
 

 

 
 

  قرار بشأن والبيئة  العامة املرافق جلنة  تقرير
 الشورى جملس  قرار حول النواب  جملس 
  أحكام بعض بتعديل قانون  مشروع  خبصوص

  تنظيم بشأن م2014 لسنة( 37) رقم القانون
  ،وبيعها  البحرية الرمال استخراج  عملية

  -املعدلة بصيغته- بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)
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 م.2020 نوفمبر 03التاريــــــخ: 

 صاحـب املعالـي علـي بـن صالـح الصالـح     املوقــر
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

قرار مجلس النواب لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن  تقريريسرني أن أرفع إلى معاليكم  

( لسنة 37مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص

بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها )المعّد بناًء على االقتراح بقانون  2014

برجاء التفضل بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه . اب(م من مجلس النو"بصيغته المعدَّلة" الُمقدَّ 

 على المجلس الموقر.

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

                                             

                              

 

 الدكتور حممد علي حسن علي  
 رئيــس جلنــة املرافـق العامـة والبيئة              

 المرفقات: 

 تقرير اللجنة. .1
 رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  .2
 رأي المجلس األعلى للبيئة.  .3
 قرار مجلس النواب ومرفقاته. .4



ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 العنوان

مشروع قانون بتعديل قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 

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

المعدَّلة" الُمقدَّم من مجلس البحرية وبيعها )المعدّ بناًء على االقتراح بقانون "بصيغته 

 النواب(

 اقتراح من مجلس النواب الموقر أصل مشروع القانون

الفصل التشريعي  – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  -م2020أكتوبر  09 اإلحالة إىل اللجنة

 الخامس

الفصل التشريعي  – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  -م 2020 نوفمبر 02 انتهاء اللجنة من املناقشة

 الخامس

 2 عدد االجتماعات

 - العرض على اجللسة

 مضمونه

وحماية البيئة والحياة الفطرية من األضرار الناجمة عن  حماية الرمال البحرية

عمليات استخراج الرمال البحرية، وذلك بالحد من االستخراج الجائر للرمال البحرية 

التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة لكل من يقوم باستخراج كميات 

 من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها.

 مواد 3ديباجة +  هبنيت

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 مبجلس الشورى والقانونية

 سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية.

 خالصة آراء اجلهات املختصة
 اللجنةالتي حضرت 

 أي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:ر

الحكومة الموقرة، وأنها ال ترى محال أفادت الوزارة بأنها توافق على ما جاء في مذكرة 

للتعديالت المقترحة ألن التشريعات النافذة ذات العالقة كافية لتحقيق األهداف. وأنها ال 

( من المادة 3(، والبند )1( من المادة رقم )2ترى محال للتعديالت الواردة على )البند

 (.6مكرر(، واستبدال المادة رقم ) 7(، والمادة رقم )2رقم )

 أي المجلس األعلى للبيئة:ر

أوضح المجلس بأنه يشاطر الحكومة الموقرة فيما ذهبت إليه من رأي لتحقق الغاية 

 المرجوة من مشروع القانون في التشريعات النافذة.

 

 التمسك بالقرار السابق للمجلس. جملس النوابتوصية 

 التمسك بالقرار السابق للمجلس. توصية اللجنة مبجلس الشورى

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



 

 

 م2020 نوفمبر 03التاريخ: 

 (4رقم: )تقرير ال

 

جلنة املرافق العامة والبيئة تقرير  
  صوصخب

 قرار جملس النواب 
 بشأن 

 قرار جملس الشورى 
 خبصوص 

بشأن تنظيم عملية استخراج  2014( لسنة 37مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
م من جملس النواب(.

َّ
قد

ُ
لة" امل

َّ
 على االقرتاح بقانون "بصيغته املعد

ً
 بناء

ّ
 الرمال البحرية وبيعها )املعد

 

من الفصل التشريعي اخلامس الثالثدور االنعقاد العادي   

 

 : مقدمـة
رئيس مجلس صاحب المعالي علي بن صالح الصالح ، أرسل م2020 اكتوبر 19بتاريخ 

بشأن مواصلة ( 3د  5ص ل م ب / ف  417خطاب رقم )الإلى لجنة المرافق العامة والبيئة  الشورى

دراسة مشروعات القوانين التي ال زالت قيد الدراسة لدى اللجنة من دور االنعقاد السابق لدراستها 

مشروع  صوصقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخوإعداد تقرير بشأنها ، ومنها 

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

على أن تتم  ،م من مجلس النواب(وبيعها )المعّد بناًء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" الُمقدَّ 

 دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.



 

 

 إجراءات اللجنة: -أوالً 
 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

في دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي  –آنف الذكر  –مشروع القانون  تدارست اللجنة (1)

 م.2020نوفمبر من العام  02أكتوبر و 26( المنعقدان بتاريخ 4( و)3الخامس في اجتماعيها رقمي )

 

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالقرار موضوع البحث والدراسة والتي  (2)

 :اشتملت على

 القرار السابق لمجلس الشورى ومبرراته. -

 )مرفق(رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.  -

  )مرفق(رأي المجلس األعلى للبيئة.  -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  -

 

 حضر االجتماع من األمانة العامة لمجلس الشورى:  (3)

 هيئة املستشارين القانونيني

 لشؤون اللجان قانونيالمستشار ال علي عمر األستاذ عبدالرحيم

 .باحث قانوني سلومـنادر ال يعلالسيد 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. أيوب علي طريفيد ـالس



 

 

 أمين سر لجنة. دانة إبراهيم الشيخالسيدة 

 إدارة العالقات واإلعالم

 .إعالم مشرف علي عباس العراديالسيد 

 .أخصائي إعالم الحلواجيصادق جعفر السيد 

 

ا: 
ً
 :رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيثاني

أفادت الوزارة بأنها توافق على ما جاء في مذكرة الحكومة الموقرة، وأنها ال ترى محال 

محال للتعديالت المقترحة ألن التشريعات النافذة ذات العالقة كافية لتحقيق األهداف. وأنها ال ترى 

 7(، والمادة رقم )2( من المادة رقم )3(، والبند )1( من المادة رقم )2للتعديالت الواردة على )البند

 (.6مكرر(، واستبدال المادة رقم )
 

ا: رأي اجمللس األعلى للبيئة:
ً
 ثالث

مشروع أوضح المجلس بأنه يشاطر الحكومة الموقرة فيما ذهبت إليه من رأي لتحقق الغاية المرجوة من 

 القانون في التشريعات النافذة.
 

 

 



 

 

ا: 
ً
 رأي اللجنة:رابع

بخصوص مشروع قانون قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى تدارست اللجنة 

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

 "بصيغته المعدَّلة" الُمقدَّم من مجلس النواب(.وبيعها )المعدّ بناًء على االقتراح بقانون 

على منه  المادة األولىفضال عن الديباجة من ثالث مواد، نصت  يتألف مشروع القانون

سالف  2014( لسنة 37( من القانون رقم )6(، )3( بند )2)(، 2( بند )1استبدال نصوص المواد )

برقم  اجديدً  ا( مكرًرا، وبندً 7يدة برقم )مادة جد المادة الثانيةالذكر بنصوص جديدة، وأضافت 

التفصيل  ىتنفيذية، وذلك عل المادة الثالثة( من القانون المذكور، وجاءت 8( مكرًرا إلى المادة )2)

 الذي سيرد في التقرير.

وحماية البيئة والحياة الفطرية من  الرمال البحريةالى حماية  يهدف مشروع القانون

ت استخراج الرمال البحرية، وذلك بالحد من االستخراج الجائر األضرار الناجمة عن عمليا

للرمال البحرية التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة لكل من يقوم باستخراج كميات 

 من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها.

ن دور االنعقاد وكان مجلس النواب الموقر قد أصدر قراره بجلسته الثانية والعشرين م

م بالموافقة على 2018فبراير  27العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 

 مشروع القانون مع إجراء تعديل طفيف على الصياغة.

ولدى عرض مشروع القانون على مجلس الشورى فقد أصدر قراره بجلسته المنعقدة 

دي األول من الفصل التشريعي الخامس بالموافقة م بدور االنعقاد العا2019مارس  17بتاريخ 

 على مشروع القانون بعد إجراء تعديالت جوهرية على نصوص مواده.



 

 

وإليضاح مدى التوافق واالختالف بين المجلسين نورد فيما يلي نصوص مواد مشروع القانون 

 ورأي كل من المجلسين على النحو التالي:

 القانون:المادة األولى من مشروع أوال: 

السند القانوني  قرار جملس الشورى قرار جملس النواب نص مشروع القانون النص النافذ
 لقرار جملس الشورى

 (:2( بند )1المادة ) -1

يحظر تصدير "

الرمال المستخرجة 

خارج مملكة 

البحرين إال بموافقة 

 "مجلس الوزراء.

يحظر تصدير "

الرمال البحرية 

رجة في المستخ

إلى مملكة البحرين 

 ".الخارج

 

الموافقة على المادة 

كما وردت 

 بمشروع القانون.

 

عدم الموافقة على 

 قرار مجلس النواب

واإلبقاء على النص 

 النافذ.

عدم الموافقة 

 لألسباب اآلتية:

أن النص الوارد  .أ

بمشروع القانون 

حظر التصدير 

مطلقا، ولم يعِط 

الحق لمجلس 

الوزراء في استثناء 

التصدير تنفيذًا 

الستراتيجية 

الحكومة في 

استثمار موارد 

الدولة وتحقيق 

 أهدافها.



 

 

السند القانوني  قرار جملس الشورى قرار جملس النواب نص مشروع القانون النص النافذ
 لقرار جملس الشورى

أن  .ب

الثروات البحرية 

واستغاللها يجب أن 

تكون تحت رعاية 

الحكومة باعتبارها 

الجهة المستأمنة 

على ثروات البالد 

وحماية أموالها 

إعماال لنص المادة 

 ( من الدستور.47)

أن الحظر  .ج

المطلق لتصدير 

الرمال يتعارض 

تشارك به مع ما 

المملكة في مشاريع 

استراتيجية مع دول 

مجلس التعاون 

لدول الخليج 

العربي وقد يكون 

له تأثير سلبي على 



 

 

السند القانوني  قرار جملس الشورى قرار جملس النواب نص مشروع القانون النص النافذ
 لقرار جملس الشورى

هذه الدول التي 

ترتبط المملكة معهم 

 بعالقات متبادلة.

أن النص الوارد  .د

بمشروع القانون ال 

يتسم بالمرونة 

الالزمة لمواجهة ما 

قد يستجد من أمور 

وما قد يطرأ من 

ف، ويقف ظرو

حائاًل أمام ما قد 

تسفر عنه األبحاث 

العلمية مستقبال من 

اشتمال رمال 

المملكة من عناصر 

الزمة للدخول في 

بعض الصناعات 

الدولية التي 

تستوجب تصدير 



 

 

السند القانوني  قرار جملس الشورى قرار جملس النواب نص مشروع القانون النص النافذ
 لقرار جملس الشورى

تلك الرمال 

 للخارج.

 (:3( بند )2المادة ) -2

يحظر استتتتتتتخراج "

التترمتتتتال متتن غتتيتتر 

التتتتمتتتتواقتتتتع التتتتتتتتتي 

 ".يحددها الوزير.

 

استتتتتتتخراج يحظر "

الرمال البحرية في 

المنتتتتاطق المحميتتتتة 

التتتتتتتتتي تتتتتحتتتتددهتتتتا 

التتتتتتتتقتتتتتتتتوانتتتتتتتتيتتتتتتتتن 

والتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتترارات، 

ما  وتقترح اللجنة في

عتتدا هتتذه المنتتاطق 

في  قع معينتتتتة  موا

البحر الستتتتتتتتخراج 

الرمال، مع مراعاة 

التتمتتحتتتتافتتظتتتتة عتتلتتى 

ستتتتتتتتالمتتتتة التتبتتيتتئتتتتة 

التتتبتتتحتتتريتتتتة وعتتتتدم 

تتتعتتريتتض التتحتتيتتتتاة 

ثروة  ل فطريتتتتة وا ل ا

 البحرية للخطر.

الموافقة على المادة 

كما وردت 

بمشروع القانون، 

تغيير رقم البند  مع

في عنوان  (3)

المادة ليكون برقم 

.)2( 

 

الموافقة على قرار 

مجلس النواب 

تغيير رقم البند ب

في عنوان  (3)

المادة والترقيم إلى 

إضافة ، مع (2)

بعد موافقة عبارة )

( الوزراءمجلس 

في عجز المادة 

الواردة بالمشروع 

ويصدر بعد عبارة )

قرار من الوزير 

المسؤول بتحديد 

 .(هذه المواقع

وذلك لألسباب 

 اآلتية:

أن مجلس  .أ

هو الوزراء 

الراعي لمصالح 

عمال بنص  الدولة

أ( من /47) المادة

التي تنص الدستور 

على أنه "يرعى 

مجلس الوزراء 

مصالح الدولة، 

اسة ويرسم السي

العامة للحكومة، 

ويتابع تنفيذها، 

ويشرف على سير 

العمل في الجهاز 

 الحكومي".



 

 

السند القانوني  قرار جملس الشورى قرار جملس النواب نص مشروع القانون النص النافذ
 لقرار جملس الشورى

ويصدر قرار من 

الوزير المسؤول 

بتحديد هذه 

 "المواقع.

إن إضافة عبارة  .ب

"بعد موافقة مجلس 

الوزراء" يجعل 

نص المادة 

المعروضة متفًقا 

( 1مع نص المادة )

 ( النافذ.2بند )

إن الهدف من  .ج

استبدال النص هو 

الحفاظ على البيئة 

والحياة الفطرية، 

وهذا الهدف متحقق 

بالفعل حيث يوجد 

قانون متكامل للبيئة 

وهو المرسوم 

( 21بقانون رقم )

، 1996لسنة 

ويوجد قانون أيضا 

بشأن حماية الحياة 

الفطرية هو 



 

 

السند القانوني  قرار جملس الشورى قرار جملس النواب نص مشروع القانون النص النافذ
 لقرار جملس الشورى

المرسوم بقانون 

( لسنة 2رقم )

المعدل  1995

 بالمرسوم بقانون

( لسنة 12رقم )

ومن ثم فال  2005

مبرر للتعديل 

الوارد بمشروع 

 القانون.

 (:6المادة ) -3

 

 

 

 

 

فتتي حتتتتالتتتتة قتتيتتتتام "

مرخص  ل جهتتتتة ا ل ا

لها باستتتخراج كمية 

من الرمال أكثر من 

الكمية المحددة لها، 

يتتتتتكتتتتتون لتتتتت دارة 

 

 

 

 

 

على الجهة يحظر "

 لتتتهتتتتا التتتمتتترختتتص

استتتتخراج كمية من 

الترمتتتتال أكتثتر متن 

 الكمية المحددة لها.

وتتتتتتتقتتتتتتوم اإلدارة 

الموافقة على المادة 

كتتتتتمتتتتتا ورد فتتتتتي 

 مشروع القانون.

 

إعادة صياغة -

( ليكون 6المادة )

نصها على النحو 

 اآلتي:

يحظر استخراج "

كمية من الرمال 

أكثر من الكمية 

المحددة 

وتقوم  .بالترخيص

اإلدارة المختصة 

وتمت إعادة 

صياغة المادة 

 لألسباب اآلتية:

أن عبارة  .أ

"الجهة المرخص 

لها" تثير مشكالت 

في داللة المقصود 

منها، وهل 

تنصرف إلى 

الشخص الطبيعي 



 

 

السند القانوني  قرار جملس الشورى قرار جملس النواب نص مشروع القانون النص النافذ
 لقرار جملس الشورى

المختصتتتتتتة بالثروة 

التتتتبتتتتحتتتتريتتتتة حتتتتق 

التصتتتتتتترف بالكمية 

التتتتزائتتتتدة، وتتتتتؤول 

حصتتيلة بيع الرمال 

التتتتتتتتبتتتتتتتتحتتتتتتتتريتتتتتتتتة 

المستتتخرجة الزائدة 

مة  عا نة ال إلى الخزا

 ".للدولة.

المختصتتتتتتة بالثروة 

البحريتتتتة بضتتتتتتتبط 

التتكتتمتتيتتتتة التتزائتتتتدة 

والتصتتتتتتترف فيهتتا، 

وتؤول حصتتتتتتتيلتتتتة 

بيعهتتا إلى الخزانتتة 

 ".العامة للدولة.

 

بالثروة البحرية 

بضبط الكمية 

الزائدة والتصرف 

فيها، وتؤول 

 حصيلة بيعها إلى

 الخزانة العامة".

 

المرخص له أم 

الشخص االعتباري 

فقط وبصفة خاصة 

عند تجريم فعل 

استخراج الرمال 

بكمية أكبر من 

الكمية المحددة 

 رخيص.بالت

عدم وجود  .ب

تعريف لعبارة 

"الجهة المرخص 

لها" وإلزالة اللبس 

حول مدلول هذه 

العبارة خاصة وأن 

كلمة "جهة" ال 

تنصرف إلى 

األشخاص 

 الطبيعيين.

أن نصوص  .ج

( 37القانون رقم )



 

 

السند القانوني  قرار جملس الشورى قرار جملس النواب نص مشروع القانون النص النافذ
 لقرار جملس الشورى

بشأن  2014لسنة 

تنظيم عملية 

استخراج الرمال 

البحرية وبيعها ورد 

بها في أكثر من 

موضع عبارة 

ه"، "المرخص ل

ولذلك ارتأى 

مجلس الشورى 

وبحق إعادة 

صياغة المادة على 

 النحو المتقدم.

  

 

 

 

 



 

 

 المادة الثانية من مشروع القانون:ثانيًا: 

 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب مشروع القانون النص النافذ
السند القانوني 

 لقرار جملس الشورى

 ( مكرًرا:7بالنسبة إلضافة المادة ) -1

 

 ال يوجد

يُرفع تقرير سنوي "

متتن قتتبتتتتل التتوزيتتر 

المعني عن تنظيم 

صتتتتتتيد واستتتتتتتغالل 

وحتتمتتتتايتتتتة التتثتتروة 

مجلس  ل حريتتتتة  ب ل ا

التتتتتتوزراء حتتتتتتول 

المواقع التي يستتتمح 

فيهتتتا بتتتاستتتتتتتتخراج 

الرمتتتتال البحريتتتتة، 

وعتتتتدد التتمتترختتص 

لهم، وكمية الرمال 

المستخرجة سنوياً، 

ومستتتتتوي تضتتتترر 

البيئتتتة البحريتتتة في 

هتتتتذه التتتتمتتتتواقتتتتع، 

ومستتتتتتتتتتتوى تتتتتأثتتر 

 7تغيير رقم المادة )

 2مكرراً( إلى )

والموافقة  (امكررً 

على المادة، بعد 

استبدال كلمة 

"المسؤول" بكلمة 

 "المعني".

 

الموافقة على قرار 

 مجلس النواب.

)وهي المادة الوحيدة التي 

 اتفق عليها بين المجلسين(.

 

ألهمية التقرير 

السنوي، والوقوف 

على أعداد 

المرخص لهم، 

وكمية الرمال 

المستخرجة، ومدى 

 تضرر البيئة.



 

 

 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب مشروع القانون النص النافذ
السند القانوني 

 لقرار جملس الشورى

يتتتتاة التتبتتحتتريتتتتة التتحتت

 ".فيها

 (:8( مكرًرا إلى المادة )2بالنسبة إلضافة البند ) -2

 (:8المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يُعاقب بالحبس  -1"

والغرامة التي ال 

تقل عن ثالثين ألف 

دينار وال تجاوز 

مائة ألف دينار أو 

بإحدى هاتين 

( 2نص البند )

مكرًرا المضاف إلى 

( كما ورد 8المادة )

 بمشروع القانون:

 

 

 

 

 

 

 

 

يٌعتتاقتتب بتتالغرامتتة "

التتتتتي ال تتتقتتتتل عتتن 

عشتتترين ألف دينار 

ئتتتة اوال تجتتتاوز متتت

ألف دينتتار كتتل من 

مادة  خالف أحكام ال

ف كلمة حذ-

 )مكرراً( من ترقيم

إعادة و ،المادة

( 2البند )صياغة 

( 8من المادة )

 كاآلتي:

 

 

 

 

 

 

يٌعاقب بالغرامة  "

التي ال تقل عن 

عشرين ألف دينار 

 مائةوال تجاوز 

ألف دينار كل من 

خالف أحكام المادة 

( 8حذف المادة )

( مكرًرا 2البند )

ادة الوارد في الم

الثانية من مشروع 

مع إضافة  القانون

( من المادة 1البند )

( إلى المادة 8)

األولى من مشروع 

القانون وإعادة 

صياغته ليكون 

 كاآلتي:

يُعاقب بالحبس .1"

والغرامة التي ال 

تقل عن ثالثين ألف 

دينار وال تجاوز 

مائة ألف دينار أو 

بإحدى هاتين 

وذلك لألسباب 

 اآلتية:

أن المجلس  .أ

( 8أضاف المادة )

( إلى المادة 1بند )

األولى من مشروع 

القانون باعتبار أن 

هذا البند ليس بندًا 

جديدًا يتم إضافته، 

بل هو بند مستبدل 

ومحله المادة 

 األولى.

أن المجلس  .ب

أبقى على صياغة 

( 1( بند )8المادة )

من القانون القائم 

وأضاف رقم المادة 

( بعد عبارة "كل 6)



 

 

 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب مشروع القانون النص النافذ
السند القانوني 

 لقرار جملس الشورى

العقوبتين كل من 

المادة خالف أحكام 

( من 2( والمادة )1)

وفي  هذا القانون.

حالة تكرار 

المخالفة تضاعف 

 العقوبة.

دون اإلخالل  -2

بمسؤولية الشخص 

الطبيعي، يعاقب 

الشخص االعتباري 

بالغرامة 

المنصوص عليها 

في هذا القانون إذا 

وقعت المخالفة 

لحسابه أو باسمه أو 

من أحد العاملين 

لديه أو من أحد 

 ممثليه.

 ( متتتتتتن هتتتتتتذا6)

 القانون.

وفي حالة تكرار 

يُعاقب  ،المخالفة

المخالف بالحبس 

مدة ال تقل عن شهر 

وال تزيد على ثالثة 

شهور، وفي حالة 

تكرارها مرة أخرى 

في السنة ذاتها 

تكون العقوبة 

الحبس مدة ال تقل 

عن ثالثة شهور وال 

تزيد على سنة 

ويُسحب الترخيص 

 ".ا.نهائيً 

 

( من هذا 6)

 القانون.

وفي حالة تكرار 

المخالفة يُعاقب 

المخالف بالحبس 

مدة ال تقل عن شهر 

وال تزيد على ثالثة 

وبالغرامة شهور، 

التي ال تقل عن 

أربعين ألف دينار 

وال تجاوز مائتي 

ألف دينار، أو 

بإحدى هاتين 

ويُلغى  العقوبتين،

 الترخيص

 ".نهائياً.

 

العقوبتين كل من 

 خالف أحكام المواد

( من هذا 6، 2، 1)

وفي حالة ، القانون

تكرار المخالفة 

تضاعف 

 العقوبة.".

 

من يخالف أحكام 

(" 2(، )1المواد )

الواردة في المادة، 

بحيث تطبق العقوبة 

الواردة بالنص 

النافذ على كل من 

يخالف أحكام المواد 

(1( ،)2( ،)6 ،)

( 1علًما بأن المادة )

باستخراج  خاصة

الرمال بدون 

ترخيص والمادة 

( خاصة 2)

باستخراج الرمال 

من غير المواقع 

التي يحددها الوزير 

( خاصة 6والمادة )

باستخراج كمية 

رمال تزيد عن 

الكمية المرخص 

 باستخراجها.



 

 

 قرار جملس الشورى قرار جملس النواب مشروع القانون النص النافذ
السند القانوني 

 لقرار جملس الشورى

يُعاقب على  -3

الشروع في 

ارتكاب الجريمة 

بنصف العقوبة 

المقررة للجريمة 

 .."التامة

 

إلعادة النظر فيه للمرة الثانية، على ضوء التعديالت التي أجراها  أُعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب

 ( من الدستور.82مجلس الشورى عمال بنص المادة )

من دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قرر مجلس النواب الموقر  2020مارس  03وبجلسة 

لى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية التمسك واالصرار على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إ

 ( من الدستور.84عماًل بنص المادة )

للمرة الثانية بمعرفة اللجنة وتم استعراض نصوص مواده، وتم تبادل وجهات  تم دراسة مشروع القانون

النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وبعد االطالع على مالحظات الجهات المعنية وسائر 

لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل ( من الدستور والتي تنص على أنه "84األوراق واالطالع على المادة )

ى مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديالت جديدة على عل

عاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن مشروع القانون. وفي هذه الحالة يُ 

 .".يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق

 

 



 

 

 م، فلم تجد اللجنة سوى المفاضلة بين أحد الخيارين اآلتيين:وعلى ضوء ما تقد

 قبول قرار مجلس النواب. الخيار األول:

 اإلصرار على القرار السابق لمجلس الشورى. الخيار الثاني:

ولقد فاضلت اللجنة بين الخيارين المذكورين، على ضوء ما استخلصته من مراجعة نصوص مواد مشروع 

تعديالت عليه، وبعد أخذ رأي المستشار القانوني، وتقدير مدى مواءمة التعديالت الواردة القانون، وما تم من 

بمشروع القانون وأنسبها للمصلحة العامة، وأرجحها إلى كفالة أدنى هذه المصالح وزنا، فلم تجد أرجح من 

 التوصية على إصرار مجلس الشورى على قراره السابق.

 م.2019مارس  17لتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى الصادر بجلسة وبناًء عليه فإن اللجنة توصي با

 

اخامس
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: :ـ

 ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من:39إعماالً لنص المادة )

 مقرًرا أصليــــــًـا.   منى يوسف خليل المؤيــــــد -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.   رضا إبراهيم عبدهللا منفردي -2

 

 

 

 

 

 



 

 

ا: 
ً
 توصية اللجنة:سادس

 في ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي باآلتي:

م بدور االنعقاد 2019مارس  17التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ  -

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون العادي األول من الفصل التشريعي الخامس بشأن 

بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها )المعّد بناًء  2014( لسنة 37رقم )

 اح بقانون "بصيغته المعدَّلة" الُمقدَّم من مجلس النواب(.على االقتر

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                                     الكعبيمجعة مجعة حممد 
 رئيس اللجنة                                                ةنائب رئيس اللجن     

 

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

رأي وزارة األشغال وشؤون البلديات 
 .والتخطيط العمراين

 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس

 













 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 لثاملرفق الثا
 اجمللس األعلى للبيئةرأي 

 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس











 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 الرابعاملرفق 
 قرار جملس النواب ومرفقاته

 
 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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  3د  5/ ف  ل م ب  ص 417الرقم: 
م  2020أكتوبر  19التاريخ:   

 

 سعادة الدكتور حممدعلي حسن علي   احملرتم

 رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 
 

 إشااااالى  إااااااب اااااايف ى تمااااااث  ي اااااا  ت  يخ ل ااااا   ا ااااال    ي   ااااا   خااااالى  

م  خصاااا ا ت  دااااام رى ااااام تناااايف  لز  ا اااا      ااااا      ااااا  2020أكخاااا  يف  18 

 اي   ا ىس ا ى ا  خمم  ي ايف  تن ر ى      لر  اسل ق.

 يفياااااب  اخمااااايفم  ا ااااا  ر  اخ ااااالى يف  يخ ا ااااام  خاااااا   ينااااايف  لز   ااااا      

 ىف هااال إاي ااال  ً هيااا    لرى يهااال  ااااب يااا   س أ  ااالس ياسااالز  ي اااا   ا لرتااام ت 

 أاصله ثالثم أال يع تن ًلى خ .ت    

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

 علي بن صاحل الصاحل
 رئيس جملس الشورى

 المرفق: 
 كشف بالموضوعات لدى اللجنة -



 

Tel. : +973 17 716500 – Fax : 17 715715 – P.O.Box :10105 – Kingdom of Bahrain 

www.shura.bh 

 

 جلنة املرافق العـامة والبيئة املوضوعات قيد الدراسة لدى
 

  ي ض ع ًلى    لحلام  اسل  م  

10 /02/2020 
م  1٩٩٦( اسااا م 2تنااايف ع اااال  ي  خ ااا  ا   اااو أحمااالم  ييفاااا م   ااال  ي ىاااام   

 ناااإي إشاااطلس  اعااايف)  ا لتااام   ي ااا  ت ضااا ق   ااااج س   ااال  ي  ي ااا م تااان ت اااا  
  ان ىى(

18/03 /2020 
م  2002( اسااا م  20(( تااان  ييفاااا م   ااال  ي ىاااام  ٧(تنااايف ع اااال  ي  لاااااة  س  يااالر  

  ااااااخطالس  ح ل ااااام  ااااااع    اةءيف ااااام   ي ااااا  ت ضااااا ق  ناااااإي ً يااااايم داااااي  
   اج س   ل  ي " صيطخ   ي  ام"  ي  م تن ت ا   ا   ب

02 /03/2020 
( اساااا م  2٩تناااايف ع ااااال  ي  اداااا  ى  ا اااال  ي  اةءاااايفم   ييف فااااق اا يفااااا م ىااااام( 

 م. 2018

04/03 /2020 

( اسااا م  2٥ تنااايف ع اااال  ي  خ ااا  ا  يااالر   اسلراااام تااان  ييفاااا م   ااال  ي ىاااام  
م  ناااااإي ًءصااااايا كاتااااام إ نااااالق  ًعااااا  يف  اة يااااام  اخءخيااااام ت ت ااااال ق  201٥

 اخ  اااو   تنااايف ع اااال  ي  اضااالفم ف ااايف  ي  ااا   إااااب  يااالر   ا ل يااام تااان  ييفاااا م 
م  ناااإي ًءصااايا كاتااام إ نااالق  ًعااا  يف  اة يااام  201٥( اسااا م  2٥  ااال  ي ىاااام  

ر   ا ل يااااام تااااان  اخءخيااااام ت ت ااااال ق  اخ  اااااو   تنااااايف ع اااااال  ي  خ ااااا  ا  يااااال
م  ناااإي ًءصااايا كاتااام إ نااالق  ًعااا  يف  201٥( اسااا م  2٥ ييفاااا م   ااال  ي ىاااام   

 - اة ياااام  اخءخياااام ت ت اااال ق  اخ  ااااو   ي اااا     اااالق  اااااب   اج حاااالز   اااا     
  ي  تم تن ت ا   ا   ب. - صيطهل  ي  ام

0٩/02 /2020 
م  ناااإي  2014( اسااا م  3٧تنااايف ع اااال  ي  خ ااا  ا   اااو أحمااالم  ا ااال  ي ىاااام   

 ً ياااايم   اياااام  اااااخخيف ح  ايفتاااالس  اةءيف اااام   ي هاااال  ي اااا  ت ضاااا ق   اااااج س
 .  ل  ي " صيطخ   ي  ام"  ي  م تن ت ا   ا   ب(

 













































 

 مــرفــق

(1) 
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 للمجلس:األمين العام 

افق العامة والبيئة 2(: املشاريع بقانون: )8البند ) شكرا معالي الرئيسة،  (: تقرير لجنة املر

)مصاغ بناء على اقتراح بقانون )املعدل( بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون 

م، 2014( لسنة 37)بصيغته املعدلة( من مجلس النواب( بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 وشكرا معالي الرئيسة.بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. 
 

 الرئيـــسة:

 شكرا، سعادة النائب أحمد الدمستاني مقرر اللجنة تفضل. 

 

 يوسف الدمستاني )املقرر( :النائب أحمد 

 أطلب تثبيت تقرير اللجنة في مضبطة الجلسة. 

 

 الرئيـــسة :

 هل يوافق املجلس على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ 

افقة(  )أغلبية مو

 (10)انظر امللحق رقم

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة:

 أغلبية موافقة، تفضل. 
 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

م بشأن 2014( لسنة 37بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 

صيغته املعدلة تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها املعد بناء على االقتراح بقانون ب

 املقدم من مجلس النواب.

 

 الرئيـــسة :



بأسماء الراغبين في التداخل وإبداء  فاهناك مالحظات، ألن لدي كش تلن أسأل إذا كان 

 املالحظات، سعادة النائب محمود البحراني تفضل.
 

 البحراني:النائب محمود مكي 

شكرا معالي الرئيسة، باملبدأ معالي الرئيسة أنا ضد استخراج الرمال من البحر وأتمنى أن  

تتجه الحكومة على استيراد الرمال بدل تدمير البيئة البحرية التي هي أساسا أسوأ من الجراف أو 

زارة الحالي مع عملية الصيد بالجراف، أي قانون ينظم ويحد من خطورة العملية أنا معها، وضع الو 

االستخراج إن الوزارة بصراحة غير قادرة على حصر التراخيص املمنوحة الستخراج الرمال 

البحرية، وكيف يعقل أن يعتمد احتساب إيرادات بيع الرمال حسب التقارير التي تقدمها الشركات 

ي )شيل الرمل وادفع التي تستخرج الرمال هي نفسها، دون التحقق من تلك الكميات، باملختصر يعن

اللي يعجبك(، أعتمد على ذمتك في التقدير، ال توجد أي رقابة من جهة وزارة األشغال، شكرا معالي 

 الرئيسة.

 

 الرئيـــسة :

املختلف عليها فقط، فلو سمحتم ال نحن بصدد مناقشة املواد  ناجيد أنك تداركت، ألن 

نخرج وال نتبحر، نتكلم عن املادتين املختلف عليهما بيننا وبين مجلس الشورى إذا تكرمتم، سعادة 

 النائب خالد بوعنق.
 

 النائب خالد صالح بوعنق :

بيننا وبين الشورى، الشورى يقولون  التيللمادتين  -هللا يسلمك  -السالم عليكم، بالنسبة  

نحن ال نلقى رمال لنا نحن فكيف  ؟نهم موافقون للتصدير بعد قرار مجلس الوزراء يصدرون الرملإ

، أول ؟نقوم بالتصدير، يعني أنا ال أعرف كيف سوف يصدرون الرمل، أنتم تقولون ثروة بحرية

صديره، أنا أتمنى من اإلخوة إما ش يء نحن ليس لدينا بحر لنأخذ منه الرمل كيف نوافق على ت

يسحبونه ويعدلون املشروع، أو من النواب عدم املوافقة عليه، ألن كيف نصدر رمال وأنت تقول 

ثروة بحرية، إذن ما الذي تركناه، نمنع صيد الروبيان، وتقول يخرب البيئة، أنت اآلن تريد تصدر، 

ن ناقالت وطنية أو تبع الحكومة، شركات يا ليت تكو  ؟ومن الذي يعمل فيه ؟ومن الذي يصدر الرمل



خارجية، يعني غدا إذا صار تصدير للرمل حتى الفقير ال يستطيع وضع طابوقة على طابوقة، من 

نحن أيضا نقول سوف نبلعها ونقول لإلسكان توسعة إسكانية، ليست  ؟أين لنا بحر حتى نصدر

وضعوه في األدراج وأتوا به لنا، هل مشكلة، سوف نبلعها، يعني املجلس السابق لم يوافق عليه، و 

هو طعم يعطونا إياه، أنا أتمنى من املجلس عدم املوافقة، تصدير ال نريد، وإذا يريدون سحب 

الرمال دعهم يضعون شركات بحرينية تبع الحكومة، أتذكر سألنا الوزير تعرف بكم يشيلون الرمل، 

، هذا أخس من ات( كيلو 4يخربون لنا ) وسوف قال أنا ال أعرف، إذا هم يأخذون كيلو واحد رمال

اآلن يصيدون الروبيان ومنعوهم هنا الرمال،  ذيمكان صيد الروبيان ال ؟السحاب، وأين يسحبون 

شمالي بوية أم الدود بعد ديار املحرق، ثاني ش يء أنا أعرف إذا حفروا دار مدار البحرين سوف تصبح 

تطيح، يعني هذه االستراتيجية؟ وأين البحرين مثل الكأس على حص ى جالسة، أقل هزة سوف 

خل يطلع لي واحد يقول لديهم دراسة صح يبحرون فيها، تقرير  ؟هل لديهم دراسة ؟البيئة عنهم

تذهب واعتقد أنني أرسلتها  (اللنجات)م قال لهم هذه املناطق ال تحفرونها، 2010الرقابة املالية في 

فن، سفن أجنبية، ال، وديوان الرقابة يقول بالواتساب للكل وللمجلس ويعلمون بالتحركات والس

( شركة لم يمروا على الهيئات الثانية يأخذون تراخيص 22) صاترخي هالك أكثر السفن التي أعطو 

أنا أتمنى إما سحبه وتعديله، أو عدم املوافقة عليه،  ؟منهم، كيف سوف يوافقون عليه أنا ال أعلم

 ومشكورين.

 

 الرئيـــسة:

 ة سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي تفضل.شكرا، رئيس اللجن 
 

 النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس اللجنة( :

شكرا معالي الرئيسة، الظاهر أن النائب خالد بوعنق ما استرجع ذاكرته قليل، هو عضو  

املشروع بحضوره وبموافقته، وهو كان مقررا بدل األخ معنا في لجنة املرافق، وتمت املوافقة على 

ستغرب من كالمه بضرب املشروع بهذه الصيغة، وهذا مشروع بقانون أالنائب أحمد الدمستاني، 

وسبق تم سحبه وال يجوز التعديل عليه، تعديل في مادتين، إذا كان ارتأى سعادة النائب خالد 

البحرية فليتقدم بمشروع  و طريقتها مخالفة للبيئةبوعنق إن هذه الرمال املوجودة أو سحبها أ

بقانون، أيضا طرشنا رسائل لكل النواب املوجودين إذا عندهم أي مالحظات قبل أن نرفع توصياتنا 



الذي  (السيستم)كلجنة مرافق لم يأتنا أحد بتوصيات، أستغرب من بعض املداخالت، نفس 

العامة بعض اإلخوان في برنامج عمل الحكومة طرشنا  اتبعناه في برنامج عمل الحكومة وفي امليزانية

لهم عن القانون البحري وتم سحبه لفترة، فأنا ال أعرف هل أنا أحتاج أن أقوم وأقول في الجلسة 

أنني ضد الرمل وغيره وأصوت في اللجنة غير؟ ما يصير يا تكون مع إخوانك قلبا وقالبا وتقول كلمة 

جلس غير؟ ما يصير يا أخي خالد؟ شكرا معالي الرئيسة، وهو كان الحق، يا في اللجنة غير وفي امل

املفروض مقررا، في املضبطة موجود عندي أنه هو املقرر، األخ خالد واملفروض أنه يدافع عن 

املشروع، اآلن صار ضد املشروع؟ رأيه أحترمه ولكن في اللجنة واللجنة أعدت إلبداء الرأي وأخذ 

وقل رأيك وسندعمك وسنساندك إذا كان هذا املشروع، ولكن أطلع املالحظات، ارفض في اللجنة 

 وأخرج في الجلسة الرمال والرمال؟

 

 الرئيـــسة:

 شكرا رئيس اللجنة، سعادة النائب عبدالنبي سلمان تفضل. 

 

 النائب عبدالنبي سلمان أحمد :

معالي الرئيسة، معالي الرئيسة هذا املوضوع تكلمنا فيه كثيرا في جلسات متعددة شكرا  

ووجهنا أسئلة للحكومة ولكن لحد اآلن مثلما ذكر أخي خالد بوعنق نحن لم نحصل على إجابات 

( شركة تشتغل بدون 58حقيقة من الحكومة، تقرير ديوان الرقابة املالية األخير يقول إن هناك )

البحرين غير الشركات التي تشتغل برخص، وبالتالي املسألة صارت سائبة جدا ألنه رخصة في بحر 

أعتقد ال الحكومة تستطيع أن تضبط مسألة الكميات املسحوبة من الرمل وال أيضا مسألة 

التصدير هناك رقابة عليها، أنا أريد أن أذكر أن اململكة العربية السعودية الشقيقة في أقل من 

للبحرين وهو من أجود أنواع الرمال، ألنه كان في استنزاف والرمل  التصدر رمسنة كانت  (15)

صحراوي وليس رمال بحريا، ألنه كان في استنزاف للرمل الصحراوي في السعودية، أوقفت السعودية 

تصدير الرمل للبحرين وغير البحرين حفاظا على ثروتها البرية في هذا الجانب، نحن اليوم عندنا 

لبحر، اليوم كل البحرينيين يعرفون أن عندنا مشكلة في الحياة البحرية والحياة الفطرية مشكلة في ا

في البالد ونحاول والدولة أيضا والبلديات تحديدا تقوم بمحاوالت إلصالح البحر عبر إجراءات 



بعضها علمي وبعضها غير علمي، فكيف نسمح أن تكون هذه الشركات املهولة العدد تعمل في بحر 

رين؟ أنا أعتقد بالفعل الحل الوحيد الذي اللجنة كان يمكن أن تطلبه من الحكومة أن تشكل البح

شركة تابعة لحكومة البحرين تبيع الرمل وليس أن يترك الحبل على الغارب بهذه الطريقة، ألننا 

 نحن مقبلون على كارثة بحرية ونحن أصال بدأنا هذه الكارثة، وشكرا.

 

 الرئيـــسة :

شكرا، وإن كنتم تتحدثون خارج موضوع البحث، ال يعجبكم عندما أقول بأنكم خارج  

موضوع البحث ولكن أنتم بصدد مادتين مختلف عليهما بين مجلسكم ومجلس الشورى املوقر وال 

أو ال يمكن أن تعدلوا على املواد، إما أن تقبل أو تتمسك برأيك، إما أن تقبل برأي توصية اللجنة 

تقبلها، أما التبحر في بحور الرمال وما له وما عليه من البيئة لسنا بصدد مناقشة ذلك، نذهب 

للتوصية أم تريدون أن تواصلوا النقاش؟ وإذا كان النقاش يكون في القبول من عدم القبول، رجاء 

 ال نتبحر في التفاصيل األخرى، سعادة النائب خالد بوعنق تفضل مداخلتك الثانية.

 

 النائب خالد صالح بوعنق :

كم مداخلة لي اثنتان أم ثالث؟ أول ش يء أعتقد أنا من حقي أن أغير رأيي ولست ملزما بأحد  

أو باللجنة، ثاني ش يء يا معالي الرئيسة أعتقد رئيس اللجنة خانه التعبير ليس له حق بأن يناقشني 

على التوصية وتمنيت منك أن توقفيه لكي يعرف الحدود التي يتكلم فيها، هذا  أنا، املفترض أن يرد

أنا رأيي وأنا حر وأتكلم به على مزاجي، أنا لست الشخص الذي يقيدوني أو يكلموني، هذه أمور أنت 

قلتها في اللجنة وأنا وافقت عليها أو جاملتك أم لم أجاملك هذا امليدان يا حميدان، عندك أمور 

ن تقولها قلها، أنا قلت رأيي وعندما ناقشت املوضوع رأيت شيئا سيخرب الديرة وسيضر تريد أ

الديرة من حقي أن أغير رأيي ومن حقي أن أبدل ولست ملزوما بأن أجلس مقررا أو غير مقرر، ال 

يوجد أحد يلزمني، أتمنى أن يعرف القانون ويتكلم باملعنى الذي هو في مستواه ويعرف الكلمة التي 

 ولها والرد الذي سيأتيه بعدها، وشكرا.يق
 

 الرئيـــسة :



في صلب املوضوع وفي املادتين اللتين بين أيديكم لكي نتفق أو  واأنا أتمنى منكم بأن تتكلم 

نختلف على ما أتت به توصية اللجنة دون أن ندخل في تفاصيل أخرى، رجاء وقتكم أهم وأقيم من 

 نه في هذه التفاصيل، سعادة النائب رئيس اللجنة حمد الكوهجي تفضل.أنكم تضيعو 
 

 النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس اللجنة( :

شكرا معالي الرئيسة، معالي الرئيسة أظن أنا وجهت كالمي للرئاسة وقلت عمل اللجنة  

باالجتماعات وهذا ش يء واجب على كل لجنة أنها تجتمع بأعضائها وتأخذ بآرائهم وتصويتاتهم إذا 

كان باملوافقة أو الرفض فهي سترفعها للمجلس واملجلس سيد قراره، ال الرمال ستذهب في جيبي 

 وال فلوسها ستدخل في جيبي أنا جالس أدافع كوني رئيس لجنة وهذا املتعارف عليه في املجالس

ولكن أنا ال أدافع عن حق أريد أن أدخل مبلغا في جيبي بل أنا أدافع عن آرائكم وتصويتكم كرجال 

في لجنة، كرجال في لجنة أدافع عن قراراتكم وأدافع عن املجلس حتى إن كان التصويت باإلجماع 

عرض له بالرفض، الزم أخرج كرجل وأقف وأدافع عن القرار التي اتخذته اللجنة، نفسه سابقا ما ت

األخ النائب عادل العسومي في إحدى املقترحات، وقف ودافع عن قرار لجنة وكان القرار سبب له 

مشكلة كبيرة وأحرجته في اإلعالم، فأنا أدافع عن قرار اللجنة وال أدافع عن سحب الرمال، عس ى 

ة مع مادتين أي نصين، القرار يقف أنا ال يهمني أنا أدافع عن قرار اللجنة، قرار اللجنة ارتأت باملوافق

( إذا أحد من السادة النواب يرتئي أنه يعدل على 37القانون البحري أو سحب الرمال القانون رقم )

القانون أو يضيف أنت مشرع أنت الذي تضع القانون، أنت الذي تقول أريد أن أعمل وأعمل أنت 

ول كلمتين خارج املوضوع الذي تضع ما تريده وتقدر أن تفصل ونحن نوافقك ولكن أنا أقوم وأق

 وخارج سياق املوضوع، أعرف القانون وأعرف الالئحة، شكرا معالي الرئيسة.
 

 

 الرئيـــسة:

 شكرا، سعادة النائب محمد العباس ي تفضل. 
 

 النائب محمد عيس ى العباس ي :

ع قرار مجلس الشورى نرجع في البداية شكرا معالي الرئيسة، وخليني في نفس سياق املوضو  

( ينص على أن 11ألساس تقديم هذا االقتراح بقانون، نحن بلد ذو موارد قليلة والدستور في املادة )



ثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة وهذه الرمال هي ملك للدولة في األساس، ال

ها تجار؟ أعتقد أن هذا املوضوع يحتاج إلى وجهة يطلعونها ويبيعونها ويستفيدون من حاأعطي تصاري

نظر، مضمون االقتراح بقانون يتكلم عن حظر تصدير الرمال البحرية املستخرجة من مملكة 

البحرين للخارج، الذين قدموا هذا االقتراح أساس فكرتهم أنهم يحظرون التصدير بحكم أن املوارد 

داخل هذا مضمونه، آتي لتعديل الشورى أو رأي قليلة يتم في البحرين ويتم ضبطها أكثر في ال

( من املادة 2الشورى أو التعديل الذي قاموا به في املادة، تقول عدم املوافقة على استبدال نص )

( واإلبقاء على النص الوارد في القانون، نسفوا أصال فكرة املشروع، فكرة املشروع أنني ال أصدر، 1)

صدير ممكن أن يكون بموافقة مجلس الوزراء، فهم نسفوا الفكرة، ( تتكلم عن أن الت2طبعا املادة )

كان في السابق يحظر التصدير إال بموافقة مجلس الوزراء، مجلس الوزراء أعطى موافقات 

للتصدير، لذلك جاءت هذه الفكرة أنه ال نحن نريد أن نوقف، فمجلس الشورى الفكرة من 

ك هي صورية، املحميات يقولون بقرار من الوزير األساس للمشروع ألغاها، األشياء الثانية تل

أضافوا الشورى أن بموافقة مجلس الوزراء، هذه إضافة شكلية ال يوجد فيها أمر مهم، لكن أصل 

املشروع نفسه بالحظر تم نسفه، واإلخوان في لجنة املرافق وافقوا على قرار مجلس الشورى، 

اس يوقف موضوع الحظر، ألن النص القائم فأيضا نسفوا فكرة هذا املشروع الذي هو في األس

يقول نعم يحظر ولكن أعطى صالحية ملجلس الوزراء باملوافقة، إذا أنت بقيت على نفس الشكل 

فمعنى ذلك املشروع بالكامل ليس لها داع، فأنا نسفت الفكرة، لذلك أنا أقول إن اإلخوان في هذه 

نتمسك بقرار مجلس النواب األول الذي صوتنا التوصية، وأنا أذهب إلى الرأي األبعد أننا نرجع و 

عليه وال نوافق على قرار مجلس الشورى، هذا الرأي األبعد في هذه املادة بالتحديد التي هي البند 

(، إننا نصر على قرار مجلس النواب وال نأخذ باملوافقة ملجلس الشورى أما باقي 1( من املادة )2)

 جد لدينا إشكالية فيها.تو املواد ال 
 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

 معالي الرئيسة ملاذا ال نأخذ الرأي األبعد؟ 

 

 الرئيـــسة :



( البد أن 1طبعا صحيح الذي يقوله سعادة املستشار أنه لو أخذنا بالرأي األبعد في املادة ) 

نرجع إلى مقدمة املادة أيضا ويتم تعديلها، فال يمكن أن نأخذ جزءا ونترك الجزء اآلخر، هل تريد 

 أن تسحب وتعيد النظر في تفاصيل املواد.

 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

 معالي الرئيسة. 

 

 الرئيـــسة :

 نعم تفضل. 

 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

 معالي الرئيسة، أنا أرتئي بأن نسحب التقرير لتعديل بعض املواد فيه ملدة أسبوع واحد. 

 

 الرئيـــسة :

ي تفضلت بها فيما يخص املواد، هذا إذا أردت أن ال، ال تعدل املواد إنما تعدل توصياتك الت 

 تسحب، رئيس اللجنة تفضل.

 

 النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس اللجنة( :

شكرا معالي الرئيسة، إذا في توصيات وتحتاج تعديالت سنعدلها في ذات الجلسة، ال نحتاج  

 نحيله إلى اللجنة، وشكرا معالي الرئيسة.أن 

 

 النائب محمد عيس ى العباس ي :

 معالي الرئيسة. 

 

 الرئيـــسة:



 تفضل سعادة النائب محمد العباس ي. 
 

 النائب محمد عيس ى العباس ي :

( إذا يقصد سعادة املستشار مقدمة املادة، في نص مقدمة املادة بحسب قرار 1املادة )في  

( 2( البند )2( و)2( البند )1مجلس النواب نأخذ به، نأخذ به الذي هو يستبدل بنصوص املواد )

وبعد ذلك نأخذ قرار مجلس النواب الذي هو النص كما ورد في مشروع القانون يحظر  ،نأخذ فيه

رمال البحرية املستخرجة في مملكة البحرين للخارج، فال يوجد أي استثناء فيها، فنرجع تصدير ال

 ونصوت على هذه وبعد ذلك.

 

 الرئيـــسة :

 الزم تعدل على مقدمة املادة. 

 

 النائب محمد عيس ى العباس ي :

قصد، نأخذ بالرأي األبعد ونأخذ التوصية التي هي قرار مجلس النواب نعدل التوصية أنا أ 

 املذكور هنا، الذي هو األول الذي نحن صوتنا عليه.
 

 الرئيـــسة :

طيب دعونا نأخذ الرأي القانوني، الدكتور صالح تفضل وقل لنا الرأي القانوني في هذا  

 املوضوع.
 

 رين القانونيين باملجلس :رئيس هيئة املستشا

( صيغت على أساس ما يتوافق مع قرارات 1شكرا معالي الرئيسة، طبعا مقدمة املادة ) 

املوقر (، فاآلن من حق املجلس 1( البند )8( و)6( و)2( البند )2مجلس الشورى بالنسبة إلى املواد )

إما أن يأخذ بتوصية اللجنة وإذا كان هناك اقتراح باألبعد نأخذ بالتوصية، فأقترح معالي الرئيسة 

( نسمع االقتراح األبعد ونصوت عليه، إذا وافق املجلس على 2( البند )1أن نأخذ ابتداء املادة )

( ألنه 3( البند )2املادة )االقتراح األبعد التمسك واإلصرار على قرار مجلس النواب السابق نعود إلى 



(، إذن نسمع اقتراح 1وهكذا إلى أن ننتهي نعود إلى مقدمة املادة ) ،(1كلها وردت تحت عنوان املادة )

 (.2( البند )1سعادة النائب محمد العباس ي وهو التمسك بقرار املجلس بالنسبة إلى املادة )
 

 الرئيـــسة :

وله في البداية وتفضلت وقلت بأن هناك مخالفة، عموما إذن تفضل سعادة هذا ما كنا نق 

 النائب محمد العباس ي باقتراحك األبعد، أعده علينا.

 

 النائب محمد عيس ى العباس ي :

( 6( و)2د )( البن2( و)2( البند )1ستبدل بنصوص املواد )ت( مقدمة املادة 1الذي هو املادة ) 

م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها النصوص 2014( لسنة 37من القانون رقم )

 اآلتية، هذه أول ش يء املقدمة.

 

 الرئيـــسة :

 ( التي تقدمت بها واقترحت.1ال تذهب للمقدمة، اآلن أعطنا املادة ) 

 

 النائب محمد عيس ى العباس ي :

يحظر تصدير الرمال البحرية املستخرجة في مملكة البحرين إلى  :(2) :التمسك الذي هو 

 الخارج، الذي هو النص كما ورد في مشروع القانون نفسه األصلي والتمسك بقرار مجلس النواب.

 

 الرئيـــسة :

 ( كما كانت والتمسك بقرار مجلس النواب األصلي.1نعود إلى قرار املادة )إذن  

 

 النائب محمد عيس ى العباس ي :

 بهذه الطريقة نتمسك بقرار مجلس النواب. 

 

 الرئيـــسة :



 بعد تفضلوا بالتصويت.فإذا كان يرتئي مجلسكم بأن يأخذ بهذا الرأي األ 

افقة(  )أغلبية مو

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة :

 (.2اآلن نذهب للمادة ) 

 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

 توصية اللجنة املوافقة على قرار مجلس الشورى املوقر. 

 

 الرئيـــسة :

 التوصية األبعد صوتنا عليها، اآلن نرجع إلى أصل املواد وتوصية لجنتكم، تفضل. 

 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

النص في القانون النافذ يحظر استخراج الرمال من غير ( بعد التعديل 2( البند )2املادة ) 

املواقع التي يحددها الوزير، النص كما ورد في املشروع بقانون يحظر استخراج الرمال البحرية في 

حددها القوانين والقرارات وتقترح اللجنة فيما عدا هذه املناطق مواقع معينة تاملناطق املحمية التي 

ال، مع مراعاة املحافظة على سالمة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة في البحر الستخراج الرم

 ويصدر قرار من الوزير املسؤول بتحديد هذه املواقع. ،الفطرية والثروة البحرية للخطر
 

 الرئيـــسة :

 إذن املوافقون على توصية اللجنة. 

افقة(  )أغلبية مو

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة :

 (.6أغلبية موافقة، تفضل مقرر اللجنة املادة ) 
 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :



(: النص في القانون النافذ في حال قيام الجهة املرخص لها باستخراج كمية من 6املادة ) 

ن الكمية املحددة لها يكون لإلدارة املختصة بالثروة البحرية حق التصرف بالكمية الرمال أكثر م

 الزائدة وتؤول حصيلة بيع الرمال البحرية املستخرجة الزائدة إلى الخزانة العامة للدولة.
 

 الرئيـــسة :

 (.1( الواردة في املادة )6املادة )املوافقون على توصية اللجنة بشأن  

افقة(  )أغلبية مو

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة :

 أغلبية موافقة، تفضل مقرر اللجنة. 

 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

على قرار مجلس الشورى النص في القانون النافذ  (: مستحدث بناء1( البند )8املادة ) 

( ألف دينار أو بإحدى 100( ألف دينار وال تجاوز )30يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن )

 ( من هذا القانون.2( واملادة )1هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام املادة )

 

 الرئيـــسة :

( املستحدثة بناء على قرار 1( البند )8هل يوافق املجلس على توصية اللجنة بشأن املادة ) 

 (؟1مجلس الشورى والواردة في املادة )

افقة(  )أغلبية مو

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة :

 (.1أغلبية موافقة، مقرر اللجنة، نرجع للمقدمة، مقدمة املادة ) 
 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :
م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال 2014( لسنة 37تعديل أحكام القانون رقم ) 



( البند 1البحرية وبيعها، نص مقدمة املادة كما ورد في املشروع بقانون يستبدل بنصوص املواد )

م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال 2014( لسنة 37( من القانون رقم )6( و)3( البند )2( و)2)

( البند 1البحرية وبيعها، نص مقدمة املادة بحسب قرار مجلس النواب يستبدل بنصوص املواد )

م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال 2014( لسنة 37( من القانون رقم )6( و)2( البند )2( و)2)

( 2( البند )2نص مقدمة املادة بحسب قرار مجلس الشورى يستبدل بنصوص ) البحرية وبيعها،

م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال 2014( لسنة 37( من القانون رقم )1( البند )8( و)6و)

 البحرية وبيعها.

 الرئيـــسة :

 املقدمة..، هل قمت بتعديلها مقرر اللجنة؟إذن املوافقون على توصية اللجنة بشأن  
 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :
 يستبدل بنصوص. 

 

 الرئيـــسة :
 نحن أخذنا بالرأي األبعد، املفروض تعدلت املقدمة على الرأي األبعد، صح؟ 

 

 وسف الدمستاني )املقرر( :النائب أحمد ي

 إي نعم، اآلن نقول توصية اللجنة، املوافقة على قرار مجلس الشورى املوقر. 

 

 الرئيـــسة :

 ال، ال، ال. 

 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

 التوصية: التمسك برأي مجلس النواب. 

 

 الرئيـــسة :



 سعادة النائب محمد العباس ي تفضل قل لنا تحديدا على أساس يكون التصويت على بينة. 

 

 النائب محمد عيس ى العباس ي :

ألننا عدلنا املادة أو تمسكنا بها ألن مجلس الشورى حذف املادة، فتعدل اآلن املقدمة أن  

م 2014( لسنة 37( من القانون رقم )6( و)2( البند )2( و)2( البند )1يستبدل بنصوص املواد )

بشأن تنظيم...، النص املذكور عنده هو نص مقدمة املادة بحسب قرار مجلس النواب، وهو األول، 

 (. 1( من البند )8( و)6( و)2)

 

 الرئيـــسة :

 (، الرأي األبعد.1إذن املوافقون على هذا التعديل الذي صار في مقدمة املادة ) 

افقة(  )أغلبية مو

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة :

لى مواد القانون إنما نعدل على توصية اللجنة أغلبية موافقة، طبعا نحن ال نقوم بتعديل ع 

 بتعديل املقدمة والتمسك بالرأي األبعد الذي تفضل به زميلكم. تفضل مقرر اللجنة.
 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :
( من 8( مكررا على املادة )2مكررا وبند جديد برقم )( 7(: تضاف مادة جديدة برقم )2املادة ) 

 م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.2014( لسنة 37القانون رقم )

 

 الرئيـــسة :

 (.2( مكررا والواردة في املادة )2( البند )8املوافقون على توصية اللجنة بشأن املادة ) 

افقة()أغلبية م  و

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة :

 (.2أغلبية موافقة، تفضل مقدمة املادة ) 



 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

عد التعديل النص في (، ب2( البند )2( املادة )3( البند )2(، نص املادة )2أرجع ملقدمة املادة ) 

 القانون يحظر استخراج الرمال من غير املواقع التي يحددها الوزير.

 

 الرئيـــسة :

 اذكره مرة ثانية. 

 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

النص في القانون النافذ يحظر  تعديل(، بعد 2البند )( 2( املادة )3( البند )2املادة ) 

 استخراج الرمال من غير املواقع التي يحددها الوزير.

 

 الرئيـــسة :

 (، وضح له دكتور املقدمة لو سمحت.2ال، مقدمة املادة ) 

 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

 (: توصية اللجنة املوافقة على قرار مجلس الشورى املوقر.2املادة ) 
 

 الرئيـــسة :
 (.2املوافقون على توصية اللجنة، تفضلوا، مقدمة املادة ) 

افقة(  )أغلبية مو

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة :

أغلبية موافقة، تفضل، رجاء اإلصغاء ألن بعد ذلك سوف تقولون ال ندري نصوت على  

 ماذا، اسمعوا مقرر اللجنة لو سمحتم.
 



 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

اقب تع( مكررا 2( البند )8ورد في مشروع القانون املادة )( مكررا: النص كما 2( البند )8املادة ) 

( ألف دينار كل من أخل بأحكام املادة، 100( ألف دينار وال تجاوز )20بالغرامة التي ال تقل عن )

 توصية اللجنة املوافقة على قرار مجلس النواب املوقر.
 

 الرئيـــسة :

( وخلصنا منها بمقدمتها، نحن اآلن بصدد املادة 1رأي األبعد في املادة )( يا جماعة ال2املادة ) 

( ليس عليها أي تغيير، نأخذ رأي وتوصية اللجنة كما هي، ال نقوم بالتغيير، ليس هناك أي رأي 2)

(، فاملقدمة وتوصية اللجنة كما هي موجودة لديك، تفضل...، لو سمحت 2أبعد بالنسبة للمادة )

 اللجنة، تفضل سعادة النائب حمد الكوهجي.دعنا نرى رئيس 

 

 النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس اللجنة( :

( 20( بالنسبة لقرار مجلس النواب السابق هي الغرامة )8شكرا معالي الرئيسة، املادة رقم ) 

التي توافق عليها الشورى موجودة في النص ( ألف، هي موجودة أصال في املادة 100وال تجاوز ) األف

(، فال يحتاج إلى أن نصوت عليها ألنها أصال موجودة، ال، اآلن املادة رقم 1( البند )8األول في املادة )

 ( موجودة.8)
 

 الرئيـــسة :

 (، صح؟2نحن اآلن في مقدمة املادة ) 
 

 جنة( :النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس الل

 (.8ال، في املادة رقم ) 
 

 النائب أحمد يوسف الدمستاني )املقرر( :

( مستحدث بناء على قرار مجلس الشورى، موجود 1( البند )8معالي الرئيسة، املادة رقم ) 

 في النص...

 

 الرئيـــسة :



دعونا نسمع رئيس اللجنة سعادة النائب حمد الكوهجي تفضل، أنا أعتقد أن سحبها ملزيد  

 من الدراسة أفضل.

 

 النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس اللجنة( :

(، املجلس 8آخر مادة، أنا أتكلم عن املادة رقم )معالي الرئيسة، أصال املجلس صوت، وبقت  

( من هذا 2( واملادة رقم )1صوت معالي الرئيسة، أنا أتكلم املادة تقول يخالف أحكام املادة رقم )

( املوجودة كان املجلس السابق يرتئي أن فيها عقوبات، أصال توافق 8القانون، يعني هي املادة رقم )

أصال يا سعادة املستشار موجودة في املادة رقم  (،1)املادة رقم  عليها مجلس الشورى وعدلها في

(1...) 
 

 الرئيـــسة :
( انتهينا منها، وغيرنا مقدمتها بناء على الرأي 1دعك معي سعادة رئيس اللجنة، ألن املادة ) 

 (.2األبعد، وصوتوا عليها، وانتهينا، اآلن نحن في املادة )
 

 النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس اللجنة( :

( سوف نضاعف العقوبة، سوف نضاعف العقوبة، سوف 8لكن اآلن لو صوتنا على املادة ) 

 (، صحيح أو أنا غلطان؟8( وفي املادة رقم )1تكون في املادة رقم )
 

 الرئيـــسة :
زلت أرى لو سمحتم لي وأعطيتموني هذا الحق كرئيسة لهذا املجلس أن نسحب هذا ماا أن 

التقرير لكي يطمئن قلب كل من سيصوت على تفاصيل التقرير ومع كل االحترام والتقدير للجهد 

 املبذول في اللجنة.
 

 النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس اللجنة( :

تعديالت  تشكرا معالي الرئيسة، دعونا نكون واقعيين أكثر، سحبناه سابقا للجنة، هل تم 

 في اللجنة؟ ال يحق للمجلس... 

 

 الرئيـــسة :



 ال تعدل املواد، تعدل وتوضح التوصيات بارك هللا فيك. 

 

 النائب حمد أحمد الكوهجي )رئيس اللجنة( :

 شكرا معالي الرئيسة.  
 

 الرئيـــسة :

 شكرا، إذن التصويت على سحب التقرير ملدة أسبوع ملزيد من الدراسة في اللجنة. 

افقة(   )أغلبية مو

 )انظر ملحق التصويتات(

 الرئيـــسة :
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