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 (1ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص قرار جملس 

النواب حول قرار جملس الشورى 

بشأن مشروع قانون بإضافة مادة 

( مكررًا إىل قانون 193)جديدة برقم 

العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م، املرافق للمرسوم 3991( لسنة 31)

 م.2532( لسنة 15امللكي رقم )
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  م7102يناير  72التاريخ : 

 

 التقرير اخلامس عشر للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

 قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى خبصوص حول 
( مكرًرا إىل قانون العقوبات 190مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )

، املرافق للمرسوم امللكي 0921( لسنة 01الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 7107( لسنة 11رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث رابعدور االنعقاد العادي ال

 

  مقدمـة:

معايل السيد علي استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب 
 44 املؤرخ يف( 4د 3ف/ص ل خ أ/ 278رقم )رئيس جملس الشورى  بن صاحل الصاحل

قرار جملس النواب والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م8144يناير 
( 190ع قانون بإضافة مادة جديدة برقم )بشأن قرار جملس الشورى خبصوص مشرو

، املرافق 0921( لسنة 01مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )
على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات  ،7107( لسنة 11للمرسوم امللكي رقم )

 .اد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنهوإعد
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 إجراءات اللجنة : -أواًل   

 التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:لتنفيذ 

 

 الثالث عشر املنعقد بتااري  يف اجتماعها  املذكور تدارست اللجنة مشروع القانون (0)
 .م8144يناير  88

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث  (7)
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 

 )مرفق(قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

 (مرفق. )ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنهمشروع القانون املذكور،  -

 
 ،الدكتور علي حسـن الطوالبـةشارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -

 .ؤون اللجانـي لشـار القانونـاملستش

 

 .صاحل سهري عبداللطيفالسيدة  سار اللجنةوتوىل أمانة  -

 

ـًا:     :ةرأي اللجنــثانيــ

فضاًل عن يتألف الذي وتدارست اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث،      
 ا( مكرًر394افة مادة جديدة برقم )، نصت املادة األوىل منه على إضالديباجة من مادتني

ا نصاها  ، متضامنً م4971( لسنة 41رسوم بقانون رقم )إىل قانون العقوبات الصادر بامل
من الغري بقصاد   ( معاقبة كل من مجع أو تلقى أموااًل4، حيث تضمن البند )بنود ةمخس
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استثمارها أو إدارهتا أو توظيفها دون احلصول على ترخيص بذلك من مصرف البحارين  
مت مجع أو تلقي األموال اليت املركزي أو غريه من اجلهات اإلدارية املختصة مبزاولة األنشطة 

ا أو أو وسايطً  من قام بصفته وكايالً  ( معاقبة كل8،3، كما تناول البندان )من أجلها
ا أو بأي صفة كانت جبمع أو تلقي أموال من الغري ملصلحة طرف غري مرخص لاه  مندوًب

، أو مان شارع يف   األموال من أجلها مع علمه باذلك  ىمبزاولة األنشطة اليت مجع وتلق
( 4، وعاا  البناد )  العقوبة املقررة للجرمية التامة رتكاب اجلرائم سالفة الذكر بنصفا

مسأليت انقضاء الدعوة اجلنائية واألمر بوقف تنفيذ العقوبة املقضي هبا إذا بادر اجلااين يف  
( إىل رد األموال اليت مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إىل أصاحاهبا  4،8البندين )
، وللمحكماة سالطة   ه وقبل تنفيذ العقوبة املقضي هباا حقيق، أو بعد احلكم عليأثناء الت

تقديرية يف إعفاء اجلاين من العقوبة أو األمر بوقف تنفيذ العقوبة املقضي هبا من عدمه إذا 
اجلمهاور   إىل ( على العقوبات لكل من وجاه دعاوة  1، ونص البند )كلذل رأت حماًل

ظيفهاا دون  قي أموال بغرض استثمارها أو إدارهتا أو توباإلعالن بأية وسيلة جلمع أو تل
 .، واملادة الثانية تنفيذيةاحلصول على ترخيص بذلك

 

وقد ناقش جملس الشورى املشروع بقانون يف جلسته الثانية والثالثني من دور االنعقاد      
د انتهى م، وق8143يونيو  41العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث املنعقدة بتاري  

( من املادة 4إىل املوافقة على املشروع بقانون من حيث املبدأ، وأجرى تعدياًل على البند )
"، وإحالل عبارة وللمحكمة" حمل عبارة "وعلى احملكمةحيث مت إحالل عبارة "األوىل، 

 ".جيوز لقاضي" حمل عبارة "جيب على قاضي"
 

واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب املوقر، والقاضي باملوافقة على قرار جملاس       
( مان  4بشأن البند ) الثانية، والتمسك بقراره السابقاملادة والديباجة الشورى خبصوص 
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املادة األوىل، وذلك ألن التعديل الذي قام به جملس الشورى مبا يفيد جعل سلطة احملكمة 
اء اجلاين من العقوبة إذا قام برد األموال اليت مجعها أو تلقاها أو ما هاو  وجوبية بشأن إعف

مستحق منها إىل أصحاهبا أثناء حماكمته، فضاًل عن إلزام قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ العقوبة 
أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إىل  املقضي هبا إذا قام احملكوم عليه برد األموال اليت مجعها

اء تنفيذ العقوبة، وهو ما يفيد إلزام احملكمة وقاضي التنفياذ باإلعفااء مان    أصحاهبا أثن
العقوبة، أو وقف تنفيذها على سبيل الوجوب، وعدم ترك أية سلطة تقديرية أو جوازياة  
أليهما يف هذا الصدد، خالًفا ملا يراه جملس النواب من ترك تلك املسألة للسلطة التقديرية 

ولقاضي التنفيذ أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة، حبيث جيوز للمحكمة للمحكمة أثناء احملاكمة، 
إعفاء اجلاين من العقوبة إذا قام برد األموال اليت مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق مناها  
أثناء حماكمته كما جيوز توقيع العقوبة عليه رغم قيامه بذلك حسبما تراه من واقع ظروف 

جلاين، وهو ما ينطبق كذلك بالنسبة لقاضي التنفياذ  الدعوى ومالبساهتا ومدى خطورة ا
إذا حتقق األمر ذاته بعد احلكم على اجلاين وأثناء تنفيذه للعقوبة احملكوم هبا، حبيث جيوز له 
األمر بوقف تنفيذ العقوبة أو االستمرار يف تنفيذها حسبما يقدره مان واقاع ظاروف    

 الدعوى ومالبساهتا ومدى خطورة احملكوم عليه.
 

باملوافقة على قرار جملس النواب املوقر، وذلك  وبعد النقاش انتهت اللجنة إىل التوصية     
 لألسباب التالية: 

أن التعديل املقترح على البند الرابع من املادة األوىل من مشروع القانون طبًقا لقارار    .4
واملتمثلة يف جملس الشورى يتناىف ويتعارض مع األهداف اليت يبتغيها مشروع القانون 

احلد من ظاهرة االستثمارات واملضاربات الومهية ألموال املواطنني واملقيمني من ِقَبال   
األموال ملخاطر اخلسارة والضياع من خالل ما  ض الشركات الومهية مما يعرض تلكبع

احملكمة بإعفاء اجلاين من العقوبة إذا قام بارد   إلزامُيعرف بتوظيف األموال. ذلك أن 
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ل حمل اجلرمية أثناء حماكمته، وإلزام قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ العقوبة املقضي هبا األموا
مىت قام احملكوم عليه برد تلك األموال أثناء تنفيذه للعقوبة دون أدىن سلطة تقديرياة  

على التمادي يف  –ومن على شاكلتهم  –أليهما هبذا الصدد من شأنه تشجيع هؤالء 
ضاربة هباا إضاراًرا مبصالحة أصاحاهبا مان ناحياة،       استغالل تلك األموال وامل

وباالستثمارات اجلادة واحلقيقية من ناحية أخرى مبا ُيفاقم من ظاهرة االساتثمارات  
 واملضاربات الومهية خالًفا لألهداف اليت يقوم عليها مشروع القانون.

ب علاى  أنه طبًقا لنص البند الثالث من املادة األوىل من مشروع القانون فإنه ُيعاقا  .8
( من هذه املادة بنصف العقوبة 8، 4الشروع يف اجلرائم املنصوص عليها يف البندين ) 

 املقررة للجرمية التامة.

واملستفاد من صياغة هذا البند أن العقاب على الشروع يف اجلرمية يكون وجوًبا بنصف 
الة، ومن العقوبة املقررة للجرمية التامة، دون أدىن سلطة جوازية للمحكمة يف هذه احل

مث يكون من غري املنطقي أن ُيعاقب على الشروع يف اجلرمية بشكل وجويب دون أياة  
سلطة جوازية للمحكمة، مث ُتلزم احملكمة بإعفاء اجلاين أو احملكوم عليه برد األموال اليت 
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إىل أصحاهبا أثناء احملاكماة أو أثنااء تنفياذ    

غم ارتكابه جلرمية تامة وليس جمرد الشروع يف ارتكاهبا، وهو ما يأباه العقل العقوبة ر
التجرمي والعقاب بشأن صايانة أمان    ويتناىف مع فلسفيتواملنطق القانوين من ناحية، 

 وحتقيق فكريت الردع العام واخلاص. ،واستقرار اجملتمع

موال اليت مجعها أو تلقاهاا أو  إن إلزام احملكمة بإعفاء اجلاين من العقوبة إذا قام برد األ .3
ما هو مستحق منها أثناء احملاكمة، وكذلك إلزام قاضي التنفيذ بوقف تنفيذ العقوباة  

األموال أثناء تنفيذه للعقوبة احملكوم هبا يتناىف مع فلسفة  عليه برد تلكمىت قام احملكوم 
اجلاين الاذي  ذلك أن  لردع اخلاص للجاين والعام لغريه.العقاب بشأن حتقيق فكريت ا

من باب أوىل احملكوم علياه   –ُيماطل يف رد األموال حمل اجلرمية حىت مرحلة حماكمته 
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األموال ينم عان خطاورة    بتلك –مع استفادته من املضاربة  –أثناء تنفيذه للعقوبة 
غريه بأن حيذو حذوه يف ارتكاب تلك اجلرمية  يامية ينبغي ردعها من ناحية، ويغرإجر

سينتهي وجوًبا مبجرد رد األموال أثناء احملاكمة أو أثناء تنفيذ العقوباة   طاملا أن األمر
لك األموال أو املضاربة هبا مع ضمان إفالته من تبعد أن يكون قد استفاد من توظيف 

العقاب مبا يتناىف مع فلسفة العقاب يف حتقيق فكريت الردع اخلاص والعام. والصاواب  
للسالطة التقديرياة    –أو وقف تنفياذها   العقوبةاإلعفاء من  –هذا األمر  أن ُيترك

للمحكمة أو لقاضي التنفيذ يقدرها كل منهما طبًقا لظروف ومالبسات كل جرمياة  
على حدة من حيث حجم األموال حمل اجلرمية، وعدد الضاحايا، وطبًقاا لدرجاة    
ا اخلطورة اإلجرامية للجاين أو احملكوم عليه وهو ما حيققه قرار جملس الناواب خالًفا  

 .، ومبا يتوافق مع توصية اللجنة يف املرة السابقة واحلاليةلقرار جملس الشورى
     

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اـًثالثــــ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 ـًا.ــمقرًرا أصليـ  أمحد إبراهيم هبزاد اذــــسعادة األست .0

ـًا.  عبدالرمحن حممد مجشري سعادة األستاذ .7  مقرًرا احتياطي
 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -رابعـــ

قانون، فإن مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 اللجنة توصي مبا يلي :
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بشأن قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قرار جملس النواب على املوافقة  -  
( مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر 190قانون بإضافة مادة جديدة برقم )

( 11، املرافق للمرسوم امللكي رقم )0921( لسنة 01باملرسوم بقانون رقم )
 .7107لسنة 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. خالـد بن خليفة آل خليفـة                                 مجيلة علي سلمان    . أ
     لجنة                                  الرئيس                                رئيس        النائب        
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 ( بإضافة مادة جديدة  مشروع قانون رقم )  ( لسنة )
 0921( لسنة 01( مكرًرا إىل قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )190برقم )

 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
ـ  ى آل خليفـة     حنن محد بن عيس

 البحرين.ملك مملكة 
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوباات الصاادر   
( لسانة  41باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،4971
وعلى قانون الشركات التجارياة  

( 84الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 ،8114لسنة 

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
 دون تعديل

 الديباجة
ـ  آل خليفـة     ى حنن محد بن عيس

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوباات الصاادر   
( لسانة  41باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،4971
وعلى قانون الشركات التجارياة  

( 84الصادر باملرسوم بقانون رقم )
 ،8114لسنة 



221 
 

 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائياة  
( 41الصادر باملرسوم بقانون رقم )

عدل بالقانون رقم ، امل8118لسنة 
 ،8111( لسنة 44)

وعلى قانون مصارف البحارين   
املركزي واملؤسسات املالية الصادر 

 ،8111( لسنة 14بالقانون رقم )
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صادقنا  

 عليه وأصدرناه:

وعلى قانون اإلجراءات اجلنائياة  
( 41رقم )الصادر باملرسوم بقانون 

، املعدل بالقانون رقم 8118لسنة 
 ،8111( لسنة 44)

وعلى قانون مصارف البحارين   
املركزي واملؤسسات املالية الصادر 

 ،8111( لسنة 14بالقانون رقم )
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صادقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
النواب املوافقة على قرار جملس  -

بالتعديالت اليت أجراها على 
 املادة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 املادة األوىل
 ( مان  4إعادة صياغة البند )

املادة وفًقا للمشروع، علاى  
 النحو الوارد أدناه.

    مراعاة تصاحي  األخطااء
النحوية واإلمالئياة، أينماا   

 وردت يف املادة.

 
 
 

ذلك يكون نص املادة بعد وعلى 
 التعديل:

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بالتعديالت اليت أجراها على 
 املادة.

 (وعلى احملكمة)إحالل عبارة  -
، (وللمحكمة)حمل عبارة 
جيب على )وإحالل عبارة 

جيوز )حمل عبارة  (قاضي
 (.لقاضي

 

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 التعديل:

 املادة األوىل
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 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 
إىل قانون العقوبات الصادر  ُتضاف

( لسنة 41باملرسوم بقانون رقم )
( 394، مادة جديدة برقم )4971

 مكرًرا نصها اآليت:
يعاقب بالسجن وبغرامة ال  -4

تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد 
على مثلي ما مجعه أو تلقاه من 

هو مستحق منها أو أموال أو ما 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
مجع أو تلقى أموااًل من الغري بقصد 
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفها 

 
إىل قانون العقوبات الصادر  ُتضاف

( لسنة 41باملرسوم بقانون رقم )
( 394، مادة جديدة برقم )4971

 مكرًرا نصها اآليت:
يعاقب بالسجن وبغرامة ال  -4

تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد 
على مثلي ما مجعه أو تلقاه من 
أموال أو ما هو مستحق منها أو 

إحدى هاتني العقوبتني كل من ب
مجع أو تلقى أموااًل من الغري 
بقصد استثمارها أو إدارهتا أو 

 
إىل قانون العقوبات الصادر  ُتضاف

( لسنة 41باملرسوم بقانون رقم )
( 394، مادة جديدة برقم )4971

 مكرًرا نصها اآليت:
يعاقب بالسجن وبغرامة ال  -4

تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد 
على مثلي ما مجعه أو تلقاه من 
أموال أو ما هو مستحق منها أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من 
مجع أو تلقى أموااًل من الغري بقصد 
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفها 

 
ُيضاف إىل قانون العقوبات الصادر 

( لسانة  41باملرسوم بقانون رقم )
( 394مادة جديدة برقم ) 4971

 مكرًرا نصها اآليت:
يعاقب بالسجن وبغراماة ال    -4

تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد 
على مثلي ما مجعه أو تلقاه مان  
أموال أو ما هو مستحق مناها أو  
بإحدى هاتني العقوبتني كل مان  
مجع أو تلقى أموااًل من الغري بقصد 
استثمارها أو إدارهتا أو توظيفهاا  
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 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

دون احلصول على ترخيص بذلك 
من مصرف البحرين املركزي أو 
غريه من اجلهات اإلدارية املختصة 
مبزاولة األنشطة اليت مت مجع أو 

 تلقي األموال من أجلها.

على اجلاين برد األموال إىل وحيكم 
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية 
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص 

يف  منطوقهاحلكم باإلدانة أو 
صحيفة حملية او أكثر على نفقة 

 احملكوم عليه.
 

توظيفها دون احلصول على 
ترخيص بذلك من مصرف 
البحرين املركزي أو غريه من 
اجلهات اإلدارية املختصة مبزاولة 
األنشطة اليت مت مجع أو تلقي 

 األموال من أجلها.

وحيكم على اجلاين برد األموال إىل 
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية 
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص 

يف  منطوقهاحلكم باإلدانة أو 
صحيفة حملية او أكثر على نفقة 

 احملكوم عليه.

دون احلصول على ترخيص بذلك 
أو  من مصرف البحرين املركزي

غريه من اجلهات اإلدارية املختصة 
مبزاولة األنشطة اليت مت مجع أو 

 تلقي األموال من أجلها.

وحيكم على اجلاين برد األموال إىل 
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية 
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص 

يف  منطوقهاحلكم باإلدانة أو 
صحيفة حملية او أكثر على نفقة 

 احملكوم عليه.
 

دون احلصول على ترخيص بذلك 
ركازي أو  من مصرف البحرين امل

غريه من اجلهات اإلدارية املختصة 
مبزاولة األنشطة الايت مت مجاع أو   

 تلقي األموال من أجلها.
وحيكم على اجلاين برد األموال إىل 
صاحبها ومصادرة عائدات اجلرمية 
وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص 
احلكم باإلداناة أو منطوقاه يف   
صحيفة حملية أو أكثر على نفقاة  

 احملكوم عليه.
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 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 
يعاقب باحلبس وبغرامة ال  -8

جتاوز مخسني ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني من قام 
بصفته وكياًل أو وسيًطا أو 
مندوًبا أو بأي صفة كانت جبمع 
أو تلقي األموال من الغري 
ملصلحة طرف غري مرخص له 

 وتلقىمبزاولة األنشطة اليت مجع 
األموال من أجلها مع علمه 

 بذلك.

يعاقب على الشروع يف  -3

 
 
يعاقب باحلبس وبغرامة ال  -8

جتاوز مخسني ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني من قام 
بصفته وكياًل أو وسيًطا أو 
مندوًبا أو بأي صفة كانت جبمع 
أو تلقي األموال من الغري 
ملصلحة طرف غري مرخص له 

 وتلقىمبزاولة األنشطة اليت مجع 
األموال من أجلها مع علمه 

 بذلك.

 
يعاقب باحلبس وبغرامة ال  -8

جتاوز مخسني ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني من قام 
بصفته وكياًل أو وسيًطا أو 
مندوًبا أو بأي صفة كانت جبمع 
أو تلقي األموال من الغري ملصلحة 
طرف غري مرخص له مبزاولة 

األموال  وتلقىاألنشطة اليت مجع 
 من أجلها مع علمه بذلك.

روع يف يعاقب على الش -3
اجلرائم املنصوص عليها يف البندين 

 
 
يعاقب باحلبس وبغراماة ال   -8

جتاوز مخسني ألاف ديناار أو   
بإحدى هاتني العقوبتني من قاام  
بصفته وكياًل أو وسيًطا أو مندوًبا 
أو بأي صفة كانت جبمع أو تلقي 
األموال من الغري ملصلحة طارف  
غري مرخص له مبزاولة األنشاطة  
اليت مت مجع وتلقي األموال مان  

 أجلها مع علمه بذلك.
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 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

اجلرائم املنصوص عليها يف 
( من هذه املادة 8،4البندين )

بنصف العقوبة املقررة للجرمية 
 التامة.

 
 

تنقضي الدعوى اجلنائية  -4
إذا بادر اجلاين يف البندين 

( من هذه املادة إىل رد 0،7)
األموال اليت مجعها أو تلقاها أو 
ما هو مستحق منها إىل 

ء التحقيق، أصحاهبا يف أثنا
وللمحكمة إعفاء اجلاين من 

روع يف يعاقب على الش -3
اجلرائم املنصوص عليها يف 

( من هذه املادة 8،4البندين )
بنصف العقوبة املقررة للجرمية 

 التامة.

 
 

تنقضي الدعوى اجلنائية  -4
إذا بادر اجلاين يف البندين 

( من هذه املادة إىل رد 0،7)
األموال اليت مجعها أو تلقاها أو 
ما هو مستحق منها إىل 
أصحاهبا يف أثناء التحقيق، 

( من هذه املادة بنصف 8،4)
 العقوبة املقررة للجرمية التامة.

 
 
 

تنقضي الدعوى اجلنائية  -2
إذا بادر اجلاين يف البندين 

( من هذه املادة إىل رد 0،7)
األموال اليت مجعها أو تلقاها أو 
ما هو مستحق منها إىل أصحاهبا 

 وعلى احملكمةيف أثناء التحقيق، 
إعفاء اجلاين من العقوبة إذا حتقق 

 األثر ذاته أثناء مرحلة احملاكمة.

على الشاروع يف  يعاقب  -3
اجلرائم املنصاوص عليهاا يف   

( من هذه املاادة  8، 4البندين )
بنصف العقوبة املقررة للجرمياة  

 التامة.

 
 
 

تنقضي الدعوى اجلنائياة إذا   -4
( 8(، )4بادر اجلاين يف البنادين ) 

من هذه املادة إىل رد األموال اليت 
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 

ناء التحقيق، منها إىل أصحاهبا يف أث
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 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

العقوبة إذا حتقق األثر ذاته 
 أثناء مرحلة احملاكمة.

 
وإذا قام اجلاين برد األموال اليت 
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه، 
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف 
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على 

كوم عليه أو من ينيبه، طلب احمل
ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ 
املختص خالل ثالثة أيام من تاري  

 تقدميه.
 
 

لمحكمة إعفاء اجلاين من ول
العقوبة إذا حتقق األثر ذاته 

 أثناء مرحلة احملاكمة.

 
وإذا قام اجلاين برد األموال اليت 
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه، 
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف 
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على 

من ينيبه،  طلب احملكوم عليه أو
ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ 
املختص خالل ثالثة أيام من تاري  

 
وإذا قام اجلاين برد األموال اليت 
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه، 

التنفيذ أن يأمر  جيب على قاضي
بوقف تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء 

عليه أو من  على طلب احملكوم
ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي 
التنفيذ املختص خالل ثالثة أيام 

 من تاري  تقدميه.
 
 
 

يعاقب باحلبس وبغرامة ال  -1

وللمحكمة إعفااء اجلااين مان    
 العقوبة إذا رأت حماًل لذلك.

 
 
 

وإذا قام اجلاين برد األموال الايت  
مجعها أو تلقاها أو ما هو مستحق 
منها إىل أصحاهبا بعد احلكم عليه، 
جيوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف 
تنفيذ العقوبة املقضي هبا بناء على 

نيباه،  طلب احملكوم عليه أو من ي
ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ 
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 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة
 

يعاقب باحلبس وبغرامة ال  -1
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من وجه 
دعوة إىل اجلمهور باإلعالن بأية 
وسيلة، وذلك جلمع أو تلقي 

و إدارهتا بغرض استثمارها أ أموااًل
أو توظيفها دون احلصول على 
ترخيص بذلك من اجلهات 

( من 4املنصوص عليها يف البند )
 هذه املادة.

 

 تقدميه.
 
 
 

يعاقب باحلبس وبغرامة ال  -1
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من وجه 
دعوة إىل اجلمهور باإلعالن بأية 
وسيلة، وذلك جلمع أو تلقي 
أموااًل بغرض استثمارها أو إدارهتا 

توظيفها دون احلصول على أو 
ترخيص بذلك من اجلهات 

( من 4املنصوص عليها يف البند )
 هذه املادة.

جتاوز مائة ألف دينار أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل من وجه 
دعوة إىل اجلمهور باإلعالن بأية 
وسيلة، وذلك جلمع أو تلقي 

رهتا بغرض استثمارها أو إدا أموااًل
أو توظيفها دون احلصول على 
ترخيص بذلك من اجلهات 

( من 4املنصوص عليها يف البند )
 هذه املادة.

 

املختص خالل ثالثة أيام من تاري  
 تقدميه.

 
 
 

يعاقب بااحلبس وبغراماة ال    -1
جتاوز مائة ألف دينار أو بإحادى  
هاتني العقوبتني كل من وجه دعوة 
إىل اجلمهور باإلعالن بأية وسيلة، 
وذلك جلمع أو تلقي أموااًل بغرض 

توظيفهاا  استثمارها أو إدارهتا أو 
دون احلصول على ترخيص بذلك 
من اجلهات املنصوص عليهاا يف  

 ( من هذه املادة.4البند )
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 نصوص املواد
 قرار جملس النواب كما أقرهتا اللجنة

  

 قرار جملس الشورى

 

 نصوص مشروع القانون

 كما وردت من احلكومة

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من الياوم  
التايل لتاري  نشاره يف اجلريادة   

 الرمسية.

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
 دون تعديل

 املادة الثانية
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ أحكام  –كل فيما خيصه  –
هذا القانون، ويعمل به من الياوم  
التايل لتاري  نشاره يف اجلريادة   

 الرمسية. 
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 (2ملحق رقم )
 

املرافق العامة والبيئة تقرير جلنة 

خبصوص قرار جملس النواب 

حول قرار جملس الشورى بشأن 

مشروع قانون بشأن تنظيم عملية 

استخراج الرمال البحرية وبيعها 

)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون 

 املقدم من جملس النواب(.
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 م7102فرباير  01التاريخ: 

 

للجنة املرافق العامة والبيئة حول قرار جملس النواب بشأن قرار جملس  الرابعالتقرير 
      الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها

 بقانون املقدم من جملس النواب ( ) املعد يف ضوء االقتراح

 

 من الفصل التشريعي الثالث الرابعدور االنعقاد العادي 

       

 مقدمة:

(، 4د 3ص ل م ب/ ف 273، ومبوجب اخلطاب رقم )م8144 يناير 44بتاري  

أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى إىل جلنة املرافق 

قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حول مشروع  العامة والبيئة نسخة من

ح قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ) املعد يف ضوء االقترا

؛ ملناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًاا رأي (بقانون املقدم من جملس النواب

 اللجنة لعرضه على اجمللس.
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 أواًل: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 .م8144يناير  88بتاري   الثامنتدارست اللجنة القرار املذكور يف اجتماعها  -

  املستشـار   األستاذ حمسن محيد مرهونشارك يف اجتماع اللجنة من جملس الشورى

 القانوين لشؤون اللجان.

 خولة حسن هاشمة السـيد اللجنة توىل أمانة سر. 

 

 ثانًيا: رأي اللجنـة:

قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حاول مشاروع   تدارست اللجنة   

قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ) املعد يف ضوء االقتراح بقانون 

وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه، واساتمعت   املقدم من جملس النواب(،

اللجنة ملالحظات املستشار القانوين لشؤون اللجان واطلعت على قرار جملاس الناواب   

بعد إعادة الترقيم (  1املادة  – 3والقاضي بالتمسك بقراره السابق بشأن كل من ) املادة 

وافقة على ما انتهى إليه جملس الشورى مان  ( واملبعد إعادة الترقيم 9املادة  – 4واملادة )

( 3(، ماادة ) 8(، ماادة ) 4التالية: الديباجة، ماادة ) املواد كل من تعديالت خبصوص 
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 -( 1ماادة ) ( مستحدثة، 7( مستحدثة، مادة )1( مستحدثة، مادة )4مستحدثة، مادة )

بعد إعاادة   (44مادة ) -( 7مادة )( مستحدثة، 41، مادة )( بعد إعادة الترقيم2مادة )

، وإذ تتقدم اللجنة جبزيل الشكر جمللس النواب على املوافقة على التعديالت الايت  الترقيم

رأت أنه ال توجد مثة اختالفات جوهرية بني أجرهتا اللجنة على املواد السابق ذكرها، فقد 

 3) املادة : النص املقترح من جملس النواب وبني التعديالت اليت أجرهتا اللجنة على املادتني

 وبنااًء علياه  ، بعد إعادة الترقيم  ( 9املادة  – 4بعد إعادة الترقيم ( واملادة ) 1املادة  –

بشأن قرار جملس الشورى حول مشروع قرار جملس النواب اجتهت اللجنة إىل املوافقة على 

انون ح بققانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ) املعد يف ضوء االقترا

 .املقدم من جملس النواب(

 ثالًثا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:

 ( من الالئحة الداخلية؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من:39لنص املادة ) إعمااًل

 مقرًرا أصلًيا. األستاذ حممــد حسـن باقـر رضي سعادة .0
 احتياطًيا.مقرًرا  سعادة املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهري .7
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 رابًعا: توصية اللجنة:

قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حول  باملوافقة علىتوصي اللجنة 

مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ) املعد يف ضـوء  

 .وذلك على النحو الوارد يف اجلدول املرفق ؛ (ح بقانون املقدم من جملس النواباالقترا

 

 واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختاذ ما ترونه بشأنه،،،

      

 

 مجعة حممد الكعيب             فؤاد أمحد احلاجي               

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة          نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة
املوافقة علاى قارار جملاس الناواب      -

 باملوافقة على قرار جملس الشورى.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ص الديباجة:نـون ـوعلى ذلك يك

 الديباجة
 املوافقة على قرار جملس الشورى. -

 الديباجة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بتعديل الديباجة، مع إضافة عبارة   
( لسنة 21وعلى املرسوم بقانون رقم ))

( من املرسوم 0بتعديل املادة ) 7107
بشأن  7117( لسنة 71بقانون رقم )

الثروة تنظيم صيد واستغالل ومحاية 
البحرية، وعلى املرسوم بقانون رقم 

بإنشاء وتنظيم  7107( لسنة 22)
 ( اجمللس األعلى للبيئة

 
وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعـد  

 الديباجة
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
حنن محد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة 

 البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

( لسانة  1وعلى املرسوم بقاانون رقام )  
بشااأن أخااذ الرماال واحلصااى  4974

الدفن أو البنااء   واحلجارة الالزمة لعمليات
 ونقلها،

( لسانة  42وعلى املرسوم بقانون رقام ) 
بشاأن إلازام ماالك األراضااي     4923

 مبصاريف دفن أراضيهم،
وعلى قانون محاية احلياة الفطرية الصاادر  

، 4991( لسانة  8باملرسوم بقانون رقم )

 التعديل:
حنن محد بن عيسى آل خليفة   ملاك  

 مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 
( لسانة  1وعلى املرسوم بقانون رقم )

واحلصاى   بشأن أخذ الرمال  4974
واحلجارة الالزمة لعملياات الادفن أو   

 البناء ونقلها،
( لسانة  42وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن إلزام ماالك األراضاي    4923
 مبصاريف دفن أراضيهم،

وعلى قانون محاية احلياة الفطرية الصادر 
، 4991( لسنة 8باملرسوم بقانون رقم )

 
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملاك  

 مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 
( لسانة  1وعلى املرسوم بقانون رقم )

بشأن أخذ الرمال واحلصاى    4974
واحلجارة الالزمة لعمليات الادفن أو  

 البناء ونقلها،
( لسنة 42بقانون رقم )وعلى املرسوم 

بشأن إلزام ماالك األراضاي    4923
 مبصاريف دفن أراضيهم،

وعلى قانون محاية احليااة الفطرياة   
( لسنة 8الصادر باملرسوم بقانون رقم )
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

( لسانة  48املعدل باملرسوم بقانون رقم )
8111، 

سوم بقانون وعلى قانون البيئة الصادر باملر
، املعدل باملرساوم  4991( لسنة 84رقم )

 ،4997( لسنة 2بقانون رقم )
( لسـنة  11وعلى املرسوم بقانون رقم )

بإصدار قانون البلديات، املعدل  7110
بتعديل  7111( لسنة 13بالقانون رقم )

بعض أحكام قانون البلـديات الصـادر   
( لســنة 11باملرســوم بقــانون رقــم )

7110، 
( لسـنة  21م بقانون رقم )وعلى املرسو

( من املرسـوم  0بتعديل املادة ) 7107

( لسنة 48املعدل باملرسوم بقانون رقم )
8111، 

وعلى قانون البيئة الصاادر باملرساوم   
، املعدل 4991( لسنة 84بقانون رقم )

 ،4997( لسنة 2باملرسوم بقانون رقم )
( لسنة 11وعلى املرسوم بقانون رقم )

بإصدار قـانون البلـديات،    7110
( لسـنة  13املعدل بالقـانون رقـم )  

بتعديل بعض أحكام قـانون   7111
رقم  البلديات الصادر باملرسوم بقانون

 ،7110( لسنة 11)
( لسنة 21وعلى املرسوم بقانون رقم )

( من املرسوم 0بتعديل املادة ) 7107

، املعدل باملرسوم بقانون رقام  4991
 ،8111( لسنة 48)

وعلى قانون البيئة الصادر باملرساوم  
، 4991( لسانة  84بقانون رقام ) 

( لسنة 2باملرسوم بقانون رقم )املعدل 
4997، 
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بشـأن   7117( لسنة 71بقانون رقم )
تنظيم صيد واستغالل ومحايـة الثـروة   

( 22البحرية، وعلى املرسوم بقانون رقم )
بإنشاء وتنظـيم اجمللـس    7107لسنة 

 .األعلى للبيئة
وعلى قانون تنظيم صيد واستغالل ومحاية 

الصادر باملرسوم بقانون رقم  الثروة البحرية
 ،8118( لسنة 81)
 

 8111( لسانة  81وعلى القانون رقام ) 
بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافاذ  

 البحرية،
 8111( لسانة  13وعلى القانون رقام ) 

بشأن  7117( لسنة 71بقانون رقم )
تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثـروة  
البحرية، وعلى املرسوم بقانون رقـم  

بإنشاء وتنظـيم   7107( لسنة 22)
 .اجمللس األعلى للبيئة

د واساتغالل  وعلى قانون تنظيم صاي 
ومحاية الثروة البحرية الصادر باملرساوم  

 ،8118( لسنة 81بقانون رقم )
 

 8111( لسنة 81وعلى القانون رقم )
بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ 

 البحرية،
 8111( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 
 
 
 
 

وعلى قانون تنظيم صايد واساتغالل   
ومحاية الثروة البحرية الصادر باملرسوم 

 ،8118( لسنة 81بقانون رقم )
 

 8111( لسنة 81وعلى القانون رقم )
بشأن محاية الشاواطئ والساواحل   

 واملنافذ البحرية،
 8111( لسنة 13وعلى القانون رقم )

باعتبار خليج توبلي منطقاة حممياة   



210 
 

 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 باعتبار خليج توبلي منطقة حممية طبيعية،
أقر جملاس الشاورى وجملاس الناواب     
القااانون اآليت نصااه، وقااد صاادقنا  

 وأصدرناه: عليه

 باعتبار خليج توبلي منطقة حممية طبيعية،
أقر جملس الشورى وجملس النواب 

لقانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه ا
 وأصدرناه:

 طبيعية،
أقر جملس الشورى وجملاس الناواب   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا علياه  

 وأصدرناه:
 (0مادة )

املوافقة على قرار جملس النواب باملوافقة  -
 على قرار جملس الشورى.

ــى ذ ــوعل ـــك يل ـــون ك ص ن
 ـادة:ـامل

 (0مادة )
حيظر استخراج الرمال البحرية دون  -0

احلصول على ترخيص من الوزير املسؤول 
عن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثروة 

 (0مادة )
 املوافقة على قرار جملس الشورى. -

 

 (0مادة )
 قرر اجمللس إعادة صياغة املادة.

 
وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد   

 التعديل:
 

حيظر استخراج الرمال البحرية  -0
دون احلصول على ترخيص من الوزير 
املسؤول عن تنظيم صيد واستغالل 

 (0مادة )
 

 
 
 

 

رية دون ال جيوز استخراج الرمال البح
احلصول على ترخيص من وزير شئون 
البلديات الزراعة وبعد موافقة اجمللاس  
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

البحرية، وبعد أخذ موافقة اجلهات ذات 
العالقة وأخذ رأي البلدية املعنية، وحتدد 

 الالئحة التنفيذية هذه اجلهات.
حيظر تصدير الرمال املستخرجة  -7

بحرين إال مبوافقة جملس خارج مملكة ال
 الوزراء.

يتوىل جملس الوزراء حتديد رسـم ال   -1
يقل عن عشرة آالف دينار وال يزيد عن 
مخسني ألف دينار سنويًا للحصول علـى  
ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية. 
وحتدد الالئحة التنفيذية للقانون الشروط 
الالزمة إلصدار التـرخيص للشـخص   

 االعتباري. الطبيعي أو الشخص

ومحاية الثروة البحرية، وبعد أخذ 
العالقة وأخذ رأي موافقة اجلهات ذات 

البلدية املعنية، وحتدد الالئحة التنفيذية 
 هذه اجلهات.

حيظر تصدير الرمال املستخرجة  -7
خارج مملكة البحرين إال مبوافقة جملس 

 الوزراء.
يتوىل جملس الوزراء حتديد رسم ال  -1

يقل عن عشرة آالف دينار وال يزيـد  
عن مخسني ألف دينار سنويًا للحصول 
على ترخيص لنشاط استخراج الرمال 
البحرية. وحتدد الالئحـة التنفيذيـة   
للقانون الشروط الالزمـة إلصـدار   

البلدي املختص، وجياب أن يكاون   
استخراج الرماال البحرياة حتات    
اإلشراف املباشر مان وزارة شائون   

 البلديات والزراعة والبلدية املختصة.
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ــوم   -2 ــام املرس ــاة أحك ــع مراع م
ــم ) ــانون رق ــنة 70بق  0991( لس

ــون   ــه، يك ــة وتعديالت ــأن البيئ بش
اســتخراج الرمــال البحريــة وبيعهــا 
ــة املباشــرة  حتــت اإلشــراف والرقاب
ــالثروة البحريــة  لــادارة املختصــة ب
ــيد   ــيم ص ــة بتنظ ــوزارة املعني يف ال

 واستغالل ومحاية الثروة البحرية.

ــي أو  ــخص الطبيع ــرخيص للش الت
 الشخص االعتباري.

ملرسوم بقانون مع مراعاة أحكام ا -2
بشأن البيئة  0991( لسنة 70رقم )

وتعديالته، يكون اسـتخراج الرمـال   
البحرية وبيعها حتت اإلشراف والرقابة 
املباشرة لـادارة املختصـة بـالثروة    
البحرية يف الوزارة املعنية بتنظيم صيد 

 واستغالل ومحاية الثروة البحرية.
 (7مادة )

املوافقة علاى قارار جملاس الناواب      -
 جملس الشورى. باملوافقة على قرار

 

 (7مادة )
املوافقااة علااى قاارار جملااس  -

 الشورى.
 

 (7مادة )
 اجمللس إعادة صياغة املادة.قرر  -
 

 

 (7مادة )
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 ادة:املــص نـون يكوعلى ذلك 
 (7)مادة  

. تشكل جلنة بقرار من الوزير املسؤول 0
عن تنظيم صيد واستغالل ومحاية الثـروة  
البحرية برئاسة وكيل الوزارة يف اجلهـة  
املعنية املذكورة أعاله، وعضوية ممثلني عن 
ــة، ووزارة   ــن وزارة الداخلي ــل م ك

، وإدارة شؤون اإلسكان، ووزارة األشغال
املوانئ واملالحة البحرية، واجمللس األعلى 
للبيئة واإلدارة العامة للتخطيط العمراين، 

 والبلدية املختصة.
وللوزير بناًء على اقتراح اللجنة اضافة أية 

 جهات أخرى إىل هذه اللجنة.

وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد   
 التعديل:

. تشكل جلنة بقـرار مـن الـوزير    0
املسؤول عن تنظيم صيد واسـتغالل  
ومحاية الثروة البحرية برئاسة وكيـل  
الوزارة يف اجلهة املعنية املذكورة أعاله، 
وعضوية ممثلني عن كـل مـن وزارة   

وزارة الداخلية، ووزارة اإلسـكان، و 
ــوانئ  ــؤون امل ــغال، وإدارة ش األش
واملالحة البحرية، واجمللـس األعلـى   
ــيط  ــة للتخط ــة واإلدارة العام للبيئ

 العمراين، والبلدية املختصة.
وللوزير بناًء على اقتراح اللجنة اضافة 

 
 

على وزارة شئون البلديات والزراعة 
اجلهة املختصة بشئون  بالتنسيق مع

البيئة مراعاة حتديد مواقع معينة يف 
البحر لسحب الرمال، وعدم تعريض 
 احلياة الفطرية والثروة البحرية للخطر.
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

. تقترح اللجنة حتديد مواقع معينة يف 7
البحر الستخراج الرمال، مع مراعاة 
احملافظة على سالمة البيئة البحرية وعدم 
تعريض احلياة الفطرية والثروة البحرية 

 للخطر.
ويصدر قرار من الوزير املسؤول بتحديد 

 هذه املواقع.
. حيظر استخراج الرمال من غري املواقع 1

 اليت حيددها الوزير.
 
 
 

 أية جهات أخرى إىل هذه اللجنة.
. تقترح اللجنة حتديد مواقع معينة 7

ع يف البحر الستخراج الرمال، م
مراعاة احملافظة على سالمة البيئة 
البحرية وعدم تعريض احلياة الفطرية 

 والثروة البحرية للخطر.
ويصدر قرار من الوزير املسؤول 

 بتحديد هذه املواقع.
. حيظر استخراج الرمال من غري 1

 املواقع اليت حيددها الوزير.
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 مادة مستحدثة 
 (1مادة )
 

املوافقة على قرار جملس النواب باملوافقة  -
 على قرار جملس الشورى.

 
 وعلى ذلك يكـون نـص املــادة:

 
 (1مادة )

للوزير املسؤول عن تنظيم صيد واستغالل 
ومحاية الثروة البحرية أن يصدر قرارًا 
مسببًا برفض منح الترخيص إذا مل يكن 
مستوفيًا للشروط املنصوص عليها يف 

 مادة مستحدثة 
 (1مادة )
 

املوافقااة علااى قاارار جملااس  -
 الشورى.

 

 مادة مستحدثة 
 
 

   قرر اجمللس استحداث مادة تأخاذ
( مع إعادة تارقيم املاواد   3الرقم )
 الالحقة.

 

وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة     
 املستحدثة:

 (1مادة )
للوزير املسؤول عن تنظيم صيد 
واستغالل ومحاية الثروة البحرية أن 
يصدر قرارًا مسببًا برفض منح 
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

القانون والالئحة التنفيذية والقرارات 
الصادرة تنفيذًا هلذا القانون. ولطالب 
الترخيص التظلم من هذا القرار خالل 

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

ت يف التظلم إذا مل انقضاء امليعاد احملدد للب
 يصدر الوزير قرارًا بشأنه.

 

الترخيص إذا مل يكن مستوفيًا للشروط 
املنصوص عليها يف القانون والالئحة 
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا 
هلذا القانون. ولطالب الترخيص التظلم 

 من من هذا القرار خالل اسبوعني
تاريخ اخطاره به، وعلى الوزير البت 
يف التظلم واخطار املتظلم كتابيًا بالقرار 
الصادر بشأنه خالل اسبوعني من 
تاريخ تقدميه، وجيوز ملن رفض تظلمه 
الطعن به أمام احملكمة املختصة خالل 
ثالثني يومًا من تاريخ اخطاره برفض 
التظلم أو من تاريخ انقضاء امليعاد 

ت يف التظلم إذا مل يصدر احملدد للب
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الوزير قرارًا بشأنه. 
 
 

 مادة مستحدثة 
 (2مادة )
 

املوافقة علاى قارار جملاس الناواب      -
 باملوافقة على قرار جملس الشورى.

 ـادة:املــص نـون يكوعلى ذلك 
 (2) 

جيوز للوزير إلغاء الترخيص يف أي مـن  
 احلاالت اآلتية:

إذا فقد املرخص له شرطًا من شروط  .0

 مادة مستحدثة 
 (2مادة )
 

جملااس املوافقااة علااى قاارار  -
 الشورى.

 

 مادة مستحدثة 
   قرر اجمللس استحداث مادة تأخـذ

( مع إعادة ترقيم املـواد  2الرقم )
 الالحقة.

 
وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة     

 املستحدثة:
جيوز للوزير إلغاء الترخيص يف أي من 

 احلاالت اآلتية:
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 منح الترخيص.
إذا أخل املرخص له اخالاًل جسـيمًا   .7

بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 
 الصادرة تنفيذًا له.

إذا أخل املرخص له بأي شرط مـن   .1
 شروط الترخيص.

إذا مل يباشر املرخص له العمل خـالل   .2
 تسعة أشهر من تاريخ منحه الترخيص.

إذا اقتضت املصلحة العامـة إلغـاء    .1
وال خيل ذلك حبق املرخص له الترخيص، 

للمطالبة بالتعويض العادل عن األضـرار  
 اليت حلقت به.

 

إذا فقد املرخص له شـرطًا مـن    .0
 شروط منح الترخيص.

جسيمًا إذا أخل املرخص له اخالاًل  .7
بأحكــام هــذا القــانون واللــوائح 

 والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
إذا أخل املرخص له بأي شرط من  .1

 شروط الترخيص.
إذا مل يباشر املرخص لـه العمـل    .2

خالل تسعة أشهر من تـاريخ منحـه   
 الترخيص.

إذا اقتضت املصلحة العامة إلغـاء   .1
الترخيص، وال خيل ذلك حبق املرخص 
له للمطالبة بالتعويض العـادل عـن   
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 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
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 كما وردت من احلكومة

وللمرخص له يف هذه األحوال التظلم من 
قرار الغاء الترخيص والطعن فيـه طبقـًا   
للمدد واالجراءات املنصوص عليهـا يف  

 ( من هذا القانون.1املادة )
 

 األضرار اليت حلقت به.
وللمرخص له يف هذه األحوال التظلم 
من قرار الغاء الترخيص والطعن فيـه  
طبقًا للمدد واالجـراءات املنصـوص   

 ( من هذا القانون.1عليها يف املادة )
 ( 1مادة ) -( 1مادة )

 بعد إعادة الترقيم
املوافقة على قرار جملس النواب بإعادة  -

صياغة املادة لتصب  على النحو الوارد يف 
 النص بعد التعديل.

 
 وعلى ذلك يكون نص املادة بعد التعديل:

 (1مادة )

 ( 1مادة ) -( 1مادة )
 بعد إعادة الترقيم

إعادة صياغة املادة لتصاب  علاى    -
 النحو الوارد يف النص بعد التعديل:

 
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 التعديل:
ُيحتسب سعر املتر املكعـب مـن   

 ( 1مادة ) -( 1مادة )
 بعد إعادة الترقيم

 اجمللس إعادة صياغة املادة. قرر -
 
 

وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد   
 التعديل:

. حيتسب سعر املتر املكعـب مـن   0

 (1مادة )
 
 
 

 
 
 

عند استخراج الرمال البحرية، سواء 
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ُيحتسب سعر املتر املكعب مـن الرمـال   
البحرية املستخرجة بالقيمة السوقية لـه  

استخراجه، ويـتم حتديـد تلـك     وقت
القيمة بقـرار مـن الـوزير املخـتص     
بشئون البلديات بعـد موافقـة جملـس    

 الوزراء.
وتؤول حصيلة البيع إىل اخلزانة العامة 
للدولة، وجيوز هلا ختصيص جزء من هذه 

% 0احلصيلة بنسبة ال تزيد عن 
للصناديق املالية ذات الشأن بدعم قطاع 

 الصيد ومحاية البيئة.
 

 

الرمال البحرية املستخرجة بالقيمـة  
السوقية له وقت استخراجه، ويـتم  

الوزير حتديد تلك القيمة بقرار من 
املختص بشـئون البلـديات بعـد    

 موافقة جملس الوزراء.
 

وتؤول حصيلة البيع إىل اخلزانة 
العامة للدولة، وجيوز هلا ختصيص 
جزء من هذه احلصيلة بنسبة ال تزيد 

% للصناديق املالية ذات 0عن 
الشأن بدعم قطاع الصيد ومحاية 

 البيئة.
 

الرمال البحريـة املسـتخرجة أخـذًا    
باالعتبار القيمة السوقية له وأغـراض  
استخدامه، ويتم حتديد تلـك القيمـة   
بقرار من الوزير املسؤول عن تنظـيم  

البحرية صيد واستغالل ومحاية الثروة 
 بعد موافقة جملس الوزراء.

. تتم مراجعة سعر املتـر املكعـب   7
للرمال البحرية املستخرجة مرة كـل  

 سنتني أو عند اقتضاء الضرورة.
. تؤول حصيلة بيع الرمال البحرية 1

 املستخرجة إىل اخلزانة العامة للدولة.

شئون البلديات والزراعة بواسطة وزارة 
أو حتت إشرافها عن طريق شركة 
تنشؤها هلذا الغرض، حيتسب سعر املتر 
املربع بالقيمة السوقية له وقت سحبه، 
ومبوافقة اجملالس البلدية على القيمة اليت 
حتدد بقرار من وزير شئون البلديات 
والزراعة، وتراجع سنويا أو عند 

صل حصول أي تغيري يف قيمة الرمال ي
% عن املقرر يف القرار، وتورد 81إىل 

 مبالغ ذلك إىل احلساب العام للدولة.
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 مادة مستحدثة
 (1مادة )
 

املوافقة على قرار جملس النواب باملوافقة  -
 على قرار جملس الشورى.

 

 وعلى ذلك يكـون نـص املــادة:
 (1مادة )

يف حالة قيام اجلهة املرخص هلا باستخراج 
كمية من الرمال أكثر من الكمية احملددة 
هلا، يكون لادارة املختصة بالثروة 
البحرية حق التصرف بالكمية الزائدة، 
وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية 

 مادة مستحدثة
 (1مادة )
 

علااى قاارار جملااس املوافقااة  -
 الشورى.

 

 مادة مستحدثة 
 
   قرر اجمللس استحداث مادة تأخـذ

( مع إعادة ترقيم املـواد  1الرقم )
 الالحقة.

وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة     
 املستحدثة:

 (1مادة )
يف حالة قيام اجلهة املرخص هلا 
باستخراج كمية من الرمال أكثر من 
الكمية احملددة هلا، يكون لادارة 
املختصة بالثروة البحرية حق التصرف 
بالكمية الزائدة، وتؤول حصيلة بيع 
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

املستخرجة الزائدة إىل اخلزانة العامة 
 للدولة.

الرمال البحرية املستخرجة الزائدة إىل 
 اخلزانة العامة للدولة.

 مادة مستحدثة
 (2مادة )

على قرار جملس النواب باملوافقة  املوافقة -
 على قرار جملس الشورى.

 
 ص املـــادة:ـوعلى ذلك يكون ن

 (2)مادة 
تلتزم اجلهة املرخص هلا باستخراج الرمال 
بالتعويض عن مجيع األضرار اليت ترتبـت  

 على خمالفتها ألحكام هذا القانون.

 مادة مستحدثة 
 (2مادة )

املوافقااة علااى قاارار جملااس  -
 الشورى.

 

 مادة مستحدثة 
 

   قرر اجمللس استحداث مادة تأخـذ
( مع إعادة تـرقيم املـواد   2الرقم )
 الالحقة.

وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة     
 املستحدثة:

 (2)مادة 
تلتزم اجلهة املرخص هلا باستخراج 
الرمال بالتعويض عن مجيع األضرار 
اليت ترتبت على خمالفتها ألحكام هذا 
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 القانون.
 (2مادة )

املوافقة علاى قارار جملاس الناواب      -
 باملوافقة على قرار جملس الشورى.

 (2مادة )
املوافقااة علااى قاارار جملااس  -

 الشورى.
 
 

 (2مادة )
( 2قرر اجمللس إعادة صياغة املادة ) -

من مشروع القانون، ونقلها إىل مـا  
بعد املادة اخلاصة بالعقوبات، لتأخـذ  

 (.9الرقم )
 

 (2مادة )
الفنية لتنفيذ هذا تصدر االشتراطات 

القانون بقرار من وزير شئون البلديات 
والزراعة بعد موافقة اجملالس البلدية، 
وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 
 أشهر من تاري  صدور هذا القانون.

 (1مادة )
املوافقة على قرار جملس النواب باملوافقة  -

 على قرار جملس الشورى.

 (1مادة )
جملااس املوافقااة علااى قاارار  -

 الشورى.
 

 

 (1مادة )
املوافقة على قرار جملس النواب حبذف  -

 هذه املادة.

 (1مادة )
يسري هذا القانون على عمليات 
الدفان اليت متت قبل صدوره، وبأثر 
رجعي وحبيث حيتسب سعر املتر املربع 
بالقيمة السوقية له وقت صدور القانون 

( من هذا القانون 3خالفا حلكم املادة )
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 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 لشأن.هبذا ا
وتشكل جلنة برئاسة رئيس اجمللس 
البلدي ملنطقة املنامة، وعضوية ممثلني 
عن اجملالس البلدية بواقع ممثل عن كل 
جملس بلدي يعينه اجمللس البلدي، 
ووزارة شئون البلديات والزراعة، 
واجلهة املختصة بالثروة البحرية، 
ووزارة األشغال، مبا ال جياوز تسعة 

اللجنة قرار  أعضاء، ويصدر بتشكيل
من وزير شئون البلديات والزراعة، 
وتتوىل اللجنة حصر عمليات الدفان 
اليت متت قبل صدور هذا القانون، 
وكميات الرمال اليت سحبت من 
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البحر، وكذلك حصر الرمال املسحوبة 
ألغراض أخرى غري الدفان، وحتديد 
اجلهة اخلاصة اليت قامت بعمليات 
 السحب، واحتساب قيمة الرمال
املسحوبة، وإلزام اجلهة اليت قامت 
بسحب الرمال بقيمته بالطريق 
اإلداري، وذلك خالل سنتني من 

 تاري  صدور هذا القانون.
وجيوز تقسيط سداد قيمة الرمال، بقرار 
من اللجنة املشكلة وفقًا هلذه املادة، بعد 
االطالع على البيانات املالية املدققة 
ن، للجهة اخلاصة اليت قامت بالدفا

وبشرط أال جتاوز مدة السداد مخس 
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سنوات من تاري  صدور هذا القانون، 
وحبيث تتوىل وزارة شئون البلديات 
والزراعة  اختاذ اإلجراءات اإلدارية 
والقانونية الستالم األقساط املستحقة، 

 وإيداعها يف احلساب العام للدولة.
ويف مجيع األحوال، يكون للدولة حق 

تعمال الرمال امتياز على ما مت اس
 املدفونة ألجله.

 ( 3مادة ) -( 1مادة )
 بعد إعادة الترقيم 

املوافقة على قرار جملس النواب باملوافقة  -
 على قرار جملس الشورى.

 

 ( 3مادة ) -( 1مادة )
 بعد إعادة الترقيم 

املوافقااة علااى قاارار جملااس  -
 الشورى.

 

 ( 3مادة ) -( 1مادة )
 بعد إعادة الترقيم 

مع قرر اجمللس إعادة صياغة املادة،  -
 (.2مراعاة إعادة ترقيمها لتأخذ الرقم )

  

 (1مادة )
 
 

يعاقب باحلبس والغرامة اليت ال تقل عن 
مائة ألف دينار من خيالف أحكام هذا 
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 توصية اللجنة 
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 كما أقرها جملس النواب
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وعلــى ذلــك يكــــون نــــص 
 املـــادة:

 

 (3مادة )
ُيعاقب باحلبس والغرامة اليت ال تقـل   .0

عن ثالثني ألف دينار وال جتاوز مائة ألف 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من  دينار

( من 7(  واملادة )0خالف أحكام املادة )
 .هذا القانون

 .ويف حالة تكرار املخالفة تضاعف العقوبة
دون اإلخالل مبسـؤولية الشـخص    .7

الطبيعي، يعاقب الشـخص االعتبـاري   
بالغرامة املنصوص عليها يف هذا القـانون  

وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد   
 التعديل:

 
ُيعاقب باحلبس والغرامة اليت ال تقل  .0

عن ثالثني ألف دينار وال جتاوز مائـة  
ألف دينار أو بإحدى هاتني العقـوبتني  

(  0كل من خـالف أحكـام املـادة )   
 .( من هذا القانون7واملادة )

تكرار املخالفـة تضـاعف   ويف حالة 
 .العقوبة

دون اإلخالل مبسؤولية الشـخص   .7
الطبيعي، يعاقب الشخص االعتبـاري  
بالغرامة املنصـوص عليهـا يف هـذا    

القانون أو القرارات املنفذة له أو 
 بإحدى هاتني العقوبتني.
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

من إذا وقعت املخالفة حلسابه أو بامسه أو 
 .أحد العاملني لديه أو من أحد ممثليه

يعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلرميـة  
 بنصف العقوبة املقررة للجرمية التامة.

القانون إذا وقعت املخالفة حلسـابه أو  
بامسه أو من أحد العاملني لديه أو مـن  

 .أحد ممثليه
يعاقب على الشـروع يف ارتكـاب   

ة للجرمية اجلرمية بنصف العقوبة املقرر
 التامة.

 ( 9مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

بإعاادة   املوافقة على قرار جملس النواب -
على النحو الاوارد يف  صياغة املادة لتصب  
 النص بعد التعديل.

وعلى ذلك يكـون نـص املـادة بعـد     
 التعديل:

 ( 9مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

إعادة صياغة املادة لتصب  علاى   -
النحو الاوارد يف الانص بعاد    

 التعديل.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد  

 التعديل:

 ( 9مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

( 4قرر اجمللس إعادة صياغة املادة ) -
من مشروع القانون، مع مراعاة إعادة 

 (.9ترقيمها لتأخذ الرقم )
وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد   

 التعديل:

 (2مادة )
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 

 (9مادة )
ــئون   ــتص بش ــوزير املخ ــدر ال ُيص
البلديات بعد موافقة اجملـالس البلديـة   
الالئحة التنفيذية هلذا القـانون، وذلـك   
خالل مدة ال تتجاوز ستة أشـهر مـن   

 تاريخ صدور هذا القانون.

 
 

ُيصدر الـوزير املخـتص بشـئون    
البلديات بعد موافقة اجملالس البلدية 
الالئحة التنفيذية هلـذا القـانون،   

تتجاوز سـتة  وذلك خالل مدة ال 
 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

 
 

يصدر الوزير املسؤول عن تنظيم صيد 
ومحايـة الثـروة البحريـة     واستغالل 

الالئحة التنفيذية للقانون، وذلك خالل 
مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تـاريخ  
صدوره، كما يصدر القرارات الالزمة 

 لتنفيذ هذا القانون.

 
 
 

تصدر االشتراطات الفنية لتنفيذ هذا 
القانون بقرار من وزير شئون البلديات 

اجملالس البلدية، والزراعة بعد موافقة 
وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة 
 أشهر من تاري  صدور هذا القانون.

 مادة مستحدثة
 (01مادة )

املوافقة علاى قارار جملاس الناواب      -
 باملوافقة على قرار جملس الشورى.

 ادة:ـص املـون نـوعلى ذلك يك

 مادة مستحدثة
 (01مادة )

املوافقااة علااى قاارار جملااس  -
 الشورى.

 

 مادة مستحدثة
 

   قرر اجمللس استحداث مادة تأخـذ
 (.01الرقم )
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 

 (01مادة )
يلغى كل نـص خيـالف أحكـام هـذا     

 القانون.

وعلى ذلـك يكـون نـص املـادة     
 املستحدثة:

يلغى كل نص خيالف أحكام هذا 
 القانون.

 ( 00مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

املوافقة علاى قارار جملاس الناواب      -
 على قرار جملس الشورى.باملوافقة 

 
 وعلى ذلك يكــون نـص املــادة:

 (00) 
 –على رئيس جملس الاوزراء والاوزراء   

تنفيذ هاذا القاانون،    –كل فيما خيصه 

 ( 00مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

علااى قاارار جملااس املوافقااة  -
 الشورى.

 

 ( 00مادة ) -( 2مادة )
 بعد إعادة الترقيم

ملـرور  قرر اجمللس إضاافة عباارة )   -
ـًا من مـن  ( بعد عباارة)  ثالثني يوم

 (. اليوم التايل
وعلى ذلك يكون نص املـادة بعـد   

 التعديل:
 –على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

تنفيذ هذا القانون،  –كل فيما خيصه 

 (2مادة )
 
 
 
 
 
 

 –على رئيس جملس الوزراء والوزراء 
تنفيذ هذا القانون،  –كل فيما خيصه 
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 توصية اللجنة 
 نصوص املواد

 كما أقرها جملس النواب
 قرار جملس الشورى

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ملـرور ثالثـني   ويعمل به من اليوم التايل 
ـًا مـن  تااري  نشاره يف اجلريادة     يوم

 الرمسية.

ملرور ثالثني من اليوم التايل ويعمل به 
ـًا من تاري  نشره يف اجلريدة  يوم

 الرمسية.

ويعمل به من اليوم التايل لتاري  نشره 
 يف اجلريدة الرمسية.
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 (3ملحق رقم )
 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 

خبصوص مشروع قانون بتعديل 

 ،بعض أحكام القانون البحري

الصادر باملرسوم بقانون رقم 

م، )املعد يف 3992( لسنة 21)

بصيغته  ــضوء االقرتاح بقانون 

املعدلة ــ  املقدم من جملس 

 النواب(.
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 م7102فرباير  71التاريخ : 
 

 لجنة املرافق العامة والبيئةالتقرير اخلامس ل
 القانون البحري، أحكامبتعديل بعض  7101مشروع قانون رقم ) ( لسنة  خبصوص

 م0937( لسنة 71الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 لثمن الفصل التشريعي الثا الرابعالعادي  ددور االنعقا
 

 

 مقدمـة:

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى 

االنعقاد م، من دور 8144يناير  84( املؤرخ يف 4د 3ص ل م ب / ف 277رقم ) 

مشروع والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة  من الفصل التشريعي الثالث الرابعالعادي 

الصادر باملرسوم  بتعديل بعض أحكام القانون البحري، 8143قانون رقم ) ( لسنة 

وإعداد تقرير ، ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظاتم4928( لسنة 83بقانون رقم )

 .اجمللسليتم عرضه على  ؛يتضمن رأي اللجنة بشأنه
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 إجراءات اللجنة : -أواًل
 

 القانون يف اجتماعاهتا التالية:مشروع تدارست اللجنة  (1)

 تارخيـــه االجتمـاعرقـم 

 م8144يناير  88  الثامناالجتماااع 

 م8144يناير  31 االجتمااع التاسع

 م8144فرباير48 االجتمااع العاشر

 

موضـوع   مبشروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة   (2)
 :البحث والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقالتشريعية والقانونية مبجلس الشورى . )رأي جلنة الشؤون  -

 ( مرفقمذكرة املستشار القانوين لشؤون اللجان باجمللس. )  -

 ( مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. )  -

. ) بشأنه هيئة التشريع واإلفتاء القانوينقانون املذكور ومذكرتا احلكومة ومشروع ال  -
 ( مرفق

 

  اجتماعاهتا كل من:وبدعوة من اللجنة، شارك يف 
 

 وزارة الداخلية، حيث حضر كل من: -

 إدارة الشؤون القانونية.  املالزم أول حممد يونس اهلرمي -

 قيادة خفر السواحل.   السيد حممد توفيق خبيت -
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 وزارة املواصالت، حيث حضر: -

 مدير إدارة تسجيل السفن والبحارة.  السيد مياس املعتز باهلل اآلغا -
 

 العدل، حيث حضر: وزارة -

 مستشار قانوين.  السيد سعيد حممد عبداملطلب -

 اللجنة من األمانة العامة : شارك يف اجتماع 
 

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.  األستاذ حمسن محيد مرهون -
 

  السيدة خولة حسن هاشموتوىل أمانة سار اللجنة. 
 

ـًا : رأي جلنة الشؤون التشريعية   والقانونية:ثانيـ

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي 
 ( مرفقجاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية. )

 

ـًا : رأي اجلهات املعنية:  ثالث

روج بصيغة اهائية بعد عدة مناقشات بني اللجنة واجلهات املعنية مت التوافق واخل
 . ملواد مشروع القانون وذلك كما هو موض  يف اجلدول املرفق
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ـًا    رأي اللجنة : -رابع

ؤها تدارست اللجنة مواد مشروع القانون، وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبدا
كما وكل من وزارة الداخلية ووزارة املواصالت ووزارة العدل، من قبل  أعضاء اللجنة 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء اطلعت اللجنة 
، وقد اطلعت اللجنة مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية

 املستشار القانوين لشؤون اللجان.كذلك على مذكرة 

اثنتان منها  -يباجة فضاًل عن الد –ويتألف مشروع القانون من ثالث مواد 
 موضوعية والثالثة إجرائية، وبعد النقاش انتهت اللجنة إىل املوافقة على قرار جملس النواب

بالتوافق مع ممثلي بشأن مواد مشروع القانون القتناعها بوجاهة تلك التعديالت وذلك 
حتديد مدة  ( فقرة جديدة ملا قد يسببه34، فيما ارتأت اللجنة حذف املادة )اجلهات املعنية

وحيث إن مشروع القانون يهدف  من إشكاليات يف اإلجراءات العملية،حلفظ قيد الرهن 
( لسنة 83إىل سد الثغرات القانونية يف القانون البحري الصادر باملرسوم بقانون رقم )

، والذي تكمن أمهيته يف تنظيم حركة املالحة البحرية كواها وسيلة جوهرية 4928
ن فإن اللجنة توصي باملوافقة مللتعارف واالتصال وتسهيل التجارة بني شعوب العامل، 

حيث املبدأ على مشروع القانون، واملوافقة على التعديالت اليت أوصت هبا على مواد 
 املشروع بالتفصيل الوارد يف اجلدول املرفق. 

ـًا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - خامس

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علاى   39إعمااًل لنص املادة ) 
  من : كلاختيار 

ـًا د احلاجــي     ــسعادة األستاذ فــؤاد أمح  .1  مقرًرا أصليـ

ـًا املهندس عبدالرمحن عبداحلسني جواهريسعادة  .2  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة : - سادس
 

، فإن اللجنة مشروع القانونيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة 
 توصي مبا يلي :

 

بتعديل بعض أحكام القـانون   7101مشروع قانون رقم ) ( لسنة املوافقة على  -
 .م0937( لسنة 71الصادر باملرسوم بقانون رقم ) البحري،

 املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق. -
 

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 
 ة حممــد مجعــة الكعيبـمجع              أمحـد احلاجــياألستـاذ فــؤاد 

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة               رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة نائب    
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  ،بتعديل بعض احكام القانون البحري 7101رقم ) ( لسنة  قانون مشروع
 م0937 لسنة( 71) رقمبقانون  ملرسومبا الصادر

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 الديباجة

 
حنن محد بن عيساى آل خليفاة     

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

 وعلى قانون املرافعاات املدنياة  
والتجارية الصادر باملرسوم بقانون 

، 4974( لساانة 48رقاام )
 وتعديالته،

وعلى قانون تساجيل السافن   
وحتديد شروط السالمة الصاادر  

 الديباجة

 
املوافقة على النص كما ورد  -

 من احلكومة املوقرة.

 الديباجة

 
 دون تعديل

 

 الديباجة

 
حنن محد بن عيساى آل خليفاة     

 ملك مملكة البحرين.
 بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون املرافعاات املدنياة   
والتجارية الصادر باملرسوم بقانون 

، 4974( لساانة 48رقاام )
 وتعديالته،

وعلى قانون تساجيل السافن   
وحتديد شروط السالمة الصاادر  
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

( لسنة 44باملرسوم بقانون رقم )
4974، 

وعلى القانون البحري الصاادر  
( لسنة 83باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،4928
وعلى القانون املادين الصاادر   

( لسنة 49باملرسوم بقانون رقم )
8114، 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صادقنا  

 عليه وأصدرناه:
 
 

( لسنة 44باملرسوم بقانون رقم )
4974، 

وعلى القانون البحري الصاادر  
لسنة  (83باملرسوم بقانون رقم )

 ، وتعديالته،4928
وعلى القانون املادين الصاادر   

( لسنة 49باملرسوم بقانون رقم )
8114، 

أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صادقنا  

 عليه وأصدرناه:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 املادة األوىل
 
 
 
 
 
 

( 7)ُيستبدل بنصاوص املاواد   
 ( الفقرة الثانية،2) الفقرة الرابعة،

 ( الفقرة الثالثاة ،  447(، )44)
من القانون البحاري   (،791)

الصادر باملرسوم بقاانون رقام   
، النصاوص  4928( لسنة 83)

 املادة األوىل
املوافقة على قرار جملس النواب  -

( 7) بإضافة املاادتني اآلتياتني:  
ــة، ) ــرة الرابع إىل  (791الفق

على النحاو  ، وذلك مقدمة املادة
 التايل:

 
( 7)ُيستبدل بنصاوص املاواد   

( الفقرة الثانية، 2) الفقرة الرابعة،
 ( الفقرة الثالثاة ،  447(، )44)
من القانون البحاري   (،791)

الصادر باملرسوم بقاانون رقام   
، النصاوص  4928( لسنة 83)

 املادة األوىل
  قرر اجمللس إضافة املادتني

الرابعة، ( الفقرة 7) اآلتيتني:
 إىل مقدمة املادة. (791)

 
 نص املادة بعد التعديل:

 
( 7)ُيستبدل بنصاوص املاواد   

( الفقرة الثانية، 2) الفقرة الرابعة،
 ( الفقرة الثالثاة ،  447(، )44)
من القانون البحاري   (،791)

الصادر باملرسوم بقاانون رقام   
، النصاوص  4928( لسنة 83)

 املادة األوىل
 

 
 
 
 
 
 

( الفقرة 2ُيستبدل بنصوص املواد )
( الفقارة  447( ، )44الثانية، )

الثالثة ، من القاانون البحاري   
الصادر باملرسوم بقاانون رقام   

، النصاوص  4928( لسنة 83)
 اآلتية:



212 
 

 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 اآلتية:
 

 اآلتية:
 

 اآلتية:
 

 

 

 )مستحدثه(
 ( الفقرة الرابعة7مادة )

 
 
 
 
 
 
 

ً جيوز للوزير املخـتص   واستثناء
بالنقل البحري واملالحة البحرية 

 )مستحدثه(
 ( الفقرة الرابعة7مادة )

    املوافقة على قارار جملاس
النواب  بتعديل َنص الفقارة  

( بعاد  8الرابعة من املاادة ) 
إضافته إىل املواد املساتبدلة ،  
وذلك على النحاو الاوارد   

 ناه:أد

 
ً جيوز للوزير املختص  واستثناء
بالنقل البحري واملالحة البحرية 

 )مستحدثه(
 ( الفقرة الرابعة7مادة )

  قرر اجمللس تعديل َنص الفقرة
( بعاد  8الرابعة من املاادة ) 

إضافته إىل املواد املساتبدلة ،  
وذلك على النحاو الاوارد   

 أدناه.

( 7نص الفقرة الرابعة من املادة )
 بعد التعديل:

ً جيوز للوزير املختص  واستثناء
بالنقل البحري واملالحة البحرية 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

موافقة جملس الوزراء مـنح  بعد 
اجلنســية البحرينيــة للســفينة 
األجنبية املسجلة يف أحد املوانئ 

 البحرينية.

بعد موافقة جملس الوزراء منح 
اجلنسية البحرينية للسفينة 
األجنبية املسجلة يف أحد املوانئ 

 البحرينية.

بعد موافقة جملس الوزراء منح 
اجلنسية البحرينية للسفينة 
األجنبية املسجلة يف أحد املوانئ 

 نية.البحري
 ( )الفقرة الثانية(:3مادة )

 
 
 
 
 
 
 

 ( )الفقرة الثانية(:3مادة )
  املوافقة على قرار جملس النواب

املادة كما باملوافقة على نص 
ورد يف املشروع بقانون مع 

( الواردة الصغرىتغيري كلمة )
 (.الكربىيف السطر الثاين إىل )

 
 

َنص الفقرة الثانية من املادة بعد 

 ( )الفقرة الثانية(:3مادة )
  قرر اجمللس املوافقة على نص

املادة كما ورد يف مشروع 
القانون مع تغيري كلمة 

( الواردة يف السطر الصغرى)
 (.الكربىالثاين إىل )

 
 

َنص الفقرة الثانية من املادة بعد 

 ( )الفقرة الثانية(:3مادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
وإذا مل يكن أحد املالكني علاى  
الشيوع قد وافق على عمال مت  
باألغلبية املشار إليهاا يف املاادة   
السابقة فله أن يطعن فياه أماام   

خالل مخس عشر  الكربىاحملكمة 
يومًا من تاري  صادوره، أو أن  
يتخلى عن حصاته ، ويف هاذه   
احلالة تربأ ذمته من االلتزامات اليت 
نشأت عن هذا العمل. وتاوزع  
هذه احلصة على املالكني اآلخرين 

 بنسبة حصصهم يف السفينة.

 التعديل
وإذا مل يكن أحد املالكني علاى  
الشيوع قد وافق على عمال مت  
باألغلبية املشار إليهاا يف املاادة   
السابقة فله أن يطعن فياه أماام   

خالل مخس عشر  الكربىاحملكمة 
، أو أن  من تاري  صادوره يومًا 

يتخلى عن حصاته ، ويف هاذه   
احلالة تربأ ذمته من االلتزامات اليت 

زع نشأت عن هذا العمل. وتاو 
هذه احلصة على املالكني اآلخرين 

 بنسبة حصصهم يف السفينة.
 

 التعديل
وإذا مل يكن أحد املالكني علاى  
الشيوع قد وافق على عمال مت  
باألغلبية املشار إليهاا يف املاادة   
السابقة فله أن يطعن فياه أماام   

خالل مخس عشر  الكربىاحملكمة 
يومًا من تاري  صادوره ، أو أن  
يتخلى عن حصاته ، ويف هاذه   
احلالة تربأ ذمته من االلتزامات اليت 

زع نشأت عن هذا العمل. وتاو 
هذه احلصة على املالكني اآلخرين 

 بنسبة حصصهم يف السفينة.
 

 
 

وإذا مل يكن أحد املالكني علاى  
الشيوع قد وافق على عمال مت  
باألغلبية املشار إليهاا يف املاادة   
السابقة فله أن يطعن فياه أماام   
احملكمة الصغرى خاالل مخساة   

صدوره ، أو عشر يومًا من تاري  
أن يتخلى عن حصته، ويف هاذه  
احلالة تربأ ذمته من االلتزامات اليت 
نشأت عن هذا العمل. وتاوزع  
هذه احلصة على املالكني اآلخرين 

 بنسبة حصصهم يف السفينة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (22مادة )
لكل من يتمسك بأحد الاديون  
املذكورة يف املاادة الساابقة أن   
حيجز على السفينة اليت يتعلق هباا  

، أو على أية سفينة أخارى  الدين
ميلكها املدين إذا كانت مملوكة له 

 وقت نشوء الدين.
ومع ذلك ال جيوز احلجز علاى  
سفينة غري اليت يتعلق هبا الدين إذا 
كان من الديون املنصوص عليها 
يف البنود )م( ، )ن( ، )س( مان  

 املادة السابقة.

 (22مادة )
املوافقة على النص كما ورد  -

 املوقرة.من احلكومة 

 (22مادة )
 دون تعديل

 (22مادة )
لكل من يتمسك بأحد الاديون  
املذكورة يف املاادة الساابقة أن   
حيجز على السفينة اليت يتعلق هباا  
الدين، أو على أية سفينة أخارى  
ميلكها املدين إذا كانت مملوكة له 

 وقت نشوء الدين.
ومع ذلك ال جيوز احلجز علاى  

الدين إذا سفينة غري اليت يتعلق هبا 
كان من الديون املنصوص عليها 
يف البنود )م( ، )ن( ، )س( مان  

 املادة السابقة.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 (الثالثة الفقرة( )002) مادة
 
 
 
 
 

ويلتزم برد السفينة يف امليناء 
الذي تسلمها فيه باحلالة اليت 
كانت عليها وقت التسليم مع 
مراعاة االستهالك الناشئ عن 
االستعمال املعتاد. ويف حالة 
التأخري يف َرد السفينة بسبب 
يرجع إىل املستأجر يلتزم بأداء 

 (الثالثة الفقرة( )002) مادة
املوافقة على قرار جملس النواب  -

بإعادة صوغ الفقرة على النحو 
 الوارد أدناه.

نص الفقرة الثالثة من املادة بعد 
 :التعديل

ويلتزم برد السفينة يف امليناء 
الذي تسلمها فيه باحلالة اليت 
كانت عليها وقت التسليم مع 
مراعاة االستهالك الناشئ عن 
االستعمال املعتاد. ويف حالة 
التأخري يف َرد السفينة بسبب 
يرجع إىل املستأجر يلتزم بأداء 

 ( )الفقرة الثالثة(002مادة )
  قرر اجمللس إعادة صوغ الفقرة

 على النحو الوارد أدناه.

 
نص الفقرة الثالثة من املادة بعد 

 :التعديل
ويلتزم برد السفينة يف امليناء 
الذي تسلمها فيه باحلالة اليت 
كانت عليها وقت التسليم مع 
مراعاة االستهالك الناشئ عن 
االستعمال املعتاد. ويف حالة 
التأخري يف َرد السفينة بسبب 
يرجع إىل املستأجر يلتزم بأداء 

 ( )الفقرة الثالثة(002مادة )
 
 
 
 
 

ويلتزم برد السفينة يف امليناء الذي 
تسلمها فيه وباحلالة اليت كانت 
عليها وقت التسليم مع مراعاة 
االستهالك الناشئ عن االستعمال 
العادي. ويف حالة التأخري يف رد 
السفينة بسبب منسوب إىل 
املستأجر يلتزم بأداء ما يعادل 
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

ضعف األجرة عن مدة التأخري 
مع عدم اإلخالل حبق املؤجر يف 

 .عويض إن كان له مقتٍضالت
 
 

ضعف األجرة عن مدة التأخري 
مع عدم اإلخالل حبق املؤجر يف 

 .عويض إن كان له مقتٍضالت

ضعف األجرة عن مدة التأخري 
مع عدم اإلخالل حبق املؤجر يف 

 .عويض إن كان له مقتٍضالت

األجرة عن اخلمسة عشر يومًا 
ضعف  األوىل، وبدفع ما يعادل

األجرة عن أيام التأخري اليت تزيد 
على ذلك ، ما مل يثبت املؤجر أن 

 الضرر جياوز هذا املقدار.
 )مادة مستحدثة(

 (791مادة )
 
 
 
 
 

 )مادة مستحدثة(
 (791مادة )

على قرار جملس النواب  املوافقة -
بتعديل املادة بعد إضافتها إىل 
املواد املستبدلة، وذلك على النحو 

 الوارد أدناه.

 
 

 )مادة مستحدثة(
 (791مادة )

  قرر اجمللس تعديل املادة بعد
إىل املواد املستبدلة، إضافتها 

وذلك على النحو الوارد 
 أدناه.

 
 ( بعد التعديل:791نص املادة )
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
يصدر الوزير املختص بالنقل 
البحري واملالحة البحرية 
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام 

 هذا القانون.

يصدر الوزير املختص بالنقل 
البحري واملالحة البحرية 
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام 

 هذا القانون.

يصدر الوزير املختص بالنقل 
البحري واملالحة البحرية 
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام 

 هذا القانون.

 املادة الثانية
 املـادة ُتضاف فقرة جديدة إىل 

( من القانون البحـري  032)
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم   

، نصــها 0937( لســنة 71)
 اآليت:

 املادة الثانية
 إعادة صياغة املادة. -

 املادة الثانية
 دون تعديل

 

 املادة الثانية
ُتضاف فقرة جديدة إىل كل من 

( من 427( و )34املادتني )
القانون البحري الصادر باملرسوم 

، 4928لسنة  (83بقانون رقم )
 نصهما اآليت:
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

 
 
 

 ( فقرة جديدة10مادة )
 حذف املادة. -

 ( فقرة جديدة10مادة )
 دون تعديل

 

 ( فقرة جديدة10مادة )
وحيفظ قيد الرهن ملدة عشر 
سنوات من تاري  إجرائه ويبطل 
أثر هذا القيد إذا مل جيدد قبل اهاية 

 هذه املدة.
 ( فقرة جديدة032مادة )

 
 
 

ويصدر بتحديد حاالت اإلعفااء  
من االلتزام بإرشااد السافن يف   
املوانئ البحرينية قرار من الاوزير  

بالنقل البحري واملالحة املختص 

 ( فقرة جديدة032مادة )
املوافقة على قرار جملس  -

)بالنقل النواب بإضافة عبارة 
البحري واملالحة البحرية( يف 

 ذيل الفقرة املضافة.

 ( فقرة جديدة032)مادة 
 ( بالنقل قرر اجمللس إضافة عبارة

( يف البحري واملالحة البحرية
 ذيل الفقرة املضافة.

 :نص الفقرة املضافة بعد التعديل
ويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء 
من االلتزام بإرشاد السفن يف 
املوانئ البحرينية قرار من الوزير 

 ( فقرة جديدة032دة )ما
 
 
 

ويصدر بتحديد حاالت اإلعفاء 
من االلتزام بإرشاد السفن يف 
املوانئ البحرينية قرار من الوزير 

 املختص.
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 نصوص املواد
 كما أقرهتا اللجنة

 توصية اللجنة
 نصوص املواد  

 كما أقرها جملس النواب

 نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

بالنقل البحري واملالحة املختص  .البحرية
 .البحرية

 

 املادة الثالثة
 –على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

هاذا   أحكام تنفيذ -كل فيما خيصه
القانون، وُيعمل به من الياوم التاايل   

 لتاري  نشره يف اجلريدة الرمسية.

 املادة الثالثة
املوافقة على النص كما ورد  -

 من احلكومة املوقرة.

 املادة الثالثة
 دون تعديل

 

 املادة الثالثة
 –على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

هذا  أحكام تنفيذ -كل فيما خيصه
ه من اليوم التايل القانون، وُيعمل ب

 الرمسية.لتاري  نشره يف اجلريدة 
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م1021يناير  11 التاريخ :  
 

 احملرتم مجعة حممد الكعبي     / ساا األسعادة 

 املرافق العامة والبيئةرئيــس جلنة  

 
أحكام القانون بتعديل بعض  2013مشروع قانون رقم ) ( لسنة  :الموضوع

م .1982( لسنة 23رسوم بقانون رقم )البحري الصادر بالم

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

رئيس  السيد علي بن صالح الصالحمعالي ، أرفق م 1122يناير  12بتاريخ   

مشروع من  (، نسخة2د  3ف  ت ق/ ل ص 878، ضمن كتابه رقم )المجلس

م رسوبتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالم 2013قانون رقم ) ( لسنة 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، 1982( لسنة 23بقانون رقم ) م

 المرافق العامة والبيئة. للجنة لمناقشته وإبداء المالحظات عليه
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةة اجتماعاةا م 1122يناير  12وبتاريخ      

المذكور، وذلك بحضور المستشار  ، حيث اطلعت على مشروع القانونالحادي عشر

 .القانوني بالمجلس

 

لمبةاد   قةانونال مشروعإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتات اللجنة       

 .وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

بتعديل بعض أحكام  2013مشروع قانون رقم ) ( لسنة ترى اللجنة سالمة      

من الناحيتين ، 1982( لسنة 23رسوم بقانون رقم )القانون البحري الصادر بالم م

 الدستورية والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون الاشريعية والقانونية                             

 

 

 

 

 

 



211 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق رقم )
 

تقرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع 

واألمن الوطين خبصوص االقرتاح 

بقانون بشأن تعديل بعض أحكام 

قانون العقوبات الصادر باملرسوم رقم 

م، واملقدم من 3991( لسنة 31)

علي مجيلة أصحاب السعادة األعضاء: 

سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل 

خليفة، د. عائشة سامل مبارك، أمحد 

راهيم بهزاد، د. جهاد عبداهلل إب

 الفاضل.
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 م7101نوفمرب  71 التاريخ :

 

 التقريـر الثالث للجنـة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين

االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بشأن 

م 0921( لسنة 01باملرسوم رقم )

 من الفصل التشريعي الثالث لرابعدور االنعقاد العادي ا

 : مقدمــة 
 

معايل رئيس جملس كتاب  شؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطيناستلمت جلنة ال     
م، والذي مت 8143مايو  44املؤرخ يف ( 3د 3ص ل خ أ / ف 123) رقم الشورى

االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون  اللجنة بدراسة ومناقشةمبوجبه تكليف 

م، واملقدم من أصحاب السعادة 0921( لسنة 01العقوبات الصادر باملرسوم رقم )

علي سلمان، والدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، األعضاء: األستاذة مجيلة 

والدكتورة عائشة سامل مبارك، واألستاذ أمحد إبراهيم هبزاد، والدكتورة جهاد عبداهلل 
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الفاضل،  هتضمن رأي اللجنة بشأنوإعداد تقرير ي ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات
 اجمللس. ليتم عرضه على 

كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى      
م، من دور االنعقاد 8143أكتوبر  89( املؤرخ يف 4د 3ف/ص ل خ أ/ 717رقم )

مبواصلة مناقشة ة من الفصل التشريعي الثالث، والذي مت مبوجبه تكليف اللجن رابعالعادي ال
، على أن ترفع اللجنة الذي ال زال قيد الدراسة لدى اللجنة االقتراح بقانون املذكور
 من تارخيه. ثالثة أسابيعتقريرها يف موعد أقصاه 

 

 أواًل: إجراءات اللجنة :
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

بتاري   يناملنعقد الثالث والرابع نياملذكور يف االجتماع بقانون تدارست اللجنة االقتراح.0
 م.8143نوفمرب  84و 47

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح بقانون موضاوع البحاث   .7
 والدراسة واليت اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

 )مرفق(. التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون   -

 ) مرفق( .القوانني املشاهبة بشأن االقتراح بقانون -

 

 أصحاب السعادة مقدمو االقتراح وهم: االجتماع حضر 
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 الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة. .0

     .األستاذة مجيلـة علي سلمـان .7

     .األستاذ أمحـد إبراهيـم هبـزاد .1
    .عائشة سامل مباركسعادة الدكتورة  .2
  .سعادة الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل .1

 

  الدكتور علي حسـن الطوالبـة  شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس
 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.

 

  سهري عبداللطيفالسيدة توىل أمانة سر اللجنة. 

 

ـًا:   رأي أصحاب املقترح:ثاني

على قانون العقوبات البحاريين يتضا  باأن     باالطالعأوض  مقدمو االقتراح أنه      
عترب أصل اجملاين  ا اوحيًد انًص أن هناكرمي زنا احملارم، وبية قد خلت من جتالنصوص العقا

على العرض، وإعماال للمبدأ الدستوري  واالعتداءيف جرائم االغتصاب  امشدًد اعليه ظرًف
تقدمي هذا االقتراح لسد هذا الفراغ التشاريعي   متبأن ال جرمية وال عقوبة إال بنص، فقد 

ساس الترجي  بأن املقصاود  أ( و341ني احملارم مبوجب املادة )لتجرمي الصالت اجلنسية ب
بأن املشرع يؤمث الوطء .  وعليه يتض  اقعة اجلنسية بني شخص متزوج وآخربالزنا هو املو

، مضااف إىل ذلاك   و حكمًاأحال قيام الزوجية فعال  غري املشروع بني شخص متزوج
وجوب أن يتم تقدمي شكوى من الزوج املأثوم، وهو قيد وعقبة إجرائية على النيابة العامة 

رة ضافة املادة إىل اجلرائم املاسة باألسإ ، ويرى مقدمو االقتراحلتحريك الدعوى العمومية
، وعلياه  ا إىل امتهان شرف األسرة بكاملهالعدم احنصار الضرر مبرتكيب اجلرمية بل يتعداه



211 
 

 (341)كان البد من أن تكون العقوبة متناسبة مع بشاعة اجلرم، فالزنا املاؤمث باملاادة   
، أما زنا سنتني لىر هي احلبس مدة ال تزيد ععقوبته القصوى احملددة يف املادة سالفة الذك

فهو جناية تصل عقوبتها إىل سبع سنوات ساجن   –بناء على االقتراح بقانون  – احملارم
ون العقوبات الايت  ( من قان41وبالتايل تنطبق عليهما أحكام املادة ) ، اإلمثلكال مرتكيب 

من ساهم يف اجلرمية بوصفه فاعاًل أو شريكًا يعاقب بالعقوبة املقررة هلا ما تنص على أن : )
والايت   (43)واملقروءة مع الفقرة الثالثة من املاادة   ،(خالف ذلكى مل ينص القانون عل

املنفذة للجرمية أو اليت  باإلعمالويعد فاعلني من يقومون معًا بقصد مشترك : )نصت على
 ( .الرتكاهباتؤدي مباشرة 

 

م يف 8119( لسنة 49وجتدر اإلشارة إىل أن قانون أحكام األسرة الصادر بالقانون رقم )
مت االستناد إىل هذه وعليه  ،الثاين من الباب الثاين قد نص على احملرمات بالتفصيلاملطلب 

 هذا املقترح. األحكام يف
 

ومن اجلدير بالذكر أن الدعوى اجلنائية إذا ارتبطت بالدعوى الشرعية أو علق اإلثبات      
اإلجراءات  ( من قانون429فيها على مسائل شرعية فإن القاضي اجلنائي إعمااًل للمادة )

حوال الشخصية إذا كاان بصادد   ثبات املقررة يف قانون األتباع طرق اإلا عليه اجلنائية
، بل جياوز للمحكماة   الدعوى اجلنائية املنظورة أمامه الفصل يف مسألة غري جنائية تتبع

( من ذات القانون أن توقف النظر يف الدعوى حلني البت يف مساألة  427إعمااًل للمادة )
الفصال يف هاذا   على احلكم يتوقف يف الدعوى  األحوال الشخصية إذا كانمن مسائل 

 املسألة.
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بالغني مهما كانت درجة الإضافة إىل أن املشرع ال يعاقب على االتصال اجلنسي بني      
، ويف هذا الصدد االتصال كان من غري عنف أو إكراهقرابتهما دام كالمها غري متزوجني و

البحريين بعدم تأثيم زنا احملارم على الرغم من تأثيم عادد مان   ال يوجد تربير للمشرع 
ة هلذا الفعل املشني فقد جرمه القانون األملاين والسويساري وااللليازي ،   يالقوانني الغرب

 .، واألردين، والكوييت، والسوداينوالقطري ،واجلزائري ،العراقي التالية: وجرمته القوانني
 

اخلامسة من الدستور أكد ضرورة محاية األسرة باعتبارهاا  نص املادة  أن كما بينوا     
األسرة أساس اجملتماع، قوامهاا   -أحد املقومات األساسية للمجتمع وجاء النص بأن:  )أ

الدين واألخالق وحب الوطن، حيفظ القانون كيااها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمهاا،  
من االستغالل، ويقيه اإلمهاال  وحيمي يف ظلها األمومة والطفولة، ويرعى النشء وحيميه 

األديب واجلسماين والروحي، كما تعىن الدولة خاصة بنمو الشاباب البادين واخللقاي    
 والعقلي(.

 

ـًا: رأي اللجنة:  ثالثــــــ

الرأي القانوين ومذكرته اإليضاحية، واطلعت على  تدارست اللجنة االقتراح بقانون      
القانون من  مشروعوالذي جاء مؤكًدا لسالمة  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية

اطلعت على القوانني املشاهبة يف الدول العربية كما  ،والقانونيةالناحيتني الدستورية 
أمهية هذا  وبعد االستئناس برأي مقدمي االقتراح؛ أكدت اللجنة ،والغربية خبصوصه

لتجرمي الصالت اجلنسية  يف قانون العقوبات البحريين سد هذا الفراغ التشريعياالقتراح يف 
 .االقتراح من جهد يف إعداد هذا االقتراح وه مقدمما بذلمثنت اللجنة  كما .بني احملارم
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انتهت اللجنة إىل التوصية جبواز نظر االقتراح بقانون بشأن تعديل بعاض أحكاام   و     
م، واملقدم من أصحاب السعادة 4971( لسنة 41قانون العقوبات الصادر باملرسوم رقم )

األعضاء: األستاذة مجيلة علي سلمان، والدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، والادكتورة  
 عائشة سامل مبارك، واألستاذ أمحد إبراهيم هبزاد، والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل. 

 

ـًا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :  رابعــ
 

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة علاى   39إعمااًل لنص املادة )      
 اختيار كل من :

 

ـًا    األستاذة مجيلة علي سلمان .0  .مقرًرا أصلي

ـً .7  .ااألستاذ إبراهيم حممد بشمي           مقرًرا احتياطي

 

ـًا: توصية اللجنة:  خامس
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيأبدي من آراءدار من مناقشات وما يف ضوء ما      
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جواز نظر   االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر -
م، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 0921( لسنة 01باملرسوم رقم )

مجيلة علي سلمان، والدكتور خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتورة األستاذة 
 عائشة سامل مبارك، واألستاذ أمحد إبراهيم هبزاد، والدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل.

 

 

 

 الالزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ 

 

 
 د. خالد آل خليفة                            أ. مجيلة علي سلمان    

 رئيس اللجنة                                نائب رئيس اللجنة     
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 م2113مايو  22الااريخ : 
 

 

 احملرتم       الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة /الدكاور سعادة

 الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيــس جلنة  
 

االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر  :الموضوع

م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء جميلة 1991( لسنة 11بالمرسوم رقم )

أحمد إبراهيم بهزاد،  علي سلمان، د. خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك،

  د. جهاد عبدهللا الفاضل.

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس ، أرفق م1123مايو  22بتاريخ      

االقتراح  من (، نسخة3د  3ف ت ق/  ل ص 282، ضمن كتابه رقم )المجلس

( 11بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم )

م، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء جميلة علي سلمان، د. 1991لسنة 

خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد 
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والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء  إلى لجنة الشؤون التشريعية، عبدهللا الفاضل

 .الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني للجنة المالحظات عليه

، عقةدت لجنةة الشةؤون التشةريعية والقانونيةة اجتماعاةا م1123مايو  12وبتاريخ      

، ومذكرتةه اييضةاحية المذكور قانونب االقتراح، حيث اطلعت على الثالث والعشرين

 بالمجلس. مستشار القانونيوذلك بحضور ال

لمبةاد   قةانوناالقتةراح بإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتات اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 رأي اللجنة:

االقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ترى اللجنة سالمة      

ماان أصااحاب السااعادة م، والمقاادم 1991( لساانة 11الصااادر بالمرسااوم رقاام )

األعضاااء جميلااة علااي ساالمان، د. خالااد باان خليفااة آل خليفااة، د. عائشااة سااالم 

مةن النةاحيتين الدسةتورية  ،مبارك، أحمد إبراهيم بهازاد، د. جهااد عبادهللا الفاضال

 والقانونية.

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون الاشريعية والقانونية                             

 


