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 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
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بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة  2006) لسنة 62بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (

، والمعارض (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
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 احملرتم   السيد / خالد حسني املسقطيسعادة  

 جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةرئيس  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــم  ــ  ل ــــــ ــ      ر ــــــ ــأ لــــــ ــ       يطيــــــ ــم     ل ــــــ ــا )  رقــــــ ــر ر قــــــ مشــــــ
ــا )  رقـــــــم   ــام ال ـــــ ــ     62بتعـــــــ يح بعـــــــن  ق ـــــ ــ م  2006ل ـــــ ــام     ـــــ بإ شـــــ

ــا )   ــ ا  ب ـــــ ــ)م ا قـــــ ــ     ـــــ ــار   ارتعـــــ ــ اق   ارتعـــــ ــريا ل  ـــــ ــ  اللســـــ ه ئـــــ
 "بص غته ارتع ل " ارت  م ما مج س ال )اب .

 

ا  ــ    ــ  ه مت ـــــــ ــر بشـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــته    ـــــــ ــته  دراشـــــــ ــام م اقشـــــــ برجـــــــ
ر ي ــــــم لعر ــــــه   ــــــق ارتج ــــــس يــــــ ل م) ــــــ   قصــــــا     ــــــ   شــــــاب   مــــــا 

  اريخه.

 ة اهلل وبركاته ،،، والسالم عليكم ورمح 
 

 

 علي بن صاحل الصاحل   
 رئيس جملس الشورى
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 لخص لتقرير م

 املالية واالقتصاديةالشؤون جلنة 

 العنوان

 2006) لسنة 62مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (
(المعد في ضوء  بإنشاء وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض

 االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

 نوابمجلس ال مشروع القانونأصل 

 الفصل التشریعي الخامس – لثالثادور االنعقاد   – 2021 مارس 1 اإلحالة إىل اللجنة

انتهاء اللجنة من 

 املناقشة
 الفصل التشریعي الخامس – لثلثادور االنعقاد ا  – 2021 مارس 10

 )2( عدد االجتماعات

 ___ العرض على اجللسة

 مضمونه

مجالس إدارة الشركات  یھدف مشروع القانون إلى كفالة السیطرة على
التي تساھم ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض في تأسیسھا باشتراط 

%، 50أن تكون نسبة مساھمة الھیئة في رأس مال الشركة أكثر من 
باإلضافة إلى ضرورة التوافق مع وزارة المالیة في شأن ما تضعھ 
ا الھیئة من لوائح داخلیة تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالھ

وضبط حساباتھا والرقابة علیھا، وضمان أیلولة جمیع إیرادات الھیئة 
لخزینة الدولة باستثناء ما یتم تخصیصھ لمشروعات التطویر 

 المستقبلیة أو حصة مساھمتھا في تأسیس الشركات.

 مادتاندیباجة +  بنية مشروع القانون

 خالصة مذكرة احلكومة

 للمالحظات اآلتیة:إعادة النظر في مشروع القانون وفقًا 

) من الفقرة األولى من المادة 3تعارض التعدیل المقترح لنص البند ( .1
 الثانیة مع الغرض الذي من أجلھ أنشئت الھیئة.
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توافر الغایة المرجو تحقیقھا من تعدیل الفقرة الثانیة من المادة السادسة  .2
 عشرة والفقرة الثانیة من المادة السابعة عشرة.

هيئة خالصة مذكرة 

التشريع والرأي 

 القانوني

مشاركة من شأن التعدیل المقترح الحد من فرص إقدام المستثمرین على  .1
ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض في تأسیس الشركات، وھو ما قد یقید 

 الھیئة في ممارسة اختصاصاتھا وتحقیق أھدافھا.
لتي تحقق ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة السادسة عشرة وا .2

أوجبت التنسیق واالتفاق مع وزارة المالیة واالقتصاد الوطني بشأن 
وضع اللوائح الداخلیة للھیئة كوسیلة للرقابة على المال العام، حیث إن 
میزانیة الھیئة وحسابھا الختامي یخضعان ألحكام المرسوم بقانون رقم 

 منھ.) 3بشأن المیزانیة العامة وعلى األخص المادة ( 2002) لسنة 39(

رأي جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 

 مبجلس الشورى
 .الدستوریة ةالناحیسالمة مشروع القانون من 

 من حیث المبدأ. مشروع القانون عدم الموافقة على قرار جملس النواب

توصية اللجنة مبجلس 

 الشورى
 مشروع القانون من حیث المبدأ. عدم الموافقة على

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین
 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان
 الشؤون المالیة واالقتصادیةة نلج

 
 

 )1(املرفق 
 

 تقریر اللجنة
 
 

 

  لثثاالدور االنعقاد العادي 
 خامسالالفصل التشریعي 



 

 

 2021مارس  14التاریخ: 
 )14التقریر: (

 
 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بشأن الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة واملعارض 2006) لسنة 62القانون رقم (

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من جملس النواب)

 

 
 الفصل التشریعي الخامس – الثالثدور االنعقاد العادي 

 

 مقدمة:

 أحال )،3د  5ف ص ل م ق /  570، وبموجب الخطاب رقم (2021مارس  1بتاریخ 

المالیة لجنة الشؤون  إلىرئیس مجلـس الشـورى السید علي بن صالح الصالح معـالي 

بإنشاء وتنظیم  2006) لسنة 62مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( واالقتصادیة

(المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" المقدم  ھیئة البحرین للسیاحة والمعارض

ن رأي اللجنة ، على أن تتم دراستھ وإبداء المالحظات وإعداد تقریر یتضممن مجلس النواب)

 بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس. 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -أوال

 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات اآلتیة:
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 :تیةفي االجتماعات اآل قانون المذكورمشروع التدارست اللجنة  )1(

 التاریخ رقم االجتماع
 2021مارس  3 العشرین

 2021مارس  10 الحادي والعشرین
 

 

بھ والتي اشتملت  المذكور على الوثائق المتعلقةأثناء دراستھا مشروع القانون اطلعت اللجنة  )2(

 على ما یلي:

 مشروع القانون. 

 .رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى 

 مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارین القانونیین للجنة. 

 ومرفقاتھ. قرار مجلس النواب 

 

 اللجنة من األمانة العامة بالمجلس: اتشارك في اجتماع

 ھیئة المستشارین القانونیین
 المستشار القانوني لشؤون اللجان السید خالد نجاح محمد 

المستشار القانوني لشؤون اللجان /  السید علي عبدهللا العرادي
 مدیر إدارة البحوث والدراسات

 المستشار المالي واالقتصادي السیدة زھرة یوسف رحمة
 باحث قانوني  السیدة أمینة علي ربیع

 إدارة شؤون اللجان
 مشرف شؤون اللجان السید جواد مھدي محفوظ
 أمین سر لجنة مساعد  السیدة مریم أحمد الریّس

 إدارة العالقات واإلعالم
 مشرف إعالم  السید علي عباس العرادي
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ً
 :التشريعية والقانونية مبجلس الشورىجلنة الشؤون رأي  -اثاني

ن م والقانونیة بمجلس الش���ورى س���المة مش���روع القانون رأت لجنة الش���ؤون التش���ریعیة

 .الدستوریة ةالناحی

 

 
ً
 رأي اللجنة: -اثالث

بإنشاء  2006) لسنة 62مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( تدارست اللجنة

والمعارض (المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصیغتھ المعدلة" وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة 

ریعیة والقانونیة بمجلس واطلعت على رأي لجنة الشؤون التش ،المقدم من مجلس النواب)

واطلعت على مذكرة ، الدستوریة ةالناحیقانون من سالمة مشروع الالذي انتھى إلى الشورى و

ت اللجنة على قرار مجلس كما اطلع، القانونیین للجنةبل المستشارین الرأي القانوني المعدة من ق

  من حیث المبدأ.علیھ ، حیث انتھى إلى عدم الموافقة حول مشروع القانون النواب ومرفقاتھ

 ھیئةجالس إدارة الشركات التي تساھم كفالة السیطرة على ممشروع القانون إلى یھدف             

ن تكون نسبة مساھمة الھیئة في رأس مال أفي تأسیسھا باشتراط  البحرین للسیاحة والمعارض

التوافق مع وزارة المالیة في شأن ما تضعھ الھیئة ضرورة  ، باإلضافة إلى%50 أكثر منالشركة 

من لوائح داخلیة تتضمن قواعد وإجراءات استثمار أموالھا وضبط حساباتھا والرقابة علیھا، 

ما یتم تخصیصھ لمشروعات التطویر  باستثناءیئة لخزینة الدولة وضمان أیلولة جمیع إیرادات الھ

 . المستقبلیة أو حصة مساھمتھا في تأسیس الشركات

 

منھ على  المادة األولىمن مادتین، تنص  –فض��الً عن الدیباجة  –مش��روع القانون  یتألف

، ونص الفقرة ) من الفقرة األولى من المادة الثانیة3اس�����تبدال النص�����وص المقترحة بنص البند (

سابعة عشرة من القانون رقم ( سة عشرة، والفقرة الثانیة من المادة ال ساد ) 62الثانیة من المادة ال
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بإنش����اء ھیئة البحرین للس����یاحة والمعارض، حیث تض����منت النص����وص المقترحة  2006لس����نة 

غیر أحكاًما توجب أن تكون حص��ة الھیئة في رأس مال الش��ركات التي تس��اھم في تأس��یس��ھا مع ال

ھا تزید على  یة 50لتحقیق أغراض������ مال فاق مع وزارة ال بالتنس������یق واالت ئة  %، وأن تلتزم الھی

واالقتص������اد الوطني في وض������ع اللوائح الداخلیة التي تبین القواعد واإلجراءات المالیة الالزمة 

 الستثمار جزء من أموالھا والتصرف فیما تبقى منھا، والدفاتر الواجب إمساكھا لضبط عملیاتھا

وأخیًرا، أیلولة جمیع إیرادات الھیئة للحس�����اب العمومي للدولة، إال ما  وكیفیة مراقبة حس�����اباتھا.

 .یتقرر االحتفاظ بھ مع وزیر المالیة لتمویل مشروعات التطویر المستقبلیة أو لتأسیس الشركات

 تنفیذیة. المادة الثانیةفیما جاءت 

 

النظر حولھ من قبل أصحاب السعادة أعضاء وجھات  تبادلو وبعد تدارس مشروع القانون 

، فإن اللجنة توصي بعدم مستشار المالي واالقتصادي للجنةوال ینالقانونیین والمستشار ،اللجنة

 مجلس النواب الموقر؛ وذلك لألسباب اآلتیة:قرار الموافقة علیھ من حیث المبدأ، توافقًا مع 

ھیئة البحرین من شأن التعدیل المقترح الحد من فرص إقدام المستثمرین على مشاركة  .1

ت، وھو ما قد یقید الھیئة في ممارسة اختصاصاتھا في تأسیس الشركا للسیاحة والمعارض

 وتحقیق أھدافھا.

) من 5الغایة المرجوة من المشروع بقانون متحققة على أرض الواقع بموجب نص البند ( .2

الصادر بتعدیل  2015) لسنة 31) من المرسوم بقانون رقم (11الثانیة من المادة (الفقرة 

نشاء وتنظیم ھیئة البحرین للسیاحة إب 2006لسنة  62بعض أحكام القانون رقم 

نظیم السیاحة، والذي ینص بشأن ت 1986لسنة  )15(والمرسوم بقانون رقم  ،والمعارض

أنھا السنویة والحساب الختامي للھیئة وإعداد تقریر بشإعداد مشروع المیزانیة  -5" على 

عن أن میزانیة الھیئة وحسابھا الختامي یخضعان  . فضالً بالتنسیق مع وزارة المالیة"

بشأن المیزانیة العامة وعلى األخص المادة  2002) لسنة 39ألحكام المرسوم بقانون رقم (

 ) منھ.3(
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للحساب العمومي للدولة من شأنھ أن  والمعارض ھیئة البحرین للسیاحةإحالة إیرادات إن  .3

مشروعات تمویل احتیاجات تأسیس الشركات، و یحد من قدرة الھیئة على القیام بمھامھا في

 2015) لسنة 31المرسوم بقانون رقم (التطویر المستقبلیة، حیث تنص المادة الثانیة من 

وتنظیم ھیئة البحرین للمؤتمرات بإنشاء  2006) لسنة 62بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (

بشأن تنظیم السیاحة، في البند رقم  1986) لسنة 15والمعارض والمرسوم بقانون رقم (

) بشأن اختصاصات الھیئة على "إنشاء وإدارة وتسویق وصیانة مراكز للمؤتمرات 3(

التابعة للھیئة سواء بنفسھا أو من خالل الشركات المتخصصة أو ما تؤسسھ  المعارضو

من شركات بمفردھا أو مع الغیر لتحقیق أغراضھا". كذلك تنص المادة السابعة عشرة من 

 .القانون على أن تحتفظ الھیئة بفائض إیراداتھا لتمویل مشروعات التطویر المستقبلیة

 

 التوصیة بعدم الموافقة من حیث المبدأ على مشروع القانون.ولكل ما سبق ترى اللجنة 

 

 

 
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ارابع

) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش������ورى، اتفقت اللجنة على اختیار 39إعماالً لنص المادة (     

 كل من:

 مقرًرا أصلیـًا.  إسماعیل البنمحمد بسامالدكتور  سعادة .1

 مقرًرا احتیاطیًا.   فرج عبدهللا رضااألستاذ  سعادة .2

 
 

 
ً
 توصية اللجنة: -اخامس

، من الموافقةعدم توص��ي ب، فإن اللجنة دار من مناقش��ات وما أبدي من آراءفي ض��وء ما          

بإنش���اء  2006) لس���نة 62مش���روع قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( على حیث المبدأ،
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(المعد في ض������وء االقتراح بقانون "بص������یغتھ  وتنظیم ھیئة البحرین للس������یاحة والمعارض

 .المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
 

 
 
 
 

 

 خالد حسني املسقطي                                               رضا عبداهللا فرج                  

 الشؤون املالية واالقتصادية رئيس جلنة   الشؤون املالية واالقتصادية     نائب رئيس جلنة
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 م  2021 مارس 2 :التاريخ

 

 سعادة الأستاذ / خالد حسين المسقطي   المحترم

 رئيــس لجنــة الشؤون المالية والاقتصادية 

 
 

 2006( لسنة 62قانون رقم )بتعديل بعض أحكام ال رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانونالموضوع: 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته  بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض

 المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.

 

 

 تحية طيبة وبعد،

 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، أرفق م2021مارس  1بتاريخ      

بتعديل  رقم ) ( لسنة ) ( مشروع قانون (، نسخة من3 د 5ص ل ت ق / ف  571كتابه رقم )

 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض 2006( لسنة 62قانون رقم )بعض أحكام ال

إلى لجنة  ،المعدلة" المقدم من مجلس النواب()المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته 

داء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإب

 واالقتصادية.

 

 مساخاللجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  عقدت م2021 مارس 2وبتاريخ      

 .المذكور، وقرار مجلس النواب بشأنهقانون المشروع حيث اطلعت على ، ينعشروال
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لمبادئ وأحكام  قانونالمشؤؤؤؤؤؤؤروع إلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة   

 .، وعدم مواءمته من الناحية القانونيةالدستور

 

 

 رأي اللجنة:

 

قانون رقم بتعديل بعض أحكام ال رقم ) ( لسرررررنة ) ( مشرررررروع قانون ترى اللجنة سؤؤؤؤؤالمة      

)المعد في ضرررررروء  البحرين للسررررررياحة والمعارضبإنشرررررراء وتنظيم هيئة  2006( لسررررررنة 62)

 .الدستورية ن الناحيةم ،المعدلة" المقدم من مجلس النواب(االقتراح بقانون "بصيغته 

 

 

 

 

 دلال جاسم الزايد                                                       

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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 م  2021 مارس 8التار�ــــخ: 

 المحترم     خالد حسين المسقطي  سعادة السيد

 رئيس لجنة الشئون المالية واالقتصادية 

 
 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،،،

ام حك أبعض  بتعديل الموضوع: مذكرة بالرأي القانو�ي بخصوص مشروع قانون 

حة والمعارض نشاء وتنظيم هيئة البحرين للسيابإ 2006) لسنة 62القانون رقم (

 ) قتراح بقانون " بصيغته المعدلة " المقدم من مجلس النوابالمعد بناء ع�ى اإل(
 

ي �شأن الموض�ع أعالە، و�عد االطالع 
بناًء ع� تكل�ف سعادتكم بتقد�م مذكرة بالرأي القانوىض

�شأن الالئحة الداخل�ة لمجلس    2002) لسنة  55ع� الدستور، وع� المرسوم بقانون رقم (

با�شاء وتنظ�م هيئة البح��ن للس�احة   2006لسنة    )62( الشورى وتعد�الته، وع� القانون  

وع القانون 2015لسنة    31، المعدل بالمرسوم بقانون رقم  ارض والمع ، و�عد دراسة م�ش

  : ي
 المذكور، نف�د سعادتكم باآلىت

وع القانون:   أوال: محتوى م�ش

ض  ـ من مادتني الديباجة  ـ فضال عن  القانون  وع  األو� ع� يتألف م�ش المادة  ، ح�ث نصت 

حة بنص البند  و� من المادة الثان�ة وكذا نص األ من الفقرة    )   3  (  استبدال النصوص المق�ت

ة والفقرة الثان�ة من المادة   ة من القانون الفقرة الثان�ة من المادة السادسة ع�ش السابعة ع�ش

أ توجب  أحكاما  حة  المق�ت النصوص  تضمنت  إل�ه ح�ث  ي  المشار 
�ض الهيئة  تكون حصة  ن 

ي تأس�سها مع الغ�ي لتحقيق
ي �ساهم �ض كات اليت  % ، وأن 50��� من أغراضها أ  رأسمال ال�ش
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ي وضع اللوائح
م الهيئة بالتنسيق واالتفاق مع وزارة المال�ة �ض ض ض القواعد   تل�ت ي تبني الداخل�ة اليت

اواإل  أجراءات  من  جزء  الستثمار  الالزمة  فلمال�ة  والت�ف  والدفاتر موالها  منها،  تب�ت  �ما 

إ عمل�الواجب  لضبط  مراقبة  مسا�ها  وك�ف�ة  إاتها،  أ�لولة جميع  ا  وأخ�ي يرادات  حساباتها، 

��ل  ال ما يتقرر االحتفاظ به باالتفاق مع وز�ر المال�ة لتمالهيئة للحساب العمو�ي للدولة ، إ

وعات التط��ر المستقبل�ة أ كاتم�ش  . وجاءت المادة الثان�ة تنف�ذ�ة. و لتأس�س ال�ش

 

وع القانون:   ثان�ا : أهداف م�ش

وع القانون ـ  ا� كفالة الس�طرة ع� مجالس �ضاح�ة  ما ورد بالمذكرة اإل ـ وفق    يهدف م�ش

�إ ي  اليت كات  أدارة ال�ش اط  ي تأس�سها باش�ت
الهيئة �ض ي ن تكون �سبة مساهم 

الهيئة �ض ساهمة 

كة أ  ي شأن ما تضعه الهيئ50��� من  رأس مال ال�ش
ورة التوافق مع وزارة المال�ة �ض ة % و�ض

حساباتها والرقابة عليها،  موالها وضبط  استثمار أمن لوائح داخل�ة تتضمن قواعد و�جراءات  

وعات التط��ر  يرادات الهيئة لخ��نة الدولة عدا ما يتم تخص�وضمان أ�لولة جميع إ صه لم�ش

كات. المستقبل�ة أ ي تأس�س ال�ش
   و حصة مساهمتها �ض

 

  : : قرار مجلس النوابثالثا 

وع   م�ش رفض  إ�  الموقر  النواب  مجلس  قرار  المبدأ انت�  ح�ث  من  أخذا  القانون   ،

 : ، استنادا لألسباب اآلت�ة موقرةبمرئ�ات الحكومة ال
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ي   -
ي �شارك �ض كات اليت ي ال�ش

من شأن ح� مساهمة هيئة البح��ن للس�احة والمعارض �ض

قدام المستثم��ن ومن ، الحد من فرص إ% من رأس المال50تأس�سها بنسبة ت��د ع�  

هم ع� مشاركة الهي ض كاتتحف�ي ي تأس�س ال�ش
 ئة �ض

ي   - وع القانون من وجوب التنسيق مع وزارة المال�ة واالقتصاد الوطيض تحقق ما جاء به م�ش

ض المعمول بها حال�ا.  ي وضع اللوائح المال�ة الالزمة لالستثمار، من خالل القوانني
 �ض

هيئة � الحد من قدرة الت الهيئة للحساب العمو�ي للدولة إيراداسيؤدي إحالة فائض إ -

كات.  وعاتها المستقبل�ة ولتأس�س ال�ش ي تم��ل احت�اجات م�ش
 ع� الق�ام بمهامها �ض

 

ي : الرأي الرابعا 
 : قانوين

وع القانون المعروض ع� أو�نصت المادة األ  -1 ) من  3البند ( ن �ستبدل بنص   من م�ش

ب��شاء وتنظ�م هيئة    2006) لسنة  62(من القانون رقم    و� من المادة الثان�ةالفقرة األ 

ي ، النص اآلالبح��ن للس�احة والمعارض
 : ىت

و  ارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أ دارة و�س��ق وص�انة مرا�ز المؤتمرات والمعو��شاء  إ  "

الغ�ي   أو مع  كات بمفردها  ما تؤسسه من �ش أو  المتخصصة  كات  ال�ش ي  من خالل 
بحصة �ض

كات ت��د ع� رأسمال ه  " غراض الهيئة. لتحقيق أ % 50ذە ال�ش

ي تأس�سها   ، وكذا قرارات  ،دارةوذلك بهدف الس�طرة ع� مجالس إ
ك �ض ي �ش�ت كات اليت ال�ش

البح��ن التعد�ل،  هيئة  أن من شأن هذا  أننا نرى  تنف�ذ   ع�الهيئة    �حد من قدرة  أن  إال 

ي استثمار مواردها 
ات�ج�اتها �ض افيته،  جه االستثمار وجغر و أحد من قدرتها ع� تن��ــــع و�،  اس�ت

إ ە؛ ذلك    هدافها للنهوض بالمرفق العام تحقيق أعاقة  ومن ثم  ن ح�  أالمنوط بها �سي�ي

ي تأس�سها بنسبة ت��د ع� 
ي �شارك �ض كات اليت ي ال�ش

 % من رأس المال 50مساهمة الهيئة �ض
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هم ع� مشامن شأنه الحد من فرص إ ض ي تأس�س  قدام المستثم��ن ومن تحف�ي
ركة الهيئة �ض

كات، األ  ي ممارسة اختصاصاتها ال�ش
، و�حد من قدرتها ع�  مر الذي يؤدي ا� تقي�د الهيئة �ض

   . هدافها تحقيق أ

أ  -2 ع�  أ�ضا  المعروض  القانون  وع  م�ش بنص  نص  �ستبدل  المادة  ن  من  الثان�ة  الفقرة 

ة  : من القانون سالف الذكر، النص التا�ي  السادسة ع�ش

اللوائح  " وضع  ي 
�ض المال�ة  وزارة  مع  واالتفاق  التنسيق  القواعد  و�جب  ض  تبني ي  اليت الداخل�ة 

موال الهيئة والت�ف ف�ما تب�ت منها، والدفاتر لمال�ة الالزمة الستثمار جزء من أجراءات اواإل 

ي تمسكها الهيئة لضبط عمل�اتها وك�ف�ة مراقبة حساباتها"  اليت

إ  التعد�ل  هذا  تدع�م  و�ــهدف  العام ا�  المال  ع�  ألرقابة  ونرى  تلك  ،  المرجو ن  ة الغا�ة 

أ  متحققة البند (ع�  الواقع بموجب نص  (5رض  المادة  الثان�ة من  الفقرة  ) من 11) من 

لسنة   62حكام القانون رقم  الصادر بتعد�ل بعض أ 2015) لسنة 31المرسوم بقانون رقم (

لسنة    15والمرسوم بقانون رقم  با�شاء وتنظ�م هيئة البح��ن للس�احة والمعارض    2006

 : والذي ينص ع� أن، �شأن تنظ�م الس�احة 1986

ان�ة اإ  -5" ض وع الم�ي عداد تق��ر �شأنها بالتنسيق لسن��ة والحساب الختا�ي للهيئة و�عداد م�ش

ان�ة الهيئة وحسابها الختا�ي �خضعان ألحكام المرسوم   أنفضال عن  .  "مع وزارة المال�ة ض م�ي

ان�ة العامة وع� األخص المادة ( 2002) لسنة 39بقانون رقم ( ض  ) منه. 3�شأن الم�ي
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وع بقانون المعروض كذلك ع� أنص ا  -3 المادة الفقرة الثان�ة من  ن �ستبدل بنص  لم�ش

ة  ي ، النص اآلمن القانون سالف الذكر السابعة ع�ش
 : ىت

إ" للدو وتؤول جميع  العمو�ي  للحساب  الهيئة  من  يرادات  به  االحتفاظ  يتقرر  ما  لة سوى 

كات إ وعات التط��ر المستقبل�ة ولتأس�س ال�ش يرادات باالتفاق مع وز�ر المال�ة لتم��ل م�ش

    و� من المادة الثان�ة. ) من الفقرة األ3لنص البند رقم ( وفقا 

 حكام قانون العق��ات"امة ألغراض تطبيق أوتعت�ب أموال الهيئة أمواال ع

أن من   ونرى  للدولة  العمو�ي  للحساب  والمعارض  للس�احة  البح��ن  هيئة  إيرادات  إحالة 

كات، وتم��ل احت�اجات   ي تأس�س ال�ش
شأنه أن �حد من قدرة الهيئة ع� الق�ام بمهامها �ض

وعات التط��ر المستقبل�ة، ح�ث تنص المادة الثان�ة من   ) 31المرسوم بقانون رقم (م�ش

(  2015لسنة   رقم  القانون  أحكام  بعض  لسنة  62بتعد�ل  هيئة    2006)  وتنظ�م  ب��شاء 

) رقم  بقانون  والمرسوم  والمعارض  للمؤتمرات  لسنة  15البح��ن  تنظ�م    1986)  �شأن 

ي البند رقم (
) �شأن اختصاصات الهيئة ع� "إ�شاء و�دارة و�س��ق وص�انة 3الس�احة، �ض

كات المتخصصة مرا�ز ل لمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خالل ال�ش

المادة  وتنص  أغراضها". كذلك  لتحقيق  الغ�ي  مع  أو  بمفردها  كات  �ش من  تؤسسه  ما  أو 

وعات التط��ر  ة من القانون ع� أن تحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتم��ل م�ش السابعة ع�ش

 المستقبل�ة. 

ي مذكرتها إ� أ  وتجدر اإلشارة
ي هذا الصدد إ� أن الحكومة الموقرة قد أشارت �ض

ن الهيئة �ض

ة مما �عكس  نوات الثالث األ ي دعم من الدولة خالل السأ  لم تتلق ا لرأيها-خ�ي نجاح    -وفق�

ي شأنهالنموذج الحا�ي لعمل الهيئة وس
ي تتبعها �ض  ضافت الحكومة كما أ   . المة النظم اليت
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وري  ونظنه  الموقرة أ ي مجا�ي الس�احة والمعارض فانه �كون من ال�ض
را لطب�عة عمل الهيئة �ض

ي تحققها من استثماراتاإل وضع   دارة الهيئة وال ها تحت ت�ف إيرادات الخاصة بمواردها واليت

ي  
�ض ر  ثمة �ض أل �كون  الختا�ي  الحساب  ي ظل خض�ع 

�ض رقم  ذلك  القانون  لسنة    39حكام 

ان�ة العامة.  2002 ض  �شأن الم�ي

 ، وتفضلوا بقبول وافر التح�ة والتقدير ،،،هذا ما لزم ب�انه

 

 

 

 راديدهللا العي عب المستشار عل       
 المستشار القانوني لشئون اللجان      

                                                         حمدمخالد نجاح المستشار 
 المستشار القانوني لشئون اللجان
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