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مر�سوم رقم )90(  ل�سنة 2012  

بت�سكيل �لمجل�س �لأعلى للبيئة

نحن حمد  بن عي�شى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى المر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم المجل�س الأعلى للبيئة،

البحرية  الثروة  لحماية  العامة  للهيئة  رئي�س  بتعيين   2002 ل�شنة   )45( المر�شوم  وعلى 

والبيئة والحياة الفطرية،

الثروة  لحماية  العامة  الهيئة  مبا�شرة  كيفية  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )10( رقم  المر�شوم  وعلى 

البحرية والبيئة والحياة الفطرية لخت�شا�شاتها،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء، 

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

مادة )1(

ُيعين �شمو ال�شيخ عبد اهلل بن حمد بن عي�شى اآل خليفة رئي�شًا للمجل�س الأعلى للبيئة.

مادة )2(

خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  للبيئة  الأعلى  المجل�س  ُي�شكل 

وع�شوية كل من:

1- وزير ال�شــــــــناعــــــــــــة والتجــــــــــــــــــــــــــــارة.

2- وزيــــــــــــر ال�شــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

3- وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني.

4- وزيــــــــر الــتـــنــمــــيـــة الجـتــــــــــمـاعـــــيـــــة.

5- الوزيـــر المعنــــي ب�شــــــئون النفــــط والغـاز.

6- الوزير المعني ب�شـــئون الكهــــرباء و المــاء.

7- الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيـــــئة.

8- ال�شــــــــيدة/ خــــولــــة خليــــــل المهنـــــــــدي.

وتكون مدة ع�شـــــــوية رئي�س واأع�شــــــاء المجلــــ�س الأعلـــــى للبــيـــئة اأربــــع �شـــــنوات تجــــدد 

لمــــدد اأخـــــــرى ممــــاثـلـــــة.
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مادة )3(

ال�شلطة  اأمام  للبيئة  الأعلى  المجل�س  اأعمال  عن  م�شئوًل  يكون  وزيرًا  الــوزراء  مجل�س  ُيعين 

الت�شريعية.

مادة )4(

البحرية  الثروة  العامة لحماية  الهيئة  بتعيين رئي�س  ل�شنة 2002  المر�شوم رقم )45(  ُيلغى 

والبيئة والحياة الفطرية، ويلغى المر�شوم رقم )10( ل�شنة 2005 ب�شاأن كيفية مبا�شرة الهيئة 

حكم  اأي  يلغى  كما   ، لخت�شا�شاتها  الفطرية  والحياة  والبيئة  البحرية  الثروة  لحماية  العامة 

يتعار�س مع اأحكام هذا المر�شوم.

مادة )5(

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا المر�شوم، وُيعمل 

به من تاريخ �شدوره، وين�شر في الجرِيدة الر�شمية.

           ملك مملكة �لبحرين                                                                                                                         

حمد بن عي�سى �آل خليفة

 

رئي�س مجل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 14�شفــــــــــر 1434هـ

الموافق: 27 دي�شمبر 2012م


