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 (1ملحق رقم )
 

 والدفاع اخلارجية الشؤون جلنة تقرير

 قانون مشروع خبصوص الوطين واألمن

 املرور قانون من( 56) املادة بتعديل

 لسنة( 23) رقم بالقانون الصادر

 االقرتاح ضوء يف املعد) ،م2014

 من املقدم" املعدلة بصيغته" بقانون

 .( وابنال جملس
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 م2019فبراير  21التاريخ: 

 (10التقرير )

 

مشروع قانون بشأن  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
( لسنة 23من قانون املرور الصادر بالقانون رقم ) (56بتعديل املادة )

م، )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من 2014
 جملس النواب(

 (الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول )

 

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  53، وبموجب الخطاب رقم )م2019 فبراير 13بتاريخ  

 الشورى مجلس المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسأرسل صاحب  (،1د 

مشروع قانون بتعديل  نسخة من الخارجية والدفاع واألمن الوطنيإلى لجنة الشؤون 

م، )المعد 2014( لسنة 23( من قانون المرور الصادر بالقانون رقم )56المادة )

لمناقشته ، مجلس النواب(في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من 

 .ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر
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 :أوالً: إجراءات اللجنة

 في االجتماع اآلتي: –آنف الذكر  – مشروع القانونتدارست اللجنة  -1

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019فبراير  18 6

 

مشتتتتتروع القانون مولتتتتتوع الوثا قل  الوثا   ل أثناء دراستتتتتت ااطلعت اللجنة  -2

 به والتي اشتملت قل  ما يلي: المتعلقة

 .مشروع القانون المذكور، ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

 .رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى 

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 

  الوطنية لحقوق اإلنسان.رأي المؤسسة 

 

 بدقوة من اللجنة شارك في االجتماع ممثلون قن كل من: -

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: -

 مستشار قانوني. السيد إسماعيل أحمد العصفور. 1

 

 وزارة الداخلية: -

مدير إدارة الشؤؤؤؤاود ايداريل والماليل اايدارة  . المقدم محمد علي البنخليل1

  العامل للمرور.

 إدارة الشاود القانونيل. النقيب خالد مبارك اوقيس . 2

  إدارة الشاود القانونيل. . النقيب محمد ثاني صخير3
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 :وزارة العمل والتنمية االجتماعية -

 مديرة إدارة المساعدات االجتماعيل.  المناعيراشد . السيدة سحر 1

 منسق إداري.  . السيد عبدالجبار سلماد2

 

 :سسة الوطنية حلقوق اإلنساناملؤ -

 مدير الشؤون القانونية والتدريب.   السيدة لطيفة راشد الجالهمة. 1

 

 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع شارك في 

القؤؤا ب اؤؤلعمؤؤال ر يس ليسؤؤل المسؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤارين  الطوالبلالدكتور علي حسن  .1

 القانونيين.

 .لشاود اللجاد قانونيالمستشار ال لسيد عبدالرحيب علي محمدا .2

 .اهيسل المستشارين القانونيين ااحث قانوني فاطمل غانب الذوادي  السيدة .3

 

 :تول  أمانة ســر اللجنة 

 .أمين سر اللجنل السيد جواد مهدي محفوظ  -

 

ا:
ً
 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: رأي وزارة ثاني
 . مشروع القانون إعادة النظر في بشأن ،مع ما ورد في مذكرة الحكومة الوزارة تتفق

 

ا:
ً
 وزارة الداخلية: ثالث
 . مشروع القانون إعادة النظر في بشأن ،مع ما ورد في مذكرة الحكومة الوزارة تتفق
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ا: رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية: 
ً
 رابع
 . مشروع القانونإعادة النظر في بشأن  ،وزارة مع ما ورد في مذكرة الحكومةال تتفق

 

ا: رأي املؤسسة الوطنية 
ً
 حلقوق اإلنسان:خامس

تتفق المؤسسة مع المالحظات القانونية )الشكلية والموضوعية( الواردة في مذكرتي 

الحكومة الموقرة وهيئة التشرررررررريع واإلفتاء القانوني بشرررررررأن مشرررررررروع القانون محل 

 )مرفق( الدراسة.

 

 

ا: 
ً
 رأي اللجنة:سادس

( من قانون المرور الصادر 56بتعديل المادة )مشروع قانون  تدارست اللجنة

م، )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته 2014( لسنة 23بالقانون رقم )

وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل  ،المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية كل  أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي

والمؤسسة الوطنية  ووزارة العمل والتنمية االجتماعية،، الداخليةوزارة وقاف، وواأل

على رأي الحقًا واطلعت  لشؤون اللجان،ين القانوني ينوالمستشارلحقوق اإلنسان، 

الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس 

 كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته.، القانون من الناحية الدستورية

 

 من مادتين، تضمنت المادة األولى –فضالً عن الديباجة  –يتألف مشروع القانون 

( 23( من قانون المرور الصادر بالقانون رقم )56إضافة فقرة سابعة إلى المادة ) منه

ح بالنسبة "ويعفى األشخاص ذوو اإلعاقة من مبلغ التصالنصها اآلتي:  2014لسنة 

( من هذا القانون، متى 47( من المادة )12للجرائم المنصوص عليها في البند )
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بينما جاءت  ،ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت تحرير المخالفة"

 المادة الثانية تنفيذية.

 

وترى اللجنة أن التعديل المراد بموجب مشروع القانون الماثل يشجع على مخالفة 

القانون بحجة عدم توافر مواقف مخصصة أو شاغرة لألشخاص ذوي اإلعاقة، كما 

ثم تبقى الجريمة قائمة في إذا انتهت مدة التصالح، ومن ال يحقق الهدف المنشود منه 

 حق ذوي اإلعاقة.

انتهت اللجنة إلى رفض مشررروع القانون بصرري ته ، راءوبعد تداول وتبادل اآل

 المعدلة لألسباب اآلتية:

( من 18)و (4نه يتعارض مع مبدأ المسرررراواة المنصرررروص عليه في المادتين )إ: أوالا 

الدسررتور، وهذا المبدأ ركيزة أسرراسررية في اكتسرراب الحقوق وتحمل االلتزامات، فالكل 

طائفة معينة دون أخرى، ومن ثم فال يجوز  أمام القانون سرررررررواء، دون تمييز لفئة أو

 إعفاء ذوي اإلعاقة من االلتزامات المفروضة بأحكام القانون.

 

 باعتبارن مشروع القانون يتعارض مع مبدأ عمومية وتجريد القاعدة القانونية إ: ثانياا

ا  يأن القانون يسررر أو طائفة معينة دون غيرها،  بذاتهعلى الكافة وال يخص شررخصررً

التطبيق على كل من واجبة قانون المرور  فيبل يجب أن تكون النصررروص القانونية 

 تتوافر فيه شروط تطبيقها.

 

ن مشرررررروع القانون يتعارض مع فلسرررررفة التجريم في قانون المرور التي تقوم إ: ثالثاا

دم تعرض وذلك بمنع الضررررررررر عن المواطنين وع ،الضررررررررر والخطر تَيعلى فكر

أموالهم وأرواحهم للخطر وحماية حقوق ال ير في االسرررررررتخدام اآلمن للطريق العام 

 وعدم إعاقة حركة المرور أو تعطيلها أو المساس بها بأية صورة كانت.
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ن مؤدى إعفاء ذوي اإلعاقة من العقوبة وعدم مسرراءلتهم يؤدي إلى تشررجيعهم إ: رابعاا

 قد يوقع ال ير في الضرر وتحمل الخطر. ية، ممارالمخالفات المرو ارتكابعلى 

 

ا ( 3الفقرة ) لم ي فل حقوق ذوي اإلعاقة حيث نصررت النافذن قانون المرور إ: خامسًًا

( من 23الفقرة )منه على تخصرررررريص مواقف خاصررررررة لهم، كما أن ( 30)المادة  من

ا لذوي  (45)المادة  نصرررت على إيقاع عقوبة ال رامة لكل من شررر ل موقفًا مخصرررصرررً

 ة من قبل غيرهم.اإلعاق

كما أن األماكن المخصررررصررررة لهم روعي فيها عرض الشررررارع وحركة المرور فيه، 

وفيما عدا هذه األماكن يمثل وقوف المركبة خطًرا على األرواح والممتلكات وإعاقة 

 تعطيلها.و لحركة المرور

واألجهزة الحكومية  لوزارات والمؤسررررسرررراتومن هذا المنطلق تهيب اللجنة با

 اقف كافية لذوي اإلعاقة حتى يتمكنوا من قضاء مصالحهم.بتخصيص مو

فإن اللجنة توصرري برفض مشررروع القانون المعروض، اتفاقًا مع  ،وبناء على ما تقدم

 قرار مجلس النواب الموقر.

 

 

ا: اختيار 
ً
 مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:سابع

، اتفقت اللجنة على اختيار الشررررورىن الالئحة الداخلية لمجلس ( م39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

ا أصل  األستاذة نانسي دينا خضوريسعادة  -1    ا.يا مقررا

ا  الدكتور عبدالعزيز عبدهللا العجمان سعادة -2  ا.يا احتياط مقررا
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ا: توصية 
ً
 اللجنة:ثامن

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 يلي:توصي بما 

( من قانود 56قانود اتعديل المادة )المشروع قدم الموافقة، من حيا المودأ، قل   -

م، )المعد في ضوء االقتراح 2014( لسنل 23المرور الصادر االقانود رقب )

 . اقانود "اصيغته المعدلل" المقدم من مجلس النواب(

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 محد بن مبارك النعيمي                 نانسي دينا إيلي خضوري               

 رئيس اللجنة       نائب رئيس اللجنة                     
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 م2019فبراير  20التاريخ: 
 

 

 محد بن مبارك النعيمي احملرتم /سعادة األستاذ 
 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 

 
 

( من قانون المرور 56مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )الموضوع: 

م )المعد بناء على االقتراح بقانون 2014( لسنة 23الصادر بالقانون رقم )

 "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

 

 

 ،واعد،،تحيل طيبل 

 

 

، أرف  معالي السيد قلي بن صالح الصالح ر يس م2019فوراير  20بتاريخ      

مشروع قانون  ، نسخة من(1د  5ص ل ت ق/ ف  54م )المجلس، لمن كتابه رق

( 23( من قانون المرور الصادر بالقانون رقم )56رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس م )المعد بناء على 2014لسنة 

إل  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء  النواب الموقر(،

 المالحظات قليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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ققدت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية اجتماق ا  م2019فبراير  20وبتاريخ      

بثضتتتتور المستتتتتشتتتتار  ، وذلكالمذكور ، حيا اطلعت قل  مشتتتتروع القانونالخامس

 .القانوني للجنة

 

لموادئ  إل  قدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنل:

 

( من 56مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )ترى اللجنة سالمة      

م )المعد بناء على االقتراح 2014( لسنة 23قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

 من الناحية الدستورية.، بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر(

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

الشؤن اخلارجية والدفاع  جلنة تقرير

واألمن الوطين خبصوص قرار جملس 

النواب بشأن قرار جملس الشورى 

قانون بتعديل املادة خبصوص مشروع 

( من قانون املرور الصادر 56)

 ،م2014( لسنة 23بالقانون رقم )

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 جملس من املقدم" املعدلة بصيغته"

 (.النواب
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 م2019فبراير  21التاريخ: 

 (9التقرير )

 

قرار جملس  حول اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشؤون  تقرير جلنة
مشروع قانون بتعديل املادة النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص 

 م، 2014( لسنة 23( من قانون املرور الصادر بالقانون رقم )56)
 املعدلة" املقدم من جملس النواب()املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته 

 

 (الفصل التشريعي الخامس -دور االنعقاد العادي األول )

 

 مقدمة:

 5ف /  خ أص ل  50، وبموجب الخطاب رقم )م2019 فبراير 11بتاريخ  

 الشورى مجلس المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسأرسل صاحب  (،1د 

قرار مجلس النواب  نسخة من واألمن الوطنيالخارجية والدفاع إلى لجنة الشؤون 

( من 56بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة )

م، )المعد في ضوء 2014( لسنة 23قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

لمناقشته ودراسته ، االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 .ه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقروإعداد تقرير بشأن
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 :أوالً: إجراءات اللجنة

 في االجتماع اآلتي: –آنف الذكر  – القرارتدارست اللجنة  -3

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 1 م2019فبراير  18 6

 

 

مشتتتتروع القانون لقرار مجلس النواب بخصتتتتوص اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتت ا  -4

 ي:لبه والتي اشتملت قل  ما ي الوثا قل  الوثا   المتعلقةمولوع 

 ومررذكرتي الحكومررة وهيئررة التشرررررررريع واإلفترراء القررانونيمشرررررررروع القررانون ، 

 .بخصوصه

  .قرار مجلس النواب ومرفقاته 

 

 بدقوة من اللجنة شارك في االجتماع ممثلون قن كل من: -

 :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافوزارة  -

 مستشار قانوني. إسماعيل أحمد العصفورالسيد  -

 

 :لداخليةوزارة ا -

مدير إدارة الشؤؤؤؤاود ايداريل والماليل اايدارة  . المقدم محمد علي البنخليل1

  العامل للمرور.

 إدارة الشاود القانونيل. النقيب خالد مبارك اوقيس . 2

  إدارة الشاود القانونيل. . النقيب محمد ثاني صخير3
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 كل من: األمانة العامة للمجلس من اللجنة اجتماع شارك في 

القؤؤا ب اؤؤلعمؤؤال ر يس ليسؤؤل المسؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤارين  الطوالبلالدكتور علي حسن  (1

 القانونيين.

 .لشاود اللجاد قانونيالمستشار ال لسيد عبدالرحيب علي محمدا (2

 .اهيسل المستشارين القانونيين ااحث قانوني فاطمل غانب الذوادي  السيدة (3

 

  ســر اللجنة:تول  أمانة 

 .أمين سر اللجنل السيد جواد مهدي محفوظ  -

 

ا:
ً
 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: رأي وزارة ثاني
مشرررررروع إعادة النظر في مع ما ورد في مذكرة الحكومة بشرررررأن  الوزارة تتفق      

 . القانون

 

ا: وزارة الداخلية
ً
 :ثالث

مشرررررروع إعادة النظر في وزارة مع ما ورد في مذكرة الحكومة بشرررررأن ال تتفق      

 . القانون
 

ا:
ً
 :رأي اللجنة رابع

 مشروعقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن  تدارست اللجنة

( لسنة 23( من قانون المرور الصادر بالقانون رقم )56قانون بتعديل المادة )ال

المقدم من مجلس  "بصيغته المعدلة"م، )المعد في ضوء االقتراح بقانون 2014

وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،  ،النواب(

، الداخليةوزارة ة واألوقاف، وكل من وزارة العدل والشؤون اإلسالميوممثلي 

لشؤون اللجان. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب  ينالقانوني ينوالمستشار

 ومرفقاته.



68 
 

من مادتين، تضمنت المادة األولى  –فضالً عن الديباجة  –يتألف مشروع القانون 

( 23( من قانون المرور الصادر بالقانون رقم )56استبدال الفقرة الثالثة من المادة )

"وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع مبلغاا يعادل ، تنص على: 2014لسنة 

ا من  الحد األدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوما

ا  تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم بالسداد خالل الخمسة عشرة يوما

بينما جاءت  التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف"،

 المادة الثانية تنفيذية.

 

( من قانون المرور الحالي فقد نصت على: 56أما نص الفقرة الثالثة من المادة )

يقبل التصالح أن يدفع مبلغاا يعادل الحد األدنى للغرامة المقررة  "وعلى المتهم الذي

ا من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر  للجريمة في ميعاد أقصاه ثالثون يوما

المتهم بالسداد خالل السبعة أيام التالية لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح 

 المذكور إلى النصف".

 

تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص يهدف مشروع القانون إلى إعادة 

عليها في قانون المرور، وذلك بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على 

التصالح مبلغ المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه خمسة وأربعون يوًما، وبالتالي يخفض 

التالية لعرض المخالف بالسداد خالل الخمسة عشرة يوًما  ةبادرمإلى النصف في حال 

التصالح، باإلضافة إلى مراعاة البعد االقتصادي لدخول المواطنين، مما يسمح برفع 

 القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم ألية ض وطات مادية.

 

هنا أن تذّكر برأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني السابقة  اللجنة تودو

( من قانون المرور 56أنه ال داعي إلجراء تعديل على الفقرة الثالثة من المادة ) من

الحالي، وذلك ألن الواقع العملي باإلدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة 

سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يسدد باقي مبلغ المخالفة في 
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فًا عن المخالفين، كما أن التعديل المقترح يتنافى مع وقت الحق، وهو ما يعد تخفي

ال رض من العقوبة، وذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية ومنها العقوبات 

المالية، والتي تكون بتقرير مبالغ مالية، ال تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل 

ة ضمن نظام العقوبات البحريني مخالفة مرورية، وإنما ال رامة هي عقوبة مقرر

وعقوبة أصلية لبعض الجرائم بمفردها ومنها جرائم المرور، ومن ثم يتعين أن تنطوي 

هذه ال رامة على ما للعقوبة من سمات وصفات وأركان من إيالم وردع للمخالف 

. وعليه، فإن وتأثير نفسي لديه بعدم تكرار ذلك الفعل أو تلك المخالفة مرة أخرى

ل المقترح يفرغ النص العقابي من مضمونه وهدفه في ضبط الحركة للمجتمع، لتعديا

بالهدف المنشود في تحقيق الردع العام  يفي لنافذومن ثم فإن البقاء على النص ا

 والخاص، ومنع تكرار الفعل المجّرم مرة أخرى.

 

د كافية إضافة إلى ما تقدم، فإن المدد المحددة للتصالح المذكورة في النص النافذ تع

وتفي بال اية التي وضعت من أجلها، كما تحقق التوازن المطلوب من حيث حّث 

المخالفين على السداد خالل تلك اآلجال المحددة، والمحافظة على القيمة المعنوية 

للعقوبة الجنائية المقررة، كما أن ال اية المنشودة والمرجوة بالنص المقترح بزيادة 

( من قانون المرور النافذ والتي 56لفقرة الرابعة من المادة )مدد التصالح متوافرة في ا

أعطت الحق للمتهم إذا انقضت مدة التصالح أن يسدد ربع الحد األقصى لل رامة 

المقررة عند إعادة عرض التصالح عليه أمام النيابة العامة، هذا فضالً عن أن الواقع 

السماح للمخالف بسداد جزء  العملي وعلى ما جرت عليه اإلدارة العامة للمرور هو

 من ال رامة وسداد الباقي في وقت الحق.

 

( من 56بتعديل المادة )وعليه، توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون 

م، )المعد في ضوء االقتراح 2014( لسنة 23قانون المرور الصادر بالقانون رقم )

 .المقدم من مجلس النواب( "بصي ته المعدلة"بقانون 
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ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 خامس

، اتفقت اللجنة على اختيار ن الالئحة الداخلية لمجلس الشررررورى( م39إعماالً لنص المادة )

 كل من:

ا أصل  األستاذ يوسف أحمد الغتمسعادة  -1    ا.يا مقررا

ا األستاذ عبدهللا خلف الدوسريسعادة  -2  ا.يا احتياط مقررا

 

ا: توصية 
ً
 اللجنة:سادس

فإن اللجنة قانون المشروع في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 توصي بما يلي:

مشروع التمسك بالقرار الساب  لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيا المودأ قل   -

( لسنل 23( من قانود المرور الصادر االقانود رقب )56قانود اتعديل المادة )ال

المقدم من مجلس  "اصيغته المعدلل"م، )المعد في ضوء االقتراح اقانود 2014

م في الجلسة الثالثة والثالثين 2018يونيو  3، والمتخذ يوم األحد المواف  النواب(

 تشريعي الرابع. بدور االنعقاد العادي الرابع من الفصل ال

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 محد بن مبارك النعيمي                 نانسي دينا إيلي خضوري               

 رئيس اللجنة       نائب رئيس اللجنة                     
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 م2018 أبريل 15التاريخ: 

 
 اخلزاعي       احملرتمحممد علي  /سعادة الدكتور

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

قانود المرور  من (56)المادة تعديل مشروع قانود رقب ) ( لسنل ) ( ا الموضوع:

"اصيغته  قتراح اقانودالاالمعد في ضوء )م 2014( لسنل 23قانود رقب )اال الصادر

 مقدم من مجلس النواب(.المعدلل" ال

 

 

 تحيل طيبل واعد،

 

معالي السيد علي ان صالح الصالح ر يس م، أرف  2018 أبريل 12بتاريخ      

مشروع قانود  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  725، لمن كتابه رقم )المجلس

( 23قانود رقب )اال قانود المرور الصادر من (56)المادة تعديل رقب ) ( لسنل ) ( ا

مقدم من مجلس "اصيغته المعدلل" ال قتراح اقانودالاالمعد في ضوء )م 2014لسنل 

إل  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات ، النواب(

 .  الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيقليه للجنة 
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، ققدت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية اجتماق ا م2018 أاريل 15وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشتتتروع، حيا اطلعت قل  السؤؤؤادش عشؤؤؤر

 .بثضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك بشأنه،

لموادئ  إل  قدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنل:

 من (56)المادة تعديل قانود رقب ) ( لسؤؤؤؤنل ) ( امشؤؤؤؤروع ترى اللجنة ستتتتالمة   

قتراح الاالمعد في ضؤؤوء )م 2014( لسؤؤنل 23قانود رقب )اال قانود المرور الصؤؤادر

 من الناحية الدستورية. ،مقدم من مجلس النواب("اصيغته المعدلل" ال اقانود

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (3ملحق رقم )
 

التكميلي األول للجنة املرافق  تقريرال

العامة والبيئة خبصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

م بشأن تنظيم عملية 2014( 37)

استخراج الرمال البحرية وبيعها، 

)املعد بناًء على االقرتاح بقانون 

من جملس  "بصيغته املعدلة" املقدم

 .النواب
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 م 2019فرباير  24التاريخ: 

 

مشروع قانون  التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة حول
م بشأن تنظيم عملية 2014( لسنة 37بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 على االقرتاح بقانون 
ً
استخراج الرمال البحرية وبيعها )املعد بناء

 بصيغته املعدلة املقدم من جملس النواب(

 الفصل التشريعي اخلامس –دور االنعقاد العادي األول 

 :مقدمــــــة

(، 1د5/ ص ل م ب / ف 10م، وبموجب الخطاب رقم )2018ديسرررمبر  24بتاريخ 

تاريخ  قد ب ثاني المنع عه ال ما تب المجلس في اجت ناًء على قرار مك ديسرررررررمبر  23وب

م، بخصررروص إعادة النظر في مشرررروعات القوانين والمراسررريم بقوانين والتي 2018

قاد العادي الرابع من الفصرررل أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السرررابقة خالل دور االنع

المعالي السًًيد علي بن صًًالح الصًًالح رئيس التشررريعي الرابعف فقد أرسررل صرراحب 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة  مجلس الشًًًًًورى

( لسًًنة 37مشًًروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) )السررابقة( بخصرروص

م عملية اسًًًًًًًتخرال الرمال البحرية وبيعها )المعد بناءا على م بشًًًًًًًأن تن ي2014

ف لمناقشرررررته ودراسرررررته االقتراح بقانون بصًًًًًيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب(

 وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.
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ة والمنعقدة الرابعوقد انتهت اللجنة إلى إعداد تقرير ُعرض على المجلس في الجلسة 

من دور االنعقاد العادي األول من الفصررل التشررريعي الخامس،  06/1/2019بتاريخ 

 وقرر المجلس في ذات الجلسة إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

 

 إجراءات اللجنة: -أوالا 

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله، قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

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

 التاريخ االجتمــــــــــــاع الرقم

 م 2019يناير  14 الرابع  1

 م2019فبراير  5 السابع  2

 م2019فبراير  19 الثامن  3

 

اطلعت اللجنة أثناء دراسررتها لمشررروع القانون موضرروع البحث والدراسررة على  (2)

 والتي اشتملت على ما يلي: الوثائق المتعلقة به

التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة )السابقة( بشأن مشروع القانون  -

 المذكور أعاله )مرفق( والمتضمن:

  .مرفق(جدول بمواد مشروع القانون( 

  :التقرير السابق للجنة والذي اشتمل على 

 .مرفق( رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية( 

  مرفق( مجلس النواب ومرفقاته.قرار( 
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 .مشرررررررروع القانون ومذكرتا الحكومة وهيئة التشرررررررريع واإلفتاء القانوني 

 )مرفق(

 )مرفق(رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.  -

 القوانين ذات العالقة: -

 ( لسنة 47مرسوم بقانون رقم )بإنشاء وتنظيم المجلس األعلى للبيئة. 2012 

  بشأن البيئة. 1996( لسنة 21)مرسوم بقانون رقم 

 ( لسنة 2مرسوم بقانون رقم )بشأن حماية الحياة الفطرية وتعديالته. 1995 

 ( لسنة 53قانون رقم )باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية. 2006 

 ( لسررنة 16قرار رقم )بشررأن اعتبار جزر حوار والبحر اإلقليمي المحيط  1996

بشرررررأن  1995( لسرررررنة 2المرسررررروم بقانون رقم ) بها منطقة محمية وفقًا ألحكام

 حماية الحياة الفطرية.

 ( لسنة 3قرار رقم )بشأن اعتبار هير بولثامة وهير شتية وهير بوعمامة  2017

 منطقة محمية بحرية.

 ( لسنة 2قرار رقم )بشأن اعتبار نجوة بولثامة منطقة محمية بحرية. 2017 

 

 

 :الجهات المدعوة -ثانياا

 اللجنة شارك في اجتماعها:وبدعوة من  (1)

وزارة األشًًًغال وشًًًؤون البلديات والتخطيط العمراني )شًًًؤون الزراعة والثروة  -

 البحرية(:

 وكيل الزراعل والثروة البحريل.  الشيخ محمد ان أحمد آل خليفل  -1

 مستشار الثروة البحريل.  المهندسل ااتسام عبدهللا خلف -2

القانوني اشؤؤؤؤؤاود المسؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤار   السيد محمد صادق األمين -3

 الزراعل.
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 -وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:  -

 أخصا ي تنسيق ومتااعل أول  السيدة رااب عبدهللا العالي -1

 

 كما حضر االجتماع من مجلس الشورى كل من: (2)

 المسـتشار القانوني لشــؤون اللجان.  األستـــــاذ محســن حميـــــد مرهــون  -1

 المستشار القانوني لشؤون اللجان.  ةالسيد عبدالموجود يوسف الشتل -2

 باحث قانوني.   الـسيـدة أمـينـة عــلـي ربـيـع -3

 باحث قانوني.   السـيــد عـلــي نــادر الســلـوم -4

 أخصائي إعالم.   السيـد عـلـي مـحـمـد سـلمـان -5

 

 

  أمين  محمد، والسيدة مريم أحمد الريس السيد محمد رضيوتولى أمانة ســر اللجنة

أمين سر لجنة مساعد  والسيدة نورة محمد خميسسر لجنة مساعد بالمجلس، 

 بالمجلس.

 

 

رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني )شؤون الزراعة  -ثالثاا

 والثروة البحرية(:

أوضح ممثلو وزارة األش ال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني )شؤون الزراعة 

( أنهم يتمسكون بالنص في القانون النافذ 2( البند )1والثروة البحرية( فيما يتعلق بالمادة )

موافقتهم على التعديل الوارد في مشروع القانون، إذ أن النص في مشروع القانون وعدم 

 ل المستخرجة بشكل مطلق دون أي استثناء بخالف النص في القانونقد حظر تصدير الرما

النافذ والذي أعطى مجلس الوزراء الحق في استثناء تصدير الرمال البحرية المستخرجة 

تنفيذًا الستراتيجيات الحكومة في استثمار موارد الدولة وتحقيق أهدافها، باإلضافة إلى أن 

لبي على دول الجوار التي ترتبط المملكة معها الحظر بشكل مطلق قد يكون له تأثير س

بعالقات متبادلة في مجال استيراد وتصدير الرمال وكذلك المجاالت التجارية والصناعية 
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واالقتصادية، وأن هذا الحظر سيؤثر على تلك العالقات. باإلضافة إلى أن المشرع قد 

جهة المستأمنة على حرص على أن تكون الثروات البحرية تحت رعاية الحكومة وهي ال

ثروات البالد وحماية األموال العامة للمملكة، ولذلك وضع االستثناء بعد موافقة مجلس 

 الوزراء إلعطاء المرونة لما قد يستجد من أمور أو ظروف.

 كما بين ممثلو الوزارة تمسكهم بما جاء في مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون.    

 

 رأي اللـــــجنة: -رابعاا

دارسرررررت اللجنة مشرررررروع القانون حيث تّم اسرررررتعراض وجهات النظر التي ت

دارت حوله من قبل أعضرررررراء اللجنة ومن قبل المسررررررتشررررررارين القانونيين بالمجلس، 

ا لرأي لجنة  وتأكدت اللجنة من سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية وفقـررررـررررً

 الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. 

شررارة إلى أن اللجنة درسررت جميع المالحظات التي أبداها أصررحاب وتجدر اإل

السادسة السعادة أعضاء المجلس بخصوص تقرير اللجنة والذي عرض في الجلسة 

تاريخ  لك حتى  ،20/1/2019ب ته إلى اللجنة، وذ عاد عد إ بار ب ها بعين االعت خذت وأ

 يتسنى لها إعداد رأيها وتقريرها بخصوص مشروع القانون.

بشررررأن تنظيم عملية اسررررتخرا  الرمال  2014( لسررررنة 37قانون رقم )التناول 

تنظيم عمليررة اسرررررررتخرا  الرمررال البحريررة من حيررث الترخيص  ،البحريررة وبيعهررا

باستخراجها، والجهة المختصة بمنح الترخيص، وتحديد مواقع االستخرا ، ومراقبة 

وتحديد الجزاءات مدى االلتزام بالقانون والقوانين المرتبطة، ورصرررررررد المخالفات، 

العقوبررات المقررة لتلررك المترتبررة على مخررالفررة شرررررررروط الترخيص، والنص على 

       المخالفات.

لمواجهة  للقانون النافذ اً مشرررررررروع القانون المعروض يمثل تعزيزلذلك فإن 

 أرض الواقع ولسد أي ث رات تعتريه. المستجدات التي تحدث على
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يهدف إلى  هووجدت أنالمعروض، قانون الوقد اسرررتعرضرررت اللجنة مشرررروع 

حماية البيئة البحرية والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية من األضرررار الناجمة عن 

عملية اسرررتخرا  الرمال البحرية وذلك بالحد من االسرررتخرا  الجائر للرمال البحرية 

التي تُعد ثروة مملوكة للدولة، وقررت عقوبة جنائية رادعة لكل من قام باسررررررتخرا  

ن هذا الفعل لم إكميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باسررررررتخراجها، إذ 

 تكن تشمله عقوبة جنائية.

مناقشررررررره مشرررررررروع القانون مع   -التقرير إليهابعد إعادة  -وقد ارتأت اللجنة 

الجهات ذات العالقة بهدف الخرو  بصررررررري ة متوافق عليها من أجل تحقيق غايات 

 محل المناقشة.وأهداف مشروع القانون 

 أبديت من قبل السرررررررادة األعضررررررراء،وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي 

ة من حيث خلصرررت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السرررابقة بالتوصرررية بالموافق

 :مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده على النحو الوارد أدناه المبدأ على

 مشروع القانون : أوالا: بخصوص المادة األولى من

 ليكون:  (1المادة )من  (2البند )نص مشروع القانون على استبدال  -1

 "يثظر تصدير الرمال الوثرية المستخرجة في مملكة الوثرين إل  الخارج."

( توافًقا مع 1( من المادة )2ورأت اللجنة عدم الموافقة على اسرررررررتبدال البند )

الوارد في القانون النافذ إذ أن النص الوارد رأي ممثلي الحكومة في التمسرررك بالنص 

في مشرروع القانون قد حظر تصردير الرمال البحرية بشركل مطلق دون أي اسرتثناء، 

ناء  لذي أعطى مجلس الوزراء الحق في اسرررررررتث فذ وا نا قانون ال بخالف النص في ال

ارد تصدير الرمال البحرية المستخرجة تنفيذًا الستراتيجيات الحكومة في استثمار مو

الدولة وتحقيق أهدافها، باإلضررافة إلى أن المشرررع قد حرص على أن تكون الثروات 

تأمنة على ثروات البالد وحماية  البحرية تحت رعاية الحكومة وهي الجهة المسررررررر

قاً لل عامة للمملكة إعماالً وتطبي لدسرررررررتور التي تقرر أن /47)مادة األموال ال أ( من ا

، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذهامصالح الدولة يرعى مجلس الوزراء 
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ولذلك وضع االستثناء بعد موافقة مجلس الوزراء إلعطاء المرونة لما قد يستجد من 

 أمور أو ظروف.

 (: 3( من المادة )2نص مشروع القانون على استبدال البند ) -2

( في 3قررت اللجنتتتة الموافقتتتة قل  قرار مجلس النواب بتقيير رقم الونتتتد )

( مع إلافة قوارة " بعد موافقة مجلس الوزراء" 2نوان المادة والترقيم إل  )ق

بعد قوارة "ويصتتتتدر قرار من الوزير المستتتتؤول بتثديد اذع المواقع" الواردة 

او الراقي لمصتتتتتتالح  باقتوار أن مجلس الوزراء دستتتتتتتوري افي ن اية المادة، 

 تي:  الدولة، ليكون نص ا كاآل

متتال الوثريتتة في المنتتاط  المثميتتة التي تثتتدداتتا يثظر استتتتتتتخراج الر -2" 

القوانين والقرارات، وتقترح اللجنتتة فيمتتا قتتدا اتتذع المنتتاط  مواقع معينتتة في 

الوثر الستتتتتتتخراج الرمال، مع مراقاة المثافظة قل  ستتتتتتالمة الوي ة الوثرية 

 وقدم تعريض الثياة الفطرية والثروة الوثرية للخطر.

بعد موافقة مجلس  ل بتثديد اذع المواقعويصتتتتتتتدر قرار من الوزير المستتتتتتؤو

 ".الوزراء

 

   

  ( ليكون:6استبدال نص المادة ) نص مشروع القانون على -3

يثظر قل  الج ة المرخص ل ا استتتتتخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية " 

 المثددة ل ا.

وتقوم اإلدارة المختصة بالثروة الوثرية بضوط الكمية الزا دة والتصرف في ا، 

 "وتؤول حصيلة بيع ا إل  الخزانة العامة للدولة.

ورأت اللجنة تعديل الفقرة األول  من المادة ليكون نصتتتت ا " يثظر استتتتتخراج 

كمية من الرمال أكثر من الكمية المثددة بالترخيص."، وذلك بثذف مصتتطلح 

للوس حول مدلوله بشتتأن ولعدم " الج ة المرخص ل ا" لعدم وجود تعريف له، 
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( من 8بة الثوس قل  من يشتتتتتتير إليه اذا المصتتتتتتطلح في المادة )تطوي  ققو

 القانون.

وقد أت  مشتتتروع القانون في الفقرة الثانية بالزام اإلدارة بضتتتوط الكمية الزا دة 

من الرمال والتصتتتتترف في ا لصتتتتتالح الخزانة العامة، بعد أن كان النص النافذ 

 يُجيز فقط ل ذع اإلدارة لوط الكمية الزا دة.     

 

 ثانياا: بخصوص المادة الثانية من مشروع القانون:

قررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة مقدمة المادة الثانية 

 تي:( على النحو اآل8مكرراا(، مع تعديل المادة ) 2) ليكونمكرراا(  7المادة ) بتعديل

ا( على أن: 2نصت المادة ) -1  مكررا

ول الوزير المستتتتؤول قن تنظيم صتتتتيد واستتتتتقالل تقرير ستتتتنوي من ق" يُرفع 

وحمتتتايتتتة الثروة الوثريتتتة لمجلس الوزراء حول المواقع التي يستتتتتتمح في تتتا 

باستتتتتخراج الرمال الوثرية، وقدد المرخص ل م، وكمية الرمال المستتتتتخرجة 

الوثرية في اذع المواقع، ومستتتوى تأثر الثياة  ستتنويا ، ومستتتوى تضتترر الوي ة

 "الوثرية في ا.

، بة لكمية الرمال المستخرجة سنوي امن الرقا اق  اذا النص المضاف مزيد  ويث

وقدد التراخيص، ومستتتتتتتوى تضتتتتتترر الوي ة الوثرية، واو ما يثق  أاداف 

  القانون.مشروع 

يها يهدف إلى إيجاد مكرراا( إل 2بند جديد برقم )( بإضًًًًًًًافة 8تعديل المادة ) -2

نص عقابي لمن يسًًتخرل كميات تزيد عن الكميات المرخص باسًًتخراجها، 

ا مع رأي هيئة المسًًًًتشًًًًارين إعادة صًًًًياغة المادة و قد ارتأت اللجنة توافقا

 ( ليكون نصها على النحو اآلتي:6( لتشمل الفعل الوارد بالمادة رقم )8)

قل قن  -1" مة التي ال ت بالثوس والقرا قب  عا جاوز يُ نار وال ت ثالثين ألف دي

، 2، 1ما ة ألف دينار أو باحدى ااتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد )
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  ( من اذا القانون.6

 وفي حالة تكرار المخالفة تضاقف العقوبة.

دون اإلخالل بمستتتتؤولية الشتتتتخص الطويعي، يعاقب الشتتتتخص االقتواري  -2

إذا وقعت المخالفة لثسابه أو باسمه بالقرامة المنصوص قلي ا في اذا القانون 

 أو من أحد العاملين لديه أو من أحد ممثليه.

يُعاقب قل  الشروع في ارتكاب الجريمة بنصف العقوبة المقررة للجريمة  -3

 التامة."

ب ذع الصتتتياية يكون الفعل الوارد بالمادة الستتتادستتتة الخاص باستتتتخراج كمية 

ه وف  الوند األول من المادة تزيد قما او مرخص باستتتتتتتخراجه معاقب قلي

(، ونكون قد قالجنا ما اقترااا من نقص في اذا الشتتتتتتتأن، ومن ثم فليس 8)

 اناك ما يدقو إللافة بند ققابي كامل يخص المادة السادسة.

لكل ذلك، انت ت اللجنة إل  التوصتتتتتتية بالموافقة قل  مشتتتتتتروع قانون بتعديل 

ن تنظيم قملية استتتتتخراج م بشتتتتأ2014( لستتتتنة 37بعض أحكام القانون رقم )

الرمال الوثرية وبيع ا )المعد بناء  قل  االقتراح بقانون بصيقته المعدلة المقدم 

 من مجلس النواب(.

 

 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: -خامساا

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشرررررررورى، اتفقت اللجنة على 39إعماالً لنص المادة )

 اختيار كل من:

 

ا احتياطيـــاا   األستاذة جميلة علي سلمان -1  .مقررا

ا   األستاذ سمير صادق البحارنة -2 ا أصليـــــــا   .مقررا
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 توصية اللجنة: -سادساا

مشروع قانون بتعديل بعض في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

لرمال البحرية م بشأن تن يم عملية استخرال ا2014( لسنة 37أحكام القانون رقم )

ف وبيعها )المعد بناءا على االقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب(

 فإن اللجنة توصي بما يلي:

الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  .1

م بشأن تن يم عملية استخرال الرمال البحرية وبيعها 2014( لسنة 37)

 بناءا على االقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب(.)المعد 

الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في  .2

 الجدول المرفق.

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 فؤاد أمحد احلاجي                     مجعة حممد الكعبي               

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة            نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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الرمال البحرية وبيعها )المعد بناء على  بشأن تن يم عملية استخرال 2014( لسنة 37مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
 االقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب(

 

نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

 الديباجة
 
 

نحن حمد بن عيسًًًًًًًى  ل 

خليفًًة              ملًًك 

 مملكة البحرين.

بررررعررررد االطررررالع عررررلررررى 

 الدستور،

وعلى المرسررررررروم بقرررانون 

 1971( لسرررررررنرررة 5رقم )

بشأن أخذ الرمل والحصى 

 الديباجة
 
 

نحن حمد بن عيسًًًًًًًى  ل 

خًًلًًيًًفًًًًة مًًلًًًًك مًًمًًلًًكًًًًة 

 البحرين.

بعد االطالع على 

 الدستور، 

( 37وعلى القانون رقم )

بشأن تنظيم  2014لسنة 

 الديباجة
 
 

 دون تعديل
 
 
 
 

 الديباجة
 
 
الموافقة على نص  -

الديباجة كما ورد في 

مشروع القانون دون 

 تعديل.

 
 
 

 

 الديباجة
 

 

 

نحن حمد بن عيسًًًًًًًى  ل 

ملًًًك مملكًًًة      خليفًًًة 

 البحرين.

بعد االطالع على 

 الدستور، 

( 37وعلى القانون رقم )

بشأن تنظيم  2014لسنة 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

والحجارة الالزمة لعمليات 

الررردفن أو البنررراء ونقلهرررا، 

المعدل بالمرسرررررروم بقانون 

 ،1979( لسنة 2رقم )

وعلى المرسررررررروم بقرررانون 

نة 18رقم )  1983( لسررررررر

بشأن إلزام مالك االراضي 

 بمصاريف دفن أراضيهم،

وعلى المرسررررررروم بقرررانون 

 1995( لسرررررررنرررة 2رقم )

بشررررررررررأن حمرررايرررة الحيررراة 

الفطرية، المعدل بالمرسوم 

عملية استخرا  الرمال 

 البحرية وبيعها، 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:

 

عملية استخرا  الرمال 

 البحرية وبيعها، 

أقر مجلس الشورى 

ومجلس النواب القانون 

اآلتي نصه، وقد صدقنا 

 عليه وأصدرناه:
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

( لسرررررررنرة 12بقرانون رقم )

2000، 

 

وعلى المرسررررررروم بقرررانون 

نة 21رقم )  1996( لسررررررر

بشررررررررررأن البيئرررة، المعررردل 

( 8بالمرسرروم بقانون رقم )

 ،1997لسنة 

ون البلررررديررررات وعلى قرررران

الصررادر بالمرسرروم بقانون 

، 2001( لسررررررنة 35رقم )

( 38المعدل بالقانون رقم )

 ،2006لسنة 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

وعلى المرسررررررروم بقرررانون 

نة 20رقم )  2002( لسررررررر

بشررررررررررأن تنظيم صررررررريررررد 

واسرررررت الل وحماية الثروة 

البحرية، المعدل بالمرسوم 

( لسرررررررنرة 45بقرانون رقم )

2012، 

( 20وعلى القرررانون رقم )

حماية  بشرررأن 2006لسرررنة 

الشرررررررواطا والسرررررررواحرررل 

 والمنافذ البحرية،

( 53وعلى القرررانون رقم )

باعتبار خليج  2006لسررنة 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

طقررررة محميررررة  ن م لي  توب

 طبيعية،

وعلى المرسررررررروم بقرررانون 

نة 47رقم )  2012( لسررررررر

بررإنشرررررررراء وتنظيم المجلس 

 األعلى للبيئة،

أقررر مررجررلررس الشرررررررررورى 

ومجلس النواب القررررانون 

اآلتي نصرررره، وقد صرررردقنا 

 ناه:عليه وأصدر
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

يُسررررتبدل بنصرررروص المواد 

( البند 2(، و)2( البند )1)

نون 6(، و)3) لقررررا من ا  )

نة 37رقم )  2014( لسررررررر

ليررررة  عم نظيم  ت بشررررررررررأن 

 المادة األولى

 (3)ت يير رقم البند  -

الوارد في مقدمة المادة إلى 

(2). 

 :)النَص بعد التعديل(

 المادة األولى

 مقدمة المادة:

 المادة األولى

 الموافقة علىعدم  -

( من المادة 2استبدال البند )

ف ألن الحظر المطلق (1)

يتعارض مع ما تشارك به 

مملكة البحرين في مشاريع 

استراتيجية مع دول مجلس 

 المادة األولى

 

يُسررررتبدل بنصرررروص المواد 

من  (6)، و  (2)البند  (2)

لسرررررررنة  (37)القانون رقم 

بشررأن تنظيم عملية  2014
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 (1مادة )

(    يحظر استخرا  1

الرمال البحرية دون 

الحصول على ترخيص 

اسررررتخرا  الرمال البحرية 

 وبيعها، النصوص اآلتية: 

 

 

 

 

 

 

 ( :2( البند )1المادة )

 

يحظر تصدير الرمال  -2

البحرية المستخرجة في 

يُسررررتبدل بنصرررروص المواد 

البند  (2)، و(2)البند  (1)

من القررانون  (6)، و  (2)

 2014لسرررررررنة  (37)رقم 

ليررررة  عم نظيم  ت بشررررررررررأن 

اسررررتخرا  الرمال البحرية 

 وبيعها، النصوص اآلتية: 

 ( :2( البند )1المادة )

 

 دون تعديل

 

 

 

 التعاون لدول الخليج

كما أنه قد يكون ، العربية

له تأثير سلوي قل  دول 

الجوار التي ارتوطت 

مع م مملكة الوثرين 

بعالقات متوادلة، كما أن 

الثكومة ممثلة في 

مجلس الوزراء اي 

الج ة المستأمنة قل  

ثروات الوالد وفق ا للمادة 

 ( من الدستور.47)

اسررررتخرا  الرمال البحرية 

 وبيعها، النصوص اآلتية: 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

من الوزير المسؤول عن 

تنظيم صيد واست الل 

وحماية الثروة البحرية، 

أخذ موافقة الجهات وبعد 

ذات العالقة وأخذ رأي 

البلدية المعنية، وتحدد 

الالئحة التنفيذية هذه 

 الجهات.

(    يحظر تصدير الرمال 2

المستخرجة خار  مملكة 

البحرين إال بموافقة مجلس 

 الوزراء.

مملكة البحرين إلى 

 الخار .
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

(    يتولى مجلس 3

الوزراء تحديد رسم ال يقل 

عن عشرة آالف دينار وال 

يزيد عن خمسين ألف 

دينار سنوياً للحصول على 

ترخيص لنشاط استخرا  

 الرمال البحرية. 

وتحدد الالئحة التنفيذية 

للقانون الشروط الالزمة 

إلصدار الترخيص 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

للشخص الطبيعي أو 

 الشخص االعتباري.

أحكام (    مع مراعاة 4

( 21المرسوم بقانون رقم )

بشأن البيئة  1996لسنة 

وتعديالته، يكون استخرا  

الرمال البحرية وبيعها 

تحت اإلشراف والرقابة 

المباشرة لإلدارة المختصة 

بالثروة البحرية في 

الوزارة المعنية بتنظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :3( البند )2المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:3( البند )2المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :2( البند )2المادة )
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

صيد واست الل وحماية 

 الثروة البحرية.

 (2مادة )

(    تشكل لجنة بقرار من 1

الوزير المسؤول عن تنظيم 

صيد واست الل وحماية 

الثروة البحرية برئاسة 

وكيل الوزارة في الجهة 

المعنية المذكورة أعاله، 

وعضوية ممثلين عن كل 

من وزارة الداخلية، 

ووزارة االسكان، ووزارة 

 
 

يررحررظررر اسررررررررتررخرررا   -3

الررررمررررال الررربرررحرررريررررة فررري 

المنرررراطق المحميررررة التي 

تررررحررررددهررررا الررررقرررروانرررريررررن 

والقرارات، وتقترح اللجنة 

فيمرررا عررردا هرررذه المنررراطق 

مواقع معينررررة في البحر 

السرررررررتخرا  الرمرررال، مع 

مراعررراة المحرررافظرررة على 

سالمة البيئة البحرية وعدم 

   رقم قرر المجلس تقيير

في قنوان  (3) الوند

 .(2) المادة والترقيم إل 

 :)النَص بعد التعديل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :3( البند )2المادة )

الموافقة على قرار  -

ت يير رقم  مجلس النواب ب

في عنوان المادة  (3)البند 

مع  ،(2)والترقيم إلى 

 إجراء التعديل التالي:

بعد عبارة )إضافة  -

( موافقة مجلس الوزراء

ويصدر قرار بعد عبارة )
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

االش ال، وإدارة شؤون 

الموانا والمالحة البحرية، 

والمجلس األعلى للبيئة، 

امة للتخطيط واالدارة الع

العمراني، والبلدية 

 المختصة.

وللوزير بناًء على اقتراح 

اللجنة إضافة أية جهات 

 أخرى إلى هذه اللجنة.

(    تقترح اللجنة تحديد 2

مواقع معينة في البحر 

تعريض الحيرررراة الفطريررررة 

 والثروة البحرية للخطر.

 

رار من الوزير ويصدر ق

المسؤول بتحديد هذه 

 المواقع.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يررحررظررر اسررررررررتررخرررا   -2

الررررمررررال الررربرررحرررريررررة فررري 

المنرررراطق المحميررررة التي 

تررررحررررددهررررا الررررقرررروانرررريررررن 

والقرارات، وتقترح اللجنة 

فيمرررا عررردا هرررذه المنررراطق 

من الوزير المسؤول 

 (بتحديد هذه المواقع

الواردة في نهاية المادة، 

باعتبار أن مجلس الوزراء 

أ( من /47وفقًا للمادة )

الدستور هو الراعي 

لمصالح الدولة، ولكي تتفق 

 (.     2مع المادة األولى فقرة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يررحررظررر اسررررررررتررخرررا   -2

الررررمررررال الررربرررحرررريررررة فررري 

المنرررراطق المحميررررة التي 

تررررحررررددهررررا الررررقرررروانرررريررررن 

والقرارات، وتقترح اللجنة 

فيمرررا عررردا هرررذه المنررراطق 

مواقع معينررررة في البحر 

السرررررررتخرا  الرمرررال، مع 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

الستخرا  الرمال، مع 

مراعاة المحافظة على 

سالمة البيئة البحرية وعدم 

تعريض الحياة الفطرية 

 للخطر. والثروة البحرية

ويصدر قرار من الوزير 

المسؤول بتحديد هذه 

 المواقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواقع معينررررة في البحر 

السرررررررتخرا  الرمرررال، مع 

مراعررراة المحرررافظرررة على 

سالمة البيئة البحرية وعدم 

تعريض الحيرررراة الفطريررررة 

 والثروة البحرية للخطر.

ويصررررردر قرار من الوزير 

المسرررررررؤول بتحرررديرررد هرررذه 

 المواقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراعررراة المحرررافظرررة على 

سالمة البيئة البحرية وعدم 

تعريض الحيرررراة الفطريررررة 

 والثروة البحرية للخطر.

 

وزير قرار من الويصدر 

المسؤول بتحديد هذه 

بعد موافقة مجلس  المواقع

 .الوزراء
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

(    يحظر استخرا  3

الرمال من غير المواقع 

 التي يحددها الوزير.

 

 

 

 

 :(6المادة )

 

 

 

 

 

 

 :(6المادة )

يرررحرررظرررر عرررلرررى الرررجرررهررررة 

المرخص لهررا اسرررررررتخرا  

كميرة من الرمرال أكثر من 

 الكمية المحددة لها.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 :(6المادة )

 

 دون تعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:6المادة )

( 6إعادة صياغة المادة ) -

ليكون نصها على النحو 

 اآلتي:

 

 
 

 

 

 

 :(6المادة )

" يحظر استخراج كميل 

من الرمال أكثر من الكميل 

 .المحددة االترخيص

المختصة  ةوتقوم اإلدار

بالثروة البحرية بضبط 

الكمية الزائدة والتصرف 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

في حالة قيام الجهة 

المرخص لها باستخرا  

كمية من الرمال أكثر من 

الكمية المحددة لها، يكون 

لإلدارة المختصة بالثروة 

التصرف  البحرية حق

بالكمية الزائدة، وتؤول 

حصيلة بيع الرمال البحرية 

المستخرجة الزائدة إلى 

 الخزانة العامة للدولة.

 

وتقوم اإلدارة المختصررررررررة 

بررالثروة البحريررة بضررررررربط 

الكمية الزائدة والتصررررررف 

فيها، وتؤول حصيلة بيعها 

 الخزانة العامة للدولة.إلى 

 

 

 

 

كمية " يح ر استخرال 

من الرمال أكثر من الكمية 

 المحددة بالترخيص.

وتقوم اإلدارة المختصة 

بالثروة البحرية بضبط 

الكمية الزائدة والتصرف 

فيها، وتؤول حصيلة بيعها 

 إلى الخزانة العامة".

وذلك بحذف عبارة "على 

الجهة المرخص لها" ألن 

هذه العبارة أثارت 

حصيلة بيعها  فيها، وتؤول

 ."إلى الخزانة العامة
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

 
مشكالت في داللة 

 المقصود بكلمة "الجهة

المرخص لها"، فهل تطبق 

على الشخص الطبيعي 

واالعتباري، أم على 

الشخص االعتباري فقط، 

وبصفة خاصة عند تجريم 

الفعل الوارد في المادة، 

عقوبة بشأن تطبيق 

الحبس، وعليه ارتأت 

اللجنة حذف هذه العبارة، 

ليكون النص واضًحا ال 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

يحتمل أي لبس أو 

 غموض.
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

تُضررررررراف مادة جديدة برقم 

مكرراً(، وبنرررد جرررديرررد  7)

مكرراً( إلى المادة  2برقم )

( 37( من القانون رقم )8)

بشرررأن تنظيم  2014لسرررنة 

ية اسرررررررتخرا  الرمال  عمل

 المادة الثانية

 مقدمة المادة:

  مقدمة  صيايةإقادة

المادة قل  النثو 

 الوارد أدناع.

 )النَص بعد التعديل(
 

ًًًًًًًاف إلى القانون رقم  يُض

بشأن  2014( لسنة 37)

ًًة اسًًًًًًًتخرال  تن يم عملي

الرمًًال البحريًًة وبيعهًًا:  

قم ) بر  2مًًًًادة جًًًًديًًًًدة 

مكرراا(، وبنًًد جًًديًًد برقم 

 المادة الثانية

 مقدمة المادة:

إعادة صياغة مقدمة  -

المادة، ليكون نصها على 

 النحو اآلتي:

ًًًًًًًاف إلى القانون رقم  يُض

بشأن  2014( لسنة 37)

ًًة اسًًًًًًًتخرال  تن يم عملي

الرمًًال البحريًًة وبيعهًًا:  

قم ) بر  2مًًًًادة جًًًًديًًًًدة 

فة الرقم مكرراا(،  وإضًًًًًًًًا

( إلى البنًًًًد األول من 6)

 المادة الثانية

 

 

 

 

ًًًًًًًاف إلى القانون رقم  يُض

بشأن  2014( لسنة 37)

ًًة اسًًًًًًًتخرال  تن يم عملي

الرمًًال البحريًًة وبيعهًًا:  

قم ) بر  2مًًًًادة جًًًًديًًًًدة 

فة الرقم مكرراا(،  وإضًًًًًًًًا

( إلى البنًًًًد األول من 6)
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

البحرية وبيعها، نصرررررررهما 

 اآلتي: 

 

 

 

 

 : مكرراا( 7المادة )

يُرفع تقرير سنوي من قبل 

الوزير المعني عن تنظيم 

صررررريد واسرررررت الل وحماية 

الثروة البحريررررة لمجلس 

الوزراء حول المواقع التي 

يسرررررررمح فيها باسرررررررتخرا  

( ويُعاد 8( إلى المادة )2)

ترتيًًب بًًاقي بنود المًًادة، 

 نصهما اآلتي: 

 

المادة  –مكرراا(  7المادة )

 :مكرراا( بعد التعديل 2)

  ( لمتتتادة ير رقم ا قي  7ت

 (.مكررا   2مكررا ( إل   )

   )تقيير كلمتتتة )المعني

سطر األول  الواردة في ال

 (.المساولإل  )

ًًًادة  ًًًا 8)الم ( ، نصًًًًًًًهم

 اآلتي: 

 

 

 

المادة  –مكرراا(  7المادة )

 :مكرراا( بعد التعديل 2)

الررمرروافررقررررة عررلررى قرررار  -

 النواب.مجلس 

 

ًًًادة  ًًًا 8)الم ( ، نصًًًًًًًهم

 اآلتي: 

 

 

 

 

 :(مكرراا  2المادة )

يُرفع تقرير سنوي من قبل 

لوزير  لمسًًًًًًًًؤولا عن  ا

تنظيم صررررررريد واسرررررررت الل 

وحمرررايرررة الثروة البحريرررة 

لررمررجررلررس الرروزراء حررول 

المواقع التي يسرررررررمح فيهرا 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمرررال البحريرررة، وعررردد 

الرمررخرص لرهرم، وكرمريررررة 

الرمال المستخرجة سنوياً، 

ومسررررررتوي تضرررررررر البيئة 

البحريررة في هررذه المواقع، 

ة ومسرررررررتوى تررررأثر الحيررررا

 البحرية فيها.

 

 

 

 

 

 

   تصويب الخطأ المطوعي

في كلمتتتة )ومستتتتتتتتوي( 

الواردة في السطر الثالا 

             لتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوتتتتتتتتتتتتتح

 (.ومستوى)

 )النَص بعد التعديل(

 :(مكرراا  2المادة )

يُرفع تقرير سنوي من قبل 

لوزير  لمسًًًًًًًًؤولا عن  ا

تنظيم صررررررريد واسرررررررت الل 

وحمرررايرررة الثروة البحريرررة 

لررمررجررلررس الرروزراء حررول 

 

 

 

 

 

 

 

 

باستخرا  الرمال البحرية، 

وعرررردد الررمرررخررص لررهررم، 

وكمية الرمال المسررتخرجة 

تضرررر  ومسًًتوىسررنوياً، 

البيئررررة البحريررررة في هررررذه 

المواقع، ومسرررررررتوى تررأثر 

 الحياة البحرية فيها.

 

 

 

 

 

 



104 
 

نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 (8مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكرراا( 2( بند )8المادة )

 

 

 

 

المواقع التي يسرررررررمح فيهرا 

باستخرا  الرمال البحرية، 

وعرررردد الررمرررخررص لررهررم، 

وكمية الرمال المسررتخرجة 

تضرررر  ومسًًتوىسررنوياً، 

البيئررررة البحريررررة في هررررذه 

المواقع، ومسرررررررتوى تررأثر 

 اة البحرية فيها.الحي

 

مكرراا(  2( بند )8المادة )

( بعد 2( بند )8المادة ) –

 :إعادة الترقيم

 

 

 

 

 

 

 

 (:8المادة )

 (.8إعادة صياغة المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (:8) المادة

 

يُعاقب االحبس ( 1"

والغرامل التي ال تقل عن 

ثالثين ألف دينار وال 

تجاوز ما ل ألف دينار أو 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

(    يُعاقب بالحبس 1

وال رامة التي ال تقل عن 

ثالثين ألف دينار وال 

تجاوز مائة ألف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل 

( 1من خالف أحكام المادة )

( من هذا 2والمادة )

 القانون.

تكرار المخالفة وفي حالة 

 تضاعف العقوبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرررراقررررب  – مًًكًًرراا( 2) يررا

بررال رامررة التي ال تقررل عن 

عشررررررررين ألف دينررار وال 

نار كل  تجاوز مئة ألف دي

 

حذف كلمة )مكررا ( من  -

 ترقيم المادة.

تقيير رستتتتتتم كلمة )م ة(  -

الواردة في الستتتتتطر األول 

 (.ما لمن المادة إل  )

إقتتادة صتتتتتتيتتايتتة الفقرة  -

األخيرة قل  النثو الوارد 

 أدناع.

 )التعديلالنَص بعد (

 (:2( بند )8المادة) 

 

تجريم الفعل الوارد في ألن 

( والذي لم يكن 6المادة )

 معاقبًا عليه.

 

 

 

 

 

 

 

اإحدى لاتين العقواتين 

كل من خالف أحكام 

من لذا  (6، 2، 1واد )الم

  القانود.

وفي حالل تكرار المخالفل 

 تضاعف العقوال.

دود ايخالل ( 2

امساوليل الشخص 

الطبيعي، يعاقب الشخص 

االعتباري االغرامل 

المنصوص عليها في لذا 

القانود إذا وقعت 

المخالفل لحسااه أو 
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

(    دون اإلخالل 2

بمسؤولية الشخص 

الطبيعي، يعاقب الشخص 

االعتباري بال رامة 

المنصوص عليها في هذا 

القانون إذا وقعت المخالفة 

لحسابه أو باسمه أو من 

أحد العاملين لديه أو من 

 أحد ممثليه.

(    يُعاقب على الشروع 3

في ارتكاب الجريمة 

من خرررالف أحكرررام المرررادة 

 ( من هذا القانون.6)

فة  لة تكرار المخال وفي حا

يُعرراقررب المخررالف بررالحبس 

عن شررررررهر وال مدة ال تقل 

تزيد على ثالثة شرررررررهور، 

وفي حررالررة تكرارهررا مرة 

أخرى في السرررررررنرررة ذاتهرررا 

تكون العقوبررة الحبس مرردة 

ال تقل عن ثالثة شرررررررهور 

وال تزيد على سنة ويُسحب 

 الترخيص نهائياً.

ياعاقب بال رامة التي ال  -2

تقل عن عشرين ألف دينار 

ألف دينار  مائةوال تجاوز 

كل من خالف أحكام المادة 

 ( من هذا القانون.6)

فة  لة تكرار المخال وفي حا

يُعرراقررب المخررالف بررالحبس 

مدة ال تقل عن شررررررهر وال 

تزيد على ثالثة شرررررررهور، 

وبالغرامة التي ال تقل عن 

أربًًعًًيًًن ألًًف ديًًنًًًًار وال 

تجًًاوز مًًائتي ألف دينًًار، 

أو بًًًًًإحًًًًًدى هًًًًًاتًًًًًيًًًًًن 

ااسمه أو من أحد  

العاملين لديه أو من أحد 

 ممثليه.

يُعاقب على الشروع ( 3

في ارتكاب الجريمل 

انصف العقوال المقررة 

 "للجريمل التامل.
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نصوص المواد كما وردت 

 في القانود النافذ

نصوص مواد مشروع 

القانود كما وردت من 

 الحكومل

 النص اعد التعديل توصيل اللجنل قرار مجلس النواب

لعقوبة المقررة بنصف ا

 للجريمة التامة.

لًًًغًًًى  الًًًعًًًقًًًوبًًًتًًًيًًًن، ويًًًُ

ا.  الترخيص نهائيا

 المادة الثالثة 

على رئيس مجلس الوزراء 

ُكل فيما  –والوزراء 

تنفيذ هذا القانون،  - يخصه

ويُعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية. 

 المادة الثالثة

 دون تعديل

 المادة الثالثة

الموافقة على نص المادة  -

كما ورد في مشروع 

 .القانون

 المادة الثالثة

رئيس مجلس الوزراء على 

ُكل فيما  –والوزراء 

تنفيذ هذا القانون،  - يخصه

ويُعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة 

 الرسمية.
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 م2018 مارس 7التاريخ: 

 
 احملرتمحسن علي       حممد علي  /سعادة الدكتور

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

( 37قانود رقب )ال اعض أحكاممشروع قانود رقب ) ( لسنل ) ( اتعديل  الموضوع:

 المعد اناء  على)اشلد تنظيب عمليل استخراج الرمال البحريل وايعها  م2014لسنل 

 مقدم من مجلس النواب(.ال )اصيغته المعدلل( قتراح اقانوداال

 

 

 واعد،تحيل طيبل 

 

معالي السيد علي ان صالح الصالح ر يس م، أرف  2018 مارس 6بتاريخ      

مشروع قانود  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  690، لمن كتابه رقم )المجلس

اشلد تنظيب  م2014( لسنل 37قانود رقب )ال اعض أحكامرقب ) ( لسنل ) ( اتعديل 

)اصيغته  قتراح اقانوداال اناء  على المعد)عمليل استخراج الرمال البحريل وايعها 

إل  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، مقدم من مجلس النواب(ال المعدلل(

 .  داء المالحظات قليه للجنة المراف  العامة والوي ةلمناقشته وإب
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، ققدت لجنة الشتتؤون التشتتريعية والقانونية اجتماق ا م2018 مارش 7وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشتتتتتتروع، حيا اطلعت قل  عشؤؤؤؤؤؤرالثاني 

 وذلك بثضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

لموادئ  إل  قدم مخالفة مشتتتتتتروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنل:

قانود ال اعض أحكاممشروع قانود رقب ) ( لسنل ) ( اتعديل ترى اللجنة سالمة   

المعد )اشلد تنظيب عمليل استخراج الرمال البحريل وايعها  م2014( لسنل 37رقب )

من الناحية  ،مقدم من مجلس النواب(ال )اصؤؤؤؤيغته المعدلل( قتراح اقانوداال اناء  على

 الدستورية.

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 


