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 (1ملحق رقم )
 

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة  

بخصوص قرار مجلس النواب حول 

قرار مجلس الشورى بخصوص 

مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل 

بالسفن الصغيرة، والسالمة الخاصة 

)المعد في ضوء االقتراح بقانون 

 المقدم من مجلس الشورى(.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة 

بخصوص مشروع قانون بتعديل 

( من المرسوم بقانون رقم 3المادة )

م في شأن 1996( لسنة 1)

الكهرباء والماء، )المعد في ضوء 

« بصيغته المعدلة»االقتراح بقانون 

 ن مجلس النواب(.المقدم م
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  م2017 اكتوبر 24التاريخ : 

 

 للجنة املرافق العامة والبيئة الرابعالتقرير 

بشأن قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن 
 بشأن قواعد التسجيل والسالمة اخلاصة ابلسفن الصغرية 

 االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى()املعد يف ضوء 

 الرابع من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

 مقدمـة : 

ص ل م  469أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى خطابـًا برقم )

م، من دور االنعقاد 2017فرباير  20( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة املؤرخ يف 3د 4ب/ ف

من الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  الثالثالعادي 

قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى خبصوص مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل 

مة ااخاصة لالسفن الصيةر  )املعد يف وو  االقارا  بقانون املقدم من جملس الشورى(، والسال

على أن تتم دراسته وإبدا  املالحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عروه 

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

، من دور االنعقاد العادي م2017أكتوبر  16( املؤرخ يف 4د 4ص ل م ب/ ف 607رقم )

لنظر يف تقرير اللجنة إبعاد  امن الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة  الرابع

والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل دور االنعقاد العادي الثالث من  السابق بشأن القرار املذكور

 من اترخيه.   أايمعشر ، على أن ترفع اللجنة تقريرها يف موعد أقصاه يعي الرابعالفصل التشر 

 إجراءات اللجنة : -أوالا  
 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي يفالقرار املذكور تدارست اللجنة ( 1)
 اهتا التالية:اجتماع الرابع يف

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2017فرباير  28 الثامناالجتمـاع 

 م2017يونيو   14 العشريناالجتمـاع 

 م2017يوليو   6 احلادي والعشريناالجتمـاع 
 

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصـــل التشـــريعي يفالقرار املذكور تدارســـت اللجنة ( 2)
 اهتا التالية:اجتماع الرابع يف
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 اترخيـــه رقـم االجتمـاع

 م2017 اكتوبر 18 الثايناالجتمـاع 

 م2017  اكتوبر 23 الثالثاالجتمـاع 

 

اطلعت اللجنة أثناء دراســـتعا علل الو اق املتعلقة ابلقرار موضـــوع البدث والدراســـة ( 3)
 واليت اشتملت علل ما يلي:

 

خبصوص مشروع قانون بشأن قواعد قرار جملس النواب حول قرار جملس الشورى  -
التسجيل والسالمة ااخاصة لالسفن الصيةر  )املعد يف وو  االقارا  بقانون املقدم من 

 ( مرفق. )جملس الشورى(

 )مرفق(الرأي القانوين هليئة املستشارين القانونيني مبجلس الشورى. -
 

ــارا يف اجتماع( 4) ــ ــ ــرين عاوبدعوة من اللجنة شــ ــ ــ )دور االنعقاد العادي الثالث من  العشــ
 :وزارة الداخلية، حيث حضر كل منالفصل التشريعي الرابع( 

 رئيس شعبة اللجان الوزارية.  النقيب حممد يونس اهلرمي  -

 رئيس شعبة التسجيل والارخيص.  النقيب حممد سامي األمحد -

خفر  –شؤون القانونية الرئيس قسم   السيد حممد توفيق البخيت -
 السواحل.
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وبدعوة من اللجنة شارا يف اجتماععا الثالث )دور االنعقاد العادي الرابع من  (5)
 الفصل التشريعي الرابع(  وزارة الداخلية، حيث حضر كل من:

 رئيس شعبة التسجيل والارخيص. النقيب حممد سامي األمحد -

 خفر السواحل. –شؤون القانونية الرئيس قسم  السيد حممد توفيق البخيت -
 

 اللجنة من األمانة العامة ابجمللس: اتشارا يف اجتماع 

  رئيس هيئة املستشارين القانونيني.  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني -
 املستشار القانونـي لشؤون اللجان. ون  ـن محيـد مرهـاذ حمسـاألست -
 

 .توىل أمانة سـر اللجنة السيد  خولـة حسـن هاشـم 

 

 :دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع – وزارة الداخلية نيـاا: رأي 

أّكد ممثلو وزار  الداخلية موافقتهم على النص كما جا  يف مشروع القانون، مشةرين إىل 

وض املبادئ اليت قررهتا احملكمة الدستورية، اليت بّينت أنه ال تثريب على السلطة التشريعية أن تف

يز بني نوعني من ماقد حكم احملكمة الدستورية ، وإن لسلطة التنفيذية يف تنظيم أوواع الرسوما

الرسوم ذات الصلة لاحلقوق واحلرايت والرسوم األخرى اليت ال عالقة هبا لاحلقوق  ،الرسوم

 على أن ، مؤكديناألعلى واألدىن للرسوم ينللحد ، ومل تتم اإلشار  إىل حتديد ختوم واحلرايت

قط، الفتني ف ، وليس اهلدف ووع الرسوميكون اخدمة اململكةالوزار  عندما تضع تنظيما معينا 
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 ،ألصحاب السفن دون مقابلتقدمها وزار  الداخلية  هناك العديد من ااخدمات اليتإىل أن 

 .من األجهز  األمنية املهمة الذي يعد واملراقبة داخل البحر من بينها جهاز املتابعةو 

 :دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع – وزارة الداخلية: رأي  لثـاا
 

ــــ –يف اجتماع اللجنة  –بنّي ممثلو وزار  الداخلية  ــ ــ ــابق القاوــ ــ ــ ــ ي أتكيدهم على رأي الوزار  الســ
 ( كما جا  يف مشروع القانون. 16لاملوافقة على نص املاد  )

 

 : رأي اللجنــة:رابعـاا

 

ــــروع قانون       ــــوص مشــ ــــورى خبصــ ــــت اللجنة قرار جملس النواب حول قرار جملس الشــ تدارســ

بشـــــأن قواعد التســـــجيل والســـــالمة ااخاصـــــة لالســـــفن الصـــــيةر  )املعد يف وـــــو  االقارا  بقانون 

ــأنه مع ممثلي  ــ ــ ــا  اللجنة وجهات النظر بشــ ــ ــ ــاد  أعضــ ــ ــ ــــورى(، وتبادل الســ ــ املقدم من جملس الشــ

ــارين القانونيني لاجمللس،وقد اطل وزار  الداخلية، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ما ك  عت اللجنة على رأي هيئة املســـ

ــــأن املواد  اللجنـــة اطلعـــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــورى بشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ على قرار جملس النواب لاملوافقـــة على قرار جملس الشـــ

( من مشروع 16( والتمسك بقراره السابق خبصوص املاد  )24،21،20،19،18،12،1)

ــــة، حيث جا  قرار جملس النواب بتعد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب   القانون حمل الدراســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يل نص املاد  املذكور  ليصـــ

ــــدر وزير الداخلية  ــ ــ ــ ــ ــــوم قرارا بتحديد فئات الر  –بعد موافقة جملس الوزرا   –كاآليت: )يصـــ ــ ــ ــ ــ ســ
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املســـــتحقة عن اصـــــدار أية شـــــهاد  أو و يقة أو التصـــــديق عليها أو أبديدها، و عن القيام  ية 

رسم املقرر  هلذه ز قيمة الخدمة أو تفتيش أو حتقيق أو معاينة مبا يوجبه القانون، على أال جتاو 

ــــراين هذا  -يف حالة الزايد   -ااخدمات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم املقرر  لكل خدمة قبل سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعف قيمة الرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وـ

 القانون(.

ــبة للماد  ) ( لاملوافقة على نص املاد  كما 16يف حني جا  قرار جملس الشـــــورى لالنســـ

دا  الرسم أن  ورد يف مشروع القانون، وذلك على النحو التايل: )يلتزم املالك أو أي ذي بش

ــــعن إ –بعد موافقة جملس الوزرا   الذي يقرره وزير الداخلية – ــــهاد  أو و يقصــ ة أو دار أية شــ

جتديدها أو التصــــديق عليها أو أبديدها وعن القيام  ي خدمة أو تفتيش أو حتقيق أو معاينة 

 مما يوجبه هذا القانون(

 ( من مشروع القانون هو قرار16بشأن املاد  ) النواباللجنة أن قرار جملس  وقد رأت  

ارات التفويض اليت من خيية واملوووعية، ألنه ميثل خيارًا دستوريـًا الدستور  من الناحيتني سليم

ــلة هلا  ــ ــــوم اليت الصـــ ــاع الرســـ ــ ــلطة التنفيذية لتنظيم أووـــ ــ ــــريعية أن أبنحه للســـ ــلطة التشـــ ــ جيوز للســـ

 كن هلا جتاوزها.وذلك ومن حدود معينة المي لاحلقوق واحلرايت

حية قواعد لألمن والسالمة املال مشروع القانون يف ووعيمهية ونظرًا أل، بناً  على ذلكو 

حلد من خطر او  األمان ملستخدميهاوفةر أعلى درجات لتلوائ  وووابط للسفن الصيةر  وحتديد 

القانون  ( من مشروع16رأت اللجنة ورور  املوافقة على نص املاد  )، وقوع احلوادث البحرية

 بصييتها اليت وافق عليها جملس النواب واليت تعطي الوزير املختص الصالحية يف حتديد الرسوم
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املستحقة وذلك بتفويض من جملس الوزرا  حبيث ال يتجاوز ذلك التحديد وعف القيمة املقرر  

 مقابل ااخدمات اليت تؤديها الوزار  ألصحاب السفن الصيةر ، وذلك على النحو التايل:

 

قرارا بتحديد فئات  –بعد موافقة مجلس الوزراء  –يصدر وزير الداخلية "

و  ،يقة أو التصديق عليها أو تمديدهاالرسوم المستحقة عن اصدار أية شهادة أو وث

ال ، على أقيق أو معاينة بما يوجبه القانونعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تح

ضعف قيمة الرسم  -في حالة الزيادة  -تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات 

  ".المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - خامسـاا

ــــورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لنص املاد  )  ــ ــ ــ ــ ( من الالئحة الداخلية جمللس الشـــ
 اختيار كل من :

 الكواري       مقرراا أصليــااسعـادة املعندسـة زهـوة حممـد   .1

 مقرراا احتياطيـاا ـد ــاالستاذ علـي عيـسل أمحسعـادة  .2

 

 

 

 توصيـة اللجنـة: -سادسـاا
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 يف وو  ما دار من مناقشات وما أبدي من آرا ، فإن اللجنة توصي مبا يلي:     

 

مشروع قانون بشأن  ( من16املادة ) قرار جملس النواب خبصوصاملوافقة علل   -   
بقانون املقدم  حقواعد التسجيل والسالمة اخلاصة ابلسفن الصغرية )املعد يف ضوء االقرتا 

 .من جملس الشورى(

 

 واألمر معروض علل اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 
 

  علي عيسى أمحد علي                              د.حممــد عـلي حســن علي            

 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة          رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  

 

 م2017اكتوبر  18لتاريخ : 
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 م2017اكتوبر  24التاريخ : 

 

 املرافق العامة والبيئةللجنة الثالث التقرير 

 2002( لسنة 3( من املرسوم بقانون رقم )27مشروع قانون بتعديل املادة ) بشأن
 بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية م 

 )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(

 الرابع من الفصل التشريعي الرابعالعادي  ددور االنعقا

 

  مقدمـة :

م، أرسل معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس 2017يونيو  12بتاريخ 

( إىل جلنة املرافق العامة والبيئة، وذلك من 3د 4ص ل م ب/ ف 575الشورى خطابـًا برقم )

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

 2002( لسنة 3( من املرسوم بقانون رقم )27مشروع قانون بتعديل املاد  ) بدراسة ومناقشة
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ن جملس   بقانون املقدم موو  االقارا  بشأن نظام انتخاب أعضا  اجملالس البلدية )املعد يف

ليتم  هوإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن ،على أن تتم دراسته وإبدا  املالحظات، النواب(

 اجمللس.عروه على 

كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى 
، من دور االنعقاد العادي م0172أكتوبر  16( املؤرخ يف 4د 4ص ل م ب/ ف 607رقم )
لنظر يف تقرير اللجنة إبعاد  امن الفصل التشريعي الرابع، والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة  الرابع

السابق بشأن مشروع القانون املذكور والذي مل يفصل فيه اجمللس خالل دور االنعقاد العادي 
من  عشر  أايماه تقريرها يف موعد أقص، على أن ترفع اللجنة الثالث من الفصل التشريعي الرابع

 اترخيه.
 

 إجراءات اللجنة : -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 مواد مشروع القانون يف االجتماعني التاليني:تدارست اللجنة  .1

ــــل  - ــــرين من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصـــ ــــر االجتماع احلادي والعشـــ يعي التشـــ
 م.2017يوليو  6الرابع واملوافق 

ــــريعي الرابع واملوافق       - ــ ــــل التشــ ــ االجتماع الثاين من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصــ
 م.2017اكتوبر  18

 

ــتها على الو ئق املتعلقة (2) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع البح اطلعت اللجنة أ نا  دراســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروع القانون مووــ ــ ــ ــ ــ ــ ث مبشــ
 يلي:والدراسة واليت اشتملت على ما 
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 (مرفقرأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى . ) -

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

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

   

  اللجنة من األمانة العامة ابجمللسشارا يف اجتماعي: 
 

 .رئيس هيئة املستشارين القانونيني      الربزجني الدكتور عصام عبدالوهاب  -
 املستشار القانوين لشؤون اللجان.             ونـد مرهـن محيـاذ حمسـاالست -
 

 

 السيد  خولـة حسـن هاشـم توىل أمانة سر اللجنة. 

 

  نيـاا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: 

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

 

 : رأي اللجنــة: لثـاا
 

تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضا  اللجنة و  تدارست اللجنة مشروع القانون
ن التشريعية ، كما اطلعت اللجنة على رأي جلنة الشؤو هيئة املستشارين القانونيني لاجمللسورئيس 

والقانونية مبجلس الشورى والذي جا  مؤكًدا لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية 
 والقانونية.
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 من مادتني، حيث تضمنت املاد   -فضاًل عن الديباجة  –ويتألف مشروع القانون 
بشأن انتخاب أعضا  اجملالس  2002( لسنة 3( من القانون رقم )27ىل تعديل املاد  )األو 

 البلدية، أما املاد  الثانية فهي تنفيذية.
 

يهدف إىل مساوا  أعضا  اجمللس البلدي  عضا  اجمللس وحيث أن مشروع القانون 
زير العدل قبل و من لألعضا  اجملالس البلدية يف عضوية الشهاد   ارسال حيثمن   النيايب

 وليس من جهة أخرى. والشؤون االسالمية واألوقاف
 

شراف إل راراتهقاليت ختضع و اجملالس البلدية جز  من التنظيم اإلداري للبلدايت ومبا أن  
( من قانون 20العمراين وذلك طبقـًأ حلكم املاد  )ت والتخطيط الوزير املعين بشئون البلداي

( لسنة 24املعّدل لالقانون رقم ) 2001( لسنة 35البلدايت الصادر لاملرسوم بقانون رقم )
فهي تقوم مبمارسة اختصاصات إدارية المركزية وذلك يف حدود السياسة العامة ، 2014

تنفيذية، ف السلطة الضع إلشراللدولة، بعكس جملس النواب الذي يعد سلطة مستقلة ال خت
سلطة أحد غرفيت ال فمن الصعوبة معاملة اجملالس البلدية معاملة جملس النواب الذي يعد

ية على الرقابة السياسية على مجيع أعمال احلكومة واحملاسبة املال ، والذي يتوىل عمليةالتشريعية
 .أدا  الوزارات واملؤسسات احلكومية املختلفة

ون بتعديل املاد  مشروع قانا تقدم انتهت اللجنة إىل التوصية بعدم املوافقة على وبناً  على م  
بشأن نظام انتخاب أعضا  اجملالس البلدية  2002( لسنة 3( من املرسوم بقانون رقم )27)

 من حيث املبدأ.   بقانون املقدم من جملس النواب()املعد يف وو  االقارا 

 

 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: - رابعـاا
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ــــورى، اتفقت اللجنة على  39إعمااًل لنص املاد  )  ــ ــ ــ ــ ( من الالئحة الداخلية جمللس الشـــ
 اختيار كل من :

 مقرراا أصليــاا عندسة زهـوة حممد الكـوارياملسعادة  .3

 مقرراا احتياطيـاا علي عيسل أمحـد علياذ ـاألست سعادة .4

 

 اللجنـة:توصيـة  -خامسـاا

ــــات وما أبدي من آرا       ــ ــ ــــو  ما دار من مناقشــ ــ ــ ــــروع القانون يف وــ ــ ــ ــــة مشــ ــ ــ ، فإن أ نا  دراســ
 اللجنة توصي مبا يلي:

 

( من املرسوم 27مشروع قانون بتعديل املادة )املوافقة من حيث املبدأ، علل عدم   -   
يف  )املعدبشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية  2002( لسنة 3بقانون رقم )

 .ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(
 

 

 واألمر معروض علل اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 

علي عيسى أمحد علي                             د.حممــد عـلي حســن علي             
 نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة            رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة  

 م2017اكتوبر  18التاريخ : 
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 رقم ) ( لسنة ) (  مشروع قانون

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

 شأن الكهرباء والماء،

 م2015( لسنة 29المرافق للمرسوم رقم ) 
 

نصوص مواد مشروع 
القانون كما وردت من 

 احلكومة

نصوص املواد كما 
 جملس النواب أقرها

 توصية اللجنة
نصوص املواد كما 

 أقرهتا اللجنة

 الديباجة

 

نحححححححن ححححمححححد بحححن 

عيسححححححححى  ل خليفة        

مححححلحححح  مححححمححححلححححكححححة 

 .البحرين

على  االطالع بعددد 

 ال ستور،

وعلى المرسدددددددددو  

( 1بددنددددقمددو  ر دد   

م   في  6199لسدددددددد

شدددددددددددد   ال  ربددددق  

  والمق ،

 الديباجة

 

  و  تع يل

 الديباجة

 

فقةةةةى      - موا ل ا

الةةةةجةةةمةةةة  ةةةةى  ةةمةةةة  

وردت فةةةةةةةةةةةةة  

 مشروع الق نون.

 الديباجة

 

نحححححححن ححححمححححد بحححن 

عيسححححححححى  ل خليفة        

مححححلحححح  مححححمححححلححححكححححة 

 .البحرين

على  االطالع بعددد 

 ال ستور،

وعلى المرسدددددددددو  

( 1بددنددددقمددو  ر دد   

م   في  6199لسدددددددد

شدددددددددددد   ال  ربددددق  

  والمق ،



صدددددددددددد  مددددق عليدددد  

 وأص رمقه:

صدددددددددددد  مددددق عليدددد  

 وأص رمقه:

 المادة األولى

 

 

 

تُضددددددددددددددق   لددددددى 

المرسددددددددو  بنددقمو  

( لسدددددددددمدددد  1ر    

في شددددددددد    1996

ال  ربددددق  والمددددق  

مدددق د دددد يددد د بر   

( م رًرا، مص ق 6 

 اآلتي:

 المادة األولى

 
\ 

قةةةرر الةةةمةةة ةةة ةةة   -

إ ةةةة دغ  ةةةةةةةةو  

 الم دغ.

)نص المادة بعد 

 التعديل(

تُضحححححححححححححححاف إلحححححححى 

المرسححححححححوم بقانون 

( لسحححححححححنححححة 1رقم )

في شحححححححححأن  1996

الكهربححححاء والمححححاء 

محححادة جحححديحححدة برقم 

 المادة األولى

الموافندددد  على  -

 دددددرار مدددددددددددلددددد  

الدددمدددواد بدددد عددددق د 

صددديقا  المق د م  

 درا  التعدددد يال  

 ي :التقل

 ضدددددددددقف  عبقرد  -

مع عححدم االخ ل  

بأية عقوبة أشحححححححد 

يحححنحححا عحححلحححيحححهحححححا 

قححححانون العقوبححححات 

 المادة األولى

 

 

 

تُضحححححححححححححححاف إلحححححححى 

المرسحححححححوم بقانون 

( لسححححححححنححححة 1رقم )

في شححححححححأن  1996

الكهربححححاء والمححححاء 

مححادة جححديححدة برقم 

( مكرًرا، نصححها 6)

 اآلتي:



وبغرامدددد  ال تنددددل 

ع  أل   يمددقر وال 

تدددقوأ أل ي  يمددقر 

كححححححل مححححححن أقححححححام 

تمححديححدات كهربححائيححة 

بححححدون الححتححرخححيححا 

يُعاقب قانون  خر، 

بغرامحححة ال تجحححاوز 

ألف دينححار كححل من 
 

 

 

 

 

 

 م2017يونيو  18التاريخ: 
 

 

 ايي      اتحمرماحلسعادة األستاذ/ فؤاد أمحد 
 رئيــس جلنة املرافق العامة والبيئة 

 
 

بتعديل المادة السابعة والعشرين من   رقم ) ( لسنة ) ( قانونمشروع  الموضوع:

م بشأن تنظيم انتخاب أعضاء المجالس البلدية 2002( لسنة 3المرسوم بقانون رقم )

  )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(.

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

 

بن   لح الص لح رئي  ، أرفق مع ل  السيج     م2017ةونيو  12 بت رةخ     
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إل  ل نى الشؤون التشرةعيى والق نونيى، وذلك بقانون المقدم من مجلس النواب(، 

 لمن قشته وإبجاء المالحظ ت   يه ل  نى المرافق الع مى والميئى.

 

لتشةةةةرةعيى والق نونيى ا تم      قجت ل نى الشةةةةؤون ا م2017 يونيو 18وبت رةخ     

المذ ور، وذلك بحضةةةةور  ق نون، حيث اط عت     مشةةةةروع الالسااااادل والعشاااارين

 الق نون  ب لم   . المستش ر

لمم دئ ق نون مشةةةةةةةةروع الإل   جم مخ لفى  –بعج المجاولى والنق ش  –وانت ت ال  نى 

 وأحك م الجستور.

 

 رأي اللجنة:

بتعديل المادة الساااابعة   رقم ) ( لسااانة ) ( مشاااروع قانونترى ال  نى سةةةالمى      

م بشأن تنظيم انتخاب أعضاء 2002( لسنة 3والعشرين من المرسوم بقانون رقم )

من ، ح بقانون المقدم من مجلس النواب(المجالس البلدية )المعد في ضااااااااوء االقترا

 الن حيتين الجستورةى والق نونيى.

 

 

 

  دالل ياسم الزايد                                      

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                             
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 (3ملحق رقم )
  

تقرير لجنة الشؤون المالية  

واالقتصادية بخصوص البيانات 

المالية لمجلس الشورى للسنة 

 31المالية المنتهية في 

م والتي تم 2016ديسمبر 

تدقيقها من قبل ديوان الرقابة 

 المالية واإلدارية.

تقرير لجنة الشؤون المالية 

Formatted: Centered, Indent: Before:  0.16 cm,  No bullets

or numbering

Formatted: Font: 37 pt, Complex Script Font: 37 pt



110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2017أكتوبر  23التاريخ: 

 2التقرير: 

 

بشأن تقرير اللجنة )السابقة( الشؤون املالية واالقتصادية  تقرير جلنة
 31الشورى للسنة املالية املنتهية يف البيانات املالية جمللس  خبصوص

، والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية 2016ديسمرب 
 واإلدارية.

 الرابع التشريعي الفصل – الرابعدور االنعقاد العادي 

 مقدمة:

  ق /   ص ل  610، وبمودد الخطقد ر     2017أ توبر  16بتقريخ  

تقريخ  (،4   4 ثقمي الممعن  ب مقع  ال مقً  على  رار م تد المدل  في ادت  15وب

 ، بخصددددددددوص  عق د المرر في مشددددددددروعق  النوامي  والمراسددددددددي  2017أ توبر 

بنوامي  والتي أُع   تنقريرهق م   بل اللدم  السدددددددددقبن  خالل  ور االمعنق  العق   
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ن ي السحححيد علي بالمعالالثقلث م  ال صدددل التشدددريعي الراب أ فن  أرسدددل صدددق د 

نرير ت المقلي  واال تصق ي  لى لدم  الشؤو   الشورى مجلس صالح الصالح رئيس

 البيانات المالية لمجلس الشورى لدم  الشؤو  المقلي  واال تصق ي   السقبن  بش  

ديوان ، والتي تم تدقيقها من قبل 2016ديسححمبر  31للسححنة المالية المنتهية في 

ق رأ   لممق شت  و راست  ،ريةالرقابة المالية واالدا ـددددددددددً و ع ا  تنرير بش م  متضمم

 اللدم  لعرض  على المدل  المو ر.

 

 :أوالً: إيراءات اللجنة

 18( بتقريخ 2في االدتمقع   –الذ ر   آم  – البيقمق  المقلي اللدم   ت ارسددددددددد  -1

  .2017أ توبر 

وال راسدددددد  على موضددددددوع الب ث للبيقمق  المقلي  اطلع  اللدم  أثمق   راسددددددت ق  -2

 والتي اشتمل  على مق يلي: قب  الوثقئق المتعلن 

تنرير لدم  الشدددددؤو  المقلي  واال تصدددددق ي  السدددددقبن  بشددددد   البيقمق  المقلي  لمدل   -

  مرفق( والمتضم : 2016الشورى 

 مرفق.  مذ رد بقلرأ  النقمومي) 

  . مرفق(رأ  المستشقر اال تصق   والمقلي بقلمدل( 

 

  مجلس الشورى كل من:حضر االجتماع من 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. يمـــد عبـــدهللا الدليمــالدكتــــور مح .1

 المستشار المالي واالقتصادي.      السيدة زهرة يوسف رحمة .2

 المستشار القانوني المساعد.  السيد علــي عبــدهللا العــرادي .3

 باحث قانوني.        السيدة أمينة علي أحمد ربيع  .4
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 باحث قانوني.        لسيد علي نادر السلوما .5

 

 .والسيد أيوب علي طريف السيد محمد رضي محمد وتولى أمقم  ســر اللدم 

 

 

ا
ً
 : رأي اللجنة:ثاني

 البيانات المالية لمجلس الشورىتقرير اللجنة السابقة بشأن  ت ارس  اللدم  

ديوان ، والتي تم تدقيقها من قبل 2016ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

ي المدل  فم تد بع   عق ت   لى اللدم  بمقً  على  رار ، الرقابة المالية واالدارية

، بخصوص  عق د المرر في  2017 أ توبر 15بتقريخ  ادتمقع  الثقمي الممعن 

النوامي  والمراسي  بنوامي  والتي أع   تنقريرهق م   بل اللدم  السقبن   مشروعق 

   ور االمعنق  العق   الثقلث م  ال صل التشريعي الراب .خالل 

 

 أب ي  م   بل السق د أعضق  اللدم وبع  ت ار  اآلرا  والمال رق  التي أ

كتب تقريرها المرفوع إلى مفي ما انتهت إليه اللجنة السابقة  تبنيخلصت اللجنة إلى 

المجلس في دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع بالموافقة على البيانات 

 .2016ديسمبر  31المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 

 

 وتؤكد اللجنة على الم حظات اآلتية:
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ه  ل مي ن ت الم ليى ل سنى الم ليى أن األم نى الع مى ب لم    قج التزمت  نج إ جاد -1

( من الالئحى الجاخ يى ل م    180؛ بأحك م الم دغ )2016دةسممر  31المنت يى ف  

 ومواد الالئحى الم ليى ل م   .

     الم    بمو بالم ليى أن دةوان الرق بى الم ليى واإلدارةى قج ق م بأ م ل الرق بى  -2

م بشأن دةوان الرق بى الم ليى واإلدارةى 2002( لسنى 16المرسوم بق نون رقم )

وتعجةالته، ب جف إبجاء الرأي الم ن  حول الحس ب الخت م  ل م    وأ جر تقرةره 

دون أي تحفظ ت مم  ةعن  أن المي ن ت الم ليى الواردغ ف  الم ليى  ن أ م ل الرق بى 

   دلى إةرادات ومصروف ت الم   .م نيى تظ ر بصورغ  الحس ب الخت م 

أن هن ك انخف ًض  ف  مصروف ت تجرةب الموظفين داخل المحرةن حيث ب غت ف   -3

 9,345م م  مقجاره 2016دةن ر بحرةن ، وب غت ف  الع م  28,881 2015الع م 

، وهو انخف ض  مير.  وتشجد ال  نى     %32.35دةن ر بحرةن ، ب نخف ض ب غ 

المقجم  التجرةب ربطهميى مرا  غ  جم تأثر تطوةر وتجرةب الموظفين، وأهميى أ

  .االرتق ء ب ألداء الوظيف  ل م  لكل إدارغ لتحقيق  التخصصيى ب ألهجاف الوظيفيى

التأ ج من أن اال تم دات المخصصى ل مش رةع تتوافق مع الح  ى لتنفيذه  خالل   م   -4

  ليى دون تحقيق ف ئجغ.الميزانيى تح شيً  لت ميج مم لغ م

 ،الالئ   ال اخلي  والمقلي ببمو  وموا       التأم األمقم  العقم وترى اللدم  أ  

الوض  المقلي تم  تدقوأا   أ الر قب  المقلي  واإل اري  ل  ير ر   يوا وأ  تنرير 

 للمدل .

آليأو   ول د   وتو  اللدم  أ  تشددددي  ب  ا  األمقم  العقم  و صددددول ق على شدددد ق د ا

د تعأيأ ثنقف  الدو  بمق يسددددددقه  فيالوط  العربي، في  التشددددددريعي مدقل  الضددددددم  

   .للمدل  األمقم  العقم  ن م قتلالرتنق  بمستوى الخ مق  التي 

 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -ثالث
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مق د    ي  لمدل  الشدددددددددورى ، 39 عمقالً لمص ال ل اخل ات ن  اللدم  على  ( م  الالئ   ا

 اختيقر  ل م :

 .مقرًرا أصليـــــًا   األستاذ أحمد إبراهيم بهزاد .1

 .تياطيـًامقرًرا اح       األستاذ درويش أحمد المناعي .2

  

 

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -رابع

 البيقمق  المقلي  لمدل  الشورىفي ضو  الممق شق  واآلرا  التي أب ي  أثمق   راس  

 يوا  الر قب  ، والتي ت  ت  ين ق م   بل 2016 يسمبر  31للسم  المقلي  الممت ي  في 

 :أ ف   اللدم  توصي بمق يليالمقلي  واإل اري 

الموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 

 .2016ديسمبر  31

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ ال زم،،،

 

 

 خالد حسيـن املسـقطي                       الدكتور عبدالعزيز حسن أبل           
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