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 (1ملحق رقم )
 

 املرافق للجنة التكميلي التقرير

 قانون مشروع خبصوص والبيئة العامة

 رقم القانون أحكام بعض بتعديل

 تنظيم بشأن م2014 لسنة( 37)

 البحرية الرمال استخراج عملية

 بقانون االقرتاح ضوء يف املعد) وبيعها،

 جملس من املقدم" املعدلة بصيغته"

 .(النواب
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 م2018ديسمبر  26التاريخ: 

 1التقرير: 

 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة(  املرافق العامة والبيئة تقرير جلنة
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  التكميلي

م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية 2014( لسنة 37)
 على االقرتاح بقانون بصيغته املعدلة املقدم من 

ً
وبيعها )املعد بناء

 جملس النواب(

 اخلامس التشريعي الفصل – األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

ف /  ب مص ل  10، وبموجب الخطاب رقم )م2018ديسمبر  24بتاريخ  

تاريخ  (،1د  5 ثاني المنعقد ب ماعه ال ناًء على قرار مكتب المجلس في اجت  23وب

م، بخصممممموص  عادظ الن ر في متمممممروعا  القوانيم والمراسممممميم 2018ديسممممممبر 

عادي بقوانيم والتي أُعد  تقاريرها مم قبل اللجنة السمممممممابقة خال دور اانعقاد ال

المعالي السييييد  بي ب  الرابع مم الفصمممل التتمممريعي الرابعأ فقد أرسمممل صممما ب 

لجنة والبيئة تقرير  المرافق العامة لى لجنة  الشورى مجبس صالح الصالح رئيس



83 
 

تقرير البجنة )السييابقةا التيميبي بوصييو   السممابقة بتمم مالمرافق العامة والبيئة 

م بشأ  تنظيم 2014ا لسنة 37رقم )مشروع قانو  بتعديل بعض أحيام القانو  

 مبية استوراج الرمال البحرية وبيعها )المعد بناًء  بى االقتراح بقانو  بصيغته 

و عداد تقرير بتممممممم نه  لمناقتمممممممته ودراسمممممممته ،المعدلة المقدم م  مجبس النوابا

 متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 26( بتاريخ 2في ااجتمال ) –آنف الذكر  – متمممرول القانوم اللجنة تدارسممم  -1

 م.2018ديسمبر 

موضممول الب و والدراسممة على  لمتممرول القانوماطلع  اللجنة أثناء دراسممت ا  -2

 به والتي اتتمل  على ما يلي: الوثائق المتعلقة

التقرير التكميلي لجنة المرافق العامة والبيئة )السمممممابقة( بتممممم م متمممممرول القانوم  -

 المذكور أعاه )مرفق( والمتضمم:

 مرفقا. جدول بمواد مترول القانوم( 

  :التقرير السابق للجنة والذي اتتمل على 

 .مرفقا رأي لجنة التؤوم التتريعية والقانونية( 

 .مرفقا قرار مجلس النواب ومرفقاته( 

 .مرفقا مترول القانوم ومذكرتا ال كومة وهيئة التتريع واإلفتاء القانوني( 

 

 االجتماع م  مجبس الشورى يل م : حضر 

 المستشار القانوني لشؤو  البجا .  األستاذ محس  حميد مرهو   .1

 

 .السيد محمد رضي محمد وتولى أمانة ســر اللجنة
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ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

بجنة المرافق العامة والبيئة )السابقةا لالتقرير التيميبي  تدارس  اللجنة 

م 2014ا لسنة 37أحيام القانو  رقم )بوصو  مشروع قانو  بتعديل بعض 

بشأ  تنظيم  مبية استوراج الرمال البحرية وبيعها )المعد بناءً  بى االقتراح بقانو  

بعد  عادته  لى اللجنة بناًء على قرار ، بصيغته المعدلة المقدم م  مجبس النوابا

ص ، بخصوم2018 ديسمبر 23اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ المجلس في مكتب 

 عادظ الن ر في متروعا  القوانيم والمراسيم بقوانيم والتي أعد  تقاريرها مم قبل 

  الرابع.الفصل التتريعي  دور اانعقاد العادي الرابع مم اللجنة السابقة خال

أ بدي  مم قبل السادظ أعضاء اللجنةوبعد تدارس اآلراء والما  ا  التي أ

بالتوصية بالموافقة م  حيث البجنة السابقة ما انتهت إليه  تبنيوبصت البجنة إلى 

المبدأ  بى مواد مشروع القانو  والموافقة  بى نصو  مواده  بى النحو الوارد 

 :أدناه

 المادة األولى:

ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة ارتأت اللجنة إضافة عبارة )

التعاون لدول الخليج ألغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس 

( من المادة األولى، 2( في نهاية البند )العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء.

بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة للقيام ببعض المشاريع المشتركة 

مع دول الجوار ممكنـًا، ولن يتم ذلك إال عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك 

ان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من االستنزاف كونها موردًا من الموارد لضم

 المهمة لمملكة البحرين، ليكون نص المادة كالتالي:

 

 المادة األولى:
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ستبدل بنصوص المواد ) ( 37( من القانون رقم )6(، و)3( البند )2(، و)2( البند )1يُ

 بحرية وبيعها، النصوص اآلتية: بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال ال 2014لسنة 

 ( :2( البند )1المادة )

 يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج. -2

ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة ألغراض أو مشاريع استراتيجية 

يقرره مجلس  أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما

 الوزراء.

 
 

 :المادة الثانية

مكرًرا( من المادة الثانية، بحيث يُلزم الوزير  2أجرت اللجنة تعديالً على المادة )

المسؤول عن تنظيم صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن 

المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنويـًا 

في هذه المواقع، على أن يتم تقديم التقرير خالل مدة ال ومستوى تضرر البيئة البحرية 

تتجاوز ثالث سنوات أو كل ما ُطلب منه ذلك عوضـًا عن تقديم تقريٍر سنوي كما هو 

منصوص عليه في المادة المذكورة، وذلك إلعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس 

ياء البحرية، كما أجرت اللجنة األثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على األح

( الوارد في المادة الثانية، حيث قررت إلغاء عقوبة 8تعديالً على البند الثاني من المادة )

( من هذا القانون، وذلك لعدم وجود 6الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة )

شهور،  تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالثة

وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة والتي قد تصل قيمتها إلى مئتي ألف 

 لتصبح المادة كاآلتي:دينار، 
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 :المادة الثانية

 مكرًرا(: 2المادة  )

تد ى األمر يُرفع تقرير  من قبل الوزير كل ثالث سنننننننواق أو أذل من ذلك تذا اسنننننن

عن تنظيم صييييد واسيييتغالل وحماية الثروة البحرية لمجلس الوزراء حول  المسننن ول

المواقع التي يسييييييمح فيها باسييييييتخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية 

تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى  ومستوىالرمال المستخرجة سنوياً، 

 تأثر الحياة البحرية فيها.

 

 (:2( بند )8المادة )

ألف دينار كل  مائةيٌعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تجاوز  -2

 ( من هذا القانون.6من خالف أحكام المادة )

بالغرامة التي ال تقل  ن أربعين ألف دينار  وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف

 وال تجاوز مائتي ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائياً.

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اثالث

مادظ )  ية لمجلس التمممممممورق ، اتفق  اللجنة على  39 عمااً لنص ال لداخل ( مم الائ ة ا

 اختيار كل مم:

 

 .مقرًرا احتياطيـــًا   األستاذة جميبة  بي سبما  -1
  .مقرًرا أصبيــــــًـا   األستاذ سمير صادق البحارنة -2
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ا
ً
 اللجنة:توصية  -رابع

)السابقة( بخصوص دراسة تقرير اللجنة في ضوء المناقتا  واآلراء التي أبدي  أثناء 

م بت م تن يم عملية 2014( لسنة 37مترول قانوم بتعديل بعض أ كام القانوم رقم )

استخراج الرمال الب رية وبيع ا )المعد بناًء على ااقتراح بقانوم بصيغته المعدلة 

 فإم اللجنة توصي بما يلي: أاب(المقدم مم مجلس النو

بتعديل بعض أحيام القانو  الموافقة م  حيث المبدأ،  بى مشروع قانو   -

م بشأ  تنظيم  مبية استوراج الرمال البحرية وبيعها )المعد 2014ا لسنة 37) رقم

 بناًء  بى االقتراح بقانو  بصيغته المعدلة المقدم م  مجبس النوابا.

مواد مشروع القانو ، وذلك بالتفصيل الوارد في الموافقة  بى نصو   -

 الجدول المرفق.

 

 واألمر معروض  بى المجبس الموقر التواذ الالزم،،،

 

 

  فؤاد أمحد احلاجي                    مجعة حممد الكعبي               

 والبيئةاملرافق العامة رئيس جلنة             املرافق العامة والبيئةنائب رئيس جلنة 
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بشأ  تنظيم  مبية استوراج الرمال البحرية وبيعها  2014ا لسنة 37مشروع قانو  رقم ) ا لسنة ) ا  بتعديل بعض أحيام القانو  رقم )
 النوابا)المعد بناء  بى االقتراح بقانو  بصيغته المعدلة المقدم م  مجبس 

 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 الديباجة
 
 

نح  حمد ب   يسيييييييى ةل وبيفة 

 مبك ممبية البحري .

 بعد ااطال على الدستور، 

( لسنة 37وعلى القانوم رقم )

بت م تن يم عملية  2014

 استخراج الرمال الب رية وبيع ا، 

 الديباجة
 
 

 دوم تعديل
 
 
 
 

 الديباجة
 
 
الموافقة على نص الديباجة كما  -

 ورد في مترول القانوم.

 
 
 

 

 الديباجة
 

 

 

     نح  حمد ب   يسيييييييى ةل وبيفة 

 مبك ممبية البحري .

 بعد ااطال على الدستور، 

( لسنة 37وعلى القانوم رقم )

بت م تن يم عملية  2014

 استخراج الرمال الب رية وبيع ا، 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

أقر مجلس التورق ومجلس 

النواب القانوم اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

أقر مجلس التورق ومجلس 

النواب القانوم اآلتي نصه، وقد 

 صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

الوارد في  ا3)تغيير رقم البند  -

 .ا2)مقدمة المادظ  لى 

 

 :)النَص بعد التعديل(

 المادة األولى

 

 المادة األولى

 

قرار مجلس  الموافقة على -

 ا3)رقم البند النواب بتغيير 

 . ا2)الوارد في مقدمة المادظ  لى 

 

 

 المادة األولى
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

( البند 1يُستبدل بنصوص المواد )

( مم 6(، و)3( البنممد )2(، و)2)

 2014( لسمممممممنة 37القانوم رقم )

بتمممممممم م تن يم عملية اسمممممممتخراج 

الرمال الب رية وبيع ا، النصوص 

 اآلتية: 

 ا :2ا البند )1المادة )

 

ي  ر تصدير الرمال الب رية  -2

المستخرجة في مملكة الب ريم 

  لى الخارج.

 مقدمة المادة:

 ا1)يُسمممممتبدل بنصممممموص المواد 

، و  ا2)البنممد  ا2)، وا2)البنممد 

لسنة  ا37)مم القانوم رقم  ا6)

بتمممممممممم م تن يم عمليمممة  2014

اسمممممممتخراج الرمممممال الب ريممممة 

 وبيع ا، النصوص اآلتية: 

 ا :2ا البند )1المادة )

 

 دوم تعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ا2ا البند )1المادة )
 

الموافقة على نص البند كما  -

 ورد في مترول القانوم مع

ويسمح بنقل عبارظ ) ضافة 

الرمال البحرية وارج حدود 

 مقدمة المادة:

  ا1)يُسمممممممتبدل بنصممممممموص المواد 

، و  ا2)البنمممد  ا2)، وا2)البنمممد 

لسمممممنة  ا37)مم القانوم رقم  ا6)

بتمممممممممم م تن يم عمليممممة  2014

اسممتخراج الرمال الب رية وبيع ا، 

 النصوص اآلتية: 

 :ا2ا البند )1المادة )

 

ي  ر تصدير الرمال الب رية  -2

المستخرجة في مملكة الب ريم 

  لى الخارج.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا :3ا البند )2المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا:3ا البند )2المادة )

   رقم البندقرر المجلس تغيير 

في عنوان المادة والترقيم  (3)

 .(2) إلى

 :)النَص بعد التعديل(

 ا:2ا البند )2المادة )

الممبية ألغراض أو مشاريع 

استراتيجية أو مشترية بي  دول 

مجبس التعاو  لدول الوبيج 

العربية، وذلك وفق ما يقرره 

 في ن اية البند. امجبس الوزراء.

 

 

 ا :3ا البند )2المادة )

الموافقة على قرار مجلس  -

في  ا3)تغيير رقم  البند النواب ب

ويسمح بنقل الرمال البحرية 

وارج حدود الممبية ألغراض أو 

مشاريع استراتيجية أو مشترية 

بي  دول مجبس التعاو  لدول 

الوبيج العربية، وذلك وفق ما 

 يقرره مجبس الوزراء.

 

 

 ا :2ا البند )2المادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

ي  ر اسمممممممتخراج الرمممممال  -3

الب رية في المناطق الم مية التي 

قرارا ،  ل يم وا ن قوا ل ت ممممددهمممما ا

وتقترح اللجنمممة فيمممما عمممدا همممذه 

المنممماطق مواقع معينمممة في الب ر 

عاظ  اسمممممممتخراج الرمال، مع مرا

الم مماف ممة على سمممممممامممة البيئممة 

الب ريمممة وعمممدم تعريض ال يممماظ 

 لثروظ الب رية للخطر.الفطرية وا

 

ويصدر قرار مم الوزير المسؤول 

 بت ديد هذه المواقع.

ي  ر اسمممممممتخراج الرممممال  -2

الب ريمممة في المنممماطق الم ميمممة 

التي ت ددها القوانيم والقرارا ، 

وتقترح اللجنمممة فيمممما عمممدا همممذه 

المنمماطق مواقع معينممة في الب ر 

اسممممممتخراج الرمال، مع مراعاظ 

الم مماف ممة على سمممممممامممة البيئممة 

الب ريممة وعممدم تعريض ال يمماظ 

الممفممطممريممممة والممثممروظ الممبمم ممريممممة 

 للخطر.

مممم المموزيممر  ويصممممممممممدر قممرار

 المسؤول بت ديد هذه المواقع.

 

 ،ا2)عنوام المادظ والترقيم  لى 

 مع  جراء التعديل التالي:

بعد موافقة عبارظ ) ضافة  -

( بعد عبارظ مجبس الوزراء

ويصدر قرار م  الوزير )

 (المسؤول بتحديد هذه المواقع

 الواردظ في ن اية المادظ.

 

 

 

 

 

 

 

ي  ر اسمممممممتخراج الرمممممال  -2

الب رية في المناطق الم مية التي 

قرارا ،  ل يم وا ن قوا ل ت ممممددهمممما ا

وتقترح اللجنمممة فيمممما عمممدا همممذه 

المنممماطق مواقع معينمممة في الب ر 

عاظ  اسمممممممتخراج الرمال، مع مرا

الم مماف ممة على سمممممممامممة البيئممة 

الب ريمممة وعمممدم تعريض ال يممماظ 

 الفطرية والثروظ الب رية للخطر.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب
 

 

 

 

 :ا6المادة )

ي  ر على الج ممة المرخص ل مما 

اسمممممممتخراج كمية مم الرمال أكثر 

 مم الكمية الم ددظ ل ا.

 

وتقوم اإلدارظ المختصمممممممة بالثروظ 

الب ريممة بضمممممممبط الكميممة الزائممدظ 

والتصمممرف في ا، وتؤول  صممميلة 

  لى الخزانة العامة للدولة.بيع ا 

 

 
 

 

 :ا6المادة )

 

 دوم تعديل

 

 

 

 

 

 ا:6المادة )

( 6الموافقة على نص المادظ ) -

 القانوم.كما ورد في مترول 

وزير المسؤول ر مم الويصدر قرا

بعد موافقة  بت ديد هذه المواقع

 .مجبس الوزراء

 
 

 :ا6المادة )

ي  ر على الج ة المرخص ل ا 

استخراج كمية مم الرمال أكثر 

 مم الكمية الم ددظ ل ا.

وتقوم اإلدارظ المختصة بالثروظ 

الب رية بضبط الكمية الزائدظ 

والتصرف في ا، وتؤول  صيلة 

 العامة للدولة. بيع ا  لى الخزانة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 7تُضممممممممماف مممادظ جممديممدظ برقم )

 2مكرراً(، وبنممممد جممممديممممد برقم )

( مم القانوم 8مكرراً(  لى المادظ )

 المادة الثانية

 

 مقدمة المادة:

  مقدمة المادة  صياغةإعادة

 على النحو الوارد أدناه.

 

 )النَ  بعد التعديل(

 

ا 37يُضيييييياا إلى القانو  رقم )

نة  بشييييييييأ  تنظيم  2014لسييييييي

 مبية استوراج الرمال البحرية 

 2وبيعهييا:  مييادة جييديييدة برقم )

 المادة الثانية

 

 مقدمة المادة:

الموافقة على قرار مجلس  -

النواب بإعادظ صياغة مقدمة 

 المادظ.

 

 

 

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

ا 37يُضيييييييياا إلى القانو  رقم )

بشييأ  تنظيم  مبية  2014لسيينة 

استوراج الرمال البحرية وبيعها:  

ميرراًا،  2ميييادة جيييدييييدة برقم )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

بتمممممم م  2014( لسممممممنة 37رقم )

تن يم عمليممة اسمممممممتخراج الرمممال 

 الب رية وبيع ا، نص ما اآلتي: 

 

 

 : ميرراًا 7المادة )

 

 

 

 

 

 

 

ا 2ميرراًا، وبنييد جييديييد برقم )

ا ويُعييياد ترتييييب 8إلى الميييادة )

 باقي بنود المادة، نصهما اآلتي: 

 2الميادة ) –ميرراًا  7الميادة )

 :ميرراًا بعد التعديل

 

 

  ( 7تغيير رقم الميييادة  )ًمكررا

 (.مكرراً  2إلى  )

   تغيير كلمييية )المعني( الواردة

فييييي السييييييييييطيييير األول إلييييى 

 (.المس ول)

 

 

 

 2الميادة ) –ميرراًا  7الميادة )

 :ميرراًا بعد التعديل

الموافقممممة على قرار مجلس  -

تعممممديا   ل نواب مع  جراء ا ل ا

 التالية:

( الواردظ  سنويتغيير كلمة )   -

يل ثالث في بداية المادظ لتصبح )

سييييييينوات أو أقيييل م  ذليييك إذا 

 (.استد ى األمر

ا إلى المييادة 2وبنييد جييديييد برقم )

ا ويُعيييياد ترتيييييب بيييياقي بنود 8)

 المادة، نصهما اآلتي: 

 

 :اميرراً  2المادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

مم قبل الوزير  يُرفع تقرير سنوي

ستغال  المعني عم تن يم صيد وا

و ممممايمممة الثروظ الب ريمممة لمجلس 

الوزراء  ول المواقع التي يسممممح 

في ا باسممممممتخراج الرمال الب رية، 

ل م، وكميممممة  لمرخص  وعممممدد ا

   تصييييييويب الخطأ المطبعي في

كلمة )ومسييييييتوي( الواردة في 

بح لتصييييييي لثييياليييث               السيييييييطر ا

 (.ومستوى)

 )النَ  بعد التعديل(

 :اميرراً  2المادة )

يُرفع تقرير سمممممممنوي مم قبممممل 

عم تن يم  المسيييييييؤولالوزير 

صممميد واسمممتغال و ماية الثروظ 

الب ريمممة لمجلس الوزراء  ول 

المممممواقممع الممتممي يسمممممممممممح فمميمم مممما 

بمماسمممممممتخراج الرمممال الب ريممة، 

وعممممدد المرخص ل م، وكميممممة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يل ثالث سيييييينوات أو يُرفع تقرير 

مم  أقل م  ذلك إذا استد ى األمر

عم تن يم  المسييييييؤولقبل الوزير 

صممممميد واسمممممتغال و ماية الثروظ 

الب ريممممة لمجلس الوزراء  ول 

المواقع التي يسمح في ا باستخراج 

الرمال الب رية، وعدد المرخص 

ل م، وكمية الرمال المسمممممممتخرجة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

الرمممال المسمممممممتخرجممة سمممممممنويمماً، 

ومسممممتوي تضممممرر البيئة الب رية 

في هذه المواقع، ومسمممممممتوق ت ثر 

 ال ياظ الب رية في ا.

 

 

 

 

 

 : ميرراًا 2ا بند )8المادة )

 

 

 

الرمال المسمممممممتخرجة سمممممممنوياً، 

تضممرر البيئة الب رية  ومسييتوى

في هذه المواقع، ومسمممممتوق ت ثر 

 اظ الب رية في ا.ال ي

 

 

 

 –ميرراًا  2ا بنيييد )8الميييادة )

ا بعييد إ ييادة 2ا بنييد )8المييادة )

 :الترقيم

 

 

 

 

 

 

 –ميرراًا  2ا بنيييد )8الميييادة )

ا بعييد إ ييادة 2ا بنييد )8المييادة )

 :الترقيم

قرار مجلس الموافقممممة على  -

تعممممديا   ل نواب مع  جراء ا ل ا

 التالية:

تضمممرر البيئة  ومسيييتوىسمممنوياً، 

الب رية في هذه المواقع، ومستوق 

 . ت ثر ال ياظ الب رية في ا

 

 

 

 

 ا:2ا بند )8المادة)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يٌعمماقممب بممالغرامممة  – ميرراًا 2)

التي ا تقمممل عم عتمممممممريم ألف 

دينممار وا تجمماوز مئممة ألف دينممار 

حذف كلمة )مكرراً( من ترقيم  -

 المادة.

تغيير رسم كلمة )مئة( الواردة  -

في السييييطر األول من المادة إلى 

 (.مائة)

إعادة صييييييياغة الفقرة األخيرة  -

 على النحو الوارد أدناه.

 

 )بعد التعديلالنَ  (

 

 ا:2ا بند )8المادة) 

 

 ( بالحبس مدة ال حذف عبارة

تقل  ن شننننهر وال تعيد  لى 

( الواردة في ثالثنننة شننننننهور

 بداية الفقرة الثانية.

 ( أو بنندحنندى  ،حييذف عبييارة

( الواردة في هاتين العقوبتين

( 2الفقرة األخيرة من البنيييد )

والمصييييييياغة من قبل مجلس 

 النواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يٌعمماقممب بممالغرامممة التي ا تقممل  -2

عم عتريم ألف دينار وا تجاوز 

ألف دينممار كممل مم خممالف  مييائيية

 ( مم هذا القانوم.6أ كام المادظ )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

( 6كممل مم خممالف أ كممام المممادظ )

 مم هذا القانوم.

عاقب  فة يُ لة تكرار المخال وفي  ا

قل عم  بال بس مدظ ا ت المخالف 

تمم ور،  تمم ر وا تزيد على ثاثة

وفي  الة تكرارها مرظ أخرق في 

السمممممنة ذات ا تكوم العقوبة ال بس 

مدظ ا تقل عم ثاثة تممممممم ور وا 

تزيد على سنة ويُس ب الترخيص 

 ن ائياً.

عاقب بالغرامة التي ا تقل  -2 يٌ

عم عتمممممممريم ألف دينممممار وا 

جاوز  ئةت كل مم  ما نار  ألف دي

( مم هذا 6خالف أ كام المادظ )

 القانوم.

وفي  الة تكرار المخالفة يُعاقب 

المخالف بال بس مدظ ا تقل عم 

ت ر وا تزيد على ثاثة ت ور، 

التي ال تقييييل    وبييييالغراميييية 

أربعي  ألا دينيييار وال تجييياوز 

مييائتي ألا دينييار، أو بيي حييدى 

بييغييى  هيييياتييييي  الييعييقييوبييتييييي ، ويييُ

 التروي  نهائياً.

عاقب   فة يُ لة تكرار المخال وفي  ا

بالغرامة التي ال تقل    المخالف 

أربعي  ألا دينييييار وال تجيييياوز 

بييغييى  مييييائييتييي ألييا دييينييييار، ويييُ

 التروي  نهائياً.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النواب

 المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  - ُكل فيما يخصه –والوزراء 

هذا القانوم، ويُعمل به مم اليوم 

التالي لتاريخ نتره في الجريدظ 

 الرسمية. 

 المادة الثالثة

 تعديلدوم 

 المادة الثالثة

الموافقة على نص المادظ كما  -

 .ورد في مترول القانوم

 المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء 

تنفيذ  - ُكل فيما يخصه –والوزراء 

هذا القانوم، ويُعمل به مم اليوم 

التالي لتاريخ نتره في الجريدظ 

 الرسمية.
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 م2018 مارس 7التاريخ: 

 
 احملرتمحسن علي       حممد علي  /سعادة الدكتور

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

( 37قانون رذم )ال بعض أحكاممشروع ذانون رذم ) ( لسنة ) ( بتعديل  الموضوع:

 المعد بناًء  لى)بشأن تنظيم  ملية استخراج الرمال البحرية وبيعها  م2014لسنة 

 مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( ذتراح بقانوناال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد  لي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 مارس 6بتاريخ      

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

بشأن تنظيم  م2014( لسنة 37) قانون رذمال بعض أحكامرذم ) ( لسنة ) ( بتعديل 

)بصيغته  ذتراح بقانوناال المعد بناًء  لى) ملية استخراج الرمال البحرية وبيعها 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، مقدم من مجلس النواب(ال المعدلة(

 .  داء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئةلمناقشته وإب
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، عقدت لجنة الشييؤون التشييريعية والقانونية اجتماعها م2018 مارس 7وبتاريخ      

وقرار مجلس النواب  قانون المذكور،ال مشييييييرو ، حيث اطلعت على الثاني  شننننننر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

لمبادئ  القانونإلى عدم مخالفة مشييييييرو   –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

قانون ال بعض أحكاممشروع ذانون رذم ) ( لسنة ) ( بتعديل ترى اللجنة سالمة   

المعد )بشأن تنظيم  ملية استخراج الرمال البحرية وبيعها  م2014( لسنة 37رذم )

من الناحية  ،النواب(مقدم من مجلس ال )بصننننيغته المعدلة( ذتراح بقانوناال بناًء  لى

 الدستورية.

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

 والبيئة العامة املرافق جلنة تقرير

 بتعديل قانون مشروع خبصوص

 تنظيم قانون من( 20) املادة

 بقانون باملرسوم الصادر املباني،

 املعد) م،1977 لسنة( 13) رقم

 بصيغته> بقانون االقرتاح ضوء يف

 .النواب جملس من املقدم <املعدلة
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 م2018ديسمبر  26التاريخ: 

 3التقرير: 

 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة(  املرافق العامة والبيئة تقرير جلنة
( من قانون تنظيم املباني، 20مشروع قانون بتعديل املادة )خبصوص 

بناء على  )املعدم، 1977( لسنة 13الصادر باملرسوم بقانون رقم )
  النواب(املقدم من جملس  املعدلة(بصيغته االقرتاح بقانون )

 اخلامس التشريعي الفصل – األولدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:
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ف /  ب مص ل  10، وبموجب الخطاب رقم )م2018ديسمبر  24بتاريخ  

تاريخ  (،1د  5 ثاني المنعقد ب ماعه ال ناًء على قرار مكتب المجلس في اجت  23وب

م، بخصممممموص  عادظ الن ر في متمممممروعا  القوانيم والمراسممممميم 2018ديسممممممبر 

بقوانيم والتي أُعد  تقاريرها مم قبل اللجنة السمممممممابقة خال دور اانعقاد العادي 

ي السييييد  بي ب  المعالالرابع مم الفصمممل التتمممريعي الرابعأ فقد أرسمممل صممما ب 

لجنة والبيئة تقرير  المرافق العامة لى لجنة  الشورى مجبس صالح الصالح رئيس

مشييروع تقرير البجنة )السييابقةا بوصييو   السممابقة بتمم مالمرافق العامة والبيئة 

ا م  قانو  تنظيم المباني، الصييييادر بالمرسييييوم بقانو  20قانو  بتعديل المادة )

المعدلةا بصيييييغته د بناء  بى االقتراح بقانو  )لمعم، )ا1977ا لسيييينة 13رقم )

ا رأي  لمناقتته ودراسته ،المقدم م  مجبس النوابا و عداد تقرير بت نه متضمنـممممً

 اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

 

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 26( بتاريخ 2في ااجتمال ) –آنف الذكر  – متمممرول القانوماللجنة  تدارسممم  -3

 م.2018ديسمبر 

موضممول الب و والدراسممة على  لمتممرول القانوماطلع  اللجنة أثناء دراسممت ا  -4

 به والتي اتتمل  على ما يلي: الوثائق المتعلقة

التقرير )السمممممابق( للجنة المرافق العامة والبيئة بتممممم م متمممممرول القانوم المذكور  -

 أعاه )مرفق( والمتضمم:

  .مرفقارأي لجنة التؤوم التتريعية والقانونية( 

  .مرفقامذكرظ هيئة المستتاريم القانونييم( 

  .مرفقاقرار مجلس النواب ومرفقاته( 
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 .مرفقا مترول القانوم ومذكرتا ال كومة وهيئة التتريع واإلفتاء القانوني( 

 

 : حضر االجتماع م  مجبس الشورى يل م 

المستشار القانوني لشؤو     األستاذ محس  حميد مرهو   .2

 البجا .

 

 .السيد محمد رضي محمد ســر اللجنةوتولى أمانة 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

بجنة المرافق العامة والبيئة بوصو  ل )السابقاالتقرير  تدارس  اللجنة 

ا م  قانو  تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم 20مشروع قانو  بتعديل المادة )

 )بصيغتهبناء  بى االقتراح بقانو   )المعدم، 1977ا لسنة 13بقانو  رقم )

مكتب بعد  عادته  لى اللجنة بناًء على قرار  النوابا،المقدم م  مجبس  المعدلةا

، بخصوص  عادظ م2018 ديسمبر 23اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ المجلس في 

الن ر في متروعا  القوانيم والمراسيم بقوانيم والتي أعد  تقاريرها مم قبل اللجنة 

  الرابع.الفصل التتريعي  العادي الرابع ممدور اانعقاد  السابقة خال

أ بدي  مم قبل السادظ أعضاء اللجنةوبعد تدارس اآلراء والما  ا  التي أ

بالتوصية بعدم الموافقة  بى ما انتهت إليه البجنة السابقة  تبنيوبصت البجنة إلى 

 ا م  قانو  تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم20مشروع قانو  بتعديل المادة )

 )بصيغتهبناء  بى االقتراح بقانو   )المعدم، 1977ا لسنة 13بقانو  رقم )

 لألسباب الواردة أدناه: النواباالمقدم م  مجبس  المعدلةا

ن الغاية من مشرو  القانون متحققة على أرض الواقع، ذلك أن وضع إ -1

مشروعات االشتراطات الفنية والتصميمية لمشروعات المباني سواء كانت 

اجتماعية أو صحية أو رياضية أو دينية أو ثقافية يقع ضمن مسؤوليات  خدمات
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األجهزة الفنية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك 

 .بالتنسيق مع الجهات التي تقوم باإلشراف على أنشطة تلك المشروعات

وزارة كما إن وزارة الشؤون الشباب والرياضة بدورها تتولى التنسيق مع   -2

األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند إنشاء المنشآت الرياضية 

بحيث يرخص بإنشائها وفقـًا لدليل االشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية 

عداده من قبل وزارة إوالتصميمية لكافة أنوا  المنشآت الرياضية، والذي تم 

 شؤون الشباب والرياضة.

ا
ً
 ي املوضوع األصلي واالحتياطي:اختيار مقرر -ثالث

( مم الائ ة الداخلية لمجلس التممممورق، اتفق  اللجنة على اختيار 39 عمااً لنص المادظ )

 كل مم:

 .مقرًرا أصبيــــــًـا   األستاذة منى يوسف الم يد -1
  .مقرًرا احتياطيـــًا   األستاذ رضا تبراهيم منفردي -2

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

)السابقة( بخصوص دراسة تقرير اللجنة في ضوء المناقتا  واآلراء التي أبدي  أثناء 

ا م  قانو  تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم 20مشروع قانو  بتعديل المادة )

م، )المعد بناء  بى االقتراح بقانو  )بصيغته 1977ا لسنة 13بقانو  رقم )

 اللجنة توصي بما يلي:فإم  أالمعدلةا المقدم م  مجبس النوابا

ا م  20مشروع قانو  بتعديل المادة )الموافقة م  حيث المبدأ،  بى  دم  -

م، )المعد 1977ا لسنة 13قانو  تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

 بناء  بى االقتراح بقانو  )بصيغته المعدلةا المقدم م  مجبس النوابا.
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 الموقر التواذ الالزم،،،واألمر معروض  بى المجبس 

 

  فؤاد أمحد احلاجي                    مجعة حممد الكعبي               

 املرافق العامة والبيئةرئيس جلنة             املرافق العامة والبيئةنائب رئيس جلنة 
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 م2018يونيو  24التاريخ: 
 

 

 احملرتم سعادة الدكتور/ حممد علي حسن علي 
 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
ذانون تنظيم ( من 20مشروع ذانون رذم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )الموضوع: 

ذتراح اال بناءً  لى المعد) م1977( لسنة 13قانون رذم )المباني، الصادر بالمرسوم ب

 مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( بقانون

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

السيد  لي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق معالي 2018 يونيو 11بتاريخ      

مشروع ذانون  ، نسخة من(4د  4ص ل ت ق/ ف  800م )، ضمن كتابه رقالمجلس

ذانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم ( من 20رذم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

 )بصيغته المعدلة( ذتراح بقانوناال بناًء  لى المعد) م1977( لسنة 13قانون رذم )ب

ته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش، مقدم من مجلس النواب(ال

 وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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عقدت لجنة الشيييؤون التشيييريعية والقانونية اجتماعها  م2018يونيو  24وبتاريخ     

، وقرار مجلس المذكور قانونمشييييييرو  ال، حيث اطلعت على الخامس والعشننننننرين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلكالنواب بت نه، 

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشييييييرو  القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

ذانون ( من 20مشروع ذانون رذم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة ) ترى اللجنة سالمة  

 بناًء  لى المعد) م1977( لسنة 13قانون رذم )تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم ب

 .الدستوريةمن الناحية ، مقدم من مجلس النواب(ال )بصيغته المعدلة( ذتراح بقانوناال

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 جديدة مادة بإضافة قانون مشروع

 املرسوم إىل( مكرًرا 23) برقم

 م2002 لسنة( 47) رقم بقانون

 والطباعة الصحافة تنظيم بشأن

 االقرتاح ضوء يف املعد) والنشر،

 .(النواب جملس من املقدم بقانون
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 م2018ديسمبر  30التاريخ:

 ا7التقرير )

 

 تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير اللجنة )السابقة(

مكررًا( إىل املرسوم بقانون رقم  23مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )حول 
 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر  2002( لسنة 47)

 )املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( 

 

 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي األول 

 

 :مقدمــة

 4ف /  خ  ص ل  805خطاب رقم )ال، وبموجب م2018 يونيو 11تاريخ ب 

التورق  مجلس أ ال صا ب المعالي السيد علي بم صالح الصالح رئيس (،4د 

مشروع قانو  ب ضافة مادة جديدة برقم  مم نسخة الخدما  لى لجنة  الموقر
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بشأ  تنظيم  2002ا لسنة 47ميرراًا إلى المرسوم بقانو  رقم ) 23)

)المعد بناًء  بى االقتراح بقانو  "بصيغته المعدلة" النشر الصحافة والطبا ة و

و عداد تقرير يتضمم رأي اللجنة ته ودراسته مناقتل ،المقدم م  مجبس النوابا

 الموقر. بت نه ليتم عرضه على المجلس

 

 

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتنفيذ التيبيا المذيور أ اله قامت البجنة باإلجراءات التالية:

ديسمممبر  25( بتاريخ 2اللجنة متممرول القانوم المذكور في ااجتمال )تدارسمم   (1)

 م.2018

 

على الوثائق المتعلقة بمترول القانوم موضول الب و والدراسة اطلع  اللجنة  (2)

  يلي:والتي اتتمل  على ما 

 تقرير لجنة الخدما  السابقة ) مرفق ( والمتضمم: -

  .مترول القانوم ومذكرته اإليضا ية 

  .رأي لجنة التؤوم التتريعية والقانونية بمجلس التورق 

 قانوم ومرفقاته.المترول  ت مقرار مجلس النواب ب  

 

 مم األمانة العامة بالمجلس: اللجنة اجتمالتارك في  (3)

المستشار القانوني لش ون   الدكتور محمد  بدهللا الدليمي .1

 اللجان.

 باحث ذانوني.  السيد محسن  لي الغريري .2
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 أخصائي ا الم.  السيد  لي  باس العرادي .3

 

السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة، والسيدة دانة  وتولى أمانة سر اللجنة

 ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المسا د.

 

ا: 
ً
 رأي اللجنـة:ثانيـ

سابقة بوصو   تدارس  اللجنة  ضافة مادة تقرير البجنة ال مشروع قانو  ب 

بشأ  تنظيم  2002ا لسنة 47ميرراًا إلى المرسوم بقانو  رقم ) 23جديدة برقم )

الصيييحافة والطبا ة والنشييير )المعد بناًء  بى االقتراح بقانو  "بصييييغته المعدلة" 

بعد  عادته  لى اللجنة بناًء على قرار مكتب المجلس في ، المقدم م  مجبس النوابا

وص  عادظ الن ر في ، بخصممممممم2018ديسممممممممبر  23اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

متمممروعا  القوانيم التي أعد  تقاريرها مم قبل اللجنة السمممابقة خال دور اانعقاد 

 العادي الرابع مم الفصل التتريعي الرابع.

 

وبعد تدارس اآلراء والما  ا  التي أبدي  مم قبل أصمم اب السممعادظ أعضمماء 

بعدم الموافقة  القاضيوبصت البجنة إلى التمسك بتوصية البجنة السابقة واللجنةأ 

  بى مشروع القانو  م  حيث المبدأ، وذلك لال تبارات اآلتية:

 

 

أم النصوص القائمة والقواعد اإلجرائية في ا ما يكفي لت قيق  اللجنةترق  أوالً:

م ل الدراسة، وأم القانوم ال الي يمنح ال دف المنتود مم مترول القانوم 

الرفض لمنح التراخيص،  يو أم المادظ الج ة المختصة صا ية الموافقة أو 

قد نص  في الفقرظ  2002( لسنة 47رقم )مم المرسوم بقانوم  (23)رقم 

األولى من ا على أنه )ا يجوز عرض أي فيلم أو  تارظ  لى فيلم أو  عام 
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تجاري بصورظ سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه مم لجنة مراقبة 

 لمطبوعا (.األفام السينمائية وا

 

ومم النا ية العملية هناك صعوبة بالغة في ت ديد األفام والمطبوعا   ثانيًا:

التي تنتج ب موال  سرائيلية، وكذلك األفام أو المطبوعا  التي ا تكوم منتجة 

في  سرائيل ولكن ا ممولة مم تركا  أو تخصيا  تابعة للكيام الص يوني، 

 غير اإلعام عم الج ة الممولة. أو ب سماء مستترظ غير معروفة ومم

 

على أرض الواقع بما يتسق   م ما يرمي  ليه مترول القانوم مت قق ثالثـًا: 

بعيم  ذا ي خ ، مع اإلتارظ  لى أم مترول القانوممع السياسة الخليجية والعربية

ااعتبار السياسة العامة التي تلتزم ب ا مملكة الب ريم في  طار الموقف العربي 

ّ د ت   م لة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاوم لدول الخليج العربية، المو

والتي ت تم ااتساق مع القرارا  الصادرظ في هذا الت م، وال ادفة لخدمة 

القضية الفلسطينية، ومبادرظ السام العربية، بما في ذلك مسيرظ السام في 

لعربية  ن اء المقاطعة الترق األوسط، والتي قّرر  على ضوئ ا جامعة الدول ا

 .استمرار المقاطعة مم الدرجة األولىمع ت كيد مم الدرجتيم الثانية والثالثة، 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

( مم الائ ة الداخلية لمجلس التورق، اتفق  اللجنة 39 عمااً لنص المادظ )  

   على اختيار كل مم:

 مقرًرا أصبيـًا. ود             ـــوار  بي المحمـــناذ ـــاألست سعادة .1

 مقرًرا احتياطيًا.   بدالوهاب  بدالحس  المنصوراألستاذ سعادة  .2
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ا
ً
 توصية اللجنة: :رابعـ

في ضوء ما دار مم مناقتا  وما أبدي مم آراء أثناء دراسة مترول القانوم،   

 فإم اللجنة توصي بما يلي:

  الموافقة مم  يو المبدأ،  بعدمالتمسك بتوصية  لجنة الودمات السابقة والقاضي

ميرراًا إلى المرسوم بقانو   23مشروع قانو  ب ضافة مادة جديدة برقم ) على

)المعد بناًء بشأ  تنظيم الصحافة والطبا ة والنشر  2002ا لسنة 47رقم )

 .مجبس النوابا  بى االقتراح بقانو  "بصيغته المعدلة" المقدم م 

 

 

 واألمر معروض  بى المجبس الموقر التواذ الالزم،،،

 

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                      ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                           نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018 يونيو 24 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

( مكرًرا 23) دضافة مادة جديدة برذممشروع ذانون رذم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

بشأن تنظيم الصحافة والطبا ة  م2002( لسنة 47قانون رذم )المرسوم ب تلى

 مقدم من مجلس النواب(.ال ذتراح بقانوناال بناًء  لى المعد) والنشر

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد  لي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 يونيو 11بتاريخ      

مشروع ذانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  804، ضمن كتابه رقم )المجلس

قانون رذم المرسوم ب تلى( مكرًرا 23) دضافة مادة جديدة برذمرذم ) ( لسنة ) ( ب

 بناًء  لى المعد) بشأن تنظيم الصحافة والطبا ة والنشر م2002( لسنة 47)

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ، مقدم من مجلس النواب(ال ذتراح بقانوناال

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م2018 يونيو 24وبتاريخ      

وقرار مجلس  قانون المذكور،ال مشييييييرو ، حيث اطلعت على الخامس والعشننننننرين

 .بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان وذلك النواب بشأنه،

 

لمبادئ  إلى عدم مخالفة مشييييييرو  القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 رأي اللجنة:

 23) دضافة مادة جديدة برذممشروع ذانون رذم ) ( لسنة ) ( بترى اللجنة سالمة   

بشأن تنظيم الصحافة  م2002( لسنة 47قانون رذم )المرسوم ب تلى( مكرًرا

من ، مقدم من مجلس النواب(ال ذتراح بقانوناال بناًء  لى المعد) والطبا ة والنشر

 الدستورية.الناحية 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 

 
 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق رقم )
 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 جديد بند بإضافة قانون مشروع

 من( 24) املادة من( ب) للفقرة

 م2006 لسنة( 19) رقم القانون

 يف املعد) العمل، سوق تنظيم بشأن

 بصيغته> بقانون االقرتاح ضوء

 .(النواب جملس من املقدم <املعدلة

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق رقم )
 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 جديد بند بإضافة قانون مشروع

 من( 24) املادة من( ب) للفقرة

 م2006 لسنة( 19) رقم القانون

 يف املعد) العمل، سوق تنظيم بشأن

 بصيغته> بقانون االقرتاح ضوء

 .(النواب جملس من املقدم <املعدلة
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 م2018 ديسمبر 30التاريخ: 

 ا8التقرير )

 

 اللجنة )السابقة(تقرير جلنة اخلدمات بشأن تقرير 

( من القانون رقم 24مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة )ب( من املادة )حول 
 بشأن تنظيم سوق العمل  2006( لسنة 19)

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

 

 الفصل التشريعي اخلامس-دور االنعقاد العادي األول 

 

 :مقدمــة

 5ص ل خ   / ف 9م، وبموجب الخطاب رقم )2018ديسمبر  24بتاريخ  

 23(، وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 1د

م، بخصوص  عادظ الن ر في متروعا  القوانيم التي أُعد  2018ديسمبر 

م الفصل تقاريرها مم قبل اللجنة السابقة خال دور اانعقاد العادي الرابع م

التتريعي الرابعأ فقد أرسل صا ب المعالي السيد علي بم صالح الصالح رئيس 

مشروع  مجلس التورق  لى لجنة الخدما  تقرير لجنة الخدما  السابقة بت م

ا 19ا م  القانو  رقم )24قانو  ب ضافة بند جديد لبفقرة )با م  المادة )

االقتراح بقانو   بشأ  تنظيم سوق العمل )المعد في ضوء 2006لسنة 
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لمناقتته و عداد تقرير بت نه ، "بصيغته المعدلة" المقدم م  مجبس النوابا

 متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر.

 

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 لتنفيذ التيبيا المذيور أ اله قامت البجنة باإلجراءات التالية:

ديسمممبر  25( بتاريخ 2ااجتمال )تدارسمم  اللجنة متممرول القانوم المذكور في  (4)

 م.2018
 

على الوثائق المتعلقة بمترول القانوم موضول الب و والدراسة اطلع  اللجنة  (5)

  يلي:والتي اتتمل  على ما 

 تقرير لجنة الخدما  السابقة ) مرفق ( والمتضمم: -    

  .مترول القانوم ومذكرته اإليضا ية 

 بمجلس التورق.  رأي لجنة التؤوم التتريعية والقانونية 

 قانوم ومرفقاته.المترول  ت مقرار مجلس النواب ب  
 

 مم األمانة العامة بالمجلس: اللجنة اجتمالتارك في  (6)

 المستشار القانوني لش ون اللجان.  الدكتور محمد  بدهللا الدليمي .1

 باحث ذانوني.  محسن  لي الغريريالسيد  .2

 أخصائي ا الم.  السيد  لي  باس العرادي .3

 

 

السيدة خولة حسن هاشم أمين سر اللجنة، والسيدة دانة  وتولى أمانة سر اللجنة

 ابراهيم الشيخ أمين سر اللجنة المسا د.
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أ: 
ً
 رأي اللجنـة:ثانيـ

مشييروع قانو  ب ضييافة بند تقرير البجنة السييابقة بوصييو   تدارسمم  اللجنة 

بشأ  تنظيم  2006ا لسنة 19ا م  القانو  رقم )24جديد لبفقرة )با م  المادة )

سوق العمل )المعد في ضوء االقتراح بقانو  "بصيغته المعدلة" المقدم م  مجبس 

ثاني ، النوابا ناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه ال بعد  عادته  لى اللجنة ب

، بخصمموص  عادظ الن ر في متممروعا  القوانيم 2018ديسمممبر  23المنعقد بتاريخ 

بل اللجنة السمممممممابقة خال دور اانعقاد العادي الرابع مم التي أعد  تقاريرها مم ق

 الفصل التتريعي الرابع. 

 

وبعد تدارس اآلراء والما  ا  التي أبدي  مم قبل أصمم اب السممعادظ أعضمماء 

بعدم الموافقة  وبصت البجنة إلى التمسك بتوصية البجنة السابقة والقاضياللجنةأ 

 ك لال تبارات اآلتية: بى مشروع القانو  م  حيث المبدأ، وذل

 

وهي ال فا  على أمم  – م الغاية المرجو ت قيق ا مم خال متممممرول القانوم  أوالً:

المجتمع وسمممممممامته وال د مم الجرائم التي تقع مم العمالة األجنبية المقيمة بمملكة 

 1965مت ققة بالفعل مم خال قانوم األجانب )ال جرظ واإلقامة( لسمممممنة  –الب ريم 

بت م تن يم تصاريح  2008( لسنة 76( منه. وكذلك القرار رقم )18ادظ )ب سب الم

ند ) لذي نص في الب ئة خدم المنازل، وا ( منه على أا 12عمل األجانب مم غير ف

يكوم قد سممممبق تر يل العامل األجنبي أو  بعاده مم المملكة ألسممممباب جنائية بسممممبب 

الصادرظ تنفيذًا له ك  د تروط مخالفة أل كام قانوم تن يم سوق العمل أو القرارا  

 منح صا ب العمل لتصريح العمل باستخدام عامل أجنبي.

 

 م التعديل المقترح سمميثير بعض الصممعوبا  العملية في التطبيق ويعيق أعمال  ثانيًا:

المسممتثمريم، وذلك أم عدد سممفارا  مملكة الب ريم في الخارج وتوزيع ا الجغرافي 

ا يغطي الدول التي تتمممممممكل جملة العمالة الوافدظ  لى المملكة، وهو ما سممممممميزيد مم 
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صمما ب العمل في  الة بعد مكام  قامة العامل األعباء المالية لاسممتقدام التي يتكبدها 

 عم مكام وجود سفارظ مملكة الب ريم أو قنصليت ا في موطنه.

 

لدول منية في جميع دول مجلس التعاوم هنالك تعاوم متمممترك بيم األج زظ األ: ثالثًا

الخليج العربية، وتعميم موّ د على جميع األسمممممماء غير المرغوب في دخول ا مملكة 

 أو أي دولة مم دول المجلس.الب ريم 

 

سة العامة للدولة ورؤيت ا ااقتصادية التي  رض مترول القانومايتعرابعًا:  سيا مع ال

تعمل على تتممممجيع وجذب ااسممممتثمارا  للمملكة، وت يئة البيئة الجاذبة له، وتبسمممميط 

  جراءا  استقدام العمالة األجنبية، مما ينعكس سلبًا على ااقتصاد الوطني.

 

 م العمالة األجنبية في القطاعيم ال كومي والخاص المقيمة بالمملكة مم ا: وامسيييييييً 

مم  يو المسمممتوق العلمي والو يفي، فمن م  جنسممميا  مختلفة وتتمممغل م نًا متفاوتة

الم ندس والطبيب والمسممتتممار وعامل البناء وغير ذلك مم الم م، األمر الذي يكوم 

يثير صمعوبا  كثيرظ تخالف توج ا   معه  ضمافة التعديل المقترح في تم م تو يف م

  المملكة.

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ثالثـ

( مم الائ ة الداخلية لمجلس التورق، اتفق  اللجنة 39 عمااً لنص المادظ )  

   على اختيار كل مم:

 مقرًرا أصبيًا.  الديتورة ابتسام محمد الدالل سعادة .3

 مقرًرا احتياطيًا.  راشد النعيمياألستاذ فيصل سعادة  .4

       



123 
 

ا
ً
 توصية اللجنة: :رابعـ

في ضوء ما دار مم مناقتا  وما أبدي مم آراء أثناء دراسة مترول القانوم،   

 فإم اللجنة توصي بما يلي:

  مم  يو  الموافقةعدم بالتمسييييك بتوصييييية  لجنة الودمات السييييابقة والقاضييييي

ا م  24بند جديد لبفقرة )با م  المادة )مشيييروع قانو  ب ضيييافة  المبدأ، على

بشييييأ  تنظيم سييييوق العمل )المعد في ضييييوء  2006ا لسيييينة 19القانو  رقم )

 .االقتراح بقانو  "بصيغته المعدلة" المقدم م  مجبس النوابا

 

 واألمر معروض  بى المجبس الموقر التواذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل                      ودـــــي احملمـــــوار علـــــن 

 رئيس جلنة اخلدمـات                                   نائب رئيس جلنة اخلدمات   
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 م2018 أكتوبر 8 التاريخ:

 
 سعادة الدكتورة / جهاد عبداهلل الفاضل   احملرتمة

 رئيــس جلنــة اخلدمــات     
 

دضافة بند جديد للفقرة )ب( من المادة مشروع ذانون رذم ) ( لسنة ) ( ب الموضوع:

 في ضوء المعد) بشأن تنظيم سوق العمل م2006( لسنة 19قانون رذم )من ال( 24)

  مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( ذتراح بقانوناال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد  لي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018يونيو  25بتاريخ      

مشروع ذانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  822، ضمن كتابه رقم )المجلس

( 19قانون رذم )من ال( 24)دضافة بند جديد للفقرة )ب( من المادة رذم ) ( لسنة ) ( ب

)بصيغته  ذتراح بقانوناال في ضوء المعد) بشأن تنظيم سوق العمل م2006لسنة 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، مقدم من مجلس النواب(ال دلة(المع

 لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الخدمات.  
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، عقدت لجنة الشييؤون التشييريعية والقانونية اجتماعها م2018 أكتوبر 8وبتاريخ      

حيث اطلعت على ، األول من دور االنعقاد غير العادي من الفصنننل التشنننريعي الرابع

وذلك بحضيييور المسيييتشيييار  وقرار مجلس النواب بشيييأنه، قانون المذكور،مشيييرو  ال

 القانوني بالمجلس.

لمبادئ  القانون مشييييييرو إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

دضنننافة بند جديد للفقرة ( ب مشنننروع ذانون رذم ) ( لسننننة )ترى اللجنة سيييالمة   

 بشأن تنظيم سوق العمل م2006( لسنة 19قانون رذم )من ال( 24))ب( من المادة 

من ، مقدم من مجلس النواب(ال )بصننيغته المعدلة( ذتراح بقانوناال في ضننوء المعد)

 الناحية الدستورية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 
 

 


