املـالحــق
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ملحق رقم ()1

التقرير التكميلي للجنة املرافق

العامة والبيئة خبصوص مشروع
قانون بشأن تنظيم عملية

استخراج الرمال البحرية وبيعها
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون

املقدم من جملس النواب).
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التاريخ  32 :أبريل 3022م

التقرير التكميلي األول للجنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب)

دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث
مقدمـة :
بتاريخ  6مارس 3102م أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس
جملس الشورى خطابـًا برقم (  636ص ل م ب /ف 2د ) 2إىل جلنة املرافق العامة
والبيئة ،بناءً على قرار اجمللس يف جلسته التاسعة عشرة املنعقدة بتاريخ  4مارس ،3102
بإعادة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية
وبيعها (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس النواب) ،على أن تتم دراسته
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماعني التاليني:
رقـم االجتمـاع

تارخيـــه

االجتماع احلادي عشر

 36مارس 3102م

االجتماع الثاين عشر

 06أبريل 3102م

( )3اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القـانون موضـوع
البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي:
 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ( .مرفق) مذكرة املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس ( .مرفق ) املرسوم بقانون رقم ( )46لسنة  3103بإنشاء وتنظيم اجمللس األعلـى للبيئـة.(مرفق)

 املرسوم بقانون رقم ( )44لسنة  3103بتعديل املادة ( )0من املرسوم بقانونرقم ( )31لسنة  3113بشأن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثـروة البحريـة.
(مرفق)

 قرار جملس النواب ومرفقاته ( .مرفق ) مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة و دائرة الشؤون القانونية بشأنه( .مرفق )
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 مداخالت أصحاب السعادة أعضاء اجمللس يف جلسة اجمللس السادسـة عشـرةبتاريخ

 00فرباير 3102م ،وجلسة اجمللس التاسعة عشرة بتـاريخ  4مـارس

3102م.
( )2وبدعوة من اللجنة ،شارك يف اجتماعيها وزارة شؤون البلديات والتخطيط
العمراين حيث حضر كل من:

 صاحب السعادة الدكتور مجعة بن أمحد الكعيب وزير شؤون البلديات والتخطيطالعمراين.
 -السيـد عبـداهلل عبــداللطيــف

الوكيل املساعد للثروة البحرية.

 -السيـدة ابتســام عبــداهلل خلف

مدير إدارة الثروة السمكية.

 -السيــد عبداحلي صا ح محمــود

مستشار قانوين.

 كما شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس:

 -األستـاذ محسـن محيـد مرهـون

املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 -الدكتـور محمـد عبداهلل الـدليمي

املستشار القانوين لشؤون اللجان.

 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة خولـة حسـن هاشـم.
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ثانيـًا :رأي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين:
كان لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين بعض املالحظات على عدد من بنود
ومواد مشروع القانون ،حيث اقترحت بعض التعديالت عليه ،وبعد عدة مناقشات بني
اللجنة والوزارة مت التوافق بني الطرفني للخروج بصيغة هنائية آخذين بعني االعتبار
املالحظات اليت تقدمت هبا الوزارة.
ثالثـًا :رأي اللجنــة:
تدارست اللجنة مواد مشروع القانون حبضور املستشارين القانونيني لشؤون اللجان
باجمللس ،وممثلني عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراين ،كمـا حبثـت أوجـه
املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل ممثلي الوزارة ،وقد أخذت اللجنـة بعـني االعتبـار
االقتراحات اليت طرحها أصحاب السعادة أعضاء اجمللس خبصوص بعـض املـواد أانـاء
مناقشة مشروع القانون ،وانتهت اللجنة إىل إجراء بعض التعديالت الالزمة على مـواد
مشروع القانون واملوضحة يف جدول تقرير اللجنة.

رابعـًا -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 23من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .2سعادة األستاذة لولـوة صالــح العوضـي
.3

سعادة األستاذ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري
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مقررًا أصليـًا.
مقررًا احتياطيـًا.

خامسـًا -توصيـة اللجنـة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ،فإن اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على مشروع قانون مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عمليةاستخراج الرمال البحرية وبيعها (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس
النواب) ،وذلك بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجعـة محمــد مجعــة الكعيب

فــؤاد أمحـد احلاجــي

رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة

الديباجة

توصية اللجنة
الديباجة

 إضافة عبارة "وعلى املرسـوم املوافقة على قرار جملس النوابـنة بتعديل الديباجة ،مع إضافة عبارة
ـم ( )24لسـ
ـانون رقـ
بقـ
 3002بإصــدار قــانون ( وعلى املرسوم بقانون رقم ()54
البلديات ،املعدل بالقانون رقم لسنة  3023بتعديل املادة ()2
( )23لسنة  3002بتعـديل من املرسوم بقانون رقم ()30
بعض أحكام قانون البلـديات لسنة  3003بشأن تنظيم صيد
الصادر باملرسوم بقانون رقـم واستغالل ومحاية الثروة البحرية،
واملرسوم بقانون رقم ( )54لسنة

( )24لسنة ."،3002

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة  3023بإنشاء وتنظيم اجمللس
األعلى للبيئة )
بعد التعديل:
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
الديباجة

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة حنن محد بن عيسـى آل خليفـة  -وذلك لصدور املرسومني بقانون حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
املذكورين أعاله بعد تقدمي مشروع ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
القانون.
بعد االطالع على الدستور،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة وعلى املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
 0360بشأن أخذ الرمل واحلصى
واحلجارة الالزمة لعمليات الدفن أو
البناء ونقلها،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()01
لسنة  0312بشأن إلـاام مـالك
األراضي مبصاريف دفن أراضيهم،
وعلى قانون محاية احلياة الفطريـة
الصادر باملرسوم بقانون رقـم ()3
لسنة  ،0334املعـدل باملرسـوم

 0360بشأن أخذ الرمل واحلصى
واحلجارة الالزمة لعمليات الدفن أو
البناء ونقلها،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()01
لسنة  0312بشأن إلـاام مـالك
األراضي مبصاريف دفن أراضيهم،
وعلى قانون محاية احلياة الفطريـة
الصادر باملرسوم بقانون رقـم ()3
لسنة  ،0334املعـدل باملرسـوم
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 0360بشأن أخذ الرمل واحلصى
واحلجارة الالزمة لعمليات الدفن أو
البناء ونقلها،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()01
لسنة  0312بشأن إلـاام مـالك
األراضي مبصاريف دفن أراضيهم،
وعلى قانون محاية احلياة الفطريـة
الصادر باملرسوم بقانون رقـم ()3
لسنة  ،0334املعـدل باملرسـوم

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

بقانون رقم ( )03لسنة ،3111
بقانون رقم ( )03لسنة ،3111
وعلى قانون البيئة الصادر باملرسوم وعلى قانون البيئة الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )30لسـنة  ،0336بقانون رقم ( )30لسـنة ،0336
املعدل باملرسوم بقانون رقـم ( )1املعدل باملرسوم بقانون رقـم ()1
لسنة ،0336

لسنة ،0336

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
بقانون رقم ( )03لسنة ،3111
وعلى قانون البيئة الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )30لسـنة ،0336
املعدل باملرسوم بقانون رقـم ()1
لسنة ،0336

وعلى املرسوم بقانون رقم ()24

وعلى املرسوم بقانون رقم ()24

لسنة  3002بإصـدار قـانون

لسنة  3002بإصـدار قـانون

البلديات ،املعدل بالقانون رقـم

البلديات ،املعدل بالقانون رقـم

( )23لسنة  3002بتعديل بعض

( )23لسنة  3002بتعديل بعض

باملرسوم لقانون رقم ( )24لسنة

باملرسوم لقانون رقم ( )24لسنة

،3002

،3002

أحكام قانون البلديات الصـادر
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أحكام قانون البلديات الصـادر

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

وعلى قانون تنظيم صيد واستغالل وعلى قانون تنظيم صيد واستغالل
ومحاية الثروة البحريـة الصـادر ومحاية الثروة البحريـة الصـادر
باملرسوم بقانون رقم ( )31لسـنة باملرسوم بقانون رقم ( )31لسـنة
،3113
،3113
وعلى القانون رقـم ( )31لسـنة
 3116بشأن محايـة الشـواط
والسواحل واملنافذ البحرية،
وعلى القانون رقـم ( )42لسـنة
 3116باعتبار خليج توبلي منطقة
حممية طبيعية،
أقر جملس الشورى وجملس النـواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:

وعلى القانون رقـم ( )31لسـنة
 3116بشأن محايـة الشـواط
والسواحل واملنافذ البحرية،
وعلى القانون رقـم ( )42لسـنة
 3116باعتبار خليج توبلي منطقة
حممية طبيعية،
أقر جملس الشورى وجملس النواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
وعلى املرسوم بقانون رقم ()54
لسنة  3023بتعديل املـادة ()2
من املرسوم بقـانون رقـم ()30
لسنة  3003بشأن تنظيم صـيد
واستغالل ومحاية الثروة البحرية،
واملرسوم بقانون رقم ( )54لسنة

 3023بإنشاء وتنظـيم اجمللـس
األعلى للبيئة.
وعلى قانون تنظيم صيد واستغالل
ومحاية الثروة البحريـة الصـادر
باملرسوم بقانون رقم ( )31لسـنة
،3113
وعلى القانون رقـم ( )31لسـنة

نصوص املواد

نصوص مشروع القانون

توصية اللجنة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

 -إعادة صياغة املادة.

 -إعادة صياغة املادة.

التعديل:

التعديل:

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
 3116بشأن محايـة الشـواط
والسواحل واملنافذ البحرية،
وعلى القانون رقـم ( )42لسـنة
 3116باعتبار خليج توبلي منطقة
حممية طبيعية،
أقر جملس الشورى وجملس النـواب
القانون اآليت نصه ،وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
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مادة ()2

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ال جيوز استخراج الرمال البحريـة يُحظر استخراج الرمال البحريـة  -2حيظر استخراج الرمال  -2حيظر استخراج الرمال
دون احلصول على تـرخيص مـن إال بعد احلصول على ترخيص من البحرية دون احلصول على البحرية دون احلصول على
وزير شئون البلديات الاراعة وبعد الوزير املختص بشئون البلديات .ترخيص من الوزير املسؤول عن ترخيص من الوزير املسؤول عن
موافقة اجمللس البلـدي املخـتص ،ويكون استخراج الرمال البحرية تنظيم صيد واستغالل ومحاية تنظيم صيد واستغالل ومحاية
وجيب أن يكون استخراج الرمـال حتت اإلشراف املباشر لكل مـن :الثروة البحرية ،وبعد أخذ موافقة الثروة البحرية ،وبعد أخذ موافقة
البحرية حتت اإلشراف املباشر مـن إدارة محاية الثروة البحرية باهليئـة اجلهات ذات العالقة وأخذ رأي اجلهات ذات العالقة وأخذ رأي
وزارة شئون البلـديات والاراعـة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة البلدية املعنية ،وحتدد الالئحة البلدية املعنية ،وحتدد الالئحة
والبلدية املختصة.
التنفيذية هذه اجلهات.
واحلياة الفطرية ،والبلدية املختصة .التنفيذية هذه اجلهات.
إن اللجنة قد أعادت صياغة املادة
لألسباب التالية:
 إن الوزير املختص يتحملاملسؤولية القانونية والسياسية عن
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

هذا القرار وبالتايل ال ميكن أن
يتوقف إصدار القرار على موافقة
اجملالس البلدية ،وان تعليق إصدار
القرار من الوزير املسؤول على
موافقة اجمللس البلدي قد يعرقل
إصدار هذا القرار لذلك ترى اللجنة
بأن أخذ رأي البلدية املختصة يكفي
لالستئناس عند إصدار القرار.
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

كما أقرهتا اللجنة

 وقامت اللجنة بتغيري مسمىالوزير املختص بشؤون البلديات إىل
الوزير املسؤول ،وذلك لعدم ارتباط
اجلهة املسؤولة عن صيد واستغالل
ومحاية الثروة البحرية بوزارة شؤون
البلديات والاراعة بعد صدور
املرسوم بقانون رقم ( )46لسنة
 3103بإنشاء وتنظيم اجمللس
األعلى للبيئة ،واحتمال تغيري هذا
االرتباط مستقبال ،علماً بأن اجمللس
ينهج هذا النهج يف كافة مشروعات
القوانني املماالة.
-3
717

حيظر

تصدير

الرمال

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
املستخرجة خارج مملكة البحرين

 -3حيظر تصدير الرمال إال مبوافقة الوزير املسؤول.
املستخرجة خارج مملكة البحرين
إال مبوافقة الوزير املسؤول.
 وضعت اللجنة هذا احلظر ،منأجل احملافظة على الرمال
املستخرجة يف داخل الدولة،
باعتبارها من قبيل الثروة
الوطنية ،ولتجنب ارتفاع
األسعار ،نتيجة تصديرها.

 -2يتوىل جملس الوزراء حتديـد
رسم ال يقل عـن عشـرة فالف
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 -2يتوىل جملس الوزراء حتديـد دينار وال يزيد عن مخسني ألـف
رسم ال يقل عـن عشـرة فالف دينار سـنوياً للحصـول علـى
دينار وال يزيد عن مخسني ألـف ترخيص لنشاط استخراج الرمال
دينار سـنوياً للحصـول علـى البحرية .وحتدد الالئحة التنفيذية
ترخيص لنشاط استخراج الرمال للقانون الشروط الالزمة إلصدار

البحرية .وحتدد الالئحة التنفيذية الترخيص للشخص الطبيعـي أو
للقانون الشروط الالزمة إلصدار الشخص االعتباري.
الترخيص للشخص الطبيعـي أو
الشخص االعتباري.

 -5مع مراعاة أحكام املرسوم
بقانون رقم ( )32لسنة 2992

 -5مع مراعاة أحكام املرسوم بشأن البيئة وتعديالته ،يكون
بقانون رقم ( )32لسنة  2992استخراج الرمال البحرية وبيعها
بشأن البيئة وتعديالته ،يكون حتت اإلشراف املباشر والرقابة
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

استخراج الرمال البحرية وبيعها املباشرة لإلدارة املختصة بالثروة
حتت اإلشراف املباشر والرقابة البحرية يف الوزارة املعنية بتنظيم
املباشرة لإلدارة املختصة بالثروة صيد واستغالل ومحاية الثروة
البحرية يف الوزارة املعنية بتنظيم البحرية.
صيد واستغالل ومحاية الثروة

البحرية.
مادة ()3

مادة ()3
مادة ()3
 تغيري عبارة (على وزارة شئون  -إعادة صياغة املادة.البلديات والاراعة بالتنسيق مع
اجلهة املختصة بشـئون البيئـة

مراعاة) إىل (تتـوىل الـوزارة
املختصة بشـئون البلـديات
بالتنسيق مع اجلهة املختصـة
711

مادة ()3

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بشئون البيئة والثروة السمكية
واحلياة الفطرية).
 إضافة كلمة (شريطة) قبل كلمةـارة
ـواردة يف العبـ
ـدم) الـ
(عـ
األخرية من املادة ،وتعديل مـا
يلام.

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
التعديل:

على وزارة شئون البلديات والاراعة تتوىل الوزارة املختصة بشئون  .2تشكل جلنة بقرار مـن الـوزير  .2تشكل جلنة بقرار مـن الـوزير
بالتنسيق مع اجلهة املختصة بشئون البلديات بالتنسيق مع اجلهة املسؤول عن تنظيم صيد واستغالل املسؤول عن تنظيم صيد واستغالل
البيئة مراعاة حتديد مواقع معينة يف املختصة بشئون البيئة والثروة ومحاية الثروة البحرية برئاسة وكيل ومحاية الثروة البحرية برئاسة وكيل
البحر لسحب الرمال ،وعدم السمكية واحلياة الفطرية حتديد الوزارة يف اجلهة املعنيـة املـذكورة الوزارة يف اجلهة املعنيـة املـذكورة
تعريض احلياة الفطرية والثروة مواقع معينة يف البحر لسحب أعاله ،وعضوية ممثلني عن كل مـن أعاله ،وعضوية ممثلني عن كل مـن
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة
البحرية للخطر.

نصوص املواد

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

كما أقرهتا اللجنة

الرمال ،شريطة عدم تعريض احلياة وزارة الداخلية ،ووزارة اإلسـكان ،وزارة الداخلية ،ووزارة اإلسـكان،
ـؤون
ـغال ،وإدارة شـ
ـؤون ووزارة األشـ
ـغال ،وإدارة شـ
ووزارة األشـ
الفطرية والثروة البحرية للخطر.
املوانئ واملالحة البحرية ،واجمللـس املوانئ واملالحة البحرية ،واجمللـس

األعلــى للبيئــة واإلدارة العامــة األعلــى للبيئــة واإلدارة العامــة

للتخطــيط العمــراين ،والبلديــة للتخطــيط العمــراين ،والبلديــة
املختصة.

املختصة.

وللوزير بناءً على اقتـراح اللجنـة وللوزير بناءً على اقتـراح اللجنـة
اضافة أية جهات أخرى إىل هـذه اضافة أية جهات أخرى إىل هـذه

اللجنة.

 ترى اللجنة ضـرورة تشـكيلاللجنة املذكورة من مجيع اجلهـات
اليت هلا عالقة بتنظيم صيد واستغالل
ومحاية الثروة البحرية وكل ما لـه
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اللجنة.

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

صلة بشـؤون األمـن واملالحـة
البحرية.

 .3تقترح اللجنة حتديد مواقع  .3تقترح اللجنة حتديد مواقع
معينة يف البحر الستخراج معينة يف البحر الستخراج
الرمال ،مع مراعاة عدم تعريض الرمال ،مع مراعاة عدم تعريض
احلياة الفطرية والثروة البحرية احلياة الفطرية والثروة البحرية

للخطر ،واحملافظة على سالمة للخطر ،واحملافظة على سالمة
البيئة البحرية.
البيئة البحرية.

ويصدر قرار من الوزير املسؤول ويصدر قرار من الوزير املسؤول
بتحديد هذه املواقع.
بتحديد هذه املواقع.

 .2حيظر استخراج الرمال من  .2حيظر استخراج الرمال من
غري املواقع اليت حيددها الوزير.
غري املواقع اليت حيددها الوزير.
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة
تأخذ الرقم ( )2مع إعادة ترقيم
املواد الالحقة
مادة ()2

مادة ()2

للوزير املسؤول عن تنظيم صيد للوزير املسؤول عن تنظيم صيد
واستغالل ومحاية الثروة البحرية واستغالل ومحاية الثروة البحرية

أن يصدر قراراً مسبباً برفض منح أن يصدر قراراً مسبباً برفض منح
الترخيص إذا مل يكن مستوفياً الترخيص إذا مل يكن مستوفياً
للشروط املنصوص عليها يف للشروط املنصوص عليها يف
القانون

والالئحة

التنفيذية القانون

والالئحة

التنفيذية

والقرارات الصادرة تنفيذاً هلذا والقرارات الصادرة تنفيذاً هلذا
القانون .ولطالب الترخيص التظلم القانون .ولطالب الترخيص التظلم
من هذا القرار خالل اسبوعني من من هذا القرار خالل اسبوعني من
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

تاريخ اخطاره به ،وعلى الوزير تاريخ اخطاره به ،وعلى الوزير
البت يف التظلم واخطار املتظلم البت يف التظلم واخطار املتظلم
كتابياً بالقرار الصادر بشأنه خالل كتابياً بالقرار الصادر بشأنه خالل
اسبوعني من تاريخ تقدميه ،وجيوز اسبوعني من تاريخ تقدميه ،وجيوز
ملن رفض تظلمه الطعن به أمام ملن رفض تظلمه الطعن به أمام
احملكمة املختصة خالل ثالثني يوماً احملكمة املختصة خالل ثالثني يوماً

من تاريخ اخطاره برفض التظلم أو من تاريخ اخطاره برفض التظلم أو
من تاريخ انقضاء امليعاد احملدد من تاريخ انقضاء امليعاد احملدد
للبت يف التظلم إذا مل يصدر الوزير للبت يف التظلم إذا مل يصدر الوزير
قراراً بشأنه.
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قراراً بشأنه.

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة
تأخذ الرقم ( )5مع إعادة ترقيم
املواد الالحقة
مادة ()5

جيوز للوزير إلغاء الترخيص يف أي
من احلاالت اآلتية:
 -2إذا فقد املرخص له شرطاً من
شروط منح الترخيص.
 -3إذا أخل املرخص له اخالالً
جسيماً بأحكام هذا القانون
واللوائح والقرارات الصادرة
تنفيذاً له ،أو بأي شرط من
710

مادة ()5
جيوز للوزير إلغاء الترخيص يف أي
من احلاالت اآلتية:
 -2إذا فقد املرخص له شرطاً من
شروط منح الترخيص.
 -3إذا أخل املرخص له اخالالً
جسيماً بأحكام هذا القانون
واللوائح والقرارات الصادرة

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

كما أقرهتا اللجنة
تنفيذاً له ،أو بأي شرط من

شروط الترخيص.
 -2إذا مل يبدأ املرخص له

شروط الترخيص.

استخراج الرمال خالل ستة  -2إذا مل يبدأ املرخص له
أشهر

من

تاريخ

منحه

الترخيص.

 -5إذا اقتضت املصلحة العامة
الغاء الترخيص.

استخراج الرمال خالل ستة
أشهر

من

الترخيص.

 -5إذا اقتضت املصلحة العامة
الغاء الترخيص.

وللمرخص له يف هذه األحوال
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تاريخ

منحه

نصوص املواد

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()2

مادة ()2
 -إعادة صياغة املادة لتصبح على

كما أقرهتا اللجنة

التظلم من قرار الغاء الترخيص وللمرخص له يف هذه األحوال
والطعن

فيه

طبقاً

للمدد التظلم من قرار الغاء الترخيص

واالجراءات املنصوص عليها يف والطعن
املادة ( )2من هذا القانون.

فيه

طبقاً

للمدد

واالجراءات املنصوص عليها يف
املادة ( )2من هذا القانون.

مادة ( - )2مادة ()4
بعد إعادة الترقيم

مادة ()4

النحو الوارد يف الـنص بعـد
 إعادة صياغة املادة.التعديل:
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

التعديل:

عند استخراج الرمال البحرية ،سواء يُحتسب سعر املتر املكعب من  .2حيتسب سعر املتر املكعب من  .2حيتسب سعر املتر املكعب من
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بواسطة وزارة شئون البلديات الرمال البحرية املستخرجة بالقيمة الرمال البحرية املستخرجة أخذاً الرمال البحرية املستخرجة أخذاً
والاراعة أو حتت إشرافها عن طريق السوقية له وقت استخراجه ،ويتم باالعتبار القيمـة السـوقية لـه باالعتبار القيمـة السـوقية لـه
شركة تنشؤها هلذا الغرض ،حيتسب حتديد تلك القيمة بقرار من الوزير وأغراض استخدامه ،ويتم حتديد وأغراض استخدامه ،ويتم حتديد
سعر املتر املربع بالقيمة السوقية له املختص بشئون البلديات بعد تلك القيمة بقرار مـن الـوزير تلك القيمة بقرار مـن الـوزير

وقت سحبه ،ومبوافقة اجملالس موافقة جملس الوزراء.
البلدية على القيمة اليت حتدد بقرار وتؤول حصيلة البيع إىل اخلزانة
من وزير شئون البلديات والاراعة ،العامة للدولة ،وجيوز هلا ختصيص
وتراجع سنويا أو عند حصول أي جزء من هذه احلصيلة بنسبة ال
تغيري يف قيمة الرمال يصل إىل تزيد عن  %2للصناديق املالية
 %31عن املقرر يف القرار ،وتورد ذات الشأن بدعم قطاع الصيد
مبالغ ذلك إىل احلساب العام ومحاية البيئة.
للدولة.

املسـؤول عـن تنظـيم صـيد املسـؤول عـن تنظـيم صـيد
واستغالل ومحاية الثروة البحرية واستغالل ومحاية الثروة البحرية

بعد موافقة جملس الوزراء.

بعد موافقة جملس الوزراء.

 .3تتم مراجعة سعر املتر املكعب  .3تتم مراجعة سعر املتر املكعب
للرمال البحرية املستخرجة مـرة للرمال البحرية املستخرجة مـرة
كل سـنتني أو عنـد اقتضـاء كل سـنتني أو عنـد اقتضـاء
الضرورة.

الضرورة.

 .2تؤول حصيلة بيـع الرمـال  .2تؤول حصيلة بيـع الرمـال
البحرية املستخرجة إىل اخلزانـة البحرية املستخرجة إىل اخلزانـة
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نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

العامة للدولة.

 رأت اللجنة بانه ال ميكن بيعالرمال إىل من سيقوم باستخراجه
بالقيمة السوقية له وال بد من وجود
هامش من الربح ،لذلك ترى اللجنة
بأن تسعرية الرمال تقوم على
اعتبارات كثرية ومنها مراعاة
األسعار السائدة يف السوق،
وأغراض استخدامه.
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
العامة للدولة.

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة
تأخذ الرقم ( )2مع إعادة ترقيم
املواد الالحقة
مادة ()2

مادة ()2

يف حالة قيام اجلهة املرخص هلا يف حالة قيام اجلهة املرخص هلا
باستخراج كمية من الرمال أكثر باستخراج كمية من الرمال أكثر

من الكمية احملددة هلا ،يكون من الكمية احملددة هلا ،يكون
لإلدارة املختصة بالثروة البحرية لإلدارة املختصة بالثروة البحرية
حق التصرف بالكمية الزائدة ،حق التصرف بالكمية الزائدة.
وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية
املستخرجة الزائدة إىل اخلزانة املستخرجة الزائدة إىل اخلزانة
العامة للدولة.
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العامة للدولة.

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

كما أقرهتا اللجنة

مادة مستحدثة
تأخذ الرقم ( )4مع إعادة ترقيم
املواد الالحقة
مادة ()4

مادة ()4

تلتزم اجلهة املرخص هلا باستخراج تلتزم اجلهة املرخص هلا باستخراج
الرمال

بالتعويض

عن

مجيع الرمال

بالتعويض

عن

مجيع

األضرار اليت ترتبت على خمالفتها األضرار اليت ترتبت على خمالفتها
ألحكام هذا القانون.
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ألحكام هذا القانون.

نصوص املواد

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()5

مادة ( – )5مادة ()4

توصية اللجنة
مادة ()5

بعد إعادة الترقيم

 -إعادة صياغة املادة ( )5من

 إعادة صياغة املادة لتصبح علىالنحو الوارد يف الـنص بعـد
بعد املادة اخلاصة بالعقوبات،
التعديل:
فتأخذ الرقم (.)9
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
مشروع القانون ،ونقلها إىل ما

التعديل:
مادة ()4
يُصدر الوزير املخـتص بشـئون
تصدر االشتراطات الفنية لتنفيذ هذا البلديات بعد موافقـة اجملـالس
القانون بقرار من وزير شئون البلدية الالئحة التنفيذيـة هلـذا
البلديات والاراعة بعد موافقة القانون ،وذلك خـالل مـدة ال
تتجاوز ستة أشهر مـن تـاريخ
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

اجملالس البلدية ،وذلك خالل مدة ال صدور هذا القانون.
تتجاوز االاة أشهر من تاريخ
صدور هذا القانون.
مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

 املوافقة على قرار جملس النوابحبذف هذه املادة ،ملا تعنيه من
سريان أحكام القانون بأار رجعي
على عمليات الدفان اليت متت قبل
صدوره ،مما يتعارض مع
االعتبارات القانونية والعملية ،واليت
تتمثل يف املساس باملراكا القانونية
اليت استقرت ،باإلضافة إىل صعوبة
حصر كميات الرمال البحرية

يسري هذا القانون على عمليات  -حذف هذه املادة.
الدفان اليت متت قبل صدوره ،وبأار
رجعي وحبيث حيتسب سعر املتر
املربع بالقيمة السوقية له وقت
صدور القانون خالفا حلكم املادة
( )2من هذا القانون هبذا الشأن.
وتشكل جلنة برئاسة رئيس اجمللس
البلدي ملنطقة املنامة ،وعضوية ممثلني
عن اجملالس البلدية بواقع ممثل عن
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

املستخرجة خالل الفترة السابقة
على صدور القانون.

كل جملس بلدي يعينه اجمللس
البلدي ،ووزارة شئون البلديات
والاراعة ،واجلهة املختصة بالثروة
البحرية ،ووزارة األشغال ،مبا ال
جياوز تسعة أعضاء ،ويصدر
بتشكيل اللجنة قرار من وزير شئون
البلديات والاراعة ،وتتوىل اللجنة
حصر عمليات الدفان اليت متت قبل
صدور هذا القانون ،وكميات
الرمال اليت سحبت من البحر،
وكذلك حصر الرمال املسحوبة
ألغراض أخرى غري الدفان ،وحتديد
اجلهة اخلاصة اليت قامت بعمليات
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

السحب ،واحتساب قيمة الرمال
املسحوبة ،وإلاام اجلهة اليت قامت
بسحب الرمال بقيمته بالطريق
اإلداري ،وذلك خالل سنتني من
تاريخ صدور هذا القانون.
وجيوز تقسيط سداد قيمة الرمال،
بقرار من اللجنة املشكلة وفقاً هلذه
املادة ،بعد االطالع على البيانات
املالية املدققة للجهة اخلاصة اليت
قامت بالدفان ،وبشرط أال جتاوز
مدة السداد مخس سنوات من تاريخ
صدور هذا القانون ،وحبيث تتوىل
وزارة شئون البلديات والاراعة
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نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

اختاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية
الستالم األقساط املستحقة،
وإيداعها يف احلساب العام للدولة.
ويف مجيع األحوال ،يكون للدولة
حق امتياز على ما مت استعمال
الرمال املدفونة ألجله.
مادة ()2

مادة ( – )2مادة ()5

مادة ( - )2مادة ()3

بعد إعادة الترقيم

بعد إعادة الترقيم

 إعادة صياغة املادة.وعلى ذلك يكون نص املادة بعد  -إعادة صياغة املادة ،مع مراعاة
إعادة ترقيمها لتأخذ الرقم (.)1
التعديل:
مادة ()5
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مادة ()3

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

يعاقب باحلبس والغرامة اليت ال تقل يُعاقب باحلبس والغرامة الـيت ال وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
عن مائة ألف دينار من خيالف تقل عن مائة ألف دينار وال جتاوز التعديل:
أحكام هذا القانون أو القرارات مائتني ومخسني ألف دينار كل من
 .2يُعاقب باحلبس والغرامة اليت ال
املنفذة له أو بإحدى هاتني خيالف أحكام هـذا القـانون أو
تقل عن مخسني ألف دينار وال
العقوبتني.
القرارات املنفذة لـه أو بإحـدى
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني ،وذلك بالنسـبة
هاتني العقوبتني كل من خيالف
للمخالفات اليت تقع بعـد نفـاذ
أحكام هذا القانون.
أحكام هذا القانون .أما بالنسـبة
ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف
ملا وقع من خمالفات قبـل ذلـك
العقوبة.
فيكتفي بشأهنا بـالتعويض طبقـاً
 رأت اللجنة بأن الغرامة املقررةألحكام القانون املدين.
ملخالفة هذا القانون طبقاً ملا ورد يف
مشروع القانون وقرار جملس النواب
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كما أقرهتا اللجنة

 .2يُعاقب باحلبس والغرامة اليت ال
تقل عن مخسني ألف دينار وال
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من خيالف
أحكام هذا القانون.
ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف
العقوبة.

نصوص املواد

نصوص مشروع القانون

توصية اللجنة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()5

مادة ( – )5مادة ()4

مادة ( - )5مادة ()9

بعد إعادة الترقيم

بعد إعادة الترقيم

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املوقر مبالغ فيها ،ولذلك أوصت
بتخفيضها.

 .3يعاقب على الشروع يف  .3يعاقب على الشروع يف
ارتكاب اجلرمية بنصف العقوبة ارتكاب اجلرمية بنصف العقوبة
املقررة للجرمية التامة.

 إعادة صياغة املادة لتصبح على  -إعادة صياغة املادة ( )4منالنحو الوارد يف الـنص بعـد مشروع القانون ،مع مراعاة إعادة
ترقيمها لتأخذ الرقم (.)3
التعديل:

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

التعديل:
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املقررة للجرمية التامة.

مادة ()9

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مادة ()4
يُصدر الوزير املخـتص بشـئون يصدر الوزير املسؤول عن تنظيم يصدر الوزير املسؤول عن تنظيم
البلديات بعد موافقـة اجملـالس صيد واستغالل ومحاية الثروة صيد واستغالل ومحاية الثروة

تصدر االشتراطات الفنية لتنفيذ هذا البلدية الالئحة التنفيذيـة هلـذا البحرية الالئحة التنفيذية للقانون ،البحرية الالئحة التنفيذية للقانون،
القانون بقرار من وزير شئون القانون ،وذلك خـالل مـدة ال وذلك خالل مدة ال تتجاوز ستة وذلك خالل مدة ال تتجاوز ستة
البلديات والاراعة بعد موافقة تتجاوز ستة أشهر مـن تـاريخ أشهر من تاريخ صدوره ،كما أشهر من تاريخ صدوره ،كما
يصدر القرارات الالزمة لتنفيذ يصدر القرارات الالزمة لتنفيذ
اجملالس البلدية ،وذلك خالل مدة ال صدور هذا القانون.
تتجاوز االاة أشهر من تاريخ
هذا القانون.
هذا القانون.
صدور هذا القانون.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()4

مادة ( - )4مادة ()2

مادة ( - )4مادة ()22

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هذا
القانون ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.

بعد إعادة الترقيم
دون تعديل

بعد إعادة الترقيم

مادة مستحدثة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ()20

تأخذ الرقم ()20
يلغى كل نص خيالف أحكام هذا يلغى كل نص خيالف أحكام هـذا
القانون.
القانون.

 -إضافة عبارة (ملرور ثالثني يومـًا

من) بعد عبارة ( من اليوم التايل ).

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
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مادة ()22

نصوص مشروع القانون
كما وردت من احلكومة

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

على رئيس جملس الوزراء والوزراء على رئيس جملس الوزراء والوزراء
– كل فيما خيصه – تنفيذ هذا – كل فيما خيصه – تنفيـذ هـذا
القانون ،ويعمل به من اليوم التايل القانون ،ويعمل به من اليوم التـايل
ملرور ثالثني يومـًا من تاريخ نشره ملرور ثالثني يومـًا من تاريخ نشره

يف اجلريدة الرمسية.
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يف اجلريدة الرمسية.

التاريخ  51 :أبريل 2152م

سعادة األساا  /مجعة حممد الكعبي

احملرتم

رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة
الموضووو  :مشووعو قووونو عقوو( ) ل لةوون) ) ل شووي عنلوو ( تمر وو) اةووع عا
العمول ال حع ) و عهوو ) المعوف وو ضووق ااقعوعان وونو الم وف( مو
مجرس النوابل.

الةال( تر ك( وعحم) هللا و عكوعه،،

بتاايخ

 11فبخا ااخ 1071م ،أخف ا معووولو الة و ف ترووو و لووول اللووول عئ و س

المجرس ،ضمن كتيبه خقم ( 171ص ل ت  ،)1071 -1 -1 /نسخة مان مشوعو
قووونو عقوو( ) ل لةوون) ) ل شووي عنل و ( تمر وو) اةووع عا العمووول ال حع وو) و عهووو
) المعف و ضوق ااقعوعان وونو الم وف( مو مجروس النووابل ،إلا لجناة الؤان ن
التؤخ ع ة القين ن ة ،ذلك لمنيقؤته إبااا المحظاايت يه اه لهجناة المخافا العيماة
الب ئة.
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بتااايخ خي  1مااايخ

 71أبخ ااال 1071م ،يقاااات لجناااة الؤااان ن التؤاااخ ع ة

القين ن ااة اجتميي هااي الثاايمن العؤااخ ن ،الساايا

الثحث ا ن ،ظ ااا اعهعاات يه ا

مؤخ ع القين ن المذك خ ،ذلك بظض خ المستؤيخ القين ني بيلمجه .

انتهاات الهجنااة – بعااا الماا لااة النقااي

إلا أن الماايا( ( )1الماايا( ( )1بعااا إياايا(

التخق م؛ من الصاع بة تعب قهاي يها أخل ال اقا إذ مان الصاعم أخاذ م افقاة جم ا
المجيل

البها ة إلصااخ الحئظة ،بيإلضيفة إل أن المايا( ( )1المايا( ( )1بعاا إيايا(

التخق م تؤ بهي ؤبهة بعام الاست خ ة.

لذا تخى الهجنة ضخ خ( اإلؤيخ( إل يام است خ ة قين ن ة مؤاخ ع القاين ن فاي
ظيل أخذت لجنتكم المختصة (لجنة المخاف العيمة الب ئة) بتعا حت مجه

النا ام،

أمااي إذا افقاات يه ااه كمااي جااي ماان الظك مااة فاامن الهجنااة تااخى يااام مخيل تااه لمباايا
أظكيم الاست خ.
عأي الرجن):
تااخى الهجنااة سااحمة مشووعو قووونو عقوو( ) ل لةوون) ) ل شووي عنل و ( تمر وو)
اةع عا العمول ال حع ) و عهو ) المعوف وو ضووق ااقعوعان وونو الم وف( مو
مجرس النوابل ،مان النايظ ت ن الاسات خ ة القين ن اة فاي ظايل الم افقاة يه اه كماي
جي من الظك مة.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون الاشريعية والقانونية
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