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 (1يهحق رقى )
 

تقرير جلهة الشؤوى التشريعية 

والقانونية خبصوص مشروع قانوى 

بتعديل بعض أحكام القانوى رقم 

م بشأى اجلمعيات 2005( لسهة 26)

ضوء االقرتاح السياسية، )املعد يف 

 .بقانوى املقدم مو جملس الشورى(
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 و1096 ياَى  91انرازَخ : 

 

 نهجُـح انشؤوٌ انرشسَعُح وانماَىَُح  ساتع عشسانرمسَـس ان

 حىل 

( نسُح 16يشسوع لاَىٌ زلى ) ( نسُح ) ( ترعدَم تعغ أحكاو انماَىٌ زلى )
 اجلًعُاخ انسُاسُحتشأٌ و 1002

 )ادلعد يف ػىء االلرساح تماَىٌ ادلمدو يٍ رلهس انشىزي(

 :يمديــح

 يعـايل زئُس رلهـس انشـىزياٍزٍّذ جلٕخ اٌشإوْ اٌزشوَؼُخ واٌمبٔىُٔخ وزبة 

واٌنٌ مت َ، 2086 ِبَى 88( ادلإهؿ يف  2ك  4ص ي د ق / ف  353) هلـُ 

لاَىٌ زلى ) ( نسُح ) ( ترعدَم تعغ  يشسوعدبىعجٗ رىٍُف اٌٍغٕخ ثلهاٍخ وِٕبلشخ 

و تشأٌ اجلًعُاخ انسُاسُح. )ادلعد يف ػىء 1002( نسُح 16أحكاو انماَىٌ زلى )

، ػًٍ أْ رزُ كهاٍزٗ وئثلاء ادلالؽظبد االلرساح تماَىٌ ادلمدو يٍ رلهس انشىزي(

  غٕخ ثشأٔٗ ٌُزُ ػوػٗ ػًٍ اجملٌٍ.وئػلاك رموَو َزؼّٓ هأٌ اٌٍ
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 انهجُح: أواًل: إجساءاخ

 :لايد انهجُح تاإلجساءاخ انرانُح نرُفُر انركهُف ادلركىز أعالِ

ِـٓ   ضبينفالي كوه االٔؼمبك اٌؼبكٌ اٌ –اٌمبٔىْ ادلنوىه  ِشووع رلاهٍذ اٌٍغٕخ (1)
ِـبَى   88بكٌ واٌؼشوَٓ ادلٕؼمل ثزبهَـ احل يف االعزّبع -اٌفظً اٌزشوَؼٍ اٌواثغ 

2086.َ 
اٌىصبئك ادلزؼٍمخ دبشووع اٌمبٔىْ ِىػىع اٌجؾش اؿٍؼذ اٌٍغٕخ أصٕبء كهاٍزهب ػًٍ  (2)

 واٌلهاٍخ، واٌيت اشزٍّذ ػًٍ ِب ٍٍَ:
 

 )يسفك(لواه رلٌٍ إٌىاة وِوفمبرٗ ثشأْ ِشووع اٌمبٔىْ.  -

ِشووع اٌمبٔىْ ادلنوىه، وِنوويت ُ٘ئخ اٌزشوَغ واإلفزبء اٌمبٔىين، واحلىىِخ  -
 يسفك()ثشأٔٗ. 

 اٌٍغٕخ ِٓ األِبٔخ اٌؼبِخ ثبجملٌٍ: بدشبهن يف اعزّبػ 

 ادلسرشاز انماَـىين نهًجهـس.       اندكرىز عظاو عثدانىهاب انربشجنٍ .9

  انسُدج يريفد عهٍ حُدزرىىل أِبٔخ ٍو اٌٍغٕخ. 

ـًا:   زأٌ انهجُح:ثاَُـ

ٔبلشذ اٌٍغٕخ ِشووع اٌمبٔىْ ِىػىع اٌلهاٍخ واٌجؾش، واؿٍؼذ ػًٍ لواه رلٌٍ      

، وادلَزشبه اٌمـبٔىين  وِوفمبرٗ ثشأٔٗ، ورجىكٌذ وعهبد إٌظو ثني أػؼبء اٌٍغٕخإٌىاة 

 أزـهذ فمـل  ، مبٔىْاٌشووع ِين ػٍُهب ـُػًٍ األٌٍ وادلجبكب اٌيت ث وثٕبًء ٌٍّغٌٍ،

ومٌه ِشووع اٌمبٔىْ؛  ئىل اٌزىطُخ  ثبدلىافمخ ػًٍ -ثأغٍجُخ أػؼبئهب احلبػوَٓ  – اٌٍغٕخ

 ٌألٍجبة اٌزبٌُخ:
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ِٓ صالس ِىاك، فبدلبكح األوىل  -فؼال ػٓ اٌلَجبعخ   –َزىىْ ِشووع اٌمبٔىْ  .8

( ثاػبفخ شوؽ يف افزُبه لُبكاد اجلّؼُخ 6( ِٓ ادلبكح )6اٍزجلٌذ ٔض اٌجٕل )

اٌَُبٍُخ، ػًٍ أال َىىٔىا ِٓ هعبي اٌلَٓ أو ادلشزغٍني ثبٌىػظ واإلهشبك 

( ِٓ لبٔىْ 5( ئىل ادلبكح )6ولُ )واخلـبثخ، وأػبفذ ادلبكح اٌضبُٔخ ثًٕلا علًَلا ث

اجلّؼُبد اٌَُبٍُخ، واٌنٌ اشزوؽ يف اٌؼؼى ادلإٌٍ أو اٌؼؼى اٌنٌ َٕؼُ ئىل 

اجلّؼُخ اٌَُبٍُخ أال جيّغ ثني االٔزّبء ٌٍغّؼُخ واػزالء ادلٕرب اٌلَين أو االشزغبي 

 ثبٌىػظ واإلهشبك وٌى ثلوْ أعو، أِب ادلبكح اٌضبٌضخ فمل عبءد رٕفُنَخ.

َ ثشأْ 2005( ٌَٕخ 26وع اٌمبٔىْ ََزهلف رؼلًَ اٌمبٔىْ هلُ )ئْ ِشو .2

اجلّؼُبد اٌَُبٍُخ؛ ثغُخ إٌأٌ ثبدلٕرب اٌلَين ػٓ اٍزغالٌٗ ِٓ لجً اٌجؼغ ٌٍزووَظ 

ٌألفىبه اٌَُبٍُخ أو اٌزٕظُُ اٌَُبٍٍ اٌنٌ َٕزٍّ ئٌُٗ، ِٓ أعً اٌىطىي ئىل ِٕبفغ 

فبطخ أْ اٌزؼلًَ اٌنٌ ، وشقظُخ ومٌه ػًٍ ؽَبة اٍزمواه اٌجٍل وِظبحلٗ

( 26ثؼغ أؽىبَ اٌمبٔىْ هلُ ) ثزؼلًَ 2084( ٌَٕخ 34عبء ثٗ اٌمبٔىْ هلُ )

واٌنٌ ؽظو ػًٍ اجلّؼُخ أْ رَزقلَ  - َ ثشأْ اجلّؼُبد اٌَُبٍُخ2005ٌَٕخ 

أطجؼ غري  -ادلٕرب اٌلَين ٌٍزووَظ دلجبكئهب أو أ٘لافهب أو ثوارلهب أو وّوعؼُخ ذلب

َٓ ورأوًَ أؽىبِٗ ثبحلك أو اٌجبؿً خللِخ ِظبحل ٍُبٍُخ وبٍف دلٕغ اٍزغالي اٌل

 .ثؼُلح ػٓ اٌشوَؼخ
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روي اٌٍغٕخ ػووهح وعىك لبٔىْ َٕظُ اٌؼًّ اٌَُبٍٍ، وفبطخ أْ ػلًكا ِٓ  .3

هعبي اٌلَٓ اخنوؿىا يف اٌَُبٍُخ ِزٕبٍني ِهّزهُ األٍبٍُخ وادلزّضٍخ يف اٌىػظ 

اٍزغالي ادلٕرب اٌلَين واٍزقلاِٗ  واإلهشبك؛ ٌنا رربى احلبعخ ذلنا اٌزؼلًَ ٌٍؾل ِٓ

  خ.ألفىبه اٌَُبٍُخ ادلزـوفوًٍٍُخ ٌٍزووَظ ٌ

ئْ اٌغبَخ ِٓ ِشووع اٌمبٔىْ ٌٌُ احلل ِٓ احلوَبد ثمله ِب ََؼً ئىل رٕظُُ  .4

ادلظٍؾخ اٌؼبِخ، وّب  اخلـبثخ اٌلَُٕخ وفك لىاػل وئعواءاد زللكح وِٕظّخ رمزؼُهب

أْ ِشووع اٌمبٔىْ َزون اخلُبه ٌوعبي اٌلَٓ ثبفزُبه اٌجمبء يف ادلٕرب اٌلَين أو 

  اٌؼًّ اٌَُبٍٍ.ِجبشوح 

 َ ثشأْ اجلّؼُبد اٌَُبٍُخ2005( ٌَٕخ 26اٌمبٔىْ هلُ ) ئػبفخ ئىل ِب رملَ فاْ .5

يف ثؼغ  لل ٔض طواؽًخ ػًٍ اٌفظً ثني االٔزّبء ألٌ رتؼُخ ٍُبٍُخ وثني اٌؼًّ

( ِٓ اٌمبٔىْ واٌيت ٔظذ ػًٍ 5ادلهٓ، و٘ى ِب وهك يف اٌجٕل اخلبٌِ ِٓ ادلبكح )

"َشزوؽ يف اٌؼؼى ادلإٌٍ أو اٌؼؼى اٌنٌ َٕؼُ ئىل اجلّؼُخ ثؼل ئػالْ رأٍَُهب، 

 اٌشووؽ اِرُخ:

أال َىىْ ِٓ ادلٕزَجني ئىل لىح كفبع اٌجؾوَٓ أو احلوً اٌىؿين أو أعهيح  -5"

األِٓ اٌزبثؼخ ٌٍلوٌخ، وأال َىىْ ِٓ هعبي اٌمؼبء أو إٌُبثخ اٌؼبِخ أو ِٓ أػؼبء 

اٌٍَه اٌلثٍىِبٍٍ أو اٌمٕظٍٍ"، وػٍُٗ فاْ ِب عبء ثٗ ِشووع اٌمبٔىْ ِٓ ِٕغ 

ـُؼل دتًُُيا، وثنٌه هعبي اٌلَٓ ِٓ اجلّغ ثني ادلٕرب اٌلَين  واٌؼًّ اٌَُبٍٍ  ال َ
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ِغ هأٌ احلىىِخ اٌمبػٍ ثؼلَ وعىك شجهخ ثؼلَ اٌلٍزىهَخ؛ فبدلبكح رزفك اٌٍغٕخ 

( ِٓ اٌلٍزىه ٔظذ ػًٍ ؽوَخ رىىَٓ اجلّؼُبد وإٌمبثبد، ػًٍ أٌٍ 27)

ـًب ٌٍشووؽ واألوػبع  وؿُٕخ وأل٘لاف ِشووػخ وثىٍبئً ٍٍُّخ، ِىفىٌخ وفم

اٌمبٔىْ، ثشوؽ ػلَ ادلَبً ثأٌٍ اٌلَٓ وإٌظبَ اٌؼبَ، وػٍُٗ فاْ ٘نا اٌيت َجُٕهب 

إٌض اٌلٍزىهٌ وئْ وفً ؽك رىىَٓ اجلّؼُبد وإٌمبثبد ئال أْ شلبهٍخ ٘نا 

احلك رىىْ يف احللوك واألوػبع واٌؼىاثؾ اٌيت َؼؼهب ادلشوِّع دبب َىفً ػلَ 

 ادلَبً ثأٌٍ اٌلَٓ وإٌظبَ اٌؼبَ. 

ػًٍ ادلىلو ؿالع ػًٍ اٌزؼلَالد اٌيت أعوا٘ب رلٌٍ إٌىاة ثؼل االئْ اٌٍغٕخ و .6

حتمُك ثزٍه اٌزؼلَالد اٌيت ُأعوَذ ػٍُٗ؛ ثغُخ ِشووع اٌمبٔىْ اهرأد األفن 

دلجبكب اٌيت اٍزهلفذ ِٕغ هعبي اٌلَٓ ِٓ وا دلشووع اٌمبٔىْ اذللف األٍبٍٍ

اٌؼووهح وادلظٍؾخ  اٌزأصري يف اٌؼًّ اٌَُبٍٍ واػزالء ادلٕرب اٌلَين، وِب رمزؼُٗ

 .اٌؼٍُب ٌالٍزمواه اٌَُبٍٍ يف اٌجٍل

ـًا:: نثثا   اخرُاز يمسزٌ ادلىػىع األطهٍ واالحرُاطٍ:ـ

( ِٓ اٌالئؾخ اٌلافٍُخ جملٌٍ اٌشىهي، ارفمذ اٌٍغٕخ ػًٍ افزُبه  39ئػّباًل ٌٕض ادلبكح ) 
 وً ِٓ :

ـًا.اندكرىز أمحد سامل انعسَغ            .9  يمسًزا أطهُ
 يمسًزا احرُاطًُا.انشُخ جىاد عثداهلل حسني            .1
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 :: ذىطُح انهجُحـًاتعاز
 

مبٔىْ، فـاْ  يف ػىء ِب كاه ِٓ ِٕبلشبد وِب أثلٌ ِٓ آهاء أصٕبء كهاٍخ ِشووع اٌ     
 اٌٍغٕخ رىطٍ دبب ٍٍَ:

 

يشسوع لاَىٌ زلى ) ( نسُح ) ( ترعدَم تعغ أحكاو انمـاَىٌ زلـى   ادلىافمخ ػًٍ   -

و تشأٌ اجلًعُاخ انسُاسُح. )ادلعد يف ػىء االلرساح تمـاَىٌ  1002نسُح ( 16)

 .ِٓ ؽُش ادلجلأ، ادلمدو يٍ رلهس انشىزي(

 مبٔىْ، ومٌه ػًٍ اٌزفظًُ اٌىاهك يف اجللوي ادلوفك.اٌشووع ِادلىافمخ ػًٍ  -

 

 واأليس يعسوع عهً اجملهس ادلىلس الختاذ انالشو ،،،     

 

 
 اسى انصاَدـدالل ج                                خـًُس محد انسيُحٍ

 زئُس انهجُح                                          َائة زئُس انهجُح  
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 تشأٌ اجلًعُاخ انسُاسُحو 1002( نسُح 16يشسوع لاَىٌ زلى ) ( نسُح ) ( ترعدَم تعغ أحكاو انماَىٌ زلى )

 )ادلعد يف ػىء االلرساح تماَىٌ ادلمدو يٍ رلهس انشىزي(

 

 لساز رلهس انُىاب ذىطُح انهجُح َض ادلادج كًا ألسهتا انهجُح
 َظىص يىاد يشسوع انماَىٌ

 كًا وزدخ يٍ احلكىيح
 

 اندَثاجح
 
 

حنٍ محد تٍ عُسً آل خهُفح    
 .يهك ممهكح انثحسٍَ
 اٌلٍزىه،ثؼل االؿالع ػًٍ 

( ٌَٕخ 26اٌمبٔىْ هلُ )وػًٍ 

 
 اندَثاجح

 دوٌ ذعدَم

 
 اندَثاجح

 دوٌ ذعدَم

 
 اندَثاجح

 
 

حنٍ محد تٍ عُسً آل خهُفح    
 .يهك ممهكح انثحسٍَ

 ثؼل االؿالع ػًٍ اٌلٍزىه،
( ٌَٕخ 26اٌمبٔىْ هلُ )وػًٍ 
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 لساز رلهس انُىاب ذىطُح انهجُح َض ادلادج كًا ألسهتا انهجُح
 َظىص يىاد يشسوع انماَىٌ

 كًا وزدخ يٍ احلكىيح
َ ثشأْ اجلّؼُبد 2005
ادلؼلي ثبٌمبٔىْ هلُ  ،اٌَُبٍُخ

 ،2084( ٌَٕخ 34)
ورلٌٍ  يألو رلٌٍ اٌشىه

إٌىاة اٌمبٔىْ اِيت ٔظٗ، ولل 
 طللٕب ػٍُٗ وأطلهٔبٖ:

 ،َ ثشأْ اجلّؼُبد اٌَُبٍُخ2005
( ٌَٕخ 34ادلؼلي ثبٌمبٔىْ هلُ )

2084، 
ورلٌٍ إٌىاة  يألو رلٌٍ اٌشىه

اٌمبٔىْ اِيت ٔظٗ، ولل طللٕب ػٍُٗ 
 وأطلهٔبٖ:

 ادلادج األوىل
 
 
 

( اٌجٕل 6َزجلي ثٕض ادلبكح )َُ
( ٌَٕخ 26اٌمبٔىْ هلُ )( ِٓ 6)

َ ثشأْ اجلّؼُبد 2005

 ادلادج األوىل
   ٌٍادلىافمخ ػًٍ لواه رل

إٌىاة ثاػبكح طىؽ ادلبكح. 
 َض ادلادج تعد انرعدَم:

( اٌجٕل 6َزجلي ثٕض ادلبكح )َُ
( 26اٌمبٔىْ هلُ )( ِٓ 6)

َ ثشأْ اجلّؼُبد 2005ٌَٕخ 

 ادلادج األوىل
   لوه اجملٌٍ ئػبكح طىؽ ادلبكح

 ػًٍ إٌؾى اٌىاهك أكٔبٖ:
 
( 6( اٌجٕل )6َزجلي ثٕض ادلبكح )َُ

( ٌَٕخ 26اٌمبٔىْ هلُ )ِٓ 
َ ثشأْ اجلّؼُبد 2005

 األوىلادلادج 
 
 
 

( 6( اٌجٕل )6َزجلي ثٕض ادلبكح )َُ
( ٌَٕخ 26اٌمبٔىْ هلُ )ِٓ 
، َ ثشأْ اجلّؼُبد اٌَُبٍُخ2005
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 لساز رلهس انُىاب ذىطُح انهجُح َض ادلادج كًا ألسهتا انهجُح
 َظىص يىاد يشسوع انماَىٌ

 كًا وزدخ يٍ احلكىيح
 ٕض اِيت:اٌ، اٌَُبٍُخ

 (:6( تُد )6يادج )
"ؿوَمخ وئعواءاد رىىَٓ أعهيح 
اجلّؼُخ وافزُبه لُبكاهتب ػًٍ أال 

أو  ممٍ َعرهٍ ادلُرب اندَينَىىٔىا 
ادلشزغٍني ثبٌىػظ واإلهشبك 

عو، واخلـبثخ وٌى ثلوْ أ
وِجبشوهتب ٌٕشبؿهب، ورٕظُُ 
ػاللبهتب ثأػؼبئهب ػًٍ أٍبً 
كديمواؿٍ،وحتلَل االفزظبطبد 
اٌَُبٍُخ وادلبٌُخ واإلكاهَخ ألٌ 
ِٓ األعهيح واٌمُبكاد، ِغ 
وفبٌخ أوٍغ ِلي ٌٍّٕبلشخ 

 ٕض اِيت:اٌ، اٌَُبٍُخ
 (:6( تُد )6يادج )

"ؿوَمخ وئعواءاد رىىَٓ 

أعهيح اجلّؼُخ وافزُبه لُبكاهتب 

ممٍ َعرهٍ ادلُرب ػًٍ أال َىىٔىا 

أو ادلشزغٍني ثبٌىػظ  اندَين

واإلهشبك واخلـبثخ وٌى ثلوْ 

أعو، وِجبشوهتب ٌٕشبؿهب، 

ورٕظُُ ػاللبهتب ثأػؼبئهب ػًٍ 

 ٕض اِيت:اٌ، اٌَُبٍُخ
 (:6( تُد )6يادج )

"ؿوَمخ وئعواءاد رىىَٓ أعهيح 
اجلّؼُخ وافزُبه لُبكاهتب ػًٍ أال 

أو  ممٍ َعرهٍ ادلُرب اندَينَىىٔىا 
ادلشزغٍني ثبٌىػظ واإلهشبك 
واخلـبثخ وٌى ثلوْ أعو، 
وِجبشوهتب ٌٕشبؿهب، ورٕظُُ 
ػاللبهتب ثأػؼبئهب ػًٍ أٍبً 
كديمواؿٍ، وحتلَل االفزظبطبد 
اٌَُبٍُخ وادلبٌُخ واإلكاهَخ ألٌ ِٓ 
األعهيح واٌمُبكاد، ِغ وفبٌخ 
أوٍغ ِلي ٌٍّٕبلشخ اٌلديمواؿُخ 

 ٕض اِيت:اٌ
 (:6( تُد )6يادج )

"ؿوَمخ وئعواءاد رىىَٓ أعهيح 
اجلّؼُخ وافزُبه لُبكاهتب ػًٍ أال 
َىىٔىا ِٓ هعبي اٌلَٓ أو ادلشزغٍني 
ثبٌىػظ واإلهشبك واخلـبثخ وٌى 

أعو، وِجبشوهتب ٌٕشبؿهب،  ثلوْ
ورٕظُُ ػاللبهتب ثأػؼبئهب ػًٍ 
أٍبً كديمواؿٍ، وحتلَل 
االفزظبطبد اٌَُبٍُخ وادلبٌُخ 
واإلكاهَخ ألٌ ِٓ األعهيح 
واٌمُبكاد، ِغ وفبٌخ أوٍغ ِلي 
ٌٍّٕبلشخ اٌلديمواؿُخ كافً ٘نٖ 
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 لساز رلهس انُىاب ذىطُح انهجُح َض ادلادج كًا ألسهتا انهجُح
 َظىص يىاد يشسوع انماَىٌ

 كًا وزدخ يٍ احلكىيح
اٌلديمواؿُخ كافً ٘نٖ 

 األعهيح".
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

أٍبً كديمواؿٍ، وحتلَل 

االفزظبطبد اٌَُبٍُخ وادلبٌُخ 

ِٓ األعهيح  واإلكاهَخ ألٌ

واٌمُبكاد، ِغ وفبٌخ أوٍغ 

ِلي ٌٍّٕبلشخ اٌلديمواؿُخ 

 كافً ٘نٖ األعهيح".

 األعهيح". كافً ٘نٖ األعهيح".
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 لساز رلهس انُىاب ذىطُح انهجُح َض ادلادج كًا ألسهتا انهجُح
 َظىص يىاد يشسوع انماَىٌ

 كًا وزدخ يٍ احلكىيح
 ادلادج انثاَُح

 
 
 

ـُؼبف ئىل ادلبكح ) َ5 ِٓ )
( ٌَٕخ 26) اٌمبٔىْ هلُ

َ ثشأْ اجلّؼُبد 2005
، (6ثٕل علَل ثولُ ) اٌَُبٍُخ

 اِيت: ٗٔظ
 (:6( تُد )2يادج )

"أال جيّغ اٌؼؼى ثني االٔزّبء 
ٌٍغّؼُخ واػزالء ادلٕرب اٌلَين أو 
 االشزغبي ثبٌىػظ واإلهشبك

 ادلادج انثاَُح
   ٌٍادلىافمخ ػًٍ لواه رل

 إٌىاة ثاػبكح طىؽ ادلبكح. 
 َض ادلادج تعد انرعدَم:
ـُؼبف ئىل ادلبكح ) َ5 ِٓ )

( ٌَٕخ 26اٌمبٔىْ هلُ )
َ ثشأْ اجلّؼُبد 2005
، (6ثٕل علَل ثولُ ) اٌَُبٍُخ

 اِيت: ٗٔظ
 (:6( تُد )2يادج )

االٔزّبء "أال جيّغ اٌؼؼى ثني 
ٌٍغّؼُخ واػزالء ادلٕرب اٌلَين أو 
 االشزغبي ثبٌىػظ واإلهشبك

 ادلادج انثاَُح
   لوه اجملٌٍ ئػبكح طىؽ ادلبكح

 ػًٍ إٌؾى اٌىاهك أكٔبٖ:
 

ـُؼبف ئىل ادلبكح ) َ5 ِٓ )
َ 2005( ٌَٕخ 26اٌمبٔىْ هلُ )

ثٕل  ثشأْ اجلّؼُبد اٌَُبٍُخ
 اِيت: ٗ، ٔظ(6علَل ثولُ )

 (:6( تُد )2يادج )
"أال جيّغ اٌؼؼى ثني االٔزّبء 
ٌٍغّؼُخ واػزالء ادلٕرب اٌلَين أو 
 االشزغبي ثبٌىػظ واإلهشبك

ويف ، وٌى ثلوْ أعو واخلطاتح

 ادلادج انثاَُح
 
 
 
ـُؼبف ئىل ادلبكح ) اٌمبٔىْ ( ِٓ 5َ

َ ثشأْ 2005( ٌَٕخ 26هلُ )
ثٕل علَل ثولُ  اجلّؼُبد اٌَُبٍُخ

 اِيت: ٗ، ٔظ(6)
 (:6( تُد )2يادج )

"أال جيّغ اٌؼؼى ثني االٔزّبء 
ٌٍغّؼُخ واػزالء ادلٕرب اٌلَين أو 

وٌى االشزغبي ثبٌىػظ واإلهشبك 
 ثلوْ أعو".
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 لساز رلهس انُىاب ذىطُح انهجُح َض ادلادج كًا ألسهتا انهجُح
 َظىص يىاد يشسوع انماَىٌ

 كًا وزدخ يٍ احلكىيح
ويف ، وٌى ثلوْ أعو واخلطاتح

مجُع األحىال ال جيىش اجلًع 
وانعًم  اندَين تني ادلُرب
 انسُاسٍ".

 

ويف ، وٌى ثلوْ أعو واخلطاتح
مجُع األحىال ال جيىش اجلًع 

وانعًم  اندَين تني ادلُرب
 انسُاسٍ".

 

مجُع األحىال ال جيىش اجلًع تني 
 وانعًم انسُاسٍ". اندَين ادلُرب
 

 

 حنثادلادج انثا
 

ػًٍ هئٌُ رلٌٍ اٌىىهاء 
 –وً فُّب خيظٗ  –واٌىىهاء 

ؼًّ ثٗ ـُرٕفُن ٘نا اٌمبٔىْ، وَ
ِٓ اٌُىَ اٌزبيل ٌزبهَـ ٔشوٖ يف 
 اجلوَلح اٌومسُخ.

 حنثادلادج انثا
 دوٌ ذعدَم

 حنثادلادج انثا
 دوٌ ذعدَم

 حنثادلادج انثا
 

ػًٍ هئٌُ رلٌٍ اٌىىهاء واٌىىهاء 
رٕفُن ٘نا  –وً فُّب خيظٗ  –

ؼًّ ثٗ ِٓ اٌُىَ اٌزبيل ـُاٌمبٔىْ، وَ
 ٌزبهَـ ٔشوٖ يف اجلوَلح اٌومسُخ.
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 (2يهحق رقى )
 

التقرير التكميلي للجهة اخلدمات 

خبصوص مشروع قانوى بتعديل بعض 

أحكام قانوى اجلمعيات واألندية 

والثقافية واهليئات اخلاصة االجتماعية 

العاملة يف ميداى الشباب والرياضة 

واملؤسسات اخلاصة، الصادر باملرسوم 

م، )املعد يف 1989( لسهة 21بقانوى رقم )

ضوء االقرتاح بقانوى املقدم مو جملس 

 الشورى(.
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 2016 ماٌو 10التارٌخ : 

 

 خبصىص انتقرير انتكًيهي األول ( ثشأ22ٌ) تقرير جلُخ اخلديبد رقى

يشروع قبَىٌ ثتعديم ثعض أحكبو قبَىٌ اجلًعيبد واألَديخ االجتًبعيخ وانثقبفيخ 
واهليئبد اخلبصخ انعبيهخ يف ييداٌ انشجبة وانريبضخ واملؤسسبد اخلبصخ، انصبدر 

املقدو يٍ . )املعد يف ضىء االقرتاح ثقبَىٌ 1191( نسُخ 21ثبملرسىو ثقبَىٌ رقى )
 جمهس انشىري(

 انفصم انتشريعي انراثع - انثبَي دور االَعقبد انعبدي

 

 : يقديــخ

 صاحب المعالً السٌد علً بن صالح الصالح رئٌس مجلس الشورىأرسل   

إلى لجنة م 2302أبرٌل  30المؤرخ فً ( 2د4/ ص ل خ ت / ف 023خطاًبا برقم )

مشروع قانون دراسة ومناقشة إعادة الخدمات، والذي تم بموجبه تكلٌف اللجنة ب

بتعدٌل بعض أحكام قانون الجمعٌات واألندٌة االجتماعٌة والثقافٌة والهٌئات 

الخاصة العاملة فً مٌدان الشباب والرٌاضة والمؤسسات الخاصة، الصادر 

. )المعد فً ضوء االقتراح بقانون المقدم 2191( لسنة 12بالمرسوم بقانون رقم )

على أن تتم دراسته وإعداد تقرٌر ٌتضمن رأي اللجنة بشأنه  ،من مجلس الشورى(

بناء على   ، وذلكمن تارٌخه أسبوعانلٌتم عرضه على المجلس فً موعد أقصاه 

طلب وزٌر شؤون الشباب والرٌاضة بإعادة تقرٌر اللجنة المذكور والمعروض على 
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وضٌح رأي وذلك لت م،2302أبرٌل  30بتارٌخ ( المنعقدة 20جلسة المجلس رقم )

 الحكومة بخصوص مشروع القانون.

 إجراءاد انهجُخ : -أوالا 

 لتنفٌذ التكلٌف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالٌة :

 :التالٌة تدارست اللجنة المشروع بقانون المذكور فً االجتماعات (3)

 م.2302 أبرٌل 00( المنعقد بتارٌخ 04االجتماع ) -

 م.2302 أبرٌل 22( المنعقد بتارٌخ 02االجتماع ) -

 م.2302 ماٌو 34( المنعقد بتارٌخ 03االجتماع ) -

 م.2302 ماٌو 30( المنعقد بتارٌخ 03االجتماع ) -

 م.2302 ماٌو 03( المنعقد بتارٌخ 00االجتماع ) -

 

لمشتتروع بقتتانون موضتتوع البحتتس والدراستتة علتتى لدراستتت ا إعتتادة اطلعتتت اللجنتتة أ نتتاء  (4)

 :السابق وهًمرفقات تقرٌرها 

 رأي لجنة الشؤون التشرٌعٌة والقانونٌة بمجلس الشورى.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

 رأي وزارة العمل والتنمٌة االجتماعٌة.  -

 الشباب والرٌاضة.شؤون رأي وزارة  -

 )مرفق(تقرٌر اللجنة السابق.  -

 

وقتد   الشؤباب والرٌاضؤةوزارة شؤؤون  (04رقتم ) إلتى اجتماع تا دعت اللجنتة (5)

 م ل ا : 

 وزٌر شئون الشباب والرٌاضة . سعادة السٌد هشام بن محمد الجودر   .2

 مدٌر إدارة الهٌئات والمراكز الشبابٌة .  السٌد نوار عبدهللا المطوع  .1

 مستشار قانونً .  السٌد علً محمد سماحة   .3

 

 :شارك فً االجتماع من األمانة العامة بالمجلس 
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 المستشار القانونً لشؤون اللجان.  الدلٌمً عبدهللا ر محمدالدكتو .2

 .المساعدالمستشار القانونً   السٌد علً عبدهللا العــــرادي .1

 

  والسٌدة دانة أمٌن سر اللجنة، السٌد أٌوب علً طرٌف وتولى تحرٌر تقرٌر اللجنة

 أمٌن سر اللجنة المساعد. ابراهٌم الشٌخ

ب: رأي وزارح شؤوٌ انشجبة 
ا
 وانريبضخ:ثبَيــ

 

أفاد سعادة الوزٌر فٌما ٌتعلق بنطاق اختصاص الوزارة بشأن رأٌ ا بمشروع   

( والمتضمنة عدم جوازالجمع بٌن عضوٌة 23القانون، بأن الفقرة ال انٌة من المادة )

أو اتحاد رٌاضً واحد، تست دف عدم وجود تضارب أو تعارض فً  أك ر من ناد  

ف ٌترتب األندٌة واالتحادات الرٌاضٌة، كما سو المصالح بٌن أعضاء مجالس إدارات

فً مجلس إدارة نادي وفً ذات الوقت عضو فً  علٌه أن ٌكون الشخص عضًوا

مجلس إدارة اتحاد رٌاضً، مما ٌترتب علٌه ال محالة قٌام تعارض وتضارب 

ن رٌاضٌٌن وهما ٌتنافسان المصالح، إذ كٌف ٌكون الشخص عضو مجلس إدارة نادٌٌ

ا  ًٌ  ؟رٌاض

ٌَّن سعادته أًٌضا   أن حظر الجمع بٌن عضوٌة مجلس إدارة نادي أو اتحاد  وب

رٌاضً من ج ة، وعضوٌة جمعٌة أهلٌة من ج ة أخرى، ٌست دف تركٌز الطاقات 

البحرٌنٌة والكوادر المؤهلة لخدمة األندٌة واالتحادات، وعدم تشتٌت ج ود تلك 

معٌات األهلٌة من ج ة أخرى، ال الكوادر بٌن األندٌة واالتحادات من ج ة وبٌن الج

ا سٌما وأن ًٌ ٌستلزم الك ٌر من الوقت والج د والتفرغ.   العمل التطوعً فً األندٌة حال

كما ٌساهم ذلك الحظر فً افساح المجال النخراط كفاءات بحرٌنٌة جدٌدة وشابة فً 

وع مجالس اإلدارات لصقل خبرات ا، كما أن ال دف من هذا الحظر هو التنظٌم والتن

وإضافة كفاءات جدٌدة للعمل التطوعً، وعدم حصر هذا المجال فً فئة قلٌلة من 

األشخاص، وهو ما ٌصب فً الن اٌة فً صالح األندٌة الوطنٌة واالتحادات الرٌاضٌة 

. 
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ب: رأي انهجُـخ:ثبنث 
ا
 ـ

تدارست اللجنة مشروع القانون واستعرضت وج ات النظر التً دارت   

جنة والمستشار القانونً لشؤون اللجان والمستشار القانونً حوله من قبل أعضاء الل

المساعد، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشرٌعٌة والقانونٌة بالمجلس والتً رأت 

، ومالحظات وزارة العمل الناحٌتٌن الدستورٌة والقانونٌة سالمة مشروع القانون من

وقرار مجلس النواب والتنمٌة االجتماعٌة، ووزارة شؤون الشباب والرٌاضة، 

 ومرفقاته.

ٌتألف المشروع بقانون فضال عن الدٌباجة من  الس مواد، حٌس نصت   

( من القانون 23منه على أن ٌستبدل نص الفقرة ال انٌة من المادة ) المادة األولى

"وال ٌجوز أن ٌكون المرشح  لعضوٌة مجلس إدارة النادي أو االتحاد بفقرة جدٌدة 

ا ا ًٌ من المشروع بقانون  المادة الثانٌة، وتضمنت "ألي جمعٌة سٌاسٌةلرٌاضً منتم

"وٌحظر الجمع : تً( من ذات القانون وهً كاآل4حذف الفقرة األخٌرة من المادة )

ختلفة إال بموافقة الوزٌر بٌن عضوٌة أكثر من جمعٌة تعمل فً أنشطة نوعٌة م

 مادة تنفٌذٌة.المادة الثالثة ، فٌما جاءت "المختص

مشروع القانون إلى رفع القٌد الخاص بحظر الجمع بٌن عضوٌة  ٌ دف  

مجلس إدارة النادي أو االتحاد الرٌاضً واالنتماء إلى الجمعٌات األهلٌة، وكذلك رفع 

الحظر بشأن الجمع بٌن عضوٌة أك ر من جمعٌة تعمل فً أنشطة نوعٌة مختلفة. 

ات الخاصة العاملة فً مٌدان حٌس إن الجمعٌات واألندٌة االجتماعٌة وال قافٌة وال ٌئ

اجتماعٌة تفسح المجال للكوادر البشرٌة للبذل  مؤسساتالشباب والرٌاضة، تم ل 

والعطاء، وتسخٌر قدرات ا وم ارات ا فً خدمة المجتمع، وإقامة العالقات وممارسة 

األنشطة الرٌاضٌة وال قافٌة والخٌرٌة والتطوعٌة، مما ٌساهم فً تنمٌة المجتمع 

 بالوطن ومكتسباته.والن وض 

وبعد تدارس مشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد االطالع على   

مرئٌات الج ات المعنٌة، ترى اللجنة أهمٌة الموافقة من حٌس المبدأ على مشروع 
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القانون، مع إجراء بعض التعدٌالت، بما ٌتوافق واألهداف المرجوة من مشروع 

تنظٌم عضوٌة الجمعٌات واألندٌة، حٌس ترى ب لمتعلقةاالقانون، واالعتبارات العملٌة 

اللجنة أهمٌة رفع حظر الجمع فً عضوٌة مجلس إدارة النادي أو االتحاد الرٌاضً 

عدم جواز الجمع بٌن عضوٌة أك ر من ناد  أو  وكذلكواالنتماء للجمعٌات األهلٌة، 

والكوادر المؤهلة للطاقات البحرٌنٌة  اتركٌزً اتحاد رٌاضً واحد، وذلك مجلس إدارة 

لخدمة األندٌة واالتحادات، وعدم تشتٌت ج ود تلك الكوادر بٌن األندٌة واالتحادات 

التكتالت االنتخابٌة فً الجمعٌات العمومٌة إلى أك ر من ناد   والوقاٌة منالرٌاضٌة، 

واحد أو اتحاد رٌاضً، كما ٌساهم ذلك الحظر فً افساح المجال النخراط كفاءات 

فً مجالس إدارات األندٌة الوطنٌة ومن ا المرأة البحرٌنٌة ٌدة وشابة بحرٌنٌة جد

واالتحادات الرٌاضٌة لصقل خبرات ا، وهو ما ٌصب فً الن اٌة فً صالح األندٌة 

 الوطنٌة واالتحادات الرٌاضٌة ومنتسبٌ ا .

 ةضروراللجنة ترى فإن ، من القانون النافذ (4أما بشأن الفقرة األخٌرة من المادة )   

إعادة صٌاغت ا بحٌس ٌكون حظر الجمع بٌن عضوٌة أك ر من جمعٌة تعمل فً 

أنشطة متشاب ة، ورفع الحظر عن الجمع بٌن عضوٌة الجمعٌات التً تعمل فً 

التشتت فً  وعدمأنشطة نوعٌة مختلفة، وذلك لتركٌز ج ود الكوادر البشرٌة، 

ما دامت هذه الجمعٌات  الجمعٌات المتشاب ة فً األهداف، والسماح بتعدد العضوٌة

 ذات أهداف وأنشطة نوعٌة مختلفة.

وفً ضوء ما تقدم توصً اللجنة بالموافقة من حٌس المبدأ على المشروع   

بقانون بتعدٌل بعض أحكام قانون الجمعٌات واألندٌة االجتماعٌة وال قافٌة وال ٌئات 

لصادر بالمرسوم الخاصة العاملة فً مٌدان الشباب والرٌاضة والمؤسسات الخاصة، ا

 ، "وفقـًا للجدول المرفق".0030( لسنة 20بقانون رقم )
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ب:اختيبر يقرري املىضىع األصهي واالحتيبطي :راثع
ا
 ـ

( من الالئحة الداخلٌة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  00إعماالً لنص المادة ) 

 اختٌار كل من:

 أصلٌـًا.مقرًرا   د عبدهللاـــــد أحمـــــالدكتور سعٌ .3

ا.  ـزي فاٌــزــــة رمــــــاألستاذة هال .4 ًٌ  مقرًرا احتٌاط

 

بخبيس
ا
 تىصيخ انهجُخ :  -ـ

فً ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أ ناء دراسة مشروع   

 القانون، فإن اللجنة توصً بما ٌلً:

الموافقؤؤة مؤؤن حٌؤؤد المبؤؤدأ علؤؤى المشؤؤروع بقؤؤانون بتعؤؤدٌل بعؤؤض أحكؤؤام قؤؤانون  -

الجمعٌؤات واألندٌؤة االجتماعٌؤؤة والثقافٌؤة والهٌئؤات الخاصؤؤة العاملؤة فؤً مٌؤؤدان 

( 12الشباب والرٌاضة والمؤسسات الخاصة، الصؤادر بالمرسؤوم بقؤانون رقؤم )

 .)المعد فً ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(.2191لسنة 

 رفق.الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت فً الجدول الم -

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 اندكتىرح جهبد عجداهلل انفبضم                       ىدـــــي احملًـــــىار عهـــــَ 

 رئيس جلُخ اخلديـبد                         َبئت رئيس جلُخ اخلديبد   
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 الدٌباجة 

 نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة 

 ملك مملكة البحرٌن .

 بعد االطالع على الدستور،

وعلتتتتتتتى قتتتتتتتانون الجمعٌتتتتتتتات 

واألندٌتتة االجتماعٌتتة وال قافٌتتة 

وال ٌئتتات الخاصتتة العاملتتة فتتً 

مٌتتتتتدان الشتتتتتباب والرٌاضتتتتتة 

والمؤسستات الخاصتة الصتادر 

( 20بالمرستتتوم بقتتتانون رقتتتم )

 الدٌباجة

 دون تعدٌل

 الدٌباجة

دون تعدٌل 

 الدٌباجة

 نحن حمد بن عٌسى آل خلٌفة 

 ملك مملكة البحرٌن .

 بعد االطالع على الدستور،

وعلتتتتتتتى قتتتتتتتانون الجمعٌتتتتتتتات 

واألندٌتتة االجتماعٌتتة وال قافٌتتة 

وال ٌئتتات الخاصتتة العاملتتة فتتً 

مٌتتتتتدان الشتتتتتباب والرٌاضتتتتتة 

والمؤسستات الخاصتة الصتادر 

( 20بالمرستتتوم بقتتتانون رقتتتم )
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 ، وتعدٌالته،0030لسنة 

أقتتر مجلتتس الشتتورى ومجلتتس 

النتتواب القتتانون اآلتتتً نصتته، 

 وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:

 ، وتعدٌالته،0030لسنة 

جلتتس أقتتر مجلتتس الشتتورى وم

النتتواب القتتانون اآلتتتً نصتته، 

وقد صدقنا علٌه وأصدرناه: 

( من 06نص المادة )

( 12المرسوم بقانون رقم )

 النافذ 2191لسنة 

 

 

 

 المادة األولى

 

 

 

ٌُستبدل بنص الفقرة ال انٌة من 

 المادة األولى

 مقدمة المادة )األولى(

 دون تعدٌل

 الفقرة الثانٌة –( 06مادة )

الموافقتتتتتة علتتتتتى متتتتتا أورده - 

 المادة األولى

 مقدمة المادة )األولى(

 دون تعدٌل

 ثانٌةالفقرة ال –( 06مادة )

الموافقة على قؤرار مجلؤس - 

 المادة األولى

 

 

 الفقرة الثانٌة –( 06مادة )
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( متتتتتتتن قتتتتتتتانون 23المتتتتتتتادة )

الجمعٌات واألندٌة االجتماعٌتة 

وال قافٌتتتتة وال ٌئتتتتات الخاصتتتتة 

العاملتتتتة فتتتتً مٌتتتتدان الشتتتتباب 

والرٌاضتتتتتتتتتتة والمؤسستتتتتتتتتتات 

الخاصتتتتة الصتتتتادر بالمرستتتتوم 

( لستتتتتتتنة 20بقتتتتتتتانون رقتتتتتتتم )

 ، النص اآلتً:0030

 

 

المشتروع بقتانون متن إل تاء 

حظتتر الجمتتع بتتٌن عضتتوٌة 

مجتتتتتتالس إدارة النتتتتتتادي أو 

اد الرٌاضتتتتتً وبتتتتتٌن االتحتتتت

االنتمتتتتتاء إلتتتتتى الجمعٌتتتتتات 

 األهلٌة.

عتتتدم الموافقتتتة علتتتى إل تتتاء - 

حظتتر الجمتتع بتتٌن عضتتوٌة 

أك تتتتتر متتتتتن نتتتتتاد  او اتحتتتتتاد 

رٌاضتتً واحتتد، وبتتذلك ٌتتتم 

كما ال ٌجؤوز إضافة عبارة )

ا الموافقتتتتة علتتتتى متتتتب النؤؤؤؤواب

أورده المشتتتروع بقتتتانون متتتن 

إل تتتتتتاء حظتتتتتتر الجمتتتتتتع بتتتتتتٌن 

عضتتوٌة مجتتالس إدارة النتتادي 

أو االتحتتتتاد الرٌاضتتتتً وبتتتتٌن 

 االنتماء إلى الجمعٌات األهلٌة.

الموافقة على قؤرار مجلؤس - 

عتتتدم الموافقتتتة علتتتى ب النؤؤؤواب

إل تتتتتتاء حظتتتتتتر الجمتتتتتتع بتتتتتتٌن 

عضوٌة أك ر من ناد  او اتحتاد 

متتتع إضتتتافة رٌاضتتتً واحتتتد، 
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الجمؤؤع بؤؤٌن عضؤؤوٌة أكثؤؤر 

مؤؤن نؤؤاد  أو اتحؤؤاد رٌاضؤؤً 

 ( إلى ن اٌة المادة. واحد

الفقؤؤؤؤؤؤرة إضتتتتتتافة عبتتتتتتارة )- 

( إلتتتتتتتى العنتتتتتتتوان الثانٌؤؤؤؤؤؤؤة

 الفرعً للمادة.

 

 

 

 

اللجنتتة عبتتارة "مجلتتس إدارة" 

قبتتتل عبتتتارة "إتحتتتاد رٌاضتتتً 

 ٌكتتتون التتتنص:وبتتتذلك واحتتتد" 

كمتتتتا ال ٌجتتتتوز الجمتتتتع بتتتتٌن )

عضتتتتوٌة أك تتتتر متتتتن نتتتتاد  أو 

اتحتتتاد رٌاضتتتً  مجلؤؤؤس إدارة

 .( إلى ن اٌة المادةواحد

الموافقة على قؤرار مجلؤس - 

إضتتتتتافة عبتتتتتارة ب النؤؤؤؤؤواب

( إلى العنوان الفقرة الثانٌة)

 الفرعً للمادة.
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 (:06مادة )

ٌصتتتتتتدر بالنظتتتتتتام األساستتتتتتً 

لألندٌتتتتة قتتتترار متتتتن التتتتوزٌر 

 المختص.

وال ٌجتتتوز أن ٌكتتتون المرشتتتح 

لعضتتوٌة مجلتتس إدارة النتتادي 

 

 

 

 

 

 (:06مادة )

 

 

 

 )نص المادة بعد التعدٌل(

 الفقرة الثانٌة –( 06مادة )

 

 

 

وال ٌجتتتوز أن ٌكتتتون المرشتتتح  

لعضتتوٌة مجلتتس إدارة النتتادي 

تتتتا  ًٌ أو االتحتتتاد الرٌاضتتتتً منتم

 )نص المادة بعد التعدٌل(

 الفقرة الثانٌة –( 06مادة )

 

 

 

وال ٌجوز أن ٌكون المرشح  

لعضوٌة مجلس إدارة النادي 

ا  ًٌ أو االتحاد الرٌاضً منتم

ألي جمعٌة سٌاسٌة، كما ال 

ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة 

 

 

 

 

 

 الفقرة الثانٌة –( 06مادة )
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تتتـا  ًٌ أو االتحتتتاد الرٌاضتتتً منتم

ألي جمعٌتتة سٌاستتٌة أو أهلٌتتة، 

كمتتتتتا ال ٌجتتتتتوز الجمتتتتتع بتتتتتٌن 

عضوٌة أك ر من ناد  أو اتحتاد 

رٌاضً واحد. 

 

وال ٌجتتتوز أن ٌكتتتون المرشتتتح  

لعضتتوٌة مجلتتس إدارة النتتادي 

تتتتا  ًٌ أو االتحتتتاد الرٌاضتتتتً منتم

 ألي جمعٌة سٌاسٌة.

كمؤؤؤا ال ألي جمعٌتتتة سٌاستتتٌة، 

ٌجؤؤؤوز الجمؤؤؤع بؤؤؤٌن عضؤؤؤوٌة 

أكثر من ناد  أو اتحؤاد رٌاضؤً 

 واحد.

 مجلس إدارةأك ر من ناد  أو 

اتحاد رٌاضً واحد. 

وال ٌجوز أن ٌكون المرشح  

لعضوٌة مجلس إدارة النادي 

ا  ًٌ أو االتحاد الرٌاضً منتم

ألي جمعٌة سٌاسٌة، كما ال 

ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة 

 مجلس إدارةأك ر من ناد  أو 

اتحاد رٌاضً واحد. 

 (4مادة )

 

ٌشترط فً تأسٌس الجمعٌة أن 

ٌوضتتتتتع ل تتتتتا نظتتتتتام مكتتتتتتوب 

 المادة الثانٌة

 

ُتحتتتتذف الفقتتتترة األخٌتتتترة متتتتن 

( متتتتتتتتن قتتتتتتتتانون 4المتتتتتتتتادة )

 المادة الثانٌة

 

 دون تعدٌل

 المادة الثانٌة

عتتدم الموافقتتة علتتى حتتذف - 

( 4الفقرة األخٌترة متن المتادة )

متن قتتانون الجمعٌتتات واألندٌتتة 

 المادة الثانٌة

 

األخٌرة من المادة الفقرة 

(4): 
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موقـتتـع علٌـتتـه متتن المؤسستتٌن 

الذٌن ٌجب أال ٌقل عددهم عن 

عشتتتتتترة أشتتتتتتخاص إذا كتتتتتتان 

المؤسستتتتتتتتتتتتتون أشخاصتتتتتتتتتتتتتا 

 طبـٌعٌـٌن. 

وٌجب أال ٌشتترك فتً تأستٌس 

الجمعٌتتتتتتتتة أو ٌنضتتتتتتتتم إلتتتتتتتتى 

عضتتوٌت ا متتن حكتتم علٌتته فتتً 

جرٌمتتتتتة مخلتتتتتة بالشتتتتترف أو 

 األمانة إال إذا رد إلٌه اعتباره. 

الجمعٌات واألندٌة االجتماعٌتة 

وال قافٌتتتتة وال ٌئتتتتات الخاصتتتتة 

العاملتتتتة فتتتتً مٌتتتتدان الشتتتتباب 

والرٌاضتتتتتتتتتتة والمؤسستتتتتتتتتتات 

الخاصتتتتة الصتتتتادر بالمرستتتتوم 

( لستتتتتتتنة 20بقتتتتتتتانون رقتتتتتتتم )

0030. 

االجتماعٌة وال قافٌتة وال ٌئتات 

الخاصتتتة العاملتتتة فتتتً مٌتتتدان 

الشتتتتتتتتتتتتتتتتباب والرٌاضتتتتتتتتتتتتتتتتة 

والمؤسستتتتات الخاصتتتتة، متتتتع 

إعتتتتادة صتتتتٌاغت ا علتتتتى نحتتتتو 

ٌحظر فٌه الجمع بٌن عضتوٌة 

أك تتتر متتتن جمعٌتتتة تعمتتتل فتتتً 

طة متشاب ة، ورفع الحظتر أنش

عتتتتتن الجمتتتتتع بتتتتتٌن عضتتتتتوٌة 

الجمعٌتتتتات التتتتتً تعمتتتتل فتتتتً 

 .أنشطة نوعٌة مختلفة
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وٌحظتتر الجمتتع بتتٌن عضتتوٌة 

أك تتتر متتتن جمعٌتتتة تعمتتتل فتتتً 

أنشتتتتتطة نوعٌتتتتتة مختلفتتتتتتة إال 

 .بموافقة الوزٌر المختص

وعلؤؤؤى ذلؤؤؤك ٌكؤؤؤون نؤؤؤص - 

( 4الفقرة األخٌرة من المادة )

 على النحو اآلتً:

وٌحظر الجمع بٌن عضوٌة 

أك ر من جمعٌة تعمل فً 

متشاب ة.أنشطة نوعٌة  

 

 

 

 

 

 

وٌحظر الجمع بٌن عضوٌة 

أك ر من جمعٌة تعمل فً 

متشاب ة.أنشطة نوعٌة  
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 المادة الثالثة 

 

علتتى رئتتٌس مجلتتس التتوزراء 

كتتل فٌمتتا ٌخصتته  –والتتوزراء 

ٌُعمتتل  – تنفٌتتذ هتتذا القتتانون، و

بتتته اعتبتتتاًرا متتتن الٌتتتوم التتتتالً 

لتتتتتارٌخ نشتتتتره فتتتتً الجرٌتتتتدة 

 الرسمٌة.

 المادة الثالثة

 

 دون تعدٌل

 المادة الثالثة

 

 دون تعدٌل 

 المادة الثالثة

 

على رئٌس مجلس الوزراء 

كل فٌما ٌخصه  –والوزراء 

ٌُعمل  – تنفٌذ هذا القانون، و

به اعتباًرا من الٌوم التالً 

لتارٌخ نشره فً الجرٌدة 

الرسمٌة. 
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 (3يهحق رقى )
تقرير جلهة الشؤوى اخلارجية والدفاع 

واألمو الوطين خبصوص مشروع 

قانوى بتعديل بعض أحكام قانوى 

اجلهائية الصادر باملرسوم  اإلجراءات

م، )املعد 2002( لسهة 46بقانوى رقم )

يف ضوء االقرتاح بقانوى املقدم مو 

 جملس الهواب(.
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 و 1096 ياَى 91انرازَخ : 

 

 نهجُح انشؤوٌ اخلازجُح واندفاع واأليٍ انىطينانعشسوٌ انرمسَس 

أحكاو لاَىٌ اإلجساءاخ اجلُائُح انظادز  ترعدَم تعغيشسوع لاَىٌ خبظىص 
  1001( نسُح 66تادلسسىو تماَىٌ زلى )

 )ادلعد يف ػىء االلرساح تماَىٌ ادلمدو يٍ رلهس انُىاب(

 انساتعيٍ انفظم انرشسَعٍ  انثايندوز االَعماد انعادٌ 

  يمديـح:

ػٍٍ ثٓ ِؼبيل اٌَُل اٍزٍّذ جلٕخ اٌشإوْ اخلبهعُخ واٌلفبع واألِٓ اٌىؿين وزبة 

أثوًَ  24ادلإهؿ يف ( 2ك 4ف /ص ي ؿ أ/335هلُ )هئٌُ رلٌٍ اٌشىهي  اٌظبحل طبحل

ترعدَم تعغ يشسوع لاَىٌ واٌنٌ مت دبىعجٗ رىٍُف اٌٍغٕخ ثلهاٍخ وِٕبلشخ  ،2086َ

)ادلعد  ،1001( نسُح 66أحكاو لاَىٌ اإلجساءاخ اجلُائُح انظادز تادلسسىو تماَىٌ زلى )

، ػًٍ أْ رزُ كهاٍزٗ وئثلاء ادلالؽظبد يف ػىء االلرساح تماَىٌ ادلمدو يٍ رلهس انُىاب(

 وئػلاك رموَو َزؼّٓ هأٌ اٌٍغٕخ ثشأٔٗ.
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 إجساءاخ انهجُح: -أواًل

 نرُفُر انركهُف ادلركىز أعالِ لايد انهجُح تاإلجساءاخ انرانُح:

اخلبٌِ ػشو واٌَبكً ػشو ادلٕؼمـلَٓ  ٌٍغٕخ ِشووع اٌمبٔىْ يف اعزّبػُهب رلاهٍذ ا .1
 َ.2086ِبَى  86و 9ثزبهخيٍ 

 

ِىػىع إٌظو واٌـيت  دبشووع اٌمبٔىْ اؿٍؼذ اٌٍغٕخ أصٕبء كهاٍزهب ػًٍ اٌىصبئك ادلزؼٍمخ  .2
 اشزٍّذ ػًٍ: 

 )يسفك(هأٌ جلٕخ اٌشإوْ اٌزشوَؼُخ واٌمبٔىُٔخ دبغٌٍ اٌشىهي.  -

 (يسفك) هأٌ ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ حلمىق اإلَٔبْ. -

 (يسفكلواه رلٌٍ إٌىاة وِوفمبرٗ. ) -

 .ثشأٔٗ ِشووع اٌمبٔىْ ادلنوىه، وِنوويت احلىىِخ وُ٘ئخ اٌزشوَغ واإلفزبء اٌمبٔىين -

 (يسفك)

 

 وثلػىح ِٓ اٌٍغٕخ شبهن يف االعزّبع وً ِٓ:( 3)

 

انسُد سعُد زلًد عثدادلطهة  ولد حؼس وانشؤوٌ اإلساليُح واألولاف،وشازج انعدل  -
 ادلسرشاز انماَىين نهىشازج.
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 وشازج انداخهُح، ولد حؼس: -
 

 يٍ إدازج انشؤوٌ انماَىَُح.  انُمُة زلًد َىَس اذلسيٍ.9

 يٍ إدازج انشؤوٌ انماَىَُح. .ادلالشو أول فُظم عثدانعصَص انُجاز1

 

 ادلؤسسح انىطُُح حلمىق اإلَساٌ، ولد حؼس: -
 

 وانسُاسُح. عؼى رلهس ادلفىػني، زئُس جلُح احلمىق ادلدَُح  انسُدج مجُهح عهٍ سهًاٌ  .9

 يدَس إدازج انردزَة وانرثمُف. انسُد عهٍ جاسى انثحاز .1

 زئُس وحدج انرشسَعاخ انىطُُح. انسُد زلًد أمحد انُجاز .3

 

 انطىانثـح اندكرىز عهـٍ حســٍ    شبهن يف اعزّبع اٌٍغٕخ ِٓ األِبٔخ اٌؼبِخ ثبجملٌٍ -
 .ؤوٌ انهجاٌـٍ نشـاز انماَىَـادلسرش

 

 .سهري عثدانهطُف انسُدج رىىل أِبٔخ ٍـو اٌٍغٕخ -

 

ـًا:ثاَ  :ُح انشؤوٌ انرشسَعُح وانماَىَُحزأٌ جل ُـ

ِـٓ  مـبٔىْ  ِشووع اٌجلٕخ اٌشإوْ اٌزشوَؼُخ واٌمبٔىُٔخ دبغٌٍ اٌشىهي ٍالِخ  هأد     

 اٌلٍزىهَخ. )ِوفك(  إٌبؽُخ
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ـًا:  :وانشؤوٌ اإلساليُح واألولافانعدل وشازج زأٌ  ثانثـــ
 

  ِبوهك يف ِنووح احلىىِخ.ِغ  اٌؼلي واٌشإوْ اإلٍالُِخ واألولبفرىافك هأٌ وىاهح      

             

ـًا:   :وشازج انداخهُحزأٌ زاتعـــ
 

وِغ ِـب   ،واألولبفاٌؼلي واٌشإوْ اإلٍالُِخ ِغ هأٌ وىاهح  رىافك هأٌ وىاهح اٌلافٍُخ   
 وهك يف ِنووح احلىىِخ.

ـًا: زأٌ ادلؤسسح انىطُُح حلمىق اإلَساٌ  :خايسـ

َبْ وؽوَبرٗ وٍ٘ ْ ؽىي ادلىاك ادلزؼٍمخ حبمىق اإلٔالزظو هأٌ ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ حلمىق اإلَٔب
 وبٌزبيل:

اٌمبٔىْ روي ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ أْ ادللح اٌيت لوه٘ب إٌض وّب وهك يف أطً  (:25ادلادج ) -

واحمللكح دبلح ذتبْ وأهثؼني ٍبػخ، رَٕغُ ِغ ادلموهاد اٌلوٌُـخ ماد اٌظـٍخ حبمـىق    

 اإلَٔبْ ِٓ عبٔت، وِمزؼُبد حتمُك اٌؼلاٌخ ِٓ عبٔت آفو.

 

رزفك ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ ِغ إٌض اٌىاهك يف ِشووع اٌمبٔىْ، واٌنٌ لـوه   (:63ادلادج ) -

ّخ ػًٍ ِإٍَبد اإلطالػ واٌزأًُ٘، ػووهح وعىك هلبثخ لؼبئُخ َِزمٍخ كوهَخ وِٕزظ

ـ اوىهنب رؼّٓ اٌزٕفُن اٌظؾُؼ ٌألؽىبَ اٌمؼبئُخ اٌظبكهح ِٓ احملبوُ ػٍـً   الف زف
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هنب هلبثخ رىفً ؽمىق وؽوَبد األفواك ادلمُلح ؽوَزهُ وفك ِـب لوهرـٗ   أأٔىاػهب، وّب 

 أؽىبَ اٌلٍزىه واٌمبٔىْ واالرفبلُبد اٌلوٌُخ اٌيت أؼّذ أو طبكلذ ػٍُهـب شلٍىـخ  

 اٌجؾوَٓ.
 

ؽىبَ اٌمبٔىُٔخ اٌيت لوههتب ادلبكح وّب وهكد يف األروي ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ أْ  (:66ادلادج ) -

أطً اٌمبٔىْ أوضو ػّىُِخ ومشىًٌب، رىفً ؽمىق األفواك ادلمُـلح ؽوَزـهُ يف رمـل     

 شىىاُ٘ اٌىزبثُخ واٌشفهُخ حتذ ِظٍخ اٌولبثخ اٌمؼبئُخ ادلَزمٍخ.

 

طالؽُخ ِأِىهٌ اٌؼـجؾ اٌمؼـبئٍ يف    ُخ ِغ ئلواهَخ اٌىؿٕرزفك ادلإٍ (:55ادلادج ) -

اٌؼووهح، ثأفن اإلمْ ِٓ إٌُبثخ ادلقزظخ، ومٌه وفك  خؽبٌيف االٍزؼبٔخ ثبٌمىح اٌؼَىوَخ 

 ِب لوهٖ إٌض اٌىاهك يف ِشووع اٌمبٔىْ.

روي ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ أْ ئٌياَ إٌُبثخ اٌؼبِـخ ثزؾلَـل اٌُـىَ     ( فمسج أوىل:46ادلادج ) -

واٌىلذ وادلىبْ اٌنٌ رجبشو فُٗ ئعواءاد اٌزؾمُك، حيمك اٌؼلاٌـخ ادلوعـىح ألؿـواف    

اٌلػىي اجلٕبئُخ وبفخ ِٓ عبٔت، فؼًٍب ػٓ أَغبِٗ ِغ ادلموهاد اٌلوٌُخ ماد اٌظـٍخ  

 حبمىق اإلَٔبْ ِٓ عبٔت آفو.

 

رزفك ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ ِغ ِب م٘ت ئٌُٗ ِشووع اٌمـبٔىْ ِـٓ    :( فمسج أوىل46ادلادج ) -

ِٓ إٌُبثخ اٌؼبِخ ِىزىًثب، وىٔٗ حيمك ػّبٔخ  واػبح أْ َىىْ لواه إٌلة اٌظبكهوعىة ِ
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فؼٍُخ ألؿواف اٌلػىي اجلٕبئُخ أو أطؾبة ادلظٍؾخ اِفوَٓ، الٍُّب يف ػٍُّخ اإلصجبد، 

فؼًٍب ػٓ أْ ئعواءاد اٌزؾمُك دبب فُهب لواهاد إٌلة رىىْ ؽًٍب ٌٍزضجذ وإٌظـو أِـبَ   

شلب ََهً ػًٍ األفريح ػٕل وزبثخ لواه إٌلة اٌزضجـذ ِـٓ طـؾخ     احملىّخ ادلقزظخ،

 ئعواءاد اٌزؾمُك وبفخ.

 
روي ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ أْ ادللح اٌيت لوه٘ب إٌض وّب وهك يف أطً اٌمبٔىْ : (969ادلادج ) -

واحمللكح دبلح أهثغ وػشوَٓ ٍبػخ، رَٕغُ ِغ ادلموهاد اٌلوٌُخ ماد اٌظـٍخ حبمـىق   

 زؼُبد حتمُك اٌؼلاٌخ ِٓ عبٔت آفو.اإلَٔبْ ِٓ عبٔت، وِم

 

رزفك ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ ِٓ ؽُش ادلجلأ ِغ اٌـٕض اٌـىاهك يف ِشـووع    : (961ادلادج ) -

اٌمبٔىْ واٌنٌ َمؼٍ حبك ادلزهُ يف اٌزظٍُ ِٓ لواه احلـجٌ االؽزُـبؿٍ اٌظـبكه يف    

ِٓ هئٌُ  اِىاعهزٗ، ئال أٔٗ وحتمًُمب ٌٍزظٍُ اٌفؼبي ٍَيَ أْ َىىْ ػًٍ شىً ٘وٍِ ثلًء

 اجلهخ ِظلهح اٌمواه وطىًٌب ٌٍّؾىّخ ادلقزظخ.

 

رزفك ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ ِغ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ِشووع اٌمبٔىْ، : ( فمسج أوىل116ادلادج ) -

مٌه أْ ِل أعً ؽك اٌـؼٓ ثبالٍزئٕبف ثبٌَٕجخ دلٓ طله احلىُ يف ِىاعهزٗ ِٓ مخَخ 

ًِب وّب وهكد يف أطً اٌمبٔىْ ئىل صالصني َى ًِب، ٘ى األِو اٌنٌ ََٕغُ ِغ ِـب  ػشو َى
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( ِٓ ماد اٌمبٔىْ ِٓ عبٔت، وادلموهاد اٌلوٌُخ حلمىق اإلَٔبْ ِٓ 295لوهرٗ ادلبكح )

 عبٔت آفو.

 

ماد  نٖ ادلبكح ِٓ ادلشووع ثمبٔىْ ئىلحتًُ ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ ِوئُبهتب يف ٘: (115ادلادج ) -

( فموح أوىل أػـالٖ، ومٌـه ًِٕؼـب    294ادلبكح ) هأَهب يف ثُبْ لزهب ػٕلٍباٌيت ادلربهاد 

 ٌٍزىواه واإلؿبٌخ.

 

نٖ ادلبكح ِٓ ادلشووع ثمبٔىْ حتًُ ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ ِوئُبهتب يف ٘ :( يكسًزا961ادلادج ) -

( فموح أوىل أػالٖ، ومٌـه  849ادلبكح ) هأَهب يف ثُبْ لزهب ػٕلماد ادلربهاد اٌيت ٍب ئىل

 .ًِٕؼب ٌٍزىواه واإلؿبٌخ

 

ـًا:   :حزأٌ انهجُــسادسـ

ثزؼلًَ ثؼغ أؽىبَ لبٔىْ اإلعواءاد اجلٕبئُخ اٌظـبكه  ِشووع اٌمبٔىْ  رلاهٍذ اٌٍغٕخ     

، )ادلؼل يف ػىء االلزواػ ثمبٔىْ ادلملَ ِٓ رلٍـٌ  2002( ٌَٕخ 46ثبدلوٍىَ ثمبٔىْ هلُ )

ُخ واألولـبف،  حبؼىه شلضٍٍ وىاهح اٌلافٍُخ، وشلضً وىاهح اٌؼلي واٌشإوْ اإلٍـالِ  إٌىاة(

وشلضٍٍ ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ حلمىق اإلَٔبْ، وادلَزشبه اٌمبٔىين ٌٍغٕخ، واؿٍؼذ اٌٍغٕخ ػًٍ لواه 

ػًٍ هأٌ جلٕخ اٌشإوْ اٌزشوَؼُخ واٌمبٔىُٔـخ  و اة وِوفمبرٗ ثشأْ ِشووع اٌمبٔىْ،إٌىرلٌٍ 
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وػٍـً  اٌمبٔىْ ِٓ إٌبؽُخ اٌلٍزىهَخ،  ِشووعدبغٌٍ اٌشىهي واٌنٌ عبء ِإوًلا ٌَالِخ 

 هأٌ ادلإٍَخ اٌىؿُٕخ حلمىق اإلَٔبْ.

 وَزأٌف ِشووع اٌمبٔىْ فؼاًل ػٓ اٌلَجبعخ ِٓ أهثغ ِىاك ػًٍ إٌؾى اِيت: 

( 88( و)77( و)64( و)63( و)57( و)88: رؼّٕذ اٍزجلاي ٔظىص ادلىاك )ادلادج األوىل

( 848( و)فموح صبُٔـخ  834( و)833فموح أوىل( و) 86اٌفمورني األوىل واٌواثؼخ( و) 84و)

( 879( و)867فموح أوىل( و) 863اٌفمورني األوىل واٌضبٌضخ( و) 868( و)849( و)844و)

اٌفمورني األوىل واٌواثؼخ(  263فموح صبُٔخ( و) 268فموح صبُٔخ( و) 895فموح أوىل( و) 887و)

فمـوح صبٌضـخ(    302( و)297فموح أوىل( و) 294( و)286فموح أوىل( و) 283( و)288و)

( ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد اجلٕبئُخ اٌظبكه ثبدلوٍىَ ثمبٔىْ 422( و)328( و)328( و)384و)

 .2002( ٌَٕخ 64هلُ )

( ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد اجلٕبئُخ اٌظبكه 842: رؼّٕذ ئػبفخ فموح صبٌضخ ئىل ادلبكح )ادلادج انثاَُح

ِىـوًها(   842، وئػبفخ ِبكرني علَلرني ثولٍّ )2002( ٌَٕخ 64ثبدلوٍىَ ثمبٔىْ هلُ )

 ِىوًها( ئىل اٌمبٔىْ ٔفَٗ. 849)و

( ِٓ لبٔىْ اإلعـواءاد اجلٕبئُـخ   847: رؼّٕذ ئٌغبء اٌفموح األفريح ِٓ ادلبكح )ادلادج نثانثح

 .2002( ٌَٕخ 46اٌظبكه ثبدلوٍىَ ثمبٔىْ هلُ )
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 : رٕفُنَخ.ادلادج انساتعح

إلعـواءاد  وهأد اٌٍغٕخ أْ ِشووع اٌمبٔىْ ِملَ ثؼل فزوح وعُيح ِٓ رٕفُن لـبٔىْ ا      

اجلٕبئُخ، وأْ ِىعجبد حبش رؼلًَ اٌمبٔىْ رزـٍت االٔزظبه ِلح أؿىي ػًٍ ؿٍت اٌزؼـلًَ،  

وّب هأد اٌٍغٕخ أٔٗ ِٓ األفؼً اإلثمبء ػًٍ إٌظىص األطٍُخ ٌزؾمك أغواػهب، وٍ٘ رزفـك  

ِغ حتمُك ػّبٔبد ادلزهُ واحملبوّخ اٌؼبكٌخ واإلعواءاد اٌيت رزىافك ِـغ ؽمـىق اإلَٔـبْ،    

ِشووع لبٔىْ ثزؼلًَ ثؼغ أؽىبَ لبٔىْ  ػًٍ اٌٍغٕخ ئىل ػلَ ادلىافمخ ِٓ ؽُش ادلجلأ وأزهذ

، )ادلؼل يف ػىء االلزواػ 2002( ٌَٕخ 46اإلعواءاد اجلٕبئُخ اٌظبكه ثبدلوٍىَ ثمبٔىْ هلُ )

، ومٌه ثبٌزىافك ِغ لواه رلٌٍ إٌىاة ادلـىلو، وٌألٍـجبة   ثمبٔىْ ادلملَ ِٓ رلٌٍ إٌىاة(

 اِرُخ:

 

 ادج األوىل:ادل -

: روي اٌٍغٕخ أْ رمًٍُ ِلح اٌزؾمُك يف ٘نٖ ادلبكح لل ال ََبػل ػًٍ ئعـواء  (25يادج ) -

اٌزؾمُك اٌالىَ ورتغ األكٌخ اٌىبفُخ، وٍ٘ ختبٌف ِب اٍزمود ػٍُٗ ِؼظـُ اٌزشـوَؼبد   

 اإلعوائُخ اٌؼوثُخ.

 

( 63: روي اٌٍغٕخ أْ ٕ٘بن ِغبَوح ثني اٌفموح اجللَلح ادلؼبفخ ئىل ٔض ادلبكح )(63يادج ) -

ِٓ لبٔىْ اإلعواءاد اجلٕبئُخ وثني إٌض احلبيل ذلب، فبٌفموح اجللَـلح عؼٍـذ اٌيَـبهح    
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وإٌبئـت اٌؼـبَ    واٌزفزُش اٌنٌ َزُ ػٓ ؿوَك هؤٍبء وووالء زلىّخ االٍزئٕبف اٌؼٍُـب 

وروفغ رمبهَو ثشأٔٗ ئىل اجملٌٍ األػًٍ ٌٍمؼبء، يف ؽني أْ  وعىثًُب وَزُ وً صالصخ أشهو،

إٌض احلبيل أػـً احلك ثبٌيَبهح واٌزفزُش اٌنٌ َزُ ػٓ ؿوَك هئٌُ احملىّـخ اٌىـربي   

ادللُٔخ ولؼبح رٕفُن اٌؼمبة وأػؼبء إٌُبثخ اٌؼبِخ، ومل َزـٍت ئػلاك رمبهَو ثشأهنب، كوْ أْ 

 َىىْ ٕ٘بن ِربه ٌٍزؼلًَ.

 

روي اٌٍغٕخ أْ ٕ٘بن أزمبًطب ِٓ ؽك ادلَغىْ يف رمل  اٌشىىي، ؽُـش   :(66يادج ) -

عبء اٌزؼلًَ يف ادلبكح ثأْ ٌىً َِغىْ احلك يف رمل  اٌشىىي وزبثُخ، ثُّٕب إٌض احلبيل 

 جيُي رمل  اٌشىىي وزبثُخ أو شفهُخ.

 
اٌشوؿخ روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح لل َؼُك ِٓ حتووبد ػجبؽ  :(55يادج ) -

 وِب َزـٍجٗ ػٍّهُ ِٓ ػٍُّبد اٌزلفً اٌَوَغ ٌزؾمُك اٌؼلاٌخ وػلَ ئفالد اجملوِني.

 
روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ٘نٖ ادلبكح ثاٌياَ إٌُبثخ اٌؼبِخ ثـبٌزؾمُك يف   :(49يادج ) -

خ رتُغ اجلٕؼ ِضً اجلٕبَبد أِو خيبٌف اٌـبثغ اٌؼٍٍّ وَؼزرب رلفاًل يف رملَواد ػًّ إٌُبث

 اٌؼبِخ.

روي اٌٍغٕخ أْ اٌؼّبٔبد اٌىاهكح يف ٘ـنٖ ادلـبكح    :انفمسذني األوىل وانساتعح( 46يادج ) -

 وادلزؼٍمخ ثاعواءاد اٌزؾمُك ٍ٘ ػّبٔبد ِزؾممخ ثبٌفؼً يف إٌض احلبيل.
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: روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ثاصجبد ٔلة إٌُبثخ ٌٍؼؼى فمسج أوىل( 46يادج ) -

اٌزؾمُك ِزؾمك ثبٌفؼً يف إٌض احلبيل، وفك أٔظّخ اٌؼًّ ادلَزمو ػٍُهب يف اٌنٌ ٍُزىىل 

 إٌُبثخ اٌؼبِخ.

 
: روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ثىعىة ئؿالع ادلزهُ ػًٍ ؽمىلٗ (933يادج ) -

اإلعوائُخ ػٕل اٌزؾمُك ِؼٗ ال كاػٍ ذلب، ومٌه ألْ ٘نا اٌفؼً ِزؾمك يف إٌض األطـٍٍ،  

  ثالؽ ادلزهُ دبب ٌٗ ِٓ ؽمىق أصٕبء اٌزؾمُك.ؽُش َزُ ئ

 
: روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ثاٌياَ زلبٍِ اٌلفبع ثزمل  فمسج ثاَُح(936يادج ) -

كفبػٗ فالي صالصخ أَبَ يف اٌزؾمُك ئما مل ََّؼ ٌٗ ثبٌزلفً شفىًَب حيلك ػًّ احملبٍِ اٌنٌ 

 ٔخ اٌزؾمُك اٌيت لوههتب ادلبكح ٌٍّزهُ. رموه ٌٗ ئثلاء كفبػٗ يف أٌ ولذ وَهله ػّب

 
ِلح ئَلاع ادلزهُ يف احلـجٌ   ثزمًٍُ: روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح (969يادج ) -

حلني اٍزغىاثٗ حبُش ال ريَل ػًٍ اصٕيت ػشوح ٍبػخ، ال ََٕغُ ِغ اٌىالغ اٌؼٍٍّ، وِـب  

َغ ٌٗ اٌىلذ يف ؽبٌخ رمظـري  َزـٍجٗ األِو ِٓ ئعواءاد اٌجؾش اجلٕبئٍ و٘ى ِب لل ال َز

 ادللح.
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: روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ثَمىؽ ِالؽمخ ادلزهُ اذلـبهة يف  (966يادج ) -

ِىاك اجلٕؼ ثؼل ِووه ٍٕخ ئمنب ٘ى ئفَبػ ٌٍّزهُ ٌٍهوة، ؽُش ئْ ِالؽمخ ادلزهُ ِهّـب  

 ؿبٌذ ِلح ٘وثٗ رظً وعىثُخ، فبطخ ِغ اٌلالئً اٌمىَخ ػًٍ اهتبِٗ.

 

: روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ادلزؼٍك ثبإلفواط ادلإلـذ ٌٍّزـهُ   (961ادج )ي -

ِمبثً ػّبْ ِبيل وؿوق اٌـؼٓ فُٗ ئمنب َزؼبهع ِغ ِب رموه ٌٍُٕبثخ اٌؼبِخ ِـٓ ٍـٍـبد   

 رملَوَخ يف ٘نا اٌشأْ، وّب أْ ؽبالد اإلفواط اٌفىهٌ ِموهح ثبٌفؼً.

 
: روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلـبكح ثبٌَٕـجخ   ثح(انفمسذني األوىل وانثان 969يادج ) -

ٌٍشبوٍ واجملين ػٍُٗ ثبٌـؼٓ يف األِو اٌظبكه ِٓ إٌُبثخ اٌؼبِخ ثأال وعٗ إللبِخ اٌـلػىي  

 اجلٕبئُخ؛ َزؼني أْ َظً ِموًها ٌظبؽت احلك ادللين، ثبػزجبه٘ب األػُ واألمشً.

 
روي اٌٍغٕخ أٔٗ ِٓ األفؼً اإلثمبء ػًٍ اٌـٕض احلـبيل، ألْ    :فمسج أوىل( 963يادج ) -

ِٓ ٍٍـخ إٌبئت اٌؼـبَ  ( 862)اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح َٕض ػًٍ ِواػبح ِب وهك يف ادلبكح 

إلطلاه لواه اٌؼىكح ٌٍزؾمُك ثؼل ئطلاه األِو ثأال وعٗ إللبِخ اٌلػىي اجلٕبئُـخ، فـاْ   

وٍ٘ ِووه صالصخ شهىه، واهرجبؽ اِفو ثظهـىه   احلىّني سلزٍفبْ الهرجبؽ أؽلمهب ثبدللح

 ولبئغ علَلح ؽىت وٌى ثؼل أمؼبء رٍه ادللح. 
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: روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ادلزؼٍك حبك إٌُبثخ اٌؼبِخ يف ؿٍـت  (965يادج ) -

ٔلة لبػٍ اٌزؾمُك وعؼً مٌه ِٓ ٍٍـخ إٌبئت اٌؼبَ ال كاػٍ ٌٗ، ألْ ٍـٍـخ إٌُبثـخ   

 وهح ثمىح اٌمبٔىْ وٍ٘ فظُ يف اٌلػىي كوْ ؽك ٔلة أٌ ٍٍـخ أفوي فُهب.اٌؼبِخ ِم

 

روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ادلزؼٍك دبٕؼ إٌُبثـخ اٌؼبِـخ ؽـك     :(951يادج ) -

االٍزئٕبف يف لواه لبػٍ اٌزؾمُك ثأال وعٗ إللبِخ اٌلػىي ال كاػٍ ٌٗ، ألْ إٌض احلبيل 

 حيمك اذللف.

 
روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاكه يف ادلبكح خبظىص ولف اٌلػىي  :ج أوىل(فمس 945يادج ) -

اجلٕبئُخ ئما وبْ احلىُ فُهب َزىلف ػًٍ اٌفظً يف َِأٌخ ِٓ َِبئً األؽىاي اٌشقظُخ ال 

 كاػٍ ٌٗ ألٔٗ ِزؾمك ثبٌفؼً، و٘ى ِب َؼل ٍٍـخ عىاىَخ ٌٍّؾىّخ.

 

وهك يف ٘نٖ ادلبكح وعىة ئفـبه ادلزهُ ثزفبطًُ أكٌخ االهتـبَ   :فمسج ثاَُح( 912يادج ) -

ػٕل ئفـبهٖ ثبحلؼىه ٌٍُٕبثخ اٌؼبِخ، وروي اٌٍغٕخ أٔٗ ديىٓ ئؿالع ادلزهُ وزلبُِٗ ثبٌزفبطًُ 

 دبغوك احلؼىه ئىل إٌُبثخ.

 
روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ثبٌَٕجخ ٌىعىة حتلَـل   :فمسج ثاَُح( 169يادج ) -

 وبْ اجلوديخ أو اٌىلبئغ ادلىعجخ ٌٍؼمىثخ يف ؽىُ اإلكأخ، ٘ى ِزؾمك ثبٌفؼً.أه
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وهك يف ٘نٖ ادلبكح رمًٍُ ِلح ثـالْ احلىُ يف غري : انفمسذني األوىل وانساتعح( 163يادج ) -

ًِب، وروي اٌٍغٕخ أْ ادللح احلبٌُـخ ِٕبٍـجخ   ًِب ئىل مخَخ ػشو َى  ؽبٌخ اٌرباءح ِٓ صالصني َى

 اٌمبٔىْ. غري٘ب ِٓ ادللك اٌىاهكح يف مادك ِغ ورزىاف

  

: روي اٌٍغٕخ أْ اٌؼجبهح اٌيت وهكد يف ٘نٖ ادلبكح ثشأْ ثـالْ أٌ ئعـواء  (149يادج ) -

ًَب ٌلي اٌمؼبء.  ٌؼلَ ِواػبح أٌ ِظٍؾخ ٌٍؼلاٌخ أو ٌٍّزهُ، شلىٓ أْ حتلس ٌج

 
ؽك احملبٍِ يف ػلَ  روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ثشأْ :فمسج أوىل( 143يادج ) -

ِؼبهػخ أٌ ئعواء ؽىت ئلفبي ثبة ادلوافؼخ، ئمنب ٘ى ٔض َزؼبهع ِغ ِب رموه ٌٍّؾبٍِ ِٓ 

 واعجبد وػّبٔبد اٌلفبع يف أٌ ولذ ؿىاي ِلح اٌزؾمُك واحملبوّخ.

 
 روي اٌٍغٕخ اإلثمبء ػًٍ إٌض احلبيل ألٔٗ حيمك اذللف ادلٕشىك. :(146يادج ) -

 
روي اٌٍغٕخ أْ إٌض احلبيل حيمك اذللف وَـجك يف ئعـواءاد   :فمسج أوىل( 116يادج ) -

 االٍزئٕبف.

روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح خبظىص ِل ِلح اٌـؼٓ ثؼل أزهبئهب  :(115يادج ) -

 فُٗ ريَل ال كاػٍ ٌٗ.
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روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ادلزؼٍـك حبـك زلىّـخ     :فمسج ثانثح( 301يادج ) -

االٍزئٕبف يف ئٌغبء احلىُ ِزؾمك يف ثؼغ احلبالد اٌيت أوهك٘ب ٔض ادلـبكح يف اٌمـبٔىْ   

 األطٍٍ.

 

روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح خبظىص ئشواف اٌٍَـخ اٌمؼـبئُخ   :(396يادج ) -

ً يف أػّبي اٌٍَـبد جببٔت ٍٍـخ اٌزفزُش ادلمـوهح  ػًٍ ِإٍَبد اٌزٕفُن اٌؼمبثُخ رلف

 ٌٍُٕبثخ اٌؼبِخ.

 
روي اٌٍغٕخ أْ اٌزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح ثبٌَٕجخ حلبعخ إٌُبثخ اٌؼبِخ ئىل ئمْ  :(319يادج ) -

ِٓ لبػٍ رٕفُن اٌؼمبة الٍزقلاَ اٌمىح ٌزٕفُن األؽىبَ اٌمؼبئُخ، ٘ى أِو خيـبٌف ِـب   

 ؿجُؼخ األِىه ٌؼًّ إٌُبثخ. رَزىعجٗ

 

ثبٌَٕجخ ٌٍزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح و٘ى أْ ؽىُ اإلػلاَ اٌجبد َظله ِـٓ   :(314يادج ) -

زلىّخ اٌزُُّي، روي اٌٍغٕخ أْ احلىُ ِـؼىْ فُٗ يف وً األؽىاي أِبَ زلىّخ اٌزُُّي حبىُ 

 اٌمبٔىْ.
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زظبص وىَو اٌؼـلي ثشـأْ   : ثبٌَٕجخ ٌٍزؼلًَ اٌىاهك يف ادلبكح و٘ى ئٌغبء اف(611يادج ) -

فاْ اٌٍغٕخ روي أْ ٘نٖ أِىه رٕظّهب ارفبلُـبد   ئعواءاد رٍَُُ اجملوِني ٌٍلوي األعٕجُخ،

 كوٌُخ.

 انثاَُح: ادلادج -

أْ ئػبفخ فموح صبٌضخ ٌٍّبكح ثأْ ُرَـجت لـواهاد    روي اٌٍغٕخ فمسج ثانثح(: 961يادج ) -

احلجٌ االؽزُبؿٍ اٌظبكهح ِٓ إٌُبثخ اٌؼبِخ ال كاػٍ ذلب، فهى ئعـواء حتفظـٍ دلظـٍؾخ    

 اٌزؾمُك.

ِىوًها(  842روي اٌٍغٕخ أٔٗ ال كاػٍ إلػبفخ ِبكح علَلح ثولُ ) يكسًزا(: 961يادج ) -

 بؿٍ، ألْ ٘نا األِو ِزؾمك ثبٌفؼً.ختزض حبك ادلزهُ يف اٌزظٍُ ِٓ لواه احلجٌ االؽزُ

 
( ِـٓ لـبٔىْ   847وهك يف ٘نٖ ادلبكح ؽنف اٌفموح األفريح ِٓ ادلـبكح )  :ادلادج انثانثح -

 ٘نٖ ادلبكح لل مت رؼلٍَهب ِإفًوا. اإلعواءاد اجلٕبئُخ، وروي اٌٍغٕخ أْ

 

 اخرُاز يمسزٌ ادلىػىع األطهٍ واالحرُاطٍ: :اـًساتعــــ

( ِٓ اٌالئؾخ اٌلافٍُخ جملٌٍ اٌشىهي، ارفمذ اٌٍغٕخ ػًٍ افزُبه 39ادلبكح )ئػّباًل ٌٕض      
 وً ِٓ:

ـًا.ـيمسًزا أطهُ  األسراذج سىسٍ حاجٍ زلًد ذمىٌ سعادج .9  ـ

ـًا.   زلًد عهٍ اخلصاعٍسعادج اندكرىز  .1  يمسًزا احرُاطُ
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ـًا:   ذىطُـح انهجُـح:ثايُـــــ

مبٔىْ، فاْ ِشووع اٌيف ػىء ِب كاه ِٓ ِٕبلشبد وِب أثلٌ ِٓ آهاء أصٕبء كهاٍخ 

ترعدَم تعغ أحكاو لاَىٌ يشسوع لاَىٌ ادلىافمح يٍ حُث ادلثدأ عهً تعدو اٌٍغٕخ رىطٍ 

)ادلعد يف ػىء  ،1001( نسُح 66اإلجساءاخ اجلُائُح انظادز تادلسسىو تماَىٌ زلى )

 ، وذنك تانرىافك يع لساز رلهس انُىاب ادلىلس.االلرساح تماَىٌ ادلمدو يٍ رلهس انُىاب(

 
 

 واأليس يعسوع عهً اجملهس ادلىلس الختاذ انالشو ،،،

 

 

    د. عثدانعصَص عثداهلل انعجًاٌ                          د. زلًد عهٍ اخلصاعٍ              

                                                              هجُح                                             انزئُس                                           انهجُح َائة زئُس      
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 م2016 هايو 4التاريخ: 
 

 

 عجداهلل انعجًبٌ       احملرتو عجدانعسيس/ سعبدح اندكتىر
 رئيــس جلُخ انشؤوٌ اخلبرجيخ واندفبع واأليٍ انىطُي 

 
 

رقن ) ( لسٌة ) ( بتعديل بعض أحكام  قاًوى اإلجراءات  هشروع قاًوىالووضوع: 

)الوعد في ضوء االقتراح 2002( لسٌة 46الجٌائية الصادر بالورسوم بقاًوى رقن )

  بقاًوى الوقدم هي هجلس الٌواب(.

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

و، أسفق يعاني انسيذ عهي بٍ صانح انصانح سئيس 6665 أبشيم 65بحاسيخ      

 هشروع قاًوى ، َسخة يٍ(6د  5ص ل ت ق/ ف  555ى )انًجهس، ضًٍ كحابه سق

رقن ) ( لسٌة ) ( بتعديل بعض أحكام  قاًوى اإلجراءات الجٌائية الصادر بالورسوم 

هي هجلس وقدم )الوعد في ضوء االقتراح بقاًوى ال2002( لسٌة 46بقاًوى رقن )

إني نجُة انشؤوٌ انحششيعية وانقاَوَية، ورنك نًُاقشحه وإبذاء انًالحظات  ،الٌواب(

 عهيه نهجُة انشؤوٌ انخاسجية وانذفاع واأليٍ انوطُي.
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عقااذت نجُااة انشااؤوٌ انحشااشيعية وانقاَوَيااة اجحًاع ااا م 2016 هااايو 4وبحاااسيخ      

، ورنااك بورااوس انًسحشاااس انًاازكوس ، حيااا اطهعااث عهااي يشااشوع انقاااَوٌالعشااريي

 انقاَوَي بانًجهس.

 

نًبااد   إني عاذو يخانةاة يشاشوع انقااَوٌ –بعذ انًذاونة وانُقاش  –واَح ث انهجُة       

 وأحكاو انذسحوس.

 

 

 رأي اللجٌة:

 

رقن ) ( لسٌة ) ( بتعديل بعض أحكام  قاًوى  هشروع قاًوىجشى انهجُة سالية      

)الوعد في 2002( لسٌة 46اإلجراءات الجٌائية الصادر بالورسوم بقاًوى رقن )

 .يٍ انُاحية انذسحوسية، هي هجلس الٌواب(ضوء االقتراح بقاًوى الوقدم 

 

 

 

  دالل جبسى انسايد                                      

 رئيس جلُخ انشؤوٌ انتشريعيخ وانقبَىَيخ                             

 

 
 

 

 


