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 العضو أحمـــــــــــــــــــــد إبراهيــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــ اد.

 العضــــــــو الــــدلتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

 الــــــعضـــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 العضــــــــو بســــــــــــام إســــــــمــــاعيــــل البنمحمــــد.

 الــــعضــــــــــــو جــــاســــــــــــم أحــــمــــد الــــمــــهــــ  .

 الــــعضـــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.

 العضــــــــو الــدلتورة جهــاد عبــدا  الفــا ــــــــــل.

ـــــا . ـــــخـــــي ـــــب ال ـــــي ـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــب  ال

ــــــا . ــــــدا  عــــــب ــــــعضــــــــــــــو جــــــواد عــــــب  ال

 الــــعضــــــــــــو حــــمــــد مــــبــــار  الــــنــــعــــيــــمــــي.

ــمســــــــــقــطــي. ــن ال ــعضــــــــــو مــــالــــد حســــــــــي  ال

ــــم. ــــمســــــــــــل ــــعضــــــــــــو مــــالــــد مــــحــــمــــد ال  ال

 الـــــعضــــــــــــو درويـــــ  أحـــــمـــــد الـــــمـــــنـــــاعـــــي.

 الــــــعضــــــــــــــو دال  جــــــاســــــــــــــم الــــــ ايــــــد.

 الــــــعضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عــــــبــــــدا  فــــــر .

ـــــكـــــواري. ـــــعضـــــــــــــو  هـــــوة مـــــحـــــمـــــد ال  ال

 الــــعضـــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة مــــلــــيــــل الــــمــــ يــــد.

ـــدا . ـــد أحمـــد عب ـــدلتور ســــــــعي  العضــــــــو ال

ــبــحــــارنــــة.  الــعضــــــــــو ســــــــــمــيــر صــــــــــــاد  ال

ـــــد    رحـــــمـــــة. ـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  عـــــي  ال

 العضــــــــو الســــــــيــد  ــــــــيــاء يحي  الموســــــــوي.

 الـــعضــــــــــو عــــاد  عـــبــــدالــرحــمــن الــمــعــــاودة.

لرحمـن مـحـمــــد جمشـــــــــيـر.  الـعضـــــــــو عـبــــدا
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 العضــــــــو الــــدلتور عبــــدالع ي  حســــــــن أبــــل.

 العضــــــــو الدلتور عبدالع ي  عبدا  العجما .

 الـــــعضـــــــــــــو عـــــلـــــي عـــــيســـــــــــــ  أحـــــمـــــد.

 العضــــــو الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

 العضــــــــو الـــدلتور محمـــد علي حســــــــن علي.

 العضــــــــو الدلتور محمد علي محمد الخ اعي.

 العضــــــــو الدلتور منصــــــــور محمد ســــــــرحا .

لي مضـــــــــوري. ي ينــــا إ لعضـــــــــو نــــانســـــــــي د  ا

 الــــــعضـــــــــــــو نــــــوار عــــــلـــــي الـــــمـــــحـــــمـــــود.

ـــــــ . ـــــــاي ـــــــ ي ف ـــــــة رم ـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــال  ال

 

 سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم وقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة     طريف

 السيد غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب.

 

 5 لما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

   وش و  البلديات والتخطيط العمراني:من و ارة األشغا 

 الدلتور نبيل محمد أبوالفتح وليل ش و  البلديات. -1

 الشيخ محمد بن أحمد    مليفة مدير عام أمانة العاصمة. -2

 المهند  يوسف إبراهيم الغتم مدير عام بلدية الشمالية. -3

 10 السيد عاصم عبداللطيف عبدا  مدير عام بلدية الجنوبية. -4

حلمي الصالحي المستشار القانوني لش و  السيد عبدالفتاح  -5

 البلديات.
 

 :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 
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الســـيد عبدالع يم محمد العيد الوليل المســـاعد لشـــ و   -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد ألبر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ  
 5 

 :من المجلس األعل  للبيئة 

الســــــيدة لم  عبا  المحرو  القائم بمعما  مدير إدارة  -1

 التقويم والرقابة البيئية. 

 السيد حسن سليس العتيبي باحث قانوني.  -2

 10 

لما حضرها الدلتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدلتورة فو ية 

الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم يوسف 

والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد 

 15لش و  الجلسات واللجا ، والدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

ضرها عدد من مديري المستشارين القانونيين بالمجلس، لما ح

 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل مير، نفتتح 

ن من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل يالجلسة الثالثة والعشر

التشريعي الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن 
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الجلسة السابقة. تفضل األخ عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين العام 

 للمجلس. 

 

 األمين العام للمجلس:

 5السالم عليكم ورحمة ا  وبرلاته، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل مير،

جميلة علي سلما  ولل من أصحاب السعادة: جما  محمد فخرو 

عبدالوهاب عبدالحسن المنصور في مهمة والدلتورة سوسن حاجي تقوي و

مميس حمد الرميحي ل رف صحي طارئ ورسمية بتكليف من المجلس، 

 10ف اد أحمد الحاجي للسفر مار  وية، منّ ا  عليه بالصحة والعاف

 المملكة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 15إل  البند التالي من جدو  األعما  والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

  فهل هنا  مالح ات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 

 مالحظات()ال توجد 

 

 20 الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل  إل  البند التالي  .لما وردت إليكمإذ  تقر المضبطة  

لجنة المرافق من جدو  األعما  والخاص بمناقشة التقرير التكميلي ل

المرافق  العامة والبيئة بخصوص مشرو  قانو  بشم  الن افة العامة،
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وأطلب من األخ علي عيس   ،م2014( لسنة 86للمرسوم الملكي رقم )

 أحمد مقرر اللجنة التوجه إل  المنصة فليتفضل.

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 5 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  تثبيت التقرير في المضبطة؟ 
 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 إذ  يتم تثبيت التقرير في المضبطة. 

 

 15 (83 صفحة /1)انظر الملحق 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضل األخ مقرر اللجنة.  

 

 20 العضو علي عيسى أحمد:

 5: 4تدارست اللجنة الديباجة، والمادة ) شكرًا سيدي الرئيس، 

 8: 7والمادة )، بعد إعادة الترقيم( 7: 6والمادة )، بعد إعادة الترقيم(

بشم  الن افة العامة المرافق قانو  من مشرو   بعد إعادة الترقيم(

وذلك بحضور المستشار  م2014( لسنة 86للمرسوم الملكي رقم )

 25القانوني لش و  اللجا  بالمجلس، لما تدارست اللجنة االقتراحات 
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سعادة األستاذة سامية المقدمة من سعادة األستاذة دال  جاسم ال ايد و

بعد إعادة الترقيم(، وبحثت اللجنة أوجه  7: 6مليل الم يد بشم  المادة )

المالح ات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس 

. وانتهت إل  إجراء بع  التعديالت الال مةأثناء مناقشة مشرو  القانو ، 

 5باح اليوم بخصوص الديباجة أنوه إل  أ  هنا  استدرالًا تم تو يعه صو

توصي اللجنة بالموافقة  :الديباجةبعد إعادة الترقيم(.  13: 12والمادة )

 .واالستدرا  عل  الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10تفضلي األمت دال  جاسم  هل هنا  مالح ات عل  الديباجة؟ 

 ال ايد. 
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

بداية أشكر اللجنة عل  أمذها  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15بمالح ات األعضاء وهذا يثمن لها. لنت قد أو حت للجنة بخصوص 

، وقد بينت أ  «القانو  المدني وتعديالته»الديباجة أنه قد ذلر فيها 

القانو  المدني لم تدمل عليه أي تعديالت، فالواجب حذف عبارة 

« وتعديالته»يس، لقد تم حذف عبارة عفوًا سيدي الرئ«. وتعديالته»

 في االستدرا  الذي و   علينا اليوم، وشكرًا.
 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، هل هنا  مالح ات أمرى؟  

 

 )ال توجد مالحظات( 

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟ الديباجةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل  إل  المادة التالية، بتعديل اللجنة.  الديباجةإذ  تُقر  

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو علي عيسى أحمد:

توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه  (:بعد إعادة الترقيم 5: 4المادة ) 

 المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15األمت دال  جاسم  تفضلي هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

، أنا مع اللجنة في تغييرها للتوصية شكرًا سيدي الرئيس 

 20واإل افة، ولكن لدي مالح ة شكلية سبق أ  أبديتها في الجلسة 

نص المادة  السابقة. في توصية اللجنة دائمًا ما نشير إل  الموافقة عل 

لما جاء من الحكومة الموقرة، وأنا أرى أ  تمتي التوصية عل  النحو 

لما »، ولم نستخدم مسبقًا «لما جاء في مشرو  القانو »التالي: 

باعتبار أنه إذا نشم القانو  بناء عل   «جاء من الحكومة الموقرة
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ب اقتراحات أو أنه قُدم من الحكومة فدائمًا يسم  مشرو  قانو ، فمطل

لما جاء في »من اللجنة أ  يتم تعديل لل التوصيات بحيث تكو  

 ، وشكرًا.«مشرو  القانو 
 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، هل هنا  مالح ات أمرى؟  
 

 )ال توجد مالحظات( 
 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟ هذه المادةهل يوافق المجلس عل   
 

 )أغلبية موافقة(
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل  إل  المادة التالية، بتعديل اللجنة.  هذه المادةإذ  تُقر  

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 20توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه  (:بعد إعادة الترقيم 7: 6المادة ) 

 المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

  هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟ هذه المادةهل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل  إل  المادة التالية، بتعديل اللجنة.  هذه المادةإذ  تُقر  

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو علي عيسى أحمد:

توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه  (:بعد إعادة الترقيم 8: 7المادة ) 

 المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15األمت  هوة محمد  تفضلي هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 الكواري. 

 

 الكواري:العضو زهوة محمد 

اللجنة مقرر خ أوالً: أحببت أ  أؤلد لأل شكرًا سيدي الرئيس، 

 20تقرأ:  «لما ورد من الحكومة»أ  لل فقرة ذلرت فيها عبارة 

، وهذا بحسب التعديل الذي اتفق عليه، «لما ورد في مشرو  القانو »

وحت  تكتب في المضبطة بالشكل الصحيح. ثانيًا: أقترح إعادة هذه 

 لجنة؛ أل  هنا  بع  التعديالت المقترحة عليها، وشكرًا.المادة إل  ال
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 5بالنسبة إل  مشرو  قانو  الن افة العامة،  شكرًا سيدي الرئيس، 

د ــ مع ، وهذه الموا8، 7، 5في الجلسة السابقة تمت مناقشة المواد 

األسف ــ لم تتطر  إل  مو و  الكراجات الموجودة في الكثير من 

مناطق المملكة والتي تكو  قريبة من األحياء السكنية، وتشغل 

مساحات عامة لبيرة عل  جوانب الشوار  بعشرات السيارات ذات 

 10األحجام الكبيرة والصغيرة المعطلة والتي تكو  قيد التصليح، مما 

الحرلة المرورية عل  الرغم من وجود إشارات تحذيرية ي دي إل  إعاقة 

في بع  المناطق تفيد بعدم وقوف السيارات في هذه المناطق. إ  هذه 

الكراجات تشوه من ر الشوار  وتتر  مخلفات تسبب  ررًا عل  البيئة، 

ولقد ذلرت ذلك في الجلسة السابقة وتم تدوين مداملتي في المضبطة 

 15تبيّن عشرات السيارات التي تقف التي الصور  بع  لدي. 78في الصفحة 

عل  األرصفة والشوار  وتشوه المن ر العام للمنطقة، ولقد التقطت 

لكراجات تحتل مساحات عامة لبيرة مار  المنطقة الخاصة بها، عل  

الرغم من أ  حكومتنا الرشيدة تخصص مبالغ لبيرة لسالمة المواطن 

ئة، وتلك المناظر ال تر ي قيادتنا والمقيم، وللمحاف ة عل  ن افة البي

 20الرشيدة. من أجل المصلحة العامة، وطالما أننا نناق  مشرو  قانو  

الن افة العامة، أرجو أ  يو ع نص في هذا المشرو  يمنع الكراجات 

من استخدام المساحات العامة، وأقترح عل  الجهات المعنية مثل البلدية 

لعامة عل  أصحاب الكراجات أو األمانة الخاصة تمجير المساحات ا

بشر  تسويرها بطريقة جميلة، وبالتالي نكو  قد حاف نا عل  ن افة 
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المنطقة، وعل  سالمة المارة، وفي الوقت نفسه ستستفيد الجهات 

 ، وشكرًا.االمعنية من هذا الدمل سنويً 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

ساعة المحددة  24بالنسبة إل  مهلة الـ شكرًا سيدي الرئيس، 

إلنذار مالك السيارة الخردة بإ التها، أعتقد أنها مدة قصيرة جدًا، وبودي 

 10لو لا  هنا  وقت لافٍ لتنفيذ هذا اإلجراء. لدي س ا  إل  الجهات 

عال  في الصحف المعنية في البلدية وهو: هل هنا  نية للبلدية بو ع إ

المحلية بخصوص إ الة المرلبات الخردة؟ أنا أقترح و ع إعالنات بهذا 

الشم  في الصحف المحلية. األخ الع ي  دروي  المناعي أثار نقطة مهمة 

فقط عل   الكراجات، هذه الكراجات لم تستو   فيما يتعلق بمو و  

 15ات المساحات العامة بل أيضًا قام أصحابها بحج  مواقف السيار

، ونرى هذا األمر لثيرًا في المخصصة للمقيمين في هذه المنطقة

من المناطق التجارية، ولقد حدثت  اجدعلي وتوبلي وغيرهم منطقتي

المقيمين في  وبينالكثير من المشاجرات بين أصحاب هذه الكراجات 

 هذه المناطق، فحبذا لو تقوم البلدية بمتابعة هذا األمر، وشكرًا.

 20 

 :ـــــــسالرئيــــــــ

 شكرًا، تفضلي األمت دال  جاسم ال ايد.  
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 دالل جاسم الزايد: العضو

بالنسبة إل  هذه المادة، أقترح حذفها  شكرًا سيدي الرئيس، 

من قانو  المرور  31من مشرو  القانو  لألسباب التالية: إ  المادة 

تطرقت تفصيالً إل  مسملة تر  السيارات المهملة في الطر  والمساحات 

 5جميع الحاالت التي تتر  فيها المرلبة، ون مت لالعامة، وتصدت 

إل الة، وتحمل من تقع تحت مسملة المخالفة، ولذلك ن مت مسملة ا

ملكيته أو حيا ته المرلبة نفقات اإل الة، وأيضًا رتبت مسملة إشغا  

الطريق العام حت  بالنسبة إل  المرمص لهم ببيع وتمجير السيارات وفقًا 

 هللشرو  التي نصت عليها، وجاء نص ممي  في قانو  المرور يفيد بمن

 10، وبالتالي 31تطبيقات المادة يتم التنسيق مع الجهات المعنية في جميع 

ن: األمر األو : إذا اقتنعنا بمسملة حذف هذه المادة فسيتم ينحن أمام أمر

ى التعامل مع هذا المو و  من مال  قانو  المرور. األمر اآلمر: إذا رأ

فيجب ــ لما تفضلت األمت  هوة  المجلس اإلبقاء عل  هذه المادة

نة، حت  يتم تضبيط النص مع الكواري ــ أ  يتم إرجاعها إل  اللج

 15من قانو  المرور، وحت  يكو  هنا  تنسيق ما بين  31مراعاة المادة 

نص المادتين فيما أغفله النص في هذا القانو  تفصيالً، ويكو  العمل 

 بموجب ما هو وارد في قانو  المرور، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20قبل اإلموة من و ارة  هذا المو و  أثير قبل الجلسة منشكرًا،  

ما بين هذه  ش و  البلديات والتخطيط العمراني، وقالوا إ  هنا  تدامالً

المادة وما بين المادة التي تفضلت األمت دال  بذلرها من قانو  

لم يد من الدراسة قبل أ  لالمرور، ولكنهم رأوا أ  يخضع المو و  
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غانم بن فضل  األخسعادة تفضل نتخذ القرار بإبقائها أو بحذفها. 

 البوعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

 5نحن مع إعادة المادة إل  اللجنة وليس مع  شكرًا سيدي الرئيس، 

م نصت عل  ج ء من 23/2014من قانو  المرور رقم  31الحذف، المادة 

ن قانو  المرور م 31الحكم الوارد في هذه المادة، حيث إ  المادة 

تتكلم فقط عن الطريق العام ومضايقات الطريق العام، بينما هذه المادة 

والميدا  مالف الطريق العام، وبالتالي أرى  ،تتكلم عن الساحات العامة

 10تفا  مع اإلموة من جهة االمتصاص عادة هذه المادة إل  اللجنة، واالإ

من قانو  المرور وهذه  31بإعادة صياغة المادة، والربط ما بين المادة 

 المادة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15 شكرًا، تفضل األخ الدلتور محمد علي حسن علي. 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

أؤلد ما ذلره سعادة و ير ش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

وما ذلرته األمت  هوة الكواري واألمت دال   مجلسي الشورى والنواب

 20ال ايد في أ  هذه المادة تحتا  إل  الم يد من الدراسة. هنا  ميارا : 

الخيار األو : اإلبقاء عل  هذه المادة في هذا القانو ، وبالتالي تعالج 

األمور التي ذلرها األخ دروي  المناعي واألخ أحمد الحداد فيما يتعلق 

رو ة أمام الكراجات. الخيار الثاني: إذا لا  هذا بالمرلبات المع

في قانو  المرور ــ مع أ  هذا األمر لم يذلر سابقًا في  ااألمر معالجً
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اجتماعات اللجنة وال في المداوالت التي تمت في الجلسات السابقة 

ولكن من الممكن استدراله ــ فاألفضل أ  تعود هذه المادة إل  

تفا  عل  إبقائها ة، وذلك للتعديل عليها أو االدراساللجنة للم يد من ال

 في قانو  المرور فقط، وشكرًا. 

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 10أوالً: سمعنا األخ أحمد الحداد يطالب  شكرًا سيدي الرئيس، 

بو ع إعال  في الصحف المحلية يط العمراني ش و  البلديات والتخط

! اإلعال  في الصحف يكلف مبالغ، بخصوص إ الة المرلبات الخردة

ونحن اآل  نعي  في عصر التقشف، وأعتقد أ  اإلنذار الذي يلصق عل  

المرلبات المخالفة لافيًا. ثانيًا: نحن نواصل المناقشة في مادة طلبت 

 15لقد تمت مناقشة هذه المادة في جلسة نائبة رئيس اللجنة استرجاعها، و

سابقة، وأرجعت إل  اللجنة للم يد من الدراسة، وجاءت مرة أمرى إل  

مرة أمرى إل   االمجلس، واآل  تطالب نائبة رئيس اللجنة باسترجاعه

اللجنة للم يد من الدراسة؛ لذلك أرى أ  نكتفي بما تم من نقاش، وأ  

 الدراسة، وشكرًا. ترجع المادة إل  اللجنة للم يد من 

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمد مهدي الحداد. 
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 العضو أحمد مهدي الحداد:

لم سيكلفنا اإلعال  في الصحف؟  شكرًا سيدي الرئيس، 

بودي أ  أسمع رأي الجهات المعنية في ش و  البلديات والتخطيط 

دينارًا؟ حت  إذا  30دينارًا أو  20العمراني، هل سيكلف هذا اإلعال  

 5لا  هذا اإلعال  مكلفًا فهو مهم بالنسبة إل  الجمهور. األمت دال  

ة المس ولة عن إ الة المرور هي الجهإدارة ال ايد تطرقت إل  أ  

المرلونة في الساحات العامة، بينما في  (السكراب)المرلبات 

الواقع ش و  البلديات والتخطيط العمراني هي من تقوم بهذه المهمة، 

في منطقة جدعلي ولانت هنا   موجودًاففي إحدى المرات لنت 

 10سيارة قديمة مرلونة، وسملني أحد المارة إ  لنت أعرف صاحب 

دت عليه بالنفي، وتبين لي أنه موظف في البلدية وأت  ليعطي دفرالسيارة 

مخالفة لمالك هذه السيارة، وهذا يعني أ  ش و  البلديات والتخطيط 

 المرور، وشكرًا. إدارةالعمراني هي الجهة التي تقوم بهذا اإلجراء وليس 
 

 15 :الرئيـــــــــــــــس 

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و  األخ سعادة تفضل  شكرًا، 

 مجلسي الشورى والنواب. 
 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: 

 20 31تو يحًا لألخ أحمد الحداد، المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

م نصت صراحةً عل  أ  هذا األمر من 32/2014من قانو  المرور رقم 

طيط العمراني، المرور بالتنسيق مع ش و  البلديات والتخ إدارةامتصاص 

وبالتالي العمل مشتر  ما بين الجهتين، فال تستغرب إ  رأيت أحدًا من 

يقوم بعملية  رالمروإدارة ش و  البلديات والتخطيط العمراني أو أحدًا من 

 25 الضبط والمخالفة واإل الة، وشكرًا. 
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 :الرئيـــــــــــــــس

رحت نائبة شكرًا، إذًا النية تتجه إل  استرجا  المادة لما اقت 

 هل يوافق المجلس عل  إعادة هذه المادة إل  اللجنة؟رئيس اللجنة، ف
 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 :الرئيـــــــــــــــس

وبهذا نكو  قد انتهينا من مناقشة إذ  تُعاد هذه المادة إل  اللجنة.  

بتدائية حد االيسرني أ  أرحب بمبنائنا طلبة مدرسة الالتقرير التكميلي. 

 10اإلعدادية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى. مشيدين بالدور الذي 

 ،تقوم به و ارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من رعاية واهتمام بمبنائنا

وتيسير لل اإلمكانيات لهم بما يعود بالنفع عليهم من مال   ياراتهم 

التشريعية الميدانية التي يستهدفو  من ماللها التعرف عل  سير العملية 

في المجلس، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، فمهالً وسهالً بكم 

 15من جدو  األعما ،  التالي البندإل  اآل  وننتقل في مجلس الشورى. 

 والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص

( 86للمرسوم الملكي رقم ) و  بشم  الن افة العامة، المرافقمشرو  قان

تفضل األخ  بعد إعادة الترقيم(، 9: 8اء من المادة )م. ابتد2014لسنة 

 مقرر اللجنة.

 20 

 علي عيسى أحمد: العضو

توصي اللجنة بالموافقة عل  هذه  (:بعد إعادة الترقيم 9: 8المادة ) 

 المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 الرئيـــــــــــــــس:

تفضل األخ الدلتور منصور  مالح ات عل  هذه المادة؟هل هنا   

 محمد سرحا .

 

 5 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

بودي أ  أشكر اللجنة عل  امتيار نص  شكرًا سيدي الرئيس، 

ولذلك  9الحكومة، ولدي مالح ة حو  عبارة تكررت في المادة 

، اللتا  تتحدثا  عن نقل النفايات من أمالن تواجدها إل  11المادة 

يح ر نقل النفايات » 9أمالن معالجتها، حيث جاء في بداية المادة 

 10ــ هذه هي  «الجتها...أيًا لا  مصدرها، من موقع رفعها إل  مكا  مع

العبارة التي أتحدث عنها ــ فالمعالجة عنوا  لبير جدًا تدمل تحت 

م لته  ليات التخلص من النفايات مثل الردم والتدوير والصهر والكبس 

والحر  وغيرها من اآلليات. اإلموة في اللجنة اتخذوا القرار السليم 

 3ن النواب أدمل باعتماد نص الحكومة، أل  نص التعديل الذي جاء م

 15يح ر نقل النفايات الملقاة بالمخالفة »منه بطر ، وقد جاء النص 

ألحكام هذا القانو  والئحته التنفيذية، أيًا لا  نوعها أو مصدرها، 

وطبعًا  ،«من موقع رفعها إل  مكا  ردمها أو تدويرها أو معالجتها...

ت بالجانب ولهذا اللجنة أمذ، الردم والتدوير هما ج ء من المعالجة

، 11الصحيح، هذه العبارة نفسها تكررت في البند األو  من المادة 

 20والغريب في األمر أ  اللجنة رفضت نص النواب بشم  هذه العبارة وأمذت 

ن، ويجب أال يكو  هنا  تباين ، وهذا قمة في التباي11به في المادة 

من   11من المادة  1، لهذا لو أمذنا البند في النصوص القانونية

اإلشراف المباشر »النصوص التي أقرتها اللجنة لوجدنا أنه ينص عل  

والرقابة عل  نقل النفايات أيًا لا  نوعها من مواقع رفعها وحت  المواقع 
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، وهو الخطم نفسه الذي «المخصصة لردمها أو تدويرها أو معالجتها

حدث بالنسبة إل  مجلس النواب، هنا نو  من الخلط، ولهذا أسم  

ألمذ بنص الحكومة بخصوص إل  انة: ما هي األسباب التي دفعتهم اللج

ثم مخالفة الحكومة، واألمذ بنص  9هذه العبارة وبالذات في المادة 

 5النواب في هذه العبارة مع العلم أ  العبارة واحدة؟ هذه نقطة. النقطة 

األمرى، دائمًا النصوص القانونية لما قلت ينبغي أ  تكو  متماسكة 

حو  نقل  11و 9ولو رجعنا إل  نصوص الحكومة في المادتين وموحدة، 

نصوص النفايات فسنجدها واحدة لم تتغير، ولذلك الحا  بالنسبة إل  

النواب فقد بقيت واحدة، فجاءت اللجنة وملطت، حيث أمذت في المادة 

 10رأي مجلس النواب، أعتقد أ  هذا ب 11برأي الحكومة وفي المادة  9

  غير صحيح، وشكرًا.  

 

 الرئيـــــــــــــــس:

يا دلتور منصور لم أود أ  أقاطعك، وجعلتك تكمل شكرًا،  

 15، بل أنت موافق عليها، 9لالمك، فليست لديك مشكلة بشم  المادة 

، في رأيي عندما نصل إليها يثار هذا 11ومالح تك هي عل  المادة 

 المو و ، حيث ترغب في توحيد العبارتين.  

 

 ور محمد سرحان:العضو الدكتور منص

 20عندما تقرأ النصوص ينبغي أ  تقرأ لاملة، فقد  سيدي الرئيس، 

وجدت أنهم مرة أمذوا القرار الصحيح، وفي األمرى اتخذوا القرار 

الخطم، ولكن إ  أردتم أ  تكو  هذه المداملة عندما نمتي إل  المادة 

 فال مشكلة في ذلك، وشكرًا. 11
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األمت سامية مليل الم يد.  

 

 العضو سامية خليل المؤيد:

 5هو استبدا   9اقتراحي بالنسبة إل  المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

تماشيًا مع التعريف « مكا  معالجتها»بعبارة « موقع معالجتها»عبارة 

من المادة األول  من مشرو  القانو ، حيث يقو   8الوارد في البند 

، وليس مكانها. وللعلم فقد رفعت «موقع معالجة النفايات»يف: التعر

 االقتراح إليكم مكتوبًا، وشكرًا.
 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

للمة أو « موقع»يا دلتور عصام أيهما أصح للمة شكرًا،  

رئيس  تفضل األخ الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي، «مكا »

 . هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
 15 

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: رئيس

موقع رفع »التعريف جاء بعبارة  شكرًا سيدي الرئيس، 

، وهو المكا  الذي تحدده البلدية أو األمانة المختصة لرفع «النفايات

النفايات من دامل أو أمام أو بالقرب من مصدر النفايات...، فمعتقد أ  

 20 ، ولمنه تفسير لكلمة ال ي ثر في المعن« مكا »بقاء للمة 

 «.موقع»
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هذا صحيح؟ ف، «موقع»بكلمة « مكا »لو استبدلنا للمة  

 25 
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 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: رئيس

في رأيي المادة سليمة، أل  في التعريفات أساسًا  سيدي الرئيس، 

هو المكا  الذي تحدده البلدية أو األمانة «: موقع رفع النفايات»

المختصة لرفع النفايات من دامل أو أمام أو بالقرب من مصدر النفايات 

 5وفقًا لطبيعتها، لذلك أعتقد أ  هذا التعريف يتكلم عن موقع رفع 

كلم عن مكا  معالجتها، فمعتقد أ  المادة النفايات والمادة هنا تت

 سليمة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10ا لت مصرة عل  هذا االقتراح؟ ميا أمت سامية هل شكرًا،  

 تفضلي األمت سامية مليل الم يد. 

 

 سامية خليل المؤيد: العضو

عندما بل ليس من باب اإلصرار أو عدمه،  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15اد وجدت أنها تتماش  مع ما ورد في التعريفات، فقدمت راجعت المو

االقتراح وبإمكا  اللجنة الموقرة المس ولة عن هذا المشرو  بقانو  أ  

تبت برأيها، لما يمكن لإلموة األعضاء إبداء رأيهم، وفي األمير 

 القرار هو قرار المجلس، وشكرًا.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

انم بن فضل البوعينين و ير ش و  غ خشكرًا، تفضل سعادة األ 

 مجلسي الشورى والنواب. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

تفضل سعادة المستشار القانوني للمجلس  شكرًا سيدي الرئيس، 

بشرح اللف ين، ولكن مداملة األمت سامية الم يد دقيقة جدًا، فقد 

، 8و 7لبندين استخدمت اللفظ القانوني الوارد في مادة التعريفات في ا

 5حيث تكلم عن أمرين: فقد تكلم عن موقع رفع النفايات، وعن موقع 

يح ر نقل النفايات، أيًا »معالجة النفايات، بداية هذا النص من عبارة 

، وللعلم فقد استخدموا هذين «لا  مصدرها، من موقع رفعها...

اللف ين في النص الوارد من الحكومة، وهما: موقع ومكا ، ولكن 

ثر دقة في رأيي هو ما تفضلت به األمت سامية الم يد، فاألصح األل

 10هو: من موقع رفعها إل  موقع معالجتها، أل  موقع المعالجة مُعرّف، ثم 

قا : المكا  الذي تحدده البلدية، ولم يقل: مكا  المعالجة، فمعتقد 

 أ  األمت سامية الم يد لانت دقيقة في مالح تها، وشكرًا.

 

 ـــــس:الرئيــــــــــ

 15 شكرًا، تفضلي األمت الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

لدى  »...لدي استفسار بالنسبة إل  عبارة  شكرًا سيدي الرئيس، 

، نعلم أنه عندما تكو  النفايات عادية يمكن أ  يقوم «سائق الشاحنة

 20بنقلها أي سائق، لكن لو افتر نا أ  هذه النفايات هي من أحد المصانع 

فالس ا  هو: هل السائق مدرب بطريقة معينة عل  نقل هذه النفايات؟ 

أل  نفايات المصانع في بع  األحيا  تكو  مطرة، وفي حالة تعر ه 

ادث ما ــ ال سمح ا  ــ فقد يتسبب بكارثة في المنطقة. حبذا لو لح

المجلس األعل  البلديات أو وش و  يخبرنا اإلموة في و ارة األشغا  



 

 23المضبطة       م2/4/2017 ( 27)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

لبيئة عن شرو  سائقي هذه الشاحنات، ومت  تخر  هذه الشاحنات؟ ل

 هل تخر  نهارًا أم ليالً؟ وشكرًا. و

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 األمت  هوة محمد الكواري.  شكرًا، تفضلي 

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

بداية أحببت تمليد مالح ة األمت  شكرًا سيدي الرئيس، 

بخصوص «. مواقع نقل النفايات»سامية الم يد وتمييدها في عبارة 

 10استفسار األمت الدلتورة فاطمة الكوهجي، النفايات الصناعية لها 

لبيئة لديهم دراية به، ولذلك ل  لالمجلس األعقانو  ماص، واإلموة في 

البلديات، حيث توجد معايير محددة وش و  بالنسبة إل  و ارة األشغا  

للسائق والسيارات واألمالن واألوقات وغير ذلك. بالنسبة إل  هذا 

وفقًا لطبيعة النفايات والضوابط »المو و  ذلر في المادة أيضًا أنه 

 15إذ  في الالئحة التنفيذية سيتم و ع ، «التي تحددها الالئحة التنفيذية...

تفاصيل هذا المو و  ولل المعايير التي تخص السوا  والشاحنات 

والشرلات والم سسات التي لديها صالحيات النقل، وليست أي م سسة 

أو شرلة يمكنها نقل أو رفع النفايات من دو  ترميص وإشراف من 

التوقيت هو محدد أيضًا بالنسبة إل   .البلدياتوش و  قبل و ارة األشغا  

 20باالتفا  بين ش و  البلديات وإدارة المرور والبيئة بحيث يكو  رفع 

النفايات وتوصيلها إل  مواقع التخلص أو الردم وما إل  ذلك بحسب 

 مواعيد ومواقيت محددة متفق عليها، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 أمرى؟ هل هنا  مالح ات شكرًا،  
 

 مالحظات()ال توجد 
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

بعد هذا النقاش حو  هذه المادة هنا  اقتراح من قبل األمت  

رئيس اللجنة ت يد أيضًا هذا االقتراح،  ةسامية الم يد، واألمت نائب

موقع »ولذلك الحكومة ت يده، واالقتراح هو استبدا  عبارة 

 10 س عل  المادةهل يوافق المجل، ف«مكا  معالجتها»بعبارة « معالجتها

 مطروح في الجلسة؟ تعديل الالببعد إعادة الترقيم(  9: 8)
 

 )أغلبية موافقة( 
 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

وننتقل اآل  إل  المادة مذلور. تعديل الالإذ  تُقر هذه المادة ب 

 التالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.
 

 العضو علي عيسى أحمد:

 20توصي اللجنة بالموافقة عل   :بعد إعادة الترقيم( 10: 9) المادة 

 هذه المادة لما جاءت من الحكومة.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 
 25 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

إذ  تُقر هذه المادة. وننتقل اآل  إل  المادة التالية، تفضل األخ  

 مقرر اللجنة.
 

 10 العضو علي عيسى أحمد:

توصي اللجنة بالموافقة عل   :بعد إعادة الترقيم( 11: 10ة )الماد 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15تفضل األخ مالد حسين هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟  

 المسقطي.
 

 العضو خالد حسين المسقطي:

لم يكن بودي التكلم عن هذه المادة  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

 20ولكنها من المواد المهمة في هذا القانو  وماصــــــة إذا جئت اليوم إل  

توفير . 3»ي: مهمة اإلدارة المعنية. البند الثالث من المادة نصـــــــــه اآلت

يات في األمالن المحددة لتر   فا بة لجميع أنوا  الن حاويات مناســــــــ

النفايات في الخار ، وتخصيص مواقع ثابتة و منة لها، والمحاف ة عل  

ن ــافــة هــذه الحــاويــات واألمــالن المحيطــة بهــا، ويجو  أ  يتم ذلــك 

 25بواســــــطة الشــــــرلات المرمصــــــة لهذا الغرا بالتنســــــيق مع الجهات 
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الشـــرو  والمواصـــفات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا المختصـــة ب

قانو  لذات هو من أهم بنود «ال با ند  مادة وهذا الب قد أ  هذه ال ، أعت

ق ســير المرلبات جود النفايات في منتصــف الشــار  يعيهذا القانو . و

ها، وأُوللت اليوم لإلدارة  بدًا إل  من تولم  ،مهمةالوســــــــالمت تطر  أ

 5يات. هذه المادة لافية عندما أحدد ال اهرة يســــــــتخدم هذه الحاو

الموجودة حاليًا في تحديد أمالن هذه الحاويات وعملية تن يمها ومن 

المس و  عنها، يجب علينا أ  ندمل في هذه المادة بعمق ألبر بحيث 

ا  هذه ي مســتخدم واجباتتحدد لنا ما هي واجبات اإلدارة المعنية وأيضــً

في المناطق الســــــكنية، وأصــــــبحت  الحاويات، وماصــــــة أنها موجودة

 10منتشــــــرة بكثرة، وشــــــوهت م هر البحرين بوجودها في لل المناطق 

رقابة وال تشدد في اللشرو  ل مستوفية غير هابحسب الضرورة، ولكن

من اإلدارة المعنية؛ لذا أتمن  الن ر إل  هذه المادة وهذا البند بالذات 

ة اســـتخدام والنص عل  شـــرو  ألثر بهدف  ـــبط عملي ،بعمق ألبر

 هذه الحاويات، وشكرًا.

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 20 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

لنت أنت ر من األخ الدلتور منصــور  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

( التي رأى 11المادة )ســــــرحا  الضــــــغط عل   ر طلب الكلمة، فهذه 

. %100بشــــــمنها صــــــحيح  تعارا مع المادة الســــــابقة، فكالمهفيها 

بخصــــــوص المادة الســــــابقة تبنت اللجنة النص الذي جاء في مشــــــرو  
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( تبنت النص لما 11القانو  لما ورد من الحكومة، وفي المادة )

جــاء في تعــديــل مجلس النواب، والخالف في لفظ المعــالجــة والتــدوير 

  ولو نالحظ أ  تعريف موقع معــــالجــــة النفــــايــــات نص عل : والردم،

يتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو ردمها أو أية وســــــــيلة و... »

 5، بمعن  أ  الردم والتدوير هما وســـيلتا معالجة وليســـتا صـــنفًا «...أمرى

من أصــــــــناف المعالجة بمعن  المعالجة والتدوير والردم، والنص الوارد 

ي مشــــــــرو  القــانو  الت م بهــذا اللفظ لمــا جــاء في من الحكومــة ف

ولم يذلر « وحت  المواقع المخصــــــصــــــة لمعالجتها»التعريف، وقا  

لما جاء في تعديل مجلس النواب الذي « وردمها وتدويرها»عبارة 

 10تماشـــت معه اللجنة في تقريرها. أعتقد أ  الرجو  إل  النص لما جاء 

ي العنوا  إ  المعالجة ه في مشـــــــرو  القانو  هو األســـــــلم. ولما قلت

التدوير أو الردم أو أي  :ألثر من أســــــــلوب الرئيســــــــي ويمتي من بعده

أســـــاليب أمرى يقررها الو ير؛ لذا أعتقد أ  العودة إل  النص األصـــــلي 

 في هذا اللفظ هو األنسب، وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس 

ش و   وليلشكرًا، تفضل األخ الدلتور نبيل محمد أبو الفتح  

 والتخطيط العمراني. بو ارة األشغا  وش و  البلديات البلديات 

 

 20 بوزارة األشغال البلديات  شؤونوكيل 

 شؤون البلديات والتخطيط العمراني:و

لدي مو ــــــوعا  بالنســــــبة إل  المواد  الرئيس، معاليشــــــكرًا  

 يجب عل  اإلدارة المعنية اآلتي: »المذلورة، أوالً: بالنســــــبة إل  عبارة 

الرقابة مطلوبة، « . اإلشـــــراف المباشـــــر والرقابة عل  نقل النفايات...1
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ولكن اإلشــراف المباشــر معناه أ  أي حمولة يتم نقلها يجب أ  أشــرف 

عليها بدءًا من الموقع حت  وصــــــــولها إل  الموقع اآلمر، وهذه العملية 

غير صــــحيحة، فالرقابة أمر صــــحيح، ولكن اإلشــــراف المباشــــر أمر 

( في (GPSالتي و ــــــعت هذه األن مة و ــــــعت أن مة صــــــعب. الدو  

 5الســـيارة حت  تراقب الســـيارة من أين تبدأ وأين تنتهي، وإنما أ  يكو  

هنا  إشراف ومرافقة مباشرة عل  السيارات من المواقع حت  وصولها 

 أمر صــــــعب. ثانيًا: بخصــــــوص الحاوياتإل  محل رمي المخلفات فهذا 

يات تشـــــكل ظواهر غير توجد شـــــكاوى لثيرة بخصـــــوص أ  الحاو

جمــاليــة وغير صــــــــحيــة في المنــاطق، وبــدأنــا في المنــاطق الجــديــدة 

 10بتخصــــــــيص مواقع ثابتة في األرصــــــــفة بحيث ال يمكن تغيير محالت 

ذلـك أل  والحـاويـات، أل  الحـاويـة تجـدهـا لـل يوم في مكـا   مر، 

أ  تكو  الحاوية قريبة منهم، فنجد مكا  في المواطنين ال يرغبو  

نا الجديدة ســــــــتكو  مواقع الحاوية ي تغير باســــــــتمرار. في مخططات

الحاويات ثابتة بحيث يعرف المواطن قبل أ  يســــــــكن في المنطقة أ  

 15هذه منطقة حاويات ولن يتغير مكانها، والحاوية ســــــــتكو  ثابتة في 

الموقع وال يمكن تحريكها. أيضًا  من االستراتيجيات الجديدة بشم  

نة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي التي عر ناها عل  اللجفة الن ا

العهد، هنا   ليات جديدة في معالجة النفايات وطريقة المحاف ة عليها 

وتطويرها، فهل من األنسب أ  نلت م بالحاويات أم نلجم إل  طر  أمرى 

 20لتجميع القمامة لما لا  يحصــل ســابقًا من وجود حاوية صــغيرة أمام 

م معالجتها تتاوية الصغيرة، أم أ  لل بيت ونقوم بجمع القمامة من الح

بطر  أمرى؟ توجد طر  وممارســـــات لثيرة في العالم اآل ، وســـــوف 

ســــــــنوات القــادمــة بتطوير األن مــة النقوم مال  الســــــــنتين أو الثالث 

 الموجودة لدينا، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األمت دال  جاسم ال ايد.  

 

 الزايد:العضو دالل جاسم 

 5، لنت أستفسر 10بالنسبة إل  المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

بخصـــــوصـــــها للتو من األمت  هوة الكواري، ســـــبق لنا أ  وافقنا عل  

مواد لا  من  ـــــــمنها إحالة ما يتعلق بالشـــــــرو  والمواصـــــــفات إل  

الالئحة التنفيذية، وتم تمليد ما يتعلق بعملية النقل وتوفير الحاويات 

هذه المادة من تفصــيل. أنا مع المادة لما وردت في  ولل ما تضــمنته

ا في   10مشـرو  القانو  باعتبار أنها و ـعت األصـل العام في المادة، وأيضـً

، ألنه قد «بالتنســـــــيق مع الجهات المعنية»نهاية المادة تم ذلر عبارة 

تكو  هنا  بع  األدوار التي يلتقي فيها عدد من الجهات في مســــملة 

التنفيذ، لذا أقترح أ  يتم األمذ بالنص لما جاء اإلشـــــــراف والرقابة و

«  أو األمانة المختصـــة»في مشـــرو  القانو ، مع مراعاة إ ـــافة عبارة 

 15 ، وشكرًا.«تقوم اإلدارة المعنية بالبلدية أو األمانة المختصة...»لتصبح 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد. 

 

 20 ـــد إبراهيــم بهـــزاد:العضو أحم

عندما أتذلر في األسبو  الما ي  شكرًا سيدي الرئيس، 

قلنا إنه في بع  الدو  توجد حاويات تكلمنا عن مو و  الحاويات أننا 

بحسب األلوا  ترم  فيها القمامة أو األوساخ بحسب نوعية الفضالت، 
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، ونحن وقلنا إ  ذلك يكلف البلدية أو الهيئة مصروفات تفو  طاقتها

ر ينا أم أبينا ذلك يجب علينا أ  نطور أنفسنا، الدو  التي لانت 

تستخدم الحاويات الملونة عل  األرصفة بدأت اآل  باستخدام م انات 

للقمامة تحت األرا، حيث يوجد غطاء مصنو  من حديد يغطي م ا  

 5موجود تحت األرا يتم رفع هذا الغطاء وتُرم  القمامة تحت األرا، 

البلدية أو الجهة المس ولة لتممذ القمامة الموجودة في هذا ثم تمتي 

الخ ا . في الدو  المتقدمة ال تشاهد حاويات لهذه القمامة. األمر الذي 

يحدث اآل  أنه تستخدم حاويات لها عجالت، ولل شخص ال يريد تر  

الحاوية أمام من له يحرلها، فترى الحاوية متواجدة اليوم في مكا  

 10ذلك أل  وفي مكا   مر، أو تشاهدها في وسط الشار ؛ معين، وغدًا 

المن   ال يريد أ  تكو  الحاوية أمام من له. إل  مت  سنسير  صاحب

بهذه الطريقة؟ إذا لنا نريد تن يم القانو  فيجب أ  نممذ بما هو جديد 

وبالوسائل المتطورة التي تخدم القانو ، فقد تكو  البداية مُكلفة، 

نضبا  لعملية رمي القمامة، ولن نشاهد ولكن سيكو  هنا  ا

 15تتنقل من مكا  إل   مر، أو تتعرا لحوادث، ألتفي بما  الحاويات

قلته ونممل في المستقبل القريب أ  نرى جمع القمامة والنفايات بطريقة 

 ألثر حداثة وألثر ن افة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20ير إدارة التقويم لم  عبا  المحرو  مدشكرًا، تفضلي األمت  

 والرقابة البيئية باإلنابة بالمجلس األعل  للبيئة.
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 مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية 

 :باإلنابة بالمجلس األعلى للبيئة

تم التطر  من قبل ألثر من عضــو إل   الرئيس، معاليشــكرًا  

هذه العبارة تشــــمل المواقع  «والمواقع المخصــــصــــة لمعالجتها»عبارة 

 5المخصصة لردمها وتدويرها، ولكن أود أ  أو ح أنها للمات مختلفة 

تمامًا، فمســـــــملة التدوير والمعالجة للها مراحل تســـــــبق مرحلة ردمها 

مة  لة، أل  لل فة، فاألفضـــــــــل أ  تتر  مفصــــــــ لة مختل وهي مســـــــــم

 ال تشمل األصناف الثانية، وشكرًا. «معالجتها»

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

أنا أتســـــاء  لماذا يتر  المســـــ ولو   شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس، 

 15مكبات القمامة مفتوحة من غير غطاء؟ هذا ي دي إل  تواجد الحشرات 

والكالب الضــــالة. لذلك أ ــــم صــــوتي إل  صــــوت األخ أحمد به اد 

 خصوص أنه يجب تحديث نو  الحاويات وتنويعها، وشكرًا.ب

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20الفتح م ما قاله األخ الدلتور نبيل أبوإمواني أنتم سمعتشكرًا،  

، قا  إننا ندر  ش و  البلديات والتخطيط العمرانياألشغا  ومن و ارة 

ختلفة، اآل  بدائل مختلفة، وهنا  أيضًا عدد من التطبيقات في دو  م

وإ  شاء ا  سوف يختارو  الشيء األفضل واألنسب لمملكة البحرين 
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سنوات القادمة، أي أنهم يهتمو  بهذا المو و . المال  السنتين أو الثالث 

 تفضل األخ مالد محمد المسلم.

 

 العضو خالد محمد المسلم:

 5ردًا عل  األخ أحمد به اد، البنك الدولي  شكرًا سيدي الرئيس، 

دو  الخليج تصـــــــرف الكثير من القمامة تفو  المعد  الدولي  يقو  إ 

ونها... ئفي العالم، وهو يتحدث عن أوروبا وليف يضـــعو  القمامة ويخب

إلخ. نحن لو عملنا مثل أوروبا لربما نحتا  إل  أرا البلد للها لو ــــع 

القمامة تحتها، أل  لمية القمامة لبيرة، وهم يتحدثو  عن الصــــرف 

 10، وقد يكو  نصـــــــف ما يصـــــــرفه العالم عل  ننا أغنياءأالمالي لدينا و

ما اقترحه األخ أحمد به اد بلقمامة تصــــــــرفه دو  الخليج، ولو عملنا ا

 لكنا جعلنا نصف المساحة تحت األرا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 15لقد لنت في ألمانيا، وهنا  يتم و   القمامة لكل  شكرًا، 

  .تفضل األخ دروي  أحمد المناعيبيت، وبناء عل  ذلك تقدر الكلفة. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

أشكر الدلتور نبيل أبوالفتح، ولكن  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20 فلماذا ال تتم تغطية ذلك اآل  إل  أ  يتطور األمر ،الغطاء موجود اآل 

وتكو  المي انية موجودة؟ لماذا لم تغطَ هذه األوعية وتم ترلها 

 للكالب الضالة والحشرات؟ وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 5مسملة الحاويات تطر  إليها بداية األخ  شكرًا سيدي الرئيس، 

مالد المسقطي وفتح شهية اإلموة األعضاء. أؤيد ما ذلره الدلتور 

فتح من فكرة ومن حرص البلدية ــ الجهة المعنية ــ عل  النبيل أبو

الن افة، ونحن اليوم نناق  قانو  الن افة، وهنا  فريق عمل لفء 

ا، مت والجيرا  وغيرهيدر  ال روف المحيطة من مشالل الحاويا

 10ومادام اإلموة يدرسو  المو و  ونحن في طور إعداد قانو  فليعطنا 

الدلتور نبيل أبوالفتح واإلموة الموجودو  تصورًا لو عه في القانو ، 

حت  ال يتطلب األمر مستقبالً أ  نفتح الباب ونقو  إ  الفكرة جميلة 

ة وفيها رؤية ونريد إ افتها في القانو ، فمادامت الفكرة موجود

حكيمة من قبل الجهة المعنية فلتضاف اآل  مادة تحمي وتنفع اللجنة 

 15الموجودة حاليًا، ولما قا  الدلتور نبيل أبوفتح إ  اللجنة العليا 

للتخطيط تدر  هذه الموا يع، وهذه اللجنة عندما تدر  هذه 

الموا يع وترى أ  هنا  قانونًا يحميها ويدعمها فسيسهل إقراره في 

 مخططات الجديدة، وشكرًا.ال

 

 20 :الرئيـــــــــــــــس

أبوالفتح وليل ش و  البلديات محمد نبيل شكرًا، تفضل األخ  

 .بو ارة األشغا  وش و  البلديات والتخطيط العمراني
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 وكيل شؤون البلديات بوزارة األشغال 

 :وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

بخصوص األغطية التي تكلم عنها  شكرًا سيدي الرئيس، 

اإلموة، فعالً جميع الحاويات الجديدة بها أغطية، ونحن نغطي الحاوية 

 5ويقوم المواطنو  بفتحها وعدم إغالقها ألنهم ال يريدو  فتحها في لل 

مرة إللقاء األليا  فيها، أو عندما نغطيها ال يكلف المواطن نفسه 

وية، ونضطر إل  جمع القمامة  عناء فتحها بل يلقي القمامة حو  الحا

الملقاة حولها، نحن نحتا  إل  برامج توعوية لتوعية المواطنين الستعما  

هذه األن مة، وهنا  أمر تطويري بسيط عملناه في الحاويات الجديدة، 

 10فباإل افة إل  األغطية يوجد في لل حاوية جها  للمتابعة، ولو تم 

  أين تم تحريكها، ولو تحريك الحاوية من مكانها فنحن نعرف إل

ة نعلم ذلك، وإذا تم تفريغها نعلم ذلك، وهذا ن ام ئلانت الحاوية ممتل

جديد موجود في الحاويات الجديدة التي يتم و عها في البحرين، 

 وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األمت  هوة محمد الكواري.  

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 20أحببت أ  أعلق عل  مسملة اإلشراف،  الرئيس،شكرًا سيدي  

أعتقد أ  اإلشراف مهم، ألنه حت  لو قامت الشرلات باألمر، ونحن 

نعلم مت  سوف تذهب وتمتي، فإننا نريد الـتملد من أ  الشرلة تقوم 

باألمر وفق المعايير التي و عناها، والبد من وجود إشراف من قبل 

ع أننا مقتنعو  إل  درجة ما بم  البلدية المختصة، فاإلشراف مهم، م
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المادة الواردة في مشرو  القانو  تغطي المو و ، ولكن الهدف من 

إ افة م يد من التفصيل هو  يادة التملد من االلت ام بهذه المعايير من 

 مال  عملية اإلشراف وعملية استكما  اإلجراءات الموجودة، وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخسعادة  شكرًا، تفضل 

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 10عودة إل  مداملة األمت دال  ال ايد التي  شكرًا سيدي الرئيس، 

اقترحت فيها العودة إل  النص لما جاء من الحكومة، أنا أوافقها عل  

ذلك، لسبب محدد وهو أ  النص وا ح محكم، لما أ  التعديل لما 

وافقت عليه اللجنة في مجلس النواب أ اف بندين، البند األو  هو ما 

لبندا  الثاني والثالث فهما يتناوال  تتكلم عنه المادة في األصل، أما ا

 15تن يمية بحتة، وأرى أ  مكانها الالئحة التنفيذية وليس القانو ،  أعماالً

بمعن  أننا نتكلم هنا عن الحكم العام لمهام اإلدارة المعنية وهي 

اإلشراف المباشر والرقابة عل  عمليات نقل النفايات بجميع أنواعها من 

المخصص للمعالجة بواسطة شرلات ومالف مواقع الرفع إل  المكا  

ذلك، ثم أ اف اإلموة في مجلس النواب البندين الثاني والثالث، وأرى 

 20أنهما بندا  تن يميا  ومكانهما الالئحة التنفيذية وليس القانو ، 

وللحفاظ عل  الهدف من و ع هذه المادة تحديدًا أرى أ  النص لما 

 شكرًا.جاء من الحكومة أصوب ومختصر ومحدد، و
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 5لدينا في البحرين حاويات تعمل من مال   شكرًا سيدي الرئيس، 

دواسة رجل، وال تحتا  إل  ميكانيكي، وهي موجودة في دو  العالم، 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا، تفضلي األمت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

أحببت فقط أ  أ يف نقطة توافقًا مع  شكرًا سيدي الرئيس، 

سعادة األخ غانم البوعينين. الج ئيات التي تطرقت إليها اللجنة في المواد 

 15التي سبقت هذه المادة جاءت اللجنة وأحالتها في األحكام العامة إل  

حة التنفيذية، ففي نص الفقرات لمنني أعطيتها حكمًا ماصًا أو الالئ

نوعًا ماصًا وهو أنه عل   وء هذه فقط يُحكم نص هذه المادة فيما 

يتعلق بالنقل أو المعالجة، وبالتالي من غير المجدي و ع نصوص تعتبر 

ت يدًا في النص والخرو  عن النص العام الذي أحا  فيه المشر  إل  

 20نفيذية حت  تعط  اإلدارة المرونة في و ع ما تست يد فيه من الالئحة الت

مواصفات وشرو  بما يتقيد بالنص العام، لذلك أتمن  عل  اللجنة 

والمجلس الموقر أ  يتوافق مع النص لما ورد من الحكومة، وماصة 

أ  األمت  هوة الكواري ألدت جدوى النص، إال أنها رأت إ افة 

يل رغم أهميتها ال يكو  مكانها بع  التفاصيل، ولكن التفاص
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القانو ، بل في الالئحة التنفيذية، وأتمن  عدم االستعجا  في إقرار هذه 

 المادة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا، تفضل األخ مالد حسين المسقطي. 

 

 خالد حسين المسقطي: العضو

هذا ما أحببت ذلره، عندما تكلمت  شكرًا سيدي الرئيس، 

فهنا  حاجة إل  لثير من التفاصيل لتكو   من هذه  11لمادة عن ا

 10المادة، وأشكر سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب واألمت دال  

ال ايد، فبالفعل إذا لنا نريد تنفيذ هذا القانو  بصورة صحيحة فيجب 

   أ  تكو  هذه المواد تحت الالئحة التنفيذية، مثلما جاءت به المادة 

لقرارات التي تصدر وتعطي تفصيالً لكل ما تكلمنا عنه تحت ا 16

اليوم وربما ألمور ألثر. أرى أ  النص الذي جاءت به الحكومة هو 

 15المناسب واألفضل ليكو  النص المعتمد في هذا القانو ، ونتر  

التفاصيل لالئحة التنفيذية والقرارات، وبهذا نكو  قد أعطينا اإلدارة 

تغطية جميع األوجه التي يتطلب وجودها في هذا المعنية المرونة لتقوم ب

القانو ، فمنا مع التوجه الداعم العتماد النص لما جاء من الحكومة، 

 وشكرًا.

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األمت  هوة محمد الكواري.  
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 العضو زهوة محمد الكواري:

أطلب استرداد المادة لدراستها بشكل  شكرًا سيدي الرئيس، 

ألبر، ومن ثم نقرر أي المقترحات هو األفضل، إما أ  نرجع إل  نص 

الحكومة أو أ  نتفق عل  تعديل النص، حت  نن ر في المادة بتم  وال 

 5 نستعجل في إقرارها، واألمر مترو  للمجلس، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 محمد علي حسن علي. شكرًا، تفضل األخ الدلتور 

 

 10 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

أؤيد ما ذلرته األمت  هوة الكواري  شكرًا سيدي الرئيس، 

وهو أفضلية إعادة المادة إل  اللجنة، أل  النص األصلي الوارد في مشرو  

القانو  هو ج يئة من المواد الثالث الموجودة ــ التفاصيل الثالثة ــ أل  

تكلم عن عمليات النقل فقط ولم يتكلم عن أمور أمرى النص األصلي ي

 15لاألمور الواردة في البندين الثاني والثالث، وبالتالي النص األصلي ال 

يعالج لل األمور ويحتا  إل  إعادة صياغة لتغطية األمور، فمنا أفضل 

 إعادة المادة إل  اللجنة لم يد من الدراسة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 ؟أمرىهل هنا  مالح ات رًا، شك 

 

 )ال توجد مالحظات(

 



 

 23المضبطة       م2/4/2017 ( 43)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

اآل  اإلموة في لجنة المرافق العامة والبيئة يطلبو  استرداد المادة  

 اللجنة؟ إل هذه المادة إعادة هل يوافق المجلس عل  لم يد من الدراسة، ف

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

اللجنة. وننتقل اآل  إل  المادة التالية،  إل هذه المادة  تُعادإذ   

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 10 

 العضو علي عيسى أحمد:

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد إعادة الترقيم 12: 11المادة ) 

 .لما جاءت من الحكومةهذه المادة 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

األمت دال  جاسم  تفضلي هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 20للي أمل أ  تعاد هذه المادة إل  اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

لألسباب التالية: هذه المادة تتكلم عن إعطاء موظفين صفة ممموري 

الضبط القضائي وهذا األمر جار العمل به في لل التشريعات. م مرًا 

ي بفكرة التصالح وقد يكو  هذا القانو  أمذ أمذ المشر  البحرين
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بفكرة التصالح مع المخالفين، وأعتقد أ  هذه المادة تحتا  إل   بط 

بم  يتم النص عل  أ  يمنح مممورو الضبط االقضائي حق عرا التصالح 

عل  المخالفين، فقد تطرأ العديد من المخالفات التي تكو  مرتكبة 

إل  ذلك، وربما البلديات تشهد مثل هذا  في مجا  الن افة والنفايات وما

 5النو ، وفي الكثير من األمور عندما تعرا عل  المخالف مسملة 

التصالح وإمكانية التصالح وم ايا التصالح يقبل به ليتجنب عدة أمور، 

أوالً: ــ واألهم أنه في لل تشريع نقصد تصحيح و ع قانوني ماطئ ــ 

ة. ثانيًا: أال نشغل الجهة المعنية ننمي مسملة تصحيح األو ا  القانوني

بتطبيق هذا القانو  بقضايا قد تكو  بسيطة وباإلمكا  التصالح فيها. 

 10ثالثًا: أال نشغل النيابة العامة بكثير من القضايا التي أثبت الواقع العملي 

، وصحيح أ  هذا ير من المتهمين تتجه إل  التصالحفيها أ  نوايا لث

أشار إليه باعتباره  هإل  مو و  التصالح ولكنالقانو  في نهايته أشار 

هنا تُحفظ الدعوى بناء عل  هذا فمبدأ، أما إذا لا  أمام النيابة العامة 

أو إذا تم عرا التصالح أثناء سير الدعوى الجنائية وتم القبو   ،التصالح

 15به فإ  القا ي يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، لكن نحن نريد مرحلة 

 56ميًا؛ في قانو  المرور النص رائع جدًا، أعني المادة تسبق ذلك تن ي

التي أمذت بعرا ممموري الضبط القضائي التصالح في بع  الحاالت، 

العرا، ولذلك نص عل  أ   اوأعط  القانو  مدة معينة للرد عل  هذ

التصالح يممذ بمبدأ الحد األدن  للغرامة المقررة؛ ومع احترامي لكن 

 20الغرامة أو ثلث الغرامة، وأنا لم أقرأ مسبقًا  فيها ثلثارَ هنا  مجاالت ذُل 

( إل  اللجنة حت  يُعط  مممورو 12مثل هذا، لذلك أقترح أ  تعاد المادة )

الضبط القضائي حق عرا التصالح، وحت  يتم بيا  إجراءات التصالح 

 تبن  عل من حيث العرا والمدة التي تُعط  للمخالف حت  يرد، وأ  
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لمادة الالحقة المتعلقة بإثبات التصالح؛ وبهذا اإلجراء ا 12نص المادة 

 سوف نحقق بالفعل الغرا من إدرا  مفهوم التصالح في مواد القانو .

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 أي أ  طلبك هو إعادة المادة إل  اللجنة. 

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

لتضـــمينها مســـملة التصـــالح باعتبارها حقًا  ســـيدي الرئيس، نعم 

يُمنح لممموري الضـــــــبط القضـــــــائي، ولذلك بيا  اإلجراءات المبدئية 

 10 للتصالح، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 15 

 شؤون مجلسي الشورى والنواب: وزير

يُفهم من مداملة األمت دال  ال ايد، أ   ا سيدي الرئيس،شكرً 

لممموري الضبط القضائي حق عرا التصالح، وليس الدمو  في 

تفاصيل التصالح، أي أ  لهم حق عرا التصالح فقط؛ نص المادة 

 20يتكلم عن إجراءات الضبط القضائي، ومن لهم حق الضبط القضائي 

ثائق والرمص المتعلقة ومالف ذلك، ثم إجراءاته بالنسبة إل  البيانات والو

ثم يقوم من قام بمهمة الضبط القضائي بإحالة المخالفة إل  الجهة 

المختصة، وأعتقد أنه إذا لا  هنا  تصالح فإنه سيكو  لدى الجهة 

المختصة، وليس عند جمع البيانات والمعلومات وتحرير المخالفة، 



 

 23المضبطة       م2/4/2017 ( 46)  3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

، إما أ  يكو  فيها عندما تنتهي هذه المرحلة ندمل في مرحلة ثانيةو

إحالة إل  النيابة العامة ثم القضاء وإما التصالح، إذ  مو و  التصالح 

سيكو  عند الجهة المختصة التي سوف يُحا  إليها المو و ، وعليه 

أعتقد أ  المادة سليمة، وطالما أ  القانو  ــ مثلما تفضلت أيضًا األمت 

 5ن حق الجهة المختصة عند دال  ال ايد ــ في حيثياته ذ لْر للتصالح فم

إحالة المو و  إليها طلب التصالح ما بين األطراف وإنهاء المو و . 

وأشكر اللجنة عل  أنها رجعت إل  النص  ،أعتقد أ  المادة وافية

األصلي، وهو النص األصوب صراحة، حيث يقو  تعديل اإلموة في 

اف باالتفا  يُصدر و ير العد  والش و  اإلسالمية واألوق»مجلس النواب: 

 10، ويكفي أ  نقو  الو ير ألننا «مع الو ير المختص بش و  البلديات...

في التعريفات عَرّفنا من هو الو ير المعني بهذا األمر، وهو الو ير المعني 

بش و  البلديات، وال يجو  تكرار ذلك مرة أمرى في مادة من مواد 

الح ــ لما القانو . في اعتقادي أ  النص سليم، ومسملة عرا التص

قلت ــ سوف تعر ه جهة أمرى، وهي الجهة المختصة، عندما يحا  

 15 إليها المو و ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ الدلتور سعيد أحمد عبدا . 

 

 20 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

أتفق مع ســـعادة و ير شـــ و  مجلســـي  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

الشــــــــورى والنواب، وأعتقد أ  اقتراح األمت دال  ال ايد قد يســــــــبب 

إربالًا أل  لل جهة لها صــــالحيات مُحددة في الجها  التنفيذي، وإذا 

أوللنا لجهة الضــــبط القضــــائي القيام بهذا األمر فإ  ذلك قد يســــبب 
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ولذلك أتفق مع ســــــــعادة إربالًا في العمليتين التشــــــــريعية والتنفيذية، 

 الو ير في أ  المادة جيدة بهذه الصورة وال تحتا  إل  تعديل، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 شكرًا، تفضلي األمت دال  جاسم ال ايد.  

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

هنا  تال ٍ بيننا في مو و  التصالح،  شكرًا سيدي الرئيس، 

  قا  إ  في المو و  إربالًا، وأقو : ولكن األخ الدلتور سعيد عبدا

 10بالعكس، ليس هنا  إربا ، ففي المخالفات التي تتم طباعتها 

وتحريرها وتحوي اسم الشخص ونو  المخالفة، تو ع فقرة تنص عل  

أنه في حالة الرغبة في التصالح يتم التواصل مع اإلدارة المعنية؛ والبلديات 

لفات وتحريرها لمجرد التغريم اليوم لن تلجم إل  مسملة  بط المخا

فقط، وإنما األمر هو أ  األشخاص البد أ  يعرفوا أنهم إذا صححوا 

 15أو اعهم فسوف تكو  لهم فائدة، الفائدة األول : أ  المخالفة لن تُحا  

إل  النيابة العامة وتعتبر وجود دعوى سابقة عل  الشخص، والفائدة 

الغرامات المالية، فمثالً في قانو  : وهي المي ة األهم، فيما يتعلق بةالثاني

المرور تم النص عل  أ  الغرامة تممذ بالحد األدن ، وإذا جاء المتصالح 

مال  فترة معينة ــ أعتقد أنها أسبو  ــ وتصالح مع اإلدارة فإنه يدفع 

 20النصف فقط، أي أ  في األمر تقليالً ماليًا، ونحن نريد في هذا األمر 

الح، أي أ  تعرا أ  هنا  إمكانية أ  نثبت وجوبية عرا التص

للتصالح، صحيح أ  العامة يفترا منهم العلم بالقانو  بمجرد نشره في 

الجريدة الرسمية، ولكن هذا ال يمنع أننا بصفتنا مشرعين نمد يد العو  

عبر و ع بع  النصوص التي تُل م بعرا التصالح قبل اإلحالة إل  
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هذا األمر مار  المو و  ــ نرى  الجهة المختصة. نحن اليوم ــ وإ  لا 

ونسمع العديد من األشخاص الذين يتعاملو  مع قضايا المخالفات 

المرورية بشكل صعب، أل  الغرامات أصبحت لثيرة ومتعددة ومبالغها 

 يتحمل خمة، ونحن لررنا في قانو  المرور أنه في هذه الحاالت 

 5صرامته في مف  الوالدا  تلك الغرامات، نحن مع قانو  المرور، ومع 

قضايا السرعة والقتل الخطم، ولكن في الغرامات األمرى البسيطة مثل 

أمالن الوقوف، للما لنا مرنين ونستهدف تخفيف و ع هذه 

الغرامات لتحسين الو ع لا  التعامل معها أفضل وسنجد أ  هنا  

نحن لدينا مناطق  ــ معالي الرئيســ الت امًا ألبر بمواد القانو ؛ لذلك 

 10عاني والبلديات تعاني معها أيضًا، أل  المنطقة غير ن يفة تمامًا، وهذا ت

القانو  مهم حت  تتغير هذه المناطق ونعين البلديات عل  أداء مهامها. ما 

أقوله هو أننا في يوم ما لنا نناق  مو و  التصالح في )الشيكات( 

ج لفكرة وتم رفضه في بدايته، ثم تم اإلقبا  عليه وأثبت جدواه؛ التروي

التصالح مهم جدًا، وأ  نضمنه ما يحقق العلم ويحقق مس ولية من يضبط 

 15المخالفات عن أ  يعرا عل  المخالف التصالح لتصحيح المخالفة هو 

سوف يُقبل الكثيرو   بسببهأمر سوف ترصد ش و  البلديات الحقًا أنه 

عل  تصحيح أو اعهم، ولكن ينبغي أ  يكو  ذلك بجهود مشترلة. 

  النص إالنص، وحت  لو قا  اإلموا  ــ معالي الرئيس ــ عطيتك لقد أ

لافٍ ووافٍ فإ  األمانة المختصة لم تُذلر في النص، وهذا األمر وقع 

 20مادامت هنا  مواد أعيدت إل  ــ من نص المادة، ولكن أتمن  بالفعل 

أ  نعيد هذه المادة أيضًا ونضع نصًا للتصالح ابتداء من األمذ  ــ اللجنة

من قانو  المرور  56فهوم عر ه وإجراءاته ومدده، وأنا ذلرت المادة بم

أل  تفصيالتها في القانو  جميلة جدًا ومحكمة، وتفتح شهية التصالح، 

 وشكرًا.

 25 
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 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 5 لشورى والنواب:وزير شؤون مجلسي ا

نحن ال ايد، مثلما تفضــلت األمت دال   شــكرًا ســيدي الرئيس، 

متفقو  عل  مبدأ التصـــــــالح، فهو مبدأ أســـــــاســـــــي وجيد، ويُغني عن 

التمديد في ن ر القضــــــــايا وترالمها ســــــــواء في النيابة العامة أو في 

مت دال  ال ايد تفضــــــــلت المحالم، وهذا أمر مبتوت فيه، ولكن األ

 10ويجو  التصــــــالح مع البلدية أو األمانة »يقو :  13المادة وقالت إ  نص 

، «14والمادة  13المختصــة في المخالفات المنصــوص عليها في المادة 

الذي يحمل صــــــفة الضــــــبطية الموظف ماذا ســــــيفعل وفي هذا القانو  

ي المادتين ؟ الم لد أنه ســــــــوف يتابع المخالفات الموجودة فالقانونية

، أي المنصــوص عليها في القانو ، إذ  لل القضــايا المُدرجة 14و 13

 15يجو  فيها التصـــــــــالح، وعليه ال  14و 13في هذا القانو  في المادتين 

ــادة. األمــت دال   ــد أ  في األمر مالف، وأرجو أ  ننتهي من الم أعتق

ا تفضـــلت وقالت  أعتقد أ  هذا لفظ  ،«األمانة المختصـــة»ال ايد أيضـــً

يُمكن أ  يُطرح اآل  ويتم التصــــــــويت عليه؛ ونقو  مرة أمرى إ  مبدأ 

التصـــالح موجود في نص القانو ، ومن حق المســـتخدمين، ولما قلت 

 20ســـابقًا أعتقد أ  مكانه عند التنفيذ وليس عند الضـــبط القضـــائي أل  

الضبط القضائي يختص به أنا  ليس من حقهم أ  يتكلموا في قضية 

صـــاص هي اإلدارة المعنية وهي التي ســـوف تطرح التصـــالح، جهة االمت

 التصالح بحسب نص المواد الموجودة في القانو ، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األمت  هوة محمد الكواري.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 5إذا لنت قد فهمت مداملة األمت دال   شكرًا سيدي الرئيس، 

عتقد أنها تريد أ  تكو  هنا  إمكانية لو ع ال ايد بشكل صحيح فم

مانة أو عالمة في ورقة المخالفة تفيد بإمكانية التصالح عبر االتصا  

باإلدارة المعنية؛ ومسملة أ  أعطي ممموري الضبط القضائي حق عرا 

التصالح قد تكو  صعبة في بع  قضايا البلدية ألنها سوف تعطي 

 10يُصالح وذلك يفتح المجا  بشكل  أحقية لمممور الضبط القضائي في أ 

غير محدد، وينبغي أ  يُنا  هذا األمر باإلدارة المختصة، ولكن أقو  

إ  و ع هذه الج ئية في ورقة المخالفة يُمكن أ  يحل المو و ، أعني 

أنه في حالة رغبة المخالف في التصالح ــ وهذه أمور إجرائية ــ عليه 

رقمها في ورقة المخالفة، وأعتقد  االتصا  باإلدارة المعنية التي يو ع

 15 أننا بهذه الفكرة يمكن أ  نوائم بين الرأيين، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 20 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

ا إذا تبنينا هذا الرأي للتو ــيح أقو  إنن شــكرًا ســيدي الرئيس، 

قوانين فمعن  ذلك أ  لل المخالفات في لل القوانين، ســـواء لانت 

بلدية أو مرور أو صـــحة أو ســـجل تجاري أو غيرها، البد أ  نضـــع فيها 
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هـذا اللفظ دائمًـا وإال نكو  قـد مي نـا مخـالفـات الن ـافـة العـامـة عن 

 ننا اتفقناأعتقد أ  النص ســــــــليم ومحكم، وطالما أ .القوانين األمرى

فإ  هذا  ،«ويجو  التصـــــالح...»حيث قلنا:  ،أ  التصـــــالح موجودعل  

ربما تطلب هي بنفسها التصالح، وهذا أمر فمن حق جهة االمتصاص، 

 5في اعتقادي أ  النص ســليم، وما أ ــافه اإلموا  من تعديل  .راجع إليها

 يفيد الغرا، وشكرًا. 13في المادة 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ مالد حسين المسقطي. 

 10 

 العضو خالد حسين المسقطي:

أتفق تمامًا مع ما ذلره ســــعادة و ير  شــــكرًا ســــيدي الرئيس، 

شــ و  مجلســي الشــورى والنواب. نحن نتكلم عن قانو  البلديات الذي 

يختلف عن قانو  المرور، قانو  المرور جاء ليعكس الواقع وفي الوقت 

 15ر من قانو  الن افة، يتعامل قانو  المرور مع نفســــــه هو أســــــهل بكثي

شــريحة معينة، مثل ســائقي الســيارات ومن يســتخدمو  الشــوار  العامة، 

قانو   ناه م مرًا هو أ  هذا ال قد أ  ما رأي فات وغيرها، وأعت والمخال

بل  نجح في الحـد من لثير من التجـاو ات التي لـانـت موجودة من ق

تمــاده. اليوم قــانو  الن ــافــة في والتي أدت إل  صــــــــيــاغــة القــانو  واع

 20اعتقــــادي ألبر بكثير من قــــانو  المرور، وهنــــا  الكثير من 

ا  التجاو ات، والقانو  يجب أ  يعكس الواقع الذي نعيشــــــــه، وأيضــــــــً

يعكس احتيــاجــاتنــا في المســــــــتقبــل، وأعتقــد لــذلــك أننــا إذا جئنــا 

ا بالمرونة المطلوبة ومبدأ التصـــــــــالح فإ  هذا لن ي دي إل  األمذ بهذ

ا أننا ينبغي أ   القانو  بالمســـــتوى الجدي الذي نرغب فيه. أعتقد أيضـــــً
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نعطي صـــفة الضـــبطية القضـــائية للمســـ ولين المفو ـــين ولذلك ن يد 

عدد المفتشـــين، ألننا اليوم في حا  متراجع، ويجب القضـــاء عل  هذه 

ال اهرة من التجاو ات فيما يتعلق بقانو  الن افة. أنا مع ما تفضــــــل به 

 ير شــ و  مجلســي الشــورى والنواب بالحفاظ عل  المادة لما ســعادة و

 5 هي، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األمت دال  جاسم ال ايد.  

 

 10 العضو دالل جاسم الزايد:

لدي س ا  أحب أ  يجيبني عنه اإلموا   شكرًا سيدي الرئيس، 

بشـم  التصـالح. اآل  التصـالح الذي تم النص عليه في هذا القانو  ليس 

عامًا في لل المخالفات، وإنما تم تحديده فقط في جوا ية التصـــــــالح 

من هــذا القـــانو  وفقًــا للنص، ولكن مــا هي  14و 13في المـــادتين 

 15روني مـــا هي إجراءات إجراءات التصـــــــــــالح؟ أريـــد من اإلموة أ  يخب

التصــالح؟ إذا عر ــت اإلدارة المعنية التصــالح فكم هي المدة المقررة 

للتصالح؟ بع  القوانين بُيّنَ فيها أ  التصالح يكو  مال  فترة معينة، 

وذلك حت  يكو  الشــخص مُقيدًا بوقت، أو أ  يقو  القانو : إذا أردت 

صحيح مخالفتك، فهل أ  تتصالح فمنت مُل م بدفع مبلغ مقداره لذا لت

ــا؟! إذا  ــا وال توجــد إجراءات تقيــده  منيً ــا ومفتوحً  20نتر  هــذا األمر عــامً

ال يجو  أ  نضـــــــعها مفصـــــــلة ومحكمة في فأردنا أ  نُرســـــــي مبادئ 

لمفهوم  افي تشــريع اليوم ونضــعه اتطبيقات ســابقة، بينما نمتي ونقره

و إننا فقط! من ســين م المدة وإجراءات التصــالح؟! هذا هو الهدف، وه

لســـنا أمام فكرة التصـــالح من عدمه، حيث إ  التصـــالح موجود وحدد 
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في مادتين، بل إننا نريد فقط أ  نضـــبط مســـملة من يعرا ما تختص 

بــه اإلدارة وأ  تحــدد مــددهــا حت  نحقق المرجو منــه فعالً. األخ مــالــد 

نه ال يوجد امتالف،  نا أقو  إ ًا، وأ المســــــــقطي قا  إ  هنا  امتالف

فالمبـدأ فالجرائم ه ي التي تختلف ولكن علينـا أ  نن ر إل  المبـدأ، 

 5مُقر في التصــــــــالح، وينبغي أ  يُصــــــــائ وفق قواعد إجرائية ســــــــليمة، 

 وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ جاسم أحمد المه  . 

 10 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

الجميع يقو  الصلح مير، ونحن نقو  ال  شكرًا سيدي الرئيس، 

لهما دور،  والربط الضــبطيوجد أفضــل من الصــلح والتصــالح، ولكن 

ويحققا  الهدف الذي من أجله وُ ـــع هذا القانو . الضـــبطية القضـــائية 

 15، ولهذا نريد أ  نضـــعها في القانو ، ها ثقالً وقوةعطييوجدت بمســـلوب 

لح فيجب علينا فتح باب وعندما نرجع ونقو   ــــبطية قضــــائية أو تصــــا

لبير لحجم التصـــــــــالح ونوعه ونو  الجرم ومت  ارتكب هذا الجرم، 

فالضــــرر الذي وقع عليه لبير، وما تفضــــل به و ير شــــ و  مجلســــي 

الشورى والنواب لافٍ، وهو أ  القانو  وُ عت له  وابط وهي لافية 

 20وال نريــد أ  نترلهــا عــائمــة، ونحن نقو  إ  القــانو  الموجود لــافٍ 

القصــــــــد منه هو الرد ، ونحن نريد رد  المخالف، ونريد أ  نقو  له و

ًا عندما تخالف  إننا نريد ردعك عن ارتكاب المخالفة ولكن أيضــــــــ

سوف نسامحك، أو عندما تخالف سوف نتصالح معك، حينها سيفكر 

في أ  يخالف باعتبار أ  البلد طيبة وســـــوف تتصـــــالح معه، ثم ســـــيتم 
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ولم مرة ســـــنســـــامحه؟! أرى أ  ما التفكير في لم مرة ســـــيخالف 

 تفضل به سعادة و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب لافٍ.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ولكن المسامح لريم يا أخ جاسم. 

 

 العضو جاسم أحمد المهزع:

أنا قلت إنه ال يوجد مير أفضـــل من الصـــلح، وأنا أؤيد الصـــلح،  

لكننا نتكلم عن مبادئ وأنا دائمًا مع المســامح، فالمســامح لريم، و

 10من الصـــرامة  اقانونية، ونريد أ  نرســـيها بطريقة بحيث نضـــع فيها نوعً

حينها فوالضــبط والربط، عل  أســا  أ  البلديات عندما يخالفو  غدًا 

ال نقو  قد مالفوا ونذهب إل  الصـــــــلح، نحن مع الصـــــــلح ولكن إل  

تســامح ثم فال ،مت ؟ هذا هو القصــد، وإال فمنا أؤيد الصــلح والتســامح

ا يســـتحقو  أ   التســـامح، وأهل البحرين يســـتحقو  ذلك، ولكن أيضـــً

 15 نضع لهم  وابط بهدف حمايتهم وحماية غيرهم، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ مالد محمد المسلم. 

 

 20 العضو خالد محمد المسلم:

لدينا في لجنة الش و  الخارجية والدفا   شكرًا سيدي الرئيس، 

  من مجلس النواب بصفة االستعجا  اواألمن الوطني مشرو  قانو  مح

، والم سسة العامة لحقو  اإلنسا  «الصلح والتصالح»في هذا الشم  

لديها رأي  مر، حيث تقو  إنه الصــــــلح وليس التصــــــالح، وتبين لنا ما 
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نا مخ بالجماعة، وما  ل بالفرد و تلفين عل  التفســــــــير من قبل يختص 

مبراء و ارة الداملية ومبراء المجلس في هذا الشم ، فهو معقد وطويل 

وقتًا طويالً جدًا، وما نتكلم عنه هو الموجود لدينا اآل  بحثه ويستغر  

يه. إذ  يوجد فر  لبير بين الصــــــــلح والتصـــــــــالح بين الفرد  للرد عل

ا 20والجماعة. في حالة حصــــو  حادثة بين   5، فهل اإلجراء في شــــخصــــً

إدارة المرور يعتبر تصــــالحًا أم يعتبر صــــلحًا؟ يقولو  إنه يعتبر صــــلحًا، 

 وشكرًا.
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 شكرًا، تفضل األخ الدلتور عبدالع ي  عبدا  العجما . 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

هذا المو و  ــ لما تفضل األخ مالد  شكرًا سيدي الرئيس، 

المسلم ــ مطروح عل  اللجنة، وهنا  فر  بين الصلح والتصالح. ا  

 15حًا يُوَف ّق  اللَّهُ إ  ْ يُر يدَا إ صْال﴿سبحانه وتعال  قا  في محكم لتابه: 

، فالتصالح هو الذي يقود إل  الصلح، ألنه مقدمة حتمية لنتيجة بَيْنَهُمَا﴾

الصلح، ولذلك األخ جاسم المه   دائمًا يسبق األحداث،  معلومة، وهو

وهو لديه الحس القانوني والوطني، حيث إنه حريص عل  مصلحة الوطن 

والمواطنين، ولذلك المو و  مطروح عل  اللجنة، ونحن تفاهمنا معهم 

 20وبيّنا لهم أ  هنا  فرقًا لبيرًا بين الصلح والتصالح، فالتصالح ي دي 

 ما أردت تو يحه، وشكرًا.إل  الصلح. هذا 
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األمت الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.  
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 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

للمتا الصلح والتصالح أمذتنا بعيدًا  شكرًا سيدي الرئيس، 

جدًا، ولكن للمة اإلصالح أعتقد أنها مشتقة من للمة الصلح 

إ  مممور تصالح. دورنا هو اإلصالح المجتمعي، وهنا  بند يقو : وال

 5مخو  له إصالح الموقف قبل أ  يذهب إل  الجهات المعنية،  الضبط

ودورنا نحن هو نشر الوعي الثقافي، والهدف من لل ذلك هو نشر 

الوعي الثقافي في البلد، فإذا أحس المواطن بوجود بند للصلح قبل 

المعنية والقضاة فلربما يتراجع قليالً، وأنا أرى لو االنتقا  إل  الجهات 

  من مالله أ  هنا  طريقة بحيث تكو  هنا   وابط مع وجود بند

 10ــ مثالً ــ يمكنه االتصا  برقم معين لكي يكو  هنا  صلح بينه وبين 

 مممور الضبط القضائي، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 حمد عبدا .شكرًا، تفضل األخ الدلتور سعيد أ 

 15 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

ال أحد يختلف عل  أ  التصـــالح شـــيء  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

ــه إل   ــت في ــا  نو  التصــــــــــالح والب مهم، ولكن االمتالف هو في إيع

ممموري الضــــــبط القضــــــائي. ســــــ الي هو هل يوجد في المادة ما يمنع 

 20تمنع المتخاصــمين من التصــالح؟ وهل توجد أي إشــارة في المادة نفســها 

التصــــالح؟ ال يوجد ذلك، ولكن المختلف عليه بين األعضــــاء هو إيعا  

مو ـــو  التصـــالح والبت فيه إل  ممموري الضـــبط القضـــائي، وهذا ما 

تفضـــل به األخ مالد المســـقطي وســـعادة و ير شـــ و  مجلســـي الشـــورى 

والنواب. مو ــو  التصــالح ال توجد إشــارة إل  أنه ال يمكن أ  يحدث، 
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بل يمكن ذلك، والمادة صــريحة وال تشــير إل  عدم إمكانية التصــالح 

 بين المتخاصمين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس 

 5بعد هذا النقاش، هنا  اقتراح من األمت دال  ال ايد شكرًا،  

التصالح  لتضمينها مو و لم يد من الدراسة إل  اللجنة بإعادة المادة 

في حالة المخالفات بعد الضبطية القضائية، وسعادة و ير ش و  مجلسي 

الشورى والنواب واألخ مالد المسقطي ولذلك األخ جاسم المه   

والدلتور سعيد عبدا  يجدو  أ  المادة لما وردت وافية ولافية، 

 10اته وبالتالي ليس هنا  دا ٍ إلعادتها، وبالتالي بناء عل  القانو  في حد ذ

يجو  لإلدارة المختصة التصالح مع المخالفين، ولكن أل  األمت دال  

مرات وتطالب ــ بقوة ــ بإعادة المادة وشرحت وجهة  3تداملت ال ايد 

  للتصويت.إل  اللجنة ن رها فمنا سوف أطرح طلبها بإعادة المادة 

 

 15 العضو دالل جاسم الزايد:

 ولكن لم تجبني اللجنة عن تساؤلي. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 تفضلي األمت  هوة محمد الكواري.  

 20 

 العضو زهوة محمد الكواري:

ذلر فيها  13بالنســـــــبة إل  المادة  شـــــــكرًا ســـــــيدي الرئيس، 

ذلر فيها مدد معينة، فلتســـمحوا لي تالتصـــالح واإلجراءات، لكن لم 

ويجو  التصــــــــــالح مع البلــديــة أو األمــانــة المختصــــــــــة في »بقراءتهــا: 
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( من هذا 14(، والمادة )13لفات المنصــــــــوص عليها في المادة )المخا

القانو  مقابل إيدا  مبلغ يعاد  ثلث الحد األقصــــــــ  للغرامة المقررة 

للجريمة في حســــاب البلدية أو األمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، 

ويجو  التصـــــــــالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صـــــــــدور حكم في 

 5ي الحد األقصـــ  للغرامة أو قيمة الحد األدن  المقرر المو ـــو  بمداء ثلث

تحتســب ، فهنا «لها أيهما ألثر، وتنقضــي الدعوى الجنائية بالتصــالح

منذ وقت المخالفة حت  صـــــــــدور الحكم، إذ  يوجد وقت لها،  المدة

ولكن لم يحدد وقت محدد لم  تكو  مال  أســبو  واحد أو عشــرة 

 أيام أو قبل اإلحالة مثالً، وشكرًا.

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ مالد حسين المسقطي. 

 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 15أشـــــكر األمت  هوة الكواري نائب  شـــــكرًا ســـــيدي الرئيس، 

، ولما تفضــل ســعادة اتامً ارئيس اللجنة، حيث و ــحت األمر و ــوحً

 و ير شــ و  مجلســي الشــورى والنواب أ  المادة وا ــحة تمامًا، حيث ال

يجب علينا إقحامها في مبدأ التصـــــــــالح، فهذه المادة متعلقة بموظفي 

البلدية، والضـــــبطية القضـــــائية تكو  لما هي، وإ  لا  هنا  دا  

 20إلعادة أي مادة أمرى فهي المواد التي تتبعها، وليســــت هذه المادة التي 

جاءت صـــــحيحة، وهنا  الكثير من األعضـــــاء يتفقو  معي في ذلك، 

 وشكرًا.
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 ـــــــــــــس:الرئيــ

إل  هل أنت مصرة عل  إعادة المادة األمت دال  ال ايد، شكرًا،  

 ؟ اللجنة

 

 5 العضو دالل جاسم الزايد:

ال، فقد حصــــــلت عل  إجابة وافية من األمت  ســــــيدي الرئيس، 

  هوة الكواري، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالح ات أمرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15وهو إ افة  هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بالتعديل المطروح 

 يكو  لموظفي البلدية المختصة»لتصبح « واألمانة المختصة»عبارة 

 ؟«واألمانة المختصة...

 

 )أغلبية موافقة(

 20 

 الرئيـــــــــــــــس:

المادة التالية، وننتقل إل   هذه المادة بالتعديل المذلور. قرتإذ   

 تفضل األخ مقرر اللجنة.
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 العضو علي عيسى أحمد:

توصـــي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد إعادة الترقيم 13: 12المادة ) 

 .واالستدرا  هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

تفضلي األمت دال  جاسم  هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد.

 

 العضو دالل جاسم الزايد:
 10بعد إعادة الترقيم( تنص  13بداية المادة ) شكرًا سيدي الرئيس، 

، «مع عدم اإلمال  بالقواعد الواردة في قانو  العقوبات»عل  التالي: 

مع عدم »وفي الحقيقة لم نسمع مثل هذه البداية سابقًا، والصحيح 

، وأتمن  أ  يوافق المجلس عل  هذا التعديل، «وبة أشدعق يةاإلمال  بم

إل  المواد، ولكن  3هذا أوالً. ثانيًا: اللجنة مشكورة أ افت المادة 

 15ن رًا  8إل   2أيضًا وتكو   من المواد من  5أقترح أ  تنقل المادة 

هي  5لتناسب الفعل مع األفعا  المقررة بموجب هذه المادة، أل  المادة 

تبقيا  لما  10و 9مخالفة في مسملة التسوير، والمادتا  المتعلقة بال

وتود  »هما وليست فيهما مشكلة. وبخصوص الفقرة التي تقو : 

، من «الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية...

 20، «البلدية»بعد للمة « أو األمانة المختصة»المفترا أ  تضاف عبارة 

  مو و  التصالح مع البلدية أو األمانة بعد ذلك تطرقت المادة إل

المختصة في المواد المنصوص عليها، والنص هنا مص التصالح في 
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فقط، وجعل ذلك مقابل إيدا   14و 13المخالفات المرتكبة في المادتين 

مبلغ يعاد  ثلث الحد األقص  للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية 

في دائرتها، ويجو  التصالح بعد رفع أو األمانة التي وقعت المخالفة 

الدعوى الجنائية بمداء ثلثي الحد األقص  للغرامة أو قيمة الحد األدن  

 5لم يُتعارف عليه، إما أ  ي مذ « ثلث»و« ثلثي»المقرر، واستخدام 

بالحد األدن  للغرامة، وإما ــ في حالة ما إذا أراد المشر  إعطاء م ية 

مذ بنصف الغرامة للحد األدن ، فهذه الج ئية في هذا المجا  ــ أ  يتم األ

تحتا  إل  تعديل، ون رًا إل  وجود عدد من األمور المتعلقة بهذه المادة 

أقترح أ  تعاد إل  اللجنة إلعادة صياغة الج ئيات المتعلقة بالغرامات. 

 10 13هل اتجاهنا فقط هو أ  يتم التصالح وحصره في مخالفة المادتين 

من دو  االمتداد إل  غيرهما من المواد؟ هذا أيضًا  من هذا القانو  14و

يحتا  إل  أ  نرى نطا  الجرائم التي ستدمل في مو و  التصالح والتي 

ستخر  عنه، وهل هذا موجب األمذ به أم ال؟ أل  هنا  بع  الجرائم 

ــ 1»وهو  8البسيطة تم ذلرها في المواد مثل ما تم ذلره في المادة 

 15، «يح ر إشغا  الشوار  والميادينــ 2بات... يح ر عل  مال  المرل

ألن يتاح التصالح في تلك الجرائم؟ هذه تعتبر جرائم بسيطة، ودائمًا 

ي مذ بمبدأ التصالح في الجرائم التي تحسب بمستوى الجنحة التي ال 

يحكم فيها بالحبس، وهذا من مي ة مبدأ األمذ بالتصالح الجنائي، 

تطرقت إليها بداية هي مالح ات  ولذلك قد تكو  المالح ات التي

 20شكلية إجرائية، ولكن الذي يجب أ  تنتبه إليه اللجنة هو هل ستقتصر 
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فقط  14و 13مبدأ التصالح عل  الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

أم ستمده إل  جرائم أمرى تعد بسيطة ومن الممكن األمذ بمبدأ 

مع البلدية أو األمانة  يجو  التصالح»التصالح فيها؟ سمقرأ نص المادة: 

من  14والمادة  13المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 5 ، ومالف ذلك لن تكو  فيه مسملة التصالح، وشكرًا.«هذا القانو 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد. 

 

 10 أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: العضو

باإل افة إل  ما تفضلت به األمت دال   سيدي الرئيس،شكرًا  

ال ايد أرى أ  في هذه المادة من العقوبات ما هي صارمة ألثر من 

الال م، الهدف من و ع عقوبات هو رد  المخطئ عن ارتكابه 

واستمراره في الخطم وليس من أجل أ  أحمله مبالغ لبيرة وميالية، 

 15بغرامة ال تقل عن ممسمائة دينار »: فعندما أقرأ هذه المادة أجدها تقو 

ما هو نو  هذه المخالفة التي سيدفع المخالف « وال ت يد عل  ألف دينار

 5غرامة عن ارتكابها تعاد  ألف دينار؟ المخالفات الواردة في المواد 

ال تتناسب مع الغرامات، أرى أ  هذه العقوبة شديدة، والهدف  10و 9و

الرد ، والرد  ال يكو  بتغليظ العقوبة من العقوبة ليس التعجي  إنما 

 20إنما بالتسامح ومراعاة ال روف، وأرجو من اللجنة أ  تعيد قرارها 

الخاص بهذه الغرامات، فالغرامات شديدة جدًا ومرتفعة وال أعتقد أ  

 أي مواطن يستطيع تحملها، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

طة ن ام فلتتفضل لديها نق شكرًا، األمت دال  جاسم ال ايد 

 . بطرحها

 

 5 :)مثيرةً نقطة نظام( العضو دالل جاسم الزايد

بعد إعادة الترقيم(  13أعلم أ  المادة ) شكرًا سيدي الرئيس، 

، وينطبق ما ورد فيها باعتباره 8و 7و 6و 5و 4و 2مذلور فيها المواد 

جريمة، ولكن هنا  بع  األمور التي ترلنا تفصيلها لالئحة الداملية 

والتي ال تخر  وتعد من األفعا  والممارسات وتعد في مفهوم البلديات 

 10ي أحببت أ  تُشمل، أي ال نذلر المادتين من قبيل المخالفات، هذه الت

، بل نذلر نصًا عامًا مفاده أنه يجو  التصالح في لل األفعا  14و 13

 التي تم إدراجها والتي تتعارا مع أحكام هذا القانو ، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 لنواب. مجلسي الشورى وا

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

مع عدم اإلمال  »بخصوص صدر المادة  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20، هذا النص تم تبنيه في مجلسكم «بالقواعد الواردة في قانو  العقوبات

الموقر، وما لت أذلر أعضاء تحدثوا في هذا المو و ، ولا  هنا  

، ولا  هنا  توافق «أشد مع عدم اإلمال  بمية عقوبة»النص السابق 

في مجلسكم الموقر عل  االلتفاء بهذا النص، هذا أوالً. األمر اآلمر 

الذي أدملنا في إشكالية التصالح هو أ  التصالح لم يكن موجودًا في 
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النص األصلي، واللجنة الموقرة تبنت ج ءًا من النص األصلي ثم تبنت 

موة في مجلس النواب ج ءًا من تعديالت اإلموة في مجلس النواب، واإل

نصوا عل  مادتين أو ثالث فقط فيها مبدأ التصالح مع عدم اإلشارة إل  

مواد أمرى، مع أ  المشرو  األصلي لم يرد فيه مو و  التصالح. قلنا 

 5إ  مبدأ التصالح مبدأ محمود، وأعتقد أنه يرفع العبء عن لثير من 

ذا رأى مجلسكم جهات االمتصاص مثل النيابة العامة أو المحالم، وإ

مرى ــ لما فالموقر التوافق مع مجلس النواب في مو و  التصالح، 

اقترحت األمت دال  ال ايد ــ إعادة المادة إل  اللجنة، حت  تتم دراسة 

جميع المخالفات والجرائم المذلورة، وأعتقد أنه يجب التوافق مع جهة 

 10صالح فيها، االمتصاص، وتحديد الجرائم أو المخالفات التي يمكن الت

وتلك التي ال يمكن التصالح فيها ويجب أ  تسلك الخط القضائي الوارد 

وهو النيابة العامة ثم المحالم، فال بم  من إعادة المادة إل  اللجنة 

 واالتفا  عل  نص بديل عن النص الوارد، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األمت سامية مليل الم يد.  

 

 سامية خليل المؤيد: العضو

أشار  سعادة و ير مجلسي الشورى  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20والنواب واألمت دال  ال ايد في المالح ة الخاصة بصدر المادة، أل  ما 

 ورد في نص الحكومة الموقرة وقرار مجلس النواب أقوى وهو عبارة 

 لما«. مع عدم اإلمال  بمية عقوبة أشد ينص عليها أي قانو   مر» 

عقوبة لكل من يخالف حكم المادة  13الح ت أنه لم تفرد في المادة 

من هذا القانو  مقترح من مجلس  3من هذا القانو ، ونص المادة  3
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النواب ووافقت عليه اللجنة الموقرة وو ع في مشرو  القانو ، ولم تفرد 

 عقوبة لمن مالف نص تلك المادة، وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 ا، تفضلي األمت الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. شكرً 

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

هذه المادة مادة عقوبات، المادة تقو  إ   شكرًا سيدي الرئيس، 

متعلقة باألمالن مثل المنا   والم سسات  8و 7و 6و 4و 2المواد 

 10 100، والعقوبة بين والشرلات، وجعلوا المنا   مع المحالت االستثمارية

دينار، في حين أ  الج ء الثاني من المادة يتكلم عن مخالفة  300و

تتعلقا  بنقل النفايات، أما  10و 9، المادتا  10و 9و  5أحكام المواد 

فتتكلم عن تسوير األرا، وفي الجلسة السابقة لا  هنا   5المادة 

األرا،  راء لبع  األعضاء متعلقة بكيفية مخالفة الشخص صاحب 

 15وماصة إذا لا  األمر محل ن ا  أو يتعلق بميتام، فكيف ندمج اليوم 

ونقرر غرامة لبيرة عل  لل من يخالف  10و 9مع المادتين  5المادة 

أحكام تلك المواد؟ إذا لم يقم الشخص بتسوير أر ه توقع عليه عقوبة 

 دينار، أرى أ  هذا المبلغ لبير، وليس 1000إل   500وهي الغرامة من 

هنا  تناسب بين مو و  تسوير أرا قد تكو  مساحتها بالهكتارات 

 20مع مو و  نقل النفايات، حيث إ  نقل النفايات بطريقة غير صحيحة 

دينار، وهذا مبلغ لبير جدًا،  1000إل   500عقوبته الغرامة من 

والتسوير الذي قد يرتبط بمرا قيمتها بالماليين عقوبته أيضًا الغرامة 

دينار! أرى أنه يجب أ  يكو  هنا  تناسب بين  1000إل   500من 

 الفعل والعقوبة، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 .مقرر اللجنةشكرًا، تفضل األخ  

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 5ردًا عل  س ا  األمت سامية الم يد،  شكرًا سيدي الرئيس، 

وأو ح أ  االستدار  الذي تم  .3حيث قالت إننا لم نفرد عقوبة للمادة 

، 3، وأثناء قراءتي المادة ذلرت المادة 3تو يعه اليوم فيه عقوبة للمادة 

 وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخشكرًا، تفضل سعادة  

 مجلسي الشورى والنواب. 

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

 15تعطيني أ  أتمن  عل  األمت دال  ال ايد  ئيس،شكرًا سيدي الر 

إذنًا صاغية حت  نتفق عل  أمر، فربما ال نحتا  إل  إعادة المادة إل  

، والمادة 14و 13اللجنة. تحدثت هذه المادة عن التصالح في المادتين 

ذلرت فيها جميع المخالفات الموجودة في القانو ، فهي تتكلم  13

، ولل هذه المخالفات 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2عن المواد 

 20 13، فعندما تكلمنا عن التصالح في المادة 13مذلورة في المادة 

فنحن نتكلم عن جميع المخالفات الموجودة، وعندما تكلمنا عن المادة 

فنحن نتكلم عن المخالفات نفسها إذا قام بها شخص اعتباري، إذ   14

ة إل  اللجنة، والقصد من إعاد إل أعتقد أ  المادة وافية وال تحتا  

ـ أ  نصوت عل  المادة، وأعتقد  ـ إذا اقتنعت األمت دال  ال ايد ـ مداملتي ـ
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أ  اللجنة لن تضيف شيئًا طالما أ  لل المخالفات مذلورة في المادة 

، لذلك نصت في التصالح عل  هاتين المادتين، وهذه 14والمادة  13

ودة بحسب األرقام التي المادة فيها تفريعات لكل المخالفات الموج

 أوردتها، وشكرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، تفضلي األمت دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

 10وأشكر سعادة الو ير عل  التو يح الذي  شكرًا سيدي الرئيس، 

أصغيت له جيدًا، فنحن نستفيد من هذه المدامالت، ولكن 

ة ليست فقط متعلقة بذلر الجرائم، ألننا لو اإلشكاليات في نص الماد

نرجع إل  مضابط الجلسات فسنجد أننا تطرقنا إل  بع  المخالفات 

وو حناها، حت  إ  اللجنة أو حت أنه أثناء اجتماعها مع الجهات 

 15أحب  ،المختصة لا  هنا  تبيا  وتو يح لتلك األمور. الج ئية الثانية

لبوعينين أنه فعالً تم التطر  مسبقًا أ  أصحح لسعادة الو ير األخ غانم ا

في المجلس إل  أ  إحدى اللجا  و عت في ديباجة نص مادة عقابية 

لكن المجلس رفضها ولم يتفق معها  «مع عدم اإلمال  بالقواعد»

لم يسبق أ   ناألن ؛«عقوبة ةمع عدم اإلمال  بمي»ورجعنا إل  عبارة 

 20باإل افة إل  أ  هنا  من األعضاء من دمل في أرسينا مثل هذه العبارة. 

ولن أعيد  شرحوا ذلكمسملة تناسب الفعل مع العقوبة المقررة، وقد 

ذلره. أيضًا في حالة التصالح هل سنتوافق في مسملة الغرامات عل  

ثلثين وثلث؟ هنا  أمور ينبغي أ  نساير فيها ما وافقنا عليه في 

ذ بالحد األدن  ونصف الغرامة، أما التشريعات وأرسيناه في مسملة األم
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الدمو  في مسملة الثلثين والثلث فال نتوافق معه. وهنا  بع  التعديالت 

هنا  مواد ستعود إل  اللجنة للمراجعة فالعجلة أ  الخاصة باألمانة. طالما 

. يجب اآل  عل  أعضاء اللجنة بعد أ  سمعوا ةفي هذه المادة غير صحيح

طبيعة الجريمة والعقوبة ــ ولا  لإلموا  في مجلس تعليقاتنا فيما يتعلق ب

 5النواب تفصيل لبع  الجرائم والعقوبات ــ أ  يوائموا بين المجلسين فيما 

يتعلق بالعقوبات والغرامات. دائمًا نقو  إ  باب العقوبات يحتا  إل  تم ٍ، 

ألنه أهم باب في األبواب للها. أتمن  عل  اللجنة تدار  المالح ات 

بديت وليس هنا  مانع من أ  نجلس مع الجهات المعنية لنقار  التي أُ

لمية المخالفات المرتكبة، وإذا لانت تحتل مرتبة عالية أم ال. أنا 

 10مع التشدد في نص العقوبة حت  تمنع من حدوثها، أما إذا لانت جرائم 

عادية ـ وعندنا مبدأ تناسب الجريمة مع العقوبة المقررة ـ فلتممذ اللجنة 

 بالمواءمة والموا نة، وتممذ بآراء األعضاء فيها، وشكرًا. وقتها

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15ش و  وليل شكرًا، تفضل األخ الدلتور نبيل محمد أبوالفتح  

 والتخطيط العمراني. بو ارة األشغا  وش و  البلديات البلديات 

 

 بوزارة األشغال البلديات شؤون وكيل 

 عمراني:شؤون البلديات والتخطيط الو

 20أحببت أ  أو ح نقطة بالنسبة إل   الرئيس، معاليشكرًا  

مخالفات البلدية. نحن لسنا مثل الجهات األمرى عندما نرى المخالفة 

نصدر الغرامة مباشرة، بل هنا  إمطار أو  يشعر الشخص بالقدوم إل  

فرا البلدية للتفاهم معه، وهنا  إمطار ثا ، وفي اإلمطار الثالث ت

و عه يتم اللجوء إل  القضاء والنيابة  وفي حالة عدم إصالحالغرامة، 
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العامة، فالشخص يعط  فترة طويلة للرجو  إل  البلدية للتصالح في أي 

وفي  إمطارينمو و ، فنحن ال نوقع الغرامة من أو  يوم، بل نعطيه 

 اإلمطار الثالث يتم توقيع الغرامة. فالصلح موجود، وشكرًا.

 

 5 :ـسالرئيــــــــــــــ

يا إموا  بعد هذا النقاش األمت دال  ال ايد تطلب إعادة شكرًا،  

المادة إل  اللجنة لم يد من الدراسة وقد بيّنت وجهة ن رها. سعادة الو ير 

حصرتا تقريبًا لل المخالفات، أي ليس هنا   14و 13يقو  إ  المادتين 

عتبر المادة سليمة وت دي الغرا. واألمت تشيء غير مغط ، وبالتالي 

 10مع عدم »طالبت بتغيير العبارة الواردة في بداية نص المادة ال ايد دال  

مع عدم »بحيث تكو  « اإلمال  بالقواعد الواردة في قانو  العقوبات

سنصوت عل  الطلب األسبق وهو إرجا  المادة «. اإلمال  بمية عقوبة أشد

راسة، وإذا لم يح  عل  الموافقة سنعرا المادة إل  اللجنة لم يد من الد

. فهل يوافق المجلس عل  إعادة المادة إل  ال ايد بتعديل األمت دال 

 15 اللجنة لم يد من الدراسة؟

 

 )أغلبية موافقة(
 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20، . وننتقل اآل  إل  المادة التاليةتعاد هذه المادة إل  اللجنةإذ   

 .لجنةمقرر التفضل األخ 

 

 علي عيسى أحمد: العضو

استحداث توصي اللجنة بالموافقة عل   :مستحدثةال( 14)مادة ال 

 25 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
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 :الرئيـــــــــــــــس

األمت دال  جاسم  تفضلي هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 5 العضو دالل جاسم الزايد:

لدي مالح ة عل  نص المادة، وأردت  شكرًا سيدي الرئيس، 

بعد إذنك أ  أستمع إل  رأي الدلتور عصام البر نجي بشمنها فيما 

 يتعلق بالشخص االعتباري، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد. 

 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

مادة  ألثر منظ أنه تم إرجا  المالح شكرًا سيدي الرئيس، 

 15إل  اللجنة، فنتمن  عل  اللجنة دعوة األعضاء لحضور اجتماعهم 

لمناقشتها مع ممثلي ش و  البلديات وإبداء المالح ات حت  ال تتكرر 

 هذه المالح ات في جلسة المجلس القادمة، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20يا أمت  هوة الكواري األخ أحمد به اد يطلب منكم شكرًا،  

تفضل دعوة األعضاء لحضور اجتما  لجنتكم، فلتكن الدعوة عامة. 

رئيس هيئة المستشارين  األخ الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي

 القانونيين بالمجلس. 
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 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

ذهب إل  استحداث هذه  مجلس النواب شكرًا سيدي الرئيس، 

ودائمًا تضاف هذه  ،وأعتقد أ  استحداثها وارد في هذا المجا  ،المادة

المادة إل  مشروعات القوانين حينما ال تكو  واردة في المشرو ؛ وذلك 

 5لمعاقبة الشخص االعتباري باإل افة إل  الشخص الطبيعي الذي يرتكب 

إذا ارتكبت باسمه أو لمنفعته أي من الجرائم »المادة تقو : المخالفة. 

من هذا القانو  وذلك بموافقة أو علم أو  12المنصوص عليها في المادة 

، «أي من أعضاء مجلس إدارته أو رئيس أو مس و  يمثلهتستر أو إهما  

فإ افة هذه المادة صحيحة و رورية ودائمًا ما تضاف في مثل هذه 

 10 األحوا ، وشكرًا.

 

 ـــــــــــس:الرئيــــ

 ؟أمرىهل هنا  مالح ات شكرًا،  

 

 15 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 بتعديل اللجنة؟المستحدثة المادة هذه هل يوافق المجلس عل   

 

 20 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

بتعديل اللجنة. وننتقل اآل  إل  المستحدثة المادة هذه إذ  تُقر  

 تالية، تفضل األخ مقرر اللجنة.المادة ال

 25 
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 العضو علي عيسى أحمد:

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد إعادة الترقيم 15: 13المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

األمت دال  جاسم  تفضلي هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 ال ايد. 

 

 جاسم الزايد:العضو دالل 

 10وتحصيلها بالطريق »أريد تفسيرًا لعبارة  شكرًا سيدي الرئيس، 

، درجنا عل  أ  التحصيل بالطريق اإلداري «اإلداري وحاالت تعديلها

ومت   ؟من يملكها ،«وحاالت تعديلها»عبارة ولكنني أريد أ  أفهم 

ماصة أ  التحصيل اإلداري وأسس تقر؟ أي وعل   ؟قرتوليف  ؟يقررها

 تحصيل األموا  نتيجة هذه المصاريف، وشكرًا.ببط مرت

 15 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األمت  هوة محمد الكواري.  

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 20األخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين  شكرًا سيدي الرئيس، 

 بالمجلس ربما يفيدنا ألثر، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   األخا، تفضل سعادة شكرً 

 25 مجلسي الشورى والنواب. 
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 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

أنا لن أُفتي بوجود المحكمة لما قالت  الرئيس، معاليشكرًا  

لغة هنا   ،، وأقصد اللجنة، لكن من مال  الصياغةال ايد األمت دال 

تعديل المصاريف، وهذا وف، تحصيل المصاريوتقدير المصاريف، 

 5يكو  إذا تم تعديل هذه المصاريف مرة أمرى. الالئحة تنص عل  عشرة 

دنانير في أمر لذا لكن إذا رأت تعديلها فمعتقد أ  النص صحيح من 

وال أعلم إذا لانت هنا  مرامٍ أمرى للجنة. اللجنة تبنت  ،حيث اللغة

التعديل الذي أجراه اإلموا  في مجلس النواب وهو ليس بالنص الذي 

 ورد في مشرو  القانو ، وشكرًا.

 10 

 :الرئيـــــــــــــــس

 .مقرر اللجنةشكرًا، تفضل األخ  

 

 علي عيسى أحمد: العضو

 15تكو  في الالئحة حاالت التعديل  شكرًا سيدي الرئيس، 

الداملية، بحيث يمكن أ  تضع فيها الطر  اإلدارية أو أي تعديل يرد 

 عل  أي مخالفة، فالحاالت التي يتم تعديلها هي ج ء من الالئحة الداملية. 

  

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 أي الئحة داملية؟ 

 

 علي عيسى أحمد: العضو

 الالئحة التنفيذية، وشكرًا. 
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 الرئيـــــــــــــــس:

رئيس  شكرًا، تفضل األخ الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 

 5 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

أنه قد  تعني« وحاالت تعديلها»عبارة  شكرًا سيدي الرئيس، 

ية أو  مرة، ويحصل يكو  هنا  ت لم من المصاريف التي قررتها البلد

فيمكن استجابة للت لم أ  تعد   ،ت لم عن المبالغة في هذه المصاريف

المقصود أ  هذه الغرامات التي تم تحصيلها بالطريق اإلداري، فمعتقد 

 10 بالتعديل أنه ربما يكو  هنا  ت لم فتنتهي البلدية إل  تعديله، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضلي األمت دال  جاسم ال ايد.  

 

 15 العضو دالل جاسم الزايد:

أنا قرأت المادة بالمفهوم اإليجابي الذي  شكرًا سيدي الرئيس، 

. مشرو  القانو  رئيس هيئة المستشارين القانونين بالمجلستفضل به األخ 

تن م الالئحة »أت  بنص أفضل، وأدعو إل  األمذ به ألنه حدد أ  

ة لهذا القانو  القواعد واإلجراءات التي تتبع في شم  اإل الة التنفيذي

 20اإلعفاء  ، أي ورد فيه«وتقدير مصاريفها وطر  تحصيلها واإلعفاء منها

ففي عدة حاالت تم اإلعفاء من  ،منها، ومشكورة ش و  البلديات

إما توافقًا مع قرارات سيادية  ،المصاريف وتم اإلعفاء من بع  الرسوم

توجيهات من الحكومة أو ش و  البلديات ذاتها بنب وإما في هذا الجا

الخاصة، فكيف نمتي في مجلس تممذ بعين االعتبار بع  الحاالت التي 
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مجلس الشورى ونحذف البند الخاص بحاالت اإلعفاء؟ لدي والنواب 

قتراح وأتمن  عل  المجلس الموافقة عليه، ولقد أمذت فيه بمفهوم األخ ا

؛ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلسجي الدلتور عصام البر ن

ألنه هو األيسر واألسهل وهو الذي يعكس العالقة بين ش و  البلديات 

 5تن م »ك أقترح النص اآلتي: لوالتخطيط العمراني وبين النا ، لذ

الالئحة التنفيذية لهذا القانو  القواعد واإلجراءات التي تتبع في شم  

وطر  تحصيلها وحاالت تعديلها واإلعفاء منها،  اإل الة وتقدير مصاريفها

 .«ويتم تحصيل المصاريف بالطريق اإلداري

 

 10 :الرئيـــــــــــــــس

 أي بالرجو  إل  النص اإلصلي؟ 

 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 انعم، بالرجو  إل  النص األصلي، مع األمذ بما أت  به مجلس 

 15الشورى والنواب، وفيه مير للنا ، وبما أت  في مشرو  القانو ، وفيه 

الشورى  رو  القانو  جاء باإلعفاء، ومجلسامير للنا ، حيث إ  مش

والنواب أمذوا بمسملة تعديل الرسوم، وبالتالي نجمع بين األمرين، نضع 

الرسوم، ونعطي حق التعديل في حالة إذا لا  هنا  ت لم أو شكوى، 

األشغا  م نمتي بحاالت اإلعفاء الذي هو مبدأ سائد في و ارة ومن ث

 20ش و  البلديات والتخطيط العمراني، وأتمن  عل  المجلس أ  يقبل و

 بالنص الذي قرأته، وأ  يتم التوافق عليه، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ مالد حسين المسقطي. 

 25 
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 العضو خالد حسين المسقطي:

أتفق مع ما تفضلت به األمت دال  ال ايد  شكرًا سيدي الرئيس، 

، واللجنة احو  أ  الالئحة التنفيذية هي عملية تن يم وليست تحديدً

أغفلت حاالت التعديل وهذا أمر مهم جدًا، ولدي استفسار أتوجه به إل  

 5بالمجلس، فكما هو معروف أ  رئيس هيئة المستشارين القانونين األخ 

و الذي ين م الالئحة التنفيذية، ولكن بالنسبة إل  حاالت القانو  ه

دمل  من حاالت التنفيذية والقانو  واإلجراءات ت التعديل هل الالئحة

إل  حاالت التعديل بو وح في للتطر  التعديل؟ أليس هنا   رورة 

القانو ؟ أرجو أ  يتم ذلر حاالت التعديل. أنا شخصيًا أتوجه إل  اعتماد 

 10جاء في المشرو  األصلي، ألنني أعتقد أ  حاالت التعديل النص لما 

 تُن م في الالئحة التنفيذية عند إصدارها، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، تفضل األخ الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس  

 15 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 

 :رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس

النص الوارد في مشرو  القانو  ينص  شكرًا سيدي الرئيس، 

تن م الالئحة التنفيذية لهذا القانو  القواعد واإلجراءات »عل  التالي: 

 20المتبعة في حالة إ الة المخالفة وتقدير مصاريفها وتحصيلها بالطريق 

 ، وبالتالي من شم  اللوائح التنفيذية للقانو  أ «اإلداري وحاالت تعديلها

تتطر  إل  القواعد واإلجراءات التي تتبع في شم  إ الة المخالفة وتقدير 

مصاريفها وطر  تحصيلها واإلعفاء منها، فهي تحدد اإلجراءات ولكن 

القرار يعود إل  الجهة المختصة. ما ذهب إليه مجلس النواب ينص عل  
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المتبعة  تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانو  القواعد واإلجراءات»التالي: 

في حالة إ الة المخالفة وتقدير مصاريفها وتحصيلها بالطريق اإلداري 

، أيضًا هذا التعديل ال شائبة فيه، وبالتالي النصا  «وحاالت تعديلها

 ليس فيهما تجاو  عل  ما تختص به الالئحة التنفيذية، وشكرًا.

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 ي. شكرًا، تفضلي األمت  هوة محمد الكوار 

 

 زهوة محمد الكواري: العضو

 10أتبن  مقترح األمت دال  ال ايد لوني  شكرًا سيدي الرئيس، 

 اللجنة مع إ افة التعديالت المقترحة، وشكرًا. نائبة رئيس

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا، تفضل األخ مالد حسين المسقطي. 

 15 

 العضو خالد حسين المسقطي:

ا تفضل به األخ رئيس هيئة لم أفهم م شكرًا سيدي الرئيس، 

المستشارين القانونيين بالمجلس، ولكنني أعتقد أ  وجود ما تفضلت 

به األمت دال  ال ايد أفضل من عدم وجوده. س الي هو: هل الالئحة 

 20تعديل؟ ولكنني لم أحصل عل  إجابة، الحاالت  للالتنفيذية تن م 

والالئحة  واألمت دال  ال ايد و حت أنه ال يوجد  رر من التعديل

 التنفيذية ن مت ذلك، وشكرًا.
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 :الرئيـــــــــــــــس

 هل هنا  مالح ات أمرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 :الرئيـــــــــــــــس

 الذي ينص عل وقرأ لكم االقتراح الذي تبنته اللجنة، مإذ  س 

التي تن م الالئحة التنفيذية لهذا القانو  القواعد واإلجراءات »: التالي

تتبع في شم  اإل الة وتقدير مصاريفها وطر  تحصيلها وحاالت تعديلها 

 10هل يوافق  ،«واإلعفاء منها، ويتم تحصيل المصاريف بالطريق اإلداري

 ؟ذلورالمجلس عل  هذه المادة بالتعديل الم

 

 )أغلبية موافقة(

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

إل  المادة التالية،  وننتقلهذه المادة بالتعديل المذلور. قر تإذ   

 تفضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو علي عيسى أحمد:

 20توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد إعادة الترقيم 16: 14المادة ) 

 هذه المادة لما جاءت من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 ـس:الرئيــــــــــــــ

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

إذ  تُقر هذه المادة. وننتقل اآل  إل  المادة التالية، تفضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 15 العضو علي عيسى أحمد:

توصي اللجنة بالموافقة عل   (:بعد إعادة الترقيم 17: 15المادة ) 

 هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالح ات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

ذ  تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل األخ أحمـــد إبراهيــم إ 

 بهـــ اد. 

 

 10 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

أشهر إلعداد وإصدار  3القانو  حدد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الالئحة التنفيذية، والقانو  ينفذ منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة 

جو  أ  ينفذ القانو  من دو  الئحة تنفيذية؟ الرسمية ويتم العمل به، فهل ي

 وشكرًا.

 15 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا، تفضل األخ الدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي رئيس  

 هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

 

 20 رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:

القانو  يتضمن مواد لثيرة، وبع   شكرًا سيدي الرئيس، 

صدور الالئحة التنفيذية، وحينما ينص القانو  إل  مواده يحتا  تطبيقها 

عل  تطبيقه منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، فإنه يمكن 

تطبيق القانو  بالنسبة إل  المواد التي يمكن تطبيقها مباشرة من دو  
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