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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 

بخصوص مشروع قانون بتعديل 

( من المرسوم بقانون رقم 3المادة )

م في شأن 1996( لسنة 1)

)المعد في ضوء الكهرباء والماء، 

« بصيغته المعدلة»االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس النواب(.
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 م2017اكتوبر  18لتاريخ : 

 

 

 املرافق العامة والبيئةللجنة  الثاينالتقرير 

 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بشأن

م يف شأن الكهرابء 1996( لسنة 1( من املرسوم بقانون رقم )3بتعديل املادة ) 
 النواب( املقدم من جملس «دلةبصيغته املع»)املعد يف ضوء االقرتاح بقانون  واملاء

 الرابع من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

  مقدمـة :

بن صاحل الصاحل رئيس جملس م، أرسل معايل السيد علي 2017أبريل  23بتاريخ 

( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، وذلك من 3د 4ص ل م ب/ ف 522الشورى خطابـًا برقم )

للجنة ادور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف 

( 1املرسوم بقانون رقم )( من 3بتعديل املادة ) مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بدراسة ومناقشة

ملقدم ا )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" م يف شأن الكهرابء واملاء1996لسنة 

أي اللجنة ر  وإعداد تقرير يتضمن ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،من جملس النواب(

 اجمللس.ليتم عرضه على  هبشأن
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كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى 

م، من دور االنعقاد العادي 2016أكتوبر  16( املؤرخ يف 4د 4ص ل م ب/ ف 607رقم )

قريرها اخلاص هبذا تمن الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة إبعداد  الرابع

 من اترخيه. عشرة أايماملشروع، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه 

 إجراءات اللجنة : -أوالا   

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

ريعي من الفصـــل التشـــ الثالثيف دور االنعقاد العادي مشـــروع القانون تدارســـت اللجنة  .1
 االجتماعات التالية:يف  الرابع

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2017أبريل  27 االجتماع الثالث عشر

 م2017 مايو  4 االجتماع الرابع عشر

 م2017 مايو  8 االجتماع اخلامس عشر

 م2017 يونيو  14 االجتماع العشرون
 

عي الرابع من الفصل التشري الرابعتدارست اللجنة مشروع القانون يف دور االنعقاد العادي  (2)
 اجتماعها التايل:يف 
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 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2017اكتوبر  18 االجتماع الثاين

 

اطلعت اللجنة أثناء دراســـــــــتها على الوقئق املتعلقة ابملواد املســـــــــت دثة موضـــــــــوع الب ث ( 3)
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقوالقانونية مبجلس الشورى . )رأي جلنة الشؤون التشريعية  -

 (مرفق)مبجلس الشورى.  رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية -

 (مرفقمستشار القانوين لشؤون اللجان. )للقانونية الذكرة امل -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفق. )وهيئة التشريع واإلفتاء القانوينمشروع القانون املذكور ومذكرات احلكومة  -
 

 الكهرابء واملاء، حيث الرابع عشـــــــــر  يئةوبدعوة من اللجنة، شـــــــــارا يف االجتماع ( 3)
 كل من:  حضر

انئب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات   املهندس عدانن حممد فخرو .1
 املشرتكني.

 مستشار قانوين.  الدكتور عبدهللا أمحد عبدهللا  .2
   

  العامة ابجمللساللجنة من األمانة كما شارا يف اجتماعات: 
 

 ي لشؤون اللجان ابجمللس.ـاملستشار القانون    ون ـد مرهـن محيـاألستاذ حمس  -
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 السيدة خولـة حسـن هاشـم توىل أمانة سر اللجنة. 

 

 اثنيـاا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: 

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا 
 ( مرفقالدستورية والقانونية. ) من الناحيتني قانونمشروع اللسالمة 

 

 :جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورىمرئيات  اثلثــاا:

ر هبا ظل الظروف املالية الصـــــــــــعبة اليت مأنه ويف  جلنة الشـــــــــــؤون املالية واالقتصـــــــــــاديةترى  
اململكة جراء االخنفاض الكبري يف أســــــــــــعار النفس، وارتفاع مســــــــــــتوايت الدين العام، ف ن هذا 
املشــــــــــــــروع الذي يهدف إىل خفء تعرفة الكهرابء للشــــــــــــــر ة األوىل للمواطنني، ورفع تعرفة 

مليزانية إضــافة أعباء مالية جديدة على االكهرابء جلميع الشــرائع على  ري املواطنني، من شــأنه 
بّينت جلنة الشـــــــــــؤون املالية واالقتصـــــــــــادية تفصـــــــــــيالً لرأيها يف مذكر ا اليت ، وقد لعامة للدولةا

 ( مرفققدمتها للجنة. ) 
 

 رابعـاا: رأي  يئة الكهرابء واملاء:

 كان ملمثلي هيئة الكهرابء واملاء املالحظات التالية:
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سينتج ، و فاتورته يففائدة ضئيلة للمواطن  الكهرابء املقرتح  ققإن خفء تعرفة  -
 يئة.وهذا اخلفء لن يكون يف صاحل اهلعنه خفء يف إيرادات هيئة الكهرابء واملاء 

ا على عملية الرتشيد اليت توليها اهليئة والدولة الكثري  - إن عملية خفء التعرفة ستؤثر سلبــــــــــــــً
 من االهتمام.

راء نســــــــــــــبة كبرية من احتياجا ا من الكهرابء واملاء من القطاع اخلاص إن اهليئة تقوم بشــــــــــــــ -
وأبســــعار ةارية، وإن خفء التعرفة ســــيســــهم يف زايدة األعباء املالية على اهليئة وابلتايل زايدة 

 الدعم املايل املقدم من الدولة. 

 خامسـاا: رأي اللجنــة:
 

ي جلنة الشؤون التشريعية اطلعت على رأمواد مشروع القانون، و تدارست اللجنة 
والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية 

 ، كما اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ابجمللس ابإلضافة إىلوالقانونية
من قبل  تبودلت بشأنه وجهات النظروقد  املالحظات اليت أبداها ممثلو هيئة الكهرابء واملاء، 

 واملستشار القانوين لشؤون اللجان ابجمللس.  أعضاء اللجنة
 

 من مادتني، حيث تناولت املادة  -فضاًل عن الديباجة  –ويتألف مشروع القانون 
 1996( لسنة 1( من املرسوم بقانون رقم )3( من املادة )8األوىل منه استبدال نص البند )

 يف شأن الكهرابء واملاء، أما املادة الثانية فهي تنفيذية.
 

بتعديل  ة ) (نمشروع قانون رقم ) ( لسوانتهت اللجنة إىل التوصية بعدم املوافقة على 
)املعد يف ضوء  م يف شأن الكهرابء واملاء1996( لسنة 1( من املرسوم بقانون رقم )3املادة )

ن مشروع من حيث املبدأ، حيث إ املقدم من جملس النواب( االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة"
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ة العجز وتراكم  زايدوابلتايل الية على امليزانية العامة للدولةزايدة األعباء املالقانون من شأنه 
فالتعرفة املقرتحة ال حتقق خفضـًا مل وظًا يف الفاتورة الشهرية للمواطن، كما  الدين العام

سيرتتب عليها خفء إيرادات اهليئة والذي قد يؤدي إىل تدين اخلدمات وسيؤثر سلبـًا على 
يف الدعم  دةمناخ االستثمار يف اململكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زاي

احلكومي لقطاع الكهرابء واملاء، ونظرًا للظروف االقتصادية اليت مر هبا مملكة الب رين والعديد 
من دول املنطقة، جاءت بعء القرارات املتعلقة إبعادة توجيه الدعم احلكومي وحتسني أساليب 

إليرادات ا تقييم االحتياجات وذلك  لضمان توجيه الدعم ملست قيه ومبا يسهم يف تنمية
 .وتقليص الدين العام

 
 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - سادسـاا
 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشـــــــــــورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 مقرراا أصليــاا  ادة املهندسة ز ـوة حممـد الكواري ـسع  .1

 مقرراا احتياطيـاا د علي ـأمحاذ علي عيسى ـاالستادة ـسع .2

 

 توصيـة اللجنـة: -سابعـاا

، ف ن أثناء دراســــــــة مشــــــــروع القانون يف ضــــــــوء ما دار من مناقشــــــــات وما أبدي من  راء     
 اللجنة توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل املادة املوافقة من حيث املبدأ، على عدم   -   
م يف شأن الكهرابء واملاء )املعد يف 1996( لسنة 1بقانون رقم )( من املرسوم 3)

 .ملعدلة" املقدم من جملس النواب(ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته ا

 
 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

عليد.حممــد عـلي حســن                            علي عيسى أمحـد علي               
  

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة             رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 م2017مايو  8التاريخ: 
 

 

 ايي      اتحمرماحلسعادة األستاذ/ فؤاد أمحد 
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

( من المرسوم بقانون 3( بتعديل المادة ) مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) الموضوع:

م في شأن الكهرباء والماء، )المعد في ضوء االقتراح بقانون 1996( لسنة 1رقم )

 "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م2017أبريل  23 بتاريخ     

مشروع قانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق/ ف  523كتابه رقم )المجلس، ضمن 

م في 1996( لسنة 1( من المرسوم بقانون رقم )3( بتعديل المادة ) رقم ) ( لسنة )

شأن الكهرباء والماء، )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم 

والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء إلى لجنة الشؤون التشريعية ، من مجلس النواب(

 المالحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة.
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لتشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون ا م2017 مايو 8وبتاريخ     

المذكور، وذلك بحضؤؤؤؤؤؤور  قانون، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤرو  الالثاني والعشرررررررين

 القانوني بالمجلس. المستشار

قاش  –وانت ت اللجنة        لة والن مداو عد ال فة  –ب عدم مخال  قانونمشؤؤؤؤؤؤرو  الإلى 

 المذكور لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

( من 3( بتعديل المادة ) مشروع قانون رقم ) ( لسنة )ترى اللجنة سالمة      

م في شأن الكهرباء والماء، )المعد في ضوء 1996( لسنة 1المرسوم بقانون رقم )

من الناحيتين  ،االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب(

 الدستورية والقانونية.

 

 

 

  دالل ياسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (2ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافق العامة 

والبيئة بخصوص مشروع قانون 

( 6بإضافة مادة برقم )

مكررًا إلى المرسوم بقانون 

م في 1996( لسنة 1رقم )

شأن الكهرباء والماء، 

( 29)المرافق للمرسوم رقم 

 م.2015لسنة 
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 م2017اكتوبر  18التاريخ : 

 

 املرافق العامة والبيئةللجنة  األولالتقرير 

 مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (   بشأن

م يف شأن 1996( لسنة 1( مكرراا إىل املرسوم بقانون رقم )6إبضافة مادة برقم )
 م2015( لسنة 29للمرسوم رقم )املرافق  الكهرابء واملاء،

 الرابع من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

  مقدمـة :

م، أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 2017أبريل  23بتاريخ 

( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، وذلك من 3د 4ص ل م ب/ ف 520الشورى خطابـًا برقم )

للجنة ادور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف 

( مكررًا إىل املرسوم 6مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  إبضافة مادة برقم ) بدراسة ومناقشة

( لسنة 29افق للمرسوم رقم )اء، املر م يف شأن الكهرابء وامل1996( لسنة 1بقانون رقم )

ليتم  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات ،م2015

 اجمللس.عرضه على 
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رى حل الصاحل رئيس جملس الشو كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صا

م، من دور االنعقاد العادي 2016أكتوبر  16( املؤرخ يف 4د 4ص ل م ب/ ف 607رقم )

ا من الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة إبعداد تقريرها اخلاص هبذ الرابع

 خيه.من اتر  عشرة أايماملشروع، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه 

 إجراءات اللجنة : -أوالا   

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

ريعي من الفصـــل التشـــ الثالثيف دور االنعقاد العادي مشـــروع القانون تدارســـت اللجنة  .2
 االجتماعات التالية:يف  الرابع

 

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2017أبريل  27 االجتماع الثالث عشر

 م2017مايو  4 االجتماع الرابع عشر

 م2017مايو  8 االجتماع اخلامس عشر

 

عي الرابع من الفصل التشري الرابعتدارست اللجنة مشروع القانون يف دور االنعقاد العادي  (2)
 اجتماعها التايل:يف 
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 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2017اكتوبر  18 االجتماع الثاين

 

اللجنة أثناء دراســـــــــتها على الوقئق املتعلقة ابملواد املســـــــــت دثة موضـــــــــوع الب ث اطلعت ( 3)
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 (مرفقرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى . ) -

 (مرفقمذكرة قانونية من إعداد املستشار القانوين لشؤون اللجان. ) -

 (مرفق)مرئيات هيئة الكهرابء واملاء.  -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 (مرفق. )مشروع القانون املذكور ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين -
 

  ضرالكهرابء واملاء، حيث ح الرابع عشر  يئةوبدعوة من اللجنة، شارا يف االجتماع  .1
 كل من:

 كني.املشرت انئب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات   املهندس عدانن حممد فخرو -1

 مستشار قانوين.  الدكتور عبدهللا أمحد عبدهللا  -2
   

 كما شارا يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس: 
 

 ي لشؤون اللجان ابجمللس.ـاملستشار القانون    ون ـد مرهـن محيـاألستاذ حمس  -
 

 

 السيدة خولـة حسـن هاشـم توىل أمانة سـر اللجنة. 
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 اثنيـاا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: 

اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا 
 ( مرفقالدستورية والقانونية. ) من الناحيتني قانونمشروع اللسالمة 

 

 اثلثـاا: رأي  يئة الكهرابء واملاء:

ها يف ، مت تفصــــــيلمشــــــروع القانونمواد على  املالحظاتعدًدا من ت هيئة الكهرابء واملاء قدم
 (مرفقمذكرة اهليئة املرفقة بتقرير اللجنة. )

 

 رابعـاا: رأي اللجنــة:
 

عضاء أ مواد مشروع القانون، وحبثت أوجه املالحظات اليت مت إبداؤها من قبل تدارست اللجنة 
اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤون التشريعية وممثلي هيئة الكهرابء واملاء، كما اللجنة 

تورية من الناحيتني الدس مشروع القانونوالقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة 
 بشأهنا لتتبودوقد اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة هيئة الكهرابء واملاء حيث  والقانونية،

 للجنة.بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين وجهات النظر 

ويتألف مشروع القانون من مادتني فضالً عن الديباجة، تناولت املادة األوىل منه إضافة 
يف شأن الكهرابء واملاء،  1996( لسنة 1( مكررًا إىل املرسوم بقانون رقم )6مادة جديدة برقم )

 واملادة الثانية تنفيذية.
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ار جملس ، وعلى قر القرتاح الذي تقدمت به هيئة الكهرابء واملاءاوبعد االطالع على 
لس، وبعد النواب املوقر ومرفقاته، و راء ومالحظات املستشار القانوين لشؤون اللجان ابجمل

قامت اللجنة إبجراء بعء التعديالت الالزمة على املادة األوىل من  ،مناقشات أعضاء اللجنة
درء اخلطر عن سالمة األفراد أو األماكن من خالل فرض مشروع القانون والذي يهدف إىل 

عقوبة جنائية على املستهلك يف حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السالمة أو 
 إنشاء مديدات داخلية بدون ترخيص.

ت املناسبة قانون بعد إجراء التعديالوعليه ترى اللجنة املوافقة من حيث املبدأ على مشروع ال  
 كما وردت تفصيالً يف اجلدول املرفق.  املادة األوىل منه على

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - خامسـاا
 

( من الالئ ة الداخلية جمللس الشـــــــــــورى، اتفقت اللجنة على  39إعماالً لنص املادة ) 
 اختيار كل من :

 مقرراا أصليــاا   علي االستاذ علي عيسى أمحدسعادة   .3

 مقرراا احتياطيـاا  الدكتور حممد علي حسن علي سعادة .4

 

 توصيـة اللجنـة: -سادسـاا

، ف ن أثناء دراســــــــة مشــــــــروع القانون يف ضــــــــوء ما دار من مناقشــــــــات وما أبدي من  راء     
 اللجنة توصي مبا يلي:
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) (  إبضافة مادة برقم املوافقة من حيث املبدأ، على   -   
م يف شأن الكهرابء واملاء، 1996( لسنة 1مكرراا إىل املرسوم بقانون رقم )( 6)

وذلك ابلتفصيل الوارد يف اجلدول  ،م2015( لسنة 29املرافق للمرسوم رقم )
 املرفق.

 

 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

 

 

د.حممــد عـلي حســن علي                             علي عيسى أمحد علي               
  

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة           رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  
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 رقم ) ( لسنة ) (  مشروع قانون

 م في شأن الكهرباء والماء،1996( لسنة 1مكرًرا إلى المرسوم بقانون رقم )( 6بإضافة مادة برقم ) 

 م2015( لسنة 29المرافق للمرسوم رقم ) 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقر ا

 الديباجة

 

آل خليفة        نحن حمد بن عيسىىىىىىىى 

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 1وعلى المرسوووووون ب رقو  ر ن  

في شوووول  الاءربر   1996لسووووق  

  والمر ،

 الديباجة

 

 دو  تعديل

 الديباجة

 

الموافقؤؤؤة على الؤؤؤديبؤؤؤااؤؤؤة كمؤؤؤا  -

 وردت في مشرو  القانون.

 الديباجة

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىى آل خليفة        

 .ملك مملكة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 1وعلى المرسوووووون ب رقو  ر ن  

في شوووول  الاءربر   1996لسووووق  

  والمر ،
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقر ا

أ ر مجلس الشوووووووور  ومجلس 

القواب ال رقو  اآلتي قصووووود، و د 

 صد قر عليد وأصدرقره:

أ ر مجلس الشوووووووور  ومجلس 

القواب ال رقو  اآلتي قصووووود، و د 

 صد قر عليد وأصدرقره:

 األولىالمادة 

 

 

 

 المادة األولى

 
\ 

قرر المجلس إعؤؤؤادو صؤؤؤؤؤؤو   -

 المادو.

 )نص المادة بعد التعديل(

 المادة األولى

ف وووو  على  رار مجلس  - لموا ا

غ  المردة مع القواب بإعردة صوووووير

 إجرا  التعديالت الترلي :

 المادة األولى

 

 

 



87 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقر ا

تُضوورإ إلى المرسووون ب رقو  ر ن 

في شووووووووول   1996( لسوووووووقوو  1 

الاءربر  والمر  مردة جديدة بر ن 

 ( مارًرا، قصءر اآلتي:6 

 ( مكرًرا:6المادة )

يعوور ووب بوورلةبس موودة ال ت وول ع  

ثالث  أشءر وال تجروز سق  واةدة 

وبغراموو  ال ت وول ع  ألإ ديقوورر 

قرر أو بإةد   وال تجروز ألفي دي

هوورتي  الع وبتي  اوول م  ي وورلإ 

( م  3( و  2أةاووورن البقووودي   

( م  هذا ال رقو ، وفي 6المردة  

ل  العود تاو  الع وب  الةبس  ةر

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 

في شىىىىىىىأن  1996( لسىىىىىىىنة 1)

الكهربىىاء والمىىاء مىىادة جىىديىىدة 

 ( مكرًرا، نصها اآلتي:6برقم )

 ( مكرًرا:6المادة )

يُعىىىاقىىىم بالرامىىىة ل تجىىىاو   لف 

دينىىىار كىىىل من  قىىىام تمىىىديىىىدا  

كهربائية بدون الترخيص الال م 

ة،  و غير مطابقة لشروط السالم

وذلىىىىك بىىىىالىىمىىخىىىىالىىفىىىىة لىىلىىوائىى  

والقرارا  واألنظمة الصىىىىىىىىادرة 

 تنفيذًا ألحكام هذا القانون.

 

مع عدم اإلخالل إضورف  عبررة   -

ية عقوبة  شىىىىىىىىد ينص عليها  بأ

قىىىانون العقوبىىىا   و  ن قىىىانون 

( 6( في بوودايوو  المووردة ر ن  ،آخر

 مارًرا.

 

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 

في شىىىىىىىأن  1996( لسىىىىىىىنة 1)

الكهربىىاء والمىىاء مىىادة جىىديىىدة 

 ( مكرًرا، نصها اآلتي:6برقم )

 ( مكرًرا:6المادة )

شد  مع عدم اإلخالل بأية عقوبة  

ينص عليهىا قىانون العقوبىا   و 

يُعاقم بالرامة ل  ن قانون آخر، 

تجىىاو   لف دينىىار كىىل من  قىىام 

ئيىىىىة بىىىىدون  هربىىىىا ك تمىىىىديىىىىدا  

الترخيص الال م  و غير مطابقة 

لشروط السالمة، وذلك بالمخالفة 

رارا  واألنىىظىىمىىىىة لىىلىىوائىى  والىىقىى
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقر ا

ال مدة ال ت ل ع  سوووووت  أشوووووءر و

تجروز سوووووووقتي  والغرام  التي ال 

ت وول ع  ألفي ديقوورر وال تجووروز 

أربعووو   الإ ديقووورر أو بوووإةووود  

 هرتي  الع وبتي .

وفي المسوووووووورا  المشوووووووتراوو  أو 

الجمووورعيووو ، في ةووورلووو  م ووورلفووو  

شوووووووروط اسم  والسوووووووالم  التي 

يصوووووووووودر بتةوووديووودهووور  رار م  

الوزير، تتعدد الغرام  برلقسوووووووب  

للمسوووووووتءل  بتعدد م  و عت في 

 لقءن الم رلف  الشرغلي  للسا .ش

 

 

لة العود يعاقم بالحبس  وفي حا

لمدة ل ت يد على ثالثة شىىىىىىىهور 

وبىىالالرامىىة التي ل تجىىاو   لفي 

 دينار  و بإحدى هاتين العقوبتين.

الصىىىىىىىىىادرة تنفيىىذا ألحكىىام هىىذا 

 القانون.

لة العود يعاقم بالحبس  وفي حا

لمدة ل ت يد على ثالثة شىىىىىىىهور 

وبىىالالرامىىة التي ل تجىىاو   لفي 

 دينار  و بإحدى هاتين العقوبتين.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقر ا

ويعد السوووا  مشوووترًار أو جمرعيًر 

متى شووووغلتد مجموع  م  اسفراد 

ال تربطءن صووووووولووو   رابووو  ةتى 

الوودرجوو  الرابعوو  وال ي وول عووددهن 

ع   مسووووو  أفراد، ويسوووووتو  أ  

ياو  شغلءن للسا  بشال مبرشر 

 أو م  البرط . 

 ثانيةالالمادة 

 

عوولووى رموويووس مووجوولووس الوووزرا  

 –ال فيمر ي صووووووود  –والوزرا  

هذا ال رقو ، ويعمل  يذ أةارن  تقف

 ثانيةالالمادة 

 

 دو  تعديل

 ثانيةالالمادة 

المواف وو  على القك اموور ورد  -

 في مشروع ال رقو .

 ثانيةالالمادة 

على رميس مجلس الوزرا  

 –ال فيمر ي صد  –والوزرا  

تقفيذ أةارن هذا ال رقو ، ويعمل بد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة جملس النواب نصوص املواد كما أقر ا

بد م  اليون الترلي لترريخ قشووووووره 

 في الجريدة الرسمي .

م  اليون الترلي لترريخ قشره في 

 الجريدة الرسمي .
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 م2017مايو  8التاريخ: 
 

 

 ايي      اتحمرماحلسعادة األستاذ/ فؤاد أمحد 
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

( مكرًرا إلى 6( بإضافة مادة برقم ) رقم ) ( لسنة )مشروع قانون  الموضوع:

لمرسوم ل مرافقالم في شأن الكهرباء والماء، 1996( لسنة 1المرسوم بقانون رقم )

 .م2015( لسنة 29رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

، أرفق معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس م2017أبريل  23 بتاريخ     

مشروع قانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق/ ف  521المجلس، ضمن كتابه رقم )

( لسنة 1( مكرًرا إلى المرسوم بقانون رقم )6( بإضافة مادة برقم ) رقم ) ( لسنة )

إلى ، م2015( لسنة 29لمرسوم رقم )ل مرافقالم في شأن الكهرباء والماء، 1996

جنة عليه لللجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات 

 المرافق العامة والبيئة.
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لتشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ااتماع ا عقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون ا م2017 مايو 8وبتاريخ     

المذكور، وذلك بحضؤؤؤؤؤؤور  قانون، حيث اطلعت على مشؤؤؤؤؤؤرو  الالثاني والعشرررررررين

 القانوني بالمجلس. المستشار

 

قاش  –وانت ت اللجنة        لة والن مداو عد ال فة  –ب عدم مخال  قانونمشؤؤؤؤؤؤرو  الإلى 

 المذكور لمبادئ وأحكام الدستور.

 

 

 رأي اللجنة:

( مكرًرا 6( بإضافة مادة برقم ) مشروع قانون رقم ) ( لسنة )ترى اللجنة سالمة      

 مرافقالم في شأن الكهرباء والماء، 1996( لسنة 1إلى المرسوم بقانون رقم )

 من الناحيتين الدستورية والقانونية. ،م2015( لسنة 29لمرسوم رقم )ل

 

 

 

  دالل ياسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
تقرير لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية بخصوص قرار مجلس 

النواب حول قرار مجلس الشورى 

بشأن مشروع قانون بتعديل بعض 

أحكام قانون مصرف البحرين 

المركزي والمؤسسات المالية 

( لسنة 64الصادر بالقانون رقم )

م، )المعد في ضوء االقتراح 2006

المقدم « بصيغته المعدلة»بقانون 

 من مجلس النواب(.
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 م2017 كتوبر  18التاريخ: 

 1التقرير: 

 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة( الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع  حول

قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات 
املعد بناء على اقراح - م2006( لسنة 64در بالقانون رقم )املالية الصا

 بقانون )بصيغته املعدلة واملقدم من جملس النواب

 الرابع التشريعي الفصل – الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

إ ق /  نك ل  610، وبموجب ال طرب ر ن  ن2017أاتوبر  16بترريخ  

ترريخ  (،4د  4 ثرقي المقع د ب قرً  على  رار ماتب المجلس في اجتمرعد ال  15وب

ن، ب صوووووووك إعردة القمر في مشووووووروعرت ال واقي  والمراسووووووين 2017أاتوبر 

ب واقي  والتي أُعدت ت رريرهر م   بل اللجق  السووووووورب    الل دور االقع رد العرد  

ن ي السىىىيد علي بالمعالالثرلث م  الفصووول التشوووريعي الرابعأ ف د أرسووول صووورةب 

 رير ت المرلي  واال تصردي إلى لجق  الشؤو   الشورى مجلس صال  الصال  رئيس

قرار مجلس النوام بخصىىوص  لجق  الشووؤو  المرلي  واال تصووردي   السوورب   بشوول 

قرار مجلس الشىىورى بشىىأن مشىىروع قانون بتعديل بعم  حكام قانون مصىىرف 
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( لسىىىىىىنة 64ر بالقانون رقم )البحرين المرك ن والمؤسىىىىىىسىىىىىىا  المالية الصىىىىىىاد

ر رأ  اللجق  لعرضد  لمقر شتد ودراستد ، م2006 وإعداد ت رير بشلقد متضمقـوووووووً

 على المجلس المو ر.

 :أوالً: إيراءات اللجنة

 18( بترريخ 2في االجتمرع   – قإ الذار  – مشوووروع ال رقو اللجق   تدارسوووت -1

 ن.2017أاتوبر 

موضوووع البةث والدراسوو  على  ال رقو لمشووروع اطلعت اللجق  أثقر  دراسووتءر  -2

 والتي اشتملت على مر يلي: ربء الوثرمق المتعل  

ت رير لجق  الشوووووؤو  المرلي  واال تصوووووردي  السووووورب   بشووووول   رار مجلس القواب  -

  مرفق( والمتضم :

 مرفق.  مذارة برلرأ  ال رقوقي ب صوك  رار مجلس القواب) 

  .مرفق(رأ  المستشرر اال تصرد  والمرلي برلمجلس( 

  .مرفق( رار مجلس القواب ومرف رتد( 

 

 :حضر الجتماع من مجلس الشورى كل من 

المستشار القانوني لشؤون   يمـــد عبـــدهللا الدليمــالدكتــــور مح .1

 اللجان.

 المستشار المالي والقتصادن.       السيدة  هرة يوسف رحمة .2

 المستشار القانوني المساعد.   علــي عبــدهللا العــرادنالسيد  .3

 باحث قانوني.         السيدة  مينة علي  حمد ربيع  .4

 باحث قانوني.         السيد علي نادر السلوم .5

 

 .والسيد  يوم علي طريف السيد محمد رضي محمد وتولى أمرق  ســر اللجق 
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ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

قرار مجلس النوام بخصوص تقرير اللجنة السابقة بشأن  تدارست اللجق  

قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعم  حكام قانون مصرف 

، م2006( لسنة 64البحرين المرك ن والمؤسسا  المالية الصادر بالقانون رقم )

رريخ اجتمرعد الثرقي المقع د بتالمجلس في ماتب بعد إعردتد إلى اللجق  بقرً  على  رار 

، ب صوك إعردة القمر في مشروعرت ال واقي  والمراسين ب واقي  2017 أاتوبر 15

 دور االقع رد العرد  الثرلث م  والتي أعدت ت رريرهر م   بل اللجق  السرب    الل

  الرابع.الفصل التشريعي 

 أأعضر  اللجق  بديت م   بل السردةوبعد تدارس اآلرا  والمالةمرت التي أ

القرار بالتمسك ببالتوصية ما انته  إليه اللجنة السابقة  تبنيخلص  اللجنة إلى 

السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبد  على مشروع قانون بتعديل 

بعم  حكام قانون مصرف البحرين المرك ن والمؤسسا  المالية الصادر بالقانون 

م في الجلسة الثامنة 2017فبراير  19متخذ يوم األحد م، وال2006( لسنة 64رقم )

ا  وذلك لالعتبار، عشرة من دور النعقاد العادن الثالث من الفصل التشريعي الرابع

 اآلتية:

أ  مشروع ال رقو  مةل المقر ش  يتعلق بشال مبرشر ب رقو  ةمري   .1

المستءل   بل  ن الذ  يءدإ إلى ضمر  ة وق وةمري 2012( لسق  35المستءل  ر ن  

 وبعد التعر د، وال يد ل ضم  ا تصرك  رقو  مصرإ البةري  المراز .

أ  غريرت مشروع ال رقو  بةمر فرض مبرلغ إضرفي  على المستءل  عقد  .2

شرا  السلع أو ال دمرت برستعمرل بطر رت االمتمر  متة    فعليًر م   الل  رار وزير 

بشل  ةمر فرض مبرلغ إضرفي  على  2015لسق  ( 109الصقرع  والتجررة والسيرة  ر ن  

 المستءل  عقد شرا  المقتجرت برلبطر   االمتمرقي .
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صعوب  تطبيق مر يقك عليد مشروع ال رقو  بتولي مصرإ البةري   .3

المراز  مسؤولي  الر رب  على عدن فرض مبرلغ إضرفي  على المستءل  أو أي  رسون أو 

لشرارت ل اا  ع  طريق است دان بطر رت االمتمر ، م   بمبرلغ إضرفي  إلتمرن عمليرت الشر

ةيث ال توجد تفرصيل للمبيعرت، وعدن معرف  المؤسسرت المرلي   ،التجرري  على المستءل 

سسعرر السلع والتي تتفروت بةسب مةالت البيع، برإلضرف  إلى إمارقي  التةريل على عملي  

الر رب  هذه م   الل تضمي  قسب الزيردة التي  د يضيفءر بعض التجرر ضم  أسعرر 

  ربل للتقفيذ. غير المشروعالسلع، اسمر الذ  ياو  معد هذا 

وفضالً عمر سبق فإ  مشروع ال رقو  برلمواف   على القمرن  ال رقو ( الموةد لةمري  

( 71المستءل  لدول مجلس التعرو  لدول ال ليج العربي ، المرافق للمرسون الملاي ر ن  

، والذ  تمت المواف   عليد م   بل  ردة دول مجلس التعرو  لدول ال ليج 2016لسق  

بشل  ةمري   2012( لسق  35، يقك على أ  "يستمر العمل برل رقو  ر ن  العربي 

المستءل ، على أ  يلغى اعتبرراً م  ترريخ العمل بلةارن القمرن  ال رقو ( المرافق"، ويقك 

أيضرً على أ  يُعمل برلقمرن  ال رقو ( الموةد بد بعد مضي ست  أشءر م  ترريخ صدور 

و مر يعقي استمرار العمل ب رقو  ةمري  المستءل  والمةتد ال رار بالمةتد التقفيذي ، وه

التقفيذي  وال رارات الصردرة تقفيذاً سةارمد، إلى ةي  العمل برلقمرن  ال رقو ( الموةد 

والمةتد التقفيذي . اذل  ويتولى الوزير المعقي بشؤو  التجررة إصدار ال رارات الالزم  

 ق والمةتد التقفيذي ". لتقفيذ أةارن القمرن  ال رقو ( المراف

( م  القمرن  ال رقو ( الموةد  د وضعت ةامرً 12وبرإلضرف  إلى ذل  فإ  المردة  

ً أعلى م  الثم  المعل ، ةيث تقك على أقد "مع  يتقرول بشال  رطع ةمر ت رضي ثمقر

 مراعرة أةارن ال واقي  واسقمم  ذات الصل ، يةمر على المزود إ فر  أ  سلع  أو االمتقرع

ع  بيعءر أو ت دين ال دم ، ب صد التةان في السعر، أو أ  يفرض شرا  اميرت معيق  م  

السلع  أو شروطر معيق  لالقتفرع برل دم  أو شرا  سلع  أو  دم  أ ر  معءر أو أ  يت رضى 

ثمقرً أعلى م  الثم  الذ  تن اإلعال  عقد، وف رً لمر تبيقد الالمة  التقفيذي "، و د رتب القمرن 

 ( مقد.19ال رقو ( الموةد ع وب  على م رلف  هذا القك وذل  في المردة   
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث

مردة    ي  لمجلس الشوووووووور  ، اتف ت اللجق  على  39إعمرالً لقك ال لدا ل ( م  الالمة  ا

 ا تيرر ال م :

 مقرًرا احتياطيـــًا.  األستاذ رضا عبدهللا فـرج -1
  مقرًرا أصليـــًـا.  األستاذ جواد حبيب الخياط -2

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

 رار مجلس القواب ب صوك في ضو  المقر شرت واآلرا  التي أبديت أثقر  دراس  

 رار مجلس الشور  بشل  مشروع  رقو  بتعديل بعض أةارن  رقو  مصرإ البةري  

المعد بقر   -ن2006( لسق  64المراز  والمؤسسرت المرلي  الصردر برل رقو  ر ن  

ي فإ  اللجق  توص أعلى ا تراح ب رقو   بصيغتد المعدل  والم دن م  مجلس القواب

 بمر يلي:

بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبد  على مشروع 

قانون بتعديل بعم  حكام قانون مصرف البحرين المرك ن والمؤسسا  المالية 

م 2017فبراير  19م، والمتخذ يوم األحد 2006( لسنة 64الصادر بالقانون رقم )

 .في الجلسة الثامنة عشرة من دور النعقاد العادن الثالث من الفصل التشريعي الرابع

 

 

 واألمر معروم على المجلس الموقر لتخاذ الال م،،،

 

 سـقيي ملن ا خالد حسيـ              الدكتور عبدالعزيز حسن أبل               

 نائب رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية           رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية
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 م 2016 ديسمبر 14التاريخ : 

 

 سعادة األستاذ / خالد حسني املسقيي   اتحمرم

 رئيــس جلنــة الشؤون املالية واالقتصادية     
 

)مصاغ بناء على اقتراح بقانون  ) ( لسنة ) ( مشروع قانون رقمالموضوع: 

"بصيغته المعدلة" من مجلس النواب( بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين 

 م.2006( لسنة 64المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

 

 تحية طيبة وبعد،

 

ح رئيس معالي السيد علي بن صالح الصال، أرفق م2016نوفمبر  28بتاريخ      

مشروع قانون  (، نسخة من3د  4ص ل ت ق / ف  418، ضمن كتابه رقم ) المجلس

)مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس  رقم ) ( لسنة ) (

النواب( بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية 

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،  إلى ،م2006( لسنة 64الصادر بالقانون رقم )

 وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه للجنة الشؤون المالية واالقتصادية.
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، ع دت لجق  الشووووووؤو  التشووووووريعي  وال رقوقي  م2016مبر ديسىىىىىى 14وبترريخ      

و رار مجلس القواب  ، ةيث اطلعت على مشووروع ال رقو  المذاور،الثامناجتمرعءر 

 وذل  بةضور المستشرر ال رقوقي برلمجلس. بشلقد،

 

ئ لمبرد إلى عدن م رلف  مشوووروع ال رقو  –بعد المداول  والق رش  –واقتءت اللجق        

 وأةارن الدستور.

 ر ن اللجنة:

)مصرراغ بناء على اقتراح  مشررروع قانون رقم ) ( لسررنة ) (تر  اللجق  سووالم    

النواب( بتعديل بعض أحكام قانون مصرررررف بقانون "بصرررريغته المعدلة" من مجلس 

، م2006( لسررنة 64البحرين المركزي والمؤسررسررات المالية الصررادر بالقانون رقم )

 م  القرةيتي  الدستوري  وال رقوقي .

 

 

  

 دالل ياسم الزايد                               

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                           

 


