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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة املرافق 

ص مشروع العامة والبيئة خبصو

قانون بتعديل بعض أحكام قانون 

تنظيم املباني الصادر باملرسوم 

م، 1977 ( لسنة13بقانون رقم )

( 51املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 م.2013لسنة 
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 م2014يونيو  16التاريخ : 

 
 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالتقرير التكميلي األول ل
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم  ( من 24( و)23( و)2املواد )بشأن 

، املرافق للمرسوم امللكي رقم 1977( لسنة 13املباين الصادر ابملرسوم بقانون رقم )
 م2013( لسنة 51)

 لثمن الفصل التشريعي الثا الرابعالعادي  ددور االنعقا
 

 مقدمـة:

رقم                    استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى 
االنعقاد العادي ، من دور م2014يونيو  10املؤرخ يف ( 4د 3ف /ص ل م ب  1026) 

( 2املواد )عادة دراسة والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة إب من الفصل التشريعي الثالث الرابع
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباين الصادر  املسرتدة من (24( و)23و)

، م2013( لسنة 51، املرافق للمرسوم امللكي رقم )1977( لسنة 13ابملرسوم بقانون رقم )
ليتم عرضه  ا؛وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأهن، وإبداء املالحظات اعلى أن تتم دراسته

 .اجمللسعلى 
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 إجراءات اللجنة : -أوالا 

القانون يف اجتماعها اخلامس مشتتتتتتتتتتتتتتروع من  (24( و)23( و)2املواد )تدارستتتتتتتتتتتتتتت اللجنة  -
م، واجتمتتتتتتتاعهتتتتتتتا الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  والعشتتتتتتتتتتتتتترين واملوافق                  2014يونيو  10املوافق والعشتتتتتتتتتتتتتترين و 

 م.2014يونيو 15

شتتتتتتتتتتتتارل يف اجتماع اللجنة اخلامس والعشتتتتتتتتتتتترين ايستتتتتتتتتتتتتا ة رابب العريض  ئ  رئيس جلنة  -
 الشؤون التشريعية والقانونية.

 

 

 

 :شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس -

 رئيس هيئة املستشارين القانونيني. الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني  -

 املستشار القانوين لشؤون اللجان. ون ـد مرهـمحي ـاذ حمسـناألست  -
 

  مـن هاشـة حسـدة خولـالسيوتوىل أمانة ستر اللجنة. 
 

 

 رأي اللجنة: -اثنيـاا  
 

 

املشار إليها، حيث تبادل السادة  (24( و)23( و)2املواد )أعادت اللجنة دراسة 
رئيس هيئة املستشارين القانونيني واملستشار القانوين أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأهنا مع 

يف ضوء ما أثري من وجهات نظر بشأهنا من قبل بعض أصحاب السعادة  لشؤون اللجان
 أعضاء اجمللس. 
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من مشتتتتتتتتتتتتتتروع  (24( و)23( و)2) املواد وقتتد أجرت اللجنتتة بعض التعتتديالت على كتتل من
 القانون املذكور و لك على النحو التايل:

 

 ( ارأتت اللجنة املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة.2فيما يتعلق ابملادة ) -
 

( ارأتت اللجنة املوافقة على قرار جملس النواب إبعادة صتتتتتتتتتتتتتتيا ة 23وفيما يتعلق ابملادة ) -
 ة من املادة، مع إجراء التعديالت اآلتية:الفقرة قبل ايخري 

 

  ( الواردة يف الفقرة ايوىل من املادة.ابحلبس والغرامة( بعبارة ) ابلغرامةاستبدال عبارة ) 

 

  ( الواردة يف الفقرة ايوىل من املادة. أو إبحدى هاتني العقوبتنيحذف عبارة ) 

 (  ابحلبس مدة ال تزيد على ســــتة أشــــ ر ويعاقب ( بعبارة )ابلغرامة اليتاستتتتتتتبدال عبارة
 ( الواردة يف الفقرة الثانية من املادة.وبغرامة

 

  ( الواردة يف الفقرة الثانية من املادة. أو إبحدى هاتني العقوبتنيحذف عبارة ) 
 

( بكلمتة               عشــــــــــرة د نر( ارأتت اللجنتة استتتتتتتتتتتتتتتبتدال كلمتة ) 24أمتا فيمتا يتعلق ابملتادة ) -
 ( الواردة يف بداية املادة. نارمائة دي) 

 

 

 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - اثلثـاا
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( من الالئحة الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لنص املادة ) 
  من : اختيار كل

 مقرراا أصليــاا امل ندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهريسعادة   .1

 مقرراا احتياطيـااد احلاجــي     ــأمح األستاذ فــؤاد سعادة .2

  

 توصية اللجنة : - رابعـاا

من  (24( و)23( و)2املواد ) يف ضتتتوء ما دار من مناقشتتتات وما أبدي من ثراء أثناء دراستتتة
 ، فإن اللجنة توصي مبا يلي :مشروع القانون

 

أحكام قانون مشروع قانون بتعديل بعض  من (24( و)23( و)2املواد )املوافقة على  -
، املرافق للمرسوم امللكي 1977( لسنة 13تنظيم املباين الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

 .، وذلك ابلتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق م2013( لسنة 51رقم )

 
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 حممــد مجعــة الكعيبة ـمجع                    فــؤاد أمحـد احلاجــي

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة           رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  ئب 
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( لسنة 51،املرافق للمرسوم امللكي رقم )1977( لسنة 13مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم املباين الصادر ابملرسوم بقانون رقم )
 م2013

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (2مادة)
 
 

توقف البلتتتتديتتتتة ابلاريق ا داري كتتتتل 
بنتتتتاء أو عمتتتتل مبوجتتتت  هتتتتذا القتتتتانون 
جيتتترى بتتتتتتتدون تتتترختتتيتتتص أو ختتتالفتتتتتتتاً 
يحكام الرتخيص املعاى، ويصتتتتتتتتتتتتتتدر 
اب يقتتاف قرار مستتتتتتتتتتتتتتبتت  ويعلن هتتذا 
القرار إىل شتتتتتتلص املالك أو املرخص 
له واملهند  املشتتتتتتتترف على التنفيذ أو 

فتتتتتإ ا تعتتتتتذر  –إن وجتتتتتد  –املقتتتتتاول 

 (2مادة)
املوافقتتتة على نص املتتتادة كمتتتا  -

 ورد من احلكومة املوقرة.
 

 (2مادة)
 .قرر اجمللس إعادة صيا ة املادة -

 :نص املادة بعد التعديل
توقف البلــديــة ابل ريق ايداري أي 
عمل من األعمال املشـــــــــار إلي ا يف 

( من هـــاا القـــانون  ري 1املـــادة )
بــدون ترخيص أو خالفــاا لشــــــــــرو  
الرتخيص وذلـــــك بقرار مســــــــــبـــــب 
يتضـــــــمن بيا ا مال األعمال ، يعلن 
إىل شــــــــــوص املـــالـــك أو من  ثلـــ  
قانو ا أو املرخص ل  واملقاول القائم 

 ( 2مادة )
 

 

توقف البلدية ابلاريق ا داري كل 
بناء أو عمل مبوج  هذا القانون 
جيرى بتتتتتتتدون ترخيص أو خالفتتتتتتتاً 

ام الرتخيص املعاى، ويصدر يحك
اب يقاف قرار مستتتتتتب  ويعلن هذا 
القرار إىل شتتتتتتتتتتتتتتلص املتتتتتتالتتتتتتك أو 
املرخص له واملهند  املشرف على 

 –إن وجتتتد  –التنفيتتتذ أو املقتتتاول 
فتتتتتتتإ ا تتتتعتتتتتتتذر إعتتتالن أي متتتنتتتهتتتم 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

شلصه يتم إخااره إعالن أي منهم ب
خبااب مستتتتتتتجل بعلم الوصتتتتتتتول على 
ثخر حمل إقامة له معلوم لدى البلدية، 
ويتم حترير حماضتتتتتتتتتر ابيعمال امللالفة 

 وترسل إىل النيابة العامة .
وتضتتتتتتتتتتتتع البلدية الفتة يف مكان  اهر 
مبوقع العقار مبيناً هبا البناء أو العمل 
امللتتتتالف ومتتتتا ارتتتتذ من إجراءات أو 

نه ، وعلى  وي الشتتتأن قرارات يف شتتتأ
املتتتتذكورين اةتتتتافظتتتتة على بقتتتتاء هتتتتذه 
الالفتة يف مكاهنا واضتتتتتتتتتتتتتتحة البيا ت 
إىل أن يتم تصتتتتحي  أو استتتتتكمال أو 

 إزالة البناء أو العمل امللالف.

نــدس املشــــــــــر  على ابلتنفيــا وامل 
التنفيا، فإذا تعار إعالن أي من م 
بشــــــــــوصــــــــــــ  يتم إخ ــارل بكتــاب 
مســـــــجل بعلم الوصـــــــول على  خر 
ــ  لــدى البلــديــة و رر  حمــل إقــامــة ل
حمضـــــــــر بضـــــــــب  األعمال املوالفة 

 ويرسل للنيابة العامة .
ــــة اختــــاذ ايجراءات  ويكون للبلــــدي
الالزمـــة ملنع اســــــــــتئنـــا  األعمـــال 

األدوات  املوـــالفـــة كـــالت ف  على
واملعدات املســــــــــتودمة يف ارتكاب 
املوالفة ملدة ال تزيد على عشــــــــــرة 
ــة ،ر ذلــك،  أايم، مــا ت تقرر النيــاب

بشتتتتتتتتتتتتتلصتتتتتتتتتتتتته يتم إخااره خبااب 
مستتتتتتتجل بعلم الوصتتتتتتتول على ثخر 
حمل إقامة له معلوم لدى البلدية، 

حمتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتتتر ابيعمتتتتتتتال ويتم حترير 
 امللالفة وترسل إىل النيابة العامة .
وتضتتتتتتتتتتتتتتع البلتتتديتتتة الفتتتتة يف مكتتتان 
 تتاهر مبوقع العقتتار مبينتتاً هبتتا البنتتاء 
أو العمتتتل امللتتتالف ومتتتا ارتتتذ من 
إجراءات أو قرارات يف شتتتتتتتتتتتتتتتتأنتته ، 
وعلى  وي الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن املتتتتتتذكورين 
اةتافظتة على بقتاء هتذه الالفتتة يف 
ن مكاهنا واضتتتتتتتتتتتتتتحة البيا ت إىل أ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ومع عدم ا خالل ابملسئولية اجلنائية، 
جيوز للبلدية أن تصتتتتتدر خالل  ستتتتتة 
عشتتتتتتتتتتتتتتر يومتتتتًا على ايكثر من  ري  

إيقتتتتاف البنتتتتاء أو العمتتتتل إعالن قرار 
امللالف قراراً مسبباً إبزالة ما مت إيقافه 
و لتتتتتتتك إ ا كتتتتتتتان البنتتتتتتتاء أو العمتتتتتتتل 
امللتتتتالف قتتتتد أقيم بتتتتدون ترخيص أو 
خالفتتًا يحكتتام الرتخيص املعاى م  
كان يؤثر على مقتضتتتتتتتتتتيات الصتتتتتتتتتتحة 
العامة أو أمن الستتتتتتتتتتتتتتكان أو املارة أو 
اجلريان ، وخيار  وي الشتتتتتتأن املشتتتتتتار 

هبتتتتتتذا القرار مبوجتتتتتت  خاتتتتتتاب إليهم 
مسجل بعلم الوصول، وعليهم املبادرة 

دون إخالل حبقوق الغر حســــــــــن 
 .النية

وتضـــع البلدية الفتة يف مكان راهر 
مبوقع العقــــار مبينــــاا مــــا األعمــــال 
املوــالفــة ومــا اختــا من إجراءات أو 

الك أو قرارات يف شـــــــأنا ويكون امل
من  ثلـــــ  قـــــانو ا أو املرخص لـــــ  
واملقــاول وامل نــدس مســــــــــئولني عن 
إبقاء هال الالفتة يف مكانا واض ة 
بيـــــا ت إىل أن يتم تصـــــــــــ ي   ل ا

 األعمال املوالفة أو إزالت ا .
ليـــــة مع عـــــدم ايخالل ابملســـــــــــؤو 

اجلنائية، تصدر البلدية خالل مخسة 

يتم تصتتحي  أو استتتكمال أو إزالة 
 البناء أو العمل امللالف .

ومع عتتتتدم ا خالل ابملستتتتتتتتتتتتتتئوليتتتتة 
اجلنائية، جيوز للبلدية أن تصتتتتتتتتتتتتتتدر 
خالل  ستتتتتتتتتتتتتتة عشتتتتتتتتتتتتتتر يوماً على 
ايكتتتتثتتتتر متتتتن  ريتتتت  إعتتتتالن قتتتترار 
إيقتتتاف البنتتتاء أو العمتتتل امللتتتالف 
قرارًا مستتتتتتتتتتتتتتببتتًا إبزالتتة متتا مت إيقتتافتته 

عمتتتتل و لتتتتك إ ا كتتتتان البنتتتتاء أو ال
امللالف قد أقيم بدون ترخيص أو 
خالفتتتتًا يحكتتتتام الرتخيص املعاى 
م  كتتتان يؤثر على مقتضتتتتتتتتتتتتتتيتتتات 
الصتتتحة العامة أو أمن الستتتكان أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

إىل تنفيذ القرار الصتتتتتتتتتتتتتتادر من البلدية 
خالل املدة املناسبة اليت حتددها، فإ ا 
امتنعوا عن التنفيذ أو انقضتتتتتتتتتتتتتت املدة 
اةددة دون إمتامه تتوىل البلدية التنفيذ 
ابلتتتاتتتريتتتق ا داري وابلتتتقتتتوة اجلتتت يتتتتتتتة، 

 ع النفقات.ويتحمل امللالف مجي
 

عشــــــــــر يوماا على األكثر من  ريخ 
إيقا  األعمال املوالفة  إعالن قرار

قراراا مســــبباا إبزالة األعمال املوالفة 
اليت مت إيقاف ا أو تصــــــــــ ي  ا إذا 
كانت تؤثر على الصـــــــ ة العامة أو 
أمن الســــــــــكان أو املارة أو اجلران، 
وخي ر ذوو الشأن املشار إلي م ماا 
القرار بكتـــــاب مســـــــــــجـــــل بعلم 
الوصول، وعلي م املبادرة إىل تنفيال 

ــة، خالل املــ دة اليت حتــددهــا البلــدي
فإذا امتنعوا عن التنفيا أو انقضـــت 
املدة دون امتام ، يتم التنفيا مبعرفة 

املتتتتتتتارة أو اجلتتريان ، وخيتتاتتر  وي 
الشتتتتتتتتتتتأن املشتتتتتتتتتتتار إليهم هبذا القرار 
مبوجتتت  خاتتتاب مستتتتتتتتتتتتتتجتتتل بعلم 
الوصتتول، وعليهم املبادرة إىل تنفيذ 

ية خالل القرار الصتتتتتتتتتتتتتادر من البلد
املدة املناستتتتتتتتتتتتتتبة اليت حتددها، فإ ا 
امتنعوا عن التنفيتتتذ أو انقضتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
املتتتتتدة اةتتتتتددة دون إمتتتتتتامتتتتته تتوىل 
البلتتتتتديتتتتتة التنفيتتتتتذ ابلاريق ا داري 
وابلقوة اجل يتتة، ويتحمتتل امللتتالف 

 مجيع النفقات.
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البلـــــديـــــة ابل ريق ايداري وابلقوة 
 اجلربية على نفقة املوالف.

 (23مادة )
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (23مادة )
املوافقة على قرار جملس النواب  -

ل ايخرية إبعادة صيا ة الفقرة قب
من املتتادة، مع إجراء التعتتديالت 

 اآلتية:
 
 

  ( ابلغرامةاستتتتتتتتتتبدال عبارة  )
( الواردة ابحلبس والغرامةبعبارة )

 يف الفقرة ايوىل من املادة.

  ( أو إبحــدى حتتتذف عبتتتارة
( الواردة يف  هـــــاتني العقوبتني

 (23مادة )
الفقرة قبل  قرر اجمللس إعادة صيا ة -

 .ايخرية من املادة
 نص املادة بعد التعديل:

 
 
 
 
 
 
 

 (23مادة )
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اليت ال تقل عن ألف  ابلغرامةيعاق  
دينار وال تتجاوز عشتتتتتتتتترة ثالف دينار 
كتتتتتتل من أقتتتتتتام بنتتتتتتاء أو عماًل دون 

 الفقرة ايوىل من املادة.
 (  ابلغرامة استتتتتتتتتتتتتتتبتتدال عبتتارة

ويعــاقــب ابحلبس بعبتتتارة ) (اليت
 مدة ال تزيد على ســــــتة أشــــــ ر

( الواردة يف الفقرة الثانية وبغرامة
 من املادة.

  ( أو إبحــدى حتتتذف عبتتتارة
( الواردة يف  هـــــاتني العقوبتني

 الفقرة الثانية من املادة.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعتتاقتت  ابحلبس والةرامتتة اليت ال تقتتل 
عن ألف دينتتتار وال تتجتتتاوز عشتتتتتتتتتتتتتترة 
ثالف ديتتتنتتتتتتتار أو إبحتتتتتتتدى هتتتتتتتاتتتتني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعتتتتتاقتتتتت  ابحلبس والةرامتتتتتة اليت ال 
تقتتتتل عن ألف دينتتتتار وال تتجتتتتاوز 
عشتتتتتتتتتتتتتترة ثالف دينتتتار أو إبحتتتدى 
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 كما وردت من احلكومة

احلصتتتتتتتتتتتتتتول على ترخيص بتتتذلتتتك من 
 البلدية وفقاً يحكام هذا القانون.

 
 

ال تقتتتتل عن  ابلغرامـــة اليتويعتتتتاقتتتت  
 ستتتتتتتتتتتمائة دينار وال تتجاوز  ستتتتتتتتتتتة 
ثالف كتتتتتل من أقتتتتتام بنتتتتتاًء أو عمالً 

نوح على ابمللتتتتتتالفتتتتتتة للشتتتتتتتتتتتتتترو  املم
 أساسها الرتخيص.

 
 
 

العقوبتني كتتتل من أقتتتام بنتتتاء أو عمالً 
دون احلصول على ترخيص بذلك من 

 البلدية وفقاً يحكام هذا القانون.
ويعتتتتاقتتتت  ابحلبس متتتتدة ال ت يتتتتد على 
ستتتتتتتتتتتتتتتتتة أشتتتتتتتتتتتتتتهر وبةرامتتة ال تقتتل عن 
 ستتتتتتتتتتتمائة دينار وال تتجاوز  ستتتتتتتتتتتة 
ثالف أو إبحدى هاتني العقوبتني كل 
من أقتتتتتتام بنتتتتتتاًء أو عماًل ابمللتتتتتتالفتتتتتتة 
للشتتتتتتتتتتتتترو  املمنوح على أستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتها 

 الرتخيص.
 

ويعتتتد  رفتتتًا مشتتتتتتتتتتتتتتتتددًا قيتتتام امللتتتالف 
ابستتتتتتتتتتتتئناف ما ستتتتتتتتتتتبق إيقافه ابلاريق 

هتتاتني العقوبتني كتتل من أقتتام بنتتاء 
أو عتتمتتاًل دون احلصتتتتتتتتتتتتتتتتول عتتلتتى 
ترخيص بتتتذلتتتك من البلتتتديتتتة وفقتتتاً 

 القانون .يحكام هذا 
ويعاق  ابحلبس مدة ال ت يد على 
ستتتتتتتتتتتتة أشتتتتتتتتتتتهر وبةرامة ال تقل عن 
 ستتتتمائة دينار وال تتجاوز  ستتتتة 
ثالف أو إبحدى هاتني العقوبتني 
كتتتتتتتل متتن أقتتتتتتتام بتتنتتتتتتتاًء أو عتتمتتالً 
ابمللتتالفتتة للشتتتتتتتتتتتتتترو  املمنوح على 

 أساسها الرتخيص.
 



142 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
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ويعتتتد  رفتتتًا مشتتتتتتتتتتتتتتتتددًا قيتتتام امللتتتالف 
ابستتتتتتتتتتتتئناف ما ستتتتتتتتتتتبق إيقافه ابلاريق 
ا داري على الر م من إخااره بذلك 
، فإ ا كان من قام ابستتتتتتتتتتتتتتئناف البناء 
أو العمل امللالف شتتتتلصتتتتاً ثخر  ري 
امللالف فيعاق  بذات العقوبة املقررة 
للملالف يف الفقرتني الستتتتتتتتتتتتتتتابقتني ، 
ويف مجتتيتتع ايحتتوال حتتتكتتم اةتتكتتمتتتتتتتة 
بتصتتتحي  أو استتتتكمال أو إزالة البناء 
أو العمل امللالف على نفقة امللالف 

. 
ويعاقب كل من خيالف أحكام املواد 

الـــفـــقـــرة  5الـــفـــقـــرة األوىل، 4،2)

ا داري على الر م من إخااره بذلك 
بناء ، فإ ا كان من قام ابستتتتتتتتتتتتتتئناف ال

أو العمل امللالف شتتتتلصتتتتاً ثخر  ري 
امللالف فيعاق  بذات العقوبة املقررة 
للملالف يف الفقرتني الستتتتتتتتتتتتتتتابقتني ، 
ويف مجتتيتتع ايحتتوال حتتتكتتم اةتتكتتمتتتتتتتة 
بتصتتتحي  أو استتتتكمال أو إزالة البناء 
أو العمل امللالف على نفقة امللالف 

. 
ويعاقب كل من خيالف أحكام املواد 

الــفــقــرة  5الــفــقــرة األوىل،  2،4)
ـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــرة  6،8األوىل،  ال

( من  13 الثانية،الفقرة 12األوىل،

ويعد  رفاً مشتتتتتتتتتتتتتدداً قيام امللالف 
اريق ابستتتتتئناف ما ستتتتبق إيقافه ابل

ا داري على الر م من إخاتتتتتتتاره 
بتتتتتتتذلتتتتتتتك ، فتتتتتتتإ ا كتتتتتتتان من قتتتتتتتام 
ابستئناف البناء أو العمل امللالف 
شلصاً ثخر  ري امللالف فيعاق  
بذات العقوبة املقررة للملالف يف 
الفقرتني الستتتتتتتتتتتتتتتتتابقتني ، ويف مجيع 
ايحوال حتكم اةكمة بتصتتتتتتتتتتتحي  
أو استتتتتتتتتتتتتتتكمتتال أو إزالتتة البنتتاء أو 

نتتفتتقتتتتتتتة التتعتتمتتتتتتتل املتتلتتتتتتتالتتف عتتلتتى 
 امللالف.
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 12الــــفــــقــــرة األوىل، 6،8األوىل، 
( من هـــــاا  13 الفقرة الثـــــانيـــــة،

القانون أو القرارات الصــادرة تنفيااا 
ـــ   ـــار، ل بغرامـــة ال تتجـــاوز ألف دين

ــــعـــــد ــــت ــــعـــــدد  د وت ــــت ــــعــــقــــوابت ب ال
 املوالفات.

ويف مجيع ايحوال رار جلنة م اولة 
املهن اهلندسية ابيحكام اليت تصدر 
ضد املهندسني وفقًا يحكام هذا 

 القانون الرا  ما يل م بشأهنم.
 

هاا القانون أو القرارات الصـــــــــادرة 
تنفيـــااا لـــ  بغرامـــة ال تتجـــاوز ألف 

ـــــد ـــــار، وتتع العقوابت بتعـــــدد  ددين
 املوالفات.

ويف مجيع ايحوال رار جلنة م اولة 
املهن اهلندسية ابيحكام اليت تصدر 

ام هذا ضد املهندسني وفقًا يحك
 القانون الرا  ما يل م بشأهنم.

 
 
 
 

 القانون أحكام خمالفة على ويعاق 
 له املنفذة القرارات أو ايخرى
 ، دينار ألف تتجاوز ال بةرامة
 الةرامة عن فضالً  اةكمة وحتكم

 إزالة أو استكمال أو بتصحي 
 .امللالف العمل أو البناء
 

ويف مجتتيتتع ايحتتوال رتتاتتر جلتتنتتتتتتتة 
م اولة املهن اهلندستتتتتتتتتتتتتتية ابيحكام 

ضتتتتتد املهندستتتتتني وفقاً  اليت تصتتتتتدر
يحكتتتام هتتتذا القتتتانون الرتتتا  متتتا 

 يل م بشأهنم.
 (24مادة ) (24مادة ) (24مادة ) (24مادة )
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يعاقتتتتت  امللتتتتتالف بةرامتتتتتة ال تتجتتتتتاوز 
ـــــر عتتتتتن كتتتتتل يتتتتتوم  تنتتتتتع  عشـــــرة د ن

فيتتتته عتتتتن تنفيتتتتذ متتتتا قضتتتتى بتتتته احلكتتتتم 
أو القتتتتتتتتتتتترار النهتتتتتتتتتتتتائي متتتتتتتتتتتتن البلديتتتتتتتتتتتتة 
بتصتتتتتتتتتتتحي  أو استتتتتتتتتتتتكمال أو إزالتتتتتتتتتتتة 
البنتتتتتتتاء أو العمتتتتتتتل امللتتتتتتتالف، و لتتتتتتتك 

اةتتتتتتتتددة لتنفيتتتتتتتتذ  انتهتتتتتتتتاء املتتتتتتتتدةبعتتتتتتتتد 
 .احلكم أو القرار

ارأتت اللجنة استتتتتتتتبدال عبارة  -
ة              ( بتتتتعتتتتبتتتتتتتار  عشـــــــــــــرة د نـــر) 
( الواردة يف بتتدايتتة  مــائــة دينــار) 

 املادة.
 
 

  دون تعديل
 
 
 
 

يعاق  امللالف بةرامة ال تتجاوز 
متتائتتة دينتتار عن كتتل يوم  تنع فيتته 
عن تنفيذ ما قضتتتتتتتتتتتتتتى به احلكم أو 
القرار النهائي من البلدية بتصحي  
أو استتتتتتتتتتتتتتتكمتتال أو إزالتتة البنتتاء أو 
العمل امللالف، و لك بعد انتهاء 
املدة اةددة لتنفيذ احلكم أو القرار 

. 
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كما تستتتتتتتتتتتري أحكام الةرامة املشتتتتتتتتتتتار 
إليهتتا يف حتتالتتة استتتتتتتتتتتتتتتئنتتاف البنتتاء أو 
العمتتل املوقوف ، و لتتك عن كتتل يوم 
اعتبتتاراً من اليوم التتتايل  خاتتار  وي 

 الشأن بقرار ا يقاف.

كما تسري أحكام الةرامة املشار 
ها يف حالة استئناف البناء أو إلي

العمل املوقوف ، و لك عن كل 
يوم اعتباراً من اليوم التايل  خاار 

  وي الشأن بقرار ا يقاف.
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 (2ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي الرابع للجنة 

الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن 

قانون الوطين خبصوص مشروع 

بتعديل بعض أحكام قانون 

اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم 

م، 2002( لسنة 46بقانون رقم )

( لسنة 124املرافق للمرسوم رقم )

م، "تقليل مدة احلبس 2011

االحتياطي للمتهم، ومنحه حق 

التظلم".

 

  

 



147 
 

 

 

  م2014مايو  19التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين التكميلي الرابعالتقرير 

بتعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ( من 149املادة )خبصوص 
 2002( لسنة 46قانون ايجراءات اجلنائية الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

  2011( لسنة 124املرافق للمرسوم بقانون رقم )
 دة احلبس االحتياطي للمت م، ومن   حق التظلم()تقليل م

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال

 

  مقدمـة:

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس صاح   أرسلم  2013 مار  17بتاري       
والدفاع اخلارجية ( إىل جلنة الشؤون 3د 3ف /أ خص ل  642خاابتًا برقم )  جملس الشورى
م، 2013 مار  11املنعقدة بتاري  العشرين ، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته وايمن الوطين
بتعديل بعض أحكام قانون ا جراءات اجلنائية الصادر ابملرسوم مشروع قانون  خبصوص إعادة
)تقليل مدة  2011( لسنة 124، املرافق للمرسوم بقانون رقم )2002( لسنة 46بقانون رقم )

 .إىل اللجنة، و لك مل يد من الدراسة احلبس االحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم(
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استلمت اللجنة خااب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم كما       
م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة 2013أكتوبر  29( املؤرخ يف 4د 3فص ل خ أ/ /707)

 .املذكور الذي ال زال قيد الدراسة لدى اللجنةقانون المشروع مبواصلة مناقشة 

 

 إجراءات اللجنة: :أوالا 

 لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:

 ات التالية:جتماعاالتدارست اللجنة مشروع القانون يف  (1)

 

  رخيـــ  رقـم االجتمـاع   

 م2013نوفم   24  اخلامساالجتماع 

 م2013ديسم   1 االجتماع الساد 

 م2014مايو  4  الرابع والعشروناالجتمتاع 

 م2014مايو  11 االجتماع اخلامس والعشرون

 

موضتتتتوع النظر واليت مبشتتتتروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها على الوائق املتعلقة  (2)
  اشتملت على: 

من سعادة العضو ايستا ة دالل (، واملقدم 149اقرتاح إبجراء تعديل على املادة ) -
 جاسم ال ايد، وسعادة العضو ايستا ة لولوة العوضي.

 )مرفق(رأي جلنة حقوق ا نسان مبجلس الشورى.  -

 )مرفق( رأي اجمللس ايعلى للقضاء خبصوص مشروع القانون. -



149 
 

 )مرفق( رأي وزارة الداخلية. -

 )مرفق( رأي املؤسسة الوطنية حلقوق ا نسان. -

 

، املؤسسة الوطنية حلقوق اينسانوبدعوة من اللجنة شارل يف اجتماع اللجنة الساد   (3)
 وقد حضر كل من:

 

 اينسان.رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق   الدكتور عبدالعزيز حسن أبل .1
 رئيس الشؤون القانونية.   السيد ايسر شاهني .2
 ابحث قانوين.  السيد حممد أمحد النجار .3

الرابع والعشرين، واخلامس والعشرين كل اللجنة  ييف اجتماع وبدعوة من اللجنة شارل (4)
 من:

 ، وقد حضر كل من:وزارة الداخلية -

 من إدارة الشؤون القانونية.   حسني سلمان م ر الرائد .1
 من إدارة الشؤون القانونية.  حممد يونس اهلرمي النقيب .2
 املستشار القانوين.   لسيد وليد ال ويلا .3
 

 كل من:  ، وقد حضرايسالمية واألوقا العـدل والشؤون وزارة  -

 املستشار القانوين. سعيد حممد عبدامل لب  الدكتور .1

 املستشار القانوين. الشيوة نورة بنت خليفة  ل خليفة .2
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ـــــــــــــــــن ال والبة شتتتتتتتتتارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس -  الدكتور علي حســــــــ
   .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش

 

 .السيدة س ر عبدالل يفتوىل أمانة ستر اللجنة  -
      

ــاا:   :وفقاا للرد الكتايب جلنة حقوق اينسان مبجلس الشورىرأي اثنيــ

أن مشتتتتتتتروع القانون وقد أخذ بتقليل مدة احلبس االحتياطي، حقوق ا نستتتتتتتان ترى جلنة      
النيتتابتتة العتتامتتة بعتتدم  كمتتا أختتذ بضتتتتتتتتتتتتتتمتتانتتة أخرى للمتهم تتمثتتل إبعاتتائتته حق التظلم من قرار

املوافقتتة على طلبتته اب فراه عنتته؛ قتتد وفر ضتتتتتتتتتتتتتتمتتا ت جتتديتتدة للمتهم وهو أمر إجيتتا ، وقتتد 
 حتصلت لدى اللجنة بعض املقرتحات لتعديل مواده ستعرضها فيما بعد.

إال أن اللجنة ترى أن من واجبها ا شارة إىل أن حق الدفاع الذي جي  أن يؤّمن للمتهم      
أبوامر مد حبستته أمام حمكمة أعلى من  احبق الاعن استتتئنافً  ده؛ يتال  االعرتاف لهبكل أبعا

اةكمة اليت أصتتتتتتتدرت ايمر مبد حبستتتتتتته، وأن يتكرر له هذا احلق كلما صتتتتتتتدر أمر جديد مبد 
حبستتتتته. وقد أقرت قوانني ا جراءات اجلنائية يف دول كثرية هذا احلق للمتهم اةبو  احتياطياً 

 ية.ومنها دول عرب

 

ا تتالبان حبسه احتياطًيا، فإن هذه       فإ ا كانت مصلحة التحقيق ومصلحة املتهم أحيانتتتتتتتتتتتتً
املصلحة قد يبالغ يف استمرار بقائها ملدة طويلة دون حاجة حقيقية، وابلتايل فإن مراجعة بقاء 
ل هذه املصتتلحة من عدمها من حمكمة أعلى فيه ضتتمانة للمتهم يف احتمال ا فراه عنه من قب

 هذه اةكمة بكفالة أو بدوهنا.
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هذا إىل أن استقراء نصوص الدستور يف توفري ضما ت حق الدفاع للمتهم، توفر السند       
الدستتتتتتتتتتتتتتتوري لالعرتاف له حبق استتتتتتتتتتتتتتتئناف أوامر مد حبستتتتتتتتتتتتتته، من  لك ما تنص عليه املادة 

نية تؤّمن له فيها ه( من الدستتتتتتتتور من أن )املتهم بريء ح  تثبت إدانته يف حماكمة قانو /20)
الضتتتتتتما ت الضتتتتتترورية ملمارستتتتتتة حق الدفاع يف مجيع مراحل التحقيق واةاكمة وفقا للقانون(. 
كما أن مناقشتتتات أعضتتتاء اجمللس ملشتتتروع القانون تناولت ضتتترورة توفري هذه الضتتتمانة للمتهم 

لعامة يف ( من قانون ا جراءات اجلنائية من حق النيابة ا158أستتتتتتتتتتوة مبا نصتتتتتتتتتتت عليه املادة )
اجلناايت أن تستتتتتأنف ايمر الصتتتتادر من قاضتتتتي اةكمة الصتتتتةرى اب فراه عن املتهم اةبو  
احتياطًيا، وكان  لك ستتتتبًبا  عادة اجمللس تقرير اللجنة بشتتتتأن مشتتتتروع القانون إليها أكثر من 

 مرة مل يد من الدراسة. 

 

ئناف املتهم لألوامر الصتتتادرة ومع تستتتليم جلنة حقوق ا نستتتان بضتتترورة ايخذ بفكرة استتتت     
يسباب إجرائية  –مبد حبسه احتياطًيا لألسباب اليت سبق  كرها؛ فإهنا ترى من جان  ثخر 

صتتتعوبة إدخال هذه الفكرة على مشتتتروع القانون حمل البحث، و لك ين مشتتتروع القانون  –
لُّم املتهم لدى تناول ابلتعديل مواد معينة تتعلق مبوضتتتتتتتتتتتتتتوع تقليل مدة احلبس االحتياطي، وتظ

النيابة العامة عند رفضتتتتتتتتتتها طلبه اب فراه عنه، وابلتايل فقد ال يكون من املناستتتتتتتتتت  أن يتارق 
اجمللس إىل تنتتاول مواد أخرى يف قتتانون ا جراءات اجلنتتائيتتة أو إضتتتتتتتتتتتتتتتتافتتة مواد أخرى تتنتتاول 

لس إىل موضتتتتتوًعا أو موضتتتتتوعات م يتناوهلا مشتتتتتروع قانون التعديل. وهذا يتال  أن يلجأ اجمل
تقدمي اقرتاح بقانون لألخذ بفكرة استتتتتتتتتتتتتتتئناف املتهم اةبو  احتياطًيا لألوامر الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة مبد 

 (مرفق) حبسه، وفق ايحكام املقررة يف شأن تقدمي االقرتاحات بقوانني.

 

ــاا:   :وفقاا للرد الكتايب اجمللس األعلى للقضاءرأي اثلثــــ
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أبدى اجمللس ايعلى للقضتتتتتتتاء موافقته على الصتتتتتتتيا ة اليت انتهت إليها اللجنة يهنا حتقق      
 (مرفق) .الةرض املنشود من التعديل، وال توجد لديه أية مالحظات على مشروع القانون

 

ــاا:   :وفقاا للرد الكتايب وزارة الداخليةرأي رابعـــــ
 

ة التظلم من قرار احلبس االحتياطي من حيث املبدأ، وافقت وزارة الداخلية على إمكاني     
إال أن الوزارة ترى أن تكرار التظلم من قرار احلبس أمتتتام اةتتتامي العتتتام ومن ل اةتتتامي العتتتام 
ايول ومن ل النائ  العام هو أمر مرفوض، حيث إن تداول القضتتتتتتية أمام هذه اجلهات لعدة 

املتهم بتقدمي التظلم، وعليه ترى الوزارة أنه يف حالة  أايم ستتتيرتت  عليه تعايل التحقيق ولاطلة
رفض طل  املتهم اب فراه عنه عليه أن يتقدم ابلتظلم أمام قاضتتتتتتتتتي التنفيذ أو اةكمة اجلنائية 
امللتصتتتتة على وجه االستتتتتعجال أو ابقرتاح مدد قصتتتترية ح  يبت فيها القاضتتتتي بتظلم املتهم. 

 (مرفق) عدل يف هذا الشأن كوهنا جهة االختصاص.كما أوصت الوزارة أبخذ رأي وزارة ال

 

ــاا:   :اللجنة اتخالل اجتماعوزارة العدل رأي خامســ
 

ص على ن املوقر أيدت وزارة العدل والشتتتتتتتؤون ا ستتتتتتتالمية وايوقاف تعديل جملس النواب     
، حيث أوض  لثل الوزارة أن اهلدف من مشروع القانون هو تقليل مدة احلبس (149املادة )

ا حق التظلم  أمتتتام االحتيتتتاطي من أجتتتل التلفيف على املتهم، ومن  املتهم اةبو  احتيتتتاطيتتتً
 يف حالة رفض النيابة العامة طل  ا فراه عنه.اجلهة الرائسية ايعلى يف النيابة العامة، و لك 
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ــاا:   وفقاا للرد الكتايب: املؤسسة الوطنية حلقوق اينسان رأيسادســ
 

املؤستتتتستتتتة الوطنية حلقوق ا نستتتتان أن ما انتهى إليه جملس النواب املوقر حول املادة  رأت     
( مبن  املتهم حق التظلم من القرار الصادر حببسه احتياطًيا قد جاء متماشًيا مع ما 149رقم )

للمتهم من حقوق أقرهتا الصتتتكول الدولية حلقوق ا نستتتان يف هذا الشتتتأن، إال أن إ طة البت 
ا أمام نائ  العام ال يعدو عن كونه تظلمً م إىل اةامي العام ل اةامي العام ايول ل اليف التظل

م 2002( لستتتتتتتتنة 42( من املرستتتتتتتتوم بقانون رقم )50جهة قضتتتتتتتتائية واحدة فقمل، وأن املادة )
إبصتتتدار قانون الستتتلاة القضتتتائية قد نصتتتت على أن: )النيابة العامة ال تتجرأ بوصتتتفها ستتتلاة 

ة اهتام، وحيل عضو من أعضائها حمل اآلخر، ويتم ما بدأه من إجراءات و لك حتقيق أو سلا
كله مع مراعاة قواعد االختصتتتتتتاص(، وعليه ترى املؤستتتتتتستتتتتتة الوطنية ل وم إعادة صتتتتتتيا ة الفقرة 

( لتصتتتب  على النحو التايل: )للنيابة العامة ايمر اب فراه املؤقت عن 149ايخرية من املادة )
ا يف كل وقت من تلقاء نفستتتتتتتتتتتها على أن يتعهد املتهم ابحلضتتتتتتتتتتتور كلما تياطيً املتهم اةبو  اح

 .(طل  منه  لك وأبال يفر من تنفيذ احلكم الذي قد يصدر ضده
 

وللمتهم أن يال  من النيابة امللتصتتتتتتتة ا فراه عنه، وإ ا رفض طلبه فله أن يتظلم إىل النائ  
نهما ابلبت يف التظلم خالل ثالثة أايم من العام ل إىل اةكمة امللتصتتتتتتتة، على أن يلت م كل م

ا  ري  تقد ه، ويعت  مرور فرتة الثالثة أايم ه يرتت  عليه رفع ل دون البت يف التظلم مبثابة رفضتتً
 (مرفق) للجهة ايعلى(. التظلم تلقائًيا

 

ــاا:   :ةرأي اللجنــسابعــ
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من مشتتتتتتتتتتتتتتروع القانون ( من املادة ايوىل، واملادة الثانية 149)املادة تدارستتتتتتتتتتتتتتت اللجنة      
موضتتوع الدراستتة حبضتتور املستتتشتتار القانوين لشتتؤون اللجان ابجمللس، ولثلي املؤستتستتة الوطنية 

قرتاح حلقوق ا نستتتتتتتتتتتتتتان، ولثلي وزارة الداخلية، ولثلي وزارة العدل، واطلعت اللجنة على اال
دالل جاستتتتتتم ال ايد، وستتتتتتعادة العضتتتتتتو ايستتتتتتتا ة لولوة املقدم من ستتتتتتعادة العضتتتتتتو ايستتتتتتتا ة 

، كما اطلعت على مرئيات كل من اجلهات التالية: جلنة حقوق ا نستتتتتتتتتتان مبجلس العوضتتتتتتتتتتي
الشتتتتتتتورى، واجمللس ايعلى للقضتتتتتتتاء، واملؤستتتتتتتستتتتتتتة الوطنية حلقوق ا نستتتتتتتان، ووزارة الداخلية، 

ة إدخال فكرة استتتئناف املتهم واقتنعت اللجنة مبا انتهت إليه جلنة حقوق ا نستتان من صتتعوب
لألوامر الصتتتتتتادرة مبد حبستتتتتته احتياطًيا إىل مشتتتتتتروع القانون موضتتتتتتوع الدراستتتتتتة؛ ين مشتتتتتتروع 

ابلتعديل مواد معينة تتعلق مبوضتتوع تقليل مدة احلبس االحتياطي، وتظلُّم املتهم القانون تناول 
ال يكون من املناستتتتتتتتتتتت  أن لدى النيابة العامة عند رفضتتتتتتتتتتتتها طلبه اب فراه عنه، وابلتايل فقد 

يتارق اجمللس إىل تناول مواد أخرى يف قانون ا جراءات اجلنائية أو إضافة مواد أخرى تتناول 
 .موضوًعا أو موضوعات م يتناوهلا مشروع قانون التعديل

 ،(149ادة )امل توصتتتتتتتتيتها الستتتتتتتتابقة بتعديل على املوافقة إىل اللجنة نتهتوبعد النقاش ا     
 ان  احلق للمتهم اةبو  احتياطيً التعديل  هذا ين ، ابلتوافق مع جملس النواب املوقرو لك 

وهي  ،يف التظلم من قرار النيتتابتتة برفض ا فراه عنتته إىل اجلهتتة ايعلى داختتل النيتتابتتة العتتامتتة
فتتإ ا م يبتتت يف  ،خالل التظلم أمتتامتته من قبتتل املتهممن ، تبتتدأ ابةتتامي العتتام ثالث جهتتات

إىل اجلهة  اعليه رفع التظلم تلقائيً  ويرتت  ،له ايُعد مبثابة رفضتتتتتتتتتتتتتتً  خالل مدة ثالثة أايم التظلم
أايم يُعد  ةخالل ثالث ايف التظلم أيضتتتتتتتتتتتتتتً اآلخر ايعلى وهي اةامي العام ايول، وإ ا م يبت 

مبثابة  خالل ثالثة أايم يعدإىل النائ  العام، وإ ا م يبت فيه  اا له ويرفع تلقائيً مبثابة رفضتتتتتتتتتتتتتتتً 
 .رفًضا له
  
ولا تقدم اتضتتت  للجنة أن مشتتتروع القانون يستتتعى إىل من  فرص أخرى للمتهم اةبو       

احتيتتاطيتتاً ابلتظلم أمتتام نفس اجلهتتة الرائستتتتتتتتتتتتتتيتتة ايعلى لتمتتار  دورهتتا الرقتتا  على القرارات 
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للنظام ا جرائي تشتتتتتتتتتتتكل  اوفقً  العلياة ن هذه اجلهإايدىن لديها، حيث  ةالصتتتتتتتتتتتادرة من اجله
أبن احلبس االحتياطي هو من ا جراءات التحفظية اليت حتفظ املتهم  اعلمً  ،جهة حتقيق انية

من ردود أفعتتال اجملين عليتته أو  ويتته كنوع من االنتقتتام، و نع ا جراء من  حيتتة أخرى املتهم 
اطي محاية لألدلة عد احلبس االحتي، وابلنستتتتتتتتتتتتتتبة للمجتمع يُ جديدة من ارتكاب جرائم أخرى
 .اتشوه أو رفى إ ا ترل املتهم حرً النامجة عن اجلر ة من أن 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـا اثمنــــ
 

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

ــاا.   مزاداألستاذ أمحد إبراهيم  سعادة .3  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا.   األستاذة مجيلة علي سلمان سعادة .4

 

ــاا:   توصيـة اللجنـة: سعــــــ

فقة على ملواابيف ضتتتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتتتات وما أبدي من ثراء، فإن اللجنة توصتتتتتتتتتي      
بتعديل بعض أحكام مشــــــــــروع قانون من من املادة األوىل، واملادة الثانية ( 149) ةادامل

، املرافق 2002( لســــــنة 46قانون ايجراءات اجلنائية الصــــــادر ابملرســــــوم بقانون رقم )
)تقليل مدة احلبس االحتياطي للمت م،  2011( لســــــــــنة 124للمرســــــــــوم بقانون رقم )

 ، وذلك ابلتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.ومن   حق التظلم(
 

 الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر 



156 
 

 

    د. خالـد بن خليفة  ل خليفـة                                       مجيلة علي سلمان .أ
  لجنة                                 الرئيس                                               لجنةال ئب رئيس         
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 ( واملادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ايجراءات اجلنائية149مادة )
 2002( لسنة 46الصادر ابملرسوم بقانون رقم ) 

 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

 (:149)مادة 
 
 
 
 
 
 
 

للنيتتابتتة العتتامتتة ايمر اب فراه 
املؤقتتتتتتتت عن املتهم اةبو  

 (:149مادة )
املوافقتتتتتتتة على قرار جملس  -

إبعتتتادة صتتتتتتتتتتتتتتيتتتا تتتة  النواب
 الفقرة ايخرية من  املادة. 

 
وعــلــى ذلـــــك يــكــون نــص 

 املادة بعد التعديل:
 اب فراه ايمر العامة للنيابة
 اةبو  املتهم عن املؤقت

 من وقت كل  يف احتياطيا

 (:149مادة )
إعادة صيا ة الفقرة ايخرية  -

 من املادة.

 
 
 

وعــلــى ذلـــــك يــكــون نــص 
 املادة بعد التعديل:

للنيتتابتتة العتتامتتة ايمر اب فراه 
املؤقتتتتتتتت عن املتهم اةبو  
احتيتتتتاطيتتتتا يف كتتتتل وقتتتتت من 

 (:149مادة )
 
 
 
 
 
 
 

للنيتتابتتة العتتامتتة ايمر اب فراه 
املؤقتتتتتتتت عن املتهم اةبو  

 :(149مادة )
 
 
 
 
 
 
 

للنيتتابتتة العتتامتتة ايمر اب فراه 
املؤقتتتتتتتت عن املتهم اةبو  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

احتيتتتتاطيتتتتا يف كتتتتل وقتتتتت من 
تلقاء نفستتتتتتتتها على أن يتعهد 
املتهم ابحلضتتتتتتتتتتتتتور كلما طل  
منه  لك وأبال يفر من تنفيذ 
احلكم التتتتذي قتتتتد يصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 ضده.
وللمتهم أن يال  من النيابة 
امللتصتتتتتتتتتتتتتتة ا فراه عنه، وإ ا 

أن يتظلم إىل  رفض طلبتته فلتته
اةتتتتامي العتتتتام ل إىل اةتتتتامي 
العتتتتتام ايول ل إىل النتتتتتائتتتتت  

، على أن يلتزم كـــــل العتتتتتتام
مــنــ ــم ابلــبـــــت يف الــتــظــلــم 

 يتعهد أن على نفسها تلقاء
 طل  كلما  ابحلضور املتهم
 تنفيذ من يفر وأبال  لك منه

 .ضده يصدر قد الذي احلكم

 النيابة من يال  أن وللمتهم
 وإ ا عنه، ا فراه امللتصة
 إىل يتظلم أن فله طلبه رفض
 اةامي إىل ل العام اةامي
 النائ  إىل ل ايول العام
 كل  يلتزم أن على العام،
 خالل التظلم يف ابلبت من م
 تقد  ،  ريخ من أايم ثالثة
 أايم الثالثة فرتة مرور ويعترب

تلقاء نفستتتتتتتتها على أن يتعهد 
املتهم ابحلضتتتتتتتتتتتتتور كلما طل  
منه  لك وأبال يفر من تنفيذ 
احلكم التتتتذي قتتتتد يصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 ضده.
وللمتهم أن يال  من النيابة 
امللتصتتتتتتتتتتتتتتة ا فراه عنه، وإ ا 
رفض طلبتته فلتته أن يتظلم إىل 
اةتتتتامي العتتتتام ل إىل اةتتتتامي 
العتتتتتام ايول ل إىل النتتتتتائتتتتت  

، على أن يلتزم كـــــل العتتتتتتام
مــنــ ــم ابلــبـــــت يف الــتــظــلــم 
ـــة أايم من  ريخ  خالل ثالث

احتيتتتتاطيتتتتا يف كتتتتل وقتتتتت من 
تلقاء نفستتتتتتتتها على أن يتعهد 
املتهم ابحلضتتتتتتتتتتتتتور كلما طل  
منه  لك وأبال يفر من تنفيذ 
احلكم التتتتذي قتتتتد يصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 ضده.
وللمتهم أن يال  من النيابة 
امللتصتتتتتتتتتتتتتتة ا فراه عنه، وإ ا 

إىل  رفض طلبتته فلتته أن يتظلم
اةتتتتامي العتتتتام ل إىل اةتتتتامي 
العتتتتتام ايول ل إىل النتتتتتائتتتتت  

 العام.

احتيتتتتاطيتتتتا يف كتتتتل وقتتتتت من 
تلقتتاء نفستتتتتتتتتتتتتتهتتا أو بنتتاء على 
طلتتت  املتهم على أن يتعهتتتد 
املتهم ابحلضتتتتتتتتتتتتتور كلما طل  

تنفيذ منه  لك وأبال يفر من 
احلكم التتتتذي قتتتتد يصتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر 

 ضده.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

ـــة أايم من  ريخ  خالل ثالث
تقـــــد ـــــ ، ويعترب مرور فرتة 
الثالثــــة أايم دون البــــت يف 
التظلم مبثابة رفضاا ل  يرتتب 
عليــــ  رفع التظلم تلقــــائيــــاا 

 للج ة األعلى.
 
 
 
 
 
 

 مبثابة التظلم يف البت دون
 رفع علي  يرتتب ل  رفضاا 
 للج ة تلقائياا  التظلم
 .األعلى

تقـــــد ـــــ ، ويعترب مرور فرتة 
الثالثــــة أايم دون البــــت يف 
التظلم مبثابة رفضاا ل  يرتتب 
عليــــ  رفع التظلم تلقــــائيــــاا 

 للج ة األعلى.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 النص األصلي

 املادة الثانية

عتتتلتتتى رئتتتيتتتس جمتتتلتتتس التتتوزراء 
 –كل فيما خيصتتته   –والوزراء 

تنفيتتتذ أحكتتتام هتتتذا القتتتانون، 
ويُعمتتتتتل بتتتتته من اليوم التتتتتتايل 
لتتتتتتتاري  نشتتتتتتتتتتتتتتره يف اجلريتتتتتتدة 

 الرمسية. 

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

 دون تعديل

 املادة الثانية

عتتتلتتتى رئتتتيتتتس جمتتتلتتتس التتتوزراء 
 –كل فيما خيصتتته   –والوزراء 

تنفيتتتذ أحكتتتام هتتتذا القتتتانون، 
ويُعمتتتتتل بتتتتته من اليوم التتتتتتايل 
لتتتتتتتاري  نشتتتتتتتتتتتتتتره يف اجلريتتتتتتدة 

 الرمسية. 
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

( 393قانون بتعديل املادة )مشروع 

من قانون العقوبات الصادر باملرسوم 

م 1976( لسنة 15بقانون رقم )

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم 

من جملس النواب(.
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  م2014مايو  29التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثامن والعشرونالتقرير 

( من قانون 393مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )خبصوص 
 1976( لسنة 15العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 

  مقدمـة:
 

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع وايمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 4د 3فص ل خ أ/ /992رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

مشروع قانون رقم ) ( والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2014مايو  15 

( 15العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم ) ( من قانون393لسنة )  ( بتعديل املادة )

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،1976لسنة 

 

 إجراءات اللجنة: :أوالا      
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 لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:

مايو  28السابع والعشرين املنعقد بتاري  تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها  (5)
 .م2014

 
موضتتتتوع النظر واليت مبشتتتتروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها على الوائق املتعلقة  (6)

 اشتملت على: 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) .بشأنه ومذكرة هيئة التشريع وا فتاء القانوينمشروع القانون املذكور،  -

 

 كل من:  وبدعوة من اللجنة شارل يف االجتماع (7)

 كل من: ، وقد حضرالداخليةوزارة  -

 من إدارة الشؤون القانونية.   حسني سلمان م ر الرائد .1

 .املستشار القانوين    وليد ال ويل السيد .2

 

 واألوقا ، وقد حضر كل من:وزارة العـدل والشؤون ايسالمية  -

 .القانوين راملستشا الدكتور سعيد حممد عبدامل لب  .1

 املستشار القانوين. الشيوة نورة بنت خليفة  ل خليفة .2

 

علي حســـــــــــــــــــــــن  الدكتوركما شتتتتتتتتتارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس  -
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش ال والبة
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   س ر عبدالل يف لسيدةا اللجنةوتوىل أمانة ستر. 
 

 :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل -اثنيــاا

من قانون مشتتتتتتتروع الجلنة الشتتتتتتتؤون التشتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتورى ستتتتتتتالمة  رأت     
 . )مرفق( والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ــاا:  :الداخلية رأي وزارة اثلثـــ

جملس اليت أجراهتتتا توافق رأي وزارة التتتداخليتتتة مع رأي احلكومتتتة املوقرة، ومع التعتتتديالت      
 .  مشروع القانونالنواب املوقر على 

 

ــاا:  :العدل رأي وزارة رابعــ

ومع التعتتتتديالت اليت أجراهتتتتا جملس مع رأي احلكومتتتتة املوقرة،  العتتتتدلتوافق رأي وزارة      
 .  القانونمشروع النواب املوقر على 

  

 

 

ــاا:   :ةرأي اللجنــخامســـ
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اب ومرفقاته النو قرار جملس  واطلعت على، املذكور مشتتتتتتتتتتتتتتروع القانونتدارستتتتتتتتتتتتتتت اللجنة      

على رأي جلنة الشتتتتتتتتتؤون التشتتتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتتتورى والذي جاء مؤكًدا و  بشتتتتتتتتتأنه،

ويتألف مشروع القانون فضالً عن  والقانونية،القانون من الناحيتني الدستورية  مشروعلسالمة 

( من 393الديباجة من مادتني، تضتتتتتتمنت املادة ايوىل تعديالً على الفقرة ايخرية من املادة )

قانون العقوابت، و لك حبذف عبارة )بتقدمي حمضتتتتتتتتتتتتتتر صتتتتتتتتتتتتتتل  موثق يتضتتتتتتتتتتتتتتمن الوفاء بقيمة 

روع بقانون إىل يهدف املشتتتتتتتتتتالشتتتتتتتتتتيك(، وجاءت املادة الثانية من املشتتتتتتتتتتروع بقانون تنفيذية، و 

، عن طريق االكتفاء ت الصتتادرة دون رصتتيدتستتهيل إجراءات إثبات الصتتل  يف قضتتااي الشتتيكا

ابلتصتتتتاحل الذي يتم أمام النيابة العامة أو يف اةكمة بني املتهم واجملين عليه دون اشتتتترتا  تقدمي 

تثمرون واليت ا إىل القضتتاء على املشتتكالت اليت يواجهها التجار واملستتحمضتتر صتتل  موثق، ستتعيً 

 على حركة أفرزها الواقع العملي بستتتتتتتب  اشتتتتتتترتا  املشتتتتتتترع تقدمي حمضتتتتتتتر الصتتتتتتتل  املوثق وأتثري

 .االستثمار يف اململكة

 

 واملستتشتار القانوين لشتؤون اللجان ابجمللس، ،الداخليةوزارة  لثلي وبعد االستتئنا  برأي      

قررت اللجنة التوصتتية ابملوافقة على قرار جملس النواب إبعادة تستتمية مشتتروع القانون، وإعادة 

 وكما هو موض  يف اجلدول املرفق.صيا ة املادة ايوىل من املشروع، 

  

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :اـا سادســــ
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الشتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على ( من الالئحة الداخلية جمللس  39إعماالً لنص املادة ) 
 اختيار كل من:

 

ــاا.  سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي .5  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا.  األستـاذ أمحد إبراهيم مزاد سعادة .6
 

ــاا:   توصيـة اللجنـة:سابعــــــ

قانون، فإن مشتتتتتتتروع اليف ضتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من ثراء أثناء دراستتتتتتتة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

( 393مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )املوافقة من حيث املبدأ على  -  

 .1976( لسنة 15من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

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

 

 جمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،واألمر معروض على ا

 

 د. خالـد بن خليفة  ل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    .أ
     لجنة                                  الرئيس                                 رئيس        ال ئب        
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 1976( لسنة 15( من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم )393قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل املادة )مشروع 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 
 

(  مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  
بتعديل الفقرة األخرة من املادة 

( من قانون العقوابت 393)
الصادر ابملرسوم بقانون رقم 

 1976( لسنة 15)
 

 
املوافقة على قرار جملس النواب  -

 عادة تسمية املشروع بقانون.إب

 املشروع وعلى ذلك يكون مسمى
 بعد التعديل:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  (  
ن املادة بتعديل الفقرة األخرة م

( من قانون العقوابت 393)
الصادر ابملرسوم بقانون رقم 

 1976( لسنة 15)
 

 

 .تسمية املشروع بقانونإعادة  -

 

 املشروع وعلى ذلك يكون مسمى
 بعد التعديل:

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  (  
بتعديل الفقرة األخرة من املادة 

( من قانون العقوابت 393)
رقم  الصادر ابملرسوم بقانون

 1976( لسنة 15)
 

 

 
 
 
 

 
مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  (  

( من قانون 393بتعديل املادة )
العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون 

 1976( لسنة 15رقم )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة
ى  ل خليفــة    حنن محــد بن عيســــــــــ
 ملك مملكة الب رين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قتتتتتتانون العقوابت الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

( لستتتتتتتتتتتنة 15ابملرستتتتتتتتتتتوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،1976

وعلى قتتتتتتتانون ا جراءات اجلنتتتتتتتائيتتتتتتة 
( 46الصتتتتتادر ابملرستتتتتوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،2002لسنة 
أقر جملس الشتتتتتتتتتتتتتتورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدر ه:

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ى  ل خليفــة    د بن عيســــــــــحنن محــ

 ملك مملكة الب رين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قتتتتتتانون العقوابت الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 
( لستتتتتتتتتتتنة 15ابملرستتتتتتتتتتتوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976
وعلى قتتتتتتتانون ا جراءات اجلنتتتتتتتائيتتتتتتتة 

( 46الصتتتتتادر ابملرستتتتتوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،2002لسنة 

أقر جملس الشتتتتتتتتتتتتتتورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدر ه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 املادة األوىل

 
 
 
 

يســـتبدل بنص الفقرة اخلامســـة من 
من قتتانون العقوابت  (393املادة )

( 15الصتتتتتادر ابملرستتتتتوم بقانون رقم )
  ، النص اآليت:1976لسنة 

 وللمجين عليه أو وكيله اخلاص
يف اجلرائم  ولورثت  أو وكيل م اخلاص

املنصوص عليها يف هذه املادة أن 
العامة أو اةكمة  من النيابة واي لب

 املادة األوىل
 املوافقة على قرار جملس النواب -

 عادة صيا ة املادة.إب

وعلى ذلــك يكون نص املــادة بعــد 
 التعديل:

يســـتبدل بنص الفقرة اخلامســـة من 
من قتتانون العقوابت  (393املادة )

( 15الصتتتتتادر ابملرستتتتتوم بقانون رقم )
  ، النص اآليت:1976لسنة 

 اخلاصوللمجين عليه أو وكيله 
يف اجلرائم  ولورثت  أو وكيل م اخلاص

املنصوص عليها يف هذه املادة أن 
العامة أو اةكمة  من النيابة واي لب

 املادة األوىل
 إعادة صيا ة املادة. -

 

وعلى ذلــك يكون نص املــادة بعــد 
 التعديل:

يســـتبدل بنص الفقرة اخلامســـة من 
من قتتانون العقوابت  (393املادة )

( 15الصتتتتتادر ابملرستتتتتوم بقانون رقم )
  ، النص اآليت:1976لسنة 

 اخلاصوللمجين عليه أو وكيله 
يف اجلرائم  ولورثت  أو وكيل م اخلاص

املنصوص عليها يف هذه املادة أن 
العامة أو اةكمة  من النيابة واي لب

 املادة األوىل
 
 
 
 

( من 393يستبدل بنص املادة )
قانون العقوابت الصادر ابملرسوم 

، 1976( لسنة 15بقانون رقم )
 النص اآليت:

 
يعاق  ابحلبس أو الةرامة أو 

ا كل من أعاى بسوء  معً ابلعقوبتني
 ليس له مقابل وفاء كاف   انية شيكً 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
، ويف أية حالة كانت حبس  ايحوال

مع  الصل ا الدعوى إثبات عليه
، ويرتت  على الصل  انقضاء املتهم

الدعوى اجلنائية إ ا كانت الدعوى 
أمام اةكمة أو ايمر أبال وجه  قامة 

قيد التحقيق  ايمرالدعوى إ ا كان 
وإ ا ثبت قيام  .لدى النيابة العامة
يمة الشيك بعد اجلاين ابلوفاء بق
فيجوز لقاضي  ااحلكم عليه هنائيً 

التنفيذ أن أيمر بوقف تنفيذ العقوبة 
لى طل  اةكوم ع املقضي هبا بناءً 

، ويعرض الال  عليه أو من ينيبه

، ويف أية حالة كانت حبس  ايحوال
مع  الصل ا الدعوى إثبات عليه
، ويرتت  على الصل  انقضاء املتهم

الدعوى اجلنائية إ ا كانت الدعوى 
أبال وجه  قامة أمام اةكمة أو ايمر 
قيد التحقيق  الدعوى إ ا كان ايمر

وإ ا ثبت قيام  .لدى النيابة العامة
يمة الشيك بعد اجلاين ابلوفاء بق
فيجوز لقاضي  ااحلكم عليه هنائيً 

التنفيذ أن أيمر بوقف تنفيذ العقوبة 
لى طل  اةكوم ع املقضي هبا بناءً 

، ويعرض الال  عليه أو من ينيبه

، ويف أية حالة كانت حبس  ايحوال
مع  الصل ا الدعوى إثبات عليه
، ويرتت  على الصل  انقضاء املتهم

الدعوى اجلنائية إ ا كانت الدعوى 
ال وجه  قامة أمام اةكمة أو ايمر أب
قيد التحقيق  الدعوى إ ا كان ايمر

وإ ا ثبت قيام  .لدى النيابة العامة
يمة الشيك بعد اجلاين ابلوفاء بق
فيجوز لقاضي  ااحلكم عليه هنائيً 

التنفيذ أن أيمر بوقف تنفيذ العقوبة 
لى طل  اةكوم ع املقضي هبا بناءً 

، ويعرض الال  عليه أو من ينيبه

وقابل للتصرف فيه، أو اسرتد قائم 
بعد إعاائه كل املقابل أو بعضه 
حبيث ال يفي الباقي بقيمته، أو أمر 
املسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان 

ره أو توقيعه بصورة متنع قد تعمد حتري
 .من صرفه

ر لةريه ويعاق  ابلعقوبة  اهتا من  ه  
ا وهو يعلم أنه ليس له مه شيكً أو سل  

أو أنه  ري قابل  مقابل يفي بقيمته
 .فللصر 

كما يعاق  ابلعقوبة  اهتا من حيمل 
ر إليه أو عايه أو يظهّ   ريه على أن ي

وهو يعلم أنه ليس له  امه شيكً يسلّ  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
على قاضي التنفيذ امللتص خالل 

 ري  تقد ه.ثالثة أايم من  
 

فيذ امللتص خالل على قاضي التن
 ثالثة أايم من  ري  تقد ه.

 

ذ امللتص خالل على قاضي التنفي
 ثالثة أايم من  ري  تقد ه.

 

مقابل يفي بقيمته أو أنه  ري قابل 
 للصرف.

وإ ا كان فعل اجلاين يف الفقرة 
السابقة لتةاية قرض ربوي أو 

 لك  د  ين  ري مشروع عُ الستيفاء د
 .اا مشددً  رفً 

وللمجين عليه أو وكيله اخلاص يف 
اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة 

العامة أو  أن يال  من النيابة
، ويف أية اةكمة حبس  ايحوال

ا الدعوى إثبات حالة كانت عليه
، ويرتت  على تصاحله مع املتهم

الصل  انقضاء الدعوى اجلنائية إ ا 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
كمة أو ايمر كانت الدعوى أمام اة

أبال وجه  قامة الدعوى إ ا كان 
قيد التحقيق لدى النيابة  ايمر
 .العامة

يمة وإ ا ثبت قيام اجلاين ابلوفاء بق
فيجوز  االشيك بعد احلكم عليه هنائيً 

لقاضي التنفيذ أن أيمر بوقف تنفيذ 
لى طل  ع العقوبة املقضي هبا بناءً 

، ويعرض اةكوم عليه أو من ينيبه
على قاضي التنفيذ امللتص  الال 

 خالل ثالثة أايم من  ري  تقد ه.
 

 الثانية املادة املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء

تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه   – 
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 

 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية.

 عتتلتتى رئتتيتتس جمتتلتتس التتوزراء والتتوزراء دون تعديل دون تعديل
تنفيذ هذا  –كل فيما خيصتتتتتتتتتتتتتتته   – 

القتتتانون، ويعمتتتل بتتته من اليوم التتتتايل 
 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2014 مايو 19: التاريخ
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

( من قانون 393مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة ) :الموضوع

 .1976( لسنة 15العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،

 

الصالح رئيس معالي السيد علي بن صالح ، أرفق م2014مايو  15بتاريخ      

مشروع قانون  من (، نسخة4د  3ف ت ق/  ل ص 993، ضمن كتابه رقم )المجلس

( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 393رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، 1976( لسنة 15بقانون رقم )

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة لمناقشته وإبداء المالحظات عليه
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، عقدت لجنة الشؤؤؤؤون التشؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م2014مايو  19وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب ، المذكور قانونال مشروع، حيث اطلعت على الثالث والعشرين

 بالمجلس. مستشار القانونيوذلك بحضور ال بشأنه،

 

 

لمبادئ  قانونال مشؤؤؤروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

( 393مشررروع قانون رقم ) ( لسررنة ) ( بتعديل المادة )ترى اللجنة سؤؤالمة      

من  ،1976( لسرررررنة 15من قانون العقوبات الصرررررادر بالمرسررررروم بقانون رقم )

 الدستورية والقانونية.الناحيتين 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (4ملحق رقم )
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين 

خبصوص مشروع قانون بإضافة 

 233برقم ) مادة جديدة

مكررًا( إىل قانون العقوبات 

الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  م.1976( لسنة 15)
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  م2014يونيو  9التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الثالثونالتقرير 

 مادة جديدة برقممشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( إبضافة خبصوص 
 مكرراا( إىل قانون العقوابت233)

 1976( لسنة 15الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 

  مقدمـة:
 

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع وايمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 4د 3فص ل خ أ/ /1000رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

مشروع قانون رقم ) ( والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2014مايو  27 

 مكرراا( إىل قانون العقوابت233لسنة )  ( إبضافة مادة جديدة برقم )

سته وإبداء املالحظات على أن تتم درا ،1976( لسنة 15الصادر ابملرسوم بقانون رقم ) 

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهوإعد
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 إجراءات اللجنة: :أوالا 

 لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:

يونيو  8التاستتتتتتتتتتتع والعشتتتتتتتتتتترين املوافق تدارستتتتتتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتتتتتروع القانون يف اجتماعها  (8)
 .م2014

 
موضتتتتوع النظر واليت مبشتتتتروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتها على الوائق املتعلقة  (9)

 اشتملت على: 
 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -
 (مرفق) .بشأنه مشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع وا فتاء القانوين -
 

 كل من:  وبدعوة من اللجنة شارل يف االجتماع (10)

  كل من: ، وقد حضرالداخليةوزارة 

 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حممد يونس اهلرمي .3

 .املستشار القانوين    وليد ال ويل السيد .4
 

 ـــــــــدل والشؤون اي الشيوة نورة بنت خليفة سالمية واألوقا ، وقد حضرت وزارة العـ
 املستشار القانوين.  ل خليفة

 

  ـــــــــــن ال والبة الدكتوركما شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس  علي حسـ
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش

 س ر عبدالل يف لسيدةا وتوىل أمانة ستر اللجنة. 
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 :نة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي جل اثنيــاا:

من قانون مشتتتتتتتروع الجلنة الشتتتتتتتؤون التشتتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتتورى ستتتتتتتالمة  رأت     
 . )مرفق( والقانونية الدستورية الناحيتني

 

ــاا:  :الداخلية رأي وزارة اثلثـــ

جملس اليت أجراهتتا توافق رأي وزارة التتداخليتتة مع رأي احلكومتتة املوقرة، ومع التعتتديالت       
 .القانونمشروع النواب املوقر على 

ــاا:        :العدل رأي وزارة رابعــ

جملس اليت أجراهتتتتا مع رأي احلكومتتتتة املوقرة، ومع التعتتتتديالت  العتتتتدلتوافق رأي وزارة      
     .  مشروع القانونالنواب املوقر على 

ــاا:  :ةرأي اللجنــ خامســـ

 الداخلية، ولثلي وزارةاملذكور حبضتتتتتتتتتتتتور لثلي وزارة  مشتتتتتتتتتتتتروع القانونتدارستتتتتتتتتتتتت اللجنة      

اب النو قرار جملس  واطلعت اللجنة على العدل، واملستتتتتتشتتتتتار القانون لشتتتتتؤون اللجان ابجمللس،

على رأي جلنة الشتتتتتتؤون التشتتتتتتريعية والقانونية مبجلس الشتتتتتتورى والذي جاء و  ومرفقاته بشتتتتتتأنه،

مشتتتتتتروع القانون ويتألف  والقانونية،القانون من الناحيتني الدستتتتتتتورية  مشتتتتتتروعمؤكًدا لستتتتتتالمة 

منه إضتتتتتتتتتافة مادة جديدة إىل قانون فضتتتتتتتتتالً عن الديباجة من مادتني، تضتتتتتتتتتمنت املادة ايوىل 

العقوابت، جترم وضتتتتتتتع ايجه ة وايدوات واملعدات يف ايماكن العامة أو وستتتتتتتائل النقل ال ية 

و ا خالل ابيمن والنظام العام، و لك بشتتتكل أبقصتتتد ترويع اآلمنني أو تعايل املرافق العامة 
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حيمتتل الةري على االعتقتتاد حبتتدوث تفجري دون أن تكون لتلتتك ايدوات شتتتتتتتتتتتتتتتأن يف إحتتداث 

يهدف املشتتتتتتتتتتروع بقانون إىل جترمي . و انية من املشتتتتتتتتتتروع بقانون تنفيذية لك، وجاءت املادة الث

النقل ال ية بقصتتتتتتتتتتد ترويع  وضتتتتتتتتتتع ايجه ة وايدوات واملعدات يف ايماكن العامة أو وستتتتتتتتتتائل

، و لك بشتتتتتتتتتتتتكل حيمل الةري ا خالل ابيمن والنظام العاماآلمنني أو تعايل املرافق العامة أو 

 اشتتتتتتتتتتتتتتتأن يف إحتتداث  لتتك، نظرً على االعتقتتاد حبتتدوث تفجري دون أن تكون لتلتتك ايدوات 

لتلك لوجود الفراغ التشتتتتتتريعي الذي أدى إىل إضتتتتتتعاف دور الستتتتتتلاة القضتتتتتتائية يف التصتتتتتتدي 

ا مواكبة التاور التشتتتتتتتتتتريعي لتاور ايفعال ا جرامية ابلعقوابت املناستتتتتتتتتتبة هلا، ومن ل كان ل امً 

 اجلر ة واليت ال تقف عند حد معني.

إىل التوصتتتية ابملوافقة من حيث املبدأ على مشتتتروع القانون، واملوافقة  وعليه انتهت اللجنة     

 يف اجلدول املرفق. النواب كما وردتعلى مواد املشروع و لك ابلتوافق مع جملس 

       

ــاا:  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: سادســـ

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

 

ــاا.  سعادة األستاذ إبراهيم حممد بشمي .7  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا.   نسي دينا خضورياألستـاذة  سعادة .8
ــاا:   توصيـة اللجنـة:سابعــــــ
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قانون، فإن مشتتتتتتتروع اليف ضتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من ثراء أثناء دراستتتتتتتة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( إبضافة مادة جديدة املوافقة من حيث املبدأ على  -  
( لسنة 15مكرراا( إىل قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم )233)برقم 

1976. 

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

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 د. خالـد بن خليفة  ل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    .ب
     لجنة                                  الرئيس                                 رئيس        ال ئب        
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 إىل قانون العقوابتمكرراا( 233مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( إبضافة مادة جديدة برقم )        
 1976( لسنة 15الصادر ابملرسوم بقانون رقم ) 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة
 

ى  ل خليفــة    حنن محــد بن عيســــــــــ
 ملك مملكة الب رين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قتتتتتتانون العقوابت الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

( لستتتتتتتتتتتنة 15ابملرستتتتتتتتتتتوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،1976

أقر جملس الشتتتتتتتتتتتتتتورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدر ه:

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

ى  ل خليفــة    حنن محــد بن عيســــــــــ
 مملكة الب رين.ملك 

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قتتتتتتانون العقوابت الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 

( لستتتتتتتتتتتنة 15ابملرستتتتتتتتتتتوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته،1976

أقر جملس الشتتتتتتتتتتتتتتورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدر ه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 املادة األوىل

 
 
 
 

تضاف إىل الفصل ايول من الباب 
من قانون –القسم اخلاص  –الرابع 

العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون 
مادة جديدة  1976( لسنة 15رقم )
 مكررًا( نصها اآليت :233برقم )
 مكررًا(:233مادة )

ـــاقـــب ابحلبس وابلغرامـــة اليت ال  يُع
جتاوز مخسة  ال  دينار أو إبحدى 

 وىلاملادة األ
 املوافقة على قرار جملس النواب -

 .املادة ة ياعادة صإب

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  :التعديل

تضاف إىل الفصل ايول من الباب 
من قانون –القسم اخلاص  –الرابع 

العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون 
مادة جديدة  1976( لسنة 15رقم )
 مكررًا( نصها اآليت :233برقم )
 مكررًا(:233)مادة 

يُعاقب ابحلبس وابلغرامة اليت ال 
جتاوز مخسة  ال  دينار أو إبحدى 

 املادة األوىل
 املادة. ة ياقرر اجمللس إعادة ص -

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

  :التعديل
تضاف إىل الفصل ايول من الباب 

من قانون –القسم اخلاص  –الرابع 
العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون 

مادة جديدة  1976( لسنة 15رقم )
 مكررًا( نصها اآليت :233برقم )
 مكررًا(:233مادة )

يُعاقب ابحلبس وابلغرامة اليت ال 
جتاوز مخسة  ال  دينار أو إبحدى 

 وىلاملادة األ
 
 
 
 

تضاف إىل الفصل ايول من الباب 
من قانون  -القسم اخلاص-الرابع

العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون 
مادة جديدة  1976( لسنة 15رقم )
 مكررًا( نصها اآليت: 233برقم )
 مكررًا(: 233مادة )

"يُعاق  ابحلبس كل من قام بوضع 
أجه ة أو أدوات أو ُمعدات أو  ريها 



184 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
هاتني العقوبتني كل من قام بنفســــ  
 أو بواســــ ة ،رل بوضــــع أج زة أو
أدوات أو مــــعـــــدات أو أي مــــن 
األشـــــياء املشـــــامة يف ال ريق العام 
أو أحــد األمكنــة العــامــة أو يف أي 
وسيلة من وسائل النقل ب ريقة من 
شـــــــــــأنا إي ام الغر حبدو  تفجر 
ا من  على خال  احلقيقة قاصـــــــــــدا
ذلك ترويع اآلمنني أو تع يل مرفق 
عــــام أو ايخالل ابألمن والنظــــام 

 العام.
 

هاتني العقوبتني كل من قام بنفس  
أو بواس ة ،رل بوضع أج زة أو 
أدوات أو معدات أو أي من 
األشياء املشامة يف ال ريق العام أو 
أحد األمكنة العامة أو يف أي 
وسيلة من وسائل النقل ب ريقة من 
شأنا إي ام الغر حبدو  تفجر 
ا من  على خال  احلقيقة قاصدا
ذلك ترويع اآلمنني أو تع يل مرفق 
عام أو ايخالل ابألمن والنظام 

 العام.
 

هاتني العقوبتني كل من قام بنفس  
 أو بواس ة ،رل بوضع أج زة أو
أدوات أو معدات أو أي من 
األشياء املشامة يف ال ريق العام أو 
أحد األمكنة العامة أو يف أي 
وسيلة من وسائل النقل ب ريقة من 
شأنا إي ام الغر حبدو  تفجر 
ا من  على خال  احلقيقة قاصدا
ذلك ترويع اآلمنني أو تع يل مرفق 
عام أو ايخالل ابألمن والنظام 

 العام.
 

أاًي كان نوعها أو هيئتها من ايشياء 
أو حمتواها يف الاريق العام أو يف 
ايماكن العامة أو يف أي وسيلة من 
وسائل النقل ال ية أو املائية أو اجلوية 
بقصد ترويع اآلمنني أو تعايل مرفق 
عام أو ا خالل ابيمن والنظام 
العام، و لك بشكل حيمل الةري على 
االعتقاد حبدوث تفجري، دون أن 

كون لتلك ايدوات أو ايشياء شأن ت
 يف إحداث  لك ."

 املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء

تنفيذ هذا  –كل فيما خيصه   –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 

 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية.

 رئتتيتتس جمتتلتتس التتوزراء والتتوزراء عتتلتتى دون تعديل دون تعديل
تنفيتتذ هتتذا  –كتتل فيمتتا خيصتتتتتتتتتتتتتتتته   –

القتتتانون، ويعمتتتل بتتته من اليوم التتتتايل 
 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2014 يونيو 8التاريخ: 
 

 

 سعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       احملرتم
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مكرًرا(  233مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بإضافة مادة جديدة برقم )الموضوع: 

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

)تجريم  ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 استخدام القنابل الوهمية(.
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2014مايو  27بتاريخ      

مشروع قانون (، نسخة من 4د  3ص ل ت ق/ ف  1001المجلس، ضمن كتابه رقم )

مكرًرا( إلى قانون العقوبات الصادر  233رقم ) ( لسنة ) ( بإضافة مادة جديدة برقم )

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

، إلى لجنة )تجريم استخدام القنابل الوهمية(المعدلة" المقدم من مجلس النواب( 
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لقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الشؤون التشريعية وا

 الخارجية والدفاع واألمن الوطني.

 

لتشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م، عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون ا2014 يونيو 8وبتاريخ      

وقرار مجلس المذكور،  ، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانونوالعشؤؤؤؤؤؤرين مساخال

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. النواب بشأنه،

 

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بإضافة مادة جديدة برقم ترى اللجنة سالمة      

( لسااانة 15مكرًرا( إلى قانون العقوبات الصاااادر بالمرساااوم بقانون رقم ) 233)

)المعد في ضااااوء االقتراح بقانون "بصاااايغته المعدلة" المقدم من مجلس 1976

 والقانونية.من الناحيتين الدستورية ، )تجريم استخدام القنابل الوهمية(النواب( 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (5ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

مشروع قانون بتعديل املادة 

( من قانون التأمني 39)

 االجتماعي، الصادر باملرسوم

( لسنة 24بقانون رقم )

م.1976
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 2014 يونيو 08التاريخ : 

 للجنـة اخلدمـات  (26)التقريـر 

  (39)بتعديل املادة لسنة )  ( بشأن مشروع قانون رقم )  ( 

( لسنة 24الصادر باملرسوم بقانون رقم )لتأمني االجتماعي امن قانون 

1976 

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

 

 مقدمــة:

 

استلمت لجنة الخدمات كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 

م والذي تم 2014 فبراير 18( المؤرخ في 4د 3ف -ص ل خ ت /912)

لسنة )  ( مشروع قانون رقم )  ( بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

الصادر بالمرسوم بقانون لتأمين االجتماعي امن قانون  (39)بتعديل المادة 

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد 1976( لسنة 24رقم )

تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون ليتم عرضه على المجلس، 

 وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخ اإلحالة. 
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 إجراءات اللجنة: -أواًل

 نفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لت

 تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات التالية : (1)

 م .2014 فبراير 23بتاريخ  (15)االجتماع  -

 م .2014 مارس 02بتاريخ  (16)االجتماع  -

 م .2014 مارس 11بتاريخ  (17)االجتماع  -

 م .2014 لـأبري 06بتاريخ  (20)االجتماع  -

 م .2014 لـأبري 20بتاريخ (   21)االجتماع  -

 م .2014 مايـــو 11بتاريخ  (24)االجتماع  -

 م .2014 مايـــو 18بتاريخ  (25)االجتماع  -

 م .2014 يونيو 01بتاريخ  (26)االجتماع  -

 

اطلعت اللجنة، أثناء دراسؤؤت ا، على الوثائق المتعلقة بمشؤؤروع القانون  (2)

  والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:موضوع البحث 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. )مرفق( -

 . )مرفق(لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلسرأي  -

 (2+1 . )مرفقال يئة العامة للتأمين االجتماعيرأي  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. )مرفق( -
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مارس  02اللجنة المنعقد بتاريخ  جتماع اوبدعوة من اللجنة حضؤؤؤؤؤؤؤر  (3)

 كل من:م 2014

 وزارة المالية: -أ

 .مدير إدارة الرقابة والمتابعة  أنور علي االنصاريالسيد  .1

 

 )ال يئة العامة للتأمين االجتماعي(: -ب

 .الرئيس التنفيذي للهيئة زكريا سلطان العباسي الدكتور .1

فيررررذي نررررائرررر   المرباطيالسيدة إيمان مصطفى  .2 ن ت ل ير ا لمررررد ا

 .للشؤون التأمينية

 

 شارك في االجتماع من األمانة العامة بالمجلس: -ج

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  -1

 الباحث القانوني. السيد علي عبدهللا العرادي -2

 

 يو  علي طريف أ وتولى أمانة سر اللجنة السيد. 

 

ـًا  : )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  -ثاني

 

ذهبت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤؤؤؤؤؤورى في 

توصؤؤؤؤيت ا بشؤؤؤؤأن المشؤؤؤؤروع بقانون إلى سؤؤؤؤالمته من الناحيتين الدسؤؤؤؤتورية 

 والقانونية.
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ـًا  )مرفق( :جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللسرأي  -ثالث

الشؤون المالية واالقتصادية في رأي ا االقتصادي بشأن مشروع أوصت لجنة 

القانون بضرورة طلب كافة األرقام المتعلقة بتحديد المبلغ الذي يتم دفعه 

بشأن الزيادة السنوية الحالية والتي تدفع للمتقاعدين في القطاع األهلي خالل 

 م من قبل ال يئة العامة للتأمين االجتماعي.2014العام 

ت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية إلى أن توصيت ا للجنة الخدمات وأشار

تضمنت دعوت ا لطلب تحديد المبلغ الالزم في حالة تحويل الزيادة من بسيطة 

إلى مركبة، وببيان حجم الفروقات المالية بين الزيادة البسيطة والزيادة 

العامة للتأمين ، من قبل ال يئة 2020ولغاية  2014المركبة للفترة من العام 

االجتماعي، فيما أكدت اللجنة اتفاق ا من حيث المبدأ مع ما ي دف إليه 

مشروع القانون من تحقيق مبدأ المساواة والعدالة االجتماعية بين المواطنين 

على المعاشات المستحقة  %3من خالل صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 

سيطة وذلك أسوة بما هو معمول طبقاً لقانون التأمين االجتماعي وليس زيادة ب

 به في القطاعين العام والعسكري.

وتابعت اللجنة عبر رأي ا االقتصادي للجنة الخدمات أن تحديد المبلغ الذي 

يتم دفعه من قبل ال يئة العامة للتأمين االجتماعي بشأن الزيادة السنوية الحالية 

، وكذلك تحديد 2014والتي تدفع للمتقاعدين في القطاع األهلي خالل العام 

المبلغ الالزم في حالة تحويل الزيادة من بسيطة إلى مركبة، هو شأن ال يئة 

 العامة للتأمين االجتماعي وهي الج ة األقدر على تحديد تلك المبالغ.
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وأضافت اللجنة المالية بأن بيان حجم الفروقات المالية البسيطة والزيادة 

م خاضع لعدة اعتبارات من ا 2020 ولغاية 2014المركبة للفترة من العام 

 ارتفاع األسعار الناتجة عن التضخم بسبب ارتفاع األسعار سنوياً.

 

ـً  (2+1)مرفق رأي اهليئة العامة للتأمني االجتماعية: -ا رابع

للتعديل المقترح في على أهمية توفير التمويل الالزم ممثل ال يئة  أّكد

ات، مع مراعاة أن كلفة إضؤؤافة طريقة احتسؤؤاب الزيادة السؤؤنوية في المعاشؤؤ

على المعاش التقاعدي تتطلب زيادة نسؤؤؤؤؤؤؤبة  %3الزيادة السؤؤؤؤؤؤؤنوية بواقع 

ووفقاً للدراسة  %6.2االشتراكات المسددة حالياً في القطاع الخاص بنسبة 

( 50االكتوارية المعدة بشؤؤؤؤؤأن تكاليف توحيد المزايا، علماً أن القانون رقم )

، لم %3سؤؤؤتحداث الزيادة السؤؤؤنوية بنسؤؤؤبة والذي تم بموجبه ا 2009لسؤؤؤنة 

يتضؤؤؤؤؤمن نصؤؤؤؤؤاً يحدد مصؤؤؤؤؤدر تمويل الميزة المسؤؤؤؤؤتحدثة، ما سؤؤؤؤؤبب زيادة 

االلتزامات المالية على الصندوق نتيجة عدم تناسب االشتراكات مع المزايا 

  .المقدمة

ن الزيادة السؤؤؤنوية في المعاشؤؤؤات التقاعدية للقطاع ممثل ال يئة أوقال 

اس المعاش المسؤؤتحق عن الراتب األسؤؤاس فقط دون العام تحتسؤؤب على أسؤؤ

العالوة االجتماعية، بينما الزيادة السؤؤؤؤؤؤؤنوية البسؤؤؤؤؤؤؤيطة في القطاع الخاص 

تضؤؤؤاف إلى المعاش المربوط بالكامل، على أسؤؤؤاس الراتب األسؤؤؤاس وباقي 

 .العناصر األخرى
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كما وتسؤؤؤؤؤلمت اللجنة من ال يئة رأي ا المكتوب )مرفق(، حسؤؤؤؤؤب طلب 

 أن يتضمن:اللجنة على 

   ّبة.الفرق بين الزيادة البسيطة المطبقة حالًيا مع الزيادة المرك 

 صندوق من تأحجم األموال الت مين أصحاب ي دخلت إلى ميزانية ال

، 2012، 2011، 2010العمؤؤل للعمؤؤالؤؤة الوافؤؤدة خالل األعوام: 

 وكم ُصرف من ا من تعويضات إلصابات العمل. .2013

بضؤؤؤؤرورة تحديد مصؤؤؤؤدر التمويل الالزم وقد أوصؤؤؤؤت ال يئة في رأي ا 

ة في المعاشؤؤؤات المصؤؤؤروفة، لتعديل الزيادة السؤؤؤنوية من بسؤؤؤيطة إلى مركب

مين ي دخلت إلى ميزانية الصؤؤؤؤؤؤؤندوق من تأن حجم األموال التوأما بشؤؤؤؤؤؤؤأ

، 2012، 2011، 2010أصؤؤؤؤؤؤؤحاب العمل للعمالة الوافدة خالل األعوام: 

رف من ا من تعويضؤؤات إلصؤؤابات .2013 ، فقد بّينت ال يئة العمل وكم صؤؤُ

نه بموجب المؤادة ) ف ن أموال ال يئؤة 11أ قانون التؤأمين االجتمؤاعي  ( من 

ومواردها مخصؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤة لتقديم المزايا والمنافع والمعاشؤؤؤؤؤات والتعويضؤؤؤؤؤات 

 المنصوص علي ا في القانون وتغطية نفقات ا اإلدارية.

 

لمصؤؤؤؤروفات كما بينت ال يئة في مرئيات ا بأن التوقعات تشؤؤؤؤير إلى أن ا

التأمينية تتصاعد بوتيرة أكبر من تصاعد االشتراكات التأمينية، األمر الذي 

سيؤدي إلى بلوغ نقطة االلتقاء والتساوي بين المصروفات واإليرادات بدًءا 

 وتستمر بعدها المصروفات في الزيادة. 2018من عام 
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ـًاخامس  رأي اللجنـة :  - ـ

لسؤؤؤؤؤنة )  ( مشؤؤؤؤؤروع قانون رقم )  (   ااتلجنة خالل اجتماعالناقشؤؤؤؤؤت 

الصادر بالمرسوم بقانون لتأمين االجتماعي امن قانون  (39)بتعديل المادة 

 .1976( لسنة 24رقم )

يتألف المشؤؤؤؤؤؤؤروع بقانون، فضؤؤؤؤؤؤؤالً عن الديباجة، من مادتين، حيث 

سنوية )مرّكبة( للمتقاعدين في  ّصت المادة األولى من ما على إقرار زيادة  ن

على المعاشؤؤؤات المسؤؤؤتحقة طبًقا لقانون التأمين  %3خاص بنسؤؤؤبة القطاع ال

االجتماعي، أسؤؤؤؤوة بما هو معمول به في القطاع العام والقطاع العسؤؤؤؤكري، 

وإعماال لمبدأ توحيد المزايا  وإعماالً لمبدأ المسؤؤاواة كما نص عليه الدسؤؤتور

المادة  ، فيما جاءتكما هو وارد في قانون ال يئة العامة للتأمين االجتماعي

 الثانية مادة تنفيذية.

وأكدت اللجنة دعم ا لكافة الخطوات التي من شؤؤأن ا العمل على رفع 

لما يمثله المعاش التقاعدي من أهمية بالغة المسؤؤؤؤتوى المعيشؤؤؤؤي للمتقاعدين 

لشؤؤريحة كبيرة من المواطنين وأسؤؤرهم، خاصؤؤة في ظل االرتفاع المسؤؤتمر 

 .لألسعار في جميع مناحي الحياة

ق المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاواة بين المواطنين يتحقأكؤؤدت اللجنؤؤة على وجوب كمؤؤا  

على  %3بة بنسبة والعدالة االجتماعية من خالل صرف زيادة سنوية مركّ 

المعاشؤؤؤؤؤات المسؤؤؤؤؤتحقة طبقاً لقانون التأمين االجتماعي وليس بشؤؤؤؤؤكل زيادة 

 .بسيطة وذلك أسوة بما هو معمول به في القطاعين العام والعسكري

على ضؤؤؤؤؤرورة االهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم  وأكد أعضؤؤؤؤؤاء اللجنة

كل الخدمات والتسؤؤؤؤؤؤؤ يالت ل م تقديراً لما قاموا به من خدمات أفنوا خالل ا 
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جل عمرهم وشباب م في بناء البالد وتقدم ا وازدهارها، مشيرين إلى أهمية 

تحسين المستوى المعيشي ل م بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة، 

ذا الصدد دعم لجنة الخدمات بمجلس الشورى لجميع مشاريع مؤكدين في ه

 القوانين التي تخص فئة المتقاعدين .

وبعد االطالع على رأي الحكومة ومالحظات هيئة التشريع واإلفتاء  

القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء ومالحظات المسؤؤتشؤؤار 

لعامة للتأمين االجتماعي ف ن القانوني للجنة، وبعد االسؤؤؤؤتئناس برأي ال يئة ا

( من قانون التأمين االجتماعي 39على تعديل المادة )اللجنة تبدي موافقت ا 

، والمتضؤؤؤؤمن تحويل 1976( لسؤؤؤؤنة 24الصؤؤؤؤادر بالمرسؤؤؤؤوم بقانون رقم )

 .بةمن بسيطة إلى مركّ  %3الزيادة السنوية بمعاشات المتقاعدين ونسبت ا 

تطبيق التعديل بحسب رؤية ال يئة وحللت اللجنة اآلثار المترتبة على 

بمقارنة الزيادة البسؤؤؤؤيطة المطبقة حالياً نه حيث إ، العامة للتأمين االجتماعي

مع الزيادة المركبة موضؤؤؤؤؤؤؤوع  2009( لسؤؤؤؤؤؤؤنة 50بموجب القانون رقم )

الزيادة البسيطة تؤدي إلى ارتفاع أن مشروع القانون الماثل، وجدت اللجنة 

 10ديناراً بعد  130نار في سؤؤنة الصؤؤفر إلى دي 100المعاش التقاعدي من 

ناراً بعد  160سؤؤؤؤؤؤؤنوات، وإلى  ماً، بينما تؤدي الزيادة المركبة 20دي  ،عا

دينار في  100إلى ارتفاع المعاش التقاعدي من  ،حسؤؤؤؤب مشؤؤؤؤروع القانون

 20ديناراً بعد  180سؤؤنوات، ثم إلى  10ديناراً بعد  134سؤؤنة الصؤؤفر إلى 

 10بعد  %3.4فرق بين ما يصؤؤؤؤؤؤؤل إلى ما نسؤؤؤؤؤؤؤبته عاماً، الفتة إلى أن ال

 .عاماً  20بعد  %12.9سنوات و



197 
 

وعليه، رأت اللجنة أن الزيادة بين النسؤؤبة البسؤؤيطة والمركبة ضؤؤئيلة 

د بعد عشؤؤؤؤؤرين عاما إلى جدا بحيث ال تذكر، حيث سؤؤؤؤؤيرتفع معاش المتقاع

 .ديناًرا 20

 

وفي ضؤؤوء كل ذلك ترى اللجنة التوصؤؤية بالموافقة، من حيث المبدأ، 

من قانون  (39)بتعديل المادة لسرررررنة )  ( مشرررررروع قانون رقم )  ( على 

 .1976( لسنة 24الصادر بالمرسوم بقانون رقم )لتأمين االجتماعي ا

 

ـًا سادس   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -ـ

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

 اللجنة على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا         األستاذ نــــــــّوار علــــي المحمـودسعادة  .1

 مقرًرا احتياطًيا  االستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتيسعادة  .2

 

ـًا:  توصية اللجنة :بعسا  ـ

وما أبدي من آراء أثناء دراسؤؤة مشؤؤروع في ضؤؤوء ما دار من مناقشؤؤات 

 القانون، ف ن اللجنة توصي بما يلي :
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لسرررررنة )  ( على مشرررررروع قانون رقم )  (  ،من حيث المبدأ ،الموافقة -

الصررررادر بالمرسرررروم لتأمين االجتماعي امن قانون  (39)بتعديل المادة 

 .1976( لسنة 24بقانون رقم )

مشررررررروع القانون كما وردت تفصرررررريالً في الجدول  موادالموافقة على  -

 المرفق .

-  

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،

 

 

 

 عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم              خليل إبراهيم الذوادي 

 رئيس جلنة اخلدمـات                         نائب رئيس جلنة اخلدمات 
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 نصوص مشروع القانون نص املادة األصلية
 كما وردت من احلكومة

كما وردت واد املنصوص 
 من جملس النواب

 توصية اللجنة
نص املادة كما أقرتها 

 اللجنة

 المشروعمسمى  

مشرررررررروع قررانون رقم ) ( 

نة ) (  يل لسررررررر عد مادة بت ال

( من قرررانون الترررأمين 39)

الصررررررررررادر االجرررترررمرررراعررري 

برررالمرسررررررروم بقرررانون رقم 

 .1976( لسنة 24)

 

 

 المشروعمسمى 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروعمسمى 

 

 

 

 

 

 

 

 المشروعمسمى 
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 نصوص مشروع القانون نص املادة األصلية
 كما وردت من احلكومة

كما وردت واد املنصوص 
 من جملس النواب

 توصية اللجنة
نص املادة كما أقرتها 

 اللجنة

 الديباجة

نحن حمد بن عيسى آل 

ملك مملكة     خليفة

 البحرين

 بعد االطالع على الدستور،

الؤؤتؤؤؤؤأمؤؤيؤؤن وعؤؤلؤؤى قؤؤؤؤانؤؤون 

االجؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤؤاعؤؤؤي الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 

 الديباجة

  فقؤؤؤؤة لموا قرر المجلس ا

على نص الؤؤديبؤؤاجؤؤة كمؤؤا 

 ورد في المشروع بقانون.

 الديباجة

  الؤؤمؤؤوافؤؤقؤؤؤؤة عؤؤلؤؤى نؤؤص

الؤؤؤديبؤؤؤاجؤؤؤة كمؤؤؤا ورد من 

 الحكومة دون تعديل.

 

 الديباجة

نحن حمد بن عيسى آل 

ملك مملكة     خليفة

 البحرين

 بعد االطالع على الدستور،

الؤؤتؤؤؤؤأمؤؤيؤؤن وعؤؤلؤؤى قؤؤؤؤانؤؤون 

االجؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤؤاعؤؤؤي الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،1976لسنة 
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 نصوص مشروع القانون نص املادة األصلية
 كما وردت من احلكومة

كما وردت واد املنصوص 
 من جملس النواب

 توصية اللجنة
نص املادة كما أقرتها 

 اللجنة

( لسنة 3وعلى القانون رقم )

العامة بشؤؤؤؤؤأن ال يئة  2008

 للتأمين االجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصؤؤه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

( لسنة 3وعلى القانون رقم )

بشؤؤؤؤؤأن ال يئة العامة  2008

 للتأمين االجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس 

النواب القانون اآلتي نصؤؤه، 

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 المادة األولى

ند  مع عدم اإلخالل بحكم الب

يستحق  (34)من المادة  (1)

معؤؤاش الشؤؤؤؤؤؤؤيخوخؤؤة ببلوغ 

المؤمن عليه السؤؤؤؤؤتين سؤؤؤؤؤنة 

 المادة األولى

 "مركبررة"ُتسؤؤؤؤؤؤؤتبؤؤدل كلمؤؤة 

الواردة في  "بسيطة"بكلمة 

الفقرة األخيرة من المؤؤؤؤادة 

( من قؤؤؤؤانون التؤؤؤؤأمين 39)

 المادة األولى

  فقؤؤؤؤة لموا قرر المجلس ا

على نص المادة كما ورد 

 بقانون.في المشروع 

 

 المادة األولى

  مادة قة على نص ال المواف

كمؤؤؤؤا ورد من الحكومؤؤؤؤة 

 دون تعديل.

 

 المادة األولى

 "مركبة"ُتستبدل كلمة 

الواردة في  "بسيطة"بكلمة 

الفقرة األخيرة من المادة 

( من قانون التأمين 39)
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 نصوص مشروع القانون نص املادة األصلية
 كما وردت من احلكومة

كما وردت واد املنصوص 
 من جملس النواب

 توصية اللجنة
نص املادة كما أقرتها 

 اللجنة

من عمره أو أكثر أو ببلوغ 

المؤمن علي ؤؤا الخؤؤامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

أو أكثر بواقع والخمسؤؤؤؤؤؤؤين 

من  اجزء من خمسؤؤؤين جزءً 

المتوسؤؤؤط الشؤؤؤ ري لألجور 

المسؤؤؤؤؤؤؤتحقؤؤؤة للمؤمن عليؤؤؤه 

والمسؤؤؤؤؤؤدد على أسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤ ا 

لتؤؤؤؤأمين خالل  تراك ا اشؤؤؤؤؤؤؤؤ

السؤؤؤؤؤنتين األخيرتين من مدة 

االشتراك في التأمين أو مدة 

االشؤؤتراك إن قلت عن ذلك، 

في عدد سؤؤؤؤنوات  امضؤؤؤؤروبً 

االجؤؤؤتؤؤؤمؤؤؤؤاعؤؤؤي الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر 

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 .1976لسنة 

 

 

االجتماعي الصادر  

( 24بالمرسوم بقانون رقم )

 .1976لسنة 
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 نصوص مشروع القانون نص املادة األصلية
 كما وردت من احلكومة

كما وردت واد املنصوص 
 من جملس النواب

 توصية اللجنة
نص املادة كما أقرتها 

 اللجنة

لكؤؤؤؤاملؤؤؤؤة في  تراك ا االشؤؤؤؤؤؤؤؤ

 التأمين.

الذي ضؤؤؤؤؤاف إلى المعاش يُ و

مضى على صرفه مدة سنة 

 بسررريطةزيادة سؤؤؤنوية فأكثر 

في يناير من كل  %3 بنسبة

سؤؤؤؤؤؤنة بدًءا من شؤؤؤؤؤؤ ر يناير 

التالي لتاريخ صؤؤؤؤؤؤؤدور هذا 

ت فترة  القؤؤؤؤانون، فؤؤؤؤ ن قلؤؤؤؤّ

صؤؤؤؤؤرف المعاش عن سؤؤؤؤؤنة 

صؤؤؤؤؤؤؤرفت الزيادة المذكورة 

بنسؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤة مقؤؤؤدار الفترة من 
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 نصوص مشروع القانون نص املادة األصلية
 كما وردت من احلكومة

كما وردت واد املنصوص 
 من جملس النواب

 توصية اللجنة
نص املادة كما أقرتها 

 اللجنة

تؤؤؤاريخ ربط المعؤؤؤاش حتى 

يسؤؤؤؤؤؤؤتمر و ينؤؤؤؤاير التؤؤؤؤالي،

هذه الزيادة حتى  صؤؤؤؤؤؤؤرف 

لو تجؤؤؤاوز المعؤؤؤاش الحؤؤؤد و

األقصؤؤؤى المنصؤؤؤوص عليه 

هؤؤذا من  (135)في المؤؤادة 

أو تجاوز متوسؤؤؤؤؤط ، قانونال

األجر أو األجر الذي ُحسب 

على على أسؤؤؤاسؤؤؤه المعاش، 

أال يتجؤؤؤاوز المعؤؤؤاش الحؤؤؤد 

األقصؤؤؤؤؤى لألجر الشؤؤؤؤؤ ري 

الؤؤخؤؤؤؤاضؤؤؤؤؤؤؤؤع لؤؤالشؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤراك 
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 نصوص مشروع القانون نص املادة األصلية
 كما وردت من احلكومة

كما وردت واد املنصوص 
 من جملس النواب

 توصية اللجنة
نص املادة كما أقرتها 

 اللجنة

المنصؤؤؤوص عليه في الفقرة 

مادة )األولى من  ( من 17ال

 . هذا القانون

  

 الثانيةلمادة ا

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 

عمل ويُ  ،تنفيذ هذا القانون –

بؤؤه من اليوم التؤؤالي لتؤؤاريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية.

 

 المادة الثانية

  فقؤؤؤؤة لموا قرر المجلس ا

على نص المادة كما ورد 

 في المشروع بقانون.

 

 

 المادة الثانية

  مادة قة على نص ال المواف

ورد من الحكومؤؤؤؤة كمؤؤؤؤا 

 دون تعديل.

 

 

 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 

كل فيما يخصه  –والوزراء 

عمل ويُ  ،تنفيذ هذا القانون –

به من اليوم التالي لتاريخ 

 نشره في الجريدة الرسمية.
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 م2014مارس  4التاريخ: 

 

 إبراهيم عبدالسالم   احملرتم سعادة الشيخ / عبدالرمحن

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     

 
مين ( من قانون التأ39بتعديل المادة )مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( الموضوع: 

 . 1976( لسنة 24االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 

 

 تحية طيبة وبعد،

بن صالح الصالح رئيس معالي السيد علي م، أرفق 2014فبراير  18بتاريخ      

مشروع نسخة من (، 4د  3ص ل ت ق / ف  913رقم )، ضمن كتابه المجلس

مين االجتماعي الصادر ( من قانون التأ39بتعديل المادة )قانون رقم ) ( لسنة ) ( 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، 1976( لسنة 24رسوم بقانون رقم )بالم

 حظات عليه للجنة الخدمات.  وذلك لمناقشته وإبداء المال
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م، عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماع ا 2014مارس  4وبتاريخ      

الرابع عشؤؤؤؤؤؤر، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع القانون المذكور، وقرار مجلس النواب 

 بشأنه، وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

إلى عدم مخالفة مشؤؤؤروع القانون لمبادئ  –والنقاش بعد المداولة  –وانت ت اللجنة      

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

( من 39بتعديل المادة )مشرررروع قانون رقم ) ( لسرررنة ) (  ترى اللجنة سؤؤؤالمة     

من ، 1976( لسررنة 24رسرروم بقانون رقم )مين االجتماعي الصررادر بالمقانون التأ

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (6ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين 

خبصوص مشروع قانون بتعديل 

بعض أحكام قانون اجلنسية 

م، املرافق 1973البحرينية لعام 

( 46للمرسوم امللكي رقم )

  م.2014لسنة 
 

 



209 
 

 

 

  م2014يونيو  18التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين احلادي والثالثونالتقرير 

اجلنسية بعض أحكام قانون مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل خبصوص 
 م2014( لسنة 46املرافق للمرسوم رقم ) ،1963الب رينية لعام 

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 

  مقدمـة:
 

معايل السيد علي بن صاحل استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع وايمن الوطين كتاب      

 املؤرخ يف( 4د 3فص ل خ أ/ /1036رقم )رئيس جملس الشورى  الصاحل

مشروع قانون رقم ) والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2014يونيو  17 

املرافق للمرسوم  ،1963( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية الب رينية لعام 

اد تقرير يتضمن رأي على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعد ،م2014( لسنة 46رقم )

 .اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة: :أوالا 

 لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:

يونيو  18احلادي والثالثني املوافق تدارستتتتتتتتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتتتتتتتروع القانون يف اجتماعها  (11)
 .م2014

 
موضتتوع النظر واليت مبشتتروع القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتها على الوائق املتعلقة  (12)

 اشتملت على: 
 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

 

 كل من:  وبدعوة من اللجنة شارل يف االجتماع (13)

  كل من: ، وقد حضرالداخليةوزارة 

 مدير إدارة اجلنسية   السيد عيسى أمحد تركي  .5

 من إدارة الشؤون القانونية.   النقيب حممد يونس اهلرمي .6

 املستشار القانوين.    السيد وليد ال ويل .7

 

  ـــــــــــن ال والبة الدكتوركما شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس  علي حسـ
 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش

 

  س ر عبدالل يف لسيدةا وتوىل أمانة ستر اللجنة. 
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ــاا:  :الداخلية رأي وزارة اثنيـــ

مع التعديالت اليت أجراها جملس النواب على مواد مشروع توافق رأي وزارة الداخلية      

  القانون.

ــاا:اثلث  :ةرأي اللجنــ ـــ

ثالث يتألف فضاًل عن الديباجة من الذي و  ،املذكور مشروع القانونتدارست اللجنة      

( من قانون 11( و)10( و)1( الفقرة )9( و)8نصوص املواد ) املادة ايوىل استبدلت، مواد

( من املشروع سح  اجلنسية البحرينية 8، حبيث أجازت املادة )1963اجلنسية البحرينية لعام 

من الشلص املتجنس، و لك مبرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 

 ية:يف أي من احلاالت اآلت

إ ا حصل عليها باريق الةش أو بناء على أقوال كا بة أو إخفاء معلومات جوهرية أو  (أ)

استناًدا إىل حمررات م ورة، وجيوز يف هذه احلالة سح  اجلنسية البحرينية من كل شلص 

 اكتسبها عن طريقه.

إ ا صدر حكم هنائي اب دانة ضده خالل عشر سنوات من  ري  حصوله على اجلنسية  (ب)

 البحرينية يف جر ة خملة ابلشرف أو ايمانة.

 إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون إ ن مسبق من وزير الداخلية. (ه)
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إ ا رلى عن إقامته العادية املستمرة يف للكة البحرين ملدة  س سنوات متصلة دون إ ن  (د)

  من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

 

ندين )ه( و)د( منها، البحريين الذي حيمل واستثنت هذه املادة من تابيق أحكام الب     

جنسية إحدى الدول ايعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية، وقررت أن يكون سح  

اجلنسية البحرينية يف احلاالت املنصوص عليها يف البنود )ب( و)ه( و)د( من هذه املادة من 

حريين جلنسيته البحرينية يف ( منها فقد الب1( يف الفقرة )9الشلص وحده، وقررت املادة )

 احلالتني اآلتيتني:

 إ ا جتنس خمتارًا جبنسية أجنبية دون إ ن سابق من وزير الداخلية. (أ)

إ ا تنازل عم جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناًء على عرض وزير الداخلية ابملوافقة  (ب)

 على  لك.

( 1وأل مت كل حبريين اكتس  جنسية أجنبية على النحو املشار إليه يف البند )أ( من الفقرة )

من هذه املادة قبل  ري  العمل حبكمها، توفيق أوضاعه ابلتنازل عن اجلنسية ايجنبية اليت 

اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، و لك خالل مدة ال ت يد على ثالثة أشهر من 

التاري ، واعت ت فاقًدا للجنسية البحرينية كل من يصدر بشأنه مرسوم بناًء على عرض  هذا

وزير الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية و لك 

يف حالة عدم تنازله عن هذه اجلنسية، وقررت عدم املسا  جبنسية البحريين امللالف يحكام 
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لبند إ ا كانت اجلنسية ايخرى تنتمي  حدى الدول ايعضاء مبجلس التعاون لدول هذا ا

( مكررًا )ب( من هذا القانون، كما 11اخلليج العربية، و لك دون إخالل أبحكام املادة )

مبرسوم بناًء على عرض –( من مشروع القانون إسقا  اجلنسية البحرينية 10أجازت املادة )

 عن كل من يتمتع هبا يف أي من احلاالت اآلتية:  -وافقة جملس الوزراءوزير الداخلية وبعد م

إ ا دخل اخلدمة العسكرية  حدى الدول ايجنبية وبقى فيها ابلر م من ايمر الذي  (أ)

 يصدر له من حكومة للكة البحرين برتكها.

 إ ا ساعد أو اخنر  يف خدمة دولة معادية. (ب)

اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض واج  الوالء هلا، ل جاءت )ه( إ ا تسب  يف ا ضرار مبصاحل 

( وأجازت أبمر من جاللة امللك رد اجلنسية البحرينية ملن فقدها يي سب  11املادة )

من ايسباب مبوج  أحكام هذا القانون، و لك دون إخالل ابحلكم املنصوص عليه يف 

 ( من هذا القانون.1( فقرة )7هناية املادة )

( مكررًا 11علق ابملادة الثانية من مشروع القانون فقد أضافت مادتني جديدتني برقمي )وفيما يت

( مكررًا )أ( وزير الداخلية، وبعد موافقة جملس 11( مكررًا )ب(، وأل مت املادة )11)أ( و)

الوزراء إبصدار قرار بتحديد الضوابمل وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام املنصوص عليها يف 

( مكررًا )ب( ابلةرامة اليت ال 11( من هذا القانون، وعاقبت املادة )10( و)9( و)8) املواد

تقل عن ثالثة ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف دينار، البحريين الذي يكتس  خمتارًا جنسية 

إحدى الدول ايعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية دون إ ن سابق من وزير الداخلية، 
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ذات العقوبة من اكتس  هذه اجلنسية على هذا النحو من قبل ورلف عن توفيق وعاقبت ب

( من هذا القانون مع 9( من املادة )1فقرة ) 9أوضاعه يف امليعاد املنصوص عليه يف البند )أ

التأكيد على عدم فقد اجلنسية البحرينية يف احلالتني، وعلقت رفع الدعوى اجلنائية يف احلالتني 

 ير الداخلية، وجاءت املادة الثالثة تنفيذية.على طل  من وز 

 

االستئنا  برأي لثلي وزارة وبعد  اب ومرفقاته بشأنه،النو قرار جملس  وبعد االطالع على     

الداخلية واملستشار القانوين لشؤون اللجان ابجمللس؛ انتهت اللجنة إىل التوصية ابملوافقة من 

يف  مواده  ابلتوافق مع جملس النواب املوقر، وكما وردتحيث املبدأ على مشروع القانون وعلى 

 اجلدول املرفق.

       

ــاا:رابع  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ـــ
 

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

ــاا.  سعادة األستاذة مجيلة علي سلمان .1  مقرراا أصليــ

 مقرراا احتياطيـاا. األستـاذة  نسي دينا إيلي خضوري سعادة .2
ــاا: خامس  توصيـة اللجنـة:ـــــ
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قانون، فإن مشتتتتتتتروع اليف ضتتتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من ثراء أثناء دراستتتتتتتة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

 

 

لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم ) ( املوافقة من حيث املبدأ على  -  
 .م2014( لسنة 46املرافق للمرسوم رقم ) ،1963قانون اجلنسية الب رينية لعام 

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

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

 د. خالـد بن خليفة  ل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    .ت
     لجنة                                  الرئيس                                 رئيس        ال ئب        
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 م2014( لسنة 46املرافق للمرسوم رقم ) 1963لعام مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( بتعديل بعض أحكام قانون اجلنسية الب رينية 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 الديباجة
 

ى  ل خليفــة    حنن محــد بن عيســــــــــ
 ملك مملكة الب رين.

 بعد االطالع على الدستور، 
قانون اجلنستتتتتتتتتتية البحرينية لعام وعلى 
 ، وتعديالته،1963

أقر جملس الشتتتتتتتتتتتتتتورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدر ه:
 

 الديباجة
 

املوافقة على نص الديباجة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 الديباجة
 

املوافقة على نص الديباجة كما  -
 ورد يف املشروع بقانون.

 

 الديباجة
 

ى  ل خليفــة    حنن محــد بن عيســــــــــ
 ملك مملكة الب رين.

 بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون اجلنستتتتتتتتتتية البحرينية لعام 

 ، وتعديالته،1963
أقر جملس الشتتتتتتتتتتتتتتورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

 وأصدر ه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 املادة األوىل

 
( 9( و )8يستبدل بنصوص املواد )

( من 11( و)10و)( 1الفقرة )
قانون اجلنسية البحرينية لعام 

 ، النصوص اآلتية:1963
 

 (:8مادة )
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
 

املوافقة على نص مقدمة املادة  -
 كما ورد يف املشروع بقانون.

 
 
 

 (:8مادة )
 املوافقة على قرار جملس النواب. -
 
 
 
 

 املادة األوىل
 

املوافقة على نص مقدمة املادة  -
 كما ورد يف املشروع بقانون.

 
 
 

 (:8مادة )
إذا صدر حكم إحالل عبارة ) -

( حمل عبارة ابت ابيدانة ضدل
إذا صدر حكم نائي ضدل )

( الواردة يف صدر ضدلابيدانة 
 (.8البند )ب( من املادة )

 املادة األوىل
 

( 9( و )8يستبدل بنصوص املواد )
( من 11( و)10( و)1الفقرة )

قانون اجلنسية البحرينية لعام 
 ، النصوص اآلتية:1963

 
 (:8مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 

جيوز مبرسوم بناًء على عرض وزير 
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 
سح  اجلنسية البحرينية من 
الشلص املتجنس يف أي من 

 احلاالت اآلتية:
إ ا حصل عليها باريق الةش أو  (أ)

بناء على أقوال كا بة أو إخفاء 
معلومات جوهرية أو استناًدا إىل 
حمررات م ورة. وجيوز يف هذه 
احلالة سح  اجلنسية البحرينية 

 
 نص املادة بعد التعديل:

 
جيوز مبرسوم بناًء على عرض وزير 
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 
سح  اجلنسية البحرينية من 
الشلص املتجنس يف أي من 

 احلاالت اآلتية:
إ ا حصل عليها باريق الةش أو  (أ)

بناء على أقوال كا بة أو إخفاء 
معلومات جوهرية أو استناًدا إىل 
حمررات م ورة. وجيوز يف هذه 
احلالة سح  اجلنسية البحرينية 

 
 نص املادة بعد التعديل:

 
جيوز مبرسوم بناًء على عرض وزير 
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 
سح  اجلنسية البحرينية من 
الشلص املتجنس يف أي من 

 احلاالت اآلتية:
إ ا حصل عليها باريق الةش أو  (أ)

بناء على أقوال كا بة أو إخفاء 
معلومات جوهرية أو استناًدا إىل 
حمررات م ورة. وجيوز يف هذه 
احلالة سح  اجلنسية البحرينية 

 
 
 

جيوز مبرسوم بناًء على عرض وزير 
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 
سح  اجلنسية البحرينية من 
الشلص املتجنس يف أي من 

 احلاالت اآلتية:
إ ا حصل عليها باريق الةش أو  (أ)

إخفاء بناء على أقوال كا بة أو 
إىل  معلومات جوهرية أو استناًدا

حمررات م ورة. وجيوز يف هذه 
احلالة سح  اجلنسية البحرينية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
من كل شلص اكتسبها عن 

 طريقه.

إذا صدر حكم ابت  (ب)
خالل عشر  ابيدانة ضدل

سنوات من  ري  حصوله على 
جر ة خملة  اجلنسية البحرينية يف
 ابلشرف أو ايمانة.

)ه( إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون 
 إ ن سابق من وزير الداخلية.

)د( إ ا رلى عن إقامته العادية 
املستمرة يف للكة البحرين ملدة 
 س سنوات متصلة دون إ ن 
 من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

من كل شلص اكتسبها عن 
 طريقه.

إذا صدر حكم ابت  (ب)
خالل عشر  ابيدانة ضدل

سنوات من  ري  حصوله على 
جر ة خملة  اجلنسية البحرينية يف
 ابلشرف أو ايمانة.

)ه( إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون 
 إ ن سابق من وزير الداخلية.

)د( إ ا رلى عن إقامته العادية 
املستمرة يف للكة البحرين ملدة 
 س سنوات متصلة دون إ ن 
 من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

من كل شلص اكتسبها عن 
 طريقه.

إذا صدر حكم ابت  (ب)
خالل عشر  ابيدانة ضدل

سنوات من  ري  حصوله على 
جر ة خملة  اجلنسية البحرينية يف
 ابلشرف أو ايمانة.

)ه( إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون 
 إ ن سابق من وزير الداخلية.

)د( إ ا رلى عن إقامته العادية 
املستمرة يف للكة البحرين ملدة 
 س سنوات متصلة دون إ ن 
 من وزير الداخلية أو عذر مقبول.

من كل شلص اكتسبها عن 
 طريقه.

إ ا صدر حكم هنائي ضده  (ب)
دانة ضده خالل عشر  اب

على سنوات من  ري  حصوله 
اجلنسية البحرينية يف جر ة خملة 

 ابلشرف أو ايمانة.

)ه( إ ا اسرتد جنسيته ايصلية دون 
 إ ن سابق من وزير الداخلية.

)د( إ ا رلى عن إقامته العادية 
املستمرة يف للكة البحرين ملدة 
 س سنوات متصلة دون إ ن 
 من وزير الداخلية أو عذر مقبول.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
ويستثىن من تابيق أحكام البندين 

املادة البحريين )ه( و )د( من هذه 
الذي حيمل جنسية إحدى الدول 
ايعضاء مبجلس التعاون لدول 

 اخلليج العربية.
وُتسح  اجلنسية البحرينية يف 
احلاالت املنصوص عليها يف البنود 
)ب( و )ه( و )د( من هذه املادة 

 من الشلص وحده.
 
 

 (:1( فقرة )9مادة )
 

ويستثىن من تابيق أحكام البندين 
املادة البحريين )ه( و )د( من هذه 

الذي حيمل جنسية إحدى الدول 
ايعضاء مبجلس التعاون لدول 

 اخلليج العربية.
وُتسح  اجلنسية البحرينية يف 
احلاالت املنصوص عليها يف البنود 
)ب( و )ه( و )د( من هذه املادة 

 من الشلص وحده
 
 

 (:1( فقرة )9مادة )
 املوافقة على قرار جملس النواب. -

ويستثىن من تابيق أحكام البندين 
املادة البحريين )ه( و )د( من هذه 

الذي حيمل جنسية إحدى الدول 
ايعضاء مبجلس التعاون لدول 

 اخلليج العربية.
وُتسح  اجلنسية البحرينية يف 
احلاالت املنصوص عليها يف البنود 
)ب( و )ه( و )د( من هذه املادة 

 من الشلص وحده.
 
 

 (:1( فقرة )9مادة )
 .إعادة صيا ة املادة -

البندين ويستثىن من تابيق أحكام 
)ه( و )د( من هذه املادة البحريين 
الذي حيمل جنسية إحدى الدول 
ايعضاء مبجلس التعاون لدول 

 اخلليج العربية.
وُتسح  اجلنسية البحرينية يف 
احلاالت املنصوص عليها يف البنود 
)ب( و )ه( و )د( من هذه املادة 

 من الشلص وحده.
 
 

 (:1( فقرة )9مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 

يفقد الب ريين جنسيت  يف  (1)
 اآلتيتني:أي من احلالتني 

إذا جتنس خمتاراا جبنسية أجنبية  (أ)
دون إذن سابق من وزير 

 الداخلية.

وعلى كل حبريين اكتسب 
جنسية أجنبية على هاا الن و 
قبل العمل حبكم الفقرة السابقة 
توفيق أوضاع  خالل مدة ال 
تزيد على ستة أش ر من هاا 

 

 التعديل: نص املادة بعد
 

يفقد الب ريين جنسيت  يف أي (1)
 من احلالتني اآلتيتني:

إذا جتنس خمتاراا جبنسية أجنبية  (أ)
دون إذن سابق من وزير 

 الداخلية.

وعلى كل حبريين اكتسب 
جنسية أجنبية على هاا الن و 
قبل العمل حبكم الفقرة السابقة 
توفيق أوضاع  خالل مدة ال 
تزيد على ستة أش ر من هاا 

 

 نص املادة بعد التعديل:
 
يفقد الب ريين جنسيت  يف أي  (1)

 من احلالتني اآلتيتني:

إذا جتنس خمتاراا جبنسية أجنبية  (أ)
دون إذن سابق من وزير 

 الداخلية.

وعلى كل حبريين اكتسب 
جنسية أجنبية على هاا الن و 
قبل العمل حبكم الفقرة السابقة 
توفيق أوضاع  خالل مدة ال 
تزيد على ستة أش ر من هاا 

 
 
سيته يفقد البحريين جن (1)

البحرينية يف أي من احلالتني 
 اآلتيتني:

إ ا جتنس خمتارًا جبنسية أجنبية  (أ)
دون إ ن سابق من وزير 

 الداخلية.

وعلى كل حبريين اكتس  جنسية 
أجنبية على هذا النحو قبل  ري  
العمل حبكم الفقرة السابقة توفيق 
أوضاعه ابلتنازل عن اجلنسية 
ايجنبية اليت اكتسبها دون موافقة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
التاريخ إما ابلتنازل عن اجلنسية 
 األجنبية اليت اكتسب ا أو
ابلتقدم ب لب لوزير الداخلية 
لإلذن ل  ابالحتفاظ بتلك 

 اجلنسية.
للجنسية البحرينية  ويعت  فاقًدا

كل من يصدر مرسوم بشأنه بناًء 
على عرض وزير الداخلية وبعد 
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة 
على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية 
و لك يف حالة عدم تنازله عن 

 هذه اجلنسية.

التاريخ إما ابلتنازل عن اجلنسية 
األجنبية اليت اكتسب ا أو 
ابلتقدم ب لب لوزير الداخلية 
لإلذن ل  ابالحتفاظ بتلك 

 اجلنسية.
للجنسية البحرينية  ويعت  فاقًدا

كل من يصدر مرسوم بشأنه بناًء 
على عرض وزير الداخلية وبعد 
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة 

نسية ايجنبية على احتفا ه ابجل
و لك يف حالة عدم تنازله عن 

 هذه اجلنسية.

نازل عن اجلنسية التاريخ إما ابلت
األجنبية اليت اكتسب ا أو 
ابلتقدم ب لب لوزير الداخلية 
لإلذن ل  ابالحتفاظ بتلك 

 اجلنسية.
للجنسية البحرينية  ويعت  فاقًدا

كل من يصدر مرسوم بشأنه بناًء 
على عرض وزير الداخلية وبعد 
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة 
على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية 
و لك يف حالة عدم تنازله عن 

 هذه اجلنسية.

سبقة من وزير الداخلية، و لك م
خالل مدة ال ت يد على ثالثة 

 أشهر من هذا التاري .
للجنسية البحرينية  ويعت  فاقًدا

كل من يصدر مرسوم بشأنه بناًء 
على عرض وزير الداخلية وبعد 
موافقة جملس الوزراء بعدم املوافقة 
على احتفا ه ابجلنسية ايجنبية 
و لك يف حالة عدم تنازله عن 

 هذه اجلنسية.
وال يرتت  على خمالفة البحريين 
يحكام هذا البند أي مسا  
جبنسيته البحرينية إ ا كانت 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 يرتت  على خمالفة البحريين وال

يحكام هذا البند أي مسا  
جبنسيته البحرينية إ ا كانت 
اجلنسية ايخرى تنتمي  حدى 
الدول ايعضاء مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، و لك دون 

( 11املادة )إخالل أبحكام 
 من هذا القانون. (2مكرراا )

إ ا تنازل عن جنسيته  (ب)
م بناًء على البحرينية وصدر مرسو 

عرض وزير الداخلية ابملوافقة على 
  لك.

 

وال يرتت  على خمالفة البحريين 
يحكام هذا البند أي مسا  
جبنسيته البحرينية إ ا كانت 
اجلنسية ايخرى تنتمي  حدى 
الدول ايعضاء مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، و لك دون 

( 11املادة )إخالل أبحكام 
 من هذا القانون. (2مكرراا )

إ ا تنازل عن جنسيته  (ب)
البحرينية وصدر مرسوم بناًء على 
عرض وزير الداخلية ابملوافقة على 

  لك.

 

وال يرتت  على خمالفة البحريين 
يحكام هذا البند أي مسا  

انت جبنسيته البحرينية إ ا ك
اجلنسية ايخرى تنتمي  حدى 
الدول ايعضاء مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، و لك دون 

( 11املادة )إخالل أبحكام 
 من هذا القانون. (2مكرراا )

إ ا تنازل عن جنسيته  (ب)
البحرينية وصدر مرسوم بناًء على 
عرض وزير الداخلية ابملوافقة على 

  لك.

 

اجلنسية ايخرى تنتمي  حدى 
الدول ايعضاء مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، و لك دون 

( 11إخالل أبحكام املادة )
 مكررًا )ب( من هذا القانون.

 
إ ا تنازل عن جنسيته  (ب)

حرينية وصدر مرسوم بناًء على الب
عرض وزير الداخلية ابملوافقة على 

  لك.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 

 (:10مادة )
 
 
 
 

جيوز مبرسوم بناًء على عرض وزير 
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 
إسقا  اجلنسية البحرينية عمن يتمتع 

 هبا يف أي من احلاالت اآلتية:

 
 
 
 

 (:10مادة )

 املوافقة على قرار جملس النواب. -

 
 

 نص املادة بعد التعديل:
جيوز مبرسوم بناًء على عرض وزير 
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 

البحرينية عمن يتمتع إسقا  اجلنسية 
 هبا يف أي من احلاالت اآلتية:

 
 
 
 

 (:10مادة )

ا مالئي يف كلمة  تصحي  اخلاأ -
( الواردة اخنر ( لتصب  )أخنر )

 يف البند )ب(.

 نص املادة بعد التعديل:
جيوز مبرسوم بناًء على عرض وزير 
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 
إسقا  اجلنسية البحرينية عمن يتمتع 

 هبا يف أي من احلاالت اآلتية:

 
 

 (:10مادة )
 
 
 
 

جيوز مبرسوم بناًء على عرض وزير 
الداخلية وبعد موافقة جملس الوزراء 
إسقا  اجلنسية البحرينية عمن يتمتع 

 هبا يف أي من احلاالت اآلتية:

إ ا دخل اخلدمة العسكرية  (أ)
ايجنبية وبقى  حدى الدول 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
إ ا دخل اخلدمة العسكرية  (أ)

 حدى الدول ايجنبية وبقى 
ابلر م من ايمر الذي يصدر فيها 

له من حكومة للكة البحرين 
 برتكها.

يف  اخنر إ ا ساعد أو  (ب)
 خدمة دولة معادية.

)ه( إ ا تسب  يف ا ضرار مبصاحل 
اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض 

 واج  الوالء هلا.
 
 

 (:11مادة )

إ ا دخل اخلدمة العسكرية  (أ)
 حدى الدول ايجنبية وبقى 
فيها ابلر م من ايمر الذي 
يصدر له من حكومة للكة 

 البحرين برتكها.

يف  اخنر إ ا ساعد أو  (ب)
 خدمة دولة معادية.

)ه( إ ا تسب  يف ا ضرار مبصاحل 
يناقض  اململكة أو تصرف تصرفًا

 واج  الوالء هلا.
 
 

 (:11مادة )

إ ا دخل اخلدمة العسكرية  (أ)
ايجنبية وبقى  حدى الدول 

فيها ابلر م من ايمر الذي يصدر 
له من حكومة للكة البحرين 

 برتكها.

يف  اخنر إ ا ساعد أو  (ب)
 خدمة دولة معادية.

)ه( إ ا تسب  يف ا ضرار مبصاحل 
اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض 

 واج  الوالء هلا.
 
 

 (:11مادة )

فيها ابلر م من ايمر الذي يصدر 
له من حكومة للكة البحرين 

 برتكها.

إ ا ساعد أو إخنر  يف خدمة  (ب)
 دولة معادية.

)ه( إ ا تسب  يف ا ضرار مبصاحل 
اململكة أو تصرف تصرفًا يناقض 

 واج  الوالء هلا.
 
 

 (:11مادة )
جيوز أبمر من امللك رد اجلنسية 
البحرينية ملن فقدها يي سب  من 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
جيوز أبمر من امللتتتك رد اجلنستتتتتتتتتتتتتتيتتتة 
البحرينية ملن فقدها يي ستتتتتتتب  من 
ايستتتتتتتتتتتتتتبتتتتاب مبوجتتتت  أحكتتتتام هتتتتذا 
القتتانون، و لتتك دون إخالل ابحلكم 

( 7املنصتتتتتتتتتتتتوص عليه يف هناية املادة )
 ( من هذا القانون.1فقرة )

املوافقة على نص املادة كما ورد يف  -
 املشروع بقانون.

املوافقة على نص املادة كما ورد  -
 .يف املشروع بقانون

ايسباب مبوج  أحكام هذا 
القانون، و لك دون إخالل ابحلكم 

( 7املنصوص عليه يف هناية املادة )
 ( من هذا القانون. 1فقرة )

 
 
 

 املادة الثانية
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
 املوافقة على قرار جملس النواب. -

 
 
 
 

 املادة الثانية
برقمي )تعديل ترقيم املواد لتصب   -

( 11( و)1( مكرراا )11)
)برقمي  بداًل من ((2مكرراا )

( مكرراا 11( مكرراا )أ( و)11)
 )ب((.

 نيةاملادة الثا
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 

تضاف إىل قانون اجلنسية البحرينية 
ماد ن جديد ن  1963لعام 

( 11( و)1( مكرراا )11برقمي )
 ، نصهما اآليت:(2مكرراا )

 
 
 

 :(1( مكرراا )11مادة )
 
 

 
 نص مقدمة املادة بعد التعديل:

 

تضاف إىل قانون اجلنسية البحرينية 
ماد ن جديد ن  1963لعام 

( 11( و)1( مكرراا )11برقمي )
 ، نصهما اآليت:(2مكرراا )

 
 
 

 ( مكرراا ) أ (:11مادة )
 النواب.املوافقة على قرار جملس  -

 

 

 نص مقدمة املادة بعد التعديل:
 

تضاف إىل قانون اجلنسية البحرينية 
ماد ن جديد ن  1963لعام 

( 11( و)1( مكرراا )11برقمي )
 :، نصهما اآليت(2مكرراا )

 
 
 

 ( مكرراا ) أ (:11مادة )
كما ورد املوافقة على نص املادة   -

يف املشروع بقانون، مع تعديل 

 
 

تضاف إىل قانون اجلنسية البحرينية 
برقمي ماد ن جديد ن  1963لعام 

( مكررًا 11( مكررًا )أ( و)11)
 ب(، نصهما اآليت:)
 
 
 
 

 ( مكرراا ) أ (:11مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 
 

 
وبعد موافقة  ،يصدر وزير الداخلية

جملس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابمل 
وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام 

( ، )  8عليها يف املواد )املنصوص 
 ( من هذا القانون.10(، ) 9
 

 (:2( مكرراا )11مادة )

 
 
 
 

 نص املادة بعد التعديل:
 (:1( مكرراا )11مادة )

وبعد موافقة  ،يصدر وزير الداخلية
جملس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابمل 
وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام 

( ، )  8املنصوص عليها يف املواد )
 ( من هذا القانون.10(، ) 9
 

 (:( مكرراا )ب11مادة )

( 11مادة )ترقيم املادة لتصب  )
مادة ( بداًل من )(1مكرراا )

 (.(أ( مكرراا )11)

 

 نص املادة بعد التعديل:
 (:1( مكرراا )11مادة )

وبعد موافقة  ،يصدر وزير الداخلية
جملس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابمل 
وا جراءات الالزمة لتنفيذ ايحكام 

( ، )  8املنصوص عليها يف املواد )
 ( من هذا القانون.10(، ) 9
 

 ( مكرراا )ب(:11مادة )

 
 
 
 
 
 

وبعد موافقة  ،يصدر وزير الداخلية
جملس الوزراء، قراراً بتحديد الضوابمل 

ام ايحكوا جراءات الالزمة لتنفيذ 
(، 9، )(8املنصوص عليها يف املواد )

 ( من هذا القانون.10)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 
 
 
 
 
 
 

لةرامة اليت ال تقل عن ثالثة ابيُعاق  
ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف 

 البحريين الذي يكتس  خمتارًا دينار،
جنسية إحدى الدول ايعضاء 
مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

 سابق من وزير الداخلية. ذنإدون 

 
 قرار جملس النواب.املوافقة على  -

 
 
 
 

 :(2( مكرراا )11مادة )
لةرامة اليت ال تقل عن ثالثة ابيُعاق  

ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف 
 البحريين الذي يكتس  خمتارًا دينار،

جنسية إحدى الدول ايعضاء 
مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

 سابق من وزير الداخلية. ذنإدون 

إعادة صيا ة املادة، مع تعديل  -
( 11مادة )ترقيم املادة لتصب  )

مادة ( بداًل من )(2مكرراا )
 (.مكرراا )ب(( 11)

 

 نص املادة بعد التعديل:
 :(2( مكرراا )11مادة )
لةرامة اليت ال تقل عن ثالثة ابيُعاق  

ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف 
 البحريين الذي يكتس  خمتارًا دينار،

جنسية إحدى الدول ايعضاء 
مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

 سابق من وزير الداخلية. ذنإدون 

 ( مكرراا )ب(:11مادة )
 
 
 
 
 
 
 

لةرامة اليت ال تقل عن ثالثة ابيُعاق  
ثالف دينار وال جتاوز عشرة ثالف 

 البحريين الذي يكتس  خمتارًا دينار،
جنسية إحدى الدول ايعضاء 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
رلف  ويعاقب ابلعقوبة ذاهتا من

عن توفيق أوضاعه يف امليعاد 
( 1املنصوص عليه يف البند )أ( فقرة )

( من هذا القانون. وال 9من املادة )
يرتت  على  لك يف احلالتني فقد 
الشلص جلنسيته البحرينية، وال جيوز 
رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على 

 ير الداخلية.طل  من وز 

رلف  ذاهتا منويعاقب ابلعقوبة 
عن توفيق أوضاعه يف امليعاد 

( 1املنصوص عليه يف البند )أ( فقرة )
( من هذا القانون. وال 9من املادة )

يرتت  على  لك يف احلالتني فقد 
الشلص جلنسيته البحرينية، وال جيوز 
رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على 

 طل  من وزير الداخلية.

رلف  ويعاقب ابلعقوبة ذاهتا من
عن توفيق أوضاعه يف امليعاد 

( 1املنصوص عليه يف البند )أ( فقرة )
( من هذا القانون. وال 9من املادة )

يرتت  على  لك يف احلالتني فقد 
الشلص جلنسيته البحرينية، وال جيوز 
رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على 

 طل  من وزير الداخلية.

مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
 دون أ ن سابق من وزير الداخلية.

ويعاق  بذات العقوبة من اكتس  
هذه اجلنسية على هذا النحو من قبل 
ورلف عن توفيق أوضاعه يف امليعاد 

( 1املنصوص عليه يف البند )أ( فقرة )
( من هذا القانون. وال 9من املادة )

يرتت  على  لك يف احلالتني فقد 
وز الشلص جلنسيته البحرينية، وال جي

رفع الدعوى اجلنائية إال بناء على 
 طل  من وزير الداخلية.

 املادة الثالثة املادة الثالثة املادة الثالثة املادة الثالثة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 على رئيس جملس الوزراء والوزراء

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه   – 
هذا القانون، ويُعمل به من اليوم 
 التايل لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية.

املوافقة على نص املادة كما ورد يف  -
 املشروع بقانون.

املوافقة على نص املادة كما ورد  -
 .يف املشروع بقانون

 عتتلتتى رئتتيتتس جمتتلتتس التتوزراء والتتوزراء
تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصتتتتتته   – 

هتتتتذا القتتتتانون، ويُعمتتتتل بتتتته من اليوم 
 التايل لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية. 
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 م2014يو يون 19التاريخ: 
 

 

 سعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       احملرتم
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الموضوع: 

 .2014( لسنة46، المرافق للمرسوم رقم )1963لعام  البحرينية

 
 

 تحية طيبة وبعد،
 

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2014يو يون 17بتاريخ      

مشروع قانون (، نسخة من 4د  3ص ل ت ق/ ف  1037المجلس، ضمن كتابه رقم )

مرافق ، ال1963البحرينية لعام رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية 

، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك 2014( لسنة46للمرسوم رقم )

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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لتشؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م، عقدت لجنة الشؤؤؤؤون ا2014يو يون 19وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب المذكور،  ، حيث اطلعت على مشروع القانونابع والعشرينسال

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

على مواد مشروع ، وذلك وفق التعديالت التي أجراها مجلس النواب وأحكام الدستور

 .القانون

 

 

 رأي اللجنة:

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

من ، 2014( لساانة46مرافق للمرسااوم رقم )، ال1963الجنسااية البحرينية لعام 

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (7ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون املالية 

واالقتصادية خبصوص احلساب 

اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية 

م، 2012 ديسمرب 31املنتهية يف 

وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة 

م، 2012للدولة للسنة املالية 

والذي أعدته وزارة املالية.
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 م 2014مايو    22التاريخ: 

التقرير السادس عشر  للجنة الشؤون املالية واالقتصادية حول احلساب 
م، 2012ديسمرب  31للسنة املالية املنتهية يف اخلتامي املوحد للدولة 

م، والذي 2012وتقرير أداء تنفيذ امليزانية العامة للدولة للسنة املالية 
 أعدته وزارة املالية.

 الفصل التشريعي الثالث –دور االنعقاد الرابع 

 مقدمــــــة:

صاح  المعالي األستاذ علي استلمت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية كتاب 

 26المؤرخ في  4د  3ص ل م ق/ف 884رقم  رئيس المجلسبن صررررالص الصررررالص 

الحسررا  الختامي الموحد للدولة للسررنة المالية م والمتضؤؤمن نسؤؤخة من 2014يناير 

لدولة م2012ديسرررررررمبر  31المنتهية في  مة ل عا ية ال يذ الميزان ، وتقرير أداء تنف

؛ لمناقشؤؤؤؤؤته ودراسؤؤؤؤؤته وإعداد ي أعدته وزارة المالية، والذم2012للسرررررنة المالية 

 تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

 إجراءات اللجنة -أوالا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
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عقدت اللجنة االجتماعات التالية لبحث ودراسرررة الحسرررا  الختامي الموحد   (4)

وتقرير أداء تنفيذ  م2012ديسرررررررمبر  31للدولة للسرررررررنة المالية المنتهية في 

 :م2012الميزانية لعامة لسنة 

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م2014يناير  29 الخامس عشر  .1

 م2014أبريل  6 الثامن والعشرون   .2

 م2014أبريل  9 التاسع والعشرون  .3

 م2014أبريل  16 الثالثون  .4

 م2014مايو  18 الرابع والثالثون  .5

 م2014مايو  21 الخامس والثالثون  .6

 

 

اطلعت اللجنة، أثناء دراسررتها ومناقشررتها للحسررا  الختامي، على الوثائق    (5)

المتعلقة بالحسرررا  الختامي موضررروع البحث والدراسرررة والتي اشرررتملت على ما 

 يلي:

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. )مرفق( -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.   )مرفق( -

 شؤون اللجان. )مرفق(رأي المستشار القانوني ل -

 رأي المستشار االقتصادي والمالي. )مرفق( -

م 2012ديسؤؤؤؤمبر  31الحسؤؤؤؤاب الختامي الموحد للدولة للسؤؤؤؤنة المالية المنت ية في  -

 .)مرفق(2012وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 
 

  االجتماعات من مجلس الشورى كل منكما حضر: 
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 المسـتشار القانوني لشـؤون اللجان. د مرهــوناألستــاذ محســـن حميــ .1

المسااتشااار االقتصااادي والمالي لشااؤون  الدكتــــور جعفـــر محمـــد الصائـغ  .2

 اللجان.

 

  السيد محمد رضي محمد.وتولـى أمانة ســر اللجنـة 

 

ا: املواد الدستورية والقانونية ذات الصلة باحلساب اخلتامي املوحد 
ا
ثاني

 أداء تنفيذ امليزانية العامةللدولة، وتقرير 

 
  ون المالية ؤ" الحساب الختامي للش أن من الدستور على (113)نصت المادة

مجلس النواب خالل األشؤؤ ر الخمسؤؤة  ىإل للدولة عن العام المنقضؤؤي يقدم أوالا 

سنة المالية ، و يكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس  التالية النت اء ال

ا بمالحظات ما ، و ينشؤؤر في الجريدة ـؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤا اب مشؤؤفوعالشؤؤورى و مجلس النو

 الرسمية".

  بشااا ن  2002( لسااانة 55من المرساااوم بقانون رقم ) (144)نصااات المادة

ون ؤ" يقدم الحسؤؤؤاب الختامي للشؤؤؤ على أن الشاااور  مجلسلالالئحة الداخلية 

خالل الخمسؤؤؤؤؤؤؤة  ال ا مجلس النواب أو ىالمالية للدولة عن العام المنقضؤؤؤؤؤؤي إل

األشؤؤؤؤؤؤ ر التالية النت اء السؤؤؤؤؤؤنة المالية ، و يحيله رئيس مجلس النواب بعد أن 

رئيس مجلس الشؤؤؤورى، و يكون اعتماده بقرار من  ىيضؤؤؤع المجلس تقريره إل

 ا بمالحظات ما، و ينشر في الجريدة الرسمية".ــا المجلسين مشفوع

  حكام الخاصؤؤؤؤؤة ألعلى أن " تسؤؤؤؤؤر  ا من ذات الالئحة (145)نصااااات المادة

االعتمادات  بمناقشؤؤؤؤؤة المي انية العامة وإصؤؤؤؤؤدارها على الحسؤؤؤؤؤاب الختامي و

آخر من أبوب المي انية، كما تسر  هذه األحكام  ىاإلضافية والنقل من باب إل
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على المي انيات المسؤؤتقلة والملحقة و االعتمادات اإلضؤؤافية المتعلقة ب ا والنقل 

 ات ا الختامية".آخر من أبواب ا وحساب ىمن باب إل

  الصاااااااادر بالمرسااااااوم بقانون  من قانون الميزانية العامة( 1)عرفت المادة 

" البيانات المالية السؤؤنوية  الحسؤؤاب الختامي على أنه م2002لعام  (39)رقم 

البيانات المالية السؤؤؤؤؤؤنوية الموحدة  أو ، ج ة حكومية على حدة أولكل وزارة 

 المنقضية، و تتضمن البيانات التالية : للدولة ككل، في ن اية السنة المالية

 .المي انية العمومية -أ

 .بيان اإليرادات و المصروفات -ب

 .التدفق النقد   -ج

نات أو  -د يا ية ب ها الوزير ، أو تجل  بموج  إأ حدد ية أخرى ي مال فصؤؤؤؤؤؤؤاحات 

 "المعايير المحاسبية المتعارف علي ا.

  يعد الوزير بيانات  "على أن :من قانون الميزانية العامة  (49)نصااات المادة

قة على  ية موحدة و مدق يانات لجميع الوزارات و الج ات  أنمال تتضؤؤؤؤؤؤمن ب

، و تعد  لتي تمثل الحسؤؤاب الختامي عن السؤؤنة المالية المنقضؤؤيةاالحكومية ، و

مجلس  ىا للمعايير المحاسؤؤؤؤؤبية المتعارف علي ا و تقدم إلـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا هذه البيانات وفق

ش ر من تاريخ  ىالوزراء للنظر في ا و إحالت ا إل مجلس النواب خالل خمسة أ

إقفال الحسابات السنوية ، و يكون اعتماد البيانات المالية الموحدة بقرار يصدر 

ا بمالحظات ما و ينشر في ـؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤا عن كل من مجلسي النواب و الشورى مشفوع

 ".الجريدة الرسمية ، وذلك قبل ن اية السنة المالية الالحقة

  أن الميزانية العامة على من قانون (50)نصت المادة: 

مجلسي النواب و الشورى خالل خمسة أش ر من تاريخ  ىيقدم مجلس الوزراء إل"  -أ

 إقفال الحسابات السنوية ، تقرير أداء تنفيذ المي انية للسنة المالية المنقضية.
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ا لمي انية البرامج ـؤؤـؤؤا يتضمن تقرير أداء تنفيذ المي انية الوارد بالبند السابق ملخص -ب

ته و الموجودات  عام و محتويا لدين ال للوزارات و الج ات الحكومية، و إجمالي ا

المالية و االلت امات الجارئة و اإلعفاءات الضؤؤؤريبية و األنشؤؤؤجة شؤؤؤبه الحكومية ، 

والنتائج المحققة مقارنة باألهداف المرصؤؤؤؤؤؤودة لمي انية البرامج الرئيسؤؤؤؤؤؤية و أية 

 ".مؤشرات أداء أخرى

 ( 19نصت المادة ):من قانون ديوان الرقابة المالية على أن 

ا عن كل من الحساب الختامي للدولة و الحسابات   ا سنويـؤؤـؤؤا " يعد رئيس الديوان تقريرا

الختامية للج ات الخاضؤؤؤؤعة لرقابته، يبين في ا المالحظات و أوجه أ  خالف يقع بين 

و مجلس الوزراء  الديوان و الج ات الخاضؤؤؤؤؤعة لرقابته. و يقدم هذا التقرير إلى الملك

و مجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر العتماد الحسؤؤؤؤؤؤاب الختامي الذ  يتعلق به 

ذلك التقرير. ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضؤؤؤؤؤور جلسؤؤؤؤؤاته التي تناق  

في ا تقرير الديوان، و أن يؤذن له بالتحدث و اإلدالء بوج ة نظره في المسؤؤؤؤؤؤائل محل 

 مه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة ب ا".المناقشة وما تقد

حسبما جاء يف  تقدير ميزانية اإليرادات النفطيةاألسس التي اعتمدتها احلكومة يف 
 تقرير احلكومة

 

 ا للبرميل الواحد من النفط الخام.دوالرً  80افتراض سعر صافي قيمته ( أ

 34وألف برميل يوميا بالنسبة لحقل أبو سعفة،  150ب( تقدير إنتاج النفط بمقدار 

 ألف برميل يوميا بالنسبة لحقل البحرين.

، والبالغ 2008على السعر المحدد لسنة  %10ج( تقدير مبيعات الغاز بزيادة قدرها 

 .دوالر أمريكي واحد لكل مليون وحدة حرارية 1.1

إليرادات والمصروفات )المتكررة والمشاريع( أثناء تنفيذ تم تعديل الميزانية لد( 

بتعديل بعض  2011( لسنة 31الميزانية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم )
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، وذلك بفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، 2011( لسنة 9أحكام القانون رقم )

طيران بشأن إعادة هيكلة شركة  2012( لسنة 54وكذلك المرسوم بقانون رقم )

 الخليج، وذلك على النحو التالي:

بملغ  2012تزاد تقديرات اإليرادات النفطية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  -

 مليون دينار. 145

 2012تزاد تقديرات اإليرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  -

 مليون دينار. 30بملغ 

، لتغطية التكاليف 2012ألف دينار للسنة المالية  291،600وقدره يخصص مبلغ  -

المترتبة على زيادة الرواتب وصرف عالوة تحسين المعيشة لموظفي الدولة من 

مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتمادات للوزارات والج ات الحكومية 

 وزيادة حساب االحتياطي )مصروفات متكررة(.

بمبلغ إجمالي  2012في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية  فتح اعتماد إضافي -

مليون دينار في ميزانية مصروفات المشاريع إلعادة هيكلة شركة  185قدره 

 طيران الخليج.

 

ا: ملخص
ا
 2012للحساب اخلتامي املوحد للدولة للسنة املالية  ثالث

 
المالية  للسنة الدولة ومصروفات إيرادات للدولة الموحد الختامي الحساب يمثل

الميزانية  في ل ا المخصصة المالية لالعتمادات وفقاً 2012 ديسمبر 31 في المنت ية

، وحسبما ورد في خطاب المسؤولية الصادر عن 2012 المالية  للسنة للدولة العامة

وزير المالية؛ بأن هذا الحساب روعي في إعداده االلتزام بالقوانين واألنظمة الصادرة، 

المعلومات الواردة فيه مبنية على أساس أفضل التقديرات واألحكام الم نية وأن 
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الممكنة مع األخذ بعين االعتبار األهمية النسبية للبيانات، وقد أعدت بيانات الحساب 

الختامي الموحد للدولة وفًقا للسياسات المحاسبية الموضحة في مرفقات التقرير، 

( 6نقدي المعدل طبًقا لتعميم وزير المالية رقم )والمتمثلة في إعداده وفق األساس ال

بشأن المعايير واألسس المحاسبية إلعداد الحسابات  2012نوفمبر  24الصادر في 

 الختامية الحكومية.

وقد أوضح الرأي الم ني لتقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية حول الحساب 

صورة عادلة من كل الجوانب الختامي الموحد للدولة؛ أن الحساب الختامي يظ ر ب

، 2012ديسمبر  31الجوهرية إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية المنت ية في 

وذلك وفًقا للمعايير واألسس المحاسبية إلعداد الحسابات الختامية الحكومية الصادرة 

 عن وزارة المالية. 

 

  2012أداء المالية العامة في العام: 

نمًوا في كل من  2012الموحد للدولة للسنة المالية  لقد سجل الحساب الختامي

جانبي اإليرادات والمصروفات، أما في جانب اإليرادات فقد بلغت نسبة النمو 

، وذلك 2011على ما كانت عليه في العام السابق  %7،5في اإليرادات معدل 

ة بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط الخام والمشتقات النفطية في األسواق العالمي

وبفضل ارتفاع مستوى اإلنتاج من حقل البحرين، على الرغم من انخفاض 

مستوى اإلنتاج من حقل أبو سعفة، وأما في جانب المصروفات فقد بلغت نسبة 

، مع المالحظة بأن نمو المصروفات %14،3النمو في المصروفات معدل 

ا عم %67،2يعود بالدرجة األولى إلى ارتفاع مصروفات المشاريع بنسبة 

، أما المصروفات المتكررة ف ن نسبة االرتفاع في ا 2011كانت عليه في سنة 

 . %4،6لم تتجاوز 
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 بيان اإليرادات والمصروفات الموحد للدولة 

 2012ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 )دينار بحريني(                                                                                              

 2011الفعلي  2012الفعلي  2012 االعتماد البيان

    اإليرادات

 2،479،077،685 2،645،361،891 2،203،008،000 النفط والغاز الطبيعي

 168،672،894 217،752،920 199،260،432 الضرائب والرسوم

 40،350،145 45،020،826 35،644،106 منتجات خدمية وسلع حكومية

 15،330،764 15،023،753 12،249،982 االستثمارات واألمالك الحكومية

 100،000،000 56،436،545 37،600،000 اإلعانات

 314،087 714،036 353،500 مبيعات األصول الرأسمالية

وجزاءات وإيرادات  غرامات

 متنوعة
34،913،980 53،942،102 17،908،036 

 2،821،653،611 3،034،252،073 2،523،030،000 مجموع اإليرادات

    المصروفات المتكررة

 1،004،970،826 1،204،151،011 1،158،465،338 القوى العاملة

 170،149،948 183،681،226 166،645،772 الخدمات

 93،714،248 110،332،561 108،325،917 االست الكيةالسلع 

 30،329،348 30،712،004 24،173،068 السلع الرأسمالية

 59،014،997 60،761،332 55،322،892 الصيانة

 634،816،607 581،699،366 730،226،981 نفقات تحويلية

 419،192،308 352،521،750 415،507،683 اإلعانات وتسديد فوائد القروض

 2،412،188،282 2،523،859،250 2،658،667،651 مجموع المصروفات المتكررة
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 دينار بحريني()                                                                                              

 2011الفعلي  2012الفعلي  2012 االعتماد البيان

 440،794،113 737،037،571 1،192،729،721 مصروفات المشاريع

 2،852،982،395 3،260،896،821 3،851،397،372 مجموع المصروفات

 (31،328،784) (226،644،748) (1،328،367،372) العجز للسنة

 المدورة بيان االعتمادات

 20،000،000 - اعتمادات المصروفات المتكررة

 279،782،372 276،593،577 اعتمادات المشاريع

 299،782،372 276،593،577 مجموع االعتمادات المدورة

 

 

 أهم المالمص والسمات الرئيسية لميزانية السنة المالية في المؤشرات التالي:

 اإليرادات:

الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة )المعدلة( تحقيق زيادة في اإليرادات  -1

دينار، مقابل  3،034،252،073 )جملة اإليرادات الفعلية %20،3بنسبة 

 دينار. 2،523،030،000المعتمد 

 اللنفط والغاز الطبيعي النصيب األكبر من تلك اإليرادات حيث بلغت إيرادات م -2

أما اإليرادات غير  ،دينار 2،645،362،891من جملة اإليرادات  87،2%

(، مما يدل على %12،8ألف دينار ) 388،890النفطية واإلعانات فقد بلغت 

أن القدرة على تنويع مصادر الدخل الحكومي الزلت متدنية وضعيفة، إال أن ا 

بنسبة  2011عما كانت عليه في عام  2012عام في الحقيقة حققت نمًوا في 

مليون دينار( مقابل مبلغ  332،5) 2012بلغت في العام  ، حيث37.1%

 (.2011مليون دينار في العام  242،5)
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يكشف الحساب الختامي ارتفاع مساهمة إيرادات الغاز الطبيعي والمصاحب  -3

بشكل ملحوظ بسبب رفع األسعار على المؤسسات والشركات المحلية، وكذلك 

دينار مليون  380،2بسبب زيادة اإلنتاج، حيث ارتفت هذه اإليرادات إلى مبلغ 

 %14،4وأصبحت تشكل حوالي  2011مليون دينار في العام  210،3مقابل 

 من إجمالي اإليرادات. %12،5من إجمالي إيرادات النفط والغاز أو ما يعادل 

 

 المصروفات:

من إجمالي المصروفات العامة،  %77،4شكلت المصروفات المتكررة نسبة  -1

لمصروفات المتكررة كمصروفات مشاريع، وبالتالي ف ن ا %22،6مقابل 

 %95،4تستحوذ على الجزء األكبر من الميزانية العامة للدولة، وبما تعادل 

 من إيرادات النفط والغاز.

 2،523،859،250بالرغم من أن جملة المصروفات المتكررة لم تتجاوز  -2

( %94.9دينار )أي بنسبة صرف  2،658،667،651دينار مقابل المعتمد 

إال أن هناك تجاوزات في معظم بنود المصروفات المتكررة )بند القوى العاملة 

، السلع االست الكية بنسبة %10،2، بند الخدمات بنسبة %3،9تجاوز بنسبة 

ونفقات الصيانة بنسبة  %27،1، نفقات السلع الرأسمالية بنسبة 1.9%

9،8%). 

 ملة النسبة األكبر من المصروفات المتكررة حيث بلغتشكلت نفقات القوى العا -3

من جملة المصروفات  %47،7دينار بما يعادل نسبة  1،204،151،011

المرسوم ، وهذا راجع إلى 2011مقارنة بعام  %19،8المتكررة وبنسبة نمو 

( لسنة 9بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2011( لسنة 31بقانون رقم )

تقريًبا  %15القطاع العام )الحكومي( والعسكري بنسبة  ، بزيادة رواتب2011

 من الرواتب.
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عما كانت  %67،2بالرغم من ارتفاع نسبة مصروفات المشاريع والتي بلغت  -4

، إال أن نسبة الصرف علي ا مقارنة بالمعتمد في 2011عليه في العام السابق 

ن هناك وزارات من المبالغ المعتمدة، كما أ %62الميزانية لم تتجاوز نسبة الـ

من المعتمد  %25وج ات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريع ا نسبة 

هي السنة الثانية من الميزانية المعتمدة للعامين  2012ل ا، بالرغم من أن سنة 

، وتنتفي في ا حجة أن الميزانية أقرت ا السلطة التشريعية 2012و 2011

 متأخرة في ذلك العام.

 

 العجز والدين العام:

دينار )العجز الفعلي  1،101،722انخفضت قيمة العجز الفعلي بحوالي  -1

دينار( عن العجز المقدر في الميزانية المعدلة للسنة المالية  226،644،748

فقط منه،  %17،1دينار وبنسبة تساوي  1،328،367،372والبالغ  2012

بح لتص 2013ولكن نسبة العجز ترتفع عندما تضاف المبالغ المدورة لعام 

مقارنة بالمبلغ المعتمد وتصبح قيمة العجز مع المبالغ مبلغ  37،9%

 ألف دينار. 503،239

استمرار نمو الدين العام البحريني إلى معدالت غير مسبوقة، ولو أن ا الزالت  -2

 637،2مبلغ بمن الناحية االقتصادية مقبولة، لقد ارتفع الدين العام البحريني 

، وأصبح 2011عما كان عليه العام السابق  %18مليون دينار أي بنسبة 

 من الناتج اإلجمالي. %36،4مليون دينار وهو ما يعادل  4185،9بمبلغ 

من إجمالي الدين العام، بعد أن  %45،2ارتفعت نسبة القروض الخارجية إلى  -3

فقط، مما يشكل خطًرا على االقتصاد الوطني على  38،6كانت نسبت ا 

 المستوى البعيد.

، %31،3فوائد الفعلية على الدين العام عن العام الماضي بنسبة ارتفعت ال -4

ألف  114،508ألف دينار، بعد أن كانت  150،353حيث وصلت تلك الفوائد 
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فقط، هذا وشكلت الفوائد  %83،5 فبلغت نسبةبالمعتمدة  أما مقارنت ادينار، 

ألف  92،182من تلك الفوائد بمبلغ  %61،3على القروض الخارجية نسبة 

من  %38،7ألف دينار وبنسبة  58،171دينار، أما الفوائد الداخلية فقد بلغت 

  .الفوائد الفعلية

 

 كشف يوضص مقارنة اإليرادات الفعلية 

 .2011باإليرادات المعتمدة واإليرادات الفعلية لعام  2012لسنة 

 )دينار بحريني(                                                                                              

 2011الفعلي  2012الفعلي  2012 االعتماد البيان

 2،479،077،685 2،645،361،891 2،203،008،000 النفط والغاز الطبيعي

 168،672،894 217،752،920 199،260،432 الضرائ  والرسوم

 40،350،145 45،020،826 35،644،106 منتجات خدمية وسلع حكومية

 15،330،764 15،023،753 12،249،982 االستثمارات واألمالك الحكومية

 100،000،000 56،436،545 37،600،000 اإلعانات

 314،087 714،036 353،500 مبيعات األصول الرأسمالية

 17،908،036 53،942،102 34،913،980 غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

 2،821،653،611 3،034،252،073 2،523،030،000 مجموع اإليرادات

 

 تحليل اللجنة لإليرادات: -أ
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نجد أنه بلغ إجمالي نسبة  2012بالنظر إلى جدول إيرادات الدولة لسنة  -1

من الميزانية المعتمدة للسنة المالية  %120.3تحصيل إيرادات الدولة 

 مقارنة ب جمالي اإليرادات المحصلة %7.5، وبارتفاع بلغت نسبته 2012

% من الناتج  26.4، وقد مثلت هذه اإليرادات ما نسبته 2011للسنة المالية 

والمقدر  2012المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية للسنة المالية 

من الناتج المحلي اإلجمالي  %25.9مليون دينار، مقابل  11،487بمبلغ 

 يون دينار.مل 10،901والبالغ  2011باألسعار الجارية للسنة المالية 

من  %93ما نسبته  2012كما بلغ إجمالي اإليرادات المحصلة في السنة المالية 

 2011في السنة المالية  %98.9إجمالي المصروفات العامة للدولة وذلك مقابل 

وكان لإليرادات النفطية النصيب األكبر من إجمالي اإليرادات العامة للسنة 

 .%87.2بنسبة بلغت  2012المالية 

من الميزانية  %120.1إن نسبة التحصيل الفعلية لإليرادات النفطية بلغت  كما -2

مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية  %6.7المعتمدة، وبنسبة نمو بلغت 

 %87.2ما نسبته  2012، وشكلت اإليرادات النفطية في السنة المالية 2011

. 2011السنة المالية في  %87.9تقريًبا من إجمالي اإليرادات العامة مقابل 

من الناتج المحلي اإلجمالي  %23وقد مثلت اإليرادات النفطية ما نسبته 

 11،487والبالغ  2012التقديري باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 

من الناتج المحلي باألسعار الجارية للسنة المالية  %22.7مليون دينار، مقابل 

 ار.مليون دين 10،901والبالغ  2011

مليون دينار  1951شكلت إيرادات بيع النفط الخام من حقل أبو سعفة والبالغة  -3

، أما بالنسبة 2012من إجمالي مبيعات النفط للسنة المالية  %89.2ما نسبته 

مليون دينار فقد بلغت  171لإليرادات المحصلة من حقل البحرين والبالغة 

 .%11.6نسبت ا 
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 إيرادات النفط والغاز الطبيعي

 )دينار بحريني( البيان

 2012 2011 

   إيرادات حقل البحرين والمصفاة

 3,657,335,759 4,051,532,635 إجمالي اإليرادات

 (3,506,250,426) (3,798,366,767) إجمالي التكاليف

 151،085،333 253،165،868 صافي اإليرادات

   

   إيرادات حقل أبو سعفة

 2،125،496،147 2،021،572،160 إجمالي اإليرادات

 (62،518،999) (70،356،084) إجمالي التكاليف

 (20،573،144) (18،121،073) احتياطي األجيال

 2،042،404،004 1،933،095،003 صافي اإليرادات

   

 210،306،552 380،177،200 مبيعات الغاز الطبيعي

 18،881،796 22،523،820 الضرائب والرسوم

أرباح مستلمة )الشركة القابضة توزيعات 

 للنفط والغاز(

56،400،000 56،400،000 

   

 2،479،077،685 2،645،361،891 صافي إيرادات النفط والغز الطبيعي
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 اإليرادات النفطية:

 )ألف دينار(

نسبة  2012فعلي  2012اعتماد  2011فعلي  البيان

 المساهمة

نسبة 

المقارنة 

باعتماد 

2012 

نسبة 

المقارنة 

بفعلي 

2011 

 (0.3) 27.4 82.6 2،186،261 1،716،426 2،193،489 إيرادات النفط 

 80.8 (8.8) 14.4 380،177 416،681 210،307 إيرادات الغاز

الضرائب 

 والرسوم النفطية

18،882 13،501 22،524 0.9 66.8 19.3 

عوائد 

االستثمارات 

 ةالنفطي

56،400 56،400 56،400 2.1 0.0 0.0 

إجمالي اإليرادات 

 النفطية

2،479،078 2،203،008 2،645،362 100.0 20.1 6.7 

 

 

بلغ التحصيل الفعلي لإليرادات غير النفطية بدون اإلعانات ما نسبته  -4

، وارتفعت 2012من إجمالي التقديرات المعتمدة ل ا للسنة المالية  117.7%

. وشكلت 2011عن مستواها الفعلي في السنة المالية  %37.1بنسبة 

 %11ما نسبته  2012اإليرادات غير النفطية دون اإلعانات في السنة المالية 

من الناتج  %2.9، و2011للسنة المالية  %8.6من إجمالي اإليرادات مقابل 

، 2012المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية 

 .2011للسنة المالية  %2.2وذلك مقابل 
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 اإليرادات غري النفطية:

 )ألف دينار(

اعتماد  2011فعلي  البيان

2012 

نسبة  2012فعلي 

 المساهمة

نسبة 

المقارنة 

باعتماد 

2012 

نسبة 

المقارنة 

بفعلي 

2011 

 29.1 9.3 65.5 217،753 199،260 168،673 الضرائب والرسوم

المنتجات الخدمية 

 والسلعية الحكومية

40،350 35،644 45،021 13.5 26.3 11.6 

االستثمارات 

 واألمالك الحكومية

15،331 12،250 15،024 4.5 22.6 (2.0) 

مبيعات األصول 

 الرأسمالية

314 345 714 0.2 102.0 127.3 

الغرامات والجزاءات 

 واإليرادات المتنوعة

17،908 34،914 53،942 16.2 54.5 201.2 

إجمالي اإليرادات 

 النفطية

242،576 282،422 332،454 100.0 17.7 37.1 

 

 

بلغت اإلعانات المحصلة من بعض دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة  -5

 %150.1وبما نسبته  37،600،000دينار مقابل المعتمد  56،437،000

مقارنة بمستواها  %43.6من االعتمادات المقدرة ل ا، وبمعدل انخفاض قدره 

مالي من إج 1.9. وقد شكلت اإلعانات ما نسبته 2011الفعلي في السنة المالية 

. ويرجع سبب 2011في السنة المالية  %3.5اإليرادات العامة للدولة، مقابل 

 هذا النمو إلى زيادة اإلعانات المستلمة من الدول الخليجية الشقيقة.
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 تحليل المصروفات العامة: - 
 )ألف دينار(

نسبة  2012فعلي  2012اعتماد  2011فعلي  البيان

 المساهمة

نسبة 

المقارنة 

باعتماد 

2012 

نسبة المقارنة 

 2011بفعلي 

 19.8 3.9 47.7 1،204،151 1،158،465 1،004،971 نفقات القوى العاملة

 8.0 10.2 7.3 183،681 166،646 170،150 نفقات الخدمات

 17.7 1.9 4.4 110،333 108،326 93،714 نفقات السلع المست لكة

 1.3 27.1 1.2 30،712 24،173 30،329 نفقات السلع الرأسمالية

 3.0 9.8 2.4 60،761 55،323 59،015 نفقات الصيانة

 (8.4) (20.3) 23.0 581،699 730،227 634،817 النفقات التحويلية

 (15.9) (15.2) 14.0 352،522 415،508 419،192 اإلعانات وتسديد الفوائد

إجمالي المصروفات 

 المتكررة

2،412،188 2،658،668 2،523،859 100 ) ( 4.6 

 

 

 

بلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات العامة   .1

، بفارق بلغت %84.7ما نسبته  2012)المتكررة والمشاريع( للسنة المالية 

مقارنة  %14.3عن الميزانية المعتمدة، وبزيادة بلغت نسبت ا  %15.3نسبته 

نسبة مساهمة ، حيث شكلت 2011بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 

على التوالي  %22.6و %77.4المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع 

على التوالي في  %15.5و %84.5من إجمالي المصروفات العامة، مقابل 

ما  2012، وقد شكلت المصروفات العامة في السنة المالية 2011السنة المالية 

ألسعار الجارية المقدرة من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري با %28.4نسبته 
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في السنة  %26.2مليون دينار، مقابل  11487والبالغ  2012للسنة المالية 

 .2011المالية 

 

ما نسبته  2012بلغت نسبة الصرف الفعلي للمصروفات المتكررة للسنة المالية  .2

مقارنة بمستواها %4.6من الميزانية المعتمدة، وحققت معدل نمو بلغ  94.9%

، وقد شكلت المصروفات المتكررة ما نسبته 2011السنة المالية الفعلي في 

من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار الجارية المقدر للسنة المالية  22%

 .2011في السنة المالية  %22.1، مقابل 2012

شكلت نفقات القوى العاملة الجانب األكبر من المصروفات المتكررة للسنة   .3

من إجمالي المصروفات المتكررة، تلت ا النفقات  %47.7بنسبة   2012المالية 

من إجمالي المصروفات المتكررة، ثم جاءت بعد  %23التحويلية التي بلغت 

 %14ذلك كل من اإلعانات وتسديد فوائد القروض ونفقات الخدمات بنسب بلغت 

 %4.4على التوالي، ثم نفقات السلع المست لكة حيث شكلت ما نسبته  %7.3و

، %2.4من إجمالي المصروفات المتكررة، وبعدها نفقات الصيانة التي بلغت 

من إجمالي المصروفات  %1.2وأخيًرا نفقات السلع الرأسمالية التي شكلت 

 المتكررة.

فقط من الميزانية المعتمدة،  94.9بالرغم من أن نسبة المصروفات الفعلية تعادل 

ات المتكررة حسب األبواب؛ نجد أن إال أنه بمراجعة الجدول الخاص بالمصروف

معظم تلك البنود تجاوزت مصروفات ا ما هو معتمد ل ا، وبالنسب الموضحة في 

 ذلك الجدول.

فقط من  %61.8الفعلي في ا  التنفيذأما مصروفات المشاريع فقد بلغت نسبة  .4

، بالميزانية المعتمدةمقارنة  %38.2انخفاض يعادل  الميزانية المعتمدة ونسبة

 .2011مقارنة بما صرف في العام  %67.2تعادل ارتفاع سبة وبن
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من الناتج المحلي اإلجمالي  %6.4ما نسبته مصروفات المشاريع وقد شكلت  

في السنة  %4، مقابل 2012التقديري باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 

 .2011المالية 

 

 العجز يف امليزانية:

 )ألف دينار(

نسبة المقارنة  2012فعلي  2012اعتماد  2011فعلي  البيان

باعتماد 

2012 

نسبة المقارنة 

 2011بفعلي 

 7.5 20.3 3،034،252 2،523،030 2،821،654 مجموع إيرادات الدولة

 14.3 (15.3) 3،260،897 3،851،397 2،852،982 مجموع مصروفات الدولة

 623.4 (82،9) (226،645) (1،328،367) (31،329) الوفر/)العجز(

 

، 2012و 2011قدر العجز عند اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين  .1

من إجمالي  %52.6( ألف دينار، وما نسبته 1328،367مبلغ ) 2012لعام 

 من إجمالي المصروفات. %34.5اإليرادات وبنسبة 

دينار ( ألف 226،645إلى مبلغ ) 2012انخفض العجز الفعلي في السنة المالية  .2

من إجمالي  %7من إجمالي اإليرادات العامة ونسبة  %7.5فقط، وشكل نسبة 

 المصروفات العامة.

ويرجع سبب االنخفاض في العجز للزيادة المحصلة في إجمالي اإليرادات والتي  .3

المعتمدة، وكذلك النخفاض معدل المصروفات  ةمقارنة بالميزاني %20.3بلغت 

 مقارنة بالميزانية المعتمدة. %15.3العامة للدولة بنسبة 

عن العجز  %623.4بمعدل  2012ولقد ارتفع العجز المتحقق للسنة المالية  .4

 ( ألف دينار.31،329والبالغ ) 2011المتحقق في السنة المالية 
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ي الناتج المحلي اإلجمالي التقديري من إجمال %2شكل العجز المتحقق ما نسبته  .5

للسنة المالية  %0.3مقابل  2012باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 

2011. 

 

 

 :املبالغ املدورة 

 )ألف دينار(

 المبالغ المدورة البيان

2011 2012 

 276،594 299،782 إجمالي المبالغ المدورة

 0 20،000 المصروفات المتكررة

 276،594 279،782 المشاريعمصروفات 

 
 

 

على ضوء قيام الوزارات والج ات الحكومية بحصر التزامات ا الفعلية في ن اية السنة 

، فقد تم تدوير بعض المبالغ التي لم تصرف من الميزانية لتغطية تلك 2012المالية 

رقم ، بموجب القرار 2013االلتزامات، وقد تم تدويرها لدعم ميزانية السنة المالية 

كانت كل ا من نصيب مصروفات المشاريع التي بلغت حيث  2013( لسنة 6)

وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي ألف دينار،  276،594

، خالل أو أصبحت قيد التنفيذالفعلي وأصبحت جاهزة للتنفيذ الفنية استكملت دراست ا 

 .2013السنة المالية 

 الدين احلكومي:
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 (الف الدنانيرآ) 

 الرصيد في بيان القروض

1/1/2012 

الفرق بين المبلغ  المبلغ المدفوع المبلغ المستلم

المستلم 

 والمدفوع

الرصيد في 

31/12/2012 

 930،000 50،000 (2،110،000) 2،160،000 880،000 أذونات الخزينة

 54،000 - (216،000) 216،000 54،000 صكوك السلم اإلسالمية

 651،600 (100،000) (500،000) 400،000 751،600 التأجير اإلسالميةصكوك 

 21،893 (22،369) (22،369) - 44،262 قروض داخلية أخرى

 635،000 (185.000) - 185،000 450،000 سندات التنمية الحكومية المحلية

 2،292،493 112،631 (2،848،369) 2،961،000 2،179،862 مجموع القروض المحلية

 564،000 - - - 564،000 صكوك التأجير اإلسالمية الدولية

 1،034،000 564،000 - 564،000 470،000 سندات التنمية الحكومية الدولية

 295،394 (39،481) (40،730) 1،249 344،783 قروض صناديق التنمية

 1،893،394 524،519 (40،730) 565،249 1،368،875 مجموع القروض الخارجية

 4،185،887 637،150 2،889،099 3،526،249 3،548،737 المجموع/ الرصيد

 

 

على  %18ارتفاًعا بمعدل  2012حقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية  .1

، حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته 2011ما كان عليه في السنة المالية 

للسنة المالية  %38.6مقابل  2012من إجمالي القروض للسنة المالية  45.2%

لنفس السنة،  %54.8، أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 2011

 .2011للسنة المالية  %61.4و

من الناتج المحلي اإلجمالي التقديري  %36.4بلغ الدين الحكومي ما نسبته  .2

في السنة  %32.6، وذلك مقابل 2012باألسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 

 .2011المالية 

ألف دينار  150،353فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على الدين الحكومي فقد بلغت  .3

ألف دينار، محققة بذلك ارتفاًعا  180،000مقابل الميزانية المعتمدة ل ا والبالغة 
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مقارنة بمستواها الفعلي في السنة  %31.3ألف دينار وبنسبة  35،845بلغ 

 ألف دينار. 114،508والبالغة  2011المالية 

جمالي اإليرادات من إ %5شكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ما نسبته   .4

 %4.6،  وما نسبته 2011في السنة المالية  %4.1مقابل  2012المحصلة في 

المالية  في السنة %4مقابل  2012من إجمالي المصروفات العامة للسنة المالية 

من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي التقديري باألسعار  %1.3، وما نسبته 2011

 .2011في السنة المالية  %1.1مقابل   2012الجارية المقدر للسنة المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 كشف املقبوضات واملدفوعات:

 

 )دينار بحريني(

 2011 2012 البيان

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   المقبوضات

 2،478،995،187 2،645،161،269 النفط والغاز الطبيعي
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 168،398،626 217،737،569 الضرائب والرسوم 

 38،108،116 43،086،698 منتجات خدمية وسلع حكومية

 100،000،000 56،436،545 اإلعانات

 14،102،379 53،731،912 غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة

 - 38،119،985 مبالغ مستلمة لصالح الغير 

 2،799،604،308 3،054،273،978 إجمالي المقبوضات التشغيلية

   المدفوعات

 (982،143،675) (1،172،436،327) العاملةالقوى 

 (147،648،915) (180،346،041) الخدمات

 (51،047،330) (62،909،965) السلع االست الكية

 (57،114،307) (56،407،803) الصيانة

 (763،817،533) (591،427،319) نفقات تحويلية

 (220،614،188) (295،021،600) المنح واإلعانات وتسديد فوائد القروض

 (15،772،625) (68،314،977) مدفوعات مقدمة وتسديد ذمم دائنة

 (41،357،977) (42،421،054) مشتريات المخزون

 (2،279،516،550) (2،469،285،086) إجمالي المدفوعات التشغيلية

صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 التشغيلية

584،988،892 520،087،758 

   من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية 

 (382،609،307) (659،717،482) مدفوعات المشاريع

 (29،123،588) (30،031،339) مدفوعات السلع الرأسمالية

 15،272،750 15،020،524 عوائد االستثمارات واألمالك الحكومية

 281،173 714،036 إيرادات بيع األصول الرأسمالية

األنشطة صافي التدفقات النقدية من 

 االستثمارية

(674،014،261) (396،178،972) 
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   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 2،770،106،115 3،511،248،809 القروض المستلمة

 (2،099،652،670) (2،872،069،511) تسديد القروض

صافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 التمويلية

639،179،298 670،453،445 

 794،362،231 550،153،929 الزيادة في النقدصافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصروفات امليزانية التحويلية
 

 )دينار بحريني(

نسبة  الفعلي االعتمادات الجهة الحكومية

 الصرف%

 2011الفعلي 

 209،004،093 98 157،334،329 160،364،574 الج ات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة

 6،380،188 92 8،955،280 9،705،280 اإلقليمية والدوليةالمساهمات في المنظمات 

 204،199،945 84 93،986،364 112،492،015 تخفيف أعباء المعيشة



259 
 

 55،687،913 77 51،867،618 67،000،000 دعم السلع الغذائية

برنامج التقاعد والضمان االجتماعي 

 والتوظيف

78،618،079 47،449،077 60 65،206،383 

 40،406،300 69 44،314،100 64،314،100 السكنعالوة 

 6،506،731 80 3،900،810 4،900،078 مساعدات حكومية

 114،507،948 84 150،352،803 180،000،000 الفوائد على القروض والصكوك

 16،107،786 16 11،689،937 74،289،017 التزامات متنوعة ومبالغ محجوزة أو مدورة

 718،007،287 76 569،850،318 751،683،143 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 2012تقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 
 2012ملخص تقرير أداء تنفيذ امليزانية للسنة املالية 

 

 التالي: 2012يوضح تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 
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  ومصروفات الدولة بيانات تفصيلية للمقارنة بين المي انية المعتمدة إليرادات

 واألرقام الفعلية ل ا.

  نسبة الفرق بين المي انية المعتمدة واألرقام الفعلية واألسباب المؤدية إلى هذا

الفرق، وكذلك مقارنة األرقام الفعلية مع األرقام الفعلية للسنة المالية السابقة 

2011. 

 للدولة المي انية المالمح الرئيسة لنتائج تنفيذ السياسة المالية تعكس 

  النتائج المالية الرئيسة لتنفيذ المي انية العامة لكل من أبواب اإليرادات

 والمصروفات العامة

  الذ  تحقق خالل )العج ( النتيجة الرئيسة من تنفيذ المي انية العامة والفائض

 .2012السنة المالية 

  2013المبالغ المدورة لمي انية العام التالي. 

 2012ت التي طرأت عليه خالل العام الدين الحكومي والتغيرا. 

  الفوائد التي ترتبت على الدين الحكومي خالل العام نفسه ومقارنت ا مع المبالغ

 .2011المعتمدة في المي انية والمبالغ الفعلية خالل العام السابق 

  المؤشرات المالية لتنفيذ المي انية العامة للدولة بشكل إجمالي ومفصل لكل من

 ج ات الحكوميةالوزارات وال

 

 

 كما ورد يف احلساب اخلتامي املوحد: 2012أداء االقتصاد البحريني يف عام 

بالمستقر على الرغم من عدم  2012اتصف االقتصاد البحريني في عام 

الوضوح المسيطر على االقتصاد العالمي، وقد قابل انخفاض انتاج القطاع النفطي 

غير ا في القطاع ا ملحوظً ا ونموً نفطي تقدمً نتيجة الصيانة الفنية لحقل أبو سعفة ال

تحقيق معدالت نمو أسرع هذه السنة ل، وقد هيأ هذا النمو االقتصادي نفطي ككال

 عندما يعود االنتاج النفطي إلى مستوياته العادية.
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نفطي بلغ معدل الغير ة التعافي في القطاع االقتصادي نمو اقتصادي قوي نتيج •

حيث سجلت جميع القطاعات االقتصادية الرئيسية  2012في العام  %3.4النمو 

ا، حيث أدى االنتعاش إلى ظ ور بوادر لمزيد من التقدم بعد التعافي يجابيً إا نموً 

خالل النصف األول من العام على الرغم من التباطؤ في وتيرة النمو على مدى 

 .2012سنة 

لى مستواه الطبيعي ومن ا إتشير المؤشرات إلى أن القطاع النفطي يعود تدريجيً  •

نتاج في حقل أبو سعفة . فقد عاد اإل2013ا في العام ا ملحوظً المتوقع أن يحقق نموً 

عن مستواه في السنة  %89النفطي البحري وهو الحقل البحري الرئيسي إلى 

نتاجية الطبيعية في العام الماضية ومن المرجح أن يرجع إلى مستوى طاقته اإل

من المتوقع أن تؤدي الج ود المتواصلة التي تبذل ا شركة  . وفي الوقت نفسه2013

نتاج في حقل البحرين النفطي البري تطوير للبترول إلى زيادة تدريجية في كمية اإل

 .2013برميل في اليوم في العام  47،500لتصل إلى حوالي 

ساهمت الزيادة ال امة في عمليات اإلقراض لألفراد من مصارف التجزئة  •

تمتاز مصارف خدمات األفراد في وة في انتعاش النشاط االقتصادي. البحريني

البحرين بمستويات أداء قوية بشكل عام، وهي تعمل على إعادة تدوير سيولت ا اآلن 

زال معدل الزيادة السنوية في المخاطر. والبعد فترة ساد خالل ا العمل على تجنب 

خالل األش ر األخيرة من  ا على الرغم من بعض التباطؤ المش وداالقراض جيدً 

 السنة.

ا بالمخاطر، ف ن االقتصاد يزال محفوفً لى الرغم من أن الوضع العالمي الع •

البحريني يمتاز بقدرة جيدة على الصمود في مواج ة الصدمات الخارجية، وقد نما 

مخاطر وتقلبات  ابمستوى مستقر نسبياً متفاديً  2012في النصف الثاني من العام 

العالمي. إن التفاؤل يسود معدالت النمو المستقبلية في ظل التوقعات االقتصاد 

يجابية لالقتصاد اإلقليمي، ولكن يستمر القلق بشأن احتماالت التصحيح المستقبلية اإل
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سعار النفط حيث يمكن أن تؤدي الصدمات االقتصادية العالمية إلى أالمؤقت في 

 تراجع حجم الطلب عليه.

القتصاد البحريني بمعزل نسبي عن التطورات خارج وعلى الرغم من أن ا •

أدت الصدمات الخارجية في الماضي وبشكل متكرر إلى إعاقة النشاط فقد المنطقة، 

االقتصادي في البحرين بشكل نسبي وذلك بفعل تأثيرها على ثقة المستثمرين 

 وتأثيرها على انحدار األسواق المالية وتقلبات سعر النفط. 

 

 سوق العمل:

واصل سوق العمل تعافيه بشكل تدريجي على مدى السنة الماضية، حيث عاد  •

مستوى توظيف المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص في الربع األول من العام 

 وظيفة. 82،013إلى المستويات التي كان علي ا قبل األزمة والذي يقدر ب  2012

ما كانت عليه  2012من عام فاقت نسبة توظيف البحرينيين في الربع الرابع  •

ا ألحدث البيانات الصادرة عن وفقً  %1.9بنسبة  2010في الربع الرابع من العام 

 ال يئة العامة للتأمينات االجتماعية.

تعافت نسبة توظيف غير البحرينيين بصورة أسرع حيث سجلت في الربع  •

 2010من العام نسبة أعلى مما كانت عليه في الربع الرابع  2012الرابع من عام 

 .%10.5بمقدار 

ارتفع عدد رخص العمل الجديدة التي أصدرت ا هيئة تنظيم سوق العمل من  •

، ووصلت في 2011في العام  125،484إلى  2010في العام  117،491

 رخصة. 102،699إلى  2012أغسطس من عام 

 

 مؤشرات القطاعات االقتصادية:
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هي قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة  القطاعات التي ش دت أعلى معدالت النمو •

، والصناعات التحويلية %10.6ة بنسبة يص، ثم الخدمات االجتماعية والشخ26%

م بشكل كبير 2012. وتفوق أداء هذه القطاعات الثالثة جميع ا خالل %10بنسبة 

 مقارنة بأدائ ا في السنة السابقة. 

كبير عن تعافي القطاع وفي قطاع الفنادق والمطاعم، عكس النمو اإليجابي ال •

مقارنة بسنة  %17.7السابقة حين ش د القطاع تراجعاً بنسبة  بالسنةمقارنة 

 م. 2010

في قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية، استمر النمو اإليجابي الكبير على  •

 . 2011مدى السنوات األخيرة، والذي لم يتوقف حتى في العام 

قد ش د تراجعاً في الربع الثالث والرابع من أما قطاع الصناعات التحويلية ف •

 . 2011بعد النمو المستمر الذي ش ده منذ الربع الثاني لسنة  2012العام 

مقارنة بالتقلص الذي ش ده في  %4ش د قطاع البناء والتشييد نمواً كبيراً بلغ  •

(. وجاء ذلك نتيجة لتصحيح توجه القطاع نحو المساكن %7.5والبالغ ) 2011

التكلفة المقبولة، ومشاريع البنية التحتية بعد التعثر الذي ش ده القطاع بسبب ذات 

الفائض في الكمية المعروضة في شرائح معينة من السوق العقارية. وقد ش د قطاع 

بعد تراجعه طيلة العام  %3،2األنشطة العقارية وخدمات األعمال نمواً بنسبة 

2011. 

حريني مثقلة بأعباء الضعف ال يكلي الناتج التزال بعض قطاعات االقتصاد الب •

يجابي العام. على الرغم من الحراك اإل 2011حداث العام أعن األزمة العالمية و

ال أن التقديرات إوعلى الرغم من التعافي الواضح في قطاع البناء والقطاع العقاري 

من  تقريباً  %50تشير إلى ان االستثمارات في هذا القطاع التزال أقل بنسبة 

 مستوى الذروة الذي وصلت إليه في السابق. 
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سنوياً  %20يجارات السنوية قد تراجع بنسبة يقدر مراقبو السوق أن حجم اإل •

 أو أكثر مع تباين ملحوظ بين مناطق البالد المختلفة. 

وفقاً  %46بنسبة  2012ارتفع العدد اإلجمالي للصفقات العقارية في العام  •

ي نشرها ج از المساحة والتسجيل العقاري. وبلغت القيمة للبيانات الرسمية الت

 مليون دينار بحريني. 663.9جمالية للصفقات العقارية اإل

 

 

ا
ا
 2012تامي املوحد للسنة املالية مالحظات اللجنة حول احلساب اخل: رابع
 الذي بذل إلعداد هذا الحسرررررررا  الختامي والذي الحكومي لجهد تقدر اللجنة ا

 عن اإليرادات والمصرررررررروفات توضررررررريحيةجاء بتفاصررررررريل وإحصررررررراءات 

الحظت اللجنة التطور الملموس في  والمؤشرررات االقتصررادية ألبوابها، حيث

مفصررلة عما تحقق من مبادو وأهداف الميزانية  بياناتالتقرير على  احتواء

ة في القطاعات ومشررررررراريع تفصررررررريلي رامج وأنشرررررررطةبوما تم إنجازه من 

فة نالحكومية المختل ها ترى أ لت  ه؛ إال أن بعض المالحظات على هناك الزا

 :توجزها في النقاط التاليةالحسا  

المبذولة في موافاة السلجة التشريعية بالحسابات  بالرغم من ج ود الحكومة .1

م في وقت ا 2012 مالختامية وتقرير أداء تنفيذ المي انية العامة للدولة  للعا

( من قانون المي انية 50)تلت م بنص الفقرة )ب( من المادة المحدد إال أن ا لم 

والتي تنص على م، 2002( لسنة 39رسوم بقانون رقم )العامة الصادر بالم

 التالي :

ا لمي انية ــا يتضمن تقرير أداء تنفيذ المي انية الوارد بالبند السابق ملخص -"ب

والج ات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته  البرامج للوزارات

والموجودات المالية وااللت امات الجارئة واإلعفاءات الضريبية واألنشجة شبه 
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الحكومية، والنتائج المحققة مقارنة باألهداف المرصودة لمي انية البرامج 

مما نتج عنه قصور لبعض ما تجلبته  "الرئيسية و أية مؤشرات أداء أخرى

لفقرة )ب( خاصة: الموجودات المالية، وااللت امات الجارئة، واإلعفاءات ا

)تكررت هذه المالحظة في تقرير اللجنة  .الضريبية، واألنشجة شبه الحكومية 

 (2009، 2010 ،2011 بش ن الحساب الختامي لسنة

ا في اإليرادات غير النفجية )عدا اإلعانات( وبنسبة  .2  %137.1أن هناك نموا

إال أن هذه اإليرادات دون المستوى المجلوب،  2011عليه في العام  عما كانت

من جملة اإليرادات العامة، وتأمل اللجنة من الحكومة  %11وال تعادل سوى 

وضع الخجط والبرامج الواضحة ل يادة تلك اإليرادات بوتيرة أسرع وتنويع ا 

ات أسعارها وانخفاض لتقليل االعتماد على اإليرادات النفجية تفادياا لمخاطر تقلب

)تكررت هذه المالحظة في تقرير اللجنة بش ن الحساب  تلك اإليرادات.

 (2008، 2009، 2010 ،2011 الختامي لسنة

)باستثناء بابي النفقات التحويلية  هناك تجاوزات في جميعالحظت اللجنة أن  .3

واإلعانات وتسديد فوائد القروض( أبواب المصروفات المتكررة عدا بابي 

النفقات التحويلية واإلعانات وتسديد فوائد القروض، آملة من الحكومة الموقرة 

المتعلقة بذلك، كما ذكر في  تااللت ام بقوانين المي انية واللوائح والقرارا

 هذا التقرير. من 10الصفحة 

ا لمشاريع منج ة بما قيمته  .4 ا واضحا الحظت اللجنة أن الحكومة أعجت إفصاحا

 737مليون دينار من جملة مصروفات المشاريع المنفذة والبالغ قيمت ا  359

من ا، في حين لم تفصح الحكومة عن  %48.7مليون دينار والتي تعادل 

من إجمالي المصروفات  %51.3والتي صرفت علي ا بنسبة المشاريع األخرى 

مليون دينار، وعليه تجال  اللجنة من الحكومة  378للمشاريع، وبما قيمته 

 مستقبالا اإلفصاح عن تلك المشاريع ونوعيت ا أسوة بالمشاريع المفصح عن ا.

ترى اللجنة أهمية التأكيد على إعادة مجالبت ا أن يرفق بالحساب الختامي الموحد  .5

اصيل مشاريع الج ات الحكومية والبيانات الكاملة حول للدولة ملحقاا يتضمن تف
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اعتمادات المي انيات والمصروفات الفعلية للمشاريع التي لم يتم تنفيذها أو التي 

الزالت قيد التنفيذ، مع العلم أن وزارة المالية قد قامت بت ويد تلك البيانات ضمن 

فت عن ذلك في ، إال أن ا توق2011الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 

 .2012الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 

الحظت اللجنة في البند الخاص بالمبالغ المدورة للوزارات والج ات الحكومية  .6

ألف دينار أن ا خصصت كاعتمادات لمصروفات المشاريع  276،594والبالغة 

إال أن ا ظ رت فقط كمبلغ واحد دون تفريدها وتوضيح الج ات والوزارات 

مخصصة ل ا تلك المبالغ، وعليه فإن اللجنة تعيد مجالبت ا بأن تظ ر الحسابات ال

)تكررت هذه المالحظة الختامية المبالغ المدورة كاعتمادات للمشاريع مفردة. 

   (2011، 2010في تقرير اللجنة بش ن الحساب الختامي لسنة 

رين شركة ممتلكات البححسابات على  الختامي ضرورة أن يشتمل الحساب .7

ب( من قانون المي انية العامة والذ  /55القابضة، وذلك إعماال لنص المادة )

في كل سنة  لوزير الماليةبتقديم الحسابات للسنة المالية المنقضية  الشركةيل م 

مالية، حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي للدولة، حيث إن 

لمالي للدولة بصورة مكتملة المعالم الحساب الختامي الحالي ال يعكس الوضع ا

، األمر الذ  ينعكس الشركة مملوكة للدولةومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك 

 مليون دينار. 4186إلى  2012  وصل في عام سلباا على الدين العام الذ

  (2011)تكررت هذه المالحظة في تقرير اللجنة بش ن الحساب الختامي لسنة 

ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشاريع   .8

ا لوجود تفاوت كبير بين االعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من  اإلنشائية، نظرا

الج ات الحكومية، خاصة وأن هناك وزارات وج ات حكومية لم يتجاوز 

وزارة من المبالغ المعتمدة ل ا، ومن ا:  %25الصرف على مشاريع ا نسبة 

وزارة الصناعة العدل والشؤون اإلسالمية، وزارة ، وزارة الصحة، الخارجية

، المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وزارة شؤون الجيران المدني، والتجارة

التربية والتعليم، وزارة المالية، الج از المرك   للمعلومات واالتصاالت، 
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لمواصالت، ديوان الخدمة المجلس األعلى للبيئة، الحرس الوطني، وزارة ا

 المدنية.

ا بأن التنفيذ في جملة المشاريع لم يتجاوز  وهذا ) من المبالغ المعتمدة. %62علما

 (  ما تتفق اللجنة فيه مع مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس

 

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

 اختيار كل من:

 

 مقرًرا أصليـــــًا.    سيد حبي  مكي هاشماألستاذ  .1

 مقرًرا احتياطيـًا.   األســـتاذ سعود عبدالعزيز كانو .2
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ا
ا
 :توصية اللجنة - سادس

 المجلس الموقر بما يلي: توصي اللجنة 

 

 31الموافقة على اعتماد الحساااب الختامي الموحد للدولة للساانة المنتفية في  -1

 م.2012، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2012ديسمبر 

 الموافقة على رفع المالحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة والموقرة. -2

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 خالد حسيـن املسـقطي                 سيد حبيب مكي هاشم               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

 

 

 

 

 

 م 2014فبراير  9التاريخ : 
 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     



269 
 

 
 31الحسا  الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في الموضوع : 

 . 2012وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية  2012ديسمبر 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

صالح الصالح رئيس معالي السيد علي بن ، أرفق  م2014يناير  26بتاريخ  

الحسا   (، نسخة من4د  3ف ص ل ت ق /  885، ضمن كتابه رقم ) المجلس

وتقرير  2012ديسمبر  31الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك  ؛2012ء الميزانية للسنة المالية أدا

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.

 

، عقؤؤدت لجنؤؤة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعيؤؤة والقؤؤانونيؤؤة م2014فبراير  9وبتؤؤاريخ      

الحسررا  الختامي الموحد للدولة للسررنة على ، حيث اطلعت الثاني عشااراجتماع ا 

ء الميزانية للسررررررنة المالية وتقرير أدا 2012ديسررررررمبر  31المنتهية في المالية 

 بالمجلس.ر القانوني وذلك بحضور المستشا، 2012

 

لمبادئ الحسؤؤؤؤاب الختامي إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة 

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:
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للدولة للسرررنة المالية المنتهية  الحسرررا  الختامي الموحد ترى اللجنة سؤؤؤالمة     

من ، 2012ء الميزانية للسررررنة المالية وتقرير أدا 2012ديسررررمبر  31      في

 الناحيتين الدستورية والقانونية.

 

 

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8ملحق رقم )
 

جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص االقرتاح 

( من 320بقانون بشأن تعديل املادة )
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 م2014يناير  6 التاريخ :
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 التقريـر احلادي عشر للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

( من قانون العقوابت الصادر 320االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة )بشأن 

 م1976( لسنة 15ابملرسوم بقانون رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعاالنعقاد العادي ادور 
 

 : مقدمــة 
 

 معايل رئيس جملس الشورىكتاب   شؤون اخلارجية والدفاع وايمن الوطيناستلمت جلنة ال     
م، والذي مت مبوجبه تكليف 2013ديسم   11املؤرخ يف ( 4د 3ص ل خ أ / ف 844) رقم

( من قانون العقوابت 320االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة ) اللجنة بدراسة ومناقشة
م، واملقدم من سعادة العضو  نسي دينا 1976( لسنة 15الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة  ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، إيلي خضوري

 اجمللس. ليتم عرضه على  هبشأن
      

 

 أوالا: إجراءات اللجنة :

 لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية :

ديستتتتتم   18بتاري   العاشتتتتتر املنعقداالجتماع املذكور يف  بقانون تدارستتتتتت اللجنة االقرتاح.1
 م.2013
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اطلعتتت اللجنتتة أثنتتاء دراستتتتتتتتتتتتتتتهتتا على الوائق املتعلقتتة ابالقرتاح بقتتانون موضتتتتتتتتتتتتتتوع البحتتث .2
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(االقرتاح بقانون ومذكرته ا يضاحية. -

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

 

 ســـعادة العضـــو األســـتاذة  نســـي دينا إيلي خضـــوري مقدمة االقرتاح  االجتماع حضـــر
 بقانون املاكور.

 

  الدكتور علي حســـــــــــــــــــــــــــن ال والبة شتتتتتتتتتتارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

  س ر عبدالل يفالسيدة توىل أمانة سر اللجنة. 

 

 ح:ا قرت مقدمة االرأي اثنيـاا: 
أفادت سعادة العضو ايستا ة  نسي خضوري مقدمة االقرتاح بر بتها يف تشديد           

 .ماية ايطفال وايشلاص العاج ين عن محاية أنفسهم من التعرض لللارحل العقوبة، و لك
العقوابت الصادر ابملرسوم ( من قانون 320تعديل الفقرتني ايوىل والثانية من املادة )مت  حيث

، بتشديد العقوبة على من يعرض لللار طفالً م يبلغ السابعة 1976( لسنة 15بقانون رقم )
من عمره أو شلصًا عاج اً عن محاية نفسه، أو حيمل  ريه على  لك، حبس  الفقرة ايوىل 

 من املادة.
 
يُعد كافياً لتوفري احلماية الالزمة  ال ذ بتوقيع عقوبة احلبس أو الةرامةحيث إن النص الناف      

يد العقوبة املقررة هلذه هلذه الفئة الضعيفة واملعرضة لسوء املعاملة، ايمر الذي يتال  تشد
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فبدالً من أن يكون احلد ايدىن عشرة أايم يرتفع ليكون  ،برفع احلد ايدىن لعقوبة احلبس اجلر ة
( من قانون 54حبس  املادة ) احلبس ث سنوات كحد  أقصى لعقوبةثالثة أشهر إىل ثال

العقوابت. وبداًل من أن تكون العقوبة احلبس أو الةرامة، أييت االقرتاح بقانون مبن  القاضي 
سلاة تقديرية يف اجلمع بني عقوبيت احلبس والةرامة أو إحدى هاتني العقوبتني، على أن ال 

  يضع حداً أدىن لعقوبة الةرامة. تقل الةرامة عن مائة دينار بدالً من النص النافذ الذي م
 

( من قانون العقوابت، بتشديد العقوبة أيضًا بوضع 320وأتيت الفقرة الثانية من املادة )     
حد أدىن لعقوبة احلبس إ ا ما وقعت اجلر ة أعاله يف مكان خال من النا ، حبيث ال تقل 

اجلر ة يف دار حضانة  إ ا وقعتة مدة احلبس عن سنة. وُيضيف االقرتاح بقانون بتشديد العقوب
 .أو روضة لألطفال

 

وبناء على املناقشات اليت دارت خالل االجتماع قررت سعادة ايستا ة  نسي خضوري      
( يف مكان خال من الناسإجراء تعديل على االقرتاح بقانون املاثل، و لك ابستبدال عبارة )

ابعتبار أن املكان اخلايل من النا  هو ايخار  (يف دار حضانة أو روضة لألطفالحمل عبارة )
، وأن الفقرة ايخرية تشمل ابلتجرمي كل من له سلاة على الافل، أو املكلف ابلنسبة للافل

 .حبفظه، أي ايشلاص املعنيني يف دور احلضانة أو الروضة أو  ريهم
 
 
 

ــاا: رأي اللجنة:    اثلثـــــ
الرأي القانوين ومذكرته ا يضاحية، واطلعت على املذكور  تدارست اللجنة االقرتاح بقانون      

والقاضي بعدم خمالفة االقرتاح بقانون ملبادئ وأحكام  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
 2012( لسنة 37الدستور، يف حني ترى ضرورة مواءمة االقرتاح بقانون مع القانون رقم )

 .إبصدار قانون الافل، وقانون العقوابت
 

 

أمهية هذا االقرتاح خصوًصا  وبعد التعديل الذي قامت به مقدمة االقرتاح؛ أكدت اللجنة     
ن عقوبة تعريض ايطفال لللار، وإحالته م م2012( لسنة 37يف  ل خلو قانون الافل رقم )
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ماية حلاالقرتاح جاء هذا فقد ؛ إىل القوانني العقابية، وعدم كفاية نص قانون العقوابت النافذ
من خالل تشديد  ، و لكطفال وايشلاص العاج ين عن محاية أنفسهم من التعرض لللاراي

( 320االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة )جبواز نظر  توصي اللجنة، ويف ضوء  لك العقوابت
م، واملقدم من سعادة 1976( لسنة 15من قانون العقوابت الصادر ابملرسوم بقانون رقم )

  إيلي خضوري.العضو  نسي دينا 
 
 

ــاا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :  رابعـ
 

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

 

 .مقرراا أصليـاا     نسي دينا إيلي خضوري األستاذة .1

 .ااحتياطيـا مقرراا   األستاذ مجيلــة علي سلمــان  .2

 
 
 
 
 

 خامسـاا: توصية اللجنة:
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من ثراءيف ضوء ما      
 

( من قانون العقوابت الصادر 320االقرتاح بقانون بشأن تعديل املادة )جواز نظر  -
دينا م، واملقدم من سعادة العضو  نسي 1976( لسنة 15ابملرسوم بقانون رقم )

 إيلي خضوري.

 
 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،
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 د. خالد  ل خليفة                            أ. مجيلة علي سلمان    
 رئيس اللجنة                                ئب رئيس اللجنة     
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 م2013ديسمبر  18التاريخ : 
 

 

 سعادة الدكتور/ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة       احملرتم

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

( من قانون العقوبات الصادر 320االقتراح بقانون بشأن تعديل المادة )الموضوع: 

العضو نانسي دينا م، والمقدم من سعادة 1976( لسنة 15بالمرسوم بقانون رقم )

 إيلي خضوري.

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 2013ديسمبر  11بتاريخ 

االقتراح (، نسخة من 4د  3ص ل ت ق/ ف  845المجلس، ضمن كتابه رقم )

( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون 320بقانون بشأن تعديل المادة ) 

، م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري1976( لسنة 15)رقم 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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 ا م، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماع2013ديسمبر  18وبتاريخ     

المذكور، وذلك بحضؤؤؤؤؤور المسؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤار  ، حيث اطلعت على االقتراح بقانونالتاسؤؤؤؤؤع

 القانوني بالمجلس.

 

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة االقتراح بقانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

وأحكام الدسؤؤؤؤؤتور، في حين ترى ضؤؤؤؤؤرورة مواءمة االقتراح بقانون مع القانون رقم 

 ب صدار قانون الطفل، وقانون العقوبات.  2012( لسنة 37)

 

 

 

 رأي اللجنة:

( من قانون 320االقتراح بقانون بشاااا ن تعديل المادة ) ترى اللجنة سؤؤؤؤؤالمة      

م، والمقدم من سااعادة 1976( لساانة 15)العقوبات الصااادر بالمرسااوم بقانون رقم 

 من الناحية الدستورية.، العضو نانسي دينا إيلي خضوري

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (9ملحق رقم )
 

للجنة الشؤون التقرير التكميلي األول 

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض احكام 

( 15قانون العقوبات الصادر باملرسوم رقم )

م، واملقدم من أصحاب 1976لسنة 

السعادة األعضاء: مجيلة علي سلمان، 

الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 

محد الدكتورة عائشة سامل مبارك، أ

إبراهيم بهزاد، الدكتورة جهاد عبداهلل 

 الفاضل
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 م2014مايو  5 التاريخ :
 

 التقريـر التكميلي األول للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوابت الصادر بشأن 

مكرر(  316ة مادة برقم )واملتعلق إبضاف م1976( لسنة 15ابملرسوم رقم )
 الفصل الثاين من الباب السابع من قانون العقوابت بشأن ز  احملارم  إىل

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا
 

 : مقدمــة 

استلمت اللجنة خااب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم      
م، بناءً على قرار اجمللس يف جلسته 2014مار   12( املؤرخ يف 4د 3ص ل خ أ/ ف/925)

ابسرتداد االقرتاح بقانون بشأن تعديل م، 2014مار   10الثامنة عشرة املنعقدة بتاري  
م، واملتعلق إبضافة 1976( لسنة 15ادر ابملرسوم رقم )بعض أحكام قانون العقوابت الص

مكرر( إىل الفصل الثاين من الباب السابع من قانون العقوابت بشأن  316مادة برقم )
ز  احملارم واملقدم من أص اب السعادة األعضاء: األستاذة مجيلة علي سلمان، والدكتور 

رك، واألستاذ أمحد إبراهيم مزاد، خالد بن خليفة  ل خليفة، والدكتورة عائشة سات مبا
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على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير والدكتورة ج اد عبدهللا الفاضل، 
 تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 

 

      

 :أوالا: إجراءات اللجنة

 لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:

 4تدارست اللجنة االقرتاح بقانون املذكور يف االجتماع الرابع والعشرين املنعقد بتاري   (1)
 م.2014مايو 

 جتماع، كل من:االوبدعوة من اللجنة شارل يف  (2)
 

 ، وقد حضر كل من:وزارة الداخلية -

 من إدارة الشؤون القانونية.   حسني سلمان م ر الرائد .4
 الشؤون القانونية.من إدارة   حممد يونس اهلرمي النقيب .5
 املستشار القانوين.   لسيد وليد ال ويلا .6
 

 عبدامل لب سعيد حممد الدكتور ، وقد حضرالعـدل والشؤون ايسالمية واألوقا وزارة  -
 املستشار القانوين.

 

الدكتور علي حسـن ال والبة املستشـار شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس  -
 اللجان.القانونـي لشـؤون 
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 .السيدة س ر عبدالل يفتوىل أمانة سر اللجنة  -

  

ــاا: رأي وزارة الداخلية:  اثنيـــ

أبتتتدى لثلو وزارة التتتداخليتتتة موافقتهم من حيتتتث املبتتتدأ على االقرتاح بقتتتانون موضتتتتتتتتتتتتتتوع      
 الدراسة.

ــاا: رأي وزارة العدل:  اثلثـــ

 لى االقرتاح بقانون موضوع الدراسة.أبدى لثل وزارة العدل موافقته من حيث املبدأ ع     

 

ــاا: رأي اللجنة:  رابعــــ

 يف قانون العقوابت البحريين سد هذا الفراغ التشريعييف  االقرتاح بقانون أمهيةاللجنة  رأت     
على قانون العقوابت البحريين يتض   نه ابالطالعحيث إ ،لتجرمي الصالت اجلنسية بني اةارم

عت  أصل اجملين ا اوحيدً  انصً  أن هنالرمي ز  اةارم، و أبن النصوص العقابية قد خلت من جت
على العرض، وإعماال للمبدأ الدستوري أبن  واالعتداءيف جرائم اال تصاب  امشددً  اعليه  رفً 

دمي هذا االقرتاح لسد هذا الفراغ التشريعي تق مت، فقد بناء على قانون(ال جر ة وال عقوبة إال )
سا  الرتجي  أبن املقصود ابل   أو  ،(316لتجرمي الصالت اجلنسية بني اةارم مبوج  املادة )

ع يؤل الو ء  ري املشروع هو املواقعة اجلنسية بني شلص مت وه وثخر.  وعليه يتض  أبن املشرّ 
إىل  لك وجوب أن يتم تقدمي  ويضافماً، و حكأبني شلص مت وه حال قيام ال وجية فعال 

 .شكوى من ال وه املأثوم، وهو قيد وعقبة إجرائية على النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية
ضافة املادة إىل اجلرائم املاسة ابيسرة لعدم احنصار الضرر مبرتكيب اجلر ة بل إ ورأت اللجنة أن

يتعداها إىل امتهان شرف ايسرة بكاملها، وعليه كان البد من أن تكون العقوبة متناسبة مع 
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عقوبته القصوى اةددة يف املادة سالفة الذكر هي  (316)بشاعة اجلرم، فال   املؤل ابملادة 
فهو جناية تصل  –بناء على االقرتاح بقانون  –سنتني، أما ز  اةارم  لىة ال ت يد عاحلبس مد

وابلتايل تنابق عليهما أحكام املادة  ،ا لسجن سبع سنوات لكال مرتكيب العقوبتها إىل 
: )من ساهم يف اجلر ة بوصفه فاعاًل أو شريكاً قانون العقوابت اليت تنص على أن ( من45)

واملقروءة مع الفقرة الثالثة  ،وبة املقررة هلا ما م ينص القانون على خالف  لك(يعاق  ابلعق
واليت نصت على: )ويعد فاعلني من يقومون معًا بقصد مشرتل اب عمال  (43)من املادة 

 ( .الرتكاهبااملنفذة للجر ة أو اليت تؤدي مباشرة 

م يف املال  الثاين 2009( لسنة 19أن قانون أحكام ايسرة الصادر ابلقانون رقم ) كما      
هذا  مت االستناد إىل هذه ايحكام يفوعليه  ،من الباب الثاين قد نص على اةرمات ابلتفصيل

 املقرتح.

 

أن الدعوى اجلنائية إ ا ارتبات ابلدعوى الشرعية أو علق ا ثبات فيها على مسائل و      
تباع ا عليه من قانون ا جراءات اجلنائية( 189شرعية فإن القاضي اجلنائي إعمااًل للمادة )

حوال الشلصية إ ا كان بصدد الفصل يف مسألة  ري جنائية ثبات املقررة يف قانون ايطرق ا 
( من  ات القانون 187تتبع الدعوى اجلنائية املنظورة أمامه، بل جيوز للمحكمة إعماالً للمادة )

ن مسائل ايحوال الشلصية إ ا كان احلكم أن توقف النظر يف الدعوى حلني البت يف مسألة م
 الفصل يف هذا املسألة.على يتوقف يف الدعوى 

 

بالةني مهما كانت درجة الع ال يعاق  على االتصال اجلنسي بني إضافة إىل أن املشرّ      
دام كالمها  ري مت وجني واالتصال كان من  ري عنف أو إكراه، ويف هذا الصدد ال ماقرابتهما 
ة يت ير للمشرع البحريين بعدم أتثيم ز  اةارم على الر م من أتثيم عدد من القوانني الةربيوجد 
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 التالية: ، وجرمته القواننيجنلي ين ايملاين والسويسري وا هلذا الفعل املشني فقد جرمه القانو 
 .، وايردين، والكوييت، والسوداينوالقاري ،واجل ائري ،العراقي

      

اللجنة إىل التوصتتتتية جبواز نظر االقرتاح بقانون بشتتتتأن تعديل بعض أحكام قانون  انتهتو      
م، واملقدم من أصتتتتتتتتتتحاب الستتتتتتتتتتعادة 1976( لستتتتتتتتتتنة 15العقوابت الصتتتتتتتتتتادر ابملرستتتتتتتتتتوم رقم )

ايعضاء: ايستا ة مجيلة علي سلمان، والدكتور خالد بن خليفة ثل خليفة، والدكتورة عائشة 
 راهيم هب اد، والدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل. سام مبارل، وايستا  أمحد إب

ــاا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :  خامسـ
 

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

 

 .مقرراا أصليـاا    األستاذة مجيلة علي سلمان (1

 .احممد بشمي           مقرراا احتياطيـا األستاذ إبراهيم   (2

 

ــاا: توصية اللجنة:  سادســـ
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من ثراءيف ضوء ما 
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قانون العقوابت الصادر ابملرسوم االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام جواز نظر  -

م، واملقدم من أص اب السعادة األعضاء: األستاذة مجيلة 1976( لسنة 15رقم )

علي سلمان، والدكتور خالد بن خليفة  ل خليفة، والدكتورة عائشة سات مبارك، 

 واألستاذ أمحد إبراهيم مزاد، والدكتورة ج اد عبدهللا الفاضل.

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 
 د. خالد بن خليفة  ل خليفة                       أ. مجيلة علي سلمان    

 رئيس اللجنة                                     ئب رئيس اللجنة     
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 (10ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي األول للجنة الشؤون 

التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح 

بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين 

للمستشارين القانونيني البحرينيني العاملني 

يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس 

التشريعية والبلدية، واملقدم من أصحاب 

األعضاء: رباب عبدالنيب العريض، السعادة 

دالل جاسم الزايد، الدكتورة ندى عباس 

حفاظ، خالد حسني املسقطي، هالة رمزي 

 فايز.
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 م2014 أبريل 14التاريخ: 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية لسابعالتقريـر ا

طبيعة العمل الفين للمستشارين القانونيني الب رينيني االقرتاح بقانون بشأن عالوة  حول
 العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية

 

 :مقدمــة
 

رقم           )  معايل رئيس جملس الشورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

، والذي مت مبوجبه تكليف م2014 مار  12( املؤرخ يف  4د  3ف ص ل ت ق /  922

االقرتاح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين اللجنة بدراسة ومناقشة 

القانونيني الب رينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية، 

، دالل جاسم الزايد، واملقدم من أص اب السعادة األعضاء: رابب عبدالنيب العريض

على أن تتم دراسته  الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسني املسق ي، هالة رمزي فايز،

 وإبداء املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس. 

 إجراءات اللجنة: :أوالا 
 



288 
 

 لتنفيا التكليف املاكور أعالل قامت اللجنة ابيجراءات التالية:
 

من الفصتتتتتتتتتل التشتتتتتتتتتريعي  بعار تدارستتتتتتتتتت اللجنة االقرتاح املذكور يف دور االنعقاد العادي ال (6)

 :نيالتالي نيالثالث يف االجتماع

 م.2014 مار  30املنعقد بتاري          ساد  عشرال االجتماع .1

 م.2014 أبريل 6املنعقد بتاري            سابع عشرالاالجتماع  .2

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتتتتتتتتها على الوائق املتعلقة ابالقرتاح بقانون موضتتتتتتتتتتتتتتوع البحث  (7)

 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(االقرتاح بقانون ومذكرته ا يضاحية. -

 )مرفق( االقرتاح بقانون. مالحظات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ابجمللس بشأن  -

جدول مقارنة بني روات  وعالوات وبدالت القانونيني العاملني يف هيئة التشريع  -

وا فتاء القانوين والقانونيني العاملني يف السلاة التشريعية واحلكومة استناًدا للقوانني 

. لساالخصائي القانوين ابجمل، السيد أمحد حممد عبدهللا اخلاضعني هلا، واملقدم من

 )مرفق(

 )مرفق(مرئيات ديوان اخلدمة املدنية خبصوص االقرتاح بقانون.  -
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بتحديد مسميات ودرجات وروات  وعالوات  2013( لسنة 49ايمر امللكي رقم ) -

 )مرفق(وبدالت وم ااي أعضاء هيئة التشريع وا فتاء القانوين. 

د الروات  م إبصدار الئحة حتدي2013( لسنة 77( من القرار رقم )16املادة ) -

وامل ااي الو يفية وضوابمل استحقاقها للمو فني اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية. 

 )مرفق(

 

 السابع عشر كال من:دعت اللجنة إىل اجتماعها   (8)

 ديوان اخلدمة املدنية: -

 األستاذ يوسف أمحد حممد إبراهيم          مدير إدارة األجور واملزااي الوريفية. .1

 رمـضان           املـستشـار الـقانـونـي.األسـتاذ يــاسـر  .2

 
 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب: -

 

 األستاذة ديـنا أمحد الفايـز                 مدير إدارة شؤون جملس الشورى. .1
 

عضتتتتو خالد حســـني املســـق ي،  ذســـعادة األســـتا حضتتتتر اجتماع اللجنة الستتتتابع عشتتتتر  (9)
 اجمللس، بصفته أحد مقدمي االقرتاح. 

 

 

 :شارل يف اجتماع اللجنة من ايمانة العامة ابجمللس 
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 املستشـار القانـوين للمجلـس.        الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .1
 

  السيدة مرفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 

 

 :ديوان اخلدمة املدنيةاثنيـاا: رأي 

 

تصنف و ائف القانونيني ضمن الو ائف التلصصية، وتشمل هذه الو ائف اةامني  -

 والباحثني واملستشارين القانونيني و ريهم، وتسري عليهم قوانني وأنظمة اخلدمة املدنية.

تصل الدرجات الو يفية للمستشارين القانونيني اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية إىل الدرجة  -

ية، اب ضافة إىل العالوة االجتماعية، وعالوة حتسني املستوى املعيشي، وعالوة الثامنة التلصص

 السيارة، وعالوة االتصال.

وهي اجلهة املعنية مبهام  -إن طبيعة عمل املو فني الفنيني يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين  -

رتلف عن فئات  -ء ا فتاء القانوين وإعداد وصيا ة التشريعات ومتثيل الدولة أمام القضا

الو ائف القانونية من العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس البلدية؛ لذا جاء 

االختالف يف معاملتهم من  حية املستوى الو يفي واستحقاق العالوات والبدالت، و لك 

ل كيانتًا مستقال حبد الستثنائية املهام املوكلة إىل هيئة التشريع وا فتاء القانوين حيث إهنا متث

  اته.
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تشكل هيئة التشريع وا فتاء القانوين من رئيس  و ئ   للرئيس ومن عدد  كاف  من  -

املستشارين ايول واملستشارين واملستشارين املساعدين، ويشرت  لتعيينهم الشرو  الواج  

ا تسري عليهم أحكام توافرها لتعيني نظرائهم من القضاة الواردة يف قانون السلاة القضائية، كم

قانون كادر القضاة وما يسري على نظرائهم من القضاة بشأن تعيينهم وترقيتهم وندهبم وسن 

التقاعد اخلاص هبم، وكافة البدالت والعالوات وامل ااي املقررة هلم والتفتيش عليهم ومساءلتهم 

 أتديبيتًا. 

قرار من رئيس جملس الوزراء، وعليه إن الروات  وامل ااي الو يفية وضوابمل استحقاقها حتدد ب -

م من  لك،  ركتًا إايه لقرار رئيس جملس 2010( لسنة 48خال قانون اخلدمة املدنية رقم )

 الوزراء بناًء على اقرتاح الديوان على ضوء ما يستجد من تاورات.

ائف سيرتت  على تابيق االقرتاح ماالبة الفئات الو يفية ايخرى من املو فني شا لي الو  -

القانونية يف وزارات وأجه ة الدولة مثل املستشارين املساعدين والباحثني القانونيني ابحلصول 

على العالوات والبدالت وامل ااي الو يفية املمنوحة لشا لي الو ائف القضائية يف هيئة التشريع 

 وا فتاء القانوين.

 

 اثلثـاا: رأي وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
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ت لثل وزارة شتتتتتتتتتتئون جملستتتتتتتتتتي الشتتتتتتتتتتورى والنواب أن الوزارة تتفق مع ما جاء يف بين          

يف ة وجود جلنة وزارية معنية برتشتتتتتتيد ا نفاق احلكومي، موضتتتتتتحمرئيات ديوان اخلدمة املدنية، 

قد تتتتتتتتتتتتتتُ تمويل، مشرية إىل االجتماع الذي عفت  اعتمادات للاالقرتاح احلايل  حني سيرتت  على

جملستتتتتتي الشتتتتتتورى رؤستتتتتتاء وأعضتتتتتتاء اللجنتني املاليتني يف  لدويل والتقى فيهمع صتتتتتتندوق النقد ا

، لدين العاميتعلق اب استتتتتتتجواب مبجلس النواب أحد حماوره إضتتتتتتافة إىل وجودابلوفد،  والنواب

 .والذي هدف إىل معاجلة التضلم والدين العام واملصروفات املتكررة

ات  بني فرتة وأخرى لتعديلها مبا يتناستتتت  احلكومة تقوم مبراجعة جداول الرو مضتتتتيفة أن       

ه تعديالت أخرى لبعض ءأن االقرتاح بقانون قد جير ورا كمامع الوضتتتتتتتتتع املعيشتتتتتتتتتي للمواطن،  

الو ائف املشتتتاهبة، وأنه ستتتبق جمللس النواب أن تقدم ابقرتاحات مشتتتاهبة وصتتتيةت ومت رفضتتتها 

مثتتتتل: " من  عالوة ملو في املنتتتتافتتتتذ، ومن  عالوة ملو في إدارة  الشتتتتتتتتتتتتتتورى جملسقبتتتتل من 

 .امللدرات"

أما فيما يتعلق بشتتتتتأن وضتتتتتع هيئة التشتتتتتريع وا فتاء القانوين فإن املادة الثالثة من القانون       

م واملتعلقة ابلتعيني يف اهليئة وشتتتتتتروطه قد نصتتتتتتت على أنه " تستتتتتتري 2006( لستتتتتتنة 60رقم )

كادر القضتتتتتاة"، وعليه فإن أي زايدة أو تعديل يف كادر القضتتتتتاة ينعكس عليهم أحكام قانون  

 على العاملني يف اهليئة.

 رابعـاا: رأي اللجنة: 
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االقرتاح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين القانونيني تدارست اللجنة      
ومذكرته تشريعية والبلدية، البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس ال

جدول مقارنة بني روات  وعالوات وبدالت القانونيني العاملني يف على ت طلعاو ا يضاحية، 
هيئة التشريع وا فتاء القانوين والقانونيني العاملني يف السلاة التشريعية واحلكومة استناًدا للقوانني 

وقد  دنية خبصوص االقرتاح بقانون.اخلاضعني هلا، كما استعرضت مرئيات ديوان اخلدمة امل
 انتهت اللجنة إىل اآليت:

 

حتقيق املساواة بني املستشارين القانونيني  إن اهلدف من تقدمي االقرتاح بقانون املشار إليه هو -
البحرينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية ونظرائهم العاملني 

التشريع وا فتاء القانوين، والذين يؤدون العمل  اته. كما يسعى االقرتاح بقانون إىل يف هيئة 
تشجيع البحرينيني على شةل الو ائف االستشارية القانونية يف وزارات الدولة ومؤسساهتا 

وإحالهلم حمل ايجان ، وهو ايمر الذي ال  كن حتقيقه يف  ل وجود تلك  وهيئاهتا،
، والتميي  بني البحرينيني ن قلة املمي ات املمنوحة للمستشارين القانونينيأا وخصوصتً  الفروقات،

بشكل واض  يف ع وف البحرينيني عن تويل  اأسهم العاملني كمستشارين قانونيني ونظرائهم
؛ لذا جاء هذا االقرتاح ملن  %90مثل هذه الو ائف اليت يشةلها ايجان  بنسبة تصل إىل 

البحرينيني عالوة طبيعة العمل الفين املقررة للمستشارين القانونيني العاملني  املستشارين القانونيني
يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز قضااي الدولة، إبجياد حواف  مادية مناسبة تدفع 

 الكفاءات البحرينية للعمل يف هذه الو ائف.
 ل املستجدات والتةريات.إن أي نظام أو قانون يعت  قابال للتعديل والتةيري يف   -
إن املهام الو يفية للمستتتتتشتتتتارين القانونيني العاملني يف احلكومة واجملالس التشتتتتريعية ال تقل  -

ن إعن املهام الو يفية للعاملني يف هيئة التشتتتريع وا فتاء القانوين وجهاز قضتتتااي الدولة، حيث 
ميع املهام اةددة له، بينما يوزع املستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتار القانوين يف احلكومة واجملالس التشتتتتتتتتتريعية يقوم جب

املستشارون القانونيون واملستشارون املساعدون يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز قضااي 
التتدولتتة على ا دارات اليت تتكون منهتتا اهليئتتة واجلهتتاز، وتكون مهتتام املستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتار القتتانوين 

 ا دارات.واملستشار املساعد حمددة مبهام إدارة واحدة دون بقية 
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 -كما ورد يف مرئيات ديوان اخلدمة املدنية-( مستشارًا قانونيتًا حبرينيتًا فقمل 14إن وجود ) -
يعمل يف وزارات الدولة ومؤسساهتا هلو داللة واضحة على التميي  احلاصل والع وف عن شةل 

 تلك املناص  من قبل الكوادر البحرينية.
 واملستشارين املساعدين من البحرينيني العاملني يف وجود متيي  بني املستشارين القانونيني -

الوزارات احلكومية والعاملني يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز قضااي الدولة، على الر م 
من اختالف مدد اخلدمة، حيث إن مدة اخلدمة ابلنسبة للمستشارين القانونيني العاملني يف 

مدة خدمة العاملني يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز احلكومة واجملالس التشريعية تفوق 
 قضااي الدولة.

يشتتتتتتتترت  لشتتتتتتتتةل و يفة املستتتتتتتتتشتتتتتتتتار القانوين املستتتتتتتتاعد الذي حيصتتتتتتتتل على عالوة مقدارها  -
يف حني أن و يفة الباحث القانوين يف  ،دينار ستتتتتتتتتتتتتتنتني مع شتتتتتتتتتتتتتتهادة البكالوريو  (1000)

جملستتي الشتتورى والنواب تتال  خ ة عملية ت يد على أربع ستتنوات مع شتتهادة البكالوريو ، 
حلصتتتتوهلم على عالوة ا على روات  مضتتتتاعفة نظرً  ونانونيون املستتتتاعدوحيصتتتتل املستتتتتشتتتتارون الق

أ ل  ف يف وزارات الدولة.طبيعة العمل الفين، تفوق روات  املستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتارين القانونيني العاملني 
املستتتشتتارين القانونيني العاملني يف الوزارات واجملالس التشتتريعية من محلة الشتتهادات العليا ولن 
  لكون خ ات تفوق خ ات العاملني يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين وجهاز قضااي الدولة.

العمتتل الفين أو العالوة القتتانونيتتة متن  بعض الوزارات أو اهليئتتات املستتتتتتتتتتتتتتتقلتتة عالوة طبيعتتة  -
للمستتتتتشتتتتارين القانونيني ومجيع العاملني يف الشتتتتؤون القانونية بقرارات إدارية خاصتتتتة هبذا ايمر 

 الذي يتال  التدخل التشريعي لوضع قواعد عامة تنابق على اجلميع.

ه وخاصتتتتتتتتة أن إن امل ر بعدم القدرة املالية على تةاية مصتتتتتتتتروفات االقرتاح بقانون ال حمل ل -
فالكلفة املالية لتنفيذ هذا  م،2016 -2015هنال مي انية عامة جديدة للستتتتتتتتتتتتتتنتني املاليتني 

 (200)حيث ورد يف مرئيات ديوان اخلدمة املدنية أن الكلفة تستتتتتتتتتاوي  ،ااالقرتاح حمدودة جدً 
الف دينار حبريين ستتتتتتنويأ تشتتتتتتارين نفاقه على م ااي املستتتتتتإ، وإن هذا املبلغ أقل بكثري لا يتم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً

 ،وتعليم ايبنتتاء، وتتتذاكر الستتتتتتتتتتتتتتفر ،وعالوة اال رتاب ،القتتانونيني ايجتتانتت  كعالوة الستتتتتتتتتتتتتتكن
 ومكافأة هناية اخلدمة.
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م تَر اللجنة أي موج   أو مستتتتتتتتتتتتتوغ  لوجود التفريق والتماي  بني املواطنني من  حية، وعدم  -
يعاى املستتتشتتار القانوين فليس من املقبول أن  مستتاواة البحرينيني ابيجان  من  حية أخرى،

 (1000 )          ايجنيب يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين عالوة طبيعة العمل الفين مبقدار
دينار وحيرم منها املستتتتتتتشتتتتتتار القانوين البحريين يف وزارات الدولة وجمالستتتتتتها التشتتتتتتريعية وهيئاهتا 

 ين يف هيئة التشريع وا فتاء القانوين.الذي  ار  عمالً لاثالً لعمل املستشار القانو ، و العامة

 
وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا االقرتاح بقانون وم راته وايسباب اليت بتيَُن عليها، واليت من      

أمهها املساواة يف املراك  القانونية لألفراد املتساوين يف ايوضاع وطبيعة العمل القانوين، ومن  
انتهت اللجنة بعد املناقشة إىل نية لشةل هذه الو ائف؛ لذا الفرصة واحلواف  للكوادر البحري
 جواز نظر االقرتاح بقانون.    

 

 
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ا:سـا ماخ

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

 مقرراا أصليـاا.            دالل جـاسم الزايـد األستاذة .1
 .مقرراا احتياطياا  رابب عبدالنيب العريض           ستاذةاأل .2

 

 توصية اللجنة:  ا:ـا دسسا

 يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ثراء، فإن اللجنة توصي مبا يلي:    

االقرتاح بقانون بشأن عالوة طبيعة العمل الفين للمستشارين  واملوافقة على جواز النظر -
القانونيني الب رينيني العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية واجملالس التشريعية والبلدية، 
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واملقدم من أص اب السعادة األعضاء: رابب عبدالنيب العريض، دالل جاسم الزايد، 
 ملسق ي، هالة رمزي فايز.الدكتورة ندى عباس حفاظ، خالد حسني ا

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 دالل جاسم الزايد                                   رابب عبدالنيب العريض

 رئيس اللجنة                                            ئب رئيس اللجنة  

 


