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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة الشؤون الخارجية 

والدفاع واألمن الوطني بخصوص 

مشروع قانون بإضافة مادة 

( مكررًا إلى ١٨جديدة برقم )

م ١٩٧٥( لسنة ١١القانون رقم )

بشأن جوازات السفر، المرافق 

( لسنة ٧٩للمرسوم رقم )

 م.٢٠١٦
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 م 2018 مارس 26التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين الرابع عشرالتقرير 

 برقمإبضافة مادة جديدة  )  (رقم ) ( لسنة  مشروع قانونخبصوص 
م بشأن جوازات السفر 1975( لسنة 11( مكررًا إىل القانون رقم )18) 

  2016( لسنة 79املرافق للمرسوم رقم )
 من الفصل التشريعي الرابع رابعدور االنعقاد العادي ال

 

 مقدمـة: 

استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب معايل السيد علي بن صاحل      

 ( املؤرخ يف4د 4/ص ل خ أ/ ف695الصاحل رئيس جملس الشورى رقم )

  مشروع قانونوالذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،م2018 مارس 19

( لسنة 11( مكررًا إىل القانون رقم )18)إبضافة مادة جديدة برقم  )  (رقم ) ( لسنة 

على أن تتم  ،2016( لسنة 79رافق للمرسوم رقم )امل ،م بشأن جوازات السفر1975

 دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.
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 إجراءات اللجنة: -أوالً 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 مارس 25املوافق  الستتتتتتتتتتتادس عشتتتتتتتتتتترتدارستتتتتتتتتتتت اللجنة مشتتتتتتتتتتتروع القانون يف اجتماع ا  .1
 م.2018

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتت ا على الوائق املتعلقة مبشتتتتروع القانون مورتتتتوع النظر وال   .2
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -
 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى.  -

 (مرفقهيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنه. ) ةومذكر مشروع القانون املذكور،  -
 

 وقد حضر كل من:وزارة الداخلية، ن اللجنة شارك يف االجتماع وبدعوة م  .3
 

 من شؤون اجلنسية واجلوازات واإلقامة.  فواز انصر اجلريانالرائد  .1

 إدارة الشؤون القانونية./الوزاريةرئيس شعبة اللجان  النقيب حممد يونس اهلرمي  .2

 من إدارة الشؤون القانونية. لنجارافيصل عبدالعزيز  أول املالزم .3

 

 :شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس -

 األستاذ حمسن محيد مرهون              املستشار القانونـي لشـؤون اللجان. .1

 املستشـار القانونـي لشـؤون اللجان.األستاذ خالد جنـاح                      .2
 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة ستر اللجنة ا -

 رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيـًا
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 لناحيةا رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى سالمة مشروع القانون من     
 الدستورية. )مرفق(

 

 يــة:لداخلرأي وزارة ا  -ــًااثلث

قانون رقم  مشروعتتفق وزارة الداخلية مع التعديالت ال  أجراها جملس النواب على مواد      

م 1975( لستتتتنة 11( مكررًا إىل القانون رقم )18) ( لستتتتنة )  ( ةرتتتتافة مادة جديدة برقم )

 . 2016( لسنة 79بشأن جوازات السفر، املرافق للمرسوم رقم )

  

 اللجنــة:رأي  -ــًارابع

( 18مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( ةرافة مادة جديدة برقم )تدارست اللجنة 

( 79م بشأن جوازات السفر، املرافق للمرسوم رقم )1975( لسنة 11مكررًا إىل القانون رقم )

، حبضور ممثلي وزارة الداخلية، واملستشار القانوين لشؤون اللجان ابجمللس، 2016لسنة 

على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا نة واطلعت اللج

واب قرار جملس الن على اللجنة اطلعتكما   ،الدستورية ةقانون من الناحيمشروع اللسالمة 

  .بشأنه

 

ويتألف مشتتروع القانون فضتتالً عن الديباجة من مادتض، تضتتمنت املادة األوىل إرتتافة 
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بشتتتتأن جوازات الستتتتفر،  1975( لستتتتنة 11( مكررًا إىل القانون رقم )18)مادة جديدة برقم 

جترم فعل ورتتتتتتتع ملصتتتتتتتقات أو شتتتتتتتعارات أو عبارات أو عالمات أو أختام أو   ها على أي 

 جزء من أجزاء جواز السفر من ج ات    خمولة، وجاءت املادة الثانية تنفيذية.

 ف إىل ستتد الفراا التشتتريعي يفوأكدت اللجنة على أمهية مشتتروع القانون والذي ي د

بشتتتتتتأن جوازات الستتتتتتفر، و لا ةرتتتتتتافة ن  قانوين جديد  1975( لستتتتتتنة 11رقم )القانون 

  .حلماية جواز السفر البحريين، واحلفاظ على شكل هذه الوثيقة الرمسية اهلامة من العبث هبا

(  م )مشتتتتتتتروع قانون رقاللجنة ابملوافقة من حيث املبدأ على توصتتتتتتتي يف رتتتتتتتوء  لا و 

م بشأن 1975( لسنة 11( مكررًا إىل القانون رقم )18لسنة )  ( ةرافة مادة جديدة برقم )

 القانون مواد مشروع واملوافقة على، 2016( لسنة 79جوازات السفر، املرافق للمرسوم رقم )

 .ما وردت يف اجلدول املرفقكابلتعديالت ال  أجراها جملس النواب عليه  

 املوضوع األصلي واالحتياطي: اختيار مقرري -ـًاخامس

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

 مقررًا أصليــًا.   مسري صادق البحارنةاألستاذ سعادة  .1
 مقررًا احتياطيـًا.  الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودةسعادة  .2

 توصيـة اللجنـة: -ـًادسسا
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ما دار من مناقشتتتتتتتات وما أبدي من نراء أثناء دراستتتتتتتة مشتتتتتتتروع القانون، ف ن  يف رتتتتتتتوء
 اللجنة توصي مبا يلي:

مشروع قانون رقم ) ( لسنة )  ( إبضافة مادة جديدة ن حيث املبدأ على املوافقة م -

م بشأن جوازات السفر، 1975( لسنة 11( مكررًا إىل القانون رقم )18برقم )

 .2016لسنة ( 79املرافق للمرسوم رقم )

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

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                                الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة       

 رئيس اللجنة                                                 انئب رئيس اللجنة    
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 ات السفرم بشأن جواز 1975( لسنة 11ون رقم )ا إلى القان( مكرر  18مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بإضافة مادة جديدة برقم )

 م2016( لسنة 79فق للمرسوم رقم )االمر  

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الديباجة

 

 

 

 

 

 الديباجة
 

    وعلى المرسووو  إضااة ع ارة(

 1976( لسنة 15بقانون رق  )

بوووارووووووووودار قوووانون ال قوبوووا   

إلى ديرةجع مش وع  (وت ديالته 

 القةنون.

 

 الديباجة ب د الت ديل()نص 

 الديباجة
 

  الى ق ا  مجلس الموا قااااع

)وعلى النواب رإضااة ع ارة   

( 15المرسوووووو  بقانون رق  )

باروودار قانون  1976لسوونة 

إلى  (ال قوبووا   وت ووديالتووه 

 ديرةجع مش وع القةنون.

 )نص الديباجة ب د الت ديل(

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

نحن حمد بن عيسوووووووى ةل  لي ة        

 .ملك مملكة البحرين

 الى الدستو ، االطالع رعد

قةنون  نع 11 قم )والى ال ( لسااااااا

رشاااااان جوالاف السااااا  ،  1975

 وتعديالته،

 

 

 

أق  مجلس الشاااااااو   ومجلس 

النواب القةنون اآلتي نصاااااه، وقد 

 صدقنة اليه وأصد نةه:

نحن حموود بن عيسوووووووى ةل  لي ووة        

 .ملك مملكة البحرين

 الى الدستو ، االطالع رعد

( لسااااااانااع 11والى القااةنون  قم )

رشاااااااان جوالاف السااااااا  ،  1975

 وتعديالته،

( 15وعلى المرسوو  بقانون رق  )

نة  باروووووووودار قانون  1976لسووووووو

 ال قوبا   وت ديالته 

ق  مجلس الشااااااااو   ومجلس  أ

النواب القةنون اآلتي نصاااااااه، وقد 

 صدقنة اليه وأصد نةه:

       نحن حمد بن عيسووووووى ةل  لي ة 

 .ملك مملكة البحرين

 الى الدستو ، االطالع رعد

( لسااااااانع 11والى القةنون  قم )

رشااااان جوالاف الساااا  ،  1975

 وتعديالته،

وعلى المرسوووووووو  بقوووانون رق  

باروووووودار  1976( لسوووووونة 15)

 قانون ال قوبا   وت ديالته 

أق  مجلس الشو   ومجلس 

النواب القةنون اآلتي نصه، وقد 

 وأصد نةه:صدقنة اليه 

 

نحن حموود بن عيسوووووووى ةل  لي ووة        

 .ملك مملكة البحرين

 الى الدستو ، االطالع رعد

( لساااااااناااع 11والى القاااةنون  قم )

رشاااااااان جوالاف السااااااا  ،  1975

 وتعديالته،

( 15وعلى المرسووو  بقانون رق  )

نة  قانون  1976لسووووووو باروووووووودار 

 ال قوبا   وت ديالته 

مجلس الشااااااااو    ق   ومجلاس  أ

قةنون اآلتي نصااااااااه، وقد  النواب ال

 صدقنة اليه وأصد نةه:
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 األولىمادة ال

 

 

 

قةنون  قم ) ( 11تُضااااااااةق إلى ال

نع  رشااااااااان جوالاف  1975لسااااااا

( 18السااااااا  ، مةد  جديد  ر قم )

 مك ً ا نصهة اآلتي:

"يعااااةقااااب رت امااااع ال تقاااا  ان 

تجااااةول  ينااااة ا وال  ين د خمساااااااا

أ رعمةئع دينة  ك  من قةم روضا  

 األولىمادة ال
 

 

  إاةد  صااااااود المةد  الى الن و

 الوا د أدنةه.

 ب د الت ديل( المادة)نص 

( لسنع 11تُضةق إلى القةنون  قم )

رشان جوالاف الس  ، مةد   1975

هة 18)جديد  ر قم  ( مك ً ا نصااااااا

 اآلتي:

"ي اقب بغرامة ال تقل عن  مسين 

ا وال تجواوأ برب موادوة دينوار  دينوارا

لف جواأ السووووووو ر بو ب  بتكل من 

 األولىمادة ال

 

  الموا قااااع الى ق ا  مجلس

 النواب رإاةد  صود المةد .

 ب د الت ديل( المادة)نص 

( 11تُضاااااااةق إلى القةنون  قم )

رشاااااااان جوالاف  1975لسااااااانع 

( 18السااااااا  ، مةد  جديد  ر قم )

 مك ً ا نصهة اآلتي:

"ي ووواقوووب بغراموووة ال تقووول عن 

ا وال تجوووواوأ   مسوووووووين دينووووارا

لف بتبرب موووادوووة دينوووار كووول من 

 األولىمادة ال

 

 

( لسنع 11تُضةق إلى القةنون  قم )

رشاان جوالاف السا  ، مةد   1975

يد  ر قم ) هة 18جد ( مك ً ا نصااااااا

 اآلتي:

"ي اقب بغرامة ال تقل عن  مسين 

ا وال تجوواوأ برب مووادووة دينووار  دينووارا

لف جواأ السووووووو ر بو ب  بتكل من 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

أو شاعة اف أو ارة اف  ملصاقةف

أو االمااةف أو أختااةم أو اي  ااة 

الى أي جلء من أجلاء جوال 

 الس   من جهةف اي  مخولع".

 

قوووا   ه عموووداا بوجأء من بجأادووو

بوضووووص ملرووووقا  بو ووووو ارا  بو 

بو عبووارا  بو عالمووا  بو ب تووا  

من بو غيرها  كتابا  بو رسووووما 

على ب  جأء من هوووال النمووواا  

دون بن يكون بجأاء جواأ السووو ر 

 ".م والا بالك

جواأ السووووووو ر بو ب  جأء من 

قووا  بوضوووووووص  ه عمووداا بوبجأادوو

ملرقا  بو و ارا  بو عبارا  

با  بو عالما  بو ب تا   تا بو ك

من هال بو غيرها  بو رسووووما 

على ب  جأء من بجأاء النماا  

دون بن يكون جواأ السووووووو ر 

 ".م والا بالك

 

 

 

 

قووووا   ه عمووووداا بوجأء من بجأادوووو

بوضووووص ملرووووقا  بو ووووو ارا  بو 

بو عبووارا  بو عالمووا  بو ب تووا  

من بو غيرها  كتابا  بو رسوووووما 

على ب  جأء من  هووووال النموووواا 

دون بن يكون بجأاء جواأ السوووو ر 

 ".م والا بالك
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقرها

 الثانيةمادة ال

 ئاايااس مااجاالااس الااول اء  ااالااى

 –ك   يمة يخصاااااااه  –والول اء 

قةنون، ويُعما   يذ أ كةم  ذا ال تن 

ره من اليوم التةلي لتة يخ نشاااااا ه 

  ي الج يد  ال سميع.

 الثانيةمادة ال

  الموا قع الى نص المةد  كمة

 و د  ي مش وع القةنون.

 الثانيةمادة ال

  الموا قع الى نص المةد  كمة

 و د  ي مش وع القةنون.

 الثانيةمادة ال

 ئاااياااس ماااجااالاااس الاااول اء  اااالاااى

 –كا   يماة يخصااااااااه  –والول اء 

تن يااذ أ كااةم  ااذا القااةنون، ويُعماا    

تة يخ نشااااااا ه    تةلي ل ره من اليوم ال

  ي الج يد  ال سميع.
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 م2018 مارس 21التاريخ: 

 
 حممد علي اخلزاعي       احملرتم/ سعادة الدكتور

 رئيــس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني 
 

( مكرًرا 18جديدة برقم ) بإضافة مادةمشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  الموضوع:

م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم 1975( لسنة 11رقم ) قانونال إلى

 م.2016( لسنة 79)

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م، أرفق 2018 مارس 19بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  696، ضمن كتابه رقم )المجلس

( لسنة 11رقم ) قانونال ( مكرًرا إلى18جديدة برقم ) بإضافة مادةرقم ) ( لسنة ) ( 

جنة إلى لم، 2016( لسنة 79افق للمرسوم رقم )م بشأن جوازات السفر، المر1975

لشؤون االشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة 

 .  الخارجية والدفاع واألمن الوطني
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، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها م2018 مارس 21وبتاريخ      

النواب وقرار مجلس  قانون المذكور،ال مشررررررروع، حيث اطلعت على الثالث عشررررررر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشررررررروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

جديدة برقم  بإضرررافة مادةمشرررروع قانون رقم ) ( لسرررنة ) ( ترى اللجنة سرررالمة   

افق م بشررأن جوازات السررفر، المر1975( لسررنة 11رقم ) قانونال ( مكرًرا إلى18)

 من الناحية الدستورية. ،م2016( لسنة 79للمرسوم رقم )

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            
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 (2ملحق رقم )
 

لجنة المرافق العامة  تقرير

والبيئة بخصوص مشروع قانون 

بتعديل بعض أحكام القانون 

م بشأن ٢٠١٤( لسنة ٣٧رقم )

تنظيم عملية استخراج الرمال 

البحرية وبيعها، )المعد في 

ضوء االقتراح بقانون "بصيغته 

المعدلة" المقدم من مجلس 

 النواب(.
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 م2018مارس  28التاريخ : 

 ة املرافق العامة والبيئةلجنل الثامنر تقريال

( لسنة 37مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) خبصوص
القرتاح )املعد بناًء على ا م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها2014

 بقانون بصيغته املعدلة املقدم من جملس النواب(

 الرابعمن الفصل التشريعي  الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمــة :

أرسل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس  م2018مارس  6بتاريخ 

 لا و ( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، 4د4ص ل م ب / ف 689جملس الشورى خطااًب برقم )

ف اللجنة والذي مت مبوجبه تكلي، من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع

( لسنة 37مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )بدراسة ومناقشة 

ا  بقانون )املعد بناًء على االقت  يع ام بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وب2014

اد تقرير دعلى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإع ،املعدلة املقدم من جملس النواب( بصيغته

 . يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من اترخيه ليتم عرره على اجمللسه يتضمن رأي اللجنة بشأن
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 إجراءات اللجنة : -أوالً 

 أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية :لتنفيذ التكليف املذكور 

عي من الفصتتتتتتل التشتتتتتتري الرابعيف دور االنعقاد العادي مشتتتتتتروع القانون تدارستتتتتتت اللجنة ( 1)
، واجتماع ا الثاين عشتتتتر بتاريخ م2018مارس  12عشتتتتر بتاريخ  اجتماع ا احلادييف  الرابع
 م.2018مارس  26

ال  مورتتتتتتتتوع البحث والدراستتتتتتتتة و  القانوناطلعت اللجنة على الوائق املتعلقة مبشتتتتتتتتروع ( 2) 
 اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(.الرأي الدستوري للجنة الشؤون التشريعية والقانونية -أ
 ()مرفققرار جملس النواب ومرفقاته.  -ب

 (قمرفالقانوين. )مشروع القانون املذكور ومذكرات احلكومة وهيئة التشريع واإلفتاء  -ج

 

 كل من:( وبدعوة من اللجنة، شارك يف اجتماعها الثاين عشر  3) 

 اجمللس األعلى للبيئة، حيث حضر:  -

 الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.  ة تد.حممد مبارك بن دين .1
 مستشار قانوين.  السيد أنس يوسف السيد  .2

 

 

 

 العمراين، حيث حضر:وزارة األشغال وشؤون البلدايت والتخطيط  -

 القائم أبعمال الوكيل املساعد للزراعة والثروة البحرية.  د.ابراهيم يوسف أمحد  .1
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 مستشار قانوين بشؤون الزراعة. السيد حممد صادق األمض .2
 

 جهاز املساحة والتسجيل العقاري، حيث حضر: -

 مدير عام املساحة.  السيد انجي سبت سامل -     

 :من األمانة العامة ابجمللس اللجنةاجتماعات شارك يف  -

 ي لشؤون اللجان.تاملستشار القانون ون تد مرهتن محيتحمس السيتد .1

 املستشار القانوين لشؤون اللجان. السيتد خالتد جنتا  حممتتد .2

 املستشار القانوين لشؤون اللجان. السيد عبداملوجود يوسف أمحتد .3

 أول. أخصائي إعالم  السيتد علي عبتاس العترادي .4

 أخصائي إعالم. انتتد سلمتد علي حممتالسي .5

 ابحث قانوين.     ع تتربيتة علي دة أمينتلسيا .6
 

 والسيدة مرمي أمحد الريس. السيدة خولة حسن هاشمتوىل أمانة سر اللجنة  -
 

 اثنيـًا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: 

التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون 
 ( مرفقالدستورية. ) لسالمة مشروع القانون من الناحية مؤكًدا

 

 

 اجلهات املعنية: رأي :اثلثـًا

 .أن بعض التعديالت املقتحة متحققة يف القانون النافذ اجل ات املعنيةبضن ممثلو 
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 اللجنة: رأي :رابعـًا

مشروع القانون، وحبثت أوجه املالحظات ال  مت إبداؤها من قبل  تدارست اللجنة مواد    
ووزارة األشغال وشؤون البلدايت والتخطيط العمراين واجمللس األعلى للبيئة وج از  أعضاء اللجنة

لجنة على ، كما اطلعت الللجنةاملستشار القانوين املساحة والتسجيل العقاري ابإلرافة إىل 
شروع القانون سالمة مية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لرأي جلنة الشؤون التشريع

 .الدستورية ةمن الناحي

ألوىل تضمنت املادة ا –فضالً عن الديباجة  –ويتألف مشروع القانون من ثالث مواد 

بشأن تنظيم عملية  2014( لسنة37( من القانون رقم )1( من املادة )2استبدال البند )

استخراج الرمال البحرية وبيع ا، وال  تضمنت حظر تصدير الرمال البحرية املستخرجة من 

( من 2( من املادة )3البجرين إىل اخلارج دون ورع أي استثناءات، وكذلا استبدال البند )

 ات القانون وال  حظرت استخراج الرمال البحرية يف املناطق احملمية، وأشارت أيضتًا إىل أن 

الوزير املخت  يصدر قرارًا بتحديد مواقع معينة الستخراج تلا الرمال مع مراعاة احملافظة على 

ة من الرمال ( وال  حظرت أيضتًا استخراج كمي6سالمة البيئة البحرية، وكذلا استبدال املادة )

تزيد عن الكمية احملددة للج ة ويف حالة املخالفة يتم ربط تلا الكمية والتصرف في ا، 

مكررًا ( خولت مبقتضاها الوزير املعين  7ونصت املادة الثانية على إرافة مادة جديدة برقم ) 

حرية وعدد برفع تقرير سنوي إىل جملس الوزراء حول املواقع ال  يسمح في ا ابستخراج الرمال ال

املرخ  هلم وكمية الرمال املستخرجة سنويتًا ومستوى تضرر البيئة البحرية، كما نصت  ات 
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( تضمن إقرار عقوبة جناية 8مكررًا ( إىل املادة ) 2املادة على إرافة بند جديد هو البند )

 (، أما املادة الثالثة ف ي تنفيذية.6لكل من خالف أحكام املادة )

نت اللجن ة التعديل الذي أجراه جملس النواب على معظم مواد مشروع القانون،  وقد مثتتتتتتتتتتتتتن

ار من ويصـــــدر قر ( بعد عبارة ) موافقة جملس الوزراءبعد إال أن اللجنة رأت إرتتتتتتتافة عبارة )

( من املادة األوىل 2( البند )2( الواردة يف هناية املادة )الوزير املســــــؤول بتحديد هذه املواقع

ث يُعطى الوزير املخت  صتتتتتتالحية إصتتتتتتدار القرارات الالزمة بتحديد من مشتتتتتتروع القانون، حبي

مال البحرية فيما عدا املناطق احملمية و لا بعد احلصتتتتتتتتتتتتتول على موافقة  مواقع استتتتتتتتتتتتتتخراج الر

جملس الوزراء مبا يضتتتتمن تنظيم عملية استتتتتخراج الرمال البحرية واإلستتتت ام يف احلفاظ على هذا 

ا من مصادر الدخل الوطين وعنصرًا رئيسيً املورد امل م ابعتباره ثروة وطني يف  اة ومصدرًا م متتتتتتتتتتتتتتتتً

 احملافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية مبا حيفظ حقوق األجيال القادمة.
 

ة )( مشروع قانون رقم ) ( لسنمن حيث املبدأ، على  ملوافقةتوصي اللجنة اب عليهو 

م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال 2014( لسنة 37بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

، و لا لس النواب(املعدلة املقدم من جمالبحرية وبيع ا )املعد بناءً على االقتا  بقانون بصيغته 

ة البحرين مبا البيئي يف مملك والن وض ابلعملاألموال العامة للدولة، ألمهيته يف احلفاظ على 

م يات الردبسبب عملومحايت ا من املخاطر ال  مست ا احلياة الفطرية  يضمن احلفاظ على
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رض عقوابت تعزيز اجل ود احلكومية يف محايت ا وف، ابإلرافة إىل والدفان، ومراقبة تلا العمليات

 رادعة للمتالعبض يف الكميات املستخرجة من الرمال البحرية.

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي :: امسـًاخ

( من الالئحة الداخلية جمللس الشتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لن  املادة ) 
 اختيار كل من:

 

 مقررًا أصليـًا  املهندسة زهوة حممد الكواري ادةـسع .1
 امقررًا احتياطيً   األستـاذ علي عيسى أمحـدادة ـسع .2

 

 توصية اللجنة:  سادسـًا:

، ف ن مشتتتتتروع القانونيف رتتتتتوء ما دار من مناقشتتتتتات وما أبدي من نراء أثناء دراستتتتتة 
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

مشــــــــــروع قانون رقم ) ( لســــــــــنة ) ( بتعديل بعض من حيث املبدأ، على  املوافقة -
م بشــــأن تنظيم عملية اســــتخراج الرمال 2014( لســــنة 37أحكام القانون رقم )

املقدم من جملس  املعدلةعها )املعد بناًء على االقرتاح بقانون بصـــــــــيغته البحرية وبي
 .النواب(

وذلك ابلتفصــــيل الوارد يف اجلدول املوافقة على نصــــوص مواد مشــــروع القانون،  -
 املرفق.
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 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

  علي عيسى أمحد علي                              د.حممد علي حسن علي          

 انئب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة                  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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بوأن تنظي  عملية است را  الرمال البحرية وبي ها  2014( لسنة 37قانون رق  ) ( لسنة ) (  بت ديل ب ض بحكا  القانون رق  )موروع 
 )الم د بناء على االقتراح بقانون بريغته الم دلة المقد  من مجلس النواب(

 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

 الديباجة
 
 

نحن حمد بن عيسوووووووى ةل  لي ة 

 ملك مملكة البحرين.

 رعد االطالع الى الدستو ، 

( لسنع 37والى القةنون  قم )

رشان تنظيم امليع  2014

 استخ اج ال مة  الر  يع وريعهة، 

 الديباجة
 
 

 دون تعدي 
 
 
 
 

 الديباجة
 
 
الموا قع الى نص الديرةجع كمة  -

 و د  ي مش وع القةنون.

 
 
 

 

 الديباجة
 

 

 

     نحن حمد بن عيسوووووووى ةل  لي ة 

 ملك مملكة البحرين.

 رعد االطالع الى الدستو ، 

( لسنع 37والى القةنون  قم )

رشان تنظيم امليع  2014

 استخ اج ال مة  الر  يع وريعهة، 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

أق  مجلس الشو   ومجلس 

النواب القةنون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنة اليه وأصد نةه:

 

أق  مجلس الشو   ومجلس 

النواب القةنون اآلتي نصه، وقد 

 صدقنة اليه وأصد نةه:

 المادة األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المادة األولى

 

الوا د  ي  (3)تتيي   قم الرند  -

 .(2)مقدمع المةد  إلى 

 

 :)النَص رعد التعدي (

 المادة األولى

 

 

 المادة األولى

ق ا  مجلس  الموا قع الى -

 (3) قم الرند النواب رتتيي  

 .(2)الوا د  ي مقدمع المةد  إلى 

 

 

 

 المادة األولى
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

 

( الرند 1يُسترد  رنصوص المواد )

( من 6(، و)3( الرنااد )2(، و)2)

 2014( لسااااااانع 37القةنون  قم )

رشااااااااان تنظيم امليع اساااااااتخ اج 

ال مة  الر  يع وريعهة، النصوص 

 اآلتيع: 

 ( :2( البند )1المادة )

 

ي ظ  تصدي  ال مة  الر  يع  -2

المستخ جع  ي مملكع الر  ين 

 إلى الخة ج.

 

 مقدمة المادة:

 (1)يُساااااترد  رنصاااااوص المواد 

، و  (2)الرنااد  (2)، و(2)الرنااد 

لسنع  (37)من القةنون  قم  (6)

رشااااااااااان تنظيم املياااع  2014

اساااااااتخ اج ال مااااة  الر  يااااع 

 وريعهة، النصوص اآلتيع: 

 ( :2( البند )1المادة )

 

 دون تعدي 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :2( البند )1المادة )
 

( 1الموا قع الى نص المةد  ) -

( كمة و د  ي مش وع 2الرند )

 القةنون.

 

 مقدمة المادة:

  (1)يُساااااااترد  رنصاااااااوص المواد 

، و  (2)الرناااد  (2)، و(2)الرناااد 

لسااااانع  (37)من القةنون  قم  (6)

رشااااااااااان تنظيم امليااااع  2014

اسااتخ اج ال مة  الر  يع وريعهة، 

 النصوص اآلتيع: 

 ( :2( البند )1المادة )

 

ي ظ  تصدي  ال مة  الر  يع  -2

المستخ جع  ي مملكع الر  ين 

 إلى الخة ج.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :3( البند )2المادة )
 

ي ظ  اساااااااتخ اج ال مااااة   -3

الر  يع  ي المنةطق الم ميع التي 

ق ا اف،  ل ين وا ن قوا ل ت اااادد ااااة ا

 

 

 ( :3( البند )2المادة )

 

   قرر المجلس تغيير رقم  البند

في عنوان المادة والترقيم  (3)

 .(2) إلى

 :)النَص رعد التعدي (

 ( :2( البند )2المادة )
 

ي ظ  اساااااااتخ اج ال ماااة   -2

الر  ياااع  ي المناااةطق الم مياااع 

التي ت دد ة القوانين والق ا اف، 

وتقت ح اللجناااع  يماااة اااادا  اااذه 

 

 ( :3( البند )2المادة )

الموا قع الى ق ا  مجلس  -

 ي  (3)تتيي   قم  الرند النواب ر

 ،(2)انوان المةد  والت قيم إلى 

 م  إج اء التعدي  التةلي:

ب د موافقة ارة   )إضة ع  -

( رعد ارة   مجلس الوأراء

ويردر قرار من الوأير )

 (المسؤول بتحديد هال المواقص

 الوا د   ي نهةيع المةد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :2( البند )2المادة )
 

ي ظ  اساااااااتخ اج ال مااااة   -2

الر  يع  ي المنةطق الم ميع التي 

ق ا اف،  ل ين وا ن قوا ل ت اااادد ااااة ا



94 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

وتقت ح اللجناااع  يماااة اااادا  اااذه 

المناااةطق مواق  معيناااع  ي الر   

اة   الساااااااتخ اج ال مة ، م  م ا

الم ااة ظااع الى ساااااااالمااع الريئااع 

الر  ياااع واااادم تع يا ال ياااة  

 الر  يع للخط . ال ط يع والث و 

 

ويصد  ق ا  من الولي  المسؤو  

 رت ديد  ذه المواق .
 

 

 

 

المنااةطق مواق  معينااع  ي الر   

السااااااتخ اج ال مة ، م  م ااة  

الم ااة ظااع الى ساااااااالمااع الريئااع 

الر  يااع وااادم تع يا ال يااة  

الاا ااطاا يااااع والااثاا و  الااراا اا يااااع 

 للخط .

ماان الااولياا   ويصااااااااااد  قاا ا 

 المسؤو  رت ديد  ذه المواق .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 6الموا قع الى نص المةد  ) -

 كمة و د  ي مش وع القةنون.

وتقت ح اللجناااع  يماااة اااادا  اااذه 

المناااةطق مواق  معيناااع  ي الر   

اة   الساااااااتخ اج ال مة ، م  م ا

الم ااة ظااع الى ساااااااالمااع الريئااع 

الر  ياااع واااادم تع يا ال ياااة  

 ال ط يع والث و  الر  يع للخط .

 

ولي  المسؤو    من الويصد  ق ا

ب د موافقة  رت ديد  ذه المواق 

 .مجلس الوأراء
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

 ( :6المادة )

ي ظ  الى الجهااع الم خص لهااة 

اساااااااتخ اج كميع من ال مة  أكث  

 من الكميع الم دد  لهة.

 

وتقوم اإلدا   المختصاااااااع رةلث و  

الر  يااع رضااااااارط الكميااع اللائااد  

والتصااا ق  يهة، وتؤو   صااايلع 

 الخلانع العةمع للدولع.ريعهة إلى 

 

 

 

 

 ( :6المادة )

 

 دون تعدي 

 

 :(6المادة )

ي ظ  الى الجهع الم خص لهة 

استخ اج كميع من ال مة  أكث  

 من الكميع الم دد  لهة.

وتقوم اإلدا   المختصع رةلث و  

الر  يع رضرط الكميع اللائد  

والتص ق  يهة، وتؤو   صيلع 

 الخلانع العةمع للدولع.ريعهة إلى 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

 المادة الثانية

 

 

 

 

 

 7تُضاااااااااةق مااةد  جااديااد  ر قم )

 2مك  اً(، ورنااااد جااااديااااد ر قم )

( من القةنون 8مك  اً( إلى المةد  )

رشااااااان  2014( لساااااانع 37 قم )

 المادة الثانية

 

 مقدمة المادة:

  مقدمة المادة  صياغةإعادة

 على النحو الوارد أدناه.

 :)النَص رعد التعدي (

 

( 37يُضوووووواف قلى القانون رق  )

نة  بوووووووووأن تنظي   2014لسووووووو

عملية است را  الرمال البحرية 

 2وبي هووا:  مووادة جووديوودة برق  )

( 2مكرراا(  وبنوود جووديوود برق  )

 المادة الثانية

 

الموا قع الى ق ا  مجلس  -

رإاةد  صيةاع مقدمع النواب 

 المةد .

 

 

 

 

 

 

 المادة الثانية

 

 

 

 

( 37يُضوووووووواف قلى القانون رق  )

بوووأن تنظي  عملية  2014لسوونة 

است را  الرمال البحرية وبي ها:  

مكرراا(   2موووادة جوووديووودة برق  )

( قلى المووادة 2وبنوود جووديوود برق  )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

تنظيم امليااع اساااااااتخ اج ال مااة  

 الر  يع وريعهة، نصهمة اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ويُ ووواد ترتيوووب 8قلى الموووادة )

 باقي بنود المادة  نرهما اآلتي: 

 

 

 

 2الموادة ) –مكرراا(  7الموادة )

 :مكرراا( ب د الت ديل

 

 

 

  ( 7تغيير رقم المرررادة  )ًمكررا

 (.مكرراً  2إلى  )

 

 

 

 

 

 2الموادة ) –مكرراا(  7الموادة )

 :مكرراا( ب د الت ديل

الموا قااااع الى ق ا  مجلس  -

 النواب رإج اء التعديالف التةليع:

 مكرراً(  7غيير رقم المرررادة )ت

 (.مكرراً  2)إلى 

( ويُ وووواد ترتيووووب بوووواقي بنود 8)

 المادة  نرهما اآلتي: 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مكرراا( 7المادة )

 

يُ    تق ي  سنوي من قر  الولي  

ستتال   المعني ان تنظيم صيد وا

   تغيير كلمرررة )المعني( الواردة

فرررري السرررررررررر ررررر األول إلررررى 

 (.المسؤول)

   تصررررررويأ الخ أ الم بعي في

كلمة )ومسررررررتوا( الواردة في 

ب  لتصررررررر لصرررالرررث               السررررررر ر ا

 (.ومستوى)

 

 )ب د الت ديل النَص(

 :(مكرراا  2المادة )

 

يُ    تق ي  سااااااانوي من قراااا  

ان تنظيم  المسوووووووؤولالولي  

   تغيير كلمرررة )المعني( الواردة

فرررري السرررررررررر ررررر األول إلررررى 

 (.المسؤول)

   تصررررررويأ الخ أ الم بعي في

كلمة )ومسررررررتوا( الواردة في 

ب  لتصررررررر لصرررالرررث                 السررررررر ر ا

 (.ومستوى)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(مكرراا  2المادة )

 

يُ    تق ي  سنوي من قر  الولي  

ان تنظيم صااااااايااااد  المسوووووووؤول
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

و ماااةياااع الث و  الر  ياااع لمجلس 

الول اء  و  المواق  التي يسااام  

 يهة رةسااااااتخ اج ال مة  الر  يع، 

هم، وكميااااع  ل لم خص  وااااادد ا

ال مااة  المساااااااتخ جااع سااااااانويااةً، 

ومسااااتوي تضاااا   الريئع الر  يع 

 ي  ذه المواق ، ومساااااااتو  تاث  

   الر  يع  يهة.ال ية

 

 

 

 

 

صااايد واساااتتال  و مةيع الث و  

الر  ياااع لمجلس الول اء  و  

الاامااواقاا  الااتااي يسااااااااماا   اايااهااااة 

رااةساااااااتخ اج ال مااة  الر  يااع، 

وااااادد الم خص لهم، وكميااااع 

ال مة  المساااااااتخ جع سااااااانويةً، 

تضاا   الريئع الر  يع  ومسووتو 

 ي  ذه المواق ، ومساااااتو  تاث  

 ال ية  الر  يع  يهة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واساااتتال  و مةيع الث و  الر  يع 

ق   موا ل لول اء  و  ا مجلس ا ل

التي يسم   يهة رةستخ اج ال مة  

الر  ياااع، واااادد الم خص لهم، 

وكميع ال مة  المستخ جع سنويةً، 

تضاااا   الريئع الر  يع  ومسووووتو 

 ي  ذه المواق ، ومساااااااتو  تاث  

 ال ية  الر  يع  يهة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –مكرراا(  2( بنووود )8الموووادة )

( ب وود قعووادة 2( بنوود )8المووادة )

 :الترقي 

 

 

حذف كلمة )مكرراً( من ترقيم  -

 المادة.

تغيير رسم كلمة )مئة( الواردة  -

في السرررر ر األول من المادة إلى 

 (.مائة)

صررررررياغة الفقرة األ يرة إعادة  -

 على النحو الوارد أدناه.

 

 –مكرراا(  2( بنووود )8الموووادة )

( ب وود قعووادة 2( بنوود )8المووادة )

 :الترقي 

الموا قااااع الى ق ا  مجلس  -

 النواب رإج اء التعديالف التةليع:

 ذق كلمع )مك  اً( من ت قيم  -

 المةد .

تغيير رسم كلمة )مئة( الواردة  -

في السرررر ر األول من المادة إلى 

 (.مائة)

 إعادة صياغة الفقرة األ يرة. -
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

 : مكرراا( 2( بند )8المادة )

 

يٌعااةقااب رااةلت امااع  – مكرراا( 2)

التي ال تقااا  ان اشااااااا ين ألق 

دينااة  وال تجااةول مئااع ألق دينااة  

( 6كاا  من خااةلق أ كااةم المااةد  )

 من  ذا القةنون.

عةقب  لع تك ا  المخةل ع يُ و ي  ة

ق  ان  رةل رس مد  ال ت المخةلق 

شااه  وال تليد الى ثالثع شااهو ، 

و ي  ةلع تك ا  ة م   أخ    ي 

السااااانع ذاتهة تكون العقورع ال رس 

مد  ال تق  ان ثالثع شاااااااهو  وال 

 )النَص ب د الت ديل(

 

 (:2( بند )8المادة) 

 

عةقب رةلت امع التي ال تق   -2 يٌ

ان اشااااااا ين ألق دينااااة  وال 

جةول  دةت ك  من  ما نة   ألق دي

( من  ذا 6خةلق أ كةم المةد  )

 القةنون.

و ي  ةلع تك ا  المخةل ع يُعةقب 

المخةلق رةل رس مد  ال تق  ان 

شه  وال تليد الى ثالثع شهو ، 

وبووووالغرامووووة التي ال تقوووول عن 

 

 

 

 (:2( بند )8المادة)

 

يٌعااةقااب رااةلت امااع التي ال تقاا   -2

ان اش ين ألق دينة  وال تجةول 

ألق دينااة  كاا  من خااةلق  مووادووة

 ( من  ذا القةنون.6أ كةم المةد  )

عةقب  لع تك ا  المخةل ع يُ و ي  ة

ق  ان  رةل رس مد  ال ت المخةلق 

شااه  وال تليد الى ثالثع شااهو ، 

وبالغرامة التي ال تقل عن برب ين 

نار وال تجاوأ مادتي بلف  بلف دي

ديووونووووار  بو بوووواحوووود  هوووواتووويووون 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 النص بعد التعديل جنةتوصية الل قرار جملس النواب

تليد الى سنع ويُس ب الت خيص 

 نهةئيةً.

برب ين بلف دينوووار وال تجووواوأ 

مووادتي بلف دينووار  بو بوواحوود  

لووغووى  هوووواتوويوون الوو ووقوووبووتوويوون  ويووُ

ا.  التر يص نهاديا

تر يص  ل غى ا ل ُي ين  و ت ب قو ل  ا

ا.  نهاديا

 المادة الثالثة

الى  ئيس مجلس الول اء 

 يذ تن - ُك   يمة يخصه –والول اء 

 ذا القةنون، ويُعم  ره من اليوم 

التةلي لتة يخ نش ه  ي الج يد  

 ال سميع. 

 المادة الثالثة

 دون تعدي 

 المادة الثالثة

الموا قع الى نص المةد  كمة  -

 .و د  ي مش وع القةنون

 المادة الثالثة

الى  ئيس مجلس الول اء 

 يذ تن - ُك   يمة يخصه –والول اء 

 ذا القةنون، ويُعم  ره من اليوم 

التةلي لتة يخ نش ه  ي الج يد  

 ال سميع.
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 م2018 مارس 7التاريخ: 

 
 احملرتمحسن علي       حممد علي / سعادة الدكتور

 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 
 

( 37قانون رقم )ال بعض أحكاممشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل  الموضوع:

 المعد بناًء على)بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها  م2014لسنة 

 مقدم من مجلس النواب(.ال )بصيغته المعدلة( قترا  بقانوناال

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

علي بن صالح الصالح رئيس  معالي السيدم، أرفق 2018 مارس 6بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من4د  4ص ل ت ق / ف  690، ضمن كتابه رقم )المجلس

بشأن تنظيم  م2014( لسنة 37قانون رقم )ال بعض أحكامرقم ) ( لسنة ) ( بتعديل 

غته )بصي قترا  بقانوناال المعد بناًء على)عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها 

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك ، م من مجلس النواب(مقدال المعدلة(

 .  داء المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئةلمناقشته وإب
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، عقدت لجنة الشررؤون التشررريعية والقانونية اجتماعها م2018 مارس 7وبتاريخ      

مجلس النواب وقرار  قانون المذكور،ال مشررررررروع، حيث اطلعت على الثاني عشررررررر

 وذلك بحضور المستشار القانوني بالمجلس. بشأنه،

 لمبادئ إلى عدم مخالفة مشررررررروع القانون –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

ون قانال بعض أحكاممشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل ترى اللجنة سالمة   

د المع)بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها  م2014( لسنة 37رقم )

ة من الناحي ،مقدم من مجلس النواب(ال )بصرررريغته المعدلة( قترا  بقانوناال بناًء على

 الدستورية.

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                     
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                            

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة المرافق العامة 

والبيئة بخصوص االقتراح 

( من ٤٣بقانون بتعديل المادة )

قانون إيجار العقارات، الصادر 

( لسنة ٢٧بالقانون رقم )

م، والمقدم من صاحبتي ٢٠١٤

العضوين: جميلة علي السعادة 

 سلمان، ودالل جاسم الزايد.
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 م2018مارس  18 التاريخ :

 

 للجنـة املرافق العامة والبيئة السابعالتقريـر 

( من قانون إجيار العقارات ، الصادر ابلقانون 43االقرتاح بقانون بتعديل املادة )بشأن 
 ،2014لسنة  (27رقم )

 واملقدم من سعادة العضو مجيلة علي سلمان، وسعادة العضو دالل جاسم الزايد 

 رابعمن الفصل التشريعي ال الرابعدور االنعقاد العادي 

 : مقدمــة
 

ص ل م ب/  666) رقم معايل رئيس جملس الشورىكتاب   املرافق العامة والبيئةاستلمت جلنة      

قتا  اال اللجنة بدراسة ومناقشةم ، والذي مت مبوجبه تكليف 2018فرباير  4املؤرخ يف ( 4د 4ف

، 2014( لسنة 27( من قانون إجيار العقارات ، الصادر ابلقانون رقم )43ديل املادة )بقانون بتع

م على أن تت، واملقدم من سعادة العضو مجيلة علي سلمان، وسعادة العضو دالل جاسم الزايد

 جمللس. اليتم عرره على  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،تدراسته وإبداء املالحظا

 إجراءات اللجنة: -أوالً 
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 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

فرباير  11تدارستتتتتتتتتتتتتتتت اللجنة االقتا  بقانون املذكور يف اجتماع ا التاستتتتتتتتتتتتتتتع بتاريخ  .1
 م.2018فرباير  21م، واجتماع ا العاشر بتاريخ 2018

2.  
اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتتت ا على الوائق املتعلقة ابالقتا  بقانون مورتتتتتتتتوع البحث  .3

 والدراسة وال  اشتملت على ما يلي:
 

 )مرفق(االقتا  بقانون ومذكرته اإليضاحية. -

م من دور االنعقاد 2014مايو  22( بتاريخ 2مضتتتتتتتتتتتبطة اجللستتتتتتتتتتتة االستتتتتتتتتتتتثنائية رقم ) -
 (مرفقالفصل التشريعي الثالث. )العادي الرابع من 

 )مرفق(. رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -

 

وبدعوة من اللجنة شــــارك يف اجتماعها العاشــــر ســــعادة األســــتاذة مجيلة علي ســــلمان  -
 عضو جملس الشورى.

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة ابجمللس: -

 املستشار القانونتي لشؤون اللجان.    السيتد حمستن محيتد مرهتون  .1
 أخصائي إعالم.    السيتد علي حممتد سلمتتان .2

 
 والسيدة مرمي أمحد الريس. ،سر اللجنة السيدة خولة حسن هاشم توىل أمانة -

 

 رأي اللجنة: -اثنيـًا
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الشؤون  رأي جلنةتدارست اللجنة االقتا  بقانون ومذكرته اإليضاحية، واطلعت على      

ومت ، توريةالدس قانون من الناحيةوالذي جاء مؤكًدا لسالمة االقتا  ب التشريعية والقانونية

ة علي وسعادة األستا ة مجيلاستعراض وج ات النظر ال  دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة 

 رأت اللجنة أن االقتا  بقانون جاء تلبيةوقد ، لشؤون اللجانشار القانوين واملستسلمان 

م ةصدار 2014( لسنة 27( من القانون رقم )43إلزالة الغموض عن الفقرة )أ( من املادة )

قانون إجيار العقارات وال  تن  على )جيوز الطعن يف قرار اللجنة أمام احملكمة الكربى املدنية، 

ة عشر يومتًا تبدأ من اتريخ صدور القرار أو إعالنه حبسب األحوال، ويكون و لا خالل مخس

حكم احملكمة يف الطعن هنائيتًا(، و لا ملا أارته من إشكاالت يف التطبيق العملي أمام احملاكم 

( يف الدور 2يف عدم صحة تفس  إرادة املشرع الثابتة يف مضبطة اجللسة االستثنائية رقم )

م )مرفق(، حيث أصدرت حمكمة 2014مايو  22ل التشريعي الثالث بتاريخ الرابع من الفص

م 5/9/2017جلسة  -2016( لسنة 197التمييز البحرينية حكم ا يف الطعن رقم )

والقاري )بعدم جواز الطعن ابلتمييز على األحكام الصادرة من احملاكم الكربى املدنية استئنافتًا 

ا ، وإ  إن ما هبت إليه حمكمة التمييز يف تفس ها خمالف مللقرارات جلنة املنازعات اإلجيارية(

 هبت إليه إرادة املشرع عن إقرار مناقشة املادة وتفس ها األمر الذي يستدعي رفع  لا 

 الغموض أو اخلطأ يف التفس  و لا بتعديل الفقرة املذكورة حبيث يصبح ن  املادة كالتايل:

 

 املادة األوىل
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( 27( من قانون إجيار العقارات الصادر ابلقانون رقم )43)أ( من املادة )يستبدل بن  الفقرة 
 الن  اآليت: 2014لسنة 

 (43املادة )

أ. جيوز الطعن يف قرار اللجنة أمام احملكمة الكربى املدنية و لا خالل مخسة عشر يومتًا تبدأ 
الطعن  ئيتًا وجيوزمن اتريخ صدور القرار أو إعالنه حبسب األحوال، ويكون حكم احملكمة هنا

 يف ابلتمييز طبقتًا لإلجراءات واملواعيد املنصوص علي ا يف قانون حمكمة التمييز.
     

رأت اللجنة وجاهة هذا االقتا  بقانون ومربراته واألسباب ال  وبناًء على ما تقدم،   
وخدمة مجيع ساواة واملكما رأت اللجنة أن االقتا  بقانون سيس م يف حتقيق العدالة   بتيَُن علي ا

قواعد قانونية  ، و لا ملا يسعى إليه من تطبيقأفراد اجملتمع ويزيل أي لبس بشأن تفس  القانون
تتسم ابملرونة وتعربن عن إرادة املشرع و لا جبواز الطعن على حكم احملكمة الكربى املدنية أمام 

تعديل املادة ب قتا  بقانونانت ت اللجنة بعد املناقشة إىل جواز نظر االلذا حمكمة التمييز، 
، واملقدم من سعادة 2014( لسنة 27( من قانون إجيار العقارات، الصادر ابلقانون رقم )43)

  .العضو مجيلة علي سلمان، وسعادة العضو دالل جاسم الزايد
 

 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : -اثلثـًا

( من الالئحة الداخلية جمللس الشتتتتتتتتتتتتتتورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لن  املادة )      
 اختيار كل من :
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 مقررًا أصليــًا.  واريد الكموة حمزهسعادة املهندسة  .1

 مقررًا احتياطيـًا.  سعادة األستاذ علي عيسى أمحــد .2

 

 توصية اللجنة: -رابعـًا

 مبا يلي: ، ف ن اللجنة توصيأبدي من نراءدار من مناقشات وما يف روء ما      
 

( من قانون إجيار العقارات، الصادر 43االقرتاح بقانون بتعديل املادة )جواز نظر  -

، واملقدم من سعادة العضو مجيلة علي سلمان، 2014( لسنة 27ابلقانون رقم )

 .وسعادة العضو دالل جاسم الزايد

 الزم ،،،واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ ال
 

  د.حممد علي حسن علي     علي عيسى أمحد علي                                     

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة          رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 م2018 فبراير 21التاريخ: 
 

 

 احملرتمحسن علي       حممد علي / سعادة الدكتور
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 
( من قانون إيجار العقارات، الصادر 43الموضوع: االقترا  بقانون بتعديل المادة )

م، والمقدم من سعادة العضو جميلة علي سلمان، 2014( لسنة 27بالقانون رقم )

  وسعادة العضو دالل جاسم الزايد.

 

 طيبة وبعد،،تحية 

 
 

م، أرفق معالي السيد علي بن صال  الصال  رئيس 2018 فبراير 4بتاريخ      

االقترا  بقانون ، نسخة (4د  4ص ل ت ق/ ف  667م )المجلس، ضمن كتابه رق

( لسنة 27( من قانون إيجار العقارات، الصادر بالقانون رقم )43بتعديل المادة )

، وسعادة العضو دالل جاسم جميلة علي سلمانم، والمقدم من سعادة العضو 2014

عليه  إبداء المالحظاتإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته و الزايد،

 .للجنة المرافق العامة والبيئة
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عقدت لجنة الشررررررؤون التشررررررريعية والقانونية م 2018 فبراير 21و  7 يوبتاريخ    

 ،المذكور قانونقترا  باال، حيث اطلعت على العاشررررررر والحادي عشرررررررها ياجتماع

 .بحضور المستشار القانوني للجنة وذلك ،مذكرته اإليضاحيةو

ادئ لمب قانونقترا  بإلى عدم مخالفة اال –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

 .  وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

( من قانون إيجار العقارات، 43المادة )االقترا  بقانون بتعديل ترى اللجنة سالمة      

م، والمقدم من سعادة العضو جميلة علي 2014( لسنة 27الصادر بالقانون رقم )

 من الناحية الدستورية.، ، وسعادة العضو دالل جاسم الزايدسلمان

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                 

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             

 

 

 
 
 
 
 


