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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة اخلدمات خبصوص 

( لسنة 05املرسوم بقانون رقم )

م بتعديل بعض أحكام قانون 0505

اجلمعيات واألندية االجتماعية 

العاملة يف  والثقافية واهليئات اخلاصة

ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات 

اخلاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم 

 .م0191( لسنة 00)
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 م4022 ديسمبر 42التاريخ : 

 (1) تقريـر جلنـة اخلدمات

 روو املبشأن  ( الرابع والعشرينتقرير جلنة اخلدمات السابقة ) خبصوص

واألندية  بتعديل بعض أحكا  قانون اجلمعيات 0515( لسنة 05بقانون رقم )

 واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة االجتماعية والثقافية

 1191( لسنة 01الصادر باملروو  بقانون رقم )، واملؤوسات اخلاصة

 الرابعمن الفصل التشريعي  األولدور االنعقاد العادي 

 : مقدمــة
صاحب المعالي السيد علي بن صالح م أرسل 1024 ديسمبر 12بتاريخ 

( إلى لجنة 2د4/ ص ل خ ت / ف 21خطاًبا برقم ) الصالح رئيس مجلس الشورى

( بشأن الرابع والعشرينتقرير لجنة الخدمات السابقة )الخدمات بخصوص 

 الجمعياتبتعديل بعض أحكام قانون  4020( لسنة 00مرسوم بقانون رقم )ال

والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب  واألندية االجتماعية والثقافية

( لسنة42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )، والمؤسسات الخاصة والرياضة

، م1024 مايو 21، والذي ارسلته اللجنة السابقة إلى مكتب المجلس بتاريخ 

أعاله، على أن ترفع اللجنة الحالية  على أن تتم إعادة النظر في التقرير المذكور

تقريرها بشأنه في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه، وللجنة أن تكتفي في شأنه 

بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة.  
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 إجراءات اللجنة : -أولا 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

 

فتتي دور اعنعقتتاد العتتادي  للجنتتة الستتابقة المتتذكورعلتتى تقريتتر ااطلعتتت اللجنتتة  (1)

 12اجتماع اللجنة الثاني المنعقتد بتتاريخ في  الرابعمن الفصل التشريعي  األول

 م.1024ديسمبر 

 

اطلعت اللجنة أثناء نظرها للتقريتر المتذكور علتى الوثتالت التتي جمعتهتا اللجنتة  (2)

القتتانون موعتتوع البحتتر والدراستتة والتتتي تعتتمنها  رستتومالستتابقة المتعلقتتة بم

 التقرير.

 

 شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالمجلس:  (3)

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. الدكتور محمد عبدهللا الدليمي  .2

 باحـــــــث قانوني. السيد علي عبدهللا العـــــرادي .4

 

  طريفالسيد أيوب علي تولى أمانة سر اللجنة. 

  

ا: رأي اللجنة:
ا
 ثانيـ

اطلعت اللجنة على التقرير )الرابع والعشرين( للجنة اخلدمات السابقة جبميع مرفقاته بشأن 
واألندية  بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات 0505( لسنة 05مرسوم بقانون رقم )
واملؤسسات  واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة االجتماعية والثقافية
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وعلى املناقشات اليت دارت  ،0191( لسنة 00الصادر باملرسوم بقانون رقم )، اخلاصة
ومّت استتعرا  قترار   يف اجمللس عند مناقشة املرسوم بقانون يف الفصل التشريعي الثالث، 

كما مت استعرا  وجهات النظر اليت دارت مرسوم القانون،  بشأنومرفقاته جملس النواب 
القانوين باجمللس،  والباحثأعضاء اللجنة واملستشار القانوين لشؤون اللجان حوله من قبل 

، املرفق بتقرير اللجنة واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس
 .لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونيةجاء مؤكًدا والذي السابقة، 

جنة على تقرير اللجنة السابقة جبميع مرفقاته فإن اللجنة تتمسك اطلعت اللوبعد أن 
بتوصية اللجنة السابقة باملوافقة على مرسوم القانون املذكور، وذلتك لقناعتة اللجنتة    

" فقرة أخرية( 4)"أنه فيما يتعلق باملادة باألسباب واملربرات اليت ساقتها اللجنة السابقة من 
من املرسوم بقانون واليت تنص على: ))وحيظر اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف 
أنشطة نوعية خمتلفة إال مبوافقة الوزير((، أن صياغة املادة وضعت قيًدا ال مربر له، حيتث  
اشترطت موافقة الوزير على اجلمع بني عضوية أكثر من مجعية تعمل يف أنشتطة نوعيتة   

قد يفّوت على املواطن فرصتة العطتاء    -كما ذكر سابقًتا  –تلفة، إذ أن ذذا القيد خم
والبذل يف خدمة جمتمعه ومزاولة عالقاته االجتماعية من خالل انضمامه إىل أكثتر متن   

،خاصة يف ظل االحجام عن العمل مجعية وتقيده يف مجعية واحدة فقط وجمال واحد ال غري
 التطوعي.

ورد يف املادة الثانية من املرسوم بقانون خبصوص استبدال نص املادة أما بالنسبة ملا 
م، حيث نصت املادة اجلديدة على "وال 2191( لسنة 12( من املرسوم بقانون رقم )06)

جيوز أن يكون املرشح لعضوية جملس إدارة النادي أو االحتاد الرياضي منتمًيا ألي مجعيتة  
بني عضوية أكثر من نادي أو احتاد رياضي واحد".  سياسية أو أذلية، كما ال جيوز اجلمع

فإن اللجنة وجدت أن الصياغة اليت جاءت يف الفقرة األخرية من ذذه املادة ال تعطي املعىن 
 ع، بأن يقتصر عدم اجلمع على عضوية جملس اإلدارة.املقصود الذي أراده املشّر
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ملبية البحرينية قتد  بأن اللجنة األو ، عند تدارسها للمرسوم،الحظت اللجنةوقد 
تلقت العديد من املراسالت من اللجنة األوملبية الدولية واجمللس األومليب اآلسيوي بضرورة 
أن تكون القوانني اليت حتكم عمل اللجنة األوملبية البحرينية منسجمة مع امليثاق األوملتيب  

ينية ذي عضو يف اللجنة املعتمد من اللجنة األوملبية الدولية، وحيث إن اللجنة األوملبية البحر
األوملبية الدولية و اجمللس األومليب اآلسيوي، و على ضوء اإلجراءات اليت اختذت من اللجنة 
األوملبية الدولية بتعليق الناشط الرياضي يف بعض الدول اليت تتعار  قوانينتها الرياضتية   

لتعديالت الالزمة على احمللية مع امليثاق األومليب، فقد كان من الواجب اإلسراع يف اجراء ا
 ااملرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة األوملبية، مبا يتناسب مع القوانني الدولية و حتاشًي
لتعليق النشاط الرياضي يف اململكة، ويف ذذا السياق فقد سارع اجمللس األعلى للشتباب  

حكام الدستتور  والرياضة مبناقشة تلك املعطيات و تقرر اإلسراع يف اختاذ الالزم وفقا أل
لتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون املشار إلية، ألن التأخر يف اختاذ إجراء ذذه التعديالت 
كان سيترتب علية إحراج للمملكة على املستوى الرياضي الدويل، وأن التأخر يف اختتاذ  

 التعديالت لن حيقق األذداف اليت صدر من أجلها مرسوم القانون وذي:ذذه 

االنسجام بني القوانني اليت حتكم عمل اجلمعيات واألندية االجتماعيتة والثقافيتة   حتقيق  -
واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسستات اخلاصتة والقتوانني    

 الدولية.

حتديد اختصاصات واشتراطات تأسيس االحتادات الرياضية، وصالحيات اللجنة األوملبية  -
 البحرينية وأذدافها.

بني عضوية أكثر من جملتس إدارة أو   بعدم اجلمعتنظيم األمور املتعلقة بشروط العضوية  -
 احتاد رياضي أو مجعية سياسية أو أذلية.

كما أن املؤسسة العامة للشباب والرياضة قد وعدت بفصتل األحكتام اخلاصتة    
 ة.باألندية واالحتادات الرياضية عن األحكام اخلاصة باجلمعيات يف قوانني منفصل
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واجلدير بالذكر أن مرسوم القانون يتكون من أربع مواد مسبوقة بديباجة، ولتيس  
، 02، 06املادتان املذكورتان أعاله فقط، حيث تناولت املادة األوىل استبداال للمتواد: ) 

(، أما املادة الثانية فقد تضمنت إضافة فقترات ومتواد   62، 61، 67، 09، 06، 00
مكرر(، واملادة الثالثتة   91مكرر،  67مكرر،  61ر، مكر 11فقرة أخرية،  4جديدة )

تضمنت إلغاء كل نص يتعار  مع أحكام ذذا القانون، وأما املادة الرابعة فهتي متادة   
تنفيذية، وأن مجيع ذذه املواد حتقق األذداف املرجوة من املرسوم بقانون، وليس املادتتان  

 حمل االختالف فقط.

مسك بتوصية اللجنة السابقة باملوافقة علتى  اللجنة بالت ما تقدم توصيويف ضوء 
واألنديتة   بتعديل بعض أحكام قانون اجلمعيات 1626( لسنة 06رسوم بقانون رقم )امل

واملؤسستات   واهليئات اخلاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضتة  االجتماعية والثقافية
 .2191( لسنة 12الصادر باملرسوم بقانون رقم )، اخلاصة

 

ا
ا
 اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي : -ثالثـ

 

( من الاللحتة الداخليتة لمجلتس الشتورت، اتفقتت اللجنتة  23إعماعً لنص المادة ) 

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.     ة هالـــة رمـــــزي فايــــــزاذـــــــادة األستـسع .2

 حتياطًيا.مقرًرا ا  عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة األستاذ  .4
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ا
ا
 توصية اللجنة:  -رابعـ

فتتي عتتوء متتا دار متتن مناقشتتات ومتتا أبتتدي متتن  راء أثنتتاء اعطتتالع علتتى تقريتتر 

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: مرسوماللجنة السابقة بشأن 

 

( 00مرسككوم بقككانون رقككم )الالموافقككة، علكك  باللجنككة السككابقة  بتوصككيةالتمسكك   -

 واألندية االجتماعيكة والثقافيكة أحكام قانون الجمعياتبتعديل بعض  4020لسنة 

، والمؤسسككات الخاصككة والهيئككات الخاصككة العاملككة فككي ميككدان الشككباب والرياضككة

 .2191( لسنة 42الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 واألمر معروض عل  المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل            نوار علي عبدالرمحن احملمود    

 رئيس جلنة اخلدمـات                   نائب رئيس جلنة اخلدمات      
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 (2ملحق رقم )
 

الشؤون التشريعية تقرير جلنة 

والقانونية خبصوص مشروع 

( من 011)قانون بتعديل املادة   

( لسنة 05املرسوم بقانون رقم )

بشأن الالئحة الداخلية  م0550

)املعد يف ضوء  جمللس النواب

االقرتاح بقانون املقدم من جملس 

  النواب(
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 م0504 ديسمرب 00التاريخ: 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية ألولالتقريـر ا

 حول

( 04م )املرسوم بقانون رق( من 077املادة )بتعديل  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون

 بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب 0550لسنة 

)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب( 

 :ــةمقدم
 

رقم            معايل رئيس جملس الشورىاستلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

، والذي مت مبوجبه م1624 يونيو 11( املؤرخ يف  4د  7ف ص ل ت ق /  2671) 

( 077املادة )بتعديل  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون ومناقشةتكليف اللجنة بدراسة 

 بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب 0550( لسنة 04املرسوم بقانون رقم )من 

على أن تتم دراسته وإبداء  ، بقانون املقدم من جملس النواب( )املعد يف ضوء االقتراح

 على اجمللس.  املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه
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ص ل  26)  رقتم معـايل رئيس جملـس الشـورىجنة كتاب الل استلمتكما      

من من دور االنعقاد العادي األول  م،1624 ديسمرب 12( املؤرخ يف 2د  4ف ت ق / 

الشؤون التشريعية والقانونية بإعداد ، والذي مت مبوجبه تكليف جلنة الرابعالفصل التشريعي 

 .بشأن مشروع القانون تقرير

 

 إجراءات اللجنة: :أواًل

 قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ التكليف املذكور أعاله 

صل التشريعي من الف ولاملذكور يف دور االنعقاد العادي األ شروعتدارست اللجنة امل (4)

 م.1624 ديسمرب 14 املنعقد بتاريخ   الثايناالجتماع يف  رابعال

بقانون موضوع البحتث   شروعا على الوثائق املتعلقة باملاطلعت اللجنة أثناء دراسته (5)

 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

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

، واحلكومة ذيئة التشريع واإلفتاء القانوين يت، ومذكرمشروع القانون املذكور -
 مرفق()بشأنه. 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس 
 

 املستشـار القانـوين للمجلـس.        الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .0
 

  السيدة مريفت علي حيدرتوىل أمانة سر اللجنة. 
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ـًا:  رأي اللجنة: ثاني

موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار بقانون  شروعاملتدارست اللجنة      

واملستشار  بني أعضاء اللجنةجملس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر 

املعد يف تتفق مع ما تضمنه مشروع القانون أهنا وخلصت اللجنة إىل  القانوين للمجلس،

ق النصاب القانوين النعقاد يحتقهبدف  ؛من جملس النواب مقدم بقانون ضوء اقتراح

عند بني جلنيت الشؤون املالية واالقتصادية مبجلسي الشورى والنواب  االجتماع املشترك

وفق املبادئ واألسس القانونية اليت بين عليها  مناقشة مشروع قانون امليزانية العامة؛

 كما ترى اللجنة: املشروع.

 

الالئحة الداخلية  ( من266التعديل الوارد يف مشروع القانون على املادة ) إن  (2)

يستهدف إذ  ؛توافق مع النصوص الدستورية املنظمة ذات الصلةيجمللس النواب 

انعقاد اجتماع اللجنة املشتركة بني اللجنتني يف جملسي الشورى  صحة

مبا حيقق التكافؤ  ؛وحتقق النصاب القانوين الالزم النعقاد االجتماع ،والنواب

حتقيق من تلك االجتماعات ى وما يترتب عل ،والعدالة يف التعامل مع اللجنتني

ص عليه مبوجب نصووفق ما ذو م –ن كل جلنة من رفع تقريرذا ّكمي توافٍق

 للمجلس الذي تتبعه. -القانون
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ق املشاركة الفعالة ألعضاء اللجنة املالية واالقتصادية يف جملس قإن التعديل حي (1)

 يًتا، كما متساو ًتاقانوني اخاصة أن كال اجمللسني ميلكان مركًزوالشورى، 

كمراحل حق املناقشة واإلقرار ملشروع قانون امليزانية هلما مبوجب الدستور أنه 

وذذا ما أخذ به جملس النواب حينما وافق على  ،تشريعية إلقرار املشروع

 ( من الالئحة الداخلية جمللس النواب.266) االقتراح بقانون لتعديل املادة 

الشكلية واملوضوعية طاملا  تنييقّدر ما ينظم أعماله من الناحي ع ذو مناملشّرإن  (7)

وبالتايل فإن مشروع  ،نية ومل خيرج عنهاتقّيد بالضوابط الدستورية والقانوأنه 

 القانون جاء مبا يتناسب ويتفق مع اختصاصات وعمل السلطة التشريعية.  

 

 .اجلدول املرفق الواردة يف التوصياتاللجنة إىل  وانتهت     

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ا:ـًثالث

اتفقت اللجنة علتى  ( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى،  71إعمااًل لنص املادة )      

 :اختيار كل من

ـًا.األستاذ مخيس محد الرميحي               .0  مقرًرا أصلي
 .مقرًرا احتياطًيااألستاذ أمحد مهدي احلداد                .0
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 توصية اللجنة:  ا:ـًبعار

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

املرسـوم  ( من 077املادة )بتعديل  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون املوافقة على  -

)املعـد يف   بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب 0550( لسنة 04م )بقانون رق

ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب( .حيث املبدأ، من 

 قانون، وذلك على التفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.الشروع م مواد املوافقة على -

 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 دـاسم الزايـدالل ج                               مخيس محـد الرميحي 

 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة  
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 مشروع قانون رقم )  ( لسنة )   ( 

 ن الالئحة الداخلية جمللس النواب بشأ 0550( لسنة 04( من املرسوم بقانون رقم )077بتعديل املادة )

 النواب()املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس           

 
 نصوص املواد

 كما أقرهتا اللجنة
 توصية اللجنة

 نصوص املواد  
 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
( 20)وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن جملسي  1661لسنة 

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 حنن محد بن عيسى آل خليفة
 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،
( 20)وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن جملسي  1661لسنة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الشورى والنواب، وتعديالته، 
( 04)وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن الالئحة  1661لسنة 
الداخلية جمللس النواب، 

 وتعديالته، 
( 00)وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن الالئحة  1661لسنة 
الداخلية جمللس الشورى، 

 وتعديالته، 
 

ب أقر جملس الشورى وجملس النوا
القانون اآليت نصه، وقد صتدقنا  

 عليه وأصدرناه:

 الشورى والنواب، وتعديالته، 
( 04)وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن الالئحة  1661لسنة 
الداخلية جمللس النواب، 

 وتعديالته، 
( 00)وعلى املرسوم بقانون رقم 

بشأن الالئحة  1661لسنة 
الداخلية جمللس الشورى، 

 وتعديالته، 
 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 األوىلاملادة 
 
 
 

ُيستبدل بنص الفقرة الثانية من 
( من املرسوم بقانون 266املادة )
بشأن  1661( لسنة 04رقم )

الالئحة الداخلية جمللس النواب، 
 النص اآليت:

 

 :الفقرة الثانية (077مادة )
"وتوجه الدعوة الجتماع اللجنتني 

النواب  من رئيس جملس واحلكومة

 املادة األوىل
 

 دون تعديل
 

 املادة األوىل
 

 دون تعديل
 

 املادة األوىل
 
 
 

ُيستبدل بنص الفقرة الثانية من 
( من املرسوم بقانون 266املادة )
بشأن  1661( لسنة 04رقم )

الالئحة الداخلية جمللس النواب، 
 النص اآليت:

 

 :الفقرة الثانية (077مادة )
"وتوجه الدعوة الجتماع اللجنتني 

النواب  من رئيس جملس واحلكومة
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

لالجتماع وذلك قبل املوعد احملدد 
بثمان وأربعني ساعة على األقل، 
ويشترط لصحة االجتماع حضور 
أغلبية أعضاء كل جلنة على 

 حدة".
 

وذلك قبل املوعد احملدد لالجتماع 
بثمان وأربعني ساعة على األقل، 
ويشترط لصحة االجتماع حضور 
أغلبية أعضاء كل جلنة على 

 حدة".
 
 

 املادة الثانية
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
 ت اللجنة املوافقة على قرار قرر
إعادة صوغ ب النواب لسجم

 املادة.

نص املادة بعد وعلى ذلك يكون 
 :التعديل

 املادة الثانية
  قرر اجمللس إعادة صوغ املادة

 على النحو الوارد أدناه.

 
 نص املادة بعد التعديل

 

 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

 
 

مـن   يعمل هبذا القانون اعتباًرا
اليوم التايل لتـاريخ نشـره يف   

 اجلريدة الرمسية.

 
 املادة الثانية

من  يعمل هبذا القانون اعتباًرا
اليوم التايل لتاريخ نشره يف 

 اجلريدة الرمسية.

 
 املادة الثانية

من  يعمل هبذا القانون اعتباًرا
اليوم التايل لتاريخ نشره يف 

 اجلريدة الرمسية.

 
 

على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ أحكام  -كل فيما خيصه–

ذذا القانون، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 الرمسية.
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية 

والدفاع واألمن الوطين خبصوص 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

قانون العقوبات الصادر باملرسوم 

يف »م 0111( لسنة 00بقانون رقم )

شأن الرسوة والتزوير والفجور 

والدعارة والقمار وحظر حلم 

)املعد يف ضوء االقرتاح  «اخلنزير

.نواب(بقانون املقدم من جملس ال
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 م0504 ديسمرب 04التاريخ: 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين األولالتقرير 

بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم 
والفجور والدعارة والقمار وحظر حلم م )يف شأن الرشوة والتزوير 0171( لسنة 00)

 اخلنزير( )املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب(

 الرابعمن الفصل التشريعي  األولدور االنعقاد العادي 
 

 مقدمـة:

استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى  
م، من دور االنعقاد 1624 ديسمرب 12( املؤرخ يف 2د 7/ فأ خ/ص ل 27رقم )
إعادة النظر يف ، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بالرابعمن الفصل التشريعي األول العادي 

دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن إعادة ، على أن تتم تقرير اللجنة السابقة 
 رأي اللجنة بشأهنا.
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 أواًل: إجراءات اللجنة: 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .1624ديسمرب  17الثاين بتاريخ  يف االجتماع قانونمشروع التدارست اللجنة  (0)

 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها ملواد مشروع القانون على: (0)
 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 )مرفق( رأي جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى. -

 )مرفق( رأي وزارة الداخلية. -

 )مرفق( رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. -

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

 

 الدكتور علي حسـن  اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس كما شارك يف
 الطوالبـة املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

  أمل عبداهلل حممدتوىل أمانة ستر اللجنة السيدة. 
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ـًا:   رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(ثانيـ

رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون متن       
 الناحيتني الدستورية والقانونية.

 

 
ـًا:   رأي جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى وفًقا للرد الكتايب: )مرفق(ثالثـ

 

شديد متثل رأي جلنة حقوق اإلنسان يف أن الغاية اليت يتوخاذا مشروع القانون ذي ت

العقوبات على بعض اجلرائم اجلنائية املنصوص عليها يف قانون العقوبات، استناًدا إىل أن 

، األمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه 2160قانون العقوبات كان قد صدر عام 

ألن العقوبات املذكورة فيه أصبحت مبرور الزمن ال تتناسب مع جسامة اجلرمية املرتبطة 

 هبا.

ا مع مبادئ حقوق اإلنسان والتزاًما باالتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان ال وانسجاًم     

ترى جلنة حقوق اإلنسان يف تشديد بعض العقوبات على بعض اجلرائم كما جاء به 

مشروع القانون وتعديالت جملس النواب عليه، انتهاًكا ملبدأ التناسب بني الفعل اجملّرم 

 والعقوبة املفروضة.

صر رأي جلنة حقوق اإلنسان على الشق املتعلق حبقوق اإلنسان يف املشروع وقد اقت     

( واملتعلقة حبظر حلم اخلنزير إىل قانون 1( مكرًرا )769بقانون وذو إضافة املادة )
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العقوبات، وبناء عليه، رأت أن حظر حلم اخلنزير مبوجب ذذا التشريع يؤدي إىل انتهاك 

كثرًيا من املقيمني والسائحني يف مملكة البحرين حق من حقوق اإلنسان، حيث إن ذناك 

ذم من غري املسلمني وال يدخل حلم اخلنزير ضمن األمور احملّرمة عليهم حسب تعاليمهم 

الدينية، ولذلك فإن حظر حلم اخلنزير جلًبا أو استرياًدا أو تصديًرا أو بيًعا أو حيازة أو 

أو دذون أو مواد مأخوذة من اخلنزير، تصنيًعا، وحظر أية مواد غذائية حتتوي على حلوم 

باإلضافة إىل إيقاع عقوبات باحلبس والغرامة أو بإحدى ذاتني العقوبتني لكل من قام بتلك 

األفعال املذكورة؛ كل ذلك يؤثر بشكل سليب على الصورة احلقوقية ململكة البحرين يف 

سان بعدم املوافقة جمال حقوق اإلنسان أمام العامل، وعلى ذلك، توصي جلنة حقوق اإلن

 ( واملتعلقة حبظر حلم اخلنزير إىل قانون العقوبات.1( مكرًرا )769على إضافة املادة )

 
ـًا: رأي وزارة الداخلية:  رابعـــ

 

توافق رأي وزارة الداخلية مع التعديالت اليت أجرهتا اللجنة علتى نصتوص متواد         
 مشروع القانون.

 
ـًا: رأي وزارة العدل:  خامسـ

توافق رأي وزارة العدل مع التعديالت اليت أجرهتا اللجنة على نصوص مواد مشروع      
 القانون.
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ـًا: رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان وفًقا للرد الكتايب: )مرفق(  سادس
 

انتهت املؤسسة الوطنية إىل أن السياسة اليت انتهجها املشروع بتشديد العقوبة املقررة      

اجلرائم أو استحداث أفعال أخرى جمرمة يف مشروع القتانون، جتاءت ملقاصتد    لبعض 

وأذداف تتمثل يف إجياد حالة من االستقرار األمين واالجتماعي وحتقيق الردع عن ارتكاب 

ذذا النوع من اجلرائم، باإلضافة إىل املساعدة يف التقليل منها خلطورهتا اإلجراميتة علتى   

و ال ُيعد من قبيل التشديد الذي يترك أثًرا على متتتع األفتراد   الفرد واجملتمع والدولة، وذ

باحلقوق واحلريات األساسية هلم، كما أن التعديالت املقترحة يف املشروع بقانون ال متثل 

انتهاًكا حلقوق اإلنسان واملواطنني وفًقا ملا أوردته الصكوك الدولية حلقوق اإلنستان ذات  

 الصلة.

ـًا: رأي اللجنـ  ـة:سابعــــ

استعرضت اللجنة مشروع قانون والذي يتألف فضاًل عن الديباجة من أربع مواد، علتى  

 النحو اآليت:

فقرة أوىل(  162( و)170( و)216: تضمنت استبدال نصوص املواد أرقام )املادة األوىل

فقترة   740( و)711( و)1،2فقرتان  719( و)710( و)714( و)769( و)760و)

 (.700( و)702و) فقرة ثانية( 706أوىل( و)
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فقترة ثانيتة(    164فقرة ثالثة( و) 167: تضمنت إضافة فقرات إىل املواد )املادة الثانية

(، كما تضمنت إضافة مواد جديدة إىل قانون العقوبات املشار إليه بأرقام 7بند  710و)

((، كما تضتمنت  2مكرًرا ) 769مكرًرا(، و) 769مكرًرا( و) 766مكرًرا( و) 291)

سابًعا للباب السادس من قانون العقوبات بعنوان )حظر حلم اخلنزير( متضمًنا  إضافة فصاًل

 ((.1مكرًرا( ) 769)مادة 

 (.4( ليصبح برقم )710( من املادة )7: تضمنت إعادة ترقيم البند رقم )املادة الثالثة

 : جاءت تنفيذية.املادة الرابعة

واصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون يف اجتماعها الثاين بدور االنعقاد العادي 

األول من الفصل التشريعي الرابع ، حيث تناولت مواد املشروع مادًة مادة كما اطلعت 

 على التقرير السابق للجنة.

اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأهنا، كما اطلعت على رأي و 

شؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والقاضي بسالمة مشروع القانون متن  جلنة ال

وعلتى  رأي جلنة حقوق اإلنسان مبجلس الشورى، الناحيتني الدستورية والقانونية، وعلى 

وحبثت اللجنة أوجته   وعلى رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان،رأي وزارة الداخلية، 

املالحظات بشأنه اليت مت إبداؤذا من قبل ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل، واملستشار 
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قررت اللجنة املوافقة على مشتروع  القانوين لشؤون اللجان، وبناء على ذذه املناقشات؛ 

 مع إجراء بعض التعديالت الالزمة على نصوص مواد املشروع.القانون، 

األستاذة سوسن حاجي حممد تقوي وسعادة الدكتور كل من سعادة فيما حتفظ 

تتعار    رًا( ألهنامكر 769( من املادة )7على حذف البند )عبدالعزيز عبداهلل العجمان 

مع مبادىء وأحكام الشريعة اإلسالمية . وقررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون كما 

 ذو موضح باجلدول املرفق.

      

ـًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:ثامنــــ  ـ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار  71إعمااًل لنص املادة ) 
 كل من:

 

ـًا.  نانسي دينا إيلي خضوري ةاألستـاذ .0  مقرًرا أصليـ
ـًا. أمحد إبراهيم حممود هبزاد        األستـاذ  .4  مقرًرا احتياطي

 

ـًا:  توصيـة اللجنـة:  تاسعـــــــ

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فتإن       
 اللجنة توصي مبا يلي:
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  املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
لرشوة والتزويـر  م )يف شأن ا0171( لسنة 00الصادر باملرسوم بقانون رقم )

والفجور والدعارة والقمار وحظر حلم اخلنزير( )املعد يف ضوء االقتراح بقـانون  
 املقدم من جملس النواب(.

 

 

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

   

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 سوسن حاجي حممد تقوي                                 العجماند. عبدالعزيز عبداهلل 

 رئيس اللجنة                                                                                نائب رئيس اللجنة                   
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م )يف شأن الرشوة والتزوير والفجور 0171لسنة ( 00ات الصادر باملرسوم بقانون رقم )أحكام قانون العقوب مشروع قانون بتعديل بعض
 ح بقانون املقدم من جملس النواب(والدعارة والقمار وحظر حلم اخلنزير( )املعد يف ضوء االقترا

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة         
 ملك مملكة البحرين،

 على الدستور ، االطالعبعد 
وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 20باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته ،  2160

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
صدقنا القانون اآليت نصه ، وقد 

 عليه وأصدرناه:

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

 دون تعديل

 الديباجة
 

حنن محد بن عيسى آل خليفة         
 ملك مملكة البحرين،

 على الدستور ، االطالعبعد 
وعلى قانون العقوبات الصادر 

( لسنة 20باملرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته ،  2160

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
 نصه ، وقد صدقنا القانون اآليت
 عليه وأصدرناه
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس  -

النواب بالتعديالت اليت 
 أجراذا على املادة.

قررت اللجنة حذف املادة  -
( من مقدمة املادة نظًرا 216)

حلذفها من مشروع القانون، 
فقرة  740واإلبقاء على عبارة )

 أوىل( الواردة يف مقدمة املادة.

 
 
 
 

 املادة األوىل
فقـرة   070حذف عبارة و) -

( الواردة يف مقدمة املادة أوىل
املادة األوىل، بناء على حذف 
 .من املشروع بقانون

فقرتان  809)تعديل عبارة  -
فقرة  809)لتصبح  (0، 0
من  1الفقرة نظرًا حلذف  (0

على التنص   ءاملشروع وإبقا
 األصلي للقانون احلايل. 

فقـرة   841)تعديل عبارة  -
نظترا   (841)لتصبح  أوىل(
 ملادة بأكملها.التعديل 

 املادة األوىل
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 

( 170يستبدل بنصوص املتواد ) 
( 714( و)769( و)760و)
ــرة  809( و)710و) ( 0فقـ
 فقتتترة أوىل( 740( )711و)
( من قتانون العقوبتات   700و)

 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

( 170يستبدل بنصوص املتواد ) 
( 714( و)769( و)760و)
ــرة  809( و)710و) ( 0فقـ
 فقتتترة أوىل( 740( )711و)
( من قتانون العقوبتات   700و)

فقـرة   805و)حذف عبارة  -
التواردة يف   (800ثانية( و)

مقدمة املادة األوىل، وذلتك  
ملعاجلة ذتاتني املتادتني يف   
مشروع بقانون آخر يتضمن 
 تعديال على قانون العقوبات.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

( 216يستبدل بنصوص املتواد ) 
( 769( و)760( و)170و)
فقرة  809( و)710( و)714و)
( 700و) (841و)( 711( و)0

العقوبتات الصتادر   من قانون 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 216يستبدل بنصوص املواد )
فقرة أوىل(  162و) (170و)
 (714و) (769و) (760و)
( 1، 2فقرتان  719( و)710و)
فقرة أوىل(  740( و)711و)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

الصادر باملرسوم بقتانون رقتم   
النصتتوص  2160( لستتنة 20)

 اآلتية:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصادر باملرسوم بقتانون رقتم   
النصتتوص  2160( لستتنة 20)

 اآلتية:
 
 

 :(015مادة )
 قررت اللجنة حذف املادة، ألن -

الغاية من مشروع القانون ذي 
العقوبات، وما ورد يف  تشديد

ذذه املادة من ختفيف العقوبة 
 يتناقض مع ذذه الغاية.

 
 

( لسنة 20باملرسوم بقانون رقم )
 النصوص اآلتية: 2160

 
 

 :(015مادة )
" أو منفعـة حذف عبتارة "  -

الواردة يف الفقرة األوىل وفًقا 
 للمشروع.

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عتن  

( 702فقرة ثانية( و) 706و)
( من قانون العقوبات 700و)

الصادر باملرسوم بقانون رقم 
النصوص  2160( لسنة 20)

 اآلتية:
  :(015مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثالثة أشهر متن عتر  علتى    
 موظف عام أو مكلف خبدمة عامة

 –دون أن يقبل منه عرضته   –
عطية أو مزية متن أي نتوع أو   
وعدًا بشيء من ذلك ألداء عمل 

ع عن عمتل إختالاًل   أو لالمتنا
 .بواجبات وظيفته

فإن كان أداء العمل أو االمتنتاع  
عنه حقًا تكون العقوبة احلبس مدة 

الغرامتة أو  ال تزيد على ستنة و 
 .إحدى ذاتني العقوبتني

 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عتن  
عتر  علتى    ثالثة أشهر متن 

موظف عام أو مكلف خبدمة عامة 
 –دون أن يقبل منه عرضته   –

عطية أو منفعة أو مزية متن أي  
نوع أو وعدًا بشيء متن ذلتك   

ع عن عمل ألداء عمل أو لالمتنا
 .إخالاًل بواجبات وظيفته

فإن كان أداء العمل أو االمتناع 
عنه حقًا تكون العقوبة احلبس مدة 
أو ال تزيد على سنة والغرامة 

 .إحدى ذاتني العقوبتني
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 :(081مادة )
 
 
 
 
 
 
 

 
( على 170تسري أحكام املادة )

ات كل من كلفته إحدى اجلهت 
 ،القضائية ، أو سلطات التحقيتق 
بعمل من أعمال اخلربة، أو الترمجة 

 :(081مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

بالتعديل الذي أجراه  النواب
 .على املادة

 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
( على 170تسري أحكام املادة )

ات كل من كلفته إحدى اجلهت 
 ،القضائية ، أو سلطات التحقيتق 
بعمل من أعمال اخلربة، أو الترمجة 

 :(081مادة )

املوافقة على نص املادة كمتا   -
ورد يف املشروع بقانون، متع  
مراعاة تشديد حرف اليتاء يف  

 (.فغّير) لتصبح)فغري(  كلمة
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
( على 170تسري أحكام املادة )

ات كل من كلفته إحدى اجلهت 
 ،القضائية ، أو سلطات التحقيتق 
ة بعمل من أعمال اخلربة، أو الترمج

 
 :(081مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 

( على 170تسري أحكام املادة )
ات كل من كلفته إحدى اجلهت 
 ،القضائية ، أو سلطات التحقيتق 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

احلقيقة عمدًا بأي طريقتة   فغّير
 .كانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احلقيقة عمدًا بأي طريقتة   فغّير
 .كانت
 
 

 :(فقرة أوىل 070مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

 النواب حبذف املادة.

 
 
 
 
 
 

احلقيقة عمدًا بأي طريقتة   فغّير
 .كانت

 
 

 :(فقرة أوىل 070مادة )
حذف املتادة متن مشتروع     -

 القانون.
 
 
 
 
 
 

بعمل من أعمال اخلربة، أو الترمجة 
ري احلقيقة عمدًا بتأي طريقتة   فغ

 .كانت
 

 :(فقرة أوىل 070مادة )

يعاقب على التزوير يف حمرر رمسي 
مدة ال تزيد على عشتر   بالسجن

سنوات ، وإذا وقع التزوير متن  
موظف عام أو مكلف خبدمة عامة 
أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ما 
كلف به عوقب احلبس متدة ال  

 تزيد على مخس عشرة سنة .
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (:851مادة )
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بإعادة صياغة املادة، مع حذف 
الواردة قبل عبارة ( حملكلمة )

)مباح للجمهور(، وحذف 
( إىل ارتكاب اجلرميةعبارة )

الواردة يف الفقرة األخرية من 
 املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ال جتـاوز  ثالثة أشهر وبغرامتة  

 
 (:851مادة )
 إعادة صياغة املادة. -

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ال جتـاوز  ثالثة أشهر وبغرامتة  

أو بإحدى ذتاتني   ثالمثائة دينار

 
 (:851مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ثالثة أشهر وبغرامة ال جتاوز مائة 

حدى ذاتني العقوبتني دينار أو بإ
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 (:851مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ال جتـاوز  ثالثة أشهر وبغرامتة  

أو بإحدى ذتاتني   ثالمثائة دينار
العقوبتني من وجد يف حالة سكر 

أو بإحدى ذتاتني   ثالمثائة دينار
العقوبتني من وجد يف حالة سكر 
بّين يف مكتان عتام أو مبتاح    

 للجمهور.
من كان يف  بالعقوبة ذاهتاويعاقب 

حالة سكر وأحدث إزعاجًا لراحة 
 الغري.

ويف حالة العود تكتون العقوبتة   
عن ثالثـة   احلبس الذي ال يقل

أشهر والغرامة اليت ال تقل عـن  
 مائيت دينار وال جتاوز ألف دينار

 أو بإحدى ذاتني العقوبتني.
 

العقوبتني من وجد يف حالة سكر 
مبتاح   حملبّين يف مكان عام أو 

 للجمهور.
من كان يف  بالعقوبة ذاهتاويعاقب 

حالة سكر وأحدث إزعاجًا لراحة 
 الغري.

ويف حالة العتود إىل ارتكتاب   
اجلرمية تكون العقوبة احلبس الذي 

عن ثالثة أشهر والغرامة  ال يقل
ئيت دينار وال اليت ال تقل عن ما

أو بإحدى ذاتني  جتاوز ألف دينار
 العقوبتني.

 

من وجد يف حالة سكر بتّين يف  
 مكان عام أو مباح للجمهور.

 
ويعاقب بذات العقوبة من كتان  
يف حالة سكر وأحدث إزعاجتًا  

 لراحة الغري.
ويف حالة العتود إىل ارتكتاب   
اجلرمية خالل سنة متن تتاريخ   
صدور احلكم عليه تكون العقوبة 
احلبس الذي ال يقل عتن ستتة   

امة التيت ال جتتاوز   أشهر والغر
ثالمثائة دينار أو إحتدى ذتاتني   

 العقوبتني.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

بّين يف مكتان عتام أو مبتاح    
 للجمهور.
من كان يف  بالعقوبة ذاهتاويعاقب 

حالة سكر وأحدث إزعاجًا لراحة 
 الغري.

ويف حالة العود تكتون العقوبتة   
عن ثالثـة   ال يقل احلبس الذي

أشهر والغرامة اليت ال تقل عـن  
 مائيت دينار وال جتاوز ألف دينار

 أو بإحدى ذاتني العقوبتني.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(859)مادة 
 قررت اللجنة حذف املادة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(859)مادة 
 إعادة صياغة املادة. -

ذلك يكون نص املادة بعد  ىوعل
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
تقل ستة أشهر وبالغرامة اليت ال 

وال جتاوز مخسمائة دينار  عن
أو بإحدى ذاتني  ألف دينار

العقوبتني كل من فتح أو أدار حماًل 
أللعاب القمار وأعده لذلك، 
وكذا كل من نظم ألعابًا مماثلة يف 
حمل عام أو حمل مفتوح للجمهور 
أو يف أي حمل أو منزل أعد هلذا 

 :(859)مادة 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
ستة أشهر وبالغرامة اليت ال جتاوز 
مخسمائة دينار أو بإحدى ذاتني 
العقوبتني كل من فتح أو أدار حماًل 
أللعاب القمار وأعده لذلك، 
وكذا كل من نظم ألعابًا مماثلة يف 
حمل عام أو حمل مفتوح للجمهور 
أو يف أي حمل أو منزل أعد هلذا 

الرتكاب ذذه  الغر ، فإذا عاد
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويف حالة العودالغر ، 
الرتكاب ذذه اجلرمية خالل سنة 
من تاريخ احلكم عليه هنائيًا يعاقب 

بس مدة ال تقل عن سنة باحل
ألف دينار  تقل عنبغرامة ال و

أو بإحدى  وال جتاوز ألفي دينار
 .هاتني العقوبتني

ويعد من ألعاب القمار كل لعبتة  
أو وسيلة أو عمل يكون احتمال 
الكسب واخلسارة يف أي منتها  

 متوقفًا على احلظ.
 
 

اجلرمية خالل سنة من تاريخ 
احلكم عليه هنائيًا يعاقب باحلبس 
مدة ال تقل عن سنة أو بغرامة ال 

 جتاوز ألف دينار.
ويعد من ألعاب القمار كل لعبة 
أو وسيلة أو عمل يكون احتمال 
الكسب واخلسارة يف أي منها 
متوقفًا على احلظ، ومنها بطاقات 

ظر عن وأوراق اليانصيب بغض الن
 اهلدف الذي أصدرت من أجله.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 

 :(804)مادة 
 
 
 
 

 
 

 :(804)مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب  -

 (.2بإعادة صياغة البند )
قررت اللجنة إعادة صياغة البند  -
(1.) 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:
يعاقب باحلبس مدة ال تقل  .2

كل من حر  عن سنة 
ذكرًا أو أنثى على ارتكاب 
الفجور أو الدعارة، أو 

 
 

 :(804)مادة 
 إعادة صياغة املادة. -
 
 
 

املادة بعد وعلى ذلك يكون نص 
 التعديل:
يعاقب باحلبس مدة ال تقل  .2

كل من حر  ذكرًا عن سنة 
أو أنثى على ارتكاب الفجور 
أو الدعارة، أو ساعده على 

 
 

 :(804)مادة 
 
 
 
 
 
 

 
كل من حر  ذكرًا أو أنثى  .2

على ارتكاب الفجور أو 
الدعارة، أو ساعده على ذلك 
بأية طريقة كانت يعاقب 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
يعاقب باحلبس مدة ال تقل  .2

كل من حر  ذكرًا عن سنة 
أو أنثى على ارتكاب الفجور 
 أو الدعارة، أو ساعده على

 .ذلك بأية طريقة كانت
إذا كانت سن اجملين عليه تقل  .0

عن الثامنة عشرة كانت 
مدة ال تقل  احلبسالعقوبة 

 ثالث سنوات، وال جتاوز عن
 .مخس سنوات

 

ساعده على ذلك بأية طريقة 
 .كانت

إذا كانت سن اجملين عليه  .0
تقل عن الثامنة عشرة كانت 

مدة ال تقل  احلبسالعقوبة 
ثالث سنوات، وال  عن

 .مخس سنوات جتاوز
 
 

 :(800)مادة 
قررت اللجنة إعادة صياغة  -

 املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 .ذلك بأية طريقة كانت
إذا كانت سن اجملين عليه تقل  .1

عن الثامنة عشرة كانت 
مدة ال تقل  السجنالعقوبة 
 .سنوات مخس عن
 
 
 

 :(800)مادة 
 املادة.إعادة صياغة  -
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 باحلبس مدة ال تقل عن سنة.
إذا كانت سن اجملين عليه تقل عن 
الثامنة عشرة كانت العقوبة 
 السجن مدة ال تقل عن ثالث

 سنوات.
 
 
 
 

 :(800)مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 :(800)مادة 
 
 
 
 
مدة ال جتاوز  احلبسيعاقب ب .2

كل من محل  سبع سنوات
ذكرًا أو أنثى على ارتكاب 
الفجور أو الدعارة عن طريق 

 أو التهديد أو احليلة.اإلكراه 
إذا كانت سن اجملين عليه تقل  .1

عن الثامنة عشرة كانت 

 التعديل:
مدة ال جتاوز  احلبسيعاقب ب .2

كل من محل  سبع سنوات
ذكرًا أو أنثى على ارتكاب 
الفجور أو الدعارة عن طريق 
 اإلكراه أو التهديد أو احليلة.

إذا كانت سن اجملين عليه تقل  .1
عن الثامنة عشرة كانت 

مدة ال تقل  احلبسالعقوبة 
مخس سنوات وال جتاوز  عن

 عشر سنوات.
 

 (:0، 0فقرتان  809)مادة 

يعاقب بالسجن مدة ال جتاوز  .2
كل من محل  سبع سنوات

ذكرًا أو أنثى على ارتكاب 
الفجور أو الدعارة عن طريق 
 اإلكراه أو التهديد أو احليلة.

 
إذا كانت سن اجملين عليه تقل  .1

عن الثامنة عشرة كانت 
العقوبة السجن مدة ال تقل 

مخس سنوات وال جتاوز  عن
 عشر سنوات.

 
 (:0، 0فقرتان  809)مادة 

 
كل من محل ذكرًا أو أنثى  .2

على ارتكاب الفجور أو 
الدعارة عن طريق اإلكراه أو 
التهديد أو احليلة يعاقب 
بالسجن مدة ال جتاوز عشر 

 سنوات.
 
إذا كانت سن اجملين عليه تقل  .1

عن الثامنة عشرة كانت 
العقوبة السجن مدة ال تقل 

 عن عشر سنوات.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

مدة ال تقل  احلبسالعقوبة 
مخس سنوات وال جتاوز  عن

 عشر سنوات.
 

 (:0، 0فقرتان  809)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املوافقة على قرار جملس النواب -
 (.1البند )ذف حب
البند إعادة صياغة قررت اللجنة  -
(2) 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
مدة ال تقل عـن   بسيعاقب باحل

 سـبع سنوات وال جتاوز  ثالث
كل شخص أنشأ أو أدار  سنوات

حماًل للفجور أو الدعارة أو عاون 
بأية طريقة كانت يف إنشتائه أو  

من  البند األولإعادة صياغة  -
 .املادة
، واإلبقاء على البند الثاينحذف  -

 النص األصلي للقانون.
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن 
مخس سنوات وال جتاوز عشـر  

كل شخص أنشأ أو أدار  سنوات
حماًل للفجور أو الدعارة أو عاون 
بأية طريقة كانت يف إنشتائه أو  

 
 (:0، 0فقرتان  809)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
كل شخص أنشأ أو أدار حماًل  .2

للفجور أو الدعارة أو عاون 
بأية طريقة كانت يف إنشائه أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

مدة ال تقل عـن   بسيعاقب باحل
 سـبع سنوات وال جتاوز  ثالث

كل شخص أنشأ أو أدار  سنوات
الدعارة أو عاون  حماًل للفجور أو

بأية طريقة كانت يف إنشتائه أو  
 إدارته.

 
 
 
 
 
 
 

 إدارته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(801)مادة 
املوافقة على قرار جملس  -

 إدارته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(801)مادة 
 .إعادة صياغة الفقرة األوىل -

إدارته يعاقب بالسجن مدة ال 
 جتاوز عشر سنوات. 

وحيكم بإغالق احملل ومصادرة ما 
يضبط فيه من األمتعة واألثاث 
وذلك دون إخالل حبقوق الغري 

حه إال حسن النية، وال يصرح بفت
إذا أعد لغر  مشروع، بعد 

 موافقة النيابة العامة.
 
 
 
 

 :(801)مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 

 :(801)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كل من حر  علنًا يف مكان  .2

النواب بالتعديل الذي أجراه 
(، وعدم املوافقة 1على البند )

على قرار جملس النواب بإعادة 
( وقررت 2صياغة البند )

اللجنة املوافقة على البند كما 
 ورد من احلكومة. 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

كل من حر  علنًا يف مكان  .2
عام على ممارسة الفجور أو 

بس مدة ال الدعارة يعاقب باحل
تقل عن ثالثة أشهر وال جتاوز 

 ثالث سنوات.

أو أية وسيلة إضافة عبارة " -
أو مسموع " بعد عبارة "أخرى

" الواردة يف الفقرة أو مكتوب
 ا للمشروع. الثانية وفًق

 
 

يكون نص املادة بعد وعلى ذلك 
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تقل  .2
عن سنتني وبغرامة ال جتاوز 
ألف دينار أو بإحدى هاتني 

كل من حر  علنا  العقوبتني
يف مكان عام على ممارسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
كل من حر  علنًا يف مكان  .2

عام على ممارسة الفجور أو 
الدعارة يعاقب باحلبس مدة ال 
تقل عن ثالثة أشهر وال جتاوز 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

عام على ممارسة الفجور أو 
الدعارة يعاقب باحلبس مدة 
ال تقل عن ثالثة أشهر وال 

 جتاوز ثالث سنوات.
 
ويعترب من قبيل التحريض كل  .1

إعالن مرئي أو مسموع أو 
 أو أية وسيلة أخرىمكتوب 

بدعوة تتضمن إغراء بالفجور 
أو الدعارة أو لفت األنظار 

 إىل ذلك.
 
 

 
ويعترب من قبيل التحريض كل  .1

إعالن مرئي أو مسموع أو 
 أو أية وسيلة أخرىمكتوب 

بدعوة تتضمن إغراء بالفجور 
أو الدعارة أو لفت األنظار 

 إىل ذلك.
 
 
 
 

 :(فقرة أوىل 841)مادة 
املوافقة على قرار جملس عدم  -

 الفجور أو الدعارة. 
ويعترب من قبيل التحريض كل  .1

إعالن مرئي أو مسموع أو 
 أو أية وسيلة أخرىمكتوب 

إغراء بالفجور بدعوة تتضمن 
أو الدعارة أو لفت األنظار إىل 

 ذلك.
 
 
 
 

 :(فقرة أوىل 841)مادة 
مدة ال تقل عن إحالل عبارة " -

 ثالث سنوات.
 
ويعترب من قبيل التحريض كل  .1

إعالن مرئي أو مسموع أو 
بدعوة تتضمن إغراء مكتوب 

بالفجور أو الدعارة أو لفت 
 األنظار إىل ذلك.

 
 
 
 

 :(فقرة أوىل 841)مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 :(فقرة أوىل 841)مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نص املوافقة على و ،النواب
 كما ورد من احلكومةاملادة 

 على النحو  التايل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدة " حمل عبارة "سبع سنوات
" ال جتاوز مخس عشرة سنة
الواردة يف الفقرة األوىل من 

 . املادة )وفقا للمشروع(
مدة ال تقل عن إحالل عبارة " -

" حمل كلمة عشر سنوات
" يف الفقرة الثانية من السجن"

 (.)وفقا للقانون األصلياملادة 
إذا مل يبلغ تلك إحالل عبارة " -

إذا مل يتم " حمل عبارة "السن
" الواردة يف هناية الرابعة عشرة

وفقا الفقرة الثالثة من املادة )
 (.للقانون األصلي
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

 
 

يعاقب بالسجن مدة ال جتاوز 
مخس عشرة سنة من اعتدى على 

 عر  شخص بغري رضاه.
 
 
 
 

 
 
 

يعاقب بالسجن مدة ال جتاوز 
مخس عشرة سنة من اعتدى على 

 عر  شخص بغري رضاه.
 
 
 
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

مدة ال تقل عن يعاقب بالسجن 
من اعتدى على  سنوات سبع

 عر  شخص بغري رضاه.
مدة ال تقل عن وتكون العقوبة 

 إذا كان اجملين عليه عشر سنوات
 مل يتم السادسة عشرة. 

إذا ويفتر  عدم رضا اجملين عليه 
 .مل يبلغ تلك السن

 
 
 

 
 

يعاقب بالسجن مدة ال جتاوز 
مخس عشرة سنة من اعتدى على 

 عر  شخص بغري رضاه.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :(فقرة ثانية 805)مادة 
املوافقة على قرار جملس  -

 .ذف املادةحب النواب
 
 
 

 :(800)مادة 
جملس املوافقة على قرار  -

 .ذف املادةحب النواب
 
 

 
 :(فقرة ثانية 805)مادة 

حذف املادة من املشروع بقانون، 
وذلك ملعاجلة حمتوى املادة يف 
مشروع بقانون آخر بالتعديل 

 .على قانون العقوبات
 

 :(800)مادة 
حذف املادة من املشروع بقانون، 
وذلك ملعاجلة حمتتوى املتادة يف   
مشروع بقانون آختر بالتعتديل   

 على قانون العقوبات.
 

 
 :(فقرة ثانية 805)مادة 

ويعاقب بالعقوبة ذاهتا من ارتكب 
مع شخص ذكرًا  فعاًل خماًل باحلياء

 كان أو أنثى ولو يف غري عالنية.
 
 

 :(800)مادة 
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وبالغرامة اليت ال جتاوز 
ثالمثائة دينار أو بإحدى ذاتني 
العقوبتني من تعر  ألنثى على 
وجه خيدش حياءذا بالقول أو 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(801)مادة 
املوافقة على قرار جملس  -

بالتعديل الذي أجراه  النواب
  على املادة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(801)مادة 
 الوسيلة أو" عبارة إحالل -

 حمل عبارة" املستخدمة فيها
الواردة " وبأية وسيلة أخرى"

بالفعل يف طريق عام أو مكان 
 مطروق.

ا كان ويعاقب بالعقوبة ذاهتا إذ
التعر  عن طريق استعمال 
أجهزة االتصال السلكية أو 
الالسلكية أو أية وسيلة أخرى من 

 وسائل االتصال.
 
 

 :(801)مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 :(801)مادة 
 
 
 
 
 
 
عاقب بالعقوبات املنصوص عليها ي

من جهر عالنية  (700يف املادة )
بنداء أو صدر عنه صياح أو لفظ 
أو خطاب خمالف لآلداب، ومن 
أغرى غريه عالنية بالفجور أو 
نشر إعالنات أو رسائل عن ذلك 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها 

من جهر عالنية  (700يف املادة )
بنداء أو صدر عنه صياح أو لفظ 
أو خطاب خمالف لآلداب، ومن 
أغرى غريه عالنية بالفجور أو 
نشر إعالنات أو رسائل عن ذلك 

أو الوسيلة أيا كانت عباراهتا 
 .املستخدمة فيها

يف هناية الفقرة وفقا 
 للمشروع.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها 
من جهر عالنية  (700يف املادة )

بنداء أو صدر عنه صياح أو لفظ 
أو خطاب خمالف لآلداب، ومن 
أغرى غريه عالنية بتالفجور أو  
نشر إعالنات أو رسائل عن ذلك 

أو الوسـيلة  أيا كانت عباراهتتا  
 .املستخدمة فيها

 
 
 

يعاقب بالعقوبات املنصوص عليها 
( من جهر عالنية 700يف املادة )

بنداء أو صدر عنه صياح أو لفظ 
أو خطاب خمالف لآلداب، ومن 

بتالفجور أو  أغرى غريه عالنية 
نشر إعالنات أو رسائل عن ذلك 
أيا كانت عباراهتا وبأية وستيلة  

 أخرى
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

أو الوسيلة أيا كانت عباراهتا 
 .املستخدمة فيها

 املادة الثانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة الثانية
حتتذف قتتررت اللجنتتة  -

( متتن املتتادة  2البنتتد )
 الثانية. 

 
 
 
 

 :(فقرة ثالثة 078)مادة 
قتتررت اللجنتتة حتتذف   -
 .(ثالثة فقرة 167) ادةامل

 املادة الثانية
( من 2املوافقة على البند ) -

كما ورد يف املادة الثانية، 
 املشروع.

 
 
 
 

 :(فقرة ثالثة 078)مادة 
مدة ال تزيد إحالل عبارة " -

" حمل عبارة على سبع سنوات

 املادة الثانية
تضاف فقرة ثالثة إىل املـادة   .0

( وفقرة ثانية إىل املادة 078)
( إىل 8( وبند بـرقم ) 074)

( مـن قـانون   801املادة )
العقوبات املشار إليه، وذلك 

 على النحو اآليت: 
 
 :(فقرة ثالثة 078)مادة 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدة ال تزيد على مخس "
" الواردة يف السطر سنوات

 األول وفقا للمشروع. 
و جهات إضافة عبارة "أ -

" القضاء" بعد كلمة "التحقيق
الواردة يف السطر الثاين وفقا 

 للمشروع.
ذلك يكون نص املادة بعد وعلى 

 التعديل:
مدة ال وتكون العقوبة السجن 
والغرامة  تزيد على سبع سنوات

اليت ال جتاوز مخسمائة دينار، إذا 
كانت الشهادة قد أعدت لتقدم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتكون العقوبة السجن مدة ال 
تزيد على مخس سنوات والغرامة 

ئة دينار، إذا اليت ال جتاوز مخسما
كانت الشهادة قد أعدت لتقدم 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :(فقرة ثانية 074)مادة 
قتتررت اللجنتتة حتتذف   -
 .(ةنيثا فقرة 164) ادةامل
 
 
 
 

أو  و جهات التحقيقإىل القضاء أ
لتربير اإلعفاء أو االستفادة من 

 خدمة عامة.
 
 
 

 :(فقرة ثانية 074)مادة 
على النص كما ورد املوافقة  -

 يف املشروع بقانون.
 
 
 
 

إىل القضاء أو لتربير اإلعفاء أو 
 االستفادة من خدمة عامة.

 
 
 
 
 :(فقرة ثانية 074)مادة 

ويعاقب بالعقوبة ذاهتا كل موظف 
عام أو مكلف خبدمة عامة أصدر 
الوثيقة املتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو 
وثق عقد زواج مع علمه بعدم 

البيانات أو األوراق اليت بىن صحة 
 عليها اإلعالم.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :((8بند ) – 801)مادة 
قتتررت اللجنتتة حتتذف   -

 بنتتتد – 710) ادةاملتتت
(7)). 
 
 
 
 
 
املوافقة علتى نتص البنتد     -
( كمتتتتتتا ورد يف 1)

 املشروع بقانون.
 

 :((8بند ) – 801)مادة 
( على 7إعادة صوغ البند ) -

 النحو الوارد أدناه.  
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
كل من مارس اللواط، ولو كان 

 .بدون مقابل
 
( 1املوافقة على نص البند ) -

 كما ورد يف املشروع بقانون.
 
 
 

 :((8بند ) – 801)مادة 
 
 
 
 

كل من مارس الزنا أو اللواط 
برضاه، ولو كان بدون مقابل 

 وجتاوز سن الرشد.
تضاف نصوص جديدة إىل  .0

قانون العقوبات، املشار 
مكررًا(  091إليه، بأرقام )

 859مكررًا( و) 857و)
مكرر  859مكررًا( و)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 

 (:رًامكر 091مادة )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (:رًامكر 091مادة )
املوافقة علتى قترار جملتس     -

النتتواب بالتعتتديل التتذي  
 أجراه على املادة.

 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 
 
 

 (:رًامكر 091مادة )
املوافقة على نص املادة كما  -

ورد يف املشروع بقانون، مع 
الواردة "يعطى"  تصحيح كلمة

يف السطر األول من املادة 
 ".يعطي" لتصبح

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
يعد راشيًا كل من أعطى أو قدم 

وذلك على النحو ((، 0)
 اآليت:

 
 ا(:مكرًر 091مادة )

 
 
 
 
 
 
 
 
يعد راشيًا كل من أعطى أو قدم 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

يعد راشيًا كل من أعطى أو قدم 
 يعطـي أو عر  أو وعد بتأن  

ملوظف عام أو ملكلف خبدمة عامة 
شيئًا مما نتص عليته يف املتادة    

(290.) 
ويعد وسيطًا كل متن تتدخل   
بالوساطة لدى الراشي أو املرتشي 
لعر  رشوة أو لطلبها أو لقبوهلا 

 أو ألخذذا أو الوعد هبا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة 

 املقررة قانونًا للمرتشي.
 
 

يعد راشيًا كل من أعطى أو قدم 
 يعطـي أو عر  أو وعد بتأن  

ملوظف عام أو ملكلف خبدمة عامة 
شيئًا مما نتص عليته يف املتادة    

(290.) 
ويعد وسيطًا كل متن تتدخل   
بالوساطة لدى الراشي أو املرتشي 
لعر  رشوة أو لطلبها أو لقبوهلا 

 أو ألخذذا أو الوعد هبا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة 

 املقررة قانونًا للمرتشي.
 
 

 يعطـي أو عر  أو وعد بتأن  
ملوظف عام أو ملكلف خبدمة عامة 
شيئًا مما نتص عليته يف املتادة    

(290.) 
ويعد وسيطًا كل متن تتدخل   
بالوساطة لدى الراشي أو املرتشي 
لعر  رشوة أو لطلبها أو لقبوهلا 

 أو ألخذذا أو الوعد هبا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة 

 املقررة قانونًا للمرتشي.
 
 
 

 يعطتى أو عر  أو وعد بتأن  
ملوظف عام أو ملكلف خبدمة عامة 
شيئًا مما نتص عليته يف املتادة    

(290.) 
ويعد وسيطًا كل متن تتدخل   
بالوساطة لدى الراشي أو املرتشي 
لعر  رشوة أو لطلبها أو لقبوهلا 

 ألخذذا أو الوعد هبا.أو 
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة 

 املقررة قانونًا للمرتشي.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 (:مكررًا 857مادة )
 
 
 
 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وبالغرامة اليت ال تقل عن 
مخسمائة دينار أو بإحدى ذاتني 

 شخصًاالعقوبتني كل من حر  
مل يبلغ من العمر مثانية عشر عامًا 

 
 (:مكررًا 857مادة )
وافقة علتى قترار جملتس    امل -

النتتواب بالتعتتديل التتذي  
 أجراه على املادة.

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وبالغرامة اليت ال تقل عن 
مخسمائة دينار أو بإحدى ذاتني 

 شخصًاالعقوبتني كل من حر  
مل يبلغ من العمر مثانية عشر عامًا 

 (:مكررًا 857مادة )
حمل " شخصًا" إحالل كلمة -

الواردة يف " حدثا" كلمة
السطر الثاين من املادة وفقًا 

 للمشروع.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 التعديل:
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وبالغرامة اليت ال تقل عن 
مخسمائة دينار أو بإحدى ذاتني 

 شخصًاالعقوبتني كل من حر  
مل يبلغ من العمر مثانية عشر عامًا 
على تعاطي املسكرات أو قدم 

 (:مكررًا 857مادة )
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
سنة وبالغرامة اليت ال تقل عن 
مخسمائة دينار أو بإحدى ذاتني 
العقوبتني كل من حر  حدثًا مل 
يبلغ من العمر مثانية عشر عامًا 

اطي املسكرات أو قدم له على تع
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

على تعاطي املسكرات أو قدم 
 شرابًا مسكرًا.

 

املسكرات أو قدم على تعاطي 
 شرابًا مسكرًا.

 
 (:مكررًا 859مادة )
قتتررت اللجنتتة حتتذف   -

 املادة.

 
 
 
 
 
 
 

 شرابًا مسكرًا.
 

 (:مكررًا 859مادة )
املوافقة على الفقرة األوىل كما  -

 وردت يف املشروع.
إعادة صياغة الفقرة الثانية على  -

النحو الوارد يف التنص بعتد   
 التعديل. 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على 
ثالمثائة دينار أو بإحدى ذاتني 

 شرابًا مسكرًا.
 

 (:مكررًا 859مادة )
 
 
 
 
 
 
 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على 
ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على 
ثالمثائة دينار أو بإحدى ذاتني 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:(0)مكررًا  859مادة )
قتتررت اللجنتتة حتتذف   -

العقوبتني من وجد يلعب القمار 
يف احملالت املذكورة يف املادة 

(769.) 
وتكون العقوبة احلبس مدة ال 
تزيد على سنة والغرامة اليت ال 
جتاوز مخسمائة دينار أو بإحدى 

 حال العود هاتني العقوبتني
الرتكاب اجلرمية خالل سنة من 

 .تاريخ احلكم النهائي
 
 

  (:(0)مكررًا  859مادة )
وبعد موافقـة  " عبارة حذف -

العقوبتني من وجد يلعب القمار 
يف احملالت املذكورة يف املادة 

(769.) 
وإذا عاد إىل ارتكاب اجلرمية 

سنة من تاريخ احلكم عليه خالل 
هنائيًا عوقب باحلبس مدة ال تزيد 
على سنة وبغرامة ال تزيد على 
مخسمائة دينار أو بإحدى ذاتني 

 العقوبتني.
 
 
 

  ((:0)مكررًا  859مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

 املادة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الواردة يف هناية " النيابة العامة
 املادة.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يف مجيع األحوال املشار إليها يف 
مكررًا(  769( و)769املادتني )
النقود واألدوات اليت تضبط 

استعملت يف لعب القمار وحيكم 
مبصادرهتا، كما حيكم بإغالق 
احملل أو املكان الذي أعد للعب 
القمار، وال يصرح بفتحه إال إذا 

 أعد لغر  مشروع.
 

 
 
 
 
 

يف مجيع األحوال املشار إليها يف 
مكررًا(  769( و)769املادتني )

تضبط النقود واألدوات اليت 
استعملت يف لعب القمار وحيكم 
مبصادرهتا، كما حيكم بإغالق 
احملل أو املكان الذي أعد للعب 
القمار، وال يصرح بفتحه إال إذا 

وبعد موافقة أعد لغر  مشروع 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

قتتررت اللجنتتة حتتذف   -
( متتن املتتادة  7البنتتد )
 الثانية.

 

( كما 7املوافقة على نص البند ) -
 .ورد يف املشروع بقانون

"مع علمه بذلك إضافة عبارة  -
الطبية فيما عدا اجملاالت 

 2" يف هناية البندين )املصرح هبا
 ( الواردين يف املادة.1و

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز 
شهرين وبغرامة ال جتاوز ثالمثائة 
دينار أو بإحدى ذاتني العقوبتني 

 كل من:
جلب أو استورد أو صدر أو  .1

 النيابة العامة.
 

ب السادس من يضاف للبا .8
قانون العقوبات، املشار 
إليه، فصاًل سابعا، عنوانه 
)حظر حلم اخلنزير( فيه مادة 

((، 0مكررًا ) 859برقم )
 يكون نصها اآليت:

 
 
عاقب باحلبس مدة ال جتاوز ي 

شهرين وبغرامة ال جتاوز ثالمثائة 
دينار أو بإحدى ذاتني العقوبتني 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

باع أو حاز حلوم اخلنزير أو 
غذائية حتتوي على أية مواد 

حلوم أو دذون أو مواد 
مع علمه مأخوذة من اخلنزير 

بذلك فيما عدا اجملاالت 
 .الطبية املصرح هبا

صنَّع أية مواد غذائية حتتوي  .2
على مواد مأخوذة من اخلنزير 
مع علمه بذلك فيما عدا 

 .اجملاالت الطبية املصرح هبا

 كل من:
جلب أو استورد أو صدَّر أو  .1

أو حاز حلوم اخلنزير أو  باع
أية مواد غذائية حتتوي على 
حلوم أو دذون أو مواد 

 مأخوذة من اخلنزير.
 
 
صنَّع أية مواد غذائية حتتوي  .2

 على مواد مأخوذة من اخلنزير.
 املادة الثالثة 

 قررت اللجنة حذف املادة. -

 املادة الثالثة 
املوافقة على نص املادة كما ورد 

 يف املشروع بقانون.

 املادة الثالثة 
( من املادة 7يعاد ترقيم البند رقم )

( من قانون العقوبات 710)
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 مشروع القانونمواد نصوص 
 كما وردت من احلكومة

  (.4ليصبح برقم ) 
 

 املادة الرابعة
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

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

 

 املادة الرابعة
املوافقة على نص املادة كما ورد 

 يف املشروع بقانون.
 

 املادة الرابعة 
املوافقة على نص املادة كما ورد 

 يف املشروع بقانون.
 

 املادة الرابعة 
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ ذتذا   –كل فيما خيصه  –
القانون، ويعمل به من اليوم التايل 
 .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية
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 م7717 نوفمبر 7: التاريخ
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكتور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

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

، "في شأن الرشوة والتزوير 2191( لسنة 20الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير" )المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رليس ، أرفت م1022مايو  12بتاريخ 

مشروع  من (، نسخة2د  2ف ت ت/  ل ص 382كتابه رقم ) ، عمنالمجلس

قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم 

، "في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة 2191( لسنة 20بقانون رقم )

لس والقمار وحظر لحم الخنزير" )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مج
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إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات ، النواب(

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة عليه

، عقدت لجنة الشتؤون التشتريعية والقانونيتة اجتماعهتا م1022نوفمبر  3وبتاريخ      

 وقترار مجلتس النتواب بشتأنه،، المتذكور قتانونال مشتروع، حير اطلعت علتى الرابع

 بالمجلس. مستشار القانونيوذلك بحعور ال

لمبتاد   قتانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

مشككروع قككانون رقككم ) ( لسككنة ) ( بتعككديل بعككض أحكككام تتترت اللجنتتة ستتالمة      

، "فكي شكأن 2191( لسكنة 20الصادر بالمرسكوم بقكانون رقكم )قانون العقوبات 

الرشوة والتزوير والفجكور والكدعارة والقمكار وحظكر لحكم الخنزيكر" )المعكد فكي 

متتن النتتاحيتين الدستتتورية  ح بقككانون المقككدم مككن مجلككس النككواب(،ضككوء االقتككرا

 والقانونية.

 

  دلل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 


