
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة 
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 م2020أكتوبر  21التاريخ: 
 

 صاحـب المعالـي السيـد / علـي بـن صالـح الصالـح     الموقــر

 رئيـــس مجلـــس الشـــورى  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

يسررر أن أر أ إرررم الررر  قررررللية  لم يررر  لاأرررا بلق بإررر  بلرلقرررا  بل ي رررا   ررر ر لم يررر  

مشرررروا ورررامو) رورررم      لسرررمة      بشررر ) حمايرررة ا  رررما  بللاأرررا سبلسرررل ماص    ررر   

 .2018  لسمة 36المباتية الجديدة، المرافق للمرسوم روم  

 بلقالس بلق ق .  الء بللفضل  للأظ   بلل ايه  لل لذ بلالز  لر ضه عل  
 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق التحية والتقدير،،،
 

                                                                            

 

 

 

 

 الدكتور محمد علي حسن علي                                                          

 رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة                            

 المرفقات:

 ملخص تمفيذي لتقرير اللجمة. -

 تقرير اللجمة. .1
 تقرير اللجمة السابقة ومرفقاته. .2



 لجنة المرافق العامة والبيئةلخَّص تنفيذي لتقرير م

 العنوان
مشروع قانون بشأن حماية األصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم تقرير اللجنة السابقة بشأن 

 2018( لسنة 36)
 الحكومة الموقرة أصل مشروع القانون

 الفصل التشريعي الخامس – الثانيدور االنعقاد السنوي العادي  -م 2019 نوفمبر 05 السابقة الإحالة إلى اللجنة
 الفصل التشريعي الخامس – الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  - 2020 أكتوبر 19 إحالة تقرير اللجنة السابقة 

 م2020 أكتوبر 21 المناقشةاللجنة من انتهاء 
 1 عدد الاجتماعات

 م2020أكتوبر  25الثالثة  الجلسة العرض على الجلسة

 مضمونه

  شروط تمّتع الصنف النباتي بالحماية ومدة الحماية حماية األصناف النباتية الجديدة، وتنظيم
واالستثناءات الواردة عليها، وضوابط التراخيص اإلجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق 

وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك  ،النباتات يي النباتات، واإلجراءات التحفظية لحماية حق مربّ مربّ 
 حقوقه أو مخالفة أحكام القانون.

  استكمال إجراءات االنضمام الفعلي إلى )االتفاقية الدولية لحماية األصناف النباتية الجديدة( التي تّم
 .2005( لسنة 12التصديق عليها بموجب القانون رقم )

 لنباتية الجديدة في مملكة البحرين.إصدار قانون وطني لحماية األصناف ا 
 ( مادة46ديباجة + ) بنيته

رأي لجنة الشؤون 

 التشريعية والقانونية

 بمجلس الشورى

 سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما أوصت بمراعاة بعض المالحظات القانونية.

 

 :األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانيوزارة  .1
ممثلوها توافقهم مع اللجنة حول بعض التعديالت التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون أوضح 

 على النحو المبين بمحضر االجتماع المرفق.
 المجلس األعلى للبيئة: .2

ممثلي المجلس األعلى للبيئة توافقهم مع اللجنة حول بعض التعديالت التي أجرتها اللجنة على  أوضح
 ن.مواد مشروع القانو 

 جمعية المهندسين الزراعيين البحرينية: .3
أوضحت الجمعية عبر خطابها المكتوب الموّجه للجنة أن المختصين بالجمعية قاموا بمراجعة مشروع 
القانون، وبينوا أن مشروع القانون يغطي جميع النواحي العلمية والعملية، ويحفظ حقوق المربين، وأنه 

 مسودة مشروع القانون.ليس هناك أي مالحظات للجمعية على 
 جمعية البحرين التعاونية الزراعية: .4

طرحت استفسار على اللجنة بشأن البذور المهجنة والغير مهجنة الواردة والتي تبين لها بأن البذور غير 
 الهجنة ال يشملها مشروع القانون، كما شكرت اللجنة على دعوتها مثمنة أهمية مشروع القانون.

 
الجهات  خلاصة آراء

التي حضرت  المختصة
 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة: .1



 اجتماع لجنة المرافق

 بمجلس النواب
جاء مشروع القانون الستكمال منظومة حماية الملكية الفكرية التي تستهدفها مملكة البحرين، وفي ضوء 

لحماية األصناف النباتية مملكة لتعهداتها الدولية المتمّثلة في انضمامها إلى )االتفاقية الدولية الاحترام 
الجديدة(، حيث إن مملكة البحرين أصدرت إطارًا تشريعيًا حاكمًا لحقوق الملكية الفكرية األخرى متمثاًل 

 في قانون براءات االختراع وقانون العالمات التجارية.

 وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:  .2

 ال توجد مالحظات على مشروع القانون.
 المجلس األعلى للبيئة: .3

 ( من مشروع القانون.5)رقم اقترح تعديالت على الديباجة + المادة 
 الموافقة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديالت عليه. مجلس النوابتوصية 

توصية اللجنة بمجلس 

 الشورى
 .تعديالت وبما أجرت عليه منمشروع القانون على توصية اللجنة السابقة بشأن الموافقة 

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 تقرير اللجنة

 
 
 

 

 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 2020أكتوبر  21التاريخ: 

 (1التقرير: )

 تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 

 بشأن تقرير اللجنة )السابقة( 

 بخصوص 

لسنة )  ( بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم  مشروع قانون رقم )  (

 2018( لسنة 36رقم )

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 مقدمة:

(، وبناًء 3د 5ص ل م ب/ ف 412، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19بتاريخ  

م، بخصووووووووص 2020أكتوبر  18قد بتاريخ على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنع

إعادة النظر في مشووووروعاق القوانال والمرابووووام بقوانال والتي أرعدق  قاريرلا مل قة  اللجن  

السووابق  ل ل دور اعنعقاد العادا الثاني مل اللصوو  التشووريعي الخامسأ فقد أربوو   ووا ب 

المرافق العام  والةائ   إلى لجن  المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

مشرررروا وانوق رو  )  ( لسررر(  )  ( بشررر ق   قرير لجن  المرافق العام  والةائ  السوووابق  بشووو  

لمناقشوووووته   ؛2018( لسررررر(  36حماي  األصررررر(اب ال( الي  الجديدمر المرامر للمرقرررررو  رو  )

 ودرابته وإعداد  قرير بش نه متضمنـًا رأا اللجن  لعرضه على المجلس الموقر.
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 أولاً: إجراءات اللجنة:

 21( المنعقد بتاريخ 2في اعجتما  ) –آنف الذكر  – داربوووووووة اللجن  مشووووووورو  القانو   -1

 م.2020أكتوبر 

 

اطلعة اللجن  أثناء درابووت ا لتقرير اللجن  السووابق  بشوو   مشوورو  القانو  موضووو  الة    -2

 والدراب  على الوثائق المتعلق  به والتي اشتملة على ما يلي:

)السابق( للجن  المرافق العام  والةائ  بش   مشرو  القانو  المذكور أع ه  التقرير -

 )مرفق( والمتضمل:

 رأا لجن  الشؤو  التشريعا  والقانونا  بمجلس الشورى. -

 .وزارة األشغال وشؤو  الةلدياق والتخطاط العمراني -

 المجلس األعلى للةائ . -

 رأا جمعا  الم ندبال الزراعاال الة رينا .  -

 اعتذار وزارة الصناع  والتجارة والساا   عل ال ضور.  -

 قرار مجلس النواب ومرفقا ه بش   مشرو  القانو .  -
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 شارك مي االجتماا من األمان  العام  بالمجلس: -3

 هيئ  المستشارين القانونيين

 القانوني لشؤو  اللجا .المستشار  األبتاذ عةدالر ام علي م مد

 با   قانوني. السـاــد عـلــي نــادر الســلـــــوم

 إدارم شؤوق اللجاق

 مشرف شؤو  اللجا . الساد أيوب علي طريف

 لجن .الأمال بر  السادة دان  إبرالام الشاخ

 إدارم العالوات واإلعال 

 ألصائي إع م.  ادق جعلر ال لواجيالساـد 

 

ا: رأي
ً
 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: ثانيــ

انت ة لجن  الشؤو  التشريعا  والقانونا  إلى ب م  مشرو  القانو  مل النا ا  

 ا في رأي ا المرفق بتقرير اللجن الدبتوري ، مع مراعاة الم  ظاق القانونا  التي أشارق إلا 

 

 ثالًثا: رأي الجهات التي دعتها اللجنة السابقة:

 الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:وزارة  .1

أوض ة  وافق ا مع الم  ظاق القانونا  والرأا الذا انت ة إلاه ال كوم  الموقرة، كما 

  وافقة مع اللجن   ول بعض التعدي ق التي أجر  ا اللجن  على مواد مشرو  القانو .
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 المجلس الأعلى للبيئة: .2

والقوانال المر ةط  بمشرو  القانو  إلى الديةاج ، وإعادة اقترح إضاف  عدد مل المرابام 

( مل مشرو  القانو  بما يتطابق مع بنود اع لاقا  الدولا  ل ماي  األ ناف 5 ااغ  المادة رقم )

م( والتي  دَّقة علا ا مملك  1991مارس  19النةا ا  الجديدة الموقَّع  في جناف بتاريخ )

، كما  وافق المجلس مع اللجن   ول بعض 2005( لسن  12الة ريل بموجب القانو  رقم )

 التعدي ق التي أجر  ا اللجن  على مواد مشرو  القانو .

 دسين الزراعيين البحرينية:جمعية المهن .3

أوض ة الجمعا  عةر لطاب ا المكتوب الموّجه للجن  أ  المختصال بالجمعا  قاموا 

نو  يغطي جماع النوا ي العلما  والعملا ، بمراجع  مشرو  القانو ، وبانوا أ  مشرو  القا

 وي لظ  قوق المربال، وأنه لاس لناك أا م  ظاق للجمعا  على مسودة مشرو  القانو .

 جمعية البحرين التعاونية الزراعية: .4

طر ة ابتلسار على اللجن  بش   الةذور الم جن  والغار م جن  الواردة والتي  ةال ل ا 

يشمل ا مشرو  القانو ، كما شكرق اللجن  على دعو  ا مثمن  ألما   ب   الةذور غار ال جن  ع

 مشرو  القانو .

 كما وردت بمرفقات مشروع القانون:رابًعا: مرئيات الجهات 

 رأي الحكومة الموقرة: .1

بانة ال كوم ، عةر مذكر  ا اإليضا ا  المرفق  مع مواد مشرو  القانو ، أ  مةرراق 

 ماي  األ ناف النةا ا  الجديدة، و نظام شروط  متّع الصنف النةا ي مشرو  القانو   تمث  في 

بال ماي  ومدة ال ماي  واعبتثناءاق الواردة علا ا، وضوابط الترالاص اإلجةاري  وشروط 

وإجراءاق  قديم طلب منح  ق مربّي النةا اق، واإلجراءاق الت لظا  ل ماي   ق مربّي النةا اق، 

 ا  على انت اك  قوقه أو مخالل  أ كام القانو .وإقرار العقوباق الجنائ
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 رأي مجلس النواب الموقر: .2

الموافق  على نصوص مواد مشرو  القانو ، مع إجراء بعض التعدي ق القانونا  

 والن وي .

 

 خامًسا: رأي اللجنة:

مشروا وانوق بخصوص  لقرير لج(  المرامر العام  وال يئ  )السابق (  داربة اللجن  

( لس(  36( لس(  )  ( بش ق حماي  األص(اب ال( الي  الجديدمر المرامر للمرقو  رو  )رو  )  

بعد إعاد ه إلى اللجن  بناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ ر 2018

، بخصوص إعادة النظر في مشروعاق القوانال والمرابام بقوانال والتي أعدق 2020أكتوبر  18

  قاريرلا مل قة  اللجن  السابق  ل ل دور اعنعقاد العادا الثاني مل اللص  التشريعي الخامس. 

المعروض إلى  لعا  اع لاقا  الدولا  ل ماي  األ ناف النةا ا  الجديدة،  هدب مشروا القانوقي

م، والتي  م التصديق علا ا مل المملك  بموجب القانو  19/03/1991الموقع  في جناف بتاريخ 

ظم ، وإ دار قانو  وطني ل ماي  األ ناف النةا ا  الجديدة في المملك ، و ن2005( لسن  12رقم )

ال قوق والواجةاق الخا   ب ق مربي النةا اق، ودعم اعبتثمار في مجال الة   العلمي 

 والزراع  عبتنةاط أ ناف نةا ا  جديدة ذاق قام  اقتصادي  وانتاجا  عالا .

 

ع  على ثمانا  فصول، 46)مل  –فض ً عل الديةاج   – يت لف مشروا القانوق ( مادة، موزَّ

التي عرناة باأل كام العام  و عريف  (3( حتى )1المواد من ) على الفصل األولا توى 

المصطل اق الواردة في مشرو  القانو  و  ديد نطاق  طةاقه، و  ديد األشخاص الذيل ل م ال ق 
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ل  رة وفقاً أل كامه، و ضمَّ التي  (12( حتى )4المواد من ) الفصل الثانيبالتمتّع بال ماي  المقرَّ

 (16( حتى )13المواد من )لصنف النةا ي بال ماي  ومد  ا، ونصَّة نصَّة على شروط  متّع ا

على اعبتثناءاق الواردة على ال ماي  وضوابط الترالاص اإلجةاري ، وا توى  الفصل الثالث مل

المتعلِّّق  بإجراءاق  قديم طلب منح  ق مربّي  (26( حتى )17المواد من )على  الفصل الرابع

النةا اق، ورفضه، و اعق  صول ال ق في األولوي ، وإعداد بج  األ ناف النةا ا ، ومل له 

المتعلِّّق  بتسما   (32( حتى )27المواد من )على  الفصل الخامس ق اعط   علاه، واشتم  

 (34( و)33المادلاق )وشطة ا، فاما  دَّدق الصنف و اعق ابتعمال التسما  وشروط ا و  جال ا 

المواد في  الفصل السابع اعق بط    ق مربّي النةا اق وإبقاطه، ونظَّم  الفصل السادسمل 

كاف  األ كام المتعلِّّق  باإلجراءاق الت لّظا  التي مل الممكل أ  يتخذلا مربي  (40( حتى )35من )

ه المنصوص علا ا في مشرو  القانو  أو لدرء التعدا النةا اق في  ال التعدّا على أّا مل  قوق

رة ل ا، فاما  ناول   واأللار المواد الفصل الثامنعلا ا و  ديد األفعال المؤثَّم  والعقوباق المقرَّ

األ كام الختاما  لتنلاذ لذا القانو  وال اعق التي  ست ق الربوم بموجة ا،  (45( حتى )41من )

نوا وفئاق الربوم ونسب زياد  ا و خلاض ا و اعق اإلعلاء من ا و ال  ابت قاق الَربم الس

  نلاذي . (46المادم )وإ دار ال ئ   التنلاذي  للقانو  والقراراق ال زم  لتنلاذ أ كامه، وجاءق 

 

وج اق النظر بال أ  اب السعادة أعضاء اللجن  في  ضور المستشار  ولقد ل  لداول ول ادل

  على م  ظاق الج اق المعنا  على ن و ما لو ثابة بمقدم  التقرير، القانوني للجا ، واعط 

كما اطلعة اللجن  أيًضا على رأا لجن  الشؤو  التشريعا  والقانونا  بمجلس الشورى التي انت ة 

إلى ب م  مشرو  القانو  مل النا ا  الدبتوري ، وقد راعة اللجن  الم  ظاق القانونا  المشار 

القانونا  للجن  الشؤو  التشريعا  والقانونا  المرفق ، وبعد ابتط   مواد مشرو   إلا ا بالمذكرة

 القانو  واعبتئناس برأا المستشار القانوني للجا  انت ة اللجن  إلى الم  ظاق اآل ا :
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 رعى الدول  العلوم واآلداب واللنو  و شجع  -( مل الدبتور على أنه "أ7 نص المادة ) (1)

( مل الدبتور على أ  "........ ز_  تخذ الدول  التدابار 9الة   العلمي....."، و نص المادة )

ال زم  مل أج    قاق ابتغ ل األراضي الصال   للزراع  بصورة مثمرة...."، كما  نص 

 ( مل الدبتور أيًضا على أنه: " ري  الرأا والة   العلمي مكلول ...".23المادة )

و شجاعًا للة   العلمي و  قاقًا ل بتغ ل األمث  لألراضي الصال   للزراع  بصورة  

مثمرة، فقد انضمة المملك  إلى اع لاقا  الدولا  ل ماي  األ ناف النةا ا  بموجب القانو  رقم 

مل الدبتور، ب دف ابتنةاط األ ناف النةا ا   37/2لنص المادة  إعماع 2005( لسن  12)

الجديدة، وابتعمال األ ناف النةا ا  بغرض إكثارلا و  جان ا وانتخاب وابتنةاط النةا اق 

 الجديدة التي  ؤدا إلى زيادة مادة الم صول.

ي  والن وي  في ا لقة اللجن  مع قرار مجلس النواب الموقر في إجراء بعض التعدي ق اللغو (2)

 .35، 33، 21، 17، 14، 12، 9، 5، 3المواد 

( مل مشرو  24رأق اللجن  مخالل  قرار مجلس النواب الموقر في إعاد ه لصااغ  المادة ) (3)

القانو  الخا   بالتظلم مل قرار منح ش ادة  ق مربي النةا اق أو القرار الصادر برفض 

ل ل جوازيًا الوارد في المشرو  جع  التظلم طلب  ماي  الصنف النةا ي،  ا  أ  النص 

بالقرار أو مل  اريخ العلم به وأناط بال ئ   التنلاذي  باا  بتال يوما مل  اريخ اإلع   

إجراءاق  قديم التظلماق وإجراءاق ومواعاد الةة فا ا،  ال أ  قرار مجلس النواب أجاز 

ذا القانو  ما عدا الربوم وأجاز الطعل التظلم مل جماع القراراق الصادرة  نلاذًا أل كام ل

على القرار الصادر في التظلم، ونص في اللقرة األلارة مل التعدي  على عدم قةول الطعل 

أمام الم كم  في  لك القراراق ما لم يقدم التظلم المشار إلاه وانتظار المواعاد المقررة للةة 

مادة  ا  جع  التظلم في مقدم  المادة فاه، ومل ثم جاءق اللقرة األلارة متناقض  لمقدم  ال
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جوازيًا ور ّب في اللقرة األلارة جزاء على عدم التظلم ولو عدم قةول الطعل على  لك 

القراراق أمام الم كم  المختص ،  ا  أنه مل المقرر قانونًا أنه طالما أ  التظلم جوازيًا فإ  

 كم بعدم القةول ع يكو  إع إذا كا  عدم التظلم ع يتر ب علاه ال كم بعدم القةول، إذ أ  ال

 ( كما ورد بمشرو  القانو .24التظلم وجوباًا، ومل ثم  رى اللجن  اإلبقاء على نص المادة )

( مل المشرو ،  ا  أجازق لذه المادة 32رأق اللجن   عدي  اللقرة األلارة مل المادة ) (4)

............، -.......، ب-في  التال: "ألإلدارة المختص  أ   صدر قراًرا مسةةًا بشطب التسما  

ثم نصة اللقرة األلارة على أنه: "ولمربي النةا اق اقتراح  سما  جديدة ...."، ومل ثم فقد 

جعلة اللقرة األلارة مل لذه المادة اقتراح التسما  الجديدة جوازيًا لمربي النةا اق في  ال  

( مل المشرو  27عم  بصدر المادة ) شطب التسما ،  ال أ  الص اح أ  التسما  وجوبا 

التي  نص على أنه: "يجب أ  يعّرف الصنف النةا ي بتسما   كو  ابمه الشائع..."، وعم  

ب( مل المشرو  التي نصة على إبقاط  ق مربي النةا اق في  ال  شطب /34ب كم المادة )

لم دد لذلك، ومل ثم التسما  إذا لم يقترح  ا ب ال ق  سما  ألرى منابة  ل ل الماعاد ا

( يجب أ  يكو  32ف   اقتراح التسما  المنصوص علاه في اللقرة األلارة مل المادة )

( لتكو  كاآل ي 32وجوباًا، األمر الذا  رى معه اللجن   عدي  اللقرة األلارة مل المادة )

 مربي النةا اق اقتراح  سما  جديدة.." وعلى"

  المواد اآل ا :انت ة اللجن  إلى إعادة  ااغ   (5)

: ورد ب ا  كرار في عةارة " طةق أ كام لذا الخاص ب(طاق لط ير القانوق (2المادم ) .أ

القانو  على"، ولذلك فقد رأق اللجن  إعادة  ااغ  المادة لتكو  كاآل ي: "..... طةق أ كام 

مل  . األجناس واألنوا  واأل ناف النةا ا  التي يصدر بت ديدلا قرار1لذا القانو  على: 

 . كاف  األجناس واألنوا  واأل ناف النةا ا  األلرى....."2الوزير. 
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: فقد أجازق المادة لك  شخص أ  يطلع على الخاص  باالطالا على السجل (26المادم ) .ب

بج  األ ناف النةا ا  وال صول على مستخرجاق و ور منه، ولذا فقد رأق اللجن  قصر 

 ةااناق.ذلك على ذوا الش    لاًظا على بري  ال

رأق اللجن  نق  الشطر األلار مل اللقرة الثانا  ( الخاص  باقتعمال التسمي : 28المادم ) .ج

مع عد  اإلخالل بحر إلى مقدم  المادة، مع إعادة  ااغت ا لتكو  على الن و التالي: )

ر يجب على كل من يعرض مادم لكاثر األولوي  المم(وح للغير بش ق لسمي  أي ص(ف ن الي

ي لل يع أو يقو  ب يعها أو بتسويقها أق يلتز  باقتعمال لسمي  هذا الص(فر لص(ف محم

    حتى انقضاء الحماي (.

: جعلة مدة التظلم ل ل عشرة أيام ( الخاص  بالتظل  مي األمر على عريض 38المادم )  .د

لة ( مرافعاق" التي جعلة التظلم ل ل ثمانا  أيام، ولذا فقد عدّ 179بالمخالل  لنص المادة ")

 اللجن  مدة التظلم ا لاقًا مع األ كام العام  الواردة في قانو  المرافعاق.

أما بخصوص باقي مواد مشرو  القانو ، فإ  اللجن  ا لقة  ول بعض ا كما وردق بمشرو   (6)

القانو ، وا لقة مع مجلس النواب الموقر بش   المواد األلرى على الن و الوارد بالجدول 

 المرفق.

 

وانت ة اللجن  إلى الموافق ، مل  ا  المةدأ، على مشرو  القانو  المعروض وعلى   

 نصوص مواده  سةما ورد في الجدول المرفق.
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 سادَسا: اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي:

( مل ال ئ   الداللا  لمجلس الشوورى، ا لقة اللجن  على التاار 39إعماعً لنص المادة )

 ك  مل:

 مقرًرا أصليــــــًـا.  رضا إبراهي  ع دهللا م(فردي -1

 مقرًرا احتياطيـــًا.  م(ى يوقف خليل المؤيــــــد -2

  

 توصية اللجنة: -سابًعا

في ضوء ما دار مل مناقشاق وما أبدا مل آراء أثناء دراب   قرير اللجن  )السابق ( 

لس(  )  ( بش ق حماي  األص(اب ال( الي  الجديدمر المرامر  مشروا وانوق رو  )  (بخصوص 

 أ فإ  اللجن   و ي بما يلي:؛2018( لس(  36للمرقو  رو  )

مشروا وانوق رو  )  ( لس(  )  ( بش ق حماي  األص(اب من حيث الم دأر على  رالموامق  -

 .2018( لس(  36ال( الي  الجديدمر المرامر للمرقو  رو  )

بتقرير اللج(   مواد مشروا القانوق كما وردت لفصيال مي الجدول المرمرالموامق  على  -

 .السابق 

 واألمر معروض على المجلس الموور اللخاذ الالز ررر

   

 

 الدكتور محمد علي حسن علي                      الكعبي جمعة جمعة محمد        

 رئيس اللجنة                                          نائب رئيس اللجنة                                 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة )السابقة( 

 ومرفقاته
 

 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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