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 ( 1ملحق رقم )

 

 السعادة صاحب ىلإ املوجه السؤال

 البلديات وشؤون األشغال وزير

 من املقدم العمراني، والتخطيط

 الدوسري سامل صباح العضو سعادة

 ارتفاع مواجهة يف الوزارة خطة بشأن

 عليه الوزير سعادة ورد اللحوم، أسعار
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 ( 2ملحق رقم )

 

 اخلارجية الشؤون جلنة  تقرير

 خبصوص الوطين واألمن والدفاع

 أحكام بعض بتعديل قانون مشروع

 م1975 لسنة( 11) رقم القانون

 املرافق السفر، جوازات بشأن

 م2021 لسنة( 25) رقم للمرسوم
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 م. 2021ديسمبر  20 التاريخ :

 ( 4الرقم: )

 

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  تقرير
بتعديل بعض أحكام القانون  مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  (  خبصوص  

(  25جوازات السفر الرافق للمرسوم رقم ) بشأن    1975 ( لسنة 11رقم ) 
  2021لسنة  

 خلامس من الفصل التشريعي ا  رابع دور االنعقاد العادي ال
 

 

 مقدمـة: 
  

استلمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني كتاب معالي السيد علي       

  المؤرخ في (  4د  5ص ل خ أ/ ف/691بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى رقم )

مشروع قانون  ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  م2021ديسمبر    7

بشأن جوازات    1975  لسنة   (11بتعديل بعض أحكام القانون رقم )رقم )  ( لسنة )  (  

)  ،السفر رقم  للمرسوم  لسنة  25المرافق  وإبداء  2021(  دراسته  تتم  أن  على   ،

 ي اللجنة بشأنه.المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأ
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 إجراءات اللجنة:  -أوالا 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية: 

 

ديسمبر    13  المنعقد بتاريخ  الرابعتدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها    (1)

 . م2021

 

  القانون موضوع النظر تعلقة بمشروع  اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق الم  (2)

 والتي اشتملت على:  
 

 مشروع القانون، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني. -

 رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. -

 قرار مجلس النواب ومرفقاته.   -

 

 : دعوة من اللجنة شارك في االجتماعب  (3)

 
 

 المنصب  االسم

   الداخليةوزارة 

 عبدالرحمن آل خليفةالشيخ هشام بن 
وكيل الوزارة لشؤون الجنسية 

 والجوازات واإلقامة 

 مدير إدارة الشؤون القانونية العقيد حسين سلمان مطر 

 مدير إدارة المنافذ   المقدم فواز ناصر الجيران

 الرائد الشيخ عبدالرحمن بن دعيج آل خليفة
مدير إدارة الجوازات بشؤون الجنسية  

 والجوازات  

 إدارة الشؤون القانونية   النقيب جاسم جبر الدوسري

 النقيب فيصل عبدالعزيز النجار 
رئيس فرع االتصال والمتابعة مع 

 النواب و الشورى مجلسي

 إدارة الشؤون القانونية  النقيب أحمد عبدهللا الجازي

 وزارة اخلارجية 
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 المنصب  االسم

 السفير خليل يعقوب الخياط سعادة 
وكيل الوزارة للشؤون القنصلية  

 واإلدارية باإلنابة

 رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد عبدالرحمن الحيدان  

 سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية  محمد عيسى األنصاري 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 مستشار قانوني  العصفور إسماعيل أحمد الشيخ خلف 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 أخصائي شؤون برلمانية  خولة عبدالكريم حميدان

 

 :كل من  األمانة العامة للمجلس  من اللجنة  اجتماع  حضر -

 المنصب  االسم 

 هيئة الستشارين القانونيني
 مستشار قانوني   د. ميادة مجيد معارج 

 سياسي باحث  محمد عادل العجيمي 

 شؤون اللجان  إدارة

 مشرف شؤون اللجان  د. سهيرا عبداللطيف  

 أمين سر لجنة  زينب يوسف خليل 

   اإلعالمإدارة العالقات و

 أخصائي إعالم وتواصل أول  سماء عبدالجليل 

 

ا
ا
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -ثانيــ

والقانونية بمجلس الشورى سالمة مشروع القانون  رأت لجنة الشؤون التشريعية       

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. 
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ا
ا
 :الداخليةوزارة رأي  -ثالثـــ

ما ورد في مذكرة هيئة التشررريع والرأي القانوني المرافقة  تتفق وزارة الداخلية مع      

  في أن مشرروع القانون سريسرهم في تع ي  األمن ومكافاة الجريمة،  مشرروع القانونل

 ،وتسررررهيرل عمليرة تارديرد هويرة األشررررخراص وإيقراف المبعردين ماليرنا ودوليرنا في المنرافرذ

وتسرررهيل حركة عبور المسرررافرين من وإلى المملكة عن طريق البوابات انلكترونية  

طرأ من مسرتجدات وتطورات  بمطار البارين الدولي، على ناو يسرمح بمواكبة ما قد ي 

في المسررتقبل، إضررافة إلى أن مشررروع القانون سرريؤدي إلى تسررهيل حركة األجان   

 . المقيمين في مملكة البارين سواء ببطاقة الهوية أو أي وسيلة أخرى قد تطرأ مستقبالن

   

 

ارابع
ا
 :يةوزارة اخلارجرأي  -ـــ

 المقدم من الاكومة الموقرة.مع مشروع القانون    خارجيةوزارة التتفق        

 

ا
ا
 :والشؤون اإلسالمية واألوقاف وزارة العدلرأي  -خامســ

مع الرأي الوارد في مذكرة  وزارة العدل والشؤون انسالمية واألوقاف    توافق رأي     

 هيئة التشريع والرأي القانوني. 

 

 

 

ا
ا
 رأي اللجنــة: -سادس

 

بتعديل بعض أحكام القانون  مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  (  تدارست اللجنة       

( السفر  1975  لسنة   (11رقم  جوازات  )  ، بشأن  رقم  للمرسوم  لسنة  25المرافق   )

والشؤون    ووزارة العدل  وزارة الخارجية،و  الداخلية،وزارة    كل من:  مع ممثلي  ،2021

واألوقاف للجنة،    ، انسالمية  القانوني  لجنة  والمستشار  رأي  على  اللجنة  واطلعت 
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لسالمة   مؤكدنا  جاء  والذي  الشورى  بمجلس  والقانونية  التشريعية  مشروع  الشؤون 

على قرار مجلس النواب  اللجنة  ، كما اطلعت  قانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ال

 . ومرفقاته بشأن مشروع القانون

 
 

القانون مشروع  ال-   يتألف  عن  مواد  -ديباجةفضالن  ثالث  المادة ت  ناولت،  من 

 ، بشأن جوازات السفر  1975( لسنة  11( من القانون رقم )5استبدال المادة رقم )  األولى

باظر مغادرة مملكة البارين أو العودة إليها إال من األماكن المخصصة لذلك، باستخدام  

لهوية، وأجازت هذه المادة لوزير  جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة ا

الداخلية بقرار منه تاديد وسائل أخرى لمغادرة مملكة البارين أو العودة إليها، وكذا  

فتضمنت    المادة الثانيةاألماكن المخصصة لدخول مملكة البارين والخروج منها، أما  

 يذية. تنف  المادة الثالثةفيما جاءت  إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، 

 
 

عملية  و  وتسهيل  الجريمة  ومكافاة  األمن  تع ي   إلى  القانون  مشروع  يهدف 

تاديد هوية األشخاص وإيقاف المبعدين مالينا ودولينا في المنافذ، ودعم التعاون األمني  

المغادرين  المسافرين  عبور  حركة  تسهيل  عن  فضالن  البارين  من    الدولي،  مملكة 

على ناو يسمح    ،عن طريق البوابات انلكترونية بمطار البارين الدولي   يهاوالقادمين إل

بمواكبة ما قد يطرأ من مستجدات وتطورات في المستقبل، وبما يسمح بتسهيل حركة  

أو أي وسيلة أخرى قد تطرأ   الهوية   تنقل األجان  المقيمين في المملكة سواء ببطاقة

 .  مستقبالن

 
  

أعضاء       السعادة  أصااب  قبل  من  أبديت  التي  والمالحظات  اآلراء  تدارس  وبعد 

ا ألهمية   ، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث  مشروع القانون اللجنة، ونظرن

 وفق الجدول المرفق.  ، والموافقة على نصوص موادهقانونالمشروع المبدأ على 

 

اسابع
ا
 االحتياطي:اختيار مقرري الوضوع األصلي و -ـــ
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( من الالئاة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالن لنص المادة )      

 اختيار كل من: 

ا.  فيصل راشد النعيمي  األستاذ  سعادة -
ا
ا أصليــــ

ا
 مقرر

ا.   د الغتمـف أمحـاألستاذ يوسسعادة  -
ا
ا احتياطيـ

ا
 مقرر

 

اثامن
ا
 توصيـة اللجنـة: -ـــ

من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن  في ضوء ما دار  

 اللجنة توصي بما يلي: 

 

بتعديل بعض  مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  (  على  الموافقة من حيث المبدأ   -

المرافق للمرسوم   ،بشأن جوازات السفر   1975  لسنة  ( 11أحكام القانون رقم )

 .2021( لسنة 25رقم )

الموافقة على نصووووو مواد مشوووروع القانون كما وردت تفصووويالو في الجدول  -

 .المرفق
 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 

 

 فيصل راشد النعيمي                                        يوسف أمحد الغتم     
   رئيس اللجنة                                                       نائب رئيس اللجنة     
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 (  11بتعديل بعض أحكام القانون رقم )مشروع قانون رقم )  ( لسنة )  ( 

 2021( لسنة 25بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم رقم ) 1975 لسنة
 

نصوو مواد مشروع  

 القانون النافذ

نصوو مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 اللجنة توصية 

نصوو المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 المسمى  

 

مشروع قانون رقم )  (  

بتعديل بعض  لسنة )  ( 

( 11أحكام القانون رقم )

بشأن جوازات   1975لسنة 

 السفر

 

 

 

 المسمى 

 

ى كمرا   الموافقرة على المسررررما

 ورد في مشروع القانون.

 المسمى 

 

ى كمرا   الموافقرة على المسررررما

 القانون.ورد في مشروع  

 المسمى 

 

مشروع قانون رقم )  (  

بتعديل بعض أحكام )  (  لسنة

( لسنة  11القانون رقم )

 بشأن جوازات السفر 1975
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نصوو مواد مشروع  

 القانون النافذ

نصوو مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 اللجنة توصية 

نصوو المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 الديباجة  

نان حمد بن عيسى آل خليفة        

 ملك مملكة البارين.

 بعد االطالع على الدستور،

( رقرم  الرقررانرون  (  11وعرلرى 

بشررأن جوازات   1975لسررنة  

 السفر، وتعديالته،

( رقرم  الرقررانرون  (  46وعرلرى 

بشررررأن بطاقة    2006لسررررنة 

الهويرة، وعلى األخص المرادة  

 ( منه،  6)

 الديباجة 

الموافقرة على نص الرديبراجرة  

 كما ورد في مشروع القانون.

 

 الديباجة 

الموافقرة على نص الرديبراجرة 

 كما ورد في مشروع القانون. 

 

 الديباجة 

نان حمد بن عيسرررى آل خليفة        

 ملك مملكة البارين.

 بعد االطالع على الدستور،

لسنة       (11وعلى القانون رقم )

بشرأن جوازات السرفر،   1975

 وتعديالته،

لسنة       (46وعلى القانون رقم )

بشررررأن بطراقرة الهويرة،    2006

 ( منه،  6لى األخص المادة )وع
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نصوو مواد مشروع  

 القانون النافذ

نصوو مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 اللجنة توصية 

نصوو المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

أقر مجلس الشورى ومجلس  

نصه،   اآلتي  القانون  النواب 

 وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه: 

أقر مجلس الشررررورى ومجلس  

النواب القرانون اآلتي نصررررره،  

 وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

 المادة الخامسة 

 

 

 

 

 

 

 
 

ال تجوز مغرادرة البارين أو  

العودة إليهرا إال من األمراكن  

المخصرصرة لذلك، وبإ ن من  

 ة األولى الماد

 

( من  5يُسررتبدل بنص المادة )

( رقم  لسررررنررة  11القررانون   )

بشأن جوازات السفر،   1975

 النص اآلتي:

مرمرلركررة   مرغررادرة  ترجروز  "ال 

إال   إليهررا  العودة  أو  البارين 

من األمراكن المخصررررصررررة  

 المادة األولى 

 

الموافقرة على نص المرادة كمرا  

 ورد في مشروع القانون.

 

 ألولى المادة ا

 

الموافقرة على نص المرادة كمرا  

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 المادة األولى 

 

( من  5يُسررررتبردل بنص المرادة )

  1975( لسرنة  11القانون رقم )

بشررأن جوازات السررفر، النص  

 اآلتي:

مرمرلركررة   مرغررادرة  ترجروز  "ال 

البارين أو العودة إليهرا إال من  

األماكن المخصررررصررررة لذلك،  
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نصوو مواد مشروع  

 القانون النافذ

نصوو مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 اللجنة توصية 

نصوو المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

موظف الجوازات المختص،  

ويكون  لرك برالترأشررررير على  

جواز السرررفر أو الوثيقة التي  

 تقوم مقامه.

 

 

 

 

ا  ويصردر وزير الداخلية قرارن

يعين فيه األماكن المخصصة  

الربرارريرن   مرمرلركررة  لرردخرول 

 والخروج منها.

لذلك، باسرتخدام جواز السرفر 

ترقروم   أخررى  وثريرقررة  أي  أو 

الهويررة   بطرراقررة  أو  مقررامرره 

البارين،  الصادرة من مملكة  

ويجوز لوزير الداخلية بقرار  

منره تارديرد وسرررررائرل أخرى  

أو   البارين  لمغررادرة مملكررة 

 العودة إليها.

ا  ويصردر وزير الداخلية قرارن

يعين فيه األماكن المخصصة  

الربرارريرن   مرمرلركررة  لرردخرول 

 والخروج منها."

باسررتخدام جواز السررفر أو أي 

أو   مقررامرره  تقوم  أخرى  وثيقررة 

بطراقرة الهويرة الصرررررادرة من  

مملكة البارين، ويجوز لوزير  

تاررديررد   منرره  بقرار  الررداخليررة 

وسرررائل أخرى لمغادرة مملكة  

 البارين أو العودة إليها.

ا ويصرررد ر وزير الداخلية قرارن

يعين فيه األماكن المخصررصررة 

الربرارريرن   مرمرلركررة  لرردخرول 

 والخروج منها."
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نصوو مواد مشروع  

 القانون النافذ

نصوو مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 اللجنة توصية 

نصوو المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

 المادة الثانية  

 

يُلغى كرل نص يتعرارض مع  

 أحكام هذا القانون.

 

 

 المادة الثانية 

 

الموافقرة على نص المرادة كمرا  

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثانية 

 

الموافقرة على نص المرادة كمرا  

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثانية 

 

مع   يتعررارض  نص  كررل  يُلغى 

 أحكام هذا القانون.

 

 المادة الثالثة   

الروزراء   مرجرلرس  رئريرس  عرلرى 

  –كٌل فيما يخصه  –والوزراء  

القررانون،   هررذا  أحكررام  تنفيررذ 

التررالي  اليوم  برره من  ويُعمررل 

 المادة الثالثة  

الموافقرة على نص المرادة كمرا  

 ورد في مشروع القانون.

 

 المادة الثالثة  

الموافقرة على نص المرادة كمرا  

 مشروع القانون.ورد في  

 

 المادة الثالثة  

الروزراء  مرجرلرس  رئريرس  عرلرى 

  –كٌل فيما يخصرره –والوزراء  

الرقررانرون،   هررذا  أحركررام  ترنرفريررذ 

التررالي  اليوم  من  برره  ويُعمررل 
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نصوو مواد مشروع  

 القانون النافذ

نصوو مواد مشروع  

القانون كما وردت من  

 الحكومة 

نصوو المواد كما أقرها  

 مجلس النواب 
 اللجنة توصية 

نصوو المواد كما أقرتها  

 اللجنة 

الجريردة  لتراريخ نشررررره في 

 الرسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجريرردة   في  نشررررره  لترراريخ 

 الرسمية.
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 م 2021ديسمبر  8 التاريخ: 

 

 

 احملرتم       النعيمي فيصل راشد  سعادة األستاذ/  

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني  

 
بشأن    1975  ( لسنة11مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )الموضوع:  

 . 2021( لسنة 25المرافق للمرسوم رقم )جوازات السفر، 

 

 

الصالح رئيس  معالي السيد علي بن صالح  أرفق  م،  2021ديسمبر    7بتاريخ       

مشروع قانون  نسخة من  ،  (4د    5ص ل ت ق/ ف    692م )، ضمن كتابه رق المجلس

المرافق  بشأن جوازات السفر،   1975  ( لسنة11بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

التشريعية والقانونية، وذلك    ىإل  ، 2021( لسنة  25للمرسوم رقم ) الشؤون  لجنة 

 عليه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. ته وإبداء المالحظات لمناقش

 

عقدت لجنة الشؤؤؤون التشؤؤريعية والقانونية اجتماع ا    م2021ديسمممبر   8وبتاريخ      

، وقرار مجلس النواب بشؤؤؤ،نه،  المذكور القانون  مشؤؤؤروع ، حيث اطلعت علىالثامن

كما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المسؤؤتشؤؤار القانوني، والمسؤؤتشؤؤار القانوني  

 المساعد للجنة بش،نه.
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لمبادئ   القانون  مشؤؤروعإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانت ت اللجنة        

   .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

  ( لسنة11مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  سالمةترى اللجنة      

السفر،    5197 جوازات  )بشأن  رقم  للمرسوم  لسنة  25المرافق  من    ،2021( 

  .الناحيتين الدستورية والقانونية

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                    

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 3ملحق رقم )

 
 املرافق للجنة التكميليالتقرير 

 مشروع خبصوص والبيئة العامة

 املرسوم أحكام بعض بتعديل قانون

 م1996 لسنة( 2) رقم بقانون

 املعد) العامة، الطرق إشغال بشأن

 من املقدم بقانون االقرتاح ضوء يف

 (الشورى جملس
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 م2022يناير  10التاريخ: 

 ( 7التقرير رقم: )

 

بتعديل  قانون مشروع خبصوص العامة والبيئة   لجنة الرافقالتكميلي لتقرير ال
م بشأن إشغال الطرق العامة  1996( لسنة 2بعض أحكام الرسوم بقانون رقم ) 

 )العد يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من جملس الشورى( 

 

 الفصل التشريعي الخامس  –  الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة: 

  2021أكتوبر    17الثؤاني المنعقؤد بتؤاريخ    اجتمؤاعؤهعلى قرار مكتؤب المجلس في    بنؤاء  

بموجب  ، لس الشؤؤورىصؤؤاحب المعالي علي بن صؤؤالص الصؤؤالص ر يس مج  فقد طلب

العؤؤامؤؤة والبي ؤؤة   من(  4د  5ص ل م ب / ف    650الخطؤؤاب رقم ) المرافق  ،  لجنؤؤة 

  ( لسمنة 2رقم )  مشمروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسموم بقانونمواصرلة دراسرة 

م بشمممأن اشمممطال العرم العامة )المعد في ضمممو  ااقتراا بقانون المقدم من  1996

  اللجنة بشررأنه لعرضرره على المجلس  وإعداد تقرير يتضررمن رأي  ،مجلس الشممور (

 .الموقر
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 : إجراءات اللجنة: أوالا 

 ات التالية:في االجتماع –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1

رقم 

 االجتماع
 الفصل الدور االجتماع تاريخ 

 5 2 م2020 فبراير 16 17

 5 2 م2020 فبراير 23 18

 5 2 م2020 مارس 01 19

 5 4 م2021نوفمبر  29 8
 

 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراسررتها لمشررروع القانون موضرروع الباث والدراسررة على  -2

 )مرفق(ومرفقاته.   ةرير اللجنة السابقاعلى تقالوثائق المتعلقة به والتي اشتملت  

مناقشرات أصرااب السرعادة أعضراء المجلس التي تمت بشرأن مشرروع القانون في  -3

 م.2020فبراير   09جلسة المجلس السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ  

 مجلس الشورى كل من:األمانة العامة ب حضر االجتماع من   -4

5-  

 هيئة الستشارين القانونيني
 . مستشار قانوني  السيد/عبدالرحيم علي مامد 

 أول.  باحث قانوني لومر سرادر ال ررن  يعل/درالسي 

 إدارة شؤون اللجان 

 . مشرف شؤون اللجان أيوب علي الطريف /السيد

 . مشرف شؤون اللجانالمكلف بأعمال  السيد/علي جواد القطران

 أمين سر لجنة.  دانة إبراهيم حمد الشيخ/السيدة

 أمين سر لجنة مساعد.  مريم أحمد الريس /السيدة
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 إدارة العالقات واإلعالم 

 وتواصل أول   أخصائي إعالم مرارمرد سرلمانالسيد عرلي  السيد

 وتواصل   أخصائي إعالم عبدالجليل  ءسما /ةالسيد

 وتواصل   أخصائي إعالم السيد/جعفر صادق الالواجي 

 

 
ا
 رأي اللجنة: ا: ثاني

بقانون رقم  اللجنة    دارست ت  المرسوم  بتعديل بعض أحكام  قانون  مشروع 

لسنة  2) بقانون    1996(  االقتراح  ضوء  في  )المعد  العامة  الطرق  إشغال  بشأن 

 . الموقر( المقدم من مجلس الشورى 

المادة من خمس مواد، تضمنت    -فضالن عن ديباجته  –  يتألف مشروع القانون

بعبارة    األولى  العاصمة"  أمانة  أو  المختصة  "البلدية  عبارة  استبدال  على  النص 

بش  المختصة  المواد  ؤ "الوزارة  في  الواردة  البلديات"  و)2)ون  و) 3(  و) 9(   )11  )

بشأن إشغال الطرق العامة.    1996لسنة  (  2من المرسوم بقانون رقم )(  14( و)12و)

حين   الثانيةنصت  في  المواد    المادة  نصوص  استبدال  و) 5)على  و)10(   )15  )

، بينما  القائم التي جاء بها مشروع القانون بالنصوص الواردة بالقانون    ( 17( و) 16و)

الثالثةنصت   )  المادة  برقم  جديدة  مادة  إضافة  ونصا مكررن   14على  المادة  ت  ا(، 

  المادة الخامسة  جاءت من مشروع القانون على تعديل الالئاة التنفيذية، و   الرابعة

 تنفيذية. 

 

القانون  )  يهدف مشروع  رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  تعديل بعض  (  2إلى 

المختصة  البلدية    تخويلبشأن إشغال الطرق العامة، بايث ينص على    1996لسنة  

العامة  وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخ  من    الن بد يص إشغال الطرق 
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شرافي على الهيئات البلدية،  اندور  بال   تقومالوزارة المختصة بشؤون البلديات التي  

، بشأن إشغال  1996( لسنة  2كما يستهدف تع ي  نصوص المرسوم بقانون رقم ) 

 . ه لتيسير وتبسيط انجراءات على المواطنين الطرق العامة بتعديل بعض نصوص

كان قد انتهى في جلسته الثانية  رة إلى أن مجلس النواب الموقر  وتجدر انشا

بدور االنعقاد العادي الرابع من الفصل    2018مايو    15والثالثين المنعقدة بتاريخ  

إلى  الرابع،  إلى مجلس    التشريعي  المبدأ وإحالته  القانون من حيث  رفض مشروع 

 الشورى الموقر. 

 

رأي لجنة الشؤون التشريعية    على   واطلعت ،  تدارست اللجنة مشروع القانون

وعلى   الدستورية،  الناحية  من  سالمته  ارتأت  التي  مذكرة    مالحظاتوالقانونية 

الاكومة الموقرة، ومالحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، وعلى مرئيات الجهات  

الصلة المجلس   ات  جلستي  بمضبطة  األعضاء  السعادة  أصااب  ومالحظات   ،

للجنة،    القانوني  المستشارورأي    م2020فبراير    09م، و2019مايو    6المؤرختين  

وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصااب السعادة أعضاء اللجنة، انتهت إلى الموافقة  

 : على مشروع القانون لألسباب اآلتية

 

بتعديل  :  أوالو  الطرق  إشغاالت  مشكلة  ليعالج  جاء  القانون  مشروع  إن 

الصلة،   القائمة  ات  سرعة  النصوص  المواطنين  على  تيسر  تعديالت  بوضع 

الاصول على تراخيص إشغال الطرق، والتظلم من قرارات الرفض والبت فيها،  

، وكذلك  النافذةفي النصوص    امن ثالثين يومن   ا بدالن فجعل كل منها خمسة عشر يومن 

تيسير انجراءات بتقديم طل  الاصول على الترخيص إلى البلدية المختصة أو أمانة  

بدالن من الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وتقديم    –باس  األحوال    –عاصمة  ال

من اللجنة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص    عام البلدية بدالن ر  التظلم إلى مدي
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الخدمة بطريقة سهلة وميسرة   الاصول على  المواطن في  وهو ما ياقق مصلاة 

 ا. وخالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يومن 

 

أن الااجة إلى الاصول على ترخيص إشغال الطريق غالبنا ما تكون    :ثانيوا

عاجلة، كما أن الترخيص يصدر موقوتنا وماددنا بمدة معينة، كما أن هذا الترخيص  

ا في إلغائه قبل انتهاء المدة الماددة   ا للجهة المصدرة التي لها الاق دائمن ليس مل من

أن  حيث  أمرن   هفيه،  صار  مقضين قد  أا  سبيل  ا  على  إال  يكون  ال  الطريق  إشغال  ن 

ا مؤقتنا وغير مل م للجهة التي أصدرته،   ا  و الترخيص، وهو دائمن التي لها الاق دائمن

 إلغائه، والرجوع فيه ولو قبل حلول أجله.   -لمقتضيات الصالح العام-

 

"البلدية المختصة أو أمانة  عبارة  من المشروع   المادة األولى استبدلت :  ثالثوا

الواردة في المرسوم بقانون    "الوزارة المختصة بشؤون البلديات" بعبارة    العاصمة" 

( لسنة  2رقم  العامة    1996(  الطرق  إشغال  يتفقبشأن  بما  وصايح    وتعديالته 

( منه على استقالل هيئات اندارة البلدية،  50ألن الدستور نص في المادة )  ، القانون

أن   )كما  بقانون رقم  لسنة 35المرسوم  في    2001  (  البلديات نص  قانون  بإصدار 

للبلدية شخصية اعتبارية، وترتمتع باالسترقالل المالي    يكون "( منه على أن  2المادة ) 

على اختصاص البلدية    يتعين تعديل النصوص النافذة بالنص   وبالتالي ،  "وانداري

 وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة. المختصة  

 ( المادة  نص  إضافة  اللجنة  ارتأت  نص  7وقد  ليشملها  من  (  األولى  المادة 

، بعبارة  البلدية المختصة أو أمانة العاصمةمشروع القانون كي تستبدل فيها عبارة  

، و لك لتال العبارة األولى مال الثانية بهدف  ون البلدياتؤ الوزارة المختصة بش

،  بتراخيص إشغاالت الطرق العامة قة  تاقيق الالمرك ية في إصدار القرارات المتعل
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أُسوةن بما هو معمول به بالنسبة لتراخيص المباني التي تصدر من البلدية طبقنا ألحكام  

 بشأن تنظيم المباني وتعديالته.  1977( لسنة 13المرسوم بقانون رقم )

 

النص على استبدال نصوص    من مشروع القانون المادة الثانية    تناولت :  رابعوا

بشأن إشغال  1996( لسنة  2( من المرسوم بقانون رقم )17،16،15،10،5المواد )

بنصوص أخرى تاقق سرعة النظر في طلبات إشغال الطرق والبت    الطرق العامة 

فيها والتظلم من قراراتها، ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي البلديات  

 او التالي: وأمانة العاصمة لضبط مخالفات انشغال و لك على الن 

)  أجازت  .1 في   (5المادة  يرغ   على    لمن  إشغال  الاصول  ترخيص 

البلدية   إلى  التقدم  العام  العا أأو  المختصة  الطريق  بطل   صمانة  مة 

وعليها   انشغال،  بهذا  رأيها  الترخيص  تبدي  تجاوز أن  ال  مدة    خالل 

يومن  يومن   تبعد أن كان  ا خمسة عشر  النافذ ثالثين  النص  وهو ما  ،  ا في 

 سرعة البت في تراخيص انشغال المذكورة.  يسهم في

رفض    اتمن قرار  من المشروع لذوي الشأن التظلم  (10ة )المادأجازت   .2

إلى مدير  طلبات انشغال،   ا  يومن التظلم خالل خمسة عشر  يقدم  بايث 

ا أخرى   عام البلدية أو أمانة العاصمة ليفصل فيه خالل خمسة عشر يومن

ا، ويكون قرار رفض  من تاريخ تقديمه بعد أن كانت   المدة ثالثين يومن

مسببنا  الميعاد  ،  التظلم  خالل  فيه  البت  بعدم  ا  مرفوضن التظلم  ويعتبر 

انداري   القرار  لنظرية  تطبيقنا  الضمني  المذكور،  )الرفض  الضمني 

ا وال  ا للتظلم( المستقر عليه قضائين  ، ومن ثم ال يجد المتظلم دونه مايصن

إ اللجوء  إال  حوال،  عنه  رفض  يستطيع  قرار  على  طعننا  الماكمة  لى 

 التظلم. 
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)   رفعت .3 للغرامة (  15المادة  األدنى  أحكام    الاد  مخالفة  عن  المقررة 

)  القانون  )دينارن   50إلى  من  بدال  النافذدينارن   20ا(  النص  في  كما  ا(   ،

النص على عدم جواز مخالفة الئاته التنفيذية )الصادرة بالقرار    ت أضاف

( لسنة  4رقم  أمانة  )عبارة    ت لاستبدو(،  1996(  أو  المختصة  البلدية 

اللجنة  ، وأخذت  (ون البلدياتؤ الوزارة المختصة بش )   ةبعبار  ( العاصمة

بالنص على الاكم بإزالة انشغال المخالف في  الاكومة الموقرة  برأي  

الميعاد الذي يادده الاكم، فإ ا لم يقم الماكوم عليه بإزالة انشغاالت  

 . البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بانزالة على نفقته المخالفة قامت 

وأضافت اللجنة فقرة أخيرة إلى المادة المذكورة تجي  التصالح مع البلدية  

المختصة أو أمانة العاصمة إ ا قام المخالف بدفع الاد األدنى للغرامة،  

 وأزال انشغال المخالف على نفقته. 

 

)  وفي  .4 اللجنة    (16المادة  الضأرأت  تقررن  القضائية  لبعض    تبطية 

أمانة   موظفي  لبعض  تقريرها  على  نص  يرد  ولم  البلديات  موظفي 

العاصمة، فرأت إضافة عبارة "وموظفي أمانة العاصمة" عق  عبارة  

رتأت أن مخالفة الالئاة التنفيذية تمثل مخالفة  ا"وموظفي البلديات"، و 

إضافة  فللقانون،   "هذا    بارةع  بعدالتنفيذية"    الئاته"  عبارةقررت 

 القانون". 

 

أن تاال المااضر الماررة بشأن المخالفات للنيابة العامة    ت كما أوجب

 . في  لك بقرار من الوزير أو من يفوضه

 

الذي يصدره الوزير باستثناء    القرار اللجنة أن    رأتفقد  (  17المادة )  أما  .5

القرى أو األحياء أو الطرق العتبارات تاريخية أو   بعض المناطق أو 
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على اقتراح    بناءن   أو مالية من بعض أو كل أحكام القانون يكون  يةتجار

المختصة األمانة  أو  على    البلدية  الواقع  إلى  األقرب  هي  باعتبارها 

 . األرض

 

نص:  خامسوا بخصوص  الثالثة    أما  القانونالمادة  مشروع  الخاصة    من 

العامة  ب والساحات  والميادين  الشوارع  الفضاء  إشغال  بالمركبات  واألراضي 

فقد رأت اللجنة حذفها، حيث أن حكمها موجود  يجار،  المعروضة بقصد البيع أو ان

 ( من قانون النظافة العامة. 7بنص المادة ) 

    

بتعديل بعض    مشروع قانونعلى    التوصية بالموافقةلكل  لك رأت اللجنة  

)المعد في    بشأن إشغال الطرق العامة  1996( لسنة  2المرسوم بقانون رقم ) أحكام  

الموقر(  الشورى  المقدم من مجلس  بقانون  االقتراح  المعدلة من    ضوء  بالصيغة 

 اللجنة.

 

 
ا
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -اثالث

( من الالئاة الداخلية لمجلس الشرررورى، اتفقت اللجنة 39لنص المادة )  إعماالن 

 من:على اختيار كل  

 

ا أصليووووووا األستاذة منى يوسف خليل المؤيوووود  -1  .مقررو

 .مقرًرا احتياعيمًا منفردي  عبدهللا األستاذ رضا إبراهيم -2
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ا
 توصية اللجنة:  -ارابع

فإن اللجنة  قانون  ال  شروع مفي ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة  

 توصي بما يلي: 

المرسوم    ، الموافقة - أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  على  المبدأ،  حيث  من 

م بشأن إشغال الطرق العامة )المعد في ضوء االقتراح  1996( لسنة  2بقانون رقم )

 ، بصيغته المعدلة. بقانون المقدم من مجلس الشورى(

الموافقة على نصوو مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول  -

 المرفق. 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 مجعة حممد مجعة الكعبي 
نائب رئيس جلنة الرافق العامة  

 والبيئة

 حممد علي حسن علي الدكتور 
 رئيس جلنة الرافق العامة والبيئة
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 م بشأن إشغال الطرق العامة )العد يف ضوء االقرتاح بقانون القدم من جملس الشورى( 1996( لسنة 2مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم )

 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

 الديباجة 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد 

وعلى المرسرررروم بقرانون رقم 

بشرأن إشرغال   1996( لسرنة 2)

 

 

 رفض مشروع القانون 

 

 الديباجة

 

الموافقة على نص الديباجة   -

، كما ورد في مشروع القانون 

إضافة   النظافة مع  "قانون 

 ( رقم  لسنة 10العامة   )

 إلى الديباجة. "2019

 

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

عيسى آل خليفة        نحن حمد بن  

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد 

وعلى المرسرررروم بقرانون رقم 

بشرأن إشرغال   1996( لسرنة 2)
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

الرمرعرردل   الرعررامررة،  الرطررق 

( رقرم  لسررررنررة 6بررالرقررانرون   )

2005 ، 

وعلى قانون البلديات الصرادر  

(  35بالمرسرررروم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2001لسنة 

انجررراءات  قررانررون  وعررلررى 

الجنائية الصرررادر بالمرسررروم  

( رقرم  لسرررررنررة 46برقررانرون   )

 ، ، وتعديالته2002

 

 

أقر مجلس الشرررورى ومجلس 

النواب القرانون اآلتي نصرررره،  

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

الرمرعرردل   الرعررامررة،  الرطررق 

( رقرم  لسررررنررة 6بررالرقررانرون   )

2005 ، 

وعلى قانون البلديات الصرادر  

(  35بالمرسرررروم بقانون رقم )

 ، وتعديالته، 2001لسنة 

انجررراءات  قررانررون  وعررلررى 

الجنائية الصرررادر بالمرسررروم  

( رقرم  لسرررررنررة 46برقررانرون   )

 ، وتعديالته، 2002

وعلى قوانون النظوافوة العواموة 

 ،2019( لسنة 10رقم )

أقر مجلس الشرررورى ومجلس 

النواب القرانون اآلتي نصرررره،  

 د صدقنا عليه وأصدرناه: وق
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

 :(2مادة )

 

من   ترخيص  بغير  يجوز  الوزارة ال 

إشغال الطريق   المختصة بشؤون البلديات

وعلى  رأسي  أو  أفقي  اتجاه  في  العام 

 األخص بما يأتي:  

الافر  - 1 أعمال  عن  الناتج  انشغال 

األنابي   ومد  والرصف،  والهدم  والبناء 

واألسالك فوق أو تات سطح األرض أو 

 عمل فتاات في األرصفة وما شابه  لك. 

تررررك منقررروالت خرررارج الماال أو  - 2

إال  المنازل  أو  المخازن  أو  المصانع 

أو  الشان  نجراء  تل م  مدة  ألقصر 

 رط عدم تعطيل المرور. الترفريغ وبش

للبضائع  - 3 وحامررالت  أرفررف  وضرررع 

 ومظالت وما شابه  لك. 

وضع بضائع ومهمات ومعروضات   - 4

وما  واكشاك  وصناديق  ومناضد  ومقاعد 

 شابه  لك. 

نقامة   - 5 الالزمة  المعدات  وضع 

 الافالت أو ال ينات أو األفراح. 

 المادة األولى

 

عبررارة   "البلررديررة تُسررررتبرردل 

المختصرة أو أمانة العاصرمة" 

بعبرارة "الوزارة المختصرررررة 

بشررؤون البلديات" الواردة في 

(  9( و) 3( و)2المواد أرقرام )

(  14(        و) 12( و)11و)

( 2من المرسرروم بقانون رقم )

بشرررأن إشرررغال   1996لسرررنة  

 الطرق العامة.

 المادة األولى 

 
 

 

المادة  توصي اللجنة بإضافة -

أرقام   (7) "المواد  عبارة  بعد 

 (. 3( و)2)

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

البلدية   " عبارة  تُستبدل 

العاصمة"  أمانة  أو  المختصة 

المختصة  الوزارة   " بعبارة 

في  الواردة  البلديات"  بشؤون 

 ( 7و)(  3( و)2المواد أرقام )

و) 9و) و)11(  و) 12(   )14 )

بقانون رقم ) المرسوم  ( 2من 

إشغال   1996لسنة   بشأن 

 الطرق العامة.

 :(3مادة )

ال يجوز غرس األشرجار في الطريق العام 

من   بإ ن  بشؤون إال  المختصة  الوزارة 

، وتعتبر تلك األشجار من األمالك البلديات 

 العامة أيا كان غرسها.
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

 (:7مادة )

في   والشروط  يبين  مدته  الترخيص 

اتباعها  له  المرخص  على  يج   التي 

يسرى  وال  والتأمين  المستاق  والرسم 

الترخيص إال بالنسبة لنوع انشغال الرذي 

 أعطى من أجله. 

وال   شخصرري،  الترخيررص  وهررذا 

بموافقة   إال  عنه  التنرازل  الوزارة يجوز 

بعد تقديم طل    المختصة بشؤون البلديات

 ليه. من المترنازل إ

الثانية   الفقرتين  ألحكام  مخالفة  وكل 

الترخيص  اعتبار  عليها  يترت   والثالثة 

 ا.الغين 

ويجوز للمرخص له أن يطل  تجديد  

الترخيص قبل انتهرراء مدترره وتتبررع فرري 

 (.  6،  5شررأن هذا الطل  أحكام المادتين )

    

 (:9مادة )

البلدياتوزارة  لل بشؤون   اوفقن   المختصة 

أو  العام  األمن  أو  الترنظيم  لمقتضيات 

اآلداب العامة أو الصاة أو حركة المرور 

أو جمال تنسيق المدينة أو القرية أن تصدر 

بإلغاء الترخيص أو بإنقاص مدته أو   اقرارن 

المساحة المرخص في إشغالهررا علرى أن 

بنسبة ما   اترررد رسررم انشغال كله أو ج ءن 

أو   الترخيص  مدة  من  مساحة أنقص  من 

 انشغال حس  األحوال. 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

انشغال   إزالة  له  المرخص  وعلررى 

تادده   الذي  األجل  المختصة  في  الوزارة 

على أال يقل هذا األجرررل   بشؤون البلديات

وقت  من  ساعة  وعشرين  أربع  عرررن 

بالطريررق  إليرره  المشررار  بالقرار  إبالغه 

انداري وإال اتبعت في شأنه أحكام المادة 

(14 .) 

 :(11)مادة 

يعفى من أداء الرسم المشار إليه في المادة 

 ( في األحوال التالية:  6)

والمصالح  - 1 الوزارات  إشغاالت 

الاكومية والمؤسسررات والهيئررات العامة 

تاتمل  ال  التي  الطارئة  الرااالت  في 

 التأخير.  

انشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات  - 2

أو  الدينية  أو  الخيريررة  والجمعيات 

أو  الصاية  أو  الرياضية  أو  االجتماعية 

وفقن  المسجلة  المهنية  أو  م ألحكا  االعلمية 

 القانون. 

والمفوضيات  - 3 السفارات  إشغال 

المعاملة  بشرط  األجنبية  والقنصليات 

 بالمثل.  

وفي جميع األحوال السابقة ال يجوز  

انشغال قبل الاصول على ترخيص بذلك 

البلدياتمن   بشؤون  المختصة   الوزارة 

 (.  15، 14وإال طبقت أحكام المادتين )
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

 :(12)مادة 

النظر  رسوم  ومن  الترخيص  من  يعفى 

 وانشغال ومن التأمين: 

ممن  - 1 وغيرهم  الجوالون  الباعة 

مؤقتة  بصفة  بضائعهم  بعرض  يقومون 

يومن  تتجاوز  ال  وفقن   المدة  و لك   اواحدا 

وزير الللقرارات التي تصدر في شأنهم من  

البلديات بشؤون  لهذا   المختص  تنفيذا 

 القانون. 

ترى   - 2 المن  بشؤون الوزارة  مختصة 

إعفاءه بصفة استثنائية عن إشغال   البلديات

على  الاصول  يشترط  أنه  على  مؤقت 

الموافقة الكتابية المسبقة من الروزارة قبل 

 مباشرة االشغال. 

    

 :(14)مادة 

إ ا حدث إشغال بغير ترخيص أو إ ا انتهى 

الترخيص ولم يجدد أو إ ا ألغي الترخيص 

البلدياتجاز   بشؤون  المختصة   للوزارة 

إزالة انشغال بالطريق انداري على نفقة 

مخررال ن  انشغال  هررذا  كان  إ ا  المخالررف 

أو  العام  األمررن  أو  الترنظيم  بمقتضيات 

كة المرور اآلداب العامة أو الصاة أو حر

أو جمال تنسيق المدينة أو القرية، وتضبط 

الشاغلة للطريق، وتبين مفرداتها  األشياء 

في ماضر الضبط ثم تنقل إلى مال تعده 

البلديات بشؤون  المختصة  لهذا   الوزارة 

 الغرض.
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

األشياء  يسترد  أن  المخالف  وعلى 

السلطة   تادده  ميعاد  في  المضبوطة 

أد بعد  و لك  به  وتخطره  اء المختصة 

مع جميع  المستاق  انشغال  ضعف رسم 

فل بذلك  يقم  لم  فان  وزارة لالمصروفات، 

البلديات بشؤون  بالم اد   المختصة  بيعها 

من  منه  مطلوب  هو  ما  وخصم  العلني 

عند  بالباقي  عليه  والرجوع  ثمنرها 

 االقتضاء. 

 

 

 

  

 المادة الثانية

 

 

 

 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام 

و) 5) و)10(  و) 15(   )16         )

( بقانون 17و  المرسوم  من   )

( لسنة  2رقم  بشأن   1996( 

 
 المادة الثانية

 

المادة   - مقدمة  على  الموافقة 

في مشروع   ت الثانية كما ورد 

 القانون. 

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام 

و) 5) و)10(  و) 15(   )16         )

( بقانون 17و  المرسوم  من   )

( لسنة  2رقم  بشأن   1996( 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

العامة،  الطرق  إشغال 

 النصوص اآلتية: 

العامة،  الطرق  إشغال 

 النصوص اآلتية: 

 (: 5)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي  الترخيص  طال   على 

الطريق  اشغال  في  يرغ  

إلى   يتقدم  أن  الوزارة العام 

 (: 5مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إشغال  في  يرغ   من  على 

إلى  يتقدم  أن  العام  الطريق 

أمانة  أو  المختصة  البلدية 

 (: 5مادة ) 

 

بعد دفع رسم ذف عبارة " ح  -

النظر، وال يرد هذا الرسم في 

حالة. نهاية أية  في  الواردة   "

مشروع  من  األولى  الفقرة 

 القانون اتفاقنا مع النص النافذ.

تعديل عبارة "في ال يجاوز"   -

الثانية  الفقرة  في   ،الواردة 

 ". في مدة ال تجاوزلتكون "

 

 (: 5مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إشغال  في  يرغ   من  على 

إلى  يتقدم  أن  العام  الطريق 

أمانة  أو  المختصة  البلدية 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

البلديات  بشؤون   المختصة 

للنمو ج  طبقا  يارر  بطل  

 المعد لهذا الغرض.  

 

 

المختصة وعلى   الوزارة 

البلديات  تبدي   بشؤون  أن 

رأيها فرري الطل  في ميعاد ال 

من تاريخ   اثالثين يومن يجاوز  

أعتبرررر  وإال  تقديمررره، 

ترفض  أن  ولها  مرفوضا، 

أو  كل  اشغال  في  الترخيص 

المطلوب  المساحة  بعض 

وفقن  لمقتضيات   اإشغالها 

أو  العام  األمن  أو  الترنظيم 

للترخيص  بطل   العاصمة 

للنمو ج  طبقنا  انشغال،  بهذا 

دفع  بعد  الغرض،  لهذا  المعد 

هذا   يرد  وال  النظر،  رسم 

 الرسم في أية حالة. 

لها  قدم  التي  الجهة  وعلى 

في الطل  أن تبدي رأيها فيه  

يجاوز يوم   ال  عشر  خمسة 

وإال   عمل تقديمه،  تاريخ  من 

أن  ولها  ا،  مرفوضن اعتبر 

إشغال  في  الترخيص  ترفض 

المساحة  بعض  أو  كل 

بقرار  إشغالها  المطلوب 

مسب  وفقنا لمقتضيات التنظيم 

اآلداب  أو  العام  األمن  أو 

للترخيص  بطل   العاصمة 

للنمو ج  طبقنا  انشغال،  بهذا 

 المعد لهذا الغرض. 

 

 

لها  قدم  التي  الجهة  وعلى 

الطل  أن تبدي رأيها فيه في 

تجاوز ال  عشر   مدة   خمسة 

وإال   ايومن  تقديمه،  تاريخ  من 

أن  ولها  ا،  مرفوضن اعتبر 

إشغال  في  الترخيص  ترفض 

المساحة  بعض  أو  كل 

بقرار  إشغالها  المطلوب 

مسب  وفقنا لمقتضيات التنظيم 

اآلداب  أو  العام  األمن  أو 
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أو  الصاررة  أو  العامة  اآلداب 

جمال  أو  المررور  حركرة 

 تنسيق المدينة أو القرية.  

حركة  أو  الصاة  أو  العامة 

تنسيق  جمال  أو  المرور 

 المدينة أو القرية. 

حركة  أو  الصاة  أو  العامة 

تنسيق  جمال  أو  المرور 

 المدينة أو القرية. 

 (: 10مادة )

 

التظلم من  الشأن  لذوي  يجوز 

تصدرها   التي  القرارات 

بشؤون  المختصة  الوزارة 

فيما يتعلق بتراخيص   البلديات 

من   اانشغال خالل ثالثين يومن 

من  أو  بها  إبالغهم  تاريخ 

األجل  انقضاء  تاريخ 

المادة  في  عليه  المنصوص 

لجنة 5) إلى  التظلم  ويقدم   ،)

من  قرار  بتشكيلها  يصدر 

 (: 10مادة )

 

التظلم من  الشأن  لذوي  يجوز 

البلدية القرارات التي تصدرها  

يتعلق   المختصة فيما 

خالل  انشغال  بتراخيص 

ا من تاريخ إبالغهم  ثالثين يومن

انقضاء  تاريخ  من  أو  بها 

في  عليه  المنصوص  الميعاد 

( القانون، 5المادة  هذا  من   )

إلى   التظلم  الوزير ويقدم 

البلديات  بشؤون  ، المختص 

 (:  10مادة ) 

 

عبارة   - أمانة  إضافة  "أو 

بعد عبارة "البلدية   العاصمة"

في صدر  الواردة  المختصة" 

 المادة.الفقرة األولى من 

- " عبارة  الوزير  تغيير 

بشؤون   " البلديات المختص 

إلى  الفقرة األولى  الواردة في 

للبلدية   المدير"عبارة   العام 

 . "أو أمانة العاصمة

 (:  10مادة )

 

التظلم من  الشأن  لذوي  يجوز 

القرارات التي تصدرها البلدية 

العاصمة المختصة   أمانة   أو 

فيما يتعلق بتراخيص انشغال 

عشرخالل   من   خمسة  ا  يومن

إبالغهم من   تاريخ  أو  بها 

الميعاد   انقضاء  تاريخ 

المادة  في  عليه  المنصوص 

ويقدم 5) القانون،  هذا  من   )

المدير العام للبلدية التظلم إلى  
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بوزير  ال شؤون المختص 

أن البلديات  اللجنة  وعلى   ،

تفصل في التظلم خالل ثالثين 

من تاريخ ترقديمه ويكون  ايومن 

 قرارها مسببا.  

 

 

 

ولكل  ي شأن الطعن في قرار 

الكبرى  الماكمة  أمام  اللجنة 

يومن  ستين  خالل  من   االمدنية 

تاريخ إبالغه بالقرار أو علمه 

 به. 

أن   التظلم وعليه  في  يفصل 

تاريخ  من  ا  يومن ثالثين  خالل 

برفض  قراره  ويكون  ترقديمه 

 . االتظلم مسببن 

 

بفوات   اويعتبر التظلم مرفوضن 

في  للنظر  المذكور  الميعاد 

 التظلم دون صدور قرار فيه.

قرار ولذوي الشأن الطعن في  

التظلم برفض  أمام   الوزير 

خالل  المختصة  الماكمة 

من تاريخ إبالغهم   استين يومن 

بالقرار   أو من تاريخ اعتبار 

 . االتظلم مرفوضن 

 

- " عبارة  الوزير تغيير    قرار 

التظلم في برفض  الواردة   "

كلمة  إلى  الثالثة  الفقرة 

 . "القرار"

 

العاصمة أمانة  أن أو  ، وعليه 

خمسة يفصل في التظلم خالل  

ترقديمه يومن   عشر تاريخ  من  ا 

التظلم  برفض  قراره  ويكون 

 ا. مسببن 

بفوات   اويعتبر التظلم مرفوضن 

في  للنظر  المذكور  الميعاد 

 التظلم دون صدور قرار فيه.

في  الطعن  الشأن  ولذوي 

أمام الماكمة المختصة   القرار

تاريخ  من  ا  يومن ستين  خالل 

بالقرا تاريخ ر  إبالغهم  أو من 

 . ااعتبار التظلم مرفوضن 
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 (: 15مادة )

 
عن  تقل  ال  بغرامة  يعاق  

دينارن  تجررررراوز   اعشرين  وال 

خمسمائة دينار كل من يخالف 

والقرارات  القانون  هذا  أحكام 

 الصادرة تنفيذا له. 

 

بأداء  المخالف  عل  وياكم 

فضال ن  انشغال  رسم  ضعف 

تاريخ  إلى  المصروفات  عن 

تمام إزالة انشغال، كما ياركم 

المخالف  انشغال  بإزالة 

ميعاد   في  القانون  هذا  ألحكام 

يقم  لم  فإ ا  الاكم،  يادده 

 (: 15مادة )

 

عن  تقل  ال  بغرامة  يعاق  

تجاوز  وال  ا  دينارن خمسين 

خمسمائة دينار كل من يخالف 

والئاته  القانون  هذا  أحكام 

والقرارات   األخرى التنفيذية 

 .المنفذة له

بأداء  المخالف  على  وياكم 

وضعف   النظر  رسم رسم 

فضالن  عن   انشغال 

تمام  تاريخ  إلى  المصروفات 

المخالف  انشغال  إزالة 

ميعاد    ألحكام في  القانون  هذا 

يقم  لم  فإ ا  الاكم،  يادده 

 (: 15مادة ) 

 

- " عبارة  األخرى  تغيير 

له بنهاية "  المنفذة  الواردة 

عبارة  إلى  األولى  الفقرة 

 ". الصادرة تنفيذاَ له"

"رسم النظر  حذف عبارة   -

الفقرة   و" صدر  في  الواردة 

 الثانية اتفاقنا مع النص النافذ.

كما يحكم  ،  "إضافة عبارة   -

قبل   "بإزالة اإلشغال المخالف

في  الواردة  "ألحكام"  كلمة 

 الفقرة الثانية. 

إلى   - جديدة  فقرة  إضافة 

اآلتي:  نصها  المادة  نهاية 

 (: 15مادة )

 

عن  تقل  ال  بغرامة  يعاق  

تجررررراوز  وال  ا  دينارن خمسين 

خمسمائة دينار كل من يخالف 

والئاته  القانون  هذا  أحكام 

والقرارات   الصادرة التنفيذية 

 . ا لهتنفيذو 

بأداء  المخالف  على  وياكم 

فضالن  انشغال  رسم   ضعف 

تاريخ  إلى  المصروفات  عن 

المخالف  انشغال  إزالة  ، تمام 

يحكم   اإلشغال كما  بإزالة 

القانون   المخالف هذا  ألحكام 

في ميعاد يادده الاكم، فإ ا لم 
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في  بانزالة  عليه  الماكوم 

قامت   المادد  الوزارة الميعاد 

البلديات  بشؤون  ، المختصة 

 ائها على نفقته.  بإجر

في  بانزالة  عليه  الماكوم 

البلدية  قامت  المادد  الميعاد 

العاصمة  أمانة  أو  المختصة 

 بإجرائها على نفقته. 

"ويجوز للمخالف التصالح مع 

أمانة  أو  المختصة  البلدية 

الاد   بدفع  قام  إ ا  العاصمة 

األدنى للغرامة المقررة وإزالة 

نفقته،  المخالف على  انشغال 

ويترت  على التصالح انقضاء 

 وى العمومية". الدع

يقم الماكوم عليه بانزالة في 

البلدية  قامت  المادد  الميعاد 

العاصمة  أمانة  أو  المختصة 

 . بإجرائها على نفقته

مع  التصالح  للمخالف  ويجوز 

أمانة  أو  المختصة  البلدية 

الاد   بدفع  قام  إ ا  العاصمة 

للغرامة المقررة وإزالة   األدنى

نفقته،  المخالف على  انشغال 

ويترت  على التصالح انقضاء 

 الدعوى العمومية. 

 (: 16مادة )

 

لموظفي   الوزارة يكون 

البلديات  بشؤون   المختصة 

 (: 16مادة )

 

المختص  الوزير  يصدر 

باالتفاق  ا  قرارن العدل  بشؤون 

 (: 16مادة ) 

 

 (: 16مادة )

 

المختص  الوزير  يصدر 

باالتفاق  ا  قرارن العدل  بشؤون 
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قرار  بتاديدهم  يصدر  الذين 

بشؤون ير  الوزمن   المختص 

ضبط   البلديات  سلطة 

بالمخالفة  تقع  التي  انشغاالت 

ألحكام هذا القانون والقرارات 

وتارير  له  تنفيذا  الصادرة 

لذلك  الالزمة  المااضر 

 وإحالتها إلى االدعاء العام.  

 

بشؤون  المختص  الوزير  مع 

بعض  بتخويل  البلديات 

الوز المختصة موظفي  ارة 

وموظفي  البلديات  بشؤون 

مأموري  صفة  البلديات 

لضبط  القضائي  الضبط 

بالمخالفة  تقع  التي  انشغاالت 

ألحكام هذا القانون والقرارات 

وتارير  له  تنفيذنا  الصادرة 

لذلك  الالزمة  المااضر 

المختص  للوزير  ورفعها 

نحالتها  البلديات  بشؤون 

 للنيابة العامة. 

 

-  " عبارة  وأمانة  إضافة 

عبارة العاصمة بعد   "

 . "وموظفي البلديات"

- " عبارة  والئحته  إضافة 

عبارة التنفيذية  بعد   "

أل  هذا  "بالمخالفة  حكام 

 . القانون"

-  " عبارة  بقرار  إضافة 

من  أو  الوزير  عن  يصدر 

 " في نهاية المادة.يفوضه 

 

بشؤون  المختص  الوزير  مع 

بعض  بتخويل  البلديات 

المختصة  الوزارة  موظفي 

وموظفي  البلديات  بشؤون 

العاصمة البلديات    وأمانة 

الضبط  مأموري  صفة 

انشغاالت  لضبط  القضائي 

التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا  

التنفيذية   القانون  والئحته 

له وا تنفيذنا  الصادرة  لقرارات 

الالزمة  المااضر  وتارير 

لذلك ورفعها للوزير المختص 

نحالتها  البلديات  بشؤون 

بقرار يصدر عن للنيابة العامة  

 .الوزير أو من يفوضه
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 (: 17مادة )

بشؤون وزير  لل المختص 

بعض   البلديات  استرثرناء 

أو األحياء  القرى  أو  المناطق 

أو الطرق من تطبيق بعض أو 

أو  القانون  هذا  أحكام  كل 

له  المنفذة  القرارات 

العتبارات تاريخية أو تجارية 

األحكام  بيان  مع  مالية  أو 

الخاصة بانشغال فيها ورسوم 

 هذا انشغال.

 (: 17مادة )

بشؤون  المختص  للوزير 

ا على  بناءن  قتراح البلديات 

أمانة  أو  المختصة  البلدية 

بعض  استثناء  العاصمة 

أو األحياء  القرى  أو  المناطق 

أو الطرق من تطبيق بعض أو 

أو  القانون  هذا  أحكام  كل 

له  المنفذة  القرارات 

العتبارات تاريخية أو تجارية 

األحكام  بيان  مع  مالية  أو 

الخاصة بانشغال فيها ورسوم 

 هذا انشغال

 

 (: 17مادة ) 

 

عبارة  إض الئحته "افة   أو 

عبارة    التنفيذية" "أو قبل 

 .القرارات المنفذة له"

 

 (: 17مادة )

بشؤون  المختص  للوزير 

اقتراح  على  بناءن  البلديات 

أمانة  أو  المختصة  البلدية 

بعض  استثناء  العاصمة 

أو األحياء  القرى  أو  المناطق 

أو الطرق من تطبيق بعض أو 

القانون   هذا  أحكام  أو كل 

ا  التنفيذية  تهالئح لقرارات أو 

تاريخية  المنفذة له العتبارات 

بيان  مع  مالية  أو  تجارية  أو 

األحكام الخاصة بانشغال فيها 

 ورسوم هذا انشغال. 
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 المادة الثالثة 

 

تُضرراف إلى المرسرروم بقانون  

بشرررأن    1996( لسرررنة 2رقم )

إشررررغرال الطرق العرامرة مرادة 

( بررقرم  ا(،  مركرررن   14جررديرردة 

 نصها اآلتي: 

 

 

 ا(: مكررو  14مادة )

الشوارع  إشغال  ياظر 

العامة  والساحات  والميادين 

بقصد   المعروضة  بالمركبات 

وللبلدية  االيجار،  أو  البيع 

العاصمة  أمانة  أو  المختصة 

 المادة الثالثة 

حذف المادة مع إعادة ترقيم   -

 المواد الالحقة.
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وضع إنذار مكتوب على هذه 

برفعها خالل   اثنين المركبات 

تاريخ   وسبعين من  ساعة 

في  المتخذ  وانجراء  اننذار، 

مدة  انتهاء  بعد  الشأن  هذا 

 اننذار.

في حالة المخالفة يج  على و

أمانة  أو  المختصة  البلدية 

العاصمة ضبط هذه المركبات 

لديها بعد  وحج ها  ولها   ،

تاريخ  من  أشهر  ثالثة  مضي 

صاحبها  تقدم  وعدم  الاج  

وسداد   الستردادها 

في  تتصرف  أن  المصاريف، 

في  ببيعها  المركبات  تلك 
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وتخصم  العلني،  الم اد 

ويودع المصاريف من ثمنها،  

 باقي الثمن على  مة المالك.

 

مس  البلدية ؤووتخلي  لية 

العاصمة  أمانة  أو  المختصة 

تصي   أضرار  أي  عن 

أو  الرفع  أثناء عملية  المركبة 

 النقل أو الاج .

بإحالة  انخالل  دون  و لك 

الماكمة  إلى  المخالف 

العقوبة   لفرض المختصة  

الفقرة  في  عليها  المنصوص 

( المادة  من  من 15األولى   ) 

 هذا القانون. 
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 المادة الرابعة 

تُعدل الالئاة التنفيذية للقانون 

)  ةالصادر رقم  ( 4بالقرار 

يتناس    1996لسنة   بما 

 وأحكام هذا القانون. 

 المادة الرابعة 

حذف المادة مع إعادة ترقيم   -

 الالحقة.المواد 

 

 

 المادة الخامسة  

 

 

 

الوزراء  مجلس  رئيس  على 

 – ُكل فيما يخصه    –والوزراء  

القانون،  هذا  أحكام  تنفيذ 

 الثالثةالمادة الخامسة المادة  

 بعد إعادة الترقيم

 

الموافقة على نص المادة كما   -

 مشروع القانون. ورد في 

 الثالثةالمادة 

 

 

 

الوزراء  مجلس  رئيس  على 

 – ُكل فيما يخصه    –والوزراء  

القانون،  هذا  أحكام  تنفيذ 
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 نصوص الواد كما أقرتها اللجنة  توصية اللجنة  قرار جملس النواب  مشروع القانون نصوص مواد   القانون النافذ 

التالي  اليوم  من  به  ويُعمل 

الجريدة  في  نشره  لتاريخ 

 الرسمية.

التالي  اليوم  من  به  ويُعمل 

الجريدة  في  نشره  لتاريخ 

 الرسمية.

 

 

 


