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  )١(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 

م ١٩٧٢لسنة ) ٧(املرسوم بقانون رقم 
رافق بإنشاء جملس املوارد املائية، امل

لسنة ) ٥٨(للمرسوم امللكي رقم 
  .  م٢٠٠٧
  
  
  
  
  
  



 )٤١( 

  
  م ٢٠٠٨ نوفمرب ٩: التاريخ

  جنة املرافق العامة والبيئةل ل األولتقريرال
  بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون (    ) لسنة (  )  مشروع قانون رقم بشأن

  للمرسوم امللكي  بإنشاء جملس املوارد املائية، املرافق ١٩٧٢لسنة ) ٧(رقم 
  م٢٠٠٧لسنة ) ٥٨(رقم 

  
  :مقدمـة

                   استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتـاب معـايل رئـيس جملـس الـشورى               
، والذي مت مبوجبه    ٢٠٠٨  مايو ٢٢املؤرخ يف   ) ٢٠٠٨-٥-٣/  ص ل م ب    ٢٠٧( رقم  

بتعـديل بعـض     ) (   لسنة  (  ) مشروع قانون رقم        تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة     
 بإنشاء جملس املوارد املائية، املرافق للمرسوم       ١٩٧٢لسنة  ) ٧(أحكام املرسوم بقانون رقم     

 ، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقريـر           م٢٠٠٧لسنة  ) ٥٨(امللكي رقم   
  . السيتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

  
  : إجراءات اللجنة -أوالً

 :كليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية لتنفيذ الت
  

 :تدارست اللجنة االقتراح بقانون يف االجتماعات التالية  )١(
 

  .م٢٠٠٨ مايو ٢٧بتاريخ    دور االنعقاد العادي الثاين- االجتماع اخلامس عشر-
  .م٢٠٠٨ يونيو ١٧بتاريخ    دور االنعقاد العادي الثاين- االجتماع السادس عشر-
  .م٢٠٠٨ نوفمرب ٢بتاريخ   العادي الثالث  دور االنعقاد-الجتمــاع الثالـث ا-
  .م٢٠٠٨ نوفمرب ٣بتاريخ   العادي الثالث  دور االنعقاد- االجتمـاع الرابــع-
  
  



 )٤٢( 

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

  

 . جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى رأي  -
 . مذكرة املستشار القانوين لشؤون اللجان مبجلس الشورى -
أالسكا، اإلمارات العربية املتحدة، سـلطنة      :  موعة من الدول وهي    مماثلةقوانني   -

 . عمان، اململكة األردنية اهلامشية، اجلمهورية العربية السورية
 . كور ومذكرة دائرة الشؤون القانونية بشأنهمشروع القانون املذ -

  
  :تدارست اللجنة مالحظات ومرئيات عدد من اجلهات ذات العالقة وهي) ٣(

 .وزارة الصناعة والتجارة )١(
  .وزارة األشغال )٢(
 .اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية )٣(
 .وزارة شؤون البلديات والزراعة )٤(
 .وزارة الصحة )٥(
  . الكهرباء واملاءهيئة )٦(

  
النائب الثـاين  األستاذة أليس توماس مسعان    شارك يف اجتماع اللجنة الثالث سعادة       ) ٤(

  .لرئيس جملس الشورى
  
   :دس عشر اجلهات اآلتيةاسوبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع ال )٥(
  

  :وزارة الصناعة والتجارة -

  .املساعد لتنمية الصناعة باإلنابة         الوكيل  دـم الراشـد عبدالكريـالسي. ١
  . الدكتور سهيل روكي العزيزي           مستشار قانوين. ٢

  

  : وزارة األشغال-



 )٤٣( 

 .السيد خليفة إبراهيم املنصور       الوكيل املساعد للصرف الصحي .١
 .يـار قانونـر حممد صاحل       مستشـالسيد بشي .٢

  

  :يئة واحلياة الفطرية اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والب-

  .مدير إدارة التقومي والتخطيط البيئي السيدة زهوة حممد الكواري         . ١

  : وزارة شؤون البلديات والزراعة-

 .مدير إدارة مصادر املياه بالوكالة ان النعيمي   ـارك أمـالدكتور مب .١
 .يـار قانونـالدكتور محادة فكري عبدالسالم    مستش .٢

  

  : وزارة الصحة-

 .ي األولـار القانونـاملستش د         ـوب حممـالسيد حيىي أي .١
 .ة البيئةـم صحـس قسـالسيد عبداهللا علي الستراوي        رئي .٢

  

  : هيئة الكهرباء واملاء-

  .الدكتور خالد أمحد بوراشد          نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط واملشاريع .١

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

 . للمجلـسار القانوينـاملستش   يـعصام عبدالوهاب الربزجنالدكتور  .١
 .املستشار القانوين لشؤون اللجان    د مـرهون ـن محيـاذ حمسـاألست .٢
 .ي          املستشار القانوين لشؤون اللجانـد عبداهللا الدليمـحممالدكتـور  .٣

  
  .مـة هاشـخولوالسيدة  درـت حيـ مريفوتوىل أمانة سـر اللجنة السيدة •

ـًا   : آراء اجلهات املعنية-ثانيـ
  



 )٤٤( 

حبثت اللجنة مشروع القانون مع كل مـن وزارة الـصناعة والتجـارة، ووزارة              
حلماية الثـروة   ، واهليئة العامة    وزارة شؤون البلديات والزراعة   و الصحة،   ووزارة األشغال،

، وقد أمجعت على ضـرورة املوافقـة    واملاء وهيئة الكهرباءالبحرية والبيئة واحلياة الفطرية   
؛ وذلك مـن   بإنشاء جملس املوارد املائية١٩٧٢لسنة ) ٧(املرسوم بقانون رقم على تعديل  

أجل تفعيل نصوصه ملا له من أمهية يف احلفاظ على املوارد املائية وتنميتها، ومبـا يـضمن                 
ر ـائي ملـشروع     كان لوزارة األشغال تصو    وقد .حسن استخدامها ملختلف األغراض   

  .من التقرير ) ٥( القانون املذكور والذي أورد بالتفصيل يف املرفق رقم 

ـًا    :رأي اللجنة  -ثالث
قانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعـضاء      مشروع ال تدارست اللجنة       

ريعية اللجنة ومن قبل املستشارين القانونيني، واطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التش           
 من الناحيتني الدسـتورية     املشروعوالقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة        

  واطلعت كذلك على مذكرة املستشار القانوين لـشؤون اللجـان بـالس،            والقانونية،
باإلضافة إىل االطالع على عدة قوانني مماثلة لكل من أالسكا، واإلمارات العربية املتحدة ،         

كما استأنـست   ، واململكة االردنية اهلامشية، واجلمهورية العربية السورية،        وسلطنة عمان 
 ، واهليئة العامة حلماية الثـروة البحريـة     وزارة األشغال  ، و  وزارة الصناعة والتجارة  برأي  

واقتنعت اللجنة يف ضـوء      ،واملاء وهيئة الكهرباء ،  وزارة الصحة والبيئة واحلياة الفطرية، و   
بتعديل بعض  (    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    لتوصية باملوافقة على    املناقشات بأمهية ا  

 بإنشاء جملس املوارد املائية، املرافق للمرسوم       ١٩٧٢لسنة  ) ٧(أحكام املرسوم بقانون رقم     
ملا هلـذا     ، وذلك بالتوافق مع قرار جملس النواب املوقر؛        م٢٠٠٧لسنة  ) ٥٨(امللكي رقم   

تنمية املوارد املائية مبا يكفل حسن استغالل امليـاه ملختلـف         محاية و املشروع من أمهية يف     
الـدعم   باإلضـافة إىل     اخلطط املرسومة األغراض ومراقبة تنفيذها للتأكد من سريها وفق        

، الكايف لألجهزة التنفيذية املعنية لضمان تنفيذ السياسات املوضوعة على الوجه األكمـل           
ن حسن استخدامها ميثل ضـرورة حتميـة يف    ولذلك فإن احملافظة على موارد املياه وضما      

  .طريق التنمية
  
  



 )٤٥( 

ـًا   :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي -رابع
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار          ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :كل من 

  
ـًا      عبداحلسني جواهري عبدالرمحن هندسامل .١  مقررا أصليـ
ـًاــور محــد علـي السليطي       الدكت .٢   مقررا احتياطي

  
ـًا   : توصية اللجنة - خامس

  

يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة االقتراح بقانون، فإن اللجنة                 
  :توصي مبا يلي 

  

بتعديل بعض أحكام املرسوم    (    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم        املوافقة على    -
 بإنشاء جملس املوارد املائية، املرافـق للمرسـوم         ١٩٧٢لسنة  ) ٧ (بقانون رقم 
 . من حيث املبدأم٢٠٠٧لسنة ) ٥٨(امللكي رقم 

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

  واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم ،،،
  
  

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

  
  
  
  
  
  



 ٤٦

  بإنشاء جملس املوارد املائية، ١٩٧٢لسنة ) ٧(بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (    ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  م ٢٠٠٧لسنة ) ٥٨(رقم املرافق للمرسوم امللكي 

  النص األصلي
 

  تعديالت جملس النواب
 

  توصية اللجنة واملربرات
 

  النص بعد التعديل
 

(    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون     

 بإنشاء جملس   ١٩٨٢لسنة  ) ٧(رقم  
  املوارد املائية

  
  الديباجة

  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة         
  .لبحرينملك مملكة ا

  
  

(    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون     

 بإنشاء جملس   ١٩٨٢لسنة  ) ٧(رقم  
  املوارد املائية

  

  الديباجة

  دون تعديل

  

(    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون     

 بإنشاء جملس   ١٩٨٢لسنة  ) ٧(رقم  
  ةاملوارد املائي

  
  الديباجة

املوافقة على نص الديباجة كما ورد      -
  .من احلكومة املوقرة

  
  

(    ) لسنة  (  ) مشروع قانون رقم    
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون     

 بإنشاء جملس   ١٩٨٢لسنة  ) ٧(رقم  
  املوارد املائية

  
  الديباجة

  حنن محد بـن عيـسى آل خليفـة         
  .ملك مملكة البحرين

  
  



 ٤٧

  النص األصلي
 

  تعديالت جملس النواب
 

  توصية اللجنة واملربرات
 

  النص بعد التعديل
 

  بعد اإلطالع على الدستور،
  ) ١٢(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       

 بشأن تنظيم اسـتعمال     ١٩٨٠لسنة  
  املياه اجلوفية وتعديالته ، 

  ) ٧(وعلى املرسـوم بقـانون رقـم        
 بإنشاء جملـس املـوارد      ١٩٨٢لسنة  
  املائية،

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

 :درناهوأص

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  طالع على الدستور،بعد اإل
  ) ١٢(وعلى املرسوم بقـانون رقـم       

 بشأن تنظيم اسـتعمال     ١٩٨٠لسنة  
  املياه اجلوفية وتعديالته ، 

  ) ٧(وعلى املرسـوم بقـانون رقـم        
 بإنشاء جملـس املـوارد      ١٩٨٢لسنة  
  املائية،

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

 :وأصدرناه



 ٤٨

  النص األصلي
 

  تعديالت جملس النواب
 

  توصية اللجنة واملربرات
 

  النص بعد التعديل
 

  ألوىلاملادة ا

، ) ٢(،  ) ١(يستبدل بنصوص املواد    
من املرسوم  ) ٣(الفقرة الثانية من املادة     

 بإنشاء  ١٩٨٢لسنة  ) ٧(بقانون رقم   
  :جملس املوارد املائية ، النصوص اآلتية

  

  

  

  

  

  املادة األوىل

ومبا حيقق األهداف   ( إضافة عبارة  -
اخلطـط  (بعـد عبـارة      )املرجوة
 الواردة يف اية نص البند )املرسومة

  ).١(من املادة ) ١(رقم 
 

  

 ) موارد املياه  وتوزيع( إضافة عبارة  -
 الواردة  )وإدارة وإنتاج (بعد عبارة   

  ).١(من املادة ) ٤(يف البند رقم 
  
  

  املادة األوىل

ــس   - ــرار جمل ــى ق ــة عل   املوافق
 حيقـق   ومبـا (النواب بإضافة عبارة    

اخلطط (بعد عبارة    )األهداف املرجوة 
 الواردة يف اية نص البنـد       )املرسومة

  ).١(من املادة ) ١(رقم 
  
ــس   - ــرار جمل ــى ق ــة عل   املوافق

وتوزيع موارد  ( النواب بإضافة عبارة  
 )وإدارة وإنتـاج  ( بعد عبـارة     )املياه

من املـادة   ) ٤(الواردة يف البند رقم     
)١.(  

  املادة األوىل

، ) ٢(،  ) ١(يستبدل بنصوص املواد    
من املرسوم  ) ٣(الفقرة الثانية من املادة     

 بإنشاء  ١٩٨٢لسنة  ) ٧(بقانون رقم   
  :د املائية ، النصوص اآلتيةجملس املوار

  

  

  

  

  



 ٤٩

  النص األصلي
 

  تعديالت جملس النواب
 

  توصية اللجنة واملربرات
 

  النص بعد التعديل
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حتديد أولويات تنفيذ   (إضافة عبارة    -
 يف بداية نص    )املشروعات املائية و  

 ).١(من املادة ) ٥(البند رقم 
 
  
إضافة الفقرة التالية يف اية املـادة        -

)٢:( 
ويعني جملس الـوزراء وزيـرا      (

ؤوال عن أعمال جملس    يكون مس 
املوارد املائيـة أمـام الـسلطة       

 .)التشريعية
  
  

ــرار جم - ــى ق ــة عل ــس املوافق   ل
حتديد أولويات  (بإضافة عبارة    النواب

 يف بدايـة    )تنفيذ املشروعات املائية و   
  ).١(من املادة ) ٥(نص البند رقم 

 
ــس   - ــرار جمل ــى ق ــة عل   املوافق

النواب بإضافة  الفقرة التالية يف ايـة        
  ):٢(املادة 

ويعني جملس الوزراء وزيرا يكـون      (
مسؤوال عن أعمال جملس املـوارد      

 .)ام السلطة التشريعيةاملائية أم
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠

  النص األصلي
 

  تعديالت جملس النواب
 

  توصية اللجنة واملربرات
 

  النص بعد التعديل
 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

مراعاة التصحيح اإلمالئي يف كلمة      -
 الـواردة   )املوارد( لتصبح   )املواد(

  ).١(يف صدر املادة 

  
  وعلى ذلك يكـون نـص املـادة        

  :بعد التعديل
  

، ) ٢(،  ) ١( يستبدل بنصوص املواد    
وم من املرس ) ٣(الفقرة الثانية من املادة     

 بإنشاء  ١٩٨٢لسنة  ) ٧(بقانون رقم   
  :جملس املوارد املائية ، النصوص اآلتية

  

توصي اللجنة باملوافقة على الـنص       -
كما جاء من احلكومة املوقرة وجملس      
النواب وذلك لعـدم وجـود خطـأ        

  .امالئي
  
 

  

  

  

  

  

  

  
  



 ٥١

  النص األصلي
 

  تعديالت جملس النواب
 

  توصية اللجنة واملربرات
 

  النص بعد التعديل
 

  ) :١(املادة 
جملس املـوارد   " ينشأ جملس يسمى    " 

  يتبع جملس الـوزراء وخيـتص      " املائية
  :مبا يلي

رسم السياسات واإلستراتيجيات    -١
املائية العامة اهلادفة إىل محاية وتنمية      
املوارد املائية مبـا يكفـل حـسن        
استغالل املياه ملختلف األغـراض،     
ومراقبة تنفيذها للتأكد من سـريها   

  .وفق اخلطط املرسومة
 

  
تقدمي الدعم الكايف لألجهـزة      -٢

  ) :١(املادة 
 املـوارد جملس  " ينشأ جملس يسمى    " 

  يتبع جملس الـوزراء وخيـتص      " املائية
  :مبا يلي

 رسم السياسات واإلستراتيجيات    -١
املائية العامة اهلادفـة إىل محايـة       

ـ       ل وتنمية املوارد املائية مبـا يكف
حسن استغالل امليـاه ملختلـف      
األغراض ، ومراقبـة تنفيـذها      
للتأكد من سريها وفق اخلطـط      

ومبا حيقـق األهـداف     املرسومة  
  .املرجوة

  

  ) :١(املادة 
جملس املـوارد   " ينشأ جملس يسمى    " 

  يتبع جملس الـوزراء وخيـتص      " املائية
  :مبا يلي

 رسم السياسات واإلستراتيجيات    -١
املائية العامة اهلادفـة إىل محايـة       
وتنمية املوارد املائية مبـا يكفـل       

لـف  حسن استغالل امليـاه ملخت    
األغراض ، ومراقبـة تنفيـذها      
للتأكد من سريها وفق اخلطـط      

ومبا حيقـق األهـداف     املرسومة  
  .املرجوة
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التنفيذية املعنيـة لـضمان تنفيـذ       
ت املوضوعة على الوجـه     السياسا

األكمل ، والنظر يف كافة املـسائل   
اليت تنشأ من جراء تطبيـق هـذه        

  .السياسات
اقتراح التـشريعات والقـوانني      -٣

املتعلقة باملوارد املائيـة ، وتفعيـل       
آليات الرقابة على تنفيذها ، مبـا       
يكفــل احملافظــة علــى ترشــيد 
واستغالل موارد املياه ومحايتها من     

ث وتنميتها بصورة   النضوب والتلو 
 .مستدامة

التأكد من وجود آليات للتنسيق      -٤

 تقدمي الدعم الكـايف لألجهـزة       -٢
التنفيذية املعنية لـضمان تنفيـذ      
السياسات املوضوعة على الوجه    
األكمل ، والنظر يف كافة املسائل      

طبيق هـذه   اليت تنشأ من جراء ت    
  .السياسات

 اقتراح التـشريعات والقـوانني      -٣
املتعلقة باملوارد املائيـة ، وتفعيـل       
آليات الرقابة على تنفيـذها ، مبـا       
يكفل احملافظة على ترشيد واستغالل   
موارد املياه ومحايتها من النـضوب      
 .والتلوث وتنميتها بصورة مستدامة

  

 تقدمي الدعم الكـايف لألجهـزة       -٢
التنفيذية املعنية لـضمان تنفيـذ      
السياسات املوضوعة على الوجه    
األكمل ، والنظر يف كافة املسائل      
اليت تنشأ من جراء تطبيق هـذه       

  .السياسات
راح التـشريعات والقـوانني      اقت -٣

املتعلقة باملوارد املائيـة ، وتفعيـل       
آليات الرقابة على تنفيـذها ، مبـا       
يكفل احملافظة على ترشيد واستغالل   
موارد املياه ومحايتها من النـضوب      
 .والتلوث وتنميتها بصوره مستدامة
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والتكامل بني خمتلف اجلهات ذات     
ــاج  ــة وإدارة وإنت ــة بتنمي العالق
وتشغيل وصيانة مرافق املياه بكافة     
مصادرها واحملافظـة      عليهـا،          
لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية    

 .فيما بينها
متابعة ومراقبة تنفيـذ أنـشطة       -٥

 وخدمات مشاريع قطاعات    وبرامج
املياه بكافة مـصادرها ، وتقـدمي       
املشورة الفنية واإلداريـة لـس      
الوزراء ، يف كل ما يتعلـق ـذه         

 .األمور
 

 التأكد من وجود آليات للتنسيق      -٤
ني خمتلف اجلهات ذات    والتكامل ب 

وتوزيع العالقة بتنمية وإدارة وإنتاج     
 وتشغيل وصيانة مرافق    موارد املياه، 

املياه بكافة مـصادرها واحملافظـة      
عليها، لتوحيد الرؤى التخطيطيـة     

 .والتنفيذية فيما بينها
ــذ    -٥ ــات تنفي ــد أولوي حتدي

 متابعة ومراقبـة    املشروعات املائية و  
ت تنفيذ أنـشطة وبـرامج وخـدما      

مـشاريع قطاعـات امليـاه بكافــة    
مصادرها ، وتقدمي املـشورة الفنيـة       
واإلدارية لس الوزراء ، يف كل مـا   

 التأكد من وجود آليات للتنسيق      -٤
والتكامل بني خمتلف اجلهات ذات     

وتوزيع قة بتنمية وإدارة وإنتاج     العال
 وتشغيل وصيانة مرافق    موارد املياه، 

املياه بكافة مـصادرها واحملافظـة      
عليها، لتوحيد الرؤى التخطيطيـة     

 .والتنفيذية فيما بينها
ــذ    -٥ ــات تنفي ــد أولوي حتدي

 متابعة ومراقبة   املشروعات املائية و  
تنفيذ أنشطة وبـرامج وخـدمات      

افـة  مشاريع قطاعـات امليـاه بك     
مصادرها ، وتقدمي املشورة الفنيـة      
واإلدارية لس الوزراء ، يف كل ما       
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زيادة الوعي لـدى األفـراد       -٦
وكافة قطاعات اتمع بـضرورة     
احلفاظ على املوارد املائية وحـسن      

 ."استخدام املياه
 ) :٢(املادة 

املائية من رئيس   يشكل جملس املوارد    " 
ونائب للرئيس وعدد مـن األعـضاء     
يصدر بتعيينهم قرار من رئيس جملس       

  .الوزراء
وتكون مدة عضوية الـس أربـع       

  ".سنوات قابلة للتجديد
  
  

 .يتعلق ذه األمور
 زيادة الوعي لدى األفراد وكافة      -٦

قطاعات اتمع بضرورة احلفـاظ     
على املوارد املائية وحسن استخدام     

 ."املياه
 ) :٢(املادة 

ئية من رئيس   يشكل جملس املوارد املا   " 
ونائب للرئيس وعدد مـن األعـضاء     
يصدر بتعيينهم قرار من رئيس جملس       

  .الوزراء
وتكون مدة عضوية الـس أربـع       

  .سنوات قابلة للتجديد
  

 .يتعلق ذه األمور
 زيادة الوعي لدى األفراد وكافة      -٦

قطاعات اتمع بضرورة احلفـاظ     
على املوارد املائية وحسن استخدام     

 ."املياه
 ) :٢(املادة 

يشكل جملس املوارد املائية من رئيس      " 
وعدد مـن األعـضاء   ونائب للرئيس   

يصدر بتعيينهم قرار من رئيس جملس       
  .الوزراء

وتكون مدة عضوية الـس أربـع       
  .سنوات قابلة للتجديد
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  :الفقرة الثانية) ٣(املادة 

وجيوز لس املوارد املائية أن يقـرر       " 
تشكيل جلنة أو أكثر من بني أعضائه ،        

سة مسائل معينة علـى  يعهد إليها بدرا  
أن تعرض نتيجة دراستها على الس      
وللجنة أن تستعني مبن تراه مـن ذوي       

  ."اخلربة واالختصاص
 

ـُعني جملس الوزراء وزيرا يكون      وي
مسؤوال عن أعمال جملس املـوارد      

  ."املائية أمام السلطة التشريعية
  

  :الفقرة الثانية) ٣(املادة 
وجيوز لس املوارد املائية أن يقـرر       " 

تشكيل جلنة أو أكثر من بني أعضائه ،        
يعهد إليها بدراسة مسائل معينة علـى    
أن تعرض نتيجة دراستها على الس      
وللجنة أن تستعني مبن تراه مـن ذوي       

  ."اخلربة واالختصاص
 

ـُعني جملس الوزراء وزيرا يكون      وي
مسؤوال عن أعمال جملس املـوارد      

  ."املائية أمام السلطة التشريعية
  
  

  :الفقرة الثانية) ٣(املادة 
ئية أن يقـرر    وجيوز لس املوارد املا   " 

تشكيل جلنة أو أكثر من بني أعضائه ،        
يعهد إليها بدراسة مسائل معينة علـى    
أن تعرض نتيجة دراستها على الس      
وللجنة أن تستعني مبن تراه مـن ذوي       

  ."اخلربة واالختصاص
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  املادة الثانية

) ٧(يضاف إىل املرسوم بقانون رقـم       
 بإنشاء جملـس املـوارد      ١٩٨٢لسنة  

مكـررا   ) ٤(ة جديدة برقم    املائية ماد 
  :نصها اآليت

  

  

  

  

  

  املادة الثانية

تعديل مسمى وترتيب الـوزارات      -
واهليئات املذكورة يف املادة علـى      

  .النحو الوارد أدناه
 
  
يتعلـق  ) ٤(إضافة بند جديد برقم      -

بتعيني ممثل عـن وزارة التجـارة       
ــة   ــة الفني ــصناعة يف اللجن وال

 .االستشارية مبجلس املوارد املائية
 

  
ــص    ــون ن ــك يك ــى ذل   وعل

  املادة الثانية
  

ــس  - ــرار جمل ــى ق ــة عل    املوافق
النواب بتعـديل مـسمى وترتيـب       
الوزارات واهليئات املذكورة يف املـادة   

  .الثانية
  
ــس  - ــرار جمل ــى ق ــة عل    املوافق

) ٤(النواب بإضافة بند جديد بـرقم       
ن وزارة التجـارة    يتعلق بتعيني ممثل ع   

والصناعة يف اللجنة الفنية االستشارية     
  .مبجلس املوارد املائية

 
 

  املادة الثانية
  

) ٧(يضاف إىل املرسوم بقانون رقـم       
 بإنشاء جملـس املـوارد      ١٩٨٢لسنة  

مكـررا   ) ٤(املائية مادة جديدة برقم     
  :نصها اآليت
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  : مكررا) ٤(املادة 
ـُشكل جملس املوارد املائية جلنـة      "  ي

  :فنية استشارية دائمة تتكون من 
ممثل عـن الـوزارة املختـصة        -١

  . بالكهرباء واملاء
ممثل عن الوزارة املختصة بشئون      -٢

 .البلديات والزراعة

  :املادة بعد التعديل
  

) ٧(يضاف إىل املرسوم بقانون رقـم       
 بإنشاء جملـس املـوارد      ١٩٨٢لسنة  

  مكـررا ) ٤(املائية مادة جديدة برقم     
  :نصها اآليت

  : مكررا) ٤(املادة 
ـُشكل جملس املوارد املائية جلنـة      "  ي

  :فنية استشارية دائمة تتكون من 
ممثل عن وزارة شؤون البلديات      -١

  . والزراعة
  . ممثل عن وزارة األشغال-٢
  . ممثل عن وزارة الصحة-٣
  

  
  
  
  

  

  
  
  

  : مكررا) ٤(املادة 
ـُشكل جملس امل  "  وارد املائية جلنـة    ي

  :فنية استشارية دائمة تتكون من 
ممثل عن وزارة شؤون البلديات      -١

  . والزراعة
  . ممثل عن وزارة األشغال-٢
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ممثل عـن الـوزارة املختـصة        -٣
 .غال واإلسكانباألش

ممثل عـن الـوزارة املختـصة        -٤
 .بالصحة

ممثل عن اهليئة العامة حلماية الثروة    -٥
 .البحرية والبيئة واحلياة الفطرية

من يراه جملس املوارد املائية مـن        -٦
 .ذوي اخلربة واالختصاص

 
  

  

وختتص هذه اللجنة بتقدمي املـشورة      
الفنية للمجلس وصياغة الـسياسات     

ف على سـري    واخلطط املائية واإلشرا  

ــارة  -٤ ــن وزارة التج ــل ع  ممث
 .والصناعة

 .اء ممثل عن هيئة الكهرباء وامل-٥
  
 ممثل عن اهليئة العامة حلماية الثروة       -٦

  .البحرية والبيئة واحلياة الفطرية
 من يراه جملس املوارد املائية مـن        -٧

  .ذوي اخلربة واالختصاص
  

وختتص هذه اللجنة بتقدمي املـشورة      
الفنية للمجلس وصياغة الـسياسات     
واخلطط املائية واإلشراف على سـري      

املعنية يف  العمل والتنسيق بني اجلهات     
كل ما خيتص مبتابعة تنفيذ قـرارات       

  . ممثل عن وزارة الصحة-٣
  
ــارة  -٤ ــن وزارة التج ــل ع  ممث

  .والصناعة
 . ممثل عن هيئة الكهرباء واملاء-٥
  
 ممثل عن اهليئة العامة حلماية الثروة       -٦

  .ية والبيئة واحلياة الفطريةالبحر
 من يراه جملس املوارد املائية مـن        -٧

  .ذوي اخلربة واالختصاص
  

وختتص هذه اللجنة بتقدمي املـشورة      
الفنية للمجلس وصياغة الـسياسات     
واخلطط املائية واإلشراف على سـري      
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العمل والتنسيق بني اجلهات املعنية يف      
كل ما خيتص مبتابعة تنفيذ قـرارات       

 . "وخطط وبرامج الس

العمل والتنسيق بني اجلهات املعنية يف       ."وخطط وبرامج الس
كل ما خيتص مبتابعة تنفيذ قـرارات       

 ."رامج السوخطط وب
  املادة الثالثة

  

  

  

 – كل فيمـا خيـصه       –على الوزراء   
تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا        
من اليوم التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة       

 .الرمسية

  املادة الثالثة
رئيس جملس الوزراء   ( إضافة عبارة  -
الواردة يف السطر   ) على (بعد كلمة  )و

  .األول من املادة
  ك يكـون نـص املـادة       وعلى ذل 

  :بعد التعديل
 الوزراء   رئيس جملس الوزراء و   على  

 تنفيذ هذا القانون – كل فيما خيصه   –
، ويعمل به اعتبارا  من اليوم التـايل         

 .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  املادة الثالثة
ــس   - ــرار جمل ــى ق ــة عل   املوافق

رئيس جملـس   ( النواب، بإضافة عبارة  
الواردة ) على (كلمةبعد   )الوزراء و 

  .يف السطر األول من املادة
 

  املادة الثالثة
  
  
  
  
  

 الوزراء   رئيس جملس الوزراء و   على  
 تنفيـذ هـذا     – كل فيما خيـصه      –

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



 ٦٠

  م٢٠٠٨ مايو ٢٩ :التاريخ
  
  

  احملرتم   أمحد احلاجيفؤاد/ سعادة األستاذ الفاضل 
  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  
) ٧ (مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم: املوضوع 

) ٥٨ (بإنشاء جملس املوارد املائية، املرافق للمرسوم امللكي رقم ١٩٧٢ لسنة
  .م٢٠٠٧ لسنة

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح  أرف  ق مع  الي م،٢٠٠٨ م  ایو ٢٢بت  اریخ 

، )٢٠٠٨ -٥ -٣/  ص ل ت ق٢٠٨(رئ   یس المجل   س، ض   من كتاب   ھ رق   م  

) ٧(م  شروع ق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام المرس  وم بق  انون رق  م  ن سخة م  ن  

 بإنشاء مجلس الموارد المائی ة، المراف ق للمرس وم الملك ي رق م        ١٩٧٢لسنة  

ار مجلس النواب بشأنھ إلى ، ومذكرتھ اإلیضاحیة، وقرم٢٠٠٧لسنة ) ٥٨(

لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء المالحظات علی ھ       

  .للجنة المرافق العامة والبیئة

  

، عقدت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة م٢٠٠٨ مایو   ٢٩وبتاریخ  

 ،الم ذكور م شروع الق انون    ، حیث اطلعت على     السادس والثالثین اجتماعھا  

، وذل   ك بح   ضور   ، وق   رار مجل   س الن   واب ب   شأنھ    ت   ھ اإلی   ضاحیة  ومذكر

  .المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

 إل ى ع دم مخالف ة م شروع     – بع د المداول ة والنق اش    –وانتھت اللجن ة    

  .القانون لمبادئ وأحكام الدستور
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  : اللجنة رأي
  

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

 بإن   شاء مجل   س الم   وارد المائی   ة، المراف   ق  ١٩٧٢ل   سنة ) ٧(رق   م  ق   انونب

؛ م   ن الن    احیتین الدس    توریة  م٢٠٠٧ل    سنة ) ٥٨(رق   م   للمرس   وم الملك    ي 

  .والقانونیة

  

  

  حممـد هـادي احللواجـي
  رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٢(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية 
لسنة ) ١٢(الصادر باملرسوم بقانون رقم 

  .  م١٩٧١
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  م٢٠٠٨ أغسطس ٢٥:التاريخ 
  

  التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية 

  م١٩٧١لسنة ) ١٢(والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 
          

  

م ، م    ن دور االنعق    اد الث    اني م    ن الف    صل  ٢٠٠٨ م    ایو ١١بت    اریخ     

، أح ال  )٢٠٠٨-٥-٣/  ص ل ت ق ١٩٣(لتشریعي الثاني، وبموج ب الخط اب رق م        ا

صاحب المعالي السید عل ي ب ن ص الح ال صالح رئ یس المجل س، ن سخة م ن  م شروع              

ق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة ال  صادر بالمرس  وم   

یة والقانونی  ة؛ وذل  ك  م ، إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریع  ١٩٧١ل  سنة ) ١٢(بق  انون رق  م  

  .لمناقشتھ ودراستھ، وإعداد تقریر بشأنھ متضمًنا رأي اللجنة

  
  

ًأوال 
  : إجراءات اللجنة-

  

 بشكل تفصیلي ومستفیض، ف ي  – آنف الذكر   –ناقشت اللجنة مشروع القانون      - ١

ال  دور الح  الي، وذل  ك ف  ي اجتماعھ  ا الراب  ع والثالث  ین، وال  سادس والثالث  ین،       

 یونی    و ٢٥م، و٢٠٠٨ م    ایو ٢٩و٢١المنعق    د بت    اریخ والث    اني واألربع    ین، 

 .م٢٠٠٨
 

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لمشروع القانون، على الوثائق المتعلقة بھ وھي - ٢
 

 )مرفق.(قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون   .أ 

 )مرفق.(مشروع القانون موضوع البحث ومذكرتھ اإلیضاحیة  .ب 
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عدًدا  م،٢٠٠٨ یونیو ٢٥ربعین، المنعقد بتاریخ دعت اللجنة إلى اجتماعھا الثاني واأل

وزارة الع دل وال شؤون    العالقة ، حیث حضر عن الجھات ذاتولي وممثلي   ؤمسمن  

  :اإلسالمیة في ھذا االجتماع كل من
 

    

الوكی    ل الم    ساعد ل    شؤون المح    اكم    يــید خـــالد حســـن عجـــاجــــالس .١

 .والتوثیق

مست  شار وزی  ر الع  دل وال  شؤون   السید عبدالعزیز الراشد البنعلي .٢

 .اإلسالمیة

 
 

 :شارك في اجتماعات اللجنة كل من •
 

 .المستشـــار القانونــي للمجلــــس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي -١

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    األســـتاذ محســن حمیــــد مــرھون -٢

 .القانوني لشؤون اللجانالمستشار     الدكتور مــــحمد عـــــبداهللا الدلیـمي -٣
  

 .السید محمد رضي محمد اللجنة تولى أمانة سر •

 
  

ثانيـا
ً

  :رأي وزارة العدل: 
أوضح ممثل وزارة العدل أن أمر األداء أضیف إلى قانون المرافع ات المدنی ة     

والتجاریة بھدف تسھیل إجراءات التقاضي، إال أنھ لم یحقق الغایة م ن ذل ك، وق د          

 الدعاوى العادیة خوًف ا م ن اعتب ار األم ر والطل ب الغًی ا       دأب المحامون على رفع  

  .بسبب عدم تبلیغ المدین بالطلب المرفوع في مواجھتھ أو باألمر الصادر ضده

وفیما یتعلق بمشروع القانون والذي ھو ف ي األس اس اقت راح مق دم م ن مجل س          

لت ي م ن   النواب فإن وزارة العدل تتفق مع مجلس النواب في تعدیل المدة الزمنیة ا   

خاللھا یجب إعالن المدین باألمر الصادر بحقھ لتصبح ستة أشھر ب دًال م ن ش ھر          

ف ال یحق ق الغای ة م ن تع دیل      ) ٣٢٦(م ن الم ادة   " الطل ب " واحد، أم ا ح ذف كلم ة      

من ) ٣٢٣(ولتفادي ھذا اإلشكال فإن الوزارة ترى ضرورة تعدیل المادة . القانون

استثناًء من القواعد العامة " لتي تنص على    قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وا    
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في رفع الدعاوى تتبع األحكام الواردة في الم واد التالی ة إذا ك ان ح ق ال دائن ثابت ا                

بالكتاب  ة وح  الَّ األداء، وك  ان ك  ل م  ا یطال  ب ب  ھ دین  ا م  ن النق  ود مع  ین المق  دار أو    

ى النح  و بحی  ث یك  ون ن  ص الم  ادة عل   ..." منق  وال معین  ا بذات  ھ أو بنوع  ھ ومق  داره 

األحك ام   یجوز للدائن إتب اع استثناًء من القواعد العامة في رفع الدعاوى    : " التالي

وال ذي ت رى ال وزارة أن ھ س یحقق الغای ة الت ي  م ن             ..." الواردة في الم واد التالی ة       

  .أجلھا تم اقتراح التعدیل
  
  

ثالثــا
ً

  : رأي اللجنـة- 

یل الفقرة الثانیة من الم ادة    تدارست اللجنة مشروع القانون، الذي یستھدف تعد      

یعل  ن الم  دین  " م  ن ق  انون المرافع  ات المدنی  ة والتجاری  ة والت  ي ت  نص عل  ى     ) ٣٢٦(

ویعتب  ر الطل  ب . لشخ صھ أو ف  ي مح ل إقامت  ھ بالطل  ب وب األمر ال  صادر ض  ده ب األداء    

واألمر الصادر علیھ كأن لم یك ن إذا ل م ی تم إعالنھم ا خ الل ش ھر م ن ت اریخ ص دور                   

من الفقرة الثانیة من الم ادة فیك ون   " الطلب"ضمن االقتراح حذف كلمة    ، وقد ت  "األمر

وتتف  ق اللجن  ة م  ع رأي دائ  رة ال  شؤون . أم  ر األداء فق  ط ھ  و ال  ذي یعتب  ر ك  أن ل  م یك  ن 

" الطل  ب"  ج  اء غام  ًضا إذ اقت  صر عل  ى ح  ذف كلم  ة    ب  أن م  شروع الق  انون القانونی  ة

ر علی ھ أم ر األداء قائًم ا، ول م     وأصبحت النتیجة المترتبة على ذلك بقاء الطلب ال صاد        

یترجم الھدف ال ذي أش ارت إلی ھ الم ذكرة اإلی ضاحیة وھ و ع دم ض یاع الرس وم الت ي                

سددھا الدائن عن ھ ذا الطل ب، وعلی ھ ف إن م شروع الق انون بوض عھ الح الي س یترتب             

علیھ نتیجة واحدة مؤداھا أن الطلب الصادر علیھ األمر س یظل قائًم ا ولك ن ال ج دوى      

 فلن یستطیع الدائن استرداد رسومھ ول ن ی ستطیع إص دار أوام ر أداء جدی دة            من بقائھ 

  .دون دفع رسوم جدیدة طالما لم یكن ھناك نص صریح

 كما أن التعدیل الذي أدخلھ مجلس النواب على المادة المذكورة بإعادة صیاغة 

م ی تم  ویعتب ر الطل ب واألم ر ال صادر علی ھ ب األداء ك أن ل م یك ن إذا ل               " المادة لت صبح    

یتعارض مع طبیع ة أوام ر األداء   " إعالنھا خالل ستة أشھر من تاریخ صدور األمر          

والحكم ة منھ ا، إذ یفت رض أن یھ دف إل ى ت سھیل إج راءات التقاض ي أم ام الخ  صوم،          

وفیم ا  . ومد المدة إلى س تة أش ھر یتن اقض م ع حكمت ھ وھ ي س رعة الب ت ف ي الق ضایا                   
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م   ن ق   انون المرافع   ات المدنی   ة ) ٣٢٣(ادة یتعل   ق ب   اقتراح وزارة الع   دل بتع   دیل الم   

والتجاری  ة فت  رى اللجن  ة ع  دم إمكانی  ة مناق  شة ھ  ذا التع  دیل للم  ادة طالم  ا أن م  شروع     

ل  ذلك ال ت  رى اللجن  ة وجًھ  ا   . الق  انون المع  روض ل  م یتط  رق إل  ى تع  دیل ھ  ذه الم  ادة     

 للتوص  یة بقب  ول م  شروع الق  انون كم  ا ورد م  ن الحكوم  ة أو بالتع  دیالت الت  ي أدخلھ  ا   

  . مجلس النواب علیھ

  
رابعــا
ً

  :اختيار مقرري املوضوع الرئيسي واالحتياطي: 
  

  :من الالئحة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
  

 .مقـرًرا رئیســـًا        األستاذة دالل جاسم الزاید .١

 .مقـرًرا احتیاطًیا      األستاذة رباب عبدالنبي العریض .٢

  
مســاخا

ً
  :توصية اللجنة: 

          توصي اللجنة برفض مشروع ق انون بتع دیل بع ض أحك ام ق انون المرافع ات          

م  من حیث المبدأ ١٩٧١لسنة  ) ١٢(المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم       

  .وذلك لألسباب المنوه عنھا بالتقریر

  

.ذ ما ترونه بشأنهواألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختا  

 

       حممد هادي احللواجي           سيد حبيب مكي هاشم
          رئيــــس               نائب رئيس   

  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية          جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  )٣(ملحق رقم 
  

تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
خبصوص مشروع قانون بشأن إخضاع 
 اهليئات واملؤسسات والشركات اليت

من % ٥٠متتلك احلكومة ما يزيد على 
أسهمها لوزير يكون مسؤوالً أمام جملس 

  .  النواب
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  م٢٠٠٨ أغسطس ٢٥: التاريخ 
  

  رير احلادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية التق
حول مشروع القانون بشأن إخضاع اهليئات واملؤسسات والشركات 

من أسهمها لوزير يكون % ٥٠التي متتلك احلكومة ما يزيد على 
  ًمسؤوال أمام جملس النواب  

  

 -٣/ ص ل ت ق  / ٢١١(م، وبموج ب الخط اب رق م       ٢٠٠٨ مایو   ٢٢بتاریخ    

، أرسل صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلس إلى  )٢٠٠٨ -٥

لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة نسخة من مشروع الق انون ب شأن إخ ضاع الھیئ ات       

م ن أس ھمھا ل وزیر    % ٥٠والمؤسسات والشركات التي تمتلك الحكومة ما یزید عل ى        

وإع داد تقری ر ب شأنھ مت ضمنـًا     یكون مسؤوًال أمام مجلس النواب؛ لمناق شتھ ودراس تھ        

  .رأي اللجنة لعرضھ على المجلس الموقر، في موعد أقصاه خمسة أسابیع من تاریخھ

  

  

  :إجراءات اللجنة : ًأوال

  ف  ي اجتماعیھ  ا التاس  ع والثالث  ین،    - آن  ف ال  ذكر  -ناق  شت اللجن  ة م  شروع الق  انون    

 ٢٥، ١٥س بت اریخي  والثاني واألربعین، والتي عقدتھما خالل الدور الثاني للمجل   

   .  م٢٠٠٨ یونیو
 

 :اطلعت اللجنة أثناء دراستھا لالقتراح بقانون المذكور على الوثائق المتعلقة بھ وھي

 )مرفق.(قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون   -أ 
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 )مرفق.(مشروع القانون موضوع البحث ومذكرتھ اإلیضاحیة -ب 
 

ع دًدا   ،٢٠٠٨ یولی و  ٢٥نعقد بتاریخ   دعت اللجنة إلى اجتماعھا الثاني واألربعین، الم      

 :عن كل من ذات العالقة، حیث حضر اتولي وممثلي الجھؤمسمن 
    

 :وزارة المالیة   •
ال   رئیس التنفی   ذي ل   شركة ممتلك   ات البح   رین    طالل علي الزینید ــــالس .٣

 .القابضة

  .مدیر إدارة الرقابة والمتابعة  السید أنور علي األنصاري  .٤

  

 : اللجنة كل منفیما شارك في اجتماعات •
 

 .المستشـــار القانونــي للمجلــــس    الدكتور عصام عبدالوھاب البرزنجي -٤

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    األســـتاذ محســن حمیــــد مــرھون -٥

 .المستشار القانوني لشؤون اللجان    الدكتور مــــحمد عـــــبداهللا الدلیـمي -٦

  

  .ــد رضـي محمـدالسـید محمتولى أمانة سر اللجنة 

 

ثانيـا 
ً

  :رأي اجلهات املعنية: 

v رأي وزارة المالیة: 
  

ب ّین مم ثال وزارة المالی  ة أن ش ركة ممتلك ات البح  رین القاب ضة تعتب ر الجھ  از       

االس  تثماري للحكوم  ة، وأن  ھ ف  ي ح  ال إق  رار ھ  ذا الم  شروع س  تقل ق  درة ش  ركة       

أكب  ر ق  در م  ن ممتلك  ات البح  رین القاب  ضة عل  ى العم  ل ب  شكل تج  اري بم  ا یحق  ق   

كما أن مشروع القانون یعد عائًق ا لتحرك ات ال شركة نح و االس تثمار، إذ         . الربحیة

إن أي خطوة تخطوھا الشركة تحتم الرجوع إلى الوزیر المختص مما یشكل ذلك          

عائًقا بالنسبة للمشروعات التي تتطلب التحرك السریع والفوري لتحقیق أكبر قدر 

 أن ھ یج ب أن یك ون ال وزیر المخ تص ملًم ا بك ل        ممكن من األرب اح باإلض افة إل ى       

تفاصیل المشروعات التي تساھم فیھا الشركة، وفي ذلك تأخیر إلنجاز العدی د م ن    
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وفیم ا یتعل ق بالرقاب ة عل ى     . المشروعات التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرارات   

أعمال شركة ممتلكات البحرین القابضة فإن مجل س إدارة ال شركة یراق ب أعم ال           

شركة ویحول دون أي انتھاك لحقوق الحكومة في الشركة وفي سبیل ذلك تنتھج ال

 ، كما أن مجلس اإلدارة معین من قبل risk managementالشركة ما یعرف بـ 

الحكوم ة، ورئ یس مجل س اإلدارة م ساءل م ن قب ل وزی ر المالی ة، ووزی ر المالی  ة          

اب  ضة، وعلی  ھ ف  إن   یمك  ن م  ساءلتھ بك  ل م  ا یتعل  ق ب  شركة ممتلك  ات البح  رین الق     

م شروع الق  انون ال ی ضیف إال المزی  د م ن البریوقراطی  ة والتعقی د اإلداري األم  ر     

الذي یعیق تحركات الشركة االستثماري، لكل تلك األسباب ف إن م شروع الق انون             

سیحول دون تحقیق أكبر العوائ د عل ى الحكوم ة وسی شكل عائًق ا أم ام اس تثمارات             

  .  الحكومة

  

ثالثــا
ً

  :لجنةرأي ال: 
  

رأت اللجنة بع د دراس تھا لم شروع الق انون أن الھ دف م ن ھ ذا الت شریع متحق ق                 

فعًال حیث بإمكان أعضاء السلطة التشریعیة توجیھ األسئلة إلى السادة ال وزراء ال ذین        

تقع ھذه الشركات ضمن نطاق مسؤولیاتھم ، ولل وزیر أن یجی ب ع ن األس ئلة بح سب            

  .لیس ھناك نقص تشریعي في ھذا الجانبمشاركة الحكومة في ھذه الشركات، ف

كما أن التطبی ق العمل ي لھ ذا الق انون یقت ضي أن یك ون ال وزیر م سؤوًال ع ن أي              

قرار تتخذه الشركة، وھذا یقتضي أن جمیع اإلجراءات داخل الشركة تخضع لل وزیر     

باإلض افة إل ى أن تع دیل مجل س     . المعني ، وفي ھذا األمر استحالة من الناحیة العملی ة   

لنواب على مشروع القانون یجعل ال وزیر م سؤوًال ع ن أي إھم ال ف ي ال شركة الت ي             ا

ت  ساھم فیھ  ا الحكوم  ة مھم  ا كان  ت ح  صة الحكوم  ة ف  ي ھ  ذه ال  شركة، أي أن ال  وزیر      

سیكون مسؤوًال عن إي إخفاق للشركة وفي نفس الوقت فإن الوزیر ال یملك أي سلطة 

وفیما یتعل ق بالرقاب ة المالی ة    .  الشركةفي الشركة إال بمقدار مساھمة الحكومة في ھذه    

فإن دیوان الرقابة المالیة مھمتھ مراقبة الحكوم ة، وسیكت شف أي تق صیر م ن قب ل أي           

  .وزیر
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وحی  ث إن الھیئ  ات والمؤس  سات العام  ة وال  شركات الت  ي ت  ساھم فیھ  ا الحكوم  ة      

خاض   عة إلش  راف وزی   ر م   سؤول عنھ  ا أم   ام ال   سلطة   % ٥٠بن  سبة م   ا یزی  د عل   ى   

ة باإلض  افة إل  ى أن ق  انون دی  وان الرقاب  ة المالی  ة ق  د نظ  م م  سألة إخ  ضاع          الت  شریعی

؛ فإن اللجنة لذلك ال % ٥٠الشركات التي یكون للدولة حصة في رأسمالھا تزید على        

  .ترى وجًھا لتأیید مشروع القانون
  

  :اختيار مقرري املوضوع الرئيس واالحتياطي: ًرابعا
  

 الداخلیة للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختیار ك ل  من الالئحة ) ٣٩(إعماًال لنص المادة    

  :من

  .مقرًرا رئـــیًسـا    سید حبیب مكي ھاشم         . أ .١

 .          مقرًرا احتیاطًیـا    ناصر حـــمید المبارك. د .٢
 

  :توصيـة اللجنة : ًخامسا 
          توصي اللجن ة ب رفض م شروع الق انون ب شأن إخ ضاع الھیئ ات والمؤس سات           

من أسھمھا لوزیر یكون م سؤوًال  % ٥٠ت التي تمتلك الحكومة ما یزید على     والشركا

  .أمام مجلس النواب من حیث المبدأ

  

واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختاذ ما ترونه  (
  )بشأنه

  
  

    دي احللواجي        حممد ها         سيد حبيب مكي هاشم
  يــــسرئ                     نائب رئيس      

   جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةن التشريعية والقانونية  جلنة الشؤو
  
  


