املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص قرار جملس النواب حول
قرار جملس الشورى بشأن مشروع
قانون باملوافقة على قانون (نظام)
املستحضرات البيطرية لدول
جملس التعاون لدول اخلليج
العربية ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )54لسنة 3102م.
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التاريخ 02 :أبريل 0202م

التقرير العاشر للجنة املرافق العامة والبيئة حول قرار جملس النواب بشأن قرار جملس
النواب بشأن قرار جملس الشورى حول مشروع قانون باملوافقة على قانون ( نظام )
املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم
رقم ( )24لسنة 0202
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدمة:
بتاريخ  7أبريل 4102م ،ومبوجب اخلطاب رقم ( 929ص ل م ب /ف 3د،)2
أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى إىل جلنة املرافق
العامة والبيئة نسخة من قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حول مشروع قانون
باملوافقة على قانون ( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج
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العربية ،املرافق للمرسوم رقم ( )24لسنة 4103؛ ملناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه
متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على اجمللس.
أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 تدارست اللجنة القرار املذكور يف اجتماعها اخلامس عشر بتاريخ  07أبريل 4102م. شارك يف اجتماع اللجنة من جملس الشورى األستاذ حمسن محيد مرهون املستشاار
القانوين لشؤون اللجان.
 توىل أمانة سر اللجنة السايدة خولة حسن هاشم.
ثانياًا :رأي اللجناة:
تدارست اللجنة قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حول مشروع قانون
باملوافقة على قانون ( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لـدول اخللـيج
العربية ،املرافق للمرسوم رقم ( )24لسنة  ،4103وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات
النظر بشأنه ،واستمعت اللجنة ملالحظات املستشار القانوين لشؤون اللجان واطلعت على
قرار جملس النواب بشأن املادتني الرابعة واخلامسة ،حيث قرر جملس النـواب التمسـ
بقراره السابق للمادة الرابعة ،واملوافقة على مشروع القانون كما ورد من جملس الشورى
للمادة اخلامسة باألغلبية وبصفة هنائية.
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وبعد تدارس اللجنة للمادة الرابعة واليت تتعلق باألحكام اخلاصة بالتظلم من القرارات
الصادرة تنفيذًا ألحكام القانون "النظام" املرافق وكذل إجراءاته والبت فيه ،فضالً عـن
الطعن القضائي على القرارات الصادرة بشأنه ،فقد قررت اللجنة املوافقة على نص املـادة
كما ورد من جملس النواب املوقّر ،ذل أن إقراره كما ورد من جملس النواب املوقر يفـي
بالغرض املنشود ،وأن التغيري باملادة كما أقرّها جملس الشورى سابقًا جاء حترزًا فقط وليس
باألمر اجلوهري ،وذل حرصًا من اللجنة على حتقيق أكرب قدر من التكامـل بـني دول
اجمللس لدول اخلليج العربية على ضوء االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول جملس التعـاون
لدول اخلليج العربية ،وذل أن هذا القانون يأيت مكمالً جملموعة القوانني املشتركة يف جمال
املستحضرات البيطرية واجملال احليواين والزراعي يف دول جملس التعاون لـدول اخللـيج
العربية.

ثالثاًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة ( )39من الالئحة الداخلية؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من:
 .0سعادة األستاذ حمماد حساان باقر رضي

مقررًا أصليااًا

 .0سعادة األستاذ فاؤاد أمحااد احلاجااي

مقررًا احتياطياًا

رابعاًا :توصية اللجنة:
توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حول
مشروع قانون باملوافقة على قانون ( نظام ) املستحضرات البيطرية لادول جملاس
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التعاون لدول اخلليج العربية ،املرافق للمرسوم رقم ( )24لسنة 0202؛ وذل على
النحو الوارد يف اجلدول املرفق .
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 رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على قانون ( نظام ) املستحضرات البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
املرافق للمرسوم رقم ( )24لسنة 0202
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()2

مادة ()2

توصية اللجنة
مادة ()2

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ()2

 إعادة صياغة املادة على النحو  -املوافقة على قرار جملس النواببإعادة صياغة املادة.
الوارد أدناه.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

التعديل:

جيوز لصاحب الشأن أن يتظلم من لصاحب الشأن الاتظلم مان لصاحب الشأن الاتظلم مان لصاحب الشأن الاتظلم مان
اذا
اادرة تنفيا
ارارات الصا
اذا القا
اادرة تنفيا
ارارات الصا
القرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام القا
اادرة تنفيا
ارارات الصا
اذا القا
القانون (النظام) املرافق إىل الوزير ألحكام هذا القانون (النظاام) ألحكام هذا القانون (النظاام) ألحكام هذا القانون (النظاام)
املرافق والئحتاه التنفيذياة
املختص بشئون الثروة احليوانية املرافق والئحتاه التنفيذياة
املرافق والئحتاه التنفيذياة
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

خالل ثالثني يوماً من تاريخ الوزير املختص خالل ثالثني يوما الوزير املختص خالل ثالثني يوما الوزير املختص خالل ثالثني يوما
اإلخطار ،ويعترب مرور ثالثني يوماً من تاريخ عالهناا أو نشارها ،من تاريخ عالهناا أو نشارها ،من تاريخ عالهناا أو نشارها،
من تاريخ تقدمي التظلم دون رد وجيب البتّ يف التظلم خاالل وجيب البتّ يف التظلم خاالل وجيب البتّ يف التظلم خاالل
عليه مبثابة رفض ضمين له ،وحيق ثالثني يوما من تاريخ تقدمياه ،ثالثني يوما من تاريخ تقدمياه ،ثالثني يوما من تاريخ تقدمياه،

لصاحب الشأن أن يطعن على فإذا رفض الاتظلم وجاب أن فإذا رفض الاتظلم وجاب أن فإذا رفض الاتظلم وجاب أن
القرار الصادر برفض التظلم خالل يكون الرفض مساببا ،ويعتا يكون الرفض مساببا ،ويعتا يكون الرفض مساببا ،ويعتا
ثالثني يوماً من تاريخ إخطاره مرور ثالثني يوما مان تااريخ مرور ثالثني يوما مان تااريخ مرور ثالثني يوما مان تااريخ
بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.
تقدميه دون رد مبثاباة رفاض تقدميه دون رد مبثاباة رفاض تقدميه دون رد مبثاباة رفاض
وال جيوز الطعن على أي من ضمين له ،وحيق لصاحب الشأن ضمين له ،وحيق لصاحب الشأن ضمين له ،وحيق لصاحب الشأن
القرارات املشار إليها مباشرة أمام الطعن على القرار الصادر برفض الطعن على القرار الصادر برفض الطعن على القرار الصادر برفض
احملكمة املختصة إال بعد التظلم التظلم خالل ثالثني يوماا مان التظلم خالل ثالثني يوماا مان التظلم خالل ثالثني يوماا مان
منها.
تاريخ خطاره بالرفض أو اعتباره تاريخ خطاره بالرفض أو اعتباره تاريخ خطاره بالرفض أو اعتباره
مرفوضا.

مرفوضا.
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مرفوضا.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وال يُقبل الطعن علاى أي مان وال يُقبل الطعن علاى أي مان وال يُقبل الطعن علاى أي مان
القرارات املشار ليها مباشارة القرارات املشار ليها مباشارة القرارات املشار ليها مباشارة
أمام احملكمة املختصاة ال بعاد أمام احملكمة املختصاة ال بعاد أمام احملكمة املختصاة ال بعاد
التظلم منها.

التظلم منها.
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التظلم منها.

ملحق رقم ()2
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
خبصوص قرار جملس النواب حول
قرار جملس الشورى بشأن مشروع
قانون باملوافقة على قانون (نظام)
مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ()54
لسنة 3102م.
التاريخ 02 :أبريل 0202م
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التقرير احلادي عشر للجنة املرافق العامة والبيئة حول قرار جملس النواب بشأن قرار
جملس الشورى حول مشروع قانون باملوافقة على قانون ( نظام ) مزاولة املهن الطبية
البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )24لسنة 0202
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدمة:
بتاريخ  7أبريل 4102م ،ومبوجب اخلطاب رقم ( 941ص ل م ب /ف 3د،)2
أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى إىل جلنة املرافق
العامة والبيئة نسخة من قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حول مشروع قانون
باملوافقة على قانون ( نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة 4103؛ ملناقشته ودراسته وإعداد تقرير
بشأنه متضمنـًا رأي اللجنة لعرضه على اجمللس.
أوال :جراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 -تدارست اللجنة القرار املذكور يف اجتماعها اخلامس عشر بتاريخ  07أبريل 4102م.
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 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة مبجلس الشورى األستاذ حمسان محياد
مرهون املستشار القانوين لشؤون اللجان.
 توىل أمانة سر اللجنة السايدة خولة حسن هاشم.
ثانياًا :رأي اللجناة:
تدارست اللجنة قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حـول مشـروع
قانون باملوافقة على قانون ( نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة  ،4103وتبادل السـادة أعضـاء
اللجنة وجهات النظر بشأنه ،واستمعت اللجنة ملالحظات املستشار القـانوين لشـؤون
اللجان واطلعت على قرار جملس النواب بشأن املادتني الرابعة واخلامسة ،حيث قرر جملس
النواب التمس بقراره السابق للمادة الرابعة ،واملوافقة على مشروع القانون كما ورد من
جملس الشورى للمادة اخلامسة باألغلبية وبصفة هنائية.
وبعد تدارس اللجنة للمادة الرابعة واليت تتعلق باألحكام اخلاصة بالتظلم من القرارات
الصادرة تنفيذًا ألحكام القانون "النظام" املرافق وكذل إجراءاته والبت فيه ،فضالً عـن
الطعن القضائي على القرارات الصادرة بشأنه ،فقد قررت اللجنة املوافقة على نص املـادة
كما ورد من جملس النواب املوقّر ،ذل أن إقراره كما وردت من جملس النواب املـوقر
يفي بالغرض املنشود ،وأن التغيري باملادة كما أقرّها جملس الشورى سابقا جاء حترزًا فقط
وليس باألمر اجلوهري ،وذل حرصًا من اجمللس على حتقيق أكرب قدر من التكامل بـني
دول اجمللس لدول اخلليج العربية على ضوء االتفاقية االقتصادية املوحدة لـدول جملـس
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التعاون لدول اخلليج العربية  ،وذل أن هذا القانون يأيت مكمالً جملموعة القوانني املشتركة
يف اجملال احليواين والزراعي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
ثالثاًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة ( )39من الالئحة الداخلية؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من:
 .2سعادة األستاذ حمماد حساان باقر رضي

مقررًا أصليااًا

 .2سعادة األستاذ فاؤاد أمحااد احلاجااي

مقررًا احتياطياًا

رابعاًا :توصية اللجنة:
توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن قرار جملس الشورى حول
مشروع قانون باملوافقة على قانون ( نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة 0202؛ وذل
على النحو الوارد يف اجلدول املرفق .
واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختاذ ما ترونه بشأنه،،،

مجعة حممد الكعيب

فؤاد أمحد احلاجي
نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) باملوافقة على قانون ( نظام ) مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة 0202
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()2

مادة ()2

توصية اللجنة
مادة ()2

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ()2

 إعادة صياغة املادة على النحو  -املوافقة على قرار جملس النواببإعادة صياغة املادة.
الوارد أدناه.

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

التعديل:

جيوز لصاحب الشأن أن يتظلم من لصاحب الشأن الاتظلم مان لصاحب الشأن الاتظلم مان لصاحب الشأن الاتظلم مان
اادرة تنفيا
ارارات الصا
اذا القا
اادرة تنفيا
ارارات الصا
القرارات الصادرة تنفيذاً ألحكام القا
اذا
اادرة تنفيا
ارارات الصا
اذا القا
القانون (النظام) املرافق إىل الوزير ألحكام هذا القانون (النظاام) ألحكام هذا القانون (النظاام) ألحكام هذا القانون (النظاام)
املرافق والئحتاه التنفيذياة
املختص بشئون الثروة احليوانيـة املرافق والئحتاه التنفيذياة
املرافق والئحتاه التنفيذياة
خالل ثالثني يوماً مـن تـاريخ الوزير املختص خالل ثالثني يوما الوزير املختص خالل ثالثني يوما
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

اإلخطار ،ويعترب مرور ثالثني يوماً من تاريخ عالهناا أو نشارها ،من تاريخ عالهناا أو نشارها ،الوزير املختص خالل ثالثني يوما
من تاريخ تقدمي الـتظلم دون رد وجيب البتّ يف التظلم خاالل وجيب البتّ يف التظلم خاالل من تاريخ عالهناا أو نشارها،
عليه مبثابة رفض ضمين له ،وحيق ثالثني يوما من تاريخ تقدمياه ،ثالثني يوما من تاريخ تقدمياه ،وجيب البتّ يف التظلم خاالل
لصاحب الشأن أن يطعن علـى فإذا رفض الاتظلم وجاب أن فإذا رفض الاتظلم وجاب أن ثالثني يوما من تاريخ تقدمياه،

القرار الصادر برفض التظلم خالل يكون الرفض مساببا ،ويعتا
ثالثني يوماً من تاريخ إخطـاره مرور ثالثني يوما مان تااريخ
بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.
تقدميه دون رد مبثاباة رفاض
وال جيوز الطعن علـى أي مـن ضمين له ،وحيق لصاحب الشأن
القرارات املشار إليها مباشرة أمام الطعن على القرار الصادر برفض
احملكمة املختصة إال بعد الـتظلم التظلم خالل ثالثني يوماا مان
منها.
تاريخ خطاره بالرفض أو اعتباره
مرفوضا.

يكون الرفض مساببا ،ويعتا

فإذا رفض الاتظلم وجاب أن

مرور ثالثني يوما مان تااريخ يكون الرفض مساببا ،ويعتا

تقدميه دون رد مبثاباة رفاض مرور ثالثني يوما مان تااريخ
ضمين له ،وحيق لصاحب الشأن تقدميه دون رد مبثاباة رفاض
الطعن على القرار الصادر برفض ضمين له ،وحيق لصاحب الشأن
التظلم خالل ثالثني يوماا مان الطعن على القرار الصادر برفض
تاريخ خطاره بالرفض أو اعتباره التظلم خالل ثالثني يوماا مان
مرفوضا.

تاريخ خطاره بالرفض أو اعتباره

وال يُقبل الطعن علاى أي مان وال يُقبل الطعن علاى أي مان مرفوضا.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

القرارات املشار ليها مباشارة القرارات املشار ليها مباشارة وال يُقبل الطعن علاى أي مان
أمام احملكمة املختصاة ال بعاد أمام احملكمة املختصاة ال بعاد القرارات املشار ليها مباشارة
التظلم منها.

التظلم منها.

أمام احملكمة املختصاة ال بعاد
التظلم منها.
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
0991م بشأن الدفاع املدني،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ()55
لسنة 3102م.
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التاريخ  01 :أبريل 0202م

التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم ( )4لسنة  0992بشأن الدفاع املدين
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث

مقدماة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/934ص ل خ أ /ف 3د )2املؤرخ يف
 44مارس 4102م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  0992بشأن الدفاع املدين ،على
أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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أوال :جراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )0تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماع الثالث والعشـرين املنعقـد
بتاريخ 04أبريل 4102م.
( )0اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر
واليت اشتملت على :
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)-

مرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  0991بشأن الدفاع املدين( .مرفق)

( )2وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
.0

النقياب بدر العاماار

النقيب حممد يونس اهلرمي

من دارة الشؤون القانونية.

.2

السيد وليد الطويل

املستشار القانوين.

.0

من اإلدارة العامة للدفاع املدين.
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 حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللس كل من الدكتور علي حسان الطوالباة
املستشاار القانوناي لشاؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.
ثانيااًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون مـن
الناحيتني الدستورية والقانونية.

ثالثااااااًا :رأي وزارة الداخلية خالل اجتماع اللجنة:
أيدت وزارة الداخلية مشروع القانون موضوع الدراسة ،ومل تبدِ أية مالحظات عليه.

رابعااااااًا :رأي اللجنااة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،والذي يتألف فضالً عن الديباجة من ست
مواد ،تضمنت املادة األوىل استبدال عبارة (احلماية املدنية) بعبارة (الدفاع املدين) أينمـا
وردت يف املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  0991بشأن الدفاع املدين ،وعبـارة (اإلدارة
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العامة للدفاع املدين) بعبارة (إدارة الدفاع املدين) ،مع النص على اختصـاص (احملكمـة
الصغرى بنظر الدعاوى اجلنائية) بدالً من (احملكمة املتوسطة بنظر الدعاوى اجلزائية) ،أمـا
املادة الثانية فتتعلق باستبدال نصي املادتني األوىل والتاسعة من ذات املرسوم بقانون ،حيث
تتعلق املادة األوىل بالتعاريف لبعض املصطلحات الواردة يف املشروع بقانون وهي (تدابري
احلماية األمنية ،الكارثة العامة ،املنشآت احليوية ،املرفق العام ،املتطوع ،اجلهة املعنية) ،بينما
تتعلق املادة التاسعة بنفقات التدابري الالزمة ألعمال الدفاع املدين ،وبإصدار الشـهادات
والتقارير ،فضالً عن إعطاء وزير الداخلية صالحية حتديد فئات الرسوم اليت تفرض علـى
الشهادات والتقارير والتراخيص اليت تصدرها اإلدارة العامة للدفاع املدين ،بينما أضـافت
املادة الثالثة من املشروع بقانون دورًا للحرس الوطين يف الدفاع املدين بالتنسيق مع وزارة
الداخلية يف مسائل الدفاع املدين ،وأضافت أيضًا تدابري وقائية خاصة بالتلوث اإلشـعاعي
والكيميائي والبيولوجي يف أوقات السلم واحلرب ،وإعداد اخلطط اإلعالميـة ،وإعطـاء
صالحية لوزير الداخلية بإعالن حاالت الكوارث العامة وتقريرها بعد موافقـة جملـس
الوزراء ،وإعطاءه احلق يف إصدار قرار ينظم فيه قواعد التطوع وحقوق ومزايا والتزامات
املتطوعني وتعويضهم وذل بعد العرض على جملس الوزراء ،فضالً على تغرمي كل مـن
يتعمد إتالف أو تعطيل املعدات والتجهيزات اليت تستخدم ألغراض احلماية املدنية ،وحيكم
على اجلاين باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة اليت ال تزيد علـى سسـة
آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،فضالً عن احلكم عليه يف مجيع األحوال بدفع قيمة
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الشيء الذي أتلفه ،يف حني جاءت املادة الرابعة من املشروع بقانون لتضيف موادًا جديدة
تضمنت إلقاء مزيد من املسئوليات على الوزارات واجلهات احلكومية يف مسائل الـدفاع
املدين ،فضالً عن إضافة التزامات جديدة يف ذات الشأن على بعض املؤسسات اخلاصـة
على حد سواء تتعلق بوضع اخلطط الوقائية والتنسيق والتعاون مع اإلدارة العامة للـدفاع
املدين ،وإعطاء وزير الداخلية أو من ينيبه صالحية غلق املنشآت اليت متتنع عن تنفيذ تدابري
احلماية املدنية يف املواعيد احملددة ملدة معينة ،وإعطاء املنشآت حق الطعن على ذل أمـام
احملكمة ،ونصت املادة اخلامسة على إلغاء املادة الثامنة من املرسوم بقانون رقم ( )4لسـنة
 0991بشأن الدفاع املدين ،واملادة السادسة من املشروع بقانون فقد جاءت تنفيذية.
يهدف مشروع القانون إىل تزويد املرسوم بقانون رقم ( )4لسـنة  0991بـبعض
األحكام ملواجهة التطورات احلاصلة يف جمال الدفاع املدين بشكل عام وبصفة خاصـة يف
جمال الوقاية من اإلشعاعات الناجتة عن املواد اخلطرة ،وخطط الوقايـة مـن الكـوارث
واملخاطر ،واستحداث تدابري الوقاية من أخطار التلوث اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي
يف أوقات السلم واحلرب ،كما يهدف املشروع إىل تنظيم موضوع احلقوق وااللتزامـات
املتعلقة بالتطوع واملتطوعني وإضافة دور للحرس الوطين يف مسائل الدفاع املـدين ،مـع
إضافة أحكام لفرض رسوم على اخلدمات املدنية.
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وبعد االطالع على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلـى رأي
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشـروع
القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،وبعد االستئناس بـرأي املستشـار القـانوين
لشؤون اللجان ،ورأي ممثلي وزارة الداخلية؛ أوصت اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  0991بشأن الـدفاع
املدين ،واملوافقة على مواده كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.
خامسااااًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:
 .4سعادة األستاذ براهيم حممد بشمي

مقررًا أصليااااًا.

 .4سعادة األستااذة مجيلة علي سلمان

مقررًا احتياطياًا.

سادساااًا :توصياة اللجناة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
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 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانونرقم ( )4لسنة  0992بشأن الدفاع املدين.
 املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون بالتعديالت الواردة تفصيال يف اجلدولاملرفق.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .مجيلة علي سلمان

د .خالد بن خليفة آل خليفة

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة  0992بشأن الدفاع املدين
نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

الديباجة
حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
مل مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون قوات األمن العـام
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()3
لسنة  ،0994وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()4
لسنة  0991بشأن الدفاع املدين،
وعلى قانون احلـرس الـوطين،

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيسـى آل خليفـة
مل مملكة البحرين.
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون قوات األمن العـام
الصادر باملرسوم بقانون رقم ()3
لسنة  ،0994وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()4
لسنة  0991بشأن الدفاع املدين،
وعلى قانون احلـرس الـوطين،
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )41لســنة  ،4111املعــدل

الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
66

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

( )41لســنة  ،4111املعــدل
باملرسوم بقانون رقم ( )39لسنة
،4114
وعلى قانون قوة دفاع البحرين،

باملرسوم بقانون رقم ( )39لسنة
،4114
وعلى قانون قوة دفاع البحرين،
الصادر باملرسوم بقـانون رقـم

الصادر باملرسوم بقـانون رقـم
( )34لسنة ،4114
وعلى القانون رقم ( )39لسـنة
 4119بشأن استمالك العقارات
للمنفعة العامة ،أقر جملس الشورى
وجملس النواب القانون اآليت نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

( )34لسنة ،4114
وعلى القانون رقم ( )39لسنة
 4119بشأن استمالك العقارات
للمنفعة العامة ،أقر جملس الشورى
وجملس النواب القانون اآليت نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

مادة ()0

مادة ()0

توصية اللجنة
مادة ()0

 حذف عبارة "عبارة (احلماية  -املوافقة على قرار جملس النواباملدنية) بعبارة (الدفاع املدين) بالتعديالت اليت أجراها على
الواردة يف عنوان ومواد املادة.
املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
 0991بشأن الدفاع املدين،
و".
 إحالل عبارة "من املرسومبقانون رقم ( )4لسنة
 0992بشأن الدفاع املدين،
و" حمل عبارة "منه ،كما".
 إضافة كلمة "منه" يف هنايةاملادة.
777

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
مادة ()0

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
نص املادة بعد التعديل:

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

نص املادة بعد التعديل:

تستبدل عبارة (احلماية املدنيـة) "تستبدل عبارة (اإلدارة العامة
بعبارة (الدفاع املدين) الواردة يف للدفاع املدين) بعبارة (إدارة
عنوان ومواد املرسوم بقانون رقم الدفاع املدين) الواردة يف املادة
( )4لسنة  0991بشأن الـدفاع العاشرة من املرسوم بقانون رقم
املدين ،وعبـارة (اإلدارة العامـة ( )4لسنة  0992بشأن الدفاع
للدفاع املـدين) بعبـارة (إدارة املدين ،وتستبدل عبارة (احملكمة
الدفاع املدين) الواردة يف املـادة الصغرى بنظر الدعاوى اجلنائية)
العاشرة منه ،كما تستبدل عبارة بعبارة (احملكمة املتوسطة بنظر
(احملكمة الصغرى بنظر الدعاوى الدعاوى اجلزائية) الواردة بالفقرة
اجلنائية) بعبارة (احملكمة املتوسطة األخرية من املادة اخلامسة
بنظر الدعاوى اجلزائية) الـواردة والعشرين منه.
بالفقرة األخرية من املادة اخلامسة
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"تستبدل عبارة (اإلدارة العامة "تستبدل عبارة (اإلدارة العامـة
للدفاع املدين) بعبارة (إدارة للدفاع املـدين) بعبـارة (إدارة
الدفاع املدين) الواردة يف املادة الدفاع املدين) الواردة يف املـادة
العاشرة من املرسوم بقانون رقم العاشرة من املرسوم بقانون رقم
( )4لسنة  0992بشأن الدفاع ( )4لسنة  0992بشأن الدفاع
املدين ،وتستبدل عبارة (احملكمة املدين ،وتستبدل عبارة (احملكمـة

الصغرى بنظر الدعاوى اجلنائية)
بعبارة (احملكمة املتوسطة بنظر
الدعاوى اجلزائية) الواردة بالفقرة
األخرية من املادة اخلامسة
والعشرين منه.

الصغرى بنظر الدعاوى اجلنائية)
بعبارة (احملكمة املتوسطة بنظـر
الدعاوى اجلزائية) الواردة بالفقرة
األخرية مـن املـادة اخلامسـة
والعشرين منه.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

والعشرين.
مادة ()0

مادة ()0

مادة ()0

مادة ()0

يستبدل بنصـي املـادتني األوىل  -املوافقة على نص مقدمة املادة  -املوافقة على قرار جملس النواب
باملوافقة على نص مقدمة املادة
والتاسعة من املرسوم بقانون رقم كما ورد يف املشروع بقانون.
( )4لسنة  0991بشأن الـدفاع  -إحالل عبارة "الدفاع املدين"
املدين ،النصان اآلتيان:
حمل عبارة "احلماية املدنية" أينما
وردت يف املادة.
(املادة األو )

نص املادة بعد التعديل:

كما ورد يف املشروع بقانون،
واملوافقة على التعديالت اليت
أجراها على املادة.

نص املادة بعد التعديل:
(املادة األو )

(املادة األو )

(املادة األو )

يف تطبيق أحكام هذا القـانون ،يف تطبيق أحكام هذا القـانون ،يف تطبيق أحكام هذا القـانون ،يف تطبيق أحكام هذا القـانون،
تكون للكلمات والعبارات التالية تكون للكلمات والعبارات التالية تكون للكلمات والعبارات التالية تكون للكلمات والعبارات التالية
املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل
يقتض سياق النص خالف تل  :يقتض سياق النص خالف تل  :يقتض سياق النص خالف تل  :يقتض سياق النص خالف تل :
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

تدابري احلماية املدنية :جمموعـة تدابري الدفاع املادين :جمموعـة تدابري الدفاع املادين :جمموعـة تدابري الدفاع املادين :جمموعـة
اإلجراءات والوسائل اليت تتخـذ
حلمايــة األرواو واملمتلكــات
واملنشــآت احليويــة واملرافــق
واملشروعات واملنشـآت العامـة
ـة
ـروات الوطنيـ
ـة والثـ
واخلاصـ
واآلثار ،وتأمني سالمتها من أيـة
أخطار ،أياً كان سببها ،يف زمـن
ـرب أو
ـاالت احلـ
ـلم وحـ
السـ
الظروف الطارئـة أو الكـوارث
العامة ،واليت تكفل توقع كافـة
املخــاطر والكــوارث العامــة
واحلوادث واألوبئة البشـرية أو

اإلجراءات والوسائل اليت تتخـذ
حلمايــة األرواو واملمتلكــات
واملنشــآت احليويــة واملرافــق
واملشروعات واملنشـآت العامـة
ـة
ـروات الوطنيـ
ـة والثـ
واخلاصـ
واآلثار ،وتأمني سالمتها من أيـة
أخطار ،أياً كان سببها ،يف زمـن
ـرب أو
ـاالت احلـ
ـلم وحـ
السـ
الظروف الطارئـة أو الكـوارث
العامة ،واليت تكفل توقع كافـة
املخــاطر والكــوارث العامــة
واحلوادث واألوبئة البشـرية أو
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اإلجراءات والوسائل اليت تتخـذ
حلمايــة األرواو واملمتلكــات
واملنشــآت احليويــة واملرافــق
واملشروعات واملنشـآت العامـة
ـة
ـروات الوطنيـ
ـة والثـ
واخلاصـ
واآلثار ،وتأمني سالمتها من أيـة
أخطار ،أياً كان سببها ،يف زمـن
ـرب أو
ـاالت احلـ
ـلم وحـ
السـ
الظروف الطارئـة أو الكـوارث
العامة ،واليت تكفل توقع كافـة
املخــاطر والكــوارث العامــة
واحلوادث واألوبئة البشـرية أو

اإلجراءات والوسائل اليت تتخـذ
حلمايــة األرواو واملمتلكــات
واملنشــآت احليويــة واملرافــق
واملشروعات واملنشـآت العامـة
ـة
ـروات الوطنيـ
ـة والثـ
واخلاصـ
واآلثار ،وتأمني سالمتها من أيـة
أخطار ،أياً كان سببها ،يف زمـن
ـرب أو
ـاالت احلـ
ـلم وحـ
السـ
الظروف الطارئـة أو الكـوارث
العامة ،واليت تكفل توقع كافـة
املخــاطر والكــوارث العامــة
واحلوادث واألوبئة البشـرية أو

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

ـوث
ـار التلـ
ـة أو أخطـ
احليوانيـ
اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي
وسرعة االسـتجابة ملواجهتـها
والتعايف منها والعـودة للوضـع

ـوث
ـار التلـ
ـة أو أخطـ
احليوانيـ
اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي
وسرعة االسـتجابة ملواجهتـها
والتعايف منها والعـودة للوضـع

توصية اللجنة
ـوث
ـار التلـ
ـة أو أخطـ
احليوانيـ
اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي
وسرعة االسـتجابة ملواجهتـها
والتعايف منها والعـودة للوضـع

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
ـوث
ـار التلـ
ـة أو أخطـ
احليوانيـ
اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي
وسرعة االسـتجابة ملواجهتـها
والتعايف منها والعـودة للوضـع

الطبيعي ،مع كفالـة الطمأنينـة الطبيعي ،مع كفالـة الطمأنينـة الطبيعي ،مع كفالـة الطمأنينـة الطبيعي ،مع كفالـة الطمأنينـة
واالستقرار واألمن.
واالستقرار واألمن.
واالستقرار واألمن.
واالستقرار واألمن.

الكارثة العامة :كـل حـادث الكارثة العامة :كـل حـادث الكارثة العامة :كـل حـادث الكارثة العامة :كـل حـادث
طبيعي أو بفعل اإلنسـان مثـل
زلزال أو عاصفة أو سيل أو حريق
أو هدم أو أي حادث آخر مـن
شأنه أن يهدد باخلطر حياة األفراد
أو حيدث خسائر يف املمتلكات أو
البيئة أو يعيق سري احلياة الطبيعية

طبيعي أو بفعل اإلنسـان مثـل
زلزال أو عاصفة أو سيل أو حريق
أو هدم أو أي حادث آخر مـن
شأنه أن يهدد باخلطر حياة األفراد
أو حيدث خسائر يف املمتلكات أو
البيئة أو يعيق سري احلياة الطبيعية
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طبيعي أو بفعل اإلنسـان مثـل
زلزال أو عاصفة أو سيل أو حريق
أو هدم أو أي حادث آخر مـن
شأنه أن يهدد باخلطر حياة األفراد
أو حيدث خسائر يف املمتلكات أو
البيئة أو يعيق سري احلياة الطبيعية

طبيعي أو بفعل اإلنسـان مثـل
زلزال أو عاصفة أو سيل أو حريق
أو هدم أو أي حادث آخر مـن
شأنه أن يهدد باخلطر حياة األفراد
أو حيدث خسائر يف املمتلكات أو
البيئة أو يعيق سري احلياة الطبيعية

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ـزة
ـز األجهـ
ـع ،وتعجـ
يف اجملتمـ
والوسائل العادية عن مواجهتـه
والسيطرة عليه ويتطلب تضـافر
اجلهود احملليـة أو اإلقليميـة أو

ـزة
ـز األجهـ
ـع ،وتعجـ
يف اجملتمـ
والوسائل العادية عن مواجهتـه
والسيطرة عليه ويتطلب تضـافر
اجلهود احملليـة أو اإلقليميـة أو

ـزة
ـز األجهـ
ـع ،وتعجـ
يف اجملتمـ
والوسائل العادية عن مواجهتـه
والسيطرة عليه ويتطلب تضـافر
اجلهود احملليـة أو اإلقليميـة أو

ـزة
ـز األجهـ
ـع ،وتعجـ
يف اجملتمـ
والوسائل العادية عن مواجهتـه
والسيطرة عليه ويتطلب تضـافر
اجلهود احملليـة أو اإلقليميـة أو

الدولية ملواجهته.

الدولية ملواجهته.

الدولية ملواجهته.

الدولية ملواجهته.

األغراض السياسية ،واملنشـآت
االقتصادية أو االجتماعيـة ذات
األمهية اخلاصة التابعة للدولـة أو
للقطــاع األهلــي ،ويصــدر
بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

األغراض السياسية ،واملنشـآت
االقتصادية أو االجتماعيـة ذات
األمهية اخلاصة التابعة للدولـة أو
للقطــاع األهلــي ،ويصــدر
بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

األغراض السياسية ،واملنشـآت
االقتصادية أو االجتماعيـة ذات
األمهية اخلاصة التابعة للدولـة أو
للقطــاع األهلــي ،ويصــدر
بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

األغراض السياسية ،واملنشـآت
االقتصادية أو االجتماعيـة ذات
األمهية اخلاصة التابعة للدولـة أو
للقطــاع األهلــي ،ويصــدر
بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

املنشآت احليوية :املنشـآت ذات املنشآت احليوية :املنشـآت ذات املنشآت احليوية :املنشـآت ذات املنشآت احليوية :املنشـآت ذات

املرفق العام :كل مشروع تنشئه املرفق العام :كل مشروع تنشئه املرفق العام :كل مشروع تنشئه املرفق العام :كل مشروع تنشئه
الدولة أو تشرف على إدارتـه ،الدولة أو تشرف على إدارتـه ،الدولة أو تشرف على إدارتـه ،الدولة أو تشرف على إدارتـه،
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

ويعمل بانتظام واستمرار ويستعني
بسلطات اإلدارة ،لتزويد اجلمهور
باخلدمات العامة الـيت يتطلبـها
بقصد املسامهة يف خدمة املصـاحل

ويعمل بانتظام واستمرار ويستعني
بسلطات اإلدارة ،لتزويد اجلمهور
باخلدمات العامة الـيت يتطلبـها
بقصد املسامهة يف خدمة املصـاحل

ويعمل بانتظام واستمرار ويستعني
بسلطات اإلدارة ،لتزويد اجلمهور
باخلدمات العامة الـيت يتطلبـها
بقصد املسامهة يف خدمة املصـاحل

ويعمل بانتظام واستمرار ويستعني
بسلطات اإلدارة ،لتزويد اجلمهور
باخلدمات العامة الـيت يتطلبـها
بقصد املسامهة يف خدمة املصـاحل

العامة يف الدولة.

العامة يف الدولة.

العامة يف الدولة.

العامة يف الدولة.

املتطوع  :كل شـخص يتقـدم املتطوع :كل شـخص يتقـدم املتطوع :كل شـخص يتقـدم املتطوع :كل شـخص يتقـدم
باختياره أو بدعوة مـن اجلهـة باختياره أو بدعوة مـن اجلهـة باختياره أو بدعوة مـن اجلهـة باختياره أو بدعوة مـن اجلهـة
املختصة للمشـاركة يف أعمـال املختصة للمشـاركة يف أعمـال املختصة للمشـاركة يف أعمـال املختصة للمشـاركة يف أعمـال
احلماية املدنية ،يف أوقات السـلم الدفاع املدين ،يف أوقات السلم أو الدفاع املدين ،يف أوقات السلم أو الدفاع املدين ،يف أوقات السلم أو
أو احلرب ،ملواجهة الطـوارأ أو احلرب ،ملواجهـة الطـوارأ أو احلرب ،ملواجهـة الطـوارأ أو احلرب ،ملواجهـة الطـوارأ أو
الكوارث العامة ،بدافع الواجـب الكوارث العامة ،بدافع الواجـب الكوارث العامة ،بدافع الواجـب الكوارث العامة ،بدافع الواجـب
اإلنســاين ،حلمايــة األرواو اإلنســاين ،حلمايــة األرواو اإلنســاين ،حلمايــة األرواو اإلنســاين ،حلمايــة األرواو
واملمتلكات.
واملمتلكات.
واملمتلكات.
واملمتلكات.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

اجلهة املعنية :كل جهة حكومية اجلهة املعنية :كل جهة حكومية اجلهة املعنية :كل جهة حكومية اجلهة املعنية :كل جهة حكومية
أو غري حكومية ملزمة ،مبوجـب أو غري حكومية ملزمة ،مبوجـب أو غري حكومية ملزمة ،مبوجـب أو غري حكومية ملزمة ،مبوجـب
هذا القانون ،باختاذ وتنفيذ تدابري هذا القانون ،باختاذ وتنفيذ تدابري هذا القانون ،باختاذ وتنفيذ تدابري هذا القانون ،باختاذ وتنفيذ تدابري
احلماية املدنية.
الدفاع املدين.
الدفاع املدين.
الدفاع املدين.

(املادة التاسعة)
تتحمل الدولة نفقـات التـدابري
الالزمة ألعمال الدفاع املدين ،مع
مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة
من هذا القانون.

(املادة التاسعة)

(املادة التاسعة)

دون تعديل

دون تعديل
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(املادة التاسعة)
تتحمل الدولة نفقات التدابري
الالزمة ألعمال الدفاع املدين ،مع
مراعاة أحكام املادة الثانية عشرة
من هذا القانون.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

وتصدر اإلدارة العامـة للـدفاع
ـارير
ـهادات والتقـ
ـدين الشـ
املـ
والتراخيص اليت يستوجبها تطبيق
أحكام هذا القانون ،كما تتـوىل

وتصدر اإلدارة العامة للدفاع
املدين الشهادات والتقارير
والتراخيص اليت يستوجبها تطبيق
أحكام هذا القانون ،كما تتوىل

جتديدها وإصدار بدل فاقـد أو
تالف هلا .وحيدد وزير الداخليـة
بقرار منه ،بعد موافقـة جملـس
الوزراء ،فئات الرسوم اليت تفرض
على تل الشهادات والتقـارير
والتراخيص.

جتديدها وإصدار بدل فاقد أو
تالف هلا .وحيدد وزير الداخلية
بقرار منه ،بعد موافقة جملس
الوزراء ،فئات الرسوم اليت تفرض
على تل الشهادات والتقارير
والتراخيص.

مادة ()2

مادة ()2

مادة ()2

 تعديل اخلطأ املطبعي يف كلمة  -املوافقة على قرار جملس النواب(الكيمائي) لتصبح (الكيميائي) بالتعديالت اليت أجراها على
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مادة ()2

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب
الواردة يف املادة الثانية (ثالثًا)
البند (.)04

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة.

 إحالل عبارة "الدفاع املدين"حمل عبارة "احلماية املدنية" أينما
وردت يف املادة.
نص املادة بعد التعديل:
تضاف إىل املادة احلادية والعشرين
من املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
 0991بشأن الدفاع املدين عبارة
(ورئيس احلرس الوطين) بعد
عبارة (وزير الدفاع ووزير
الداخلية) ،وعبارة (واحلرس

نص املادة بعد التعديل:
تضاف إىل املادة احلادية والعشرين
من املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
 0991بشأن الدفاع املدين عبارة
(ورئيس احلرس الوطين) بعد
عبارة (وزير الدفاع ووزير
الداخلية) ،وعبارة (واحلرس

تضاف إىل املادة احلادية والعشرين
من املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
 0991بشأن الدفاع املدين عبارة
(ورئيس احلرس الوطين) بعد
عبارة (وزير الدفاع ووزير
الداخلية) ،وعبارة (واحلرس
الوطين) بعد عبارة (قوة دفاع الوطين) بعد عبارة (قوة دفاع الوطين) بعد عبارة (قوة دفاع
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تضاف إىل املادة احلادية والعشرين
من املرسوم بقانون رقم ( )4لسنة
 0991بشأن الدفاع املدين عبارة
(ورئيس احلرس الوطين) بعد
عبارة (وزير الدفاع ووزير
الداخلية) ،وعبارة (واحلرس
الوطين) بعد عبارة (قوة دفاع

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

البحرين).
البحرين).
البحرين).
البحرين).
وتضاف بنود وفقرات جديدة إىل وتضاف بنود وفقرات جديدة إىل وتضاف بنود وفقرات جديدة إىل وتضاف بنود وفقرات جديدة إىل
املواد :الثانية (ثالثًا) ،والثالثة ،املواد :الثانية (ثالثًا) ،والثالثة ،املواد :الثانية (ثالثًا) ،والثالثة ،املواد :الثانية (ثالثًا) ،والثالثة،
والسابعة ،والرابعة عشرة ،والسابعة ،والرابعة عشرة ،والسابعة ،والرابعة عشرة ،والسابعة ،والرابعة عشرة،
والسابعة عشرة ،والثامنة عشرة ،والسابعة عشرة ،والثامنة عشرة ،والسابعة عشرة ،والثامنة عشرة ،والسابعة عشرة ،والثامنة عشرة،
والعشرون ،واخلامسة والعشرون ،والعشرون ،واخلامسة والعشرون ،والعشرون ،واخلامسة والعشرون ،والعشرون ،واخلامسة والعشرون،
نصوصها كاآليت:
نصوصها كاآليت:
نصوصها كاآليت:
نصوصها كاآليت:
املادة الثانية (ثالثا) "البندان :املادة الثانية (ثالثا) "البندان :املادة الثانية (ثالثا) "البندان :املادة الثانية (ثالثا) "البندان:

( )04و(.")01

( )04و(.")01

( )04و(.")01

( )04و(.")01

 -04وضع الشروط والتعليمات  -04وضع الشروط والتعليمات  -04وضع الشروط والتعليمات  -04وضع الشروط والتعليمات
الضرورية للوقاية من أخطار الضرورية للوقاية من أخطار الضرورية للوقاية من أخطار الضرورية للوقاية من أخطار
التلوث اإلشعاعي والكيمائي التلوث اإلشعاعي والكيميائي التلوث اإلشعاعي والكيميائي التلوث اإلشعاعي والكيميائي
والبيولوجي يف أوقات السلم والبيولوجي يف أوقات السلم والبيولوجي يف أوقات السلم والبيولوجي يف أوقات السلم
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

واحلرب ،واختاذ إجراءات مراقبة واحلرب ،واختاذ إجراءات مراقبة واحلرب ،واختاذ إجراءات مراقبة واحلرب ،واختاذ إجراءات مراقبة
تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع
اجلهات املعنية.
اجلهات املعنية.
اجلهات املعنية.
اجلهات املعنية.
 -07إعداد اخلطط اإلعالمية اليت  -07إعداد اخلطط اإلعالمية اليت  -07إعداد اخلطط اإلعالمية اليت  -07إعداد اخلطط اإلعالمية اليت
تكفل االتصال باجلمهور ،لضمان تكفل االتصال باجلمهور ،لضمان تكفل االتصال باجلمهور ،لضمان تكفل االتصال باجلمهور ،لضمان
الوقاية من كافة األخطار وحتقيق الوقاية من كافة األخطار وحتقيق الوقاية من كافة األخطار وحتقيق الوقاية من كافة األخطار وحتقيق
أهداف احلماية املدنية.
أهداف الدفاع املدين.
أهداف الدفاع املدين.
أهداف الدفاع املدين.
املادة الثالثة (فقرة جديدة).

املادة الثالثة (فقرة جديدة).

املادة الثالثة (فقرة جديدة).

املادة الثالثة (فقرة جديدة).

يقرر وزير الداخلية حاالت يقرر وزير الداخلية حاالت يقرر وزير الداخلية حاالت يقرر وزير الداخلية حاالت
الكوارث العامة واإلعالن عنها ،الكوارث العامة واإلعالن عنها ،الكوارث العامة واإلعالن عنها ،الكوارث العامة واإلعالن عنها،
بعد موافقة جملس الوزراء.
بعد موافقة جملس الوزراء.
بعد موافقة جملس الوزراء.
بعد موافقة جملس الوزراء.
املادة السابعة (فقرة جديدة).
املادة السابعة (فقرة جديدة).
املادة السابعة (فقرة جديدة).
املادة السابعة (فقرة جديدة).

كما خيتص اجمللس باإلشراف على كما خيتص اجمللس باإلشراف على كما خيتص اجمللس باإلشراف على كما خيتص اجمللس باإلشراف على
777

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

كافة اللجان الوطنية واجلهات كافة اللجان الوطنية واجلهات كافة اللجان الوطنية واجلهات كافة اللجان الوطنية واجلهات
املعنية ،ملواجهة الكوارث العامة ،املعنية ،ملواجهة الكوارث العامة ،املعنية ،ملواجهة الكوارث العامة ،املعنية ،ملواجهة الكوارث العامة،
والختاذ تدابري احلماية املدنية والختاذ تدابري الدفاع املدين والختاذ تدابري الدفاع املدين والختاذ تدابري الدفاع املدين
املناسبة والتنسيق فيما بينهما.
املناسبة والتنسيق فيما بينهما.
املناسبة والتنسيق فيما بينهما.
املناسبة والتنسيق فيما بينهما.
املادة الرابعة عشرة (فقرة املادة الرابعة عشرة (فقرة املادة الرابعة عشرة (فقرة املادة الرابعة عشرة (فقرة
جديدة).
جديدة).
جديدة).
جديدة).

وتسري على االستيالء على املباين وتسري على االستيالء على املباين وتسري على االستيالء على املباين وتسري على االستيالء على املباين
واألراضي مبقتضى هذه املادة واألراضي مبقتضى هذه املادة واألراضي مبقتضى هذه املادة واألراضي مبقتضى هذه املادة
أحكام االستيالء املؤقت على أحكام االستيالء املؤقت على أحكام االستيالء املؤقت على أحكام االستيالء املؤقت على
العقارات يف القانون رقم ( )39العقارات يف القانون رقم ( )39العقارات يف القانون رقم ( )39العقارات يف القانون رقم ()39
لسنة  4119بشأن استمالك لسنة  4119بشأن استمالك لسنة  4119بشأن استمالك لسنة  4119بشأن استمالك
العقارات للمنفعة العامة.

العقارات للمنفعة العامة.

العقارات للمنفعة العامة.
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العقارات للمنفعة العامة.

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة السابعة عشرة (فقرة املادة السابعة عشرة (فقرة املادة السابعة عشرة (فقرة املادة السابعة عشرة (فقرة
جديدة).

جديدة).

جديدة).

جديدة).

وال تُخل هنائية هذه القرارات وال تُخل هنائية هذه القرارات وال تُخل هنائية هذه القرارات وال تُخل هنائية هذه القرارات
جبواز الطعن فيها أمام احملكمة جبواز الطعن فيها أمام احملكمة جبواز الطعن فيها أمام احملكمة جبواز الطعن فيها أمام احملكمة
املختصة وفقاً لإلجراءات املقررة املختصة وفقاً لإلجراءات املقررة املختصة وفقاً لإلجراءات املقررة املختصة وفقاً لإلجراءات املقررة
قانونًا.
قانونًا.
قانونًا.
قانونًا.

املادة الثامنة عشرة (فقرة املادة الثامنة عشرة (فقرة املادة الثامنة عشرة (فقرة املادة الثامنة عشرة (فقرة
جديدة).

جديدة).

جديدة).

جديدة).

ويصدر وزير الداخلية قرارًا ينظم ويصدر وزير الداخلية قرارًا ينظم ويصدر وزير الداخلية قرارًا ينظم ويصدر وزير الداخلية قرارًا ينظم
قواعد التطوع وحقوق ومزايا قواعد التطوع وحقوق ومزايا قواعد التطوع وحقوق ومزايا قواعد التطوع وحقوق ومزايا
والتزامات املتطوعني وتعويضهم ،والتزامات املتطوعني وتعويضهم ،والتزامات املتطوعني وتعويضهم ،والتزامات املتطوعني وتعويضهم،
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

وذل بعد العرض على جملس وذل بعد العرض على جملس وذل بعد العرض على جملس وذل
الوزراء.
الوزراء.
الوزراء.
الوزراء.
املادة العشرون (فقرة جديدة).

املادة العشرون (فقرة جديدة).

املادة العشرون (فقرة جديدة).

بعد العرض على جملس

املادة العشرون (فقرة جديدة).

كما يتوىل رئيس احلرس الوطين كما يتوىل رئيس احلرس الوطين كما يتوىل رئيس احلرس الوطين كما يتوىل رئيس احلرس الوطين
ذات االختصاصات ،فيما يتعلق ذات االختصاصات ،فيما يتعلق ذات االختصاصات ،فيما يتعلق ذات االختصاصات ،فيما يتعلق
باملناطق والقوات اليت تتبعه.
باملناطق والقوات اليت تتبعه.
باملناطق والقوات اليت تتبعه.
باملناطق والقوات اليت تتبعه.
املادة اخلامسة والعشرون (فقرة املادة اخلامسة والعشرون (فقرة املادة اخلامسة والعشرون (فقرة املادة اخلامسة والعشرون (فقرة

جديدة).

جديدة).

جديدة).

جديدة).

ويعاقب بذات العقوبة كل من ويعاقب بذات العقوبة كل من ويعاقب بذات العقوبة كل من ويعاقب بذات العقوبة كل من
يتعمد إتالف أو تعطيل املعدات يتعمد إتالف أو تعطيل املعدات يتعمد إتالف أو تعطيل املعدات يتعمد إتالف أو تعطيل املعدات
والتجهيزات اليت تستخدم والتجهيزات اليت تستخدم والتجهيزات اليت تستخدم والتجهيزات اليت تستخدم
ألغراض احلماية املدنية ،وحيكم ألغراض الدفاع املدين ،وحيكم ألغراض الدفاع املدين ،وحيكم ألغراض الدفاع املدين ،وحيكم
على اجلاين يف مجيع األحوال بدفع على اجلاين يف مجيع األحوال بدفع على اجلاين يف مجيع األحوال بدفع على اجلاين يف مجيع األحوال بدفع
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

قيمة الشيء الذي أتلفه.
مادة ()2

قيمة الشيء الذي أتلفه.

توصية اللجنة
قيمة الشيء الذي أتلفه.
مادة ()2

مادة ()2

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
قيمة الشيء الذي أتلفه.
مادة ()2

 املوافقة على نص مقدمة املادة  -املوافقة على قرار جملس النوابكما ورد يف املشروع بقانون.
تضاف إىل املرسوم بقانون رقم
( )4لسنة  0991بشأن الدفاع
املدين مواد جديدة بأرقام:
(التاسعة مكررًا) ،و(التاسعة عشرة
مكررًا ) ،و(اخلامسة والعشرون
مكررًا) ،نصوصها كاآليت:
(املادة التاسعة مكررًا).

باملوافقة على نص مقدمة املادة
كما ورد يف املشروع بقانون.

تضاف إىل املرسوم بقانون رقم تضاف إىل املرسوم بقانون رقم
( )4لسنة  0991بشأن الدفاع ( )4لسنة  0991بشأن الدفاع
املدين مواد جديدة بأرقام :املدين مواد جديدة بأرقام:
(التاسعة مكررًا) ،و(التاسعة عشرة (التاسعة مكررًا) ،و(التاسعة عشرة
مكررًا ) ،و(اخلامسة والعشرون مكررًا ) ،و(اخلامسة والعشرون
مكررًا) ،نصوصها كاآليت:
مكررًا) ،نصوصها كاآليت:
(املادة التاسعة مكررًا).

(املادة التاسعة مكررًا).
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تضاف إىل املرسوم بقانون رقم
( )4لسنة  0991بشأن الدفاع
املدين مواد جديدة بأرقام:
(التاسعة مكررًا) ،و(التاسعة عشرة
مكررًا ) ،و(اخلامسة والعشرون
مكررًا) ،نصوصها كاآليت:
(املادة التاسعة مكررًا).

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

 إحالل عبارة "الدفاع املدين"  -املوافقة على قرار جملس النوابحمل عبارة "احلماية املدنية".
بإحالل عبارة "الدفاع املدين"
حمل عبارة "احلماية املدنية".

نص املادة بعد التعديل:

على الوزارات واجلهات احلكومية
األخرى أن ترصد ضمن ميزانياهتا
السنوية االعتمادات املالية الالزمة
حتت بند احلماية املدنية ،وذل
لتنفيذ التدابري واالشتراطات
املوكول إليها تنفيذها ضمن نطاق
واجباهتا أو خدماهتا.

نص املادة بعد التعديل:

على الوزارات واجلهات احلكومية على الوزارات واجلهات احلكومية على الوزارات واجلهات احلكومية
األخرى أن ترصد ضمن ميزانياهتا األخرى أن ترصد ضمن ميزانياهتا األخرى أن ترصد ضمن ميزانياهتا
السنوية االعتمادات املالية الالزمة السنوية االعتمادات املالية الالزمة السنوية االعتمادات املالية الالزمة
حتت بند الدفاع املدين ،وذل حتت بند الدفاع املدين ،وذل حتت بند الدفاع املدين ،وذل
لتنفيذ التدابري واالشتراطات لتنفيذ التدابري واالشتراطات لتنفيذ التدابري واالشتراطات
املوكول إليها تنفيذها ضمن نطاق املوكول إليها تنفيذها ضمن نطاق املوكول إليها تنفيذها ضمن نطاق
واجباهتا أو خدماهتا.
واجباهتا أو خدماهتا.
واجباهتا أو خدماهتا.
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

(املادة التاسعة عشرة مكررًا).

(املادة التاسعة عشرة مكررًا)

توصية اللجنة
(املادة التاسعة عشرة مكررًا)

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
(املادة التاسعة عشرة مكررًا)

 إحالل عبارة "الدفاع املدين"  -املوافقة على قرار جملس النوابحمل عبارة "احلماية املدنية" أينما بإحالل عبارة "الدفاع املدين"
حمل عبارة "احلماية املدنية"
أينما وردت يف املادة.

وردت يف املادة.

نص املادة بعد التعديل:

نص املادة بعد التعديل:

على الوزارات واجلهات احلكومية على الوزارات واجلهات احلكومية على الوزارات واجلهات احلكومية
املنشآت
وكافة
املنشآت األخرى
وكافة
املنشآت األخرى
وكافة
األخرى
واملؤسسات اخلاصة املشار إليها واملؤسسات اخلاصة املشار إليها واملؤسسات اخلاصة املشار إليها
يف املادة الثانية عشرة من هذا يف املادة الثانية عشرة من هذا يف املادة الثانية عشرة من هذا
القانون أن تضع اخلطط اخلاصة القانون أن تضع اخلطط اخلاصة القانون أن تضع اخلطط اخلاصة
لوقاية منشآهتا وجتهيزاهتا وكافة لوقاية منشآهتا وجتهيزاهتا وكافة لوقاية منشآهتا وجتهيزاهتا وكافة
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على الوزارات واجلهات احلكومية
املنشآت
وكافة
األخرى
واملؤسسات اخلاصة املشار إليها
يف املادة الثانية عشرة من هذا
القانون أن تضع اخلطط اخلاصة
لوقاية منشآهتا وجتهيزاهتا وكافة

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مرافقها والعاملني هبا ،واختاذ مرافقها والعاملني هبا ،واختاذ مرافقها والعاملني هبا ،واختاذ مرافقها والعاملني هبا ،واختاذ
الوسائل الالزمة لتنفيذها وحتديد الوسائل الالزمة لتنفيذها وحتديد الوسائل الالزمة لتنفيذها وحتديد الوسائل الالزمة لتنفيذها وحتديد
املسئولني عن تنفيذ كل ما يتعلق املسئولني عن تنفيذ كل ما يتعلق املسئولني عن تنفيذ كل ما يتعلق املسئولني عن تنفيذ كل ما يتعلق
باشتراطات وأعمال احلماية املدنية باشتراطات وأعمال الدفاع املدين باشتراطات وأعمال الدفاع املدين باشتراطات وأعمال الدفاع املدين

لكل منها يف أوقات السلم
واحلرب.
كما تلتزم تل اجلهات بالتنسيق
والتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع
املدين واللجنة الوطنية ملواجهة
الكوارث وكافة اجلهات ذات
بتزويدها
وذل
الصلة،
باملعلومات والبيانات واألجهزة
واملعدات يف حاالت الكوارث

لكل منها يف أوقات السلم
واحلرب.
كما تلتزم تل اجلهات بالتنسيق
والتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع
املدين واللجنة الوطنية ملواجهة
الكوارث وكافة اجلهات ذات
بتزويدها
وذل
الصلة،
باملعلومات والبيانات واألجهزة
واملعدات يف حاالت الكوارث
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لكل منها يف أوقات السلم
واحلرب.
كما تلتزم تل اجلهات بالتنسيق
والتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع
املدين واللجنة الوطنية ملواجهة
الكوارث وكافة اجلهات ذات
بتزويدها
وذل
الصلة،
باملعلومات والبيانات واألجهزة
واملعدات يف حاالت الكوارث

لكل منها يف أوقات السلم
واحلرب.
كما تلتزم تل اجلهات بالتنسيق
والتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع
املدين واللجنة الوطنية ملواجهة
الكوارث وكافة اجلهات ذات
بتزويدها
وذل
الصلة،
باملعلومات والبيانات واألجهزة
واملعدات يف حاالت الكوارث

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

العامة ،والعمل على تنفيذ كافة العامة ،والعمل على تنفيذ كافة العامة ،والعمل على تنفيذ كافة العامة ،والعمل على تنفيذ كافة
تدابري احلماية املدنية وفقًا لشروط تدابري الدفاع املدين وفقًا لشروط تدابري الدفاع املدين وفقًا لشروط تدابري الدفاع املدين وفقًا لشروط
ومتطلبات الوقاية املنصوص عليها ومتطلبات الوقاية املنصوص عليها ومتطلبات الوقاية املنصوص عليها ومتطلبات الوقاية املنصوص عليها
يف هذا القانون والقرارات الوزارية يف هذا القانون والقرارات الوزارية يف هذا القانون والقرارات الوزارية يف هذا القانون والقرارات الوزارية

الصادرة تنفيذًا له .وتتوىل اإلدارة الصادرة تنفيذًا له .وتتوىل اإلدارة الصادرة تنفيذًا له .وتتوىل اإلدارة الصادرة تنفيذًا له .وتتوىل اإلدارة
العامة للدفاع املدين مراقبة تنفيذ العامة للدفاع املدين مراقبة تنفيذ العامة للدفاع املدين مراقبة تنفيذ العامة للدفاع املدين مراقبة تنفيذ
التدابري واخلطط املشار إليها.
التدابري واخلطط املشار إليها.
التدابري واخلطط املشار إليها.
التدابري واخلطط املشار إليها.
(املادة اخلامسة والعشرون (املادة اخلامسة والعشرون (املادة اخلامسة والعشرون (املادة اخلامسة والعشرون

مكررًا).

مكررًا)

مكررًا)

 إحالل عبارة "الدفاع املدين"  -املوافقة على قرار جملس النواببإحالل عبارة "الدفاع املدين"
حمل عبارة "احلماية املدنية".
حمل عبارة "احلماية املدنية".

نص املادة بعد التعديل:

نص املادة بعد التعديل:
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مكررًا)

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

جيوز ،بقرار من وزير الداخلية أو جيوز ،بقرار من وزير الداخلية أو جيوز ،بقرار من وزير الداخلية أو جيوز ،بقرار من وزير الداخلية أو
من ينيبه ،غلق املنشآت اليت متتنع من ينيبه ،غلق املنشآت اليت متتنع من ينيبه ،غلق املنشآت اليت متتنع من ينيبه ،غلق املنشآت اليت متتنع
عن تنفيذ تدابري احلماية املدنية يف عن تنفيذ تدابري الدفاع املدين يف عن تنفيذ تدابري الدفاع املدين يف عن تنفيذ تدابري الدفاع املدين يف
امليعاد الذي حتدده اإلدارة العامة امليعاد الذي حتدده اإلدارة العامة امليعاد الذي حتدده اإلدارة العامة امليعاد الذي حتدده اإلدارة العامة
للدفاع املدين ،بعد حترير حمضر
باملخالفات املرتكبة وإنذارها
كتابيًا بذل مبدة ال تقل عن
ثالثني يومًا.
ويتم الغلق إداريًا ملدة ال تزيد على
ثالثة أشهر ،جيوز متديدها ملدد
أخرى مماثلة يف حالة عدم تنفيذ
التدابري املطلوبة ،ولكل من ذوي
الشأن الطعن يف قرار الغلق أمام

للدفاع املدين ،بعد حترير حمضر
باملخالفات املرتكبة وإنذارها
كتابيًا بذل مبدة ال تقل عن
ثالثني يومًا.
ويتم الغلق إداريًا ملدة ال تزيد على
ثالثة أشهر ،جيوز متديدها ملدد
أخرى مماثلة يف حالة عدم تنفيذ
التدابري املطلوبة ،ولكل من ذوي
الشأن الطعن يف قرار الغلق أمام
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للدفاع املدين ،بعد حترير حمضر
باملخالفات املرتكبة وإنذارها
كتابيًا بذل مبدة ال تقل عن
ثالثني يومًا.
ويتم الغلق إداريًا ملدة ال تزيد
على ثالثة أشهر ،جيوز متديدها
ملدد أخرى مماثلة يف حالة عدم
تنفيذ التدابري املطلوبة ،ولكل من
ذوي الشأن الطعن يف قرار الغلق

للدفاع املدين ،بعد حترير حمضر
باملخالفات املرتكبة وإنذارها
كتابيًا بذل مبدة ال تقل عن
ثالثني يومًا.
ويتم الغلق إداريًا ملدة ال تزيد على
ثالثة أشهر ،جيوز متديدها ملدد
أخرى مماثلة يف حالة عدم تنفيذ
التدابري املطلوبة ،ولكل من ذوي
الشأن الطعن يف قرار الغلق أمام

نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

احملكمة املختصة خالل سسة احملكمة املختصة خالل سسة أمام احملكمة املختصة خالل احملكمة املختصة خالل سسة
عشر يومًا من تاريخ إعالنه عشر يومًا من تاريخ إعالنه سسة عشر يومًا من تاريخ عشر يومًا من تاريخ إعالنه
بالقرار.
إعالنه بالقرار.
بالقرار.
بالقرار.
مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

تلغى املادة الثامنة من املرسوم
بقانون رقم ( )4لسنة 0991
بشأن الدفاع املدين.

دون تعديل

دون تعديل

تلغى املادة الثامنة مـن املرسـوم
بقانون رقم ( )4لسـنة 0991
بشأن الدفاع املدين.

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

مادة ()4

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
-كل فيما خيصه -تنفيذ هذا

دون تعديل

دون تعديل

على رئيس جملس الوزراء والوزراء
-كل فيما خيصه -تنفيذ هذا
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نصوص مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

القانون ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره باجلريدة الرمسية.

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
القانون ،ويعمل به من اليوم التايل
لتاريخ نشره باجلريدة الرمسية.
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التاريخ 03 :مارس 4302م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم ( )5لسنة  1990بشأن الدفاع المدني ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ()44
لسنة 2013م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاريخ  76مارس 7777م ،أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضمن كتابه رقم ( 677ص ل ت ق /ف  7د  ،)7نسخة من مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة
 0993بشأن الدفاع المدني ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )22لسنة 4300م،
إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني.
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وبتاااااريخ  03مااااارس 4302م ،عقاااادت لجنااااة الشااااؤون التشااااريعية والقانونيااااة
اجتماعها السادس عشر ،حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ،وقرارا جلسر
رلنورب بشأنه ،وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس.
وانتهت اللجنة – بعد المداولة والنقاش – إلى عادم مخالةاة مشاروع القاانون لمبااد
وأحكام الدستور.

رأي اللجنة:
تاارا اللجنااة سااالمة مشااروع قااانون رقاام ( ) لساانة ( ) بتعااديل بعااض أحكااام
المرسوم بقانون رقم ( )5لسنة  0993بشاأن الادفاع المادني ،المرافاق للمرساوم
الملكي رقم ( )22لسنة 4300م ،من الناحيتين الدستورية والقانونية.

دالل جاسم الزايد

رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون اخلارجية
والدفاع واألمن الوطين خبصوص
مشروع قانون بشأن جتريم تهريب
مشتقات النفط املدعومة ،املرافق
للمرسوم امللكي رقم ( )42لسنة
3102م.
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التاريخ  01 :أبريل 0202م

التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
خبصوص مشروع قانون بشأن جترمي هتريب مشتقات النفط املدعومة
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )42لسنة 0202م
دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث
مقدماة:
استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن
صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى رقم (/914ص ل خ أ /ف 3د )2املؤرخ يف
 09فرباير 4102م ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون
بشأن جترمي هتريب مشتقات النفط املدعومة ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )42لسنة
0202م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه.
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أوال :جراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة مشروع القانون يف االجتماعات التالية:
الرقم

رقام االجتمااع

تارخياااه

0

االجتماع العشرون

 9مارس 4102م

4

االجتماع احلادي والعشرون

 43مارس 4102م

3

االجتماع الثالث والعشرون

 04أبريل 4102م

( )4اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر
واليت اشتملت على:
 قرار جملس النواب ومرفقاته( .مرفق) رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية باجمللس( .مرفق) رأي وزارة املالية( .مرفق) -مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه( .مرفق)
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( )4وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع اللجنة ،كل من:
 وزارة الداخلية ،وقد حضر كل من:
.2

الرائد حسني سلمان مطر

من دارة الشؤون القانونية.

.4

النقيب عبداهلل صباح الدوسري

من دارة شؤون اجلمارك.

.4

املالزم أول حممد يونس اهلرمي

من دارة الشؤون القانونية.

 .1السيد خالد عبداهلل عبدالكرمي
.8

من دارة شؤون اجلمارك.
املستشار القانوين.

السيد وليد الطويل

 وزارة املالية -اهليئة الوطنية للنفط والغاز ،وقد حضر كل من:
مدير عام شؤون النفط والغاز.

 .0املهندس جاسم عيسى الشرياوي

 .0السيد عبدالكرمي حممد بوعاليرئيس التخطيط االقتصادي االستراتيجي.
املستشار القانوين.

 .2الدكتور عبداهلل أمحد عبداهلل

 حضر االجتماع من األمانة العامة باجمللس كل من الدكتور علي حسان الطوالباة
املستشاار القانوناي لشاؤون اللجان.
 وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة سهري عبداللطيف.
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ثانيااًا :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:
رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى أن مشروع القانون خال من
حتديد عقوبة للشخص االعتباري إذا ما ارتكبت اجلرمية بامسه أو حلسـابه أو بواسـطة
أجهزته أو أحد العاملني لديه ،كما ترى أن التعديل الذي أجري من قبل جملس النـواب
املوقر على املادة األوىل من مشروع القانون بإضافة عبارة "ومصادرة البضاعة ووساائل
النقل واألدوات اليت استعملت أو كان من شأهنا أن تاُستعمل فيها" ،قد يـؤدي إىل
إشكاليات عند التطبيق يف مسألة مصادرة وسائل النقل واألدوات اليت استعملت أو كان
من شأهنا أن تـُستعمل فيها ،كما أن هذه العبارة املضافة مل تراعِ غري حسن النية؛ لـذا
تقترو اللجنة االكتفاء مبصادرة البضاعة.
وعليه ترى جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون
من الناحية الدستورية.
ثالثااااااًا :رأي وزارة الداخلية خالل اجتماع اللجنة:
أكدت وزارة الداخلية أمهية مشروع القانون يف مكافحة ظاهرة هتريـب املشـتقات
النفطية املدعومة من قبل الدولة وذل من خالل النص على معاقبة مرتكيب جرمية التهريب
– سواء كانت خملوطة بأخرى أو غري خملوطة ،مستعملة من قبل أو مل يسبق استعماهلا –
بعقوبة اجلنحة ،وتفرض ذات العقوبة كذل على الشروع يف تل اجلرمية ،كما توافـق
رأي الوزارة مع التعديالت اليت قامت هبا اللجنة على نصوص مواد مشروع القانون.
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رابعااااااًا :رأي وزارة املالية  -اهليئة الوطنية للنفط والغاز:
خالل اجتماعات اللجنة:
بني ممثلو اهليئة الوطنية للنفط والغاز أمهية إضافة صور أخرى لألفعال وجترميها ضمن
النصوص القانونية كالتصدير أو االجتار بغري ترخيص من اهليئة الوطنية للنفط والغاز أي من
مشتقات النفط املدعومة؛ ألهنا غري مغطاة يف هذا املشروع وحتتاج إىل جترمي.
وفقا للرد الكتايب:
ورد يف مذكرة اهليئة الوطنية للنفط والغاز أنه باإلشارة إىل مالحظات جلنة الشـؤون
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى حول مشروع القانون موضع الدراسة ،فقد متثل رأي
الوزارة كاآليت:
أوال :خلو مشروع القانون من حتديد عقوبة للشخص االعتباري إذا ما ارتكبت اجلرميـة
بامسه أو حلسابه ،فال مانع لدى اهليئة من إفراد عقوبة للشخص االعتباري يف حال متـت
إدانته يف جرمية هتريب مشتقات النفط املدعومة أو جرمية تصدير أو االجتار يف مشـتقات
النفط املدعومة بدون ترخيص من اهليئة الوطنية للنفط والغاز.
ثانيًا :بشأن اقتراو اللجنة باالكتفاء مبصادرة البضاعة فقط بدالً عن التعديل الذي اقترحه
جملس النواب مبصادرة البضاعة ووسائل النقل واألدوات اليت استعملت أو كان من شأهنا
أن تستعمل؛ ترى اهليئة أن االكتفاء مبصادرة البضائع حمل اجلرمية فقط ال يشكل رادعًـا
للحد من جرمية هتريب مشتقات النفط املدعومة ،لذل تقترو اهليئة اإلبقاء على الـنص
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احلايل مع تقييده مبا يتوافق مع القانون املوحد للجمارك لدول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )01لسنة  4114املادة ( )024الفقرة (.)4

خامسااااااًا :رأي اللجنااة:
تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور ،والذي يتألف فضالً عن الديباجة من أربع
مواد ،تضمنت املادة األوىل تعريفًا جلرمية هتريب أي من مشتقات النفط املدعومة – سواء
كانت خملوطة بأخرى أو غري خملوطة ،مستعملة من قبل أو مل يسبق استعماهلا – وكذل
حتديد العقوبة عليها ،وقضت املادة الثانية بأن تواجد السفن مـن أي نـوع والنـاقالت
املختلفة حمملة مبشتقات النفط املدعومة داخل الدائرة اجلمركية أو املنـاطق املخصصـة
لتراكي السفن باململكة دون تصريح بذل من اهليئة الوطنية للنفط والغاز ،يعترب شروعًا يف
اجلرمية املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا املشروع ،وتضمنت املـادة الثالثـة مـن
مشروع القانون أحقية الوزير املختص يف أن يصدر القرارات املتضمنة أنواع املشـتقات
النفطية املدعومة احملظور هتريبها وذل بعد موافقة جملس الوزراء ،حبسـبان أن التقريـر
بالدعم أو زيادته أو ختفيضه من صميم السياسة العامة للدولة املنوط هبا جملـس الـوزراء
وحده دون سواه طبقًا للمادة ( )27من الدستور ،بينما جاءت املادة الرابعة تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إىل مكافحة ظاهرة هتريب املشتقات النفطية املدعومة مـن
قبل الدولة وذل من خالل النص على معاقبة مرتكيب جرمية التهريب تلـ املشـتقات
النفطية – سواء كانت خملوطة بأخرى أو غري خملوطة ،مستعملة من قبـل أو مل يسـبق
استعماهلا – بعقوبة اجلنحة ،وتفرض ذات العقوبة كذل على الشروع يف تل اجلرمية،
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مع اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقالت املختلفة واليت تكون حمملة مبشتقات النفط
املدعومة داخل الدائرة اجلمركية أو املناطق املخصصة لتراكي السفن باململكة دون تصريح
بذل من اهليئة الوطنية للنفط والغاز شروعاً يف جرمية التهريب ويعاقـب عليهـا بتلـ
العقوبة.
وقد اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ،وعلـى
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جـاء مؤكـدًا لسـالمة
مشروع القانون من الناحية الدستورية ،وأخذت اللجنة بعني االعتبار ما ورد يف مـذكرة
جلنة الشؤون التشريعية ،وبعد االستئناس برأي املستشار القانوين لشؤون اللجان ،وممثلـي
وزارة الداخلية ،وممثلي وزارة املالية ،وبناءً على تل املناقشات فقد أجرت اللجنة بعض
التعديالت الالزمة على نصوص مواد مشروع القانون ،وذل بالتوافق مع اجلهات املعنية،
وكما هو موضح باجلدول املرفق بالتقرير.

سادسااااًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 39من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من :
 .1سعادة األستاذ عبدالرمحن حممد مجشري

مقررًا أصليااااًا.

 .8سعادة األستااذ علي عبدالرضا العصفور

مقررًا احتياطياًا.
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سابعاااًا :توصياة اللجناة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بشأن جترمي هتريب مشتقات النفطاملدعومة ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )42لسنة 0202م.
 املوافقة على نصوص مواد مشروع القانون بالتعديالت الواردة تفصيال يف اجلدولاملرفق.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

أ .مجيلة علي سلمان

د .خالد بن خليفة آل خليفة

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مشروع قانون بشأن جترمي هتريب مشتقات النفط املدعومة ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )42لسنة 0202م
نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

نصوص املواد

توصية اللجنة

كما أقرهتا اللجنة

مشروع قانون بشأن جترمي هتريب  -تعديل مسمى املشروع بإحالل  -املوافقة على قرا ر جملس النواب
كلمة (مكافحة) حمل كلمة بتعديل مسمى املشروع بإحالل هتريب مشتقات النفط املدعومة
مشتقات النفط املدعومة
كلمة (مكافحة) حمل كلمة
(جترمي).
مشروع قانون بشأن مكافحة

وعلى

ذلك

يكون

املشروع بعد التعديل:

(جترمي).

مسمى وعلى

ذلك

يكون

مسمى

املشروع بعد التعديل:

مشروع قانون بشأن مكافحة
هتريب مشتقات النفط املدعومة
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مشروع قانون بشأن مكافحة
هتريب مشتقات النفط املدعومة

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

الديباجة

حنن محد بن عيساى آل خليفاة

دون تعديل

دون تعديل

حنن محد بن عيساى آل خليفاة

ملك مملكة البحرين.

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبـات الصـادر
باملرسوم بقانون رقم ( )04لسـنة
 0974وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()01
لسنة  4114باملوافقة على النظام
(القانون) املوحد للجمارك لدول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية،

بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبـات الصـادر
باملرسوم بقانون رقم ( )04لسـنة
 0974وتعديالته،
وعلى املرسوم بقانون رقـم ()01
لسنة  4114باملوافقة على النظام
(القانون) املوحد للجمارك لدول
جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
أقر جملس الشورى وجملس النواب

أقر جملس الشورى وجملس النواب
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:
املادة األو

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة
القانون اآليت نصه ،وقد صـدقنا
عليه وأصدرناه:

املادة األو
 -قررت اللجنة إعادة صياغة

املادة األو
 -إعادة صياغة املادة.

املادة األو

املادة.

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب
باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر
وال تزيد على ثـالث سـنوات
والغرامة اليت ال تقل عـن قيمـة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:
التعديل:
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب
باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر
وال تزيد على ثـالث سـنوات وال تزيد على ثـالث سـنوات
والغرامة اليت ال تقل عـن قيمـة والغرامة اليت ال تقل عـن قيمـة
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مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد
ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب
باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر
وال تزيد على ثـالث سـنوات
والغرامة اليت ال تقل عـن قيمـة

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

البضاعة قبل دعمها وال تزيد على
ثالثة أمثال تل القيمة أو بإحدى
هاتني العقوبتني ،واملصادرة ،كـل
من قام بتهريب أي من مشـتقات

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

البضاعة قبل دعمها وال تزيد على البضاعة قبل دعمها وال تزيد على البضاعة قبل دعمها وال تزيد على
ثالثة أمثال تل القيمة أو بإحدى ثالثة أمثال تل القيمة أو بإحدى ثالثة أمثال تل القيمة أو بإحدى
اادرة هاتني العقوبتني ،واملصادرة ،كـل هاتني العقوبتني ،واملصادرة ،كـل
ـوبتني ،ومصا
ـاتني العقـ
هـ
البضاعة ووسائل النقل واألدوات من قام بتهريب ،أو تصادير ،أو من قام بتهريب ،أو تصادير ،أو

النفط املدعومة بكافة أنواعها سواء اليت استعملت أو كان من شأهنا اإلجتار بغري ترخيص من اهليئاة اإلجتار بغري ترخيص من اهليئاة
كانت خملوطة بـأخرى أو غـري أن تستعمل فيها ،كل مـن قـام الوطنية للنفط والغااز أي مـن الوطنية للنفط والغااز أي مـن
خملوطة مستعملة مـن قبـل أو مل بتهريب أي من مشتقات الـنفط مشتقات النفط املدعومة بكافـة مشتقات النفط املدعومة بكافـة
يسبق استعماهلا.
املدعومة بكافة أنواعهـا سـواء أنواعها سـواء كانـت خملوطـة أنواعها سـواء كانـت خملوطـة
كانت خملوطة بـأخرى أو غـري بأخرى أو غري خملوطة مسـتعملة بأخرى أو غري خملوطة مسـتعملة
من قبل أو مل يسبق استعماهلا.
خملوطة مستعملة مـن قبـل أو مل من قبل أو مل يسبق استعماهلا.
ويعاقب على الشروع يف تل ويعاقب على الشروع يف تل
ويعاقب على الشـروع يف تلـ يسبق استعماهلا.
اجلرمية بالعقوبة املقـررة للجرميـة ويعاقب على الشروع يف تل اجلرمية بالعقوبة املقررة للجرمية اجلرمية بالعقوبة املقررة للجرمية
الكاملة.
اجلرمية بالعقوبة املقررة للجرمية الكاملة.
الكاملة.
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

مع عدم اإلخالل مبسؤولية مع عدم اإلخالل مبسؤولية

الكاملة.

الشخص

الطبيعي،

يسأل الشخص

الطبيعي،

يسأل

الشخص االعتباري جنائيًا ذا الشخص االعتباري جنائيًا ذا
ارتكبت أي جرمية من اجلرائم ارتكبت أي جرمية من اجلرائم
املنصوص عليها يف هذا القانون املنصوص عليها يف هذا القانون

بامسه أو حلسابه أو بواسطة أحد بامسه أو حلسابه أو بواسطة أحد
أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملني أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملني
لديه وحيكم عليه بالغرامة املقررة لديه وحيكم عليه بالغرامة املقررة
للجرمية اليت وقعت ،وجيوز للجرمية اليت وقعت ،وجيوز
للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط
الشخص

االعتباري

املتعلق الشخص

االعتباري

املتعلق

باجلرمية ملدة ال تزيد على سنة ،باجلرمية ملدة ال تزيد على سنة،
ويف حالة العود جيوز احلكم ويف حالة العود جيوز احلكم
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نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

املادة الثانية

املادة الثانية

املادة الثانية

دون تعديل

 -قررت اللجنة إعادة صياغة

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

بوقف النشاط ملدة ال جتاوز مخس بوقف النشاط ملدة ال جتاوز مخس
سنوات أو بإلغاء الترخيص سنوات أو بإلغاء الترخيص
الصادر مبزاولة النشاط هنائيًا.

الصادر مبزاولة النشاط هنائيًا.
املادة الثانية

املادة.
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد
التعديل:

يعترب شروعًا يف جرمية هتريب ،أو يعترب شروعًا يف جرمية هتريب ،أو
تصدير ،أو اإلجتار بغري تارخيص تصدير ،أو اإلجتار بغري تارخيص

يعترب شروعًا يف جرميـة هتريـب
مشتقات النفط املدعومة املنصوص
776

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

من اهليئة الوطنية للنفط والغاز أي من اهليئة الوطنية للنفط والغااز

عليها يف املادة األوىل مـن هـذا
القانون ،تواجد السفن من أي نوع
والناقالت املختلفة حمملة بتلـ
املشتقات داخل الدائرة اجلمركية

من مشتقات الـنفط املدعومـة أي من مشتقات النفط املدعومـة
املنصوص عليها يف املادة األوىل من
هذا القانون ،تواجد السفن من أي
نوع والناقالت املختلفـة حمملـة
بتل املشتقات داخـل الـدائرة
اجلمركية أو املنـاطق املخصصـة
لتراكي السـفن باململكـة دون
تصريح بذل من اهليئة الوطنيـة
للنفط والغاز.

أو املناطق املخصصة لتراكي السفن
باململكة دون تصريح بذل مـن
اهليئة الوطنية للنفط والغاز.
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املنصوص عليها يف املادة األوىل من
هذا القانون ،تواجد السفن من أي
نوع والناقالت املختلفـة حمملـة
بتل املشتقات داخـل الـدائرة
اجلمركية أو املنـاطق املخصصـة
لتراكي السـفن باململكـة دون
تصريح بذل من اهليئة الوطنيـة
للنفط والغاز.

نصوص مواد مشروع القانون

نصوص املواد

كما وردت من احلكومة

كما أقرها جملس النواب

توصية اللجنة

نصوص املواد
كما أقرهتا اللجنة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

املادة الثالثة

يصدر بتحديد مشـتقات الـنفط
املدعومة املمنوع تصديرها خارج
البالد ،قرار من وزير املالية بعـد
موافقة جملس الوزراء.

دون تعديل

دون تعديل

يصدر بتحديد مشـتقات الـنفط
املدعومة املمنوع تصديرها خارج
البالد ،قرار من وزير املالية بعـد
موافقة جملس الوزراء.

املادة الرابعة

املادة الرابعة

املادة الرابعة

املادة الرابعة

على رئـيس جملـس الـوزراء،

دون تعديل

دون تعديل

على رئـيس جملـس الـوزراء،
والوزراء – كما فيما خيصـه –
تنفيذ هذا القانون  ،ويعمل به من
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

والوزراء – كما فيما خيصـه –
تنفيذ هذا القانون  ،ويعمل به من
اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.
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التاريخ  7 :مارس 7777م

سعادة الدكتور /الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

احملرتم

رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

الموضوع :مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط
المدعومة ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )53لسنة 2013م.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

بتاايخ  81فبايا 4182م  ،أافق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس ،ضجن كتابه اقم ( 719ص ل ت ق /ف  3د  ،)2نسخة جن مشروع
قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ( )53لسنة 2013م ،إلى للنة رلشؤون رلتشايعية ورلقانونية،
وذلك لجناقشته وإبدرء رلجالحظات عسيه لسلنة رلشؤون رلخاالية ورلدفاع ورألجن
رلوطني.
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وبتاايخ  4مارس 2014م  ،عقدت للنة رلشؤون رلتشايعية ورلقانونية رلتجاعهرا
الرابع عشر ،حيث رطسعت عسى جشاوع رلقانون رلجذكوا ،وذلك بحضروا رلجستشراا
رلقانوني بالجلس .
ورنتهت رلسلنة – بعد رلجدرولة ورلنقاش – إلى جا يأتي:
 .7إن مشروع القانون خال من تحدياد عقوباة للشاخال ابعتباارا إذا ماا ارتكبات
الجريمة باسمه أو لحسابه أو بواسطة أجهزته أو أحد العاملين لديه.
 .7ترا اللجنة أن التعديل الذا أجرا من قبل مجلس الناوا الماوقر علاى المااد
األولى من مشروع القانون بإضافة عبار "ومصادرة البضاعة ووسائل النقل
واألدوات التي استعملت أو كان من شاأناا أن تاستستعمل فيااا" ،قاد ياؤدا إلاى
إشاااكاليات عناااد التطبياااق فاااي مساااللة مصاااادر وساااائل النقااال واألدوات التاااي
استعملت أو كان من شلنها أن تـُستعمل فيهاا ،كماا أن هاذل العباار المضاافة لام
تراع غير حسن النية؛ لذا تقترح اللجنة ابكتةاء بمصادر البضاعة.
ِ
رأي اللجنة:
تاى رلسلنة سالجة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تجريم تهريب
مشتقات النفط المدعومة ،المرافق للمرسوم الملكي رقم ( )53لسنة 2013م ،جن
رلناحية رلدستواية.

دالل جاسم الزايد
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانوني
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