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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

مقدمة
يعترب الت�صريع من اأهم م�صادر القانون يف الع�صر احلديث، فالأغلبية العظمى من 
القواعد القانونية ت�صتمد منه وجودها يف النظم القانونية املعا�صرة، ومل يكن الت�صريع 
يحتل هذه املكانة يف املا�صي، فقد كان العرف يحتل مكان ال�صدارة بني م�صادر القانون، 
ويرج���ع ال�صبب يف ازدياد اأهمية الت�صريع اإىل توطيد �صلطة الدولة وتنوع اأن�صطتها ومنو 
الجتاهات الجتماعية التي تق�صي بتدخل الدولة يف العديد من املجالت لتنظيمها عن 
طري���ق الت�صري���ع، ي�صاف اإىل ذلك تطور و تعقد الرواب���ط الجتماعية على نحو يتطلب 

�صرعة اإ�صدار العديد من الت�صريعات التي حتكمها.
ولع���ل املق����صود بالت�صري���ع يف هذا املقام هو تل���ك القواعد القانوني���ة ال�صادرة عن 
ال�صلط���ة املخت�صة ب���اإ�صداره يف الدولة، وتتعدد اأن���واع الت�صريع���ات يف غالبية الأنظمة 
القانوني���ة ما بني الت�صري���ع الأ�صا�صي وهو الد�صتور الذي ت�صع���ه ال�صلطة التاأ�صي�صية يف 
الدول���ة والت�صريع العادي الذي ت�صعه ال�صلطة الت�صريعية والت�صريع الفرعي الذي ت�صعه 

ال�صلطة التنفيذية.)))
ومل���ا كانت ال�صي���ا�صة الت�صريعية هي الفل�صفة التي حتكم عملي���ة الت�صريع، بداية من 
اتخ���اذ ق���رار الت�صدي مل���و�صوع اأو ق�صي���ة عن طري���ق الت�صريع اأ�صال، وم���روًرا بتحليل 
املو�صوع وحتديد اأولويات املجتمع ب�صاأنها وقدراته وم�صاحله اإزائها، ثم ترجمة مبادئ 
ال�صي���ا�صة اإىل ن�صو�ص قانونية واإ�صدارها بالطرق املقررة،))) فال�صيا�صة الت�صريعية هي 
م�صل���ك ال�صلطة املخت����صة بالت�صريع نحو تطبي���ق ال�صيا�صة العام���ة للدولة يف جمالتها 
املختلفة ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية من خالل الت�صريعات التي ت�صعها، حيث 

سري محمــود صيــام - صناعــة التشريــع - الكتــاب األول - املعاييــر احلاكمــة للتشريــع - دار النهــضة العربيــة   (((
5)20 ص 21

ورشة عمــل حــول تطويــر منــوذج للصياغــة التشريعيــة للبرملانــات العربيــة بيــروت 3-6 شبــاط / فبرايــر 2003   (2(
الصياغــة التشريعيــة للحكــم اجليــد  ، إطــار مقتــرح للدول العربيةـ  األستاذ/علــى الصاوي ورقة عمل حللقة 
النقــاش التــي ينظمهــا برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي- برنامــج إدارة احلكــم يف الدول العربيــة بالتعاون مع 

 (Program on Governance in the Arab Region-POGAR ،مجلس النواب اللبناني
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ي�صعب ف���ر�ص ال�صيا�صة العامة للدولة وتطبيقه���ا دون و�صعها يف ت�صريع تتميز قواعده 
القانونية بخ�صائ�ص جتعل تطبيق هذه ال�صيا�صة ملزمًا، ومن هنا تاأتي اأهمية ال�صياغة 
الت�صريعي���ة، وتعرف ال�صياغة الت�صريعية يف مفهومها ال�صطالحي باأنها و�صع القواعد 
القانوني���ة وبناءه���ا وفقًا لقواعد من�صبطة تلبية حلاج���ات  ت�صتدعي التنظيم يف �صلوك 
الأف���راد يف املجتمع على نحو ملزم، فهي اإف���راغ اإرادة امل�صرع وق�صده يف األفاظ الن�ص 
القان���وين ب����صورة تت�صمن الإيجاز وال�صم���ول بحيث ل يتجاوز الن�ص م���راد امل�صرع ول 
يق�صر عنه ويتطلب ذلك  اأن تكون الألفاظ على درجة عالية من الو�صوح مبا مينع تاأويل 

الن�ص وتف�صريه  خارج مقت�صاه اأو خالف ق�صد امل�صرع.
وال�شي�غ���ة الت�شريعي���ة ه���ي عملية �صبط الأف���كار يف عب���ارات حمكمة، موجزة 
و�صليمة، كي تكون قابلة للتنفيذ، وتعرف ال�صياغة لغة باأنها تهيئة ال�صيء وبنائه، فكلمة 
ال�صياغ���ة يف اللغ���ة م�صدره���ا )�صاغ( و�صاغ ال����صيء مبعنى هياأه على مث���ال م�صتقيم 

ورتبه، و�صاغ الكلمة مبعنى بناها من كلمة اأخرى على هيئة خم�صو�صة.)))
فالقاع���دة القانونية بتكوينها قائمة على عن�صري���ن : عن�صر العلم بجوهر القانون 
ومو�صوعه، وعن�صر ال�صياغة ، والذي يتمثل باإخراج جوهره ومو�صوعه اإىل حّيز العمل 
م���ن خالل الو�صائل الفني���ة الالزمة لإن����صاء القاعدة القانونية والتعب���ري عنها، ويطلق 

عليها اأ�صاليب �صناعة اأو �صياغة القانون.)))
ويجب الإ�صارة اإىل اأن فن ال�صياغة الت�صريعية فن دقيق متخ�ص�ص له اأ�صوله الثابتة 

وقواعده املعتربة واأ�صاليبه املخ�صو�صة واأ�صوله املرعية)3)

ليــث نصراويــن، متطلبــات الصياغــة التشريعيــة اجليدة وأثرها على اإلصالح القانونــي ، مجلة كلية القانون   (((
الكويتية العاملية - السنة اخلامسة - مايو 7)20.

املدخل إلى القانون -القاعدة القانونية-، محمد حسني منصور، صفحة 40)، الطبعة األولى 0)20، منشورات   (2(
احللبــي احلقوقيــة، لبنــان. وانظــر بصفة عامة، حسن كيرة، املدخل إلى القانون، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
)96)، مصطفــي محمــد اجلمــال وعبداحلميــد محمــد اجلمــال، النظريــة العامــة للقانــون، الــدار اجلامعيــة، 

بيروت لبنان، 987)، توفيق حسن فرج، املدخل للعلوم القانونية، الدار اجلامعية، بيروت لبنان، 988). 
سري محمود صيام - املرجع السابق ــ ص 63)  (3(
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 ، Legislator وامل�صرع Drafter ولهذا، يجب عدم اخللط بني م�صطلحي، ال�صائغ
فالأول م�صمم فني للقواعد الت�صريعية، والأخري هو �صانع القرار.)))

ويلع���ب من يقوم بعملية ال�صياغة دورًا مهم���ًا يف �صمان و�صوح القانون ذلك اأنه هو 
ال���ذي يتوىل حتوي���ل ال�صيا�صة الت�صريعي���ة واأهداف القانون اإىل ن����صو�ص قانونية قابلة 
للفه���م والتطبيق، اأي اأننا اإزاء عملية من م�صتويني الأول هو حتديد ال�صيا�صة الت�صريعية 
والأه���داف املر�صوم���ة للت�صريع املقرتح، والث���اين هو و�صعه���ا يف �صورة قواعد قانونية، 
ويحت���اج ذل���ك من القائ���م بعملية ال�صياغ���ة فهًما وا�صًح���ا لتلك ال�صي���ا�صة الت�صريعية 
والمل���ام بالنظم القانونية املقارن���ة وفهم بيئة الدولة التي ي����صاغ فيها الن�ص وللنظام 
القان���وين لتلك الدولة والت�صريعات القائمة فيها، كم���ا اأن اإجادة القواعد اللغوية عامل 
هام جدًا يف ال�صياغة اجليدة، حيث يدقق من يقوم بال�صياغة يف اختيار الألفاظ على 

�صوء اإدراكه لأهداف وا�صع الت�صريع، حتى يتحقق الغر�ص املطلوب من القانون.
ويحت���اج ف���ن ال�صياغة اإىل دراي���ة وتاأهيل علم���ي، وتكوين وتدري���ب، وخربة عملية 
ت�صقلها املمار�صة بالإ�صافة اإىل الكفاءة القانونية، ويرى القا�صي الدكتور �صري �صيام 
اأن اأ�صول فن ال�صياغة تتعلق بت�صييد البناء الهيكلي للت�صريع، من حيث حتديد م�صماه، 
وترتي���ب ديباجت���ه، و�صياغة م���واد اإ�صداره اإن لزمت، واإيراد التعاري���ف للم�صطلحات 
املرددة فيه، و�صياغة اأحكامه العامة، ون�صو�ص مو�صوعاته التي متثل جوهره، وترتيبها 
يف اإطار بناء منطقي �صليم، وو�صع ما يلزم من اأحكام انتقالية اإن كان ملثلها مقت�ص.)))
ل���ذا تتطل���ب تلك ال�صياغ���ة، اأن يتوافر لدي م���ن يقوم بهذه ال�صياغ���ة التخ�ص�ص 
القان���وين، ثم الإملام ببع�ص امله���ارات واخلربات التي ت�صاعد يف جودة العمل الت�صريعي 
وم���ن اأهم تلك املهارات الإملام اجليد مبفردات اللغ���ة العربية ودللتها وبقواعد النحو 
وال����صرف اإ�صافة اإىل �صعة الت����صور والفرتا�ص اإذ ينبغي عن���د و�صع الن�ص القانوين 

الصياغــة التشريعيــة للحكــم اجليــد - إطــار مقتــرح للــدول العربيــة علــى الــصاوي، ورشة عمــل حــول تطويــر   (((
منوذج للصياغة التشريعية للبرملانات العربية

سري محمود صيام - املرجع السابق - ص 62)  (2(
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ا�صتح����صار جمي���ع الفر�صيات واملالب�صات التي من املمكن اأن تق���وم بالوقائع التي يراد 
حكمها بالن�ص فال ترتك جمالت للتهرب من حكم الن�ص من خاللها.

م���ن جهة اأخرى، فاإن جتن���ب التعقيد يف �صياغة الن����صو�ص الت�صريعية من امل�صائل 
اجلوهرية التي يجب احلر�ص على حتقيقها، حيث تفرت�ص �صياغة الن�صو�ص الت�صريعية 
ا�صتعم���ال اأ�صلوب مب����صط يف الرتكيب بعيدًا قدر الإمكان ع���ن القوالب املركبة واجلمل 
املعق���دة فكل عبارة يجب اأن توؤدي اإىل مدلول مع���ني ومعلوم واإل وجب ال�صتغناء عنها، 
وكذلك البحث يف مدى ت�صابه م�صروع القانون مع القوانني الأخرى ال�صارية والتاأكد من 

الو�صوح يف كل ن�ص وعدم تكراره وجتنب الت�صارب بني الت�صريعات النافذة.
وميك���ن اأن ن�صري اإىل ثالث���ة عوامل اأ�صا�صية توؤثر يف حمتوى الت�صريع، وهي القواعد 
الد�شتوري���ة وااللتزام�ت الدولية والت�شريع�ت الن�فذة، اأما القواعد الد�صتورية، ففي 
اأي نظ���ام قان���وين يجب اأن تتوافق الن����صو�ص الت�صريعية مع اأح���كام الد�صتور وتن�صجم 
معه���ا، وال تخالفه���ا ذل���ك اأن خمالف���ة الت�صريع لأح���كام الد�صتور جتعل م���ن القاعدة 
القانوني���ة املخالفة للد�صتور غري �صاحلة للتطبيق، واأم���ا اللتزامات الدولية فاإنه وفقًا 
لقواع���د القانون الدويل فاإن اأي دولة ت�صادق عل���ى معاهدة دولية يجب عليها اأن تتخذ 
الإجراءات الت�صريعية الالزمة لإدخال هذه املعاهدة �صمن نظامها القانوين واأن جتعل 
تلك املعاهدة لها الأولوية يف التطبيق على الت�صريعات الوطنية تلك الأولوية التي ن�صت 

عليها اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية))). 
وكذل���ك يجب مراعاة الت�صريعات النافذة لأن اأخطر ظاهرة �صلبية توؤثر يف عملية و�صع 
الن�صو�ص القانونية هي تكد�ص القوانني والن�صو�ص والأحكام، فالقانون كالكائن احلي، له 

انظر على سبيل املثال املادة )27) اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 969) والتي تنص على أنه "ال يجوز لطرف   (((
يف معاهــدة أن يحتــج بنــصوص قانونــه الداخلــي كمبــرر إلخفاقــه يف تنفيــذ املعاهــدة، ال تخــل هــذه القاعــدة 
باملــادة  46." وتنــص املــادة )46( علــى أنــه " )- ليس للدولة أن حتتــج بأن التعبير عن رضاها االلتزام باملعاهدة 
قــد مت باملخالفــة حلكــم يف قانونهــا الداخلي يتعلق باالختصاص بعقد املعاهدات كسبب إلبطال هـــذا الرضا 
إال إذا كانــت املخالفــة بينــة وتعلقــت بقاعــدة أساسية من قواعــد القانون الداخلي. 2- تعتبر املخالفة بينة إذا 

كانت واضحة بصورة موضوعية أليـة دولة تتصرف يف هذا الشأن وفق التعامل املعتاد وبحسن نية."
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ذاتيت���ه وا�صتقالله، فعند و�صع ت�صريع جديد يجب مراعاة الت�صريعات القائمة، ول ي�صتثنى 
م���ن ه���ذه القاعدة اإل حالة ما اإذا �صدر قانون جديد يلغ���ي كل ن�ص يخالف اأحكامه، حيث 
ميت���د هذا احلكم اإىل عدي���د من القوانني يف ذات اللحظة، وعندئ���ذ يكون �صريان القانون 

اجلديد مبثابة �صك الإلغاء لالأحكام املخالفة له يف القوانني النافذة عند �صدوره.
وتتطل���ب عملية �صياغ���ة الأدوات الت�صريعية ع���دة متطلبات اأوله�، وج���ود الأ�صباب 
الواقعية التي توج���ب اإ�صدار هذه الأداة الت�صريعية، وهي الأ�صباب التي ت�صتقل ال�صلطة 
التنفيذية املخت����صة بالدولة بتقديرها وحتديد الأهداف املبتغاة من الت�صريع يف حفظ 
النظ���ام العام بالدولة وتطوير املجتمع وتنظيم حياة اأف���راده وتوفري رفاهة العي�ص لكل 
منه���م، و ث����ين املتطلب�ت وهي �صياغ���ة امل�صودة الأوىل مل�صروع القان���ون والتي يجب اأن 
ت�صن���د اإىل جهة متخ�ص�صة يف عملي���ة ال�صياغة بالتعاون مع اجلهة الراغبة يف �صياغة 
الت�صريع، ويجب اأن تتوافر للقائمني على ال�صياغة املوؤهالت العلمية، والكفاءة واخلربة 
الالزم���ني لإعداد الأدوات الت�صريعي���ة، ويف نه�ية املتطلب�ت تاأت���ي اجلهة القائمة على 
مناق����صة الت�صريع واملوافقة عليه واإ�صداره وهي عملي���ة طويلة قد ت�صرتك فيها ال�صلطة 
الت�صريعي���ة والتنفيذية يف عملية املوافقة عل���ى الت�صريع واإ�صداره كما اأن عملية املوافقة 
قد تكون بيد جمل�ص واحد اأو جمل�صني وهي اإجراءات تتعدد وتتنوع من دولة لأخرى وفقًا 

للنظام الد�صتوري والت�صريعي لكل دولة.  
اإن عملي���ة �صياغ���ة الأدوات الت�صريعية حتتاج للكفاءة للقيام به���ذا العمل بالإ�صافة 
اإىل وج���وب توف���ر عدد م���ن ذوي التاأهيل واخل���ربة يف القطاع���ات القت�صادية واملالية 
وقطاعات الأعمال املختلف���ة بالدولة، ونظرًا حلاجة �صباب القانونيني اإىل تاأهيل علمي 
واح���رتاف مهن���ي ومعرف���ة واعية بفق���ه الت�صريع واأ�صول���ه، وفقه القان���ون املقارن وفن 
التحلي���ل والكتابة))).ونظ���رًا لأهمية عملية �صياغ���ة الأدوات الت�صريعية واحلاجة املا�صة 

يف هذا املعنى يقول الفقيه ميكائيل زاندر أنه » ال تكفي الكفاءة القانونية العامة وحدها ألن تؤهل املرء ألن   (((
يكــون صائغــًا جيــدًا وأن رجــل القانــون الكــفء الــذي يفتقــد إلى اخلبــرة العملية يف فــن الصياغة ال يستطيع 
أن يــؤدي هــذه املهمــة بــشكل مقبــول« انظــر محمــود محمــد على صبــره )مستــشار صياغة التشريعــات باألمم 

املتحدة) ، دليل مبسط لتقنني مشروعات القوانني ملجلس النواب العراقي ـ نوفمبر 2008 . 
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اإليه���ا يف وطنن���ا، فقد كر�صنا الكت���اب ل�صياغة الأدوات الت�صريعي���ة يف دولة قطر لعلها 
تك���ون لبنة يف بناٍء قانويِن نرجو اأن يكتمل مب���رور الزمن، ولقد راعينا اأن يكون الكتاب 
م���ن احلج���م املتو�صط بعيدًا عن التلخي�ص املخل وخاليًا م���ن ال�صرح اململ واأن يكون يف 

متناول فهم العامة ناهيك عن رجال القانون واملتخ�ص�صني. 
وق���د راأين���� اأن ن�شته���ل موؤلفن���� بف����شل متهي���دي نتن����ول في���ه االأدوات الت�شريعية 
وتدرجه���� يف دول���ة قطر واجله����ت الق�ئمة على اإ�شداره�، ويف الف����شل االأول تن�ولن� 
البن����ء الهيكل���ي للت�شريع وخط���وات اإعداد م�شروع����ت القوان���ن، ويف الف�شل الث�ين 
تطرقن���� اإىل اإع���داد م�شروع����ت االأدوات الت�شريعي���ة االأخ���رى، ويف الف����شل الث�ل���ث 
عر�شن���� كيفي���ة اإجراء التعديل عل���ى الت�شريع�ت ال�ش�رية ويف الف����شل الرابع �شرحن� 
انق����ش�ء الت�شري���ع ، واأتبعن����ه ب�لف����شل اخل�م����س الذي بّين� في���ه الن�شر والنف����ذ، اأم� 
الف����شل ال����ش�د�س فق���د ف�شلن���� في���ه مع�يري �شالم���ة الت�شري���ع ، ويف الف����شل ال�ش�بع 
اأجملن���� ف���ن �شي�غة االأدوات الت�شريعية وخت�م�ً و�شعن���� ملحق�ً ت�شمن ك�فة عن�وين 
الت�شريع�ت التي �شدرت يف دولة قطر ون�شرت يف اجلريدة الر�شمية من الع�م 1962م 

حتى الع�م 2021م .
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

الف�صل التمهيدي
الأدوات الت�صريعية القطرية وتدّرجها

يع���رف الت�صريع Legislation لدى جمهور الفقهاء على اأنه "ذلك القانون املكتوب 
ال����صادر ع���ن ال�صلطة املخت�صة ب���اإ�صداره يف الدول���ة"))) اأو هو "عملي���ة و�صع القواعد 
القانوني���ة بوا�صط���ة ال�صلط���ة العام���ة املخت����صة بذل���ك يف �صورة مكتوب���ة، اأو هي قيام 
ه���ده ال�صلطة ب�صياغة القاع���دة القانونية �صياغة فنيه مكتوب���ة واإعطائها قوة الإلزام 
يف العم���ل".))) كم���ا اأن الت�صريع يطلق عليه ا�صم "القان���ون املكتوب" لأنه يت�صمن قواعد 

قانونية مدونة على �صكل وثيقة مكتوبة. 
والت�صري���ع بهذا املعنى ل ي�صتغرق املفه���وم الكلي للقانون، ذلك اأن القانون جمموعة 
القواع���د العامة املجردة التي حتكم العالق���ات الجتماعية يف الدولة، وهو بهذا املعنى 
ل يقت����صر على املكتوب من هذه القواعد، لأن القان���ون له م�صادر اأخرى غري الت�صريع 
كالعرف مثاًل، فالقانون اأعم لأنه ي�صمل الت�صريع كاأحد م�صادره، حيث اأنه درج التعبري 
ع���ن "الت�صري���ع" لفظ "القان���ون"، فيقال "قانون العم���ل" ولي�ص "ت�صري���ع العمل"، علم�ً 
ب����أن لف���ظ الت�شري���ع هو االأدق ل�شبب���ن: االأول اأنه مييز بن الت�شري���ع وب�قي امل�ش�در 
االأخرى للق�نون، والث�ين هو متييز الت�شريع كعمل عن بقية االأعم�ل االأخرى التي 

ت�شدر عن ال�شلطة الت�شريعية وال يتوافر فيه� خ�ش�ئ�س الق�عدة الق�نونية.

 وم���ن ثم ف���اإن الت�صريع لي����ص مرادفًا للقان���ون واإن �صاع ا�صتخدامهم���ا كمرتادفني، 
فالت�صريع اأخ�ص من القانون واإن اأمكن القول باأن الت�صريع هو اأهم م�صادر القانون،)3) 
واأن���ه يحت���ل يف الأغل���ب الأعم م���ن الأنظم���ة القانوني���ة مكانًا ب���ارزًا كم����صدر رئي�صي 

معجــم القانــونـ ـــ إعــداد مجمــع اللغة العربيةـ ــ جمهورية مــصر العربيةـ ــ طبعة الهيئة العامة لشئون املطابع   (((
األميرية ـــ سنة 999) ص70

راجع سري صيام ــ صناعة التشريع ـــ الكتاب األول ــ دار النهضة العربية ــــ سنة 5)20 ــــ ص )2  (2(
)3)  أحمد عبد الكرمي سالمة - املدخل لدراسة القانون - نظرية القاعدة القانونية - الكتاب األول - دار النهضة 

العربية 974) رقم )5( صفحة 9)  .
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م���ن م����صادره، وم���ن ثم ميك���ن القول ب���اأن كل ت�صري���ع يعترب قانون���ًا ولي����ص كل قانون 
يعترب ت�صريعيًا.)))

ويتميز الت�صريع بعدة خ�صائ�ص اأهمها اأن القواعد الت�صريعية قواعد عامة جمردة، 
تنظ���م �صل���وك الأفراد يف املجتمع، م�صحوبة بجزاء على م���ن يخالفها، كما اأنها قواعد 

مكتوبة ت�صعها ال�صلطة املخت�صة وفقًا لإجراءات قانونية حمددة.))) 
ويتميز الت�صريع بعدة مزايا هي اأنه يوؤدي اإىل ا�صتقرار املعامالت لكون قواعده مكتوبة 
في�صه���ل اإثباتها وحتديد م�صمونه���ا، كما يعد اأكرث ا�صتجابة لف���ر�ص القواعد القانونية 
الآمرة، كما اأنه و�صيلة �صهلة لتطوير الأنظمة القانونية، كما اأنه يحقق الوحدة القانونية 
يف الدول���ة مل���ا يتميز من عموم يف تطبيقه على �صائ���ر اإقليم الدولة، وذلك ل�صدوره عن 
�صلط���ة عامة حم���ددة، كما يتميز الت�صري���ع بخا�صية ال����صدور يف �صكل مكتوب، فتكفل 

للقانون التحديد والثبات الالزمني ل�صتقرار املعامالت. 
ولك���ن يعي���ب الت�صريع ع���دة عيوب هي اأن���ه يتحكم يف �صن���ع الت�صري���ع �صلطة عامة 
وخمت����صة يف الدولة، وذلك ع���ن طريق ممثلي ال�صعب، ذلك يعن���ي اأنه ميكن األ يكون 
نابع���ًا م���ن اإرادة الأغلبية من الأ�صخ���ا�ص، ولذلك يعاب على الت�صري���ع احتمال �صدوره 
بعي���ًدا عن رغبات وم�صالح املجتم���ع، كما قد يت�صف الت�صريع باجلم���ود، لأنه ل يتغري 
ب����صورة تلقائية نتيجة لتغيري اأحوال املجتمع، فقد ي�صدر ت�صريع يفي بحاجات املجتمع 
يف حين���ه، وبع���د ذلك تتغري اأح���وال املجتمع، مم���ا ل يعد معه لهذه القواع���د اأهمية يف 

تنظيم اأحوال املجتمع.)3)
وفيم���� يل���ي نتن����ول االأدوات الت�شريعية وتدّرجه� يف مبح���ث اأول ونتن�ول اجله�ت 

املتخ�ش�شة الق�ئمة على �شي�غة الت�شريع يف دولة قطر يف مبحث ث�ن.

سري محمــود صيــام - صناعــة التشريــع - الكتــاب األول - املعاييــر احلاكمــة للتشريــع - دار النهــضة العربيــة   (((
5)20 ص 23.

املدخــل لــدراسة القانــون القطــريـ ـــ  حــسن حــسني البــراويـ ـــ دار النهــضة العربيةـ ـــ سنة 2)20ـ ـــ ص 63، راجع   (2(
كذلــك املدخــل لــدراسة القانــون - دراسة مقارنــة يف القانــون املــصري واالنظمــة السعوديــة - الكتــاب االول - 

نظرية القانون ــ دار النهضة العربية ــ سنة 2)20.
(3) ARTHUR J. RYNEARSON, LEGISLATIVE DRAFTING STEP-BY-STEP, Page xix, xx,  

Published by: International Law Institute, 2019 Printing, United Satates of America.
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

املبحث الأول
الأدوات الت�صريعية وتّدرجها

انطالقًا من الد�صتور وبعده القانون فاإن الأدوات الت�صريعية يف دولة قطر تنق�صم من 
حيث تدرجها على الّنحو الّتايل:

1- الد�صتور.
2- القانون اأو املر�صوم بقانون.

3- الأمر الأمريي.
4- القرار الأمريي.

5- املر�صوم.
6- قرار جمل�ص الوزراء.

7- قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء.
8- القرار الوزاري.

: )Constitution(اأواًل: الد�شتور
للد�صت���ور معني���ان اأحدهم���ا مو�صوع���ي والآخر �صكل���ي ، ويع���ّرُف الد�شت���ور ب�ملعنى 
املو�شوع���ي  باأّن���ه القانون الأ�صمى يف الدولة، والذي ير�صي القواعد والأ�صول التي يقوم 
عليه���ا نظام احلكم يف الدول���ة)))، ويحدد املقومات الأ�صا�صية للمجتمع  ويتّم من خالله 
حتدي���د �صكل الدولة، ونظام حكمه���ا، وطبيعة ال�صلط���ات، واخت�صا�صاتها، والعالقات 
فيما بيَنها، وحدودها، اإىل جانب حتديِده حلقوق املواطنني ، و�صمان اأداء هذه احلقوق 
له���م، والد�شتور ب�ملعنى ال�شكلي هو الوثيقة التي تت�صمن تلك القواعد وكل ن�ص يرد 
يف تلك الوثيقة ميثل قاعدة د�صتورية لها مرتبة متقدمة بني القواعد القانونية ، وتلتزم 
به���ا كافة �صلط���ات الدولة وه���ي ملزمة جلميع املواطن���ني)))، وقد يطلق عل���ى الد�صتور 

)))  سري محمود صيام - صناعة التشريع - املرجع السابق - ص 23
موسوعة املبادئ الدستورية ـ مطبوعات مجلس الشعب املصري ـ اجلزء األول ـ أكتوبر 2000 ـ ص )6  (2(



((

م�صطل���ح  القان���ون الأ�صا�صّي))) بل اأن الد�صت���ور كان ي�صمى �صابق���ًا بالقانون الأ�صا�صي 
ومل يظهر م�صطلح القانون الد�صتوري اإل يف عام 1836 يف فرن�صا يف عهد امللك فيليب 
حي���ث اأن����صاأ وزير املعارف الفرن�صي���ة "جيزو" يف عهده اأول ك���ر�صي يحمل ا�صم القانون 
الد�صت���وري يف كلي���ة احلقوق جامعة باري����ص)))، كما مل يظهر ه���ذا امل�صطلح يف م�صر 
اإل م���ع و�صع د�صت���ور 1923 ومن قبلها كان ي�صمى القان���ون الأ�صا�صي، و مما ل �صك فيه 
اأن الد�صت���ور)3) ياأتي عل���ى راأ�ص الأدوات الت�صريعية، بح�صبان���ه الأداة الت�صريعية الأعلى 
والأ�صم���ى، فرياع���ي امل�صّرع عند اإعداده مل�صروعات القوان���ني األ تتعار�ص ن�صو�صها مع 

مبادئ واأحكام الد�صتور، واإل كان عر�صة للطعن والنعت بالق�صور.
يعت���رُب الد�صت���ور اأعلى قوانني الدولة، وهذا م���ا يعرُف ب�صمّو الد�صت���ور، ويتمّثُل هذا 
ال�صم���ّو يف ناحيت���ني رئي�صتني هما: ال�صم���ّو املو�صوعّي وهو الذي ُيفهم من���ه اأّن الد�صتور 
قان���ون يتطّرُق اإىل العديد من املو�صوعات الت���ي ل تتطّرُق اإليها القوانني العادّية، وهذا 
يعن���ي اأن الد�صتور هو قانون الدولة الرئي�صّي الذي ي�صرح اأهدافها، ويحّدُد �صكلها، وكّل 
م���ا يتعل���ق بها، اأّما ال�صم���و ال�صكلّي، والذي يقت����صي اأّن للد�صتور طريق���ًة معّينة لإجراء 
تعدي���الت على بنوده تعترُب اأ�صّد م���ن تلك الإجراءات املتبعة لتعدي���ل القوانني العادّية، 

وهذه الناحية ل تتواجد �صوى يف نوع الد�صاتري اجلامدة فقط.)4)
وتتن���وع طرق �صن الد�صات���ري)5) حيث ميكن اأن ي�صدر الد�صت���ور يف �صورة منحة من 

احلاكم ومثاله

وهــذا هــو الــوضع يف اململكــة العربيــة السعوديــة. انظــر النظــام األساسي للحكم يف اململكــة العربية السعودية   (((
992) ويف سلطنة عمان، انظر النظام األساسي للدولة يف عمان 996). 

)2)  محمد إبراهيم درويش ـ القانون الدستوري ـ دار النهضة العربية ـ 3)20 ـ ص 23 
الدستــور Constitution هــو التشريــع األساسي الــذي يتولــى تنظيــم السلطــات يف الدولــة واختــصاصات كل   (3(
منها، وعالقتها باألفراد، وحتديد شكل احلكم يف الدولة. )املدخل إلى القانون -القاعدة القانونية-،  محمد 

حسني منصور، صفحة 3))، الطبعة األولى 0)20، منشورات احللبي احلقوقية، لبنان(
القانــون الدستــوري وتطــور النظــام السيــاسي املصري - الكتاب األولـ  سعــاد الشرقاويـ  دار النهضة العربيةـ ـ   (4(

سنة 3)20
سري محمــود صيــام - صناعــة التشريــع - املرجــع السابــق - ص 48 ومــا بعدهــا، القانــون الدستــوري وتطــور   (5(

النظام السياسي املصري - الكتاب األول ـ  سعاد الشرقاوي، دار النهضة العربية ـ 3)20 ـ
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

 الد�صتور امل�صري ل�صنة 1923، كما ميكن اأن ي�صدر الد�صتور يف �صورة عقد اأو اتفاق 
ب���ني احلاكم وال�صعب اأو ممثلي ال�صعب مثل د�صتور فرن�صا �صنة 1830، وميكن اأن يو�صع 
الد�صت���ور من خالل جمعية تاأ�صي�صية منتخبة من ال�صع���ب مثل د�صتور الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة ل�صنة 1778، واأخ���ريًا هناك طريقة ال�صتفتاء ال�صعب���ي مثال ذلك الد�صتور 

امل�صري �صنة 1971 والد�صتور القطري �صنة 2004.
وهن�ك عدد من املب�دئ الع�مة التي حتكم الد�شتور:

حتك���م الد�صتور جمموعة من املبادئ اأهمه���ا، اأن الد�صتور م�صدره ال�صلطة ال�صعبية 
املتمثلة يف جماهري ال�صعب التي وافقت على الد�صتور يف ال�صتفتاء، واأن قواعد الد�صتور 
اجلامدة يتم تعديلها مبوجب اإجراءات �صكلية معقدة، تختلف عن الت�صريعات العادية، 
الد�صتور ل يخ�صع للرقابة الق�صائية ول يخ�صع لرقابة املحكمة الد�صتورية العليا ذاتها، 

كما اأن ن�صو�ص الد�صتور وحدة واحدة مرتابطة متكاملة.))) 
ولق���د �صدر الد�صت���ور القط���ري بع���د موافقة الغالبي���ة العظمى م���ن املواطنني على 
 الد�صت���ور يف ال�صتفت���اء ال���ذي اأج���ري يف الي���وم الت���ا�صع والع�صري���ن من �صه���ر اأبريل

�صنة 2003، حيث �صدر الد�صتور الدائم لدولة قطر يف 2004/9/8م وُن�صر بعد �صنة من 
�صدوره يف الع���دد ال�صاد�ص من اجلريدة الر�صمية لدولة قطر لعام 2005. ومت العمل به 
م���ن اليوم التايل لتاريخ ن�صره يف اجلري���دة الر�صمية وفقًا للمادة )141( من الد�صتور. 
ويتك���ون الد�صت���ور القط���ري من )150( م���ادة وينق����صم اإىل خم�صة اأبواب ج���اء الباب 
الأول يف تنظي���م الدول���ة واأ�ص�ص احلك���م والباب الث���اين للمقوم���ات الأ�صا�صية للمجتمع 
والب���اب الثالث للحق���وق والواجبات العام���ة والباب الرابع يف تنظي���م ال�صلطات )�صمو 
الأم���ري� ال�صلطة الت�صريعي���ة � ال�صلطة التنفيذية � ال�صلط���ة الق�صائية( والباب اخلام�ص 

لالأحكام اخلتامية.
ومم���ا تقدم يت�صح جلي���ًا اأن د�صتور قط���ر الدائم ل�صنة 2004 مل تقت����صر ن�صو�صه 

سري محمود صيام - صناعة التشريع - املرجع السابق - ص )5 وما بعدها  (((
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على اجلوانب ال�صيا�صية املتعلقة باحلكم، بل تناول اأي�صًا املقومات الأ�صا�صية للمجتمع، 
وكذلك احلقوق والواجبات العامة، كمعظم الد�صاتري الدميقراطية احلديثة.)))

ول يج���وز لأي اأداة ت�صريعي���ة اأدن���ى اأن تخال���ف الد�صتور ويرتتب عل���ى احلكم بعدم 
د�صتوري���ة ن����ص يف قانون اأو لئحة، ع���دم جواز تطبيقه من اليوم الت���ايل لتاريخ ن�صره، 
ما مل يحدد احلكم لذلك تاريخاً  اآخر، فاإذا كان احلكم بعدم الد�صتورية متعلقًا بن�ص 

جنائي فتعترب الأحكام التي �صدرت بالإدانة ا�صتنادًا اإىل ذلك الن�ص كاأن مل تكن.)))
ويف ه���ذا الإط���ار �صدر القانون رقم )12( ل�صنة 2008 باإن����صاء املحكمة الد�صتورية 
العليا وطبقًا للم���ادة )12( من هذا القانون فاإنه تخت�ص املحكمة دون غريها بالف�صل 
يف املنازع���ات املتعلق���ة بد�صتوري���ة القوانني واللوائح، كم���ا تخت�ص بالف����صل يف تنازع 
الخت����صا�ص بتحدي���د اجلهة املخت����صة بالف����صل يف الدعوى من بني جه���ات الق�صاء 
اأو الهيئ���ات ذات الخت����صا�ص الق�صائ���ي، وذلك اإذا رفعت الدعوى ع���ن مو�صوع واحد 
اأمام جهتني منها، ومل تتخل اإحداهما عن نظرها )التنازع الإيجابي(  اأو تخلت كلتاهما 
عنه���ا )التن���ازع ال�صلبي(، كما تخت�ص بالف����صل يف املنازعات التي تن����صاأ ب�صاأن تنفيذ 
الأح���كام النهائية املتناق�صة ال����صادرة عن جهات ق�صائية اأو جه���ات ذات اخت�صا�ص 

النظام الدستوري يف دولة قطر  رعد ناجي اجلده، صفحة )5)، الطبعة األولى 2)20م، قطر.  (((
أنظــر نــص املــادة )28( مــن القانــون قانون رقم )2)( لسنة 2008 بإنــشاء احملكمة الدستورية العليا التي نصت   (2(
علــى أن : » تنــشر أحــكام احملكمــة الــصادرة يف املسائــل الدستوريــة وقراراتهــا بالتفسيــر يف اجلريــدة الرسميــة 
خالل خمسة عشر يومًا على األكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على احلكم بعدم دستورية نص يف قانون أو 

الئحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ما لم يحدد احلكم لذلك تاريخاً  آخر «.
جتــدر اإلشارة إلــى أنــه أنــشأت احملكمــة الدستوريــة يف دولــة قطــر وفقــًا للقانون رقــم )2)( لسنــة 2008 بإنشاء 
احملكمــة الدستوريــة العليــا ، حيــث نــص علــى أن تنــشأ هيئــة قضائيــة مستقلــة تسمــى »احملكمــة الدستوريــة 
العليــا« ، وتتكــون مــن رئيــس وستــة أعــضاء ، حيــث صدر األمــر األميــري رقــم )2( لسنــة 2008 بتعيــني رئيــس 
احملكمة الدستورية العليا ، كما تختص احملكمة  بالفصل يف املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني واللوائح، 
والفصل يف تنازع االختصاص بتحديد اجلهة املختصة بالفصل يف الدعوى من بني جهات القضاء أو الهيئات 
ذات االختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتني منها، ولم تتخل إحداهما 
عــن نظرهــا أو تخلــت كلتاهمــا عنــه وتختــص كذلــك بالفــصل يف املنازعــات التــي تنــشأ بــشأن تنفيــذ األحــكام 
النهائيــة املتناقــضة الــصادرة عــن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي. باإلضافة إلى اختصاصها 
بتفسيــر نــصوص القوانــني إذا أثــارت خالفــًا يف التطبيــق، وكان لها من األهمية مــا يقتضي توحيد تفسيرها، 

وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.
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ق�صائ���ي، وتخت�ص اأخريًا بتف�صري ن�صو�ص القوانني اإذا اأثارت خالفًا يف التطبيق، وكان 
له���ا من الأهمي���ة ما يقت�صي توحي���د تف�صريها، وذل���ك بطلب يقدم م���ن رئي�ص جمل�ص 

الوزراء اأو رئي�ص جمل�ص ال�صورى.

: )Law( ث�ني�ً: الق�نون
�صبق بيان اأن القانون باملعنى العام هو جمموعة من القواعد العامة املجردة امللزمة 
امل�صحوب���ة باجلزاء على من يخالفه���ا، والقانون ل يكون ملزمًا اإل بعد ن�صره باجلريدة 
الر�صمي���ة وانق����صاء املدة الت���ي حددها امل�صرع لب���دء العمل بها، وللقان���ون بهذا املعنى 
م����صادر متع���ددة بع�صها مكت���وب كالت�صريع وبع�صه���ا غري مكتوب كالع���رف، والقانون 
املق�صود هنا كم�صدر ثان بعد الد�صتور هو القانون باملعنى ال�صيق وهو الت�صريع والذي 
ي�صتعمل���ه بع�ص الفقه ه���و والقانون كمرتادفني و�صبق لنا الق���ول باأنهما لي�صا مرتادفني 

واأن لكل منهما معنًى م�صتقل متامًا عن الآخر.
وياأت���ي القانون)الت�صري���ع الع���ادي())) بعد الد�صت���ور من ناحية الت���دّرج الت�صريعي، 
في����صدره الأمري وي�صادق عليه، ويكون يف ف���رتة انعقاد جمل�ص ال�صورى، ويبداأ القانون 
كمق���رتح من اأحد ال���وزرات اأو اجلهات احلكومية، ويُعر�ص عل���ى جمل�ص الوزراء، وبعد 
ذل���ك يتم ع���ر�صه على جمل����ص ال����صورى ملناق�صته واإق���راره وفقًا لأح���كام د�صتور قطر 
الدائ���م ل�صن���ة 2004، و�صنذك���ر التفا�صيل املتعلقة بال���دورة الت�صريعي���ة يف دولة قطر، 
وغالبي���ة الت�صريعات يف قط���ر ت����صدر يف �صورة ت�صريع عادي مثل اأمه���ات الت�صريعات 
الك���ربى، ومن ذلك قانون رقم )22( ل�صنة 2004 ب���اإ�صدار القانون املدين، قانون رقم 
)11( ل�صن���ة 2004 باإ�صدار قان���ون العقوبات، قانون رقم )23( ل�صن���ة 2004 باإ�صدار 
قان���ون الإج���راءات اجلنائية ، قانون رقم )13( ل�صنة 1990 ب���اإ�صدار قانون املرافعات 

املدنية والتجارية.

القانــون هــو مجموعــة القواعــد التــي تنظــم سلوك األفــراد يف اجلماعــة، وتعمل السلطة العامــة على تطبيق   (((
هــذه القواعــد مــن خــالل توقيــع اجلزاء على مــن يخالفه )املدخل إلى القانون -القاعــدة القانونية-،  محمد 

حسني منصور، صفحة ))، الطبعة األولى 0)20، منشورات احللبي احلقوقية، لبنان(
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وطبقًا للم���ادة )76( من الد�صتور القطري يتوىل جمل�ص ال����صورى �صلطة الت�صريع، 
وطبق���ًا للم���ادة )105( من الد�صتور يجوز ل���كل ع�صو من اأع����صاء املجل�ص حق اقرتاح 
القوان���ني، ويح���ال كل اقرتاح اإىل اللجنة املخت����صة يف املجل�ص لدرا�صت���ه واإبداء الراأي 
ب�صاأن���ه، وعر�صه عل���ى املجل�ص بعد ذلك، ف���اإذا راأى املجل�ص قبول الق���رتاح اأحاله اإىل 
احلكوم���ة بعد و�صعه يف �صيغة م����صروع قانون لدرا�صت���ه واإبداء ال���راأي ب�صاأنه واإعادته 
للمجل����ص يف دور النعقاد ذاته اأو الذي يلي���ه وكل اقرتاح بقانون رف�صه املجل�ص ل يجوز 

تقدميه مرة ثانية يف دور النعقاد ذاته.
وطبقًا للمادة )106( من الد�صتور فاإن كل م�صروع قانون اأقره جمل�ص ال�صورى يرفع 
اإىل الأم���ري للت�صديق عليه، واإذا مل ير الأم���ري الت�صديق على م�صروع القانون، رده اإىل 
املجل����ص يف غ�صون ثالثة اأ�صهر من تاريخ رفعه اإلي���ه م�صفوعًا باأ�صباب عدم الت�صديق، 
واإذا ُرَد م����صروع القان���ون خالل م���دة الثالثة اأ�صه���ر واأقره جمل�ص ال����صورى مرة ثانية 
مبوافق���ة ثلثي الأع�صاء الذي���ن يتاألف منهم املجل�ص �صدق عليه الأم���ري واأ�صدره، فاإذا 
مل يح����صل امل�صروع على موافقة الثلثني فال يجوز اإعادة النظر فيه خالل ذات الدورة، 
ويج���وز لالأمري عند ال�صرورة الق�صوى اأن ياأمر باإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي 

يقدر اأنها حتقق امل�صالح العليا للبالد.
واأم���ا املر�شوم بق�نون Decree-Law، فله نف�ص قوة القانون، بل هو القانون ذاته، 
اإل اأن امل�صادقة عليه من �صمو الأمري تكون خارج اأدوار انعقاد جمل�ص ال�صورى، وي�صدر 
امل���ر�صوم بقانون غالبًا نظرًا لظروف ال�صتعج���ال، على اأن ُيعر�ص على جمل�ص ال�صورى 
بع���د انعقاده لإب���داء ما يعن لهم من مالحظات حيث ن�صت امل���ادة )70( من الد�صتور 
عل���ى اأنه :"يجوز لالأم���ري يف االأحوال اال�شتثن�ئية التي تتطل���ب اتخ�ذ تدابري ع�جلة 
ال حتتم���ل الت�أخ���ري، ويقت����شي اتخ�ذه���� اإ�شدار قوان���ن، ومل يك���ن جمل����س ال�شورى 
منعقداً، اأن ي�شدر يف �ش�أنه� مرا�شيم له� قوة الق�نون، وتعر�س هذه املرا�شيم بقوانن 
عل���ى جمل����س ال����شورى يف اأول اجتم����ع له، وللمجل����س يف موعد اأق����ش�ه اأربعون يوم�ً 
م���ن ت�ري���خ عر�شه���� عليه وب�أغلبي���ة ثلث���ي اأع�ش�ئه اأن يرف����س اأي�ً منه���� اأو اأن يطلب 
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تعديله���� خ���الل اأج���ل حمدد، وي���زول م� له���ذه املرا�شيم من ق���وة الق�نون م���ن ت�ريخ 
رف�س املجل�س له� اأو انق�ش�ء االأجل املحدد للتعديل دون اإجرائه".

وا�صتن���ادًا عل���ى قاعدة ل ُيلغى القان���ون اإل بقانون)))، واأن امل���ر�صوم بقانون له نف�ص 
الدرجة، �صدر املر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 2009 باإلغاء بع�ص القوانني.)))

التشريــع الدستــوري -يف الــدول ذات الدساتيــر اجلامــدة- ال ُيلغــى إال بتشريــع دستوري مثلــه، بينما التشريع   (((
العــادي ُيلغــى بتشريــع عــادي أو دستــوري. ويف ذلك قضى بأن »الدستور هو القانون الوضعي الرسمي صاحب 
الــصدارة وعلــى مــا دونــه مــن التشريعــات النــزول عنــد أحكامــه. فــإذا تعــارضت هذه وتلــك وجب التــزام أحكام 
الدستور وإهدار ما سواه والتشريع ال ُيلغى إال بتشريع الحق مماثل له وأقوى منه. فإذا ما أورد الدستور نّصًا 
صاحلــًا بذاتــه لألعمــال بغيــر حاجــة إلــى صدور تشريــع أدنى لــزم إعمال هذا النص من يــوم العمل به ويعتبر 
احلكــم املخالــف لــه يف هــذه احلالــة قــد نــسخ ضمنــًا بقوة الدستــور نفسه. )أنظــر املدخل إلى القانــون نظرية 

القوانني ، همام محمد محمود ، ص 360 و ص )36 ، منشورات احللبي احلقوقية ، لبنان ، 0)20 ).
طبقــًا للمــادة األولــى مــن هــذا القانــون ُألغيــت القوانــني أرقــام )5(  لسنــة 970)، )0)(  لسنــة 970)، )23( لسنــة 990)،  (2( 
 )4)(  لسنــة )99)، )9( لسنــة 993)، )9( لسنــة 996)، )6( لسنــة 997)، )))( لسنــة 997)، )8(  لسنــة 2000،

)9( لسنــة 2000، )))(  لسنــة 2000، )8( لسنــة )200، )6)( لسنــة )200، )6)( لسنــة 2002، )37( لسنــة 2002،  
 )39( لسنــة 2002، ))( لسنــة 2003، ))( لسنــة 2004، )3)( لسنــة 2004، )5)( لسنــة 2004، )32( لسنــة 2004،

)))( لسنة 2005، )23( لسنة 2005، وطبقًا للمادة الثانية منه ُألغي القانون رقم )0)( لسنة 2000.
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وم���ن اأمثلة املرا�صيم بقوانني مر�صوم بقانون رقم )24( ل�صنة 2019 بتنظيم واإدارة 
املخ���زون ال�صرتاتيج���ي لل�صل���ع الغذائي���ة وال�صتهالكية، حي���ث �صدر يف فرتة احل�صر 
اجلائ���ر على دولة قط���ر وتطلب الأم���ر اإىل ال�صتعج���ال يف اإ�صداره، وكذل���ك املر�صوم 
بقانون رقم )16( ل�صنة 2010 باإ�صدار قانون املعامالت والتجارة اللكرتونية، مر�صوم 

بقانون رقم )21( ل�صنة 2020 ب�صاأن اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة.

:)Emiri Decree( ث�لث�ً: االأمر االأمريي
الأم���ر الأم���ريي ه���و الأداة الت�صريعي���ة التي ن����ص عليه���ا الد�صتور لتنظي���م العديد 
م���ن ال�صلطات املخول���ة لالأمري ويخت����ص بها وحده دون غ���ريه وفقًا للد�صت���ور، كتعيني 
ويل العه���د)))، كم���ا اأن لالأم���ري اأن يعه���د مببا�صرة بع����ص �صالحياته ومم���ار�صة بع�ص 
اخت�صا�صات���ه اإىل ويل العهد مبوجب اأمر اأمريي)))، ويجوز لالأمري عند تعذر نيابة ويل 
العه���د عنه اأن يعني باأمر اأمريي نائبًا له)3) ، ويك���ون تعيني رئي�ص جمل�ص الوزراء وقبول 
ا�صتقالت���ه باأمر اأم���ريي)4)، وتعيني الوزراء وقبول ا�صتقالته���م واإعفائهم من منا�صبهم 
كذل���ك بذات الأداة)5)، وتعيني رئي�ص حمكمة التمييز اأي����صًا )6)،  كما اأن اإعالن احلرب 

نــصت املــادة )9( مــن الدستــور الدائــم لدولــة قطــر علــى أن: »يعــني األميــر ولي العهــد بأمر أميــري، وذلك بعد   (((
التشاور مع العائلة احلاكمة وأهل احلل والعقد يف البال ويشترط يف ولي العهد أن يكون مسلمًا من أم قطرية 

مسلمة.«
نــصت املــادة )2)( مــن الدستــور الدائــم لدولــة قطــر علــى أن: »لألميــر أن يعهــد مببــاشرة بعــض صالحياتــه   (2(
وممــارسة بعــض اختصاصاتــه إلــى ولي العهد مبوجب أمر أميــري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء 

التي يحضره«
نــصت املــادة )3)( مــن الدستــور الدائــم لدولــة قطــر علــى أن: »مــع مراعــاة أحــكام املادتــني السابقتــني، لألميــر   (3(
عنــد تعــذر نيابــة ولــي العهــد عنــه أن يعني بأمر أميري نائبًا له من العائلــة احلاكمة ملباشرة بعض صالحياته 
واختصاصاتــه. فــإن كان مــن مت تعيينــه يشغــل منصبــًا أو يتولــى عمــاًل يف أيــة جهــة، فإنــه يتوقــف عــن القيــام 

مبهامه مدة نيابته عن األمير.
ويؤدي نائب األمير مبجرد تعيينه، أمام األمير، ذات اليمني التي يؤديها ولي العهد«.

أنظــر املــادة )72( مــن الدستــور الدائــم لدولــة قطــر التــي نــصت علــى أن: » يعــني األمير رئيس مجلــس الوزراء   (4(
ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري«.

أنظر املادة )73( من الدستور الدائم لدولة قطر التي نصت على أن: ». يعني األمير الوزراء بأمر أميري بناء   (5(
على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات األداة.«

نــصت املــادة )30( مــن القانــون رقــم )0)( لسنــة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائيــة على أن:« يصدر بتعيني رئيس   (6(
محكمة التمييز أمر أميري ويكون بدرجة وزير، ويكون تعيني باقي القضاة مبرسوم بناًء على اقتراح املجلس.«.
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الدفاعي���ة يك���ون باأمر اأمريي)))، كم���ا اأن ت�صكيل ال���وزارة يكون باأمر اأم���ريي بناًء على 
اقرتاح رئي�ص جمل�ص الوزراء)))، وغري ذلك من امل�صائل التي يخت�ص بها �صمو الأمري.

 وم���ن اأمثلة الأوامر الأمريية الأمر الأمريي رقم )4( ل�صنة 2014 بتعيني نائب اأمري 
دولة قطر ، والأمر الأمريي رقم )7( ل�صنة 2018 بتعديل ت�صكيل جمل�ص الوزراء، والأمر 
الأم���ريي رقم )4( ل�صنة 2020 بتعيني م�صت�صار لالأم���ري لل�صوؤون القت�صادية ، وغريها 

من الأوامر الأمريية.

:)Emiri Resolution( رابع�ً: القرار االأمريي
ي�صدر القرار الأمريي من �صمو الأمري يف �صاأن من �صوؤون الدولة التي ين�ص الد�صتور 
اأو القان���ون على اأن يك���ون تنظيمها بقرار اأمريي، كاإن�صاء وتنظي���م الوزارات والأجهزة 
احلكومي���ة الأخرى وتعيني اخت�صا�صاته���ا)3)، واإن�صاء جمل����ص الدفاع)4)،اعتماد روؤ�صاء 
البعث���ات الدبلوما�صي���ة)5)، تنظيم وت�صكيل اللج���ان العليا)6)، ت�صكي���ل جمال�ص الإدارات 
التابع���ة للجان العليا والهيئات وامل���وؤ�ص�صات العامة)7)، منح درجة وزير)8) ، تعيني روؤ�صاء 

نــصت املــادة ))6( مــن الدستــور الدائــم لدولــة قطــر علــى أن:« يــصدر بإعــالن احلــرب الدفاعيــة أمــر أميــري.   (((
واحلرب الهجومية محرمة."

نصت املادة ))6( من الدستور الدائم لدولة قطر على أن:« يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناًء على اقتراح   (2(
رئيس مجلس الوزراء. ويجوز لألمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء مبهام وزارة أو 

أكثر.ويحدد القانون صالحيات الوزراء."
أنظر املادة )67( البند )8( من الدستور الدائم لدولة قطر.  (3(

أنظر املادة )65( من الدستور الدائم لدولة قطر.  (4(
أنظــر املــادة )67( البنــد )5( مــن الدستــور الدائــم لدولــة قطــر، ومثــال علــى ذلك: قــرار أميري رقــم )5)( لسنة   (5(

8)20 بتعيني سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية طاجيكستان.
أنظرالقــرار األميــري رقــم )4( لسنــة 2004 بإعــداد تنظيــم اللجنــة العليا للتنسيق واملتابعــة، والقرار األميري   (6(

رقم )28( لسنة 999) بإنشاء اللجنة العليا للتنسيق واملتابعة.
أنظر القرار األميري رقم )2( لسنة 8)20 بإعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.  (7(

أيضًا القرار األميري رقم )24( لسنة 7)20 بتشكيل مجلس إدارة هيئة املناطق احلرة.
َينح سمو األمير درجة وزير، ويكون ذلك بقرار أميري وفقًا للقانون رقم ))2( لسنة 2004 بشأن الوزراء وتعديالته،   (8(
كما ال ُيشترط فيمن ُينح درجة وزير أن يكون عضوًا يف مجلس الوزراء، على أن تسري على من يعني بدرجة وزير 
األحكام املنصوص عليها يف الفصلني الثالث والسادس من القانون املشار إليه وفقًا للمادة )27( والتي نصت على 

أن »تسري على من يعني بدرجة وزير األحكام املنصوص عليها يف الفصلني الثالث والسادس من هذا القانون«.
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الهيئ���ات واملوؤ�ص�صات العامة)))، منح اجلن�صية و�صحبه���ا واإ�صقاطها اأو رّدها)))، وغريها 
م���ن الق���رارات ذات ال�صلة، ومن اأمثلة القرارات الأمريي���ة القرار الأمريي رقم )54( 
ل�صنة 2019 باإن�صاء وتنظيم اأكادميية حممد بن غامن الغامن البحرية، والقرار الأمريي 
رق���م )47( ل�صن���ة 2019 باإن����صاء وت�صكيل اللجن���ة العليا للتح����صري لنتخابات جمل�ص 
ال�صورى وحتديد اخت�صا�صاته���ا، القرار الأمريي رقم )40( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص 
اأح���كام القرار الأمريي رقم )19( ل�صن���ة 2011 باإن�صاء اللجنة الدائمة للموارد املائية، 
والق���رار الأم���ريي رقم )46( ل�صن���ة 2014 بتنظيم كلية قطر لعل���وم الطريان، والقرار 
الأم���ريي رقم )8( ل�صن���ة 2016 بالهيكل التنظيم���ي لوزارة امل���وا�صالت والت�صالت، 
،القرار الأمريي رقم )12( ل�صنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة وال�صناعة، 
وغريها من القرارات الأمريية التي تنظم العديد من امل�صائل الهامة والتي ياأتي بع�صها 
يف اإط���ار الوظيفة الت�صريعية ل�صمو الأمري مثل قرارات الهيكل التنظيمي للوزارات لأنها 
ت�صع احلدود الفا�صلة بني اخت�صا�صات الوزارات املختلفة اأو قرارات يف اإطار الوظيفة 

التنفيذية ل�صمو الأمري مثل قرارات ال�صادرة مبنح درجة وزير.

:)Decree( خ�م�ش�ً: املر�شوم
ت على  ي�صدر املر�صوم اأي�صًا من الأمري، وفقًا لن�صو�ص الد�صتور والقوانني التي ن�صّ
اأن يك���ون تنظيم بع����ص �صوؤون الدولة مب���ر�صوم، مثل اإبرام املعاه���دات والتفاقيات)3)، 

نّصت املادة )7( من القرار األميري رقم )6( لسنة 5)20 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية على أن:«   (((
يتولــى إدارة الهيئــة رئيــس، يــصدر بتعيينــه وحتديــد درجتــه، قــرار أميــري«. وبنــاًء علــى ذلك صدر القــرار األميري 
رقم )2)( لسنة 8)20 بتعيني رئيس لهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، ونّصت فيه املادة ))( على أن:« ُيعنّي سعادة 

السيد/ حمد بن ناصر بن راشد املسند املهندي، رئيسًا لهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، بدرجة وكيل وزارة«.
أنظر القانون رقم )38( لسنة 2005 بشأن اجلنسية القطرية.  (2(

نــّصت املــادة )68( مــن الدستــور الدائــم لدولــة قطــر علــى أن:« يبــرم األميــر املعاهــدات واالتفاقيــات مبــرسوم،   (3(
ويبلغهــا ملجلــس الــشورى مشفوعــة مبــا ينــاسب مــن البيــان. وتكــون للمعاهــدة أو االتفاقيــة قــوة القانــون بعــد 
التصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح واملعاهدات املتعلقة بإقليم الدولة أو 
بحقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة أو التي تتضمن تعدياًل لقوانني الدولة، يجب لنفاذها 

أن تصدر بقانون. 
وال يجوز يف أي حال أن تتضمن املعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية.«.
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تعيني وكالء الوزارات، تعيني الق�صاة))) و وكالء النيابة)))، مد الف�صل الت�صريعي ملجل�ص 
ال����صورى، حل جمل�ص ال����صورى ودعوته لالنعقاد)3)، منح درجة وكي���ل وزارة)4)، واإعالن 
الأح���كام العرفي���ة يف البالد، وذلك يف الأح���وال ال�صتثنائية الت���ي يحددها القانون)5)، 

وحتديد الدوائر النتخابية التي تق�صم اإليها الدولة.)6)

:)Council of Ministers Resolution( ش�د�ش�ً: قرار جمل�س الوزراء�
ي�صدر ه���ذا القرار من جمل�ص ال���وزراء بو�صفه الهيئة التنفيذي���ة العليا يف الدولة، 
حي���ث يق���وم جمل�ص الوزراء مبعاونة �صم���و الأمري على اأداء مهامه ومم���ار�صة �صلطاته، 
وفق���ًا للد�صتور واأحكام القانون، كم���ا يناط به اإدارة جميع ال�صئون الداخلية واخلارجية 
ت  الت���ي يخت�ص بها وفق���ًا للمادة )121( م���ن الد�صتور الدائم لدولة قط���ر، والتي ن�صّ

على اأن:")...( ويتوىل جمل�ص الوزراء بوجه خا�ص، الخت�صا�صات التالية:
1- اق���رتاح م�صروع���ات القوان���ني واملرا�صيم، وتع���ر�ص م�صروع���ات القوانني على 
جمل����ص ال�صورى ملناق�صتها، ويف ح���ال املوافقة عليها ُترف���ع لالأمري، للت�صديق 

عليها واإ�صدارها، وفقًا لأحكام هذا الد�صتور
2- اعتماد اللوائ���ح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى، 

كل فيما يخ�صه، لتنفيذ القوانني مبا يطابق اأحكامها.
3- الإ�صراف على تنفيذ القوانني، واملرا�صيم، واللوائح، والقرارات.

أنظر املادة )30( من القانون رقم )0)( لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية. مثال ذلك: املرسوم رقم   (((
)6)( لسنة 8)20 بتعيني بعض القضاة.

أنظر املادة )))( من القانون رقم )0)( لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، املعّدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005.  (2(
أنظــر املــادة ))8( مــن الدستــور الدائــم لدولة قطر. كما نــصت املادة )89( من الدستور الدائم لدولة قطر على   (3(

أن:« تكون دعوة مجلس الشورى لالنعقاد يف أدواره العادية وغير العادية وفضها مبرسوم.«. 
ومثــال ذلــك: مــرسوم رقــم )88( لسنــة 7)20 بدعــوة مجلــس الــشورى لعقــد دور االنعقــاد العــادي الــسادس 

واألربعني، مرسوم رقم ))3( لسنة 7)20 بفض دور االنعقاد العادي اخلامس واألربعني ملجلس الشورى.
أنظر املرسوم رقم )3( لسنة 8)20 مبنح درجة وكيل وزارة.  (4(

أنظر املادة )69( من الدستور الدائم لدولة قطر  (5(
أنظر املادة )79( من الدستور الدائم لدولة قطر  (6(



((

4- اق���رتاح اإن����صاء وتنظي���م الأجهزة احلكومي���ة، والهيئ���ات وامل���وؤ�ص�صات العامة 
وفقًا للقانون.

5- الرقابة العليا على �صري النظام احلكومي املايل والإداري.
6- تعي���ني املوظف���ني وعزلهم مت���ى كان التعيني والعزل ل يدخ���الن يف اخت�صا�ص 

الأمري، اأو يف اخت�صا�ص الوزراء وفقًا للقانون.
7- ر�صم القواعد العامة الكفيلة با�صتتباب الأمن الداخلي، واملحافظة على النظام 

يف اأرجاء الدولة وفقًا للقانون.
8- اإدارة مالي���ة الدول���ة، وو�صع م����صروع موازنته���ا العام���ة طبق���ًا له���ذا الد�صتور 

واأحكام القانون.
9- اعتماد امل�صروعات القت�صادية وو�صائل تنفيذها.

10- الإ�صراف عل���ى طرق رعاي���ة م�صالح الدولة يف اخلارج، وعل���ى و�صائل العناية 
بعالقاتها الدولية و�صئونها اخلارجية.

11- اإع���داد تقري���ر يف اأول كل �صنة مالية، يت�صمن عر�صًا تف�صيليًا لالأعمال الهامة 
الت���ي اأجنزت داخلي���ًا وخارجيًا، مقرونًا بخطة تر�صم اأف����صل الو�صائل الكفيلة 
بتحقيق النه�صة ال�صاملة للدولة وتوفري اأ�صباب تقدمها ورخائها، وتثبيت اأمنها 
وا�صتقرارها، وفقًا للمبادئ اجلوهرية املوجهة ل�صيا�صة الدولة املن�صو�ص عليها 

يف هذا الد�صتور، ويرفع هذا التقرير لالأمري لإقراره.
12- اأية اخت�صا�صات اأخرى يخولها له هذا الد�صتور اأو القانون."

كم���ا ن�صت امل���ادة )125( من الد�صت���ور الدائم لدولة قطر عل���ى اأن:" يتوىل رئي�ص جمل�ص 
ال���وزراء رئا�صة جل�صات املجل����ص، واإدارة مناق�صاته، وي�صرف على تن�صي���ق العمل بني الوزارات 
املختلفة حتقيقًا لوحدة الأجهزة احلكومية وتكامل ن�صاطها، ويوقع، با�صم جمل�ص الوزراء ونيابة 
عنه، القرارات التي ي�صدرها املجل�ص. ويرفع اإىل الأمري قرارات املجل�ص املتعلقة بال�صئون التي 

ي�صدر بتحديدها قرار اأمريي، للت�صديق عليها واإ�صدارها وفقًا لأحكام هذا الد�صتور.".
وقد حدد القرار الأمريي رقم )29( ل�صنة 1996 ب�صاأن قرارات جمل�ص الوزراء التي 
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ترفع لالأمري للت�صديق عليها واإ�صدارها، القرارات التي ي�صدرها جمل�ص الوزراء والتي 
ترف���ع لالأمري للت�صديق عليها، حي���ث ن�صت املادة )1( منه على اأن:" ترفع اإىل الأمري، 

للت�صديق عليه�ا واإ�صدارها، قرارات جمل�ص الوزراء املتعلقة بالأمور التالية:
1- اللوائح والقرارات التي ت�صدر اأو تعتمد من جمل�ص الوزراء تنفيذًا للقوانني.

2- اإن�صاء وتنظيم الأجهزة احلكومية والهيئات العامة.
3- ا�صتتباب الأمن الداخلي واملحافظة على النظام يف الدولة.

4- اعتماد امل�صروعات القت�صادية، وو�صائل تنفيذها.
5- رعاية م�صالح الدولة يف اخلارج، وتنظيم عالقاتها الدولية و�صئونها اخلارجية."

ومن بع�ص الأمثلة على قرارات جمل�ص الوزراء، قرار جمل�ص الوزراء رقم )9( ل�صنة 
2018 بن���زع ملكية بع�ص العقارات للمنفعة العامة، حيث ن�صت املادة )8( من القانون 
رق���م )13( ل�صنة 1988 ب����صاأن نزع ملكية العق���ارات وال�صتيالء عليه���ا موؤقتًا للمنفعة 
العامة، على اأن:" ي�صدر قرار نزع امللكية من جمل�ص الوزراء، بناًء على اقرتاح الوزير، 

وين�صر يف اجلريدة الر�صمية )...(".)))
وكذل���ك ق���رار جمل�ص ال���وزراء رقم )10( ل�صن���ة 2018 بت�صكيل جلنة قب���ول املحامني، 
اإذ ن����صت امل���ادة )10( م���ن قان���ون املحاماة ال�صادر بالقان���ون رق���م )23( ل�صنة 2006، 
املعدل بالقانون رقم )1( ل�صنة 2018، اأن ي�صدر بت�صكيل اللجنة قرار من جمل�ص الوزراء.

واأي����صًا قرار جمل�ص الوزراء رق���م )27( ل�صنة 2015 بتعديل تنظيم بع�ص الوحدات 
الإدارية التي تتاألف منها وزارة القت�صاد والتجارة وتعيني اخت�صا�صاتها، حيث ن�صت 
امل���ادة )22( م���ن القرار الأم���ريي رقم )20( ل�صن���ة 2014 بالهي���كل التنظيمي لوزارة 
القت����صاد والتج���ارة عل���ى اأنه:" يجوز بق���رار من الوزي���ر اإن�صاء ما تقت�صي���ه امل�صلحة 
العامة من اأق�صام يف الوحدات الإدارية التي تتاألف منها الوزارة، اأو اإلغاوؤها اأو دجمها، 
وتعي���ني اخت�صا�صاته���ا وتعديله���ا، ول يك���ون ق���رار الوزير ناف���ذًا اإل بع���د اعتماده من 

املادة )8) عدلت مبوجب القانون 5)/2009 و القانون 2006/9  (((
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جمل����ص الوزراء.".وغريها من القرارات التي يخت�ص بها جمل�ص الوزراء وفقًا للد�صتور 
والقوان���ني، وم���ن اأمثلة قرارات جمل����ص الوزراء قرار جمل�ص ال���وزراء رقم )12( ل�صنة 
2020 بالالئح���ة التنفيذي���ة للقانون رق���م )1( ل�صنة 2020 ب����صاأن ال�صجل القت�صادي 
املوحد، قرار جمل�ص الوزراء رقم )41( ل�صنة 2019 باإ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون 

مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادر بالقانون رقم )20( ل�صنة 2019.

:)Prime Minister’s Resolution(ش�بع�ً: قرار رئي�س جمل�س الوزراء�
وهي القرارات الت���ي ي�صدرها رئي�ص جمل�ص الوزراء ب�صفته رئي�صًا ملجل�ص الوزراء، 

وفقًا للقوانني والت�صريعات التي تقرها له وتن�ص عليها.
مثال ذلك اخت����صا�ص رئي�ص جمل�ص الوزراء مبنح بع����ص الدرجات املالية والتعيني 
ت عل���ى اأن تكون اأداة التعيني فيه���ا بقرار رئي�ص جمل�ص  عل���ى بع����ص الوظائف التي ن�صّ
الوزراء. مثل تعيني وكيل وزارة م�صاعد)))، تعيني م�صاعد نيابة)))، تعيني م�صاعد قا�ٍص)3)، 

حيــث نــصت املــادة )2)( مــن قانــون رقــم )5)( لسنة 6)20 بإصدار قانون املــوارد البشرية املدنية على أن:« تكون   (((
سلطة التعيني يف الوظائف وفقًا ملا يلي:

)- بقرار من األمير، يف الوظائف املنصوص على أن يكون التعيني فيها بهذه األداة يف قوانني خاصة.
2- مبرسوم، يف وظائف وكالء الوزارات والوظائف املنصوص على أن يكون التعيني فيها مبرسوم يف قوانني خاصة

3- بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يف وظائف وكالء الوزارات املساعدين أو الوظائف املنصوص على أن يكون 
التعيني فيها بهذه األداة يف قوانني خاصة. )...(«.

املــادة 6) - مكــررًا )أضيفــت مبوجــب: قانــون 4 لسنــة 2005( :«يكــون تعيــني مساعــدي النيابــة بقــرار مــن رئيس   (2(
مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح النائب العام. ويــؤدي مساعد النيابة قبل مبــاشرة أعماله اليمني بالصيغة 
املنــصوص عليهــا يف املــادة )6)( مــن هــذا القانــون. وتــسري علــى مساعــدي النيابــة أحــكام الفــصول الرابــع 
والــسادس والسابــع والثامــن والتــاسع مــن هذا القانون وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم 

إلى وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام.«.
أن:«  ــــى  ــلـ ــ عـ ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقضائـ ــ ــ الـ السلــــــــطــــــــة  ــون  ــ ــ ــانـ ــ ــ قـ بـــــــــــــــإصدار   2003 لسنـــــــــــة   )(0( رقـــــــــم  ــون  ــ ــ ــانـ ــ ــ قـ  )68( املـــــــــــــادة  نصت   (3(
ــى اقــــــــتــــــــراح املــــــجــــــلس.  ــ ــلـ ــ  يــــــكــــــون تــــعــــيــــني مساعــــــــــــــد الــــــــقــــــــاضي بـــــــقـــــــرار مـــــــن رئـــــــــــيس مــــــجــــــلس الــــــــــــــــــوزراء بـــــــنـــــــاًء عـ
 وتـــــــكـــــــون السنــــــــــــــة األولــــــــــــــى مـــــــن عـــــمـــــل مساعــــــــــــــد الــــــــقــــــــاضي فــــــتــــــرة اخــــــتــــــبــــــار قـــــابـــــلـــــة لــــلــــمــــد لـــــفـــــتـــــرة ممــــاثــــلــــة. 
ويف حالة استيفاء مساعد القاضي للشروط املقررة للتعيني يف وظيفة قاض يقدم على غيره يف التعيني. ويؤدي مساعد 

القاضي قبل مباشرة أعماله اليمني بالصيغة املنصوص عليها يف املادة )40( من هذا القانون، أمام رئيس املجلس.«.
أنظر على سبيل املثال:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 6)20 بتعيني وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة العامة.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2005 بتعيني مساعدي نيابة.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 0)20 بتعيني مساعد قاٍض
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وغريها من القرارات التي ي�صدرها رئي�ص جمل�ص الوزراء وفقًا لأحكام القانون)))،ومن 
اأمثل���ة تلك القرارات قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )13( ل�صنة 2017 باإن�صاء اللجنة 
الفني���ة لتحفي���ز وم�صاركة القط���اع اخلا�ص يف م�صروع���ات التنمي���ة القت�صادية، قرار 
رئي����ص جمل�ص ال���وزراء رقم )6( ل�صنة 2019 بتعيني وكي���ل وزارة م�صاعد ل�صوؤون النقل 
البحري، قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )7( ل�صنة 2017 بتعديل قيمة احلد الأق�صى 
للتعاقد باملمار�صة اأو التفاق املبا�صر، قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )5( ل�صنة 2017 

بت�صكيل املجل�ص الدائم للتاأديب.

وبذل���ك يتب���ني اأن ق���رارات جمل����ص الوزراء ت����صدر غالبًا م���ن املجل����ص يف ال�صئون 
الت�صريعية، يف حني اأن قرارات رئي�ص جمل�ص الوزراء تكون يف ال�صئون التنفيذية.

:)Ministerial Decree( ث�من�ً: القرار الوزاري
وه���و القرار ال���ذي ي�صدر من الوزي���ر يف حدود اخت����صا�صه �صم���ن �صوؤون الوزارة 
الت���ي يليه���ا وفقًا لأحكام القان���ون التي تن�ص عل���ى اأن اأداة اإ�صدار هذه القرارات تكون 

بقرار وزاري.
وقد حدد القانون رقم )21( ل�صنة 2004 ب�صاأن الوزراء، اخت�صا�صات الوزراء وفقًا 
للم���ادة )4( املعدلة مبوجب القانون رقم )12( ل�صنة 2010 والقانون رقم )16( ل�صنة 
2019، حيث يتوىل الوزراء تنفيذ الت�صريعات املتعلقة بن�صاط الوزارة واإ�صدار القرارات 
الالزم���ة لتنفيذ تلك الت�صريعات، كما ي�صدر ال���وزراء قرارات حتديد ر�صوم اخلدمات 

أنظر على سبيل املثال:  (((
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2006 بتعيني أمني عام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث

بهيئة قطر  التظلمات  رئــيس وأعضاء جلنة  )4( لسنــة 2009 بتسمية  رقــم  الــــوزراء  رئــيس مجلس  قــرار   -
لألسواق املالية

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )))) 
لسنة 2002 بتسمية أعضاء جلنة سوق الدوحة لألوراق املالية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )0)( لسنة 8)20 بتعديل بعض أحكام القرار رقم ))( لسنة 7)20 بتسمية 
أعضاء اللجنة الوطنية ألمن املعلومات
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الت���ي توؤديها الوزارة اأو تعديله���ا اأو اإلغائها اأو الإعفاء منها)))، وكذل���ك اإ�صدار قرارات 
تعي���ني املوظفني يف الوزارة وفقًا لأحكام القانون، وم���ن اأمثلة تلك القرارات قرار وزير 
التنمي���ة الإدارية والعمل وال�صوؤون الجتماعية رقم )11( ل�صنة 2020 باإن�صاء اأق�صام يف 
الوح���دات الإدارية التي تتاألف منها وزارة التنمية الإدارية والعمل وال�صوؤون الجتماعية 
وتعي���ني اخت�صا�صاتها، وقرار وزير التجارة وال�صناعة رقم )96( ل�صنة 2019 باعتماد 

لئحة النظام الداخلي والالئحة املالية لغرفة جتارة و�صناعة قطر.

املبحث الثاين
اجلهات املتخ�ص�صة القائمة على �صياغة الت�صريع يف دولة قطر

عر�صنا يف املبحث ال�صابق اخت�صا�ص جمل�ص ال�صورى ب�صلطة الت�صريع، طبقًا للمادة 
)105( م���ن الد�صتور وح���ق كل ع�صو من اأع����صاء املجل�ص يف اق���رتاح القوانني، وكيف 
يحال كل اقرتاح اإىل اللجنة املخت�صة يف املجل�ص لدرا�صته واإبداء الراأي ب�صاأنه، وعر�صه 
عل���ى املجل�ص بعد ذلك، فاإذا راأى املجل�ص قبول القرتاح اأحاله اإىل احلكومة بعد و�صعه 
يف �صيغة م�صروع قانون لدرا�صته واإبداء الراأي ب�صاأنه واإعادته للمجل�ص يف دور النعقاد 
ذات���ه اأو الذي يليه، وغريها من اخلطوات التي مير بها الت�صريع يف دولة قطر وعر�صنا 
لت���درج وتنوع الأدوات الت�صريعية يف الدول���ة ويف هذا املبحث ن�صري اإىل جهتني لهما دور 
ه���ام يف عملي���ة �صن الت�صريعات العادية فما دونها يف دولة قطر، حيث يخت�ص الد�صتور 

بطريقة فريدة يف عملية و�صعه واملوافقة عليه واإ�صداره.

ونتناول هاتني اجلهتني كما يلي:  
املطلب الأول: اإدارة الت�صريع بالأمانة العامة ملجل�ص الوزراء.

املطلب الثاين: اللجنة الدائمة لل�صوؤون الت�صريعية.

إن قــرارات حتديــد رسوم اخلدمــات التــي تؤديهــا الــوزارة أو مــا يتبــع الوزيــر مــن األجهزة احلكوميــة أو الهيئات   (((
واملؤسسات العامة، أو تعديل الرسوم أو إلغائها أو اإلعفاء منها، ال يكون إال بعد اعتمادها من مجلس الوزراء 

، وفقًا لنص املادة )4( من القانون رقم ))2( لسنة 2004 والقوانني املعدلة له.
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املطلب االأول 
اإدارة الت�شريع ب�الأم�نة الع�مة ملجل�س الوزراء.

اإن �ص���المة العملية الت�ص���ريعية من حيث ال�صبط وال�صياغة ت�ص���توجب تهيئة جهات 
متخ�ص�صة يف اقرتاح وبناء القواعد القانونية يف املراحل التي تتدرج فيها هذه العملية 
الت�ص���ريعية، وطبق���ًا للم���ادة )3( من الق���رار الأمريي رقم )33( ل�ص���نة 2000 ب�ص���اأن 
اإجراءات اإعداد الت�ص���ريعات تتوىل اإدارة الت�ص���ريع بالأمانة العامة درا�ص���ة م�صروعات 
الأدوات الت�ص���ريعية املقرتحة واإدخال ما تراه من تعديالت عليها. ولها يف �ص���بيل ذلك 
اأن تت�ص���اور مع اجلهة املخت�صة وغريها من اجله���ات ذات العالقة بغر�ص التو�صل اإىل 

الأحكام املالئمة التي حتقق الغايات امل�صتهدفة من تلك امل�صروعات.
لذل���ك ف���اإن اإدارة الت�صري���ع بالأمان���ة العام���ة ملجل����ص ال���وزراء، هي اجله���ة املعنية 
بكاف���ة الأمور املتعلقة بالت�صريع���ات، كما تخت�ص باإعداد و�صياغ���ة م�صروعات الأدوات 
الت�صريعي���ة تكل���ف بها من جمل����ص التي الوزراء، اأو ت���رد اإليها من ال���وزارات والأجهزة 
احلكومي���ة املختلف���ة، وُتدخل م���ا تراه م���ن تعديالت عليه���ا، وذلك بالتن�صي���ق مع تلك 

اجلهات اأو اجلهات ذات العالقة.
وق���د حدد اخت�صا�ص الأمانة العام���ة ملجل�ص الوزراء القرار اأمريي رقم )32( ل�صنة 
2014 بالهي���كل التنظيم���ي لالأمانة العامة ملجل�ص الوزراء وعل���ى وجه اخل�صو�ص املادة 

ت على اأن:"تخت�ص اإدارة الت�صريع مبا يلي: )5( اإذ ن�صّ
1- درا�شة واإع���داد و�شي�غ���ة م�شروع����ت االأدوات الت�شريعي���ة الت���ي تكل���ف به� من 
املجل����س اأو ت���رد اإليه���� من اجله����ت املخت�شة، واإدخ����ل م� تراه م���ن تعديالت 

عليه�، وذلك ب�لتن�شيق مع تلك اجله�ت اأو اجله�ت ذات العالقة.
2- مراجع���ة الت�صريعات القائمة واق���رتاح حتديثها اأو تعديلها، وذلك بالتن�صيق مع 

اجلهات املخت�صة.
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3- ع���ر�س م�شروع����ت االأدوات الت�شريعي���ة التي تنتهي م���ن اإعداده� على االأمن 
الع�م، التخ�ذ االإجراءات الالزمة ب�ش�أنه�.

4- اإعداد م�صروعات الأدوات الت�صريعية اخلا�صة بالأمانة العامة.
5- امل�صاركة يف درا�صة م�صروعات الت�صريعات اخلليجية والعربية والدولية، املوحدة 
اأو النموذجية اأو ال�صرت�صادية، وح�صور الجتماعات املتعلقة بها، بالتن�صيق مع 

اجلهات املعنية".
وعل���ى ذلك تخت�ص اإدارة الت�صريع بالأمانة العامة ملجل����ص الوزراء باإعداد و�صياغة 
م�صروعات الأدوات الت�صريعية فال ُترفع الت�صريعات اإل لها، ول تعر�ص اإل عليها، وتعترب 
هذه الإدارة حلقة الو�صل بني جميع اجلهات فيما يتعلق مب�صروعات القوانني والقرارات، 
وذل���ك بالتن�صيق والتوفيق بني اجله���ات احلكومية واملوؤ�ص�صات العامة، بل حتى اجلهات 

غري احلكومية التي تقدم مقرتحات لبع�ص م�صروعات القوانني.
وحيث تتكون اإدارة الت�صريع من كادر قانوين ذو خربة وكفاءة عاليني، يقوم مبراجعة 
م�صروعات القوانني التي حتال له، وي�صع مالحظاته على اأي م�صروع ُيعر�ص عليه، فاإنها 
تعد ن���واة لهيئة م�صتقلة متخ�ص�صة يف ال�صياغة الت�صريعي���ة يكون دورها بناء القواعد 
القانوني���ة و�صياغتها، مبا يتفق مع الجتاهات الت�صريعي���ة العربية والدولية فيما يتعلق 

بال�صياغة الت�صريعية))).

ودليــل ذلــك انعقــاد املؤمتــر األول ملسؤولــي إدارات التشريــع يف الــدول العربية يف بيــروت بلبنان خالل الفترة من   ((( 
26-2000/9/28، حيث أنتهى مسؤولي إدارات التشريع واجلهات املعنية بالعملية التشريعية وأعضاء وفود الدول 
العربيــة املشاركــني يف املؤمتــر بعــد تــدارس اآلليــات واألوضاع واإلجــراءات املّتبعــة يف إعــداد التشريعــات العربية، 
واألهــداف املنظــورة واالستراتيجيــة للتشريعــات احلديثــة، واملؤّثرات العاّمة واخلاّصة عنــد إعداد التشريع، إلى 
أهميــة توافــر الكفــاءة العلميــة والتخّصصيــة لــدى القائمني بالعمليــة التشريعية حيــث رأى املجتمعون ضرورة 
إسنــاد إعــداد وصياغــة التشريعــات إلــى هيئــة موّحــدة تضّم خبراء على مستــوى قانوني رفيع نظــري وتطبيقي، 
كما أوصى املؤمتر يف أدوار انعقاده الالحقة إلى إنشاء هيئة مركزية مستقّلة للتشريع يف كل بلد عربي ال توجد 
فيــه هــذه الهيئــة مبــا يّتفق مع نظامــه القانوني واإلداري وتزويدها بالكوادر البشريــة املتخّصصة وباإلمكانيات 

املتطّورة والوسائل احلديثة التي متّكنها من حتقيق السياسة التشريعية بكفاءة عالية.
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املطلب الث�ين 
اللجنة الدائمة لل�شوؤون الت�شريعية

اأن����صاأت اللجن���ة الدائم���ة لل����صوؤون الت�صريعية مبوج���ب القرار الأم���ريي رقم )33( 
ت املادة )6( منه واملعدلة مبوجب  ل�صن���ة 2000 ب�صاأن اإجراءات الت�صريع���ات، حيث ن�صّ
الق���رار الأمريي رق���م )53( ل�صنة 2014 عل���ى اأن:" "ُتن�صاأ جلنة قانوني���ة دائمة ت�صمى 
)اللجنة الدائم���ة لل�صوؤون الت�صريعية(، يكون مقرها الأمانة العامة، وُت�صكل من رئي�ص، 

ونائب للرئي�ص اأو اأكرث، وع�صوية كل من:
- ممثلني اثنني عن الديوان الأمريي.

- ممثل عن مكتب رئي�ص جمل�ص الوزراء.
- ممثلني اثنني عن الأمانة العامة.

- ممثل عن وزارة العدل.
ويج���وز اإ�صافة ع����صو اأو اأك���رث من ذوي اخل���ربة والكف���اءة اإىل اللجن���ة، يختارهم 

رئي�ص اللجنة.
وتخت���ار كل جهة من ميثلها يف اللجنة، وي�صدر بت�صمية رئي�ص ونائب رئي�ص واأع�صاء 

اللجنة قرار من الوزير.
ويك���ون للجنة مقرر اأو اأك���رث، ويتوىل اأعمال �صكرتارية اللجن���ة موظفون من الأمانة 

العامة، ي�صدر بندبهم وحتديد مكافاآتهم قرار من الوزير." 
وتخت����ص اللجن���ة ب���درا�صة ومراجع���ة م�صروع���ات الأدوات الت�صريعية بع���د اأن يتم 
اإعداده���ا من ِقَبل اإدارة الت�صريع، وكذلك م�صروعات التفاقيات الدولية وما يف حكمها 

بعد اإمتام اإعدادها يف وزارة العدل.)))
وطبق���ًا للق���رار الأم���ريي رق���م )33( ل�صن���ة 2000 ُيح���ال اإىل اللجن���ة الت�صريعي���ة 

أنظر املادة )7( من القرار األميري رقم )33( لسنة 2000 بشأن إجراءات التشريعات.  (((
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م�صروعات الأدوات الت�صريعي���ة، عدا امل�صار اإليها يف املادة )4( من هذا القرار)))، بعد 
اأن تنتهي اإدارة الت�صري���ع بالأمانة العامة من اإعدادها، وتتوىل اللجنة درا�صة ومراجعة 

هذه امل�صروعات، واإدخال ما تراه من تعديالت عليه
للجنة الت�صريعية اأن تطلب ما تراه لزما من بيانات اأو م�صتندات من اجلهة املخت�صة 
اأو غريه���ا، وله���ا اأن تدع���و من ترى ح����صوره من موظف���ي اجلهة املخت����صة اأو غريهم 
للح�صول على اأي اإي�صاحات تراها �صرورية لأداء عملها، وتتم الدعوة بكتاب من رئي�ص 
اللجن���ة الت�صريعية، وللجن���ة الت�صريعية اأن ت�صكل من بني اأع�صائه���ا جلانًا فرعية اأو اأن 
تكلف اأحد اأع�صائها بدرا�صة م�صاألة اأو اأكرث مما يدخل يف اخت�صا�صاتها، وعر�ص نتائج 

الدرا�صة عليه.

االأدوات الت�شريعي��ة الت��ي حُت���ل اإىل اللجنة الدائمة لل�شوؤون الت�شريعية من اإدارة 
الت�شريع بعد اأن تنتهي االإدارة من اإعداده�

وفق���ًا لن�ص املادة )7( من القرار الأم���ريي رقم )33( ل�صنة 2000 ب�صاأن اإجراءات 
اإع���داد الت�صريعات والتعديالت التي طراأت عليها ، ف���اإن اللجنة حُتال اإليها م�صروعات 
الأدوات الت�صريعي���ة، ع���دا امل����صار اإليه���ا يف امل���ادة )4( م���ن ذات الق���رار ، وهي على 

الّنحو التايل:
1- الأدوات الت�صريعي���ة املتعلق���ة بتعي���ني املوظف���ني اأو نقلهم اأو ندبه���م اأو ترقيتهم 
اأو قب���ول ا�صتقالته���م اأو اإنه���اء خدماته���م، مت���ى كان���ت تدخ���ل يف اخت�صا�ص 

جمل�ص الوزراء.

حددت املادة )4( من القرار األميري رقم )33( لسنة 2000 األدوات التشريعية اآلتية:  (((
)- األدوات التشريعيــة املتعلقــة بتعيــني املوظفني أو نقلهــم أو ندبهم أو ترقيتهم أو قبول استقاالتهم أو إنهاء 

خدماتهم، متى كانت تدخل يف اختصاص مجلس الوزراء.
2- وثائق ومراسيم االنضمام والتصديق على االتفاقيات أو املعاهدات الدولية، أو ما يف حكمه.

3- األدوات التشريعية األخرى التي حتدد بقرار من املجلس، بناًء على اقتراح الوزير.
التي تقوم األمانة العامة فيها برفع مشروعاتها إلى الوزير، ليتولى إحالتها إلى اجلهات املختصة، أو عرضها 

مباشرة على املجلس، مشفوعة مبا قد يعن له من مالحظات.
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2- وثائق ومرا�صي���م الن�صمام والت�صديق على التفاقي���ات اأو املعاهدات الدولية، 
اأو ما يف حكمها.

3- الأدوات الت�صريعية الأخرى التي حتدد بقرار من املجل�ص، بناًء على اقرتاح الوزير))).
اأما االأدوات الت�شريعية التي ُتعر�س على اللجنة الدائمة لل�شوؤون الت�شريعية قبل 

اإح�لته� اإىل االأم�نة الع�مة ملجل�س الوزراء فهي تتمثل يف :
1- م�صروعات القوانني.

2- م�صروعات قرارات جمل�ص الوزراء.
3- م�صروعات القرارات الوزارية .

وترفع اللجنة امل�صروعات التي يتم اإعدادها اإىل وزير الدولة ل�صوؤون جمل�ص الوزراء ، 
وذلك مبوجب ن�ص املادة )10/بند1( من القرار الأمريي امل�صار اإليه اأعاله.

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.  (((
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الفصل األول
البناء الهيكلي للتشريع 
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الف�صل الأول
البناء الهيكلي للت�صريع 

نتن���اول يف هذا الف�صل بيان اللبنات التي يتكون منها البناء الت�صريعي يف دولة قطر 
وفقًا ملا جرى عليه العمل يف �صاأن اإعداد الأدوات الت�صريعية، بحيث نتناول بيان تف�صيلي 
ملكونات البناء الهيكلي للقانون بح�صبانه القاعدة الأهم بني الأدوات الت�صريعية التي تلي 
الد�صت���ور بحيث نتن���اول م�صمى القانون وديباجته وقان���ون الإ�صدار والتعاريف وتق�صيم 

القانون وجوهره والأحكام العامة واخلتامية كل يف مبحث م�صتقل.
ولك���ن قبل احلديث عن البن���اء الهيكلي للت�صريع �صنقوم ب����صرح مب�صط ملراحل �صن 
الت�صريع يف دولة قطر �صواًء عن طريق جمل�ص ال�صورى املنتخب باعتباره �صاحب ال�صلطة 
الت�صريعية اأو عن طريق جهة احلكومة باعتبارها ال�صلطة التنفيذية وذلك طبقًا للقرار 
الأم���ريي رقم )33( ل�صنة 2000 املعدل بالقرار الأمريي رقم )53( ل�صنة 2014، ذلك 
اأن اإعداد الأدوات الت�صريعية وخا�صة الت�صريعات العادية التي يطلق عليها ب�صفة عامة 

القوانني متر بعدة مراحل متتابعة تنتهي باإ�صدار الت�صريع.

مراحل اإعداد الت�صريعات:
اأواًل: اإذا ك�نت االأداة الت�شريعية ق�نون�ً مقرتح�ً من قبل احلكومة :

تعد ال���وزارة م�صروع القانون مع مذكرة مب���ربرات اإ�صدار القانون وفقًا لتعميم - 1
وزير الدولة ل�صوؤون جمل�ص الوزراء رقم )5( ل�صنة 2015 ، والذي وّجه على اأن 

ُيرفق مب�صروع القانون اأو القرار مذكرة باملربرات تت�صمن ما يلي:
مدى اتفاق م�صروع القانون/القرار املقرتح مع ا�صرتاتيجية الوزارة.- 
الغر�ص من اإ�صدار القانون/القرار.- 
الأ�صباب واملربرات املوجبة لإ�صدار القانون/القرار.- 
بيان الأ�صباب املربرة ل�صتعجال اإ�صدار القانون/القرار.- 
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الن�صو�ص الت�صريعية التي مت ال�صتناد عليها لإ�صدار القانون/القرار.- 
اأهم الأحكام التي ت�صمنها م�صروع القانون/القرار.- 
بي���ان م���ا اإذا كان ق���د مت التن�صيق مع اجلهات ذات العالق���ة ومقرتحاتها اإن - 

وجدت.
بيان اجلهات التي متت ا�صت�صارتها ب�صاأن م�صروع القانون/القرار اإن وجدت.- 
التكلف���ة املالي���ة املرتتبة عل���ى تنفي���ذ القانون/القرار )اإن وج���دت( وكيفية - 

متويلها، وما اإذا كانت تتطلب تخ�صي�ص مبالغ بخالف ما هو معتمد مبوازنة 
الوزارة.

اإي����صاح التاأث���ريات )الجتماعية، البيئي���ة، القت�صادي���ة، الت�صريعية.....( - 
املحتملة الناجتة عن تنفيذ القانون/القرار.

جتارب بع�ص الدول الأخرى ان وجدت.- 
بي���ان م�صروع���ات القوانني )الأنظم���ة( املوحدة بدول جمل����ص التعاون لدول - 

اخلليج العربية ذات ال�صلة مب�صروع القانون/القرار )اإن وجدت(.
يرفع الوزير م�ص���روع القانون بكتاب موجه لوزير الدولة ل�ص���وؤون جمل�ص الوزراء - 2

للعر�ص على جمل�ص الوزراء لطلب املوافقة من حيث املبداأ.
 يواف���ق جمل����ص الوزراء على م�ص���روع القانون م���ن حيث املبداأ وُيحال امل�ص���روع - 3

للعر����ص على اإدارة الت�ص���ريع بالأمانة العامة ملجل����ص ال���وزراء واللجنة الدائمة 
لل�ص���وؤون الت�ص���ريعية لدرا�ص���ة م�ص���روع القانون، كل فيما يخ�صه ، بالتن�صيق مع 

الوزارة املعنية التي اقرتحت م�صروع القانون.
يتم اإر�ص���ال م�ص���روع القان���ون للوزارات لإب���داء مرئياتهم ومالحظاتهم ب�ص���اأن - 4

م�ص���روع القانون ، وفقًا للقرار الأمريي رقم )33( ل�ص���نة 2000 ب�صاأن اإجراءات 
اإعداد الت�صريعات.

توايف اإدارة الت�ص���ريع ال���وزارة مبرئيات ومالحظات ال���وزارات. وللوزارة الأخذ - 5
مبقرتحات اجلهات الأخرى اأو التم�صك مبا ورد مب�صروع القانون.
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تتوىل الأمانة العامة ملجل����ص الوزراء عر�ص م�ص���روع القانون بعد مراجعته على - 6
جمل�ص الوزراء لينظر يف املوافقة على اإحالته ملجل�ص ال�صورى.

ُيرفع م�ص���روع القانون بعد موافقة جمل����ص الوزراء اإىل جمل����ص ال�صورى لإبداء - 7
مرئيات���ه وما يع���ن له من مالحظات، وتكون الأمانة العامة الرابط بني جمل����ص 

ال�صورى والوزارة.)))
يف هذه املرحلة قد يدعو جمل����ص ال�صورى الوزارة ملناق�صة م�صروع القانون �صواء - 8

بح�صور الوزير اأو املخت�صني.
تتوىل الأمانة العامة ملجل����ص الوزراء عر�ص م�ص���روع القانون بعد تو�صية جمل�ص - 9

ال�صورى لأخذ املوافقة النهائية على م�صروع القانون.)))
يتم رفع م�ص���روع القانون للدي���وان الأمريي للعر�ص على �ص���مو الأمري للنظر يف - 10

توقيعه واإ�صداره.)3)
بع���د الت�صدي���ق على القان���ون واإ�صداره يتم اإر�صال���ه اإىل وزارة العدل لين�صر يف - 11

اجلريدة الر�صمية.)4)
وق���د وّجهت الأمان���ة العامة ملجل�ص الوزراء الوزارات والهيئ���ات واملوؤ�ص�صات العامة عند 
اإعداده���ا مل�صروعات القوانني املتعلقة بعمل الوزارة اأو اجلهاز اأو الهيئة اأو املوؤ�ص�صة، اأن يتم 

كان هذا الوضع قائمًا قبل انتخاب مجلس الشورى، إال أنه وفقًا ألحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتطبيق   (((
أحكام الفصل الثالث املتعلق بالسلطة التشريعية ، أصبح مجلس الشورى هو صاحب االختصاص وصاحب 
سلطــة التشريــع إلقــرار التشريعــات وليــس فقــط مناقشتهــا وإبــداء مرئياتــه بشأنهــا ، كما أصبــح املجلس هو 

صاحب سلطة إحالة التشريعات التي يقرها إلى سمو األمير للتصديق عليها وإصدارها
هذا اإلجراء لن يتم اتخاذه يف ظل وجود مجلس الشورى املنتخب.  (2(

يف ظل مجلس الشورى املنتخب سيتم رفع مشروع القانون من قبل مجلس الشورى بداًل من مجلس الوزراء.  (3(
نــّصت املــادة )2)( مــن القــرار األميــري رقــم )6)( لسنــة 4)20 بتعيني اختصاصات الــوزارات على أن« تختص وزارة   (4(
العــدل بالنيابــة عــن الدولــة واجلهــات احلكوميــة يف الدفــاع عنهــا يف الدعــاوي التــي ترفــع منهــا أو عليهــا داخــل 
الدولــة وخارجهــا وفقــًا للقانــون، واإلشراف علــى مزاولــة مهنــة احملاماة، وتسجيــل التصرفــات القانونية، وتوثيق 
احملــررات، وإصدار اجلريــدة الرسميــة، ومراجعــة مشروعــات العقــود واالتفاقيــات التــي تبرمها الــوزارات واجلهات 
احلكوميــة األخــرى وفقــًا للقانــون، وتدريــب شاغلــي الوظائــف القانونيــة باجلهــات احلكوميــة وشاغلــي وظائــف 
القضاء والنيابة العامة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على نشر وتنمية الوعي القانوني.«.
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اإعداد م�صروع الالئحة اخلا�صة بكل م�صروع قانون ُيقرَتح، اإذا كان م�صروع القانون يتطلب 
�صدور لئحة تنفيذية له ، على اعتبار اأن الالئحة التنفيذية تت�صمن غالبًا اأحكامًا تف�صيلية 
لتنفي���ذ بع�ص الأح���كام املو�صوعي���ة اأو الإجرائي���ة الت���ي وردت يف القانون ب����صكل اإجمايل 
اأو اإط���اري ، وبالتايل فاإن ع���دم �صدور الالئحة التي تت�صمن هذه الأح���كام التف�صيلية قد 
يت�صبب يف تعطيل تنفيذ بع�ص اأحكام القانون ، على اأن يتم اإرفاقها -الالئحة- مع م�صروع 

القانون يف حال طلب عر�صه على جمل�ص الوزراء لتقرير مايراه منا�صبًا ب�صاأنها.

ال�ش���لطة  قب���ل  م���ن  ق�نون����ً مقرتح����ً  الت�ش���ريعية  االأداة  ك�ن���ت  اإذا  ث�ني����ً: 
الت�شريعية )جمل�س ال�شورى( :

ت املادة )105( من الد�صتور الدائم على اأنه"1- لكل ع�صو من اأع�صاء املجل�ص  ن�صّ
حق اقرتاح القوانني، ويحال كل اقرتاح اإىل اللجنة املخت�صة يف املجل�ص لدرا�صته واإبداء 
ال���راأي ب�صاأنه، وعر�صه على املجل�ص بعد ذلك، ف���اإذا راأى املجل�ص قبول القرتاح اأحاله 
اإىل احلكوم���ة بعد و�صعه يف �صيغة م�صروع قانون لدرا�صته واإبداء الراأي ب�صاأنه واإعادته 

للمجل�ص يف دور النعقاد ذاته اأو الذي يليه. )...(".
وعل���ى ذلك فاإن خطوات اقرتاح م�صروع���ات القوانني من قبل جمل�ص ال�صورى تكون 

على النحو التايل :
يقرتح ع�صو املجل�ص، �صواًء اأكان ع�صوًا معينًا اأو منتخبًا، م�صروع القانون لتنظيم - 1

اأحد املو�صوعات التي يرى الع�صو �صرورة �صدور قانون بتنظيمها.
 يت���م عر�ص م�صروع القانون على جلنة ال����صوؤون القانونية والت�صريعية باملجل�ص، - 2

واملن����صو�ص عليه���ا يف امل���ادة )15( من الالئح���ة الداخلية للمجل����ص ال�صادرة 
بالقانون رقم )6( ل�صنة 1979، لدرا�صة م�صروع القانون واإبداء الراأي ب�صاأنه.)))

جتدر اإلشارة إلى أنه وفقًا للمادة رقم )33( من القانون رقم )7( لسنة )202 بشأن مجلس الشوى نّصت على   (((
أن« يصدر الرئيس اللوائح والقرارات والتعاميم الالزمة لتنفيذ هذا القانون ، وإلى حني صدورها والعمل 
بها يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم املعمول بها ، وذلك مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون 
وطبيعة املجلس املنتخب واختصاصاته« وعليه فإن الالئحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم )6) 

لسنة 979) سيستمر العمل بها حلني صدور الئحة جديدة حتل محله



39

صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

 يت���م عر�ص م����صروع القانون م�صفوعًا ب���راأي اللجنة امل�صار اإليه���ا ، على املجل�ص - 3
للموافق���ة من حيث املبداأ ، ف���اإذا راأى املجل�ص قبول القرتاح اأحاله اإىل احلكومة 

بعد و�صعه يف �صيغة م�صروع قانون لدرا�صته واإبداء الراأي ب�صاأنه.
 تت���وىل احلكوم���ة درا�صة م����صروع القانون ، وذل���ك بعر�صه على اجله���ة املعنية - 4

مب����صروع القانون ، لتت���وىل درا�صته واإبداء مرئياتها ب�صاأن���ه ، وقد ترى احلكومة 
-جمل�ص ال���وزراء- عر�ص م�صروع القانون على باق���ي اجلهات احلكومية لإبداء 
مرئياته���ا ومالحظاتها ب�صاأن م�صروع القانون ، كم���ا ميكن عر�ص هذه املرئيات 
واملالحظات على اإدارة الت�صريع واللجنة الدائمة لل�صوؤون الت�صريعية ل�صياغتها ، 

وو�صعها يف ال�صكل املنا�صب.
 ترف���ع احلكوم���ة م�صروع القان���ون مرفقًا به ما بدا لها م���ن مرئيات ومالحظات - 5

ب�صاأنه اإىل جمل�ص ال�صورى ، ليتوىل املجل�ص بعد ذلك درا�صة مقرتحات احلكومة 
وتعديل م�صروع القانون وفقًا ملا اأخذ به املجل�ص من مالحظات وو�صعه يف ال�صيغة 

القانونية النهائية.
 يرفع جمل�ص ال�صورى م�صروع القانون بعد اإقراره اإىل الأمري للت�صديق عليه.- 6
 اإذا مل ي���ر الأم���ري الت�صديق عل���ى م�صروع القان���ون ، رده اإىل املجل�ص يف غ�صون - 7

ثالثة اأ�صهر من تاريخ رفعه اإليه م�صفوعًا باأ�صباب عدم الت�صديق.
 اإذا ُرد م�صروع القانون خالل املدة املبينة يف البند ال�صابق واأقره جمل�ص ال�صورى - 8

مرة ثانية مبوافقة ثلث���ي الأع�صاء الذين يتاألف منهم املجل�ص �صدق عليه الأمري 
واأ�صدره. ويج���وز لالأمري عند ال����صرورة الق�صوى اأن ياأم���ر باإيقاف العمل بهذا 
القان���ون للم���دة التي ُيق���در اأنها حتقق امل�صال���ح العليا للبالد، ف���اإذا مل يح�صل 

امل�صروع على موافقة الثلثني فال يجوز اإعادة النظر فيه خالل ذات الدورة.
 بعد اإقرار م�صروع القانون من قبل املجل�ص وامل�صادقة عليه واإ�صداره ، تن�صر يف - 9

اجلري���دة الر�صمية وذلك خالل اأ�صبوعني من تاريخ �صدوره. ويعمل به بعد �صهر 
من تاريخ ن�صره ، ما مل ين�ص على تاريخ اآخر يف القانون ذاته.
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ث�لث�ً: اإذا ك�نت االأداة الت�شريعية قراراً وزارّي�ً:
ُتعد الوزارة اأو اجلهة احلكومية م�صروع القرار الوزاري.- 1
يرفع الوزير م�صروع القرار))) بكتاب موجه لوزير الدولة ل�صوؤون جمل�ص الوزراء/ - 2

الأمني العام ،  للعر�ص على جمل�ص الوزراء لطلب املوافقة من حيث املبداأ.
يوافق جمل�ص الوزراء على م�صروع القرار من حيث املبداأ وُيحال امل�صروع للعر�ص - 3

عل���ى اإدارة الت�صري���ع بالأمانة العامة ملجل�ص ال���وزراء واللجن���ة الدائمة لل�صوؤون 
الت�صريعية.

يت���م التن�صي���ق ب���ني اإدارة الت�صريع والوزارة من خ���الل اإدارة ال����صوؤون القانونية - 4
للنظر يف مالحظات اإدارة الت�صريع واللجنة الدائمة لل�صوؤون الت�صريعية.

ت���وايف اإدارة الت�صري���ع ال���وزارة مبرئيات ومالحظ���ات اإدارة الت�صري���ع و اللجنة - 5
الدائم���ة لل����صوؤون الت�صريعي���ة وللوزارة الأخ���ذ باملقرتحات اأو التم����صك مبا ورد 

مب�صروع القرار.
ُيرفع م�صروع القرار للديوان الأمريي للعر�ص على �صمو الأمري للم�صادقة ، ويتم - 6

اإخطار الوزارة بذلك ل�صتكمال الإجراءات.
ي�صدر الوزير القرار الوزاري ويحال لوزارة العدل للن�صر يف اجلريدة الر�صمية.- 7

كم���ا جت���در الإ�صارة اإىل اق���رتان كلمة "م����شروع" بعن���وان الأداة الت�صريعية يف كافة 
مراحل الإعداد وُت�صتبعد من العنوان مبجرّد اإ�صدارها ومن ثم ن�صرها.

ونتن���اول بعد هذا العر�ص بيان اآلية اإع���داد م�صروعات القوانني والأدوات الت�صريعية 
الأخ���رى من ناحية ال�صياغ���ة، والبيان التف�صيلي لعنوان م����صروع القانون والديباجة، 
وقان���ون الإ�صدار والتعاريف وتق�صيم م�صروع القانون والأحكام العامة واخلتامية كل يف 

مبحث م�صتقل وذلك على النحو التايل:

وفقــًا ملــا جــرى عليــه العمــل يرفــع الوزير مشروعــات األدوات التشريعية اخلــاصة بالهيئات واملــؤسسات العامة   (((
التي  تتبعه ويقترحها رئيس الهيئة أو املؤسسة العامة بحسب األحوال ، إلى األمانة العامة ملجلس الوزراء .

مثــال ذلــك : القــرارات التنفيذيــة املتعلقــة بالهيئــة العامــة القطريــة للمواصفــات والتقييــس ترفــع مشروعاتهــا 
لألمانة العامة ملجلس الوزراء عن طريق وزير التجارة والصناعة.
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املبحث الأول
عنوان القانون

يج���ب اأن يحتوي عنوان الت�صريع على لفظ يدل على ن���وع الأداة الت�صريعية )قانون، 
مر�صوم بقانون، اأمر اأمريي، قرار اأمريي ... الخ( ، مت�صمنًا رقمه و�صنة ن�صره.

مث���ال ذلك قانون رقم )20( ل�صنة 2018 ب�صاأن تنظي���م ال�صياحة اأو مر�صوم بقانون 
رقم )14( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 2008 ب�صاأن حماية 
امل�صتهلك. كما اأن كل اأداة ت�صريعية ت�صدر يجب اأن تبداأ بالرقم واحد و�صنة اإ�صدارها، 

وتبداأ بالرقم واحد يف ال�صنة التي تليها وهكذ)))

قانون رقم )١( لسنة ٢٠١٩
بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي

قانون رقم )١( لسنة ٢٠٢٠
بشأن السجل االقتصادي الموحد

 كم���ا يجب اأن يكت���ب العنوان بعبارة خمت�صرة ووا�صحة تعك����ص ب�صكل و�صفي دقيق 
مو�صوع القانون. لهذا وجب اختيار األفاظه بعناية فائقة.

ومن امل�صتقر عليه يف الت�صريعات العربية - ل �صيما القطرية منها- اأن يكون عنوان 
م����صروع القان���ون جامع���ًا مانعًا وموج���زًا، بحيث يتلق���اه املتلقي واملطل���ع مبجرد قراءة 
اأو �صماع عنوانه، دون الجنرار خلف حروف العطف وتكرارها ، نظرًا لعدم ا�صتح�صانها 
يف عناوي���ن الت�صريعات التي تبعده عن الدقة وتث���ري اللب�ص، مثال ذلك قانون رقم )8( 
ل�صن���ة 2008 ب����صاأن حماية امل�صتهل���ك، فالقارئ لهذا العنوان لن ين����صرف تفكريه اإىل 
�صيء اآخر �صوى اأن هذا القانون متعلق بحماية امل�صتهلك ، فاأتى العنوان موجزًا مبا�صرًا.  
ذل���ك اأن الإيجاز جمع املعاين املتكاثرة حتت الّلف���ظ القليل مع الإبانة والإف�صاح. ومن 

إذا صدر تشريع ما - قانون ، أمر أميري ، قرار أميري .. الخ- وكان هو األول من فئته فيأخذ الرقم ))( ويليه   (((
سنــة إصداره ويأخــذ مــا بعــده رقــم )2( وسنــة إصداره وهكــذا . مثــال ذلك : قانون رقــم ))( لسنة )202 ، قانون 

رقم )2( لسنة )202 ، قانون رقم )3( لسنة )202 ... الخ .
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ِ َتۡفَتُؤاْ تَۡذُكُر يُوُســـَف}، ففي الآية  اأمثل���ة الإيج���از يف القراآن قوله تعاىل: {قَالُواْ تَٱللَّ
اإيجاز حذف ، لأن املعنى "تاهلل ل تفتاأ تذكر يو�صف" فحذف حرف النفي.)))

كم���ا ل يج���وز اأن ي���رد حرف العط���ف )اأو( بق����صد التخيري يف عن���وان الت�صريع)))، 
فال يق���ال مثاًل "م�صروع قانون ب����صاأن تناف�صية املنتجات الوطنية اأو مكافحة املمار�صات 
ال�صارة بها يف التجارة الدولية " على اعتبار اأنه �صيوؤدي اإىل ان�صراف الذهن الت�صريعي 

اإىل تنظيم اأحد الأمرين، يف حني اأن امل�صروع قد نظم كليهما.
ومبعنى اأدق، ينبغي اأن يكون م�صمى القانون معربًا عن اأهدافه، ولو مل يت�صمن القانون الن�ص 
 على اأهدافه، بل تراعي غالبية الت�صريعات القطرية األ يتم الن�ص داخل القانون على اأهدافه)3)،

علي احلازم ومصطفى األمني ، البالغة الواضحة ، ص 242 - 243 ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.  (((
قال اجلوهري يف )الصحاح( : )أو( حرف إذا دخل على اخلبر دل على الشــك واإلبهام ، وإذا دخل على األمر   (2(
والنهي دل على التخيير أو اإلباحة. ويف )املعجم الوسيط( لهذا احلرف عدة استخدامات ، فيستخدم للشك 

واإلبهام ، وللتخيير . وقد يستخدم ملطلق اجلمع مثل )الواو(.
فبعض التشــريعات املقارنة تذكر أهداف القانون، ومن ذلك مثاًل نظام االمتياز التجاري للملكة العربية الســعودية 9)20 والذي   (3(
نــص يف املــادة الثانيــة منــه علــى أنــه يهدف إلى » تشــجيع أنشــطة االمتياز التجاري يف اململكــة، من خالل وضع إطار نظامي ينظم 
العالقة بني صاحب االمتياز ومانح االمتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العالقة تقوم على مبدأ الشفافية. 
2. توفيــر احلمايــة الالزمــة لصاحــب االمتيــاز ومانــح االمتيــاز، وبخاصــة عنــد انتهــاء اتفاقيــة االمتيــاز. 3. ضمــان اإلفصــاح عــن 
احلقوق والواجبات واملخاطر املتعلقة بفرص االمتياز؛ ملســاعدة صاحب االمتياز احملتمل على اتخاذ قرارات اســتثمارية صائبة. 
4. رفع مستوى جودة السلع واخلدمات املعروضة يف اململكة، وضمان استمراره" ومن ذلك أيُضا قانون رقم )22( لسنة 2015 بشأن 

تنظيم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف إمارة دبي  والذي ينص على أنه »يهدف هذا القانون إلى حتقيق ما يلي:
)- تنظيم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

2- تشــجيع القطاع اخلاص على املشــاركة يف املشــاريع التنموية، وزيادة االســتثمار يف مجاالتها املختلفة مبا 
يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اإلمارة.

3- متكني احلكومة من تنفيذ مشاريعها االستراتيجية بكفاءة وفعالية.
4- االســتفادة مــن الطاقــات واخلبــرات املاليــة واإلداريــة والتنظيميــة والفنيــة والتكنولوجيــة املتوفــرة لــدى 

القطاع اخلاص، مبا يّكن أفراد املجتمع من احلصول على أفضل اخلدمات وبأقل التكاليف.
5- زيادة اإلنتاجية، وحتسني جودة اخلدمات العامة، مع ضمان إدارة فعالة لتطوير تلك اخلدمات.

6- نقــل املعرفــة واخلبــرة مــن القطــاع اخلاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيــل موظفي اجلهات احلكومية 
من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة على إدارة وتشغيل املشاريع.

7- تنفيــذ املشــاريع التــي توفــر قيمــة مضافــة للمــال العــام مبســتوى متميز، وتخفيــف األعبــاء التمويلية عن 
املوازنة العامة للحكومة يف حتمل تكاليف املشاريع سواء يف مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانته
8- تقليل عبء املخاطر املالية عن احلكومة، التي قد تترتب على تنفيذ بعض املشاريع ذات املخاطر العالية.

9- التحول يف إدارة بعض مشاريع البنية األساسية واخلدمات العامة من التنفيذ والتشغيل واإلدارة املباشرة إلى أشكال 
ُأخرى من األداء احلكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقدمي اخلدمات العامة وفقًا ملتطلبات احلوكمة.

0)- توفير قدرة تنافسية أعلى للمشاريع يف األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية.
))- تعزيز مبادئ احلوكمة عند إدارة النشاط االقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة املوارد املالية."
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اكتفاًء مبا يبني من عنوانه، ومن ثم فاإنه يتعني األ يتناول القانون بني ثناياه اأحكامًا مل 
يتم ا�صتقراوؤها من عنوانه.)))

ومثال ذلك، قانون رقم )5( ل�صنة 2015 ب�صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة 
املماثل���ة والباع���ة املتجولني، حيث يتبني من عن���وان هذا القانون اأنه يتن���اول بالتنظيم 
جزئيت���ني اأ�صا�صيت���ني هما "املح���ال التجاري���ة وال�صناعي���ة والعامة املماثل���ة، والباعة 
املتجول���ني"، بحي���ث ل يجوز حذف اإحداهما عن عنوانه م���ع الإبقاء على ما يقابلها من 
امل�صم���ون، حت���ى ل يتعر�ص القان���ون يف م�صمونه ملا مل يرد يف عنوان���ه، كما ل يجوز اأن 
يخل���و م�صمون القانون من املعاجلة الت�صريعية لأم���ر اأ�صا�صي مت الن�ص عليه يف عنوانه 
كم���ا لو حذفنا - مث���اًل - اأحكام املوؤ�ص�صات اخلا�صة من م�صم���ون املر�صوم بقانون رقم 
)21( ل�صنة 2020 ب�صاأن اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة، حتى ل يو�صم عنوان القانون 

باللغو الت�صريعي، اإذ اأن اإعمال الكالم اأوىل من اإهماله، واأن امل�صرع منزه عن اللغو.
وينبغ���ي اأن يع���رب عنوان م����صروع الأداة الت�صريعي���ة ب�صكل �صحيح ع���ن الغر�ص من 
الت�صري���ع مث���ل قانون رق���م )2( ل�صنة 2017 ب���اإ�صدار قانون التحكي���م يف املواد املدنية 
والتجاري���ة))) ال���ذي يظهر الغر�ص منه ب���و�صوح وهو تنظيم التحكي���م كاأ�صلوب قانوين 

اتفاقي حلل النزاع بدًل من اللجوء للق�صاء.
ولهذا نخل�ص اإىل اأنه ينبغي اأن يكون عنوان امل�صروع وا�صحًا ب�صكل يك�صف م�صمونه 
ونطاقه بكل �صهولة، وينبغي اأن ي�صتمل عنوان امل�صروع على العنا�صر الرئي�صية فيه بحيث 
ل يج���وز اأن يت�صم���ن م�صروع القان���ون اأي مواد ل ي�صملها عنوانه كم���ا يف�صل األ يحتوي 
عنوانه على اأكرث من مو�صوع، ويجب اأن يعرب عنوان امل�صروع عن الغر�ص منه ويت�صمن 
كل جوانب���ه الرئي�صية، واإذا كان امل�صروع يت�صمن اأكرث من عن�صر رئي�صي وكان العنوان 

)))  مصباح عيد ، بحث بعنوان الصياغة التشريعية يف دولة قطر ، 4)20 . )غير منشور(
ولقــد جــاء القانــون يف فــصول ثمانيــة تناولــت املسائــل اآلتيــة:  الفــصل األول: تعاريــف وأحــكام عامــة ))-6(،   (2(
الفــصل الثانــي: اتفــاق التحكيــم )7-9(، الفــصل الثالــث: هيئــة التحكيــم )0)-7)(، الفــصل الرابــع: إجراءات 
التحكيــم )8)-27(، الفــصل اخلامــس: حكــم التحكيــم وإنهاء اإلجراءات )28-32(، الفــصل السادس : الطعن 
يف حكم التحكيم )33-33(، الفصل السابع: االعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها )34-35(، الفصل الثامن: 

مراكز التحكيم واعتماد احملكمي. )38-36)
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ل يحت���وي �صوى على عن�صر واحد وجب اإدراج باقي العنا�صر الرئي�صية �صمن العنوان، 
اأو تق�صي���م م����صروع القان���ون اإىل م�صروعني اأو اأكرث ح����صب عن���ا�صره، واإذا كان عنوان 
امل����صروع طوي���اًل كان من املمكن اإ�صافة م���ادة يف �صدر امل�صروع تعط���ي القانون عنوانًا 
خمت�صرًا، واإذا كان امل�صروع يعدل اأو يلغي قانونًا قائمًا يف�صل اأن يعرب العنوان عن ذلك 
�صراح���ة مث���ل قانون رقم )23( ل�صن���ة 2017 بتعديل بع�ص اأح���كام القانون رقم )11( 
ل�صن���ة 1990 باإن����صاء غرفة جتارة و�صناعة قطر، وميكن التعب���ري عن عناوين القوانني 
ال�صادرة بطريقتني االأوىل اإذا كان القانون كبري احلجم فاإنه ي�صدر كقانون مو�صوعي 
�صمن قان���ون اإ�صدار ويكون عنوانه مثل القانون رقم )24( ل�صنة 2018 باإ�صدار قانون 
ال�صريب���ة عل���ى الدخل، حيث ن����صت املادة الأوىل من���ه على اأنه "ُيعم���ل باأحكام قانون 
ال�صريب���ة على الدخل املرف���ق بهذا القانون." ، الث�ني���ة اإذا كان القانون �صغري احلجم 

فاإنه يكون عنوانه كما يلي:" قانون رقم )25( ل�صنة 2018 ب�صاأن ال�صريبة النتقائية.

املبحث الثاين
الديباجة 

الديب�جة لغة:
ِديباَجُة الوجه وِديباُجُه: ح�صن ب�صرته؛ اأَن�صد ابن الأَعرابي للنجا�صي:

ْت ُوُج��وُه الأَ�ص�اِئم ذا اْغ���رَبَّ ْوُج���ٍه         ِكراٌم، اإِ ُهُم الِبي�����ُص اأَْقدامًا وِديب�اُج اأَ
ٌج: قبيح الوجه والهامة واخللقة.))) ورجل ُمَدبَّ

ُر به احلكم، من ِذْكر املحكمة ومكانها وق�صاتها  دَّ يباَج���ُة )يف الق�صاِء( : ما ُي�صَ الدِّ
وتاريخ �صدور احلكم.

واعي  ن ذكر الدَّ يباَج���ُة )يف القانون ال���دويل(: ديباجُة املعاهدة: مقّدم���ٌة تت�صمَّ الدِّ
والأَغرا�ص التي دعت اإىل عقدها.)))

أنظر لسان العرب.  (((
أنظر املعجم الوسيط.  (2(
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والديب�ج��ة يف الت�ش��ريع، تعن��ي التمهي��د ال��ذي يت���صّدره ، وهي الت��ي ت�صفي عليه 
�صفت��ه الر�صمي��ة املُحددة ، بحيث يتوجب اأن ُيذك��ر فيها �صاحب ال�صالحية الذي خّوله 
الد�صتور من اإ�صدار الت�صريع ، وال�صند الد�صتوري الذي ا�صتند اإليه يف اإ�صدار الت�صريع، 
�صواًء اأكان��ت ال�صلط��ة الت�صريعي��ة يف حال��ة كان��ت الأداة الت�صريعي��ة قانون��ًا ، اأو ال�صلطة 

التنفيذية يف حال ما اإذا كانت الأداة الت�صريعية قرار جمل�ص الوزراء.)))
ونالح���ظ يف ديباج���ة الت�صريع���ات القطري���ة الت���دّرج يف الأدوات الت�صريعي���ة ابت���داًء 
بالد�صت���ور كونه �صاحب ال�صدارة وتليه���ا الأدوات الت�صريعية الأدنى منها ، ويراعى فيها 
تقدمي الت�صريع الأقدم فالأحدث وهكذا ولو كان الأحدث هو الأكرث �صلة مبو�صوع الت�صريع.

مثال من القانون:

ليــث كمــال نصراويــن و صّدام إبراهيــم أبــو عّزام ، مبادئ الصياغة التشريعيــة  )املفاهيم.األساليب.املراحل( ،   (((
صفحة 245 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن ، 2020م .
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مثال من الأوامر الأمريية :

مثال من القرارات الأمريية :
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مثال من املرا�صيم :

مثال من قرارات جمل�ص الوزراء:
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مثال من قرارات رئي�ص جمل�ص الوزراء:

مثال من القرارات الوزارية:
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فُيالَح���ظ يف ديباجة الت�صريعات القطرية ابت���داًء بالقانون حتى قرار رئي�ص جمل�ص 
الوزراء، اأن امل�صرع ي�صتهل ديباجته بالطالع على الد�صتور، بينما يف القرارات الوزارية 
يّطل���ع امل�صرع عل���ى القانون مب���ا�صرة. ذلك اأن �صاح���ب ال�صالحي���ة - الأمري، جمل�ص 
الوزراء، رئي�ص جمل�ص ال���وزراء- ُحددت له هذه ال�صالحية انطالقًا من الد�صتور ومن 
ث���م القانون وما ه���و اأدنى، بينما �صاحب ال�صالحية يف القرار الوزاري وهو الوزير فقد 
ا�صتمدها من القانون، فُيكَتفى يف الديباجة الطالع على القانون مبا�صرة دون الطالع 

على الد�صتور.
ومم���ا �صل���ف، يتبني لن���ا اأن الت�صريعات التي ُي����صار اإليها يف الديباج���ة ُتعد مرجعية 
د�صتوري���ة وقانوني���ة مل����صروع الأداة الت�صريعية، وذلك على اعتب���ار اأن لكل ت�صريع داخل 
الدولة مرجعية د�صتورية وقانونية ي�صتند اإليها يف �صدوره، واإل كان عر�صًة للطعن بعدم 

د�صتوريته اأمام الق�صاء.

حكم الديب�جة:
 وم���ع ذل���ك كّله، فاإنه اإذا غفل امل�صرع م���ن الإ�صارة يف ديباجة م�صروع القانون حمل 
الإع���داد ع���ن اأحد الت�صريعات ذات ال�صلة فاإنه ل يعن���ي اأنه وقع يف خطاأ جوهري نظرًا 

لأن الديباجة ل ُتعد من الأحكام املو�صوعية التي تت�صمنها الأداة الت�صريعية.

القوانن امل�ش�ر اإليه� يف ديب�جة القوانن:
ينته���ج امل����صّرع القطري يف ديباج���ة ت�صريعاته اأن يطلع بعد الد�صت���ور على القوانني 
ذات ال�صل���ة مب����صروع القان���ون عند اإعداده، ول ي����صري اإىل اأي قان���ون اأو اأداة ت�صريعية 
اأخ���رى ل عالقة لها به. مثال ذلك قانون رقم )1( ل�صن���ة 2019 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص 
ر اأن يطلع يف  امل���ال غري القطري يف الن����صاط القت�صادي، ف�إنه من امل�شت�ش�غ واملَُت����َشوَّ

ديب�جته على كل من :
القان���ون رق���م )13( ل�صن���ة 2000 بتنظي���م ا�صتثمار راأ�ص املال غ���ري القطري يف - 
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الن�صاط القت�صادي، والقوانني املعدلة له : ذلك اأن هذا الق�نون �شيلغي الق�نون 
ال�ش�بق و�شيحل حمله.

القان���ون رق���م )8( ل�صن���ة 2002 ب����صاأن تنظي���م اأعم���ال ال���وكالء التجاري���ني، - 
املعدل بالقانون رقم )2( ل�صنة 2016 : ذلك اأن الق�نون ت�شمن اأحك�م�ً مرتبطة 

ب�لوكالء التج�رين.

قان���ون اجلمارك ال����صادر بالقانون رقم )40( ل�صن���ة 2002 : ذل���ك اأن الق�نون - 
ت�شم���ن اأحك�م����ً ب�إعف����ء م�شروع����ت اال�شتثم����ر غ���ري القط���ري م���ن ال���ر�شوم 
اجلمركي���ة عل���ى وارداته���� م���ن االآالت واملع���دات الالزم���ة الإن�ش�ئه����، واإعف����ء 
م�شروع�ت اال�شتثم�ر غري القطري يف جم�ل ال�شن�عة، من الر�شوم اجلمركية 
على وارداته� من املواد االأولية واملواد ن�شف امل�شنعة الالزمة لالإنت�ج والتي ال 

تتوافر يف االأ�شواق املحلية.

قان���ون ال�صريبة على الدخل ال�صادر بالقانون رق���م )24( ل�صنة 2018: ذلك اأن - 
الق�ن���ون ت�شم���ن حكم�ً بج���واز اإعف�ء م�شروع����ت اال�شتثم�ر غ���ري القطري من 
�شريب���ة الدخل وفق�ً لل�شواب���ط واالإجراءات وب�ملدد املن�شو�س عليه� يف ق�نون 

ال�شريبة على الدخل امل�صار اإليه.

قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2015: بح�شب�ن اأن - 
الق�ن���ون ت�شمن اأحك�م�ً متعلقة بق�نون ال����شرك�ت التج�رية ب�ش�أن جواز جت�وز 
م�ش�هم���ة غري القطرين الن�شبة املح���ددة يف ق�نون ال�شرك�ت التج�رية )%49( 
ب�شواب���ط حدده���� الق�ن���ون حم���ل االإ�شدار، وغريه� م���ن االأح���ك�م ذات ال�شلة 

بق�نون ال�شرك�ت التج�رية.

ر اأن يطلع امل�صرع عل���ى قانون املوارد الب�صرية املدني���ة ال�صادر بالقانون  وَّ ف���ال ُيت�صَ
رقم )15( ل�صنة 2016، لعدم وجود اأي عالقة اأو ارتباط بالقانون حمل الإ�صدار ونعني 
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هن���ا قانون رقم )1( ل�صنة 2019 بتنظي���م ا�صتثمار راأ�ص املال غري القطري يف الن�صاط 
القت�صادي.

اأم���ا فيما يتعلق بالطالع على القانون ال���ذي لي�ص له �صلة مبا�صرة مبو�صوع القانون 
حمل الإعداد، فاإن امل�صرع القطري انتهج الطالع عليه يف ديباجته اإذا تكررت الإ�صارة 

اإليه يف م�صمون اأحكامه، لَي�صهل اأمام املطلع على الن�ص الرجوع اإليه وا�صتذكاره.)))

عب�رة "والقوانن املعدلة له" وعب�رة "والقرارات املعدلة له" يف الديب�جة:
اإذا ت�صّمنت الديباجة الطالع على قوانني معدلة فتتم الإ�صارة اإىل القانون الأ�صلي، 
واإذا طراأ عليه تعديل واحد فت�صاف عبارة "، واملعدل ب�لق�نون رقم )...( ل�شنة ...."، 

اأما اإذا طراأ على القانون اأكرث من تعديل فيكتفى بعبارة "والقوانن املعدلة له" .

وعل���ى ذات النه���ج تكون ديباجة الق���رارات الأمريية وقرارات جمل����ص الوزراء التي 
طراأ عليها التعديل، فاإذا طراأ عليه تعديل واحد فت�صاف عبارة "، واملعدل ب�لقرار رقم 
)...( ل�شن���ة .... "، اأما اإذا طراأ على القرار اأكرث من تعديل فيكتفى بعبارة "والقرارات 

املعدلة له" .

م���ع الأخ���ذ يف العتبار اأن ترتي���ب القوانني يف الديباجة تكون ب�صن���ة �صدور القانون 
الأ�صلي ل القانون املعدل له، وي�صري ذلك اأي�صًا على الأدوات الت�صريعية الأخرى.

قانون رقم )2)( لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص متت اإلشارة يف ديباجته إلى   (((
القانون رقم ))( لسنة 9)20 بتنظيم رأس املال القطري يف النشاط االقتصادي.
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مثال لديباجة القوانني يف الت�صريعات القطرية :
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االإ�ش�رة لالتف�قي�ت يف ديب�جة القوانن:
لقد ن�صت امل���ادة )68( من الد�صتور على اأن "يربم االأمري املع�هدات واالتف�قي�ت 
مبر�شوم، ويبلغه� ملجل�س ال�شورى م�شفوعة مب� ين��شب من البي�ن، وتكون للمع�هدة 
اأو االتف�قي���ة ق���وة الق�نون بع���د الت�شديق عليه� ون�شره� يف اجلري���دة الر�شمية، على 
اأن مع�ه���دات ال�شل���ح واملع�هدات املتعلقة ب�إقليم الدولة اأو بحق���وق ال�شي�دة اأو حقوق 
املواطنن الع�مة اأو اخل��شة اأو التي تت�شمن تعدياًل لقوانن الدولة، يجب لنف�ذه� 

اأن ت�شدر بق�نون. )...("))).
وا�صتن���ادًا على هذا الّن����ص الد�صتوري، ف���اإن للمعاهدات والتفاقي���ات قوة القانون 
�صريط���ة الت�صدي���ق عليه���ا مب���ر�صوم اأو بقانون ون�صره���ا يف اجلريدة الر�صمي���ة. وبناًء 
عل���ى ذل���ك فاإنه يل���زم اأن يتم اإدراج التفاقي���ة يف ديباجة القانون مت���ى كانت لها �صلة 

مب�صروع القانون.
والأمثل���ة كثرية على ت�صمني املعاهدات والتفاقيات الدولية يف ديباجة القانون، ومن 
ذل���ك القانون رقم )2( ل�صنة 2017 باإ�صدار قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية، 
وال���ذي اأ�صار اإىل اتفاقي���ة العرتاف بق���رارات التحكيم الأجنبية وتنفيذه���ا، والقانون 
رق���م )10( ل�صن���ة 2020 ب����صاأن حماية الر�صوم والنم���اذج ال�صناعية وال���ذي اأ�صار اإىل 
اتفاقي���ة باري�ص للملكية ال�صناعية ال����صادر بالت�صديق على ان�صمام قطر لها، املر�صوم 
رق���م )31( ل�صنة 2001، واتفاقية اإن�صاء منظمة التج���ارة العاملية والتفاقيات التجارية 
املتعددة الأطراف امللحقة بها، ال�صادر بالت�صديق على ان�صمام دولة قطر لها املر�صوم 
رق���م )24( ل�صن���ة 1990، والقان���ون رقم )1( ل�صن���ة 2020 ب�صاأن ال�صج���ل القت�صادي 
املوح���د وال���ذي اأ�صار اإىل التفاقية املتع���ددة الأطراف لل�صلطات املخت����صة ب�صاأن تبادل 
التقاري���ر لكل دولة على حدى، ال����صادر بالت�صديق عليها املر�صوم رقم 10، والذي اأ�صار 
ا اإىل اتفاقية امل�صاعدة الإدارية املتبادلة يف امل�صائل ال�صريبية، ال�صادر بالت�صديق  اأي�صً

ولقد نصت املادة )6( من الدستور على أن » حتترم الدولة املواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة   (((
االتفاقيات واملواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفًا فيه"
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عليها املر�صوم رقم )14( ل�صنة 2019،  والقانون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�صاأن الو�صائط 
البحري���ة و الذي اأ�صار اإىل اتفاقية املنظمة العاملي���ة لالت�صالت عرب الأقمار ال�صناعية 
البحري���ة، ال����صادر باملوافقة عل���ى الن�صمام اإليها امل���ر�صوم رق���م )42( ل�صنة 1987، 
والقان���ون رق���م )12( ل�صنة 2019 ب����صاأن املناطق البحرية لدولة قط���ر والذي اأ�صار اإىل 
اتفاقي���ة الأمم املتح���دة لقانون البحار ل�صنة 1982، ال����صادر بالت�صديق عليها املر�صوم 
رق���م )41( ل�صنة 2003، والقانون رقم )20( ل�صنة 2019 باإ�صدار قانون مكافحة غ�صل 
الأم���وال ومتويل الإره���اب وال���ذي اأ�صار اإىل اتفاقية الأمم املتح���دة ملكافحة الإجتار يف 
املخدرات واملوؤثرات العقلية ال�صادر باملوافقة على الن�صمام اإليها املر�صوم رقم )130( 
ا اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح���ة الف�صاد، ال�صادر  ل�صن���ة 1990، وال���ذي اأ�صار اأي����صً
ا اإىل اتفاقية الأمم  بالت�صديق عليها املر�صوم رقم )17( ل�صنة 2007، والذي اأ�صار اأي�صً
املتح���دة ملكافح���ة اجلرمية املنظمة عرب الوطني���ة ل�صنة 2000، ال����صادر باملوافقة على 
ا اإىل التفاقية العربية  الن�صمام اإليها املر�صوم رقم )10( ل�صنة 2009،والذي اأ�صار اأي�صً
ملكافحة الف�صاد، ال�صادر بالت�صديق عليها املر�صوم رقم )37( �صنة 2012، والذي اأ�صار 
ا اإىل التفاقية الدولي���ة لقمع متويل الإرهاب ل�صنة 1999، ال����صادر باملوافقة على  اأي����صً
الن�صم���ام اإليه���ا املر�صوم رق���م )20( ل�صن���ة 2018، والقانون رق���م )15( ل�صنة 2011 
ملكافحة الإجتار بالب�صر الذي اأ�صار اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
ع���رب الوطنية ل�صنة 2000، ال�صادر بالن�صمام اإليها امل���ر�صوم رقم )10( ل�صنة 2009، 
والقانون رقم )11( ل�صنة 2018 بتنظيم اللجوء ال�صيا�صي والذي اأ�صار اإىل امليثاق العربي 
حلقوق الإن�صان، ال�صادر بالت�صديق عليه املر�صوم رقم )66( �صنة 2013، والقانون رقم 
)3( ل�صن���ة 2016 ب����صاأن تنظيم قيد املوالي���د والوفيات وال���ذي اأ�صار اإىل اتفاقية حقوق 

الطفل ال�صادر باملوافقة على الن�صمام اإليها املر�صوم رقم )54( ل�صنة 1995. 
وق���د يحيل القانون �صراحة اإىل اإحدى التفاقي���ات الدولية يف غياب الن�ص الداخلي ومن 
ذل���ك ما جاء بالقانون رق���م )27( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون التج���ارة والذي ن�ص يف املادة 
)143( من���ه عل���ى اأن "ت�صري القواع���د والنظم الدولية اخلا�صة بالبي���وع ال�صادرة من غرفة 

التجارة الدولية فيما مل يرد ب�صاأنه ن�ص يف هذا القانون ب�صاأن هذه البيوع." 
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وقد يحيل القانون �صراحة اإىل اإحدى التفاقيات الدولية ليكمل الن�ص الداخلي، ومن ذلك 
م���ا جاء بالقانون رق���م )8( ل�صنة 2008، واملعدل بقانون رق���م )7( ل�صنة 2018 ب�صاأن حماية 
امل�صتهل���ك والذي ج���اء يف مادته الثاني���ة اأن للم�صتهلك حقوق منها "احل���ق يف احل�صول على 
املعلوم���ات والبيانات ال�صحيح���ة على ال�صلع واخلدمات التي ي�صرتيه���ا اأو ي�صتخدمها اأو تقدم 

اإليه" "وذلك دون الإخالل ملا تق�صي به التفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرًفا فيها" 
وق���د يعت���د القان���ون بالتفاقية الدولي���ة بتعريف اأو تف����صري املفهوم ال���وارد بالن�ص 
الداخل���ي ومن ذلك ما جاء بالقان���ون رقم )20( ل�صنة 2019 ب���اإ�صدار قانون مكافحة 
غ����صل الأموال ومتوي���ل الإرهاب والذي ن����ص يف مادته الأوىل على م���ا يلي " يف تطبيق 
اأح���كام ه���ذا القانون ولئحت���ه التنفيذية، تك���ون الكلم���ات والعبارات التالي���ة، املعاين 
املو�صح���ة قرين كل منها، م���ا مل يقت�صي ال�صياق معنى اآخر: العم���ل الإرهابي: اأي فعل 
ي�صكل جرمية اإرهابية وفًقا للقانون املنظم ملكافحة الإرهاب اأو التفاقيات الدولية ذات 

العالقة مبكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرًفا فيها".
مثال ذلك : 
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ويراعى اأن تكون الإ�صارة لالتفاقيات واملعاهدات يف الديباجة بعد الإ�صارة للقوانني، 
ذل���ك اأن القانون يظ���ل الأداة الت�صريعية الأعلى وله الأولوي���ة يف الرتتيب، ا�صتنادًا على 
عبارة "وتكون للمع�هدة اأو االتف�قية قوة الق�نون" الواردة للمادة )68( من الد�صتور 
�صالفة الذكر، فُمنحت املعاهدة اأو التفاقية قوة القانون بعد الت�صديق عليها والن�صر يف 
اجلريدة الر�صمية، اأي اأن القانون �صاحب القوة قبلهما، وعلى ذلك انُتهج هذا الرتتيب 

يف الديباجة.
مث�ل ذلك :

املر�صوم رقم )10( ل�صنة 2009 باملوافقة على الن�صمام اإىل اتفاقية الأمم املتحدة 
ت املادة )1( منه على "  ملكافح���ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 2000، حيث ن�صّ
ووفق على الن�صمام اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
لع���ام 2000، م���ع التحفظ عل���ى اأحكام الفق���رة )2( من املادة )35( اخل���ا�صة باإحالة 
النزاع اإىل التحكيم الدويل وحمكمة العدل الدولية، املرفق ن�صها بهذا املر�صوم، وتكون 

لها قوة القانون، وفقًا للمادة )68( من الد�صتور.".
وعل���ى ذل���ك �صدر القانون رقم )15( ل�صن���ة 2011 ب�صاأن مكافح���ة الجتار بالب�صر 
واطل���ع يف ديباجت���ه على املر�صوم رقم )10( ل�صن���ة 2009 باملوافقة على الن�صمام اإىل 

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 2000.

االأوامر االأمريية يف ديب�جة القوانن:
اإن املطلع على القوانني القطرية �صيالحظ عدم وجود اأي قانون قد اطلع يف ديباجته 
على اأمٍر اأمريي،  وهو اأمر بديهي، بح�صبان اأن طبيعة الأوامر الأمريية مرتبطة ب�صلطات 
الأم���ري دون غريه، فال تك���ون يف غالبها مبنية على اقرتاح، ولي����صت مرتبطة بالقواعد 
العام���ة املنظمة ل����صوؤون الدولة وعالقات الأفراد يف املجتمع. لذل���ك ل يدرجها امل�صرع 

يف ديباجة القوانني لعدم وجود قوانني ت�صدر وبها اأحكام منعك�صة من اأوامر اأمريية.
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القرارات االأمريية يف ديب�جة القوانن:
انته���ج امل�صرع القط���ري يف ديباجة القوان���ني اأن يطلع بعد القوان���ني على القرارات 

الأمريية ذات ال�صلة مبو�صوع القانون.
مث�ل ذلك:

قان���ون رقم )24( ل�صنة 2015 ب���اإ�صدار قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات، حيث 
وردت الديباجة على النحو التايل:

نحن متيم بن حمد اآل ثاين                               اأمري دولة قطر،
بعد الطالع على الد�صتور،

وعلى قان���ون تنظي���م املناق�ص���ات واملزايدات ال�ص���ادر بالقان���ون رق���م )26( ل�ص���نة 2005، 
والقوان���ني املعدلة له،

وعلى القرار الأمريي رقم )21( ل�صنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة املالية،
وعلى اقرتاح وزير املالية،

وعلى م�صروع القانون املقدم من جمل�ص الوزراء،
وبعد اأخذ راأي جمل�ص ال�صورى،

قررنا القانون الآتي:

فتمت الإ�صارة يف هذه الديباجة اإىل القرار الأمريي بالهيكل التنظيمي لوزارة املالية، 
كونه���ا �صاحبة ال�صاأن والخت����صا�ص بالإ�صراف عل���ى �صوؤون املناق�صات واملزايدات يف 

الوزارات والأجهزة احلكومية اخلا�صعة لأحكام هذا القانون.
مث�ل اآخر:

قانون رقم )12( ل�صن���ة 2020 بتنظيم ال�صراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص، 
حيث وردت الديباجة على الّنحو التايل:
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نحن متيم بن حمد اآل ثاين                                   اأمري دولة قطر،
بعد الطالع على الد�صتور،

وعلى القان���ون رق���م )10( ل�ص���نة 1987 ب�ص���اأن اأمالك الدول���ة العامة واخلا�ص���ة، والقوانني 
له، املعدلة 

وعلى قانون النظام املايل للدولة ال�صادر بالقانون رقم )2( ل�صنة 2015،
وعلى قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2015،

وعلى قان���ون تنظي���م املناق�ص���ات واملزايدات ال�ص���ادر بالقان���ون رق���م )24( ل�ص���نة 2015، 
املعدل باملر�ص���وم بقان���ون رقم )18( ل�ص���نة 2018،

وعلى القانون رقم )1( ل�ص���نة 2019 بتنظيم ا�ص���تثمار راأ����ص املال غري القطري يف الن�ص���اط 
القت�صادي،

وعلى الق���رار الأمريي رقم )44( ل�ص���نة 2008 باعتم���اد الروؤية ال�ص���املة للتنمية "روؤية قطر 
،"2030 الوطنية 

وعلى اقرتاح وزير التجارة وال�صناعة،
وعلى م�صروع القانون املقدم من جمل�ص الوزراء،

وبعد اأخذ راأي جمل�ص ال�صورى،
قررنا القانون الآتي:

فنالح���ظ اأن القان���ون اأ�صار اإىل الق���رار الأمريي باعتم���اد الروؤي���ة ال�صاملة للتنمية 
"روؤي���ة قطر الوطني���ة 2030"، ذلك اأن القرار الأمريي امل�صار اإلي���ه مت فيه اعتماد روؤية 
قط���ر الوطنية 2030 والتي اأرفقت بالقرار الأمريي، حي���ث ت�صمنت الروؤية اأن يكون يف 
الدولة نظام فعال لتمويل البحث العلمي يقوم على مبداأ ال�شراكة بن القط�عن الع�م 
واخل�����س بالتع���اون مع الهيئات الدولي���ة املخت�صة ومراكز البح���وث العاملية املرموقة. 

وعلى ذلك ا�صتند القانون يف اإ�صداره على هذا القرار الأمريي.
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املرا�شيم يف ديب�جة القوانن:
ت����صدر بع�ص القوانني بناًء عل���ى اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظ���م بع�ص امل�صائل، 
مث���ل مكافحة الجتار بالب�صر وجرائم املخ���درات واملوؤثرات العقلية والتي ي�صرف عليها 
مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات واجلرمي���ة UNODC، وامللكية الفكرية التي 
تنظمه���ا املنظمة العاملية للملكي���ة الفكرية WIPO  والتي ت����صارك قطر يف ع�صويتها، 

فيكون ملبادئها انعكا�صًا يف القانون ال�صادر ب�صاأنها.
مث�ل ذلك :

قانون رقم )15( ل�صنة 2011 ب�صاأن مكافحة الجتار بالب�صر، حيث وردت الديباجة 
على الّنحو التايل:

نحن حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري دولة قطر،
بعد الطالع على الد�صتور،

وعلى قان���ون الإج���راءات اجلنائية ال�ص���ادر بالقان���ون )23( ل�ص���نة 2004، املعدل بالقانون 
رقم )24( ل�ص���نة 2009،

وعل���ى املر�ص���وم رقم )10( ل�ص���نة 2009 باملوافقة على الن�صم���ام اإىل اتفاقية الأمم املتحدة 
ملكافح���ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لعام 2000،

وعلى اقرتاح املجل�ص الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة،
وعلى م�صروع القانون املقدم من جمل�ص الوزراء،

وبعد اأخذ راأي جمل�ص ال�صورى،
قررنا القانون الآتي:

فت���م الطالع عل���ى املر�صوم رقم )10( ل�صن���ة 2009، على اعتب���ار اأن هذا املر�صوم 
يعترب مبثابة مرجعية اأ�صا�صية لهذا القانون.
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قرارات جمل�س الوزراء يف ديب�جة القوانن 
ق���د يالحظ املتتبع للقوان���ني القطرية اأنه قلم���ا يطلع امل�صرع عند اإع���داد ديباجته 
على قرارات جمل�ص الوزراء، على اعتبار اأنها قرارات تنفيذية بطبيعتها، فال تت�صمن 
اأحكام���ًا وقواع���د عام���ة، اإذ اأن القوانني هي من حتي���ل اإىل الأدنى منه���ا، وتكون هذه 
الإحالت تهدف اإىل و�صع بع�ص ال�صوابط وال�صروط وال�صيا�صات. فيحدد القانون على 
�صبي���ل املثال اأن ي�صدر باإن�صاء جلن���ة ما، قرار من جمل�ص الوزراء، اإل اأن ذلك ل يعني 
اأن امل�صرع ل يطلع البتة يف ديباجة قوانينه عند اإعداداها على قرارات جمل�ص الوزراء.

ولنا مثاٌل من القانون رقم )1( ل�صنة 2014 بتنظيم دور احل�صانة، حيث اطلع امل�صرع 
يف ديباجت���ه على ق���رار جمل�ص الوزراء رق���م )39( ل�صنة 2010 بتعدي���ل تنظيم بع�ص 
الوح���دات الإدارية التي تتاألف منها وزارة ال����صوؤون الجتماعية وتعيني اخت�صا�صاتها، 

نظرًا لأن بع�ص اأحكام هذا القانون متعلقة بالقرار �صالف الذكر.

القرارات الوزارية يف ديب�جة القوانن:
من خ���الل اطالعنا عل���ى القوانني القطرية املن����صورة يف اجلري���دة الر�صمية منذ 
العام 2004 حتى العام 2021، ومن خالل عملنا يف جمال الت�صريع، فاإنه يندر الطالع 
يف ديباج���ة القوانني على الق���رارات الوزارية، بل تكاد اأن تك���ون معدومة، بح�صبان اأن 
الق���رارات الوزاري���ة بطبيعته���ا تكون انعكا�صًا واإحال���ة من القان���ون، اإذ اأن القانون هو 
ال���ذي ين�صئ قاعدة عامة ودائمة وملزم���ة، بينما القرار ي�صدر عن ال�صلطات الإدارية 
املختلف���ة �صاحبة القرار وي�صتند اإىل بناءات تعلل اأه���داف و�صالحيات �صدوره ويكون 

القرار تنظيميًا اأو فردّيًا يتعلق مبوظف اأو �صاحب عالقة، وقد يكون القرار تنفيذي.
وم���ع ذلك فق���د اطلع امل����صرع يف ديباج���ة القانون رق���م )11( ل�صن���ة 2020 ب�صاأن 
ال�صكك احلديدية على قرار وزير الأعمال والتجارة رقم )308( ل�صنة 2009 بتاأ�صي�ص 
�صرك���ة م�صاهمة قطرية با�صم �صكك احلديد القطري���ة )الريل(، بح�صبان اأن القانون 
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عّرف "ال�شركة" يف املادة )1( من القانون امل�صار اإليه على اأنها "�شركة �شكك احلديد 
القطرية "الريل" "، وبالتايل ربط امل�صّرع �صند تاأ�صي�صها -طاملا مت تعريفها- اإىل قرار 
وزي���ر الأعمال والتجارة رقم )308( ل�صنة 2009 امل�صار اإليه، واطلع عليه يف ديباجته. 
لي�صه���ل اأمام املطلع على القانون معرفة ماهية هذه ال�صركة و�صخ�صيتها القانونية وما 

اإذا كانت �صركة م�صاهمة عامة اأو ذات م�صوؤولية حمدودة وهكذا.
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الن�س على اقرتاح القوانن يف الديب�جة:
ي�صتن���د امل�صرع يف ديباجته عن���د الإ�صارة اإىل اقرتاح القوان���ني ذات ال�صلة بن�صاط 
ال���وزارات على القانون رقم )21( ل�صن���ة 2004 ب�صاأن الوزراء، املعدل بالقانونني رقمي 
ت امل���ادة )4( منه  )12( ل�صن���ة 2010، والقان���ون رق���م )16( ل�صن���ة 2019، حيث ن�صّ
عل���ى اأنه " ب�الإ�ش�ف���ة اإىل االخت�ش��ش�ت املقررة مبقت����شى اأحك�م الد�شتور والق�نون، 
يتوىل الوزير االخت�ش��ش�ت الت�لية" ون�ص البند )7( منها على " اقرتاح الت�شريع�ت 

املتعلقة بن�ش�ط الوزارة.".

فتتم الإ�صارة اإىل الوزير املخت�ص، على النحو التايل :
وعلى اقرتاح وزير ال�صحة العامة،- 
وعلى اقرتاح وزير التجارة وال�صناعة،- 
وعلى اقرتاح وزير البلدية والبيئة،- 

وهك���ذا  ...، عل���ى اأن تكون هذه العب���ارة عقب ا�صتع���را�ص الأدوات الت�صريعية ذات 
ال�صلة مب�صروع القانون حمل الإعداد.

عب�رة "على م�شروع الق�نون املقدم من جمل�س الوزراء" يف ديب�جة القوانن:
وتاأتي هذه العبارة ا�صتنادًا على حكم املادة )121( من الد�صتور والتي ن�صت على اأن 
:" يناط مبجل�ص الوزراء، بو�صفه الهيئة التنفيذية العليا، اإدارة جميع ال�صئون الداخلية 

واخلارجية التي يخت�ص بها وفقًا لهذا الد�صتور واأحكام القانون.

ويتوىل جمل�ص الوزراء بوجه خا�ص، الخت�صا�صات التالية:
1- اقرتاح م�صروعات القوانني واملرا�صيم، وتعر�ص م�صروعات القوانني على جمل�ص 
ال�صورى ملناق�صتها، ويف حال املوافق���ة عليها ُترفع لالأمري، للت�صديق عليها واإ�صدارها، 

وفقًا لأحكام هذا الد�صتور. )...(" .
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كم���ا اأنه من �صم���ن اخت�صا�صات الأم���ري امل�صادقة على القوان���ني واإ�صدارها وفقًا 
لن�ص املادة )67( من الد�صتور الدائم لدولة قطر.

وبناًء على ذلك فاإن م�صروعات القوانني تعر�ص على الأمري من خالل جمل�ص الوزراء 
اإعم���اًل لن�ص امل���ادة )121( امل�صار اإليها، ومن ثم فاإن تل���ك العبارة ترد يف ديباجة كل 
قانون من حيث التدرج تاليًة للعبارة اخلا�صة باقرتاح الوزير املخت�ص بح�صب الأحوال.

مث�ل ذلك :

عب�رة "وبعد اأخذ راأي جمل�س ال�شورى"

درج امل����صرع عل���ى ا�صتخ���دام ه���ذه العب���ارة بح�صب���ان اأن الد�صتور الدائ���م لدولة 
قط���ر ن�ص يف املادة )150( عل���ى اأن " يلغى النظ���ام الأ�صا�صي املوؤقت املعدل املعمول 
ب���ه يف الدولة وال����صادر يف 1972/4/19، وتبق���ى �ش�رية االأح���ك�م اخل��شة مبجل�س 
ال����شورى احل����يل اإىل اأن يت���م انتخ�ب جمل����س ال�شورى اجلدي���د."، وبناًء على ذلك 
ا�صتم���ر العمل بالأحكام اخلا�صة مبجل�ص ال�صورى املُعنّي، حيث كان يخت�ص مبن�ق�شة 
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م�صروعات القوانني التي يقرتحها جمل�ص الوزراء ويعر�صها على جمل�ص ال�صورى قبل 
رفعه���ا لالأمري للت�صديق عليها واإ�صداره���ا )))، مبعنى اأن جمل�ص الوزراء هو من يرفع 
م�صروع���ات القوانني اإىل الأمري بعد اأخذ راأي جمل�ص ال�صورى. وبالتايل انتهج امل�صرع 
هذا الّنهج يف ديباجة قوانينه التي ُعر�صت على جمل�ص ال�صورى. اأما املرا�صيم بقوانني 
ف���ال ت�صاف ه���ذه العبارة يف ديباجاتها بح�صبان اأنه���ا مل ّتعر�ص على جمل�ص ال�صورى 

كما بينا ذلك �صلفًا.

ت املادة رق���م )76( من الد�صت���ور الدائ���م لدولة قطر عل���ى اأن "يتوىل  بينم���ا ن����صّ
جمل����ص ال����صورى �صلط���ة الت�صريع، ويق���ر املوازنة العام���ة للدولة، كما مي���ار�ص الرقابة 
عل���ى ال�صلطة التنفيذي���ة، وذلك على الوجه املب���ني يف هذا الد�صت���ور." . وكذلك املادة 
)106( ن�صت على اأن " 1- كل م�شروع ق�نون اأقره جمل�س ال�شورى يرفع اإىل االأمري 

للت�شديق عليه )...(.".

وهدي���ًا مبا �صل���ف، وبانعقاد جمل�ص ال����صورى املنتخب، قد ينتهج امل����صرع ا�صتخدام 
عب���ارة اأخرى مراعاة لن�ص املادة )106( امل�صار اإليها، وقد يكون من املالئم اأن تنتهي 
الديباج���ة بعبارة "قرر/اأقّر جمل�س ال����شورى الق�نون الت�يل ن�شه، وقد �شّدقن� عليه 
واأ�شدرن����ه" . اأخ���ذًا باللف���ظ ال���وارد يف ن�ص امل���ادة )106( ونعني هنا كلم���ة "اأقّره"، 
اأما عب���ارة "وق���د �شّدقن���� علي���ه واأ�شدرن����ه" اأخ���ذًا بن�ص امل���ادة )67( م���ن الد�صتور 

املادة )52( من النظام األساسي املؤقت املعدل املعمول به يف الدولة والصادر يف 9)/972/4) نصت على أن   (((
»يختص مجلس الشورى باآلتي:

أوال- مناقشة ما يلي:
)( السياسة العامة للدولة يف النواحي السياسية واالقتصادية واإلدارية التي تعرضها عليه احلكومة.

2( شئون الدولة يف املجاالت االجتماعية والثقافية.
رفعها لألمير  الشورى قبل  الوزراء ويعرضها على مجلس  التي يقترحها مجلس  القوانني  3( مشروعات 

للتصديق عليها وإصداره.
4( مشروع ميزانية املشروعات الرئيسية العامة.)...(".
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ت على اأن "يب��شر االأم���ري االخت�ش��ش�ت الت�لية: )...(  الدائ���م لدولة قطر والتي ن�صّ
2- امل�ش�دقة على القوانن واإ�شداره�، وال ي�شدر ق�نون م� مل ي�ش�دق عليه االأمري".

ومثال ذلك من القوانني يف دولة الكويت حيث ُتختتم ديباجة القوانني بالعبارة التالية 
"وافق جمل�س االأمة على الق�نون الت�يل ن�شه، وقد �شدقن� عليه واأ�شدرن�ه:"، اأما يف 
جمهوري���ة م�صر العربية يختتم امل�صرع ديباج���ة القوانني بالعبارة التالية "قرر جمل�س 

النواب الق�نون االآتي ن�شه، وقد اأ�شدرن�ه:" .

عب�رة "قررن� الق�نون االآتي"

وهي العبارة الأخرية يف ديباجة القوانني واملرا�صيم بقوانني، وهذه العبارة بناًء على 
م���ا اأ�صرن���ا اإليه �صلفًا لن ينتهجها امل�صرع اإل يف ح���الت املرا�صيم بقوانني نظرًا ل�صدور 

القانون خارج اأدوار انعقاد جمل�ص ال�صورى.

وقد �صدر املر�ص���وم رقم )48( ل�ص���نة 2021 بدعوة جمل����ص ال�ص���ورى لدور النعقاد 
العادي الأول من الف�صل الت�صريعي الأول، ون�صت فيه املادة رقم )1( على اأن :

وقد با�ص���ر املجل����ص اخت�صا�صه يف اإق���رار القوانني ، و�صدر اأول قان���ون بانعقاد اأول 
جمل�ص �صورى منتخب، وانتهج امل�صرع اختتام ديباجة القوانني على الّنحو التايل:
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ويالحظ ا�صتبدال عبارة »وعلى اإقرار جمل�ص ال�صورى« بعبارة »وبعد اأخذ راأي جمل�ص 
ال�صورى،«، وعبارة »قررنا امل�صادقة على القانون الآتي:« بعبارة »قررنا القانون الآتي:«، 
وهما عباراتان متت فيهما مراعاة ن�ص املادة )106( من الد�صتور الدائم لدولة قطر.

اأما يف الأدوات الت�صريعية الأخرى فتختلف عن بع�صها بح�صب نوع الأداة الت�صريعية. 
مثال ذلك :

نه�ية الديب�جةبداية الديب�جةاالأداة الت�شريعية
اأمرنا مبا يلي :نحن متيم بن حمد اآل ثاين   اأمري دولة قطر،الأمر الأمريي
قررنا ما يلي :نحن متيم بن حمد اآل ثاين   اأمري دولة قطر،القرار الأمريي

ر�صمنا مبا هو اآت :نحن متيم بن حمد اآل ثاين   اأمري دولة قطر،املر�صوم
قرر ما يلي :جمل�ص الوزراء،قرار جمل�ص الوزراء

قرر ما يلي :رئي�ص جمل�ص الوزراء،قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء
قرر ما يلي :وزير التجارة وال�صناعة، )بح�صب الأحوال(قرار وزاري
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املبحث الثالث
قانون الإ�صدار

لق���د تبنى امل�صرع القطري يف القوانني املطول���ة وكذلك �صاأنه مع الأدوات الت�صريعية 
الأخرى - قرار جمل�ص الوزراء، القرار الوزاري- يف اأن يكون لها قانون اإ�صدار يت�صمن 

عنوانه ورقمه و�صنة اإ�صداره ويرفق به القانون املو�صوعي.
فيالح���ظ املطلع عل���ى القوانني التي لها قانون اإ�صدار اأن الن����صو�ص التي يت�صمنها 
ت�صتم���ل على اأن ُيعمل بالقانون املرفق وبع�ص الأحكام التي تتعلق بنطاق �صريانه وبع�ص 

الأحكام النتقالية اإذا تطلب الأمر ذلك.
م���ع الأخذ يف العتبار اأن تكون الديباجة مقت�صرة على قانون الإ�صدار دون القانون 

املو�صوعي املرفق، حيث يتم اإرفاقه بقانون الإ�صدار دون ديباجة ورقم و�صنة ن�صر.
وغالب���ا ما تت�صمن مواد الإ�صدار مادة يكون ن�صه���ا كما يلي:" ُيعمل ب�أحك�م ق�نون 

املوارد الب�شرية املدنية ...... املرفق بهذا الق�نون".

كم���ا قد يت�صم���ن مادة حتدد نطاق �صريان اأحكام ه���ذا القانون والفئات اأو اجلهات 
اأو الأعمال التي ي�صري عليها اأحكام القانون املرفق عليها.

وغالب���ًا م���ا تت�صمن م���واد الإ�صدار مادة حت���دد اجلهة املخت�صة ب���اإ�صدار الالئحة 
التنفيذية، ويف غالبية اللوائ���ح التنفيذية يخت�ص جمل�ص الوزراء باإ�صدار تلك الالئحة 
وفق���ًا للقانون ال���ذي اأحال اإ�صدار الالئحة اإىل جمل�ص ال���وزراء، ويكون ن�ص تلك املادة 
كما يلي:" ُي�صدر جمل�ص الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون املرفق، واإىل حني �صدورها 
ي�صتم���ر العمل بالقرارات ال����صادرة تنفيذًا لأحكام قانون اإدارة ..... امل�صار اإليه، مبا ل 

يتعار�ص مع اأحكام القانون املرفق"
كم���ا قد تت�صمن مواد الإ�صدار مادة تن����ص على اإلغاء القانون ال�صابق العمل به قبل 

�صدور القانون احلايل اإن وجد ويكون ن�صها كما يلي :"ُيلغى قانون ......" 
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كما تت�صمن مواد الإ�صدار مادة تلزم جميع اجلهات بتطبيق اأحكام القانون اجلديد 
وهي مادة منطية يكون ن�صها كما يلي:" على جميع اجلهات املخت�صة، كلٌّ فيما يخ�صه، 

تنفيذ هذا القانون. وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية".

املبحث الرابع
التعاريف

لق���د انتهج امل�صرع القط���ري يف ت�صريعاته على تخ�صي�ص م���ادة للكلمات والعبارات 
وامل�صطلح���ات حتت عنوان "تعاريف" وغالبًا ما تكون يف امل���ادة الأوىل من القانون اإذا 
مل نك���ن ب�صدد قان���ون اإ�صدار، وقد تكون املادة يف باب اأو ف�صل م�صتقل اأو م�صافا اإليها 
بع����ص املواد الأخرى التي تعال���ج اأحكامًا عامة، ثم يعنون هذ الف�صل اأو الباب بتعاريف 
واأح���كام عام���ة وقد ل تعنون ه���ذه املادة اإذا كنا ب�صدد قانون موج���ز ل يحتوي اإل على 
ع���دد قليل م���ن املواد اأو الأحكام الت���ي ل ُي�صتح�صن معها تق�صيم���ه اإىل اأبواب اأو ف�صول 

حيث يوؤدي اإدراج التعريفات دون احلاجة اإليها اإىل تعقيد تف�صري الت�صريع.)))
اإن م���ادة التعريف���ات - واإن كان���ت ذات طبيع���ة اختيارية - ح�صب م���ا هو معمول به 
يف الت�صريع���ات القطري���ة، فاإنه عن���د تعريف لفظ اأو عب���ارة يف الت�صري���ع يجب الثبات 
عل���ى ا�صتعمال هذه الكلمة اأو العبارة وفق التعري���ف املبني لها يف مادة التعريفات اأينما 
وردت ه���ذه الكلمات والعب���ارات يف هذا الت�صري���ع، كما اأن الهتم���ام بالتعريفات مينع 
ت�صارب التف����صريات وير�صد الجتهاد وي�صبط املعاين املبثوث���ة يف القانون.  وي�صتخدم 
ع مفردة "التعريفات" اأو "التعاريف" ا�صمًا لهذه املادة ال�صتهاللية، والتعريف هو  امل�صِرّ
تخ�صي����ص للمعن���ى الذي رمى اإليه امل�صرع لفهم دللة العب���ارة، لذلك ينبغي ا�صتخدام 
التعريف���ات فق���ط عندما يك���ون معنى امل�صطلح مهم���ًا لفهم وتطبي���ق الت�صريع املقرتح 
اأو اإذا مت ا�صتخ���دام امل�صطل���ح ب�صكل متكرر يف الت�صريع. كم���ا يفرت�ص اأي�صًا عند و�صع 

التعريفات مراعاة املعاين التي خ�ص�صت لها العبارة املُعّرفة يف القوانني القائمة.

)))  مصباح عيد، بحث بعنوان الصياغة التشريعية يف دولة قطر، 4)20. )بحث غير منشور(
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وم���ن املهم �صبط التعريف���ات واإحكامها جلعلها جامعة مانع���ة، بحيث جتمع �صتات 
اأو اأج���زاء اللف���ظ املَع���رف، ومتنع يف نف����ص الوقت من التب���ا�صه بغ���ريه، فالتعريف هو 
تخ�صي����ص وح����صر للمعنى الذي رمى اإلي���ه وا�صع القانون لفهم دلل���ة العبارة، لذلك 
ينبغ���ي ا�صتخدامها لفهم وتطبيق الت�صريع املقرتح عندم���ا يكون معنى امل�صطلح مهما ً 

اأو اإذا مت ا�صتخدام امل�صطلح ب�صكل متكرر يف الت�صريع. 
وت���وؤدي التعريفات اأي�صًا دورا مهما يف حتقيق مت���ا�صك الن�صو�ص القانونية، اإذ هي 
ف�صال عن وظيفتها الدللية يف حتديد امل�صميات وما تعنيه بغية و�صوح الن�ص القانوين 
يف اأذهان املخاطبني باأحكامه؛ فاإنها حتقق من ناحية اأخرى ترابط الن�صو�ص القانونية 
و�صبكها بوا�صطة الربط الإحايل ؛ فكل تعريف يحيل اإىل معرف، وهذا املعرف حني يرد 
ل���ه ذكر اآخر عل���ى امتداد الن�ص؛ فاإن���ه يحيل اإىل التعريف وبذل���ك تتحقق ا�صتمرارية 

املعنى على امتداد الن�ص القانوين ويكون اأدعى ل�صتقرار املعاين.
اإن فك���رة م���ادة التعاري���ف قائمة على ح�صر ع���دد من امل�صطلحات املك���ررة والتي 
له���ا تردي���دًا يف ن�صو�ص امل�صروع وو�صعها جميعًا يف تلك امل���ادة، تفاديًا لتكرارها بذات 
التعري���ف عند مقت�صى ذل���ك، فعندما ترد عبارة "جلنة مك�فحة الت����شرت" يف م�صروع 
القان���ون ب�صورة متكررة وعلى نحو غري م�صت�صاغ، وب����صورة قد توهن من قوة ن�صو�ص 
امل����صروع يف بنيته ال�صياغية وجزالة ومتانة عباراته، ومن ثم فاإن من الأحرى - تالفيًا 
لذل���ك- اأن يتم اخت�صار هذه العبارة بذكرها كاملة يف مادة التعاريف ثم ي�صار لها بني 

مواد امل�صروع ب� "اللجنة" وفقًا ملا يتم التنويه له يف مادة التعاريف وهكذا.
اإل اأن���ه يف بع�ص امل�صروعات قد ل يكون اله���دف من و�صع تعريف ما، يف املادة )1( 
م���ن امل�صروع بغ���ر�ص الإيجاز وتفادي التك���رار كما اأ�صرنا �صابقًا،  ب���ل قد يكون بغر�ص 
ا�صتي����صاح م�صطل���ح فني يل���زم تو�صيحه وبيانه وف���ك ما يعرتيه من غم���و�ص، اإذ اأنها 
ت�صاعد عل���ى �صبط وحتديد املعنى املق�صود من الكلم���ات والعبارات الواردة بالت�صريع 
لي�صهل على املتعامل مع الن�ص حتديده وتطبيقه على الوجه ال�صحيح مبا ل يدع جمال 
للمخاطب���ني بالقان���ون لتاأويله���ا على نحو يخالف ق����صد امل�صرع، ففي ه���ذه احلالة تتم 
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مراع���اة و�صع مثل هذه امل�صطلحات يف مادة التعاريف ولو مل تذكر يف م�صروع القانون 
اإل مرة واحدة.

وينته���ج امل�صّرع القطري يف بع����ص الأحيان نهجًا اآخر ب�صاأن العب���ارة امل�صتعملة ملرة 
واح���دة، فال يتم تعريفها يف مادة التعريفات، ويكتف���ى بالتعريف من خالل املادة التي 
ا�صتعملت فيها، فال حاجة اإىل اإيرادها يف البداية - املادة )1(- لأنها غري متكررة، ويف 

مو�صع ل يثري لب�ص يف حتديد املق�صود به.
واملّطل���ع عل���ى الت�صريع���ات القطري���ة �صيالح���ظ اأن م���ادة التعاريف دائمًا م���ا تبداأ 
بالعب���ارة التالي���ة " يف تطبيق اأحك�م ه���ذا الق�نون، تك���ون للكلم�ت والعب����رات الت�لية 

املع�ين املو�شحة قرين كل منه� م� مل يقت�س ال�شي�ق معنى اآخر".

ولكل من هاتني اجلزئيتني يف هذه املادة معنى حمدد:
اأوال: "يف تطبي���ق اأح���ك�م ه���ذا الق�ن���ون، تكون للكلم����ت والعب����رات الت�لية املع�ين 

املو�شحة قرين كل منه�"

معن���ى ذلك اأن مع���اين الكلمات اأو العب���ارات التي تت�صمنها هذه امل���ادة ل تن�صرف 
اأو تنجر اإىل ت�صريع اآخر، فهذه ال�صيغة هي الأمثل تالفيًا لأي خلل اأو ت�صارب.)))

كم���ا ا�صتقر امل�صرع القط���ري يف ترتيبه للكلمات والعبارات وفق���ًا ملو�صعها يف املواد 
بح����صب الرتتيب، فتاأتي كل كلمة وعبارة بالرتتيب ال���ذي ورد يف ثنايا م�صروع القانون. 
عل���ى اأن ي����صار اإىل اجله���ة اأوًل ث���م اإىل رئي����ص اجلهة، ف���اإذا كنا ب����صدد ت�صريع يتعلق 
بال���وزارة، فيق���دم م�صطلح الوزارة يف مادة التعاريف عل���ى م�صطلح الوزير، متى كان 

لكل منهما ترديدًا بني ثنايا امل�صروع.)))
مع الأخذ يف العتبار الدقة اللغوية يف �صياغة هذه املادة، ما اإذا ت�صمنت مادة التعاريف 

ليــث كمــال نصراويــن و صّدام إبراهيــم أبــو عــّزام، مبــادئ الصياغــة التشريعيــة  )املفاهيم.األساليب.املراحل(،   (((
صفحة 304، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2020م .

)2)  مصباح عيد، بحث بعنوان الصياغة التشريعية يف دولة قطر، 4)20. )غير منشور(
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كلم���ات وعبارات اأم كلمات وعبارة، فتكون "عبارة" اإذا مل ت�صتمل التعاريف اإل على عبارة 
واحدة، بينما تكون "عبارات" اإذا ا�صتملت املادة على اأكرث من عبارة يف التعاريف.

ُموَعٌة ِمَن  الُة على معًن���ى مفرد بالو�صع، بينما العب���ارة جَمْ فالكلم���ة ه���ي اللفظُة الدَّ
الأَْلَفاِظ، اأو جملة �صغريٌة دالَّة على معًنى.

فعلى �صبيل املثال، فاإن القانون رقم )18( ل�صنة 2017 ب�صاأن النظافة العامة مل يت�صمن 
�صوى عبارة واحدة يف مادة التعاريف، فتمت مراعاة �صياغتها لتكون على النحو التايل :

بينما اأتت مادة التعاريف يف قانون رقم )1( ل�صنة 2019 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال 
غري القطري يف الن�صاط القت�صادي، على النحو التايل:
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بح�صب���ان اأن امل���ادة ت�صمنت اأكرث من عب���ارة . كما اأن هذه الكلم���ات والعبارات قد 
تت�صابه مع قوانني وت�صريعات اأخرى، اإل اأنها ل توؤخذ حجة اإل يف اإطار هذا القانون كما 

اأ�صرنا �صابقًا.
كم���ا قد ل تت�صمن مادة التعاريف اإل على كلمات فق���ط، كما وردت يف القانون رقم 

)3( ل�صنة 2015 بتنظيم مزاولة خدمات احلج والعمرة، وذلك على النحو التايل :

وهذه خ�صلة يجب اأن يتحلى بها ال�صائغ عند اإعداده مل�صروعات الأدوات الت�صريعية، 
األ وهي الدقة .

ث�ني�ً: "م�مل يقت�س ال�شي�ق معنى اآخر"

اإن �صي���اق الكالم ه���و اأ�صلوبه الذي يجري عليه، مبعنى اأن ه���ذه الكلمات والعبارات 
الواردة يف مادة التعاريف يجب اأن ُتطّبق بتقّيد وتفكري وروّية.

مبعنى اأنه قد ترد كلمة اأو عبارة يف مادة التعريفات ويتم تعريفها وترديدها يف ثنايا 
القان���ون، كاأن ترد كلمة "االإدارة" وتعرف على اأنه���ا الإدارة املخت�صة باملوارد الب�صرية، 
ويف اأح���د املواد ترد كلمة "االإدارة" يف �صياق اآخر ل يقود القارئ اإىل تعريفها كما وردت 
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يف مادة التعريفات، كاأن تن�ص املادة على اأن "يتوىل املوظف القيام مبهام االإدارة املعني 
عليه���ا يف الهيكل التنظيمي لوزارة كذا ..."، مبعنى اأن الإدارة يف الن�ص ال�صابق لي�صت 
الإدارة املخت����صة بامل���وارد الب�صري���ة، واإمن���ا الإدارة التي مت تعيني املوظ���ف عليها وفقًا 

للهيكل التنظيمي للكيان الذي يعمل فيه.

كما قد تت�صمن ن�صو�ص مواد القانون على عبارات لي�صت بحاجة اإىل تعريف، فعلى 
�صبيل املثال، قد عّرف امل�صرع "القوة" يف القانون رقم )7( ل�صنة 2020  ب�صاأن الألعاب 

النارية على الّنحو التايل:
القوة: قوة الأمن الداخلي )خلويا(.

ت امل���ادة رق���م )15( م���ن ذات القان���ون عل���ى اأن "يكون لأع����صاء قوة  بينم���ا ن����صّ
ال�شرط���ة اأو الق���وة الذي���ن ي�صدر بتحديدهم قرار م���ن الوزير اأو ق�ئد الق���وة، بح�صب 
الأح���وال، مراقبة تطبيق اأحكام ه���ذا القانون، ولهم بهذه ال�صف���ة الدخول اإىل اأماكن 
عمل املرخ�ص له با�صترياد اأو ت�صدي���ر اأو الجتار اأو �صنع اأو حيازة اأو اإحراز اأو تخزين 
اأو نق���ل اأو ا�صتعم���ال الألع���اب النارية يف اأي وق���ت واإج���راء التفتي�ص عليه���ا للتاأكد من 
اللت���زام باأحكام هذا القانون والقرارات املنفذة له، ومراجعة ال�صجالت التي حتددها 

اجلهة املخت�صة"
فكلم���ة "القوة" مت تعريفها على اأنها قوة الأم���ن الداخلي )خلويا( اأما عبارة "ق�ئد 
الق���وة"، ف���ال حاجة مثاًل من تعريفه���ا، اإذ يفهم من ال�صياق ما يرم���ي اإليه امل�صرع من 
�صيغة الن�ص، ونعني هنا قائد قوة الأمن الداخلي )خلويا(. اأما عبارة "قوة ال�شرطة" 
وردت م���رة واح���دة ولها قانون اآخ���ر ينظمها فال حاجة اإىل تعريفه���ا، وعلى ذلك اطلع 
امل����صرع يف ديباجة القانون امل�صار اإليه اأعاله اإىل القانون رقم )23( ل�صنة 1993 ب�صاأن 

قوة ال�صرطة والقوانني املعدلة له.
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وهناك عدة اأ�صاليب للتعاريف))) اأهمها:
االأ�شلوب املحدد:

وي�صتخدم لتحدي���د معنى كلمة اأو عبارة دون تغري معناها العادي مثال ذلك تعريف 
الرات���ب الإجم���ايل ال���وارد يف قانون امل���وارد الب�صري���ة املدنية رق���م )15( ل�صنة 2016 

كما يلي:
الرات���ب االإجم����يل: الرات���ب االأ�ش��شي م�ش�ف����ً اإلي���ه الع���الوات والب���دالت املقررة 

مبوجب اأحك�م هذا الق�نون والئحته التنفيذية اأو عقد التوظيف.

االأ�شلوب امل�شيق:
وي�صتخ���دم ه���ذا الأ�صل���وب لت�صيي���ق املعن���ى الع���ادي للكلم���ة اأو العبارة ع���ن املعنى 
 الع���ادي ال���ذي ت�صتعم���ل من اأجل���ه مثال لذل���ك تعريف لف���ظ املخلفات ال���وارد بقانون

رقم )18( ل�صنة 2017 ب�صاأن النظافة العامة
املخلف����ت: النف�ي����ت الن�جت���ة عن مم����ر�شة االأن�شطة املختلف���ة، �شواًء ك�نت �ش�ئلة 

اأو �شلبة.

ذلك اأن خملف�ت تعرف ب�أنه� جممل خملفات الأن�صطة الإن�صانية املنزلية والزراعية 
وال�صناعي���ة والإنتاجي���ة، اأي كل املهمالت املرتوك���ة يف مكان ما، والت���ي يهدد اإهمالها 
وي����صيء اإىل ال�صحة وال�صالمة العامة. وتنق�صم النفاي���ات اإىل عدة اأنواع هي النفايات 
ال�صلب���ة وال�صائل���ة والغازي���ة)))، وهو ما يفهم من���ه اأن امل�صطلح امل�صتخ���دم يف القانون 

امل�صار اإليه قد �صيق من املعنى العادي للفظ املخلفات.
االأ�شلوب املو�شع:

وي�صتخ���دم هذا الأ�صلوب لتو�صيع املعنى الع���ادي للكلمة اأو العبارة عن املعنى العادي 

أنظــر دليــل الصياغــة التشــريعيةـ ـــ مؤلــف إعــداد ديــوان الفتــوى والتشــريع بــوزارة العــدل بالتعــاون مــع معهد   (((
احلقوق بجامعة بيرزيت ـ فلسطني ـ سنة 2000 ـ ص 57،58

أنظر صحيفة البيان عبر موقعها اإللكتروني، آخر زيارة 9)/08/)202م.  (2(



75

صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

له���ا باإ�صافة معنى جديد ل ي�صمل���ه املعنى العادي للكلمة اأو العب���ارة مثال ذلك تعريف 
الألعاب النارية الوارد بقانون رقم )7( ل�صنة 2020 ب�صاأن الألعاب النارية كما يلي:

االألع����ب الن�ري���ة: خلي���ط م���ن امل���واد الكيمي�ئي���ة بن����شب ومكون����ت معين���ة، وفق����ً 
للج���داول املرفقة بهذا الق�نون، ُي�شتخدم لغ���ر�س اإ�شدار موؤثرات �شوئية اأو �شوتية 

اأو كليهم� مع�ً بعد احرتاقه اأو انفج�ره.

حي���ث يفهم عق���اًل اأن التعري���ف ال���وارد للت�صريع اأو�صع م���ن التعري���ف املعتاد للفظ 
األعاب نارية.

االأ�شلوب املخت�شر:
وي�صتخدم هذا الأ�صلوب لخت�صار عدد الكلمات امل�صتخدمة عو�صًا عن عبارة طويلة 
ن�صبي���ًا ومث���ال ذلك تعريف اللجنة ال���وارد بقانون رقم )8( ل�صن���ة 2020 بتنظيم مهنة 

تدقيق احل�صابات كما يلي:
اللجن���ة: جلن���ة �شوؤون مدققي احل�ش�ب�ت املن�شو�س عليه���� يف امل�دة )14( من هذا 

الق�نون.

ويج���ب الإ�صارة اإىل اأن���ه ينبغ���ي ع���دم ترقيم الكلم���ات والعبارات ال���واردة يف مادة 
التعريف���ات، ويج���ب الإ�صارة اإىل اأن بع����ص الت�صريع���ات قد ي�صاف اإليه���ا مادة خا�صة 
بتحديد نطاق تطبيق القانون لتحديد جمال نفاذه بالن�صبة لفئات معينة من الأ�صخا�ص 
اأو اأن���واع حمددة من املوؤ�ص�صات والهيئات اأو حتديد نطاق مكاين معني لتطبيق القانون، 
واإدراج ه���ذه امل���ادة اأمر اختياري للم�صرع يخ�صع لروؤيته، وغالب���ًا ما يكون مو�صع املادة 
اخل���ا�صة بنطاق التطبيق بع���د مادة التعريفات، وتكمن اأهمية تلك املادة يف اأنها تو�صح 
مل�صتعملي القان���ون نطاق تطبيقه مبا يعطي �صورة كاملة عن الت�صريع مبجرد مطالعته، 
ومث���ال ذلك امل���ادة الثانية من م���واد اإ�صدار قانون املوارد الب�صري���ة املدنية رقم )15( 
ل�صنة 2016 التي ن�صت على اأنه :" ت�صري اأحكام القانون املرفق على املوظفني املدنيني 
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بال���وزارات والأجهزة احلكومي���ة الأخرى والهيئ���ات واملوؤ�ص�صات العام���ة، وُي�صتثنى من 
تطبيق اأحكامه يف حدود ما ن�صت عليه اأنظمة توظفهم، الفئات الآتية:

1- الق�صاة وم�صاعدو الق�صاة واأع�صاء النيابة العامة وم�صاعدو النيابة العامة.
2- موظفو الديوان الأمريي.

3- موظفو ال�صلكني الدبلوما�صي والقن�صلي.
4- اأع�صاء هيئة التدري�ص اجلامعي.

5- موظفو قطر للبرتول.
6- موظفو جهاز قطر لال�صتثمار.

 7- موظفو ديوان املحا�صبة.

املبحث اخلام�س
تق�صيم القانون

تاأتي عملية تق�صيم الت�صريع اإىل اأجزاء �صغرية اأو مواد ل�صرورة الطالع على الت�صريع 
والت���و�صل اإىل اأحكامه، وتلك �صرورة ل غنى عنها حيث اأن تق�صيم الت�صريع اإىل اأبواب 
اأو ف����صول لكل منها عنوان خمت�صر م�صتقل ع���ن الآخر يعك�ص جوهر تلك املواد ولهذا 
الرتتيب فوائد بالغة يف الت�صريعات الكربى مثل قانون العقوبات وقانون التجارة وقانون 
ال�صركات التجارية، فمن خالل التق�صيم ميكن التو�صل ب�صهولة اإىل الأحكام دون التنقل 
بني مواد الت�صريع باأكملها، كما اأن كل جزء من الت�صريع ينظم جمموعة اأحكام م�صتقلة 
ترتابط فيما بينها وتنظم م�صروع ما، بل اأن ورود ن�ص مو�صوعي ين�ص على حكم معني 
يف اأح���د الأبواب يقت����صي اقت�صار ذلك احلكم املو�صوعي عل���ى الأ�صخا�ص اأو الهيئات 
ال���واردة يف هذا الباب بخالف ما اإذا ورد احلكم يف الأحكام العامة اأو التمهيدية مما 
يقت�صي عماًل �صموله جلميع الهيئات الوارد بالقانون مثال ذلك ن�ص املادة )169( من 
قانون ال�صركات التجارية رقم )11( ل�صنة 2015 والتي ن�صت على اأن:" يجوز لل�صركة 
بع���د موافقة اجلمعي���ة العامة اأن ت�صدر �صندات قابلة للتداول �صواء كانت قابلة اأو غري 
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قابل���ة للتحول اإىل اأ�صهم يف ال�صركة بقيم مت�صاوية ل���كل اإ�صدار، وللجمعية العامة حق 
تفوي����ص جمل�ص الإدارة يف حتديد مقدار الإ�صدار و�صروطه.ول يجوز حتويل ال�صندات 
اإىل اأ�صه���م اإل اإذا ن����ص على ذلك يف ن����صرة الإ�صدار، فاإذا تق���رر التحويل كان ملالك 
ال�صن���د وحده احلق يف قبول التحوي���ل اأو قب�ص القيمة ال�صمي���ة لل�صند."، فهذ احلكم 
ورد يف الب�ب اخل�م�س اخل��س ب�شرك�ت امل�ش�همة الع�مة مم� يقت�شي حتم�ً اقت�ش�ر 

حكمه على �شرك�ت امل�ش�همة الع�مة دون غريه من ال�شرك�ت .

وتوجد عدة �شوابط للتق�شيم لعل اأهمه� �شرورة مراع�ة امل�شتوى املعقول للتق�شيم 
فتعدد التق�شيم ب�صكل كبري يوؤدي اإىل ت�صتيت املواد بني اأق�صام متعددة ي�صعب معها على 
املخاطب���ني الو�صول ب�صهول���ة لأحكام الت�صريع، ويتم تق�شي���م الت�شريع�ت الكربى فقط 
اإىل كت���ب ث���م تنق����شم الكتب اإىل اأبواب ومن ثم تنق�شم االأب���واب اإىل ف�شول ثم تنق�شم 
الف�شول اإىل فروع بحيث يحمل كل كت�ب اأو ب�ب اأو ف�شل عنوان م�شتقل ويكتب بخط 

مميز يف منت�شف ال�شطر الإظه�ر العنوان اأم�م من يطلع على الق�نون. 

فمث���اًل ق�نون العقوب�ت رق���م )11( ل�شنة 2004 الذي ق�شم الق�نون اإىل عدة كتب 
ث���م اأب���واب ثم ف�شول حيث اأحتوى الق�نون )4( كتب خ�ش�س الكت�ب االأول لالأحك�م 
الع�م���ة والكت����ب الث����ين للجرائ���م املوجه���ة �شد امل�شلح���ة الع�م���ة والكت����ب الث�لث 
للجرائ���م الواقعة عل���ى االأ�شخ��س واالأموال والكت�ب الراب���ع جلرائم املخ�لف�ت، ثم 
جند اأن امل�صرع ق�صم الكتاب الواحد اإىل اأبواب مثاًل الكتاب الثالث املخ�ص�ص جلرائم 
الواقع���ة على الأ�صخ���ا�ص والأموال ينق�صم اإىل )3( اأبواب خ����ص�ص الباب الأول منها 
للجرائم املا�صة بحياة الإن�صان و�صالمته والباب الثاين للجرائم املا�صة بحرية الإن�صان 
وحرمت���ه والب���اب الثالث للجرائم الواقع���ة على املال، ثم جند امل����صرع قد ق�صم الباب 
الأول من الكتاب الثالث املخ�ص�ص للجرائم املا�صة بحياة الإن�صان و�صالمته على �صبيل 
املث���ال اإىل ف�صول حيث خ�ص�ص الف�صل الأول جلرائم القتل والنتحار والعتداء على 

�صالمة اجل�صم وخ�ص�ص الف�صل الثاين جلرائم الإجها�ص. 
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ووفقًا للقواعد الت���ي اأقّرتها اللجنة الدائمة لل�صوؤون الت�صريعية -اأرفقناها يف نهاية 
الكت���اب- ف���اإن م�صروع القانون ال���ذي ل يتجاوز الثالثني مادة ق���د ل ُيرى تق�صيمه اإىل 
اأبواب اأو ف����صول، واإمنا يتم ترتيب مواده على نح���و ت�صل�صلي ومنطقي، دومنا احلاجة 

اإىل تق�صيمه على النحو امل�صار اإليه �صلفًا.
اإل اأن هن���اك بع����ص م�صروعات القوانني التي تقت�صي طبيعته���ا التق�صيم واإن كانت 

ل تزيد على ثالثني مادة، فال مالمة من هذا التق�صيم اإذا تطلب الأمر ذلك.
فمث����اًل ق�ن���ون امل���وارد الب�شري���ة املدنية رق���م )15( ل�شنة 2016 ينق����شم اإىل اأربعة 
ع����شر ف�شاًل خ����ص�ص االأول للتعاريف والث�ين لتخطيط وتنظي���م الوظائف والث�لث 
للتعي���ني والراب���ع للرواتب والع���الوات والبدلت واملزايا الوظيفي���ة الأخرى واخل�م�س 
للتدري���ب والتطوير وال�ش�د�س لنظام تقيي���م الأداء وال�ش�ب���ع للرتقيات والث�من للنقل 
والندب والإعارة والت��شع لالإجازات والع��شر للواجبات الوظيفية والأعمال املحظورة 
وامل�صاءلة التاأديبية واحل�دي ع�شر لنتهاء اخلدمة والث�ين ع�شر ملكافاأة نهاية اخلدمة 
والث�لث ع�شر لالأحكام عامة والرابع ع�شر لالأحكام النتقالية واجلدير بالذكر اأنه مل 

يتم تق�صيم الف�صل اإىل مباحث اأو فروع يف قانون املوارد الب�صرية.
كم���ا ينبغ���ي مراع���اة توافق املواد الت���ي يت�صمنه���ا كل ف�صل على ح���دة، فلي�ص من 
امل�صت����صاغ اأن ُيعنون ف�صاًل ما ب���� "النقل والندب واالإع�رة" وُن���درج فيه ثناياه اأحكامًا 

عقابية لي�صت لها عالقة يف هذا الف�صل.
كم���� يجب مراع����ة �شرورة ترتيب مواد الق�نون حي���ث توجد عدة معايري لرتتيب 
امل���واد يف الت�صري���ع حيث ي�صاعد ح����صن الرتتيب يف ع���ر�ص حمتوي���ات القانون ب�صكل 
منطق���ي مت�صل�صل وم���ن ثم ت�صاعد عل���ى قراءة الت�صري���ع ب�صهولة، وم���ن اأهم املعايري 

الواجب ا�صتعمالها عند الرتتيب ما يلي:
) اأ ( الت���درج يف ترتي���ب املواد ح�صب تدرجها املنطقي. فمث���اًل يف قانون التجارة رقم 
)27( ل�صن���ة 2006 عن���د تنظي���م الف����صل الثالث م���ن الباب اخلام����ص اخلا�ص 
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بال�صي���ك فم���ن املنطق البدء يف الف���رع الأول باإ�صدار ال�صي���ك وتداوله ويف الفرع 
الثاين انق�صاء اللتزام الثابت بال�صيك ويف الفرع الثالث العقوبات.

)ب( التدرج يف ترتيب املواد ح�صب عمومية مو�صوعها فتكتب املواد التي تاأتي بالأحكام 
العام���ة اأوًل قبل املواد التي تاأتي باأحكام خا�صة. فمثاًل عند تناول اأحكام الوكالة 
التجاري���ة ال���واردة بالف�صل اخلام�ص من الب���اب الرابع من قان���ون التجارة رقم 
)27( ل�صنة 2006، تناولت املواد )272-289( الأحكام العامة، ثم تناولت املواد 
)290- 304( تناول���ت وكال���ة العق���ود، ثم تناول���ت امل���واد )305- 326( الوكالة 

بالعمولة، ثم تناولت املواد )327� 343( تناولت ال�صم�صرة.
)ج�( ترتيب املواد التي تاأتي بحكم اأ�صلي قبل املواد التي تاأتي بحكم ا�صتثنائي. ومثال 
ذلك ن�ص املادة )453( على بيانات الكمبيالة بن�صها على اأنه "ت�صتمل الكمبيالة 

على البيانات الآتية:
لفظ "كمبيالة" مكتوبًا يف منت ال�صك، وباللغة التي كتب بها.- 1
تاريخ ومكان اإ�صدار الكمبيالة.- 2
ا�صم من يلزمه الوفاء )امل�صحوب عليه(.- 3
 ا�صم من يجب الوفاء له اأو لأمره )امل�صتفيد(.- 4
 اأمر غري معلق على �صرط بوفاء مبلغ معني من النقود.- 5
 ميعاد ال�صتحقاق.- 6
 مكان الوفاء.- 7
توقيع من اأ�صدر الكمبيالة )ال�صاحب(.- 8

يف حني ن�صت املادة )454( على حالة خلو ال�صند من بع�ص البيانات بن�صها على 
اأنه "ل يعترب ال�صك اخلايل من اأحد البيانات املذكورة يف املادة ال�صابقة كمبيالة، 

اإل يف الأحوال الآتية:
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اإذا خل���ت الكمبيالة من بيان مكان اإ�صدارها، اعتربت �صادرة يف املكان املبني - 1
بجانب ا�صم ال�صاحب، فاإذا مل يذكر ذلك املكان �صراحة اعترب مكان اإ�صدارها 

هو املحل الذي وقعها فيه ال�صاحب.
اإذا خل���ت الكمبيال���ة من بيان مكان الوف���اء، اعترب املكان املب���ني بجانب ا�صم - 2

امل�صح���وب عليه، مكانًا للوفاء وموطنًا للم�صح���وب عليه يف الوقت ذاته، وتكون 
الكمبيال���ة م�صتحقة الوفاء يف موطن امل�صحوب عليه، اإذا مل ي�صرتط وفاوؤها يف 

مكان اآخر.
اإذا خل���ت الكمبيالة من بيان ميعاد ال�صتحقاق، اعتربت م�صتحقة الوفاء لدى - 3

الطالع عليها.

) د ( ترتيب املواد التي تاأتي بحكم مو�صوعي اأوًل  قبل املواد التي تاأتي باأحكام اإدارية 
اأو اإجرائي���ة. ومثال ذل���ك و�صع الأحكام الإجرائية يف قان���ون ال�صركات التجارية 
رق���م )11( ل�صنة 2015 التي نظم���ت يف الرقابة على ال�صركات باعتبارها اأحكام 
اإدارية يف الباب الثاين ع�صر بعد تنظيم كافة اأنواع ال�صركات التجارية  الذي بدء 
بن�ص املادة )322( والتي ن�صت على اأن " تتوىل الوزارة مراقبة �صركات امل�صاهمة 
العامة و�صركات امل�صاهمة اخل���ا�صة و�صركات التو�صية بالأ�صهم وال�صركات ذات 
امل�صوؤولية املح���دودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا 

القانون والقرارات املنفذة له وكذلك اأنظمتها الأ�صا�صي.

)ه�( الت���درج يف ترتي���ب امل���واد وفق الت�صل����صل الزمن���ي يف الواقع العمل���ي مثال ذلك 
اإجراءات تاأ�صي�ص �صركات امل�صاهمة الواردة يف الف�صل الثاين من الباب اخلام�ص 
م���ن قان���ون ال�صركات رق���م )11( ل�صنة 2015 والذي نظم���ت يف املواد )66�94( 
الإج���راءات التف�صيلية �صركة امل�صاهمة العام���ة وفق الت�صل�صل الزمني لإجراءات 

تاأ�صي�ص تلك ال�صركة.  
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على اأن يوؤخذ يف االعتب�ر عند تعداد البنود يف اأي من املواد اأن يتم تعداد من خالل 
الأرق���ام املتتابعة )3،2،1،....(، وميكن ترقم البنود داخ���ل البند التي تبداأ بالرتقيم 

احل�صابي من خالل الرتقيم بالأحرف الأبجدية )اأ،ب،ج،د،ه�،و،ز....( .
كم���ا ا�صتقر النظام الت�صريعي على اأن الفق���رات املرقمة ل ُت�صمى فقرات بل ت�صمى 
بنودًا على اعتبار اأن الفقرات تبداأ بحروف الربط كالواو، اأو الكاف، وغريها من اأدوات 
الرب���ط املتع���ارف عليها، ول تك���ون مرقمة، مث�ل ذل���ك امل�دة )245( مك���رر من ق�نون 
العقوب�ت رقم )11( ل�شنة 2004 التي اأ�شيفت ب�لق�نون رقم )2( ل�شنة 2020 ون�شت 

على اأن:" ُيع�قب ب�حلب�س املوؤبد كل من ارتكب فعاًل من اأفع�ل القر�شنة االآتية:

العنف اأو الحتجاز اأو ال�صلب الذي ُيرتكب لأغرا�ص خا�صة من قبل طاقم اأو ركاب - 1
�صفينة اأو طائرة خا�صة ويكون موجهًا:

) اأ ( �صد �صفين���ة اأو طائرة اأخرى يف اأعايل البحار، اأو �صد اأ�صخا�ص اأو ممتلكات 
على منت هذه ال�صفينة اأو الطائرة.

)ب( �صد �صفين���ة اأو طائ���رة اأو اأ�صخ���ا�ص اأو ممتل���كات عل���ى م���نت ه���ذه ال�صفينة 
اأو الطائرة يف مكان يقع خارج ولية اأي دولة.

 ال�ص���رتاك الطوعي يف ت�ص���غيل �ص���فينة اأو طائرة مع العلم بوقائع ُت�صفي على هذه - 2
ال�صفينة اأو الطائرة �صفة القر�صنة.

التحري�ص على ارتكاب اأحد الأفعال املبينة يف البندين )1( و)2( من هذه املادة، - 3
اأو ت�صهيل ارتكابه عمدًا.

وتكون العقوبة الإعدام، اإذا جنم عن الفعل وفاة �صخ�ص اأو اأكرث.
وتك���ون العقوب���ة احلب�ص مدة ل جتاوز خم����ص �صنوات اإذا اأعاد اجل���اين، من تلقاء 
نف����صه، ال�صفين���ة اأو الطائرة بعد ال�صتي���الء عليها اإىل قائدها ال�صرع���ي اأو اإىل من له 
احل���ق يف حيازتها قانونًا، ومل يكن ق���د ترتب على فعله الإ�صرار بها اأو باملمتلكات التي 

على متنها، اأو اإيذاء اأي من الأ�صخا�ص املوجودين عليها.".
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املبحث ال�صاد�س 
جوهر القانون

يق�صد به الأحكام املو�صوعية التي يقوم الت�صريع بتنظيمها ويتكفل ببيان عنا�صرها 
وكاف���ة تفا�صيلها، ويجب اأن يراعى عند �صياغة اأحكامه اأن تكون عبارة الن�ص وا�صحة 
يف اأق�صر عبارات ممكنة ل لب�ص فيها ول غمو�ص واأن تكون العبارات امل�صتخدمة حمددة 
قاطعة الدللة مما يي�صر على املخاطبني باأحكام القانون واجلهات التنفيذية فهم تلك 
الح���كام وتنفيذها)))، كما يي����صر على الق�صاء تطبيق اأحكامه���ا بحيث ل ترتك جماًل 
لالخت���الف ب�صاأن اأحكام القان���ون وتدعم امل�صاواة بني جمي���ع املخاطبني باأحكامه، ول 
�صك يف اأن اعتبارات الدقة والو�صوح تزيد احلاجة اإليها يف القوانني اجلزائية اأو املواد 
اجلزائية يف اأي من الت�صريعات املو�صوعية، بحيث ل ي�صتخدم القائمون على ال�صياغة 
عب���ارات غام����صة وا�صعة املعني حتمل اأكرث من تف�صري ولق���د اأكدت املحكمة الد�صتورية 
العلي���ا امل�صري���ة يف حكم هام اأهمي���ة خا�صية الو�صوح واليق���ني يف الن�صو�ص اجلنائية 
بقوله���ا اأنه "من القواعد املبدئية التي يتطلبها الد�صتور يف القوانني اجلزائية، اأن تكون 
درجة اليقني التي تنظم اأحكامها يف اأعلى م�صتوياتها، واأظهر يف هذه القوانني منها يف 
اأي ت�صريعات اأخرى، وذلك اأن القوانني اجلزائية تفر�ص على احلرية ال�صخ�صية اأخطر 
القيود واأبلغها اأثرًا، ويتعني بالتايل �� �صمانًا لهذه احلرية �� اأن تكون الأفعال التي توؤثمها 

هذه القوانني حمددة ب�صورة قاطعة مبا يحول دون التبا�صها بغريها"))). 
وم���ن ثم، فاإن طبيعة الت�صريع قد تفر�ص مقت�صيات معين���ة يف ال�صياغة، وذلك بح�صب ما 
اإذا كان الت�صري���ع م���ن الت�صريعات اجلنائية اأو التجارية اأو م���ن الت�صريعات التي تت�صل بحقوق 
الإن����صان. فف���ي الت�صريعات التجارية يتع���ني مراعاة املبادئ الأ�صا�صي���ة يف املعامالت التجارية 
وخا�صة املناف�صة امل�صروعة، حرية تداول ال�صلع واخلدمات، ومقت�صيات ال�صرعة والإئتمان. ويف 

راجع سري صيام ـ املرجع السابق ـ ص 96) وما بعدها   (((
راجــع حكــم احملكمــة الدســتورية العليــا بجلســة 2/)/993) يف القضيــة رقــم )3( لســنة 0) قضائيــة دســتوريةـ    (2(

اجلزء اخلامس ـ املجلد الثاني ـ ص 03)



83

صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

الت�صريع���ات املتعلقة بحق���وق الإن�صان، يجب اإعمال املبادئ العامة ال���واردة يف ال�صرعة الدولية 
حلقوق الإن�صان واحلقوق املختلفة التي ن�صت عليها التفاقيات واملواثيق العربية والدولية))).

ويتع���ني اأن يتم تن���اول الأح���كام املو�صوعية للت�صري���ع يف ت�صل�صل منطق���ي مع الدقة 
والإح���كام عن���د تبوي���ب القانون اإىل اأب���واب اأو ف����صول اأو غري ذلك م���ع الدقة يف و�صع 
العناوين وتكون الأ�صبقية لالأحكام املو�صوعية ثم الأحكام الإجرائية كما تكون الأ�صبقية 
لالأح���كام العامة ثم الأحكام ال�صتثنائية واملوؤقتة والتف�صيلية، ويجب اأن ت�صتمل اأحكام 
كل ج���زء اأو ف�صل من ف�صول الت�صريع الأح���كام الرئي�صية بهذا اجلزء وجميع ما يتفرع 
عنها اأو يت�صل بها من اأحكام، واإذا اأ�صتمل م�صروع القانون على تقرير بع�ص اجلزاءات 
اجلنائي���ة ملخالف���ة بع�ص اأحكامه وجب اأن تكون مواد التج���رمي والعقاب والت�صالح وما 

يتعلق بتحريك الدعوى اجلنائية فيها يف نهاية امل�صروع.
مث�ل لبع�س الن�شو�س يف القوانن القطرية :

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون اآخر، يعاقب بالغرامة التي ل - 1
تزيد على خم�صني األف ريال، كل من خالف اأحكام املادة )...( من هذا القانون.

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�صد ين�ص عليها قانون اآخر، يعاقب باحلب�ص مدة ل - 2
جتاوز �صتة اأ�صهر، وبالغرامة التي ل تزيد على مائتي األف ريال، اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني، كل من:
) اأ ( خالف اأيًا من اأحكام املادتني )...(، )...( من هذا القانون.

)ب( قدم بيانات غري �صحيحة اأو م�صتندات مزورة، اأو مار�ص الغ�ص اأو التدلي�ص 
تو�صاًل للقيد اأو التاأ�صري يف ال�صجل التجاري.

وللمحكم���ة اأن تق�صي، ف�صاًل عن ذلك، مبح���و القيد من ال�صجل التجاري، اأو تعديل 
بياناته، اأو غلق املحل اأو وقف الن�صاط ملدة ل تزيد على �صنة.

(1) See generally, Mohamed Mattar, "Article 43 of the Arab Charter on Human Rights: 
Reconciling National, Regional, and International Standards," 26 Harvard Human Rights 
Journal 91 (2013)
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املبحث ال�صابع
الأحكام العامة واخلتامية

دائم���ًا ما تكون الأحكام العامة واخلتامية يف خمتت���م القانون، وهي تلك الن�صو�ص 
الت���ي تت�صمن نط���اق �صريان القان���ون، اأو الت�صالح يف بع�ص اجلرائ���م واجلنح، اأو منح 
ال�صبطية الق�صائي���ة، اأو اإ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام القانون. فال تت�صمن 
ه���ذه املواد البت���ة اأية التزام���ات ت�صتدعي اجل���زاءات والعقوبات اجلنائي���ة اأو الإدارية 
اأو التاأديبي���ة بح�صب الأح���وال، نظرًا لأن هذه الن�صو�ص قد �صب���ق واأن ت�صمنها م�صروع 

القانون يف ت�صل�صل مواده.
وفيم� يلي بع�س املو�شوع�ت التي ميكن اأن تنظمه� االأحك�م الع�مة اأو اخلت�مية:

)1( م����دة تنظ���م االإلغ����ء وهي تلك الت���ي يق�صد بها اإلغاء الت�صريع���ات النافذة التي 
تعالج نف�ص مو�صوع الت�صريع القائم اأو بع�ص موادها وهنا يف�صل اللجوء لالإلغاء 
ال�صري���ح كلم���ا كان ذلك ممكنًا، بح�صب���ان اأن الإلغاء ال�صمني ل���ه العديد من 
ال�صلبي���ات، ويف����صل بع�ص الفقهاء عدم ا�صتخدام طريق���ة الإلغاء الأعمى التي 
ين����ص فيها كما يلي:" ويلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القانون" لأنه واإن كان 
�صه���ل يف �صياغت���ه الت�صريعية اإل اأن���ه يثري اللب�ص بني املخاطب���ني بالقانون عند 

تطبيق اأحكام القانون.
ومن اأمثلة �صياغة مادة الإلغاء ما يلي:

ن����ص امل���ادة )57( م���ن قان���ون رق���م )8( ل�صن���ة 2020 بتنظيم مهن���ة تدقيق 
احل�صاب���ات التي ن�صت عل���ى اأنه "ُيلغى القانون رق���م )30( ل�صنة 2004 امل�صار 
اإلي���ه." وهي �صيغ���ة الإلغاء ال�صريح، وكذلك ن�ص امل���ادة )19( من قانون رقم 
)25( ل�صن���ة 2005 ب����صاأن ال�صجل التجاري التي ن�صت عل���ى اأن "ُيلغى القانون 
رق���م )11( ل�صن���ة 1962 امل����صار اإليه، كما ُيلغ���ى كل ُحكم ُيخال���ف اأحكام هذا 

القانون." وهو ن�ص يجمع بني الإلغاء ال�صريح وال�صمني.
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وكذل���ك ن�ص امل���ادة )23( من قانون رق���م )5( ل�صن���ة 2017 بتنظيم التعامل 
يف ال�صل���ع املدعوم���ة التي ن�صت عل���ى اأن: "ُيلغ���ى كل ُحكم ُيخ�ل���ف اأحك�م هذا 

الق�نون." وهو ن�ص ين�ص على الإلغاء ال�صمني.

)2( م����دة تن����س عل���ى ا�شتم���رار احلق���وق والواجب����ت الق�ئم���ة مبوج���ب القوانن 
ال�ش�بقة حلن انته�ء مدته� كما ميكن الن�ص على منح مهلة ملدة معينة لتوفيق 
اأو�صاع الأن�صطة اأو الهيئات القائمة مبا يتفق واأحكام القانون اجلديد كما يجوز 

الن�ص على منح �صلطة معينة بالدولة منح مهلة ملدة اأو مدد اأخرى.
مث���ال ذلك ن�ص املادة )22( من قانون رق���م )5( ل�صنة 2017 بتنظيم التعامل 
يف ال�صل���ع املدعومة التي ن����صت على اأن: "على املرخ�ص لهم بالتعامل يف ال�صلع 
املدعومة وق���ت العمل باأحكام ه���ذا القانون، توفيق اأو�صاعه���م وفقًا لأحكامه، 

خالل �صتة اأ�صهر من تاريخ العمل به."
ومثالها ن�ص املادة )56( من قانون رقم )8( ل�صنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق 
احل�صاب���ات التي ن�صت عل���ى اأنه: "على جميع املخاطبني باأح���كام هذا القانون 
توفي���ق اأو�صاعهم وفقًا لأحكامه، خالل �صتة اأ�صه���ر من تاريخ العمل به، ويجوز 
بق���رار م���ن الوزي���ر مد ه���ذه املهلة ملدة اأو م���دد اأخ���رى مماثل���ة. وُي�صتثنى من 
توفي���ق الأو�صاع املن�صو�ص عليه يف الفق���رة ال�صابقة، ال�صركاء من غري مدققي 

احل�صابات يف �صركات املحا�صبة القائمة عند العمل باأحكام هذا القانون."
ومثالها ن�ص املادة )12( من قانون رقم )9( ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم املدار�ص 
التي ن����صت على اأن:" ُي�صدر جمل�ص الوزراء، بن���اًء على اقرتاح الوزير، نظامًا 
وظيفيًا ملوظفي املدار�ص، يحدد احلقوق واملزايا الوظيفية التي متنح لهم. واإىل 
اأن ي����صدر هذا النظام، ي�صتمر العمل باحلق���وق واملزايا املالية املقررة ملوظفي 

املدار�ص امل�صتقلة يف تاريخ العمل بهذا القانون، وفقًا لأنظمة توظفهم."
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اإن مادة توفيق الأو�صاع واإن كان املراد منها هو التي�ص���ري والت�ص���هيل على املخاطبني 
باأح���كام القانون ال�صادر لتعديل اأو�صاعهم وتوفيقها، اإل اأنه قد يوؤخذ على امل�ص���رع يف 
بع�ص الت�صريعات دميومة املادة املتعلقة بتوفيق الأو�صاع، مبا يخرجها عن املبتغى الذي 

و�صعت من اأجله املادة.
ومثال ذلك من القانون رقم )11( ل�ص���نة 2015 باإ�صدار قانون ال�صركات التجارية، 

ت املادة رقم )2( من قانون الإ�صدار على ما يلي: حيث ن�صّ

اأي اأن امل�ص���رع وّجه املخاطبني باأحكام القانون توفيق اأو�صاعهم خالل �ص���تة اأ�ص���هر 
امتث���اًل لأحكام���ه، اإل اأنه يف الفق���رة الثانية من املادة اأجاز لوزي���ر القت�صاد والتجارة 
مد هذه املهلة ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة، وبالتايل فاإن هذا ال�ص���تثناء واإن كان يت�صف 
باملرونة، اإل اأنه قد يخلق الرتاخي لدى املخاطبني باأحكام القانون يف توفيق اأو�صاعهم، 

لعتمادهم على وجود هذا ال�صتثناء لدى ال�صلطة التنفيذية.
ومث���ال اآخ���ر من اأح���د القوانني الأخرى ب�ص���اأن م���ادة توفيق الأو�ص���اع، حيث ن�صت 
املادة رقم )30( من قانون رقم )13( ل�ص���نة 2016 ب�ص���اأن حماية خ�صو�صية البيانات 

ال�صخ�صية، على اأنه:
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ويالحظ من ن�ص املادة اأن �صياغتها منطية، مع الختالف يف الأداة الت�صريعية التي 
حددها القانون ب�صاأن مد مهلة توفيق الأو�صاع، حيث مت حتديدها يف هذا القانون بقرار 
من جمل����ص الوزراء، مع الأخذ يف العتبار اأن مد مهلة توفيق الأو�صاع اإذا كانت بقرار 
من الوزير، فاإنها تتطلب موافقة جمل�ص الوزراء ا�صتنادًا اإىل ن�ص املادة )121/بند2( 
من الد�ص���تور الدائم لدولة قطر)))، واإذا كان مد املهلة بقرار من جمل����ص الوزراء فاإنها 
تتطلب م�صادقة �صمو الأمري »حفظه اهلل« وفقًا للقرار الأمريي رقم )29( ل�صنة 1996 

ب�صاأن قرارات جمل�ص الوزراء التي ترفع لأمري للت�صديق عليها واإ�صدارها))).
وقد يكون من املالئم اأن حُتدد مّدة توفيق الأو�صاع مبدة زمنية حمددة - �صتة اأ�صهر 
اأخرى اأو �ص���نة- ، �ص���واء بقرار من جمل�ص الوزراء اأو بقرار من الوزير بح�صب الأحوال، 

كي ت�صتقر فيها املراكز القانونية، ول تنعك�ص �صلبًا على تطبيق القانون ال�صادر.
)3( م����دة تن����س عل���ى االإبق����ء عل���ى اللوائ���ح والق���رارات ال�ش�بقة �ش�ري���ة اإىل حن 
و�شع م���� يح���ل حمله���� اأو يلغيه� وذل���ك بهدف منح ال�صلط���ة املخت�صة فر�صة 
كافي���ة لإيجاد البديل الت�صريعي املنا�صب وعدم توقف �صري املعامالت التي يقوم 

الت�صريع على تنظيمها.
ومن اأمثلة ذلك ن�ص املادة )13( من قانون رقم )9( ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم 
امل���دار�ص التي ن�صت على اأن:" ُي�صدر الوزي���ر القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القان���ون، واإىل حني �صدورها ي�صتمر العم���ل باللوائح والقرارات والقواعد 

والنظم القائمة يف تاريخ العمل بهذا القانون، مبا ل يتعار�ص مع اأحكامه."

الهيئة  الوزراء، بوصفه  :«يناط مبجلس  أن  لدولة قطر على  الدائم  الدستور  ))2)/بند2( من  املادة  ))) نصت 
الدستور وأحكام  التي يختص بها وفقًا لهذا  الداخلية واخلارجية  الشؤون  إدارة جميع  العليا،  التنفيذية 
والقرارات  اللوائح  اعتماد   -2  )...( التالية:  االختصاصات  بوجه خاص،  الوزراء  ويتولى مجلس  القانون. 
التي تعدها الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانني مبا يطابق أحكامها.«.

املادة ))/بند)( من القرار األميري رقم )29( لسنة 996) بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير  نصت   (2(
للتصديق عليها وإصدارها، على أن: »ترفع إلى األمير، للتصديق عليهـا وإصدارها، قرارات مجلس الوزراء املتعلقة 

باألمور التالية: )...( )- اللوائح والقرارات التي تصدر أو تعتمد من مجلس الوزراء تنفيذًا للقوانني.«.
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ن�ص املادة )36( من قانون رقم )10( ل�صنة 2020 ب�صاأن حماية الر�صوم والنماذج 
ال�صناعي���ة التي ن����صت على اأن: "ُي�صدر الوزير الالئح���ة التنفيذية لهذا القانون 
والق���رارات الالزم���ة لتنفي���ذه، واإىل حني العمل به���ذه الالئحة وتل���ك القرارات، 
ي�صتمر العمل بالقرارات والأنظمة املعمول بها حاليًا مبا ل يتعار�ص مع اأحكامه".

)4( م�دة منطية ملنح ال�شبطية الق�ش�ئية لبع�س الع�ملن الق�ئمن على مراقبة 
م���دى الت���زام اجله�ت املخ�طبة ب�أحك�م الق�ن���ون ومثال ذلك ن�ص املادة )35( 
م���ن قانون رق���م )10( ل�صنة 2020 ب�صاأن حماية ال���ر�صوم والنماذج ال�صناعية 
الت���ي ن�صت عل���ى اأن : "يكون ملوظفي ال���وزارة الذين ي����شدر بتخويلهم �شفة 
م�أم���وري ال�شب���ط الق�ش�ئ���ي، ق���رار م���ن الن�ئب الع����م، ب�التف�ق م���ع الوزير، 
�شب���ط واإثب�ت اجلرائم التي تقع ب�ملخ�لفة الأح���ك�م هذا الق�نون." وهي مادة 

تكاد تكون ذات �صيغة واحدة يف غالبية الت�صريعات.
)5( م����دة حت���دد ت�ريخ نف�ذ الت�شريع الذي غ�لب�ً م� يك���ون من اليوم الت�يل لن�شر 
الق�نون ب�جلريدة الر�شمية. ومن اأمثلة ذلك ن�ص املادة )30( من قانون رقم 
)12( ل�صن���ة 2020 بتنظي���م ال�صراك���ة بني القطاعني احلكوم���ي واخلا�ص التي 
ن����صت على اأنه:" على جميع اجله����ت املخت�شة، كل فيم� يخ����شه، تنفيذ هذا 

الق�نون. وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.".
ومن اأمثلتها كذلك ن�ص املادة )48( من القانون رقم )5( ل�صنة 1973 باإن�صاء ديوان 
املحا�صب���ة والتي ن�صت عل���ى اأن: على جميع اجله����ت املخت����شة، كل فيم� يخ�شه، 
تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من ت�ريخ �شدوره. وين�شر يف اجلريدة الر�شمية." 

وميك���ن اأن يوؤج���ل نفاذ الت�صري���ع اإىل تاريخ لحق وهو اأمر ين���در حدوثه، ومن اأمثلة 
ذلك ن�ص املادة )31( من قانون رقم )3( ل�صنة 1963 بتنظيم دخول واإقامة الأجانب 
يف قطر )امللغي( والتي ن�صت على اأن: "على جميع اجلهات املخت�صة، كل فيما يخ�صه، 
تنفي���ذ هذا القان���ون، ويعمل به بعد ت�صع���ني يومًا من تاريخ ن����صره باجلريدة الر�صمية. 

وي�صدر وزير الداخلية القرارات الالزمة لتنفيذه."
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الفصل الثاني
األدوات التشريعية األخرى
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الف�صل الثاين
الأدوات الت�صريعية الأخرى

لقد تناولن���ا يف الف�صل الأول البنية الت�صريعية وال�صياغي���ة التي درج عليها امل�صرع 
القط���ري يف القانون كونه يت����صدر الأدوات الت�صريعية بعد الد�صت���ور، ويف هذا الف�صل 
�صوف ن�صتعر�ص ب�صورة موجزة بنية الأدوات الت�صريعية الأخرى، ابتداًء بالأمر الأمريي 

وانتهاًء بالقرار الوزاري والالئحة التنفيذية.

ونتناول كل منها يف مبحث م�صتقل على النحو التايل:

املبحث الأول
الأمر الأمريي

الأمر الأمريي -كما اأ�صلفنا- هو الأداة الت�صريعية التي ن�ص عليها الد�صتور لتنظيم 
العدي���د م���ن ال�صلطات املخول���ة لالأمري ويخت����ص بها وح���ده دون غريه وفق���ًا للد�صتور 

اأو القانون بح�صب الأحوال.

ومل���ا كانت الأوام���ر الأمريية يف غالبها تق���وم بتعيني ذوو املن���ا�صب العليا يف الدولة 
اأو قبول ا�صتقالتهم كما اأ�صرنا فاإن يف غالبها تكون ذات �صياغة منطية.

وينته���ج امل����صرع يف ديباجة الأوامر الأمريية بالطالع عل���ى الد�صتور ويتدّرج بعدها 
بالطالع على القانون ثم الأمر الأمريي ويليه القرار الأمريي اإذا لزم الأمر ذلك نظرًا 
لأن الأم���ر الأم���ريي يبقى الأعلى مرتبة من القرار الأمريي كم���ا بينا يف بداية الكتاب. 
ويف بع�ص احلالت قد يكون الأمر بناًء على اقرتاح رئي�ص الوزراء يف تعيني بع�ص الوزراء 

يف حكومته. مثال ذلك :



9(

كما تنتهي ديباجة الأمر الأمريي بعبارة "أمرنا بما يلي" كما بينا �صابقًا.
ث���م تاأتي املادة التي تنظم مو�صوع الأمر الأم���ريي �صواء كان تعيني اأو قبول ا�صتقالة 
اأو غريه���ا، ومن اأمثلة الأوامر ال�صادرة بالتعيني الأم���ر الأمريي رقم )5( ل�صنة 2018 

بتعيني رئي�ص ملحكمة التمييز والذي جاء ن�صه كما يلي:

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                    أمير دولة قطر،
بعد االطالع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 
رقم )10( لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2010،
وعلى األمر األميري رقم )3( لسنة 2008 بتعيين رئيس لمحكمة التمييز،

أمرنا بما يلي:
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المادة )1(
ُيعين سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيسًا لمحكمة التمييز.

المادة )2(
ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا األمر األميري.

المادة )3(
ُيعمل بهذا األمر األميري من تاريخ صدوره. وُينشر في الجريدة الرسمية.

ومثال اآخر من الأوامر الأمريية، كتعيني م�صت�ص���ار الأمري لل�صوؤون القت�صادية باأمٍر 
اأمريي، وبدرجة وزير، حيث �صدر الأمر الأمريي على الّنحو التايل:
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فُيالَحظ يف ديباجة الأمر الأمريي اأعاله اأنه مت الطالع على الد�صتور، ومن ثم على 
القان���ون رقم )21( ل�صنة 2004 ب�صاأن ال���وزراء، والقوانني املعدلة له، ملنح درجة وزير، 
وت���اله القرار الأم���ريي رقم )10( ل�صنة 2006 باإعادة تنظي���م الديوان الأمريي وتعيني 
اخت�صا�صاته، والقرارات املعدلة له، وذلك للتعيني على وظيفة م�صت�صار الأمري لل�صوؤون 

القت�صادية.
ول ترد العبارة النمطية "على جميع اجله�ت املخت�شة كم� فيم� يخ�شه تنفيذ هذا 
الق�ن���ون " كما يف م���واد القانون، واإمنا انتهج امل�صرع اأن يختت���م م�صروع الأمر الأمريي 

بعبارة " ُيعمل بهذا االأمر من ت�ريخ �شدوره . وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.".
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املبحث الثاين
القرار الأمريي

�صوف نتن���اول يف ه���ذا املبحث اأحكام القرار الأمريي من خ���الل بيان �صند اإ�صداره 
وبنيته الت�صريعية من حيث الديباجة ومادة التعاريف والتق�صيم الهيكلي له.

ال�شند الق�نوين الإ�شدار القرار االأمريي
ي�صتمد الأمري �صلطة اإ�صداره للقرارات الأمريية من املادة )67( من الد�صتور والتي 

ن�صت على اأن يبا�صرالخت�صا�صات التالية:
ر�صم ال�صيا�صة العامة للدولة مبعاونة جمل�ص الوزراء.- 1
امل�صادقة على القوانني واإ�صدارها. ول ي�صدر قانون ما مل ي�صادق عليه الأمري.- 2
دع���وة جمل�ص ال���وزراء لالنعقاد، كلما اقت�صت امل�صلح���ة العامة ذلك، وتكون له - 3

رئا�صة اجلل�صات التي يح�صرها.
تعيني املوظفني املدنيني والع�صكريني واإنهاء خدماتهم وفقًا للقانون.- 4
اعتماد روؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية والقن�صلية.- 5
العفو عن العقوبة اأو تخفيفها وفقًا للقانون.- 6
منح الأو�صمة املدنية والع�صكرية وفقًا للقانون.- 7
اإن�صاء وتنظيم الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى وتعيني اخت�صا�صاتها.- 8
اإن�صاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالراأي وامل�صورة على توجيه ال�صيا�صات العليا - 9

للدولة، والإ�صراف عليها، وتعيني اخت�صا�صاتها.
اأي اخت�صا�صات اأخرى مبوجب هذا الد�صتور اأو القانون.- 10

ولع���ل القرارات الأمريية التي ت�صدر بناء على تل���ك املادة قد تكون لتعيني موظفني 
اأو اعتم���اد روؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية والقن�صلي���ة اأو منح الأو�صمة املدنية والع�صكرية 
وفق���ًا للقانون وهي قرارات ل يكون لها �صبغ���ة تنظيمية، اإل اأن هناك قرارات يكون لها 
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�صبغ���ة تنظيمية وتنظم بع�ص امل�صائل الهامة. ومنها الق���رار الأمريي رقم )10( ل�صنة 
2020 باإعادة تنظيم هيئة تنظيم الأعمال اخلريية، وكذلك القرار الأمريي رقم )16( 
ل�صنة بتنظيم اخت�صا�صات الوزارات والقرارات الأمريية املعدلة له، وهي قرارات ذات 
اأهمي���ة بالغة لأنه���ا و�صعت احلدود الفا�صل���ة بني اخت�صا�صات جميع ال���وزارات ومنها 

القرار الأمريي رقم )12( ل�صنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة وال�صناعة.

البنية الت�شريعية للقرار االأمريي:
لق���د درج امل����صرع القطري يف ديباج���ة القرار الأمريي اأن يطلع عل���ى الد�صتور كونه 
�صاحب ال�صدارة كما اأ�صلفنا، ثم يتدرج بالطالع على القانون اإن وجد، اإذا كان القرار 
الأمريي �صادرًا بناًء عليه. وقد يطلع امل�صرع يف ديباجة القرار الأمريي على قرار اأمريي 

اآخر ما اإذا كانت له �صلة مب�صروع القرار حمل الإعداد.
فعل���ى �صبيل املثال القرار الأمريي رقم )31( ل�صنة 2020 مبنح درجة وزير، فكانت 

ديباجته على الّنحو التايل:

فاقت����صر الطالع يف ديباجة هذا القرار عل���ى الد�صتور وعلى القانون رقم )21( ل�صنة 
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2004 امل�صار اإليه، ذلك اأن منح درجة الوزير مل تكن بناًء على اقرتاح واإمنا من لدن الأمري.
بينم���ا بالط���الع على ديباجة الهي���اكل التنظيمية لل���وزارات والهيئ���ات واملوؤ�ص�صات 
العامة فقد مت الطالع على القرار الأمريي رقم )16( ل�صنة 2014 بتعيني اخت�صا�صات 
ال���وزارات، بح�صبان اأن الهياكل التنظيمية للوزارات ا�صتمدت اخت�صا�صاتها وفقًا ملا مت 

الن�ص عليه يف القرار )16( ل�صنة 2014 امل�صار اإليه.
فعل���ى �صبيل املثال القرار الأمريي رقم )12( ل�صنة 2019 بالهيكل التنظيمي لوزارة 

التجارة وال�صناعة كانت ديباجته على النحو التايل:

فنالح���ظ اأن امل�صرع اطلع على القرار الأم���ريي رقم )16( ل�صنة 2014 امل�صار اإليه، 
وانتهى باطالعه على اقرتاح جمل�ص الوزراء .
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ويف القرارات الأمريية ُتختتم الديباجة بالعبارة التالية "قررن� م� يلي" . 
وقد تت�صم���ن بع�ص القرارات الأمريية مادة للتعاريف، كم���ا يف القانون. ومن اأمثلة 
ذل���ك الق���رار الأمريي رق���م )10( ل�صن���ة 2020 باإع���ادة تنظيم هيئة تنظي���م الأعمال 

اخلريية، حيث خ�ص�صت املادة )2( منه للتعريفات.

وق���د تقت�صي طبيعة القرار الأم���ريي عند اإعداده اأن يتم تق�صيم���ه اإىل ف�صول، فال 
مالمة اأو ماللة من ذلك، على اأن ُيراعى عند التق�صيم املنهجية التي بيناها يف منطقية 

التق�صيم يف م�صروعات القوانني.
وم���ن اأمثلة ذل���ك القرار الأمريي رقم )54( ل�صنة 2019 باإن����صاء وتنظيم اأكادميية 
حمم���د بن غامن الغ���امن البحرية الذي مت تق�صيمه اإىل �صبعة ف�صول نظم الف�شل االأول 
للتعاري���ف، والف�شل الث����ين الأكادميية، والف�شل الث�ل���ث املجل�ص الأعلى لالأكادميية، 
والف����شل الراب���ع  جمل����ص الأكادميي���ة، والف�شل اخل�م����س هيئة التدري����ص والتدريب، 
والف����شل ال����ش�د�س قبول الطلبة ونظام ال���درا�صة، والف�شل ال�ش�ب���ع اأحكام عامة، ويف 
هذا ال�صاأن ت�صري ذات القواعد التي �صبق ذكرها يف الف�صل ال�صابق فيما يتعلق بقواعد 

�صياغة القانون اإل ما يكون منها خمالفًا لطبيعة وقوة القرار الأمريي.
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املبحث الثالث
املرا�صيم

�صوف نتن���اول يف هذا املبحث اأحكام املر�صوم من الناحي���ة الت�صريعية، وتبيان �صند 
اإ�صداره، وبنيته الت�صريعية، وذلك على الّنحو التايل:

ال�شند الق�نوين الإ�شدار املر�شوم
ي����صدر الأمري املرا�صيم تنفيذًا للقوان���ني ا�صتنادًا للمادة )67( من الد�صتور الدائم 
كم���ا اأ�صرنا لها �صابقًا والتي حددت اخت�صا�صات الأمري، حيث ت�صدر املرا�صيم تنفيذًا 
لالإحال���ة ال�صريح���ة يف الد�صت���ور اأو القان���ون، ب���ل اإن املرا�صيم ل ت����صدر اإل بناًء على 
الإحال���ة التي ن����ص عليها �صراحة الد�صت���ور اأو القانون، فال توجد اإحال���ة اإىل املر�صوم 
م���ن اأداة ت�صريعي���ة اأدنى من القانون. وبناًء على ذلك يب���داأ امل�صرع يف ديباجة املر�صوم 
بالطالع على الد�صتور متام���ًا كديباجة القوانني، وبعدها يتم الطالع على القانون ذو 
ال�صل���ة بامل���ر�صوم، اأو ُيكتف���ى بالد�صتور. كم���ا ل يوجد ما مينع م���ن اأن يطلع امل�صرع يف 
ديباج���ة املرا�صي���م بعد الد�صت���ور اإىل قرار جمل�ص الوزراء م���ا اإذا كان له �صلة مب�صروع 

املر�صوم.
وق���د ي����صري امل�صرع يف ديباجة املر�صوم اإىل اجلهة �صاحب���ة القرار كما هو احلال يف 
مرا�صي���م تعي���ني الق�صاة الت���ي يقرتحها املجل�ص الأعل���ى للق�صاء، وقد يك���ون بناء على 

اقرتاح اأحد الوزراء اأو روؤ�صاء الهيئات بح�صب الأحوال.
 وتختتم ديباجة املر�صوم بعبارة "ر�شمن� مب� هو اآت".

البنية الت�شريعية للمر�شوم
ت���كاد تخلو املرا�صيم م���ن تخ�صي�ص م���ادة للتعاريف نظ���رًا لطبيعته���ا الت�صريعية، 
بح�صب���ان اأن امل���ر�صوم كم���ا اأ�صلفنا ينظ���م بع����ص �صوؤون الدولة، مثل اإب���رام املعاهدات 
والتفاقي���ات، تعي���ني وكالء ال���وزارات، تعي���ني الق����صاة ووكالء النيابة، وم���د الف�صل 
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الت�صريعي ملجل�ص ال�صورى، وحل جمل�ص ال�صورى ودعوته لالنعقاد، وغريها، فال ُيت�صّور 
اإذا �صدر  اأن���ه  اإل  اأن تت�صمن هذه الأداة الت�صريعية مادة يتم تخ�صي�صها للتعاريف. 
املر�صوم تنفي���ذًا لأحد القوانني وق�صت طبيعته اأن يتم ت�صمني مادة للتعاريف، فرتاعى 

ذات ال�صوابط التي بيناها يف الأدوات الت�صريعية �صالفة البيان.

تق�شيم املر�شوم
فيما يتعلق بتق�صيم املر�صوم فاإن ذات ال�صوابط التي انتهجها ال�صائغ يف م�صروعات 
الق���رارات الأمريية يجب اأن ينتهجها عن���د تق�صيمه مل�صروع املر�صوم، فيتم تق�صيمه اإىل 
ف����صول، م���ع مراعاة الت�صل�صل املنطق���ي للمواد حتت كل ف�صل.   كم���ا يف املر�صوم رقم 
)17( ل�صن���ة 1998 بنظام انتخاب اأع�صاء املجل�ص البل���دي املركزي، والذي �صدر بناًء 
ت املادة  عل���ى قانون رقم )12( ل�صن���ة 1998 بتنظيم املجل�ص البلدي املركزي حيث ن�صّ
)3( عل���ى اأن "يتكون املجل�ص من ت�صع���ة وع�صرين ع�صوًا ميثلون املدن والقرى واملناطق 
املختلف���ة، وينتخبون مب���ا�صرة وفق�ً لنظ����م ي�شدر به م���ر�شوم"،  وق���د مت تق�صيمه اإىل 

خم�صة ف�صول:
الف�صل الأول : تكوين املجل�ص البلدي املركزي

الف�صل الثاين: اخت�صا�صات املجل�ص.
الف�صل الثالث: اجتماعات املجل�ص ونظام العمل فيه

الف�صل الرابع: انتهاء الع�صوية وحل املجل�ص.
الف�صل اخلام�ص: اأحكام عامة وختامية
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وجتدر الإ�صارة اإىل اأن امل�صرع اأجرى تعدياًل على ن�ص املادة )3( امل�صار اإليها اأعاله 
وفقًا للقانون رقم )11( قانون رقم )1( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم 

)12( ل�صنة 1998 بتنظيم املجل�ص البلدي املركزي، وذلك على الّنحو التايل :

وم���ا نرمي اإليه هن���ا، اأن امل�صرع جعل الأداة الت�صريعية الت���ي تنظم النتخاب قانونًا 
عن���ا املرا�صيم  ب���دًل م���ن امل���ر�صوم، وهو نهج جدي���د انتهج���ه امل����صرع القط���ري، اإذ َتَتبَّ
املن����صورة يف اجلري���دة الر�صمي���ة، ومل نطلع على م���ر�صوم اآخر ت�صم���ن التق�صيم الذي 

ا�صتعر�صناه �صابقًا.
ومل���ا كان���ت املرا�صيم يف غالبيته���ا تاأتي ت�صديقًا عل���ى اتفاقيات دولي���ة اأو مذكرات 
تفاهم اأو بروتوكولت اأو اتفاق دويل بني حكومة دولة قطر وغريها من الهيئات الدولية 
اأو دعوة جمل����ص ال�صورى اأو املجل�ص البلدي املركزي لالنعق���اد اأو ف�ص جل�صاتهما فاإنها 

تاأتي ذات �صياغة منطية ق�صرية ل تتجاوز يف غالبها ثالثة مواد. 
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مث���ال مر�صوم رقم )44( ل�صنة 2019 باملوافقة على ان�صمام دولة قطر اإىل اتفاقية 
تاأ�صي�ص املنظمة الدولية لقانون التنمية )IDLO( الذي جاءت �صياغته كما يلي:
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املبحث الرابع
قرارات جمل�س الوزراء

طبق���ًا للم���ادة )121( من الد�صت���ور الدائم والتي تن����ص على اأن���ه " يناط مبجل�ص 
الوزراء، بو�صفه الهيئة التنفيذية العليا، اإدارة جميع ال�صئون الداخلية واخلارجية التي 
يخت����ص بها وفقًا لهذا الد�صتور واأحكام القانون. ويت���وىل جمل�ص الوزراء بوجه خا�ص، 

الخت�صا�صات التالية:
1- اقرتاح م�صروعات القوانني واملرا�صيم، وتعر�ص م�صروعات القوانني على جمل�ص 
ال����صورى ملناق�صته���ا، ويف حال املوافق���ة عليها ُترف���ع لالأم���ري، للت�صديق عليها 

واإ�صدارها، وفقًا لأحكام هذا الد�صتور.
ال���وزارات والأجه���زة احلكومي���ة  الت���ي تعده���ا  والق���رارات  اللوائ���ح  2- اعتم���اد 
 الأخ���رى، كل فيم���ا يخ����صه، لتنفي���ذ القوان���ني مب���ا يطاب���ق اأحكامه���ا )...(.

12- اأية اخت�صا�صات اأخرى يخولها له هذا الد�صتور اأو القانون.
وبالإ�صاف���ة اإىل الخت����صا�صات املق���ررة يف الد�صتور كما بينا اأع���اله، فاإن القوانني 
ق���د متنح جمل����ص الوزراء �صلط���ة اإ�صدار ق���رارات تنفيذي���ة اأو لوائح تنظيمي���ة تنفيذًا 
لأحكام تلك القوانني، مثال ذلك قرار جمل�ص الوزراء رقم )12( ل�صنة 2020 بالالئحة 

التنفيذية للقانون رقم )1( ل�صنة 2020 ب�صاأن ال�صجل القت�صادي املوحد.
 ويف ه���ذه احلال���ة يكون م���ن الالزم اإعداد م����صروع قرار جمل�ص ال���وزراء على ذات 
الن����صق الت�صريعي املعتمد لإع���داد القوانني والقرارات الأمريية م���ع بع�ص الختالفات 

الب�صيطة يف الأمور ال�صكلية.
وا�صتن���ادًا اإىل التدرج الت�صريعي ل���الأدوات الت�صريعية التي بيناها �صلفًا، فاإن امل�صرع 
ي�صته���ل يف ديباج���ة قرار جمل����ص الوزراء بالط���الع على الد�صتور، ومن ث���م يطلع على 
القانون ذو ال�صلة، ويتدرج دواليك بالطالع على الأدوات الت�صريعية الأعلى مرتبة اإىل 

الأدنى منها طاملا كانت لها �صلة مب�صروع القرار.
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اإن الد�صت���ور الدائ���م لدول���ة قطر قد ن�ص يف امل���ادة )125( عل���ى اأن " يتوىل رئي�ص 
جمل����ص الوزراء رئا�صة جل�صات املجل����ص، واإدارة مناق�صاته، وي�صرف على تن�صيق العمل 
ب���ني ال���وزارات املختلفة حتقيقًا لوح���دة الأجه���زة احلكومية وتكامل ن�صاطه���ا، ويوقع، 
با�صم جمل�ص الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي ي�صدرها املجل�ص. ويرفع اإىل االأمري 
ق���رارات املجل����س املتعلق���ة ب�ل�شئ���ون التي ي����شدر بتحديده� قرار اأم���ريي، للت�شديق 

عليه� واإ�شداره� وفق�ً الأحك�م هذا الد�شتور.".
وبن���اًء على ذلك فاإن جميع قرارات جمل�ص الوزراء تت�صمن ديباجاتها عبارة "وعلى 
الق���رار االأم���ريي رق���م )29( ل�شن���ة 1996 ب����ش�أن ق���رارات جمل����س ال���وزراء التي ترفع 

لالأمري للت�شديق عليه� واإ�شداره�."، ا�صتنادًا للد�صتور.
وتتدرج ديباجة قرار جمل�ص الوزراء اإىل النتهاء بتحديد اجلهة التي قدمت القرتاح 

اأو الوزير ورئي�ص الهيئة بح�صب الأحوال، ثم تختتم الديباجة بعبارة "قرر م� يلي".
م�دة التع�ريف يف قرارات جمل�س الوزراء

اإن ق���رارات جمل�ص ال���وزراء بطبيعتها تنظيمية، ونادرًا ما ت����صدر قرارات تت�صمن 
مادة للتعاريف، اإل اأنه اإذا اقت�صت احلاجة ذلك فاإن امل�صرع يخ�ص�ص املادة الأوىل من 

م�صروع القرار للتعاريف كما درج يف م�صروعات الأدوات الت�صريعية ال�صابقة.
فتخ�صي����ص مادة للتعاريف يكون يف القرارات املطول���ة اأو التي ت�صدر تنفيذا لأحد 
القوان���ني، مث���ال ذلك امل���ادة )1( من ق���رار جمل�ص ال���وزراء رق���م )12( ل�صنة 2020 
بالالئح���ة التنفيذية للقانون رق���م )1( ل�صنة 2020 ب�صاأن ال�صج���ل القت�صادي املوحد 

�صالف الذكر، فكانت ال�صرورة ت�صتدعي اأن ُتخ�ص�ص املادة الأوىل منه للتعاريف.
تق�شيم قرار جمل�س الوزراء

اإن ق���رار جمل�ص الوزراء قد ت�صتدعي بنيته الهيكلية الت���ي تت�صمن اأحكامًا تنظيمية 
مطول���ة اإىل اأن يت���م تق�صيمه اإىل ف�صول، ف���اإذا كان ذلك، وجب عل���ى ال�صائغ مراعاة 
تن���ا�صق وتراب���ط املواد مع الف����صول بذات النهج املتب���ع يف تق�صيم القان���ون وغريه من 

الأدوات الت�صريعية التي اأ�صلفنا ذكرها. 
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مث���ال ذلك قرار جمل�ص الوزراء رقم )41( ل�صنة 2019 باإ�صدار الالئحة التنفيذية 
لقان���ون مكافح���ة غ�صل الأم���وال ومتويل الإرهاب ال����صادر بالقانون رق���م )20( ل�صنة 
2019 ال���ذي مت تق�صيمة اإىل �صبعة ف�صول الأول للتعاري���ف والثاين الأن�صطة والعمليات 
والتداب���ري الوقائي���ة والثالث الإقرار اجلمرك���ي والرابع اللجنة الوطني���ة ملكافحة غ�صل 
الأم���وال ومتويل الإرهاب واخلام�ص وحدة املعلومات املالية وال�صاد�ص اجلهات الرقابية 

وال�صابع التعاون الدويل، بل اأن بع�ص ف�صول هذا القرار مت تق�صيمها اإىل فروع.
وفيم���ا يتعلق باعتماد ق���رار جمل�ص الوزراء فاإنه يكون من قبل رئي�ص جمل�ص الوزراء 
والأمري معًا، ا�صتنادًا على القرار الأمريي رقم )29( ل�صنة 1996 ب�صاأن قرارات جمل�ص 

الوزراء التي ترفع لالأمري للت�صديق عليها واإ�صدارها ))).
وملا كانت قرارات جمل�ص ال���وزراء ترفع لالأمري للم�صادقة عليها واإ�صدارها، فدرج 
امل����صرع القط���ري عل���ى اأن ت�صبق ا�صم الأم���ري عبارة "ن����صادق على هذا الق���رار ويتم 

اإ�صداره" كما يف املثال التايل :

نصت املادة ))( من هذا القرار على أن :  (((
ترفع إلى األمير، للتصديق عليهـا وإصدارها، قرارات مجلس الوزراء املتعلقة باألمور التالية:

)- اللوائح والقرارات التي تصدر أو تعتمد من مجلس الوزراء تنفيذًا للقوانني.
2- إنشاء وتنظيم األجهزة احلكومية والهيئات العامة.

3- استتباب األمن الداخلي واحملافظة على النظام يف الدولة.
4- اعتماد املشروعات االقتصادية، ووسائل تنفيذه.

5- رعاية مصالح الدولة يف اخلارج، وتنظيم عالقاتها الدولية وشئونها اخلارجية.
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وق���د ل تكون قرارات جمل�ص الوزراء بال�صرورة حتم���ل ال�صكل الت�صريعي املعتاد من 
حي���ث ذكر رقم الق���رار وال�صنة وعنوان الق���رار، مثال ذلك قرار جمل����ص الوزراء رقم 
)18( ل�صن���ة 2020 ب���اإ�صدار ميثاق �صلوك ونزاهة املوظف���ني العموميني، بل من املمكن 
اأن يك���ون القرار قد مت اتخاذه يف اأحد جل�صات جمل����ص الوزراء العادية اأو غري العادية، 
فتت���م الإ�صارة بذلك اإىل رقم الجتماع وتاريخه، وُتبلّغ هذه القرارات من خالل مذكرة 
التبلي���غ التي تر�صلها الأمانة العام���ة ملجل�ص الوزراء اإىل ال���وزارات والهيئات والأجهزة 
احلكومية. حيث ن�صت املادة )10( من القرار الأمريي رقم )15( ل�صنة 2014 بتنظيم 
جمل����ص الوزراء عل���ى اأن تخت�ص الأمان���ة العامة مبا يلي :"10- تبلي���غ قرارات املجل�ص 

ومتابعة تنفيذها.". وهي غالبًا ما تكون قرارات اإدارية ولي�صت ت�صريعية.

املبحث اخلام�س
قرارات رئي�س جمل�س الوزراء

�صب���ق اأن اأ�صرن���ا اأن ق���رارات رئي����ص جمل�ص الوزراء ه���ي القرارات الت���ي ي�صدرها 
ب�صفت���ه رئي�صًا ملجل�ص الوزراء، وفقًا للقوان���ني والت�صريعات التي تن�ص على ذلك، منها 
ت على  الخت����صا�ص مبنح بع�ص الدرجات املالي���ة والتعيني يف بع�ص الوظائف التي ن�صّ
اأن تكون اأداة التعيني فيها بقرار رئي�ص جمل�ص الوزراء، مثل تعيني وكيل وزارة م�صاعد، 
تعي���ني م�صاعد نيابة، تعيني م�صاعد قا�ٍص، وغريها م���ن القرارات التي ي�صدرها رئي�ص 

جمل�ص الوزراء وفقًا لأحكام القانون.
وعلي���ه يتم �صياغة القرار بذات الطريقة التي ي�صاغ بها القرار ال�صادر من جمل�ص 
ال���وزراء غري اأنها تاأت���ي يف �صورة خمت�صرة، وتبداأ بالطالع عل���ى الد�صتور اأو القانون 
اأو القوان���ني ذات ال�صل���ة مبو�صوع القرار مت���ى كان القرار �صادر بن���اًء عليها واإل فمن 
املمكن الكتفاء بالطالع على الد�صتور، وميكن الطالع على اأي من القرارات الوزارية 
ذات ال�صل���ة، وغالب���ًا ل يت�صم���ن قرار رئي�ص جمل����ص الوزراء م���ادة للتعريفات ول يتم 
تق�صيم���ه اإىل اأق�صام لأنه غالبًا م���ا يكون ب�صكل خمت�صر، مثال ذلك قرار رئي�ص جمل�ص 
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ال���وزراء رقم )10( ل�صنة 2014 بتعيني وكيل وزارة م�صاعد ل�صوؤون التخطيط العمراين 
بوزارة البلدية والتخطيط العمراين :

 وكذل���ك قرار رئي����ص جمل�ص الوزراء رقم )13( ل�صن���ة 2017 باإن�صاء اللجنة الفنية 
لتحفيز وم�صاركة القطاع اخلا�ص يف م�صروعات التنمية القت�صادية، وجميع القرارات 

ت�صاغ بذات الطريقة النمطية ول تختلف كثريًا عن قرارات رئي�ص جمل�ص الوزراء.
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املبحث ال�صاد�س
القرارات الوزارية

بالإ�صافة اإىل الخت�صا�صات املقررة يف الد�صتور وما قرره القانون رقم )21( ل�صنة 
2004 ب�صاأن الوزراء املعدل بالقانون رقم )12( ل�صنة 2010، والقانون رقم )16( ل�صنة 
2019،  حيث ن�صت املادة رقم )4( منه على اأنه:"بالإ�صافة اإىل الخت�صا�صات املقررة 

مبقت�صى اأحكام الد�صتور والقانون، يتوىل الوزير الخت�صا�صات التالية:
الإ�ص���راف على تنفيذ ال�صيا�صة العامة للوزارة بعد اإقرارها من جمل�ص الوزراء، - 1

والبت يف امل�صائل الهامة املتعلقة بهذه ال�صيا�صة ووفقًا لها.
عر�ص املو�صوعات املتعلقة بن�صاط الوزارة والبيانات والتقارير املتعلقة بها على - 2

جمل�ص الوزراء.
تنفي���ذ الت�صريعات املتعلقة بن����صاط الوزارة واإ�صدار الق���رارات الالزمة لتنفيذ - 3

تل���ك الت�صريعات مبا يطابق اأحكامها يف جميع النواحي الفنية والإدارية واملالية 
وذلك يف حدود موازنة الوزارة.

اإ�صدار قرارات حتديد ر�صوم اخلدمات التي توؤديها الوزارة اأو ما يتبع الوزير من - 4
الأجهزة احلكومية اأو الهيئات وامل���وؤ�ص�صات العامة، اأو تعديل الر�صوم اأو اإلغائها 

اأو الإعفاء منها، بعد اعتمادها من جمل�ص الوزراء.
اإ�صدار الق���رارات املتعلقة ب����صوؤون موظفي ال���وزارة وفقًا لقان���ون اإدارة املوارد - 5

الب�صرية امل�صار اإليه.
الإ�صراف على اإعداد م�صروع املوازنة ال�صنوية للوزارة.- 6
اقرتاح الت�صريعات املتعلقة بن�صاط الوزارة."- 7

مما تق���دم يتبني اأن املادة ال�صابقة تخول الوزير تنفي���ذ الت�صريعات املتعلقة بن�صاط 
وزارته واإ�صدار القرارات الالزمة تنفيذًا لتلك الت�صريعات مبا يطابق اأحكامها يف جميع 

النواحي الفنية والإدارية واملالية.
اإن القوانني تخّول الوزراء �صلطة اإ�صدار القرارات واللوائح يف حدود اخت�صا�صاتهم، 
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فعندم���ا يك���ون القانون متعلقًا ب���وزارة التج���ارة وال�صناعة، والوزير ه���و وزير التجارة 
وال�صناعة، فاإن القرار التنفيذي الذي ي�صدر يكون من وزير التجارة وال�صناعة.

ت املادة )18( من قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون  فعلى �صبيل املثال ن�صّ
رق���م )11( ل�صنة 2015 على اأنه " فيما ع���دا ال�صركات اخلا�صعة لرقابة م�صرف قطر 
املرك���زي، ي����شدر الوزي���ر الق���رارات املنظم���ة للحوكم���ة ب�لن�شب���ة ل����شرك�ت امل�ش�همة 
اخل�����شة، اأم���ا بالن�صبة ل�صركات امل�صاهم���ة العامة املدرجة يف ال����صوق املايل، فت�صدر 

الهيئة القرارات املنظمة للحوكمة اخلا�صة بها. )...(.
وبناًء على ذلك �صدر قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم )71( ل�صنة 2019 باإ�صدار 

نظام حوكمة �صركات امل�صاهمة اخلا�صة.



((0

كم���ا اأن الوزير ل ي����صدر قراره اإل بناًء على �صند قانوين، واإذا ما �صدر قرار وزاري 
دون �صند لإ�صداره، اأ�صبح عر�صة للطعن والإلغاء.

اإن ال�صن���د القانوين اإذا م���ا توافر للقرار الوزاري فاإن اإعداده يكون على ذات الن�صق 
املعتم���د لإع���داد القوانني والق���رارات الأمريية وقرارات جمل�ص ال���وزراء مع الختالف 
الطفي���ف يف بع����ص الأمور ال�صكلية. وعل���ى �صبيل املثال قرار وزير القت����صاد والتجارة 
رق���م )311( ل�صنة 2018 ب�صاأن البي���ع بالأ�صعار املخف�صة، تب���داأ ديباجته بعد الطالع 
على القانون رقم )12( ل�صنة 1972 ب�صاأن الت�صعري اجلربي وحتديد الأرباح، والقوانني 
املعدل���ة له، وعلى القانون رق���م )5( ل�صنة 2015 ب����صاأن املحال التجاري���ة وال�صناعية 
والعام���ة املماثلة والباع���ة املتجولني، حيث يعد كال منهما �صن���دًا ت�صريعيًا لهذا القرار، 
حي���ث ل يلزم الن�ص على الطالع على الد�صتور، على اعتبار اأن القرار الوزاري ي�صدر 
بن���اًء على قان���ون، وملا كان هذا القانون قد اطلع يف ديباجته عل���ى الد�صتور فاإنه يكتفي 
بذلك عند اإعداد القرار الوزاري، كما يجب اأن يذكر يف ديباجة القرار الوزاري الطالع 
على الق���رار الأمريي رقم )29( ل�صنة 1996 ب�صاأن ق���رارات جمل�ص الوزراء التي ترفع 
لالأم���ري للت�صديق عليه���ا واإ�صدارها، وم���ن املمكن بعد ذلك اأي����صا ان يطلع القرار يف 
ديباجت���ه على قرار اأمريي اأو قرار جمل����ص الوزراء ذي �صلة مب�صروع القرار املاثل، كما 
اأنه من الوارد اأن يطلع القرار الوزاري يف ديباجته على اأي من القرارات الوزارية ذات 
ال�صل���ة، حيث اطلع قرار رقم )311( ل�صنة 2018 امل�صار اإليه اأنفًا الطالع على القرار 
الأم���ريي رق���م )20( ل�صن���ة 2014 بالهي���كل التنظيم���ي ل���وزارة القت����صاد والتجارة،  
وعلى الق���رار الوزاري رقم )5( ل�صنة 1984 ب�صاأن البيع عن طريق التخفي�صات العامة 
لالأ�صع���ار )التنزي���الت(، والق���رارات املعدلة له، كما يجب اأن يذك���ر يف م�صروع القرار 
اعتماد جمل�ص الوزراء للم�صروع امل�صار اإليه حيث يذكر رقم الجتماع العادي الذي قرر 
املوافق���ة على م�صروع القرار وتاريخ الجتماع، وعل���ى نف�ص النهج مت �صياغة قرار وزير 
التج���ارة وال�صناعة رق���م )71( ل�صنة 2019 باإ�صدار نظام حوكم���ة �صركات امل�صاهمة 
اخل���ا�صة الذي مت الطالع يف ديباجته على قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون 
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رق���م )11( ل�صنة 2015، وعلى القرار الأمريي رق���م )29( ل�صنة 1996 ب�صاأن قرارات 
جمل����ص الوزراء التي ترفع لالأم���ري للت�صديق عليها واإ�صداره���ا، وعلى القرار الأمريي 
رق���م )12( ل�صنة 2019 بالهي���كل التنظيمي لوزارة التج���ارة وال�صناعة، وعلى اعتماد 
جمل�ص الوزراء مل�صروع هذا القرار يف اجتماعه العادي )37( لعام 2015 املنعقد بتاريخ 

.2015/11/25

الديب�جة يف القرارات الوزارية :
فيطلع امل�صرع يف ديباجة القرارات الوزارية التنفيذية على :

القرار الأمريي رقم )29( ل�صنة 1996 ب�صاأن قرارات جمل�ص الوزراء التي ترفع - 1
لالأمري للت�صديق عليها واإ�صدارها.

اعتماد جمل�ص الوزراء مل�صروع القرار وتكون ال�صياغة على الّنحو التايل "وعلى - 2
اعتماد جمل�ص الوزراء مل�صروع هذا القرار يف اجتماعه العادي )...( لعام ....، 

املنعقد بتاريخ .../.../...،".

م�دة التع�ريف يف القرارات الوزارية
اإن���ه من امل�صتقر عليه يف البنية الت�صريعي���ة يف دولة قطر، اأن ُتخ�ص�ص املادة الأوىل 
من���ه للتعاريف، ولذات الأ�صباب التي و�صحناها �صلفًا ب�صاأن مادة التعاريف يف القانون. 
فطاملا كان هذا القرار مطوًل و�صتتكرر بني ثناياه بع�ص الكلمات والعبارات التي بحاجة 
لتعري���ف فال ترثيب من تخ�صي����ص هذه املادة يف القرار الوزاري، كتلك القرارات التي 
ت�صدر تنفيذًا لقانون. مثال ذلك قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم )71( ل�صنة 2019 
امل����صار اإليه، لأنها معنية بتنظيم �صاأن من ال�صوؤون التي تقت�صي املعاجلة الت�صريعية باأن 
تكون ب�صورة مطولة، حيث �صدر يف �صكل القانون من حيث قواعد ال�صياغة وقد احتوى 
على م���واد لإ�صدار القرار واأرفق ب���ه القرار املو�صوعي، وحوت مادت���ه الأوىل تعريفات 

لأهم التعريفات الواردة به.



(((

كم���ا ميكن اأن يحي���ل ال�صائغ تعري���ف الكلمات والعب���ارات يف القرار ال���وزاري اإىل 
القانون ذي ال�صلة.

مثال ذلك قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم )39( ل�ص���نة 2022 ب�صاأن اآلية ت�صجيل 
وتاأ�صي����ص وت�صفية ال�صركات اخلا�صة بالأن�ص���طة املرتبطة با�صت�صافة كاأ�ص العامل فيفا 

قطر 2022)))، حيث متت �صياغة املادة الأوىل منه على الّنحو التايل:

تق�شيم م�شروع القرار الوزاري
اإن تق�صي���م م����صروع القرار الوزاري اإىل ف����صول واأبواب اأمر ق���د تقت�صيه ال�صرورة 
الت�صريعي���ة، �صاأنه �صاأن القوان���ني، فيكون تق�صيمه على ذات النهج املتبع يف القانون كما 

بينا ذلك �صلفًا.

والق���رارات الوزاري���ة املطولة واملق�صم���ة اإىل ف�صول واأبواب ل تك���ون اإل يف احلالت 
التي تت�صمن اأحكاما تنظيمي���ة مطولة، وذلك على غرار قرار وزير التجارة وال�صناعة 
رق���م )71( ل�صنة 2019 امل�صار اإليه الذي مت تق�صيمه اإىل �صبعة ف�صول يتناول كل ف�صل 

بالتف�صيل اأحد الأحكام اخلا�صة الواردة بهذا الف�صل.

مت إصدار هذا القرار وفقًا للقانون رقم )0)( لسنة )202 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022   (((
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املبحث ال�صابع
اللوائح التنفيذية

لق���د ا�صتق���ر امل����صرع القط���ري عن���د اإع���داده مل�صروع���ات القوان���ني األ يخو�ص يف 
التف�صيالت واجلزئيات التي قد توهن من متانة بنيته، فيحيلها اإىل اللوائح والقرارات 
التنفيذي���ة، والت���ي اأ�صندها الد�صتور لل�صلط���ة التنفيذية بح�صبانه���ا امل�صوؤولة عن تنفيذ 
القوانني يف الدول���ة مبقت�صى حكم املادة )121( من الد�صتور الدائم لدولة قطر والتي 
ن�صت على اأن " ين�ط مبجل�س الوزراء، بو�شفه الهيئة التنفيذية العلي�، اإدارة جميع 
ال�شئ���ون الداخلي���ة واخل�رجية التي يخت�س به� وفق�ً لهذا الد�شتور واأحك�م الق�نون. 
ويت���وىل جمل����س الوزراء بوجه خ��س، االخت�ش��ش�ت الت�لية": ون�ص البند )1( منها 
عل���ى "اعتم�د اللوائح والقرارات الت���ي تعده� الوزارات واالأجهزة احلكومية االأخرى، 

كل فيم� يخ�شه، لتنفيذ القوانن مب� يط�بق اأحك�مه�.".

اإن احلكم���ة من جعل جمل����ص الوزراء بو�صف���ه الهيئة التنفيذية العلي���ا هو املخت�ص 
باعتماد اللوائح التنفيذية تكمن يف كونه ال�صلطة املعنية بالإ�صراف على تنفيذ القوانني، 
واملرا�صيم، واللوائح، والقرارات. وفقًا  للبند )3( من ن�ص املادة )121( �صالفة الذكر. 
كما اأن���ه من البديهي واملنطقي اأن مُينح هذا الخت����صا�ص لل�صلطة التنفيذية، ذلك اأن 
اإج���راءات تعدي���ل اللوائح اأكرث �صهول���ة وي�صر من الإج���راءات التي تتطلبه���ا اإجراءات 

تعديل القوانني.)))

كما اأن���ه ل يجوز اإدراج حكٍم قانوين يتجاوز ويتزايد على مواد القانون التي �صدرت 
م���ن اأجل���ه الالئح���ة، واإل كان ع���ر�صة للطعن والإلغ���اء. فلي�ص من اجلائ���ز اأن تت�صمن 
الالئحة جزاءات وعقوبات ولو ن�ص القانون �صراحة على اإحالة العقوبات اإىل الالئحة، 

حــسن بــن عبدالرحيــم البوهــاشم السيــد، املدخل لــدراسة القانون الدستوري القطــري، صفحة 260، الطبعة   (((
الثالثة 2020، قطر.
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ا�صتن���ادًا اإىل ن�ص املادة )40( من الد�صت���ور، والتي تقت�صي اأنه "ال جرمية وال عقوبة 
اإال بق�نون"، ولهذا وجب األ تت�صمن الالئحة جرائم اأو عقوبات.

البنية الت�شريعية لالئحة التنفيذية:
اإن الالئح���ة التنفيذي���ة يف منهجي���ة اإعداده���ا �صاأنه���ا �صاأن الأدوات الت�صريعي���ة 
الأخ���رى، فاإن كانت الالئحة �صادرة بناًء على قرار جمل�ص الوزراء فاإن امل�صرع �صيطلع 
يف ديباجت���ه بطبيع���ة احلال على الد�صتور م����صريًا بذلك اإىل ا�صتن���اده اإىل ن�ص املادة 
)121( م���ن الد�صتور، واإن كانت قرارًا وزارّي���ًا ف�صيكتفي بالطالع على القانون -دون 
الد�صت���ور- الذي ن����ص �صراحة عل���ى اأن ي�صدر الوزي���ر املخت�ص الالئح���ة التنفيذية 

الالزمة لتنفيذ القانون.
وم���ن املمك���ن اأن ت����صدر الالئح���ة بقانون، نظ���رًا لأهمية امل���و�صوع ال���ذي تت�صمنه 
الالئح���ة، مثال ذلك الالئحة الداخلي���ة ملجل�ص ال�صورى ال����صادرة بالقانون رقم )6( 
ل�صن���ة 1976، والتي ت����صري على جمل�ص ال�صورى املنتخب اإىل حني �صدور لئحة اأخرى، 
مبعن���ى اأن الالئحة اجلديدة اإن �صدرت �صيكون اإ�صدارها بذات الأداة التي �صدرت بها 

الالئحة التي �صيلغيها.)))
وم���ن اأمثلة اللوائ���ح الالئحة التنفيذي���ة لقانون امل���وارد الب�صرية املدني���ة ال�صادرة 
مبوج���ب قرار جمل�ص ال���وزراء رقم )32( ل�صنة 2016، وت����صاغ الالئحة التنفيذية من 
ديباج���ة تبداأ بالط���الع على الطالع على الد�صتور، وعلى القان���ون الذي تاأتي الالئحة 
التنفيذي���ة تنفيذًا ل���ه ويف مثالنا القانون رقم )15( ل�صن���ة 2016، وكذلك يتم الطالع 
على الق���رار الأمريي رقم )29( ل�صنة 1996 ب�صاأن ق���رارات جمل�ص الوزراء التي ترفع 
لالأم���ري للت�صديق عليها واإ�صداره���ا، كما يتم الطالع على اقرتاح الوزير املخت�ص ويف 

نــصت املــادة )32( مــن القانــون رقــم )7( لسنــة )202 بشأن مجلس الشورى علــى أن:« تسري الالئحة الداخلية   (((
ملجلــس الــشورى الــصادرة بالقانــون رقــم )6( لسنة 979) امُلشار إليها على مجلس الشورى املنتخب، وذلك إلى 
حني صدور الئحته الداخلية والعمل بها، وذلك مبا ال يتعارض مع م أحكام الدستور وهذا القانون وطبيعة 

املجلس املنتخب واختصاصاته«.
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قان���ون املوارد الب�صرية فاإن الوزير املخت�ص هو وزي���ر التنمية الإدارية والعمل وال�صوؤون 
الجتماعية، ثم تنتهي الديباجة بعبارة "قرر ما يلي".

ويت���م تق�صيم الالئح���ة اإىل ف�صول بح���ب املو�صوعات التي تنظمه���ا فمثاًل الالئحة 
التنفيذي���ة لقان���ون امل���وارد الب�صري���ة مت تق�صيم���ه اإىل ع����صرة ف����صول، الف����صل الأول 
الوظائف والتعيني فيها، والف�صل الثاين العالوات والبدلت واملزايا الوظيفية الأخرى، 
الف�صل الثالث التدريب والتطوير، الف�صل الرابع نظام تقييم الأداء، الف�صل اخلام�ص 
الرتقي���ات، الف����صل ال����صاد�ص النقل والن���دب والإعارة، الف����صل ال�صاب���ع: الإجازات، 
الف����صل الثامن التحقي���ق، الف�صل التا�صع ال�صالمة وال�صح���ة املهنية،الف�صل العا�صر: 

انتهاء اخلدمة.
املبحث الثامن

التفوي�س يف الأدوات الت�صريعية
درج امل����صرع القط���ري يف بع����ص الأدوات الت�صريعية اأن يف���ّو�ص اأداة ت�صريعية اأدنى 
به���دف اإعط���اء مرونة و�صرع���ة للتعدي���ل يف بع�ص الت�صريع���ات، كالإ�صاف���ة اأو احلذف 
اأو الدم���ج، وتعي���ني الخت����صا�صات وتعديلها، وذل���ك يف القرارات الأمريي���ة بالهياكل 

التنظيمية للوزارات.
مثال ذلك:

�صدر الق���رار الأمريي رقم )20( ل�صنة 2014 بالهي���كل التنظيمي لوزارة القت�صاد 
والتجارة، منظمًا هيكل الوزارة واخت�صا�صات الوحدات الإدارية فيها، وقد اأجاز بقرار 
من الوزير حتديد اخت�صا�صات بع�ص الوحدات الإدارية لكل من مكتب الوزير، ومكتب 

وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة امل�صاعد.)))

نــصت املــادة رقــم )20( مــن القــرار أميــري رقم )20( لسنــة 4)20 بالهيكل التنظيمي لــوزارة االقتصاد والتجارة   (((
علــى أن:« يــصدر بتحديــد اختــصاصات كل مــن مكتــب الوزيــر، ومكتــب وكيــل الــوزارة، ومكتــب وكيــل الــوزارة 

املساعد، قرار من الوزير.".
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و بق���رار من جمل�ص الوزراء، بناًء على اقرتاح الوزير، يجوز تعديل تنظيم الوحدات 
الإدارية التي تتاألف منها الوزارة، بالإ�صافة اأو احلذف اأو الدمج، وتعيني اخت�صا�صاتها 

وتعديلها.)))

كم���ا يج���وز بقرار من الوزير بع���د اعتماده من جمل����ص الوزراء، اإن����صاء ما تقت�صيه 
امل�صلح���ة العامة من اأق�صام يف الوحدات الإداري���ة التي تتاألف منها الوزارة، اأو اإلغاوؤها 

اأو دجمها، وتعيني اخت�صا�صاتها وتعديلها.)))

املبحث التا�صع
القوانني املوحدة والقوانني النموذجية

الق�نون املوّحد :
ياأت���ي القانون املوحد حتقيقًا للتطلعات والأهداف التي ن�ص عليها النظام الأ�صا�صي 
ملجل����ص التعاون لدول اخلليج العربية، ذلك اأنه من �صمن اأهداف جمل�ص التعاون و�صع 
اأنظم���ة متماثلة يف خمتلف امليادي���ن مبا يف ذلك ال�صوؤون القت�صادية واملالية، وال�صوؤون 
التجاري���ة واجلمارك وامل���وا�صالت، وال�صوؤون التعليمية والثقافي���ة، وال�صوؤون الإعالمية 
وال�صياحي���ة، وال����صوؤون الت�صريعية والإدارية. وبن���اًء على ذل���ك �صدرت بع�ص القوانني 

واملرا�صيم يف دولة قطر تلبية وحتقيقًا لهذه التطلعات والأهداف. مثال ذلك :

قانون رق���م )6( ل�صنة 1983 بب���دء اخلطوات التنفيذية لالتفاقي���ة القت�صادية - 
املوحدة بني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

نــصت املــادة رقــم ))2( مــن القــرار أميــري رقم )20( لسنــة 4)20 بالهيكل التنظيمي لــوزارة االقتصاد والتجارة   (((
علــى أنــه:« يجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، بنــاًء على اقتــراح الوزيــر، تعديل تنظيــم الوحــدات اإلدارية التي 

تتألف منها الوزارة، باإلضافة أو احلذف أو الدمج، وتعيني اختصاصاتها وتعديله«.
نــصت املــادة رقــم )22( مــن القــرار أميــري رقم )20( لسنــة 4)20 بالهيكل التنظيمي لــوزارة االقتصاد والتجارة   (2(
علــى أنــه:« يجــوز بقــرار مــن الوزيــر إنــشاء مــا تقتضيــه املصلحــة العامة مــن أقــسام يف الوحــدات اإلدارية التي 
تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيني اختصاصاتها وتعديلها، وال يكون قرار الوزير نافذًا إال بعد 

اعتماده من مجلس الوزراء.«.
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قان���ون رقم )7( ل�صن���ة 1989 ب�صاأن النظام املوحد حلماي���ة املنتجات ال�صناعية - 
ذات املن�صاأ الوطني بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.

مر�صوم رقم )45( ل�صنة 2019 ب�صاأن التعرفة اجلمركية املوحدة.- 
البنية الت�شريعية للق�نون املوّحد:

اإن امل�صرع عند اإعداده مل�صروع القانون املوّحد لي�ص ب�صدد الطالع على الت�صريعات 
املقارنة واأف�صل املمار�صات الدولية، واإمنا �صيلتزم مب�صروع القانون الذي مت اإعداده مع 
اللج���ان املخت����صة ذات ال�صلة مب����صروع القانون وبح�صور ممثل دول���ة قطر، حيث تتم 
مناق�صة امل�صروع من قبل كافة الدول الأع�صاء يف اجتماعات دورية م�صرتكة حتى يخرج 

امل�صروع ب�صورته النهائية.
وتكون هذه القوانني )الأنظم���ة( املوحدة مبنية على قرارات املجل�ص الأعلى ملجل�ص 

التعاون وقرار من اللجنة املعنية مب�صروع القانون املوحد.
فف���ي القان���ون املوحد ينتهج ال�صائ���غ ال�صوابط التي انتهجه���ا يف القوانني التي لها 
قان���ون اإ�صدار، ويرفق به القانون املو�صوع���ي الذي ووفق عليه من املجل�ص الأعلى لدول 
 جمل����ص التع���اون باعتماد هذا القان���ون )النظام( املوح���د، كما يف القان���ون رقم )4(
ل�صنة 2007 باإ�صدار النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني جمل�ص التعاون لدول 
ت املادة  اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�صو يف املجل�ص، حيث ن�صّ
)1( من���ه على اأن " يعمل ب�أح���ك�م النظ�م املوحد ملد احلم�ي���ة الت�أمينية ملواطني دول 
جمل����س التع����ون لدول اخلليج العربية الع�ملن يف غ���ري دولهم يف اأي دولة ع�شو يف 

املجل�س، املرفق بهذا الق�نون.".

وُتنته���ج ذات القواعد الت���ي مت انتهاجها يف القوانني ب�صاأن ديباج���ة قانون الإ�صدار 
وطريق���ة تق�صيم القان���ون املو�صوعي املرفق به. مع مراعاة الط���الع على قرار املجل�ص 
الأعل���ى ل���دول جمل����ص التعاون ل���دول اخللي���ج العربية باعتم���اد القان���ون املوحد حمل 

الإ�صدار، كما يف املثال التايل :
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:)Model law( الق�نون النموذجي
يف عاملن���ا الذي يتزايد فيه الرتاب���ط القت�صادي بني البلدان، هن���اك اإدراك وا�صع 
النطاق لأهمية و�صع اإطار قانوين حُمكم عابر للحدود الوطنية من اأجل تي�صري التجارة 
وال�صتثمار على ال�صعيد الدويل. وت�صطلع جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل 
)الأون�صي���رتال( UNCITRAL ب���دور رئي����صي يف و�صع ذلك الإط���ار، عمال بالولية 
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امل�صن���دة اإليها واملتمثل���ة يف ت�صجيع التن�صي���ق والتحديث التدريجي���ني للقانون التجاري 
ال���دويل. وت���وؤدي الأون�صيرتال هذا الدور م���ن خالل اإعداد ال�صك���وك الت�صريعية وغري 
الت�صريعي���ة يف عدد من جمالت القان���ون التجاري الرئي�صية، وت�صجي���ع ا�صتخدام تلك 

ال�صكوك واعتماده.
وت���و�صع ن����صو�ص الأون�صيرتال من خ���الل عملية دولية ت�صم جمموع���ة متنوعة من 
مم هيكل ع�صوية اللجنة بحيث يكفل متثيل  امل�صارك���ني واخل���رباء كّل يف جماله. وقد �صُ
خمتلف الّنظم القانونية وم�صتويات التنمي���ة القت�صادية، كما اأن الإجراءات واأ�صاليب 
العمل املتبعة ت�صمن لن�صو�ص الأون�صيرتال اأن تلقى القبول على نطاق وا�صع لأنها تقدم 

حلول تنا�صب بلدانا عديدة يف مراحل خمتلفة من التطور القت�صادي.
وحت���ر�ص الأون�صيرتال، يف �صبيل تنفي���ذ وليتها وتي�صري تبادل الأف���كار واملعلومات، 
عل���ى اإقامة �صالت وثيقة مع املنظم���ات الدولية والإقليمي���ة احلكومية وغري احلكومية 
الت���ي ت����صارك بن����صاط يف برنامج عم���ل اللجنة ويف مي���دان التجارة الدولي���ة والقانون 

التجاري الدويل.)))
كم���ا ُت�صارك دولة قط���ر يف هذه اللجنة ب�صف���ة مراقب، وت����صارك الدولة يف الفرق 
العامل���ة ال�صت���ة، كما اأن اخل���رباء القانوني���ني يف وزارة التجارة وال�صناع���ة قد ت�صرتع 
بع�ص الن�صو�ص من القوانني النموذجية التي ت�صدرها اللجنة وفقًا لأف�صل املمار�صات 
الدولي���ة مبا قد ي�صفي مزي���دًا من اجلودة والر�صانة عل���ى ن�صو�صها الت�صريعية. حيث 
قام���ت وزارة التجارة وال�صناعة باقتبا�ص ما راأت���ه منا�صبًا يف الدليل الت�صريعي لقانون 

الإع�صار يف م�صروع قانون ب�صاأن الإفال�ص.
ومن اأمثلة القوانن النموذجية ال�ش�درة عن اليون�شيرتال والتي ك�ن له� ت�أثرًيا 
وا�شًع� على الت�شريع�ت العربية مب� يف ذلك الت�شريع�ت القطرية؛ ومث�ل ذلك ق�نون 
االون�شي���رتال النموذج���ي ب����ش�أن التج����رة االلكرتوني���ة 1996 وق�ن���ون االون�شي���رتال 
زيــارة  آخــر  )األونسيتــرال(،  الدولــي  التجــاري  للقانــون  املتحــدة  األمم  جلنــة  ملوقــع  الرئيسيــة  الصفحــة   (((

)08/2/)202م.
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النموذج���ي ب����ش�أن التوقيع����ت االلكرتوني���ة 2001، وق�ن���ون االون�شي���رتال النموذجي 
ب�ش�أن التحكيم التج�ري الدويل 1985 ))). 

وم���ن الهيئ�ت الدولية االأخرى الت���ي ت�ش�هم يف توحيد الت�شريع�ت معهد الدويل 
القوان���ن  اأمثل���ة  وم���ن   .UNIDROIT )اليون���دروا(  اخل�����س  الق�ن���ون  لتوحي���د 
النموذجي���ة الت���ي اأ�شدره���� الق�ن���ون النموذج���ي ب����ش�أن واج���ب االإف����ش�ح يف عق���ود 

االمتي�زات التج�رية، ب�الإ�ش�فة اإىل مب�دئ العقود التج�رية الدولية ))). 

املق�شود ب�لق�نون النموذجي:
اإن القان���ون النموذجي عبارة عن جمموعة من الن����صو�ص الت�صريعية ُتو�صى الدول 
با�صرتاعه���ا لتكون جزءًا م���ن قوانينها الوطنية. وه���و الأداة املنا�صبة لتحديث القوانني 
الوطني���ة ومنا�صقتها عندم���ا ُيتوّقع اأن ترغب الدول م�صتقب���اًل يف اإدخال تعديالت على 
ن����صه النموذج���ي اأو اأن حتتاج اإىل ذلك من اأج���ل التواوؤم مع املتطلب���ات املحلية، التي 
تختلف من نظ���ام قانوين اإىل اآخر، اأو عندما ل يكون التوحيد التام �صرورّيًا اأو مرغوبًا 
فيه. وهذه املرونة بالذات هي التي ميكن اأن جتعل التفاو�ص على قانون منوذجي اأ�صهل 
م���ن التف���او�ص على ن����ص يت�صمن التزامات ل ميك���ن تغيريها، وهي الت���ي ميكن اأي�صًا 
اأن جتع���ل القانون النموذجي اأي�صر قبوًل من اتفاقية تتن���اول املو�صوع ذاته. ورغم هذه 
املرونة، وتعزيزًا لحتمال التو�صل اإىل درجة مر�صية من التوحيد، وتوفريًا لليقني ب�صاأن 
ع الدول عل���ى اإدخال اأقل قدر ممكن م���ن التغيريات عندما  م���دى ذل���ك التوحيد، ُت�َصجَّ

ُتدرج قانونًا منوذجّيًا يف نظامها القانوين.)3)

(1) See generally, Mohamed Mattar, "Harmonization of National Legislation Through Model 
Laws: From the United Nations Commission on International Trade Law to the League of 
Arab States and the Gulf Cooperation Council", UNCITRAL Publications (July, 2017)

(2) See generally, Mohamed Mattar, "Integrating the UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts as a Source of Contract Law in Arab Civil Codes." 22 Uniform 
Law Review 168, A publication of the UNIDROIT, published by Oxford University Press. 
(March, 18, 2017)

دليل األونسيترال - حقائق أسياسية عن جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي، صفحة 4)و5)، كتاب   (3(
صادر عن جلنة األمم املتحدة لقانون التجاري الدولي، 3)20، فيينا.
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االإ�ش�رة للقوانن النموذجية يف ديب�جة القوانن القطرية:
ّمن  اإن القوان���ني النموذجي���ة واإن اطلع عليها ال�صائغ يف اإع���داد م�صروع القانون و�صَ
امل����صروع حمل الإع���داد بع�ص الأح���كام التي ن����ص عليها القان���ون النموذج���ي، اإل اأن 
امل����صرع القطري ل يدرج القانون النموذجي يف ديباجة القانون، نظرًا لطبيعة القوانني 
النموذجي���ة ال�صرت�صادي���ة. ومن ث���م، فهي لي�صت ملزم���ة واإن كان لها اأث���ر يف �صياغة 

الت�صريع الوطني))). 

(1) See generally, Mohamed Mattar, "Binding Rules and Guiding Rules in Drafting Human 
Trafficking Legislation, " in International Legislative Drafting Guidebook. Carolina Aca-
demic Press. (2020)
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الف�صل الثالث
التعديل على الت�صريعات ال�صارية

ي���كاد اأن يكون من امل�صتحيل اأن تبقى الت�صريع���ات ثابتة باأحكامها ون�صو�صها دون 
اأن يط���راأ عليها تغيري مع مرور الزم���ن، وذلك نتيجة للعوامل التي متر بها املجتمعات 
والتط���ورات التي تط���راأ عليها.))) مما ي�صتدع���ي من امل�صرع التدخل اإم���ا بال�صتبدال 

اأو الإ�صافة اأو الإلغاء.

التعديل ب�ال�شتبدال:
ويق�صد به اأن يحل حمل الن�ص القائم ن�ص جديد ت�صري اأحكامه مبجرد �صدوره، 
حي���ث يطراأ على الواق���ع العملي تغيريًا ما، يدفع امل����صرع اإىل القيام بهذا ال�صتبدال، 
مث���ال ذلك قان���ون رقم )20( ل�صن���ة 2009 بتعديل بع����ص اأحكام القان���ون رقم )4( 

ل�صنة  2008 ب�صاأن اإيجار العقارات الذي ن�صت املادة الثانية منه على اأن :

ويج���ب الإ�صارة هن���ا اإىل اأمر غاية يف الأهمية هو اأن بع����ص ال�صتخدامات اللغوية 
اخلاطئ���ة ُتث���ري الكث���ري من اللب����ص واخللط ل���دى الق���ارئ، ولأن اللغ���ة القانونية هي 
ما تعنين���ا يف هذا املق���ام، فالبد من احلديث عن �صوء ا�صتخ���دام اأداة نحوية �صديدة 

محمد عبدالعزيز اخلليفي، ثبات النص التشريعي، 9/05/20)20 . )بحث غير منشور(  (((
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الأهمي���ة واخلط���ورة، اإذ اإنها تقلب املعن���ى املراد اإىل ال����صد، اإن اخلطاأ يف ا�صتخدام 
ب���اء ال�صتبدال مُيث���ل اإ�صكالية لغوية وقانوني���ة يف اآن واح���د، اإذ اأن الأحكام القانونية 
ع، وبطبيعة احلال فاإن اخلطاأ  تاأت���ي بقالب لغوي ينبثق عنه املعنى الذي يبتغيه املُ����َصرِّ
يف الرتكي���ب اللغ���وي يوؤدي بال�صرورة اإىل خطاأ يف احلك���م القانوين الذي يرتتب على 

ذلك الرتكيب.
وم���ن املتفق علي���ه اأن الأ�صل يف كلمة )ا�صتب���دال( اأن يتبعه���ا ا�صم مت�صل بالباء، 
كاأن نق���ول: ا�صتبدلت قلم���ًا بكتاب، فالكتاب هو املرتوك والقل���م هو املاأخوذ، ونق�صد 
بامل���رتوك اأو امل�صتبع���د اأو املحذوف هو م���ا يتم التخلي عنه بناء عل���ى ا�صتبدالنا �صيئًا 
باآخ���ر، وعملية ال�صتب���دال هذه تعني اأن �صيئ���ًا ذهب و�صيئًا ج���اء، والذي ذهب يكون 

مت�صاًل بالباء. فالباء تدخل على املرتوك.
تَۡســـتَۡبِدلُوَن 

َ
وقد وردت �صيغة ال�صتبدال يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: { قَاَل أ

ۚ })))، ونلحظ اأن الباء قد حلق���ت باملرتوك، ففي الآية  ِي ُهَو َخۡيٌ ۡدَنٰ بِٱلَّ
َ
ِي ُهـــَو أ ٱلَّ

ثم���ة ا�صتن���كار وتوبيخ ملن ا�صتبدل ما هو اأدنى بالذي ه���و خري، مبعنى اأنه ترك اخلري 
ۡلَنُٰهم  رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل ٱۡلَعرِِم َوَبدَّ

َ
واأخ���ذ ما هو اأدنى منه، وكذلك قول اهلل تعاىل { فَأ

ِبَنَّتَۡيِهۡم َجنَّتَۡيِ }))) .
وم���ن اأمثلة الن����صو�ص الت�صريعية م���ا جاء يف الق���رار الأمريي رق���م )44( ل�صنة 
2016 بتعدي���ل بع����ص اأحكام الق���رار الأمريي رق���م )14( ل�صن���ة 2002 باإن�صاء جلنة 
ت املادة )1( على اأن :  ت�صيري م�صروع اإن�صاء مطار الدوحة الدويل اجلديد، حيث ن�صّ
ُت�صتبدل عبارة "مط�ر حمد الدويل" بعبارة " مط�ر الدوحة الدويل اجلديد" اأينما 

وردت يف عنوان ومواد القرار الأمريي رقم )14( ل�صنة 2002 امل�صار اإليه.
ولع���ل الأمر يختل���ط على القارئ للوهل���ة الأوىل ليت�صاءل ما ه���و امل�صمى اجلديد؟ 

اآلية ))6( سورة البقرة  (((
اآلية )6)( سورة سبأ  (2(
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هل هو مطار حم���د الدويل اأم مطار الدوحة الدويل اجلديد؟ والإجابة ب�صيطة عطفًا 
عل���ى ما قدمناه م���ن �صرح واأمثلة، اإذ اأن الباء تلحق باملرتوك، لذلك يكون مطار حمد 
ال���دويل هو امل�صمى اجلديد ومطار الدوحة الدويل اجلديد هو ال�صم القدمي املرتوك 

لقرتانه بالباء.
و عل���ى �صبي���ل املث���ال، امل�صطلح���ات والتعاري���ف الت���ي تت�صمنه���ا بع����ص الأدوات 
الت�صريعي���ة. فاإذا كان القانون اأو الأداة الت�صريعي���ة معنية باخت�صا�ص مرتبط بوزارة 
التج���ارة وال�صناعة، وكان املق����صود بال���وزارة وزارة التجارة وال�صناع���ة وبالوزير، 
وزي���ر التج���ارة وال�صناعة ثم نقل هذا الخت����صا�ص اإىل وزارة البلدي���ة والبيئة، فاإن 
موؤدى ذلك اأن يت���م ا�صتبدال هذه امل�صطلحات مبنا�صبة تعديل الأداة الت�صريعية، مبا 
يجعل ال�صياغة يف اأن حتل وزارة البلدية والبيئة حمل وزارة التجارة وال�صناعة، فاإن 

�صياغة الن�ص �صتكون على النحو التايل:
"يستبدل بتعريفي الوزارة والوزير المنصوص عليهما في المادة )1( من القانون 

رقم )       ( المشار إليه، التعريفان التاليان:
الوزارة: وزارة البلدية والبيئة.
الوزير: وزير البلدية والبيئة.".

ونالحظ من ذلك اأن حرف "الباء" الذي ورد بعد كلمة "ي�صتبدل" امل�صار اإليها اإمنا 
دخل على التعريف اخلا�ص بوزارة التجارة وال�صناعة وهو املرتوك يف هذا املثال.

وعلى �صبيل املثال اأي����صًا، فاإن الهيئة العامة القطرية للموا�صفات والتقيي�ص كانت 
تتب���ع وزي���ر البلدي���ة والبيئة، وق���د �صدر قرار اأمريي رق���م )6( ل�صن���ة 2020 بتعديل 
بع����ص اأحكام القرار الأمريي رقم )44( ل�صنة 2014 باإن����صاء الهيئة العامة القطرية 

للموا�صفات والتقيي�ص، على الّنحو التايل :



((8

التعديل ب�الإ�ش�فة: 
ق���د ت�صتدعي املعاجلة الت�صريعية امل����صرع يف بع�ص احلالت اإ�صاف���ة اأحكام جديدة 
اإىل جان���ب م���ا قد يلغي���ه يف اآن واحد، ويراعي امل����صرع يف هذه احلال���ة ا�صتقرار البنية 
الت�صريعي���ة للت�صري���ع حمل التعديل و�صالمة ت�صل�صل اأح���كام القانون يف التعديالت التي 
�صي�صيفه���ا على متنه، حتى ل يعرتي الن�ص الغمو�ص واللب�ص الذي قد ُيربك املخاطبني 

باأحكامه.
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مثال م���ن التعديل بالإ�صافة، القانون رقم )13( ل�صن���ة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام 
قانون العمل ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 2004 والقانون رقم )13( ل�صنة 1990 

باإ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية :

ويف حني التعديل بالإ�صافة، تبداأ املادة على النحو التايل :
مادة ).... مكررًا( :

مادة ) .... مكررًا 1( :
مادة ).... مكررًا 2( :

وهكذا .
وقد يالحظ املطلع على املثال ال�صابق اأن التعديل �صمل قانونني خمتلفني يف اآن واحد، 

و�صبب ذلك اأن التعديل مرتبط بالت�صريعني معًا ولذلك مت التعديل يف قانون واحد.
 ومثال اآخر اأي�صًا،  ن�ص املادة )3( من قانون رقم )20( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص 
اأح���كام القانون رقم 4 ل�صنة 2008 ب�صاأن اإيجار العقارات الذي ن�صت على اأن : ي�صاف 
اإىل امل���ادة )19( من القانون رقم )4( ل�صن���ة 2008 امل�صار اإليه، بند برقم )8(، ن�صه 
التايل:" اإذا رغب املوؤجر يف �صكنى العني املوؤجرة بنف�صه، اأو زوجه، اأو اأحد اأولده اأو اأحد 
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والديه، اأو من جتب عليه نفقته �صرعًا، ومل يكن لأيهم دار اأخرى �صاحلة ل�صكناه، ب�صرط 
اإخطار امل�صتاأجر بذلك قبل �صتة اأ�صهر على الأقل" .

ا، ن����ص املادة )2( من قانون رقم )5( ل�صن���ة 2020 بتعديل بع�ص  ومث���ال اآخر اأي�صً
اأحكام القانون رقم )15( ل�صنة 2011 ب�صاأن مكافحة الجتار بالب�صر والتي تن�صى على 
اأن���ه "ُي�صاف اإىل القانون رق���م )15( ل�صنة 2011 امل�صار اإليه، ف����صل بعنوان "الف�صل 

الثاين مكررًا: تهريب املهاجرين"، يت�صمن املواد التالية:
مادة )4 مكررًا(:

"ُيعد مرتكبًا جرمية تهريب املهاجرين كل من ارتكب اأحد الأفعال التالية:
1- تدب���ري الدخ���ول غري امل����صروع ل�صخ�ص م���ا اأو اأ�صخ���ا�ص، اإىل دول���ة لي�صوا من 

رعاياها اأو املقيمني فيه
2- ا�صتخ���دام و�صائ���ل غري م�صروع���ة لتمكني �صخ�ص غري قط���ري اأو غري مقيم يف 

دولة قطر من البقاء فيها دون التقيد ب�صروط الإقامة املقررة قانون.
3- اإع���داد اأو تدب���ري اأو توفري اأو حيازة وثائق �صفر اأو هوي���ات مزورة بغر�ص تي�صري 

تهريب املهاجرين.
4- تنظيم اأو توجيه اأو التفاق اأو امل�صاركة اأو التحري�ص على ارتكاب اأي من الأفعال 

املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.".
مادة )4 مكررًا/1(:

"ُيع���د �صحاي���ا جرائم تهريب املهاجرين املن�صو�ص عليه���ا يف املادة ال�صابقة جمنيًا 
عليهم، اإذا توافرت ب�صاأنهم اأي من احلالت التالية:

1- ارتكاب اجلرمية عن طريق جماعة اإجرامية منظمة.
2- تهديد حياتهم وتعري�ص �صالمتهم للخطر.
3- معاملتهم معاملة غري اإن�صانية اأو مهينة.".
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مادة )4 مكررًا/2(:
"ل ُي����صاأل جنائي���ًا، من كانوا �صحاي���ا اأي من جرائم تهري���ب املهاجرين املن�صو�ص 

عليها يف هذا القانون."."

التعديل ب�الإلغ�ء: 
ويكون ذلك عندما يطراأ على ت�صريع ما اأي تعديل، فيكون الإبقاء على اأحد الن�صو�ص 
القائم���ة تزّيدًا يوهن من الت�صل�صل املنطقي ل���الأداة الت�صريعية، فيكون يف اإلغائه �صبطًا 

لالأحكام التي من اأجلها و�صعت هذه الأداة الت�صريعية.
مثال من تعديل القانون بالإلغاء :



(3(



الفصل الرابع
انقضاء التشريع
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الف�صل الرابع
انق�صاء الت�صريع

ن�صتع���ر�ص يف ه���ذا الف����صل املق�صود بانق����صاء الت�صري���ع، وثم نب���نّي �صور اإلغاءه، 
ونختتمه باآثار انق�صائه .

اأوال : انق�ش�ء مدة العمل ب�لت�شريع املوؤقت
ي���زول الت�صري���ع من احلي���اة القانونية بعدة ط���رق : انق�صاء مدة العم���ل به اإذا كان 

ت�صريعًا موؤقتًا، الإبطال، الإلغاء كما بينا �صابقًا.
حي���ث اأن القاعدة اأن ي�صدر الت�صريع للعمل به ب�صفة دائمة، بح�صبان اأن الأ�صل يف 
الت�صريع ل يكون حمدد املدة. اإل اأن امل�صرع يف بع�ص الأحيان قد ي�صدر ت�صريعات موؤقتة 

وحمددة املدة.
فالت�صريع املوؤقت هو الت�صريع ال�صادر ملدة حمددة اأو ملواجهة ظروف عابرة، ويزول 

اأثره والعمل به مبجرد حلول التاريخ املحدد لنق�صائه.)))
وق���د �صدرت يف دول���ة قطر بع����ص الت�صريعات يف ه���ذا ال�صياق، منه���ا القانون رقم 
)27( ل�صنة 2004 ب�صاأن حماية عالمات و�صعارات وم�صنفات واحلقوق املجاورة لدورة 
ي�صًا  الألع���اب الآ�صيوية اخلام�صة ع�صرة- الدوحة 2006، حيث �صدر هذا القانون خ�صّ
ل���دورة الألع���اب الآ�صيوية اخلام�صة ع�صرة - الدوح���ة 2006، مبعنى اأن هذه الأحكام ل 
ت����صري اإل على هذه الدورة دون غريه���ا. وكذلك القانون رقم )10( ل�صنة 2021 ب�صاأن 
ت املادة )2( من هذا القانون  تدابري ا�صت�صافة كاأ�ص العام فيفا قطر 2022، حيث ن�صّ
عل���ى اأن "ت����شري اأحك�م هذا الق�ن���ون لغر�س اإق�م���ة فع�لي�ت ا�شت�ش�ف���ة ك�أ�س الع�مل 
2022 بدول���ة قط���ر، مب� اليتج�وز الف���رتة الزمنية للبطول���ة."، فكان الن�ص �صريحًا 

ب�صاأن مرحلية هذا الت�صريع.

محمــد حــسني منــصور، املدخــل إلــى القانــون الكتاب األول القاعــدة القانونية، صفحــة 49)، 50) دار النهضة   (((
العربية، بيروت، سنة الطبع 995).
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ث�ني�ً: اإلغ�ء الت�شريع :
يق�صد باإلغ���اء الت�صريع: وقف العمل به وجتريده من قوته امللزمة، اأي ن�صخ القاعدة 

القانونية واإنهاء �صريانها ومنع العمل بها ابتداًء من هذا الإنهاء.
فالإلغ���اء ه���و رفع حكم قانوين بحكم قانوين اآخر متاأخ���ر عنه مبا يرتتب عليه وقف 

العمل بالت�صريع الأول ورفع قوته امللزمة.)))
ويت���م الإلغ���اء بت�صريع لحق ين�ص عل���ى تعديل يف القانون حم���ل التعديل، ويت�صمن 
�صراحة اإلغاء بع�ص مواد القانون حمل التعديل. وقد يكون الإلغاء ب�صدور ت�صريع لحق 

ين�ص �صراحة على اإلغاء الت�صريع ال�صابق.)))
فاإذا األغى ن�ص ت�صريعي ن�صًا ت�صريعيًا ثم اأُلغي الن�ص الت�صريعي الالحق، فال يرتتب 

على هذا الإلغاء اإعادة العمل بالن�ص ال�صابق اإل اإذا ُن�ص �صراحة على ذلك.

ث�لث�ً: �شور اإلغ�ء الت�شريع :
لق���د ن�صت املادة رق���م )2( من القانون املدين ال����صادر بالقانون رقم )22( ل�صنة 

2004 على اأنه :"
1- ل يلغى ن�ص ت�صريعي اإل بت�صريع لحق ين�ص �صراحة على هذا الإلغاء اأو ي�صتمل 

على ن�ص يتعار�ص مع ن�ص الت�صريع ال�صابق.
2- اإذا �صدر ت�صري���ع ينظ���م م���ن جديد مو�صوع���ًا كان ينظمه ت�صري���ع �صابق، األغى 

الت�صريع اجلديد كل ما اأورده الت�صريع ال�صابق من اأحكام. ".)3)
و بن���اء عل���ى ذلك ينق����صم اإلغ���اء الت�صريع اإىل �صورت���ني، الإلغاء ال�صري���ح والإلغاء 

ال�صمني و�صنبني كل �صورة على حدة.

املصدر السابق، صفحة 50).  (((
تقرر محكمة النقض املصرية: األصل أن النصوص تسري على جميع املسائل التي تتناولها يف لفظها أو يف   (2(
فحواهــا وأن التشريــع ال يجــوز إلغــاؤه إال بتشريــع الحق ينص على اإللغاء صراحة أو يدل عليه ضمن نقض 

)/972/6) س 23 ص 623.
امليزان البوابة القانونية القطرية، آخر زيارة 5)/08/)202م .  (3(
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) أ ( االإلغ���ء ال�شري��ح : اأن يف���صح الت�صري��ع اجلدي��د �صراح��ة ع��ن اإح��الل ت�صريع 
جديد حمل ت�صريع قائم، مبعنى اأن ي�صدر مبا مفاده �صراحة على الإلغاء. كما 
ق��د ت��رد مادة الإلغاء يف اآخر القانون اجلديد، وميك��ن اأن تكون مادة الإلغاء يف 

قانون الإ�صدار الذي �صيحل حمل القانون القائم.)))
على �صبيل املثال القانون رقم )1( ل�صنة 2019 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال غري 
القطري يف الن�صاط القت�صادي، حيث اطلع يف ديباجته على القانون رقم )13( 
ل�صن���ة 2000 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال غري القطري يف الن�صاط القت�صادي، 
والقوان���ني املعدلة له، متهيدًا لإلغائ���ه يف ن�صو�ص مواده، فقد ن�صت املادة رقم 

)26( منه على اأن :" ُيلغى الق�نون رقم )13( ل�شنة 2000 امل�ش�ر اإليه.".
)ب( االإلغ�ء ال�شمني : فال يكون هذا الإلغاء بن�ص �صريح، كما يف الإلغاء ال�صريح، حيث 
اأن امل�ص��رع ل يعرب عن اإرادته باإلغاء الت�ص��ريع القائم، واإمنا هذا الإلغاء ُي�صتنبط من 
�صدور ت�ص��ريع حديث مت�صمنًا اأحكامًا متعار�صة مع اأحكام ت�ص��ريع �صابق. كاأن يوجد 
ان اأحدهما �ص��ابق والآخر لحق ي�ص��تحيل اجلمع بينهما يف اآٍن واحد، بح�صبان اأن  ن�صّ
الن�ص اجلديد يت�صمن حكمًا يت�صارب مع حكم الن�ص القدمي فيعترب احلكم اجلديد 
نا�صخًا �صمنًا للحكم القدمي ل�صتحالة اإعمال احلكمني املتعار�صني يف وقت واحد.)))
وتع���د كذلك عبارة " كم� ُيلغى كل حكم يخ�لف اأحك�م ه���ذا الق�نون" اإلغاًء �صمنّيًا 

لالأحكام املخالفة للت�صريع اجلديد.

رابع�ً: اإبط�ل الت�شريع :
اإن اإبط���ال الت�صري���ع اأم���ر يف غاية اخلط���ورة، لذلك فاإن���ه يندر اأن يتع���ر�ص ت�صريع 
لالإبط���ال، ذلك اأنه قد يت�صبب يف الكثري من امل�صاكل يف احلياة العملية، نظرًا ل�صعوبة 
حم���و الت�صري���ع باأثر رجعي وزوال الآث���ار التي ترتبت عليه يف امل���ا�صي. لذلك فاإن الأثر 
الرجع���ي لبطالن الت�صريع ل يتم اإعمال���ه ب�صفة مطلقة، بل يتقرر بالقدر الذي ل ي�صر 

محمد حسني منصور، مصدر سابق، صفحة 44) .  (((

محمد حسني منصور، مصدر سابق، صفحة 45) .  (2(
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بحقوق الأف���راد ول يزعزع ا�صتقرار املراكز القانونية التي ن����صاأت بالفعل اأثناء �صريان 
القان���ون الباط���ل. كما اأن زوال الت�صري���ع بالإبطال اإما اأن يكون ب���اأداة ت�صريعية مماثلة 

اأو اأعلى منها، اأو من خالل.
ومثال ذلك حالة ت�صريعات ال�صلطة الفعلية التي ت�صدر اأثناء الغزو والحتالل، على غرار 
م���ا حدث اأثناء الغزو العراق���ي لدولة الكويت. حيث اأ�صدرت ال�صلطة الفعلية اأثناء الحتالل 
بع����ص الت�صريعات الت���ي ُعّدت باطلة مبجرد ع���ودة النظام الد�صتوري ال�صاب���ق، نظرًا لأنها 
�صدرت لدواعي ال�صرورة ويف غيبة ال�صلطة الت�صريعية التي حال الحتالل دون انعقادها.)))

خ�م�ش�ً: �شلطة اإلغ�ء الت�شريع :
اإن���ه من املعلوم بال����صرورة اأن ال�صلطة التي متتلك اإلغ���اء الت�صريع هي ال�صلطة التي 
متل���ك اإ�صداره اأو �صلط���ة اأعلى منه فالن�ص الت�صريعي ل ُيلغ���ى اإل بن�ص ت�صريعي ين�ص 
�صراح���ة على ه���ذا الإلغ���اء وفقا لن�ص امل���ادة رقم )2( م���ن القانون امل���دين ال�صادر 

بالقانون رقم )22( ل�صنة 2004 امل�صار اإليه �صلفا.)))
ف���اإذا م���ا اأراد امل�صرع اإلغ���اء اأحد القوانني توج���ب عليه اأن ي�صدر قانون���ًا اآخر يلغي 
القانون املراد اإلغاوؤه، فيكون ذلك من خالل ال�صلطة التي اأ�صدرت هذه الأداة الت�صريعية 

مبعنى اأنه �صي�صلك الدورة الت�صريعية و�صيعر�ص على جمل�ص ال�صورى ب�صاأن اإلغائه.
اأما اإذا كانت الأداة الت�صريعية املُراد اإلغاوؤها هي قرار جمل�ص الوزراء فيتوجب عر�صه على 

جمل�ص الوزراء ب�صاأن اإلغائه. وهكذا بالن�صبة لالأدوات الت�صريعية الأخرى بح�صب الأحوال.
فالد�صتور يلغي الن�ص الد�صتوري، ويلغي كذلك القانون، وُيلغي القانون قانونًا مماثل 
اأو م���ا هو دونه . اإل اأن امل����صرع القطري انتهج اأن تكون اأداة الإلغاء هي ذات الأداة التي 
اأن����صئ بها الت�صريع حمل الإلغاء. فُيلغي الأم���ر الأمريي اأمرًا اأمرييًا اآخر، ويلغي القرار 

الأمريي قرارًا اأمريّيًا اآخرًا وهكذا.

املصدر السابق، صفحة )5).  (((
محمــد حــسن قــاسم، املدخــل لــدراسة القانــون، القاعــدة القانونيــة - نظريــة احلــق، صفحــة 337، منــشورات   (2(

احللبي احلقوقية، 2)20، بيروت .



الفصل الخامس
النشر والنفاذ
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الف�صل اخلام�س
الن�صر والنفاذ

�صوف نتناول يف هذا الف�صل ن�صر الت�صريع، ونفاذ الت�صريع، وذلك يف مبحثني اثنني:

املبحث الأول 
ن�صر الت�صريع

املق�شود ب�لن�شر :

اإن ن�صر الت�صريع هو الو�صيلة التي يتم بها �صهر القاعدة القانونية، واإعالم املخاطبني 
باأحكامه���ا حتى يلتزم���ون به وقد ن�صت املادة )142( من الد�صت���ور الدائم لدولة قطر 
عل���ى اأن "تن�شر القوانن بعد امل�ش�دقة عليه� واإ�شداره� يف اجلريدة الر�شمية، وذلك 
خ���الل اأ�صبوعني من تاريخ �صدوره ويعمل بها بع���د �صهر من تاريخ ن�صرها، ما مل ين�ص 

على تاريخ اآخر يف القانون ذاته.".
و�شيلة الن�شر :

 لق���د نظ���م م�صاألة ن�صر القوان���ني يف اجلري���دة الر�صمية القانون رق���م )12( ل�صنة 
2016 ب����صاأن اجلريدة الر�صمية)))، حيث اأوكل لوزارة الع���دل اإعداد اجلريدة الر�صمية 
واإ�صداره���ا وفق���ًا لن����ص املادة )2(، ون����ص �صراحة يف املادة )3( عل���ى اأن " ُتن�صر يف 
اجلريدة الر�صمية، القوانني واملرا�صيم بقوانني، والأدوات الت�صريعية الأخرى، واأي مادة 
ين����ص القانون على ن�صرها يف اجلريدة الر�صمي���ة. وُيعترب الن�صر يف اجلريدة الر�صمية 
اإحاط���ة للكافة ب���كل ما ُين�صر فيها، وتك���ون املادة املن�صورة حجة عل���ى الكافة، ول يقبل 
اإن���كار اأو نفي العلم به���ا باأي وجه، منذ تاريخ الن�صر.". وتلته���ا املادة )4( بحكم مفاده 
اأن "ُين����صاأ للجريدة الر�صمية موقع ر�صمي على �صبكة املعلومات الدولية، ُتن�صر به ن�صخة 
اإلكرتوني���ة منها يف ذات تاريخ اإ�صداره، وذلك وفقًا لل�صوابط التي ي�صدر بها قرار من 

جتدر اإلشارة إلى أن القانون رقم )2)( لسنة 6)20 املشار إليه، حّل محل القانون رقم ))( لسنة )96) بإنشاء   (((
جريدة رسمية حلكومة قطر.
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الوزي���ر.))) وتكون للن�صخ���ة الإلكرتونية ذات احلجية والآث���ار القانونية املقررة للن�صخة 
الورقية، على اأن يتم العتداد بالن�صخة الورقية عند الختالف بينهم".

ت امل���ادة )12( م���ن الق���رار الأم���ريي رق���م )16( ل�صن���ة 2014 بتعيني  وق���د ن����صّ
اخت����صا�صات الوزارات عل���ى اأن" تخت����ص وزارة العدل بالنيابة ع���ن الدولة واجلهات 
احلكومي���ة يف الدفاع عنها يف الدعاوي التي ترفع منها اأو عليها داخل الدولة وخارجها 
وفق���ًا للقانون، والإ�صراف على مزاولة مهنة املحام���اة، وت�صجيل الت�صرفات القانونية، 
وتوثيق املحررات، واإ�شدار اجلريدة الر�شمية، ومراجعة م�صروعات العقود والتفاقيات 
الت���ي تربمها ال���وزارات واجله���ات احلكومية الأخرى وفق���ًا للقان���ون، وتدريب �صاغلي 
الوظائف القانونية باجلهات احلكومية و�صاغلي وظائف الق�صاء والنيابة العامة بهدف 

تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، والعمل على ن�صر وتنمية الوعي القانوين.".
وقد �صدر القرار الأمريي رقم )25( ل�صنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل مطلعًا 
يف ديباجته على القرار الأمريي رقم )16( ل�صنة 2014 امل�صار اإليه �صلفًا، ون�ص يف املادة رقم 

)12( على اأن تخت�ص اإدارة العقود بن�صر الأدوات الت�صريعية، واإ�صدار اجلريدة الر�صمية.
وبالتايل فاإن الو�صيلة املعتمدة لن�صر الت�صريع هي الن�صر يف اجلريدة الر�صمية للدولة.

موعد الن�شر:

لق���د األزم الد�صت���ور الدائ���م لدولة قط���ر ال�صلطة التنفيذي���ة بن����صر القانون خالل 
اأ�صبوع���ني وفقًا لن�ص املادة )142( والتي ن�صت على اأن "تن�صر القوانني بعد امل�صادقة 
عليه���ا واإ�صدارها يف اجلريدة الر�صمي���ة، وذلك خالل اأ�صبوعني م���ن تاريخ �صدورها. 
ويعمل بها بعد �صهر من تاريخ ن�صرها، ما مل ين�ص على تاريخ اآخر يف القانون ذاته.".

فاأوجب على ن�صرها يف اجلريدة الر�صمية بعد امل�صادقة عليها واإ�صدارها، على اأن يكون 
ذل���ك خالل اأ�صبوعني من تاريخ �صدورها، على اأن ُيعمل بهذه القوانني بعد �صهر من تاريخ 
ن�صره���ا. اإل اأن الد�صت���ور كان مرن���ًا يف م�صاألة تاريخ العمل بالقوان���ني حينما ن�ص يف عجز 

2 أنظر قرار وزير العدل رقم )0)( لسنة 2020 بتحديد ضوابط النشر اإللكتروني للجريدة الرسمية.  (((
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املادة )142( " م� مل ين�س على ت�ريخ اآخر يف الق�نون ذاته".، بح�صبان اأن بع�ص القوانني 
بطبيعتها تتطلب مدة اأطول لإتاحة الفر�صة للمخاطبني باأحكامها لتوفيق اأو�صاعهم.

ت منه  مث���ال ذلك القانون رقم )24( ل�صنة 2017 ب�صاأن العنوان الوطني، حيث ن�صّ
املادة )9( على اأن ُيعمل به بعد �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

مادة )٩(
 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به

بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن هناك فرق بني وجوب اللتزام باأحكام القانون بعد �صريانه، 
واللت���زام الطوع���ي والتلقائي بالقانون لو َعِلَم به ال�صخ�ص بع���د �صدوره وقبل �صريانه، 
لأن ه���ذا هو ما يتفق مع التطبيق التلقائ���ي للقانون من قبل اأفراد املجتمع، واأي�صًا حتى 
ل ُتّتخذ الفرتة فيما بني ال�صدور وال�صريان َتكئًة للتحايل على القانون اجلديد باإ�صدار 

قرارات جديدة قد تعيق تطبيقه.

ت�شحيح االأخط�ء الواردة عند ن�شر الق�نون واالأدوات الت�شريعية االأخرى:

قد يح���دث اأن يكتنف الن�ص الت�صريعي املن�صور باجلري���دة الر�صمية بع�ص الأخطاء 
املادي���ة اأو املطبعي���ة غ���ري املق�صودة، وم���ن املت�صّور ح���دوث اخلط���اأ يف اأي مرحلة من 
مراح���ل اإ�صدار الت�صري���ع، ومل���ا كانت قرينة العل���م بالقاعدة القانوني���ة توجب اأن يكون 
ه���ذا العلم قد ان�صب على قاع���دة قانونية �صحيحة ح�صبما اأ�صدرها امل�صرع، فاإن ذلك 
يقت�صي ت�صويب هذه الأخطاء ون�صر هذا الت�صويب يف اجلريدة الر�صمية وهو ما يطلق 
علي���ه "ال�صتدراك الت�صريعي"، كما اأن خلو القاعدة من الأخطاء اإمنا يحقق لها اليقني 
القانوين، وثقة املخاطبني بها يف �صريان القانون، وتنق�صم الأخطاء املادية اإىل نوعني:

النوع االأول: الأخطاء التي ل اأثر لها يف العلم بالقاعدة القانونية ال�صحيحة:

 وي�صم���ل ذلك الأخط���اء اللغوية اأو النحوية اأو ال�صهو املطبع���ي الوا�صح مبا يخل مبعنى 
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الكلمة لغويًا دون اأن يخل مبعناها املق�صود ول يوؤثر بالتايل يف املركز القانوين للمخاطبني 
باأحكام���ه، وه���ذه الأخط���اء يتع���ني ا�صتدراكه���ا ت�صريعي���ًا وت�صويبها ون�صره���ا باجلريدة 
الر�صمي���ة والذي يجب األ يجاوز هذا النط���اق حتى ل يرتتب عليه تغيري يف الن�ص املن�صور 

لفظًا ومعنًى وي�صبح يف حقيقته تعديال للقانون ل يجوز اإل من ال�صلطة املخت�صة بذلك.

النوع الث�ين: الأخطاء التي توؤدي اإىل غمو�ص الن�ص الت�صريعي:

هن���اك اأخطاء مادية مت�ص جوه���ر الت�صريع وتوؤثر يف معناه، بل يرتتب عليها غمو�ص 
بالن����ص وتوؤث���ر يف املركز القان���وين للمخاطبني باأحكام���ه، ومن ثم فاإن���ه يتعني اإجراء 
ال�صت���دراك ون����صره باجلريدة الر�صمية ول ي�صري هذا ال�صت���دراك اإل من تاريخ ن�صره 
باجلري���دة الر�صمية ول يطب���ق اإل على الت�صرفات الالحقة عليه دون تلك التي متت يف 

ظل الن�ص قبل ت�صويبه ون�صره.

اجلهة املخت�شة ب�ال�شتدراك :

ومل يح���دد امل�صرع اجلهة املنوط بها ا�صتدراك اخلطاأ الذي اأمَلَّ بالت�صريع، ومع ذلك 
فاإنن���ا ن�صتطي���ع اأن ن�صتنتج مما �صل���ف اأن ال�صلطة املخت�صة بن����صر الت�صريع هي اجلهة 
املخت����صة بتدارك ما قد يلم به من اأخطاء، ولقد ن�ص امل�صرع القطري يف القانون رقم 
)12( ل�صن���ة 2016 امل����صار اإلي���ه على اأن " تت���وىل الإدارة املخت�صة بال���وزارة)))، اتخاذ 
الإج���راءات الالزمة لتح����صري اإ�صدارات اجلري���دة الر�صمية وا�صت���الم املواد املطلوب 
ن�صرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ون�صرها وحفظ اأ�صولها، واإن�صاء �صجل ُتقيد فيه 

املواد املذكورة باأرقام م�صل�صلة بح�صب تاريخ ورودها.".

نط�ق اال�شتدراك واأثر جت�وز نط�ق اال�شتدراك:

يجب اأن يقت�صر ال�صتدراك على تدارك ما ع�صى اأن يكون قد اكتنف الن�ص الأ�صلي 
م���ن اأخطاء مادية اأو مطبعي���ة عند ن�صرة بق�صد ت�صويبها، اأم���ا اإذا جتاوز ال�صتدراك 
ه���ذا النط���اق و�صمل على تغيري يف الن�ص املن����صور لفظًا ومعنى فاإن���ه يعد جتاوز نطاق 

إدارة العقود بوزارة العدل. أنظر القرار األميري رقم )25( لسنة 4)20 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.  (((
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ال�صت���دراك تعديال له من جهة ل متلكه، ولذلك ف���اإن هذا ال�صتدراك يكون غري جائز 
ول ين���ال م���ن الن�ص الأ�صلي الذي يتع���ني اإعمال اأحكامه، اإن كل م���ا يهدد حتقق العلم 
بالقاعدة القانونية ال�صحيح���ة يهدد فكرة اليقني القانوين ككل، ويزعزع بال �صك ثقة 

املواطن العادي بامل�صرع ومبدى اتقانه لأدواته الت�صريعية.
وح�صنًا فعل امل�صرع القط���ري حينما اأوكل الأمر اإىل اإدارة متخ�ص�صة بوزارة العدل 
تقوم بالتعامل مع جهة الن�صر الر�صمية يف الدولة باإر�صال الت�صريع ابتداء ومتابعة ن�صره 
ومراجعت���ه بعد الن����صر لتحقيق �صرعة ا�صت���دراك ما قد يعرتيه من اأخط���اء، بح�صبان 
اأن الإدارة املخت����صة ب���وزارة العدل متل���ك �صلطة اتخاذ الإج���راءات الالزمة لتح�صري 

اإ�صدارات اجلريدة الر�صمية وا�صتالم املواد املطلوب ن�صرها ومراجعتها وتدقيقها.)))
كم���ا ن����صع بع�ص الأمثلة ب����صاأن ال�صتدراك والت���ي مت ن�صرها يف اأع���داد خمتلفة يف 

اجلريدة الر�صمية:

 

نصت املادة )8) ( من قرار وزير العدل رقم )09)( لسنة ))20 بإنشاء أقسام يف الوحدات اإلدارية التي تتألف   (((
منها وزارة العدل وتعيني اختصاصاتها على أن يختص قسم اجلريدة الرسمية مبا يلي:

)- مراجعة املوضوعات املعدة للنشر يف اجلريدة الرسمية وتهيئتها للطباعة.
2- إصدار اجلريدة الرسمية.

3- تلخيــص وتدقيــق وترجمــة كافــة املســتندات والوثائــق واملعلومــات القانونيــة، بنــاًء علــى طلــب الوحــدات 
اإلدارية بالوزارة.

4- اعتماد ترجمة القوانني واللوائح والقرارات.
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املبحث الثاين
نفاذ الت�صريع

يتحق���ق الوجود القانوين للت�صريع اإذا مت �صّنه بوا�صط���ة ال�صلطة املخت�صة، ول يعني 
الوجود القانوين هنا دخول الت�صريع مرحلة التنفيذ. واإمنا يتوّقف على اأمرين: الإ�صدار، 

ثم الن�صر.
فيق����صد بالإ�صدار و�صع الت�صريع مو�صع التنفي���ذ من خالل توجيه الأمر من رئي�ص 
ال�صلط���ة التنفيذي���ة اإىل العامل���ني به���ا للقيام على تنفي���ذه. وهو الأمري ال���ذي يخت�ص 
بامل�صادق���ة على القوانني واإ�صدارها، كما ل ي�صدر قان���ون ما مل ي�صادق عليه الأمري. 
بح�صبان اأن الأمري يتوىل ال�صلطة التنفيذية، ويعاونه يف ذلك جمل�ص الوزراء وفقًا لن�ص 

املادة )62( من الد�صتور الدائم لدولة قطر.

�شيغة م�دة نف�ذ الت�شريع :

ت���كاد اأن تك���ون �صيغة مادة نف���اذ الأداة الت�صريعية منطي���ة، اإل اإذا ا�صتدعت طبيعة 
الت�صري���ع مددًا اأخرى على خالف ما ن�ص علي���ه الد�صتور، اأي العمل بالقانون بعد �صهر 
م���ن ن�صره، وفقًا لن�ص امل���ادة )142( من الد�صتور الدائم لدولة قطر والتي ن�صت على 
اأن "تن����صر القوانني بعد امل�صادقة عليها واإ�صدارها يف اجلريدة الر�صمية، وذلك خالل 
اأ�صبوع���ني من تاريخ �صدورها. ويعمل بها بعد �صهر من تاريخ ن�صرها، ما مل ين�ص على 

تاريخ اآخر يف القانون ذاته.".
فتكون ال�صياغة الت�صريعية على الّنحو التايل :
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اإل اأن امل�صرع يف بع�ص القوانني انتهج �صياغة ُتعد خمالفة للن�ص الد�صتوري )142( 
امل�صار اإليه، ونرمي هنا اإىل ال�صيغة التالية:

اأي اأن���ه اأوج���ب العمل بالقانون م���ن تاريخ �صدوره، ولي�ص من تاري���خ ن�صره كما ن�ص 
علي���ه الد�صتور �صراحة، اإذ اأن العربة يف نفاذ القوانني و�صريان اأحكامها بتاريخ ن�صرها 

ل بتاريخ اإ�صدارها.



الفصل السادس
معايير سالمة التشريع
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الف�صل ال�صاد�س
معايري �صالمة الت�صريع

هن���اك عدة معايري و�صعها الفق���ه))) واأمكن ا�صتخال�صها من اأحكام الق�صاء للحكم 
عل���ى �صالم���ة اأي اأداة ت�صريعية، ت�صم���ن هذه املعاي���ري ال�صالمة ال�صكلي���ة واملو�صوعية 
ل���الأدوات الت�صريعية مبا يجنب اإ�صابتها بالعوار الت�صريعي الذي ي�صتوجب احلكم بعدم 
د�صتوريته���ا اأو عدم م�صروعيتها من جانب الهيئات التي تراقب �صالمة الت�صريع واأهمها 

الهيئات الق�صائية وعلى راأ�صها املحكمة الد�صتورية العليا.
نتن�ول تلك املع�يري فيم� يلي: 

اأواًل: مراع�ة املب�دئ الد�شتورية
ياأت���ي الد�صت���ور يف قمة اله���رم الت�صريعي ل���كل دول���ة، واأي ت�صريع ي����صدر يجب األ 
يخال���ف يف اأحكام���ه املبادئ العام���ة للد�صتور، كما يج���ب اأن تكون الغاي���ة الأ�صمى من 
اإ�صدار القوان���ني والأنظمة التطبيق ال�صلي���م لأحكام الد�صتور، ويف هذا الطار يجب اأن 
ل يوؤخ���ذ فقط بظاه���ر الن�صو�ص الد�صتورية ومدلولها ال�صي���ق ال�صكلي، واإمنا يجب اأن 
تق���راأ الن�صو�ص الد�صتورية ب�صفة عامة ك�صوابط مو�صوعية و�صكلية لباقي الت�صريعات 

وعمل ال�صلطات الثالث يف الدولة.)))
كم���� يج���ب االلتزام ب�ملراح���ل الد�شتورية املقررة ذل���ك اأن العملية الت�صريعية يجب 
األ تقت����صر عل���ى اإبداء الهتم���ام بالعن����صر املو�صوع���ي للت�صريع املتمث���ل يف الأحكام 
والن����صو�ص املو�صوعية في���ه، بل يجب اأن تعنى العملية الت�صريعي���ة بالعن�صر الإجرائي 

ليــث نصراويــن، متطلبــات الصياغــة التشريعيــة اجليدة وأثرها علــى اإلصالح القانوني، مجلــة كلية القانون   (((
الكويتيــة العامليــة - السنــة اخلامــسة - مايــو 7)20، انظــر أيــًضا، خالــد جمــال أحمــد حــسن، ماهيــة الصياغــة 

التشريعية ومقومات جودتها، مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، السنة اخلامسة، مايو 7)20. 
عليوة مصطفى فتح الباب، أصول سن وصياغة التشريعات وتفسير التشريعات، دراسة فقهية علمية مقارنة،   (2(

مرجع سابق، ص 70 
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وذل���ك من خالل اللتزام باملراحل الد�صتوري���ة املقررة لإ�صدار الت�صريع، والتي تختلف 
باخت���الف الت�صري���ع �صواء اأكان قانونا ي�صدر عن ال�صلط���ة الت�صريعية ممثلة يف جمل�ص 

ال�صورى اأو الأمري.))) 

ث�ني�ً: الربط الت�شريعي
يف���رت�ص فيمن يق���وم باإعداد م�صروع���ات القوانني والأدوات الت�صريعي���ة عمومًا، اأن 
يك���ون على اط���الع بكافة الت�صريعات الأخرى ذات ال�صلة بامل����صروع حمل الإعداد، واأن 
يك���ون على دراي���ة تامة مب�صمونها، كي ليقع يف ازدواجية الأح���كام وتكرارها والتي قد 

تخلق لب�صًا وتناق�صًا ل يبتغيه امل�صرع ول املخاطبني بهذه الأحكام.
اأم���ا يف حالة م���ا اإذا اأراد امل�صرع اأن يحل الن�ص املاثل حم���ل الن�ص القائم، فتطبق 
قاع���دة الن����صخ ال�صمني كما بّينا ذلك �صلفًا، اأي اأن يرد ن�ص يف الت�صريع الالحق موؤداه 
اإبط���ال العمل بالت�صريع ال�صابق اأو اأحد اأحكامه، مع مراع���اة اأن يكون الت�صريع الالحق 

على ذات م�صتوى الت�صريع ال�صابق يف جمال املدارج الت�صريعية اأو اأعلى منه.
اإن تزاح���م الأح���كام يف الت�صري���ع الواحد ليغني ع���ن اإعداده واإ�صن���اده بالت�صل�صلية 
املنطقية والرتابط املنهجي ليكون كالبنيان املر�صو�ص، فال جمال يف الت�صريع املتكامل 

اأن يتعار�ص حكمًا مع اآخر.
ومن اأمثلة الربط الت�صريعي اأن ي�صع امل�صرع ن�صًا يجنب املتعامل معه ال�صك ويقطعه 
باليق���ني وهو م�صلك ح�صن ينتهجه امل�صرع القطري، كن�ص املادة )6( من القانون رقم 
)1( ل�صن���ة 2019 بتنظي���م ا�صتثم���ار راأ�ص املال غري القطري يف الن����صاط القت�صادي، 
والت���ي ن�صت عل���ى اأنه " فيم� مل يرد ب�ش�أنه ن�س خ��س يف ه���ذا الق�نون، تتبع يف �صاأن 
ح�صول امل�صتثمر غري القطري على الرتاخي�ص الالزمة ملزاولة اأي من الأن�صطة امل�صموح 
بال�صتثمار فيها، اأحكام القوانني املعمول بها يف الدولة بالن�صبة لهذا الن�صاط."، مبعنى 

مصطفــى عبــد الباقــي ومحمــد خــضر دليل صياغــة التشريعات، إعداد ديوان الفتــوى والتشريع، وزارة العدل   (((
ومعهد احلقوق، جامعة بيرزيت، مرجع سابق، ص 97 
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اأن امل����صرع ح���ر�ص اأن تت���م مراعاة الت�صريع���ات الأخ���رى املتعلقة بالرتاخي����ص ب�صاأن 
الأن�صطة امل�صموح بال�صتثمار فيها.

ومث���ال اآخ���ر من ذات القان���ون، اأن يت�صمن ن����صًا بعدم �صريان اأحكام���ه على فئات 
اأو كيان���ات اأو ح���الت معينة،  ذلك اأنه اإذا مل ين�ص عل���ى ذلك �صراحة قد يخلق قاعدة 
قانوني���ة مل يكن امل�صرع ب�صدد اإ�صدارها. حيث ن����صت املادة )25( على اأن " ل ت�صري 

اأحكام هذا القانون على:
ال����صركات والأف���راد الذين ُت�صند الدول���ة اإليهم ا�صتخراج اأو ا�صتغ���الل اأو اإدارة - 1

م����صادر ال���رثوة الطبيعية، مبوج���ب امتياز اأو اتف���اق خ���ا�ص، اإل بالقدر الذي 
ل يتعار�ص مع ما ت�صمنته اأحكام عقد المتياز اأو التفاق اخلا�ص.

ال�صركات التي توؤ�ص�صها اأو ت�صاهم فيها احلكومة وغريها من املوؤ�ص�صات والهيئات - 2
العام���ة، وال�صركات التي ُت�صاهم فيها الدولة بن�صبة ل تقل عن )51%( اأو بن�صبة 
اأق���ل ب�صرط موافقة جمل����ص الوزراء، بال�صرتاك م���ع م�صتثمرين غري قطريني، 

وفقًا لأحكام قانون ال�صركات التجارية امل�صار اإليه.
ال����صركات والأف���راد املرخ�ص لهم من قط���ر للبرتول باإج���راء اأي من العمليات - 3

البرتولية، اأو التي ت�صتهدف ال�صتثمار يف قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات."
اأي اأن���ه يف حني عدم الن����ص �صراحة على ذلك، �صت�صري اأح���كام هذا القانون على 

ال�صركات امل�صار اإليها يف هذه املادة، وهو ما ل يريده امل�صرع.
كم���ا ينتهج امل�صرع القطري يف اإطار الربط الت�صريعي ا�صتخدام عبارة "مع مراع�ة 
حك���م ..." �صواًء بتحديد رقم املادة م���ن ذات القانون اأو با�صتخدام عبارة "مع مراع�ة 
حك���م امل����دة ال�ش�بقة ..." اأو "امل�دتن ال�ش�بقتن" م���ا اإذا كنا ب�صدد ن�صو�ص متجاورة 
يف بني���ة الت�صري���ع. اأو اأن ين�ص على ا�صتثناء من حك���م ما يف ذات املادة. مثال ذلك من 
قان���ون امل���وارد الب�صرية املدنية ال�صادر بالقانون رق���م )15( ل�صنة 2016، حيث ن�صت 
املادة )63( على اأنه " على اجلهة احلكومية اأن ت�صجع موظفيها على القيام باإجازاتهم 
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الدوري���ة ب����صكل �صنوي، واإذا مل يتمك���ن املوظف ب�صبب متطلبات العم���ل ال�صرورية من 
القيام بكامل اإجازته الدورية، فيجب عليه يف هذه احلالة اأن يقوم بن�صف الإجازة على 
الأق���ل مت�صلة اأو غري مت�صلة، وترحيل الر�صيد املتبقي من مدة الإجازة والقيام بها يف 
ال�صنة التالية فقط، ول يجوز منح املوظف اأثناء اخلدمة بدل نقدي عن الر�صيد املتبقي 

وغري امل�صتنفد من اإجازته ال�صنوية.
وا�شتثن����ء من حكم الفقرة ال�ش�بق���ة، يكون للموظف من �صاغلي الوظائف احلرفية 
 والعمالي���ة ترحي���ل كام���ل م���دة اإجازت���ه الدوري���ة اإىل ال�صن���ة التالي���ة فق���ط." ون�صت
املادة )64())) من ذات القانون على اأنه " مع مراع�ة حكم امل�دة ال�ش�بقة، يجوز �صرف 
منح���ة اإجازة للموظف القطري ُتعادل راتب اأ�صا�صي ل�صهر واحد، اأو جزء منها، عن كل 
�صن���ة، يف حال تواف���ر العتماد املايل للبند املخ�ص�ص ملنح���ة الإجازة يف موازنة اجلهة 

احلكومية.
ول يج���وز �صرف ه���ذه املنحة يف حال قيام املوظف باأي اإجازة تزيد مدتها على �صنة 

با�صتثناء الإجازة املر�صية.".
كما اأن هنالك ربطًا ت�صريعيًا متعارفًا عليه داخل ن�صو�ص القانون ذاته، فيما يتعلق 
بامل���واد العقابية ال���واردة يف ختام القوانني حيث ا�صتقرت ال�صياغ���ة الت�صريعية للمواد 
العقابية على �صرورة الإ�صارة اإىل اأرقام املواد التي تت�صمن التزامات اأو واجبات يعاقب 
املخاط���ب باأحكام القان���ون على خمالفتها اإل اإذا متت �صياغ���ة خمالفة تلك الواجبات 
واللتزام���ات يف �صورة حمظ���ورات، حي���ث يتم الن����ص على احلكم املحظ���ور ذاته، ثم 
 تذك���ر العقوبة املقررة له يف ذات امل���ادة وهكذا، مثال ذلك ن�ص املادة )26( من قانون

رق���م )5( ل�صن���ة 2015 ب�صاأن املح���ال التجارية وال�صناعي���ة والعامة املماثل���ة والباعة 
املتجول���ني التي ن�صت عل���ى اأن:" مع عدم الإخالل باأي عقوب���ة اأ�صد ين�ص عليها قانون 
اآخ���ر، ُيعاقب باحلب�ص م���دة ل تتجاوز �صن���ة، وبالغرامة التي ل تزي���د على )50،000( 

ُعّدلــت مبوجــب القانــون رقــم )23( لسنــة 2020 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون املــوارد البشريــة املدنيــة الــصادر   (((
بالقانون رقم )5)( لسنة 6)20.
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خم����صني األف ريال، اأو باإح���دى هاتني العقوبتني، كل من خالف اأي���ًا من اأحكام املادتني 
)3/ فقرة اأوىل(، )7/ فقرة ثانية( من هذا القانون".

)Legal Security ( ث�لث�ً: االأمن الق�نوين
ته���دف فكرة الأم���ن القانوين اإىل ا�صتق���رار املراك���ز القانونية لأف���راد املجتمع)))، 
وحماي���ة حقوقهم املكت�صب���ة، كونها اأحد الركائز التي ُتبنى به���ا الدولة القانونية، حيث 

يتقيد بهذا املبداأ امل�صرعون والق�صاء على حد �صواء اإىل اأن اأ�صبح مبداأً عامليًا))).
اإن القاع���دة القانوني���ة تراع���ي اعتب���ارات الأم���ن القان���وين �صواًء كان���ت ت�صريعية 
اأو تنفيذي���ة، وعل���ى ذلك ينبغي اأن يهيمن مب���داأ الأمن القانوين عل���ى النظام القانوين 
للدول���ة، بح�صب���ان اأن القان���ون ل ي�صم���ن فقط اأم���ن الأ�صخا�ص، واإمن���ا ي�صمن كذلك 

مو�صوعاته.
اإن ال�صلط���ة املن���وط بها عم���ل الت�صريع ت�صعى يف مم���ار�صة اخت�صا�صه���ا الت�صريعي 
حتقيق الأمن القانوين من خالل انعكا�ص ما يحتاجه املجتمع بح�صب الظروف الواقعية 

التي مير بها يف الت�صريعات التي ت�صعها.
فعندما يو�صع الن�ص الت�صريعي يجب اأن تتم مراعاة احلاجة الجتماعية التي و�صع 
من اأجلها، واإل اأ�صبح هذا الن�ص كحالة العدم اإذ ل �صلة له بواقع احلياة الجتماعية ، 

بل قد يكون عائقًا اأمام حتقيق الغايات التي يتطلع لها املجتمع. )3)

محمد بن محمد اخلليفي، استقرار التشريعات التجارية، صحيفة الراية القطرية، األحد )3 مارس 3)20.  (((
ولعلــه مــن املنــاسب يف هــذا املقــام اإلشارة إلــى مفهــوم االمــن اإلنسانــي والــذي قامت األمم املتحــدة بتصنيفه   (2(
يف مجموعــات سبــع تتضمــن، األمــن الغذائــي ويعنــي توفيــر الفــرص املاديــة واملاليــة للحــصول علــى الغــذاء، 
األمــن الصحــي ويعنــي اخللــو النسبــي من املرض والعــدوى.، األمن البيئي ويعني احلصول على ما يكفي من 
املــاء الصحــي والهــواء النظيــف والشبكــة األرضيــة املتماسكــة.، األمــن الشخــصي ويتضمن األمن مــن العنف 
والتهديــدات البدنيــة، األمــن املجتمعــي ويتضمــن أمــن الهويــة الثقافيــة، األمــن السيــاسي ويتضمــن حمايــة 

احلقوق األساسية لإلنسان وحرياته. انظر قرار األمم املتحدة رقم 290/66، يف 0) / أيلول سبتمبر 2)20. 
القانونــي -دراسة  التشريعيــة يف حتقيــق األمــن  العدالــة  دور  خامــوش عمــر عبــداهلل،  شورش حــسن عمــر،   (3(
حتليلية-، املجلسة األكاديية للبحوث القانونية والسياسية -املجلد الثالث - العدد الثاني سبتمبر 9)20 .
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رابع�ً: االقت�ش�د الت�شريعي
يق����صد بالقت�صاد الت�صريعي عدم تع���دد الأدوات الت�صريعية الت���ي تنظم مو�صوعًا 
واح���دًا وه���و ماقد يف�صي اإم���ا اإىل تعار�ص يف الأح���كام اأو على الأقل تك���رار الن�صو�ص 
الت�صريعية مما يعد لغوًا يتنزه عنه امل�صرع. وتكمن اأهمية اإعمال القت�صاد الت�صريعي يف 
جتن���ب وتفادي ال�صطط والُغلو يف تعدد الأدوات الت�صريعية التي تنظم مو�صوعًا مت�صعبًا 
اأو مو�صوع���ات مت�صابهة يف املو�صوع التي من �صاأنها زيادة عدد الن�صو�ص بغري مقت�ص، 

ذلك اأنه لي�ص من املنا�صب معاجلة مثل تلك احلالت باأكرث من اأداة ت�صريعية.
رق���م )11( بالقان���ون  ال����صادر  التجاري���ة  ال����صركات  قان���ون  م���ن  ذل���ك   مث���ال 

ل�صن���ة 2015، حيث تطرق بالتف�صيل لكافة الأحكام املتعلقة بال�صركة امل�صاهمة العامة، 
ومل���ا تب���نّي لل�صائغ عند اإعداده للقان���ون اتفاق كافة الأحكام املتعلق���ة ب�صركة امل�صاهمة 
العام���ة مع �صرك���ة امل�صاهمة اخل���ا�صة الواردة يف الب���اب ال�صاد�ص م���ن القانون امل�صار 
اإلي���ه، فيما ع���دا اأحكام الكتت���اب العام والت���داول. اكتفى بتخ�صي�ص بع����ص الأحكام 
ت امل���ادة )206( على اأنه  املتعلق���ة ب�صرك���ة امل�صاهمة اخل���ا�صة يف اأربع مواد، حيث ن�صّ
" فيم���� ع���دا اأح���ك�م االكتت����ب الع����م والتداول ت����شري عل���ى �شركة امل�ش�هم���ة اخل��شة 
جميع االأحك�م الواردة يف هذا الق�نون ب�ش�أن �شرك�ت امل�ش�همة الع�مة."، حيث ت�صمن 

الف�صل اخلام�ص املتعلق ب�صركة امل�صاهمة العامة على 142 مادة . 
وانطالقًا من ذات الفكرة يجب على من يقوم باإعداد الأدوات الت�صريعية اأن يراعي عدم 
التكرار فيما بينها، واأن يحاول قدر امل�صتطاع اأن يجمع �صتات الن�صو�ص الت�صريعية املت�صابهة 
يف ت�صري���ع واح���د متى كان ذلك ممكنًا على اعتبار اأن العربة لي�صت بتعدد الت�صريعات ولكن 

بدقتها واإيجازها وتعبريها عن الأحكام املطلوبة باأقل عدد ممكن من الن�صو�ص.

خ�م�ش�ً: االإح�طة بك�فة اجلوانب الفنية والتقنية مبو�شوع الت�شريع
يجب على الت�صريع اأن يتناول جميع اأركان املو�صوع حمل الت�صريع وعنا�صره من حيث 
تعريف���ه وعنا�صره وال�صبل الكفيلة مبمار�صت���ه اأو تطبيقه واحلقوق واللتزامات املرتتبة 
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عليه، والعقوب���ات املقررة يف حال خمالفة الأحكام املو�صوعي���ة والإجرائية الواردة به، 
وتنظي���م كافة اجلوان���ب الفنية والتقنية املتعلقة مبو�صوع الت�صري���ع، وتنبع اأهمية جودة 
ال�صياغ���ة الت�صريعية من اأن لها تاأثريًا مبا�صرًا يف اإخراج قواعد قانونية �صليمة وخالية 
م���ن الأخطاء، فعي���وب ال�صياغة الت�صريعية وم�صكالتها هي م���ن اأهم املو�صوعات ذات 
ال�صلة الوثيقة بال�صياغة الت�صريعية اجليدة، اإذ من املتوقع اأن تت�صمن م�صودة الت�صريع 
عيوب���ًا يف القواعد القانونية التي يجب التنبه اإليها وحماولة تفاديها، ومن اأهم العيوب 

التي قد ت�صيب ال�صياغة الت�صريعية والتي توؤثر على جودة الت�صريع ما يلي))):

اأوال: اخلط�أ: 
ي�صي���ب الن�ص الت�صريعي نوعان م���ن اخلطاأ، فهو اإما اأن يكون خط���اأً ماديا اأو خطاأ 
قانوني���ا، فبالن�صبة للخطاأ املادي، فاإنه يق���ع يف الن�ص الت�صريعي ويتحقق نتيجة اأ�صباب 
متع���ددة خالل املراحل التي مير بها الت�صريع ابتداء من اإعداده و�صياغته واإقراره حتى 
تاري���خ ن�صره يف اجلري���دة الر�صمية، فقد يحدث اخلطاأ امل���ادي باإحالل لفظ يف الن�ص 
حم���ل لفظ اآخر، اأو بو�صع كلمة يف غري املو�صع املق�صود بها يف اجلملة ب�صكل يوؤدي اإىل 
تغيري املعنى الذي يعطيه الن�ص، واأي�صا يتواجد اخلطاأ املادي يف ن�ص مر�صوم الإ�صدار 

اأو يف نقله اإىل اجلريدة الر�صمية اأو اأثناء طباعته.)))
مثال ذلك ا�صتدراك يف القانون رقم )15( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون 
رقم )15( ل�صنة 2002 ب�صاأن الطريان املدين حيث كان ن�ص البند )2( من املادة )4( 
ال���ذي كان ين����ص على اأن "اإ�صدار القواع���د واللوائح والتعليم���ات والإر�صادات الالزمة 
واتخ���اذ الإج���راءات الالزمة يف حال���ة خمالفة الأح���كام الواردة يف معاه���دة �صيكاغو 

)))  عبــد القــادر الشيخلــي، فــن الصياغــة القانونيــة تشريعا، فقهــًا، قضاًء، مجلة احملامــاة، املرجع سابق، ص9))  
ليــث كمــال نصراويــن، ملحــق خــاص باملؤمتــر السنــوي الرابــع القانــون أداة لــإلصالح والتطويــر - العــدد 2 - 

اجلزء األول - مايو 7)20
متطلبــات الصياغــة التشريعيــة اجليــدة وأثرهــا علــى اإلصالح القانوني احملامي  ليث كمــال نصراوين أستاذ   (2(
القانون العام املشارك - كلية احلقوق اجلامعة األردنية. بحث منشور مبجلة كلية القانون الكويتية العاملية 

ــ طبعة السنة اخلامسة ـــ مايو 7)20 ـــ ص 6)4ــ 7)4



(58

ومالحقه���ا والتعليمات الفنية التي ت�صدرها املنظمة ب����صاأن نقل الب�صائع اخلطرة عن 
طري���ق اجلو". حي���ث جرى ت�صويبها مبوج���ب القانون )15( ل�صن���ة 2018 بحيث تكون 
"اإ�صدار القواع���د واللوائح والتعليمات والإر�صادات الالزمة واتخاذ الإجراءات الالزمة 
يف حالة خم�لفته� اأو خمالفة الأحكام الواردة يف معاهدة �صيكاغو ومالحقها والتعليمات 

الفنية التي ت�صدرها املنظمة ب�صاأن نقل الب�صائع اخلطرة عن طريق اجلو".)))
اأم���ا اخلطاأ القانوين، فهو عادة ما يكون غ���ري مق�صود وي�صتوجب الت�صحيح ويتمثل 
يف ذك���ر اأح���كام قانونية غري �صليم���ة وتتعار�ص مع القواع���د الد�صتوري���ة اأو الت�صريعية 

اأو املبادئ العامة يف الدولة اأو ما ورد يف ت�صريع قانوين اآخر.)))
مثال ذلك ما جاء بن�ص املادة )1( من القرار رقم )3( ل�صنة 1992 بتنظيم اأعمال 
الدلل���ة لبيع ال�صلع يف ال�صوق املركزي التي ن����صت على تعريف الدللة باأنها "الو�صاطة 
وال�صع���ي يف بي���ع اخل�صر والفاكهة بطري���ق املزايدات العلنية يف ال����صوق املركزي" هذا 
الن����ص يعن���ي ق����صر الدلل���ة عل���ى الو�صاطة وال�صع���ي يف بي���ع اخل����صر والفاكهة مما 
 اقت����صى ت�صويب اخلط���اأ الت�صريعي مبوجب قرار وزير التج���ارة وال�صناعة رقم )45(

ل�صن���ة 2019 التي عدل���ت تعريف الدللة حيث ن�ص على اأنها " الو�صاطة وال�صعي يف بيع 
ال�صلع بطريق املزايدات العلنية يف ال�صوق املركزي".)3)

ث�ني�: الغمو�س:
يك���ون الن����ص غام����صا اإذا كان غ���ري وا�صح الدللة ول ت���دل �صيغت���ه احلالية على 
م�صمون���ه والغاية منه، ويحت���اج فهمه اإىل اأمر خارجي لغاي���ات حتديد املعنى املق�صود 
كما يعد الن�ص منه ب�صكل قد يدفع نحو ال�صتعانة بطرق التف�صري املختلفة، غام�صا اإذا 
كان ي�صم���ح بالختي���ار بني البدائل، اأي املعاين، ب�صكل يفي���د اأكرث من معنى، اأو اإذا كان 

راجع اجلريدة الرسمية نسخة رقم ))( املنشور بتاريخ 7)/)/9)20 ـــ ص 27)  (((
متطلبــات الصياغــة التشريعيــة اجليــدة وأثرهــا علــى اإلصالح القانوني احملامي  ليث كمــال نصراوين أستاذ   (2(
القانون العام املشارك - كلية احلقوق اجلامعة األردنية. بحث منشور مبجلة كلية القانون الكويتية العاملية ــ 

طبعة السنة اخلامسة ـــ مايو 7)20 ـــ ص 6)4ــ 7)4
راجع نسخة اجلريدة الرسمية العدد )2)( املنشور بتاريخ 9)/9/6)20 ص 59 ـــ )6  (3(



(59

صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

ق���د �صيغ باأ�صلوب معقد يف اللف���ظ والرتكيب ي�صعب معه ت�صور املق�صود منه، ويتحقق 
الغم���و�ص اأي�صا نتيجة ا�صطراب يف �صياغة الن����ص الت�صريعي فالن�ص الغام�ص هو كل 
لف���ظ ما يدل عل���ى اأكرث من معنى، واحت���اج ن�ص من الن����صو�ص القانونية اإىل تو�صيح 
وتف�صري، اأكان ذلك ب�صبب نق�ص فيه، اأو ب�صبب عدم و�صوح يف لفظه، اأو ب�صبب تعار�ص 

بني اأجزائه، اأو اإىل �صبب اآخر.)))

ث�لث�: التع�ر�س:
 يح�صل التعار�ص عندما ي�صطدم ن�ص ت�صريعي مع ن�ص ت�صريعي اآخر ب�صكل يجعل 
اجلم���ع بينهما اأمرا غري ممكن نظرا لتعار�ص اأحدهما مع الآخر، ذلك على الرغم من 
و�صوحهم���ا اإذا مت النظ���ر اإىل كل واحد منهما على حده، كما ق���د يح�صل التعار�ص يف 
ت�صري���ع واحد اأو يف ت�صريعات خمتلفة، وهذا ما يثري م�صوؤولية على ال�صائغ ب�صرورة اأن 
يك���ون متنبها لتجن���ب وقوع مثل هذه احلال���ة املثرية لالإرباك، وعند وق���وع تعار�ص بني 
ت�صريع���ات متفاوتة يف الدرج���ة، فاإنه يجري تغليب الت�صريع طبق���ا للمبادئ التي حتكم 
ت���درج الت�صريعات القانوني���ة، فقواعد الد�صتور ت�صمو على قواع���د القانون العادي التي 
بدوره���ا ت�صم���و على ن�صو�ص النظ���ام واأحكامه، اأم���ا اإذا كان التعار�ص ب���ني ت�صريعات 
مت�صاوي���ة يف الدرجة، فاإنه يجري اأحيانا اإعمال قاع���دة الت�صريع الالحق يلغي الت�صريع 
ال�صابق، اأو اأن الن�ص اخلا�ص يقيد الن�ص العام. كما وقد يح�صل التعار�ص بني ن�صو�ص 
الت�صري���ع الواحد، ف���اإن العديد من القواعد لرتجيح اأحدهما على الآخر ول يت�صع املقام 

هنا ل�صرح قواعد الرتجيح بني الن�صو�ص عند تعار�صها.)))

متطلبــات الصياغــة التشريعيــة اجليــدة وأثرهــا علــى اإلصالح القانوني احملامي  ليث كمــال نصراوين أستاذ   (((
القانون العام املشارك - كلية احلقوق اجلامعة األردنية. بحث منشور مبجلة كلية القانون الكويتية العامليةــ 

طبعة السنة اخلامسة ـــ مايو 7)20 ـــ ص 6)4ــ 7)4
)2)  املرجع السابق،  ص 6)4ــ 7)4
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الف�صل ال�صابع
فن �صياغة الأدوات الت�صريعية

يف هذا الف�صل �صوف نتناول فن �صياغة الأدوات الت�صريعية وذلك يف �صتة  مباحث، 
اأم���ا املبحث الأول و�صعن���ا فيه قواعد ال�صياغ���ة الت�صريعية، وتناولن���ا يف الثاين عيوب 
ال�صياغة الت�صريعية، اأما املبحث الثالث بينا فيه املهارات الالزمة يف ال�صائغ، و�صنتناول 
يف املبح���ث الراب���ع ال�صياغة اجلام���دة وال�صياغة املرنة، ويلي���ه املبحث اخلام�ص حول 
امل�صوؤولي���ة الأخالقية لل�صائغني، ونختتم الف�صل ال�صاب���ع باملبحث ال�صاد�ص والذي بينا 
في���ه القواعد التي اأقرتها اللجنة الدائمة لل����صوؤون الت�صريعية يف جمال اإعداد و�صياغة 

الأدوات الت�صريعية.
املبحث الأول

 قواعد ال�صياغة الت�صريعية
ل �صك اأن ح����صن �صياغ���ة الأدوات الت�صريعي���ة يقت�صي ح�صن البن���اء اللغوي للجمل 
والعب���ارات امل�صتخدم���ة يف تل���ك ال�صياغ���ة)))، واأن ح����صن بناء اأي جمل���ة ب�صفة عامة 

واجلملة القانونية ب�صفة خا�صة يقت�صي مراعاة املالحظات الآتية:
اعتم���اد اجلمل الق����صرية وجتنب اجلمل الطويل���ة ذات الرتاكيب املعقدة، مثال - 1

ذل���ك ن�ص امل���ادة )39( من القانون رق���م )22( ل�صنة 2004 ب���اإ�صدار القانون 
امل���دين التي ن�صت على اأن: )تبداأ �صخ�صية الإن����صان بتمام ولدته حيًا(، ون�ص 
املادة )171( من ذات القانون التي ن�صت على اأن:) العقد �صريعة املتعاقدين(. 

التقارب بني الأج���زاء املختلفة للجملة، كالتقارب بني الفعل والفاعل وبني الفعل - 2
الرئي����صي يف اجلملة واأجزاء الفعل امل�صاع���د، وجتنب التباعد بني هذه الأجزاء، 

(1) See Bryen A. Garner, Legal Writing in Plain English, University of Chicago Press, Chicago 
(2001). See also, Ricahrd C. Wydick, Plain English for Lawyers, 5th edition, Carolina 
Academic Press, Durham (2005), Peter Butt and Richard Castle: Modern Legal Drafting: A 
Guide to Using Clearer Language (Cambridge 2001).
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مث���ال ن�ص املادة )199( من ذات القان���ون التي ن�صت على اأن: )كل خطاأ �صبب 
�صررًا للغري يلزم من ارتكبه بالتعوي�ص(.

ا�صتعمال العب���ارات الب�صيطة ال�صهلة مع جتنب الإف���راط يف ا�صتخدام العبارات - 3
املقيدة للمعن���ى لتقييد اأجزاء معينة يف اجلملة اأو تقيي���د اجلملة بالكامل، مثال 
ن�ص املادة )199( من ذات القانون التي ن�صت على اأن: )من اأحدث �صررًا وهو 
يف حال���ة دفاع �صرعي عن نف����صه اأو عر�صه اأو ماله اأو عن نف����ص الغري اأو عر�صه 

اأو ماله، كان غري م�صئول عن تعوي�ص هذا ال�صرر(
جتن���ب العبارات املت�صمن���ة لتفا�صيل كثرية ي�صعب فهمه���ا اأو فهم الرتابط بني - 4

اأجزائه���ا، مث���ال ن�ص املادة )214( من ذات القانون الت���ي ن�صت على اأن: )اإذا 
مل يتف���ق على حتديد التعوي�ص عن ال�صرر الناجم عن العمل غري امل�صروع، توىل 

القا�صي حتديده(
ا�صتخ���دام اأ�صلوب تق�صيم التفا�صي���ل اإىل بنود لتجنب العبارات املطولة، فحينما - 5

يك���ون حمتوى الن�ص ي�صري اإىل عدد من احل���الت اأو ينظم اأكرث لبع�ص احلالت 
التي هي جزء م���ن م�صمونه يف�صل من �صاأن، اأو يت�صمن �صروطا حتديد عنا�صر 
الن����ص وتق�صيمها عند ال�صياغ���ة اإىل اأجزاء على �صكل فقرات، مثال ن�ص املادة 
)515( م���ن ذات القانون التي ن�صت عل���ى اأن: ( 1� يجب اأن يكون عقد ال�صركة 
مكتوبًا واإل كان باطاًل، وكذلك يكون باطاًل كل ما يدخل على العقد من تعديالت 

دون اأن ت�صتوفى ال�صكل الذي اأفرغ فيه ذلك العقد.
غ���ري اأن ه���ذا البطالن ل يجوز اأن يحتج به ال����صركاء على الغري. ول يكون له اأثر - 6

فيما بني ال�صركاء اأنف�صهم، اإل من وقت اأن يطلب ال�صريك احلكم بالبطالن. (
 تخ�صي����ص جملة ل���كل فكرة، ول تخ�ص�ص اأكرث من جمل���ة لفكرة واحدة، مثال - 7

ن����ص املادة )716( م���ن ذات القانون التي ن�صت عل���ى اأن: )الوكالة عقد يلتزم 
الوكيل مبقت�صاه باأن يقوم بعمل قانوين حل�صاب املوكل.(
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 الب���دء دائم���ا بالفعل ولي�ص بالفاعل، مثال ن�ص امل���ادة )804( من ذات القانون - 8
الت���ي ن�صت على اأن: )ي�صمن املوؤمن تعوي�ص الأ�صرار الناجمة عن احلريق، ولو 

ن�صاأ هذا احلريق عن عيب يف ال�صيء املوؤمن عليه (
 ا�صتخ���دام �صيغة املبني للمعلوم وجتنب �صيغة املبني للمجهول، مثال ن�ص املادة - 9

)110( من ذات القانون التي ن�صت على اأن: )تكون الت�صرفات املالية لل�صغري 
غري املميز باطلة).

ا�صتخ���دام �صيغ���ة الإثبات بدل من �صيغ���ة النفي، مثال ن�ص امل���ادة )148( من - 10
ذات القانون التي ن�صت على اأن: )اإذا كان حمل اللتزام م�صتحياًل يف ذاته كان 

العقد باطاًل).
احل���ر�ص عل���ى ا�صتعمال املاأل���وف من املف���ردات حتى ولو كان���ت عتيقة مادامت - 11

وا�صح���ة املعن���ى وم�صتهرة، مثال ن�ص امل���ادة )1/763( م���ن ذات القانون التي 
ن�صت على اأن: )يقع باطاًل كل اتفاق على مقامرة اأو رهان(

ويف النهاية يجب الإ�صارة اإىل اأن فن ال�صياغة الت�صريعية يرتكز على عدة اأمور نورد 
اأهمها فيما يلي:

)1( �شمول الق�عدة الق�نونية لك�فة الوق�ئع قدر االإمك�ن:
من امل�صلم به اأن وقائع احلياة املتنوعة ت�صتع�صى على الإدراك واأن اأ�صاليب ال�صياغة 
القانوني���ة حم���دودة الإمكانيات على النحو ي�صعب معه على اأي فن ب�صري مهما بلغ من 
كم���ال اأن ي�صوغ مبادئ وقواع���د ت�صلح لكل الأمور ويف كاف���ة الأزمان لكن هذا ل مينع 
م���ن حماولة اأن تك���ون ال�صياغة الت�صريعية من ال�صعة بحي���ث ت�صتوعب الوقائع القائمة 
وما ق���د يرتبط بها من وقائع م�صتقبلية لتت�صم ال�صياغ���ة الت�صريعية ببعد النظر و�صعة 
الأفق الذي يكفل ا�صتيعاب القدر الأكرب من الوقائع القائمة واملناظرة يف فرتات زمنية 
متباين���ة، واإل احت���اج الت�صري���ع للتعديل ملعاجلة الوقائ���ع التي مل ي�صمله���ا الت�صريع عن 
�صدوره اأول م���رة، ولهذا يجب ا�صتخدام عبارات عامة جمردة ت�صمل كافة الوقائع دون 
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اأن تك���ون العبارات ف�صفا�صة لتدخل وقائ���ع مل يق�صد امل�صرع تنظيمها اأو تكون عبارات 
�صيق���ة تخ���رج بع�ص الوقائع كان م���ن املفرت�ص تنظيمها مثال ذل���ك مثال ذلك ما جاء 
بن�ص املادة )1( من القرار رقم )3( ل�صنة 1992 بتنظيم اأعمال الدللة لبيع ال�صلع يف 
ال�صوق املركزي التي ن�صت على تعريف الدللة باأنها "الو�صاطة وال�صعي يف بيع اخل�صر 
والفاكهة بطريق املزايدات العلنية يف ال�صوق املركزي" هذا الن�ص جاء ب�صياغة قا�صرة 
جعل���ت من���ه ينطبق فقط  عل���ى الو�صاطة وال�صع���ي يف بيع اخل����صر والفاكهة فقط دون 
غريه���ا من ال�صلع مما اقت�صى ت�صويب الق����صور الت�صريعي مبوجب قرار وزير التجارة 
وال�صناع���ة رقم )45( ل�صن���ة 2019 التي عدلت تعريف الدللة حي���ث ن�ص على اأنها " 
الو�ش�ط���ة وال�شع���ي يف بيع ال�شل���ع بطريق املزايدات العلنية يف ال����شوق املركزي"، مما 

جعل القرار ينطبق على كافة اأنواع ال�صلع على اختالفها.

)2( خلق االأفك�ر الق�نونية:
وياأت���ي ذلك انطالق���ًا من اأن طبيعة احلياة الجتماعية غالب���ًا ما تفرز وتولد م�صالح 
وحاج���ات معينة، فيكون فن ال�صياغة القانونية �صبي���اًل لإ�صباع تلك احلاجات من خالل 
ا�صتخدام و�صائل م�صطنعة واأفكار قانونية بحيث يبنى كل قانون على وقائع مادية تفرزها 
وتقت�صيه���ا التط���ورات احلياتية وعنا�صر م�صطنع���ة تربزها ال�صياغ���ة القانونية فمثاًل 
التاأج���ري التمويلي فكرة قانونية م�صطنعة باعتب���اره اأحد امل�صادر غري التقليدية للتمويل 
ال�صتثماري متو�صط وطويل الأجل والذى ينتقل مبقت�صاه اإىل امل�صتخدم )امل�صتاأجر( حق 
ا�صتخدام اأ�صل مع���ني مملوك للموؤجر مبوجب اتفاق تعاقدي بني الطرفني مقابل دفعات 
دوري���ة ملدة زمنية حمددة ويج���وز للم�صتاأجر يف نهاية امل���دة �صراء الأ�صل املوؤجر وهو ما 

يوفر للمتاأجر الأ�صول الالزمة لالإنتاج مع توفري ال�صيولة الالزمة للن�صاط القت�صادي.
فخل���ق الأفكار القانونية يتم كذلك من خالل احليل القانونية هي عملية ٌ ذهنية فيها 
يعط���ي الن�ص القانوين �صيئًا ما و�صفًا على غري حقيقته بهدف ترتيب اآثار قانونية معينة 
لرعاي���ة م�صلحة اأكيدة للمخاطبني باأحكام القانون، مثال ذلك اجتاه وا�صع القانون اإىل 
معامل���ة املفقود الذي غاب فرتة ً معين���ة من الزمن معاملة امليت الفعلي رغم اأنه مل ميت 
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موت���ا ًحقيقي���ًا مل�صلحة زوجة املفقود، وذلك حتى ل تبقى معلق���ة  فرتة طويلة من الزمن 
معلق���ة ل ه���ي زوجة ول هي حرة، وكذلك  مل�صلحة ورث���ة املفقود حتى ل يظلوا حمرومني 
من حقهم يف الإرث من املفقود لفرتات طويلة اإذا مل تظهر حقيقة حياته اأو موته الفعلي، 
ومثال ذلك معاملة بع�ص املنقولت بطبيعتها معاملة العقار متى كانت خم�ص�صة خلدمة 
اأو ا�صتغ���الل عق���ار بطبيعته، لتاأخذ حك���م هذا العقار وذل���ك ً ل�صمان بقائه���ا مر�صودة 
خلدمة هذ العقار، و�صماها عقارات بالتخ�صي�ص، وكذلك احلال معاملة العقار بطبيعته 

معاملة املنقول بطبيعته، متى كان على و�صك اأن ي�صري منقول وم�صريه الهدم.

)3( الدرا�شة املن�ظرة:
حينم���ا يتم اإع���داد م�صروع القانون ف���اإن الذي ُتعه���د اإليه هذه املهمة يح���ر�ص على اأن 
يطل���ع عل���ى الت�صريعات املناظرة من حول���ه واإىل املمار�صات الدولية الت���ي قد تكون �صبقت 
الدول���ة يف اإ�صدارها للقان���ون اأو الأداة الت�صريعية حمل الإعداد، وكذلك فاإن ال�صائغ الذي 
يب���ا�صر �صياغة مواد امل�صروع يطلع بدوره على الت�صريعات املناظرة ويرى ما بها من مثالب 
لتجنبه���ا يف م�صروعه وياأخذ ما به���ا من حما�صن. والدرا�صات املناظ���رة تقوم على درا�صة 
حتليلي���ة للنظام القانوين يف الت�صريعات املختلفة وحماولة ا�صتخال�ص الأ�صول التي تخ�صع 
له���ا النظ���م القانونية يف خمتلف البيئ���ات وتك�صف عن اأ�صباب الف���روق القائمة بني النظم 
القانونية املختلفة وا�صتخراج النقاط امل�صرتكة والأ�صول والفروق القائمة ما بني الت�صريعات 
املختلف���ة يظهر يف معرفة اأ�صاليب ال�صياغ���ة القانونية واأثر العوامل الجتماعية والإقليمية 
والقت�صادي���ة وغريه���ا يف الأو�صاع القانوني���ة املتباينة. وهنا يتع���ني الإ�صارة اإىل اختالف 
الأ�صالي���ب الفني���ة يف ال�صياغ���ة الت�صريعي���ة بني الأنظم���ة القانونية املقارن���ة، فبينما ياأتي 
القان���ون الالتيني يف ن�صو�ص حمكمة، خ���ا�صًة يف التقنينات، فاإن القانون الأجنلو اأمريكي 
يكون اأكرث تف�صياًل ويت�صم���ن عالوة على املفهوم الذي يتناوله الن�ص �صروًحا وا�صتثناءات 

وتطبيقات، دون اأن يفرق يف كثري من الأحيان بني وظيفتي الت�صريع والالئحة))). 

(1) See Reed Diekerson, The Fundamentals of Legal Drafting (Little, Brown: 2nd ed.) (1986). 
See also, Elmer Driedger, The Composition of Legislation, Legislative Forms and Precedents 
(Department of Justice, Ottawa: 2nd ed.) (1976).
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املبحث الثاين
عيوب ال�صياغة الت�صريعية

هن���اك بع�ص العيوب التي قد تلح���ق بالن�ص الت�صريعي اأثناء اإع���داد م�صروع الأداة 
الت�صريعي���ة، وق���د تناولنا بع�صه���ا، كالأخطاء املطبعي���ة واللغوية التي يت���م ا�صتدراكها 
اإذا م���ا ُن����صرت، اإل اأننا يف هذا املبح���ث �صنتناول الأ�صباب التي ت���وؤدي اإىل عدم جودة 
الن�صو�ص الت�صريعية اأثناء مرحل���ة اإعدادها. كعدم ال�صتعانة باخلرباء املتخ�ص�صني 
مب���و�صوع امل�صروع فيكون عن���د �صدروه قا�صرًا معيبًا بالبعد ع���ن الواقع الذي اأُعد من 
اأجل���ه، وكذل���ك عدم الإحاط���ة بالن����صو�ص الد�صتورية والقوان���ني يف الدولة مبا يخلق 
في���ه �صبهة عدم الد�صتوري���ة والتعار�ص مع ن�صو�ص قائمة ت���وؤدي اإىل اإرباك املتعاملني 
واملخاطبني بهذه الن�صو�ص. وغريها من الأ�صباب التي نراها اأ�صا�صية)))، نوردها على 

النحو التايل:

)1( خم�لفة االأداة الت�شريعية لن�س د�شتوري:
اإن خمالفة ن����ص الأداة الت�صريعية للن�ص الد�صتوري يجعله عر�صة للطعن بالإلغاء 
اأو الإبط���ال، وه���ذا الإ�صكال ينبغ���ي األ يقع في���ه ال�صائغ عند اإعداده مل����صروع القانون 
اأو الأداة الت�صريعي���ة �صواًء كانت نتيج���ة عدم اكرتاث اأو جهالة بالن�صو�ص الد�صتورية، 
فدائمًا ما ينبغي اأن يكون للجانبني الفني والقانوين ح�صورًا عند اإعداد م�صروع الأداة 

الت�صريعية.
كاأن يحي���ل م�صروع القان���ون العقوبات اإىل الالئحة التنفيذي���ة وهو ما يخالف ن�ص 

املادة )40( من الد�صتور، والتي تق�صي اأنه "ال جرمية وال عقوبة اإال بق�نون".

انظــر علــى سبيــل املثــال، أنــس فيــصل التــورة ومحمــد سامــي عبدالــصادق، مستجــدات الصياغــة التشريعيــة   (((
حلقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة يف الكويــت، مجلة احلقــوق،  العدد 44، الكويت، 2020.  والذي يتناول فيها 
املؤلفــان عيــوب الصياغــة التشريعيــة يف قانــون امللكيــة الفكريــة القــدمي رقــم )64( سنــة 999) وكيــف تداركهــا 

املشرع يف قانون حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة رقم )22( لسنة 6)20. 
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)2( اللب�س والغمو�س:
ق���د تع���رتي بع�ص الن����صو�ص الت�صريعي���ة الغم���و�ص واللب�ص، مبا ي����صع املخاطبني 
باأحكامه���ا يف حالة م���ن الإرباك. كاأن ي�صتخدم ال�صائغ كلمات حتم���ل معَنَينْي اأو اأكرث 
يف العب���ارات الت���ي تت�صمنها.))) اأو اأن ي�صتخ���دم كلمات لغر�ص ي���وؤدي اإىل معنى اآخر، 
كا�صتخ���دام كلم���ة ت���وؤدي اإىل التمييز بني اأف���راد املجتمع من غري ق����صد، مثال ذلك: 
"يوّف���ر �ش�ح���ب العمل الت�أم���ن ال�شحي للُم�شتق���دم واأربعة من اأبن�ئ���ه"، ففهي هذا 
الن����ص وبا�صتخ���دام كلمة "اأبنائ���ه" مت ح�صر توفري التاأمني ال�صح���ي اإىل الأبناء دون 
البن���ات، بينما كان يرغب ال�صائ���غ مبنح اأربعة �صواء كانوا بنني اأو بنات، فبالتايل كان 
يج���ب عل���ى ال�صائغ مراع���اة اللغة يف هذا ال����صاأن، فيكون الن�ص عل���ى النحو التايل : 
"يوّفر �ش�حب العمل الت�أمن ال�شحي للُم�شتقدم واأربعة من اأوالده"، ذلك اأن كلمة 

"االأوالد" ت�صمل البنني والبنات.)))
كما اأن ا�صتخدام الأرقام يف مدد تقدمي الطلبات والتظلمات والطعون اأدعى للتثبت 
والتيّق���ن، حيث يثري ا�صتخدام كلم���ة "�صهر" يف املدد لب�صًا للمخاطبني باأحكامه ما اإذا 
كان���ت املدة املعني���ة هي 30 يومًا اأم 31 يوم���ًا، وما اإذا كان �صهرًا ميالدي���ًا اأم هجرّيًا، 
فتجاوز امل�صرع القطري ذلك، حيث درج اأن يحدد الأيام بعددها، كما يف املثال التايل :

)))  عبدالقادر الشيخلي، الصياغة القانونية )تشريعًا، فقهًا، قضاًء/ محاماة(، صفحة )24، دار الثقافة، الطبعة 
األولى، األردن، 4)20م.

الَوَلُد : كلُّ ما ُوِلَد )وُيطَلُق على الذكر واأُلنثى واملثنى واجلمع( أنظر معجم املعاني اجلامع.  (2(
فقولــه تعالــى : )يوصيكــم اهلل يف أوالدكــم للذكــر مثــل حــظ األنثيــني) أي : يأمركــم بالعــدل فيهــم، فــإن أهــل 
اجلاهليــة كانــوا يجعلــون جميــع امليــراث للذكور دون اإلناث، فأمــر اهلل تعالى بالتسوية بينهم يف أصل امليراث، 
وفــاوت بــني الصنفــني، فجعــل للذكــر مثــل حــظ األنثيــني؛ وذلــك الحتيــاج الرجــل إلــى مؤنــة النفقــة والكلفة 
ومعانــاة التجــارة والتكــسب وجتــشم املشقــة، فنــاسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه األنثــى . وقد استنبط بعض 
األذكيــاء مــن قولــه تعالــى : ) يوصيكــم اهلل يف أوالدكــم للذكر مثل حظ األنثيــني ( أنه تعالى أرحم بخلقه من 
الوالــد بولــده، حيــث أوصى الوالديــن بأوالدهــم، فعلــم أنــه أرحــم بهــم منهــم، كمــا جــاء يف احلديــث الصحيــح 

.)أنظر سورة النساء - تفسير ابن كثير(
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ف���ال جمال يف هذا املثال اإىل الرتدد والت����صاوؤل اأو التاأويل، ذلك اأن املدد مبا�صرة 
وحمددة.

كم���ا اأن الإيج���از ال�صدي���د ُيع���د م���ن �صور الإبه���ام والغم���و�ص، كم���ا يف املث���ال 
التايل" يحظ���ر التدخ���ن يف االأم�ك���ن الع�م���ة املغلق���ة" فبالتايل ف���اإن اأي مكان عام 
مغل���ق مينع فيه التدخني قوًل واحدًا، بينما راعى امل�صرع يف القانون رقم )10( ل�صنة 
2016 ب����صاأن الرقابة على التب���غ وم�صتقاته، فكانت امل���ادة )12( على النحو التايل: 
"ُيحظ���ر التدخ���ن يف االأم�ك���ن الع�م���ة املغلق���ة الت���ي ي����شدر بتحديده� ق���رار من 
الوزي���ر.". مبعن���ى اأن التدخني يف الأماكن املغلقة حمظ���ورًا بناًء على ال�صوابط التي 
�صيت���م حتديدها بقرار وزير ال�صحة العامة وه���و اأمر منطقي، اإذ ل ميكن اأن يحظر 
التدخ���ني يف الأماكن املغلقة جمل���ة وتف�صياًل واإن كنا مع ذلك، بل عالج امل�صّرع ذلك 
مبراع���اة فئ���ة املدخنني الذي قد ي����صع لهم بع�ص ال����صروط وال�صوابط يف املطارات 

واملجمعات التجارية وغريها.
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)3( االإ�شه�ب واالإطن�ب والتزّيد:
اإن من عيوب ال�صياغة الت�صريعية الإ�صهاب والإطناب والتزّيد الذي يوهن الن�ص 
الت�صريع���ي، وي���و�صم امل�صرع يف هذه احلالة باحل����صو واللغو الذي يتن���زه عنه. كاإ�صافة 
عبارات زوجية اأو ثالثية، فالعبارة الزوجية هي املكونة من كلمتني ميكن ال�صتغناء عن 

اإحداهما نظرًا لتوافق املعنى وهكذا فيما يتعلق بالعبارة الثالثية.)))
اإل اأن���ه يف بع�ص احلالت قد يكون التزيد يف الن�ص الت�صريعي حميدًا، لي�صفي عليه 

مزيدًا من الو�صوح والدقة والتاأكيد على ما يرمي اإليه ال�صائغ حينما و�صع الن�ص.
عل���ى �صبيل املثال املادة )19( من قانون ال����صركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم 

)11( ل�صنة 2015، متت �صياغتها على الّنحو التايل :

فُيالَحظ اأن العبارة الثانية من ن�ص املادة اأعاله وردت على �صبيل الإي�صاح والتزّيد، 
ذل���ك اأن عبارة "على نحو يكف���ل اإمت�مه� ب�شهولة وي����شر" لن ُتخل مببتغى امل�صّرع من 

الن�ص لو مت حذفها.
وعل���ى ذلك فاإن ال�صائغ عند اإع���داده للن�ص الت�صريعي يجب اأن يتجنب اخلو�ص يف 
اجلم���ل الطويلة، ذلك اأنها موؤ�صر على �صعف الن����ص الت�صريعي، بعك�ص الن�ص املبا�صر 

واملحدد والدقيق الذي يت�صم بالقوة واملتانة.)))

عبدالقادر الشيخلي، الصياغة القانونية )تشريعًا، فقهًا، قضاًء، محاماة(، صفحة )24، دار الثقافة، الطبعة   (((
األولى، األردن، 4)20م.

(2) ARTHUR J. RYNEARSON, LEGISLATIVE DRAFTING STEP-BY-STEP, Page 130, 
Rule No.5:Avoid Long Sentences, Published by: International Law Institute, 2019 Printing, 
United Satates of America.
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 )4( �شيق االأفق الت�شريعي:
اإن ع���دم الإملام واملعرفة لدى ُمع���د الت�صريع، بكافة الت�صريعات ذات ال�صلة مب�صروع 
الأداة الت�صريعي���ة حمل الإعداد، قد توؤدي به اإىل و�صع الن�صو�ص ملعاجلة فكرة حمددة 
في�صت����صدر به���ا ت�صريعًا، وبعد فرتة وجي���زة من الوقت تعر�ص له فك���رة ثانية يف نف�ص 
امل���و�صوع في�صت����صدر بها ت�صريعًا معدًل مل���ا قبله ثم تعر�ص له فك���رة اأخرى في�صت�صدر 
ت�صريع���ًا اآخر وهكذا حتى جتد امل���و�صوع الواحد قد �صدرت له ع���دة ت�صريعات متفرقة 
ومتالحقة على نحو يرهق اأ�صحاب ال�صاأن وامل�صتغلني بها بالبحث والتنقيب عن الأحكام 

القانونية .

)5( تداخل الن�شو�س:
ق���د ت���وؤدي جتزئة الن����صو�ص ذات املو�صوع الواح���د وَتَفّرقها اإىل اإح���داث حالة من 
التداخ���ل الت�صريع���ي فيما بينها مم���ا ي�صبب اإ�صكالي���ة يف التطبيق وي�صط���ر امل�صتغلون 
بالقان���ون اإىل طرق باب الجتهاد للو�صول اإىل الأح���كام القانونية مل�صاألة ما.))) فلو كما 
ب����صدد ت�صريع جديد، فاإن���ه ي�صتح�صن اأن يحل حم���ل الت�صريع القائ���م لإزالة التداخل 
بينهم���ا -الت�صريع القدمي واجلديد-، اأو اأن يح���ر�ص ال�صائغ يف مرحلة الإعداد للن�ص 

الت�صريعي على اأن يطلع على الت�صريعات ويراعي عدم تداخلها .

مصباح عيد، بحث بعنوان الصياغة التشريعية يف دولة قطر، 4)20. )بحث غير منشور(  (((
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املبحث الثالث
مهارات لزمة يف ال�صائغ 

يج���ب اأن يكون ال�صائ���غ ��� اإىل جانب علمه ودرايته بعلم القان���ون ��� على قدر معقول 
م���ن العلم والدراية بقواعد اللغ���ة العربية ليت�صنى له اإحكام �صياغ���ة الن�ص القانوين، 
عل���ى نحو وا�صح م�صمونا ً وذي معنى دقيق واأن يكون على علم باأق�صام اللفظ ودللتها، 
بحي���ث ي�صتطيع اأن يفرق بني العام واخلا�ص، واملطلق واملقيد، واخلفي وامل�صكل، ويقدر 

على معرفة واإدراك الفارق بني دللة منطوق الن�ص القانوين، ودللة مفهومه. 
وه���ذا يف���ر�ص علين���ا اإلق���اء ال����صوء ب����صكل خمت����صر عل���ى ه���ذه امل�صطلح���ات 

اأو الألفاظ الآتية:
)1( العلم بداللة اللفظ الع�م:

الع����م : هو اللفظ املو�صوع للدللة على جمي���ع ما ي�صلح له من الأفراد على �صبيل 
ال�صمول وال�صتغراق من غري ح�صر يف كمية معينة اأو عدد معني، فالعام هو اللفظ 
ال�صام���ل ال���ذي ياأتي على اجلملة كاملة فال يغادر منه���ا �صيئا ومثاله لفظ �صيء يف 
ءٖۖ } " اهلل خالق كل �صيء")))، وهو لفظ على �صمول  ّ َشۡ

ُ َخٰلُِق ُكِ قوله تعاىل { ٱللَّ
خل���ق اهلل لكل املخلوق���ات دون ا�صتثناء ولفظ ال����صارق وال�صارقة يف قوله تعاىل { 
ِۗ } ))) فتقطع  َن ٱللَّ يِۡدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََكٰٗل ِمّ

َ
ـــارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ َوٱلسَّ

اأيديهم���ا مت���ى ثبتت ال�صرقة عل���ى اأي منهما وهو لفظ ي�صم���ل كل من ي�صتويل على 
مال مملوك  للغري.)3)

)2( العلم بداللة اللفظ اخل��س: 
اخل��س : هو اللفظ الذي و�صع للدللة على معنى واحد على �صبيل النفراد اأو على 

اآلية رقم )62( من سورة الزمر.  (((
اآلية رقم )38( من سورة املائدة.  (2(

راجع / علم أصول الفقه ـــ عبدالوهاب خالف ـــ دار الدعوة اإلسالمية ـــ بدون سنة طبع ــ ص )8)  (3(
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�صيء حم�صور، فاخلا�ص يدل على فرد واحد بال�صخ�ص مثل حممد واإبراهيم، اأو على 
فرد واحد بالنوع مثل رجل، وامراأة، اأو على اأفراد حم�صورة مثل ثالثة، وع�صرة.)))

ويراع���ى اأن اللفظ اخلا�ص ي���دل على معناه على �صبيل اليقني والقطع، فلفظ مائة  
يف قول���ه تعاىل "الزانية وال���زاين فاجلدوا كل واحد منهما مائ���ة جلدة ")))هو من 
قبيل اخلا�ص،وهو ي���دل على معناه دللة قطعية، فال ميكن حمله على اأقل اأو اأكرث 

من  املائة.)3)
)3( العلم بداللة اللفظ املطلق:

املطل���ق: ه���و اللفظ ُ الدال على معناة من غري قي���د ُ يقيد �صموله جلميع اأفراده، مثل 
لفظ رقبة يف قوله تعاىل "فتحرير رقبة من قبل اأن يتما�صا" )4)حيث جاء لفظ الرقبة 
مطلق���ا عن التقيي���د الذي يقلل �صيوعه���ا يف كل رقبة، فت�صمل اأي رقب���ة، �صواء كانت 
موؤمنَة اأو غرٍي موؤمنة، والفرق بني العام واملطلق، اأن العام يدل على ا�صتغراق و�صمول 
جلمي���ع اأفراده، بخالف املطلق فهو يدل على ف���رد �صائع اأو اأفراد �صائعني ولي�ص على 
جميع الأفراد، وبذلك يتناول العام دفعة واحدة كل ما ي�صدق عليه معناه من الأفراد، 

يف حني اأن املطلق ل يتناول �صوى فردًا واحدًا �صائعًا يف جن�صه من الأفراد.
)4( داللة اللفظ املقيد: 

املقي���د : ه���و اللفظ الدال عل���ى معناه مع قيد يقلل من �صيوع���ه مثل قوله تعاىل يف 
كف���ارة القت���ل اخلطاأ "ومن قت���ل موؤمنا ً فتحري���ر رقبة موؤمنة")5) فهن���ا الكفارة ل 
جت���زئ فيها مطلق الرقبة، اإمنا لبد اأن تكون رقب���ة ًموؤمنة، وقول النبي �صلى اهلل 
علي���ه و�صل���َم "ل نكاح اإل بويل و�صاه���دي عدل"، فاحلديث يقي���د ال�صهادة بو�صف 
اأو قيد اأن يكون ال�صاهد من العدول، الأمر الذي يوجب اأن يكون ال�صاهدان عدلني.

راجع / علم أصول الفقه ـــ عبدالوهاب خالف ـــ دار الدعوة اإلسالمية ـــ بدون سنة طبع ــ ص )9)  (((
اآلية رقم )2( من سورة النور  (2(

راجع / علم أصول الفقه ـــ د/ عبدالوهاب خالف ـــ دار الدعوة اإلسالمية ـــ بدون سنة طبع ــ ص 92)  (3(
اآلية رقم )3( من سورة املجادلة.  (4(
اآلية رقم )92( من سورة النساء.  (5(
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)5( داللة اللفظ الظ�هر:
الظ�ه���ر: اأ�صم ل���كل كالم ظهر املراد به لل�صامع بنف�ص �صيغته دون اأن يتوقف على 
قرين���ة خارجي���ة ُ تدل عليه ففي قوله تعاىل  "واأحل اهلل البيع وحرم الربا")))  جند 
اأن لف���ظ " اأح���ل " دل ب�صيغته على حل البيع، فدللت���ه على معناه ظاهرة، وكذلك 

لفظ "حرم" دل ب�صيغته دللة ظاهرة على حرمة الربا ))) 
وق���ول النبي �صل���ى اهلل عليه و�صلم يف البحر "هو الطهور ماوؤه واحلل ميتته" فلفظ 
الطه���ور" يدل ب�صيغت���ه دللة ظاهرة على اأن البحر مائ���ه طاهر، ولفظ احلل دل 

بذاته دللة ظاهرة على حل ميتة البحر وهي اأ�صماك البحر ونحوه.)3)
)6( داللة اللفظ اخلفي:

اخلف���ي: لف���ظ ي���دل عل���ى معن���اه دلل���ة وا�صح���ة، ولك���ن يع���ر�ص ل���ه اخلفاء يف 
انطب���اق معن���اه على بع�ص الأف���راد ل�صبب خارج عن لفظه، ول ي���زول هذا اخلفاء 

اإل بالتاأمل والجتهاد.
و�صب���ب الغمو�ص اأو اخلفاء يف اللفظ يرج���ع اإىل اأن اأحد اأفراده قد تزيد فيه �صفة 
اأو تنق����ص عن بقية اأف���راده اأو يكون له اأ�صم خا�ص، على نح���و يثري اللتبا�ص حول 
دخوله اأو عدم دخوله بني اأفراد هذا اللفظ اأو مبعنى اآخر يثار ال�صك حول انطباق 
معن���ى اللفظ علي���ه اأم ل، فعلى �صبيل املث���ال يثور ت�صاوؤل حول م���دى انطباق لفظ 
ال����صارق على الن�صال ال���ذي ي�صتغل مهارته وخفة يده فياأخذ مال غريه حال يقظته 
م�صتغ���اًل غفلت���ه وعدم انتباهه، ذل���ك اأن ال�صارق هو من ياأخ���ذ مال مملوك للغري 
م���ن حرزه، ولقد ا�صتقر اإجم���اع العلماء على اأن الن�صال يع���د �صارقًا وينطبق عليه 

حكم ال�صرقة.

اآلية رقم )275( من سورة البقرة.  (((
عبــد الوهــاب خــالفـ ــــ أصول الفقــه اإلسالمــيـ ــــ الطبعــة الــسادسةـ ـــ سنــة 373)هـــ - 954)مـ ـــ ص 3)2،  محمد   (2(

سالم مدكور ـــ أصول الفقه اإلسالمي ـــ الطبعة األولى 976)م دار النهضة العربية ــ ص 9)2.
راجع / علم أصول الفقه ـــ عبدالوهاب خالف ـــ دار الدعوة اإلسالمية ـــ بدون سنة طبع ــ ص 62)  (3(
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)7( داللة اللفظ املَجُمل: 
املجم���ل:  لفظ ل يت�صح املعنى املراد منه لذاته اأي ل�صبب يرجع  اإليه، �صواء لتعدد 
املعنى فيه، اأو لو�صعه لغري معناه اللغوي، اأو لغرابة اللفظ ول يزول خفاوؤه اإل ببيان 
ممن �صدر اللفظ املجمل منه نف�صه، فال�صالُة ً لغة تعني الدعاء، لكنها يف ال�صرع 
لها معنى خا�ص اأراده اهلل عز وجل فيها، فهي عبادٌة خم�صو�صة يف اأوقات حمددة 
وبكيفية حمددة َ و�صرائط معينة َ، وقد جاء ُ الأمر باأداء ال�صالة يف القراآن الكرمي 
جمم���ال دون تف�صيل َ، فق���ال َ تعاىل " واأقيموا ال�صالة واآتوا الزكاة")))  فلم تو�صح 
ُ الآي���ة ع���دد هذه ال�صلوات، ول كيفية اأدائها ول ع���دد ركعاتها، ول كيفية ْ القراءة 
فيه���ا، فجاءت ال�صنة املطهرُة ْ فف�صلت ْ وبينت َ هذا املجمل، فقال �صلى اهلل عليه 

و�صلم " �صلوا كما راأيتموين اأ�صلي".)))
وم���ن اأمثلته كذلك لفظ���ا الإ�صرار، والرت�صد، الواردان يف ن�ص املادة )300( من 
قان���ون  العقوب���ات القطري رقم )11( ل�صن���ة 2004 التي ن�صت عل���ى اأن " ُيعاقب 

بالإعدام، كل من قتل نف�صًا عمدًا يف اإحدى احلالت التالية:
1��� اإذا كان القتل مع �صبق الإ�صرار والرت�صد. 

ولقد جاء لفظ مع �صبق الإ�صرار والرت�صد جمملني فيها حتى جاءت املادة )301( 
لتزي���ل هذا الإجمال بن�صها عل���ى اأن:" �صبق الإ�صرار ه���و الت�صميم على ارتكاب 
الفع���ل قب���ل تنفيذه بوقت كاٍف، ُيت���اح فيه للفاعل الرتويِّ يف ه���دوء. والرت�صد هو 
انتظ���ار الفاع���ل ل�صحيته يف مكان َيعتق���د مالءمته لتنفيذ جرميت���ه. وُيعد كل من 
�صب���ق الإ�صرار والرت�صد متوف���رًا، ولو كان تنفيذ الفعل معلق���ًا على �صرط، اأو وقع 

الفعل على غري ال�صخ�ص املق�صود.".)3)

اآلية )43( سورة البقرة  (((
راجع علم أصول الفقه ـــ عبدالوهاب خالف ـــ دار الدعوة اإلسالمية ـــ بدون سنة طبع ــ ص 70) وما بعدها  (2(

راجع اجلريدة الرسمية ـــ املنشور بالعدد رقم )7( بتاريخ 2004/5/30 ـــ ص 65)  (3(
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)8( العلم بداللة اللفظ امل�شكل: 
املُ�شكل : هو لفظ ماأخوذ من قول  اأُ�صكل الأمر علي، اإذا دخِل يف اأ�صكاله اأو اأمثاله 
بحي���ث ل يع���رف اإل بدليل ُ يتميز به ُ وقد يك���ون الإ�صكال راجع اإىل وجود اأكرث من 
معن���ى للف���ظ اللفظ امل�صرتك، ولذا لزم���ت ال�صتعانة بقرين���ة خارجية حتدد هذا 
املعن���ى وُتعيَنه، مثال ذل���ك لفظ "القرء" يف الآية القراآنية الكرمي���ة { َوٱلُۡمَطلََّقُٰت 
نُفِسِهنَّ  ثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ } "واملطلق�ت يرتب����شن ب�أنف�شهن ث�لثة قروء"))) 

َ
بَّۡصَن بِأ َيَتَ

فالبع����ص ُ ي���رى اأن ع���دة املطلق���ة ثالث���ة ُ اأطهار، والبع����ص ي���رى اأن عدتها ثالث 
حي�صات، ُ واللفظ ُ نف�صه من الناحية اللغوية ي�صتوعب كاًل من املعنيني، لذا وجبت 

ال�صتعانة  بقرينة  خارجية للرتجيح  بينهما.)))
)9( العلم بداللة منطوق الن�س الق�نوين:

وه���ي تعني دلل���ة  األفاظ الن�ص القانوين على حكم �صيء مذكور فيه �صواء بطريق 
العبارة اأو الإ�صارة اأو القت�صاء وهنا يعتمد املف�ُصر يف هذا التف�صري على الرتكيبات 
اللفظي���ة للن�ص �صواء اأكانت دللة عبارة للفظ اأو دللة اإ�صارة له اأو دللة اقت�صاء، 
وم���ا حتمله هذه الرتاكيب مٍن معان وا�صحة بح�صب مدلولتها اللغوية، وذلك على 

التف�صيل الآتي:
 اأوال: داللة العب�رة:

 وه���ي ما تدل عليه عبارة الن�ص لأول وهلة من معنى �صريح مبجرد قراءته، مثال 
ذل���ك ما تن�ص عليه امل���ادة )1/39( من القانون املدين القطري رقم )22( ل�صنة 
2004 الت���ي ن����صت على اأن "تب���داأ �صخ�صية الإن����صان بتمام ولدته حي���ًا، وتنتهي 
مبوت���ه" فهنا يظهر ب�صورة وا�صحة وقاطعة من عبارة الن�ص اأن بداية ال�صخ�صية 
بامليالد واأن نهايتها هي بح�صول املوت له، ومن ثم ل يجوز له اأن ين�صرف عن هذه 
الدلل���ة الوا�صحة لعبارة الن�ص جمتهدا ً بداية ه���ذه ال�صخ�صية هي ببدء احلمل 

اآلية )88)( سورة البقرة  (((
راجع / علم أصول الفقه ـــ عبدالوهاب خالف ـــ دار الدعوة اإلسالمية ـــ بدون سنة طبع ــ ص )7) وما بعده  (2(
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مث���ال اأو ببدء خما�ص الوالدة للمراأة احلامل، ويجع���ل نهايتها بدخول الإن�صان يف 
مر�ص املوت.)))

ث�ني�: داللة االإ�ش�رة: 
فه���ي دللة اللفظ على املعنى الذي ل يتب���ادر فهمه منه، ولكنه معنى الزم للمعنى 
املتب���ادر من اللف���ظ، فدللة الإ�صارة تع���رب عن املعنى ال���الزم للمعنى املفهوم من 
عبارة الن�ص، ومن ثم فاإن هذا املعنى ل يتبادر للذهن لأول وهلة من عبارة اللفظ 
واإمن���ا يحت���اج اإىل اإعمال العقل لفهم لزوم اإ�صارة العبارة اإليه، اأي اأن �صمنًا، ولعل 
م���ن الأمثلة يف الق���راآن الكرمي قوله تع���اىل "والوالدات ير�صع���ن اأولدهن حولني 

كاملني ملن اأراد اأن يتم الر�صاعة وعلى املولود له رزقهن وك�صوتهن"))) 
فالآية الكرمية تدل بطريق العبارة على اأن والد الطفل هو باملعروف املكلف بنفقة 
الوال���دة املر�صعة م���ن رزق وك�صوة، فهذا هو املعنى املتب���ادر اإىل الذهن لأول وهلة 
م���ن عبارة الآية دون اأدنى تاأمل اأو تدبر، كما ت���دل بطريق الإ�صارة اإىل معنى اآخر 
ل يتب���ادر اإىل الذه���ن لأول وهله، ولكن يحتاج يف معرفت���ه والو�صول اإليه اإىل تدبر 
وتاأمل، لكنه معنى الزم للمعنى املتبادر، األ وهو اأن الوالد هو من ين�صب اإليه املولود 
ولي����ص الوالدة، ل�صيما واأن الآية القراآنية اأ�صاف���ت الولد اإىل والده ومل ت�صفه اإىل 

والدته، وذلك يف قوله تعاىل " وعلى املولود له".)3)
فحرف المل هو لالخت�صا�ص، ومن بني اأنواع الخت�صا�ص بالن�صب قوله تعاىل "يا 
اأيه���ا الذين اأمنوا اإذا تداينتم بدين اإىل اأج���ل م�صمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب 
بالع���دل ول ي���اأب كات���ب اأن يكتب كما علم���ه اهلل فليكتب وليملل ال���ذي عليه احلق 
وليت���ق اهلل رب���ه ول يبخ�ص منه �صيئ���ا")4) فالآية الكرمية ت���دل بطريق العبارة على 

راجع اجلريدة الرسمية ـــ املنشور بالعدد رقم )))( بتاريخ 2004/8/8 ـــ ص 376  (((
اآلية )233( سورة البقرة  (2(

ــــ بــدون سنــة طبــعـ ـــ ص 45) ومــا  ــــ دار الدعــوة اإلسالميــةـ  راجــع / علــم أصول الفقــهـ ــــ د/ عبدالوهــاب خــالفـ   (3(
بعدها

اآلية )282( سورة البقرة.  (4(
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طلب كتابة الدين املوؤجل اإىل اأجل م�صمى واأن يتوىل هذه الكتابة �صخ�ص مو�صوف 
بالعدل، ثم تدل بطريق الإ�صارة على اأن هذه الكتابة تكون لها حجيتها يف الإثبات 
ومث���ال ذلك اأي����صا ما تن�ص عليه امل���ادة )586( من القانون امل���دين القطري اأنه 
"اإذا مل يح���دد املتعاقدان الأجرة اأو كيفي���ة تقديرها، اأو اإذا تعذر اإثبات مقدارها، 
وجب���ت اأج���رة املثل وقت اإبرام العق���د" فعبارة الن�ص تدل �صراح���ة على العتداد 
باأجرة املثل عند عدم التفاق على الأجرة يف العقد ول على كيفية تقديرها اأو اإذا 
اتفق عليها لكن تعذر اإثباُتها، ويف ُ نف�ص الوقت ت�صري عبارُة الن�ص اإىل معنى الزم 
م�صتف���اد من عبارة الن�ص وه���و �صحة عقد الإيجار وع���دم بطالنه رغم خلوه من 

اتفاق بني طرفيه على مقدار الأجرة اأو كيفية تقديرها . 
ث�لث�: داللة االقت�ش�ء:

ه���ي دللة الكالم على املعنى الذي يتوقف عل���ى تقديره فهذه الدللة تتعلق مبعنى 
مل اأو ع���ق ًا �صدق هذا الكالم اأو �صحت���ه �صرعا هذه املادة تعادل املادة 562 مدين 
م����صري. هذه املادة تعادل امل���ادة 1033 /1 مدين م�صري  تذك���ره عبارة الن�ص 
ومل ت����صر اإليه ولكنها تقت�صي���ه حتى ت�صدق هذه العب���ارة اأو ً ً اأو عقال، اأو هي كما 
يق���ول بع�صه���م - وبحق - دللة اللف���ظ ي�صتقيم معناها �صرعا عل���ى م�صكوت عنه 
يتوق���ف �صدقه و�صحته وا�صتقامته على ذلك امل�صكوت عنه، مثال ذلك قوله تعاىل 
ُٰتُكۡم َوَخَٰلُٰتُكۡم َوَبَناُت  َخَوٰتُُكۡم وََعمَّ

َ
َهُٰتُكۡم َوَبَناتُُكۡم َوأ مَّ

ُ
أ { ُحرَِّمۡت َعلَۡيُكۡم 

َهُٰت  مَّ
ُ
َضَٰعةِ َوأ َن ٱلرَّ َخَوٰتُُكم ِمّ

َ
ۡرَضۡعَنُكۡم َوأ

َ
ِٰتٓ أ َهُٰتُكُم ٱلَّ مَّ

ُ
ۡخـــِت َوأ

ُ
ِخ َوَبَناُت ٱۡل

َ
ٱۡل

َّۡم  ِٰت َدَخۡلُتم بِِهنَّ فَإِن ل ن نَِّســـآئُِكُم ٱلَّ ِٰت ِف ُحُجورُِكم ِمّ ئُِبُكُم ٱلَّ نَِســـآئُِكۡم َوَرَبٰٓ
ۡصَلٰبُِكۡم 

َ
ِيَن ِمۡن أ ۡبَنآئُِكُم ٱلَّ

َ
تَُكونُواْ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََل ُجَنـــاَح َعلَۡيُكۡم وََحَلٰٓئُِل أ

َ َكَن َغُفوٗرا رَِّحيٗما ٢٣ } الن�ص  ۡخَتۡيِ إِلَّ َما قَۡد َســـلََفۗ إِنَّ ٱللَّ
ُ
ن َتَۡمُعواْ َبۡيَ ٱۡل

َ
َوأ

الظاه���ر من عبارة الآية الكرمي���ة ههنا ل ي�صتقيم فهمنا مل���راده اإل بتقدير معنى 
اآخ���ر يقت�صي���ه الن����ص ويحتمه لزوما وهو هن���ا نكاح اأي من ه���وؤلء املحرمات من 
الن����صاء، اإذ ي�صتحيل اأن يقع التحرمي يف ه���ذه الآية الكرمية على ذوات املذكورات 
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فيها واأ�صخا�صهن، واإمنا الطبيعي الذي ل ي�صتقيم املعنى اإل به هو اأن التحرمي هنا 
يقع على الزواج من اأي واحدة منهن.)))

)10( داللة مفهوم الن�س الق�نوين:
وق���د يحدث األ ي�صعفن���ا التف�صري اللفظي وحده يف معرفة معن���ى الن�ص، وذلك حينما 
تق����صر األفاظ الن�ص وعبارات���ه عن بيان مراد هذا الن�ص ومعن���اه، الأمر الذي يحتم 
علين���ا اأن نغو�ص يف اأعم���اق الن�ص لنقف على روحه وفح���واه، وذلك من خالل اللجوء 
اإىل التف����صري املنطق���ي، ذلك التف����صري الذي ل يكتفي مبجرد مطالع���ة ظاهر الألفاظ 
والعب���ارات، اإمن���ا ينظ���ر نظرة عميق���ة اإىل داخ���ل الن����ص لي�صتلهم معن���اه من روحه 
ومفهوم���ه، ل من لفظه وعبارته، وهذا ي�صتوج���ب �صرورة اأن يكون تف�صري، هذا الن�ص 
يقرر قاع���دة عامة، ذلك اأن ًالن�ص الذي يت�صمن ا�صتثناء ل يجوز التو�صع يف تف�صريه، 
اإمن���ا يجب الوقوف عند املعنى امل�صتفاد م���ن األفاظه وعباراته واإذا كانت دللة منطوق 
الن����ص تعن���ي دللة األفاظه على حك���م �صيء مذكور فيه عن طريق العب���ارة اأو الإ�صارة 
اأو القت����صاء، فاإن دلل���ة املفهوم تعني دللة األفاظه على حك���م �صيء غري مذكور فيه، 
فمن خالل هذه الدللة ن�صتخرج اأو ن�صتنبط اأحكاما يرد ذكرها يف الن�ص وهي نوعان:

اأول : دلل���ة مفهوم املوافقة اأو ال�صتنتاج بطري���ق القيا�ص ويق�صد بها اإثبات حكم 
�صيء من����صو�ص علي���ه ل�صيء غ���ري من�صو�ص علي���هٍ  ل�صرتاكهم���ا يف علة احلكم، 
اأو مبعن���ى اآخر هي اإحلاق واقعة غ���ري من�صو�ص عليها، بواقع���ة  اأخرى من�صو�ص 
عليه���ا لحتادهما يف علة احلكم اأن تكون هات���ان الواقعتان  اأي الواقعة املن�صو�ص 
عليها، والواقعة غري املن�صو�ص عليها، والتي يجري اإحلاقها بها م�صرتكتني يف العلة 
ب�صورة مت�صاوية، وعندئ���ذ، اأم كانت العلة اأظهر واأبرز يف الواقعة غري املن�صو�ص 
عليها من يكون القيا�ص عاديا من باب اأوىل اأو قيا�صا ً جليا تلك الواقعة املن�صو�ص 
عليه���ا، فيك���ون القيا�ص قيا�صا وقد �صمي���ت دللة مفهوم املوافقة به���ذا ال�صم لأن 

مدلول اللفظ يف حمل  يف  ال�صكوت موافق ملدلوله يف حمل النطق.)))

راجع / علم أصول الفقه ـــ عبدالوهاب خالف ـــ دار الدعوة اإلسالمية ـــ بدون سنة طبع ــ ص 50) وما بعدها  (((
راجع / علم أصول الفقهـ ــ د/ عبدالوهاب خالفـ ــ دار الدعوة اإلسالميةـ ــ بدون سنة طبعـ ـ ص 54) وما بعدها  (2(
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املبحث الرابع
ال�صياغة اجلامدة وال�صياغة املرنة

تنق����صم ال�صياغة الت�صريعية اإىل �صياغة جامدة و�صياغة مرنة، ال�صياغة اجلامدة 
ه���ي ال�صياغ���ة التي حتت���وي على ف���رو�صا معينة، وحلول���ه ثابتة ل ميك���ن اأن تتغري مع 
تغ���ري املالب�صات اأو الظروف املتعلقة بكل فرد يندرج حت���ت هذا الفرتا�ص، وال�صياغة 
اجلام���دة حتدد ثب���ات القاعدة القانونية بالن�صب���ة للحل املطبق عليه���ا اأو الوقائع التي 
تخ����صع له���ا، وبذلك يقت����صر عمل الق���ا�صي على تطبي���ق القاعدة القانوني���ة والتثبت 
م���ن الوقائع، ومن اأمثلة ال�صياغ���ة اجلامدة �صياغة قواعد حتدي���د مواعيد الطعن يف 
الأح���كام، وقواعد حتدي���د �صن الأهلية،اأما النوع الثاين ه���و ال�صياغة املرنة التي تكون 
متغرية بحيث ت�صتجيب للظروف املختلفة التي ل ميكن خاللها التعرف على املالب�صات 
اخل���ا�صة باحل���الت الفردية، فال�صياغة املرنة متنح الق���ا�صي خرية يف التطبيق طبقا 

لختالف احلالت  و�صلطة تقديرية كبرية مثال تقدير التعوي�ص املقرر جلرب ال�صرر.

ال�شي�غة اجل�مدة:
يق����صد بال�صياغة اجلامدة التعب���ري عن حكم القانون باألف���اظ وعبارات ل حتتمل 
التقدير كونها ل ترتك للقائم على تطبيق القانون جمال رحبًا عند تطبيقه مع اللتزام 
القان���وين بطريق���ة قاطع���ة وحم���ددة ل حتتمل ال����صك والتاأوي���ل، وتعطي ثبات���ًا للن�ص 
القان���وين، وت�صتعمل يف الن�صو�ص التي ل ميكن الجتهاد يف م�صمونها كتحديد مواعيد 
الطع���ن وال�صتئن���اف ومتى فات امليعاد املحدد للطعن ف���اإن القا�صي ل ميلك ال احلكم 

بعدم قبول الطعن املرفوع بعد امليعاد.
 وتقوم ال�صياغة اجلامدة على اأ�صا�ص حرمان القا�صي من �صلطة التقدير عند تطبيق 
القاع���دة القانوني���ة، والتي ل تاأخذ بع���ني العتبار ما مييز كل حالة م���ن احلالت التي 
تطب���ق عليها تلك القاعدة القانونية من ظروف ومالب�صات، حيث تعد �صياغة القاعدة 
القانونية جامدة اإذا كانت تواجه افرتا�صا معينا اأو وقائع حمددة وتت�صمن حال ثابتا ل 
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يتغ���ري مهما اختلفت الظروف واملالب�صات، لذا يجد القا�صي نف�صه)))  م�صطرا لتطبيق 
احلل اأو احلكم مبجرد توافر الفر�ص املخاطب بالقاعدة القانونية وحتدد الواقعة التي 
يكون اخلطاب ب�صاأنها وحتدد اأثر الواقعة، ويكون كل ذلك بو�صف من�صبط ل يدع جمال 
لختالف وجهات النظر، ولل�صياغة اجلامدة عدد من املزايا منها الثبات واإقرار الأمن 
يف املجتم���ع بتحقي���ق العدالة فال تتف���اوت الأحكام بتفاوت اجتهاد الق����صاة، بالإ�صافة 
اإىل ت�صهي���ل الف�صل يف املنازعات بحيث يدرك كل فرد بف�صلها مركزه القانوين فريتب 
�صوؤونه على اأ�صا�ص تلك القاعدة، كما تعمل ال�صياغة اجلامدة على ا�صتقرار املعامالت 
و�صهول���ة الف�صل يف املنازعات بحيث جتع���ل دور القا�صي يف تطبيق القانون دورًا اآليا ل 
يحت���اج منه اإىل عناء كبري، فاملتعاقدان يكونان على بينة من امل�صمون القاطع للقاعدة 

القانونية التي ي�صتندون اإليها يف اإبرام العقد اأو الت�صرف القانوين. 
ومع ذلك فاإنه يعاب على ال�صياغة اجلامدة اأنها تغفل الظروف واملالب�صات اخلا�صة 
ب���كل حالة على حده، واأنها ب�صبب جمودها تعج���ز عما حلقه التطورات وما ي�صتجد من 
حالت ووقائع عن���د التم�صك بتطبيق القاعدة القانوين، فهي ل تراعي الفروق الفردية 

لكل حالة، ول ت�صتوعب املتغريات التي ت�صعى ال�صياغة اإىل حتقيقها.

ال�شي�غة املرنة:
يق�صد بال�صياغ���ة املرنة التعبري عن حكم القانون باألف���اظ وعبارات وا�صعة املعنى 
ت�صمح بتغيري احللول تبعا للظ���روف والأحوال وملا يقدره القائم على تطبيق القانون)))، 
بالت���ايل يختل���ف مدلول هذه ال�صياغة باختالف ما ين���درج حتتها من حالت ووقائع ل 
ميك���ن حتديدها ح�صرًا عن���د �صياغة الن�ص الت�صريعي، مثل حتدي���د الأ�صرار الواقعة 
عل���ى الآخرين ومقدار التعوي�ص امل�صتحق جلربها، وتكون ال�صياغة القانونية مرنة اإذا 
اكتفت بالتعبري عن م�صمون القاعدة القانونية بطريقة غري حمكمة ول معيارية ت�صمح 

)))  أنور سلطان، املبادئ القانونية العامة، صفحة 94 الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، بيروت، 983).
)2)  عليــوة مصطفــى فتــح البــاب، أصول سن وصياغــة وتفسيــر التشريعات - دراسة فقهيــة عملية مقارنة، اجلزء 

األول، الطبعة األولى، مكتبة كوميت، الكويت، 2007،ص 937
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للق���ا�صي ب�صلط���ة تقديرية وا�صعة يف تطبيقه���ا ا�صتجابة للظ���روف ومقت�صيات العدالة 
وميكن���ه من تنويع احللول بتنوع احلالت مما يجعل القاعدة القانونية �صاحلة للتطبيق 
عل���ى اأحداث عديدة، ومنا�صبة لأزمنة ممتدة، وجتعل الت�صريعات حية ت�صري فيها روح 

متجددة عند التطبيق. 
من اأمثلة ال�صياغة املرنة قواعد قانون العقوبات التي تقوم بو�صع حدين اأق�صى واأدنى 
للعقوبة مع ترك احلرية للقا�صي اجلنائي يف تطبيق العقوبة املنا�صبة للظروف اخلا�صة 

بكل جرمية على حده بني هذين احلدين طبقا لظروف كل جرمية والفاعلني فيها.
وال�صياغ���ة املرن���ة حتق���ق عددًا م���ن املزايا، فه���ي واإن كانت حتقق عدال���ة اأكرث يف 
التطبي���ق كونها ُتدخ���ل يف احل�صبان ظروف ومالب�صات كل حال���ة على حده عالوة على 
قدرتها على مواكبة التطور الجتماعي ومواجهة ما ي�صتجد من حالت وتراعي العدالة 
الفردية، اإل اأن ذلك يتم على ح�صاب الأمن يف املعامالت بني الأفراد وا�صتقرار املراكز 
القانونية، فهي متنح القا�صي �صلطة تقديرية وا�صعة قد جتعله متحكمًا ل قا�صيًا بقانون 

يعرف النا�ص فيه حقوقهم وواجباتهم، فهي بذلك ُت�صهل للف�صاد طريقا.
احل�جة لل�شي�غتن مع�ً:

يف الواق���ع اأن القانون بحاجة اإىل النوعني ال�صابق���ني من ال�صياغة يف نف�ص الوقت، 
ف���الأ�صل اأن تكون القواعد القانونية من�صبطة وحمددة، اإل اأنه توجد حالت كثرية لبد 
واأن ت�صاغ فيها تلك القواعد ب�صورة مرنة تتجاوب مع الظروف املتغرية، اإل اأنه اأحيانا 
م���ا يف�صل ال�صائغ هجر القاعدة القانونية اجلامدة وياأخذ باملعيار املرن يف حالة عدم 
ت����صاوي التزام���ات كل من الطرفني يف العقد، تاركا للق���ا�صي تقدير كل حالة على حده 
وذل���ك لكي تت���الءم القاع���دة القانونية مع تباين احل���الت الواقعية كم���ا هو احلال يف 

نظرية الظروف ال�صتثنائية.
وف���ى احلقيق���ة، ف���اإن مطلب الت���وازن يف ال�صياغة ل ين����صرف يف ه���ذا املقام اإىل 
م�صمون القواعد القانونية اأو توجهات امل�صرع، فهذه م�صاألة �صيا�صية حتكمها اعتبارات 
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ذاتي���ة ل���دى امل�صرع، ولكن���ه ين�صرف اإىل املرون���ة يف مظلة القاعدة بحي���ث تعي�ص مدة 
اأطول، وت�صفر عن تعقيدات ولب�ص اأقل عند التطبيق. 

اأم���ا اأن اختب���ار مرون���ة وت���وازن ال�صياغة ميثل���ه الق����صاء باأف�صل ما يك���ون، ولكن 
بالإ�صاف���ة اإىل ذل���ك هناك م���ا ي�صمى الق�صاء الواق���ف والفقه القان���وين. وكلما كانت 
ال�صياغ���ة مدرو�صة عن طريق البح���ث والت�صاور مع املحامني وفقه���اء ودار�صو القانون 
وخمتل���ف اجله���ات املخاطبة باأحكام القان���ون، كلما وّفر ذلك عمق���ا اأكرب لها، وجعلها 

اأقرب اإىل التطبيق على النحو املبتغى لدى امل�صرع. 
وتالفيا لعيوب كال الأ�صلوبني يف ال�صياغة يرى البع�ص الأخذ باأ�صلوب مركب، مييل 
اإىل حتدي���د ح���دود احلكم بدقة اأكرب، ولكن���ه ل يزال يت�صم باملرون���ة فيما بني احلدين 

مثال: عقوبة ل تقل عن كذا ول تزيد عن كذا ملن فعل كذا. 

املبحث اخلام�س
امل�صوؤولية الأخالقية لل�صائغني

بق���در ما للمل���كات املادية لدى ال�صائغ���ني )القائمني على اإع���داد الت�صريعات( من 
اأهمية تنعك�ص اإيجابًا على م�صتوى اجلودة الت�صريعي، فاإن للجانب املعنوي لدى ال�صائغ 

اأهمية كربى يف اإخراج هذه الت�صريعات على �صورتها املثلى.
ونعني باجلانب املعنوي هنا هو ذلك اجلانب الذي ي�صتلهم ال�صمري الأخالقي والذي 
يج���ب اأن يتحلى ب���ه ال�صائغ بالقدر الذي يجعل م���ن الت�صريع بنيان���ًا متالفًا ومن�صجمًا 
ومع�صوم���ًا - ق���در الإم���كان - م���ن الق����صور اأو املخالف���ات الد�صتوري���ة اأو القانوني���ة، 
فامل�صوؤولي���ة الأخالقي���ة م�صوؤولي���ة ذاتية اأم���ام اهلل وال�صم���ري، على خالف امل�صوؤولي����ة 
القانوني���ة فاإنها م�صوؤولية �صخ�ص اأمام �صخ����ص اآخر، وامل�صوؤولية الأخالقية ذات نطاق 

وا�صع متار�صها قوة داخلية هي قوة النف�ص والوجدان واملراقبة الذاتية))).

(1) See generally, David Marcello, The Ethics and Politics of Legislative Drafting, 70 Tulane 
Law Review, 2437 (1996). 
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تقوم امل�صوؤولية الأخالقية على اأ�صا�ص جوهري يتمثل ب�صرورة اأن يدرك من يقوم بال�صياغة 
باأن���ه م�صوؤول لي�ص عن �صكل م�صروع الت�صريع فح�صب واإمنا عن مو�صوعه وجوهره اأي�صًا، واأن 
يع���ي النظام الت�صريعي واآليات وتطوير القواعد الت�صريعي���ة مبا يخدم الأفراد واملجتمع، واأن 
ي���ر�صخ يف القواعد الت�صريعية مبادئ العدال���ة وامل�صاواة و�صيادة القانون، كما يجب اأن يدرك 
ال�صائ���غ اأن الت�صريع اأحد الإبداعات الجتماعية  الكربى لالإن�صان وهو يتخلل ب�صكل اأو باآخر 
الأغل���ب الأعم من مظاهر �صئونه القت�صادي���ة والجتماعية وال�صيا�صية)))، بحيث يجب عليه 
اأن ميتن���ع عن امل�صاركة يف �صياغ���ة اأي ت�صريع يتعار�ص مع منهج ال�صياغة الت�صريعية ال�صليم 
وقي���م ومب���ادئ العدالة وال�صمري، كم���ا يجب علي���ه اأن يرف����ص ال�صرتاك يف ت�صريع يخالف 

الد�صتور اأو ي�صكل تعديا على القواعد العامة يف النظريات القانونية الأ�صا�صية)))
ومتتد امل�صوؤولية الأخالقية لل�صائغني لت�صمل �صرورة النتباه اإىل مدى تاأثري الت�صريع 
على الأو�صاع القائمة، و�صرورة الت�صاور مع اجلهة طالبة الت�صريع والأ�صخا�ص يف مواقع 
امل�صوؤولي���ة العليا للتحقق من اأي اآثار �صلبي���ة قد تنجم عن تطبيق الت�صريع، وما اإذا كان 
اإط���ار هذه الآث���ار تقت�صر على ال�صعي���د الوطني اأم متتد لت�صم���ل ال�صعيدين الإقليمي 
والدويل، وم���ن مظاهر امل�صوؤولية الأخالقي���ة لل�صائغ الهتمام بال���درا�صات والأبحاث 
الالزم���ة لإعداد الت�صريع���ات والإحاطة العلمية بالظاهرة الجتماعي����ة حمل الت�صريع، 

ذلك لتفادي ظاهرة تعديل الت�صريع ب�صكل م�صتمر بعد فرتة وجيزة من اإ�صداره.
كما يجب على ال�صائغ طرح الت�صريع للنقا�ص العام وجلمهور النا�ص والفاعلني لأخذ 
و�صم���اع وجهات نظرهم ومالحظاتهم على م�صروع القانون واكت�صاف مواطن اخللل اإن 
وج���دت، واأن يراعي يف جميع الأحوال تدرج القواع���د الت�صريعية واإلزاميتها املتمثلة يف 
الد�صت���ور والتفاقي���ات واملعاهدات الدولية، والقانون العادي وق���رارات جمل�ص الوزراء 

والوزراء فيما عرف مبراعاة الهرم الت�صريعي)3).

)))  سري محمود صيام، املعايير احلاكمة جلودة صناعة التشريع، مرجع سابق، ص )4)
)2)  نصر كمال نصراوين ـ املرجع السابق ـ بحث منشور مبجلة كلية القانون الكويتية العاملية - السنة اخلامسة 

- مايو 7)20 ص 427
دليل الصياغة التشريعي الفلسطيني الصادر عن ديوان الفتوى والتشريع ومعهد احلقوق بجامعة بيرزيت،   (3(

مرجع سابق، ص 34.
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وعلى �صبيل املثال ل احل�صر نورد يف هذا املقام بع�ص القواعد الأخالقية التي يجب 
اأن يتحلى بها من يتوىل عملية ال�صياغة وهي النحو التايل:

)1( األ يتاأثر بالتعليم���ات اأو التوجهات ال�صيا�صية التي قد تثنيه عن اإعداد الت�صريع 
وفقًا لأط���ر امل�صروعية والد�صتورية امل�صتقر عليه���ا، وعليه يف جميع الأحوال اأن 
يدون راأيه القانون يف مذكرة داخلية ترفق بامل�صروع الذي يرى يف اأية خمالفات 

للثوابت الت�صريعية والقانونية.
)2( اأن ي���درك اأنه م�صوؤول اأمام اجلهة الت���ي اناطت به �صياغة م�صروع القانون عن 
�صكل���ه ال�صياغي، فمثلم���ا يدين املحامي اأثناء املحاكم���ة بواجب الولء اإىل كل 
من املوكل والنظام الق�صائي فاإن ال�صائغ يدين كذلك الولء اإىل كل من املوكل 

والنظام الت�صريعي.
)3( اأن يتواف���ر في���ه الكفاءة والتق���ان يف �صياغة م�صروعات قوان���ني �صحيحة من 

الناحية ال�صكلية.
)4( اأن يدي���ن بواجب ال�صري���ة والأمانة الت�صريعية التي توج���ب عليه األ يف�صي �صرًا 

يتعلق مبو�صوع امل�صروع الذي يعكف على اإعداده.
)5( األ يت�صدى لعملية ال�صياغة اإل اإذا كان ميلك الأدوات واملهارات الكافية لإتقان 
ه���ذا العمل، واأن يتوفر يف ال�صائغ عن�صر احليادية واملو�صوعية، واأن يدرك اأن 

العمل الت�صريعي بحاجة اإىل كفاءة وحرفية من الناحية ال�صكلية واملو�صوعية.
)6( ع���دم العتم���اد الكلي عل���ى خربته ال�صخ�صي���ة املتح�صلة من جت���ارب �صابقة 
يف �صياغ���ة الت�صريع���ات دون وج���ود اآلية موؤ�ص�صي���ة وا�صحة موح���دة لل�صياغة 
الت�صريعية، فال�صائغ يجب اأن يلتزم با�صت�صارة اجلهات ذات العالقة بالت�صريع 

واخلرباء واملخت�صني يف املوا�صيع التي حتتاج اإىل خرباء متخ�ص�صني.
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املبحث ال�صاد�س
القواعد التي اأقرتها اللجنة الدائمة لل�صوؤون الت�صريعية)1(

يف جمال اإعداد و�صياغة الأدوات الت�صريعية )خالل 15 عامًا(

اأواًل: العنوان والديب�جة ونوعية االأداة:

)1( عن���د اإعداد م����صروع قانون، تك���ون الأداة "ق�نون����ً" ولي�ص "مر�شوم����ً بق�نون" 
ولو مت اإعدادها بني اأدوار انعقاد جمل�ص ال�صورى.

)2( ُتَعْن���ون م�صروعات القرارات الوزارية مب�صم���ى الوزير املخت�ص حتديدًا، فيقال 
مثاًل "م����صروع قرار وزي���ر التج���ارة وال�صناعة )__( بدًل م���ن "م�صروع 

قرار وزاري..".
)3( ت���و�صع فا�صل���ة بع���د عبارة "نح���ن اأمري دول���ة قط���ر"، اأو "جمل�س ال���وزراء "، 

اأو "رئي�س جمل�س الوزراء ".
)4( ت����صدر الأداة الت�صريعي���ة �صواء كان���ت قانونًا اأو غريه مما ي����صدر عادة با�صم 
ح����صرة �صاح���ب ال�صمو الأمري بعب���ارة "نحن اأم���ري دولة قط���ر" حتى ولو كان 

الأمري وقت اإعدادها غائبًا ويقوم بالعمل مقامه "نائب الأمري".
)5( و�صع اأرقام امل�صروعات واملواد التي ترد يف العنوان اأو الديباجة اأو مواد املو�صوع 

دائمًا بني قو�صني )�( لإبرازها اإبرازًا كافيًا.
)6( يراع���ى يف اإعداد ديباجات م�صروعات القوانني والق���رارات الأمريية، الإ�صارة 
فق���ط اإىل الد�صت���ور، والأداة الت�صريعي���ة حم���ل التعدي���ل اأو املرتبط���ة ارتباطًا 

وثيقًا به.

قام بإعداد تلك القواعد املستشار عادل أحمد الشربيني ـ مذكرة غير منشورةـ  (((
جتدر اإلشــارة إلى أن املستشــار عادل أحمد الشــربيني عمل مستشــارًا قانونيًا بالديوان األميري بدولة قطر 
خلدمــة امتــدت إلــى أربعــني عامــًا، ويف تاريخ 2) نوفمبر 9)20 منحه صاحب الســمو الشــيخ متيم بن حمد آل 

ثاني أمير دولة قطر وشاح حمد بن خليفة تقديرًا جلهوده القيمة يف خدمة الدولة.
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)7( يراعى عدم و�صع حرف )م( بعد بيان ال�صنة ال�صادر فيها القانون اأو غريه من 
الأدوات الت�صريعية، �صواء يف الديباجة اأو مواد املو�صوع.

)8( يحذف من الديباجة دائمًا عبارة "وبن�ء على اقرتاح ...." اأو "بن�ء على اعتم�د 
....." ويو�صع بدلها "وعلى اقرتاح....." اأو "على اعتم�د........".

)9( ي����صار يف الديباج���ة اإىل قوان���ني الإ�صدار، كقان���ون اإ�صدار قان���ون املحام���اة 
اأو القان���ون امل���دين اأو قانون املرافع���ات املدنية والتجارية اأو قان���ون الإجراءات 

اجلنائية كما يلي:
"وعل���ى قانون الإج���راءات اجلنائية ال����صادر بالقانون رق���م )-( ل�صنة .....، 

والقوانني املعدلة له، ......... " .
اأو "وعل���ى القانون امل���دين ال�صادر بالقان���ون رقم )-(، والقوان���ني املعدلة له، 

."........
)10( يف ديباجة م�صروعات القرارات الوزارية ل ي�صار اإىل الد�صتور ويكتفي بالإ�صارة 
اإىل الأداة الت�صريعي���ة املرتبط���ة بامل���و�صوع، واإىل الق���رار الأم���ريي رقم )29( 
ل�صن���ة 1996 ب�صاأن ق���رارات جمل�ص الوزراء التي ترف���ع لالأمري للت�صديق عليها 

واإ�صدارها.
)11( يف ديباجة م�صروعات قرارات جمل�ص الوزراء ي�صار اإىل الد�صتور.

وي����صاف اإىل الديباج���ة القرار الأمريي رقم )29( ل�صن���ة 1996 ب�صاأن قرارات 
جمل�ص الوزراء التي ترفع لالأمري للت�صديق عليها واإ�صدارها.

)12( ي���درج بالديباجة اجلهة املقرتح���ة بالقان���ون اأو الأداة الت�صريعية ب�صفة عامة، 
ويج���ب اأن تكون ه���ي اجلهة املخت����صة قانونًا بذل���ك، ول يجوز اإ�صن���اد اقرتاح 

امل�صروع اإىل اأية جهة تكون غري خمت�صة بتقدمي القرتاح.
)13( يف عناوي���ن امل�صروع���ات الت���ي تت�صم���ن ا�صتثن���اء بع����ص ال����صركات امل�صاهم���ة 
اأو غريها، اأو اإعفاءها م���ن ال�صرائب اأو الر�صوم، ل يذكر نوع ال�صركة امل�صتثناة 
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اأو املعف���اة بعبارة "�صرك���ة ذات م�صوؤولية حم���دودة ذ.م.م "اأو" �صركة م�صاهمة 
قطرية �ص.م.ق "ويكتفي بذكر نوعيتها يف مواد امل�صروع فقط .

)14( اإذا ت�صمنت املادة بنودًا، فيكون تق�صيمها بالرتتيب التايل:
............................................................................................... -1
............................................................................................... -2

) اأ ( .....................................................................................

)ب( .....................................................................................
............................................................................................... -3

)15( تو�صع الأرقام بني القو�صني.
)16( تكتب املبالغ بالأرقام اأوًل وتو�صع بني قو�صني، ويتبع ذلك بيانها باحلروف.

)17( عن���د اإع���داد ت�صريع يت�صم���ن الإ�صارة اإىل ت�صري���ع �صابق، يكتف���ي بذكر عنوان 
الت�صري���ع ال�صابق، دون بي���ان رقمه و�صنة �صدوره، حتى ل ي�صتدعي الأمر اإدخال 

تعديالت، يف حالة �صدور ت�صريعي جديد يلغى اأو يعدل الت�صريع ال�صابق.
)18( يف حال���ة �صدور ت�صري���ع يلغ���ي بع�ص مواد ت�صري���ع �صابق، ل ين����ص يف الت�صريع 
اجلدي���د على اإعادة ترقيم املواد التي تلي املادة امللغ���اة، واإمنا تبقى هذه املواد 

باأرقامها دون تعديل.
)19( عن���د اإعداد م����صروع يت�صمن اإن�صاء جهاز، تك���ون الأداة الت�صريعية "قانون" اإذا 
كان اجله���از املراد اإن�صاوؤه م�صتقال عن اأي وزارة اأو جهاز حكومي، وتكون الأداة 
"ق���رار اأم���ريي" اإذا كان اجلهاز املذكور تابعًا لأي وزارة اأو جهة حكومية وجزءًا 

من هيكلها التنظيمي.
)20( يرتب الوزراء اأو الوزارات، �صواء يف الديباجة اأو يف مواد الت�صريع، وفقًا للرتتيب 

الوارد يف اآخر اأمر اأمريي، �صادر بت�صكيل جمل�ص الوزراء.
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ث�ني�ً : التع�ريف واملواد اخلت�مية واملالحق :

)1( تتم �صياغة مادة التعاريف كما يلي:
"يف تطبي���ق اأحكام هذا القانون اأو املر�صوم بقان���ون، تكون للكلمات اأو العبارات 

التالية املعاين املو�صحة قرين كل منها، ما مل يقت�ص ال�صياق معنى اأخرى."
ويق�صد بالكلمة ال�صطالح املكون من مقطع واحد ويق�صد بالعبارة ال�صطالح 

املكون من مقطعني فاأكرث.
يراع���ى عدم ت�صمني التعاري���ف اأحكامًا مو�صوعية وتدرج هذه الأحكام يف مواد 

امل�صروع وحدها دون مواد التعاريف.
)2( يراعى عدم ت�صمني التعاريف اأحكامًا مو�صوعية، وتدرج هذه الأحكام يف مواد 

امل�صروع وحدها دون مواد التعاريف.
)3( ل يجوز لالأجهزة املخت�صة باإع���داد اأو مراجعة م�صروعات الت�صريعات، اإدخال 
اأي تعديالت على التعريفات الفنية الواردة من اجلهة املخت�صة اأ�صاًل بو�صعها، 

اإل بعد الرجوع اإليها واأخذ موافقتها.
)4( تتم �صياغة مادة الإلغاء يف نهاية امل�صروع كما يلي:

"يلغ���ى القان���ون رقم )-( ل�صنة .......، كما يلغ���ى كل حكم يخالف اأحكام هذا 
القانون "ح�صب الأحوال.

)5( تتم �صياغة مادة النفاذ يف نهاية امل�صروع كما يلي:
"على جميع اجلهات املخت����صة، كل فيما يخ�صه، تنفيذ هذا القانون وين�صر يف 
اجلري���دة الر�صمية "ح�صب الأحوال، ول تذكر يف هذا ال�صياق عبارة " ويعمل به 

اعتبارًا من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية " .
)6( يكتب تاريخ �صدور امل�صروع بالتاريخ الهجري قبل امليالدي كما يلي:

"�صدر بالديوان الأمريي بتاريخ: .../.../1422 ه� "
املوافق:  .../.../2001 م "
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)7( يف حال���ة وجود جداول ملحقة مب����صروع الأداة الت�صريعية تكتب اأرقام اجلداول 
بالأرق���ام احل�صابي���ة الع�صري���ة )5،4،3،2،1......( فق���ط ول تكتب باحلروف 

الهجائية اإل يف �صلب القانون.

ث�لث�ً : مواد امل�شروع وتق�شيم�ته :

)1( تق�صم الأدوات الت�صريعية التي جتاوز موادها )30( مادة، اإىل اأبواب اأو ف�صول 
اأو كليهما ح�صب الأحوال.

)2( بالن�صبة للمواد التي تتاألف من عدة بنود اأو فقرات تقت�صي �صرورات ال�صياغة 
ترقيمها، وترقم كما يلي : 

- ا�صتخ���دام الأرقام العددي���ة الع�صري���ة )4،3،2،1..... ( للفق���رات اأو البنود 
الرئي�صية.

- ا�صتخ���دام احل���روف الهجائية )اأ،ب،ج،د( للفق���رات اأو البنود الفرعية التي 
ي�صمها كل رقم من الأرقام العددية الع�صرية .

)3( بالن�صب���ة للم���واد التي تعالج من���ح �صفة ال�صبطية الق�صائي���ة لبع�ص املوظفني، 
يراعى توحيد �صياغتها كما يلي:

"يك���ون ملوظفي )وزارة، اإدارة، م���وؤ�ص�صة، ....( الذين ي�صدر قرار من النائب العام 
مبنحه���م، �صفة ماأموري ال�صب���ط الق�صائي ل�صبط واإثب���ات اجلرائم التي تقع 
باملخالف���ة لأحكام هذا القانون اأو القانون رقم )-( واللوائح والقرارات املنفذة 

له، اأو اجلرائم التالية ....." ح�صب الأحوال.

)4( يف حال���ة اإلغاء بع�ص مواد من ت�صري���ع �صابق، ل ين�ص يف الت�صريع اجلديد على 
تعدي���ل اأرق���ام الت�صريع الق���دمي اأو املواد امللغاة من���ه، بل تبقى امل���واد باأرقامها 

الأ�صلية رغم اإلغائها.
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)5( يراع���ى عدم ذكر عبارة "اجله���ة املخت�صة" بدًل من "ال�صلطة املخت�صة" ما مل 
يقت�ص ال�صياق غري ذلك.

)6( يراعى عدم ذكر عبارة "ريال قطري" قرين القيمة النقدية للمبالغ التي ترد يف 
امل�صروع ويكتفي بذكر كلمة "ريال" اأو "رياًل" فقط ح�صب موقعه من الإعراب.

)7( ل يج���وز اأن يت�صم���ن م����صروع اأي اأداة ت�صريعية عبارة يفهم منه���ا اأن الت�صريع 
يت�صمن اأحكامًا تخالف مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية.

)8( ل يج���وز للجهات املخت����صة باإعداد اأو مراجعة م�صروع���ات الأدوات الت�صريعية 
واإدخ���ال اأي تعديالت على التعريفات الفنية الواردة من اجلهة وا�صعة امل�صروع 

دون الرجوع اإليها.

)9( ل يج���وز اأن يت�صمن التعريفات القانوني���ة اخلا�صة مب�صروع الأدوات الت�صريعية 
اأحكام���ًا مو�صوعي���ة مثال "وميثل الرب���ان جمهز ال�صفينة اأم���ام الق�صاء والغري 

وفقًا للقانون ".

)10( يف املواد الت���ي تعالج اخت�صا�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة اأو جلنة اأو اأي جهاز اآخر 
ويكون له نائب "تذكر بعد بيان اخت�صا�صات الرئي�ص عبارة مفادها ويحل نائب 
الرئي�ص حمل الرئي�ص عند غيابه اأو خلو من�صبه يف جميع اخت�صا�صاته....." .

)11( يف امل�صروعات التي تعالج ت�صكيل اللجان، يجب اأن يت�صمن امل�صروع بيان عدد 
الأع�صاء على وجه التحديد، اأو بحدين اأدنى واأعلى ح�صب الأحوال.

)12( يراعى قبل اإحالة م�صروع���ات الأدوات الت�صريعية اإىل اإدارة الت�صريع بالأمانة 
العام���ة ملجل�ص ال���وزراء لدرا�صته���ا، �صرورة عر�صها ب���ادي ذي بدء من اجلهة 

املخت�صة على جمل�ص الوزراء لأخذ موافقته عليها من حيث املبداأ.

)13( يراع���ى عند ا�صتخدام كلمة "ع�ئد" كمرادف لكلمة "ف�ئدة" جمع العائد على 
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"عائ���دات" بدًل من "عوائد" اأو "عوايد" لع���دم ورود �صيغتي اجلمع الأخريتني 
يف معجم ل�صان العرب.

)14( ت�صدر مواد العقوبات بعبارة "مع عدم االإخالل ب�أي عقوبة اأ�شد ين�س عليه� 
ق�نون اآخر، يع�قب ..........." .

واهلل ويل التوفيق،،،

عادل اأحمد ال�صربيني
امل�صت�صار القانوين ل�صمو الأمري

امل�صرف على اأعمال الأمانة العامة ملجل�ص الوزراء
)2005/6/30(
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قواعد ق�نونية ه�مة
الد�صت���ور هو �صيد القوانني جميعها - تغليب اأحكام الد�صتور على �صائر القوانني - 1

- وجوب التزام امل�صرع باأحكامه عند اإ�صداره القوانني.
القان���ون الأعلى ل يجوز اأن تهدره اأية اأداة اأدن���ى، اإذا تزاحمت الت�صريعات وقام - 2

بينها التعار�ص فاإن املناط يف الف�صل عند التعار�ص هو اأن الأعلى ي�صود الأدنى، 
ل يج���وز اأن يع���دل قان���ون باأداة اأدن���ى من القان���ون وذلك عماًل بقاع���دة توازي 

الأ�صكال والتي موؤداها اأن ما نظم بقانون ل يجوز تعديله اإل بقانون.
من اأه���م ال�صف���ات الأ�صا�صية للت�صري���ع و�صوح الن�ص، ودق���ة ال�صياغة وجمال - 3

التعبري، وكمال التن�صيق، وح�صن الرتتيب والتبويب.
م�صروع���ات القوان���ني ينبغ���ي اأن تتناول بالتنظي���م القواع���د املو�صوعية املنظمة - 4

للم����صروع وذل���ك لتحقي���ق الغ���ر�ص م���ن اإ�صداره عل���ى اأن يرتك تنظي���م الأمور 
التف�صيلي���ة وامل�صائل الإجرائية لالئحة التنفيذية بع���د اإقراره واإ�صداره، ويتعني 

اإرجاء اإعداد الالئحة التنفيذية للقانون حتى يتم اإقراره واإ�صداره.
من املالئم ت�صريعيًا األ تتعدد القرارات ال�صادرة بتعديل الت�صريع يف فرتة زمنية - 5

وجيزة اإذ من الأف�صل درا�صة وجتميع هذه التعديالت املقرتحة لإ�صدارها بقرار 
واحد.

م���ن املالئ���م ت�صريعيًا ع���دم الإفراط يف التعاري���ف وبخا�صة التعاري���ف الفقهية - 6
وجتنبها قدر الإمكان.

لي�ص من �صاأن الت�صريع اأن يت�صمن اأمثلة يف �صلب مواده.- 7
الن�صو�ص الت���ي تت�صمن اأحكامًا موؤقتة يرد الن�ص عليه���ا �صمن مواد الإ�صدار، - 8

بينما الن�صو�ص التي تت�صمن اأحكامًا دائمة فاإنها ترد يف �صلب مواد القانون.
القان���ون الع���ام الالحق ل ين�صخ اأح���كام القانون اخلا�ص ال�صاب���ق لعدم ا�صتمال - 9

دائرة العموم لذلك املجال املخ�ص�ص.
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اإذا كان امل���و�صوع تنظم���ه ت�صريع���ات متعددة ف���اإن ح�صن الت�صري���ع يقت�صي عند - 10
مراجع���ة الأح���كام املنظمة لهذا املو�صوع جمع �صتات ه���ذه الت�صريعات يف قانون 
موح���د دون القت����صار عل���ى اإ�صدار ت�صري���ع يحل فق���ط حمل اأح���د الت�صريعات 
املتع���ددة ويبق���ى على الت�صريعات الأخ���رى املرتبطة به ملا يرتت���ب على ذلك من 
اإث���ارة اللب�ص والغمو�ص يف بع�ص الأحيان وت�صتيت اجلهد يف البحث عن القاعدة 
الواجب���ة التطبيق يف ه���ذا اخل�صو�ص ف�صاًل عن احتم���ال الت�صارب يف الأحكام 

التي تنظم املو�صوع الواحد يف الت�صريعات املتعددة.
يراع���ى يف اإعداد الديباج���ة بالن�صبة مل�صروعات القوان���ني والقرارات واملرا�صيم - 11

والأوام���ر الأمريي���ة الإ�صارة فقط اإىل الد�صت���ور والأداة الت�صريعية حمل التعديل 
اأو املرتبطة ارتباطًا وثقيًا به.

ي����صار يف الديباج���ة اإىل قان���ون الإ�صدار عل���ى نح���و الت���ايل مثاًل وعل���ى قانون - 12
الإج���راءات اجلنائي���ة ال����صادر بالقانون رق���م )-( ل�صن���ة 2000 اأو على قانون 

املحاماة ال�صادر بالقانون رقم )-( ل�صنة )-(
يف ديباجة م�صروعات قرارات جمل�ص الوزراء ي�صار اإىل الد�صتور.- 13
يف ديباجة م�صروعات القرارات الوزارية ل ي�صار اإىل الد�صتور، ويكتفي بالإ�صارة - 14

اإىل الأداة الت�صريعي���ة املرتبط���ة بامل����صروع، كما ي�صار اإىل الق���رار الأمريي رقم 
)29( ل�صن���ة 1996 ب�صاأن ق���رارات جمل�ص الوزراء التي ترف���ع لالأمري للت�صديق 

عليها واإ�صدارها.
يراع���ى قبل اإحال���ة م�صروع���ات الأدوات الت�صريعي���ة اإىل اإدارة الت�صريع بالأمانة - 15

العامة ملجل�ص الوزراء لبحثها �صرورة عر�صها اأوًل من اجلهة املخت�صة - )اإدارة 
ال���درا�صات القانونية - الأمانة العامة( على جمل�ص الوزراء لأخذ املوافقة عليها 

من حيث املبداأ.
ي���رد بالديباج���ة اجلهة املقرتحة ل���الأداة الت�صريعية ويج���ب اأن تكون هي اجلهة - 16

املخت�صة قانونًا باإبداء القرتاح.
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تو�صح اأرقام امل�صروعات واملواد التي ترد يف العنوان اأو الديباجة اأو املو�صوع بني - 17
قو�صني )...( لإبرازها على نحو ظاهر وا�صح .

تكتب املبالغ بالأرقام اأوًل وتو�صع بني قو�صني، ويتبع ذلك بيانها باحلروف.- 18
اإذا ت�صمنت املادة بنودًا فيكون تق�صيمها على الوجه التايل:- 19
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............................................................................................... -2
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(99

صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

لقد ارتاأينا اأن نخ�ص�ص ف�صاًل ن�صع فيه اأمثلة عن كيفية �صياغة القرارات الوزارية، 
�ص���واًء ب�ص���اأن التعيينات ، اأو باإن�ص���اء اللجان اأو ت�ص���مية اأع�صائها وغريها من القرارات 
النمطية التي ي�صدرها الوزير يف اإطار وزارته، وذلك لن�صعها اأمام الباحثني القانونيني 

واملخت�صني يف الوزارات والأجهزة احلكومية لال�صتعانة بها.
وكما اأ�ص���رنا �ص���ابقًا، فاإن الوزير ي�صدر قراراته تنفيذًا للت�صريعات املتعلقة بن�صاط 
وزارته وفقًا للقانون رقم )21( ل�ص���نة 2004 ب�ص���اأن ال���وزراء وتعديالته، وهكذا ي�صدر 
روؤ�ص���اء الهيئات والأجهزة احلكومية الأخرى قراراتهم وفقًا للت�صريعات التي ي�صتمدون 

منها �صلطة اإ�صدارها تنفيذًا للقوانني والأدوات الت�صريعية الأخرى بح�صب الأحوال.
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املبحث الأول
القرارات الوزارية بالتعيني اأو الندب على الوظائف الإ�صرافية

اأواًل: قرار وزاري بتعين مدير اإدارة:

يجب على ال�صائغ اأن يراعي البنية الهيكلية لالأداة الت�ص���ريعية كما اأ�ص���رنا �ص���ابقًا، 
ابت���داء بعن���وان الأداة الت�ص���ريعية وديباجته���ا، ومواده���ا ، وانتهاًء مُب�صدره���ا وتاريخ 

اإ�صدارها.
فعند تعيني مدير اإدارة ، يتم حتديد الإدارة التي �صيتم التعيني عليها، مثال ذلك:

قرار وزير التجارة والصناعة رقم )...( لسنة ٢٠٢٢
بتعيين مدير إدارة التخطيط والجودة

وبعد ذلك، ي�صع ال�صائغ ديباجته لالإ�صارة للت�صريعات التي ا�صتند عليها لإ�صدار هذا 
القرار، ويبداأها بالإ�ص���ارة اإىل »وزير التج�رة وال�شن�ع���ة،« نظرًا لأنه �صاحب القرار، 
وبعد ذلك يتدرج ال�صائغ بالرتتيب الت�ص���ريعي املتبع يف ديباجة الأدوات الت�صريعية كما 

اأ�صرنا �صابقًا ، وذلك على النّحو التايل:
1- »وزي���ر التج����رة وال�شن�عة،« ، نظرًا لأن وزير التجارة وال�صناعة هو من �ص���ي�صدر 

القرار.
2- »بعد االطالع على الق�نون رقم )21( ل�شنة 2004، وتعديالته،« بح�صبان اأن الوزير 
ت املادة رقم )4/بند5( من  �صي�صدر قرارًا وزارّيًا بتعيني مدير اإدارة، وهو ما ن�صّ
القان���ون حمل الطالع »بالإ�صاف���ة اإىل الخت�صا�صات املقررة مبقت�صى الد�ص���تور 
والقانون، يتوىل الوزير الخت�صا�صات التالية« )...( »5- اإ�صدار القرارات املتعلقة 

ب�صوؤون موظفي الوزارة وفقًا لقانون املوارد الب�صرية امل�صار اإليه« .
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3- »وعل���ى ق�ن���ون امل���وارد الب�ش���رية املدنية ال�ش����در ب�لق�نون رقم )15( ل�ش���نة 2016، 
واملعدل ب�لق�نون رقم )23( ل�شنة 2020« ، نظرًا لأن قانون املوارد الب�صرية املدنية 
ت املادة )9/بند4( على اأن:  هو القانون الذي نّظم التعيينات يف الدولة، حيث ن�صّ
» تكون �ص���لطة التعيني يف الوظائف وفقًا ملا يلي: )...( 4- بقرار من الرئي����ص ، يف 
وظائ���ف الدرج���ة املمتازة فما دونه���ا ، اأو مبوجب عقد توظي���ف يحرر مع املوظف، 
وذل���ك مع مراعاة اأحكام ه���ذا القانون والهيكلني التنظيم���ي والوظيفي املعتمدين 
للجهة ودليل و�صف وت�صنيف وترتيب الوظائف العامة، )...(«، واملق�صود بالرئي�ص 
يف هذه املادة الوزير اأو رئي�ص اجلهاز احلكومي اأو رئي�ص الهيئة اأو املوؤ�ص�صة العامة، 

بح�صب الأحوال.
4- »وعلى القرار االأمريي رقم )12( ل�شنة 2019 ب�لهكيل التنظيمي لوزارة التج�رة 
وال�شن�ع���ة،«، وه���و اأمر بديهي ، بح�ص���بان اأن الهيكل التنظيمي لل���وزارة هو الذي 
يح���دد الإدارات وبالتايل يت���م التعيني عليها، فيطلع ال�صائ���غ على القرار الأمريي 

بالهيكل التنظيمي ب�صاأن التعيني على الإدارة امل�صار اإليها يف عنوان القرار.
5- »وعلى الالئحة التنفيذية لق�نون املوارد الب�شرية املدنية ال�ش�درة بقرار جمل�س 
الوزارء رقم )32( ل�ش���نة 2016، واملعدلة بقرار جمل����س الوزراء رقم )20( ل�ش���نة 
2020،« ، بح�صبان اأن الالئحة التنفيذية ت�صمنت حكمًا ب�صاأن �صروط �صغل الوظيفة 

يف املادة رقم )4(.())
6- »وعل���ى دلي���ل و�ش���ف وت�شني���ف وترتي���ب الوظ�ئ���ف الع�م���ة ال�ش����در بق���رار وزير 

)))  نّصت املادة )4( من الالئحة التنفيذية لقانون املوارد البشرية املدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )32) 
لسنة 6)20، واملعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2020 ، على أن:

يتضمن وصف الوظيفة ما يلي :
)- مسمى الوظيفة .

2- درجتها املالية .
3- وصفًا عامًا وحتليليًا لواجباتها ومسؤولياتها .

ودرجة  املطلوبة  العملية  واخلبرات  العلمية  للمؤهالت  األدنى  الوظيفة من حيث احلد  4- شروط شغل 
املهارة ، وغير ذلك من الشروط .
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التنمي���ة االإداري���ة والعمل وال�ش���وؤون االجتم�عية رق���م )51( ل�ش���نة 2017،« نظرًا 
لأن هذا القرار ت�صمن �ص���روط و�صوابط �ص���غل الوظائف الإ�صرافية �صواء بالتعيني 
اأو الندب، وعلى ذلك فاإنه عند اإعداد م�ص���روع القرار ينبغي مراعاة توفر �ص���روط 
�ص���اغل الوظيف���ة وفقًا لل�صواب���ط التي مت الن�ص عليها يف القرار رقم )51( ل�ص���نة 

2017 امل�صار اإليه.
7- »وعل���ى اق���رتاح وكي���ل ال���وزارة،« ذل���ك اأن وكي���ل ال���وزارة يق���رتح تعي���ني املوظفني 
وترقيته���م ونقلهم وندبه���م وتاأديبهم ومنحهم الع���الوات املختلفة، وغري ذلك من 
امل�صائل الوظيفية، وذلك وفقًا للقرار الأمريي رقم )8( ل�صنة 1979 يف �صاأن نظام 

وكالء الوزارات.
8- »ق���رر م���� يل���ي:« وتاأتي بناًء على الأدوات الت�ص���ريعية التي مت الط���الع عليها لتكون 

�صندًا يف اإ�صدار القرار، وعليها قرر الأحكام التي �صتت�صمنها املواد.
وبعد ذلك تاأتي املادة الأوىل من القرار، وذلك على الّنحو التايل:

مادة )١(
يعّين السيد/ _____ ، مديرًا إلدارة التخطيط والجودة.

ومن ثم تاأتي املادة الثانية، ب�ص���اأن اإلغ���اء اأي قرار يخالف اأحكام هذا القرار، وذلك 
على الّنحو التايل:

مادة )٢(
ُيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتليه���ا املادة الأخرية ب�ص���اأن تنفي���ذ القرار، وجرت الع���ادة يف الق���رارات الوزارية 
املتعلقة بالتعيينات على الوظائف الإ�ص���رافية اأن يتم الكتفاء بن�ص���رها يف اإطار الوزارة 
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دون احلاجة اإىل ن�صرها يف اجلريدة الر�صمية، نظرًا لأنها قرارت تعيني داخلي ولي�صت 
بحاجة اإىل الن�ص���ر يف اجلريدة الر�ص���مية واإخطار اأفراد املجتم���ع بذلك، وتتم �صياغة 

هذه املادة على الّنحو التايل:

مادة )3(
علـــى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

به من تاريخ صدوره.

وُيذّي���ل القرار يف نهايته با�ص���م الوزير و�صفت���ه وتاريخ �صدوره ، وذل���ك على الّنحو 
التايل:

محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني
وزير التجارة والصناعة

صدر بتاريخ:       /      /1443هـ
     الموافق:     /      /2022م

وبناًء على ما�صبق، يكون �صكل القرار ب�صورته النهائية على الّنحو التايل:
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ث�ني�ً: قرار وزاري بندب مدير اإدارة:

لقد مت تنظيم الّندب و�صوابطه يف قانون املوارد الب�ص���رية املدنية ال�صادر بالقانون 
رق���م )15( ل�ص���نة 2016، واملعدل بالقانون رقم )23( ل�ص���نة 2020 ولئحته التنفيذية 
ال�صادرة بقرار جمل�ص الوزارء رقم )32( ل�ص���نة 2016، واملعدلة بقرار جمل�ص الوزراء 
ت املادة )7( على اأن:»ت�ش���غل الوظ�ئف ب�لتعين  رقم )20( ل�ص���نة 2020 ، حيث ن�صّ
اأو الرتقية اأو النقل اأو الندب اأو االإع�رة ، مع مراع�ة توافر �شروط �شغل الوظيفة.«.

���ت املادة )53( من الالئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�ص���رية املدنية امل�ص���ار  ون�صّ
اإليه���ا على اأنه: »يجوز بقرار من الرئي����س ندب املوظف للقي�م موؤقت����ً ب�أعب�ء وظيفة 
اأخ���رى يف اجله���ة احلكومي���ة الت���ي يعم���ل به���� ، من ذات درج���ة وظيفت���ه اأو من درجة 

تعلوه� مب��شرًة، ويجوز اأن يكون الندب ب�الإ�ش�فة اإىل عمله االأ�شلي . 

 ويك���ون الن���دب مل���دة ال جت����وز �ش���نة ق�بل���ة للتجدي���د ملدة اأو م���دد اأخ���رى مم�ثلة ، 
وبحد اأق�شى ثالث �شنوات. )...(«.

وغالبًا -لي�ص بال�صرورة- يكون الندب ل�صغل الوظائف الإ�صرافية كاختبار ملن يتوىل 
مهام الوظيفة الإ�ص���رافية، ول تختلف �صياغة قرار الن���دب اإل يف عنوان القرار واملادة 

الأوىل منه، وتكون على الّنحو التايل:

قرار وزير التجارة والصناعة رقم )...( لسنة ٢٠٢٢
بندب مدير إلدارة التخطيط والجودة

ول تختلف الديباجة عن ديباجة قرار التعيني ، وتاأتي املادة الأوىل منه على الّنحو التايل:

مادة )١(

ُيندب السيد/ ______ ، لشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط 
والجودة، لمدة سنة ميالدية قابلة للتجديد.
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ويف �صياغة اأخرى :

مادة )١(
ُيندب الســـيد/ ______ ، للقيام بمهام مدير إدارة التخطيط 

والجودة، لمدة سنة ميالدية قابلة للتجديد.

وتت���م مراعاة حتديد مّدة الّندب، وذلك اأخذًا بن�ص الفقرة الثانية من املادة )53( 
من الالئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�صرية املدنية امل�صار اإليها.

ث�لث�ً: قرار وزاري بتعين رئي�س ق�شم:

تتم مراعاة كافة �صوابط ال�صياغة عند �صياغة قرارات تعيينات روؤ�ص���اء الأق�ص���ام 
عل���ى غ���رار تعيينات مدي���ري الوح���دات الإدراي���ة، اإذ ل تختلف عنها م���ن حيث البنية 

الهيكلية للت�صريع، مع وجود بع�ص الختالفات، نوردها على الّنحو التايل:

العنوان:

قرار وزير التجارة والصناعة رقم )...( لسنة ٢٠٢٢
بتعيين رئيس قسم التخطيط االستراتيجي بإدارة التخطيط والجودة

فتتم مراعاة الإ�صارة للق�صم الذي �صيتم التعيني عليه، ومن ثم الإدارة التي تت�صمن 
هذا الق�صم.

الديب�جة:

اأما يف ديباجة تعيني روؤ�ص���اء الأق�صام، فتتم مراعاة الإ�صارة اإىل قرار وزير التجارة 
وال�صناعة باأق�ص���ام الوح���دات الإدارية التي تتاألف منها ال���وزارة يف ديباجة القرار())، 

لتكون �صندًا للتعيني على الق�صم املراد التعيني عليه.

)))  وهذا ينطبق على كافة الوزارات والهيئة واألجهزة احلكومية األخرى بحسب األحوال.
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مثال ذلك :

واإذا كان ُم�صِدر القرار رئي�ص هيئة، فتبداأ الديباجة بعبارة »رئي�ص الهيئة،« .
وتكون �صياغة املادة الأوىل منه على الّنحو التايل:

مادة )١(
يعّين السيد/ ______ ، رئيسًا لقسم التخطيط االستراتيجي 

بإدارة التخطيط والجودة.
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رابع�ً: قرار وزاري بندب رئي�س ق�شم:

ل تختلف �صياغة ندب رئي�ص ق�صم عن ندب مدير الإدارة، مع مراعاة ذات ال�صوابط 
امل�صار اإليها يف تعيني رئي�ص الق�صم، ويكون عنوان القرار على الّنحو التايل:

قرار وزير التجارة والصناعة رقم )...( لسنة ٢٠٢٢
بندب رئيس قسم التخطيط االستراتيجي بإدارة التخطيط والجودة

اأم���ا الديباجة فال تختلف �صياغتها عن تعيني رئي����ص الق�ص���م، وتكون �صياغة املادة 
الأوىل على الّنحو التايل:

مادة )١(
يندب السيد/ ______ ، رئيسًا لقسم التخطيط االستراتيجي 

بإدارة التخطيط والجودة، لمدة سنة قابلة للتجديد.

 وتت���م مراع���اة حتديد مّدة الّندب، اأخذًا بن�ص الفق���رة الثانية من املادة )53( من 
الالئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�صرية املدنية امل�صار اإليها.

كما ت�صري ذات ال�صوابط ب�صاأن تعيني م�صاعد مدير الإدارة اأو ندبه.

منوذج قرار وزاري بتعيني رئي�ص ق�صم :
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املبحث الثاين
القرارات الوزارية بت�صكيل اللجان وت�صمية اأع�صائها وندب اأمانة ال�صر

ُتعد قرارات اإن�صاء اللجان وت�صكيلها وت�صمية اأع�صائها وقرارات ندب اأمانة �صر هذه 
اللج���ان من �صمن القرارات التي يتم اإعدادها يف الوزارة، وذلك يف اإطار القانون رقم 
)21( ل�صنة 2004 ب�صاأن الوزراء، والذي اأ�صرنا اإليه �صابقًا وكذلك القوانني التي تن�ص 
على اإن�صاء اللجان وت�صكيلها بقرار من الوزير اأو رئي�ص الهيئة اأو اجلهاز احلكومي بح�صب 
الأحوال، بالإ�صافة اإىل قرار جمل�ص الوزراء رقم )9( ل�صنة 1993 ب�صاأن تنظيم اأعمال 
اللجان امل�ص���رتكة واملتخ�ص�صة، والذي ت�صمن تعريف اللجان امل�ص���رتكة واملتخ�ص�صة، 
بالإ�صافة اإىل حتديد اأنواع اللجان امل�صرتكة واملتخ�ص�صة ونظام اأداء عملها، ومكافاآت 
اللجان، بالإ�صافة ال�ص���روط وال�صوابط املتعلق���ة بالن�صمام اإىل ع�صويتها وغريها من 

ال�صوابط الأخرى.

ويراعى عند اإعداد م�ص���روعات قرارات اإن�ص���اء اللجان وت�ص���كليها وت�ص���مية رئي����ص 
ونائ���ب رئي����ص واأع�ص���اء اللجان، اأن يتم الط���الع يف ديباجة هذه الق���رارات على قرار 

جمل�ص الوزراء رقم )9( ل�صنة 1993 امل�صار اإليه.

وم���ن اأمثل���ة اإن�ص���اء اللج���ان وت�ص���كيلها وت�ص���مية رئي����ص ونائ���ب رئي����ص واأع�ص���اء 
اللجن���ة، القان���ون رق���م )2( ل�ص���نة 2019 ب�ص���اأن دع���م تناف�ص���ية املنتج���ات الوطني���ة 
امل���ادة ���ت  ن�صّ حي���ث  الدولي���ة،  التج���ارة  يف  به���ا  ال�ص���ارة  املمار�ص���ات   ومكافح���ة 
رق���م )3( من���ه على اأن »ُتن�ص���اأ بال���وزارة جلنة ُت�ص���مى »جلنة دعم تناف�ص���ية املنتجات 
الوطنية ومكافحة املمار�صات ال�صارة بها يف التجارة الدولية«، وُت�صكل بقرار من رئي�ص 
جمل�ص الوزراء بناء على اقرتاح الوزير، من عنا�صر من ذوي اخلربة يف جمال اتفاقيات 

املنظمة، وممثلني عن الوزارات واجلهات املعنية.
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ويتوىل اأمانة �صر اللجنة موظف اأو اأكرث من موظفي الوزارة، ي�صدر بندبهم وحتديد 
اخت�صا�صاتهم ومكافاآتهم قرار من الوزير.«.

ومن خالل هذه املادة يتبني لنا ما يلي:
1- يتم اإن�صاء اللجنة بوزارة التجارة وال�صناعة.)))

2- يكون ا�ص���م اللجنة »جلنة دعم تناف�ص���ية املنتجات الوطنية ومكافحة املمار�صات 
ال�صارة بها يف التجارة الدولية«.

3- اأداة ت�صكيلها بقرار من رئي�ص جمل�ص الوزراء.
4- ي�صدر هذا القرار بناًء على اقرتاح وزير التجارة وال�صناعة.

5- يتم ت�صكيل هذه اللجنة من عنا�صر من ذوي اخلربة يف جمال اتفاقيات منظمة 
التج���ارة العاملي���ة، بالإ�صاف���ة اإىل ممثلني ع���ن الوزارات واجله���ات املعنية بهذه 

اللجنة.

وبناًء على ذلك ، �صدر قرار رئي����ص جمل����ص الوزراء رقم )5( ل�ص���نة 2022 بت�صكيل 
جلن���ة دعم تناف�ص���ية املنتجات الوطنية ومكافحة املمار�ص���ات ال�صارة به���ا يف التجارة 

الدولية، وذلك على الّنحو التايل:

)))   وزارة التجارة والصناعة هي الوزارة املنية وفقًا لتعريفها يف املادة رقم ))( واملتعلقة بالتعريفات.
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وبالط���الع على القرار يتبنّي مراعاة قرار رئي����ص جمل����ص الوزراء رقم )5( ل�ص���نة 
2022 لن�ص املادة رقم )3( من القانون رقم )2( ل�صنة 2019 امل�صار اإليهما اأعاله. 
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وب�ص���دور هذا القرار تتم اإحالة هذا القرار لالإدارة املخت�صة يف الوزارة وهي اإدارة 
ت املادة رقم )1( من قرار رئي�ص  ال�ص���وؤون القانونية، لتخاذ ما يلزم ب�صاأنه، حيث ن�صّ

جمل�ص الوزراء رقم )5( ل�صنة 2022 امل�صار اإليه على اأن:

وبناًء على ذلك، يتم اإعداد قرار وزير التجارة وال�صناعة بت�صمية رئي�ص ونائب رئي�ص 
واأع�صاء اللجنة، وقرار ندب اأمانة �صر اللجنة وحتديد اخت�صا�صاتهم ومكافاآتهم اأي�صًا.
وعند اإعداد القرار تتم مراعاة البنية الهيكلية لالأداة الت�صريعية كما اأ�صرنا �صابقًا، 
ابت���داء بعن���وان الأداة الت�ص���ريعية وديباجته���ا، ومواده���ا ، وانتهاًء مُب�صدره���ا وتاريخ 

اإ�صدارها، وذلك على الّنحو التايل:
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وتاأتي بعد العنوان الديباجة على الّنحو التايل:

فتمت مراعاة التدرج يف الديباجة على النهج املتبع، واطلع ال�صائغ يف قرار الت�صمية 
على قرار رئي����ص جمل�ص الوزراء رقم )5( ل�صنة 2022 امل�صار اإليه، بح�صبان اأنه القرار 
ال���ذي ا�ص���تمد منه الوزير قرار ت�ص���مية رئي����ص ونائب رئي����ص واأع�ص���اء اللجنة، وقد مت 
الطالع اأي�صًا على الرت�ص���يحات الواردة من اجلهات ذات ال�صلة ب�صاأن ت�صمية ممثليها 

يف ع�صوية اللجنة.
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ويالحظ اأي�صًا اإىل اأنه متت الإ�صارة اإىل قرار جمل�ص الوزراء رقم )9( ل�صنة 1993 
ب�صاأن تنظيم اأعمال اللجان امل�صرتكة واملتخ�ص�صة والذي اأ�صرنا اإليه �صابقًا.

وتاأتي بعد ذلك املادة الأوىل، والتي �صتت�صمن ت�صمية الرئي�ص ونائبه واأع�صاء اللجنة 
وفق���ًا للرتتيب املن�صو�ص عليه يف قرار رئي����ص جمل����ص الوزراء رقم )5( ل�ص���نة 2022 

امل�صار اإليه، وذلك على الّنحو التايل:
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وبعد ذلك تاأتي املادة النمطية ب�صاأن العمل بهذا القرار، وهي على الّنحو التايل:

ويذيل القرار با�صم الوزير و�صفته وتاريخ �صدور القرار، وذلك على الّنحو التايل:

واأما ب�ص���اأن اإعداد قرار وزي���ر التجارة وال�صناعة بندب اأمانة �ص���ر اللجنة وحتديد 
اخت�صا�صاتها ومكافاآتها، فتكون على الّنحو التايل:

اأواًل: العنوان



(((

ث�ني�ً: الديب�جة

وُيالحظ اأنه متت مراعاة الطالع على قرار جمل����ص الوزراء رقم )9( ل�ص���نة 1993 
ب�ص���اأن تنظيم اأعم���ال اللجان امل�ص���رتكة واملتخ�ص�صة، والذي حدد �صم���ن مواده قيمة 
املكافاأة التي ي�ص���تحقها اأمني ال�ص���ر، وكذلك قرار رئي�ص جمل�ص الوزراء رقم )5( ل�صنة 
2022 امل�صار اإليه، والذي ن�صت منه الفقرة الأخرية املادة )2( على اأن »ويتوىل اأم�نة 
�ش���ر اللجن���ة موظ���ف اأو اأكرث من موظف���ي وزارة التج����رة وال�شن�عة ي�ش���در بندبهم 

وحتديد اخت�ش��ش�تهم ومك�ف�آتهم قرار من وزير التج�رة وال�شن�عة.«.
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ث�ني�ً: مواد القرار

ويف هذه املادة يتم حتديد اأمانة ال�ص���ر، واملكافاأة التي �ص���يتقا�صونها)))، وذلك على 
الّنحو التايل:

املشتركة  اللجان  أعمال  تنظيم  )9( لسمة 993) بشأن  رقم  الوزراء  قرار مجلس  )3)( من  رقم  املادة  ))) نصت 
واملتخصصة، واملعدلة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )80( لسنة 4)20 ، على أن:

املبالغ  أال تقل قيمتها عن  املالية اخلاصة بأعضائها، على  املكافأة  اللجنة،  الصادر بتشكيل  القرار  يحدد 
احملددة بهذه املادة، فإذا لم يتضمن القرار الصادر حتديدًا لها، يتم صرف املكافأة وفقًا ملا يلي:

مبلغ  اللجنة  رئيس  ونائب  شهريًا،  ريال  آالف  خمسة   )5000( مبلغ  اللجنة  رئيس  الدائمة:  اللجان   -(
)4500( أربعة آالف وخمسمائة ريال شهريًا، وعضو اللجنة مبلغ )4000( أربعة آالف ريال شهريًا، بشرط 

اجتماعها بصفة دورية منتظمة على الوجه املبني يف املادة )2)/3( من هذا القرار
2- اللجان املؤقتة: مبلغ )000)( ألف ريال لكل عضو عن كل اجتماع، على أال تتجاوز قيمة املكافأة )25000) 

خمسة وعشرين ألف ريال طوال مدة عمل اللجنة، أيًا كان عدد اجتماعاتها
ويستحق أمني سر أي من اللجان الدائمة أو املؤقتة مكافأة يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو الرئيس 

املختص، مبا ال يجاوز )4000( أربعة آالف ريال شهريًا
وإذا تخلف أي من األعضاء عن حضور أحد االجتماعات خصم منه مبلغ )000)( ألف ريال عن كل اجتماع.

املكافأة  قيمة  ربع  يوازي  مبلغ  منه  اللجنة، يخصم  اجتماعات  أي من  السر عن حضور  أمني  تخلف  وإذا 
املقررة له.



((4

اأما املادة الثانية، فيتم فيها حتديد اخت�صا�صات اأمانة �صر اللجنة، وتكون �صياغتها 
على الّنحو التايل:

وتاأت���ي بعد ذل���ك املادة النمطية الأخرية ب�ص���اأن تنفيذ القرار، ويذيل القرار با�ص���م 
الوزير و�صفته وتاريخ اإ�صدار القرار، كما بيّنا ذلك �صابقًا.
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امللحقات :
قائمة بعناوين القوانني املن�صـورة يف اجلريدة 

الر�صمية منذ عام 1962 حتى عام 2022
اآثرن���ا اأن نلحق بالكت���اب قائمة بعناوين القوانني التي �صدرت منذ العام 1962 حتى 
الع���ام 2021، لي�صتاأن�ص القارئ بها، وليطلع على التطور الذي مّرت به على مدار �صتني 

عامًا.
اأواًل: القوانن :

قانون رقم )4( ل�صنة 2022 بتظيم ا�صتخدام النقد يف املعامالت.	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2022 بتظيم تلك البعثات الدبلوما�صية والقن�صلية للعقارات يف الدولة.	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2022 ب�صاأن التقاعد الع�صكري.	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2022 باإ�صدار قانون التاأمينات الجتماعية.	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2021 ب�صاأن حماية العالمات التجارية وحقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة اخلا�صة بالحتاد الدويل لكرة القدم 	❂

)الفيفا(
قانون رقم )10( ل�صنة 2021 ب�صاأن تدابري ا�صت�صافة كاأ�ص العام فيفا قطر 2022	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2021 ب�صاأن الوقف	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2021 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2015	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2021 ب�صاأن جمل�ص ال�صورى	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2021 باإ�صدار قانون نظام انتخاب جمل�ص ال�صورى	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2021 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 2007 اإ�صدار النظام املوحد ملّد احلماية التاأمينية ملواطني 	❂

دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية العاملني يف غري دولهم يف اأّي دولة ع�صو يف املجل�ص
قان���ون رق���م )4( ل�صنة 2021 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ا�صنة 2015 ب����صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة املماثلة 	❂

والباعة املتجولني
قانون رقم )3( ل�صنة 2021 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 2004 ب�صاأن الوزراء	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2021 بتنظيم حت�صيل مقابل ا�صتهالك التيار الكهربائي واملاء	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2021 ب�صاأن الأو�صمة والأنواط وامليداليات الع�صكرية	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام قانون اخلدمة الع�صكرية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )31( ل�صنة 2006	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املوارد الب�صرية املدنية ال�صادر بالقانون رقم )15( ل�صنة 2016	❂
قانون رقم )22( ل�صنة 2020 باعتماد املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2021	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2020 ب�صاأن حتديد احلد الأدنى لأجور العمال وامل�صتخدمني يف املنازل	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 2006 ب�صاأن بلدية م�صيعيد امللغاة	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1986 ب�صاأن ت�صجيل �صركات الأدوية ومنتجاتها	❂
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قانون رقم )13( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 1998 بتنظيم املجل�ص البلدي املركزي	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2020 بتنظيم ال�صراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ص	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2020 ب�صاأن ال�صكك احلديدية	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2020 ب�صاأن حماية الر�صوم والنماذج ال�صناعية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 1990 ب�صاأن الوقاية من الأمرا�ص املعدية	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق احل�صابات	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2020 ب�صاأن الألعاب النارية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر بالقانون رقم )23( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )15( ل�صنة 2011 ب�صاأن مكافحة الجتار بالب�صر	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )15( ل�صنة 2014 ب�صاأن تنظيم الأعمال اخلريية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�صنة 1987 يف �صاأن مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية اخلطرة 	❂

وتنظيم ا�صتعمالها والجتار فيها
قانون رقم )2( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2020 ب�صاأن ال�صجل القت�صادي املوحد	❂
قانون رقم )27( ل�صنة 2019 باإ�صدار قانون مكافحة الإرهاب	❂
قانون رقم )26( ل�صنة 2019 باعتماد املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2020	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1993 ب�صاأن جوازات ال�صفر	❂
قان���ون رق���م )22( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رق���م )15( ل�صنة 2010 ب�صاأن حظر �صكن جتمعات العمال داخل مناطق 	❂

�صكن العائالت
قان���ون رق���م )21( ل�صن���ة 2019 ب�صاأن م���د المتياز املمنوح ل�صرك���ة قطر للوقود )وق���ود( لت�صويق وبيع ونقل وتوزي���ع الغاز واملنتجات 	❂

البرتولية
قانون رقم )20( ل�صنة 2019 باإ�صدار قانون مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 2008 ب�صاأن اإيجار العقارات	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص القوانني ذات ال�صلة ب�صوؤون الطاقة	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2019 ب�صاأن ال�صلح يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف بع�ص القوانني املتعلقة بالبلدية والبيئة	❂
❂ قانون رقم )16( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 2004 ب�صاأن الوزراء	
قانون رقم )15( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�صنة 2007 ب�صاأن الف�صل يف املنازعات الإدارية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 1974 ب�صاأن اإن�صاء قطر للبرتول	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2019 باإن�صاء املدينة الإعالمية	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2019 ب�صاأن املناطق البحرية لدولة قطر	❂
قان���ون رق���م )11( ل�صن���ة 2019 باإلغ���اء القانون رق���م )6( ل�صن���ة 2016 ب�صاأن مكافح���ة تهريب املنتج���ات البرتولي���ة والتعامل غري 	❂

امل�صروع فيها
قانون رقم )10( ل�صنة 2019 تنظيم اقتناء احليوانات والكائنات اخلطرة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2019 ب�صاأن النقل الربي للمواد اخلطرة	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2019 بتنظيم النقل الربي	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2019 ب�صاأن حماية اللغة العربية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )19( ل�صنة 2008 بتحديد دية املتوفى عن القتل اخلطاأ	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 2002 ب�صاأن النيابة العامة	❂
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قانون رقم )4( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�صلطة الق�صائية ال�صادر بالقانون رقم )10( ل�صنة 2003	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر بالقانون رقم )13( ل�صنة 1990	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2019 ب�صاأن دعم تناف�صية املنتجات الوطنية ومكافحة املمار�صات ال�صارة بها يف التجارة الدولية	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2019 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال غري القطري يف الن�صاط القت�صادي	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 2018 ب�صاأن ال�صريبة النتقائية	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2018 باإ�صدار قانون ال�صريبة على الدخل	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 2018 باعتماد املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2019	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 2018 ب�صاأن تنظيم فعاليات الأعمال	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2018 ب�صاأن تنظيم ال�صياحة	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2018 باإن�صاء �صندوق دعم وتاأمني العمال	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2018 ب�صاأن تنظيم متلك غري القطريني للعقارات والنتفاع بها	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )15( ل�صنة 2002 ب�صاأن الطريان املدين	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2018 ب�صاأن ال�صجل القت�صادي املوحد	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واإقامتهم	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 2016 بتنظيم الأندية الريا�صية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2018 بتنظيم اللجوء ال�صيا�صي	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2018 ب�صاأن الإقامة الدائمة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )25( ل�صنة 2005 ب�صاأن ال�صجل التجاري	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2018 ب�صاأن املناطق ال�صناعية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 2008 ب�صاأن حماية امل�صتهلك	❂
قان���ون رق���م )6( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ل�صنة 2015 ب����صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة املماثلة 	❂

والباعة املتجولني
قانون رقم )5( ل�صنة 2018 ب�صاأن اخلدمة الوطنية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2018 بتنظيم تو�صيل التيار الكهربائي واملاء	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2018 ب�صاأن النظام الوطني حل�صر ومراقبة املواد النووية	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )17( ل�صنة 2002 ب�صاأن حماية املجتمع	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املحاماة ال�صادر بالقانون رقم )23( ل�صنة 2006	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 2017 باعتماد املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2018	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2017 ب�صاأن العنوان الوطني	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 1990 باإن�صاء غرفة جتارة و�صناعة قطر	❂
قانون رقم )22( ل�صنة 2017 بتنظيم اأعمال الو�صاطة العقارية	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1990 ب�صاأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 2008 ب�صاأن اإيجار العقارات	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 2017 ب�صاأن النظافة العامة	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الت�صالت ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )34( ل�صنة 2006	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2017 بتنظيم اأعمال اخلربة	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2017 ب�صاأن امل�صتخدمني يف املنازل	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1993 ب�صاأن جوازات ال�صفر	❂



((8

قان���ون رق���م )13( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العمل ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 2004 والقانون رقم )13( ل�صنة 	❂
1990 باإ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية

قانون رقم )12( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص القوانني ذات ال�صلة بوزارة التعليم والتعليم العايل	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2017 ب�صاأن تنظيم املدار�ص	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2017 بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية يف املياه التابعة لدولة قطر	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2017 ب�صاأن ال�صماح لل�صركات اخلليجية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية بفتح فروع لها يف الدولة	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�صنة 1987 ب�صاأن �صوابط ممار�صة مواطني دول جمل�ص التعاون 	❂

لدول اخلليج العربية الن�صاط التجاري يف دولة قطر
قانون رقم )5( ل�صنة 2017 بتنظيم التعامل يف ال�صلع املدعومة	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�صنة 1979 ب�صاأن التوثيق	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2017 باإ�صدار قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واإقامتهم	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2016 باإ�صدار النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية للع�صكريني من مواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 	❂

العربية العاملني يف غري دولهم يف اأي دولة ع�صو يف املجل�ص
قانون رقم )18( ل�صنة 2016 باعتماد املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2017	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2016 ب�صاأن الأو�صمة املدنية	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2016 ب�صاأن ال�صحة النف�صية	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2016 باإ�صدار قانون املوارد الب�صرية املدنية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2016 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )24( ل�صنة 2002 ب�صاأن التقاعد واملعا�صات	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2016 ب�صاأن حماية خ�صو�صية البيانات ال�صخ�صية	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2016 ب�صاأن اجلريدة الر�صمية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2016 ب�صاأن ديوان املحا�صبة	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2016 ب�صاأن الرقابة على التبغ وم�صتقاته	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2016 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 2007 ب�صاأن تنظيم ت�صويق وبيع املنتجات اخلا�صعة 	❂

للتنظيم احلكومي اإىل خارج دولة قطر
قانون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�صاأن الو�صائط البحرية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2016 بتعديل بع�ص اأحكام قانون اخلدمة الع�صكرية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )31( ل�صنة 2006	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2016 ب�صاأن مكافحة تهريب املنتجات البرتولية والتعامل غري امل�صروع فيها	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2016 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )18( ل�صنة 1997 ب�صاأن جمعية الك�صافة واملر�صدات القطرية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2016 ب�صاأن الأ�صلحة البيولوجية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2016 ب�صاأن تنظيم قيد املواليد والوفيات	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2016 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 2002 ب�صاأن تنظيم اأعمال الوكالء التجاريني	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2016 بتنظيم الأندية الريا�صية	❂
قانون رقم )26( ل�صنة 2015 باعتماد املوازنة العامة للدولة لل�صنة املالية 2016	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 2015 ب�صاأن الدفاع املدين	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2015 باإ�صدار قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات	❂
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قانون رقم )23( ل�صنة 2015 بتنظيم املدار�ص اخلا�صة	❂
قانون رقم )22( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واإقامتهم	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )26( ل�صنة 2008 ب�صاأن تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء واملاء	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2015 باإ�صدار النظام املوحد ب�صاأن املواد امل�صتنفدة لطبقة الأوزون لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 2015 بتنظيم مزاولة اخلدمات التعليمية	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )29( ل�صنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املرور ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 2007	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2015 ب�صاأن تنظيم نقل وزراعة الأع�صاء الب�صرية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2015 بتنظيم الأعمال �صمن حرم الطريق	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 1989 ب�صاأن تنظيم الزواج من الأجانب	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2015 باإ�صدار قانون ال�صركات التجارية	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2015 باإلغاء القانون رقم )14( ل�صنة 1987 ب�صاأن فر�ص ر�صم على ا�صتخراج ال�صهادات التي ت�صدرها وزارة 	❂

الرتبية والتعليم
قان���ون رق���م )9( ل�صنة 2015 باإ�صدار لئحة ال�صالمة اخلا�صة بال�صف���ن ذات احلمولت ال�صغرية التي ل ت�صملها املعاهدات البحرية 	❂

الدولية يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية
قانون رقم )8( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 2007 ب�صاأن ا�صتغالل الرثوات الطبيعية ومواردها	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2009 باإن�صاء ال�صركة القطرية لإدارة املوانئ	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1996 ب�صاأن الوقف	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2015 ب�صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة املماثلة والباعة املتجولني	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 2011 ب�صاأن الإح�صاءات الر�صمية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2015 بتنظيم مزاولة خدمات احلج والعمرة	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2015 باإ�صدار قانون النظام املايل للدولة	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2015 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العمل ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )25( ل�صنة 2005 ب�صاأن ال�صجل التجاري	❂
قان���ون رق���م )18( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )37( ل�صنة 2004 مبنح �صركة املوا�صالت )�صركة م�صاهمة 	❂

قطرية( -موا�صالت- امتياز اإدارة وت�صيري �صيارات الأجرة
قان���ون رق���م )17( ل�صنة 2014 باإعفاء ح�صة امل�صتثمرين غري القطريني يف اأرب���اح بع�ص ال�صركات و�صناديق ال�صتثمار من ال�صريبة 	❂

على الدخل
قانون رقم )16( ل�صنة 2014 باإعفاء بع�ص الب�صائع من الر�صوم اجلمركية	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2014 ب�صاأن تنظيم الأعمال اخلريية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2014 باإ�صدار قانون مكافحة اجلرائم الإلكرتونية	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2014 بتعيني حدود قرية �صنيع احلميدي	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2014 بتعيني حدود قرية متبك	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2014 با�صتثناء اأعمال م�صروع اإن�صاء �صبكات ال�صكك احلديدية القطرية )الريل( من تطبيق اأحكام القانون 	❂

رقم )4( ل�صنة 1985 ب�صاأن تنظيم املباين
قانون رقم )9( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 2000 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال غري القطري يف الن�صاط 	❂

القت�صادي
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قانون رقم )8( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1985 ب�صاأن تنظيم املباين	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2014 باإ�صدار قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2014 ب�صاأن اخلدمة الوطنية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1990 ب�صاأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العمل ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )19( ل�صنة 2005 بتنظيم مزاولة املهن الهند�صية	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2014 بتنظيم دور احل�صانة	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2013 ب�صاأن تنظيم املعار�ص	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2013 ب�صاأن الأ�صلحة الكيميائية	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�صنة 2007 ب�صاأن الف�صل يف املنازعات الإدارية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )14( ل�صنة 1999 ب�صاأن الأ�صلحة والذخائر واملتفجرات	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2013 باإ�صدار القانون )النظام( املوحد ملكافحة الإغراق والتدابري التعوي�صية والوقائية لدول جمل�ص التعاون 	❂

لدول اخلليج العربية
قانون رقم )9( ل�صنة 2013 ب�صاأن الب�صمة الوراثية	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2006 ب�صاأن املوؤ�ص�صات اخلا�صة ذات النفع العام	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2013 ب�صاأن نظام التاأمني ال�صحي الجتماعي	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 1972 ب�صاأن الت�صعري اجلربي وحتديد الأرباح	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )18( ل�صنة 1997 ب�صاأن جمعية الك�صافة واملر�صدات القطرية	❂
قان���ون رق���م )3( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 2003 باإن����صاء جائزتي الدولة التقديرية والت�صجيعية يف 	❂

العلوم والفنون والآداب
قانون رقم )2( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 1987 ب�صاأن اأمالك الدولة العامة واخلا�صة	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2013 با�صتثناء �صركة �صكك احلديد القطرية )الريل( من بع�ص الأحكام اخلا�صة بنزع امللكية وتنظيم حقوقها 	❂

على بع�ص الأمالك العامة واخلا�صة
قانون رقم )14( ل�صنة 2012 ب�صاأن العلم القطري	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2012 باإ�صدار قانون م�صرف قطر املركزي وتنظيم املوؤ�ص�صات املالية	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2012 بتنظيم مزاولة خدمات و�صطاء ال�صحن البحري	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال ال�صت�صارية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 1997 ب�صاأن الدفاع املدين	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2012 ب�صاأن هيئة قطر لالأ�صواق املالية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2012 بنظام الق�صائم التعليمية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2012 ب�صاأن تنظيم ال�صياحة	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2012 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 1974 ب�صاأن اإن�صاء قطر للبرتول	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2012 ب�صاأن حماية احلدود الربية للدولة ومناطق تاأمينها	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2012 ب�صاأن ت�صريح اجلثث الآدمية	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2012 بتنظيم ومراقبة و�صع الإعالنات	❂
قانون تنظيم ور�صة العمل	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2011 ب�صاأن التدابري احلدودية حلماية حقوق امللكية الفكرية	❂
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قانون رقم )15( ل�صنة 2011 ب�صاأن مكافحة الجتار بالب�صر	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2011 بتنظيم مزاولة اأعمال الو�صاطة العقارية	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2011 ب�صاأن اإن�صاء وتنظيم املراكز الدينية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2011 بتنظيم الأندية الريا�صية	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2011 بتحويل �صبكة اجلزيرة الف�صائية اإىل موؤ�ص�صة خا�صة ذات نفع عام	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2011 بتنظيم ا�صتخدام كامريات واأجهزة املراقبة الأمنية	❂
قان���ون رق���م )8( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رق���م )13( ل�صنة 2008 ب�صاأن م�صاهمة بع�ص ال�صركات امل�صاهمة يف دعم 	❂

الأن�صطة الجتماعية والريا�صية
قان���ون رق���م )7( ل�صنة 2011 بتعديل بع����ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 2005 ب�صاأن ح���الت واإجراءات الطعن بالتمييز يف غري 	❂

املواد اجلنائية
قان���ون رق���م )6( ل�صنة 2011 باإلغاء القانون رقم )7( ل�صنة 1990 بنظام ت�صعري الأدوي���ة الطبية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية ومراقبة 	❂

اأ�صعارها
قانون رقم )5( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1986 ب�صاأن ت�صجيل �صركات الأدوية ومنتجاتها	❂
قان���ون رق���م )4( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأح���كام القانون رقم )3( ل�صنة 1983 بتنظيم مه���ن ال�صيدلة والو�صطاء ووكالء م�صانع 	❂

و�صركات الأدوية
قانون رقم )3( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )15( ل�صنة 2002 ب�صاأن الطريان املدين	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2011 ب�صاأن الإح�صاءات الر�صمية	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 1998 بتنظيم املجل�ص البلدي املركزي	❂
قانون رقم )26( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )14( ل�صنة 1999 ب�صاأن الأ�صلحة والذخائر واملتفجرات	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 2010 باإ�صدار قانون )نظام( البذور والتقاوي وال�صتالت لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2010 باإ�صدار قانون )نظام( املبيدات يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 1980 ب�صاأن الآثار	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2010 ب�صاأن حظر �صكن جتمعات العمال داخل مناطق �صكن العائالت	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات ال�صادر بالقانون رقم )26( ل�صنة 2005	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )18( ل�صنة 2005 باإن�صاء جائزة الدولة لأدب الطفل	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 2004 ب�صاأن الوزراء	❂
قان���ون رق���م )11( ل�صنة 2010 بتعدي���ل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1983 ب�صاأن ا�صتغ���الل وحماية الرثوات املائية احلية يف 	❂

قطر
قانون رقم )10( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 2004 ب�صاأن اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام قانون اخلدمة الع�صكرية ال�صادر بالقانون رقم )31( ل�صنة 2006	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام قانون التجارة ال�صادر بالقانون رقم )27( ل�صنة 2006	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2010 بتنظيم مكاتب ال�صحن جوًا	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املرور ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 2007	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2010 باإ�صدار قانون مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم )5( ل�صنة 2002	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 2008 ب�صاأن اإيجار العقارات	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 2000 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال غري القطري يف الن�صاط 	❂

القت�صادي
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قانون رقم )25( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )25( ل�صنة 2001 ب�صاأن التعليم الإلزامي	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر بالقانون رقم )23( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )22( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )18( ل�صنة 2002 ب�صاأن الدين العام والأوراق املالية الإ�صالمية	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 2009 باإ�صدار قانون ال�صريبة على الدخل	❂
قانون رقم 20 ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم 4 ل�صنة 2008 ب�صاأن اإيجار العقارات	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2009 بتنظيم مزاولة اخلدمات الأمنية اخلا�صة	❂
قان���ون رق���م )15( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم 13 ل�صنة 1988 ب�صاأن ن���زع ملكية العقارات وال�صتيالء عليها موؤقتًا 	❂

للمنفعة العامة
قانون رقم )14( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام قانون مركز قطر للمال ال�صادر بالقانون رقم )7( ل�صنة 2005	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2009 ب�صاأن معاملة ال�صركة العربية لال�صتثمار معاملة ال�صركات الوطنية	❂
قان���ون رق���م )10( ل�صن���ة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رق���م )33( ل�صنة 2005 ب�صاأن هيئة قطر ل���الأ�صواق املالية و�صركة �صوق 	❂

الدوحة لالأوراق املالية
قانون رقم )9( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ل�صنة 1989 ب�صاأن املوازنة العامة للدولة	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2009 باإ�صدار قانون اإدارة املوارد الب�صرية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2009 باإلغاء القانون رقم )13( ل�صنة 2007 باإعفاء بع�ص ال�صلع من الر�صوم اجلمركية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العمل ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1985 ب�صاأن تنظيم املباين	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واإقامتهم وكفالتهم	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2009 بتنظيم املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام قانون مركز قطر للمال ال�صادر بالقانون رقم )7( ل�صنة 2005	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )18( ل�صنة 2002 ب�صاأن الدين العام	❂
قانون رقم )30( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1984 بتنظيم الأندية	❂
قانون رقم )29( ل�صنة 2008 ب�صاأن اأعمال تو�صيل التيار الكهربائي واملاء	❂
قانون رقم )28( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�صركات التجارية وقانون اإ�صداره رقم )5( ل�صنة 2002	❂
قانون رقم )26( ل�صنة 2008 ب�صاأن تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء واملاء	❂
قان���ون رق���م )25( ل�صن���ة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رق���م )2( ل�صنة 2002 ب�صاأن تنظيم متلك العق���ار ملواطني دول جمل�ص 	❂

التعاون لدول اخلليج العربية
قان���ون رق���م )23( ل�صنة 2008 ب�صاأن ال�صماح ملواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخللي���ج العربية مبمار�صة اأن�صطة اقت�صادية جديدة 	❂

يف دولة قطر
قانون رقم )22( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات ال�صادر بالقانون رقم )26( ل�صنة 2005	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )15( ل�صنة 2002 ب�صاأن الطريان املدين	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2008 باإعفاء ح�صة امل�صتثمرين غري القطريني يف اأرباح بع�ص ال�صركات امل�صاهمة القطرية من �صريبة الدخل	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2008 بتحديد دية املتوفى عن القتل اخلطاأ	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )24( ل�صنة 2002 ب�صاأن التقاعد واملعا�صات	❂
قان���ون رق���م )14( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 2003 باإن�صاء جائزتي الدولة التقديرية والت�صجيعية يف 	❂

العلوم والفنون والآداب
قانون رقم )13( ل�صنة 2008 ب�صاأن م�صاهمة بع�ص ال�صركات امل�صاهمة يف دعم الأن�صطة الجتماعية والريا�صية	❂
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

قانون رقم )12( ل�صنة 2008 باإن�صاء املحكمة الد�صتورية العليا	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 1997 باإن�صاء الهيئة العامة القطرية لالإذاعة والتلفزيون	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ل�صنة 2003 باإن�صاء جهاز اأمن الدولة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )14( ل�صنة 2003 بتنظيم احلجر البيطري	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2008 ب�صاأن حماية امل�صتهلك	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )38( ل�صنة 2002 باإن�صاء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2008 باإن�صاء �صناديق قرو�ص العاملني باجلهات الع�صكرية	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2008 باإلغاء القانون رقم )16( ل�صنة 2004 باإن�صاء اأكادميية التفوق الريا�صي )اأ�صباير(	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2008 ب�صاأن اإيجار العقارات	❂
قان���ون رق���م )3( ل�صن���ة 2008 بتعدي���ل بع����ص اأح���كام امل���ر�صوم بقانون رق���م )1( ل�صن���ة 1966 ب���الإ�صراف والرقابة عل���ى �صركات 	❂

ووكالء التاأمني
قانون رقم )2( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم )5( ل�صنة 2002	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2008 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )33( ل�صنة 2006 ب�صاأن م�صرف قطر املركزي	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 2007 ب�صاأن التحكم يف املواد امل�صتنفدة لطبقة الأوزون	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ل�صنة 1982 ب�صاأن تنظيم قيد املواليد والوفيات	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 2007 باإ�صدار قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2007 ب�صاأن الأ�صلحة الكيميائية	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2007 باإعفاء بع�ص ال�صلع من الر�صوم اجلمركية	❂
قان���ون رق���م )12( ل�صن���ة 2007 باإلغاء املر�صوم بقانون رق���م )13( ل�صنة 1969 بفر�ص بع�ص الر�صوم ملعون���ة جماهدي واأ�صر �صهداء 	❂

فل�صطني وقرار نائب احلاكم رقم )14( ل�صنة 1964 ب�صاأن خ�صم خم�صة يف املائة من رواتب الفل�صطينيني لتوريدها حل�صاب منظمة 
التحرير الفل�صطينية

قانون رقم )11( ل�صنة 2007 باعتبار يوم تويل ال�صيخ جا�صم بن حممد بن ثاين احلكم يومًا وطنيًا للدولة	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 1974 ب�صاأن اإن�صاء قطر للبرتول	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2007 ب�صاأن الأحكام العرفية	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2001 باإن�صاء الهيئة العامة للجمارك واملوانئ	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2007 ب�صاأن الف�صل يف املنازعات الإدارية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2007 ب�صاأن الف�صل يف املنازعات الد�صتورية	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1993 ب�صاأن جوازات ال�صفر	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2007 باإ�صدار النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية ملواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية العاملني 	❂

يف غري دولهم يف اأي دولة ع�صو يف املجل�ص
قانون رقم )3( ل�صنة 2007 ب�صاأن ا�صتغالل الرثوات الطبيعية ومواردها	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2007 بنظام الإ�صكان	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2007 ب�صاأن املعاملة ال�صريبية ل�صركة اخلليج العاملية للحفر املحدودة	❂
قانون رقم )29( ل�صنة 2006 ب�صاأن مراقبة املباين	❂
قانون رقم )28( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العقوبات ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 2004	❂
قانون رقم )27( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون التجارة	❂
قانون رقم )26( ل�صنة 2006 بتنظيم مكاتب ال�صفر جوًا	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون )نظام( الأ�صمدة وحم�صنات الرتبة الزراعية يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
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قانون رقم )23( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون املحاماة	❂
قانون رقم )22( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون الأ�صرة	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون )نظام( التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2006 ب�صاأن حماية املناف�صة ومنع املمار�صات الحتكارية	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1993 باإن�صاء م�صرف قطر املركزي	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم )5( ل�صنة 2002	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2006 ب�صاأن حكم الدولة ووراثته	❂
قان���ون رق���م )14( ل�صن���ة 2006 بتعدي���ل بع����ص اأح���كام امل���ر�صوم بقانون رق���م )37( ل�صن���ة 2002 باإن����صاء املجل�ص الأعل���ى للتعليم 	❂

وتعيني اخت�صا�صاته
قانون رقم )13( ل�صنة 2006 ب�صاأن تقاعد ومعا�صات الع�صكريني	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2006 ب�صاأن بلدية م�صيعيد امللغاة	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2006 ب�صاأن املدار�ص امل�صتقلة	❂
قان���ون رق���م )10( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأح���كام القانونني رقمي )15( ل�صن���ة 2004 باإن�صاء الهيئة العام���ة للتخطيط والتطوير 	❂

العمراين و)23( ل�صنة 2005 بتنظيم وزارة ال�صوؤون البلدية والزراعة وتعيني اخت�صا�صاتها
قان���ون رق���م )9( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 1988 ب�صاأن نزع ملكية العقارات وال�صتيالء عليها موؤقتًا 	❂

للمنفعة العامة
قانون رقم )8( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 2004 ب�صاأن اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1984 بتنظيم الأندية	❂
قان���ون رق���م )6( ل�صن���ة 2006 بتعديل بع�ص اأح���كام القانون رق���م )13( ل�صنة 2000 بتنظي���م ا�صتثمار راأ�ص امل���ال غري القطري يف 	❂

الن�صاط القت�صادي
قانون رقم )5( ل�صنة 2006 بتنظيم الجتار يف اأنواع الكائنات الفطرية املهددة بالنقرا�ص ومنتجاتها	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2006 ب�صاأن بع�ص الأحكام الوقتية اخلا�صة باإيجار الأماكن واملباين	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2006 ب�صاأن املبيدات	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2006 بتنظيم دخول واإقامة بع�ص الفئات يف قطر	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�صنة 1987 يف �صاأن مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية اخلطرة 	❂

وتنظيم ا�صتعمالها والجتار فيها
قانون رقم )40( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 2001 بتنظيم البعثات الدرا�صية الع�صكرية	❂
قانون رقم )39( ل�صنة 2005 بتنظيم وزارة اخلارجية وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )38( ل�صنة 2005 ب�صاأن اجلن�صية القطرية	❂
قانون رقم )37( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1965 ب�صاأن البطاقات ال�صخ�صية	❂
قانون رقم )36( ل�صنة 2005 باإن�صاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا	❂
قانون رقم )34( ل�صنة 2005 ب�صاأن املناطق احلرة ال�صتثمارية	❂
قانون رقم )33( ل�صنة 2005 ب�صاأن هيئة قطر لالأ�صواق املالية	❂
قانون رقم )30( ل�صنة 2005 باإلغاء القانون رقم )14( ل�صنة 2002 بتنظيم موؤ�ص�صة حمد الطبية وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )29( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 2001 باإن�صاء مركز الدرا�صات القانونية والق�صائية	❂
قانون رقم )28( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1996 باإن�صاء قناة اجلزيرة الف�صائية	❂
قانون رقم )27( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )25( ل�صنة 2004 ب�صاأن مكافحة الت�صرت على ممار�صة غري القطريني 	❂

لالأن�صطة التجارية والقت�صادية واملهنية باملخالفة للقانون
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قانون رقم )26( ل�صنة 2005 باإ�صدار قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 2005 ب�صاأن ال�صجل التجاري	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2005 ب�صاأن احلجر الزراعي	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 2005 بتنظيم وزارة ال�صوؤون البلدية والزراعة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
❂ قانون رقم )22( ل�صنة 2005 بحظر جلب وت�صغيل وتدريب واإ�صراك الأطفال يف �صباق الهجن	
قانون رقم )21( ل�صنة 2005 باإلغاء القانون رقم )13( ل�صنة 2002 بتنظيم وزارة ال�صحة العامة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1984 بتنظيم الأندية	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2005 بتنظيم مزاولة املهن الهند�صية	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 2005 باإن�صاء جائزة الدولة لأدب الطفل	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2005 ب�صاأن ال�صلح يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف قوانني البلدية	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )23( ل�صنة 1993 ب�صاأن قوة ال�صرطة	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1981 بتنظيم خدمة ال�صباط يف القوات امل�صلحة	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2005 باملوافقة على اتفاقية منح احلقوق مل�صروع راأ�ص لفان )ب( لإنتاج الكهرباء واملاء	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر بالقانون رقم )13( ل�صنة 1990	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2005 ب�صاأن حالت واإجراءات الطعن بالتمييز يف غري املواد اجلنائية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2005 بتنظيم وزارة املالية وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قان���ون رق���م )10( ل�صن���ة 2005 بتعدي���ل بع�ص اأح���كام امل���ر�صوم بقانون رق���م )39( ل�صن���ة 2002 بتنظي���م وزارة الرتبي���ة والتعليم 	❂

وتعيني اخت�صا�صاتها
قان���ون رق���م )9( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 2004 باإن�صاء هيئ���ة الأ�صغال العامة، والقانون رقم )15( 	❂

ل�صنة 2004 باإن�صاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراين
قانون رقم )8( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 1989 ب�صاأن تنظيم الزواج من الأجانب	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2005 باإ�صدار قانون مركز قطر للمال	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2005 ب�صاأن حماية ت�صاميم الدوائر املتكاملة	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2005 ب�صاأن حماية الأ�صرار التجارية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 2002 ب�صاأن النيابة العامة	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )6( ل�صنة 1993 ب�صاأن تنظيم �صوؤون احلج	❂
قان���ون رق���م )2( ل�صن���ة 2005 بتعدي���ل بع����ص اأح���كام القانون رق���م )13( ل�صن���ة 2000 بتنظي���م ا�صتثم���ار راأ�ص امل���ال الأجنبي يف 	❂

الن�صاط القت�صادي
قانون رقم )1( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )14( ل�صنة 1999 ب�صاأن الأ�صلحة والذخائر واملتفجرات	❂
قان���ون رقم )41( ل�صنة 2004 بتعدي���ل بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ل�صنة 1970 بتحدي���د �صالحيات الوزراء وتعيني اخت�صا�صات 	❂

الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى
قانون رقم )40( ل�صنة 2004 ب�صاأن الولية على اأموال القا�صرين	❂
قانون رقم )33( ل�صنة 2004 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )24( ل�صنة 2002 ب�صاأن التقاعد واملعا�صات	❂
قانون رقم )30( ل�صنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة احل�صابات	❂
قانون رقم )29( ل�صنة 2004 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املحاماة ال�صادر بالقانون رقم )10( ل�صنة 1996	❂
قانون رقم )28( ل�صنة 2004 باإ�صدار قانون ب�صاأن معايري التدريب والإجازة واملناوبة للمالحني	❂
قان���ون رق���م )27( ل�صنة 2004 ب����صاأن حماية عالمات و�صع���ارات وم�صنفات واحلقوق املج���اورة لدورة الألع���اب الآ�صيوية اخلام�صة 	❂

ع�صرة- الدوحة 2006
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قانون رقم )26( ل�صنة 2004 باإ�صدار قانون الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة	❂
قان���ون رق���م )25( ل�صن���ة 2004 ب����صاأن مكافحة الت����صرت على ممار�صة غ���ري القطري���ني لالأن�صطة التجاري���ة والقت�صادي���ة واملهنية 	❂

باملخالفة للقانون
قانون رقم )24( ل�صنة 2004 بتحويل اجلمعيات التعاونية ال�صتهالكية اإىل �صركة م�صاهمة قطرية	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 2004 باإ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية	❂
قانون رقم )22( ل�صنة 2004 باإ�صدار القانون املدين	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 2004 ب�صاأن الوزراء	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2004 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 2001 بتنظيم مزاولة املهن الهند�صية	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2004 ب�صاأن حماية احلياة الفطرية ومواطنها الطبيعية	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 2004 ب�صاأن الجتماعات العامة وامل�صريات	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2004 ب�صاأن تنظيم متلك وانتفاع غري القطريني بالعقارات والوحدات ال�صكنية	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2004 باإن�صاء اأكادميية التفوق الريا�صي )اأ�صباير(	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2004 باإن�صاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراين	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2004 باإ�صدار قانون العمل	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2004 باإن�صاء الهيئة القطرية لالأعمال اخلريية	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2004 ب�صاأن اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2004 باإ�صدار قانون العقوبات	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2004 باإن�صاء جهاز ال�صتخبارات الع�صكرية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2004 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 1997 باإن�صاء الهيئة العامة القطرية لالإذاعة والتلفزيون	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2004 ب�صاأن حماية من�صاآت النفط والغاز البحرية	❂
قان���ون رق���م )7( ل�صن���ة 2004 بتعديل بع�ص اأحكام امل���ر�صوم بقانون رقم )37( ل�صن���ة 2002 باإن�صاء املجل�ص الأعل���ى للتعليم وتعيني 	❂

اخت�صا�صاته
قانون رقم )6( ل�صنة 2004 ب�صاأن تنظيم البناء يف منطقة الأبراج بالدوحة احلديثة	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2004 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1969 ب�صاأن اإن�صاء �صركة مطاحن الدقيق القطرية 	❂

ومنحها امتيازًا
قانون رقم )4( ل�صنة 2004 بتنظيم مزاولة اأعمال الوكالت املالحية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2004 ب�صاأن مكافحة الإرهاب	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2004 ب�صاأن ذوي الحتياجات اخلا�صة	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2004 باإن�صاء هيئة الأ�صغال العامة	❂
قان���ون رق���م )20( ل�صنة 2003 بتعدي���ل بع�ص اأحكام القانون رق���م )9( ل�صن���ة 1987 يف �صاأن مكافحة املخ���درات واملوؤثرات العقلية 	❂

اخلطرة وتنظيم ا�صتعمالها والجتار فيها
قان���ون رق���م )19( ل�صن���ة 2003 بتعديل بع�ص اأحكام القان���ون رقم )4( ل�صنة 1983 ب����صاأن ا�صتغالل وحماية ال���رثوات املائية احلية 	❂

يف قطر
قانون رقم )14( ل�صنة 2003 بتنظيم احلجر البيطري	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2003 باإن�صاء قوة الأمن الداخلي	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2003 باإن�صاء جائزتي الدولة التقديرية والت�صجيعية يف العلوم والفنون والآداب	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2003 باإ�صدار قانون ال�صلطة الق�صائية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2003 بالرتخي�ص لوزارة املالية بتقدمي ال�صمانات الالزمة ملنح قر�ص للجمهورية اللبنانية	❂
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قانون رقم )8( ل�صنة 2003 ب�صاأن ت�صريح اجلثث الآدمية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2003 باإن�صاء جائزة قطر للجودة	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2003 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 2000 باإن�صاء الهيئة العامة لل�صياحة	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2003 باإن�صاء جهاز اأمن الدولة	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2003 مبنح �صركة قطر للوقود )وقود( اإمتياز ت�صويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز واملنتجات البرتولية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2003 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1995 ب�صاأن ديوان املحا�صبة	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2003 باإعفاء �صركة "اأوريك�ص لتحويل الغاز اإىل �صوائل املحدودة" من بع�ص ال�صرائب والر�صوم	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2003 باإن�صاء مركز قطر الدويل للمعار�ص	❂
قانون رقم )41( ل�صنة 2002 بتعديل ن�صبة التعرفة اجلمركية واإلغاء بع�ص الإعفاءات اجلمركية	❂
قانون رقم )40( ل�صنة 2002 باإ�صدار قانون اجلمارك	❂
قانون رقم )28( ل�صنة 2002 ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 2002 ب�صاأن �صناديق الإ�صتثمار	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 2002 ب�صاأن التقاعد واملعا�صات	❂
قانون رقم )22( ل�صنة 2002 ب�صاأن الأو�صمة والأنواط وامليداليات لقوة ال�صرطة	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 1984 بتنظيم كفالة اإقامة الأجانب وخروجهم	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 2002 ب�صاأن الرقابة على التبغ وم�صتقاته	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 2002 باإن�صاء �صندوق قطر للتنمية	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 2002 ب�صاأن الدين العام والأوراق املالية الإ�صالمية	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 2002 ب�صاأن حماية املجتمع	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 2002 باإن�صاء الهيئة العامة القطرية للموا�صفات واملقايي�ص	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 2002 ب�صاأن الطريان املدين	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2002 بتنظيم موؤ�ص�صة حمد الطبية وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2002 بتنظيم وزارة ال�صحة العامة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1976 ب�صاأن تنظيم املناق�صات واملزايدات	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2002 ب�صاأن النيابة العامة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 2002 ب�صاأن العالمات والبيانات التجارية والأ�صماء التجارية واملوؤ�صرات اجلغرافية والر�صوم والنماذج ال�صناعية	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2002 ب�صاأن تنظيم اأعمال الوكالء التجاريني	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2002 ب�صاأن حماية حق املوؤلف واحلقوق املجاورة	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2002 مبد مدة اإعفاء �صركة ات�صالت قطر )كيوتل( من دفع ر�صم المتياز املمنوح لها	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2002 باإ�صدار قانون ال�صركات التجارية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2002 بتنظيم �صيد احليوانات والطيور والزواحف الربية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 2002 بالرتخي�ص لوزارة املالية بالقرتا�ص من الأ�صواق العاملية	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2002 ب�صاأن تنظيم متلك العقار ملواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 1975 ب�صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة املماثلة	❂
قان���ون رق���م )28( ل�صنة 2001 باإعفاء �صركة راأ�ص لف���ان للكهرباء املحدودة )�صركة م�صاهمة قطرية( م���ن �صريبة الدخل والر�صوم 	❂

وال�صرائب الأخرى
قانون رقم )25( ل�صنة 2001 ب�صاأن التعليم الإلزامي	❂
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قانون رقم )23( ل�صنة 2001 بنظام ال�صلح يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون رقم )19( ل�صنة 1995 ب�صاأن التنظيم ال�صناعي	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1996 باإن�صاء املوؤ�ص�صة العامة القطرية للقناة الف�صائية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 1972 ب�صاأن الت�صعري اجلربي وحتديد الأرباح	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 2001 بتنظيم مزاولة املهن الهند�صية	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2001 باإن�صاء مركز الدرا�صات القانونية والق�صائية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 2001 ب�صاأن معاملة موؤ�ص�صة اخلليج لالإ�صتثمار معاملة ال�صركة الوطنية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 2001 باإعفاء �صركة الكهرباء واملاء القطرية من الر�صوم اجلمركية وال�صرائب والر�صوم الأخرى	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2001 ب�صاأن ر�صوم الرتاخي�ص التي تتقا�صاها وزارة ال�صحة العامة	❂
قان���ون رق���م )4( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأح���كام القانون رقم )3( ل�صنة 1983 بتنظيم مه���ن ال�صيدلة والو�صطاء ووكالء م�صانع 	❂

و�صركات الأدوية
قانون رقم )3( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1998 ب�صاأن اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )14( ل�صنة 1999 ب�صاأن الأ�صلحة والذخائر واملتفجرات	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2001 باإ�صدار قانون اخلدمة املدنية	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 2000 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال غري القطري يف الن�صاط القت�صادي	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 2000 باإ�صدار قانون اإن�صاء املوؤ�ص�صة العامة القطرية للكهرباء واملاء	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 2000 باإن�صاء الهيئة العامة لل�صياحة	❂
قان���ون رق���م )7( ل�صنة 2000 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1999 باإعفاء �صركة قطر للكيماويات املحدودة )كيوكيم( 	❂

�صركة م�صاهمة قطرية من �صريبة الدخل والر�صوم وال�صرائب الأخرى
قانون رقم )6( ل�صنة 2000 ب�صاأن مزاولة اخلدمات التعليمية	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 2000 ب�صاأن اجلمعيات التعاونية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 2000 بتاأ�صي�ص بنك كرندليز قطر �صركة م�صاهمة قطرية/مقفلة	❂
قان���ون رق���م )3( ل�صنة 2000 بالرتخي�ص حلكومة دولة قطر يف اإبرام اإتفاقيات مع البن���وك العاملية لإ�صدار �صندات دين عام تطرح 	❂

يف الأ�صواق العاملية ل�صالح دولة قطر
قانون رقم )2( ل�صنة 2000 باإلغاء بلدية م�صيعيد	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 2000 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 1977 باإن�صاء جامعة قطر	❂
قانون باإن�صاء املوؤ�ص�صة العامة القطرية للكهرباء واملاء	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1999 ب�صان الأ�صلحة والذخائر واملتفجرات	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1999 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1995 ب�صاأن ديوان املحا�صبة	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1999 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1992 باإن�صاء �صندوق الزكاة	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1999 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1980 ب�صاأن تنظيم ومراقبة و�صع الإعالنات	❂
قان���ون رق���م )9( ل�صنة 1999 ب�صاأن ال�صماح ملواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخللي���ج العربية مبمار�صة بع�ص الأن�صطة القت�صادية 	❂

يف املجالت ال�صحية يف دولة قطر
قانون رقم )8( ل�صنة 1999 باإعفاء �صركة قطر للكيماويات املحدودة )كيوكيم( �صركة م�صاهمة قطرية من �صريبة الدخل والر�صوم 	❂

وال�صرائب الأخرى
قانون رقم )7( ل�صنة 1999 بتنظيم وزارة �صوؤون اخلدمة املدنية والإ�صكان وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1999 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1995 ب�صاأن مزاولة مهنة الطب البيطري	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1999 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1976 ب�صاأن تنظيم نقل ب�صائع الرتانزيت	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1999 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�صنة 1963 ب�صاأن حتديد وتنظيم حت�صيل ر�صوم التيار الكهربائي 	❂

واملياه.
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قانون رقم )2( ل�صنة 1999 يف �صاأن مكافحة الغ�ص يف املعامالت التجارية	❂
قان���ون رق���م )1( ل�صن���ة 1999 بتعدي���ل بع�ص اأحكام القان���ون رقم )7( ل�صن���ة 1990 بنظام ت�صع���ري الأدوية الطبي���ة وامل�صتح�صرات 	❂

ال�صيدلية ومراقبة اأ�صعارها
قانون رقم )21( ل�صنة 1998 بتحويل املوؤ�ص�صة العامة القطرية لالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية اإىل �صركة م�صاهمة قطرية	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1998 تعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )23( ل�صنة 1993 ب�صاأن قوة ال�صرطة	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1998 ب�صاأن اإن�صاء كلية قطر التقنية	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1998 ب�صاأن املرور	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1998 بتنظيم املجل�ص البلدي املركزي	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1998 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الوظائف العامة املدنية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 1967	❂
قان���ون رق���م )10( ل�صن���ة 1998 بالرتخي�ص حلكوم���ة دولة قطر يف اإبرام اتفاقية م���ع بنوك )كريدت �صوي�ص ف���ريت بو�صطن "اأوربا" 	❂

ليمت���د( و)ج���ي بي مورجان �صكيوريتز ليمتد( والبنوك الأخرى امل�صاركة معهم���ا لإ�صدار �صندات دين عام تطرح يف الأ�صواق العاملية 
ل�صالح دولة قطر

قانون رقم )9( ل�صنة 1998 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�صركات التجارية ال�صادر بالقانون رقم )11( ل�صنة 1981	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1998ب�صاأن اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1998 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�صنة 1987 يف �صاأن مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية اخلطرة 	❂

وتنظيم ا�صتعمالها والجتار فيها
قانون رقم )6( ل�صنة 1998 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر بالقانون رقم )15( ل�صنة 1971	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1998 باإلغاء وزارة العالم والثقافة وتوزيع اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1998 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 1996 باإ�صدار قانون املحاماة	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1998 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املخابرات العامة رقم )15( ل�صنة 1990	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1998 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1986 ب�صاأن ت�صجيل �صركات الأدوية ومنتجاتها	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1998 ب�صاأن الدين العام	❂
قان���ون رق���م )22( ل�صنة 1997 بالرتخي����ص يف ابرام اتفاقية قر�ص ب���ني حكومة دولة قطر وبنك اخلليج ال���دويل وجمموعة البنوك 	❂

امل�صاركة معه
قانون رقم )21( ل�صنة 1997 ب�صاأن تنظيم نقل وزراعة الأع�صاء الب�صرية	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 1997 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1993 باإن�صاء م�صرف قطر املركزي	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 1997 ب�صاأن جمعية الك�صافة واملر�صدات القطرية	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 1997 باإن�صاء املوؤ�ص�صة العامة ملطار الدوحة الدويل	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1997 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )6( ل�صنة 1993 ب�صاأن تنظيم �صئون احلج	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1997 ب�صاأن الدفاع املدين	❂
قان���ون رق���م )12( ل�صنة 1997 بالرتخي����ص يف اإبرام اتفاقية قر�ص بني حكومة دولة قطر ومورج���ان جرينفل و�صركاه واإدارة �صمان 	❂

اإئتمان الت�صدير الربيطانية
قانون رقم )11( ل�صنة 1997 باإن�صاء الهيئة العامة القطرية لالإذاعة والتليفزيون	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1997 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1965 ب�صاأن البطاقات ال�صخ�صية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1997 باملوافقة على منح قر�ص ل�صركة اخلطوط اجلوية القطرية	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1997 باإن�صاء جهاز مباحث اأمن الدولة	❂
قان���ون رق���م )7( ل�صنة 1997 ب����صاأن ال�صماح ملواطن���ي دول جمل�ص التعاون لدول اخللي���ج العربية مبمار�صة الن����صاط القت�صادي يف 	❂

املجالت التعليمية
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قانون رقم )6( ل�صنة 1997 باإن�صاء معهد التنمية الإدارية	❂
قان���ون رق���م )5( ل�صنة 1997 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رق���م )4( ل�صنة 1992 ب�صاأن فر�ص ر�صوم مقابل الت�صديق على املحررات 	❂

يف وزارة اخلارجية وبعثاتها الدبلوما�صية والقن�صلية
قانون رقم )4( ل�صنة 1997 ب�صاأن اإجراءات ور�صوم تو�صيل التيار الكهربائي واملياه	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1997 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 1975 ب�صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة املماثلة	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1997 بالرتخي�ص يف اإبرام اتفاقية قر�ص بني حكومة دولة قطر ومورجان جرينفل و�صركاه	❂
قان���ون رق���م )1( ل�صنة 1997 بالرتخي����ص يف اإبرام اتفاقي���ة قر�ص بني حكومة دولة قط���ر وبنك اخلليج ال���دويل وجمموعة البنوك 	❂

واملوؤ�ص�صات املالية امل�صاركة معه
قان���ون رقم )22( ل�صن���ة 1996 بالرتخي�ص يف اإبرام اإتفاقية قر�ص بني حكومة دولة قطر وبنك )�صو�صتي جرنال( وجمموعة البنوك 	❂

واملوؤ�ص�صات املالية امل�صاركة معه
قانون رقم )21( ل�صنة 1996 يف �صاأن الن�صيد الوطني	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 1996 ب�صاأن الولية على اأموال القا�صرين ومن يف حكمهم	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1996 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 1990 باإن�صاء غرفة جتارة و�صناعة قطر	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1996 باإ�صدار قانون املحاماة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1996 باإن�صاء كلية قطر لعلوم الطريان	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1996 ب�صاأن الوقف	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1996 ب�صاأن تنظيم العالج الطبي واخلدمات ال�صحية يف الداخل	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1996 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 1981 ب�صاأن احلجر الزراعي	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1996 ب�صاأن فر�ص ر�صم مغادرة مبطار الدوحة الدويل	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1996 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )29( ل�صنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1996 ب�صاأن حظر التدخني يف وزارة ال�صحة العامة واملوؤ�ص�صات والأجهزة التابعة لها	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1996 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�صنة 1979 ب�صاأن التوثيق	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1996 باإن�صاء �صبكة اجلزيرة الف�صائية	❂
قان���ون رق���م )40( ل�صنة 1995 بالرتخي����ص يف ابرام اتفاقيات متويل بني حكوم���ة دولة قطر وبنك باريبا الفرن����صي وبنك ابن امرو 	❂

ال�صويدي وجمموعة البنوك امل�صاركة معهما
قانون رقم )39( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية	❂
قانون رقم )38( ل�صنة 1995 ب�صاأن ال�صمان الإجتماعي	❂
قانون رقم )36( ل�صنة 1995 بتنظيم اأعمال ال�صرافة	❂
قانون رقم )33( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1993 ب�صاأن منع جتريف الأرا�صي الزراعية	❂
قانون رقم )32( ل�صنة 1995 ب�صاأن منع الإ�صرار بالبيئة النباتية ومكوناتها	❂
قان���ون رق���م )31( ل�صنة 1995 بتعدي���ل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1983 ب�صاأن ا�صتغ���الل وحماية الرثوات املائية احلية يف 	❂

قطر
قانون رقم )30( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1988 ب�صاأن النظافة العامة	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 1995 ب�صاأن حماية امل�صنفات الفكرية وحقوق املوؤلف	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 1988 ب�صاأن نزع ملكية العقارات والأ�صتيالء عليها موؤقتًا 	❂

للمنفعة العامة
قان���ون رق���م )22( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�صن���ة 1989 ب�صاأن النظام املوحد حلماية املنتجات ال�صناعية 	❂

ذات املن�صاأ الوطني بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية
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قانون رقم )21( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 1975 يف �صاأن اإيجار الأماكن واملباين	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 1975 ب�صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة املماثلة	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 1995 ب�صاأن التنظيم ال�صناعي	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 1995 بنظام اإعفاء املوظفات القطريات بوزارة الرتبية والتعليم من اخلدمة	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 1975 ب�صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة املماثلة	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 1977 باإن�صاء جامعة قطر	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1995 باإن�صاء �صوق الدوحة لالأوراق املالية	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الوظائف العامة املدنية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 1967	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )23( ل�صنة 1993 ب�صاأن قوة ال�صرطة	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1981 بتنظيم خدمة ال�صباط يف القوات امل�صلحة	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 1991 باإن�صاء �صندوق قرو�ص العاملني بقوة ال�صرطة	❂
قان���ون رق���م )9( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )25( ل�صن���ة 1990 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال غري القطري 	❂

يف الن�صاط القت�صادي
قانون رقم )8( ل�صنة 1995 ب�صاأن مزاولة مهنة الطب البيطري	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر بالقانون رقم )13( ل�صنة 1990	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1985 يف �صاأن ال�صحة احليوانية	❂
قان���ون رق���م )5( ل�صنة 1995 ب�صاأن ال�صلح يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون رق���م )12( ل�صنة 1972 ب�صاأن الت�صعري اجلربي 	❂

وحتديد الأرباح
قانون رقم )4( ل�صنة 1995 ب�صاأن ديوان املحا�صبة	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1995 بتنظيم ال�صجون	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 1990 ب�صاأن تعوي�ص �صباط واأفراد القوات امل�صلحة 	❂

وال�صرطة عن اإ�صاباتهم
قانون رقم )25( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام قانون اجلمارك ال�صادر بالقانون رقم )5( ل�صنة 1988	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 1994 ب�صاأن ت�صجيل وت�صعري وتنظيم تداول الأدوية البيطرية	❂
قان���ون رق���م )23( ل�صنة 1994 بنظام ال�صلح يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون رقم )14( ل�صنة 1992 ب�صاأن تنظيم ا�صتقدام 	❂

عمال من اخلارج حل�صاب الغري
قانون رقم )21( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1992 باإن�صاء �صندوق الزكاة	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 1983 يف �صاأن مزاولة مهنتي الطب الب�صري وطب جراحة 	❂

الأ�صنان
قان���ون رق���م )15( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رق���م )3( ل�صنة 1983 بتنظيم مهن ال�صيدلة والو�صطاء ووكالء م�صانع 	❂

و�صركات الأدوية
قانون رقم )14( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1991 يف �صاأن تنظيم مزاولة املهن الطبية امل�صاعدة	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1981 باإن�صاء اللجنة الدائمة حلماية البيئة	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 1987 ب�صاأن اأمالك الدولة العامة واخلا�صة	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 1989 ب�صاأن تنظيم الزواج من الأجانب	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الوظائف العامة املدنية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1994 ب�صاأن �صمان احلكومة ملديونية املوؤ�ص�صة العربية لالت�صالت الف�صائية )عرب �صات(	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1994 ب�صاأن �صمان احلكومة ملديونية املوؤ�ص�صة العامة القطرية للبرتول يف قر�صي متويل اإن�صاء ميناء راأ�ص لفان	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الوظائف العامة املدنية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 1967	❂
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قانون رقم )6( ل�صنة 1994 باملوافقة على منح قر�ص ل�صركة مطاحن الدقيق القطرية	❂
قان���ون رق���م )5( ل�صنة 1994 بالرتخي����ص يف اإبرام اتفاقي���ة قر�ص بني حكومة دولة قط���ر وبنك اخلليج ال���دويل وجمموعة البنوك 	❂

امل�صاركة معه
قانون رقم )4( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )14( ل�صنة 1990 يف �صاأن تنظيم اأعمال الربيد	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�صنة 1974 ب�صاأن احليوانات املهملة	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1980 باإن�صاء اجلهاز املركزي لالإح�صاء	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1994 ب�صاأن الأحداث	❂
قانون ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام قانون عقوبات قطر ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 1971	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 1993 ب�صاأن قوة ال�صرطة	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 1993 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون رقم )15( ل�صنة 1971	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 1993 ب�صاأن تنظيم تداول املواد ذات التاأثري النف�صي	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1993 بتنظيم وزارة اخلارجية وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف وال�صئون الإ�صالمية وتعيني اإخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1992 باإ�صدار نظام ا�صتخدام العمال غري القطريني يف الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1993 ب�صاأن تنظيم �صئون احلج	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1993 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�صنة 1983 ب�صاأن نظام ال�صلح يف حالت خمالفة قوانني البلدية	❂
قان���ون رق���م )4( ل�صنة 1993 بتعديل بع�ص اأح���كام القانون رقم )3( ل�صنة 1983 بتنظيم مه���ن ال�صيدلة والو�صطاء ووكالء م�صانع 	❂

و�صركات الأدوية
قانون رقم )3( ل�صنة 1993 ب�صاأن فر�ص ر�صوم على انتظار ال�صيارات ب�صاحات مطار الدوحة	❂
قان���ون رق���م )2( ل�صنة 1993 يف �صاأن الالعب���ني والإعالميني والإداريني وال�صباب املختارين لتمثي���ل الأندية والحتادات واجلمعيات 	❂

ال�صبابية والريا�صية
قانون رقم )1( ل�صنة 1993 ب�صاأن منع جتريف الأرا�صي الزراعية ورمال ال�صواطئ	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 1992 بتعيني حدود قرية عني �صنان	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 1992 بتعيني حدود قرية الغ�صامية	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 1992 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الوظائف العامة املدنية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 1967	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 1992 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ل�صنة 1982 ب�صاأن تنظيم قيد املواليد والوفيات	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1992 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 1979 ب�صاأن قواعد املرور	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1992 ب�صاأن تنظيم اإ�صتقدام عمال من اخلارج حل�صاب الغري	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1992 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 1971 بنظام املحاكم العدلية	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1992 ب�صاأن الأو�صمة والأنواط وامليداليات والأعالم للقوات امل�صلحة القطرية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1992 ب�صاأن تنظيم منح القرو�ص للمزارعني و�صيادي الأ�صماك	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1992 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�صنة 1976 بتنظيم البعثات الدرا�صية	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1992 باإن�صاء "�صندوق الزكاة"	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء واملاء وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1992 ب�صاأن فر�ص ر�صوم مقابل الت�صديق على املحررات يف وزارة اخلارجية وبعثاتها الدبلوما�صية والقن�صلية	❂
قان���ون رق���م )3( ل�صنة 1992 ب�صاأن ال�صماح ملواطني دول جمل����ص التعاون لدول اخلليج العربية مبم���ار�صة اأن�صطة اقت�صادية جديدة 	❂

بدولة قطر
قانون رقم )2( ل�صنة 1992 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1990 ب�صاأن نظام املوا�صفات واملقايي�ص	❂
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قانون رقم )1( ل�صنة 1992 ب�صاأن املوا�صفات الواجب توافرها لبع�ص ال�صجاير وعبواتها	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1991 بتنظيم وزارة املوا�صالت والنقل وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1991 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1965 ب�صاأن البطاقات ال�صخ�صية	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1991 باإن�صاء �صندوق قرو�ص العاملني بقوة ال�صرطة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1991 باإن�صاء �صندوق قرو�ص العاملني بوزارة الدفاع	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1991 يف �صاأن تنظيم مزاولة املهن الطبية امل�صاعدة	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1991 ب�صاأن فر�ص ر�صم على ا�صتخراج ال�صهادات التي ت�صدرها وزارة الدفاع	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1991 باإعفاء بع�ص معامالت ال�صركات الأجنبية مع وزارتي الدفاع والداخلية من �صريبة الدخل	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1991 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 1979 ب�صاأن قواعد املرور	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1991 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1981 بتنظيم خدمة ال�صباط يف القوات امل�صلحة	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1991 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املخابرات العامة	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1991 ب�صاأن فر�ص ر�صم على ا�صتخراج ال�صهادات التي ت�صدرها وزارة الداخلية واجلهات التابعة لها	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1991 بتعديل بع�ص اأحكام قانون عقوبات قطر ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 1971	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 1990 ب�صاأن قواعد ال�صتثناء من الأعفاء من الر�صوم اجلمركية للمنتجات ال�صناعية ذات املن�صاأ الوطني	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1990 قانون املخابرات العامة	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1990 يف �صاأن تنظيم اأعمال الربيد	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1990 باإ�صدار قانون املرافعات املدنية والتجارية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1990 باإن�صاء غرفة جتارة و�صناعة قطر	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1990 ب�صاأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1990 بنظام ت�صعري الأدوية الطبية وم�صتح�صرات ال�صيدلية ومراقبة الأ�صعار	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1990ب�صاأن نظام املوا�صفات واملقايي�ص	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1990 اإن�صاء جمل�ص بلدي مركزي	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 1989 ب�صاأن تنظيم الزواج من الأجانب	❂
قان���ون رق���م )12( ل�صن���ة 1989 ب�صاأن القواع���د املوحدة لتملك مواطن���ي دول جمل�ص التعاون ل���دول اخلليج العربي���ة اأ�صهم �صركات 	❂

امل�صاهمة ونقل ملكيتها
قانون رقم )11( ل�صنة 1989 ب�صاأن قواعد تن�صيق وت�صجيع اإقامة امل�صروعات ال�صناعية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1989 ب�صاأن م�صاواة مواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف املعامالت ال�صريبية	❂
قان���ون رق���م )8( ل�صن���ة 1989 ب�صاأن معاملة مواطن���ي دول جمل�ص التعاون ل���دول اخلليج العربية يف املراك���ز ال�صحية وامل�صتو�صفات 	❂

وامل�صت�صفيات العامة معاملة املواطنني القطريني
قان���ون رق���م )7( ل�صنة 1989 ب����صاأن النظام املوح���د حلماية املنتج���ات ال�صناعية ذات املن����صاأ الوطني بدول جمل����ص التعاون لدول 	❂

اخلليج العربية
قانون رقم )6( ل�صنة 1989 بتنظيم وزارة القت�صاد والتجارة	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1989 ب�صاأن املوازنة العامة للدولة	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1989 بال�صلح يف بع�ص جرائم املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1965 ب�صاأن البطاقات ال�صخ�صية	❂
قانون رقم )36( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة اأم �صعيد	❂
قانون رقم )35( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة الريان	❂
قانون رقم )34( ل�صنة 1988 بتعيني حدود قرية اأم قرن	❂
قانون رقم )33( ل�صنة 1988 بتعيني حدود قرية اخلي�صة	❂
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قانون رقم )32( ل�صنة 1988 بتعيني حدود قرية رو�صة را�صد	❂
قانون رقم )31( ل�صنة 1988 بتعيني حدود قرية الن�صرانية	❂
قانون رقم )30( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة اأم �صالل علي واأم العمد واأم عبريية	❂
قانون رقم )29( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة اأم �صالل واخلريطيات	❂
قانون رقم )28( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة امل�صرب اجلديد	❂
قانون رقم )27( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة اأبو ظلوف	❂
قانون رقم )26( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة الروي�ص	❂
قانون رقم )25( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة ال�صمال	❂
قانون رقم )24( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة الغويرية	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة اجلميلية	❂
قانون رقم )22( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة ال�صحانية	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة �صمي�صمة	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة الذخرية	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة اخلور	❂
قانون رقم )18( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة الوكري	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة الوكرة	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة الدوحة	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1988 ب�صاأن نزع ملكية العقارات وال�صتيالء عليها موؤقتًا للمنفعة العامة	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1988 ب�صاأن نظام الإقرا�ص البرتويل بني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1988 ب�صاأن م�صاواة طالب دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل	❂
قان���ون رق���م )10( ل�صن���ة 1988 ب����صاأن ال�صماح ملواطن���ي دول جمل�ص التع���اون لدول اخللي���ج العربية مبمار�صة امله���ن احلرة جديدة 	❂

بدولة قطر
قان���ون رق���م )9( ل�صنة 1988 ب�صاأن ال�صماح ملواطني دول جمل����ص التعاون لدول اخلليج العربية مبم���ار�صة اأن�صطة اإقت�صادية جديدة 	❂

بدولة قطر
قانون رقم )7( ل�صنة 1988 ب�صاأن �صوابط ممار�صة مواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية للمهن احلرة يف دولة قطر	❂
قان���ون رق���م )6( ل�صنة 1988 ب����صاأن �صوابط ممار�صة مواطني دول جمل����ص التعاون لدول اخلليج العربي���ة لالأن�صطة القت�صادية يف 	❂

دولة قطر
قانون رقم )5( ل�صنة 1988 باإ�صدار قانون اجلمارك	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1988 بتنظيم حفر اآبار املياه اجلوفية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1987 ب�صاأن فر�ص ر�صم على ا�صتخراج ال�صهادات التي ت�صدرها وزارة الرتبية والتعليم	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1987 بان�صاء املوؤ�ص�صة العامة القطرية لالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية	❂
قانون رقم 10 ل�صنة 1987م ب�صاأن اأمالك الدولة العامة واخلا�صة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1987 يف �صاأن مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية اخلطرة وتنظيم ا�صتعمالها والجتار فيها	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1987 ب�صاأن تنظيم رئا�صة املحاكم ال�صرعية وال�صئون الدينية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1987 ب�صاأن �صوابط ممار�صة مواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية الن�صاط التجاري يف دولة قطر	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1987 ب�صاأن القواعد املوحدة لأعطاء الأولوية يف امل�صرتيات احلكومية للمنتجات الوطنية واملنتجات ذات املن�صاأ 	❂

الوطني بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية
قان���ون رق���م )3( ل�صنة 1987 ب�صاأن ت�صدير منتجات امل���وؤ�ص�صات والوحدات النتاجية من دول جمل����ص التعاون لدول اخلليج العربية 	❂

اإىل دولة قطر
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قانون رقم )2( ل�صنة 1987 ب�صاأن تنظيم متلك العقار ملواطني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1986 ب�صاأن تنفيذ بع�ص اأحكام التفاقية القت�صادية املوحدة املتعلقة بالتعاون الفني والعلمي بني دول جمل�ص 	❂

التعاون لدول اخلليج العربية
قانون رقم )4( ل�صنة 1986 ب�صاأن تنظيم اأعمال الوكالء التجاريني	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1986 بتنظيم وزارة الكهرباء واملاء وحتديد اخت�صا�صاتها	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1986 ب�صاأن ت�صجيل �صركات الأدوية ومنتجاتها	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1985 ب�صاأن تنظيم املباين	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1985 يف �صاأن ال�صحة احليوانية	❂
قان���ون رق���م )8( ل�صن���ة 1984 بتاأجي���ل العمل باملر�صومني بقانون���ني رقمي )6( ل�صن���ة 1984م و)7( ل�صن���ة 1984م يف �صاأن التقاعد 	❂

الع�صكري وتقاعد املوظفني املدنيني
قانون رقم )3( ل�صنة 1984 بتنظيم كفالة اإقامة الأجانب وخروجهم	❂
قانون رقم )61( ل�صنة 1983 باملوافقة على ان�صمام دولة قطر اإىل اتفاقية ح�صانات وامتيازات منظمة املوؤمتر الإ�صالمي	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1983 بال�صلح يف جرائم دخول واإقامة الأجانب يف قطر	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1983 ب�صاأن نظام ال�صلح يف حالت خمالفة قوانني البلدية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1983 ببدء اخلطوات التنفيذية لالتفاقية القت�صادية املوحدة بني دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1983 ب�صاأن قمع الغ�ص يف املعامالت التجارية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1983 ب�صاأن ا�صتغالل وحماية الرثوات املائية احلية يف قطر	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1983 بتنظيم مهن ال�صيدلة والو�صطاء ووكالء م�صانع و�صركات الأدوية	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1983 يف �صاأن مزاولة مهنتي الطب الب�صري وطب وجراحة الأ�صنان	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1982 بتنظيم املوؤ�ص�صات العالجية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1982 ب�صاأن تنظيم مكاتب ال�صفر وال�صياحة	❂
قان���ون رق���م )6( ل�صنة 1982 بتف����صري بع�ص اأحكام القانون رق���م )14( ل�صنة 1963م مبن���ح امتياز النقل البح���ري واأعمال وكالت 	❂

البواخر ل�صركة قطر الوطنية للمالحة والنقليات املحدودة
قانون رقم )5( ل�صنة 1982 ب�صاأن تنظيم قيد املواليد والوفيات	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1982 بتنظيم مهنة ال�صرافة	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1981 ب�صاأن احلجر الزراعي	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1981 باإ�صدار قانون ال�صركات التجارية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1981 باإن�صاء اللجنة الدائمة حلماية البيئة	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1981 بتنظيم خدمة ال�صباط يف القوات امل�صلحة	❂
قانون رقم )23( ل�صنة 1980 ب�صاأن الربابنة و�صباط املالحة واملهند�صني البحريني يف ال�صفن التجارية	❂
قانون رقم )21( ل�صنة 1980 بتنظيم الر�صاد يف موانئ قطر	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 1980 بتنظيم مهنة املحاماة	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 1980 ب�صاأن قواعد الت�صجيل وال�صالمة اخلا�صة بال�صفن ال�صغرية	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 1980 ب�صاأن اجلواز البحري	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 1980 ب�صاأن النقل البحري ال�صاحلي	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1980 باإ�صدار القانون البحري	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1980 باإن�صاء دار للوثائق القطرية	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1980 ب�صاأن التنظيم ال�صناعي	❂
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قانون رقم )5( ل�صنة 1980 بتنظيم حوافز ال�صتغال مبهنة التدري�ص	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1980 ب�صاأن تنظيم ومراقبة و�صع العالنات	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1980 ب�صاأن الآثار	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1980 ب�صاأن تنظيم متلك البعثات الأجنبية للعقارات يف قطر	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1979 ب�صاأن حماية املن�صاآت الكهربائية واملائية العامة	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1979 ب�صاأن قواعد املرور	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1979 ب�صاأن التوثيق	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1979 ب�صاأن املطبوعات والن�صر	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1979 بالالئحة الداخلية ملجل�ص ال�صورى	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1979 ب�صاأن �صمان مديونية �صركة قطر للبرتوكيماويات	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1979 بزيادة الر�صوم اجلمركية على اأنواع احلديد املماثلة لالأنواع التي تنتجها �صركة قطر للحديد وال�صلب	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1979 بتنظيم البعثات الدرا�صية الع�صكرية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1978 ب�صاأن �صمان مديونية �صركة قطر للحديد وال�صلب املحدودة	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1978 يف �صاأن الأو�صمة املدنية والع�صكرية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1978 يف �صاأن الرقابة على املعادن الثمينة وفح�صها ودمغها	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1978 يف �صاأن العالمات والبيانات التجارية	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1978 يف �صاأن �صركات النتاج احلربي التي ت�صاهم فيها الهيئة العربية للت�صنيع	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1977 باإن�صاء جامعة قطر	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1976 تنظيم البعثات الدرا�صية	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1976 ب�صاأن تنظيم املناق�صات واملزايدات	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1976 باإن�صاء منطقة حرة مبيناء الدوحة البحري	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1976 بتنظيم وزارة اخلارجية	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1976 ب�صاأن تنظيم نقل ب�صائع الرتانزيت	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1976 ب�صاأن احل�صانات والمتيازات التي تتمتع بها الهيئة العربية للت�صنيع يف اأقاليم الدول الأع�صاء	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1975 باإن�صاء املوؤ�ص�صة العامة القطرية للدواجن	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1975 ب�صاأن املحال التجارية وال�صناعية والعامة املماثلة	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1975 يف �صاأن اإيجار الأماكن واملباين	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1974 يف �صاأن الالعبني والإداريني املختارين لتمثيل الأندية والحتادات الريا�صية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1974ب�صاأن منح عالوة بحر لأفراد ال�صالح البحري العاملني على الزوارق البحرية	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1974 ب�صاأن احليوانات املهملة	❂
قانون رقم )8( ل�صنة 1974 ب�صاأن النظافة العامة	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1974بتنظيم مهنة مراقبة احل�صابات	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1974 ب�صاأن اإجراءات التحقيق يف حوادث الطريان	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1974 ٍباإن�صاء اجلمعيات	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1973 باإن�صاء اجلمعيات التعاونية	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1973 باإن�صاء موؤ�ص�صة النقد القطري	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1973 باإن�صاء ديوان املحا�صبة	❂
قان���ون رق���م )4( ل�صن���ة 1973 مبن���ح �صرك���ة قط���ر الوطني���ة ل�صناعة الأ�صمن���ت امتي���از ا�صتغالل الرتب���ة واجلب�ص واجل���ري الالزم 	❂

ل�صناعة الأ�صمنت
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

قانون رقم )21( ل�صنة 1972 ب�صاأن توحيد وحتديد املقايي�ص واملكاييل واملوازين	❂
قانون رقم )19( ل�صنة 1972 باإن�صاء بلديات جديدة	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 1972 ب�صاأن ان�صمام دولة قطر اإىل اتفاقيات �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لالن�صاء والتعمري واملنظمة 	❂

املالية الدولية وموؤ�ص�صة التنمية الدولية
قانون رقم )14( ل�صنة 1972 باإن�صاء وزارة لل�صئون البلدية ووزارة لالعالم	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1972 باإن�صاء �صركة قطر الوطنية للبرتول	❂
قانون رقم )12( ل�صنة 1972 ب�صاأن الت�صعري اجلربي وحتديد الأرباح	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1972 بزيادة اأجور عمال اليومية	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1972 بتنازل الدولة عن الأق�صاط امل�صتحقة على املنتفعني من نظام امل�صاكن ال�صعبية	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1972 ب�صاأن فر�ص ر�صوم مرافئ على �صفن �صحن البرتول	❂
قانون رقم )20( ل�صنة 1971 باعتبار يوم ال�صتقالل اإجازة ر�صمية	❂
قانون رقم )17( ل�صنة 1971 باملوافقة على بع�ص اأحكام اتفاقيتي فيينا للعالقات الدبلوما�صية والعالقات القن�صلية	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 1971 باإ�صدار قانون املواد املدنية والتجارية	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1971 باإ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1971 باإ�صدار قانون عقوبات قطر	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1971 بنظام املحاكم العدلية	❂
قان���ون رق���م )10( ل�صن���ة 1971 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقان���ون رقم )3( ل�صنة 1966 باتخاذ بع����ص التدابري ال�صريبية لدعم 	❂

القت�صاد الوطني وتنميته
قانون رقم )8( ل�صنة 1971 ب�صاأن قواعد نقل بع�ص املوظفني والعمال اإىل درجات اأعلى	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1971 بزيادة العالوات الجتماعية ال�صهرية اخلا�صة باملوظفني والعمال القطريني	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1970 بتحديد ال�صلطة التي تتوىل التعيني والعزل يف الوظائف العامة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1970 بتنظيم النتخابات العامة ملجل�ص ال�صورى يف قطر	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1970 بتحديد �صالحيات الوزراء وتعيني اخت�صا�صات الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى	❂
قانون رقم )15( ل�صنة 1964 باإن�صاء معهد للدرا�صات الدارية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1964 بنظام الت�صجيل العقاري	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1964 بتنظيم دائرة اخلدمات الطبية وال�صحة العامة	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1964 باإن�صاء نظام للم�صاكن ال�صعبية	❂
قانون رقم )16( ل�صنة 1963 باإن�صاء جلنة التظلمات الدارية	❂
قانون رقم )14( ل�صنة 1963 مينح امتياز النقل البحري واأعمال وكالت البواخر ل�صركة قطر الوطنية للمالحة والنقليات املحدودة	❂
قانون رقم )13( ل�صنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة ا�صرائيل يف قطر	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1963 بتنظيم بلدية الدوحة	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1963 بتنظيم ال�صمان الجتماعي	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1963 ب�صاأن حتديد وتنظيم حت�صيل ر�صوم التيار الكهربائي واملياه	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1963 بعدم جواز اكت�صاب الأجانب مللكية الأموال الثابتة يف قطر	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1963 بتنظيم دخول واإقامة الأجانب يف قطر	❂
قانون رقم )11( ل�صنة 1962 باإن�صاء نظام ال�صجل التجاري	❂
قانون رقم )10( ل�صنة 1962 بتاأجيل العمل بالقوانني رقم )3(، )4(، )5(، )8( ل�صنة 1962	❂
قانون رقم )9( ل�صنة 1962 ب�صاأن جرمية ا�صدار �صيك بدون ر�صيد	❂
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قانون رقم )8( ل�صنة 1962 بالر�صوم الق�صائية اخلا�صة مبحكمة العمل	❂
قانون رقم )7( ل�صنة 1962 باإن�صاء جمعية الك�صافة القطرية	❂
قانون رقم )6( ل�صنة 1962 بتعديل بع�ص احكام القوانني رقم 3، 4، 5 ل�صنة 1962	❂
قانون رقم )5( ل�صنة 1962 با�صدار قانون املرافعات امام حمكمة العمل	❂
قانون رقم )4( ل�صنة 1962 بان�صاء حمكمة العمل	❂
قانون رقم )3( ل�صنة 1962 قانون العمل	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1962 تنظيم ال�صيا�صة املالية العامة يف قطر	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1962 بتنظيم الدارة العليا لالداة احلكومية	❂
قانون رقم )2( ل�صنة 1961 قانون اجلن�صية القطرية رقم )2( ل�صنة 1961	❂
قانون رقم )1( ل�صنة 1961 باإن�صاء جريدة ر�صمية حلكومة قطر	❂

ث�ني�ً: املرا�شيم بقوانن :
مر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2020 ب�صاأن اجلمعيات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة	❂
مر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واإقامتهم	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العمل ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 2004	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )16( ل�صن���ة 2020 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )11( ل�صن���ة 2012 ب�صاأن التنظيم احلكومي لبيع 	❂

و�صراء املنتجات الكيماوية والبرتوكيماوية التي تنتج يف دولة قطر
مر�صوم بقانون رقم )24( ل�صنة 2019 بتنظيم واإدارة املخزون ال�صرتاتيجي لل�صلع الغذائية وال�صتهالكية	❂
مر�صوم بقانون رقم )23( ل�صنة 2019 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�صنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واإقامتهم	❂
مر�صوم بقانون رقم )22( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 2012 ب�صاأن هيئة قطر لالأ�صواق املالية	❂
مر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املحاماة ال�صادر بالقانون رقم )23( ل�صنة 2006	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )18( ل�صنة 2018 بتعديل بع�ص اأحكام قانون تنظيم املناق�صات واملزايدات ال�صادر بالقانون رقم )24( ل�صنة 	❂

2015
مر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )34( ل�صنة 2005 ب�صاأن املناطق احلرة ال�صتثمارية	❂
مر�صوم بقانون رقم )11( ل�صنة 2017 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 2004 ب�صاأن مكافحة الإرهاب	❂
مر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )22( ل�صنة 1988 بتعيني حدود مدينة ال�صحانية	❂
مر�صوم بقانون رقم )13( ل�صنة 2014 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�صنة 2012 بنظام الق�صائم التعليمية	❂
مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 2008 ب�صاأن اإيجار العقارات	❂
مر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 2013 باإلغاء قانون الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة ال�صادر بالقانون رقم )26( ل�صنة 2004	❂
مر�صوم بقانون رقم )13( ل�صنة 2013 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1965 ب�صاأن البطاقات ال�صخ�صية	❂
مر�صوم بقانون رقم )11( ل�صنة 2012 ب�صاأن التنظيم احلكومي لبيع و�صراء املنتجات الكيماوية والبرتوكيماوية التي تنتج يف دولة قطر	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )3( ل�صنة 2012 بالرتخي�ص ل���وزارة القت�صاد واملالية باإن�صاء �صركتني م�صاهمت���ني قطريتني واإبرام اتفاقيات 	❂

معهما لإ�صدار �صكوك اإ�صالمية
مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )33( ل�صنة 2006 ب�صاأن م�صرف قطر املركزي	❂
مر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 2011 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 2008 ب�صاأن حماية امل�صتهلك	❂
مر�صوم بقانون رقم )22( ل�صنة 2010 باإلغاء املر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 1998 باإن�صاء املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والرتاث	❂
مر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام قانون ال�صلطة الق�صائية ال�صادر بالقانون رقم )10( ل�صنة 2003	❂
مر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 2006 ب�صاأن املدار�ص امل�صتقلة	❂
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مر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 2010 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )19( ل�صنة 2002 باإن�صاء �صندوق قطر للتنمية	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 2010 بتقرير بع�ص الإعفاءات ال�صريبية ل�صركة ال�صاهني خلدمات الآبار	❂
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان	❂
مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 2010 باإ�صدار قانون املعامالت والتجارة اللكرتونية	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 2009 باإلغاء بع�ص القوانني	❂
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2009 باإن�صاء ال�صركة القطرية لإدارة املوانئ	❂
مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 2009 بتحويل املوؤ�ص�صة العامة للربيد اإىل �صركة م�صاهمة قطرية	❂
مر�صوم بقانون رقم )13( ل�صنة 2009 ب�صاأن ال�صلكني الدبلوما�صي والقن�صلي	❂
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 2009 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1996 باإن�صاء �صبكة اجلزيرة الف�صائية	❂
م���ر�صوم بقان���ون رق���م )27( ل�صن���ة 2008 بتنظي���م ا�صتثمار فائ����ص املخ����ص�صات وامل���وارد املالية لالأجه���زة احلكومي���ة والهيئات 	❂

واملوؤ�ص�صات العامة
مر�صوم بقانون رقم )24( ل�صنة 2008 ب�صاأن دعم وتنظيم البحث العلمي	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 2008 باإعفاء موؤ�ص�صات التمويل الإ�صالمية امل�صاركة يف متويل م�صروع راأ�ص لفان �صي للكهرباء واملاء 	❂

من �صريبة الدخل
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2008 باملوافقة على اتفاقية منح احلقوق مل�صروع راأ�ص لفان �صي للكهرباء واملاء	❂
مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 2008 باإعفاء موؤ�ص�صات التمويل الإ�صالمية غري القطرية امل�صاركة يف متويل م�صروع �صركة الكهرباء 	❂

واملاء القطرية )اإن�صاء حمطة راأ�ص اأبوفنطا�ص "اأ1" لتحلية املياه( من �صريبة الدخل
مر�صوم بقانون رقم )25( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام قانون اخلدمة املدنية ال�صادر بالقانون رقم )1( ل�صنة 2001	❂
مر�صوم بقانون رقم )24( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )6( ل�صنة 1997 باإن�صاء معهد التنمية الإدارية	❂
مر�صوم بقانون رقم )23( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص القوانني ذات ال�صلة بوزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية	❂
مر�صوم بقانون رقم )22( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام قانون العمل ال�صادر بالقانون رقم )14( ل�صنة 2004	❂
مر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 2007 باإ�صدار قانون املرور	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )16( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام امل���ر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2006 ب�صاأن املوؤ�ص�صات اخلا�صة ذات 	❂

النفع العام
مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 2007 ب�صاأن تنظيم ت�صويق وبيع املنتجات اخلا�صعة للتنظيم احلكومي اإىل خارج دولة قطر	❂
مر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )33( ل�صنة 2005 ب�صاأن هيئة قطر لالأ�صواق املالية و�صركة 	❂

�صوق الدوحة لالأوراق املالية
مر�صوم بقانون رقم )35( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1996 ب�صاأن الوقف	❂
مر�صوم بقانون رقم )34( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون الت�صالت	❂
مر�صوم بقانون رقم )33( ل�صنة 2006 ب�صاأن م�صرف قطر املركزي	❂
مر�صوم بقانون رقم )32( ل�صنة 2006 باإعفاء بع�ص ال�صلع من الر�صوم اجلمركية	❂
مر�صوم بقانون رقم )31( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون اخلدمة الع�صكرية	❂
مر�صوم بقانون رقم )30( ل�صنة 2006 باإ�صدار قانون براءات الخرتاع	❂
م���ر�صوم بقان���ون رق���م )25( ل�صن���ة 2006 بتعديل بع����ص اأحكام امل���ر�صوم بقانون رق���م )38( ل�صن���ة 2002 باإن�صاء اللجن���ة الوطنية 	❂

حلقوق الإن�صان
مر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2006 ب�صاأن املوؤ�ص�صات اخلا�صة ذات النفع العام	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 2006 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الهيئات واملوؤ�ص�صات العامة ال�صادر بالقانون رقم )26( ل�صنة 2004	❂
مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 2007 ب�صاأن تنظيم ت�صويق وبيع املنتجات اخلا�صعة للتنظيم احلكومي اإىل خارج دولة قطر	❂
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مر�صوم بقانون رقم )35( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 1997 ب�صاأن الدفاع املدين	❂
مر�صوم بقانون رقم )32( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 1998 ب�صاأن املرور	❂
مر�صوم بقانون رقم )31( ل�صنة 2005 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 1998 ب�صاأن املرور	❂
مر�صوم بقانون رقم )39( ل�صنة 2004 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )16( ل�صنة 2004 باإن�صاء الأكادميية الريا�صية	❂
مر�صوم بقانون رقم )38( ل�صنة 2004 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1996 ب�صاأن الوقف	❂
م���ر�صوم بقان���ون رق���م )37( ل�صن���ة 2004 مبنح �صرك���ة امل���وا�صالت )�صركة م�صاهم���ة قطرية( "م���وا�صالت" اإمتي���از اإدارة وت�صيري 	❂

�صيارات الأجرة
مر�صوم بقانون رقم )36( ل�صنة 2004 باإن�صاء املجل�ص الأعلى لالت�صالت وتكنولوجيا املعلومات	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )35( ل�صنة 2004 با�صتثن���اء م�صروع تو�صعة م�صن���ع الثيلني ب�صركة قطر للبرتوكيماوي���ات )قابكو( من بع�ص 	❂

اأحكام املر�صوم بقانون رقم )11( ل�صنة 1993 ب�صاأن �صريبة الدخل
مر�صوم بقانون رقم )34( ل�صنة 2004 بتنظيم جامعة قطر	❂
مر�صوم بقانون رقم )32( ل�صنة 2004 بتنظيم وزارة القت�صاد والتجارة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
م���ر�صوم بقانون رقم )31( ل�صنة 2004 بتعديل بع����ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 2000 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال الأجنبي يف 	❂

الن�صاط القت�صادي
مر�صوم بقانون رقم )24( ل�صنة 2003 بتعديل بع�ص اأحكام قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر بالقانون رقم )15( ل�صنة 1971	❂
مر�صوم بقانون رقم )23( ل�صنة 2003 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 2001 بتنظيم مزاولة املهن الهند�صية	❂
مر�صوم بقانون رقم )22( ل�صنة 2003 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )12( ل�صنة 1998 بتنظيم املجل�ص البلدي املركزي	❂
مر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 2003 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )28( ل�صنة 2002 ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال	❂
م���ر�صوم بقانون رق���م )18( ل�صنة 2003 بالرتخي�ص لوزارة املالية بالتعاقد مع الغري لإن����صاء �صركة ت�صمى )قطر لل�صكوك العاملية( 	❂

"�صركة م�صاهمة قطرية" وباإبرام اتفاقيات مع ال�صركة لإ�صدار �صكوك اإجارة
مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 2003 بتعديل املر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 2000 بتنظيم جمل�ص الوزراء	❂
مر�صوم بقانون رقم )13( ل�صنة 2003 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )8( ل�صنة 1983 بال�صلح يف جرائم دخول واإقامة الأجانب 	❂

يف قطر
مر�صوم بقانون رقم )39( ل�صنة 2002 بتنظيم وزارة الرتبية والتعليم وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )38( ل�صنة 2002 باإن�صاء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�صان	❂
مر�صوم بقانون رقم )37( ل�صنة 2002 باإن�صاء املجل�ص الأعلى للتعليم وتعيني اخت�صا�صاته	❂
مر�صوم بقانون رقم )36( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )6( ل�صنة 1993 ب�صاأن تنظيم �صوؤون احلج	❂
مر�صوم بقانون رقم )35( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )4( ل�صنة 1977 ب�صاأن املحافظة على الرثوة البرتولية	❂
مر�صوم بقانون رقم )34( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )11( ل�صنة 2001 بتنظيم مزاولة املهن الهند�صية	❂
مر�صوم بقانون رقم )33( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام قانون املحاماة ال�صادر بالقانون رقم )10( ل�صنة 1996	❂
م���ر�صوم بقان���ون رق���م )32( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام القان���ون رقم )1( ل�صنة 1993 ب�صاأن منع جتري���ف الأرا�صي الزراعية 	❂

ورمال ال�صواطئ
مر�صوم بقانون رقم )31( ل�صنة 2002 ب�صاأن الوقاية من الإ�صعاع	❂
مر�صوم بقانون رقم )30( ل�صنة 2002 باإ�صدار قانون حماية البيئة	❂
مر�صوم بقانون رقم )29( ل�صنة 2002 باإعفاء �صركة اإت�صالت قطر )كيوتل( من الر�صوم اجلمركية وال�صرائب والر�صوم الأخرى	❂
مر�صوم بقانون رقم )27( ل�صنة 2002 باإلغاء املوؤ�ص�صة العامة ملطار الدوحة الدويل	❂
مر�صوم بقانون رقم )26( ل�صنة 2002 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )14( ل�صنة 1995 باإن�صاء �صوق الدوحة لالأوراق املالية	❂
مر�صوم بقانون رقم )23( ل�صنة 2002 باإلغاء كلية قطر التقنية	❂
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مر�صوم بقانون رقم )27( ل�صنة 2001 باملوافقة على اتفاقية منح احلقوق مل�صروع حمطة الطاقة براأ�ص لفان	❂
مر�صوم بقانون رقم )26( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )13( ل�صنة 1998 ب�صاأن املرور	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )24( ل�صنة 2001 بتعدي���ل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1983 ب����صاأن ا�صتغالل وحماية الرثوات املائية 	❂

احلية يف قطر
مر�صوم بقانون رقم )22( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )9( ل�صنة 1996 باإن�صاء كلية قطر لعلوم الطريان	❂
مر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 2001 بتنظيم البعثات الدرا�صية الع�صكرية	❂
مر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 2001 باإلغاء وزارة املوا�صالت والنقل وتوزيع اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 2001 باإن�صاء املوؤ�ص�صة العامة للربيد	❂
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 2001 باإن�صاء الهيئة العامة للجمارك واملوانئ	❂
مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 2001 باإن�صاء الهيئة العامة للطريان املدين	❂
مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )3( ل�صنة 1970 يف �صاأن اإن�صاء �صركة قطر الوطنية 	❂

لل�صينما وتوزيع الأفالم ومنحها امتيازًا
مر�صوم بقانون رقم )13( ل�صنة 2001 بتعديل جدول درجات ورواتب موظفي ال�صلكني الدبلوما�صي والقن�صلي بوزارة اخلارجية	❂
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 2001 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )23( ل�صنة 1993 ب�صاأن قوة ال�صرطة	❂
مر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 2001 باإلغاء القانون رقم )5( ل�صنة 1996 ب�صاأن فر�ص ر�صم مغادرة مبطار الدوحة الدويل	❂
مر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 2001 باإعفاء املن�صاآت ال�صحية اخلا�صة من الر�صوم اجلمركية	❂
مر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 2000 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 1977 باإن�صاء جامعة قطر	❂
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 2000 بنقل اإدارة البيئة وق�صم املحميات الطبيعية باإدارة التنمية الزراعية من وزارة ال�صئون البلدية 	❂

والزراعة اإىل املجل�ص الأعلى للبيئة واملحميات الطبيعية
مر�صوم بقانون رقم )11( ل�صنة 2000 باإن�صاء املجل�ص الأعلى للبيئة واملحميات الطبيعية	❂
مر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 2000 بتنظيم جمل�ص الوزراء	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 1999 ب�صاأن الرتخي�ص لوزارة املالية والقت�صاد والتجارة بالإقرتا�ص من الأ�صواق العاملية	❂
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 1999 باإلغاء اجلهاز املركزي لالإح�صاء	❂
مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 1999 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )14( ل�صنة 1998 ب�صاأن اإن�صاء كلية قطر التقنية	❂
مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1999ب�صاأن فر�ص ر�صوم درا�صية ومقابل اإقامة بال�صكن اجلامعي على الطلبة غري القطريني بجامعة 	❂

قطر
مر�صوم بقانون رقم )13( ل�صنة 1999 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )7( ل�صنة 1980 يف �صاأن تنظيم املدار�ص اخلا�صة	❂
م���ر�صوم بقانون رقم )20( ل�صن���ة 1998 ب�صاأن حتديد فئات وقواعد الر�صوم والأجور التي حت�صله���ا وزارة الداخلية والغرامات التي 	❂

يجوز الت�صالح عليها يف جرائم دخول واإقامة الأجانب يف قطر
م���ر�صوم بقان���ون رقم )19( ل�صنة 1998 باإعفاء �صرك���ة قطر للفينيل املحدودة )كيو يف �صي( )�صرك���ة م�صاهمة قطرية( من �صريبة 	❂

الدخل والر�صوم وال�صرائب الأخرى
م���ر�صوم بقان���ون رقم )18( ل�صن���ة 1998 بالرتخي�ص يف اإبرام اتفاقي���ة قر�ص بني حكومة دولة قطر وبنك اخللي���ج الدويل وموؤ�ص�صة 	❂

اخلليج لالإ�صتثمار
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 1998 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 1963 بتنظيم دخول واإقامة الأجانب يف قطر	❂
مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 1998 باإن�صاء املجل�ص الوطني للثقافة والفنون والرتاث	❂
مر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 1997 بالرتخي�ص يف اإبرام اتفاقية قر�ص بني حكومة دولة قطر وبنك �صوميتومو الياباين وجمموعة 	❂

البنوك امل�صاركة معه
م���ر�صوم بقانون رقم )16( ل�صن���ة 1997 باإعفاء �صركة قطر لالإ�صافات البرتولية املحدودة )كف���اك( )�صركة م�صاهمة قطرية( من 	❂

�صريبة الدخل والر�صوم وال�صرائب الأخرى



(5(

مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1997 بتعديل بع�ص اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة املدنية	❂
مر�صوم بقانون رقم )19( ل�صنة 1996 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )2( ل�صنة 1962 بتنظيم ال�صيا�صة املالية العامة يف قطر	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 1996 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )10( ل�صنة 1987 ب�صاأن اأمالك الدولة العامة واخلا�صة	❂
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 1996 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )5( ل�صنة 1982 ب�صاأن تنظيم قيد املواليد والوفيات	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )16( ل�صن���ة 1996 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )7( ل�صنة 1996 ب����صاأن تنظيم العالج الطبي واخلدمات 	❂

ال�صحية يف الداخل
❂ مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1996 ب�صاأن فر�ص ر�صوم درا�صية ور�صم اإقامة بال�صكن اجلامعي على الطلبة غري القطريني بجامعة قطر	
م���ر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1996 بالرتخي�ص يف اإبرام اتفاقية ق���ر�ص بني حكومة دولة قطر و)جي.بي. مورجان/�صكيوريتز( 	❂

وجمموعة البنوك امل�صاركة معها
م���ر�صوم بقان���ون رقم )13( ل�صن���ة 1996 ب�صمان حكومة دولة قط���ر لاللتزامات املالية النا�صئة عن اإبرام امل���وؤ�ص�صة العامة القطرية 	❂

للبرتول لعقد قر�ص لتمويل اخلط الثالث من م�صروع �صركة قطر للغاز امل�صال املحدودة )قطر للغاز(
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1996 ب�صاأن حت�صيل ثمن الكتب الدرا�صية واأجور املوا�صالت من الطلبة غري القطريني	❂
مر�صوم بقانون رقم )37( ل�صنة 1995 بالرتخي�ص يف اإبرام اتفاقية قر�ص بني حكومة دولة قطر وبنك �صوميتومو الياباين وجمموعة 	❂

البنوك امل�صاركة معه
مر�صوم بقانون رقم )35( ل�صنة 1995 بتنظيم الديوان الأمريي وتعيني اخت�صا�صاته	❂
م���ر�صوم بقان���ون رق���م )34( ل�صن���ة 1995 بتعديل بع�ص اأح���كام القانون رق���م )13( ل�صنة 1987 باإن����صاء امل���وؤ�ص�صة العامة القطرية 	❂

لالت�صالت ال�صلكية والال�صلكية
مر�صوم بقانون رقم )29( ل�صنة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1988 بتنظيم حفر اآبار املياه اجلوفية	❂
م���ر�صوم بقان���ون رق���م )28( ل�صنة 1995 بتعديل بع����ص اأحكام القانون رق���م )6( ل�صنة 1992 بتنظي���م وزارة الكهرباء واملاء وتعيني 	❂

اخت�صا�صاتها
م���ر�صوم بقانون رقم )27( ل�صن���ة 1995 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )20( ل�صن���ة 1993 بتنظيم وزارة ال�صئون البلدية 	❂

والزراعة وتعيني اخت�صا�صاتها
م���ر�صوم بقان���ون رقم )26( ل�صن���ة 1995 بتعديل بع�ص اأح���كام القانون رقم )1( ل�صن���ة 1992 ب�صاأن املوا�صف���ات وال�صروط الواجب 	❂

توافرها يف ال�صجائر وعبواتها
مر�صوم بقانون رقم )24( ل�صنة 1995 باإلغاء وزارة العمل وال�صئون الجتماعية والإ�صكان وتوزيع اخت�صا�صاتها	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )18( ل�صنة 1995 ب�صمان حكومة دولة قطر لاللتزامات املالي���ة، النا�صئة عن �صمان املوؤ�ص�صة العامة القطرية 	❂

للبرتول؛ لتمويل م�صروع �صركة قطر للغاز امل�صال املحدودة، للمن�صاآت وم�صانع الغاز امل�صال
مر�صوم بقانون رقم )1( ل�صنة 1995 بالرتخي�ص يف اإبرام اتفاقية قر�ص بني حكومة دولة قطر وبنك ال�صادرات والواردات الياباين	❂
مر�صوم بقانون رقم )27( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )3( ل�صنة 1963 بتنظيم دخول اإقامة الأجانب يف قطر	❂
مر�صوم بقانون رقم )26( ل�صنة 1994 بالرتخي�ص يف اإبرام اتفاقية قر�ص بني حكومة دولة قطر وبنك �صوميتومو الياباين وجمموعة 	❂

البنوك امل�صاركة
مر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )23( ل�صنة 1993 ب�صاأن قوة ال�صرطة	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1981 بتنظيم خدمة ال�صباط يف القوات امل�صلحة	❂
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 1994 بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1984 بتنظيم الأندية	❂
مر�صوم بقانون رقم )22( ل�صنة 1993 بتنظيم وزارة املالية والقت�صاد والتجارة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 1993 بتنظيم وزارة ال�صئون البلدية والزراعة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )18( ل�صنة 1993 ب�صاأن اإلغاء مكافاآت اللجان يف الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )17( ل�صنة 1993 بتعدي���ل بع�ص اأحكام القانون رقم )4( ل�صنة 1983 ب����صاأن ا�صتغالل وحماية الرثوات املائية 	❂

احلية يف قطر
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م���ر�صوم بقان���ون رق���م )16( ل�صن���ة 1993 ب����صاأن تنظي���م مم���ار�صة اأن�صطة الدعاي���ة والإع���الن والعالق���ات العامة والإنت���اج الفني 	❂
وامل�صنفات الفنية

مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1993 باإن�صاء م�صرف قطر املركزي	❂
مر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1993 ب�صاأن جوازات ال�صفر	❂
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1993 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )1( ل�صنة 1981 بتنظيم خدمة ال�صباط يف القوات امل�صلحة	❂
مر�صوم بقانون رقم )11( ل�صنة 1993 ب�صاأن �صريبة الدخل	❂
مر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 1993 بتنظيم وزارة ال�صحة العامة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )8( ل�صنة 1993 مبد المتياز املمنوح ل�صركة قطر الوطنية ل�صناعة الإ�صمنت	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )7( ل�صن���ة 1993 بالرتخي�ص يف اإبرام اتفاقية ق���ر�ص بني حكومة دولة قطر وبنك مورج���ان جرينفل و�صركاه 	❂

املحدود وجمموعة البنوك امل�صاركة معه واإدارة �صمان ائتمان ال�صادرات
مر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )13( ل�صنة 1991 مبد المتياز املمنوح ل�صركة قطر الوطنية ل�صناعة ال�صمنت	❂
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1991 باإن�صاء ديوان اخلدمة املدنية	❂
مر�صوم بقانون رقم )25( ل�صنة 1990 بتنظيم ا�صتثمار راأ�ص املال غري القطري يف الن�صاط القت�صادي	❂
مر�صوم بقانون رقم )24( ل�صنة 1990 بتنظيم وزارة ال�صئون البلدية والزراعة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )23( ل�صنة 1990 بتنظيم وزارة ال�صناعة والأ�صغال العامة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )22( ل�صنة 1990 بتنظيم وزارة �صئون الديوان الأمريي وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 1990 بتنظيم وزارة العمل وال�صئون الجتماعية وال�صكان وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 1990 بتنظيم وزارة العالم والثقافة وتعيني اخت�صا�صاتها	❂
مر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 1990 ب�صاأن الوقاية من الأمرا�ص املعدية	❂
مر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 1990 ب�صاأن تعوي�ص �صباط واأفراد القوات امل�صلحة وال�صرطة عن اإ�صاباتهم	❂
م���ر�صوم بقانون رق���م )20( ل�صنة 1989 بالرتخي�ص يف اإبرام قر�ص بني حكومة دولة قطر وبنك ت�صيز لال�صتثمار املحدود وجمموعة 	❂

البنوك امل�صاركة معه
مر�صوم بقانون رقم )7( ل�صنة 1984 يف �صاأن تقاعد املوظفني املدنيني	❂
مر�صوم بقانون رقم )6( ل�صنة 1984 يف �صاأن التقاعد الع�صكري	❂
مر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1984 بتنظيم الأندية	❂
مر�صوم بقانون رقم )53( ل�صنة 1982 ب�صاأن تنظيم العالج الطبي يف اخلارج	❂
مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1982 بزيادة الر�صوم اجلمركية على ال�صيجار وال�صجائر والتبغ ومنتجاته	❂
مر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1982 ب�صاأن اإيداع امل�صنفات يف دار الكتب القطرية	❂
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1980 باإن�صاء اجلهاز املركزي لالإح�صاء	❂
م���ر�صوم بقان���ون رق���م )8( ل�صنة 1980 باإلغاء اإج���راءات املقاطعة القت�صادية لدول���ة رودي�صيا اجلنوبية واإج���راءات قطع العالقات 	❂

القت�صادية والتجارية والثقافية معها
مر�صوم بقانون رقم )7( ل�صنة 1980 يف �صاأن تنظيم املدار�ص اخلا�صة	❂
مر�صوم بقانون رقم )4( ل�صنة 1977 ب�صاأن املحافظة على الرثوة البرتولية	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )3( ل�صنة 1977 ب�صاأن �صم���ان مديونية املوؤ�ص�صة العامة القطرية للبرتول و�صرك���ة قطر لالأ�صمدة و�صركة قطر 	❂

للبرتوكيماويات و�صركة قطر للحديد وال�صلب املحدودة
مر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 1974 ب�صاأن اإن�صاء قطر للبرتول	❂
مر�صوم بقانون رقم )21( ل�صنة 1973 مبنح عالوة جندية لأفراد قوات اجلي�ص وال�صرطة وخفر ال�صواحل	❂



مر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1972 باإعفاء املوظفني القطريني من �صداد جزء من قرو�ص بناء امل�صاكن	❂
مر�صوم بقانون رقم )3( ل�صنة 1970 يف �صاأن اإن�صاء �صركة قطر الوطنية لل�صينما وتوزيع الأفالم ومنحها امتيازًا	❂
مر�صوم بقانون رقم )13( ل�صنة 1969 بفر�ص بع�ص الر�صوم ملعونة جماهدي واأ�صر �صهداء فل�صطني	❂
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1969 ب�صاأن اإن�صاء �صركة مطاحن الدقيق القطرية ومنحها امتيازًا	❂
مر�صوم بقانون رقم )11( ل�صنة 1969 بان�صاء ادارة لل�صئون اخلارجية	❂
مر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 1969 ب�صاأن الباعة املتجولني	❂
مر�صوم بقانون رقم )14( ل�صنة 1968 مبنح امتياز �صيد وا�صتغالل اأ�صماك اجلمربي )الربيان ل�صركة قطر الوطنية ل�صيد الأ�صماك	❂
مر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 1968 ب�صاأن الأ�صلحة النارية والذخائر	❂
مر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 1968 ب�صاأن املبيدات	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )7( ل�صنة 1968 باملوافقة على اتفاقية احتاد الإمارات العربية املوقعة بدبي يف الثامن والع�صرين من �صهر ذي 	❂

القعدة �صنة 1387ه� املوافق لليوم ال�صابع والع�صرين من �صهر فرباير �صنة 1968م
مر�صوم بقانون رقم )4( ل�صنة 1968 بتنظيم مطار الدوحة	❂
مر�صوم بقانون رقم )2( ل�صنة 1968 باإن�صاء اإدارة املخازن احلكومية	❂
مر�صوم بقانون رقم )20( ل�صنة 1967 باإن�صاء من�صب م�صت�صار للحكومة، واإلغاء من�صبي مدير عام احلكومة وم�صت�صارها القانوين	❂
م���ر�صوم بقان���ون رقم )14( ل�صنة 1967 باملوافقة على ما ورد يف بع�ص التفاقيات الدولي���ة من ن�صو�ص متعلقة مبنح �صفات قانونية 	❂

وامتيازات وح�صانات
مر�صوم بقانون رقم )9( ل�صنة 1967 باإ�صدار قانون الوظائف العامة املدنية	❂
مر�صوم بقانون رقم )29( ل�صنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية	❂
مر�صوم بقانون رقم )10( ل�صنة 1966 ب�صاأن تثبيت الأ�صعار	❂
مر�صوم بقانون رقم )3( ل�صنة 1966 باتخاذ بع�ص التدابري ال�صريبية لدعم القت�صاد الوطني وتنميته	❂
مر�صوم بقانون رقم )1( ل�صنة 1966 بال�صراف والرقابة على �صركات ووكالء التاأمني	❂
مر�صوم بقانون رقم )6( ل�صنة 1965 ب�صاأن تنظيم العالج الطبي يف الداخل	❂
مر�صوم بقانون رقم )5( ل�صنة 1965 ب�صاأن البطاقات ال�صخ�صية	❂



الدستور الدائم
لـــدولة قطـــــر
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إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر

أمير دولة قطر، نحن حمد بن خليفة آل ثاني 
تحقيقًا ألهدافنا في اســـتكمال أســـباب الحكم الديمقراطـــي لوطننا العزيز، 
بإقرار دستور دائم للبالد، يرسي الدعائم األساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة 
الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات ألبناء هذا الوطن المعطاء،

وإدراكًا منا ألهمية انتمائنا العربي واإلسالمي الذي نعتز به،
وبعد االطالع على نتائج االســـتفتاء على الدســـتور الدائم لدولة قطر الذي 
أجري في اليوم التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة 2003، وموافقة الغالبية 

العظمى من المواطنين على هذا الدستور،
وعلى المادة )141( من الدستور الدائم،

أصدرنا هذا الدستور. وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره، 
يتم خاللها اســـتكمال المؤسسات الدســـتورية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك 

قانونًا.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

1425/04/20 هـ صدر في الديوان األميري بتــاريخ: 
2004/06/08 م الموافق:   
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الباب األول
الدولة وأسس الحكم )١ ــ ١7(

المادة )١(
قطر دولة عربية مســـتقلة ذات سيادة. دينها اإلســـالم، والشريعة اإلسالمية 
مصدر رئيســـي لتشـــريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرســـمية هي اللغة 

العربية. وشعب قطر جزء من األمة العربية.

المادة )٢(
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يســـتبدل بها مـــكان آخر بقانون. وتمارس 
الدولة سيادتها على إقليمها، وال يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى 

عن أي جزء من إقليمها. 

المادة )3(
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني. 

المادة )4(
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية. 

المادة )5(
تحافظ الدولة على اســـتقاللها وســـيادتها وســـالمة ووحدة إقليمها وأمنها 

واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان. 
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المادة )6(
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة االتفاقيات 

والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفًا فيها.

المادة )7(
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم واألمن الدوليين، عن 
طريق تشـــجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في 
تقريـــر مصيرها، وعدم التدخل في الشـــئون الداخلية للدول، والتعاون مع األمم 

المحبة للسالم.

المادة )8(
حكـــم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن 

عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى االبن الذي يسميه األمير وليًا للعهد. فإن لم يوجد 
ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه األمير من العائلة وليًا للعهد، وفي هذه الحالة 

تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم ســـائر األحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خالل 

سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية. 

المادة )٩(
يعين األمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشـــاور مع العائلة الحاكمة 
وأهل الحل والعقد في البالد. ويشـــترط في ولي العهد أن يكون مســـلمًا من 

أم قطرية مسلمة. 
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

المادة )١٠(

يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام األمير اليمين التالية:

)أقســـم بالله العظيم أن أحترم الشـــريعة اإلسالمية والدستور والقانون، وأن 
أصون استقالل البالد وأحافظ على سالمة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب 

ومصالحه، وأن أكون مخلصًا للوطن واألمير(. 

المادة )١١(

يتولى ولي العهد مباشـــرة صالحيات األمير وممارسة اختصاصاته نيابًة عنه 
أثناء غياب األمير خارج البالد، أو إذا قام به مانع مؤقت.

المادة )١٢(

لألمير أن يعهد بمباشـــرة بعض صالحياته وممارســـة بعض اختصاصاته إلى 
ولي العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي 

يحضرها. 

المادة )١3(

مع مراعاة أحكام المادتين الســـابقتين، لألمير عنـــد تعذر نيابة ولي العهد 
عنه أن يعين بأمر أميري نائبًا له من العائلة الحاكمة لمباشـــرة بعض صالحياته 
واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصبًا أو يتولى عماًل في أية جهة، 

فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن األمير.

ويـــؤدي نائب األمير بمجرد تعيينه، أمام األميـــر، ذات اليمين التي يؤديها 
ولي العهد.
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المادة )١4(
ينشأ بقرار من األمير مجلس يسمى )مجلس العائلة الحاكمة(، يعين األمير 

أعضاءه من العائلة الحاكمة. 

المادة )١5(
يقرر مجلس العائلـــة الحاكمة خلو منصب األمير عند وفاته أو إصابته بعجز 
كلي يمنعه من ممارســـة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشـــورى بعد 

جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وُينادى بولي العهد أميرًا للبالد. 

المادة )١6(
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميرًا للبالد أقل من ثمانية عشر عامًا 
ميالدية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.

ويشـــكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة وال 
يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية األعضاء من العائلة الحاكمة.

المادة )١7(
المخصصات المالية لألمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر 

بتحديدها قرار من األمير سنويًا . 
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

الباب الثاني
المقومات األساسية للمجتمع )١8 ــ 33(

المادة )١8(
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، واإلحسان، والحرية، والمساواة، 

ومكارم األخالق. 

المادة )١٩(
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل األمن واالســـتقرار، وتكافؤ الفرص 

للمواطنين.

المادة )٢٠(
تعمل الدولـــة على توطيد روح الوحـــدة الوطنية، والتضامـــن واإلخاء بين 

المواطنين كافة.

المادة )٢١(
األسرة أساس المجتمع .قوامها الدين واألخالق وحب الوطن ، وينظم القانون 
الوســـائل الكفيلة بحمايتهـــا ، وتدعيم كيانها وتقويـــة أواصرها والحفاظ على 

األمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها .

المادة )٢٢(
ترعى الدولة النشء ، وتصونه من أســـباب الفساد وتحمية من االستغالل ، 
وتقيه شر اإلهمال البدني والعقلي والروحي ، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية 

ملكاته في شتى المجاالت ، على هدى من التربية السليمة.
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المادة )٢3(
تعنى الدولـــة بالصحة العامة ، وتوفر وســـائل الوقاية والعالج من األمراض 

واألوبئة وفقا للقانون .

المادة )٢4(
ترعـــى الدولة العلوم واآلداب والفنون والتـــراث الثقافي الوطني ، وتحافظ 

عليها وتساعد على نشرها ، وتشجع البحث العلمي .

المادة )٢5(
التعليم دعامة أساســـية مـــن دعائم تقدم المجتمع ، تكفلـــه الدولة وترعاه، 

وتسعى لنشره وتعميمه.

المادة )٢6(
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة االجتماعي وهي 

جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ، ينظمها القانون .

المادة )٢7(
الملكية الخاصة مصونة ، فال يحرم أحد من ملكه إال بســـبب المنفعة العامة 
وفي األحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها ، وبشرط تعويضه 

عنها تعويضا عاداًل .

المادة )٢8(
تكفل الدولة حرية النشاط االقتصادي على أساس العدالة االجتماعية والتعاون 
المتوازن بين النشاط العام والخاص ، لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ، 
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

وزيادة اإلنتاج ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ورفع مســـتوى معيشـــتهم وتوفير 
فرص العمل لهم ، وفقًا ألحكام القانون .

المادة )٢٩(
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة . تقوم على حفظها وحسن استغاللها 

وفقًا ألحكام القانون .

المادة )3٠(
العالقة بين العمال وأرباب العمل أساســـها العدالـــة االجتماعية . وينظمها 

القانون .

المادة )3١(
تشجع الدولة االستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيالت الالزمة له.

المادة )3٢(
ينظم القانون قروض الدولة .

المادة )33(
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي ، تحقيقًا للتنمية الشـــاملة 

والمستدامة لكل األجيال .
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الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة )34 ــ 58(

المادة )34(
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة .

المادة )35(
الناس متســـاوون أمام القانـــون ، ال تمييز بينهم في ذلك بســـبب الجنس، 

أو األصل ، أو اللغة ، أو الدين .

المادة )36(
الحرية الشخصية مكفولة . وال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه 
أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون.

وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ،ويعتبر التعذيب 
جريمة يعاقب عليها القانون .

المادة )37(
لخصوصية اإلنســـان حرمتها ، فال يجوز تعرض أي شخص ، ألي تدخل في 
خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته أو أية تدخالت تمس شرفه 

أو سمعته ، إال وفقا ألحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة )38(
ال يجوز إبعاد أي مواطن عن البالد ، أو منعه من العودة إليها .
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

المادة )3٩(
المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات 

الضرورية لممارسة حق الدفاع .

المادة )4٠(
ال جريمة وال عقوبة إال بقانون. وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل به. 

والعقوبة شخصية.
وال تســـري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، وال يترتب 
عليهـــا أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غيـــر المواد الجنائية وبأغلبية 

ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خالف ذلك.

المادة )4١(
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك األحكام صفة دستورية.

المادة )4٢(
تكفل الدولة حق االنتخاب والترشيح للمواطنين، وفقًا للقانون. 

المادة )43(
الضرائب أساسها العدالة االجتماعية، وال يجوز فرضها إال بقانون.

المادة )44(
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقًا ألحكام القانون. 

المادة )45(
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقًا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون. 
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المادة )46(

لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة. 

المادة )47(

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقًا للشـــروط واألحوال التي يحددها 
القانون. 

المادة )48(

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقًا للقانون.

المادة )4٩(

التعليم حق لكل مواطن وتســـعى الدولة لتحقيـــق إلزامية ومجانية التعليم 
العام، وفقًا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

المادة )5٠(

حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقـــًا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام 
واآلداب العامة.

المادة )5١(

حق اإلرث مصون وتحكمه الشريعة اإلسالمية. 

المادة )5٢(

يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقًا 
ألحكام القانون.
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

المادة )53(
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.

المادة )54(
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويســـتهدف الموظف العـــام في أداء واجبات 

وظيفته المصلحة العامة وحدها. 

المادة )55(
لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقًا للقانون.

المادة )56(
المصـــادرة العامة لألموال محظـــورة. وال تكون عقوبة المصـــادرة الخاصة 

إال بحكم قضائي، في األحوال المبينة بالقانون.

المادة )57(
احترام الدســـتور، واالمتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، وااللتزام 
بالنظام العـــام واآلداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية واألعراف المســـتقرة، 

واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.

المادة )58(
تســـليم الالجئين السياســـيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء 

السياسي. 
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الباب الرابع
تنظيم السلطات )5٩ ــ ١4٠(

الفصل األول: أحكام عامــــة )5٩ ــ 63(

المادة )5٩(
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقًا ألحكام هذا الدستور. 

المادة )6٠(
يقوم نظام الحكم على أســـاس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين 

في هذا الدستور.

المادة )6١(
الســـلطة التشـــريعية يتوالها مجلس الشـــورى على الوجه المبين في هذا 

الدستور.

المادة )6٢(
السلطة التنفيذية يتوالها األمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه 

المبين في هذا الدستور.

المادة )63(
الســـلطة القضائية تتوالهـــا المحاكم على الوجه المبين في هذا الدســـتور. 

وتصدر األحكام باسم األمير.
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صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

الفصل الثاني: األميـــــر )64 ــ 75(

المادة )64(
األمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.

المادة )65(
األمير هو القائد األعلى للقوات المسلحة، ويكون له اإلشراف عليها، يعاونه 
فـــي ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشـــرة . ويصدر بتشـــكيل المجلس وتحديد 

اختصاصاته قرار أميري.

المادة )66(
يمثل األمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العالقات الدولية.

المادة )67(
يباشر األمير االختصاصات التالية:

1ــ رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
2ــ المصادقـــة على القوانين وإصدارها. وال يصدر قانون ما لم يصادق عليه 

األمير.
3ــ دعوة مجلس الـــوزراء لالنعقاد، كلما اقتضـــت المصلحة العامة ذلك، 

وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
4ــ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقًا للقانون.

5ــ اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
6ــ العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقًا للقانون.
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7ــ منح األوسمة المدنية والعسكرية وفقًا للقانون.

8ــ إنشاء وتنظيم الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى وتعيين اختصاصاتها.

9ــ إنشاء وتنظيم األجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات 
العليا للدولة، واإلشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.

10ــ أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون. 

المادة )68(

يبرم األمير المعاهدات واالتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة 
بما يناســـب من البيان. وتكون للمعاهـــدة أو االتفاقية قوة القانون بعد التصديق 
عليها ونشـــرها في الجريدة الرســـمية، على أن معاهـــدات الصلح والمعاهدات 
المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة 

أو التي تتضمن تعدياًل لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

وال يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شـــروطًا ســـرية تناقض شـــروطها 
العلنية. 

المادة )6٩(

لألمير أن يعلن بمرســـوم األحـــكام العرفية في البالد، وذلـــك في األحوال 
االســـتثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل اإلجراءات السريعة 
الالزمة لمواجهة أي خطر يهدد ســـالمة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شـــعبها 
ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم 
طبيعة الحالة االستثنائية التي أعلنت األحكام العرفية من أجلها وبيان اإلجراءات 
المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خالل الخمسة عشر 
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يومًا التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس ألي ســـبب من األســـباب يخطر 
المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.

ويكـــون إعالن األحكام العرفية لمدة محدودة وال يجوز تمديدها إال بموافقة 
مجلس الشورى. 

المادة )7٠(
يجوز لألمير في األحوال االســـتثنائية التي تتطلـــب اتخاذ تدابير عاجلة ال 
تحتمـــل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشـــورى 
منعقدًا، أن يصدر في شـــأنها مراســـيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم 
بقوانين على مجلس الشـــورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه 
أربعـــون يومًا من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أيًا منها 
أو أن يطلب تعديلها خالل أجل محدد. ويزول ما لهذه المراســـيم من قوة القانون 

من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء األجل المحدد للتعديل دون إجرائه.

المادة )7١(
يصدر بإعالن الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.

المادة )7٢(
يعين األمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل اســـتقالته ويعفيه من منصبه بأمر 

أميري.
وتشـــمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه، جميع الوزراء. 
وفي حالة قبول االســـتقالة أو اإلعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف 

العاجل من األمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة. 
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المادة )73(
يعيـــن األمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشـــيح رئيس مجلس الوزراء. 

ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات األداة.
وفـــي حال قبول اســـتقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليـــه بتصريف العاجل من 

األمور حتى يتم تعيين خلف له.

المادة )74(
يؤدي األمير قبل مباشرة صالحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين 
التالية: )أقســـم بالله العظيم أن أحترم الشريعة اإلسالمية والدستور والقانون، 
وأن أصون اســـتقالل البالد وأحافظ على سالمة إقليمها، وأن أذود عن حريات 

الشعب ومصالحه(.

المادة )75(
لألمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البالد، 
ويعتبر موضوع االســـتفتاء موافقًا عليـــه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، 
وتكون نتيجة االســـتفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعالنها، وتنشـــر في الجريدة 

الرسمية. 
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الفصل الثالث: السلطة التشريعية )76 ــ ١١6(

المادة )76(
يتولى مجلس الشـــورى سلطة التشـــريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما 
يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة )77(
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثالثين منهم 
عن طريق االقتراع العام الســـري المباشر، ويعين األمير األعضاء الخمسة عشر 
اآلخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشـــورى 

باستقالتهم أو إعفائهم.

المادة )78(
يصدر نظام االنتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح واالنتخاب.

المادة )7٩(
تحدد الدوائر االنتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المادة )8٠(
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

 1ــ أن تكون جنسيته األصلية قطرية.
 2ــ أال تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثالثين سنة ميالدية.

 3ــ أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.



(76

4ــ أال يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، 
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للقانون.

5ــ أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقًا لقانون االنتخاب.

المادة )8١(
مدة المجلس أربع ســـنوات ميالدية تبدأ مـــن تاريخ أول اجتماع له، وتجرى 
انتخابات المجلس الجديد خالل التســـعين يومًا السابقة على نهاية تلك المدة، 
ويجـــوز إعادة انتخـــاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لـــم تتم االنتخابات عند 
انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت ألي ســـبب من األســـباب، يبقى المجلس قائمًا 
حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. وال يجوز مد الفصل التشريعي إال للضرورة 

وبمرسوم، على أال يتجاوز ذلك المد فصال تشريعيا واحدًا.

المادة )8٢(
يعين القانون الجهة القضائيـــة المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء 

مجلس الشورى.

المادة )83(
إذا خال محل أحد أعضاء مجلس الشـــورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة 
أشهر على األقل ألي سبب من األسباب، انتخب خلف له خالل شهرين من تاريخ 
إبالغ المجلس بخلو المكان، وإذا خال محل أحد األعضاء المعينين عين عضو 

جديد حلفًا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة )84(
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على األقل. وال يجوز 

فض دور االنعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.
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المادة )85(

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من األمير خالل شهر 
اكتوبر من كل عام.

المادة )86(

اســـتثناء من أحكام المادتين الســـابقتين يدعو األمير مجلس الشورى ألول 
اجتماع يلي االنتخابات العامة للمجلس خالل شهر من انتهاء تلك االنتخابات.

وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه 
في المادة السابقة خفضت مدة االنعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المادة )87(

يفتتح األمير أو من ينيبه دور االنعقاد الســـنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه 
خطابا شامال يتناول فيه شئون البالد.

المادة )88(

يدعو األمير بمرســـوم مجلس الشورى الجتماع غير عادي في حالة الضرورة، 
أو بنـــاًء على طلـــب أغلبية أعضاء المجلس، وال يجوز فـــي دور االنعقاد غير 

العادي أن ينظر المجلس في غير األمور التي دعي من أجلها.

المادة )8٩(

تكون دعوة مجلس الشورى لالنعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها 
بمرسوم.
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المادة )٩٠(

لألمير أن يؤجل بمرســـوم اجتماع مجلس الشـــورى لمدة ال تتجاوز شـــهرًا، 
وال يتكرر التأجيل في دور االنعقـــاد الواحد إال بموافقة المجلس ولمدة واحدة 

وال تحسب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد.

المادة )٩١(

يعقـــد المجلس اجتماعاتـــه في مقره بمدينة الدوحـــة. ويجوز لألمير دعوته 
لالجتماع في أي مكان آخر.

المادة )٩٢(

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة 
علنية اليمين التالية ) أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولألمير، وأن 
احترم الشـــريعة اإلسالمية والدســـتور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن 

أؤدي عملي بأمانة وصدق(.

المادة )٩3(

ينتخـــب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيســـًا ونائبًا للرئيس 
مـــن بين أعضائـــه، وإذا خال مكان أي منهما انتخـــب المجلس من يحل محله 
لنهايـــة مدة المجلس. ويكـــون االنتخاب باالقتراع الســـري باألغلبية المطلقة 
ألصـــوات األعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هـــذه األغلبية في المرة األولى، 
أعيد االنتخاب بين االثنيـــن الحائزين على أكثر أصوات األعضاء الحاضرين، 
فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد األصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة 
الثانية، ويكون االنتخاب في هذه الحالة باألغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من 
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واحد في الحصول على األغلبية النســـبية، تـــم االختيار بينهم بالقرعة. ويرأس 
الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر األعضاء سنًا.

المادة )٩4(
يشكل المجلس من بين أعضائه خالل أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي 
اللجـــان الالزمة ألعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشـــر صالحيتها خالل عطلة 

المجلس تمهيدًا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المادة )٩5(
يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة 

تعاونه على أداء مهامه. 

المادة )٩6(
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس. 

المادة )٩7(
يضع مجلس الشـــورى الئحتـــه الداخلية متضمنة النظـــام الداخلي وطريقة 
ســـير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، 
والتصويت، وســـائر الصالحيـــات المنصوص عليها في هذا الدســـتور. وتحدد 
الالئحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلســـات 

المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر الالئحة بقانون.

المادة )٩8(
تكون جلســـات مجلس الشـــورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب 

ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
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المادة )٩٩(
يشـــترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبيـــة أعضائه على أن يكون من 
بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلســـة 

إلى الجلسة التي تليها.

المادة )١٠٠(
تصـــدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقـــة لألعضاء الحاضرين، وذلك في 
غير الحاالت التي تشـــترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تســـاوت األصوات يرجح 

الجانب الذي منه الرئيس.

المادة )١٠١(
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد األسباب التالية:

1ــ الوفاة أو العجز الكلي.
 2ــ انتهاء مدة العضوية.

 3ــ االستقالة.
 4ــ إسقاط العضوية.

 5ــ حل المجلس. 

المادة )١٠٢(
تكون اســـتقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن 
يعرض االستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها. وتنظم الالئحة الداخلية 

األحكام المتعلقة بهذا الشأن.
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المادة )١٠3(
ال يجوز إســـقاط عضوية أحد أعضـــاء المجلس إال إذا فقد الثقة واالعتبار، 
أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، 

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة )١٠4(
لألمير أن يحل مجلس الشـــورى بمرســـوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه 
ال يجوز حل المجلس لذات األســـباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء 

انتخابات المجلس الجديد في موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.
وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى األمير بمعاونة مجلس الوزراء 

سلطة التشريع.

المادة )١٠5(
1ــ لـــكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح 
إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه 
على المجلـــس بعد ذلك، فاذا رأى المجلس قبـــول االقتراح أحاله إلى 
الحكومة بعد وضعه في صيغة مشـــروع قانون لدراســـته وإبداء الرأي 

بشأنه وإعادته للمجلس في دور االنعقاد ذاته أو الذي يليه.
2ــ كل اقتراح بقانون رفضه المجلس ال يجوز تقديمه ثانية في دور االنعقاد 

ذاته.

المادة )١٠6(
1ــ كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى األمير للتصديق عليه.
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2ــ إذا لـــم ير األمير التصديق على مشـــروع القانون، رده إلى المجلس في 
غضون ثالثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.
3ــ إذا رد مشروع أي قانون خالل المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس 
الشـــورى مرة ثانية بموافقة ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم المجلس 
صـــدق عليه األمير وأصدره. ويجوز لألميـــر عند الضرورة القصوى أن 
يأمـــر بإيقاف العمل بهذا القانون للمـــدة التي يقدر أنها تحقق المصالح 
العليا للبالد، فإذا لم يحصل المشـــروع على موافقة الثلثين فال يجوز 

إعادة النظر فيه خالل ذات الدورة.

المادة )١٠7(
يجب عرض مشـــروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على 

األقل من بدء السنة المالية، وال تعتبر نافذة إال بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم 
يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء الســـنة المالية ُعمل بالموازنة السابقة إلى 
حين اقرار الموازنـــة الجديدة. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد 

السنة المالية. 

المادة )١٠8(
لمجلس الشـــورى حق إبداء الرغبـــات للحكومة في المســـائل العامة، وإن 
تعذر على الحكومة األخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أســـباب ذلك، 

وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة. 

المادة )١٠٩(
لكل عضو من أعضاء مجلس الشـــورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء 



(83

صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

وإلى أحد الوزراء أســـئلة الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل 
وحده حق التعقيب مرة واحدة على اإلجابة.

المادة )١١٠(
لكل عضو من أعضاء مجلس الشـــورى أن يوجه اســـتجوابًا إلى الوزراء في 
األمور الداخلة في اختصاصاتهم، وال يجوز توجيه االستجواب إال بموافقة ثلث 
أعضاء المجلس، وال تجرى مناقشـــة االستجواب إال بعد عشرة أيام على األقل 
من توجيهه، إال في حالة االستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المادة )١١١(
كل وزير مســـؤول أمام مجلس الشـــورى عن أعمال وزارته، وال يجوز طرح 
الثقة عن الوزير إال بعد مناقشـــة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناًء 
على رغبته أو طلب موقع عليه من خمســـة عشر عضوًا، وال يجوز للمجلس أن 
يصدر قراره في هذا الشـــأن قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ تقديم الطلب 
أو إبداء الرغبة، ويكون ســـحب الثقة مـــن الوزير بأغلبية ثلثي األعضاء الذين 
يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزاًل الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة. 

المادة )١١٢(
ال تجوز مؤاخذة عضو المجلـــس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء 

أو أقوال بالنسبة لألمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المادة )١١3(
1ــ ال يجـــوز في غير حـــاالت التلبس القبض على عضو مجلس الشـــورى 
أو حبســـه أو تفتيشه أو استجوابه إال بإذن ســـابق من المجلس وإذا لم يصدر 
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المجلس قراره في طلب اإلذن خالل شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك 
بمثابة إذن، ويصدر اإلذن من رئيس المجلس في غير أدوار االنعقاد.

ـ فـــي حالة التلبـــس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق   2ـ 
العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك اإلخطار عند 

أول انعقاد الحق له.

المادة )١١4(
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في 

ما عدا الحاالت التي يجوز فيها الجمع وفقًا للدستور.

المادة )١١5(
على أعضاء مجلس الشـــورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وأال 
يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم عالقة خاصة 

. ويحدد القانون األعمال التي ال يجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المادة )١١6(
يتقاضـــى رئيس المجلس ونائبه واألعضاء مكافـــأة يصدر بتحديدها قانون، 

وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية )117 ــ 128(

المادة )١١7(
ال يلي الوزارة إال من كانت جنسيته األصلية قطرية.
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المادة )١١8(

يكون تشـــكيل الوزارة بأمر أميري بناًء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء . 
ويجوز لألمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام 

وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صالحيات الوزراء.

المادة )١١٩(

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام األمير قبل توليهم مناصبهم اليمين 
التالية:

)أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن ولألمير، وأن أحترم الشريعة اإلسالمية 
والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة 

وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البالد وسالمة إقليمها(.

المادة )١٢٠(

يقوم مجلس الوزراء بمعاونة األمير على أداء مهامه وممارســـة سلطاته، وفقًا 
لهذا الدستور وأحكام القانون. 

المادة )١٢١(

يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشـــؤون 
الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقًا لهذا الدستور وأحكام القانون. ويتولى 

مجلس الوزراء بوجه خاص، االختصاصات التالية:

1ــ اقتراح مشـــروعات القوانين والمراســـيم، وتعرض مشروعات القوانين 
على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها ُترفع لألمير، 

للتصديق عليها وإصدارها، وفقًا ألحكام هذا الدستور.
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2ــ اعتمـــاد اللوائح والقرارات التي تعدها الـــوزارات واألجهزة الحكومية 
األخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.

3ــ اإلشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.

4ــ اقتراح إنشاء وتنظيم األجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة 
وفقًا للقانون.

5ــ الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي واإلداري.

6ــ تعييـــن الموظفيـــن وعزلهم متـــى كان التعيين والعـــزل اليدخالن في 
اختصاص األمير، أو في اختصاص الوزراء وفقًا للقانون.

7ــ رســـم القواعد العامة الكفيلة باستتباب األمن الداخلي، والمحافظة على 
النظام في أرجاء الدولة وفقًا للقانون.

8ــ إدارة مالية الدولة، ووضع مشـــروع موازنتها العامة طبقًا لهذا الدستور 
وأحكام القانون.

9ــ اعتماد المشروعات االقتصادية ووسائل تنفيذها.

10ــ اإلشـــراف على طرق رعايـــة مصالح الدولة في الخارج، وعلى وســـائل 
العناية بعالقاتها الدولية وشئونها الخارجية.

11ــ إعداد تقرير في أول كل ســـنة مالية، يتضمـــن عرضًا تفصيليًا لألعمال 
الهامة التي أنجزت داخليًا وخارجيًا، مقرونًا بخطة ترســـم أفضل الوسائل 
الكفيلة بتحقيق النهضة الشـــاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، 
وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقًا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة 

المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير لألمير إلقراره.

12ــ أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.
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المادة )١٢٢(
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.

ولألمير أن يطلب من رئيس مجلـــس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن 
أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.

المادة )١٢3(
رئيـــس مجلس الوزراء والوزراء مســـؤولون بالتضامن أمام األمير عن تنفيذ 
السياســـة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام األمير عن 

أداء واجباته وممارسة صالحياته.

المادة )١٢4(
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس 

مجلس الوزراء سائر األحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خالف ذلك.

المادة )١٢5(
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاســـة جلســـات المجلس، وإدارة مناقشـــاته، 
ويشـــرف على تنســـيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقـــًا لوحدة األجهزة 
الحكومية وتكامل نشـــاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات 
التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى األمير قرارات المجلس المتعلقة بالشـــئون 
التـــي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقًا ألحكام هذا 

الدستور.

المادة )١٢6(
تكون اجتماعات مجلس الـــوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن 
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يكون مـــن بينهم الرئيس أو نائبه، ومداوالت المجلس ســـرية، وتصدر قراراته 
بموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي 

منه الرئيس. وتلتزم األقلية برأي األغلبية.

المادة )١٢7(
يضع مجلس الوزراء الئحته الداخليـــة لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة 

تعاونه على أداء مهامه.

المادة )١٢8(
على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، 
وأال يســـتغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله 
بهم عالقة خاصة. ويحدد القانون األعمال المحظورة على الوزراء واألفعال التي 
تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتســـتوجب مســـاءلتهم، كما يحدد طريقة هذه 

المساءلة. 
الفصل الخامس: السلطة القضائية )١٢٩ ــ ١4٠(

المادة )١٢٩(
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم 

ضمان للحقوق والحريات.

المادة )١3٠(
السلطة القضائية مستقلة وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، 

وتصدر أحكامها وفق القانون.
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المادة )١3١(
القضاة مســـتقلون، ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، واليجوز ألية 

جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.

المادة )١3٢(
يرتب القانـــون المحاكم على اختالف أنواعهـــا ودرجاتها، ويبين صالحياتها 
واختصاصاتهـــا، ويقتصر اختصاص المحاكم العســـكرية، في غير حالة األحكام 
العرفية، على الجرائم العســـكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات 

األمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. 

المادة )١33(
جلســـات المحاكم علنية إال إذا قررت المحكمة جعلها ســـرية مراعاة للنظام 
العام أو اآلداب العامة، وفي جميع األحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة )١34(
القضـــاة غير قابلين للعزل إال في الحـــاالت التي يحددها القانون، كما يحدد 

القانون األحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيًا.

المادة )١35(
التقاضي حق مصون ومكفول للنـــاس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع 

ممارسة هذا الحق.

المادة )١36(
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باســـم المجتمع، وتشرف على شئون 
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الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة 
وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.

المادة )١37(
يكون للقضاء مجلس أعلى يشـــرف على حســـن ســـير العمل في المحاكم 

واألجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصالحياته واختصاصاته.

المادة )١38(
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات اإلدارية ويبين نظامها 

وكيفية ممارستها لعملها.

المادة )١3٩(
ينظـــم القانون طريقة البت في الخالف علـــى االختصاص بين جهات القضاء 

وفي تنازع األحكام.

المادة )١4٠(
يعيـــن القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة 
بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صالحياتها وكيفية الطعن واإلجراءات التي 

تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية. 
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الباب الخامس: األحكام الختامية )١4١ ــ ١5٠(

المادة )١4١(
يصدر األمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.

المادة )١4٢(
تنشـــر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك 
خالل أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم 

ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته. 

المادة )١43(
يبقـــى صحيحًا ونافذًا ما قررته القوانين واللوائـــح الصادرة قبل العمل بهذا 
الدســـتور ما لم يجر تعديلها وفقًا ألحكامه. وال يترتب على العمل بالدســـتور 

اإلخالل بأحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها. 

المادة )١44(
لكل من األمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر 
من هذا الدســـتور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث 

المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة.
ويشـــترط إلقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وال يسري التعديل 

إال بعد تصديق األمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذا رفـــض اقتـــراح طلب التعديل من حيث المبـــدأ أو من حيث الموضوع 

فال يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
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المادة )١45(
األحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته ال يجوز طلب تعديلها.

المادة )١46(
األحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة ال يجوز طلب تعديلها إال في الحدود 

التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.

المادة )١47(
اختصاصات األمير المبينة في هذا الدســـتور ال يجوز طلب تعديلها في فترة 

النيابة عنه.

المادة )١48(
ال يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدســـتور قبل مضي عشر سنوات من 

تاريخ العمل به. 

المادة )١4٩(
ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء فترة سريان األحكام 
العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه ال يجوز تعطيل انعقاد مجلس 

الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خالل هذه الفترة.

المادة )١5٠(
يلغى النظام األساســـي المؤقت المعدل المعمـــول به في الدولة والصادر في 
1972/4/19، وتبقى ســـارية األحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن 

يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد. 



قائمة
المصادر والمراجع
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قائمة امل�صادر واملراجع
اأواًل: امل�ش�در واملراجع العربية:

اأحمد عبد الكرمي �صالمة - املدخل لدرا�صة القانون - نظرية القاعدة القانونية - الكتاب الأول - دار النه�صة العربية 1974	❂
اأن����ص في�صل التورة وحممد �صام���ي عبدال�صادق، م�صتجدات ال�صياغة الت�صريعية حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة يف الكويت، جملة 	❂

احلقوق،  العدد 44، الكويت، 2020.
 توفيق ح�صن فرج، املدخل للعلوم القانونية، الدار اجلامعية، بريوت لبنان، 1988	❂
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❂	www. uncitral.un.org ال�صفحة الرئي�صية ملوقع جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )الأون�صيرتال( 
❂	www.ial-online.org   )IAL( الرابطة الدولية للت�صريعات





(99

صياغة األدوات التشريعية في دولة قطر

ال�صفحةاملو�صوع
3مقدمة

9الف�صل التمهيدي : الأدوات الت�صريعية القطرية وتدّرجها
11املبحث الأول : الأدوات الت�صريعية وتّدرجها

)Constitution(11اأواًل: الد�شتور
)Law( 15ث�ني�ً: الق�نون

)Emiri Decree( 18ث�لث�ً: االأمر االأمريي
)Emiri Resolution( 19رابع�ً: القرار االأمريي

)Decree( 20خ�م�ش�ً: املر�شوم
)Council of Ministers Resolution( 21�ش�د�ش�ً: قرار جمل�س الوزراء

)Prime Minister’s Resolution(24�ش�بع�ً: قرار رئي�س جمل�س الوزراء
)Ministerial Decree( 25ث�من�ً: القرار الوزاري

26املبحث الثاين : اجلهات املتخ�ص�صة القائمة على �صياغة الت�صريع يف دولة قطر
27املطلب االأول : اإدارة الت�شريع ب�الأم�نة الع�مة ملجل�س الوزراء.

29املطلب الث�ين : اللجنة الدائمة لل�شوؤون الت�شريعية
االأدوات الت�شريعية التي حُت�ل اإىل اللجنة الدائمة لل�شوؤون الت�شريعية من اإدارة 

30الت�شريع بعد اأن تنتهي االإدارة من اإعداده�

33الف�صل الأول : البناء الهيكلي للت�صريع 
35مراحل اإعداد الت�صريعات

41املبحث الأول : عنوان القانون
44املبحث الثاين : الديباجة 

44الديب�جة لغة
45الديب�جة يف الت�شريع

49حكم الديب�جة
49القوانن امل�ش�ر اإليه� يف ديب�جة القوانن

51عب�رة "والقوانن املعدلة له" وعب�رة "والقرارات املعدلة له" يف الديب�جة
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ال�صفحةاملو�صوع
53االإ�ش�رة لالتف�قي�ت يف ديب�جة القوانن

56االأوامر االأمريية يف ديب�جة القوانن
57القرارات االأمريية يف ديب�جة القوانن

59املرا�شيم يف ديب�جة القوانن
60قرارات جمل�س الوزراء يف ديب�جة القوانن 

60القرارات الوزارية يف ديب�جة القوانن
62الن�س على اقرتاح القوانن يف الديب�جة

62عب�رة "على م�شروع الق�نون املقدم من جمل�س الوزراء" يف ديب�جة القوانن

63عب�رة "وبعد اأخذ راأي جمل�س ال�شورى"
65عب�رة "قررن� الق�نون االآتي"

66املبحث الثالث : قانون الإ�صدار
67املبحث الرابع : التعاريف

73االأ�شلوب املحدد
73االأ�شلوب امل�شيق
73االأ�شلوب املو�شع

74االأ�شلوب املخت�شر
75املبحث اخلام�س : تق�صيم القانون
81املبحث ال�صاد�س : جوهر القانون

83املبحث ال�صابع : الأحكام العامة واخلتامية
87الف�صل الثاين : الأدوات الت�صريعية الأخرى

89املبحث الأول : الأمر الأمريي
93املبحث الثاين : القرار الأمريي

93ال�شند الق�نوين الإ�شدار القرار االأمريي
94البنية الت�شريعية للقرار االأمريي
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ال�صفحةاملو�صوع
97املبحث الثالث : املرا�صيم

97ال�شند الق�نوين الإ�شدار املر�شوم
97البنية الت�شريعية للمر�شوم

98تق�شيم املر�شوم
101املبحث الرابع : قرارات جمل�س الوزراء

102م�دة التع�ريف يف قرارات جمل�س الوزراء
102تق�شيم قرار جمل�س الوزراء

104املبحث اخلام�س : قرارات رئي�س جمل�س الوزراء
106املبحث ال�صاد�س : القرارات الوزارية

109الديب�جة يف القرارات الوزارية 
109م�دة التع�ريف يف القرارات الوزارية

110تق�شيم م�شروع القرار الوزاري
110املبحث ال�صابع : اللوائح التنفيذية

111البنية الت�شريعية لالئحة التنفيذية
112املبحث الثامن : التفوي�س يف الأدوات الت�صريعية

113املبحث التا�صع : القوانني املوحدة والقوانني النموذجية
113الق�نون املوّحد 

114البنية الت�شريعية للق�نون املوّحد
)Model law( 116الق�نون النموذجي

117املق�شود ب�لق�نون النموذجي
118االإ�ش�رة للقوانن النموذجية يف ديب�جة القوانن القطرية

119الف�صل الثالث : التعديل على الت�صريعات ال�صارية
121التعديل ب�ال�شتبدال

124التعديل ب�الإ�ش�فة
127التعديل ب�الإلغ�ء
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ال�صفحةاملو�صوع
129الف�صل الرابع : انق�صاء الت�صريع

131اأوال : انق�ش�ء مدة العمل ب�لت�شريع املوؤقت
132ث�ني�ً: اإلغ�ء الت�شريع 

132ث�لث�ً: �شور اإلغ�ء الت�شريع 
133) أ ( االإلغ�ء ال�شريح 

133)ب( االإلغ�ء ال�شمني
133رابع�ً: اإبط�ل الت�شريع

134خ�م�ش�ً: �شلطة اإلغ�ء الت�شريع
135الف�صل اخلام�س : الن�صر والنفاذ

137املبحث الأول : ن�صر الت�صريع
137املق�شود ب�لن�شر 

137و�شيلة الن�شر 
138موعد الن�شر

139ت�شحيح االأخط�ء الواردة عند ن�شر الق�نون واالأدوات الت�شريعية االأخرى
139النوع االأول: الأخطاء التي ل اأثر لها يف العلم بالقاعدة القانونية ال�صحيحة

140النوع الث�ين: الأخطاء التي توؤدي اإىل غمو�ص الن�ص الت�صريعي
140اجلهة املخت�شة ب�ال�شتدراك 

140نط�ق اال�شتدراك واأثر جت�وز نط�ق اال�شتدراك
143املبحث الثاين : نفاذ الت�صريع

143�شيغة م�دة نف�ذ الت�شريع 
145الف�صل ال�صاد�س : معايري �صالمة الت�صريع

147اأواًل: مراع�ة املب�دئ الد�شتورية
148ث�ني�ً: الربط الت�شريعي

)Legal Security ( 151ث�لث�ً: االأمن الق�نوين
152رابع�ً: االقت�ش�د الت�شريعي
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ال�صفحةاملو�صوع
152خ�م�ش�ً: االإح�طة بك�فة اجلوانب الفنية والتقنية مبو�شوع الت�شريع

153اأوال: اخلط�أ: 
154ث�ني�: الغمو�س
155ث�لث�: التع�ر�س

157الف�صل ال�صابع : فن �صياغة الأدوات الت�صريعية
159املبحث الأول :  قواعد ال�صياغة الت�صريعية

161)1( �شمول الق�عدة الق�نونية لك�فة الوق�ئع قدر االإمك�ن
162)2( خلق االأفك�ر الق�نونية

163)3( الدرا�شة املن�ظرة
164املبحث الثاين : عيوب ال�صياغة الت�صريعية

164)1( خم�لفة االأداة الت�شريعية لن�س د�شتوري
165)2( اللب�س والغمو�س

167)3( االإ�شه�ب واالإطن�ب والتزّيد
168 )4( �شيق االأفق الت�شريعي

168)5( تداخل الن�شو�س
169املبحث الثالث : مهارات لزمة يف ال�صائغ 

169)1( العلم بداللة اللفظ الع�م
169)2( العلم بداللة اللفظ اخل��س: 

170)3( العلم بداللة اللفظ املطلق
170)4( داللة اللفظ املقيد: 
171)5( داللة اللفظ الظ�هر
171)6( داللة اللفظ اخلفي

172)7( داللة اللفظ املَجُمل: 
173)8( العلم بداللة اللفظ امل�شكل: 
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173)9( العلم بداللة منطوق الن�س الق�نوين

173 اأوال: داللة العب�رة
174ث�ني�: داللة االإ�ش�رة: 
175ث�لث�: داللة االقت�ش�ء

176)10( داللة مفهوم الن�س الق�نوين
177املبحث الرابع: ال�صياغة اجلامدة وال�صياغة املرنة

177ال�شي�غة اجل�مدة
178ال�شي�غة املرنة

180املبحث اخلام�س : امل�صوؤولية الأخالقية لل�صائغني
املبحث ال�صاد�س : القواعد التي اأقرتها اللجنة الدائمة لل�صوؤون الت�صريعية يف 

183جمال اإعداد و�صياغة الأدوات الت�صريعية )خالل 15 عامًا(

197الف�صل الثامن : اإعداد م�صروعات القرارات الوزارية
201املبحث الأول : القرارت الوزارية بالتعيني اأو الندب على الوظائف الإ�صرافية

201اأواًل: قرار وزاري بتعين مدير اإدارة
207ث�نًي�: قرار وزاري بندب مدير اإدارة

208ث�لًث�: قرار وزاري بتعين رئي�س ق�شم
210رابًع�: قرار وزاري بندب رئي�س ق�شم

213املبحث الثاين : القرارات الوزارية بت�صكيل اللجان وت�صمية اأع�صائها وندب اأمانة ال�صر
امللحقات : قائمة بعناوين الأداوت الت�صريعية املن�صورة يف اجلريدة الر�صمية 

225منذ عام 1962 حتى عام 2021

255الد�صتور الدائم لدولة قطر
293قائمة امل�صادر واملراجع




