املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير لجنة المرافق العامة
والبيئة بشأن قرار مجلس النواب
بخصوص قرار مجلس الشورى
بشأن مشروع قانون بتعديل
المادة ( )20من قانون تنظيم
المباني الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )13لسنة 1977م( ،المعد
في ضوء االقتراح بقانون –
بصيغته المعدلة – المقدم من
مجلس النواب).
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التاريخ 12 :مارس 2019م
التقرير)12( :

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن قرار جملس النواب خبصوص
قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل املادة ( )20من قانون
تنظيم املباني ،الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )13لسنة 1977م( ،املعد
بناء على االقرتاح بقانون (بصيغته املعدلة) املقدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي األول – الفصل التشريعي اخلامس

مقدمة:
بتاريخ  03مارس 2019م ،وبموجب الخطاب رقم ( 80ص ل م ب  /ف
 5د  ،)1أرسللل حللا ب المعالي علي بن صااالا الصااالا ر يس مجلس الشااىر
إلى لجن ل المرافق العللام ل والبيئ ل قرار مجلس النىاب بخصاااااااىم قرار مجلس
الشااااىر بشاااا ن مشاااارىن قانىن بتعايم الماا ( )20من قانىن تنظيم المباني،
الصااااار بالمر اااىم بقانىن رقم ( )13ل ااان 1977م( ،المعا بناء على االقتراح
بقانىن (بصاايهتا المعال ) المقام من مجلس النىاب) ،لمناقشللتو ودراسللتو وإعداد
تقرير بشأنو متضمنـًا رأي اللجن لعرضو على المجلس الموقر.
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ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 -1تدارست اللجن مشروع القانون – آنف الذكر – في االجتماع ( )11بتاريخ 04
مارس 2019م ،واالجتماع ( )13بتاريخ  11مارس 2019م.
 -2اطلعت اللجن أثناء دراسلللللللترا لقرار مجلس النواب بشلللللللأن مشلللللللروع القانون
موضوع الب ث والدراس على الوثائق المتعلق بو والتي اشتملت على ما يلي:
 قرار مجلس النواب ومرفقاتو( .مرفق)
 مشروع القانون ومذكرتا ال كوم وهيئ التشريع والرأي القانوني.

 حضر االجتمان من مجلس الشىر : .1ال ـيا مح ـن حمـيـا مـرهـــــىن

الم تشار القانىني لشؤىن اللجان.

 .2ال يا عباالمىجىا يى ف الشتل

الم تشار القانىني لشؤىن اللجان.

 .3ال ـيــا عـلــي نــاار ال ــلـــــىم

باحث قانىني.

 .4ال ـيـا أمين علـــــي ربيــــــــع

باحث قانىني.

 .5ال يـا عـلــــــي مـحـمـا ـلمـان

أخصا ي إعالم.

تولى ت رير تقرير اللجن ال يا محما ر ضي محما رئيس ال سجل العام ،ىال يا
أيىب علي طريف أمين سلللللر اللجن  ،ىال ااااايا نىر محما خميس أمين سلللللر لجن
مساعد ،ىال يا مريم أحما الريس أمين سر لجن مساعد بالمجلس.
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ً

ثانيا :رأي اللجنة:
تدارست اللجنة مشرىن قانىن بتعايم الماا ( )20من قانىن تنظيم المباني،
الصاار بالمر ىم بقانىن رقم ( )13ل ن 1977م( ،المعا بناء على االقتراح
بقانىن – بصيهتا المعال  -المقام من مجلس النىاب) ،والذي يتألف من ديباج
حت المادة األولى منرما على إضاف بند جديد برقم (هـ) إلى المادة ()20
ومادتين ،ن ّ
ينص
من قانون تنظيم المباني ،الحادر بالمرسوم بقانون رقم ( )13لسن 1977م
ّ
على( :قيام الىزير المعني بشؤىن الشباب ىالرياض بإصاار قرارات باالشتراطات
الفني ىالتصميمي للمنشآت ىالمالعب الرياضي ) ،فيما جاءت المادة الثاني تنفيذي .
يهدف مشروع القانون ،في ضوء مذكرته اإليضاحية إلى إخضاع المنشآت
الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية واالشتراطات المتعلقة بالسالمة والصحة والتي
يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة ،وذلك لتحقيق
االستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها للمواصفات الدولية.
وقد انتهى مجلس النواب في جلسته رقم ( )34من دور االنعقاد السنوي ( )4من
الفصل التشريعي الرابع ،المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  5يونيو  2018م إلى الموافقة
على مشروع القانون وما أُجري عليه من تعديالت ،وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
ناقش مجلس الشىر قرار مجلس النىاب بجلستو ( )4من دور االنعقاد العادي
األول من الفحل التشريعي الخامس المنعقدة يوم األ د  06يناير 2019م ،وانترى
إلى عدم الموافق على مشروع القانون.
نظر مجلس النىاب مشرىن القانىن (للمر الثاني ) ،بجلستو رقم ( )11من دور
االنعقاد السنوي العادي األول – الفحل التشريعي الخامس – المنعقدة في يوم الثالثاء
الموافق  26فبراير 2019م ،وقرر التمسك بقراره السابق بالموافق على مشروع
القانون ،وإعادتو إلى مجلس الشورى للنظر فيو وفقًا ل كم المادة ( )84من الدستور.
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ناقشت اللجن قرار مجلس النىاب ،على ضوء نص المادة ( )84من الدستور
الذي يقرر أن لمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يُحر على قراره
السابق ،مع مراعاة أن قراءة مجلس الشورى الماثل هي القراءة الثاني لمشروع
القانون ،وتبين للجن أن الدراس القانوني لمشروع القانون بمجلس النواب عرضت
لرأي ال كوم الموقرة ومال ظات هيئ التشريع والرأي القانوني ،الذين انتريا إلى
أن الغاي من مشروع القانون مت قق بالفعل ،فضالً عن أن مشروع القانون يُخل
بالبناء التشريعي للمادة ( )20من قانون تنظيم المباني ،وانترى الرأي القانوني إلى
اقتراح عدم التمسك بمشروع القانون والتوافق مع مجلس الشورى النتفاء ال اج إليو،
ومع ذلك انترى مجلس النواب الموقر إلى التمسك بالموافق على مشروع القانون.
ىبعا تاارس اآلراء ىالمالحظات التي أبايت من قبم ال اا أعضاء اللجن ؛
خلحت اللجن إلى التمسك بالقرار السابق للمجلس المتخذ في جلستو الرابع من دور
االنعقاد العادي األول -الفحل التشريعي الخامس -المنعقدة يوم األ د  06يناير
2019م بعدم الموافق على مشروع قانون بتعديل المادة ( )20من قانون تنظيم
المباني ،الحادر بالمرسوم بقانون رقم ( )13لسن 1977م( ،المعد بناء على االقتراح
بقانون  -بحيغتو المعدل  -المقدم من مجلس النواب) ،وذلك لألسباب اآلتي :
أىالً :أن ما يستهدفه مشروع القانون متحقق بالفعل على أرض الواقع وفقًا لما
تضمنه المرسوم بقانون رقم ( )27لسنة  2015بشأن السجل التجاري والئحته
التنفيذية ،إذ أنه وفقًا لنصوص المواد ( )8،7،6من المرسوم بقانون المشار إليه،
والمادة ( )10من الالئحة التنفيذية له ،فإن اإلدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة
والسياحة ،تقوم بأخذ موافقات الجهات المختصة ومنها وزارة شؤون الشباب والرياضة
على مزاولة النشاط الذى يقع ضمن نطاق اختصاصها ،حيث تتطلب المواد سالفة الذكر
موافقة وزارة الشباب والرياضة إلصدار الترخيص بمزاولة النشاط وما تتطلبه هذه
المزاولة من تشييد منشآت ومالعب ومراكز رياضية وغيرها لمزاولة األنشطة
الرياضية المختلفة ،وال يجوز لطالب القيد في السجل التجاري مزاولة أي نشاط إال
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بعد الحصول على الترخيص الالزم من وزارة شؤون الشباب والرياضة والتقدم بها
إلى اإلدارة المعنية للحصول على شهاده بالقيد في السجل التجاري ،وبنا ًء على ذلك
فقد أعدَت وزارة شؤون الشباب والرياضة دليل باالشتراطات والمواصفات والمعايير
الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية واألنشطة الرياضية المختلفة
ومنها المالعب والمراكز الرياضية وغيرها ،وال يمنح طالب الترخيص أية موافقات
أو تراخيص إال بعد االلتزام بتلك الضوابط واالشتراطات.
أ ًما بشأن المنشآت والمالعب الرياضية التي تقوم الحكومة بإنشائها فإن وزارة
شؤ ون الشباب والرياضة تلتزم عند إقامتها لتلك المنشآت بالمواصفات واالشتراطات
ً
فضال عن مطابقتها للمواصفات العالمية،
والمعايير الفنية والتصميمية التي وضعتها،
حيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني بشأن هذه المنشآت لتقام وفقًا لالشتراطات والمواصفات الفنية والتصميمية
التي وضعتها الوزارة.
وعليه ،فإنه توجد بالفعل اشتراطات ومواصفات ومعايير فنية وتصميمية
وضعتها وزارة شؤون الشباب والرياضة لكافة أنواع المنشآت والمالعب الرياضية
وبالتالي تتحقق الغاية المرجوة من االقتراح.
ثانيًا :أن التعايم المقترح يُخم بىحا البناء التشريعي للماا رقم ( )20من قانىن
تنظيم المباني رقم ( )13ل ن  ،1977وذلك ألن المادة نحت على االشتراطات
التنظيمي للتعمير بمختلف مناطق المملك والتي يحدر برا قرار من مجلس الوزراء،
ويتولى الوزير المختص بشؤون البلديات اعتماد الخرائط التفحيلي لتلك المناطق
وت ديد المعالم العمراني المميزة ،ولم تتناول من قريب أو بعيد االشتراطات الفني
والتحميمي للمباني مما يكون معو التعديل قد ورد في غير موضعو.
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لكم ما تقام ،فقا رأت اللجن التم ك بالقرار ال ابق للمجلس المىقر بعام
المىافق على مشرىن قانىن بتعايم الماا ( )20من قانىن تنظيم المباني الصاار
بالمر ىم بقانىن رقم ( )13ل ن 1977م( ،المعا بناء على االقتراح بقانىن -
بصيهتا المعال  -المقام من مجلس النىاب).

ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )39من الالئ

الداخلي لمجلس الشلللللللورى ،اتفقت اللجن على

اختيار كل من:
 -1األستاذة منى يوسف المؤيد
 -2األستاذ رضا إبراهيم منفردي

مقررا أصليــــــًـا.
ً
مقررا احتياطيـــًا.
ً

ً

رابعا -توصية اللجنة:
في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراس قرار مجلس النىاب
بخصىم قرار مجلس الشىر بش ن مشرىن قانىن بتعايم الماا ( )20من قانىن
تنظيم المباني ،الصاار بالمر ىم بقانىن رقم ( )13ل ن 1977م( ،المعا بناء على
االقتراح بقانىن (بصيهتا المعال ) المقام من مجلس النىاب)؛ فإن اللجن توحي بما
يلي:
 التم ك بالقرار ال ابق للمجلس المتخذ في جل تا الرابع من اىر االنعقاا العااياألىم -الفصم التشريعي الخامس -المنعقا يىم األحا  06يناير 2019م بعام
المىافق على مشرىن قانىن بتعايم الماا ( )20من قانىن تنظيم المباني ،الصاار
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بالمر ىم بقانىن رقم ( )13ل ن 1977م( ،المعا بناء على االقتراح بقانىن
(بصيهتا المعال ) المقام من مجلس النىاب).
ىاألمر معرىض على المجلس المىقر التخاذ الالزم،،،

فؤاد أمحد احلاجي

مجعة حممد الكعبي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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ملحق رقم ()2
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بخصوص مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم ( )2لسنة 1996م بشأن
إشغال الطرق العامة( ،المعد في
ضوء االقتراح بقانون المقدم من
مجلس الشورى) .
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التاريخ 11 :مارس 2019م
التقرير10 :

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن تقرير اللجنة (السابقة) خبصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1996م بشأن إشغال
الطرق العامة (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى)
دور االنعقاد العادي األول – الفصل التشريعي اخلامس

مقدمة:
بتاريخ  24ديسمبر 2018م ،وبموجب الخطاب رقم ( 10ص ل م ب  /ف
 5د  ،)1وبنا ًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23
ديسمبر 2018م ،بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين
والتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الرابع من
الفصل التشريعي الرابع؛ فقد أرسل صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس
مجلس الشورى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة تقرير اللجنة (السابقة) بخصوص
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ()2
لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى) ،لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة
لعرضه على المجلس الموقر.
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ً

أوال :إجراءات اللجنة:
 -3تدارست اللجنة مشروع القانون – آنف الذكر – في االجتماعات التالية:
االجتماع

تاريخه

الرقم
.1

2

 26ديسمبر 2018م

.2

4

 14ينــــاير 2019م

.3

5

 22ينـــــاير 2019م

.4

9

 19فبــراير 2019م

.5

10

 25فبــراير 2019م

.6

12

 04مــارس 2019م

 -4اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون موضوع البحث والدراسة على
الوثائق المتعلقة به والتي اشتملت على ما يلي:
 تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (السابقة) بشأن مشروع القانون المذكور أعاله(مرفق) والمتضمن:
 جدول بمواد مشروع القانون.
 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 مذكرة هيئة المستشارين القانونيين.
 قرار مجلس النواب ومرفقاته.
 مشروع القانون ومذكرتا الحكومة وهيئة التشريع واإلفتاء القانوني.
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 -5كما ضر االجتماع من مجلس الشورى كل من:
 -1األ تـــــاذ مح ــن حميـــــا مرهــىن

الم ـتشار القانىني لشــؤىن اللجان.

 -2األ تاذ عباالمىجىا يى ف الشتل

الم تشار القانىني لشؤىن اللجان.

 -3الـ يـا أمـينـ عــلـي ربـيـع

باحث قانىني.

 -4ال ـيــا عـلــي نــاار ال ــلـىم

باحث قانىني.

 -5ال يـا عـلـي مـحـمـا ـلمـان

أخصا ي إعالم.

 وتولى أمان ســر اللجن ال يا محما رضي محما ،ىال يا أيىب علي طريف أمينا ر اللجن ،
ىال يا مريم أحما الريس أمين سر لجن مساعد بالمجلس ،ىال يا نىر محما خميس أمين سر
لجن مساعد بالمجلس.

ً
ثانيا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ()2
لسنة  1996بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من
مجلس الشورى الموقر)
يتألف مشروع القانون – فضالً عن ديباجته -من خمس مواد ،تضمنت المادة
األولى النص على استبدال عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة" بعبارة "الوزارة
المختصة بشؤون البلديات" الواردة في المواد ( )14-12-11-9-3-2من المرسوم
بقانون رقم ( )2لسنة  1996بشأن إشغال الطرق العامة .ونصت المادة الثانية على
استبدال نصوص المواد ( )17-16-15-10-5التي جاء بها مشروع القانون
بالنصوص الواردة بالقانون النافذ ،بينما نصت المادة الثالثة على إضافة مادة جديدة
مكررا) ،ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تعديل الالئحة
برقم (14
ً
التنفيذية ،وأتت المادة الخامسة تنفيذية.
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ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة
 1996بشأن إشغال الطرق العامة ،بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة
العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة ال الوزارة المختصة
بشؤون البلديات التي ليس لها إال دور إشرافي على الهيئات البلدية ،كما يستهدف تعزيز
نصوص المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  ،1996بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل
بعض النصوص وإضافة نص جديد.
وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس النواب الموقر قرر رفض مشروع القانون من حيث
المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.
تدارست اللجنة مشروع القانون ،واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية التي ارتأت سالمته من الناحية الدستورية ،وعلى ضوء رأي الحكومة
الموقرة ،ومالحظات هيئة التشريع والرأي القانوني ،وعلى مرئيات الجهات ذات الصلة
والرأي القانوني للمستشارين القانونيين للجنة ،ارتأت إدخال تعديالت على بعض المواد
واإلبقاء على بعضها وفق الترتيب اآلتي:
المادة األولى :إن استبدال عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة" بعبارة "الوزارة
المختصة بشؤون البلديات" الواردة في المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1996بشأن
إشغال الطرق العامة تتفق وصحيح القانون ،ألن الدستور نص في المادة ( )50منه
على استقالل هيئات اإلدارة البلدية ،كما أن المرسوم بقانون رقم ( )35لسنة2001
بإصدار قانون البلديات نص في المادة ( )2منه على أن يكون للبلدية شخصية اعتبارية
 ،وتـتمتع باالستـقالل المالي واإلداري ،ونصت المادة ( )19على اختصاصات
المجلس البلدي بوجه عام ومنها الفقرة (أ) التي تنص على اختصاصها باقـتراح إنشاء
وتحسين الطرق ووضع األنظمة المتعلقة بإشغاالتها ،فيكون من المناسب أن ينص
مشروع القانون الماثل على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر
في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة .
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وقد ارتأت اللجنة إضافة نص المادة ( )7ليشملها نص المادة األولى من مشروع القانون
كي تستبدل فيها عبارة البلدية المختصة أو أمانة العاصمة ،بعبارة الوزارة المختصة
بشئون البلديات.
ومن شأن التعديل الماثل تحقيق مبدأ مركزية قرار المجالس البلدية وأمانة العاصمة فيما
يتعلق بتراخيص إشغاالت الطرق العامة.
المادة الثانية من مشروع القانون :التي تناولت النص على استبدال نصوص المواد
( )17،16،15،10،5من المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1996بشأن إشغال الطرق
العامة.

قررت المادة ( :)5أن على طالب ترخيص إشغال الطريق العام التقدم إلى البلدية أو
األمانة العامة المختصة بطلب بعد دفع رسم تقديم الطلب ،على أن تبدي رأيها في ميعاد
ال يجاوز خمسة عشر يو ًما ،والنص النافذ لم ينص على سداد رسم للطلب ،كما أن ميعاد
البت في الطلب ثالثون يوما في النص النافذ ،فيسهم التعديل بذلك في سرعة البت في
الطلبات.
وأتت المادة ( :)10بحكم جديد بشأن تظلم ذوي الشأن من قرار رفض طلبات اإلشغال،
ضا بفوات ميعاد الثالثين يو ًما المحددة لنظره دون صدور قرار
فتم اعتبار التظلم مرفو ً
ً
إعماال وتطبيقًا لنظرية القرار اإلداري الضمني (الرفض الضمني
فيه ،وهذا الحكم يمثل
للتظلم) المستقر عليه قضائيًا ،كما نص على أن يقدم التظلم بالبلدية أو األمانة المختصة،
مستهدفًا سرعة الفصل في التظلم.
ورفعت المادة ( :)15الحد األدنى للغرامة المقررة عن مخالفة أحكام القانون ،كما
أضاف النص على عدم جواز مخالفة الئحته التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم ( )4لسنة
 ،)1996كما استبدل عبارة البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بعبارة الوزارة المختصة
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بشؤون البلديات ،وأخذت الحكومة الموقرة على هذا النص أنه لم يتضمن حكم اإلزالة،
وقد راعت اللجنة ذلك في تعديلها الوارد بالجدول.
وفي المادة ( :)16رأت اللجنة أن الضبطية القضائية تقرر لبعض موظفي البلديات ولم
يرد نص على تقريرها لبعض موظفي أمانة العاصمة ،فرأت إضافة عبارة " وموظفي
أمانة العاصمة " عقب عبارة " وموظفي البلديات" ،وارتأت أن مخالفة الالئحة التنفيذية
تمثل مخالفة للقانون ،وقررت إضافة كلمة " الالئحة التنفيذية " بعد كلمة "هذا القانون"،
إذ إن مخالفة الالئحة التنفيذية للقانون هي مخالفة للقانون.
كما أوجب أن تحال المحاضر المحررة بشأن المخالفات للنيابة العامة بقرار من
الوزير أو من يفوضه.
وعن المادة ( :)17فقد جعلت القرار الذي يصدره الوزير باستثناء بعض المناطق أو
القرى أو األحياء أو الطرق العتبارات تاريخية أو تجارية ،بناء على اقتراح البلدية أو
األمانة المختصة.

وبشأن نص المادة الثالثة من مشروع القانون:
مكررا) تحظر
صدرت (المادة الثالثة) لتقرر إضافة مادة جديدة برقم (14
ً
إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو
اإليجار ،وقررت حق البلدية المختصة أو أمانة العاصمة في اتخاذ إجراءات حددها
النص تجاه مخالفة هذا الحظر.
وأُخذ على هذا النص أن مسألة إشغال الطرق والشوارع العامة والميادين
بالمركبات المهملة هو أمر عالجته المادة ( )7من مشروع قانون بشأن النظافة العامة
المقدم من الحكومة والذي تم إحالته إلى السلطة التشريعية ،مما ال داعي إلدراج هذا
النص في مشروع القانون المعروض.
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والثابت أن م شروع قانون النظافة العامة هو قانون تنظيمي تسري على كافة
أنحاء المملكة عقارات مناطق عامة أو خاصة أو جهات ،فهو قانون عام للنظافة ،مجال
إعماله النظافة العامة ،أما قانون إشغال الطرق فهو ينظم فقط مسألة إشغال الطرق
مؤخرا ،ومن
ومنها ظاهرة إشغال السيارات المعروضة للبيع أو اإليجار والتي ظهرت
ً
ثم وجب تنظيمها بالقانون الماثل  ،وأن إدراج هذا األمر في قانون النظافة ال يمنع من
إدراجه في القانون الماثل  ،إذ إن لكل قانون مجال إعماله ،خاصةً أن قانون المرور
رقم ( )23لسنة  2014نص في المادة ( )31منه على نص مماثل ،وذلك ألن لكل
قانون مجال إعمال.

لكل ذلك رأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  1996بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في
ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ،ينص على اختصاص
الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق
العامة ،ولما يستهدفه من تعزيز لنصوص قانون إشغال الطرق العامة.

ً

ثالثا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )39من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 -1الـدكـتـور محـمـد علـي حـسـن عـلـي

مقررا أصليــــــًـا.
ً

 -2األستــاذة جمـيلـة عـلـي سـلمـــــــان

مقررا احتياطيـــًا.
ً
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ً

رابعا -توصية اللجنة:
في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة (السابقة)
بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1996م
بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)؛ فإن اللجنة توصي بما يلي:
 الموافقة ،من حيث المبدأ ،على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومبقانون رقم ( )2لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء االقتراح
بقانون المقدم من مجلس الشورى).
 الموافقة على نصوص مواد مشروع القانون ،وذلك بالتفصيل الوارد في الجدولالمرفق.

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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مشرىن قانىن بتعايم بعض أحكام المر ىم بقانىن رقم ( )2ل ن 1996م بش ن إشهام الطرق العام (المعا في ضىء االقتراح بقانىن
المقام من مجلس الشىر )
نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

الايباج
نحن حما بن عي اااااااى ةم خليف
ملك مملك البحرين.
بعد االطالع على الدستور،

 -رفض مشروع القانون.

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة

الايباج

الايباج

 الموافقة على نص الديباجة كما نحن حما بن عي اااااااى ةم خليفورد في مشروع القانون دون
ملك مملك البحرين.
تعديل
بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسلللللوم بقانون رقم ()2

وعلى المرسلللللوم بقانون رقم ()2

لسن  1996بشأن إشغال الطرق

لسن  1996بشأن إشغال الطرق

العام  ،المعدل بالقانون رقم ()6

العام  ،المعدل بالقانون رقم ()6

لسن ،2005

لسن ،2005
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
وعلى قانون البلديات الحللللللللادر

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة
وعلى قانون البلديات الحللللللللادر

بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسن

بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسن

 ،2001وتعديالتو،

 ،2001وتعديالتو،

وعلى قانون اإلجراءات الجنائي

وعلى قانون اإلجراءات الجنائي

الحلللللادر بالمرسلللللوم بقانون رقم

الحلللللادر بالمرسلللللوم بقانون رقم

( )46لسن  ،2002وتعديالتو،

( )46لسن  ،2002وتعديالتو،

أقر مجلس الشلللللللورى ومجلس

أقر مجلس الشلللللللورى ومجلس

النواب القانون اآلتي نحلللللو ،وقد

النواب القانون اآلتي نحلللللو ،وقد

حدقنا عليو وأحدرناه:

حدقنا عليو وأحدرناه:
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

الماا األىلى
تُسلتبدل عبارة البلدي المختحل
أو أملللانللل العلللاحلللللللمللل

بعبلللارة

الوزارة المختحللللللل بشلللللللؤون

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة

الماا األىلى

الماا األىلى

 توصي اللجنة بإضافة المادة تُستبدل عبارة( )7بعد عبارة "المواد أرقام ( )2أو أمان
و(.)3

الوزارة

البلدي المختح

العاحم
المختح

بعبارة
بشؤون

البلديات الواردة في المواد أرقام

البلديات الواردة في المواد أرقام

( )2و( )3و( )9و( )11و()12

( )2و( )3ى( )7و( )9و()11

و( )14من المرسللللوم بقانون رقم

و( )12و( )14من المرسوم

( )2لسلللن  1996بشلللأن إشلللغال

بقانون رقم ( )2لسن

1996

الطرق العام .

بشأن إشغال الطرق العام .
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

الماا الثاني

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة

الماا الثاني

الماا الثاني

يُستبدل بنحوص المواد أرقام

 -الموافقة على مقدمة المادة الثانية يُستبدل بنحوص المواد أرقام

( )5و( )10و( )15و()16

كما ورد في مشروع القانون دون ( )5و( )10و( )15و()16

و ( )17من المرسوم بقانون رقم

تعديل.

و ( )17من المرسوم بقانون رقم

( )2لسن  1996بشأن إشغال

( )2لسن  1996بشأن إشغال

الطرق العام  ،النحوص اآلتي :

الطرق العام  ،النحوص اآلتي :

ماا (:)5

ماا (:)5

على من يرغب في إشغال

 -تغيير عبارة

الطريق العام أن يتقدم إلى البلدي

الواردة في نراي الفقرة األولى الطريق العام أن يتقدم إلى البلدي

المختح أو أمان العاحم بطلب

ماا (:)5
رسم النظر

لتكون ر م تقايم الطلب .

على من يرغب في إشغال
المختح أو أمان العاحم بطلب

للترخيص برذا اإلشغال ،طبقًا

للترخيص برذا اإلشغال ،طبقًا

للنموذج المعد لرذا الغرض ،بعد

للنموذج المعد لرذا الغرض ،بعد
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
دفع رسم النظر ،وال يرد هذا
الرسم في أي

ال .

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة
 -تعديل عبارة

في ال يجاوز

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة
دفع ر م تقايم الطلب ،وال يرد

لتكون في ما ال تجاىز الواردة هذا الرسم في أي

وعلى الجر التي قدم لرا الطلب

في الفقرة الثاني .

ال .

وعلى الجر التي قدم لرا الطلب

أن تبدي رأيرا فيو في ال يجاوز

أن تبدي رأيرا فيو في ما ال

خمس عشر يوم عمل من تاريخ

تجاىز خمس عشر يوم عمل من

ضا ،ولرا
تقديمو ،وإال اعتبر مرفو ً

تاريخ

وإال

اعتبر

أن ترفض الترخيص في إشغال

ضا،
مرفو ً

أن

ترفض

كل أو بعض المسا
إشغالرا

بقرار

تقديمو،
ولرا

المطلوب

الترخيص في إشغال كل أو بعض

وفقًا

المطلوب إشغالرا بقرار

مسبب

المسا

لمقتضيات التنظيم أو األمن العام

مسبب وفقًا لمقتضيات التنظيم أو

أو

األمن العام أو اآلداب العام أو

رك المرور أو جمال تنسيق

أو رك المرور أو جمال

أو اآلداب العام أو الح

الح

تنسيق المدين أو القري .

المدين أو القري .
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
ماا (:)10

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة
ماا (:)10

توصية اللجنة
ماا (:)10
إعادة حياغ نص المادة ليكون:

يجوز لذوي الشأن التظلم من

يجىز لذىي الش ن التظلم من يجىز لذىي الش ن التظلم من

القرارات التي تحدرها البلدي

القرارات التي تصارها البلاي

المختح فيما يتعلق بتراخيص

المختص أى أمان العاصم فيما المختص أى أمان العاصم فيما

اإلشغال خالل ثالثين يو ًما من

يتعلق بتراخيم اإلشهام خالم يتعلق بتراخيم اإلشهام خالم

تاريخ إبالغرم برا أو من تاريخ

ثالثين يى ًما من تاريخ إبالغهم ثالثين يى ًما من تاريخ إبالغهم

انقضاء الميعاد المنحوص عليو

بها أى من تاريخ انقضاء الميعاا بها أى من تاريخ انقضاء الميعاا

في المادة ( )5من هذا القانون،

المنصىم عليا في الماا ( )5المنصىم عليا في الماا ()5

ويقدم التظلم إلى الوزير المختص

من هذا القانىن ،ىيقام التظلم إلى من هذا القانىن ،ىيقام التظلم إلى

بشؤون البلديات ،وعليو أن يفحل

الماير العام للبلاي

في التظلم خالل ثالثين يو ًما من

العاصم  ،ىعليا أن يفصم في العاصم  ،ىعليا أن يفصم في
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أى أمان

القرارات التي تصارها البلاي

الماير العام للبلاي

أى أمان

نصوص المواد كما أقرتها
نصوص مواد مشروع القانون نصوص المواد كما أقرها مجلس
توصية اللجنة
اللجنة
النواب
كما وردت من الحكومة
التظلم خالم ثالثين يىما ً من التظلم خالم ثالثين يىما ً من
تاريخ تـقديمو ويكون قراره
برفض التظلم مسبباً.

تاريخ تـقايما ىيكىن قراره تاريخ تـقايما ىيكىن قراره

ويعتبر التظلم مرفوضا ً بفوات

برفض التظلم م بباً.

الميعاد المذكور للنظر في التظلم

ىيعتبر التظلم مرفىضا ً بفىات ىيعتبر التظلم مرفىضا ً بفىات

دون حدور قرار فيو.

الميعاا المذكىر للنظر في التظلم الميعاا المذكىر للنظر في التظلم

ولذوي الشأن الطعن في قرار
الوزير

برفض

التظلم

برفض التظلم م بباً.

اىن صاىر قرار فيا.

اىن صاىر قرار فيا.

أمام

ىلذىي الش ن الطعن في القرار ىلذىي الش ن الطعن في القرار

الم كم المختح خالل ستين

خالم

أمام المحكم

يوما ً من تاريخ إبالغرم بالقرار
أو من تاريخ اعتبار التظلم
مرفوضاً.

المختص

خالم أمام المحكم

تين يى ًما من تاريخ إبالغهم

تين يى ًما من تاريخ إبالغهم

بالقرار أى من تاريخ اعتبار بالقرار
التظلم مرفىضاً.
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المختص

أى من تاريخ اعتبار

التظلم مرفىضاً.

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
ماا (:)15

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة
ماا (:)15

توصية اللجنة
ماا (:)15
إعادة حياغ المادة على الن و
اآلتي:

يعاقب بغرام ال تقل عن خمسين

يعاقب بهرام ال تقم عن خم ين يعاقب بهرام ال تقم عن خم ين

دينارا وال تجاوز خمسمائ دينار
ً

اينارا ىال تجـــــاىز خم ما
ً

كل من يخالف أ كام هذا القانون

اينار كم من يخالف أحكام هذا اينار كم من يخالف أحكام هذا

والئ تو

التنفيذي

والقرارات

القانىن

ىال حتا

التنفيذي

اينارا ىال تجـــــاىز خم ما
ً
القانىن

ىال حتا

التنفيذي

ىالقرارات األخر المنفذ لا.

األخرى المنفذة لو.

ىالقرارات األخر المنفذ لا.

وي كم على المخالف بأداء ضعف

ىيحكم على المخالف ب ااء ضعف ىيحكم على المخالف ب ااء ضعف

رسم النظر ورسم اإلشغال فضالً

ر م

عن المحروفات إلى تاريخ تمام

المصرىفات إلى تاريخ تمام إزال

إزال اإلشغال المخالف أل كام

اإلشهام المخالف ،كما يحكم اإلشهام المخالف ،كما يحكم

هذا القانون في ميعاد ي دده

بإزال اإلشهام المخالف ألحكام بإزال اإلشهام المخالف ألحكام
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اإلشهام

فضالً

عن ر م

اإلشهام

فضالً

عن

المصرىفات إلى تاريخ تمام إزال

نصوص المواد كما أقرتها
نصوص مواد مشروع القانون نصوص المواد كما أقرها مجلس
توصية اللجنة
اللجنة
النواب
كما وردت من الحكومة
هذا القانىن في ميعاا يحااه هذا القانىن في ميعاا يحااه
ال كم ،فإذا لم يقم الم كوم عليو
باإلزال في الميعاد الم دد قامت

الحكم ،فإذا لم يقم المحكىم عليا الحكم ،فإذا لم يقم المحكىم عليا

البلدي المختح أو أمان العاحم

باإلزال في الميعاا المحاا قامت باإلزال في الميعاا المحاا قامت
البلاي

بإجرائرا على نفقتو.

أى

المختص

أمان

البلاي

المختص

أى

أمان

العاصم بإجرا ها على نفقتا

العاصم بإجرا ها على نفقتا.

ماا (:)16

ماا (:)16

ماا (:)16

يحدر الوزير المختص بشؤون

 -إضافة

"وأمانة يحدر الوزير المختص بشؤون

عبارة

قرارا باالتفاق مع الوزير
العدل
ً

العاصمة"

المختص بشؤون البلديات بتخويل

"وموظفي البلديات".

بعض موظفي الوزارة المختح
بشؤون

البلديات

 إضافةالتنفيذية"

وموظفي

البلديات حف مأموري الضبط

بعد
عبارة
بعد

قرارا باالتفاق مع الوزير
عبارة العدل
ً
المختص بشؤون البلديات بتخويل

"والئحته بعض موظفي الوزارة المختح
عبارة بشؤون

البلديات

وموظفي

البلديات ىأمان العاصم حف
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
القضائي لضبط اإلشغاالت التي

"بالمخالفة

تقع بالمخالف أل كام هذا القانون

القانون".

والقرارات الحادرة تنفيذًا لو

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة
إلحكام

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة
هذا مأموري الضبط القضائي لضبط
اإلشغاالت التي تقع بالمخالف

 إضافة عبارة "بقرار يصدر أل كام هذا القانون ىال حتاعن الوزير أو من يفوضه" التنفيذي

وت رير الم اضر الالزم لذلك

في نهاية المادة.

ورفعرا للوزير المختص بشؤون
البلديات إل الترا للنياب العام .

والقرارات الحادرة

تنفيذًا لو وت رير الم اضر
الالزم
المختص

لذلك ورفعرا للوزير
بشؤون

إل الترا للنياب

العام

البلديات
بقرار

يصار عن الىزير أى من يفىضا.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
ماا (:)17
للوزير المختص بشؤون البلديات
بنا ًء على اقتراح البلدي المختح
أو أمان العاحم استثناء بعض

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة
ماا (:)17

توصية اللجنة
ماا (:)17
إضاف

عبارة

"أى

الال ح

التنفيذي " قبل عبارة " أى
القرارات المنفذ لا".

للوزير المختص بشؤون البلديات
بنا ًء على اقتراح البلدي المختح
أو أمان العاحم استثناء بعض

المناطق أو القرى أو األ ياء أو

المناطق أو القرى أو األ ياء أو

الطرق من تطبيق بعض أو كل

الطرق من تطبيق بعض أو كل

أ كام هذا القانون أو القرارات

أ كام هذا القانون أى الال ح

المنفذة لو العتبارات تاريخي أو

التنفيذي أو القرارات المنفذة لو

تجاري أو م لي مع بيان األ كام

العتبارات تاريخي أو تجاري أو

الخاح باإلشغال فيرا ورسوم

م لي مع بيان األ كام الخاح
باإلشغال

هذا اإلشغال

اإلشغال.
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فيرا

ورسوم

هذا

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

الماا الثالث

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة

الماا الثالث

الماا الثالث

تُضللاف إلى المرسللوم بقانون رقم

 -الموافقة على ديباجة نص المادة تُضللاف إلى المرسللوم بقانون رقم

( )2لسلللن  1996بشلللأن إشلللغال

الثالثة كما ورد في مشروع ( )2لسلللن  1996بشلللأن إشلللغال

الطرق العللامل مللادة جللديللدة برقم

القانون دون تعديل.

( 14مكرراً) ،نحرا اآلتي:

الطرق العللامل مللادة جللديللدة برقم
( 14مكرراً) ،نحرا اآلتي:

ماا ( 14مكرراً):

ماا ( 14مكرراً):

ي ظر إشغال الشوارع والميادين

 -تغيير كلمة (اثنين) الواردة بعد ي ظر إشغال الشوارع والميادين

والسا ات

العام

المعروض

بقحد

االيجار ،وللبلدي
أمان

العاحم

بالمركبات

ماا ( 14مكرراً):

عبارة (برفعها خالل) إلى كلمة والسا ات

العام

البيع

أو

(اثنتين).

المختح

أو

 -حذف الفقرة قبل األخيرة من االيجار ،وللبلدي

وضع إنذار

المعروض

المادة والتي تنص على(( :وتخلي أمان

بالمركبات

بقحد

العاحم

البيع

أو

المختح

أو

وضع إنذار

مكتوب على هذه المركبات

مسئولية البلدية المختصة أو مكتوب على هذه المركبات

برفعرا خالل اثنين وسبعين ساع

أمانة العاصمة عن أي أضرار برفعرا خالل اثنتين وسبعين
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نصوص المواد كما أقرتها
نصوص مواد مشروع القانون نصوص المواد كما أقرها مجلس
توصية اللجنة
اللجنة
النواب
كما وردت من الحكومة
تصيب المركبة أثناء عملية الرفع ساع من تاريخ اإلنذار ،واتخاذ
من تاريخ اإلنذار ،واإلجراء
المتخذ في هذا الشأن بعد انتراء

لخضوعها

مدة اإلنذار.
وفي

أو النقل أو الحجز)) وذلك اإلجراء القانوني المناسب في هذا

ال المخالف يجب على

للقواعد

العامة الشأن بعد انتراء مدة اإلنذار.

للمسؤولية التقصيرية في القانون وفي

ال المخالف يجب على

البلدي المختح أو أمان العاحم

المدني.

ضبط هذه المركبات و جزها

 -حذف الفقرة األخيرة من المادة ضبط هذه المركبات و جزها

لديرا ،ولرا بعد مضي ثالث أشرر

والتي تنص على(( :وذلك دون لديرا ،ولرا بعد مضي ثالث أشرر

من تاريخ ال جز وعدم تقدم

اإلخالل بإحالة المخالف إلى من تاريخ ال جز وعدم تقدم

وسداد

وسداد

حا برا

الستردادها

المحكمة

البلدي المختح أو أمان العاحم

المختصة

لفرض حا برا

الستردادها

المحاريف ،أن تتحرف في تلك

العقوبة المنصوص عليها في المحاريف ،أن تتحرف في تلك

المركبات ببيعرا في المزاد

الفقرة األولى من المادة ( )15المركبات ببيعرا في المزاد

العلني ،وتخحم المحاريف من

من هذا القانون)).
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العلني ،وتخحم المحاريف من

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
ثمنرا ،ويودع باقي الثمن على ذم

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

المالك.

المالك.

وتخلي مسئولي البلدي المختح
أو أمان العاحم عن أي أضرار
تحيب المركب أثناء عملي الرفع
أو النقل أو ال جز.
وذلك

توصية اللجنة

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة
ثمنرا ،ويودع باقي الثمن على ذم

دون

اإلخالل

بإ ال

المخالف إلى الم كم المختح
لفرض العقوب المنحوص عليرا
في الفقرة األولى من المادة ()15
من هذا القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

نصوص المواد كما أقرها مجلس
النواب

توصية اللجنة

الماا الرابع
تُعدل الالئ

التنفيذي

نصوص المواد كما أقرتها
اللجنة

الماا الرابع
للقانون

الحادر بالقرار رقم ( )4لسن

 -قررت اللجن

ذف المادة مع

إعادة ترقيم المواد الال ق .

 1996بما يتناسب وأ كام هذا
القانون.
الماا الخام

الماا الخام

الماا الرابع

الماا الرابع

بعا إعاا الترقيم
علللللى رئلليللس مللجلللللس الللوزراء

 الموافقة على نص المادة كما علللللى رئلليللس مللجلللللس الللوزراءورد في مشروع القانون.
والوزراء – ُكل فيما يخحلللللللو –

تنف يذ أ كام هذا ال قانون ،ويُع مل

تنف يذ أ كام هذا ال قانون ،ويُع مل

بو من اليوم التالي لتاريخ نشللللللره

بو من اليوم التالي لتاريخ نشللللللره

في الجريدة الرسمي .

في الجريدة الرسمي .

والوزراء – ُكل فيما يخحلللللللو –
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التاريخ 27 :مايو 2018م

سعادة الدكتور /حممد علي حسن علي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة

الموضوع :مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة
1996م ،بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من
مجلس الشورى الموقر).

تحية طيبة وبعد،،

بتاريخ  23مايو 2018م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 772ص ل ت ق /ف  4د  ،)4نسخة من مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 1996م ،بشأن إشغال الطرق
العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ،إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق
العامة والبيئة.
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وبتاريخ  27مايو 2018م عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤريعية والقانونية اجتماعها
الحادي والعشرررررررين ،حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤروع ال قانون المذكور ،وقرار مجلس
النواب بشأنو ،وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة مشؤؤؤؤؤؤروع القانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
ترى اللجنة سالمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ()2
لسنة 1996م ،بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم
من مجلس الشورى الموقر) ،من الناحية الدستورية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()3
تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع واألمن الوطني بخصوص
االقتراح بقانون بإضافة مادة
جديدة برقم ( 189مكررًا) إلى
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم ( )15لسنة 1976م،
والمقدم من سعادة العضو نانسي
دينا إيلي خضوري.
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التاريخ 21 :أبريل 2019م
التقرير ()15

تقريـر جلنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
ً

بشأن االقرتاح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 189مكررا) إىل قانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م،
واملقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري
(دور االنعقاد العادي األول  -الفصل التشريعي الخامس)

مقدمــة:

بتاريخ  7مارس 2019م ،وبموجب الخطاب رقم ( 83ص ل خ أ  /ف  5د
 ،)1أ ال حا ب المعالي السيد علي بن حالح الحالح رئيس مجلس الشورى الموقر
إلى لجن الشؤون الخارجي والدفاع واألمن الوطني نسخ من االقتراح بقانىن بإضاف
مكررا) إلى قانىن العقىبات الصاار بالمر ىم بقانىن رقم
ماا جايا برقم (189
ً
( )15ل ن 1976م ،ىالمقام من عاا العضى نان ي اينا إيلي خضىري ،لمناقشتو
ودراستو وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجن بشأنو ليتم عرضو على المجلس الموقر.
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ً
أوال :إجراءات اللجنة:

( )1تدارست اللجنة االقتراح بقانون – آنف الذكر – في االجتماعين اآلتيين:
رقم االجتمان

التاريخ

الاىر

الفصم

8

 11مارس 2019م

1

5

9

 8أبريل 2019م

1

5

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراسؤؤؤؤؤؤتها على الوثائق المتعلقة باالقتراح بقانون موضؤؤؤؤؤؤوع
البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي:
 -االقتراح بقانون ومذكرته

اإليضاحية( .مرفق)

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -رأي المؤسسة الوطنية لحقوق

(مرفق)

اإلنسان( .مرفق)

( )3بدعوة من اللجنة شارك في االجتماع رقم ( )9ممثلون عن كل من:
 -وزارة الداخلية:

 .1المالزم أىم فيصم عباالعزيز النجار إاار الشؤىن القانىني .
 -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 .1ال يا إ ماعيم أحما العصفىر

م تشار قانىني.

( )4شارك في اجتماعات اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
 .1الدكتور علي حسن الطوالبة

القررائم بررأعمررال رئيس هيئررة المسررررررتشررررررررارين

القانونيين.
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 .2ال يا عباالرحيم علي محما

الم تشار القانىني لشؤىن اللجان.

 .3السيدة فاطمة غانم الذوادي

باحث قانوني بهيئة المستشارين القانونيين.

( )5تولى أمانة ســر اللجنة:
مشرف شؤون اللجان.

 -السيد جواد مهدي محفوظ

ً
ثانيا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:

انترت لجن الشللللؤون التشللللريعي والقانوني بمجلس الشللللورى إلى سللللالم االقتراح
بقانون من النا ي الدستوري .

(مرفق)

ً

ثالثا :رأي مقدمة االقرتاح بقانون:

أفادت سعادة العضو األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بحفترا مقدم االقتراح
بقانون بأن هذا االقتراح يأتي من أجل تجريم فعل الوساط بين الراشي والمرتشي
لعرض الرشوة أو طلبرا أو قبولرا أو أخذها أو الوعد برا ،مبيّن ً أن مرم الوسيط هي
التدخل بين الراشي والمرتشي باسم هذا أو ذاك لينقل لآلخر رغب حا بو وشروطو
رفعًا لل رج أو خوفًا من الضبط أو غير ذلك من األسباب .ولما كان هدف السياس
التشريعي هو مكاف

الجرائم ومنرا جرائم الرشوة بكل أشكالرا وقطع الطريق على

من تسول لو نفسو في التوسط بين الراشي والمرتشي ،لذا كان البد من التدخل
التشريعي لسد هذا الفراغ من أجل مكاف

الفساد بكل أشكالو وحوره واتفاقًا مع

االتفاقيات الدولي التي وقعت عليرا مملك الب رين لمكاف
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الفساد.

ً
رابعا :رأي وزارة الداخلية:

أكد ممثل وزارة الداخلي وجاه االقتراح بقانون وأهميتو في المسللللللاهم في مكاف
للليرا إلى أن الوزارة سللللتتقدم برأيرا مفحللللالً عند الموافق على االقتراح
الفسللللاد ،مشل ً
بقانون وإ التو لل كوم إلعداده في مشروع قانون.

ً
خامسا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

أكد ممثل وزارة العدل والشلللللللؤون اإلسلللللللالمي واألوقاف وجاه االقتراح بقانون
وأهميتو في المسلللللاهم في مكاف

لللليرا إلى أن الوزارة سلللللتتقدم برأيرا
الفسلللللاد ،مشل ً

مفحلللللللالً عند الموافق على االقتراح بقانون وإ التو لل كوم إلعداده في مشلللللللروع
قانون.
ً
سادسا :رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:

اطلعت اللجن على الرأي الكتابي المقدم من المؤسس الوطني ل قوق اإلنسان ،يث
أفادت المؤسس بأنرا تتفق من يث المبدأ مع الغايات واألهداف المرجوة من االقتراح
بقانون م ل الدراس  ،كونرا تنسجم وأ كام اتفاقي األمم المت دة لمكاف

الفساد التي

حادقت عليرا مملك الب رين بموجب القانون رقم ( )7لسن  ،2010مع مراعاة
القواعد العام ذات الحل بحياغ النحوص العقابي  ،وإيالء االعتبار في شأن ت قيق
المساواة بين المراكز القانوني لجميع أطراف جريم الرشوة.
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(مرفق)

ً
سابعا :رأي اللجنة:

مكررا) إلى
تدارست اللجن االقتراح بقانىن بإضاف ماا جايا برقم (189
ً
قانىن العقىبات الصاار بالمر ىم بقانىن رقم ( )15ل ن 1976م ،واستمعت لرأي
سعادة األستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بحفترا مقدم االقتراح ،والمستشارين
القانونيين لشؤون اللجان ،كما استمعت لمال ظات ممثلي كل من وزارة الداخلي ،
ووزارة العدل والشؤون اإلسالمي واألوقاف ،واطلعت على الرأي الكتابي المقدم من
قبل المؤسس الوطني ل قوق اإلنسان ،ورأي لجن الشؤون التشريعي والقانوني
بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالم االقتراح بقانون من النا ي الدستوري .
يتألف االقتراح بقانون – فضالً عن الديباج – من مادتين ،نحت الماا األىلى
مكررا) إلى قانىن العقىبات الصاار
منرما على أن (تضاف ماا جايا برقم (189
ً
بالمر ىم بقانىن رقم ( )15ل ن  ،1976على النحى اآلتي:
"يعا راشيًا من أعطى أى قام أى عرض أى ىعا ب ن يعطي لمىظف عام أى مكلف
بخام عام شي ًا مما نم عليا في الماا (.)186
ىيعا ى ي ً
طا كم من تاخم بالىا ط لا

الراشي أى المرتشي لعرض رشى أى

لطلبها أى لقبىلها أى ألخذها أى الىعا بها.
ىيعاقب الراشي ىالى يط بالعقىب المقرر قانىنًا للمرتشي").

فيما جاءت الماا الثاني تنفيذي .
ورأت اللجن أهمي االقتراح بقانون ووجاهتو ،يث يسلللللللاهم في سلللللللد الفراغ
التشريعي في قانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسط بين الراشي والمرتشي
لعرض الرشللللوة أو طلبرا أو قبولرا أو أخذها أو الوعد برا ،مما يسللللاهم في ال د من
جرائم الرشلللللوة بكاف أشلللللكالرا .هذا باإلضلللللاف إلى مواءم القانون مع ما جاءت بو
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االتفاقيات الدولي المختحلللللل بمكاف

الفسللللللاد التي انضللللللمت إليرا مملك الب رين،

وسياسترا الجنائي الرامي إلى مكاف

جرائم الفساد بكل أشكالرا.

وبنا ًء على ما سلللللبق ،انترت اللجن إلى التوحلللللي بجواز نظر االقتراح بقانون
م ل الدراس  ،وذلك وفقًا للمادة ( )94من الالئ

الداخلي لمجلس الشورى.

ً
ثامنا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

إعماالً لنص المادة ( )39من الالئ

الداخلي لمجلس الشللللورى ،اتفقت اللجن على اختيار

كل من:

 .1سعادة العضى نان ي اينا إيلي خضىري

مقررا أصليًا.
ً

 .2سعادة العضى يى ف أحما ح ن الهتم

مقررا احتياطيًا.
ً

ً
تاسعا :توصية اللجنة:

في ضللللوء ما دار من مناقشللللات وما أبدي من آراء ،فإن اللجن توحللللي بجواز
مكررا) إلى قانىن العقىبات
نظر االقتراح بقانىن بإضاااااف ماا جايا برقم (189
ً
الصااااار بالمر اااىم بقانىن رقم ( )15ل ااان 1976م ،ىالمقام من اااعاا العضااى
نان ي اينا إيلي خضىري.
ىاألمر معرىض على المجلس المىقر التخاذ الالزم،،،

محد بن مبارك النعيمي

نانسي دينا إيلي خضوري

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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التاريخ 13 :مارس 2019م

سعادة األستاذ /محد بن مبارك النعيمي احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

مكررا) إلى قانون
الموضوع :اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189
ً
العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م ،والمقدم من سعادة
العضو نانسي إيلي خضوري.

تحية طيبة وبعد،،،

بتاريخ  7مارس 2019م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 84ص ل ت ق /ف  5د  ،)1نسخة من اقتراح بقانون
مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
بإضافة مادة جديدة برقم (189
ً
رقم ( )15لسنة 1976م ،والمقدم من سعادة العضو نانسي إيلي خضوري ،إلى لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون
الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاريخ  13مارس 2019م عقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية اجتماعها
الثامن ،حيث اطلعت على االقتراح ب قانون المذكور ،ومذكرته اإليضؤؤؤؤؤؤؤاحية ،وذلك
بحضور المستشار القانوني للجنة.
كما اطلعت اللجنة على مذكرة المسؤؤؤؤتشؤؤؤؤار القانوني للجنة األسؤؤؤؤتاذ عبدالموجود
يوسف الشتلة بخصوص االقتراح بقانون( .مرفق)
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عدم مخالفة االقتراح ب قانون لمبادئ
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
مكررا) إلى
ترى اللجنة سالمة اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189
ً
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )15لسنة 1976م ،والمقدم من
سعادة العضو نانسي إيلي خضوري ،من الناحية الدستورية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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