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  )١(ملحق رقم 
  

اخلارجية والدفاع تقرير جلنة الشؤون 
واألمن الوطين خبصوص التصديق على 
االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي 

والتجاري واالستثماري والفين بني دول 
جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

املرافق ومجهورية الصني الشعبية، 
لسنة ) ١١٥(للمرسوم امللكي رقم 
  .  م٢٠٠٨
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  م ٢٠٠٩ أبریل ١: التاریخ

  جنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالتقرير العاشر لل
مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري  شأنب

ون لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني واالستثماري والفين بني دول جملس التعا
  م٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(الشعبية، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

   الفصل التشريعي الثاين-  لث العادي الثاددور االنعقا
  :مقدمـة

صاحب املعايل األسـتاذ     كتاب   الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين    استلمت جلنة   
املؤرخ يف  ) ٢٠٠٩-٣-٣/ ص ل خ أ/٣٦٤  (رقم لشورى رئيس جملس ا  علي بن صاحل الصاحل   

مشروع قانون بالتصديق    والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         م،٢٠٠٩ مارس   ١٥
على االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بـني دول جملـس             

) ١١٥(ية، املرافق للمرسوم امللكي رقـم       التعاون لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني الشعب      
  على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بـشأنه            ،م٢٠٠٨لسنة  

     .الس ليتم عرضه على يف موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه
  :  إجراءات اللجنة-أوالً

  : التاليةلتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات
 ٢٢مشروع القانون يف اجتماعها احلادي عشر املنعقد يوم األحد املوافـق             اللجنة   تدارست )١(

 .م٢٠٠٩مارس 
 

قانون موضوع النظـر والـيت      مبشروع ال اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة         )٢(
  : اشتملت على

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



 ٧٢

 )مرفق(. مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  -

  )مرفق(. قرار جملس النواب ومرفقاته  -

االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جملس التعاون            -
 .لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني الشعبية

 )مرفق(. مالحظات وزارة املالية -

م إلدارة البحوث والدراسات باألمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج          ٢٠٠٨نة  إصدار س  -
العالقة االقتصادية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة ومجهوريـة            "العربية حول   
 )مرفق(".الصني الشعبية

د حضر  وقوزارة اخلارجية ووزارة املالية   وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها الثاين عشر          )٣(
 :كل من

 

  :ممثال وزارة المالیة  •
 

 .مدیر إدارة العالقات االقتصادیة الخارجیة  السید سامي محمد حمید .١

  .رئیس اإلعالم االقتصادي   السید عبدالكریم بوعالي .٢
 

   :ممثل وزارة الخارجیة •
  . سكرتیر ثالث باإلدارة الــــقانونـــــیة  السید خالد محمد المالكي .١

  

 :مانة العامة بالس كل منحضر االجتماع من األ )٤(
 
 .املستشار القانوين لشؤون اللجـان  الدكتور حممد عبداهللا الدليمي -
 .االختصاصي القانوين بالس  اآلنسة ميـادة جميد مـعارج -
 .السيد أيوب علي طريفر اللجنة ـتوىل أمانة س -



 ٧٣

ـًا   : رأي اجلهات املعنية:ثاني
  : رأي وزارة املالية-

أن االتفاقية دف للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني        بني ممثال الوزارة    
دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني الشعبية وتبادل املعرفـة ويئـة البنيـة        
االستثمارية، كما بينا أن االتفاقية تبين عالقات اقتصادية وجتارية مع مجهوريـة الـصني وتعـزز             

  .راعاة القوانني يف كال الطرفنيالتعاون مع م
كما أشارا إىل العالقة املتينة اليت تربط دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية مع مجهورية       
الصني، وبينا أن هذه العالقة ليست وليدة اللحظة، بل نشأت منـذ التـسعينات، وأن حجـم                 

  )رفقم(.االستثمار يف زيادة بني دول اخلليج العربية ومجهورية الصني
وقد قدم ممثال الوزارة للجنة مذكرة توضح العالقة االقتصادية بني دول جملـس التعـاون               
والدول واموعات االقتصادية الدولية، وأوضاع الصني االقتصادية، والعالقة االقتـصادية مـع            

  )مرفق(. إخل...الصني، ومستقبل العالقات االقتصادية والتجارية بني دول الس والصني
  

  :ي وزارة اخلارجية رأ-
تأييد الوزارة هلذه االتفاقية، وبني أن دور الوزارة هو اإلطار القانوين مـن   بني ممثل الوزارة    

حيث الشكل، وباستقراء هذه االتفاقية واالتفاقيات املشاة هلا، ترى الوزارة انسجام هذه االتفاقية         
  .مع االتفاقيات السابقة

يئة البيئة املالئمـة لتوسـيع التبـادل         املتعاقدان إىل    سعى الطرفان بني ممثل الوزارة    كما  
، واالهتمام بالتدريب وتبـادل اخلـربات       املعيقة للتبادل التجاري  التجاري بينهما بإزالة احلواجز     

  .الفنية

ـًا   : ةــرأي اللجن :ثالث
حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء          مشروع القانون   تدارست اللجنة   

، واطلعت اللجنـة     بالس املستشارين القانونيني بل وزارة املالية ووزارة اخلارجية و      ومن ق  اللجنة
لسالمة مشروع  والذي جاء مؤكدا     مبجلس الشورى    على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية     



 ٧٤

 يؤكـدان علـى     الطرفان املتعاقدان ورأت اللجنة أن    القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية،      
 من تعاومـا يف     طرفانيجنيها ال س وشعبيهما وتقديراً للفوائد اليت      نهماقات الودية القائمة بي   عالال

 علـى  الوديةااالت االقتصادية والتجارية والفنية، ورغبة منهما يف تقوية وتشجيع هذه العالقات   
ادي والفـين    وتطويرا للتعـاون االقتـص     ، واملنفعة املتبادلة  أساس من املساواة واملصاحل املشتركة    

 ومع -يعمل الطرفان املتعاقدان    والتجاري واالستثماري بينهما، فقد توصلت هذه االتفاقية إىل أن          
  على تشجيع التعاون االقتصادي والفـين      -مراعاة القوانني واألنظمة املعمول ما يف كال الطرفني       

  . وإمكانيات بلديهما، آخذين يف االعتبار مصاحلاملختلفة يف ااالت والتجاري واالستثماري

يعمل الطرفان املتعاقدان على اختاذ اإلجراءات املناسبة لتنمية وزيادة حجم التجـارة   وكما  
بناءا على هذه االتفاقية آخذين يف احلسبان التزاماما الدولية ومبادئ وأحكـام منظمـة              .بينهما

   .التجارة العاملية

 املالئمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما بإزالة يئة البيئة يسعى الطرفان املتعاقدان إىل     كما و 
احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية، وبتشجيع اتصاالت قطاع األعمال خاصة بـني املؤسـسات             

  .واهليئات املعنية بالتجارة اخلارجية، واالهتمام بالتدريب وتبادل اخلربات الفنية

ة عند اللزوم لوضع أوجـه التعـاون    املتعاقدان إبرام اتفاقات خاص   نللطرفا وجتيز االتفاقية 
  .املنصوص عليها يف هذه االتفاقية موضع التنفيذ

جتتمع علـى    للتعاون االقتصادي والتجاري والفين      وتنبثق عن هذه االتفاقية جلنة مشتركة     
. وحلحلة الصعوبات والرتاعـات ملتابعة تنفيذ أحكام هذه االتفاقية،  أساس منظم أو عند الضرورة      

وجيـوز   . املشتركة بناء على طلب أحد الطرفني املتعاقدين يف كال البلدين بالتناوب           وجتتمع اللجنة 
  .للجنة املشتركة تكوين جلان فرعية أو جلان الزمة إلجناز أعماهلا

، القانون من حيث املبـدأ مشروع ن من األمهية التوصية باملوافقة على      وعليه رأت اللجنة أ   
  . تفصيال يف اجلدول املرفقواملوافقة على مواد املشروع كما وردت



 ٧٥

ـًً   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ارابع
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  : من
  

ـًا  األستـاذ أبراهيم حممد بشمي .١  .مقررا أصليـ
ـًامقررا احتيا         األستـاذ فيصل حسن فوالذ .٢  .طي

  

  :ةـة اللجنـتوصي:  ـًاخامس
قانون، فإن اللجنة توصـي  مشروع اليف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     

  : مبا يلي

املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون بالتصديق على االتفاقية اإلطارية للتعـاون               -١
لس التعاون لدول اخلليج العربية     االقتصادي والتجاري واالستثماري والفين بني دول جم      
 .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(ومجهورية الصني الشعبية، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .املوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق -٢
  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  

       عبدالــرمحن حممــد مجشــري               أمحـد إبراهيــم ــزاد
                                         الشؤون اخلارجيةرئيس جلنة   الشؤون اخلارجية         نائب رئيس جلنة    

  والدفاع واألمن الوطين                           والدفاع واألمن الوطين



 ٧٦

االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري االتفاقية اإلطارية للتعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري بالتصديق على بالتصديق على   )   ) ((لسنة لسنة (  ) (  ) مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 
والفني بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني الشعبية ، املرافق للمرسوم امللكي رقم والفني بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ومجهورية الصني الشعبية ، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ١١٥١١٥((
  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  نة الشؤون نة الشؤون جلجلتوصية توصية 
  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنياخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالت صدیق عل ى االتفاقی ة      ) (ل سنة  

اإلطاری       ة للتع       اون االقت       صادي  

والتجاري واالستثماري والفني بین    

دول مجل  س التع  اون ل  دول الخل  یج    

العربیة وجمھوریة ال صین ال شعبیة     

 للمرس   وم الملك   ي رق   م   ، المراف   ق

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(

  

  الديباجة

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالت صدیق عل ى االتفاقی ة     ) ( ل سنة  

اإلطاری       ة للتع       اون االقت       صادي  

والتجاري واالستثماري والفني بین    

دول مجل  س التع  اون ل  دول الخل  یج    

العربیة وجمھوریة ال صین ال شعبیة     

، المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م    

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(

  

  الديباجة

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالت صدیق عل ى االتفاقی ة     ) ( ل سنة  

ری       ة للتع       اون االقت       صادي  اإلطا

والتجاري واالستثماري والفني بین    

دول مجل  س التع  اون ل  دول الخل  یج    

العربیة وجمھوریة ال صین ال شعبیة     

، المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م    

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(

  

  الديباجة

) (  م           شروع ق           انون رق           م   

بالت صدیق عل ى االتفاقی ة      ) (ل سنة  

اإلطاری       ة للتع       اون االقت       صادي  

والتجاري واالستثماري والفني بین    

دول مجل  س التع  اون ل  دول الخل  یج    

العربیة وجمھوریة ال صین ال شعبیة     

، المراف   ق للمرس   وم الملك   ي رق   م    

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(

  

  الديباجة



 ٧٧

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  نة الشؤون نة الشؤون جلجلتوصية توصية 
  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنياخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  

  

  

  

  
  
  

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

  بعد اإلطالع على الدستور،

وعل       ى االتفاقی       ة اإلطاری       ة للتع       اون 

االقت      صادي والتج      اري واالس      تثماري  

والفن   ي ب   ین دول مجل   س التع   اون ل   دول    

الخل      یج العربی      ة وجمھوری      ة ال      صین  

  یة، الموقع     ة ف      ي مدین     ة بك      ین   ال     شعب 

   ،٢٠٠٤ یولیو ٦بتاریخ 

قرر المجلس الموافقة على تصحیح الخطأ   

 لت    صبح )اإلط    الع(ي كلم    ة اإلمالئ    ي ف    

  ).االطالع(

  
ــة  ــون نــص الديباج ــك يك ــى ذل   وعل

  بعد التعديل
  

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

   على الدستور،االطالعبعد 

وعل       ى االتفاقی       ة اإلطاری       ة للتع       اون 

االقت      صادي والتج      اري واالس      تثماري  

والفن   ي ب   ین دول مجل   س التع   اون ل   دول    

وجمھوری      ة ال      صین الخل      یج العربی      ة 

  ال     شعبیة، الموقع     ة ف      ي مدین     ة بك      ین    

   ،٢٠٠٤ یولیو ٦بتاریخ 

الموافقة على نص الدیباجة كما ورد م ن         

م   ع ت   صویب الخط   أ اإلمالئ   ي  الحكوم   ة 

  ).االطالع(تصبح  ل)اإلطالع(لكلمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .بحرینملك مملكة ال

  

   على الدستور،االطالعبعد 

وعل       ى االتفاقی       ة اإلطاری       ة للتع       اون 

االقت      صادي والتج      اري واالس      تثماري  

والفن   ي ب   ین دول مجل   س التع   اون ل   دول    

الخل      یج العربی      ة وجمھوری      ة ال      صین  

ال     شعبیة، الموقع     ة ف      ي مدین     ة بك      ین    

   ،٢٠٠٤ یولیو ٦بتاریخ 



 ٧٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  نة الشؤون نة الشؤون جلجلتوصية توصية 
  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنياخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  

أق   ر مجل   س ال   شورى و مجل   س الن   واب    

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  

  

  املادة األوىل
ُص  ودق عل  ى االتفاقی  ة اإلطاری  ة للتع  اون   

االقت      صادي والتج      اري واالس      تثماري  

والفن   ي ب   ین دول مجل   س التع   اون ل   دول    

ة وجمھوری      ة ال      صین الخل      یج العربی      

 ٦الشعبیة، الموقعة في مدینة بكین بتاریخ   

  .، والمرافقة لھذا القانون٢٠٠٤یولیو 

  

  

أق   ر مجل   س ال   شورى و مجل   س الن   واب    

الق  انون اآلت  ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ      

  :وأصدرناه

  

  

  

  املادة األوىل
  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املادة األوىل
الموافقة على نص المادة كما ورد من 

  .الحكومة دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

أق   ر مجل   س ال   شورى و مجل   س الن   واب    

ي ن  صھ ، وق  د ص  دقنا علی  ھ    الق  انون اآلت   

  :وأصدرناه

  

  

  

  املادة األوىل
ُص  ودق عل  ى االتفاقی  ة اإلطاری  ة للتع  اون   

االقت      صادي والتج      اري واالس      تثماري  

والفن   ي ب   ین دول مجل   س التع   اون ل   دول    

الخل      یج العربی      ة وجمھوری      ة ال      صین  

٦الشعبیة، الموقعة في مدینة بكین بتاریخ   

  .، والمرافقة لھذا القانون٢٠٠٤یولیو 
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  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  نة الشؤون نة الشؤون جلجلتوصية توصية 
  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنياخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  

  

  

  

  املادة الثانية
  

  

  

  

  
  

  
 تنفی  ذ - ك  ل فیم  ا یخ  صھ   -عل  ى ال  وزراء  

م ن الی وم    ب اًرا   ، ویعم ل ب ھ اعت     ھذا القانون 

  .التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  

  

  

  

  املادة الثانية
ó     عل    ى (ق   رر المجل   س إح    الل عب   ارة

 )رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء   

  ).على الوزراء( عبارة محل

ــة  ــون نــص الديباج ــك يك ــى ذل   وعل
  بعد التعديل

  

   عل   ى رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء 

،  تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون-ا یخ   صھ  ك  ل فیم    -

 م ن الی وم الت الي لت اریخ       اعتباًراویعمل بھ   

  .نشره في الجریدة الرسمیة

  

  

  

  

  املادة الثانية
ó    الموافق  ة عل   ى ق  رار مجل   س الن   واب

عل  ى رئ  یس  (إحالل عب  ارة ب    الم  وقر

 مح    ل )مجل    س ال    وزراء وال    وزراء  

  ).على الوزراء(عبارة 

  

  

  

  

  

  املادة الثانية
  

  

  

  

  

  

عل  ى رئ  یس مجل  س ال  وزراء وال  وزراء    

،  تنفی   ذ ھ   ذا الق   انون-ل فیم   ا یخ   صھ  ك   -

 م ن الی وم الت الي لت اریخ       اعتباًراویعمل بھ   

  .نشره في الجریدة الرسمیة
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  م٢٠٠٩ مارس ١٨  :التاريخ
  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 

   اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيرئيس جلنة الشؤون
مـشروع قـانون بالتـصديق علـى االتفاقيـة اإلطاريـة للتعـاون االقتـصادي : املوضوع 

والتجاري واالستثماري والفني بني دول جملس التعـاون لـدول اخللـيج 
) ١١٥(العربية ومجهورية الصني الشعبية، املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  .م٢٠٠٨لسنة 
  

  ورحمة اهللا وبركاتھالسالم علیكم 
  

  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ     ٢٠٠٩ م  ارس ١٨بت  اریخ 
م شروع ق انون بالت صدیق    ، نسخة م ن    )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق      ٣٦٥(رقم  

على االتفاقیة اإلطاریة للتعاون االقت صادي والتج اري واالس تثماري والفن ي ب ین          
ال صین ال شعبیة، المراف ق    دول مجلس التعاون لدول الخل یج العربی ة وجمھوری ة      

، إل   ى لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة  م٢٠٠٨ل   سنة ) ١١٥(للمرس   وم الملك   ي رق   م  
والقانونیة وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة الشؤون الخارجیة وال دفاع     

  .واألمن الوطني
م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩ م  ارس ١٨وبت  اریخ   

ع  شر، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ     اجتماعھ  ا الث  امن  
اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین   

  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  : اللجنة رأي

م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى االتفاقی  ة اإلطاری  ة       س  المة ت  رى اللجن  ة 
للتع  اون االقت  صادي والتج  اري واالس  تثماري والفن  ي ب  ین دول مجل  س التع  اون     
لدول الخلیج العربیة وجمھوریة الصین الشعبیة، المرافق للمرس وم الملك ي رق م             

  .، من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم٢٠٠٨لسنة ) ١١٥(
   هادي احللواجي         حممد 

  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
  

اخلارجية واألمن تقرير جلنة الشؤون 
الوطين خبصوص التصديق على اتفاقية بني 

هورية أملانيا االحتادية مملكة البحرين ومج
بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات 

املتبادلة، املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(

  
  
  
  



 ٨٢

  م ٢٠٠٩ أبریل ١: التاریخ

  للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين  عشرادياحلالتقرير 
 بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ٢٠٠٨لسنة (  ) مشروع قانون رقم بشأن 
املرافق للمرسوم امللكي   االحتادية بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة،اأملانيومجهورية 

  م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(رقم 
   الفصل التشريعي الثاين- العادي الثالث ددور االنعقا

  :مقدمـة 

صاحب املعايل األستاذ علي بـن      استلمت جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين كتاب         
 ١٥املـؤرخ يف     ) ٢٠٠٩-٣-٣/ ص ل خ أ   /٣٦٦(  جملس الشورى رقم      رئيس صاحل الصاحل 

لسنة (  ) مشروع قانون رقم    م، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة         ٢٠٠٩ مارس
 االحتادية بـشأن تـشجيع      أملانيا بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية         ٢٠٠٨

، علـى أن    م٢٠٠٨لسنة  ) ١١٦(فق للمرسوم امللكي رقم     املرا ومحاية االستثمارات املتبادلة ،   
تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه يف موعد أقـصاه ثالثـة                

    . أسابيع من تارخيه ليتم عرضه على الس

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

 ٢٢ يوم األحد املوافق  املنعقد  ) ادي عشر احل(تدارست اللجنة مشروع القانون يف اجتماعها        )٥(
 .م٢٠٠٩ مارس

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع النظـر والـيت               )٦(
  : اشتملت على

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

   )مرفق(. س النواب ومرفقاته قرار جمل -



 ٨٣

 )مرفق(. مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته اإليضاحية  -

 االحتادية بشأن تشجيع ومحايـة االسـتثمارات        أملانيااتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية       -
 .املتبادلة

 )مرفق(. مالحظات وزارة املالية -
  

 وقد حضر وزارة اخلارجية و املالية   وزارةوبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعها الثاين عشر          )٧(
 :كل من

 

  :ممثال وزارة المالیة •
 

  .العالقات االقتصادیة الخارجیةمدیر إدارة   السید سامي محمد حمید .١

  .رئیس اإلعالم االقتصادي  السید عبدالكریم بوعالي .٢
  

   :ممثل وزارة الخارجیة •
  . ــیةاإلدارة الــــقانونـــسكرتیر ثالث ب  السید خالد محمد المالكي .٢

 

 :حضر االجتماع من األمانة العامة بالس كل من )٨(
 .انـاملستشار القانوين لشؤون اللج  الدكتور حممد عبداهللا الدليمي -
 .االختصاصي القانوين بالس  اآلنسة ميـادة جميد مـعارج -

 

 .السيد أيوب علي طريفتوىل أمانة سـر اللجنة  •
ـًا   : رأي اجلهات املعنية:ثاني

  :ملالية رأي وزارة ا-
أكد ممثال الوزارة على أمهية االتفاقية وبينا أا دف إىل تشجيع ومحايـة االسـتثمارات               

كما بينا كيفية   . املتبادلة وزيادا مع أملانيا وحرية حتويل االستثمارات وعائداا دون قيد أو شرط           
  .تعويض اخلسائر وطرق حل املنازعات وآلية حلها



 ٨٤

ى أن يعمل كل من الطرفني املتعاقدين على إجياد الظـروف         تنص عل وأوضحا أن االتفاقية    
 طبقـاً   االستثمارات يف إقليمه والسماح ذه      لالستثماراملالئمة ملستثمري الطرف املتعاقد اآلخر      

لقوانينه ونظمه، وأن متنح استثمارات مستثمري أي من الطرفني املتعاقدين معاملة عادلة ومنـصفة       
األمر الذي مـن   ،إقليم الطرف املتعاقد اآلخر  اية الكاملة واألمان يف     يف كل األوقات وتتمتع باحلم    

شأنه تنشيط املبادرات الفردية يف قطاع األعمال والعمل على زيادة رخـاء ورفاهيـة البلـدين                
  .وشعبيهما

تنص على أن مينح كل طرف متعاقـد يف إقليمـه السـتثمارات وعوائـد           بينا أن االتفاقية    كما  
  عاقد األخر معاملة ال تقل عن تلك اليت مينحهـا السـتثمارات وعوائـد             مستثمري الطرف املت  

  )مرفق(.مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة
  

  : رأي وزارة اخلارجية-
بني ممثل الوزارة تأييد وزارة املالية هلذه االتفاقية ملا هلا من مردود اقتصادي واسـتثماري               

من أمهية االتفاقيـة     ممثال وزارة املالية فيما أكدا عليه        وبني اتفاقه مع  . يعود على الوطن واملواطنني   
اليت دف إىل تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة وزيادا مع أملانيا وحرية حتويل االستثمارات              

وبني أنه يتضح من املشروع رغبة اململكة يف توسيع أوجه التعاون مع    . وعائداا دون قيد أو شرط    
  .ظروف املالئمة لالستثمار، وتشجيع ومحاية استثمارات مستثمري البلديندول العامل، وخلق ال

  

  :رأي اللجنــة : ثالثًا 
، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعـضاء اللجنـة              

نـة  واملستشارين القانونيني بالس، واطلعت اللجنة على رأي جل       ووزارة املالية ووزارة اخلارجية،     
لسالمة مشروع القـانون مـن      الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا         

 ـدف    عامة  تشجيع ومحاية االستثمار   ياتاتفاقجنة أن   الناحيتني الدستورية والقانونية، ورأت الل    
 األخرى  إىل تشجيع ومحاية استثمار مواطين كال الدولتني املتعاقدتني وشركام يف أراضي الدولة           

من خالل توفري األسس واألطر اليت من شأا املساعدة على حتفيز وزيادة النـشاط االسـتثماري        
  .والتجاري والصناعي



 ٨٥

 سوف تساهم يف تعزيز العالقات الثنائية بـني البلـدين خاصـة يف اـال       االتفاقيةوأن     
   . مملكة البحرين الواعدة يفاالستثمارية العديد من الفرص لتواجد مبا يتيح، االقتصادي

تويل حكومة مملكة البحرين أمهية خاصة لالتفاقيات الثنائية، انطالقاً من إمياا الراسخ ملا             و
ام هلذه االتفاقيات يف تطوير وتعميق العالقات الدولية على أسس متينة وثابتة من جهـة،               اهلدور  لل

وذلك من خـالل تـوفري   وترويج البحرين كمركز جلذب االستثمارات األجنبية من جهة أخرى   
البيئة االقتصادية املناسبة عن طريق تسهيل اإلجراءات اإلدارية وإجياد التشريعات القانونية املالئمة            

  .لتحقيق األهداف التنموية املنشودة
أملانيـا  مع مجهورية    االقتصادي تعزيز التعاون    على وتؤكد االتفاقية حرص مملكة البحرين    

ا املتبادلة، وكذلك حرصهما على يئة الظروف املالئمة الستثمارات          مبا حيقق مصلحتهم   االحتادية
يف قطاع   حفز روح املبادرة  و ،مستثمري أي من الطرفني املتعاقدين يف إقليم الطرف املتعاقد اآلخر         

  .األعمال يف البلدين
 على أن يعمل كل من الطرفني املتعاقدين على إجياد الظـروف املالئمـة              االتفاقيةوتنص  

 طبقاً لقوانينـه    االستثمارات يف إقليمه والسماح ذه      لالستثمارمري الطرف املتعاقد اآلخر     ملستث
ونظمه، وأن متنح استثمارات مستثمري أي من الطرفني املتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة يف كـل               

ـ   ،إقليم الطرف املتعاقد اآلخراألوقات وتتمتع باحلماية الكاملة واألمان يف    أنه األمر الذي مـن ش
  .تنشيط املبادرات الفردية يف قطاع األعمال والعمل على زيادة رخاء ورفاهية البلدين وشعبيهما

 على أن مينح كل طرف متعاقد يف إقليمـه السـتثمارات وعوائـد              االتفاقيةكما تنص   
  مستثمري الطرف املتعاقد األخر معاملة ال تقل عن تلك اليت مينحهـا السـتثمارات وعوائـد               

   . مستثمري أية دولة ثالثةمستثمريه أو

وعليه رأت اللجنة أن من األمهية التوصية باملوافقة على مشروع القانون من حيث املبـدأ،          
  .واملوافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيال يف اجلدول املرفق
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ـًًارابع   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -ـ
  

 من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيـار            )٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :كل من 
ـًا    األستـاذ فيصل حـسن فوالذ .٣  .مقررا أصليـ
ـًا    األستـاذ إبراهيم حممد بشمي .٤   .مقررا احتياطي
  :توصيـة اللجنـة:  ـًاخامس

اللجنـة  يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن                
  :توصي مبا يلي 

  
 بالتـصديق علـى     ٢٠٠٨لسنة  (  ) رقم  املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون         -١

 االحتادية بشأن تشجيع ومحاية االسـتثمارات       أملانيااتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية      
 .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(املرافق للمرسوم امللكي رقم  املتبادلة،

 
 .ع القانون كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفقاملوافقة على مواد مشرو -٢

  

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  

  

               عبدالــرمحن حممــد مجشــري       أمحـد إبراهيــم ــزاد
                    رئيس جلنة الشؤون اخلارجية                          نائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية         

    والدفاع واألمن الوطين والدفاع واألمن الوطين                           
  

  
  



 ٨٧

    ٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة (  ) (  ) مشروع قانون رقم مشروع قانون رقم 
  بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية أملانيا االحتادية بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة ،بالتصديق على اتفاقية بني مملكة البحرين ومجهورية أملانيا االحتادية بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات املتبادلة ،

  مم٢٠٠٨٢٠٠٨لسنة لسنة ) ) ١١٦١١٦((لكي رقم لكي رقم املرافق للمرسوم املاملرافق للمرسوم امل
  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  جلنة الشؤون جلنة الشؤون توصية توصية 
  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنياخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالت      صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل      سنة  

اتفاقی      ة ب      ین مملك      ة البح      رین    

 االتحادی  ة ب  شأن ألمانی  اری  ة وجمھو

ت       شجیع وحمای       ة االس       تثمارات  

المراف      ق للمرس      وم    المتبادل      ة ، 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(الملكي رقم 
  

  

  

  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالت      صدیق عل       ى   ٢٠٠٨ل      سنة  

اتفاقی      ة ب      ین مملك      ة البح      رین    

 االتحادی  ة ب  شأن ألمانی  اوجمھوری  ة 

ت       شجیع وحمای       ة االس       تثمارات  

المراف      ق للمرس      وم    المتبادل      ة ، 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(الملكي رقم 
  

  

  

  

  (  ) م           شروع ق           انون رق           م   

 بالت      صدیق عل       ى  ٢٠٠٨ل      سنة  

اتفاقی      ة ب      ین مملك      ة البح      رین    

 االتحادی  ة ب  شأن ألمانی  اوجمھوری  ة 

ت       شجیع وحمای       ة االس       تثمارات  

المراف      ق للمرس      وم    المتبادل      ة ، 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(الملكي رقم 
  

  

  

  

(  ) م           شروع ق           انون رق           م   

بالت      صدیق عل       ى   ٢٠٠٨ل      سنة  

اتفاقی      ة ب      ین مملك      ة البح      رین    

 االتحادی  ة ب  شأن ألمانی  اوجمھوری  ة 

ت       شجیع وحمای       ة االس       تثمارات  

المراف      ق للمرس      وم    المتبادل      ة ، 

.م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(الملكي رقم 
  

  

  



 ٨٨

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  جلنة الشؤون جلنة الشؤون توصية توصية 
  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنياخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  الديباجة

  نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

  بعد اإلطالع على الدستور،

  

وعل    ى االتفاقی    ة ب    ین مملك    ة البح    رین     

 ت شجیع   وجمھوریة ألمانیا االتحادی ة ب شأن     

وحمای  ة االس  تثمارات المتبادل  ة والموقع  ة    

 فبرای     ر ٥ف     ي مدین     ة المنام     ة بت     اریخ 

٢٠٠٧،  

  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

الق   انون اآلت   ي ن   صھ، وق   د ص   دقنا علی   ھ  

  :وأصدرناه

  الديباجة

  دون تعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الديباجة

الموافقة على نص الدیباجة كما ورد م ن         

م   ع ت   صویب الخط   أ اإلمالئ   ي  الحكوم   ة 

  ).االطالع(صبح  لت)اإلطالع(لكلمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  الديباجة
نح      ن حم      د ب       ن عی      سى آل خلیف       ة   

  .ملك مملكة البحرین

  

   على الدستور،االطالعبعد 

  

ملك    ة البح    رین   وعل    ى االتفاقی    ة ب    ین م  

وجمھوریة ألمانیا االتحادی ة ب شأن ت شجیع        

وحمای  ة االس  تثمارات المتبادل  ة والموقع  ة    

 فبرای     ر ٥ف     ي مدین     ة المنام     ة بت     اریخ 

٢٠٠٧،  

  

أق    ر مجل    س ال    شورى ومجل    س الن    واب  

الق   انون اآلت   ي ن   صھ، وق   د ص   دقنا علی   ھ  

  :وأصدرناه



 ٨٩

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  جلنة الشؤون جلنة الشؤون توصية توصية 
  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنياخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  

  املادة األوىل
ُص  ودق عل  ى اتفاقی  ة ب  ین مملك  ة البح  رین  

وجمھوریة ألمانیا االتحادی ة ب شأن ت شجیع        

ستثمارات المتبادلة الموقعة ف ي   وحمایة اال 

  ٢٠٠٧ فبرای   ر ٥مدین   ة المنام   ة بت   اریخ  

  .و المرافقة لھذا القانون

  

  املادة الثانية
  

  

  

  

  
  

  
  

  املادة األوىل
  دون تعدیل

  

  

  

  
  

  املادة الثانية
ó    عل    ى (ة ق   رر المجل   س إح    الل عب   ار

 )رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء   

  ).على الوزراء(محل عبارة 

  
ــة  ــون نــص الديباج ــك يك ــى ذل   وعل

  

  املادة األوىل
الموافقة على نص المادة كما ورد من 

  .الحكومة دون تعدیل

  

  

  

  

  املادة الثانية
ó    الموافق  ة عل   ى ق  رار مجل   س الن   واب

عل   ى رئ   یس ( ب   إحالل عب  ارة  الم  وقر 

 مح    ل )مجل    س ال    وزراء وال    وزراء  

  ).على الوزراء(عبارة 

  

  

  املادة األوىل
ُص  ودق عل  ى اتفاقی  ة ب  ین مملك  ة البح  رین  

ھوریة ألمانیا االتحادی ة ب شأن ت شجیع        وجم

وحمایة االستثمارات المتبادلة الموقعة ف ي    

٢٠٠٧ فبرای   ر ٥مدین   ة المنام   ة بت   اریخ  

  .و المرافقة لھذا القانون

  

  املادة الثانية
ó     عل    ى (ق   رر المجل   س إح    الل عب   ارة

)رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء   

  ).على الوزراء(محل عبارة 

  
  

  



 ٩٠

  نصوص مشروع القانوننصوص مشروع القانون
  كما وردت من احلكومةكما وردت من احلكومة

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرها جملس النوابكما أقرها جملس النواب

  جلنة الشؤون جلنة الشؤون توصية توصية 
  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنياخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  نصوص املوادنصوص املواد
  كما أقرتها اللجنةكما أقرتها اللجنة

  
  

  
 تنفی  ذ - ك  ل فیم  ا یخ  صھ   -عل  ى ال  وزراء  

ھ ذا الق  انون ، ویعم  ل ب ھ م  ن الی  وم الت  الي   

  .لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  بعد التعديل
  

   عل   ى رئ   یس مجل   س ال   وزراء وال   وزراء 

 تنفی  ذ ھ  ذا الق  انون ،   - ك  ل فیم  ا یخ  صھ   -

ویعم ل ب ھ  م  ن الی وم الت  الي لت اریخ ن  شره     

  .في الجریدة الرسمیة

  

ء وال  وزراءعل  ى رئ  یس مجل  س ال  وزرا   

 تنفی  ذ ھ  ذا الق  انون ،   - ك  ل فیم  ا یخ  صھ   -

ویعم ل ب ھ  م  ن الی وم الت  الي لت اریخ ن  شره     

  .في الجریدة الرسمیة

  

  
  
  
  



 ٩١

  م٢٠٠٩ مارس ١٨  :التاريخ
  

  احملرتم    عبدالرمحن حممد مجشري/  الفاضل األستاذسعادة 
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

قانون بالتصديق على اتفاقيـة بـني مملكـة البحـرين ومجهوريـة مشروع : املوضوع 
أملانيا االحتاديـة بـشأن تـشجيع ومحايـة االسـتثمارات املتبادلـة، املرافـق 

  .م٢٠٠٨لسنة ) ١١٦(للمرسوم امللكي رقم 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من كتاب  ھ     ٢٠٠٩ م  ارس ١٥بت  اریخ 

م شروع ق انون بالت صدیق    ، ن سخة م ن   )٢٠٠٩ –٣ –٣/ ص ل ت ق  ٣٦٧(رقم  
عل  ى اتفاقی  ة ب  ین مملك  ة البح  رین وجمھوری  ة ألمانی  ا االتحادی  ة ب  شأن ت  شجیع        

ل  سنة ) ١١٦(وحمای  ة االس  تثمارات المتبادل  ة، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م     
الحظات ، إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة وذلك لمناقشتھ وإبداء المم٢٠٠٨

  .علیھ للجنة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطني
  

م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة  ٢٠٠٩ م  ارس ١٨وبت  اریخ   
اجتماعھ  ا الث  امن ع  شر، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ      
اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین    

  .  القانونیین بالمجلسواالختصاصیین 
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور
  : اللجنة رأي

  

م  شروع ق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة ب  ین مملك  ة     ت  رى اللجن  ة س  المة  
البح   رین وجمھوری   ة ألمانی   ا االتحادی   ة ب   شأن ت   شجیع وحمای   ة االس   تثمارات       

، م ن الن  احیتین  م٢٠٠٨ل سنة  ) ١١٦(بادل ة، المراف ق للمرس وم الملك  ي رق م     المت
  .الدستوریة والقانونیة

  
            حممد هادي احللواجي

  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
 



 ٩٢

                                             
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  

البيئة بشأن املرافق العامة وتقرير جلنة 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

م، بشأن ٢٠٠٦لسنة ) ٢٠(القانون رقم 
محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ 

  .البحرية
  
  
  
  



 ٩٣

   م٢٠٠٩ مارس ١٦: التاريخ

   املرافق العامة والبيئة جلنةتقرير
   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

     بشأن محاية ٢٠٠٦لسنة ) ٢٠(بتعديل بعض أحكام القانون رقم  قانون خبصوص مشروع
  الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية

  :مقدمـة 

                    الـشورى   استلمت جلنة املرافـق العامـة والبيئـة كتـاب معـايل رئـيس جملـس               
م، والـذي مت مبوجبـه   ٢٠٠٨  أبريل٢١املؤرخ يف )  م٢٠٠٨-٤-٣/  ص ل م ب   ١٤٣( رقم  

لـسنة  ) ٢٠(قانون رقـم    البتعديل بعض أحكام     قانون   مشروعتكليف اللجنة بدراسة ومناقشة     
يل رئيس وقد استلمت اللجنة كتاب معا  ،   بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية      ٢٠٠٦

م، والذي ٢٠٠٩ فرباير  ١١املؤرخ يف   ) ٢٠٠٩-٢-١١/  ص ل م ب    ٣٢٧(جملس الشورى رقم    
ينص على املوافقة على طلب اللجنة باسترداد التقرير املتعلق مبشروع القانون الذي مت تأجيل النظر               

ن فيه خالل اجللسة األسبوعية احلادية عشر لس الشورى بناًء على طلب من معايل وزير شـؤو               
البلديات والزراعة وذلك إلخضاعه ملزيد من الدراسة على ضوء مرئيات وزارة شؤون البلـديات              

   .م٢٠٠٩ يناير ٢٥والزراعة اليت وردت إىل اللجنة بتاريخ 
  
  
  

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

  :ة التالياتيف االجتماعقانون مشروع التدارست اللجنة  )٩(
  

  هـتارخي  اعـم االجتمـرق
  م٢٠٠٨  أبريـل٢٤   دور االنعقاد الثاين-لث عشر اثاالجتماع ال

  م٢٠٠٨  مايــو٦   دور االنعقـاد الثاين-بع عشر اراالجتماع ال

  م٢٠٠٨ مايــو ٢٧   دور االنعقاد الثاين-االجتماع اخلامس عشر 



 ٩٤

  م٢٠٠٨ يونيـو ١٧  عقاد الثاين دور االن-االجتماع السادس عشر 

  م٢٠٠٨ديسمبـر ٢٤   دور االنعقـاد الثالث-االجتمـاع الثامـن 

  م٢٠٠٩ ينايــر ٤   دور االنعقـاد الثالث-االجتمـاع التاسـع 

  م٢٠٠٩ فربايــر ٤   دور االنعقاد الثالث-االجتماع احلادي عشر 

  م٢٠٠٩ر  فربايـ١٧   دور االنعقاد الثالث-االجتماع الثاين عشر 

  م٢٠٠٩ مــارس ٣   دور االنعقاد الثالث-االجتماع الثالث عشر 

  م٢٠٠٩ مـارس ١٠   دور االنعقاد الثالث-االجتماع الرابع عشر 

  
  

قانون موضوع النظر والـيت     ال مبشروعاطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة         )١٠(
 :اشتملت على 

 . ة مبجلس الشورى رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانوني -
 .  الدكتور حممد الدليمي املستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس الشورىمذكرة  -
 .     األستاذ حمسن مرهون املستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس الشورىمذكرة  -
 .مرئيات ممثلي وزارة البلديات والزراعة -
 . م٢٠٠٨  ديسمرب١٤ه بتاريخ مرئيات سعادة وزير البلديات والزراعة املدرجة يف خطاب -

 . م٢٠٠٩ يناير ٢٥مرئيات سعادة وزير البلديات والزراعة املدرجة يف خطابه بتاريخ  -
 . عرض وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن املخطط اهليكلي االستراتيجي ململكة البحرين -

 .ةواطئ والسواحل واملنافذ البحري بشأن محاية الش٢٠٠٦لسنة ) ٢٠(القانون رقم  -

  .  باعتماد املخطط اهليكلي االستراتيجي ململكة البحرين٢٠٠٨لسنة ) ٢٤(مرسوم رقم  -
 . قرار جملس النواب ومرفقاته -
 . مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -
 
  :ااوبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماع )٣( 

  



 ٩٥

 : وزارة شؤون البلديات والزراعة-
 .راين      الوكيل املساعد للتخطيط العم  ة محـد آل خليفـخيـشال .١
 .الوكيل املساعد للخدمات البلدية املشتركة خ         ـمد نور الشيـالسيد حم .٢
 .السيد خالد أمحد األنصاري          مدير إدارة التخطيط اهليكلي .٣
 .       املستشار القانوين  السيد حسـن السعـداوي .٤

  

  :اريـة والتسجيـل العقـجهـاز املساح -

املستشار العقاري لرئيس جهاز املساحة والتسجيل        اريالسيد يوسـف عبداهللا العم .١
  .العقاري

املستشار القانوين لرئيس جهاز املساحة والتسجيل        السيد نور الدين عبدالقادر حممود .٢
  .العقاري

  : جملس التنمية االقتصادية-
  .ئيس دائرة الشؤون القانونيةالسيد يوسف عبداحلسني خلف         ر. ١

  

  :اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية -
  .السيدة مجيلة يوسف الوطين               املستشار القانوين للهيئة. ١

  

 :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
 

 .ار القانوين لشؤون اللجاناملستش  األستاذ حمسن محيد مــرهون  .٢
 .الدكتور حممـد عبداهللا الدليمي      املستشار القانوين لشؤون اللجان .٣
 .املستشار االقتصادي واملايل للمجلس  الدكتـور جعفـر الصائــغ .٤

  .مـن هاشـة حسـخول وتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة •
ـًا   : آراء اجلهات املعنية-ثانيـ

  



 ٩٦

  :ةجملس التنمية االقتصادي -
إن مشروع القانون يتناول بشكل غري مباشر مسألة الردم، إضافة إىل وضع االشتراطات املتعلقة               -

بالسواحل، والعقوبات املترتبة على اإلخالل بتلك االشتراطات، يف حني مل حيدد اجلهـة املعنيـة               
ـًا   .بتطبيق القانون مما يعين أن الوضع يبقى كما هو قائم حالي

اك تعارض بني القانون واملخطط اهليكلـي اإلسـتراتيجي؛ ألن التعـارض             ينبغي أال يكون هن    -
  . ستكون له آثار سلبية على االقتصاد واالستثمار

  

  :اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية -

مـشروع  رأى ممثلو اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية ضرورة أن خيـضع               
ـًا   .القانون إىل دراسة فنية دقيقة تبني تأثرياته البيئية، ومدى إمكانية على تطبيقه عملي

  

  :شؤون البلديات والزراعةوزارة  -
  

  :أكد ممثلو وزارة البلديات والزراعة يف اجتماعهم مع اللجنة على التايل
  

، إذ من شأا التـأثري يف       املشروعبعض اخلصوصيات اليت ينبغي مراعاا عند دراسة         هناك أن   -
االقتصاد الوطين، فهناك عدد من املشاريع اليت ال ميكن إنشاؤها وبناؤها إال على السواحل مباشرة               

  .الح السفن ومناطق خفر السواحلكاملوانئ ومراكز إص
 عرض املنفذ حبسب املكان،  إضافة إىل        واختالف السواحل من حيث املوقع والعمق،       اختالف - 

األمـر  ات املائية وحركة املد واجلزر جتعالن من الصعوبة مبكان حتديد البعد عن الساحل،  أن التيار 
ـًـاالذي   .   جيعل تطبيق القانون صعب

ـًا مت االنتهاء من وضع خطوطه العريضة واعتمد من قبل جاللة امللك               - ـًا هيكلي   أن هناك خمطط
، لي االستراتيجي ململكة البحرين    باعتماد املخطط اهليك   ٢٠٠٨لسنة  ) ٢٤(مبوجب املرسوم رقم    

م، وبناًء على هذا اهليكل سـيتم       ٢٠٣٠يرسم الشكل العام الذي ستكون عليه اململكة حىت عام          
  .إنشاء جزر ختصص فيها سواحل عامة

  



 ٩٧

ــم     ــه رق ــة يف خطاب ــديات والزراع ــر البل ــعادة وزي /  م و –و ش ب ( إال أن س
بعـد  " ، قد أفاد أنه              )٦  رفق رقم م( م  ٢٠٠٨ ديسمرب   ١٤املؤرخ يف   ) م  ٧٤٩٤٩/٢٠٠٨

) ثانياً(دراسة القانون املشار إليه تبين منطقية مجيع  املقترحات، إال أنه جيب إضافة اجلهة املعنية يف                 
  ."من املادة األوىل حىت تتحمل هذه اجلهة املسؤولية فيما لو حدثت أية إشكاالت مستقبلية 

  

 م  – و ش ب      (رقمالبلديات والزراعة    وزير   سعادةمن   استلمت اللجنة خطاباً الحقاً      وقد
ـًا يف   ) م  ٢٠٠٩ / ٧٤٩٤٩/ و    تعديل املـادة    على اقتراح م، احتوى   ٢٠٠٩ يناير   ٢٥ومؤرخ

األوىل من مشروع القانون مبا يتفق مع املخطط اهليكلي االستراتيجي ململكة البحرين وحذف مواد       
حي واالقتصادي للمملكة وكذلك إلزام الدولة      أخرى لصعوبة تنفيذها وتأثريها على اجلانب السيا      

بدفع تعويضات كبرية جداً إلزالة املنشآت القائمة طبقاً ألحكام مشروع القـانون وقـد أوردت            
  .من التقرير )٧(املرفق رقم بالتفصيل يف 

  

كما قام ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة بإطالع اللجنة علـى عـرض تفـصيلي               
خط الدفان النـهائي و     بينوا فيه   )  ٨مرفق رقم   ( تراتيجي ململكة البحرين    للمخطط اهليكلي االس  

 أماكن الـسواحل    وموضحني ذلك يف كل حمافظة على حدة        التصور املستقبلي للمملكة، مفصلني   
ـًا         مشريينالعامة يف احملافظات وفقاً للمخطط، ،         إىل أن املخطط اهليكلي االستراتيجي جاء ملبيـ

در الثروة الطبيعية، واخلدمات اللوجستية واحملافظة على األراضـي الزراعيـة           ملتطلبات محاية مصا  
            وحجز األراضي الالزمة للمشروعات اإلسكانية املستقبلية  ومتطلبات التنمية الصناعية، كما أكد

تخصص ملشروعات البنية التحتية واملرافق العامـة   سممثلو الوزارة اشتمال املخطط على املواقع اليت        
دم كل حمافظة، ومشاريع التنمية مبختلف أشكاهلا االقتصادية والعمرانية ومن بينها تعـديل             اليت خت 

 اهليكلـي،   مسارات بعض الطرق والشوارع واستحداث طرق جديدة لكي تتماشى مع املخطط          
  .وأن خططاً تفصيلية سيتم إحلاقها به مستقبالً

  

  : جهاز املساحة والتسجيل العقاري-



 ٩٨

ن البلـديات   توافقهم مع مرئيات وزارة شـؤو     ساحة والتسجيل العقاري    أبدى ممثلو جهاز امل   
  .والزراعة رغم تأكيدهم على أن األمر ال يعنيهم بالدرجة األوىل

  

  :رأي اللجنة  -ـًًاثالث
قانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن           مشروع ال تدارست اللجنة   

عت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلـس          قبل املستشارين القانونيني، واطل   
 من الناحيتني الدستورية والقانونية، كما استأنـست  املشروعالشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة   

برأي وزارة شؤون البلديات والزراعة، وجهاز املساحة والتسجيل العقـاري وجملـس التنميـة              
واقتنعت اللجنة يف ضـوء      الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية،       االقتصادية، واهليئة العامة حلماية   

) ٢٠(املناقشات بأمهية التوصية باملوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم     
مع بعض التعديالت على بعـض        بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية      ٢٠٠٦لسنة  

 ٢٥لتوافق مع خطاب سعادة وزير البلديات والزراعة املؤرخ يف          با ، وذلك    مواد مشروع القانون  
  .م باعتبارها اجلهة املعنية٢٠٠٩يناير 

من ) الفقرة الثانية ( وقد رأت اللجنة أن ما ذهب إليه قرار جملس النواب بشأن تعديل املادة الثانية              
بعرض ال يقل عن اثين عـشر  املادة األوىل من مشروع القانون  والذي يتعلق بإجياد املنافذ البحرية  

 متراً وتوفري الشواطئ للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها على أن ال تقل طوالً عن كيلو متر   
 يأخذ بعني االعتبار فيما إذا كان هناك تعارض بـني أحكامهـا واملخطـط اهليكلـي                 مل واحد؛

ـًا واملخططن حتديد مساحة ومواقع املنافذ البحرية جيب أن يكون ماالستراتيجي، وأ   .تفق
من مـشروع القـانون     ) ٤(كما أن قرار جملس النواب يتضمن إضافة أخرى على املادة           

املذكور بوضع حظر مطلق على إصدار أية تراخيص إدارية باالنتفاع من الشواطئ أو الـسواحل               
ـ          ئ أو شاطألغراض جتارية أو استثمارية أو غريها إال مبسافة ال تقل عن مائة متر إىل الداخل من ال

ن هذه اإلضافات والتعديالت تتعارض مع طبيعة بعـض املنـشآت           الساحل، وقد رأت اللجنة أ    
ومراكز إصالح الـسفن    واملباين اليت جيب إقامتها على الشواطئ أو السواحل مباشرة مثل املوانئ            

باإلضافة إىل أن إطالق حظر إقامة املنشآت واملباين على السواحل والـشواطئ            وخفر السواحل،   
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ن معظم   الوطين وعلى مصاحل اجلمهور حيث إ      ورة عامة قد تكون له آثار سلبية على االقتصاد        بص
املرافق العامة يتطلب وجودها على السواحل والشواطئ، كما إن هذه املرافق سـوف ختـصص               

  .النتفاع اجلمهور وتسهم يف تعزيز السياحة يف مملكة البحرين مما يؤدي إىل زيادة املوارد املالية فيها
 مكررا من املادة الثانية من     )٤(وفيما يتعلق بقرار جملس النواب بإضافة فقرة ثانية إىل املادة           

مشروع القانون، واليت تلزم الوزير املختص باختاذ اإلجراءات الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القـانون         
ـًا له خالل فترة ال ت           ت من تـاريخ    تجاوز ثالث سنوا  على املنشآت القائمة وتوفيق أحكامها وفق

 عديـدة قـد سـبق       ذا النص يتطلب إزالة منشآت ومبانٍ      فإن اللجنة ترى أن تطبيق ه      صدوره؛
للجهات املختصة أن رخصت بإنشائها، األمر الذي قد يترتب عليه أضرار جسيمة للغري ويتطلب              

  . تعويضات كبرية تدفعها الدولة عن هذه األضرار
مكـرراً  ) ١(استحدث مادة جديدة بـرقم      والحظت اللجنة أن جملس النواب املوقر قد        

ـًا لبعض املصطلحات والكلمات الواردة يف مشروع القانون، وحيث إن اللجنة مل              تضمنت تعريف
توافق على التعديالت واإلضافة اليت أقرها جملس النواب على مشروع القانون وبالتايل ترى اللجنة              

  .  عدم احلاجة إىل النص عليها
الدور الفعال لوزارة شؤون البلديات والزراعة على ما قامت به من           وتود اللجنة أن تثمن     

بيان كافة اجلوانـب غـري      جهد كبري يف إبداء املالحظات القيمة يف اجتماعات اللجنة، وسعيها ل          
واإلسـهام   أمهية يف مراعاة مصلحة املواطن البحريين الذي ميثل مبشروع القانون واضحة واملتعلقة   ال

 ميثل إضافة كبرية حنو حتسني الوضع البيئي واالجتماعي واالقتصادي        ،كما  العامةتوفري الشواطئ   يف  
  .تعيشه السواحل والبيئة منذ أمد بعيد  حنو تصحيح الوضع اخلاطئ الذي مهمةخطوةويعد 

  

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  -رابع
  

اخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل         من الالئحة الد   ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :من 

  

ـًا        السيـد فـؤاد أمحــد حاجــي .٥  مقررا أصليـ
ـًاسيد عبدالرمحن عبداحلسني جواهري       ال .٦   مقررا احتياطي



 ١٠٠

ـًا   : توصية اللجنة - خامس
  

ن اللجنة توصـي  قانون، فإال مشروعيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     
  :مبا يلي 

  
 بشأن  ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(املوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم           -

 .محاية الشواطئ والسواحل من حيث املبدأ
 . يف اجلدول املرفق تفصيالًبالتعديالت الواردةاملوافقة على مواد مشروع القانون  -
  

  زم ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الال
  
  صادق عبدالكرمي الشهايب                       عبدالرمحن حممد الغتم   

  املرافق العامة والبيئة   رئيس جلنة          نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
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  (    ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  السواحل واملنافذ البحرية بشأن محاية الشواطئ و٢٠٠٦لسنة ) ٢٠(بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  الديباجة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  الديباجة
  

وعلـى املرسـوم    (إضافة عبارة    •
 ١٩٧٧لسنة  ) ١٣(بقانون رقم   

عدل بإصدار قانون تنظيم املباين امل    
ــم  ــوم رق ــسنة) ١٥(باملرس  ل

بعد االطالع  (بعد فقرة   ) ،١٩٩٣
 يف ديباجة   ةالوارد) على الدستور، 

 .املشروع
  
  

وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد      

  الديباجة
  

 املوافقة على قرار جملـس النـواب     -
وعلـى املرسـوم    (إضافة عبارة   ب

 ١٩٧٧لسنة  ) ١٣(بقانون رقم   
عدل بإصدار قانون تنظيم املباين امل    

ــم  ــوم رق ــسنة ) ١٥(باملرس ل
بعد االطالع  (ة  بعد فقر ) ،١٩٩٣

 يف ديباجة   ةالوارد) على الدستور، 
 .املشروع

  
  

  الديباجة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٢

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  ن محد بـن عيـسى آل خليفـة        حن

  .ملك مملكة البحرين
  

  بعد االطالع على الدستور،
  
  
  
  
  
  

  ) ٢(وعلى املرسـوم بقـانون رقـم        
ــسنة  ــيط١٩٩٤ل ــشأن التخط    ب

  :التعديل
  

  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  
  بعد االطالع على الدستور،

  
  ) ١٣(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بإصدار قانون تنظـيم     ١٩٧٧لسنة  
  ) ١٥(ل باملرسوم رقـم     املباين املعد 

  ،١٩٩٣لسنة 
  

  ) ٢(وعلى املرسـوم بقـانون رقـم        
ــسنة  ــيط١٩٩٤ل ــشأن التخط    ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  
  بعد االطالع على الدستور،

  
) ١٣(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

 بإصدار قانون تنظـيم     ١٩٧٧لسنة  
) ١٥(املباين املعدل باملرسوم رقـم      

  ،١٩٩٣لسنة 
  

) ٢(وعلى املرسـوم بقـانون رقـم        
ــسنة  ــ١٩٩٤ل ــيط ب شأن التخط



 ١٠٣

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
) ٦(العمراين ، املعدل بالقانون رقـم       

  ،٢٠٠٥لسنة 
  

وعلى القانون املدين الصادر باملرسوم     
  ،٢٠٠١لسنة ) ١٩(بقانون رقم 

  
  ) ١٩(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       

 بـشأن التـصرف يف      ٢٠٠٢لسنة  
األراضي اململوكـة للدولـة ملكيـة       

  اصة،خ
  

 ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(وعلى القانون رقم    
بشأن محاية الـشواطئ والـسواحل      

  واملنافذ البحرية،

) ٦(العمراين ، املعدل بالقانون رقـم       
  ،٢٠٠٥لسنة 

  
وعلى القانون املدين الصادر باملرسوم     

  ،٢٠٠١لسنة ) ١٩(بقانون رقم 
  

  ) ١٩(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       
 بـشأن التـصرف يف      ٢٠٠٢لسنة  

راضي اململوكـة للدولـة ملكيـة       األ
  خاصة،

  
 ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(وعلى القانون رقم    

بشأن محاية الـشواطئ والـسواحل      
  واملنافذ البحرية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) ٦(العمراين ، املعدل بالقانون رقـم       
  ،٢٠٠٥لسنة 

  
وعلى القانون املدين الصادر باملرسوم     

  ،٢٠٠١لسنة ) ١٩(بقانون رقم 
  

) ١٩(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       
 بـشأن التـصرف يف      ٢٠٠٢لسنة  

األراضي اململوكـة للدولـة ملكيـة       
  خاصة،

  
٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(وعلى القانون رقم    

اية الـشواطئ والـسواحل     بشأن مح 
  واملنافذ البحرية،



 ١٠٤

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه       

  :وأصدرناه
  

  
  
  
  
  
  

  املادة األوىل
  
  
  

أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه       

  :وأصدرناه
  
  
  
  
  
  

  
  املادة األوىل

 )اجلهة املختـصة يف   (إضافة عبارة    •
 بداية الفقرة   يف) وتكفل(بعد كلمة   

 .الثانية من املادة الثانية

  
  
  
  
  
  
  

  املادة األوىل
  

 كمـا    األوىل املوافقة على املـادة    -
وردت من احلكومة املـوقرة مـع       

 :إجراء التعديالت التالية
  
  
  

أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه       

  :وأصدرناه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٥

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ال يقل عـن     بعرض(إضافة عبارة    •
بعـد عبـارة     ) اثين عشر متـرا   

يف ) الدولة إجياد املنافذ البحريـة    (
 .الفقرة الثانية من املادة الثانية

 )واحد كيلو متـر   (تعديل عبارة    •
الواردة يف اية الفقرة الثانية مـن       

 ، )واحدكيلو متر (املادة الثانية إىل   
حبيـث ال تزيـد     (وإضافة عبارة   

املسافة بني منفذ وآخر عن كيلو      
 .بعدها) متر كذلك

 )عن طريق الشرطة  ( إضافة عبارة    •
على الوزير املخـتص    (بعد عبارة   

ـًا  يف ايـة املـادة     ) إزالته إداري
 .الرابعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٦

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويستثىن من ذلـك    (إضافة عبارة    •
 يف ايـة    )املنشآت املتعلقة باألمن  

 .ابعةاملادة الر
إضافة العبارة التالية يف اية املـادة        •

ـ وحي(: الرابعة ر إصـدار أيـة     ظ
تراخيص إدارية باالنتفـاع مـن      
الشواطئ أو السواحل ألغـراض     
جتارية أو استثمارية أو غريهـا إال      
مبسافة ال تقل كذلك عن مائـة       
متر إىل الداخل من هذا الشاطئ       
أو الساحل أو املنفذ البحـري ،       

 الترخيص مدى تتعدىوبشرط أال   
ـًا   وعشرين سـنة    باالنتفاع مخس

  ). بإجيار حسب القيمة السوقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
بكلمـة  " بـنص "استبدال كلمة    -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  

يستبدل بنصي الفقرة الثانية من املادة      
ة واملادة الرابعة من القانون رقـم       الثاني

 بـشأن محايـة     ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(
الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية،    

  :النصان اآلتيان
  

  ):الفقرة الثانية(املادة الثانية 
وتكفل الدولة إجياد املنافذ البحريـة      (

وتوفري الـشواطئ للمـدن والقـرى       
الساحلية حسب مساحتها علـى أال      

  
  وعلى ذلك يكـون نـص املـادة        

  :بعد التعديل
  

 الفقرة الثانية من املادة     ييستبدل بنص 
  الثانية واملادة الرابعـة مـن القـانون        

 بشأن محاية   ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(رقم  
  الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية،

  :لتاليةالنصوص ا
  

  ):الفقرة الثانية(املادة الثانية 
 يف الدولة إجياد   اجلهة املختصة  وتكفل(

 بعرض ال يقل عن اثين      املنافذ البحرية 
 وتوفري الشواطئ للمـدن     اعشر متر 

 ".بنصي"
 ".واملادة الرابعة" حذف عبارة -
بعبارة " النص اآليت " استبدال عبارة    -
 ".النصان اآلتيان"

  
طبيعتــها ، و "اســتبدال عبــارة  -

اجلغرافية، و مبا يتفق مع املخطط      
اهليكلي االسـتراتيجي ململكـة       

على أال تقـل      "بعبارة "البحرين
  "طوالً  عن واحد كيلو متر

  
  
  
  

  
  
  
  

 الفقرة الثانية من املـادة      بنصيستبدل  
الثانيـــة مـــن القـــانون   

 بشأن محاية   ٢٠٠٦لسنة  ) ٢٠(رقم  
  ل واملنافذ البحرية،الشواطئ والسواح

  :النص اآليت
  

  ):الفقرة الثانية(املادة الثانية 
وتكفل الدولة إجياد املنافذ البحريـة      (

وتوفري الـشواطئ للمـدن والقـرى       
وطبيعتها ،  الساحلية حسب مساحتها    



 ١٠٨

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  ).كيلو مترتقل طوالً  عن واحد 

  
  
  
  
  

  :املادة الرابعة
حيظر إقامة أية مبان أو منشآت على       (

الشواطئ والسواحل مبسافة ال تقل عن      
  .مائة متر من البحر

  
  
  
  

والقرى الساحلية حسب مـساحتها     
كيلـو متـر    على أال تقل طوالً  عن       

حبيث ال تزيد املسافة بني منفذ       واحد
  .) كذلكوآخر عن كيلو متر

  
  

  :املادة الرابعة
 منشآت على   وحيضر إقامة أية مبان أ    (

اطئ والسواحل مبسافة ال تقل عن      والش
  .مائة متر من البحر

  
  
  
  

  
ـ     - املـادة  ديل  عدم املوافقة على تع

 كما جاء يف مشروع القـانون       الرابعة
من احلكومة املوقرة وقـرار جملـس       
النواب، وذلك ألن احلظـر املطلـق       
يتعارض مع طبيعة بعـض املنـشآت       
واملباين اليت جيب إقامتها على الشواطئ      
أو السواحل مباشـرة مثـل املـوانئ        
ومراكز إصـالح الـسفن، وخفـر       

  .السواحل
  
  
  
  

اجلغرافية، و مبا يتفق مـع املخطـط        
ــة       ــتراتيجي ململك ــي االس اهليكل

  ).البحرين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٩

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  

وال جيوز التعـدي علـى الـشواطئ       
والسواحل واملنافذ البحرية املشار إليها     
يف هذا القانون ، ويف حالة حـصول        
التعدي ، على الوزير املختص إزالتـه       
ـًا وبالقوة اجلربية علـى نفقـة        إداري
املخالف حبسب ما تقتضيه املـصلحة      

  ).العامة
  

  
  
  
  
  

  
وال جيوز التعـدي علـى الـشواطئ       

 إليهاوالسواحل واملنافذ البحرية املشار     
يف هذا القانون ، ويف حالة حـصول        
التعدي ، على الوزير املختص إزالتـه       

 وبـالقوة   عن طريق الشرطة   اـًإداري
اجلربية على نفقة املخالف حبسب مـا       

 ويستثىن مـن    ضيه املصلحة العامة  تتق
  .ذلك املنشآت املتعلقة باألمن

ر إصدار أية تراخيص إداريـة      ظوحي
باالنتفاع من الشواطئ أو السواحل     
ألغراض جتاريـة أو اسـتثمارية أو       
غريها إال مبسافة ال تقل كذلك عن        

ىل الداخل من هذا الشاطئ     مائة متر إ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ة الثانيةاملاد 
  

إلغاء املادة الثانية مـن مـشروع        -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٠

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  

  املادة الثانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أو الساحل أو املنفـذ البحـري ،        
 التـرخيص   مدىوبشرط أال تتعدى    

 وعشرين سنة بإجيار  ـًاباالنتفاع مخس 
  .حسب القيمة السوقية

  املادة الثانية
تعديل صدر املادة حبيث تـضاف       •

) ١(مادة جديـدة بـرقم املـادة        
ا  مكررمن التعريفات  ا، تتضمن عدد 

 .كما هو وارد أدناه
) ٤(إضافة فقرة ثانيـة إىل املـادة         •

ويلتزم : (، تنص على التايل   امكرر
الوزير املختص باختاذ اإلجراءات    
الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون   
على املنشآت القائمـة وتوفيـق      

  .القانون وتعديل ترقيم املواد التالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١١

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  
  

ــم  ــانون رق ــضاف إىل الق   ) ٢٠(ي
 بشـأن محاية الشواطئ    ٢٠٠٦لسنة  

والسواحل واملنافذ البحريـة ، مـادة       
  :مكررا، نصها اآليت) ٤(جديدة برقم 

  
  
  
  
  

 هلـذا القـانون     ـًاأوضاعها وفق 
خالل فترة ال تتجـاوز ثـالث       

  ).سنوات من تاريخ صدوره
  وعلى ذلك يكـون نـص املـادة        

  :بعد التعديل
  

ــم  ــانون رق ــضاف إىل الق   ) ٢٠(ي
 بشـأن محاية الشواطئ    ٢٠٠٦لسنة  

مادتـان  والسواحل واملنافذ البحرية ،     
) ٤(ا و مكـرر ) ١(جديدتان برقم   

ا اآليتم ، نصهامكرر:  
  
  :مكررا ) ١(ادة م
هي كل مدينـة    : املدينة الساحلية  -

يقع كلها أو جـزء منـها أو أي         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٢

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .امتداد هلا على الساحل
هي كل قريـة    : القرية الساحلية  -

يقع  كلها أو جزء منـها أو أي         
 .امتداد هلا على الساحل

هو خط اليابسة ااور    : الشاطئ -
 .للمدن والقرى املطلة على البحر

هو خط البحر املمتـد     : الساحل -
 .املالصق لليابسة

هو كل طريق يصل بـني      : املنفذ -
 .املدن والقرى الساحلية والبحر

هـو املـسافة    : خط االرتـداد     -
القانونية الفاصلة بـني املنـشآت      

 .واملباين وبني البحر
هو خـط   : خط الدفان النهائي     -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٣

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  
  
  
  
  
تقوم اجلهة احلكومية املختصة بوضع     ( 

حدود فيزيائية علـى األرض، حتـدد       
معامل وحدود ومـساحة الـسواحل،      
وحتدد خط الدفان النـهائي، وخـط       
االرتداد علـى أن تلتـزم اجلهـات        
املختصة بإعداد اخلرائط احملققة لذلك،     

األرض الذي يقـع يف مواجهـة       
ــشواطئ   ــاذي لل ــر احمل البح
والـسواحل ، واملـوازي خلــط   

  .)االرتداد
  

  :مكررا ) ٤(مادة 
وزارة البلــديات والزراعــة تقــوم (

بوضع حدود فيزيائية علـى     املختصة  
، حتدد معامل وحدود ومساحة     األرض  

  السواحل ، وحتـدد خـط الـدفان       
النهائي ، وخط االرتداد على أن تلتزم       
اجلهات املختصة بإعداد اخلرائط احملققة    
لذلك ، خالل مدة ال تتجاوز سـنتني    

  .من تاريخ صدور هذا القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٤

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
خالل مدة ال تتجاوز سنتني من تاريخ       

  ).صدور هذا القانون
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة الثالثة

ويلتزم الـوزير املخـتص باختـاذ       
اإلجراءات الكفيلة بتطبيق أحكـام     

شآت القائمـة   ن على املن  هذا القانو 
ـًا     هلذا القانون  وتوفيق أوضاعها وفق

خالل فترة ال تتجاوز ثالث سنوات      
  ).من تاريخ صدوره

  
  
  
  
  

  املادة الثالثة
رئـيس جملـس     (إضافة عبـارة     •

  . يف صدر املادة) واءالوزر

  
  

 املادة الثالثة
 املوافقة على قرار جملـس النـواب        -
    رئــيس جملــس  (إضــافة عبــارة ب

 يف صدر املادة، وتعـديل      ) و اءالوزر
  ).٢(ح املادة الترقيم لتصب

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املادة الثانية
  
  
  



 ١١٥

  نصوص مشروع القانون
 كما وردت من احلكومة

  نصوص املواد
 كما أقرها جملس النواب

 جلنة املرافق العامة والبيئةتوصية 
  نصوص املواد

 كما أقرا اللجنة
  
  
  
  
  
  

 – كل فيمـا خيـصه       -على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بـه       
من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة       

  .الرمسية
  

  
  وعلى ذلك يكـون نـص املـادة        

  :بعد التعديل
  

 الوزراء   و رئيس جملس الوزراء  على  
 تنفيذ أحكام هذا    – خيصه    كل فيما  -

القانون، ويعمل به من اليـوم التـايل        
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  
  

  
  
  

 الوزراء   و رئيس جملس الوزراء  على  
 تنفيذ أحكام هذا    – كل فيما خيصه     -

القانون، ويعمل به من اليـوم التـايل        
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  

  
  
  



 ١١٦

  م٢٠٠٨ أبريل ٢٧التاريخ 
  احملرتم  فؤاد أمحد احلاجي/ دة األستاذ الفاضل سعا

  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
  

م ٢٠٠٦لسنة ) ٢٠(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم : املوضوع 
  .بشأن محاية الشواطئ والسواحل واملنافذ البحرية

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئ یس  ال سید عل ي ب ن ص الح ال صالح       ع الي   م، أرف ق م   ٢٠٠٨ أبریل   ٢١بتاریخ  
مشروع ، نسخة من )٢٠٠٨ -٤ -٣/  ص ل ت ق١٤٢(المجلس، ضمن كتابھ رقم 

م ب شأن حمای ة ال شواطئ    ٢٠٠٦لسنة ) ٢٠(قانون بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  
، ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة   وال  سواحل والمناف  ذ البحری  ة 

  .لمناقشتھ وإبداء المالحظات علیھ للجنة المرافق العامة والبیئةوالقانونیة، وذلك 
  

، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة  م٢٠٠٨ أبری   ل ٢٧وبت   اریخ 
الم ذكور ومذكرت ھ   مشروع القانون ، حیث اطلعت على    الثامن والعشرین اجتماعھا  

  .لساإلیضاحیة، وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمج
  

 إل ى ع دم مخالف ة م شروع الق انون      – بعد المداول ة والنق اش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  

  : اللجنة رأي
) ٢٠(مشروع ق انون بتع دیل بع ض أحك ام الق انون رق م         ترى اللجنة سالمة    

؛ م  ن الن  احیتین م ب  شأن حمای  ة ال  شواطئ وال  سواحل والمناف  ذ البحری  ة ٢٠٠٦ل  سنة 
  .قانونیةالدستوریة وال

  
  حممـد هـادي احللواجـي

  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
  
  



 ١١٧

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

م، ١٩٩٦لسنة ) ١(املرسوم بقانون رقم 
  .  يف شأن الكهرباء واملاء

  
  
  
  
  
  



 ١١٨

   م٢٠٠٩ مارس ٣٠: التاريخ

  نة املرافق العامة والبيئة جلتقرير
   ١٩٩٦لسنة ) ١(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  بشأن

  يف شأن الكهرباء واملاء
  

  :مقدمـة
                   استلمت جلنة املرافـق العامـة والبيئـة كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى                  

، والذي مت مبوجبـه     م٢٠٠٩ مارس   ١٥املؤرخ يف   ) ٢٠٠٩-٣ – ٣/  ص ل م ب      ٣٦٢( رقم  
لسنة ) ١(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم        تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة     

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقريـر يتـضمن    رباء واملاء  يف شأن الكه   ١٩٩٦
  . السرأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

  

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

 .م٢٠٠٩مارس  ٢٢القانون يف االجتماع اخلامس عشر بتاريخ  مشروعتدارست اللجنة  )١١(
  

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضـوع البحـث     )١٢(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -
  )مرفق. ( قرار جملس النواب ومرفقاته -
  )مرفق. ( دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة و  -

  

  : هيئة الكهرباء واملاءاخلامس عشر من وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  )٣(
  

  .نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية واملالية  الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة. ١



 ١١٩

  .ي للهيئـة          املستشـار القانونـ  الدكتـور عبداهللا أمحـد عبداهللا .٢
  

 :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
 

 . املستشار القانوين لشؤون اللجان الدكتـور حممـد عبداهللا الدليمـي       .٥
 .املستشـار االقتصـادي واملايل        غالدكتـور جعفـر الصائــــ .٦

  

  .ـم هاش حسـنةخولـ السيدةوتوىل أمانة سـر اللجنة  •
  

ـًا   : آراء اجلهات املعنية-ثانيـ
  

  

  : هيئة الكهرباء واملاء -
  

أوضح ممثلو هيئة الكهرباء واملاء أن مشروع القانون ينص يف مواده على حتديـد تعرفـة                  
الكهرباء واملاء، ومبا أن موضوع تعرفة الكهرباء واملاء من املوضوعات اليت يطرأ عليها تطور سريع               

ان فمن األجدى عدم وضعها يف قانون،  حيث أن تـرك حتديـد              ومتالحق قابل للزيادة والنقص   
  .التعرفة بقرار من جملس الوزراء يعطي املرونة الالزمة مبا يصب يف مصلحة املواطن

  

كما أكد ممثلو اهليئة على أن مجيع دول العامل ال حتدد تعرفة الكهرباء واملاء يف قوانينـها،                   
  .عديله فإن ذلك سيستدعي تعديل القانون مرة أخرىوإن مت تقييدها يف قانون وطرأت حاجة لت

ـًا   :رأي اللجنة  -ثالث
حيـث تبودلـت بـشأنه    ومت استعراض قرار جملس النواب     قانون  مشروع ال تدارست اللجنة       

وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل املستشارين القانونيني، واطلعت اللجنة علـى رأي              
 مـن   املـشروع قانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لـسالمة         جلنة الشؤون التشريعية وال   

، واقتنعت   ذا اخلصوص  هيئة الكهرباء واملاء  كما استأنست برأي    الناحيتني الدستورية والقانونية،  
اللجنة يف ضوء املناقشات برفض مشروع القانون من حيث املبدأ، وذلك لعدم احلاجة لتحديـد               

ونية مما يقيد اهليئة، لذا فإنه من األفضل تركها للقـرارات الوزاريـة             التعرفة وتضمينها يف مادة قان    
واليت فيها من املرونة ما جيعلها سهلة التعديل إذا ما دعت احلاجة لذلك خبالف القـوانني الـيت                  



 ١٢٠

كما انه مقارنـةً مبعظـم      . يتطلب تعديلها الكثري من اإلجراءات واليت تستغرق الكثري من الوقت         
ه ال توجد دولة تضمن حتديد تعرفة الكهرباء واملاء يف قوانينها وذلك ألا تعتـرب         الدول العربية فإن  

  . من األمور املتغرية، لذا فإنه من األجدى ترك حتديده لقرار من جملس الوزراء
ـًا أمام               ومن جهة أخرى فإن مشروع قانون جديد يف شأن الكهرباء واملاء معروض حالي

 يف شأن ١٩٩٦لسنة  ) ١( إلغاء املرسوم بقانون رقم      –إقراره   يف حال    –جملس الشورى، سيؤدي    
  .الكهرباء واملاء وتعديالته، مما جيعل هذا التعديل ال فائدة منه

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  :من 
ـًا  السيـد صـادق عبدالكريـم الشهايب  .٧   مقررا أصليـ
ـًا   السيـد عبدالرمحن عبداحلسني جواهري  .٨   مقررا احتياطي

ـًا   : توصية اللجنة - خامس
  

قانون، فإن اللجنة توصـي  ال مشروعيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     
  :مبا يلي 

  

 يف ١٩٩٦لـسنة  ) ١(حكام املرسوم بقانون رقـم  مشروع قانون بتعديل بعض أ   رفض   -
 .من حيث املبدأ شأن الكهرباء واملاء

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  

   صـادق عبدالكريـم الشهابـي           عبدالرمحـن حممـد الغتـم     
  رافق العامة والبيئة   رئيس جلنة امل             نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  
  



 ١٢١

   ١٩٩٦لسنة ) ١(بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم مشروع قانون 
  يف شأن الكهرباء واملاء

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  الديباجة

  
  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة         

  .ملك مملكة البحرين
  ستور،بعد االطالع على الد

لـسنة  ) ١(وعلى املرسوم بقانون رقم     
   يف شأن الكهرباء واملاء،١٩٩٦

أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه       

  :وأصدرناه
  
  

  
قرر جملس النواب رفض مـشروع      

  .القانون من حيث األسس واملبادئ
  

  الديباجة
  

  الديباجة
  



 ١٢٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  املادة األوىل

  

) ٣(من املادة   ) ٨(يستبدل بنص البند    
لـسنة  ) ١(من املرسوم بقانون رقـم      

 يف شأن الكهرباء واملاء النص      ١٩٩٦
  :اآليت
  ):٨(البند ) ٣(مادة 

حتديد رسوم توصيل الكهرباء واملـاء      "
  ".وذلك بعد موافقة جملس الوزراء

  املادة األوىل  
  

  املادة األوىل
  

  املادة الثانية
  

) ١(يضاف إىل املرسوم بقانون رقـم       
 يف شأن الكهرباء واملـاء   ١٩٩٦نة  لس

ونـصها  )  مكرر٣(مادة جديدة برقم    
  :اآليت

  

  

  املادة الثانية  
  

  املادة الثانية
  



 ١٢٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  ): مكرراً ٣( مادة 

تكون رسـوم اسـتهالك وحـدات       
  :الكهرباء واملاء كالتايل

  :رسوم الكهرباء: أوالً
  : االستهالك املرتيل-أ

حتدد رسوم الكهرباء لالستهالك املرتيل     
  :كالتايل

 ٣ وحدة بـ  ٣٠٠٠- من صفر  -١
  . للوحدةفلوس

 وحدة بـ   ٥٠٠٠-٣٠٠١ من   -٢
  . فلوس للوحدة٦

 وحدة بـ ٥٠٠٠ ما يزيد على   -٣
  . فلوس للوحدة٩

  



 ١٢٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  : االستهالك غري املرتيل-ب

حتدد رسوم الكهرباء لالستهالك غري      
  :املرتيل كالتايل

 ١٦ مجيع الوحدات بـسعر      -١
ـًا للوحدة   .فلس

 ١٢ مجيع الوحدات بـسعر      -٢
ـًا للوحدة للمستثمرين    فلس

 .لقطاع الصناعييف ا
  

  :رسوم املياه: ثانياً
  : مياه التحلية-١
  :االستهالك املرتيل) أ(

حتدد رسوم مياه التحلية لالسـتهالك      
  :املرتيل كالتايل



 ١٢٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 بسعر  ٣ م ٦٠ –من صفر    -١

ـًا للمتر املكعب٢٥   . فلس
 بسعر  ٣م١٠٠ – ٦١من   -٢

ـًا للمتر املكعب٨٠  . فلس
 ٣ م ١٠٠ما يزيد علـى      -٣

 فلس للمتـر    ٢٠٠بسعر  
 .عباملك

  
  :االستهالك غري املرتيل) ب(

حتدد رسوم مياه التحلية لالسـتهالك      
  :غري املرتيل كالتايل

 ٣ م٤٥٠ –مــن صــفر  -١
 فلس للمتـر    ٣٠٠بسعر  
  .املكعب



 ١٢٦

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 ٣ م ٤٥٠ما يزيد علـى      -٢

 فلس للمتـر    ٤٠٠بسعر  
 .املكعب

  

  : املياه اجلوفية-٢
حتدد رسوم استهالك امليـاه اجلوفيـة       

  :جلميع األغراض كالتايل
 بسعر  ٣م٦٠ –ر  من صف  -١

ـًا للمتر املكعب٢٠   . فلس
 بسعر  ٣م١٠٠ – ٦١من   -٢

ـًا للمتر املكعب٢٥  . فلس
 ٣م١٠٠ما يزيـد علـى       -٣

ـًا للمتـر    ٨٥بسعر    فلس
  .املكعب



 ١٢٧

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  املادة الثالثة

  
  - كل فيمـا خيـصه       –على الوزراء   

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم       
  .اريخ نشره يف اجلريدة الرمسيةالتايل لت

  املادة الثالثة  
  

  املادة الثالثة
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٨

  م٢٠٠٨  مارس١٨التاريخ 
  
  

  احملرتم    صادق عبدالكريم الشهابي/ سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  

 لـسنة )١(بعض أحكام املرسوم بقـانون رقـم مشروع قانون بتعديل  : املوضوع 
املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقـدم (م يف شأن الكهرباء واملاء ١٩٩٦

  .)من جملس النواب
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

م، أرفق معالي رئیس المجلس، ض من كتاب ھ رق م    ٢٠٠٩ مارس   ١٥بتاریخ  
م  شروع ق  انون بتع  دیل بع  ض   ، ن  سخة م  ن  )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق ٣٦٣(

المع د  (م في شأن الكھرباء والم اء   ١٩٩٦لسنة  ) ١(بقانون رقم   أحكام المرسوم   
، إل   ى لجن   ة ال   شؤون )ف   ي ض   وء االقت   راح بق   انون المق   دم م   ن مجل   س الن   واب 

التشریعیة والقانونیة وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علی ھ للجن ة المراف ق العام ة      
  .والبیئة

  

ة والقانونی  ة م، عق  دت لجن  ة ال  شؤون الت  شریعی٢٠٠٩ م  ارس ١٨وبت  اریخ   
اجتماعھ  ا الث  امن ع  شر، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ      
اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ، وذل     ك بح     ضور المست     شارین    

  .  واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة   

  .ستورلمبادئ وأحكام الد
  

  : اللجنة رأي
م شروع ق انون بتع دیل بع ض أحك ام المرس وم بق انون         ترى اللجنة س المة     

المع  د ف  ي ض  وء االقت  راح  (م ف  ي ش  أن الكھرب  اء والم  اء  ١٩٩٦ل  سنة ) ١(رق  م 
  .، من الناحیتین الدستوریة والقانونیة)بقانون المقدم من مجلس النواب

  
  حممـد هـادي احللواجـي

  ريعية والقانونيةرئيس جلنة الشؤون التش
 



 ١٢٩

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(ملحق رقم 
  

جلنة اخلدمات بشأن مشروع قانون تقرير 
بشأن اإلعفاء من سداد بعض املبالغ املالية 

  .  اليت تستحق عند استبدال املعاش
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٠

  م٢٠٠٩ مارس ١٥: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   من الفصل التشريعي الثاينالثالث العادي ددور االنعقا

بشأن اإلعفاء من سداد بعض املبالغ املالية اليت (  ) لسنة ( ) رقم  مشروع قانون خبصوص
  تستحق عند استبدال املعاش

  
  :ــةمقدم

  

  -ص ل خ ت   / ٣٤٨(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقـشة      م٢٠٠٩ فرباير   ٢٢ املؤرخ يف    )٢٠٠٩-٢-٣

بشأن اإلعفاء من سداد بعض املبالغ املالية اليت تـستحق عنـد          (  ) لسنة  ( ) رقم  مشروع قانون   
لى أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بـشأن             ، ع استبدال املعاش 

وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسـابيع مـن تـاريخ           ،  السمشروع القانون ليتم عرضه على      
  . اإلحالة

    

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

  

 مـارس   ٨بتـاريخ    الثامن عـشر   نة مشروع القانون املذكور يف االجتماع     تدارست اللج  )١(
 .م ٢٠٠٩

 

     

اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مبشروع القـانون موضـوع البحـث               )٢(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 )مرفق(. ب ومرفقاته بشأن مشروع القانونقرار جملس النوا -
 )مرفق. (تشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون ال -



 ١٣١

 )مرفق(. ون املذكور ومذكرته اإليضاحيةمشروع القان -
  

 :الثامنوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  )٣(
  

  :اهليئة العامة للتأمني االجتماعي .١
   

 .املدير العام املساعد لشؤون التقاعد  السيد عبداللطيف أمحد الزياين −
 . التأمينيـةتمدير إدارة املستحقـا   السيد أمحـد علـي عبـاس −
 .املسـتشــار القانـونــي   السيد أمحـد الريـح الفضل −

  

 :كل من  من األمانة العامة بالسكما شارك يف االجتماع •
 

 .  للمجلـسوينـار القانـاملستش   عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور  .١
 .سأخصــائي قانـوين بالـ  اآلنسـة ميـادة جميـد معـارج .٢

 

 . صاحل فـر عبداللطيـ سهيالسيدةوتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني
مبنح موظفي إدارة مكافحة املخدرات     (  )  لسنة  ( ) رقم   مشروع قانون      ترى اللجنة سالمة    

 مـن   )جملـس النـواب   املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من        (عالوة خطر ومكافأة ضبطية،     
  .الناحيتني الدستورية والقانونية

  

ـًاثا   :اهليئة العامة للتأمني االجتماعي رأي -ني
إن املشروع بقانون مييز بني املوظف وبني املتقاعد من جهة، وبني املتقاعد الذي أى سداد         .١

 .القرض وبني املتقاعد الذي مل ينته من السداد من جهة أخرى
ضافية اليت حتسب على املقترضني وفقًا لنظام االستبدال سيؤدي إىل زيادة       إن إلغاء املبالغ اإل    .٢

إقبال املتقاعدين على استبدال معاشام، إذ إن عدم وجود أي كلفـة علـى املقتـرض                
 .سيشجع اجلميع للسعي من أجل احلصول على هذه امليزة



 ١٣٢

سـتبداالت أم   اإلعفاءات وعما إذا كان يشمل مجيع اال      إن مشروع القانون مل حيدد عدد        .٣
مثـان   االستبدال األول فقط، حيث إن عدد االستبداالت لبعض املـستبدلني تـصل إىل            

 .استبداالت
ستتحمل اهليئة يف مجيع األحوال خماطر اخلسائر اليت ستنتج عن إسقاط بعض القروض عند               .٤

 .وفاة املتقاعد
يئة ال ميكنها املوافقـة  إن تطبيق القانون له تأثري سليب على املركز املايل للهيئة، حيث إن اهل            .٥

على إسقاط الفوائد املؤجلة السداد واملستحقة للهيئة، مما سينتج عن ذلك خسارة لصندوق     
 .وعجز يف املستقبل اهليئة

إن اهليئة بصدد تطبيق نظام لقروض التقاعد واستبدال املعاش يتوافق مع أحكام الـشريعة               .٦
لنظام يف مراحله النهائية، وبالتايل فقد      اإلسالمية واملقدم من جملس النواب، حيث إن هذا ا        

  . يتعارض هذا التوجه مع هذا املشروع
       

ـًا    :اللجنة رأي -ثالثـ
 مت اسـتعراض  كماومتّ استعراض قرار جملس النواب بشأنه،  تدارست اللجنة مشروع القانون        

، للتـأمني االجتمـاعي   اهليئة العامة    يوجهات النظر اليت دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثل         
واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جـاء    

 وإذ تؤكد اللجنة حرصها على تـوفري  مؤكدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية، 
 القاسية، إال أا رأت أن      السبل أمام املتقاعدين الستبدال جزء من رواتبهم ملواجهة ظروف احلياة         

إلغاء املبالغ اإلضافية اليت حتسب على املقترضني وفقًا لنظام االستبدال سيؤدي حتمـا إىل زيـادة                
إقبال املتقاعدين على استبدال معاشام، إذ إن عدم وجود أي كلفة على املقترض سيشجع اجلميع     

تلك القـروض وإضـعاف     ة مبالغ   على السعي للحصول على هذه امليزة، مما سيؤدي إىل مضاعف         
فرص استثمارها، إضافة إىل ارتفاع نسبة خماطر اخلسائر اليت ستنتج عن إسقاط بعض القروض عند  

، املركز املـايل للهيئـة    وفاة املتقاعدين، وأن مثل هذا اإلجراء ستكون له من النتائج السلبية على             
واستبدال املعاش يتوافـق مـع       قاعدوترى اللجنة أن اهليئة بصدد دراسة تطبيق نظام لقروض الت         



 ١٣٣

أحكام الشريعة اإلسالمية واملقدم من بعض أصحاب السعادة أعضاء جملس النواب، حيث إن هذا              
، وبالتايل فقد يتعارض هذا النظام مع املشروع الذي حنن بـصدده، ويف             النظام يف مراحله النهائية   

بشأن اإلعفاء من سداد بعض     قانون  ضوء تلك املعطيات توصي اللجنة بعدم املوافقة على مشروع          
  .املبالغ املالية اليت تستحق عند استبدال املعاش

  

  :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ـًاسادس
من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  : من
ـًا   الشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي   األستاذ عبدالغفار عبداحلسني عبداهللا  .٢

  

  : توصية اللجنة:  ـًاسابع
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فـإن اللجنـة            

  : توصي مبا يلي
  

فاء من سداد بعض املبالغ     بشأن اإلع (  ) لسنة  (  ) املوافقة على مشروع قانون رقم      عدم   -
 .من حيث املبدأ  املالية اليت تستحق عند استبدال املعاش

  

   ،،،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم
  
  

  

  يـة جواد اجلشـي.       د                  مسرية إبراهيم رجب.    أ
  اخلدمـاترئيس جلنة                               اخلدماتنائب رئيس جلنة  

  
  



 ١٣٤

  م٢٠٠٩ فرباير ٢٦: التاريخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

مشروع قانون بشأن اإلعفاء من سداد بعض املبالغ املالية التي تـستحق عنـد : املوضوع 
  .استبدال املعاش

  
  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  ال    سید عل     ي ب    ن ص    الح ال     صالح   م، أرف     ق مع    الي  ٢٠٠٩ فبرای    ر  ٢٢اریخ بت       
  ،)٢٠٠٩ -٢ -٣/  ص ل ت ق٣٣٩(رئ       یس المجل       س، ض       من كتاب       ھ رق       م 

م  شروع ق  انون ب  شأن اإلعف  اء م  ن س  داد بع  ض المب  الغ المالی  ة الت  ي    ن  سخة م  ن 
إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة، وذل  ك     .ت  ستحق عن  د اس  تبدال المع  اش  

  . علیھ للجنة الخدماتوإبداء المالحظاتلمناقشتھ 
  

، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة   م٢٠٠٩ فبرای    ر ٢٥وبت    اریخ   
، ومذكرت ھ   الم ذكور م شروع الق انون  ، حی ث اطلع ت عل ى    اجتماعھا السادس ع شر  

 وذل     ك بح     ضور المست     شارین  اإلی     ضاحیة، وق     رار مجل     س الن     واب ب     شأنھ،  
  .سواالختصاصیین القانونیین بالمجل

  

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش   –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  : اللجنة رأي
  

مشروع قانون ب شأن اإلعف اء م ن س داد بع ض المب الغ        ترى اللجنة سالمة    
  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةالمالیة التي تستحق عند استبدال المعاش

  
  

                                  حممـد هــادي احللواجـي         
                                       رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٥(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

م، ١٩٩٦لسنة ) ١(املرسوم بقانون رقم 
  .  يف شأن الكهرباء واملاء

  
  
  
  
  
  



 ١٣٦

   م٢٠٠٩ مارس ٣٠: التاريخ

  نة املرافق العامة والبيئة جلتقرير
   ١٩٩٦لسنة ) ١(م بقانون رقم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسو بشأن

  يف شأن الكهرباء واملاء
  

  :مقدمـة
                   استلمت جلنة املرافـق العامـة والبيئـة كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى                  

، والذي مت مبوجبـه     م٢٠٠٩ مارس   ١٥املؤرخ يف   ) ٢٠٠٩-٣ – ٣/  ص ل م ب      ٣٦٢( رقم  
لسنة ) ١(تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم      مشروع قانون ب  تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة     

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقريـر يتـضمن     يف شأن الكهرباء واملاء    ١٩٩٦
  . السرأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

  

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

 .م٢٠٠٩ مارس ٢٢القانون يف االجتماع اخلامس عشر بتاريخ  مشروعدارست اللجنة ت )١٣(
  

اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضـوع البحـث     )١٤(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 )مرفق. (رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى  -
  )مرفق. (  ومرفقاتهقرار جملس النواب -
  )مرفق. ( مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة و دائرة الشؤون القانونية بشأنه -

  

  : هيئة الكهرباء واملاءاخلامس عشر من وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع  )٣(
  

  .نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية واملالية  الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة. ١



 ١٣٧

  .          املستشـار القانونـي للهيئـة  الدكتـور عبداهللا أمحـد عبداهللا .٣
  

 :كما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس كل من •
 

 . املستشار القانوين لشؤون اللجان الدكتـور حممـد عبداهللا الدليمـي       .٧
 .ي واملايلاملستشـار االقتصـاد        غالدكتـور جعفـر الصائــــ .٨

  

  .ـم هاش حسـنةخولـ السيدةوتوىل أمانة سـر اللجنة  •
  

ـًا   : آراء اجلهات املعنية-ثانيـ
  

  

  : هيئة الكهرباء واملاء -
  

أوضح ممثلو هيئة الكهرباء واملاء أن مشروع القانون ينص يف مواده على حتديـد تعرفـة                  
وضوعات اليت يطرأ عليها تطور سريع      الكهرباء واملاء، ومبا أن موضوع تعرفة الكهرباء واملاء من امل         

ومتالحق قابل للزيادة والنقصان فمن األجدى عدم وضعها يف قانون،  حيث أن تـرك حتديـد                 
  .التعرفة بقرار من جملس الوزراء يعطي املرونة الالزمة مبا يصب يف مصلحة املواطن

  

اء واملاء يف قوانينـها،     كما أكد ممثلو اهليئة على أن مجيع دول العامل ال حتدد تعرفة الكهرب              
  .وإن مت تقييدها يف قانون وطرأت حاجة لتعديله فإن ذلك سيستدعي تعديل القانون مرة أخرى

ـًا   :رأي اللجنة  -ثالث
حيـث تبودلـت بـشأنه    ومت استعراض قرار جملس النواب     قانون  مشروع ال تدارست اللجنة       

 القانونيني، واطلعت اللجنة علـى رأي      وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل املستشارين        
 مـن   املـشروع جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لـسالمة            

، واقتنعت   ذا اخلصوص  هيئة الكهرباء واملاء  كما استأنست برأي    الناحيتني الدستورية والقانونية،  
املبدأ، وذلك لعدم احلاجة لتحديـد      اللجنة يف ضوء املناقشات برفض مشروع القانون من حيث          

التعرفة وتضمينها يف مادة قانونية مما يقيد اهليئة، لذا فإنه من األفضل تركها للقـرارات الوزاريـة                 
واليت فيها من املرونة ما جيعلها سهلة التعديل إذا ما دعت احلاجة لذلك خبالف القـوانني الـيت                  



 ١٣٨

كما انه مقارنـةً مبعظـم      . غرق الكثري من الوقت   يتطلب تعديلها الكثري من اإلجراءات واليت تست      
الدول العربية فإنه ال توجد دولة تضمن حتديد تعرفة الكهرباء واملاء يف قوانينها وذلك ألا تعتـرب           

  . من األمور املتغرية، لذا فإنه من األجدى ترك حتديده لقرار من جملس الوزراء
ـًا أمام     ومن جهة أخرى فإن مشروع قانون جديد يف شأن الك          هرباء واملاء معروض حالي

 يف شأن ١٩٩٦لسنة  ) ١( إلغاء املرسوم بقانون رقم      – يف حال إقراره     –جملس الشورى، سيؤدي    
  .الكهرباء واملاء وتعديالته، مما جيعل هذا التعديل ال فائدة منه

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع
لالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل          من ا  ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    

  :من 
ـًا  السيـد صـادق عبدالكريـم الشهايب  .٩   مقررا أصليـ

ـًا   السيـد عبدالرمحن عبداحلسني جواهري  .١٠   مقررا احتياطي
ـًا   : توصية اللجنة - خامس

  

نون، فإن اللجنة توصـي  قاال مشروعيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     
  :مبا يلي 

  

 يف ١٩٩٦لـسنة  ) ١(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقـم     رفض   -
 .من حيث املبدأ شأن الكهرباء واملاء

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  

   صـادق عبدالكريـم الشهابـي           عبدالرمحـن حممـد الغتـم     
     رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئةنائب 

  
  



 ١٣٩

   ١٩٩٦لسنة ) ١(بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم مشروع قانون 
  يف شأن الكهرباء واملاء

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  الديباجة

  
  محد بـن عيـسى آل خليفـة        حنن  

  .ملك مملكة البحرين
  بعد االطالع على الدستور،
لـسنة  ) ١(وعلى املرسوم بقانون رقم     

   يف شأن الكهرباء واملاء،١٩٩٦
أقر جملس الشورى وجملـس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه       

  :وأصدرناه
  
  

  
قرر جملس النواب رفض مـشروع      

  .ادئالقانون من حيث األسس واملب
  

  الديباجة
  

  الديباجة
  



 ١٤٠

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  املادة األوىل

  

) ٣(من املادة   ) ٨(يستبدل بنص البند    
لـسنة  ) ١(من املرسوم بقانون رقـم      

 يف شأن الكهرباء واملاء النص      ١٩٩٦
  :اآليت
  ):٨(البند ) ٣(مادة 

حتديد رسوم توصيل الكهرباء واملـاء      "
  ".وذلك بعد موافقة جملس الوزراء

  املادة األوىل  
  

   األوىلاملادة
  

  املادة الثانية
  

) ١(يضاف إىل املرسوم بقانون رقـم       
 يف شأن الكهرباء واملـاء   ١٩٩٦لسنة  

ونـصها  )  مكرر٣(مادة جديدة برقم    
  :اآليت

  

  

  املادة الثانية  
  

  املادة الثانية
  



 ١٤١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  ): مكرراً ٣( مادة 

تكون رسـوم اسـتهالك وحـدات       
  :الكهرباء واملاء كالتايل

  :رسوم الكهرباء: أوالً
  : االستهالك املرتيل-أ

باء لالستهالك املرتيل   حتدد رسوم الكهر  
  :كالتايل

 ٣ وحدة بـ  ٣٠٠٠- من صفر  -١
  .فلوس للوحدة

 وحدة بـ   ٥٠٠٠-٣٠٠١ من   -٢
  . فلوس للوحدة٦

 وحدة بـ ٥٠٠٠ ما يزيد على   -٣
  . فلوس للوحدة٩

  



 ١٤٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  : االستهالك غري املرتيل-ب

حتدد رسوم الكهرباء لالستهالك غري      
  :املرتيل كالتايل

 ١٦ مجيع الوحدات بـسعر      -٣
ـًا   . للوحدةفلس

 ١٢ مجيع الوحدات بـسعر      -٤
ـًا للوحدة للمستثمرين    فلس

 .يف القطاع الصناعي
  

  :رسوم املياه: ثانياً
  : مياه التحلية-١
  :االستهالك املرتيل) أ(

حتدد رسوم مياه التحلية لالسـتهالك      
  :املرتيل كالتايل



 ١٤٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 بسعر  ٣ م ٦٠ –من صفر    -٤

ـًا للمتر املكعب٢٥   . فلس
 بسعر  ٣م١٠٠ – ٦١من   -٥

 .ـًا للمتر املكعب فلس٨٠
 ٣ م ١٠٠ما يزيد علـى      -٦

 فلس للمتـر    ٢٠٠بسعر  
 .املكعب

  
  :االستهالك غري املرتيل) ب(

حتدد رسوم مياه التحلية لالسـتهالك      
  :غري املرتيل كالتايل

 ٣ م٤٥٠ –مــن صــفر  -٣
 فلس للمتـر    ٣٠٠بسعر  
  .املكعب



 ١٤٤

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
 ٣ م ٤٥٠ما يزيد علـى      -٤

 فلس للمتـر    ٤٠٠بسعر  
 .املكعب

  

  : املياه اجلوفية-٢
دد رسوم استهالك امليـاه اجلوفيـة       حت

  :جلميع األغراض كالتايل
 بسعر  ٣م٦٠ –من صفر    -٤

ـًا للمتر املكعب٢٠   . فلس
 بسعر  ٣م١٠٠ – ٦١من   -٥

ـًا للمتر املكعب٢٥  . فلس
 ٣م١٠٠ما يزيـد علـى       -٦

ـًا للمتـر    ٨٥بسعر    فلس
  .املكعب



 ١٤٥

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات  تعديالت جملس النواب  النص األصلي
  املادة الثالثة

  
  - فيمـا خيـصه       كل –على الوزراء   

تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم       
  .التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  املادة الثالثة  
  

  املادة الثالثة
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٦

  م٢٠٠٨  مارس١٨التاريخ 
  
  

  احملرتم    صادق عبدالكريم الشهابي/ سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  

) ١(بعض أحكام املرسوم بقـانون رقـم مشروع قانون بتعديل  : وضوع امل
املعد يف ضـوء االقـرتاح (م يف شأن الكهرباء واملاء ١٩٩٦لسنة 

  .)بقانون املقدم من جملس النواب
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

م، أرف  ق مع  الي رئ  یس المجل  س، ض  من   ٢٠٠٩ م  ارس ١٥بت  اریخ 
مشروع قانون ، نسخة من )٢٠٠٩ –٣ –٣/  ص ل ت ق ٣٦٣(كتابھ رقم 

م ف  ي ش  أن ١٩٩٦ل  سنة ) ١(بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م  
المع  د ف  ي ض  وء االقت  راح بق  انون المق  دم م  ن مجل  س    (الكھرب  اء والم  اء 

، إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء     )الن  واب
  . والبیئةالمالحظات علیھ للجنة المرافق العامة

  

م، عق   دت لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة   ٢٠٠٩ م   ارس ١٨وبت   اریخ   
والقانونی  ة اجتماعھ  ا الث  امن ع  شر، حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون         
المذكور ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرار مجلس النواب بشأنھ، وذلك بح ضور    

  .  المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
 إل ى ع دم مخالف ة م شروع     –ولة والنق اش   بعد المدا–وانتھت اللجنة  

  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور
  

  : اللجنة رأي
م شروع ق  انون بتع دیل بع ض أحك ام المرس  وم     ت رى اللجن ة س المة    

المعد في ضوء (م في شأن الكھرباء والماء ١٩٩٦لسنة ) ١(بقانون رقم 
ریة ، م  ن الن  احیتین الدس  تو  )االقت  راح بق  انون المق  دم م  ن مجل  س الن  واب    

  .والقانونیة
  

  حممـد هـادي احللواجـي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

 
  


