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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بشأن تعديل المادة 

( 58( من القانون رقم )11)

م بشأن حماية 2006لسنة 

المجتمع من األعمال اإلرهابية، 

)المعد  في ضوء االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس الشورى(.
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 م 2017يناير  17التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيالعاشر التقرير 

من مجلس مشروع قانون )مصاغ بناء على اقتراح بقانون بخصوص 

( لسنة 58( من القانون رقم )11الشورى( بشأن تعديل المادة )

 م بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية2006

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع

 

 مقدمـة:

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي       

/ص ل خ 430السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

والذي تم بموجبه تكليف  م،2017يناير  5( المؤرخ في 3د 4أ/ ف

مشروع قانون )مصاغ بناء على اقتراح بقانون من اللجنة بدراسة ومناقشة 

( لسنة 58( من القانون رقم )11ى( بشأن تعديل المادة )مجلس الشور

، على أن تتم دراسته م بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية2006

 وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.

 

 



51 

 

 إجراءات اللجنة: -أوالً

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 16تدارستتتتت اللجنة مشتتتتروع القانون في اجتماععا الستتتتاب  المواف   (1)

 م.2017يناير 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتعا على الوثائ  المتعلقة بمشتتتتتتروع القانون  (2)

 موضوع النظر والتي اشتملت على: 

 (مرفققرار مجلس النواب ومرفقاته. ) -

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

مشروع القانون المذكور، ومذكرتي هيئة التشري  واإلفتاء القانوني،  -

 (مرفقوالحكومة الموقرة. )

 

 وبدعوة من اللجنة شارك في االجتماع كل من:  (3)
 

  وقد حضر:العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة ، 
 

 وكيل وزارة لشؤون العدل.  السيد وائل رشيد بوعالي  .1

 

  ،وقد حضر:وزارة الداخلية 

 من إدارة الشؤون القانونية.  النقيب محمد يونس الهرمي  .1

 من إدارة الشؤون القانونية.   المالزم أحمد عبداهلل الجازي .2
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الدكتور كما شتتتتتتارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس  -

 علي حسـن الطوالبة المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

 .سهيرا عبداللطيف لسيدةتولى أمانة ستر اللجنة ا  -

 
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــًا

رأت لجنة الشتتتتتؤون التشتتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتتورى ستتتتتالمة      

مشتتتروع القانون من الناحيتين الدستتتتورية والقانونية، كما أوصتتتت اللجنة 

بتتأهميتتة المالحظتتات الواردة في متتذكرتي الحكومتتة وهيئتتة التشتتتتتتتتتري  

واإلفتاء القانوني بشتتتأن مشتتتروع القانون، وتقترة إضتتتافة عبارة إلى المادة 

على النحو التتتالي: نأن تؤول جمي  الارامتتات المحكوم بعتتا في ( 11)

الجرائم اإلرهابية إلى صتتتتتتتندور المتضتتتتتتتررين من تلب األعمال اإلرهابيةن. 

 )مرف (

    

 :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي وزارة  -ثالثــــًا

عدل      بدت وزارة ال عا على  والشتتتتتتتتتؤون اإلستتتتتتتتتالمية واألوقاف أ موافقت

التعتتتتديالت التي أجراهتتتتا مجلس النواب الموقر على المتتتتادة األولى من 
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( 58( من القانون رقم )11مشتتتتروع القانون وهي إعادة صتتتتياةة المادة )

 م بشأن حماية المجتم  من األعمال اإلرهابية.2006لسنة 

    

 رأي وزارة الداخلية: -رابعــــًا

أبتتدت وزارة التتدا ليتتة موافقتعتتا على التعتتديالت التي أجراهتتا مجلس     

النواب الموقر على المادة األولى من مشتتتتتروع القانون وهي إعادة صتتتتتياةة 

م بشأن حماية المجتم  2006( لسنة 58من القانون رقم ) (11المادة )

 من األعمال اإلرهابية.

 

 رأي اللجنــة: -خامســــــًا

المذكور م  ممثلي الجعات المعنية،  لجنة مشروع القانونتدارست ال     

على رأي واطلعت اللجنة ، والمستتتتتشتتتتار القانوني لشتتتتؤون اللجان بالمجلس

لجنة الشتتتتؤون التشتتتتريعية والقانونية بمجلس الشتتتتورى والذي جاء مؤكد ا 

، كما اطلعت لستتالمة مشتتروع القانون من الناحيتين الدستتتورية والقانونية

، واستتتتتعرضتتتتت س النواب ومرفقاته بشتتتتأن مشتتتتروع القانونقرار مجل على

، مادتينمن  –فضتتتال  عن الديباجة  –اللجنة مواد المشتتتروع والذي يتألف 

( 11على استتتتبدال النل المقترة بنل المادة رقم ) المادة األولىنصتتتت 

من قانون حماية المجتم  من األعمال اإلرهابية، وذلب على النحو التالي: 
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مدة ال تزيد على  مس سنوات وبالارامة التي ال تقل عن  نيعاقب بالسجن

ألفي دينار وال تزيد على  مستتتتتتتتتة األف دينار كل من روت أعماال  تكو ن 

جريمة تنفيذ ا لارض إرهابي، أو قام بأي شكل من األشكال بتمجيد أو 

 تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجي  عمل إرهابي.

 مس ستتتتتتنوات كل من حاز أو أحرز ويعاقب بالستتتتتتجن مدة ال تزيد على 

بالذات أو بالواستتتتتتتتاة محرر ا أو مابوع ا يتضتتتتتتتتمن التروي  أو التمجيد أو 

يذ أو التشتتتتتتتتتجي ، متى كان ذلب بقصتتتتتتتتتتد  التعظيم أو التبرير أو التحب

التوزي ، وكذلب كل من حاز أو أحرز أية وستتتتتيلة من وستتتتتائل الاب  أو 

أو أعدت لالستتتتعمال ولو  التستتتجيل أو العالنية أي ا كان نوععا، استتتتعملت

بصتفة وقتية لاب  أو تستجيل أو إذاعة ذلب التروي  أو التمجيد أو التعظيم 

 جاءت تنفيذية. المادة الثانية أو التشجي ن ، و

 

نة 58( من القانون رقم )11أما النل األصتتتتتتتتتلي للمادة )      ( لستتتتتتتتت

ية فقد نل على:  2006 هاب ية المجتم  من األعمال اإلر بشتتتتتتتتتتأن حما

قب بالحبس وبالارامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على  مستة نيعا

 آالف دينار كل من روت أية أعمال تكو ن جريمة تنفيذ ا لارض إرهابي.

 

ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على  مس ستتتتتتتتتنوات كل من حاز أو أحرز 
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بالذات أو بالواستتتتتتاة محرر ا أو مابوع ا يتضتتتتتتمن ذلب التروي  متى كان 

صد التوزي ، وكذلب كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل ذلب بق

الاب  أو التستتتتتتتتتجيل أو العالنية أيعا كان نوععا، استتتتتتتتتتعملت أو أعدت 

 لالستعمال ولو بصفة وقتية لاب  أو تسجيل أو إذاعة ذلب التروي ن.

 

وترى اللجنتتة أهميتتة مشتتتتتتتتتروع القتتانون في مواجعتتة بع  مظتتاهر        

القيام بأعمال إرهابية والتي ال تاايعا مظلة  وأشتتتتتتتتتكال التحري  على

التجريم وفق ا للنل الحالي بما ييستتتتتتتتتر لمرتكبيعا اإلفالت من العقاب 

وذلب تحت مظلة حرية التعبير، مما تستتتتتتتبب في زيادة وتيرة أعمال العنف 

واإلرهاب  الل الفترة الماضتتتتتتتية، األمر الذي يقتضتتتتتتتي تعديل هذا النل 

المظاهر واألشتتتتتتكال وتشتتتتتتديد العقاب على على نحو يكفل تجريم هذه 

 .مرتكبيعا للحد منعا والحيلولة دون إفالتعم من العقاب

 

كما أن التعديالت التي أجراها مجلس النواب تأتي في إطار فلستتتفة      

قانون حماية المجتم  من األعمال اإلرهابية لتشمل جمي  هذه الجرائم وما 

والتبرير والتشتتتتتتتتتجي ، وكتتذلتتب  يرتبط بعتتا من أعمتتال التروي  والتعظيم

 الدعاية والنشر لعذه األعمال اإلرهابية. 
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مشــروع وفي ضتتوء ذلب توصتتي اللجنة بالموافقة من حيم المبدأ على      

قانون )مصــــاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشــــورى( بشــــأن تعديل 

م بشـــــــــأن حماية 2006( لســـــــــنة 58( من القانون رقم )11المادة )

بالتعديالت  مواد المشتتتتتروع ، والموافقة علىاألعمال اإلرهابيةالمجتمع من 

 التي أجراها مجلس النواب عليه كما وردت في الجدول المرف .

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -سادســـــًا

( من الالئحة الدا لية لمجلس الشتتتتتتورى،  39إعماال  لنل المادة )      

 كل من:اتفقت اللجنة على ا تيار 

 مقررًا أصليــــًا.  سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي .1

 مقررًا احتياطيـًا.  سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري .2
 

 توصيـة اللجنـة: -سابعـــــــًا

في ضتتوء ما دار من مناقشتتات وما أبدي من آراء أثناء دراستتة مشتتروع 

 القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي:

 

من حيث المبدأ على مشروع قانون )مصاغ بناء على اقتراح الموافقة  -  

( من القانون رقم 11بقانون من مجلس الشورى( بشأن تعديل المادة )

 .م بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية2006( لسنة 58)
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الموافقة على نصـــوص مواد مشـــروع القانون كما وردت تفصـــيالً في  -

 الجدول المرفق.

 

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،واألمر 

 

 خالد محمد جبر المسلم            د. محمد علي الخزاعي            

 رئيس اللجنة                               نائب رئيس اللجنة
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( لسنة 58( من القانون رقم )11بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى( بشأن تعديل المادة ))مصاغ مشروع قانون 

 م بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية2006

 

( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

 

 

 الديباجة

 

نحن حمددد بن عيسدددددددى  ل 

 خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 الديباجة

 

 دون تعديل

 الديباجة

 

 

 دون تعديل

 الديباجة

 

نحن حمددد بن عيسدددددددى  ل 

 خليفة       

 .ملك مملكة البحرين 
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( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 على الدستور، االطالع بعد

وعلللللى نللللقوللون الللعلل للوبللللق  

الصللللقدر بقلمرسللللو  ب قوون 

و  15رن  ) ، 1976( لسللللللل

 وتعديالته، 

وعللللللى المرسلللللو  ب لللللقوون 

 2002( لسللللللو  47رنلللللل  )

بشللللللين توصللللللي  الصلللللل ق   

 والطبقعللللللللللللل  والوشلللللللللللللر، 

 على الدستور، االطالع بعد

وعلللللى نللللقوللون الللعلل للوبللللق  

الصللللقدر بقلمرسللللو  ب قوون 

و  15رن  ) ، 1976( لسللللللل

 وتعديالته، 

وعللللللى المرسلللللو  ب لللللقوون 

 2002( لسللللللو  47رنلللللل  )

بشللللللين توصللللللي  الصلللللل ق   

 والطبقعللللللللللللل  والوشلللللللللللللر، 
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( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

وعلللللللللى نللللللللقوون  مقيلللللللل  

المجتملللللللع ملللللللن ا عملللللللقل 

اإلرهقبيللللللللللللل  الصلللللللللللللقدر 

( لسللللو  58بقل للللقوون رنلللل  )

 وتعديالته، 2006

رى ومجلس أنر مجلس الشو

الوواب ال قوون اآلتي وصللله، 

 وند صدنوق عليه وأصدروقه:

 

وعلللللللللى نللللللللقوون  مقيلللللللل  

المجتملللللللع ملللللللن ا عملللللللقل 

اإلرهقبيللللللللللللل  الصلللللللللللللقدر 

( لسللللو  58بقل للللقوون رنلللل  )

 وتعديالته، 2006

الشورى ومجلس أنر مجلس 

الوواب ال قوون اآلتي وصللله، 

 وند صدنوق عليه وأصدروقه:
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( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 المادة األولى

 

 

 

 

 

بللقل بس وبللقلةراملل   يعللقنللب

التي ال ت لل عن أليي ديولقر 

وال تزيد على خمسلللل   ال  

 المادة األولى

 

 

 

 

 

يسلللللللتبللدل بور المللقد  رن  

( 58( من ال قوون رن  )11)

بشللللين  مقي   2006لسللللو  

 المادة األولى

 

إعقد  صلللللللوة المقد  على  -

 الو و الوارد أدوقه.

 

 

 )نص المادة بعد التعديل(

يسلللللللتبللدل بور المللقد  رن  

( 58) ( من ال قوون رن 11)

 المادة األولى

 

الموا  لل  على نرار مجلس  -

الوواب بللاعللقد  صللللللليللق لل  

المللللقد  على الو و الوارد 

 أدوقه.

 بعد التعديل()نص المادة 

يستبدل بور المقد  رن  

( 58( من ال قوون رن  )11)

 المادة األولى
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( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

ديوللللقر نللللل من رو  أيلللل  

ن جريملل  توييلل  ا  أعمللقل تنو 

 لةرض إرهقبي.

 

ويعقنب بقل بس مد  ال تزيد 

على خمس سلللووا  نل من 

 لللقز أو أ رز بلللقلللل ا  أو 

ا أو  م رر  لواسللللللللطلللل   بللللق

ق يتذلللللللمن  للللل   مطبوعلللل 

الللمللجللتللمللع مللن ا عللمللللقل 

 اإلرهقبي  الور اآلتي:

 

 (11مقد  )

يعقنب بقلسلللللجن مد  ال تزيد 

علللللللى خلللملللس سلللللللللولللوا  

وبللقلةراملل  التي ال ت للل عن 

أليي ديولللقر وال تزيلللد على 

خمسللللللل  ا   ديوقر نل من 

بشلللللين  مقي   2006لسلللللو  

الللمللجللتللمللع مللن ا عللمللللقل 

 اإلرهقبي  الور اآلتي:

 

 (:11مادة )

يعاقب بالسدددددجن مدة د ت يد 

على خمس سدددددنوام كل من 

قام بأي شددددكل من األشددددكال 

عأيم لو  ت ل تروي  لو ا ل بددددا

بشين  مقي   2006لسو  

المجتمع من ا عمقل 

 اإلرهقبي  الور اآلتي:

 

 (:11مادة )

 

يعاقب بالسجن مدة د ت يد 

على خمس سنوام كل من 

قام بأي شكل من األشكال 

رن  يستبدل بور المقد  

( 58( من ال قوون رن  )11)

بشين  مقي   2006لسو  

المجتمع من ا عمقل 

 اإلرهقبي  الور اآلتي:

 

 (:11مادة )
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( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

متى نللللقن  للللل   ترويج  ل ا

ب صلللللد التوزيع، ون ل  نل 

من  قز أو أ رز أي  وسيل  

لطبع أو  من وسللللللللللقوللللل ا

التسللجيل أو العالوي  أي ق نقن 

ووعهق، اسللللتعمل  أو أعد  

  بصي  ونتي لالستعمقل ولو

لطبع أو تسلللللللجيل أو إ اع  

  ل  الترويج.

ن جريمللل   رو  أعملللقال  تنو 

توييللل  ا لةرض إرهلللقبي، أو 

نق  بيي شللللنل من ا شللللنقل 

بتمجيلللد أو تعصي  أو تبرير 

ي  أو تشلللللللجيع عمل  أو ت ب

 إرهقبي.

ويعقنب بقلسجن مد  ال تزيد 

على خمس سللللووا  نل من 

 لللقز أو أ رز بلللقلللل ا  أو 

ا أو  بللللقلللواسللللللللطلللل  ملل للرر 

التبرير لو التشدددددددجيع لعمددل 

ألية لعمال تُكّون  إرهابي لو

لددضددر   جددريددمددددة تددنددفدديدددد  ا

 إرهابي.

بدد ام العقوبددة كددل  ويعدداقددب

ل ام لو من حا  ل و لحر  با

ا لو مطبوع ا  بالواسطة محرر 

يتضدددمن التروي  لو التعأيم 

لو التبرير لو التشددجيع لعمل 

ية لعمال تُكّون إرهابي ل و ل

بالتروي  لو التعأيم لو 

التبرير لو التشجيع لعمل 

لو ألية لعمال تُكّون  إرهابي

جريمة تنفي  ا لضر  

 إرهابي.

ويعاقب ب ام العقوبة كل من 

حا  لو لحر  بال ام لو 

ا لو  بالواسطة محرر 

مطبوع ا يتضمن التروي  لو 

التعأيم لو التبرير لو 

يعاقب بالسجن مدة د ت يد 

على خمس سنوام كل من 

قام بأي شكل من األشكال 

بالتروي  لو التعأيم لو 

التبرير لو التشجيع لعمل 

إرهابي لو ألية لعمال تُكّون 

تنفي  ا لضر  جريمة 

 إرهابي.

ويعدداقددب بدد ام العقوبددة كددل 

من حا  لو لحر  بال ام لو 
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( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

مطبوع ق يتذللمن الترويج أو 

الللتللمللجلليللللد أو الللتللعللصلليلل  أو 

الللتللبللريللر أو الللتلل للبلليلللل  أو 

التشلللللللجيع، متى نللقن  للل  

ب صلللللد التوزيع، ون ل  نل 

من  قز أو أ رز أي  وسيل  

من وسقول الطبع أو التسجيل 

نقن ووعهق، أو ال ق  ي  ي  أ عالو

اسلللللللللتللعللمللللللل  أو أعللللد  

لالسللتعمقل ولو بصللي  ونتي  

لضر  إرهابي  جريمة تنفي  ا

مع علمددب بدد لددكك متى كددان 

 لك بقصدددددد التو يعك وك لك 

كدددل من حدددا  لو لحر  ليدددة 

الطبع لو  وسدديلة من وسددا ل

ان ك العالنية لي االتسدددجيل لو 

نوعهاك اسدددددتعملم لو لعدم 

لالستعمال ولو بصفة وقتية 

لطبع لو تسدددددددجيل لو إ اعة 

التشجيع لعمل إرهابي لو 

لية لعمال تُكّون جريمة 

تنفي  ا لضر  إرهابي مع 

علمب ب لكك متى كان  لك 

قصد التو يعك وك لك كل ب

من حا  لو لحر  لية وسيلة 

من وسا ل الطبع لو 

التسجيل لو العالنية لي ا كان 

نوعهاك استعملم لو لعدم 

لالستعمال ولو بصفة وقتية 

ا لو  محرر  لواسددددددددطددددة  بددددا

مطبوع ا يتضمن التروي  لو 

الددتددعددأدديددم لو الددتددبددريددر لو 

التشدددددددجيع لعمل إرهابي لو 

ليدددة لعمدددال تُكّون جريمدددة 

تنفيددد  ا لضر  إرهدددابي مع 

لك  كان   لكك متى  ب  مب  عل

بقصددددددد التو يعك وك لك كل 

لو لحر  لية وسيلة  من حا 

لطبع لو  من وسددددددددددا ددددل ا



65 

 

( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

لطبع أو تسلللللللجيل أو إ اع  

 للل  الترويج أو التمجيللد أو 

 التعصي  أو التشجيع.

 لددك التروي  لو التعأيم لو 

 التبرير لو التشجيع.

لطبع لو تسجيل لو إ اعة 

 لك التروي  لو التعأيم لو 

 التبرير لو التشجيع.

التسجيل لو العالنية لي ا كان 

نوعهاك اسدددتعملم لو لعدم 

لالستعمال ولو بصفة وقتية 

لطبع لو تسدددددددجيل لو إ اعة 

 لددك التروي  لو التعأيم لو 

 التبرير لو التشجيع.

 

 

 

 الثانيةمادة ال الثانيةمادة ال الثانيةمادة ال الثانيةمادة ال 
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( 11النص األصلي للمادة )

( 58من القانون رقم )

بشأن حماية  2006لسنة 

المجتمع من األعمال 

 اإلرهابية، وتعديالته

نصوص مواد مشروع 

لقانون كما وردت من ا

 الحكومة

 نصوص المواد كما أقرها

 مجلس النواب
 توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها 

 اللجنة

 

على رويس مجلس الوزراء 

نل  يمق يخصه  –والوزراء 

تويي  ه ا ال قوون، ويُعمل  –

بلله من اليو  التللقلي لتللقري  

 وشره  ي الجريد  الرسمي .

  

 دون تعديل

 

 دون تعديل

 

على رويس مجلس الوزراء 

نل  يمق يخصه  –والوزراء 

تويي  ه ا ال قوون، ويُعمل  –

بلله من اليو  التللقلي لتللقري  

 وشره  ي الجريد  الرسمي .
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 م2017 يناير 11التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ سعادة األستاذ
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
)مصاغ بناء على اقتراح بقانون من  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (الموضوع: 

م بشأن 2006( لسنة 58( من القانون رقم )11مجلس الشورى( بشأن تعديل المادة )

 حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.

 تحية طيبة وبعد،،
 

الصالح رئيس المجلس، م، أرفق معالي السيد علي بن صالح 2017 يناير 5بتاريخ      

مشروع قانون رقم ) (  ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  431م )ضمن كتابه رق

)مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى( بشأن تعديل المادة  لسنة ) (

م بشأن حماية المجتمع من األعمال 2006( لسنة 58( من القانون رقم )11)

التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات إلى لجنة الشؤون  ،اإلرهابية

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا م 2017 يناير 11وبتاريخ     

، وذلك بحضور المستشار المذكور ، حيث اطلعت على مشروع القانونالحادي عشر

 بالمجلس.القانوني 

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

، إال أن ا توصؤؤؤؤؤؤي لجنتكم الموقري بالمية المالحظات الواردي في وأحكام الدسؤؤؤؤؤؤتور

مذكرتي الحكومة وليئة التشريع واإلفتاء القانوني بشان مشروع القانون، إضافة إلى 

أنه من خالل مناقشؤؤة المبادئ واألسؤؤس التي قام علي ا مشؤؤروع القانون نقترة إضؤؤافة 

تؤول جميع الغرامات المحكوم ب ا في ( على النحو التالي: " أن 11عباري إلى المادي )

الجرائم اإلرلابية إلى صؤؤؤؤؤؤندوق المتضؤؤؤؤؤؤررين من تلك األعمال اإلرلابية"، على أن 

 تناقش لجنتكم  لذا االقتراة مع الج ات المعنية ومدى مالءمة تطبيقه.  

 

 رأي اللجنة:

اقتراح )مصاغ بناء على  مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (ترى اللجنة سالمة      

( لسنة 58( من القانون رقم )11بقانون من مجلس الشورى( بشأن تعديل المادة )

من الناحيتين الدستورية ، م بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية2006

 والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص مشروع 

قانون بشأن عالوة الغالء، 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون 

المقدم من « بصيغته المعدلة»

 مجلس النواب(
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 م2017مارس  12التاريخ: 

 

انون مشروع ق التقرير اخلامس للجنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص
املقدم و قرتا  بقانون )بصيغت  املعدلة(اال يف ضوءاملعد بشأن عالوة الغالء )

 (.من جملس النواب

 الفصل التشريعي الرابع –دور االنعقاد العادي الثالث 
 

 

 

 :مقدمــــــة

(، 3د 4ر ل   ق /    422 ، وبموجب الخطقب رن  )2016 ديسمبر 8بتقري  

إلى لجو   مجلس الشلللورىرويس  األسدددتا  علي بن صدددالل الصدددالل المعقليأ قل صلللق ب 

مشدددروع قانون بشدددأن عالوة الضالء )المعد  ي الشللل ون المقلي  واالنتصلللقدي  وسلللخ  من 

ه ؛ لموقنشته ودراستمن مجلس النواب(ضوء ادقتراح بقانون )بصيضتب المعدلة( والمقدم 

 وإعداد ت رير بشيوه متذموـ ق رأي اللجو  لعرذه على المجلس المونر.
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 إجراءام اللجنة:-لود  

 لتنفي  التكليف الم كور لعالهك قامم اللجنة باإلجراءام التالية:

 اجتمقعقتهق التقلي : ي الم نور  مشروع ال قوونتدارس  اللجو   (1)

 التاريخ ادجتمــــــــــــاع الرقم

  2016ديسمبر  14 الرابع والثمقوون  .1

  2016ديسمبر  21 الخقمس والثمقوون  .2

  2016ديسمبر  25 السقدس والثمقوون  .3

  2017يوقير  8 السقبع والثمقوون  .4

  2017يوقير  15 الثقمن والثمقوون  .5

  2017يوقير  22 التقسع والثمقوون  .6

  2017يوقير  29 التسعون  .7

  2017 براير  5 ال قدي والتسعون  .8

  2017مقرس  12 السقدس والتسعون  .9

 

ب قوون موذلللللوع الب د والدراسللللل  على  للمشلللللروعاطلع  اللجو  أثوقء دراسلللللتهق  (2)

 الوثقوق المتعل   به والتي اشتمل  على مق يلي:

 (مر قموذوع الب د والدراس .   ) مشروع ال قوون -

 (مر ق) نرار مجلس الوواب ومر  قته. -

رأي لجو  الشللل ون التشلللريعي  وال قوووي  بمجلس الشلللورى والتي أند  سلللالم   -

 (مر قمن الوق يتين الدستوري  وال قوووي .  ) مشروع ال قوون



72 

 

 )مر ق(م نر  بقلرأي ال قوووي بخصور مشروع ال قوون.  -

 )مر ق(رأي وزار  المقلي .  -

 )مر ق(رأي وزار  العمل والتومي  االجتمقعي .  -

 )مر ق(وتعديالته.  بشين الذمقن االجتمقعي 2006( لسو  18 قوون رن  )ال -

 

  2017 يوقير 29بتقري  والموع د  التسلللعون وبدعو  من اللجو  شلللقر   ي اجتمقعهق (3)

 :ممثلون عن

 و ارة العمل والتنمية ادجتماعية: 

 الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي.  السيدة بدرية يوسف الجيب .1

 المستشار القانوني. أسامة كمال متولي السيد .2

 ق مجلسي الشورى والنواب.يمستشار تنس السيد جمال عبدالوهاب قاروني .3

  وقد حضر كل من: مجلسي الشورى والنوابكشؤون و ارة 

 أخصائي تنسيق ومتابعة أول.  السيدة رباب عبدهللا العالي .1

  أخصائي شؤون جلسات.  السيد عيسى جمعة النعار .2

 

  ادجتماع من مجلس الشورى كل من:حضر 

 المســتشار القانـوني لشؤون اللجان. الدكتور محمـــد عبداللـــب الدليمـــي -1

 المستشار ادقتصادي والمالي للمجلس.  السيدة  هرة يوسف رحمة -2

 ر يس البحوث والدراسام.  السـيدة  ـاتن علي العـالي  -3

 ستشار القانوني المساعد.الم السيــد علـــي عبـــدهللا العــــــرادي -4

  ك والسيدة مريم لحمد الريس.السيد محمد رضي محمد وتولى أمقو  ســر اللجو 

 

 :و ارة العمل والتنمية ادجتماعية رلي-ثاني ا

أوذح ممثلو وزار  العمل والتومي  االجتمقعي  موا  ته  على مق جقء به مشروع ال قوون 

من مواد، مشيرين إلى أن مق ور عليه مشروع ال قوون مطبق  عال   سب ال رارا  

الوزاري  بشين موح المست  ين )إلعقو  الدع (  سب اليوق  التي ت  التوا ق بشيوهق بين 
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  التويي ي ، نمق أوه  يرون أوه لو ت  تعديل نقوون الذمقن السلط  التشريعي  والسلط

 .قاالجتمقعي ب يد يشمل موح إعقو  الدع  للمست  ين بدال  من انتراح نقوون مست ل بشيوه

مليون ديوقر سووي ق لتةطي  وي ق  ه ه اإلعقو   120نمق أوذ وا  قج  الوزار  إلى  

 أل  أسر   قلي ق. 115 بـ للمست  ين والم در

 :و ارة الماليةرلي -ثالث ا

أوذ   وزار  المقلي   ي ردهق المر ق عد  اختصقر الوزار  بشين مشروع ال قوون 

 م ل الموقنش .

 

 رلي اللـــــجنة:-رابع ا

 بعد االطالع على مشروع ال قوون، وعلى نرار مجلس الوواب والرأي ال قوووي

سالم  مشروع ال قوون من الوق يتين ، وبعد التيند من للمستشقر ال قوووي لش ون اللجقن

الدستوري  وال قوووي  و   ق لرأي لجو  الش ون التشريعي  وال قوووي  بمجلس الشورى؛ وجد  

لألسر  عالو  الدع ذمقن ب قء واستمرار صر  إلى  مشروع ال قوون يهد  اللجو  أن

يقق عليهق ي ت  االتوالتي تصر   قلي ق  سب الشروط والمعقيير التالب ريوي  م دود  الدخل 

بين السلطتين التشريعي  والتويي ي  عود موقنش  الميزاوي  العقم  للدول  للسوتين المقليتين 

، بقإلذق   إلى أن تنون ه ه العالو  مستود  إلى نقوون يوصمهق ويذمن  2010و 2009

ى أن ( من الدستور والتي تور عل119استمراري  است  قق صر هق، استوقد ا لور المقد  )

ر والمنق آ  التي ت رواإلعانام "يوص  ال قوون ش ون المرتبق  والمعقشق  والتعويذق  

 على خزاو  الدول ".

وتجدر اإلشقر  إلى أن ه ه العالو  يت  صر هق لألسر الب ريوي  م دود  الدخل بوقء  

على ا مر السقمي لصق ب الجالل  المل  الميدى وتوجيه صق ب السمو الملني رويس 

مليون ديوقر  ي الميزاوي  العقم  للدول   100مجلس الوزراء المونر بتخصير مبلغ ب يم  

لصر  دع  مقلي لم دودي الدخل للمسقهم   ي تخيي   2010 – 2009للسوتين المقليتين 

ا من ا ول من يوليو  ، وند جرى 2009ا عبقء المعيشي  عن المواطوين، و ل  اعتبقر 
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بزيقد  عدد المست  ين  يد شمل   2013تعديل معقيير صر  تل  العالو   ي سبتمبر 

( ديوقر، نمق تم  1000وز )( ديوقر وال تتجق700ه ه العالو  من تزيد رواتبه  على )

( ديوقر، بقإلذق   إلى ت سي  700زيقد  الدع  بقلوسب  لألسر التي ت ل رواتبه  عن )

 المست  ين إلى  وق  و ل  على الو و اآلتي:

 

 (300 - 0) ديوقر 300أسر  ال يزيد دخله عن لنل رب  ديوقر  100

 (700-301) ديوقر 700أسر  ال يزيد دخله عن لنل رب  اديوقر   70

ا 50  (1000- 701) ديوقر 1000أسر  ال يزيد دخله عن  لنل رب ديوقر 

 

وبعد المداول  والو قش بين أعذقء اللجو  والمستشقر ال قوووي والمستشقر المقلي 

 ن"مشروع نقوون بشي لينون:واالنتصقدي؛ ارتي  اللجو  تعديل مسمى مشروع ال قوون 

للعالوا  الم رر  يوصر   (العالو )و ل   ن ميهو  ، إعقو  دع  ا سر م دود  الدخل"

  إلى الدعيوصر   (  اوهاإلعقو )ميهو  أمق ، وللعقملين  ي ال طقعين ال نومي والخقر

د  لألسر م دود  الدخل، و ن الدستور  ي المقال ي ت دمه الدول  من الميزاوي  العقم  

ذرور  ت ديد الوذع ال قوووي للدع  ؛   د وجد  اللجو  ( استخد  نلم  )اإلعقوق (119)

 المقلي الم د  بمق يوعنس ت ديد ا  ي مسمى ال قوون بقالستوقد إلى الدستور.

 

وند أجر  اللجو  تعديال  جوهري  على مواد مشروع ال قوون  سبمق هو موذح 

  ي الجدول المر ق.

 

وء  ي ذ  قوون بشين عالو  الةالء )المعدالمشروع  بخصوروتمقشي ق مع مق ت د  

، أوا    عليه من  يد المبداالنتراح ب قوون والم د  من مجلس الوواب(؛ توصي اللجو  بقلم

 والموا    على مواد مشروع ال قوون الوارد  تيصيال   ي الجدول المر ق.
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 اختيار مقرري الموضوع األصلي وادحتياطي:-خامس ا

الشللللورى، اتي   اللجو  على اختيقر ( من الالو   الداخلي  لمجلس 39إعمقال  لور المقد  )

 نل من:

ا.  األستا  صادق عيد  ل رحمة -1 ا لصليـــــــ    مقرر 

ا احتياطيـــ ا.  األستا  بسام إسماعيل البنمحمد -2   مقرر 

 

 توصية اللجنة:-سادس ا

)المعد  "عالوة الغالء"بشأن  مشروع قانونالموافقة من حيث المبدأ على  .1

 في ضوء االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( والمقدم من مجلس النواب(.

 الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيالً في الجدول المرفق. .2

 

 واألمر معرو  على المجلس الموقر دتخا  الال مككك

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل             

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 (النواب جملس من املقدم املعدلة بصيغت  بقانون االقرتا  ضوء يف املعد) الغالء عالوة بشأن قانون مشروع

مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 مسمى مشروع القانون 

 

  الغالء عالوي بشان قانون مشروع

 مسمى مشروع القانون

 

 الغالء عالوي بشان قانون مشروع

 مسمى مشروع القانون

 
تعديل مسمى مشروع ال قوون 

 لينون:
بشين إعقو  دع  "مشروع نقوون 

 ا سر م دود  الدخل".
 يوصر ( العالو ) ميهو   ن و ل 

  ي للعقملين الم رر  للعالوا 
 وأمق والخقر، ال نومي ال طقعين
 إلى يوصر   اوه( اإلعقو ) ميهو 
 من الدول  ت دمه ال ي الدع 

 م دود  لألسر العقم  الميزاوي 
 المقد   ي الدستور و ن الدخل،

 ؛(اإلعقوق ) نلم  استخد ( 119)

 ت ديد ذرور  اللجو  وجد    د
 م د ال المقلي للدع  ال قوووي الوذع

 مسمى  ي ت ديد ا يوعنس بمق
 .الدستور إلى بقالستوقد ال قوون

 مسمى مشروع القانون

 
دعم  إعانةمشروع قانون بشأن 

 األسر محدودة الدخل
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 الديباجة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                  

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( 39وعلى المرسوم بقانون رقم )

بشان الميزانية العامة،  2002لسنة 

 وتعديالته،

( لسنة 18وعلى القانون رقم )

بشان الضمان االجتماعي،  2006

( لسنة 18المعدل بالقانون رقم )

2013 ، 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

وقد صدقنا  القانون اآلتي نصه،

 عليه وأصدرناه:

 الديباجة

 كمؤؤا الؤؤديبؤؤاجؤؤة نص على الموافقؤؤة

 .القانون مشروع في ورد

 الديباجة

 ردو كما الديباجة نص على الموافقة

 .القانون مشروع في

 الديباجة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                  

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

( 39بقانون رقم )وعلى المرسوم 

بشان الميزانية العامة،  2002لسنة 

 وتعديالته،

( لسنة 18وعلى القانون رقم )

بشان الضمان االجتماعي،  2006

( لسنة 18المعدل بالقانون رقم )

2013 ، 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب 

القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 المشــروع مواد 

 

 الترقيم من المواد ترقيم تحويل

 ذلكو العددي، الترقيم إلى بالحروف

 سن   في العمل عليه جرى لما مراعاي

 .المختلفة التشريعات

 

 

 المشــروع مواد

 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

 الترقيم من المواد ترقيم تحويلب

 ذلكو العددي، الترقيم إلى بالحروف

 سن   في العمل عليه جرى لما مراعاي

 .المختلفة التشريعات

 

 المادة األولى

 عالوي بحرينية أسري كل تُستحق

 الخامسة المادي في المقرري الغالء

 .القانون لذا من

 

  

 (1)المادة 

 .المادي حذف
 )األولى(المادة 

توصي اللجنة بحذف المادي اكتفاًء 

 .(5، 3، 2بالمواد )
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (1مادة مستحدثة برقم ) 

( 1) ترقيم ا يكون مادي استحداث

 على نص ا بالتعريفات، خاصة

 .أدناه الوارد النحو

 ،قانونفي مجال تطبيق أحكام هذا ال

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية 

المعاني المبينة قرين كل منها، ما 

 لم يقتِض سياُق النص خالَف ذلك:

التنمية ب عنيةالوزارة: الوزارة الم

 .االجتماعية

التنمية ب عنيالوزير: الوزير الم

 .االجتماعية

ي بالنظر فالمختصة  لجنة: اللجنةال

مدى أحقية كل حالة في عالوة 

الغالء، وفي نتائج المتابعة للحاالت 

المستفيدة لتحديد مدى استمرار 

 (1مادة مستحدثة برقم )

مجلس النواب الموافقة على قرار 

( 1) ترقيم ا يكون مادي استحداثب

مع حذف  بالتعريفات، خاصة

تعريف كل من )األرمل، األرملة، 

المطلق، المطلقة، المسن(، اكتفاًء 

(، وتعديل 2بما ورد في المادي )

تعريف )اللجنة( و)األسري( و)رب 

  األسري( ليكون:

ها يلبتشك يصدر التي اللجنة: لجنةال

 .الوزير من قرار عملها وطريقة

األسرة محدودة الدخل: هي األسرة 

التي تستحق إعانة الدعم المقررة 

 وفقًا لهذا القانون.

رب األسرة: هو أحد أفراد األسرة 

الذي يتولى رعايتها ويعتبر 

 مسؤوالً عنها قانونًا.

 (1المادة )

 

 

 ،قانونفي مجال تطبيق أحكام هذا ال

يُقصد بالكلمات والعبارات التالية 

المعاني المبينة قرين كل منها، ما 

 لم يقتِض سياُق النص خالَف ذلك:

التنمية ب عنيةالوزارة: الوزارة الم

 .االجتماعية

التنمية ب عنيالوزير: الوزير الم

 .االجتماعية

 يلهابتشك يصدر التي اللجنة: اللجنة

 .الوزير من قرار عملها وطريقة

إعانة الدعم: هي اإلعانة التي 

 تستحقها األسرة محدودة الدخل.
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

استحقاقها أو تعديلها، والتي يصدر 

قرار من الوزير بتشكيلها وطريقة 

 عملها.

هي التي تستحق عالوة : سرةاأل

( من 5ررة في المادة )الغالء المق

هذا القانون، وتتكون من إحدى 

 .( منه2الفئات الواردة في المادة )

جاوز سن يلم  رجلكل  :رملاأل

زوج تيولم  تهزوج يتوف  الستين وتُ 

سواء أكان له أوالد أم لم  ابعده

 يكن.

مرأة لم تجاوز سن ا: كل األرملة

زوجها البحريني  يوفالستين وتُ 

أكان لها  ولم تتزوج بعده سواء

أوالد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة 

 عنها زوجها يوفالبحرينية التي تُ 

 األجنبي.

وإضافة تعريف إلعانة الدعم، بعد 

 تعريف اللجنة يكون نصه:

التي إعانة الدعم: هي اإلعانة 

 تستحقها األسرة محدودة الدخل.

 

الفئات  هي: الدخل محدودة األسرة

( من هذا 2الواردة في المادة )

 .القانون

 األسرة أفراد أحد هو: األسرة رب

 ويعتبر رعايتها يتولى الذي

 .قانونًا عنها مسؤوالً 

الدخل الشهري : الشهري الدخل

 لرب األسرة.
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

جاوز سن يلم  رجلكل  المطلق:

تزوج يولم ته زوج طلقالستين و

 .كان له أوالدو ابعده

: كل امرأة لم تجاوز سن مطلقةال

الستين وطلقها زوجها البحريني 

ولم تتزوج غيره سواء أكان لها 

أوالد أم لم يكن، ويشمل ذلك المرأة 

البحرينية التي طلقها زوجها 

 األجنبي. 

 كل فرد جاوز سن الستين المسن:

وغير مشمول برعاية إحدى 

مؤسسات رعاية المسنين التابعة 

 للدولة.

ج، ويأخذ حكمه رب األسرة: الزو

 -في الحاالت االستثنائية  –

الشخص الذي يعترف به بقية أفراد 

األسرة بأنه المسئول عنهم 
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

اجتماعيا والقائم على شئونهم 

المالية، أو الفرد في حالة إن كان ال 

 يوجد سواه.

الدخل الشهري : الشهري الدخل

 .لرب األسرة

 

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 (2المادة )

 كل تستحق) عباري استبدال .1

 الغالء عالوة بحرينية أسرة

 هذا من( 5) المادة في المقررة

 من تتكون والتي القانون،

 بعباري( -:اآلتية الفئات إحدى

 القانون، لذا أحكام تطبيق في)

 من يأ البحرينية باألسري يقصد

الواردي في  (-:اآلتية الفئات

 .صدر المادي

 ( 2المادة )

توصي اللجنة بإعادي صياغة المادي 

الحتمال ظ ور فئات أخرى تستحق 

لذه اإلعانة، كما أن لذا التعديل 

سيوفر الغطاء القانوني للوزير 

إلضافة فئات مستحقة أخرى، وذلك 

 على النحو اآلتي:

 (2المادة )
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 صديق القانون، لذا أحكام تطبيق في

 الفئات من أي البحرينية باألسري

 -:اآلتية

 بدون أو مع زوجة أو زوج -1

 .أوالد

 بدون أو مع أرملة أو أرمل -2

 .أوالد

في  تغير الحرف )أو( الوارد .2

 .(و) كونلي المادي من( 1) البند

 :بعد التعديلالنص 
 عالوة بحرينية أسرة كل تستحق

 من( 5) المادة في المقررة الغالء

 من تتكون والتي القانون، هذا

 -:اآلتية الفئات إحدى
زوجة مع أو بدون  وزوج  -1

 أوالد.

أرمل أو أرملة مع أو بدون  -2

 أوالد.

مطلق أو مطلقة مع حضانة  -3

 األوالد.

مطلقة بدون أوالد بشرط  -4

انقضاء خمس سنوات كاملة 

 على الزواج.

المسنين من الجنسين مع أو  -5

نظر عن بدون أوالد بغض ال

 الحالة االجتماعية.

 األسرة محدودة الدخل تستحق

( 5) المادة في المقررة إعانة الدعم
 من تتكون والتي القانون، هذا من

 -:اآلتية الفئات إحدى
مع أو بدون  زوج وزوجة -1

 .أبناء

أرمل أو أرملة مع أو بدون  -2

 .أبناء

مطلق أو مطلقة مع حضانة  -3

 .األبناء

المسنين من الجنسين مع أو  -4

بدون أبناء بغض النظر عن 

 الحالة االجتماعية.

وللوزير إضافة فئات أخرى غير 

 وردت في هذه المادة. التي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسرة محدودة الدخل تستحق

( 5) المادة في المقررة إعانة الدعم
 من تتكون والتي القانون، هذا من

 -:اآلتية الفئات إحدى
مع أو بدون  زوج وزوجة -1

 .أبناء

أرمل أو أرملة مع أو بدون  -2

 .أبناء

مطلق أو مطلقة مع حضانة  -3

 .األبناء
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 حضانة مع مطلقة أو مطلق -3

 .األوالد

 بشرط أوالد بدون مطلقة -4

 على كاملة سنوات خمس انقضاء

 .الزواج

 أو مع الجنسين من المسنين -5

 الحالة عن النظر بغض أوالد بدون

 .االجتماعية

المسنين من الجنسين مع أو  -4 

بدون أبناء بغض النظر عن 

 الحالة االجتماعية.

وللوزير إضافة فئات أخرى غير 

 التي وردت في هذه المادة.

 

 
 

 

 

 

 المادة الثالثة

 

 

 

 

 

 (3المادة )

 حكمه وياخذ) عباري حذف .1

 ةبقي به يعترف الذي الشخص

 المسئول بانه األسري أفراد

 على والقائم اجتماعيا عن م

الواردي في ( المالية شئون م

 .(2) البند

ية في ن ا التالية الفقري إضافة .2

 قراًرا الوزير ويصدر)المادي 

 ( 3المادة )

توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة 

 على النحو اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 (3المادة )
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 للتسجيل يتقدم فيمن يشترط

ً  الغالء عالوي الستحقاق  امألحك طبقا

 -:ياتي ما القانون لذا

 .الجنسية بحريني يكون أن -1

 وياخذ) أسري رب يكون أن -2

 قيةب به يعترف الذي الشخص حكمه

 عن م المسئول بانه األسري أفراد

 على الحصول بإجراءات

 اللجنة وبنظر الغالء، عالوة

 في حالة كل أحقية مدى في

 الحاالت ومتابعة العالوة، هذه

 الغالء عالوة من المستفيدة

 أشهر ستة كل األقل على مرة

 في حالة كل أحقية مدى لتحديد

 أو العالوة استحقاق استمرار

 (.تعديلها

 :بعد التعديلالنص 
يشترط فيمن يتقدم للتسجيل 

الستحقاق عالوي الغالء طبقاً ألحكام 

 -لذا القانون ما ياتي:

 الجنسية.أن يكون بحريني  -1

 أن يكون رب أسري. -2

أن يكون مقيم إقامة دائمة  -3

 في مملكة البحرين.

أال يزيد الدخل الش ري عن  -4

 ( دينار.1000)
 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) المادة

 

 

 ألحكام طبقًا الدعم، إعانة يستحق

من تتوافر فيه الشروط  القانون هذا

 -:اآلتية

 يكون بحريني الجنسية. أن -1

 .األسرةأن يكون رب  -2

إقامة دائمة  مقيًماأن يكون  -3

 في مملكة البحرين.

( 1000دخله عن ) أال يزيد -4

 .شهريًا دينار
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (3المادة )

 

 

 ألحكام طبقًا الدعم، إعانة يستحق

من تتوافر فيه الشروط  القانون هذا

 -:اآلتية

 أن يكون بحريني الجنسية. -1

 .األسرةأن يكون رب  -2

إقامة دائمة  مقيًماأن يكون  -3

 في مملكة البحرين.

( 1000دخله عن ) أال يزيد -4

 .شهريًا دينار
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 ً  شئون م على والقائم اجتماعيا

 (.المالية

 في دائمة إقامة مقيم يكون أن -3

 .البحرين مملكة

 عن الش ري الدخل يزيد أال -4

 .دينار( 1000)

 بإجراءات قراًرا الوزير ويصدر

 وبنظر الغالء، عالوة على الحصول

 في حالة كل أحقية مدى في اللجنة

 الحاالت ومتابعة العالوة، هذه

 مرة الغالء عالوة من المستفيدة

 لتحديد أشهر ستة كل األقل على

 استمرار في حالة كل أحقية مدى

 تعديلها. أو العالوة استحقاق

 
 

 

وتختص اللجنة بالنظر في طلبات 

إعانة الدعم، ومتابعة الحاالت 

المستفيدة منها مرة على األقل كل 

سنة لتحديد مدى استمرارها أو 

 تعديلها.

ويصدر الوزير قراًرا بإجراءات 

الحصول على إعانة الدعم 

 وإجراءات عمل اللجنة.

 

 

 

 

 

وتختص اللجنة بالنظر في طلبات 

إعانة الدعم، ومتابعة الحاالت 

المستفيدة منها مرة على األقل كل 

سنة لتحديد مدى استمرارها أو 

 تعديلها.

ويصدر الوزير قراًرا بإجراءات 

الحصول على إعانة الدعم 

 وإجراءات عمل اللجنة.

 

 

 

 

 

 (4المادة ) ( 4مادة مستحدثة برقم )  
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

باستحداث مادي جديدي توصي اللجنة 

 : يكون نص ا على النحو اآلتي

"تستحق إعانة الدعم المرأة غير 

البحرينية المتزوجة من بحريني، 

إذا تطلقت أو ترملت، وكانت 

حاضنة ألوالد قصر من زوجها 

 البحريني".

 

إعانة الدعم المرأة غير تستحق 

البحرينية المتزوجة من بحريني، 

إذا تطلقت أو ترملت، وكانت 

حاضنة ألوالد قصر من زوجها 

 البحريني.

 المادة الرابعة

 تطبيق في الش ري الدخل يشمل

 -:القانون لذا أحكام

 .األساسي الراتب -1

 .التقاعدي المعاش -2

 .الميراث من الدخل -3

 .العقارات من الدخل -4

 (4)المادة 

 

 حذف المادي.

 

 

 

 

 المادة )الرابعة( 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

 بحذف هذه المادة
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 (4مادة مستحدثة برقم ) 

(، 4)استحداث مادي يكون ترقيم ا 

 نص ا على النحو الوارد أدناه.

 :املستحدثالنص 
 مالتظل في الحق شأن ذي لكل يكون

 نهائي قرار أي من الوزير إلى

 القانون، هذا ألحكام استنادا يصدر

 مسبب، بقرار التظلم في ويبت

 بكتاب الشأن صاحب به ويخطر

 تاريخ من يوًما ستين خالل مسجل

  التظلم. تقديم
 الرفض قرار في يطعن أن وللمتظلم

 ستين خالل المختصة المحكمة أمام

 برفض إخطاره تاريخ من يوًما

 للبت المحدد الميعاد فوات أو تظلمه

 .إخطار دون فيه

( حسب 4مادة مستحدثة برقم )

 قرار مجلس النواب

 

توصي اللجنة بنقل المادة 

المستحدثة في قرار مجلس النواب 

( بعد إعادة 6لتكون المادة )

الترقيم، مع إعادة صياغتها، وذلك 

ألن الطعن والتظلم بالقرارات 

الصادرة استناًدا ألحكام هذا 

القانون يأتي بعد االنتهاء من 

 وعية.األحكام الموض

 

 

 

 (5المادة ) ( 5المادة ) (5المادة ) المادة الخامسة

 



89 

 

مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 النحو على الغالء عالوي تصرف

 -:اآلتي

 لألسري دينار( 100: )األولى الفئة

 .فاقل دينار( 300) دخل ا يكون التي

 لألسري دينار( 70: )الثانية الفئة

 دينار( 300) عن دخل ا يزيد التي

 .دينار( 700) لغاية

 لألسري دينار( 50: )الثالثة الفئة

 دينار( 700) عن دخل ا يزيد التي

 .دينار( 1000) لغاية

 

 

 

 ورد كما المادي نص على الموافقة

 .القانون مشروع في

 

 

 

 

 

 

 

إعادة صياغة المادة توصي اللجنة ب

 :على النحو اآلتيليكون نصها 

لرب األسرة  الدعمإعانة  تصرف

المقررة وفقًا ألحكام هذا القانون 

 :اآلتية الدخلفئات حسب 

شهريًا  دينار( 100): األولى الفئة

على  الشهري لمن ال يزيد دخله

 ( دينار.300)

ديناًرا شهريًا ( 70): الثانية الفئة

من الشهري لمن يكون دخله 

 ( دينار.700( إلى )301)

ديناًرا شهريًا ( 50): الثالثة الفئة

من  الشهري لمن يكون دخله

 ( دينار.1000( إلى )701)

 

 األسرة لرب الدعم إعانة تصرف

 المقررة وفقًا ألحكام هذا القانون

 :اآلتية فئات الدخل حسب

شهريًا  دينار( 100): األولى الفئة

على  الشهري لمن ال يزيد دخله

 ( دينار.300)

ديناًرا شهريًا ( 70): الثانية الفئة

من الشهري لمن يكون دخله 

 ( دينار.700( إلى )301)

ديناًرا شهريًا ( 50): الثالثة الفئة

من  الشهري لمن يكون دخله

 ( دينار.1000( إلى )701)
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

بقرار  (4المادة المستحدثة )  

( بعد 6مجلس النواب، المادة )

 إعادة الترقيم

قرار مجلس النواب الموافقة على 

باستحداث مادة جديدة مع إعادة 

صياغتها ليكون نصها على النحو 

 :اآلتي

 مالتظل في الحق شأن ذي لكل يكون

لدى الوزير أو من يفوضه من أي 

 ألحكام استنادا يصدر قرار إداري

خالل مدة ال تجاوز  القانون هذا

 ،شهرين من تاريخ إصدار القرار

 وعلى الوزير أو من يفوضه البت

خالل مدة  مسبب بقرار التظلم في

 المتظلم  ويخطر ،شهر من تقديمه

 خاللبعلم الوصول  مسجل بكتاب

 (6المادة )

 

 

 

 

 

 مالتظل في الحق شأن ذي لكل يكون

 أي من يفوضه من أو الوزير لدى

 ألحكام استنادا يصدر إداري قرار

 تجاوز ال مدة خالل القانون هذا

 القرار، إصدار تاريخ من شهرين

 البت يفوضه من أو الوزير وعلى

 مدة خالل مسبب بقرار التظلم في

  المتظلم ويخطر تقديمه، من شهر

 خالل الوصول بعلم مسجل بكتاب

 تاريخ من يوًما عشر خمسة( 15)

 . التظلم في البت
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 تاريخ من يوًما خمسة عشر (15)

  التظلم. البت في
 للبت المحدد الميعاد انقضى وإذا

 لكذ اعتبر فيه البت دون التظلم في

 .للتظلم رفًضا

 رفض قرارب يطعن أن وللمتظلم

 المختصة المحكمة أمامالتظلم 

 إخطاره تاريخ من شهرين خالل

، أو من تاريخ فوات تظلمه برفض

الميعاد المحدد للبت في التظلم دون 

 إخطار.

 

 

 

 

 

 

 

 للبت المحدد الميعاد انقضى وإذا

 لكذ اعتبر فيه البت دون التظلم في

 .للتظلم رفًضا

 رفض بقرار يطعن أن وللمتظلم

 المختصة المحكمة أمام التظلم

 إخطاره تاريخ من شهرين خالل

، أو من تاريخ فوات تظلمه برفض

الميعاد المحدد للبت في التظلم دون 

 إخطار.

( بعد إعادة 7( المادة )6المادة ) (6المادة ) المادة السادسة

 الترقيم

 (7المادة )
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 

 

 

 تقلمس كبند الغالء عالوي مبلغ يدرج

 .للدولة العامة الميزانية في

المادي على النحو  صوغإعادي 

 الوارد أدناه.

 
 بعد التعديل:النص 

 الالزم المالي االعتماد الدولة ترصد

 في بند   درجويُ  الغالء، لعالوة

 .الميزانية العامة للدولة

عدم الموافقة على قرار مجلس 

النواب بتعديل المادة، والموافقة 

على نص المادة كما جاء في 

مشروع القانون، مع استبدال 

بعبارة عبارة "إعانة الدعم" 

 "عالوة الغالء".

 

 

 قلمست كبند الدعم إعانة مبلغ يدرج

 .للدولة العامة الميزانية في

 ( المستحدثة7المادة ) 

 ،(7) ترقيم ا يكون مادي استحداث

 مع أدناه، الوارد النحو على نص ا

 .الالحقة المواد ترقيم إعادي مراعاي

 :المستحدث النص

 بالمسئولية اإلخالل عدم مع

 عالوي في الحق يسقط الجنائية،

 صرف ما الوزاري وتسترد الغالء

 رب ارتكب إذا حق وجه دون من ا

 :اآلتية األفعال من فعالً  األسري

( 8( المستحدثة، المادة )7المادة )

 بعد إعادة الترقيم

 

الموافقة على قرار مجلس النواب 

المادي ، (7باستحداث مادي برقم )

( بعد إعادي الترقيم، ومراعاي 8)

مع ، إعادي ترقيم المواد الالحقة

استبدال عبارة "إعانة الدعم" 

 ( 8المادة )

 

 

 

 بالمسئولية اإلخالل عدم مع

 إعانة في الحق يسقط الجنائية،

 صرف ما الوزاري وتسترد الدعم

 رب ارتكب إذا حق وجه دون من ا

 :اآلتية األفعال من فعالً  األسري
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 صحيحة، غير ببيانات اإلدالء .1

 أو الغالء عالوي تقرير إلى أدت

 في االستمرار أو زيادت ا

 .حق وجه دون صرف ا

 

 سلمت عند الغير شخصية انتحال .2

 .المقرري الغالء عالوي

 أو رسمي محرر تزوير .3

 به األخذ أدى مزور محرر استعمال

 زيادت ا أو الغالء عالوي تقرير إلى

 وجه دون صرف ا في االستمرار أو

 .حق

بعبارة "عالوة الغالء" أينما 

( 1البند ) وردت في المادة، وتعديل

 ليكون:

صحيحة  غير ببيانات "اإلدالء

و أ الدعم إعانةبقصد الحصول على 

زيادتها أو االستمرار في صرفها 

 دون وجه حق".

 

 

 

 

 صحيحة غير ببيانات اإلدالء .1

و أ الدعمبقصد الحصول على إعانة 

زيادت ا أو االستمرار في صرف ا 

 .دون وجه حق

 لمتس عند الغير شخصية انتحال .2

 .المقرري الدعم إعانة

 

 أو رسمي محرر تزوير .3

 به األخذ أدى مزور محرر استعمال

 وأ زيادت ا أو الدعم إعانة تقرير إلى

 وجه دون صرف ا في االستمرار

 .حق
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 السابعةالمادة 

 

 االجتماعية التنمية وزير يصدر

 الذ أحكام لتنفيذ الالزمة القرارات

 .القانون

( بعد إعادة 8( المادة )7المادة )

 الترقيم

 بعباري( الوزير) كلمة استبدال

 .(االجتماعية التنمية وزير)

 :بعد التعديلالنص 
القرارات الالزمة  الوزيريصدر 

 لتنفيذ أحكام لذا القانون.

 

 

 

 

( بعد إعادة 9( المادة )7المادة )

 الترقيم

الموافقة على قرار مجلس النواب 

 بتعديل المادة

 

 (9المادة )

 

 

القرارات الالزمة  الوزيريصدر 

 لتنفيذ أحكام لذا القانون.
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مواد مشروع القانون كما  نصوص

 وردت من الحكومة
 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار مجلس النواب

 المادة الثامنة

 الوزراء مجلس رئيس على

 ذتنفي - يخصه فيما كل - والوزراء

 اليوم من به ويُعمل القانون، لذا

 الجريدي في نشره لتاريخ التالي

 .الرسمية

( بعد إعادة 9( المادة )8المادة )

 الترقيم

المادي كما ورد الموافقة على نص 

 .في مشروع القانون

( بعد إعادة 10( المادة )8المادة )

 الترقيم

الموافقة على نص المادة كما جاء 

 في مشروع القانون

 ( 10المادة )

 الوزراء مجلس رئيس على

 ذتنفي - يخصه فيما كل - والوزراء

 اليوم من به ويُعمل القانون، لذا

 الجريدي في نشره لتاريخ التالي

 .الرسمية
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 م 2016 ديسمبر 14التاريخ : 

 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقطي   احملرتم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن عالوة الغالء )المعد في ضوء الموضوع: 

 قدم من مجلس النواب(.ماالقتراح بقانون بصيغته المعدلة ال

 

 تحية طيبة وبعدك

 

رئيس معالي السيد علي بن صالح الصالح ، أرفق م2016ديسمبر  8بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  423، ضمن كتابه رقم ) المجلس

المعدلة  هرقم ) ( لسنة ) ( بشأن عالوة الغالء )المعد في ضوء االقتراح بقانون بصيغت

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته  ،قدم من مجلس النواب(مال

 الشؤون المالية واالقتصادية. وإبداء المالحظات عليه للجنة
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، ع د  لجو  الشللللللل ون التشلللللللريعي  وال قوووي  م2016مبر ديسددددددد 14وبتقري       

ونرار مجلس الوواب  ،  يد اطلع  على مشللروع ال قوون الم نور،الثامناجتمقعهق 

 و ل  ب ذور المستشقر ال قوووي بقلمجلس. بشيوه،

ئ لمبقد إلى عد  مخقلي  مشلللروع ال قوون –والو قش بعد المداول   –واوته  اللجو        

 وأ نق  الدستور.

 

 رلي اللجنة:

شأن عالوة الغالء )المعد ترى اللجو  سللالم     سنة ) ( ب مشروع قانون رقم ) ( ل

ين من الوق يتك قدم من مجلس النواب(مه المعدلة الفي ضوووء االقتراح بقانون بصوويغت

 الدستوري  وال قوووي .

 

  

 دالل جاسم الزايد                                         

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                       
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 (3ملحق رقم )
الشؤون الخارجية  تقرير لجنة

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

االقتراح بقانون بتعديل بعض 

أحكام قانون المرور الصادر 

( لسنة 23بالقانون رقم )

، والمقدم من أصحاب 2014

السعادة األعضاء: خميس حمد 

الرميحي، وجميلة علي سلمان، 

وخالد حسين المسقطي، وأحمد 

 .زإبراهيم بهزاد، وهالة رمزي فاي
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 م2017 أبريل 30التاريخ : 

 

للجنـة الشؤون الخارجية والدفاع  الثاني والعشرونالتقريـر 

 واألمن الوطني

بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر االقتراح بقانون بشأن 

والمقدم من أصحاب السعادة ، 2014( لسنة 23بالقانون رقم )

جميلة علي سلمان، خالد حسين  األعضاء خميس حمد الرميحي،

 المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، 

 هالة رمزي فايز

 من الفصل التشريعي الرابع لثدور االنعقاد العادي الثا

 مقدمــة: 

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي      

أبريل  4( المؤرخ في 3د 4ص ل خ أ / ف 498رئيس مجلس الشورى رقم )

ن االقتراح بقانو، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة م2017

، 2014( لسنة 23بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

جميلة علي  والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء خميس حمد الرميحي،

على  ،سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، هالة رمزي فايز

 انه.شأن تتم دراسته وإبداء المالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ب
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

  

الثاني عشؤؤؤؤؤر، والرابع  ا يتدارسؤؤؤؤؤت اللجنة االقتراة بقانون في اجتماع (4)

 .م2017أبريل  17و  10 المنعقدين بتاريخي عشر
 

ن باالقتراة بقانواطلعت اللجنة أثناء دراسؤؤؤؤؤؤت ا على الوثائق المتعلقة  (5)

 موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:
 

 )مرفق(االقتراة بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

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

 

دعت اللجنة الجتماعها الثاني عشوور أصووحاب السووعادة مقدمي االقتراح ( 3)

 وقد حضر كل من: ،بقانون

 

 .الشورى مجلسعضو   األستاذ أحمد إبرهيم بهزاد .1

 .الشورى عضو مجلس  األستاذ خميس حمد الرميحي .2
 

الدكتور علي حسووـوووووووون شؤؤارف في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس  -

 المستشـار القانونـي لشـؤون اللجان. الطوالبة
 

 .عبداللطيف االسيدة سهيرتولى أمانة سر اللجنة  -
 

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــًا

رأت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية بمجلس الشؤؤؤؤؤورى سؤؤؤؤؤالمة      
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 االقتراة بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. )مرفق( 

 :أصحاب المقترحرأي  -ــًالثــثا

 

( من 50مبررات لذا االقتراة، وذلك أن المادي ) أوضح مقدمو االقتراة     

قانون المرور تثير اللبس واالشؤؤتباه لدى الكثير من السؤؤواق وتفسؤؤر على أن 

على السؤؤؤرعة المقرري يكون السؤؤؤائق معفيًا من العقوبة، ولو  (%30) زيادي

إلزلة لذا اللبس، كما تم خفض  ص المادي، وتم تعديل صؤؤؤؤؤياغت اما يخالف ن

لكون أغلب المركبات لدي ا  (%20) إلى (%30) المقرري من نسبة السرعة

كيلومتر في السؤؤؤؤؤؤؤاعة، ولو ما ينتفي المبرر  (120) جرس إنذار إذا تجاوز

( 100) إذا كانت السؤؤرعة المحددي للطريق (120من )لزيادي السؤؤرعة ألكثر 

( بإضؤؤؤؤؤافة جواز 56كيلومتر في السؤؤؤؤؤاعة، كما أوضؤؤؤؤؤحوا أن تعديل المادي )

فقري أولى(،  48االكتفاء بالحد األدنى للعقوبة المقرري في المادي )التصؤؤالح و

وذلؤؤك لمواج ؤؤة الضؤؤؤؤؤؤغط ال ؤؤائؤؤل التي تواج ؤؤه نيؤؤابؤؤة المرور وتخفيف لؤؤذا 

يوم بدل  (15)الضؤؤؤغط، باإلضؤؤؤافة إلى مد ميعاد سؤؤؤداد المت م للغرامات إلى 

 .التصالحسبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ 

 

 رأي اللجنة: -رابعـــــًا

 

 استعرضت اللجنة االقتراة بقانون المذكور بحضور مقدمي االقتراة،     

 وص مواد االقتراة،نص والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على

 وبعد االستئناس برأي مقدمي االقتراة، قررت اللجنة إجراء بعض التعديالت

 قانونوعلى ، حيث تم استبدال عباري "وذلك بالتوافق مع مقدميه عليه،
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وعلى قانون " محل عباري "،2014( لسنة 23المرور الصادر بالقانون رقم )

، المعدل بالمرسوم 1979( لسنة 9المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

" الواردي في الديباجة، كما تم إجراء بعض ،1985( لسنة 2بقانون رقم )

والتي تنص ، من االقتراة بقانون ( فقرة أولى50المادة ) على التعديالت

مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة وفقًا ألحكام هذا القانون أو بأية على: "

عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة 

ال تقل عن خمسين ديناًرا وال تجاوز مائة دينار إذا تجاوز الحد األقصى 

  ".(%20للسرعة المقررة بما ال يزيد عن )

( في المادي رقم %30) المقرري ولي نسبة السرعةحيث تم اإلبقاء على      

(، لتصبح المادي %20، وحذف حرف )ال( الواردي قبل عباري )يزيد عن (50)

مع عدم اإلخالل بالتدابير المقررة وفقًا ألحكام هذا القانون أو بأية "كالتالي: 

ئد المركبة بغرامة عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قا

ال تقل عن خمسين ديناًرا وال تجاوز مائة دينار إذا تجاوز الحد األقصى 

 ".(%30بما يزيد عن ) للسرعة المقررة

      

 االقتراة بقانون بتعديل بعضانت ت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر و     

من  ، والمقدم2014( لسنة 23أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

أصحاب السعادي األعضاء خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد 

 . حسين المسقطي، أحمد إبراليم ب زاد، لالة رمزي فايز

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -خامســًا
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( من الالئحة الداخلية لمجلس الشؤؤؤؤؤؤورى، اتفقت 39إعماالً لنص المادي )     

 :كل مناللجنة على اختيار 

 

 مقرًرا أصليـًا.  الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان .1

 مقرًرا احتياطيـًا.   الدكتور محمد علي الخزاعي .2

 

 

 

 

 توصية اللجنة: -سادســًا

 

ن آراء، فإن اللجنة توصؤؤؤي في ضؤؤؤوء ما دار من مناقشؤؤؤات وما أبدي م     

بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصوووووووادر االقتراح بقانون جواز نظر ب

والمقدم من أصووحاب السووعادة األعضوواء ، 2014( لسوونة 23بالقانون رقم )

جميلة علي سووولمان، خالد حسوووين المسوووقطي، أحمد  خميس حمد الرميحي،

 .إبراهيم بهزاد، هالة رمزي فايز

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،
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خالد محمد                                         د. محمد علي الخزاعي               

 المسلم

رئيس                                                    نائب رئيس اللجنة             

 اللجنة
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 م2017أبريل  12التاريخ: 
 

 

 خالد حممد املسلم       احملرتم/ األستاذسعادة 
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم الموضوع: 

م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خميس حمد الرميحي، 2014( لسنة 23)

 جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، هالة رمزي فايز. 

 

 تحية طيبة وبعد،،

أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ، م2017أبريل  4بتاريخ      

االقتراح بقانون بتعديل  ، نسخة من(3د  4ص ل ت ق/ ف  497م )ضمن كتابه رق

م، والمقدم من 2014( لسنة 23بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

 أصحاب السعادة األعضاء: خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين

إلى لجنة الشؤون التشريعية  ،د إبراهيم بهزاد، هالة رمزي فايزالمسقطي، أحم

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع 

 واألمن الوطني.
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عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماع ا  م2017أبريل  12وبتاريخ     

ك ، وذلمذكرته اإليضؤؤؤؤاحيةالمذكور، و قانونقتراة باطلعت على اال، حيث العشوووورين

 بحضور المستشار القانوني بالمجلس.

 

ادئ لمب قانونقتراة بإلى عدم مخالفة اال –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

     

 رأي اللجنة:

بعض أحكام قانون المرور الصادر االقتراح بقانون بتعديل ترى اللجنة سالمة      

م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خميس 2014( لسنة 23بالقانون رقم )

د إبراهيم بهزاد، هالة حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحم

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، رمزي فايز

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 
 

 

 


