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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافق العامة 

والبيئة بخصوص مشروع قانون 

بشأن قواعد التسجيل 

والسالمة الخاصة بالسفن 

الصغيرة، )المعد في ضوء 

المقدم من االقتراح بقانون 

 مجلس الشورى(.
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  م6132أكتوبر  13التاريخ : 

 

 املرافق العامة والبيئةللجنة  الثاينالتقرير 

 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد التسجيل والسالمة  بشأن

 اخلاصة بالسفن الصغرية

 الشورى()املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس 

 الثالث من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا
 

  مقدمـة :

م، أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 6161مايو  61بتاريخ 

ـًا برقم ) ( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، 6د 4ص ل م ب/ ف 843الشورى خطاب

وذلك من دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف 

 بشأن قواعد التسجيل والسالمةة ) ( رقم ) ( لسن مشروع قانون اللجنة بدراسة ومناقشة

على الشورى(،)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس اخلاصة بالسفن الصغرية   

ليتم عرضه  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،أن تتم دراسته وإبداء املالحظات

 لس.اجملعلى 
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 

من دور م، 6161أكتوبر  64( املؤرخ يف 8د 4ص ل م ب/ ف 873الشورى رقم )

 بإعداد، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثاالنعقاد العادي 

 ثالثة أسابيعتقريرها اخلاص هبذا املشروع، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه 

 من تارخيه.

 

 إجراءات اللجنة : -أواًل  

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

مواد مشروع القانون يف دور االنعقاد العادي الثاين مـن الفصـل   تدارست اللجنة  .1
 تشريعي الرابع يف االجتماعني التاليني:ال

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م6161مايو  63 االجتماع التاسع

 م6161يونيو  6 االجتماع العاشر

 

مواد مشروع القانون يف دور االنعقاد العادي الثالث مـن الفصـل   تدارست اللجنة ( 6)
 التشريعي الرابع يف االجتماع التايل:
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 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م6161أكتوبر  63 االجتماع الثاين

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملواد املستحدثة موضوع البحـث   (1)
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى . ) -

 (مرفقالقانوين لشؤون اللجان. )مذكرة قانونية من إعداد املستشار  -

 ( مرفقعدد من القرارات الوزارية املتعلقة باشتراطات تسجيل السفن الصغرية. )  -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفق. )وهيئة التشريع واإلفتاء القانوينمشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة  -

 

  كـل   الداخلية، حيث حضروزارة العاشر وبدعوة من اللجنة، شارك يف االجتماع
 من:

 

 إدارة الشئون القانونية .       النقيب حممد يونس اهلرمي  .6

 إدارة الشئون القانونية.    املالزم أول فيصل عبدالعزيز النجار  .6

 رئيس قسم خفر السواحل للشئون القانونية .       السيد حممد توفيق البخيت  .8
    

  اللجنة من األمانة العامة باجمللسكما شارك يف اجتماع: 
 

 ي لشؤون اللجان باجمللس.ـاملستشار القانون    ون ـد مرهـن محيـاألستاذ حمس  -
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 السيدة خولـة حسـن هاشـم توىل أمانة سـر اللجنة. 

 
 

ـًا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى:   ثاني

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء 
 ( مرفقالدستورية والقانونية. ) من الناحية قانونمشروع المؤكًدا لسالمة 

 

ـًا:   وزارة الداخلية يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع:رأي ثالث
 

أمهية مشروع القانون، مشرية إىل توافقها مع التعـديالت   أكّدت وزارة الداخلية على
 اليت أجراها جملس النواب على مواده.

 

ـًا:   :ةرأي اللجنــرابع

حيث تبودلت تدارست اللجنة مشروع القانون يف ضوء تعديالت جملس النواب ،       
 اللجنة ، كما اطلعتالداخليةبشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة 

، باإلضافة إىل رأي جلنة الشؤون التشريعية القانوين لشؤون اللجانعلى مذكرة املستشار 
 .والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية

 
مخس وعشرين وقد اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون والذي يتألف من 

خصصت املادة األوىل منها لتعريف السفن الصغرية، ونظمت فضاًل عن الديباجة،  مادة
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( 61( تسجيل السفن وإجراءات وشروط التسجيل، أما املادة )9 – 6املواد من )
فتضمنت شرط احلصول على ترخيص املالحة قبل اإلحبار وإجراءات احلصول عليه، كما 

( فتضمنت حاالت 66حبار، أما املادة )( على حاالت االمتناع عن اإل66نصت املادة )
( شروط التزام السفن باشتراطات 67 -68شطب التسجيل، فيما وضحت املواد       ) 

السالمة واستمرار وجودها والتفتيش عليها، وأداء الرسم املقرر للشهادات والوثائق 
ملواد ) ( حاالت وقف الترخيص، وإجراءات التظلم، أما ا63وغريها، وتناولت املادة )

( على إلغاء املرسوم بقانون رقم 66( فنصت على العقوبات، ونصت املادة ) 66 – 69
 املوادأما م بشأن قواعد التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية، 6979( لسنة 61)
 مادة تنفيذية. ( فهي63 – 68) 
 
قانون، إال أهنـا  وقد مثنت اللجنة التعديل الذي أجراه جملس النواب على مواد مشروع ال 

 إجراء بعض التعديالت الالزمة على عدٍد من املواد وذلك على النحو التايل:رأت 
 

 ( 3مادة:)   

املؤسسـة العامـة للشـبا     املوافقة على قرار جملس النواب مع تعديل مسمى )
 (.وزارة شؤون الشبا  والرياضة( الوارد يف هناية املادة ليصبح )والرياضة

 
 

 ( 31مادة:) 

ألن رأت اللجنة املوافقة على نص املادة كما جاء من احلكومة املـوقرة، وذلـك   
 النص جاء أمشل وأوضح.

 
 

 ( 36مادة:) 
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(  تلفـت ( بكلمة )  هلكتاستبدال كلمة ) املوافقة على قرار جملس النواب مع 
حيث إن كلمة هلكت تبّين املعىن املراد يف هذا الشـأن أال  الواردة يف بداية املادة، 

( حتقـق كلمـة )  كما استبدلت اللجنة،  عدم صالحية السفينة لالستخداموهو 
  (.حتقيقبكلمة )

 
 

 ( 31مادة:) 

ـًا على املادة يتمثل يف  (  االتصالاستبدال كلمة ) أجرت اللجنة تعدياًل بسيط
اليت (، حبيث تعطي بعض املرونة يف اختيار أجهزة االتصال  الراديوبكلمة        ) 

  يلزم على مالك السفينة التحقق من محلها. 
 

 

 ( 32مادة:) 

مبـا  بعد عبارة )  ( هذااسم االشارة ) املوافقة على قرار جملس النواب مع إضافة 
 اجمللـس توافق رأي (، وقد ذهبت اللجنة للموافقة على قرار جملس النواب ليوجبه

مـا هـو   كمع القواعد الدستورية بشأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها 
( منه بشـأن قواعـد التعـويض    86من الدستور واملادة ) 617موضح يف املادة 

 التشريعي.
 
 

 ( 31مادة:) 

الـوارد    (املوافقة على قرار جملس النواب بإعادة صياغة املادة، مع إضافة البند )
 ن احلكومة املوقرة وتعديل ترقيم البنود اليت تليه.يف النص كما جاء م
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 ( 62مادة:) 

( بعبـارة                  الوزير املخـت  املوافقة على قرار جملس النواب مع استبدال عبارة ) 
( الواردة يف بداية املادة، حيث رأت اللجنة احتمالية تغيري الـوزير   وزير املالية) 

الالزمة فيما يتعلق بشروط وإجراءات اعتماد شـركات  املعين بإصدار القرارات 
 اإلشراف البحري.

 
قانون بعد إجراء التعديالت وعليه ترى اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع ال
 املناسبة على مواده كما وردت تفصياًل يف اجلدول املرفق.

 

 
ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -خامس

( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على  89لنص املادة ) إعمااًل 
 اختيار كل من :

 

ـًا   سعادة املهندسة زهـوة حممـد الكـواري  .3  مقرًرا أصليـ

ـًا   االستـاذ علـي عيـسى أمحــد سعادة .6  مقرًرا احتياطي

 

ـًا  توصيـة اللجنـة: -سادس

، فـإن  أثناء دراسة مشروع القانون أبدي من آراءيف ضوء ما دار من مناقشات وما      
 اللجنة توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد املوافقة من حيث املبدأ، على   -   
)املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم التسجيل والسالمة اخلاصة بالسفن الصغرية 

 يف اجلدول املرفق.وذلك بالتفصيل الوارد  الشورى(،من جملس 

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

زهوة حممد الكواري                                             فؤاد أمحد احلاجي                        
  

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة

 المقدم من مجلس الشورى()المعد في ضوء االقتراح بقانون 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 الن  بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النوا  من احلكومة

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

 :قرر المجلس إجراء اآلتي 
وعلىىق قىىانون إضااة ع ارااة     .1

العقوبىىاا الصىىادر بالمرسىىوم بقىىانون 
، 5791( لسىىىىىىىىىىىىىىىىنة 51رقىىىىىىىىىىىىىىىىم )
 االطىالع رعد اراة    رعاد  وتعديالته،

 الى الدستو ، .
تصىىىىىلية "لمىىىىىة  ا طىىىىىالع   .2

  .االطالعلتصبة  
،  وتعديالتىىىىهإضاااة ع اراااة     .3

وعلىىق القىىانون البلىىر  رعااد ارااة    
( 32الصادر بالمرسوم بقانون رقىم )

  .،5793لسنة 
المعىىىىىىىىدل إضااااااااة ع ارااااااااة     .4

 ( لسىىنة61بالمرسىىوم بقىىانون رقىىم )
وعلىىق قىىانون رعااد ارااة     ، 3153

المؤسسىىىة العامىىىة للمىىىوان  البلريىىىة 
( لسىىىنة 15بالقىىىانون رقىىىم ) الصىىىادر

 الديباجة

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 الن  بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النوا  من احلكومة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نلىىىىن لمىىىىد بىىىىن عيسىىىىق  ل خليفىىىىة        
 ،ملك ممل"ة البلرين

 الى الدستو ، اإلطالع رعد

 

 

 

والااى قااةنوج تسااجفن الساادج وت دفااد 

3111،.  
 )نص الديباجة بعد التعديل(

نلىىىىن لمىىىىد بىىىىن عيسىىىىق  ل خليفىىىىة        
 ،ملك ممل"ة البلرين

 الى الدستو ، االطالع رعد

وعلىىىىىق قىىىىىانون العقوبىىىىىاا الصىىىىىادر 
( لسىىنة 51بالمرسىىوم بقىىانون رقىىم )

 ، وتعديالته،5791

والااى قااةنوج تسااجفن الساادج وت دفااد 
الصاااةد  رةلم ساااو  شااا وط الساااالمع 

 ،1791( لسنع 14رقةنوج  ق  )

( 22والاااى الم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )
رشاااقج قواااااد التساااجفن  1797لسااانع 

والسااالمع الصةصااع رةلساادج الصاا ف   
( 13المعاادن رةلم سااو  رقااةنوج  قاا  )

 ،2222لسنع 

والاااااى القاااااةنوج الر ااااا   الصاااااةد  
( لسااانع 23رةلم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )

 

 

 

 

 

 

 

 

نلىىىىن لمىىىىد بىىىىن عيسىىىىق  ل خليفىىىىة        
 ،البلرينملك ممل"ة 

 الى الدستو ، االطالع رعد

وعلىىىىق قىىىىىانون العقوبىىىىىاا الصىىىىىادر 
( لسىىنة 51بالمرسىىوم بقىىانون رقىىم )

 ، وتعديالته،5791

والااى قااةنوج تسااجفن الساادج وت دفااد 
شاا وط الساااالمع الصااةد  رةلم ساااو  
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 الن  بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النوا  من احلكومة

شااا وط الساااالمع الصاااةد  رةلم ساااو  
 ،1791( لسنع 14رقةنوج  ق  )

( 22والاااى الم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )
رشاااقج قواااااد التساااجفن  1797لسااانع 

والسااالمع الصةصاااع رةلساادج الصااا ف   
( 13المعاادن رةلم سااو  رقااةنوج  قاا  )

 ،2222لسنع 

والاااااى القاااااةنوج الر ااااا   الصاااااةد  
( لساااانع 23رةلم سااااو  رقااااةنوج  قاااا  )

1712، 

( 13)  قااا الم ساااو  رقاااةنوج والاااى 
رشااااقج الموا قااااع الااااى  1711لساااانع 

انضاامة  دولااع الر اا فج إلااى اتدةقفااة  
 دولفع  ي شقج المال ع الر  فع، 

( 22والاااى الم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )
رشااااااقج تندااااااف  صاااااافد  2222لساااااانع 

 واست الن و مةفع الث و  الر  فع، 

والى قةنوج المؤسسع العةماع للماوان  
( 11ةنوج  قاا  )الر  فااع الصااةد  رةلقاا

 وتعديالته،، 1712

( 13م ساااو  رقاااةنوج  قااا  )والاااى ال
رشااااقج الموا قااااع الااااى  1711لساااانع 

انضاامة  دولااع الر اا فج إلااى اتدةقفااة  
 دولفع  ي شقج المال ع الر  فع، 

( 22والاااى الم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )
رشاااااقج تنداااااف  صااااافد  2222لسااااانع 

 واست الن و مةفع الث و  الر  فع، 

والى قةنوج المؤسسع العةمع للماوان  
( 11وج  قاا  )الر  فااع الصااةد  رةلقااةن

المعىىىىىىدل بالمرسىىىىىىوم ، 2221لساااااانع 
 ،3153( لسنة 61بقانون رقم )

أق  مجلاس الشاو و ومجلاس الناواب 
القةنوج اآلتاي نصاو وقاد صادقنة الفاو 

 وأصد نةه:

 ،1791( لسنع 14رقةنوج  ق  )

( 22والاااى الم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )
رشاااقج قواااااد التساااجفن  1797لسااانع 
المع الصةصااع رةلساادج الصاا ف   والساا

( 13المعاادن رةلم سااو  رقااةنوج  قاا  )
 ،2222لسنع 

والاااااى القاااااةنوج الر ااااا   الصاااااةد  
( لسااانع 23رةلم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )

 وتعديالته،، 1712

( 13والاااى الم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )
رشااااقج الموا قااااع الااااى  1711لساااانع 

انضاامة  دولااع الر اا فج إلااى اتدةقفااة  
 لر  فع، دولفع  ي شقج المال ع ا

( 22والاااى الم ساااو  رقاااةنوج  قااا  )
رشاااااقج تنداااااف  صااااافد  2222لسااااانع 

 واست الن و مةفع الث و  الر  فع، 

والى قةنوج المؤسسع العةمع للموان  
( 11الر  فع الصاةد  رةلقاةنوج  قا  )

المعىىىىىدل بالمرسىىىىىوم ، 2221لسااااانع 
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 ،2221لسنع 

 

أقاا  مجلااس الشااو و ومجلااس النااواب 
القاةنوج اآلتااي نصااو وقااد صاادقنة الفااو 

 وأصد نةه:

 ،3153( لسنة 61بقانون رقم )

أق  مجلس الشاو و ومجلاس الناواب 
اآلتي نصاو وقاد صادقنة الفاو القةنوج 

 وأصد نةه:

 (5مادة )

 

 

 ااي تطرفااك أ هااة  قااوا القااةنوج فقصااد 
رةلسااادج الصااا ف  ، أ  و اااد  ر  فاااع 
 اةئماااع تقااان  مولتماااة اإلجمةلفاااع ااااج 
مةئااع وصمساافج طنااة  أفااة  هااةج ال اا   

 مج استصداممة.

قا ا ا  رت دفاد  وفصد  وزفا  الداصلفاع
األنشطع الر  فاع ال فةضافع وضاوارط 

 وش وط ممة ستمة.

 (5مادة )

   قىىىرر المجلىىىس إعىىىادة صىىىو
 المادة.

 )نص المادة بعد التعديل(

في تطبيق أل"ىام ذى ا القىانون يقصىد 
بالسىىفن الصىىغيرة، أيىىة ولىىدة بلريىىة 
عائمىىة تقىىل لمولتإلىىا ا جماليىىة عىىن 
مائىة وخمسىين طنىىاا أيىاا "ىان الغىىر  
مىىىن اسىىىتخدامإلا، "مىىىا يقصىىىد ب"لمىىىة 
مالىىىىك السىىىىفينة والمجإلىىىى  والربىىىىان 
المعنىىىىق الىىىىوارد بالقىىىىانون البلىىىىر  

( 32الصادر بالمرسوم بقانون رقىم )
 وتعديالته. ،5793لسنة 

ويصدر و ير الداخليىة بالتنسىيق مى  

 (5مادة )

مع  الموا قع الى ق ا  مجلس النواب -
المؤسسة العامة للشباب تعدفن مسمى )

( الوا د  ي نمةفع المةد  والرياضة
و ارة شؤون الشباب لفصرح )
 (.والرياضة

 (5مادة )

 

 

في تطبيق أل"ام ذى ا القىانون يقصىد 
بالسىفن الصىغيرة، أيىة ولىدة بلريىة 
عائمىىة تقىىل لمولتإلىىا ا جماليىىة عىىن 
مائة وخمسىين طنىاا أيىاا "ىان الغىر  
مىىن اسىىىتخدامإلا، "مىىىا يقصىىىد ب"لمىىىة 
مالىىىىك السىىىىفينة والمجإلىىىى  والربىىىىان 
المعنىىىىق الىىىىوارد بالقىىىىانون البلىىىىر  

( 32الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
 ، وتعديالته.5793لسنة 

ويصدر و ير الداخلية بالتنسيق م  
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المؤسسىة العامىىة للشىباب والرياضىىة 
قىىىىىراراا بتلديىىىىىد ارنشىىىىىطة البلريىىىىىة 
الرياضىىية التىىي تسىىتخدم بإلىىا السىىفن 
الصىىىغيرة، وتىىىوافر شىىىروط السىىىالمة 

 بإلا.

 و ارة شؤون الشباب والرياضة
قراراا بتلديد ارنشطة البلرية 
الرياضية التي تستخدم بإلا السفن 
الصغيرة، وتوافر شروط السالمة 

 بإلا.
 (3مادة )

قفةد  صد  السوا ن  ي وزا   تصتص 
الداصلفااااع رتسااااجفن الساااادج الصاااا ف   
وفنشق  فمة سجن صةص فسامى  ساجن 
السااااادج الصااااا ف    تااااا ق  صاااااد ةتو 
وفوضااع الااى هاان منمااة صااةت  مهتااب 
التساااااجفن، وتصصاااااص لهااااان سااااادفنع 
صااد ع  ااي السااجن تاادوج  فمااة هة اااع 
الرفةنة  الصةصع رمة والتص  ة  التي 

 ت د الفمة.

سجن وا  اإلجا ااا  وتترع  ي قوا ال
المقاا     ااي المااةدتفج الثةلثااع وال ارعااع 
مااااج قااااةنوج تسااااجفن الساااادج وت دفااااد 
شااا وط الساااالمع الصاااةد  رةلم ساااو  

 .1791( لسنع 14رقةنوج  ق  )

 (3مادة )

 

 

 دوج تعدفن

 (3مادة )

النص همة جةا مج  الموا قع الى -
 ال هومع الموق  .

 (3مادة )

تصااااتص قفااااةد  صداااا  السااااوا ن  ااااي 
وزا   الداصلفاااااااع رتساااااااجفن السااااااادج 
الصااا ف   وفنشاااق  فماااة ساااجن صاااةص 
فسمى  سجن السادج الصا ف    تا ق  
صد ةتو وفوضع الى هن منماة صاةت  
مهتااااب التسااااجفن، وتصصااااص لهاااان 
سادفنع صااد ع  ااي الساجن تاادوج  فمااة 
هة ااااااااع الرفةنااااااااة  الصةصااااااااع رمااااااااة 

 والتص  ة  التي ت د الفمة.

وتترع  ي قوا السجن وا  اإلج ااا  
ق     ي المةدتفج الثةلثع وال ارعع الم

مج قةنوج تسجفن السدج وت دفد 
ش وط السالمع الصةد  رةلم سو  

 .1791( لسنع 14رقةنوج  ق  )
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 (2مادة )

 

 

 

 

 

 

 

تساااجن جمفاااع السااادج الر  فنفاااع  اااي 
 –سااااجن الساااادج الصاااا ف  ، وفجااااوز 

تساااجفن السااادج الصااا ف    –اساااتثنةا 
األجنرفع المسجلع  ي دولاع أصا و  اي 
السجن السةلف الوه  رناةا الاى طلاب 
مةلهمة رش ط أج فتناةزن ااج تساجفلمة 
إوا هةناا  مسااجلع  ااي أ  دولااع أجنرفااع 

 أص و.

وفساتثنى مااج ولااو الاازوا ك الصاا ف   
تي تشهن جزاا  مج معدا  السدج أو ال

 (2مادة )

 :قرر المجلس إجراء اآلتي 
اسىىىتبدال "لمىىىة )أ ( الىىىواردة  .5

 (.أيةفي الفقرة ارولق لتصبة )
( بعىىد الصىىغيرةإضىىافة "لمىىة ) .3

عبىىىىىىىارة )تسىىىىىىىجل جميىىىىىىى  السىىىىىىىفن 
 البلرينية(.

 بعد التعديل( )نص المادة

تسااااااجن جمفااااااع الساااااادج الر  فنفااااااع 
 اي ساجن السادج الصا ف  ،  الصغيرة
تسااجفن الساادج  –اسااتثنةا  –وفجااوز 

الصاا ف   األجنرفااع المسااجلع  ااي دولااع 
أص و  ي السجن الساةلف الاوه  رناةا 
الااى طلااب مةلهمااة رشاا ط أج فتنااةزن 

 أيىةاج تسجفلمة إوا هةن  مسجلع  اي 
 دولع أجنرفع أص و.

ولاو الازوا ك الصا ف    وفستثنى ماج
التي تشهن جزاا  مج معدا  السدج أو 
الرواص  والتي فمهج   عمة الى دم  

 (2مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -
 (2مادة )

 

 

 

 

 

 

 

تسااااااجن جمفااااااع الساااااادج الر  فنفااااااع 
 ي ساجن السادج الصا ف  ،  الصغيرة
تسااجفن الساادج  –اسااتثنةا  –وفجااوز 

الص ف   األجنرفاع المساجلع  اي دولاع 
أص و  ي السجن السةلف الاوه  رناةا 
الااى طلااب مةلهمااة رشاا ط أج فتنااةزن 

 أيىةاج تسجفلمة إوا هةن  مسجلع  ي 
 دولع أجنرفع أص و.

وفستثنى مج ولو الزوا ك الص ف   
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الرواص  والتي فمهج   عمة الى دما  
 السدفنع أو الرةص   التةرعع لمة.

لسدج التي تشهن جزاا  مج معدا  ا السدفنع أو الرةص   التةرعع لمة.
أو الرواص  والتي فمهج   عمة الى 
 دم  السدفنع أو الرةص   التةرعع لمة.

 

 (6مادة )

ال فجااوز اإلر ااة  رقفااع ساادفنع صاا ف   
ت ا  الا  مملهااع الر ا فج مااة لا  تهااج 

 مسجلع و قة  أل هة  قوا القةنوج.

وفساااتثنى ماااج ولاااو السااادج المملوهاااع 
 للمملهع المصصصع لصدمع اةمع.

 (6مادة )

 

 تعدفندوج 

 (6مادة )

النص همة جةا مج الموا قع الى  -
 .ال هومع الموق  

 (6مادة )

ال فجوز اإلر اة  رقفاع سادفنع صا ف   
ت   ال  مملهاع الر ا فج ماة لا  تهاج 

 مسجلع و قة  أل هة  قوا القةنوج.

وفستثنى مج ولو السدج المملوهع 
 للمملهع المصصصع لصدمع اةمع.

 (1مادة )

ال فقرن طلب التسجفن مة ل  فهج م  قة  
رااااو إقاااا ا  مااااج مةلااااو الساااادفنع الااااى 
األنماااوول الاااو  فعاااده مهتاااب تساااجفن 
السادج راقج السادفنع المطلاوب تساجفلمة 
مجمااز  رةألضاااواا المال فااع الالزماااع 
لمنع التصةد   اي الر ا  وتتاوا    فماة 
ش وط الساالمع األصا و التاي فصاد  

 (1مادة )

 

 دوج تعدفن

 (1مادة )

النص همة جةا مج الموا قع الى  -
 .ال هومع الموق  

 (1مادة )

ال فقرن طلب التسجفن مة ل  فهج 
م  قة  رو إق ا  مج مةلو السدفنع الى 
األنموول الو  فعده مهتب تسجفن 
السدج رقج السدفنع المطلوب تسجفلمة 
مجمز  رةألضواا المال فع الالزمع 

التصةد   ي الر   وتتوا    فمة لمنع 
ش وط السالمع األص و التي فصد  
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 رت دفدقة ق ا  مج وزف  الداصلفع. ع.رت دفدقة ق ا  مج وزف  الداصلف

 (1مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فجاااب تقااادف  طلاااب التساااجفن رةلنسااارع 
  للساااااادج مفاااااا  المسااااااجلع المملوهااااااع
لر  فنااااي الجنساااافع الموجااااود   ةلفااااة  

 (1مادة )

 :قرر المجلس إجراء اآلتي 
  فىىىي الميىىىىا  إ اااالن اراااة    .5

  م ان اراة    ا قليمية البلرينيىة  
الاااوا د   اااي  فىىىي البلىىىر ا قليمىىىي 
 الدق   األصف   مج المةد .

تصاا فح الصطااق المطرعااي  ااي  .3
  لتصااااااارح   التىىىىىىىاريخيين هلماااااااع   
  .التاريخين 

 )نص المادة بعد التعديل(

فجاااب تقااادف  طلاااب التساااجفن رةلنسااارع 
للساااااادج مفاااااا  المسااااااجلع المملوهااااااع 
لر  فنااااي الجنساااافع الموجااااود   ةلفااااة  

ماااج تاااة فل العمااان رماااوا صاااالن شااام  
 القةنوج.

 

أمة رةلنسارع للسادج األصا و  فجاب أج 
فقد  طلب التسجفن صالن صمسع اش  

 (1مادة )

 النواب.الموا قع الى ق ا  مجلس  -
 (1مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فجاااب تقااادف  طلاااب التساااجفن رةلنسااارع 
للساااااادج مفاااااا  المسااااااجلع المملوهااااااع 
لر  فناااي الجنسااافع الموجاااود   ةلفاااة  
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صاااالن شااام  ماااج تاااة فل العمااان رماااوا 
 القةنوج.

للساادج األصاا و  فجااب أج أمااة رةلنساارع 
فقد  طلب التسجفن صالن صمسع اش  
فوماااة  ماااج تاااة فل انتقاااةن ملهفتماااة إلاااى 
ر  فنااااااي الجنساااااافع أو مااااااج تااااااة فل 
  اسااتصدا  الساادفنع  ااي الر اا  اإلقلفمااي

 أ  التة فصففج أق ب.

فومااة  مااج تااة فل انتقااةن ملهفتمااة إلااى 
ر  فنااااااي الجنساااااافع أو مااااااج تااااااة فل 

الميىىا  ا قليميىىة  فىىي اساتصدا  الساادفنع
 أق ب. التاريخينأ   البلرينية

صااالن شاام  مااج تااة فل العماان رمااوا 
 القةنوج.

أمة رةلنسرع للسدج األص و  فجب أج 
فقد  طلب التسجفن صالن صمسع 
اش  فومة  مج تة فل انتقةن ملهفتمة 

ر  فني الجنسفع أو مج تة فل إلى 
الميا  ا قليمية  في استصدا  السدفنع

 أق ب. التاريخينأ   البلرينية
 (9مادة )

 

 

 

 

 

 
 

تقو  قفةد  صد  الساوا ن أو ماج تندراو 
لااولو مااج شاا هة  اإلشاا اف الر اا   

 (9مادة )

  إ اااااالن ارااااااة   قىىىىىرر المجلىىىىىىس
م اان   المىىوان  والماللىىة البلريىىة 

 المؤسسىىىة العامىىىة للمىىىوان  اراااة   
الااوا د   ااي السااط  الثااةني  البلريىىة 
 مج المةد .

 )نص المادة بعد التعديل(

تقو  قفةد  صد  السوا ن أو ماج تندراو 
لاولو مااج شاا هة  اإلشاا اف الر اا   

المىىىىىوان  والماللىىىىىة المعتماااااد  ماااااج 
رمعةفناااااع السااااادفنع لقفاااااةس  البلريىىىىىة

  مولتمااة و قااة  لقوااااد قفااةس ال مولااع

 (9مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -
 (9) مادة

 

 

 

 

 

 

تقو  قفةد  صد  السوا ن أو مج تندرو 
لولو مج ش هة  اإلش اف الر    
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المعتمد  مج المؤسساع العةماع للماوان  
الر  فااااااع رمعةفنااااااع الساااااادفنع لقفااااااةس 
 مولتمااة و قااة  لقوااااد قفااةس ال مولااع 
  الدولفاااع، والت قاااك ماااج أنماااة مجماااز  
رهن مة فتطلرو قوا القاةنوج والقا ا ا  

التساجفن  المندو  لو وفؤش  الى طلاب
 رنتفجع المعةفنع.

رهن  الدولفع، والت قك مج أنمة مجمز 
ماااة فتطلراااو قاااوا القاااةنوج والقااا ا ا  
المندو  لو وفؤش  الى طلب التساجفن 

 رنتفجع المعةفنع.

الموان  والماللة المعتمد  مج 
رمعةفنع السدفنع لقفةس  البلرية

  مولتمة و قة  لقوااد قفةس ال مولع
رهن  الدولفع، والت قك مج أنمة مجمز 

مة فتطلرو قوا القةنوج والق ا ا  
طلب التسجفن المندو  لو وفؤش  الى 

 رنتفجع المعةفنع.
 (9مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9مادة )

 :قرر المجلس إجراء اآلتي 
تصىلية "لمىىة )أسىم( الىىواردة  .1

 (.اسملتصبة ) في الفقرة ارولق
تصلية "لمة )مثبته( الواردة  .2

 (.مثبتةفي الفقرة ارولق لتصبة )

لىىىىى ر عبىىىىىارة )أو ذال"إلىىىىىا(  .3
 الواردة في الفقرة الثانية.

 )نص المادة بعد التعديل( 

اناااد إتماااة  التساااجفن فصاااد  مهتاااب 
التسجفن للمةلو  شمةد  تسجفن سادفنع 
صا ف    تشااتمن الاى جمفااع الرفةنااة  

ع المصصصااااع المدونااااع  ااااي الصااااد 

 (9مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -
 (9مادة )
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انااااد إتمااااة  التسااااجفن فصااااد  مهتااااب 
التسجفن للمةلو  شمةد  تساجفن سادفنع 
صاا ف    تشااتمن الااى جمفااع الرفةنااة  
المدونااااع  ااااي الصااااد ع المصصصااااع 
 للسااادفنع  اااي ساااجن السااادج الصااا ف  ، 
وال تساااال  قااااوه الشاااامةد  إلااااى مةلااااو 

المهتااب أنااو الساادفنع إال رعااد أج فتقهااد 
هتب أسا  السادفنع و قمماة الاى لو اع 
مثرتااااو  ااااي مهااااةج دااااةق  مااااج جساااا  

 السدفنع.

و ااي  ةلااع  قااداج شاامةد  التسااجفن أو 
تلدمة أو قالهمة فصد  مهتب التسجفن 
شااامةد  تساااجفن سااادفنع صااا ف   رااادال  

 منمة.

 

 

للساادفنع  ااي سااجن الساادج الصاا ف  ، 
وال تساااال  قااااوه الشاااامةد  إلااااى مةلااااو 
الساادفنع إال رعااد أج فتقهااد المهتااب أنااو 

السدفنع و قمماة الاى لو اع اسم  هتب
 اااي مهاااةج داااةق  ماااج جسااا   مثبتىىىة
 السدفنع.

و ااي  ةلااع  قااداج شاامةد  التسااجفن أو 
تلدمااة فصااد  مهتااب التسااجفن شاامةد  

 ردال  منمة.تسجفن سدفنع ص ف   

 

اناااد إتماااة  التساااجفن فصاااد  مهتاااب 
التسجفن للمةلو  شمةد  تسجفن سدفنع 
ص ف    تشاتمن الاى جمفاع الرفةناة  
المدونااااع  ااااي الصااااد ع المصصصااااع 
للساادفنع  ااي سااجن الساادج الصاا ف  ، 
وال تساااال  قااااوه الشاااامةد  إلااااى مةلااااو 
الساادفنع إال رعااد أج فتقهااد المهتااب أنااو 

السدفنع و قممة الاى لو اع اسم  هتب
 اااي مهاااةج داااةق  ماااج جسااا   مثبتىىىة
 السدفنع.

و ي  ةلع  قداج شمةد  التسجفن أو 
تلدمة فصد  مهتب التسجفن شمةد  

 تسجفن سدفنع ص ف   ردال  منمة.

 (7مادة )

إوا انتقلاا  ملهفااع الساادفنع المسااجلع أو 
الاى المةلاو الجدفاد  صع منمة وجاب 

 (7مادة )

 

 (7مادة )

الموا قع الى النص همة جةا مج  -
 الموق  .ال هومع 

 (7مادة )

إوا انتقل  ملهفع السدفنع المسجلع أو 
 صع منمة وجب الى المةلو الجدفد 
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أج فقد  طلرة  للتقشاف  رنقان الملهفاع  اي 
الساااجن، وفجاااب أج فتضااامج الطلاااب 
اسمو وجنسفتو وموطنو وسارب انتقاةن 
الملهفاااع والاااثمج  اااي  ةلاااع الرفاااع ماااع 

مااااااج قااااااوا  1، 1م ااااااااة  المااااااةدتفج 
 القةنوج.

 

 دوج تعدفن

أج فقد  طلرة  للتقشف  رنقن الملهفع  ي 
السجن، وفجب أج فتضمج الطلب 
اسمو وجنسفتو وموطنو وسرب انتقةن 
الملهفع والثمج  ي  ةلع الرفع مع 

مج قوا  1،1م ااة  المةدتفج 
 القةنوج.

 (51)مادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (51مادة )

 :قرر المجلس إجراء اآلتي 
ويجو  تجديد  إ الن ارة      .1

والدة ويجو    م ن ارة     سنوياا 
تجديد  لمدة أو لمدد مماثلة بعىد أداء 

  الاااوا د   اااي نمةفاااع الرسىىىم المقىىىرر
 الدق   األولى مج المةد .

بمىىا فىىي  لىىك إضااة ع ارااة      .2
شىىىىإلادة الر"ىىىىاب وشىىىىإلادة السىىىىالمة 

  رعااااااد اراااااااة   بلسىىىىىىب ارلىىىىىىوال 
  الاوا د   اي ومصلوباا بالمستنداا 

 الدق   الثةنفع مج المةد .
 )نص المادة بعد التعديل( 

ال فجوز اإلر ة  رةلسدج المسجلع و قة  
أل هة  قوا القةنوج  ي المفةه اإلقلفمفع 

 (51مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -
 (51مادة )
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ال فجوز اإلر ة  رةلسدج المسجلع و قة  
أل هة  قوا القةنوج  ي المفةه اإلقلفمفاع 
الر  فنفاااااع إال رعاااااد ال صاااااون الاااااى 
ت صفص مال ع تهاوج صاال فتو لماد  

د  أو وا اااد  وفجاااوز تجدفاااده لماااسااانع 
   المق  .لمدد ممةثلع رعد أداا ال س

وفقد  طلاب التا صفص أو تجدفاده ماج 
السدفنع أو مج فدوضاو إلاى قفاةد  مةلو 

صداا  السااوا ن الااى األنمااوول الااو  
تعااااده لمااااوا ال اااا   متضاااامنة هة ااااع 
الرفةنااااااة  والمعلومااااااة  ومصاااااا ورة  
رةلمستندا  التي فصد  رت دفدقة ق ا  

  مج وزف  الداصلفع.

 

الر  فنفااااع إال رعااااد ال صااااون الااااى 
ت صفص مال ع تهوج صال فتو لماد  

 ويجو  تجديد  سنوياا. سنع 

 

وفقد  طلب التا صفص أو تجدفاده ماج 
مةلو السدفنع أو مج فدوضو إلاى قفاةد  
  صداا  السااوا ن الااى األنمااوول الااو

تعااااده لمااااوا ال اااا   متضاااامنة هة ااااع 
الرفةنااااااة  والمعلومااااااة  ومصاااااا ورة  

بمىىىىا فىىىىي  لىىىىك شىىىىإلادة  رةلمسااااتندا 
الر"ىىىىاب وشىىىىإلادة السىىىىالمة بلسىىىىب 

التااي فصااد  رت دفاادقة قاا ا   ارلىىوال
 مج وزف  الداصلفع.

وفصااااد  وزفاااا  الداصلفااااع القاااا ا ا  
الالزماااااااع رةلرفةناااااااة  التاااااااي تاااااااد ل 
راااااااةلت صفص والشااااااا وط الواجاااااااب 

نااوع مااج أنااواع الساادج  توا  قااة لهاان
 الص ف   والتزامة  الم صص لو.

 

 

 

 

ال فجاااوز اإلر اااة  رةلسااادج المساااجلع 
و قااة  أل هااة  قااوا القااةنوج  ااي المفااةه 
اإلقلفمفااع الر  فنفااع إال رعااد ال صااون 
الى ت صفص مال ع تهوج صال فتو 

 ويجو  تجديد  سنوياا. لمد  سنع 

 

وفقد  طلب الت صفص أو تجدفاده ماج 
مةلو السدفنع أو مج فدوضو إلى قفةد  
صداا  السااوا ن الااى األنمااوول الااو  
تعااااده لمااااوا ال اااا   متضاااامنة هة ااااع 
الرفةناااااة  والمعلومااااااة  ومصاااااا ورة  

بمىىىىا فىىىىي  لىىىىك شىىىىإلادة  رةلمسااااتندا 
الر"ىىىاب وشىىىإلادة السىىىالمة بلسىىىىب 

التااي فصااد  رت دفاادقة قاا ا   ارلىوال
 مج وزف  الداصلفع.
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وفصااااد  وزفاااا  الداصلفااااع القاااا ا ا  
الالزماااااااع رةلرفةناااااااة  التاااااااي تاااااااد ل 
 رااااااااةلت صفص والشاااااااا وط الواجااااااااب 
توا  قااة لهاان نااوع مااج أنااواع الساادج 

 الص ف   والتزامة  الم صص لو.

وفصاااد  وزفااا  الداصلفاااع القااا ا ا  
الالزمااااااع رةلرفةنااااااة  التااااااي تااااااد ل 
راااااااةلت صفص والشااااااا وط الواجاااااااب 
توا  قااة لهاان نااوع مااج أنااواع الساادج 
 الص ف   والتزامة  الم صص لو.

 (55مادة )

 

 

 

 

 

فجب الى مةلاو السادفنع االمتناةع ااج 
الاى أج فرلاق قفاةد  صدا   ،اإلر اة  رماة

السوا ن وأصو موا قتمة الى استم ا  
سااا فةج التااا صفص المشاااة  إلفاااو  اااي 

( مااااج قااااوا القااااةنوج  ااااي 12المااااةد  )
 األ وان التةلفع:

إوا تاااااااا  إجاااااااا اا أ  ت ففاااااااا   . أ

 (55مادة )

   قرر المجلس إعادة صو
 المادة.

 

 )نص المادة بعد التعديل(

 

يجىىىىب علىىىىق مالىىىىك السىىىىفينة أو مىىىىن 
يفوضىىه االمتنىىاع عىىن ا بلىىار بإلىىا، 

 لالة:و لك في 

 

 (55مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -
 (55مادة )

 

 

 

 

يجىىىب علىىىق مالىىىك السىىىفينة أو مىىىن 
يفوضىىه االمتنىىاع عىىن ا بلىىار بإلىىا، 

 و لك في لالة:
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جوق   الى تصمف  السدفنع مج شقنو 
أج فجعلمة مصتلدع اصتال اة  أسةسافة  ااج 
أوصااااااة مة المدونااااااع رسااااااجن الساااااادج 

 الص ف  .
إوا تع ضاا  الساادفنع أل  أاطااةب  . ب

تاااؤث  سااالرة   اااي تشااا فلمة الاااى الن اااو 
المطلااوب أو   تجعلمااة  ااي  ةلااع مفاا  

 صةل ع لإلر ة .
 

وفجااااب أج فهااااوج الترلفااااق   ص  اااا الن 
صمسع اش  فومة  مج تة فل الت فف  أو 
العطاااااب، الاااااى أج فتضااااامج الترلفاااااق 
 تدةصفن قوا الت فف  أو ولو العطب.

والااى قفااةد  صداا  السااوا ن  ااي  ةلااع 
إرالممة رةلت فف  أو العطاب أج تسا ب 
التااااااا صفص المال اااااااي، وأج تقاااااااو  
رمع  تمااااة أو مااااج تنتدرااااو لااااولو مااااج 
شاا هة  اإلشاا اف الر اا   المعتمااد  
مج المؤسساع العةماع للماوان  الر  فاع 
راارج اا الد ااص والمعةفنااع للتقهااد مااج 
إصااالا العطااب واااد  تااقثف  الت ففاا  

 
 

إ ا تىىىىىىىم إجىىىىىىىراء أ  تغييىىىىىىىر  . أ
جىىوذر  علىىق تصىىميم السىىفينة مىىن 
شىىىىأنه أن يجعلإلىىىىا مختلفىىىىة اختالفىىىىاا 
أساسياا عن أوصافإلا المدونة بسىجل 

 السفن الصغيرة.
إ ا تعرضىىىىىىىىىىا السىىىىىىىىىىفينة ر   . ب

أعطاب تؤثر سىلباا فىي تشىغيلإلا علىق 
تجعلإلا في لالة   النلو المطلوب أو 

 غير صاللة لإلبلار.
 

المالىك أو مىن يفوضىه علق أن يقىوم 
بىىىغبال  قيىىىادة خفىىىر السىىىوالل وأخىىى  
موافقتإلىىىىىا علىىىىىق اسىىىىىتمرار سىىىىىريان 
التىىىرخيص المشىىىار إليىىىه فىىىي المىىىادة 

ويجىىىب أن  ( مىىىن ذىىى ا القىىىانون،51)
ي"ىىون البالىىالال  خالالىىالالل خمسىىة عشىىر 
يومىىاا مىىن تىىاريي التغييىىر أو العطىىب، 
علق أن يتضىمن الىبال  تفاصىيل ذى ا 

 

إ ا تىىىىىىىم إجىىىىىىىراء أ  تغييىىىىىىىر  . أ
جىىوذر  علىىق تصىىميم السىىفينة مىىن 

أن يجعلإلىىىىا مختلفىىىىة اختالفىىىىاا شىىىىأنه 
أساسياا عن أوصافإلا المدونة بسجل 

 السفن الصغيرة.
إ ا تعرضا السفينة ر  أعطاب  . ب

تىىؤثر سىىلباا فىىي تشىىغيلإلا علىىق النلىىو 
تجعلإلا فىي لالىة غيىر   المطلوب أو 

 صاللة لإلبلار.
 

علق أن يقوم المالىك أو مىن يفوضىه 
بىىىغبال  قيىىىادة خفىىىر السىىىوالل وأخىىى  

سىىىىتمرار سىىىىريان موافقتإلىىىىا علىىىىق ا
التىىرخيص المشىىىار إليىىه فىىىي المىىىادة 

ويجىىب أن  ( مىىن ذىى ا القىىانون،51)
ي"ىىون البالىىالال  خالالىىالالل خمسىىة عشىىر 
يومىىاا مىىن تىىاريي التغييىىر أو العطىىب، 
علق أن يتضمن الىبال  تفاصىيل ذى ا 

 التغيير أو  لك العطب.

وعلق قيادة خفر السىوالل فىي لالىة 
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  فع السدفنع لإلر ة .الى صال

وفثرااااا  الااااارالج وهة اااااع اإلجااااا ااا  
المتصاااااو  رشاااااقنو  اااااي ساااااجن السااااادج 
الصاا ف   وفؤشاا  رمااوا الت ففاا  الاااى 

 شمةد  التسجفن.

 

 التغيير أو  لك العطب.

قيادة خفىر السىوالل فىي لالىة  وعلق
إبالغإلا بالتغيير أو العطىب أن توقىر 
التىىىىىىىرخيص الماللىىىىىىىي، وأن تقىىىىىىىوم 
بمعرفتإلىىىا أو مىىىن تنتدبىىىه لىىى لك مىىىن 
شىىر"اا ا شىىرار البلىىر  المعتمىىدة 
بغجراء الفلص والمعاينة للتأ"ىد مىن 
إصىىالح العطىىب وعىىدم تىىأثير التغييىىر 

 علق صاللية السفينة لإلبلار.

ا جىىىراءاا فىىىي سىىىجل وتثبىىىا "افىىىة 
السفن الصغيرة ويؤشر بإلى ا التغييىر 

 علق شإلادة التسجيل.

إبالغإلا بالتغيير أو العطب أن توقىر 
تىىىىىىرخيص الماللىىىىىىي، وأن تقىىىىىىوم ال

بمعرفتإلىىىا أو مىىىن تنتدبىىىه لىىى لك مىىىن 
شىىر"اا ا شىىرار البلىىر  المعتمىىدة 
بغجراء الفلص والمعاينة للتأ"د مىن 
إصىىالح العطىىب وعىىدم تىىأثير التغييىىر 

 علق صاللية السفينة لإلبلار.

وتثبا "افة ا جراءاا في سجل 
السفن الصغيرة ويؤشر بإل ا التغيير 

 علق شإلادة التسجيل.

 (53مادة )

 

 

 

 

 

 (53مادة )

 :قرر المجلس إجراء اآلتي 

( ملل "لمة تلفاإلالل "لمة ) .5
 )ذل"ا(.

( بعىد عبىىارة بىىهإضىافة "لمىة ) .3
 )الشيء المقضي(.

 المادة بعد التعديل()نص  

 (53مادة )

مع  الموا قع الى ق ا  مجلس النواب -
 إج اا التةلي:

( تلفا( رهلمع ) ذل"ااستردان هلمع )  -
الوا د   ي ردافع الماةد ،  فاإ إج هلماع 
قله  ترّفج المعنى الم اد  ي قوا الشقج 

 ااااااااد  صااااااال فع السااااااادفنعأال وقااااااو 

 (53مادة )

 

 

 

 



811 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 الن  بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النوا  من احلكومة

 

 
 

فشطب التسجفن إوا م ق  السادفنع أو 
ا ت ق  أو قلها  أو ساجل   اي أ اد 
الماااااوان  األجنرفاااااع أو صاااااد   هااااا  
رةلشطب  اةئز لقاو  الشايا المقضاي. 
والااااااى المةلااااااو أج فصطاااااا  مهتااااااب 

ماج  التسجفن صالن صمساع اشا  فوماة  
الواقعاع الموجراع للشاطب  كت قتة فل 

وف  ااااك رةإلصطااااة  هة ااااع المسااااتندا  
المؤفااااد ، همااااة فجااااب الفااااو أج فقااااد  
الشاامةد  إلااى مهتااب التسااجفن للتقشااف  

 الفمة رمة فدفد الشطب.

فشطب التسجفن إوا م ق  السدفنع أو 
أو ساجل   ااي أ ااد  تلفىىاا ت قا  أو 

الماااااوان  األجنرفاااااع أو صاااااد   هااااا  
رةلشااطب  ااةئز لقااو  الشاايا المقضااي 

. والاااى المةلااو أج فصطااا  مهتاااب بىىه
التسجفن صالن صمسع اشا  فوماة  ماج 

الواقعع الموجرع للشطب  ت قفكتة فل 
وف  اااك رةإلصطااااة  هة ااااع المسااااتندا  
المؤفااااد ، همااااة فجااااب الفااااو أج فقااااد  
الشاامةد  إلااى مهتااب التسااجفن للتقشااف  

 الفمة رمة فدفد الشطب.

 لالستصدا . 

( امة تت  تحققق استتدالاك مة تت    -
 (.تحقي  

 

 

 

فشطب التسجفن إوا م ق  السدفنع أو 
أو سجل   ي أ د  ذل"اا ت ق  أو 

الموان  األجنرفع أو صد   ه  
رةلشطب  ةئز لقو  الشيا المقضي 

. والى المةلو أج فصط  مهتب به
التسجفن صالن صمسع اش  فومة  مج 

الواقعع الموجرع للشطب  تلققتة فل 
وف  ك رةإلصطة  هة ع المستندا  
المؤفد ، همة فجب الفو أج فقد  
الشمةد  إلى مهتب التسجفن للتقشف  

 الفمة رمة فدفد الشطب.
 (52مادة )

 

 

 

 (52مادة )

   قرر المجلس إعادة صو
 (.5البند رقم )

 )نص المادة بعد التعديل(

فجااب الااى مةلااو الساادفنع أو   . أ

 (52مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -
 (52مادة )
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فجاااب الاااى مةلاااو السااادفنع أو  . أ
 اج تسفف قة م ااة  اآلتي: ونئالمس
الم ة دااع الااى رقااةا المعاادا    .1

( مااج 1المنصاوص الفماة  ااي الماةد  )
 قوا القةنوج.

 

رقاااااااااةا السااااااااادفنع صاااااااااةل ع   .2
 لالستعمةن رصدع دائمع.

اسااتم ا  تااوا   هة ااع شاا وط   .3
الم اادد   السااالمع والشاا وط األصاا و 

 ااي قااوا القااةنوج والقاا ا ا  الصااةد   
 تندفوا  لو.

وفجااوز لقفااةد  صداا  السااوا ن أج   . ب
أفاع   تقو   ي أ  وق  راةلتدتف  الاى 

ساااادفنع فنطرااااك الفمااااة قااااوا القااااةنوج 
ومعةفنتماااة للت قااااك مماااة و د رااااةلدق   
السةرقع، والى المةلو أو المسئون اج 
تساااافف قة أج فقااااد  هة ااااع المسااااةادا  
والتسااامفال  للقاااةئ  رقاماااةن التدتاااف  

 والتي تمهنو مج القفة  رواجرةتو.

 اج تسفف قة م ااة  اآلتي: المسؤون
الملافظة علق بقاء المعىداا   .5

والتجإليىى اا المنصىىوص عليإلىىا فىىي 
( مىىىىىىن ذىىىىىى ا 51(، و)1المىىىىىىادتين )

 القانون.
رقاااااااااةا السااااااااادفنع صاااااااااةل ع   .2

 لالستعمةن رصدع دائمع.
اسااتم ا  تااوا   هة ااع شاا وط   .3

السااالمع والشاا وط األصاا و الم اادد  
 ي قاوا القاةنوج والقا ا ا  الصاةد   

 تندفوا  لو.
وفجوز لقفةد  صدا  الساوا ن أج   . ب

تقااو   ااي أ  وقاا  رااةلتدتف  الااى أفااع 
ساااادفنع فنطرااااك الفمااااة قااااوا القااااةنوج 

 د راااةلدق   ومعةفنتماااة للت قاااك مماااة و
الساااةرقع، والاااى المةلاااو أو المسااائون 
اج تسفف قة أج فقد  هة ع المسةادا  
والتسااامفال  للقاااةئ  رقاماااةن التدتاااف  

 والتي تمهنو مج القفة  رواجرةتو.

فجااااااب الااااااى مةلااااااو الساااااادفنع أو أ. 
 اج تسفف قة م ااة  اآلتي: المسؤون

 

الملافظة علق بقىاء المعىداا  .5
والتجإليىى اا المنصىىوص عليإلىىا فىىي 

( مىىىىىىن ذىىىىىى ا 51(، و)1المىىىىىىادتين )
 القانون.

رقااااااااةا الساااااااادفنع صاااااااااةل ع   .2
 لالستعمةن رصدع دائمع.

اساتم ا  تااوا   هة اع شاا وط   .3
السااالمع والشاا وط األصاا و الم اادد  
 ي قوا القاةنوج والقا ا ا  الصاةد   

 تندفوا  لو.
وفجوز لقفةد  صد  السوا ن أج . ب 

تقو   ي أ  وق  رةلتدتف  الى أفع 
سدفنع فنطرك الفمة قوا القةنوج 
ومعةفنتمة للت قك ممة و د رةلدق   

ئون السةرقع، والى المةلو أو المس
اج تسفف قة أج فقد  هة ع المسةادا  
والتسمفال  للقةئ  رقامةن التدتف  

 والتي تمهنو مج القفة  رواجرةتو.
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 (56مادة )

الااى مةلااو الساادفنع الصةضااعع أل هااة  
قوا القةنوج أج فتقهاد ماج أنماة صاةل ع 
للمال ااع وماازود  روا ااد أو أهثاا  مااج 
الر ة  ،  ضاال ااج أشاصةص قاةد فج 

و ةصاالفج الااى اإلجااةز  الااى قفةدتمااة 
التي تتنةسب ماع  جا  السادفنع، وولاو 
الى الوجو الو  فصاد  راو قا ا  ماج 

 وزف  الداصلفع.

وفتضمج الق ا  هفدفاع ال صاون الاى 
اإلجاااةز  وشااا وطمة ونداااة  االصتراااة  
 والجمع التي تمن مة ومد  صال فتمة.

 

 (56مادة )

 

 

 دوج تعدفن

 (56مادة )

مج الموا قع الى النص همة جةا  -
 ال هومع الموق  .

 (56مادة )

الاى مةلاو الساادفنع الصةضاعع أل هااة  
قوا القةنوج أج فتقهد مج أنماة صاةل ع 
للمال اع وماازود  روا اد أو أهثاا  مااج 
الر ة  ،  ضال اج أشاصةص قاةد فج 
الى قفةدتمة و ةصالفج الاى اإلجاةز  
التي تتنةسب مع  ج  السادفنع، وولاو 
الى الوجو الو  فصد  رو قا ا  ماج 

 وزف  الداصلفع.

وفتضمج الق ا  هفدفع ال صون الى 
اإلجةز  وش وطمة وندة  االصترة  
 والجمع التي تمن مة ومد  صال فتمة.

 (51مادة )

فجاوز لقةئااد صداا  السااوا ن أج فصااد  
مج وق  آلصا  قا ا ا  رارلزا  السادج 
التااي فساا   الفمااة قااوا القااةنوج، رااقج 
ت ماان معاادا  اإلنقااةو وال ادفااو ومفاا  

ج معادا  الساالمع واإلساعة ة  ولو ما

 (51مادة )

 

 

 

 دوج تعدفن

 (51مادة )

الموا قع الى النص همة جةا مج  -
      استردان هلمع مع  ال هومع الموق  

(، ر فإ  الراديو ) ( رهلمع االتصال) 
تعطي رع  الم ونع  ي اصتفة  أجمز  
االتصةن التي فلز  الى مةلو السدفنع 

 (51مادة )

فجوز لقةئد صد  السوا ن أج فصد  
مج وق  آلص  ق ا ا  ررلزا  السدج 
التي فس   الفمة قوا القةنوج، رقج 

ومف   االتصال و ت من معدا  اإلنقةو
ولو مج معدا  السالمع واإلسعة ة  
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األصاا و الالزمااع، ولااو أج ف اادد ااادد 
ال هاااةب ووزج األمتعاااع التاااي فسااامح 
لل اهب رةصط ةرمة معو  ي سدج نقان 
 ال هةب و قة  ل ج  السدفنع ومقةسةتمة.

األص و الالزمع، ولو أج ف دد ادد  الت قك مج  ملمة.  
ال هةب ووزج األمتعع التي فسمح 
لل اهب رةصط ةرمة معو  ي سدج 
نقن ال هةب و قة  ل ج  السدفنع 

 ومقةسةتمة.
 (51مادة )

 

فلتاااز  المةلاااو أو أ  و  شاااقج راااقداا 
ال ساا    الااو  فقاا  ه وزفاا  الداصلفااع 
رعااد موا قااع مجلااس الااوز اا   اااج 
إصدا  أفع شمةد  أو وثفقع أو تجدفدقة 

دفااادقة وااااج تمأو التصاادفك الفماااة أو 
القفااة  رقفااع صدمااع أو تدتااف  أو ت قفااك 

 أو معةفنع ممة فوجرو قوا القةنوج.

 (51مادة )

 صىىىو   قىىىرر المجلىىىس إعىىىادة
 المادة.

بعد موافقىة  –يصدر و ير الداخلية  
قرارا بتلديد فئاا  –مجلس الو راء 

الرسىىوم المسىىتلقة عىىن اصىىدار أيىىة 
يقىىة أو التصىىديق عليإلىىا شىىإلادة أو وث
، و عن القيىام بأيىة خدمىة أو تمديدذا

قيىىق أو معاينىىة بمىىا أو تفتىىيأ أو تل
، علق أال تجاو  قيمىة يوجبه القانون

فىي  -لإلى   الخىدماا الرسىم المقىررة 
ضىىعر قيمىىة الرسىىم  -لالىىة ال يىىادة 

المقىىررة ل"ىىل خدمىىة قبىىل سىىريان ذىى ا 
  .القانون

 (51مادة )

مع  الموا قع الى ق ا  مجلس النواب -
( رعد ارة    ذ اإضة ع اس  االشة   ) 

وقد وقر  اللجنع ، ( بما يوجبه) 
للتوا ك مع مجلس النواب وولو لتوا ك 

مع القوااد الدستو فع   أ  المجلس
رشقج إنشةا الض ائب العةمع وتعدفلمة 
وال ةاقة همة قو موضح  ي المةد  

( منو 32مج الدستو  والمةد  ) 129
 رشقج قوااد التعوف  التش فعي.

 (51مادة )

بعد موافقة  –يصدر و ير الداخلية 
قرارا بتلديد  –مجلس الو راء 

فئاا الرسوم المستلقة عن اصدار 
يقة أو التصديق دة أو وثأية شإلا

، و عن القيام بأية عليإلا أو تمديدذا
قيق أو معاينة خدمة أو تفتيأ أو تل

، علق أال القانون ذ ا بما يوجبه
تجاو  قيمة الرسم المقررة لإل   

ضعر  -في لالة ال يادة  -الخدماا 
قيمة الرسم المقررة ل"ل خدمة قبل 

 .سريان ذ ا القانون

 (59مادة ) (59مادة ) (59مادة ) (59مادة )
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 لقفااةد  صداا  السااوا ن،  ااي هاان  . أ
وقااا ،  اااك ال قةراااع والتدتاااف  الاااى 
جمفاااع السااادج التاااي توجاااد  اااي الر ااا  
اإلقلفمااي لمملهااع الر اا فج، وولااو  فمااة 

 فتعلك رتطرفك أ هة  قوا القةنوج.
وتشاااامن ال قةرااااع والتدتااااف ،  فمااااة  . ب

فتعلااك رةلساادج التااي تسااف  ت اا  الاا  

 :قرر المجلس إجراء اآلتي 
الميىىىىىىىىا  إ ااااااااالن ارااااااااة      .5

البلىىىىر   م اااان ارااااة      ا قليميىىىىة
  الااوا د   ااي الرنااد )أ( مااج  ا قليمىىي
 المةد .

وا جىىىىىىا ة إضااااااة ع ارااااااة     .3
( 56المنصىىوص عليإلىىا فىىي المىىادة )

اراااااة      رعااااادمىىىىىن ذىىىىى ا القىىىىىانون،
  الاااوا د   اااي الرناااد وشىىىإلادة ر"ىىىاب 

 )ب( مج المةد .
 )نص المادة بعد التعديل(

لقفااااةد  صداااا  السااااوا ن،  ااااي هاااان  . أ
وقااا ،  اااك ال قةراااع والتدتاااف  الاااى 

الميىىا  جمفااع الساادج التااي توجااد  ااي 
لمملهع الر  فج، وولاو  فماة  ا قليمية

 فتعلك رتطرفك أ هة  قوا القةنوج.
وتشاامن ال قةرااع والتدتااف ،  فمااة   . ب

فتعلااك رةلساادج التااي تسااف  ت اا  الاا  
مملهااع الر اا فج، الت قااك مااج تسااجفن 
الساااادفنع و صااااولمة الااااى تاااا صفص 
المال ااااع وشاااامةد  سااااالمع ومعاااادا  

وا جىىىىا ة  السااااالمع وشاااامةد   هااااةب

  الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقفاااةد  صدااا  الساااوا ن،  اااي هااان  . أ
وقااا ،  اااك ال قةراااع والتدتاااف  الاااى 

الميىىا  جمفااع الساادج التااي توجااد  ااي 
لمملهع الر  فج، وولو  فماة  ا قليمية

 فتعلك رتطرفك أ هة  قوا القةنوج.
وتشمن ال قةرع والتدتف ،  فمة  ب.

فتعلك رةلسدج التي تسف  ت   ال  
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مملهااع الر اا فج، الت قااك مااج تسااجفن 
و صااااولمة الااااى تاااا صفص الساااادفنع 

المال ااااع وشاااامةد  سااااالمع ومعاااادا  
همااااة فاااات  ، السااااالمع وشاااامةد   هااااةب

الت قك مج صال فع اآلال  والم اجن 
للعمااااان وصااااافةنتمة وم اااااااة  العااااادد 
المسااموا راااو ماااج المساااة  فج وهدةفاااع 
أدوا  النجة  واإلنقةو وم ااة  صطوط 
الشاااااا ج واألصااااااون الدنفااااااع لشاااااا ج 
مة الرضااةئع  ااي الساادفنع والااى سااط 

طرقااة  أل هااة  قااوا القااةنوج والقاا ا ا  
 الصةد   تندفوا لو.

( 56المنصىىوص عليإلىىا فىىي المىىادة )
همة فات  الت قاك ماج  من ذ ا القانون،

 اجاااان للعماااان صااااال فع اآلال  والم
وصفةنتمة وم ااة  العدد المسموا راو 
مااج المسااة  فج وهدةفااع أدوا  النجااة  
واإلنقااااةو وم ااااااة  صطااااوط الشاااا ج 
واألصااون الدنفااع لشاا ج الرضااةئع  ااي 
الساادفنع والااى سااط مة طرقااة  أل هااة  
قوا القةنوج والق ا ا  الصةد   تندفوا 

 لو.

الت قك مج تسجفن مملهع الر  فج، 
السدفنع و صولمة الى ت صفص 
المال ع وشمةد  سالمع ومعدا  

وا جا ة  السالمع وشمةد   هةب
( 56المنصوص عليإلا في المادة )

همة فت  الت قك مج  من ذ ا القانون،
صال فع اآلال  والم اجن للعمن 
وصفةنتمة وم ااة  العدد المسموا 
رو مج المسة  فج وهدةفع أدوا  

  واإلنقةو وم ااة  صطوط النجة
الش ج واألصون الدنفع لش ج 
الرضةئع  ي السدفنع والى سط مة 
طرقة  أل هة  قوا القةنوج والق ا ا  

 الصةد   تندفوا لو.

 (59مادة )

 

 

 

 
 

 (59مادة )

   قىىىرر المجلىىىس إعىىىادة صىىىو
 المادة.

 )نص المادة بعد التعديل(

 

 (59مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب -
رراةد  صفةمع المةد ، مع إضة ع الرند 

الوا د  ي النص همة جةا مج  ب()
ال هومع الموق  ، وتعدفن ت قف  الرنود 

 .التي تلفو

 (59مادة )
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فجوز لقفاةد  صدا  الساوا ن أج توقاف 
الت صفص المال ي وتمنع السدفنع ماج 
اإلر ااة  لمااد  ال تتجااةوز ثالثااع أشاام  

 مج ال ةال  التةلفع: ي أ  

مصةلداااع المااا صص لاااو أل  أ هاااة   . أ
( 11( و)12( و)7( و)1المااااااااااااااواد )

( ماج 11 ق   أولى( و) 14و) (13و)
 قوا القةنوج.

مصةلداااااااع اللاااااااوائح والقااااااا ا ا   . ب
الوزا فااع الصااةد   تندفااوا أل هااة  قااوا 

 القةنوج.
مناااااع المصتصااااافج رقفاااااةد  صدااااا   . ل

الساااوا ن أو الصرااا اا المنتااادرفج ماااج 
قرلمة مج أداا أامةلم  و قة  أل هة  قوا 
القةنوج والق ا ا  الوزا فع الصاةد   

 تندفوا  لو. 
و ي جمفاع األ اوان فصاد  قةئاد صدا  
الساااوا ن قااا ا  الوقاااف والمناااع ماااج 
اإلر ة   و  ا   األم  الفو اقاب 

 صص لااو ضارط المصةلداع وفصطاا  الما
رةلق ا   او  صادو ه رصطاةب مساجن 

 

يجو  لقيادة خفر السوالل أن توقىر 
التىىرخيص الماللىىي وتمنىى  السىىفينة 
مىىىن ا بلىىىار لمىىىدة ال تتجىىىاو  ثالثىىىة 

 أشإلر في أ  من اللاالا التالية:

مخالفىىىىة المىىىىرخص لىىىىه ر  مىىىىن  . أ
( 51( و)7( و)1أل"ىىىىىىىام المىىىىىىىواد )

فقىىرة أولىىق(  56/أ( و)52( و)55و)
 ( من ذ ا القانون.51و)

 
منىىىى  المختصىىىىين بقيىىىىادة خفىىىىر  . ب

السىىوالل أو الخبىىراء المنتىىدبين مىىن 
قبلإلىا مىىن أداء أعمىىالإلم وفقىىاا رل"ىىام 
 ذىىىى ا القىىىىانون والقىىىىراراا الصىىىىادرة

 تنفي اا له. 
وفي جمي  ارلىوال يصىدر قائىد خفىر 
السىىىوالل قىىىرار الوقىىىر والمنىىى  مىىىن 
ا بلار فور عر  ارمر عليه عقىب 
ضبط المخالفة، ويخطر المرخص لىه 
بالقرار فىور صىدور  بخطىاب مسىجل 

يجو  لقيادة خفر السوالل أن توقر 
التىىرخيص الماللىىي وتمنىى  السىىفينة 

لمىىىدة ال تتجىىىاو  ثالثىىىة مىىىن ا بلىىىار 
 أشإلر في أ  من اللاالا التالية:

مخالفىىىىة المىىىىرخص لىىىىه ر  مىىىىن  . أ
( 51( و)7( و)1أل"ىىىىىىىام المىىىىىىىواد )

فقرة أولىق(  56/أ( و)52( و)55و)
 ( من ذ ا القانون.51و)
مخالفىىىة اللىىىوائة والقىىىراراا  . ب

الو ارية الصادرة تنفي ا رل"ىام ذى ا 
 القانون.

منىىىى  المختصىىىىين بقيىىىىادة خفىىىىر  . ج
السىىوالل أو الخبىىراء المنتىىدبين مىىن 
قبلإلا مىن أداء أعمىالإلم وفقىاا رل"ىام 
ذىىى ا القىىىانون والقىىىراراا الصىىىادرة 

 تنفي اا له. 
وفي جمي  ارلوال يصدر قائىد خفىر 
السىىوالل قىىرار الوقىىر والمنىى  مىىن 
ا بلار فور عر  ارمر عليه عقب 
ضبط المخالفة، ويخطر المرخص له 

القرار فور صدور  بخطىاب مسىجل ب
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 رعل  الوصون.

ولهااان و  شاااقج أج فاااتدل  هتةراااع إلاااى 
وزفااا  الداصلفاااع أو ماااج فدوضاااو ماااج 

وقاااف التااا صفص والمناااع ماااج  قااا ا 
صاااالن ساارعع أفاااة  اماان ماااج  اإلر ااة 
 و رةلق ا .لمتة فل ا

وفراا   ااي الاااتدل  صااالن أسااروع ماااج 
تااااة فل تقدفمااااو. وفصطاااا  و  الشااااقج 
هتةراااع راااةلق ا  الصاااةد  رشاااقج تدلماااو 
ااة مااج تااة فل  صااالن صمسااع اشاا  فوم 

 الر   فو. 

ولمااج   ااا  تدلماااو أج فطعاااج الاااى 
ق ا  ال    أمة  الم هماع المصتصاع 
صالن ثالثفج فوماة ماج تاة فل إصطاة ه 
ر    تدلمو، وال فجوز الطعاج أماة  

م همع المصتصاع إال رعاد الاتدل  ماج ال
القاا ا  وصاادو  قاا ا  راا    الااتدل  

  وا  مفعةد الر   فو دوج إصطة . أو

 بعلم الوصول.

ول"ىىل    شىىأن أن يىىتظلم "تابىىة إلىىق 
و ير الداخلية أو من يفوضه في ذ ا 

ة أيىىىام عمىىىل مىىىن القىىىرار خىىىالل سىىىبع
 تاريي علمه.

 

ويبىىا فىىي الىىتظلم خىىالل أسىىبوع مىىن 
تىىىاريي تقديمىىىه، ويعتبىىىر فىىىواا ذىىى ا 
 الميعاد دون البا فيه بمثابة رف .

 

 

ولمىىن رفىى  تظلمىىه أن يطعىىن علىىق 
قرار الرف  أمام المل"مة المختصة 
خالل ثالثين يوما من تىاريي إخطىار  
أو من اليوم التالي لفواا ميعاد البا 
فىىىي الىىىتظلم دون إخطىىىار، وال يجىىىو  
الطعىىىن أمىىىام المل"مىىىة المختصىىىة إال 
بعد الىتظلم مىن القىرار وصىدور قىرار 
بىىرف  الىىتظلم أو فىىواا ميعىىاد البىىا 

 دون إخطار.فيه 

 بعلم الوصول.

ول"ىىل    شىىأن أن يىىتظلم "تابىىة إلىىق 
و يىىر الداخليىىة أو مىىن يفوضىىه فىىي 
ذ ا القرار خالل سبعة أيام عمل مىن 

 تاريي علمه.
 

ويبا في التظلم خالل أسبوع من 
تاريي تقديمه، ويعتبر فواا ذ ا 
 الميعاد دون البا فيه بمثابة رف .

 

 

أن يطعن علق ولمن رف  تظلمه 
قرار الرف  أمام المل"مة المختصة 
خالل ثالثين يوما من تاريي إخطار  
أو من اليوم التالي لفواا ميعاد 
البا في التظلم دون إخطار، وال 
يجو  الطعن أمام المل"مة المختصة 
إال بعد التظلم من القرار وصدور 
قرار برف  التظلم أو فواا ميعاد 

 البا فيه دون إخطار.
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 (57مادة )

 

 

 

فعةقاااب راااةل رس ماااد  ال تجاااةوز سااانع 
ور  امع ال تزفد الى صمسمةئع دفنة ا  
أو رر اادو قااةتفج العقااورتفج هاان مةلااو 
سادفنع ر  فنفاع ال فقاو  رتساجفلمة و قاة  

 أل هة  قوا القةنوج.

وفعةقاااب رااااوا  العقورااااع المنصااااوص 
الفمة  ي الدق   الساةرقع هان مجماز أو 

الر ا فج الااى  راةج ف  اع الا  مملهاع 
سااادفنع مفااا  مساااجلع  فماااة وولاااو ماااع 
 م ااة  مة فقضي رو الع ف الدولي.

وفجااوز للم هماااع أج تاااقم  رمصاااةد   
 السدفنع.

 (57مادة )

  قىىىىىرر المجلىىىىىس تصىىىىىلية "لمىىىىىة
 (.دينار)ديناراا( لتصبة )

 )نص المادة بعد التعديل(

فعةقاااب راااةل رس ماااد  ال تجاااةوز سااانع 
 ديناراا ور  امع ال تزفد الى صمسمةئع 

أو رر اادو قااةتفج العقااورتفج هاان مةلااو 
سدفنع ر  فنفع ال فقاو  رتساجفلمة و قاة  

 أل هة  قوا القةنوج.

وفعةقاااب راااوا  العقوراااع المنصاااوص 
الفمة  ي الدق   السةرقع هان مجماز أو 
 رةج ف  ع الا  مملهاع الر ا فج الاى 
سااادفنع مفااا  مساااجلع  فماااة وولاااو ماااع 
 م ااة  مة فقضي رو الع ف الدولي.

جوز للم همع أج تقم  رمصةد   وف
 السدفنع.

 (57مادة )

، الموا قع الى ق ا  مجلس النواب -
مع تص فح الصطق المطرعي  ي هلمع     

 (.دينار  ( لتصرح )  ديناراا ) 

 (57مادة )

 

 
 

فعةقااب راااةل رس مااد  ال تجاااةوز سااانع 
 دينار  ور  امع ال تزفد الى صمسمةئع 

أو رر ادو قاةتفج العقاورتفج هان مةلااو 
سدفنع ر  فنفع ال فقو  رتساجفلمة و قاة  

 أل هة  قوا القةنوج.

وفعةقب روا  العقورع المنصوص 
الفمة  ي الدق   السةرقع هن مجمز أو 
 رةج ف  ع ال  مملهع الر  فج الى 
سدفنع مف  مسجلع  فمة وولو مع 
 م ااة  مة فقضي رو الع ف الدولي.

وفجوز للم همع أج تقم  رمصةد   
 السدفنع.

 (31مادة ) (31مادة )

  قرر المجلس إعىادة صىو  الفقىرة

 (31مادة ) (31مادة )
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مااع ااااد  اإلصاااالن رةلتااادارف  اإلدا فاااع 
( ماااج قاااوا 11المقااا    و قاااة للماااةد  )

القاااةنوج أو راااق  اقوراااع أشاااد  اااي أ  
 القاااةنوج ،صااا ، فعةقاااب راااةل رس ماااد  

تزفااد ور  امااع ال تجااةوز سااتع أشاام  
أو رر ادو قاةتفج  دفناة ا  ثالثمةئاع  الى

 العقورتفج هن مج:

مةلو السدفنع الاو  فطلاب تساجفلمة  . أ
رعاااد انتماااةا المواافاااد الماااوهو    اااي 

 ( مج قوا القةنوج.1المةد  )
  مةلااااااو الساااااادفنع الااااااو  ال فرلااااااق  . ب

رااةلت فف  أو العطااب المنصااوص الفااو 
 ( مج قوا القةنوج.11 ي المةد  )

ل. مةلاااااو السااااادفنع الاااااو  ال فطلاااااب     
شاااااااطب التساااااااجفن  اااااااي األ اااااااوان 

مااج  ( 12المنصااوص الفمااة رةلمااةد  )
 قوا القةنوج.

 ارولق من المادة.
 )نص المادة بعد التعديل(

مىى  عىىدم ا خىىالل بالتىىدابير ا داريىىة 
( مىىن ذىى ا 59المقىىررة وفقىىا للمىىادة )

بأيىىة عقوبىىة أشىىد فىىي أ  القىىانون أو 
قىىانون  خىىر، يعاقىىب بىىاللبس مىىدة ال 
ت يىىد علىىق شىىإلر وبغرامىىة ال تجىىاو  
ثالثمائىىىىة دينىىىىىار أو بغلىىىىىدى ذىىىىىاتين 

 العقوبتين "ل من:

مةلااااو الساااادفنع الااااو  فطلااااب  . أ
   تسجفلمة رعد انتمةا المواافد الموهو

 .( مج قوا القةنوج1 ي المةد  )
مةلااااااو الساااااادفنع الااااااو  ال فرلااااااق  . ب

العطااب المنصااوص الفااو  رااةلت فف  أو
 ( مج قوا القةنوج.11 ي المةد  )

ل. مةلاااااو السااااادفنع الاااااو  ال فطلاااااب     
شاااااااطب التساااااااجفن  اااااااي األ اااااااوان 

( مااج 12المنصااوص الفمااة رةلمااةد  )
 قوا القةنوج.

د. مجماااااااز السااااااادفنع أو ال راااااااةج إوا 
أر    السدفنع  م  صدو  ق ا  مج 

  الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -

 

 

مىى  عىىدم ا خىىالل بالتىىدابير ا داريىىة 
( مىىن ذىى ا 59المقىررة وفقىىا للمىادة )

القىانون أو بأيىة عقوبىة أشىد فىىي أ  
قىىانون  خىىر، يعاقىىب بىىاللبس مىىدة ال 
ت يىىد علىىق شىىإلر وبغرامىىة ال تجىىاو  
ثالثمائىىىىة دينىىىىار أو بغلىىىىدى ذىىىىاتين 

 العقوبتين "ل من:

مةلااااو الساااادفنع الااااو  فطلااااب  . أ
تساااااااجفلمة رعاااااااد انتماااااااةا المواافاااااااد 

( ماااج قاااوا 1    اااي الماااةد  )الماااوهو
 .القةنوج

مةلاااااو السااااادفنع الاااااو  ال فرلاااااق  . ب
رةلت فف  أو العطاب المنصاوص الفاو 

 ( مج قوا القةنوج.11 ي المةد  )
ل. مةلااااو السااااادفنع الااااو  ال فطلاااااب     
شاااااااطب التساااااااجفن  اااااااي األ اااااااوان 

( مااج 12)المنصااوص الفمااة رةلمااةد  
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 د. مجماااااااز السااااااادفنع أو ال راااااااةج إوا 
  مج أر    السدفنع  م  صدو  ق ا
 اإلر ة . قةئد صد  السوا ن رمنعمة مج

قةئاااااد صدااااا  الساااااوا ن رمنعماااااة ماااااج 
 اإلر ة .

 قوا القةنوج.

د. مجمز السدفنع أو ال رةج إوا 
أر    السدفنع  م  صدو  ق ا  
مج قةئد صد  السوا ن رمنعمة مج 

 اإلر ة .
 (35مادة )

 

 
 

مااع ااااد  اإلصاااالن رةلتااادارف  اإلدا فاااع 
( ماااج قاااوا 11المقااا    و قاااة  للماااةد  )

القةنوج أو رق  اقوراع أشاد منصاوص 
قاااةنوج  الفمااة  اااي قااوا القاااةنوج أو أ 

،صاا   فعةقااب رةل راا س ماا د  ال تجااةوز 
أ رعااع شاامو  ور  امااع ال تزفااد الااى 
مااااااةئتي دفنااااااة ا  أو رر اااااادو قااااااةتفج 

 العقورتفج وولو  ي  ةلع:

مصةلدااااااااع اللااااااااوائح والقاااااااا ا ا   . أ
الوزا فااع الصااةد   تندفااوا  أل هااة  قااوا 

 (35مادة )

   قىىىرر المجلىىىس إعىىىادة صىىىو
 المادة.

 )نص المادة بعد التعديل(

مىى  عىىدم ا خىىالل بالتىىدابير ا داريىىة 
( مىىن ذىى ا 59اا للمىىادة )المقىىررة وفقىى

القىىىىىىىانون أو بأيىىىىىىىة عقوبىىىىىىىة أشىىىىىىىد 
منصوص عليإلىا فىي ذى ا القىانون أو 
أ  قانون  خالر يعاقب باللبىالس مىالدة 
ال ت يد علق شإلر وبغرامة ال تجىاو  
مائىىىىىىىة دينىىىىىىىار أو بغلىىىىىىىدى ذىىىىىىىاتين 
العقىىىوبتين "ىىىل مىىىن منىىى  المختصىىىين 
بقيىىىىادة خفىىىىر السىىىىوالل أو الخبىىىىراء 

أعمىالإلم المنتدبين من قبلإلا من أداء 
وفقاا رل"ىام ذى ا القىانون والقىراراا 

 (35مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -
 (35مادة )

 

 

م  عدم ا خالل بالتدابير ا دارية 
( من ذ ا 59المقررة وفقاا للمادة )

القانون أو بأية عقوبة أشد 
منصوص عليإلا في ذ ا القانون أو 
أ  قانون  خالر يعاقب باللبالس مالدة 
ال ت يد علق شإلر وبغرامة ال تجاو  
مائة دينار أو بغلدى ذاتين 
العقوبتين "ل من من  المختصين 

لسوالل أو الخبراء بقيادة خفر ا
المنتدبين من قبلإلا من أداء أعمالإلم 
وفقاا رل"ام ذ ا القانون والقراراا 
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 القةنوج
منااااااع المصتصاااااافج رقفااااااةد  صداااااا   . ب

الساااوا ن أو الصرااا اا المنتااادرفج ماااج 
قرلمة مج أداا أامةلم  و قة  أل هة  قوا 
القةنوج والق ا ا  الوزا فع الصاةد   

 تندفوا  أل هةمو. 

 الو ارية الصادرة تنفي اا رل"امه. الو ارية الصادرة تنفي اا رل"امه.

 (33مادة )

( لسنع 22فل ى الم سو  رقةنوج  ق  )
رشاااااااااقج قواااااااااااد التساااااااااجفن  1797

والسااالمع الصةصاااع رةلساادج الصااا ف   
( 13المعاادن رةلم سااو  رقااةنوج  قاا  )

 .2222لسنع 

 

 

 (33مادة )

 

 دوج تعدفن

 (33مادة )

الموا قع الى النص همة جةا مج  -
 ال هومع الموق  .

 (33مادة )

( 22فل ى الم سو  رقةنوج  ق  )
رشقج قوااد التسجفن  1797لسنع 

والسالمع الصةصع رةلسدج الص ف   
( 13المعدن رةلم سو  رقةنوج  ق  )

 .2222لسنع 

 (32مادة )

فصاااااد  وزفااااا  الداصلفاااااع القااااا ا ا  
الالزمااااع لتندفااااو أ هااااة  قااااوا القااااةنوج 
وفستم  العمان راةلق ا ا  الساةرقع رماة 
ال فتعااة   وأ هااة  قااوا القااةنوج إلااى 

 (32مادة )

 

 

 دوج تعدفن

 (32مادة )

الموا قع الى النص همة جةا مج  -
 ال هومع الموق  .

 (32مادة )

فصااااد  وزفاااا  الداصلفااااع القاااا ا ا  
الالزماااع لتندفاااو أ هاااة  قاااوا القاااةنوج 
وفستم  العمن رةلق ا ا  الساةرقع رماة 
ال فتعة   وأ هاة  قاوا القاةنوج إلاى 
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 الن  بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النوا  من احلكومة

 فج صادو  القا ا ا  الالزماع لتندفاو 
 أ هةمو.

 فج صدو  الق ا ا  الالزمع لتندفاو 
 أ هةمو.

 (36مادة )

 

 

 

 

 فصااااااد  وزفاااااا  المةلفااااااع القاااااا ا ا  
 الالزمااااع رشااااقج شاااا وط وإجاااا ااا 

   التاااااااا صفص لشاااااااا هة وضااااااااوارط 
 اإلش اف الر   .

 (36مادة )

    قاااااا   المجلااااااس إ ااااااالن ارااااااة
  م اااااان ارااااااة   اعتمىىىىىاد شىىىىىىر"اا 
 . وضوابط الترخيص لشر"اا 

 )نص المادة بعد التعديل( 

فصاااااد  وزفاااااا  المةلفااااااع القاااااا ا ا  
 الالزمااااع رشااااقج شاااا وط وإجاااا ااا 

 اإلش اف الر   . اعتماد شر"اا

 (36مادة )

 مجلس النوابالموا قع الى ق ا   -
( الو ير المختصمع استردان ارة   )

( الوا د   ي و ير المالية ) رعرة   
ردافع المةد ،  فإ  أ  اللجنع 
ا تمةلفع ت فف  الوزف  المعني 
ررصدا  الق ا ا  الالزمع  فمة فتعلك 
رش وط وإج ااا  ااتمةد ش هة  

 اإلش اف الر   .

 (36مادة )

 

 

 

 

 القاااا ا ا   الىىىىو ير المخىىىىتصفصااااد  
 الالزماااع رشااااقج شاااا وط وإجاااا ااا 

 اإلش اف الر   . اعتماد شر"اا

 (31مادة )

 

 

 
 

 (31مادة )

  علىق ) إ االن اراة  قرر المجلس
 والىىىو راء(رئىىىيس مجلىىىس الىىىو راء 

  .علق الو راء(م ن ارة   )
 )نص المادة بعد التعديل(

علىىىىىىىق رئىىىىىىىيس مجلىىىىىىىس الىىىىىىىو راء 

 (31مادة )

 الموا قع الى ق ا  مجلس النواب. -
 (31مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما وردت 
 الن  بعد التعديل توصية اللجنة قرار جملس النوا  من احلكومة

 

 –هاان  فمااة فصصااو  –الااى الااوز اا 
تندفو أ هة  قوا القةنوج، وفعمن رو مج 
الفو  التةلي لتاة فل نشا ه  اي الج فاد  

 ال سمفع.

 

تندفاو  –هن  فماة فصصاو  – والو راء
أ هااة  قاااوا القاااةنوج، وفعمااان راااو ماااج 
الفو  التةلي لتة فل نش ه  اي الج فاد  

 ال سمفع.

مجلىىىىىىس الىىىىىىو راء علىىىىىىق رئىىىىىىيس 
تندفاو  –هن  فمة فصصاو  – والو راء

أ هااة  قااوا القااةنوج، وفعماان رااو مااج 
الفو  التةلي لتة فل نش ه  ي الج فاد  

 ال سمفع.
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 م5016 مايو 52التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ/ فؤاد أمحد حاجي      احملرتم
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة )المعد في الموضوع: 

 .ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(
 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

 111الصالح رئيس المجلس، ضمن كتابه رقم ) م، أرفق معالي السيد علي بن صالح1081 مايو 81بتاريخ      

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة (، نسخة من 1د  1ص ل ت ق/ ف 

، إلى لجنة الشؤون التشريعية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(    بالسفن الصغيرة 

 وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.والقانونية، وذلك لمناقشته 

، حيث  اللعث  الثااني والعشارينلتشريعية والقانونية اجتماعها م، عقدت لجنة الشؤون ا1081 مايو 11وبتاريخ     

 القانوني بالمجلس.المذكور، وذلك بحضور المستشار  قانونعلى مشروع ال
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 المذكور لمبادئ وأحكام الدستور. قانونمشروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانته  اللجنة       

 

 

 

 رأي اللجنة:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن قواعد التسجيل والسالمة الخاصة بالسفن الصغيرة ترى اللجنة سالمة  

 من الناحيتين الدستورية والقانونية.، الشورى()المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )

 

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 

بقانون بتعديل بخصوص االقتراح 

( لسنة 3المرسوم بقانون رقم )

م بشأن نظام انتخاب أعضاء 2002

المجالس البلدية، والمقدم من 

أصحاب السعادة األعضاء: خميس 

حمد الرميحي، والدكتورة جهاد 

عبداهلل الفاضل، وأحمد مهدي 

الحداد، وجاسم أحمد المهزع، 

 والدكتور محمد علي الخزاعي.
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 م6132أكتوبر  13 التاريخ :

 

 للجنـة املرافق العامة والبيئة األولالتقريـر 

 م 6116( لسنة 1االقتراح بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم )بشأن 

 بشأن نظام انتخا  أعضاء اجملالس البلدية

 رابعمن الفصل التشريعي ال الثالثدور االنعقاد العادي 

  

 : مقدمــة
 

ص ل م ب /  886)                 رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب  املرافق العامة والبيئةاستلمت جلنة       

الرابع، والذي مت مبوجبه من الفصل التشريعي  الثاينمن دور االنعقاد العادي م ، 6161أبريل  63املؤرخ يف ( 6د 4ف

ام انتخاب أعضاء م بشأن نظ6116( لسنة 8االقتراح بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم ) اللجنة بدراسة ومناقشةتكليف 

اجمللس. ليتم عرضه على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظاتاجملالس البلدية  ، 

ص ل م ب/  873رئيس جملس الشورى رقم )كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل 

، والذي مت مبوجبه الرابعمن الفصل التشريعي  الثالثمن دور االنعقاد العادي م، 6161أكتوبر  64( املؤرخ يف 8د 4ف

 من تارخيه. ثالثة أسابيع، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه االقتراحتقريرها اخلاص هبذا  بإعدادتكليف اللجنة 
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 إجراءات اللجنة: -أواًل
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

االقتراح بقانون يف دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشـريعي الرابـع يف االجتمـاعني    تدارست اللجنة  (3)
 التاليني:

 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م6161 مايو 63 االجتماع التاسع

 م6161يونيو  6 االجتماع العاشر

 

 االقتراح بقانون يف دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع يف االجتماع التايل:تدارست اللجنة  (6)
 

 تارخيـــه رقـم االجتمـاع

 م6161أكتوبر  63 االجتماع الثاين

 
 

بقانون موضوع البحث والدراسة واليت اشتملت على مـا   اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باالقتراح (1)
 يلي:

 

 )مرفق(االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية. -
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 ( مرفقوتعديالته. ) 6116( لسنة 8املرسوم بقانون رقم )الصادر ب نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية -

  ( مرفقمرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان. )  -

 )مرفق(. التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون  -

 . )مرفق(املذكرة القانونية للمستشار القانوين لشؤون اللجان -

املستشــار القانونــي    األستاذ حمسن محيـد مرهـون  شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس  -
 لشـؤون اللجان.

 .خولـة حسـن هاشـمالسيدة توىل أمانة سر اللجنة  -

 
 

ـًا  رأي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان: -ثاني

املقـررة   بتشديد العقوبةقد جاءت االقتراح بقانون  االحكام اليت جاء هبا ترى املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان أن

عـام  للجرائم االنتخابية، ذلك أن التشديد الذي انتهجه املقترح يف اجلرائم جاء ملقاصد وأهداف تتمثل يف حتقيق الـردع ال 

واخلاص عن ارتكاب هذا النوع منها، ومبا يتناسب مع جسامتها، وهو ال يعد من قبيل التشديد الذي يترك أثًرا على متتـع  

ـًا حلقـوق اإلنسـان    األفراد باحلقوق واحلريات األساسية، كما أن التعديالت املقترحة يف االقتراح بقانون ال متثل انتهاك

ـًا ملا أوردته الصكوك الدولي  ة حلقوق اإلنسان ذات الصلة.وفق

 

ـًا  رأي اللجنة: -ثالث

، واستمعت إىل مالحظات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان تدارست اللجنة االقتراح بقانون ومذكرته اإليضاحية     

والذي جاء مؤكًدا لسالمة االقتراح بقانون من  ، واطلعت على الرأي القانوين للجنة الشؤون التشريعية والقانونيةبشأنه

 ، كما اطلعت على املذكرة القانونية للمستشار القانوين لشؤون اللجان.الناحيتني الدستورية والقانونية
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مما يسهم يف انتفاء اهلدف األساسي من فلسفة  اللجنة أن االقتراح بقانون جاء ُمشدًدا للعقوبات بشكٍل مبالٍغ فيه وقد رأت

( الواردة يف 81، ففيما يتعلق بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة )وإصالح الفاعل وتأديبهلعقوبة أال وهي الردع االجتماعي ا

 .حكم العقوبة من ثالثة أشهر حبس ليصبح سنتني حبس، والغرامة من مائيت دينار إىل ألفي دينار مت رفعاملادة األوىل منه، 

وال جيوز احلكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة اء به االقتراح بقانون والذي نص على التايل:  )وباإلشارة إىل التعديل الذي ج

ـًا من مبدأ استقالل القضاء ب(، واناملنصوص عليها يف هذه املادة... اخل اعتباره سلطة دستورية مستقلة عن باقي طالق

جيب أن ميتلك حرية احلكم يف يات القاضي الذي تضييق يف صالحالسلطات، فترى اللجنة أن التعديل املذكور ينطوي على 

الذي يعطيه احلق يف وقف تنفيذ العقوبة ملدة حمددة أال وهي مدة ثالث سنوات من اجلرائم املعروضة عليه مبوجب القانون 

ـًا، فإذا قام خالل هذه الفترة بأية جرمية ما، فتطبق عليه العقوبتني املا ضية واحلالية، التاريخ الذي يصبح فيه احلكم هنائي

 حيث يعد هذا مبثابة رادع له لكي ال يعود الرتكاب أية جرمية أخرى خمالفة للقانون.

م بشأن انتخـاب  6116( لسنة 8بتعديل املرسوم بقانون رقم )االقتراح بقانون  برفضوبناًء على ما تقدم، توصي اللجنة 

مخيس محد الرميحي، الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، أمحد أعضاء اجملالس البلدية، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 

 مهدى احلداد، جاسم أمحد املهزع، والدكتور حممد علي حممد اخلزاعي.

 

ـًا   اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -رابع
 

 ر كل من :( من الالئحة الداخلية جمللس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيا 89إعمااًل لنص املادة )        

ـًا. نـد علـي حســور حممـالدكتسعـادة  .3  مقرًرا أصليـ

ـًا. االستـاذ علـي عيـسى أمحــدسعـادة  .3  مقرًرا احتياطي
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ـًا  توصية اللجنة: -خامس
 

 مبا يلي: ، فإن اللجنة توصيدار من مناقشات وما أبدي من آراءيف ضوء ما       
 

م بشأن انتخاب أعضاء اجملالس البلدية، واملقدم 6116( لسنة 8االقتراح بقانون بتعديل املرسوم بقانون رقم ) رفض -

من أصحاب السعادة األعضاء: مخيس محد الرميحي، الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، أمحد مهدى احلداد، جاسم 

 أمحد املهزع، والدكتور حممد علي حممد اخلزاعي.

 

 على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،، واألمر معروض
 

 
 

  زهوة حممد الكواري                                       فؤاد أمحد احلاجي                                       

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة              نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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 م5016 أبريل 11التاريخ: 
 

 

 سعادة األستاذ/ فؤاد أمحد حاجي      احملرتم
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
م بشأن 5005( لسنة 3االقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم )الموضوع: 

والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خميس انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 

حمد الرميحي، الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، أحمد مهدي الحداد، جاسم أحمد 

 .المهزع، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس 1081 أبريل 81بتاريخ      

االقتراح (، نسخة من 1د  1ص ل ت ق/ ف  111رقم ) المجلس، ضمن كتابه

م بشأن انتخاب أعضاء 5005( لسنة 3بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم )

المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: خميس حمد الرميحي، 

الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، أحمد مهدي الحداد، جاسم أحمد المهزع، والدكتور 

، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته محمد علي محمد الخزاعي

 وإبداء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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لتشريعية والقانونيثة اجتماعهثا م، عقدت لجنة الشؤون ا1081 أبريل  81وبتاريخ     

ومذكرتثثه اضيضثثاحية، المثذكور،  قثثانون، حيث  اللعثث  علثثى احقتثرا  بالتاسا  عشاار

 وذلك بحضور المستشار  القانوني بالمجلس.

 

 قثثانوناحقتثثرا  بإلثثى عثثدم مخالفثثة  –بعثثد المداولثثة والنقثثاش  –وانتهثث  اللجنثثة       

 المذكور لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

( لسنة 3االقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم )ترى اللجنة سالمة      

م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة 5005

األعضاء: خميس حمد الرميحي، الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، أحمد مهدي 

من الناحيتين ، الحداد، جاسم أحمد المهزع، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي

 الدستورية والقانونية.

 

 

  دالل جاسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 
 

 


