانات حاسب 

"شيء" أو "أشياء" الواردة يف 
قانون اإلجراءات اجلنائية 
عبارة "نظام حاسب آيل" أو 
"أي جزء منه" و"بيانات 

أية وسيلة  حاسب آيل" و "
" الواردة يف  تقنية معلومات

هذا القانون.  ويشمل معىن 
كلمات "األوراق" 

 و"املستندات"
و"احملررات" و"اخلطابات"  

سائل" و"املطبوعات" و"الر
الواردة يف قانون اإلجراءات 
اجلنائية عبارة "بيانات حاسب 

"شيء" أو "أشياء" الواردة يف 
قانون اإلجرراءات اجلنائيرة   
عبارة "نظام حاسب آيل" أو 

جزء منره" و"بيانرات    "أي
حاسررب آيل" و "أي مررن 
وسائط ختزين بيانات احلاسب 
اآليل" الواردة يف هذا القانون.  
ويشررمل معررىن كلمررات 
 "األوراق" و"املسرررتندات"

و"احملررات" و "اخلطابرات"   
و"الرسائل" و "املطبوعرات"  
الواردة يف قانون اإلجرراءات  
اجلنائية عبارة "بيانات حاسب 
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

  هذا القانون.آيل" الواردة يف آيل" الواردة يف هذا القانون. آيل" الواردة يف هذا القانون.
 (23مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 23مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

املادة رقم باختيار  النواب
( كما وردت يف 18)

، الثاين مشروع القانون
وتعديلها بإحالل عبارة 

على رئيس جملس الوزراء )
على حمل عبارة ) والوزراء(
الواردة يف بداية  الوزراء(
 املادة.

 

( 22مادة ) –( 32مادة )
 بعد إعادة الترقيم

كما  (22رقم ) اختيار املادة -
 مشروع القانونوردت يف 

، وتعديلها برإحالل  الثاين
على رئيس جملـس  عبارة )

حمرل   الوزراء والـوزراء( 
 علـى الـوزراء(  عبارة )

 الواردة يف بداية املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة 
 بعد التعديل:

 (18مادة )
 
كل فيما  –على الوزراء 

تنفيذ أحكام هذا  -خيصه
القانون، ويعمل به بعد شهر 
من تاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.

 (23مادة )
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 نصوص املواد
 توصية اللجنة كما أقرهتا اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

مشروع القانون مواد نصوص 
الثاين كما وردت من احلكومة 
)املعد يف ضوء االقتراح املقدم 

 جملس النواب(من 

مشروع القانون مواد نصوص 
 األول كما وردت من احلكومة

على رئيس جملس الوزراء  -
 -كل فيما خيصه – والوزراء

تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمل به بعد شهر من تاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.

 
على رئيس جملس الوزراء 

 -كل فيما خيصه – والوزراء
تنفيذ أحكام هذا القانون، 
ويعمل به بعد شهر من تاريخ 

 نشره يف اجلريدة الرمسية.
 

 
على رئيس جملس الوزراء  -

كل فيما  – والوزراء
تنفيذ أحكام هذا  -خيصه

القانون، ويعمل به بعد شهر 
من تاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.

 
اجلريدة  ينشر هذا القانون يف

الرمسية، ويعمل به مرن أول  
الشهر التايل ملضي شهر واحد 

 على تاريخ نشره.
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 م6116يناير  66التاريخ : 
 

 

 سعادة الدكتور / صالح علي حممد   احملرتم
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

جررررررائم الحاسررررر  ا لررررري            قرررررانون رقرررررم ) ( لسرررررنة ) ( فررررري  رررررأنالموضررررروع:  مشرررررروع 

(، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسر  7887( لسنة 71المرافق للمرسوم الملكي رقم ))

 ا لي ) المعد في ضوء االقتراح المقدم من مجلس النواب(. 

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

 

، رئرريس المجلررس السرريد علرري بررن صررالح الصررالحمعررالي م ، أرفااق 2712يناااير   8بتاااريخ 

مشررروع قررانون رقررم ) (  (، نسااخة ماان2712 -1 -3ص ل ت ق/  341ضاامن كتابااه رقاام )

( لسررنة 71لسررنة ) ( فرري  ررأن جرررائم الحاسرر  ا لرري ) المرافررق للمرسرروم الملكرري رقررم )

لري ) المعرد فري ضروء االقترراح المقردم (، ومشروع قانون بشرأن جررائم الحاسر  ا 7887

، إلاااى لجناااة الشاااؤون التشاااريعية والقانونياااة، وذلاااك لمناقشاااته وإباااداء مرررن مجلرررس النرررواب(

 المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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اجتماعيهاا م، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونياة 2712يناير  22و  11وبتاريخي      

المااذكور، وذلااك بحضااور  ، حيااث اطلعاات علااى مشااروع القااانونالتاسااع عشاار والعشاارين

 المستشار القانوني بالمجلس.

 

 

لمبااد  وأحكاام  إلى عدم مخالفاة مشاروع القاانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

) ( لسرنة ) ( فري  رأن جررائم الحاسر  ا لري  مشروع قرانون رقرمترى اللجنة سالمة      

(، ومشررروع قررانون بشررأن جرررائم 7887( لسررنة 71)المرافررق للمرسرروم الملكرري رقررم )

ماان الناااحيتين الحاسرر  ا لرري ) المعررد فرري ضرروء االقتررراح المقرردم مررن مجلررس النررواب(، 

 الدستورية والقانونية.

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             


