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  )١(ملحق رقم 
تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة خبصوص 

م ٢٠٠٦لسنة ) ٧٦(املرسوم بقانون رقم 
بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء 

 تشغيل وإدارة وتطوير سلمان وحق امتياز
ميناء خليفة بن سلمان والصادر بتاريخ 

  .م ٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢
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  م ٢٠٠٧ أبريل ٨: التاريخ

  تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة
  خبصوص

  بشأن  م٢٠٠٦لسنة ) ٧٦(مرسوم بقانون رقم 
  منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان 

   خليفة بن سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء
  م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢الصادر بتاريخ 

  : مقدمـة

/ ص ل م ب   /٥٥استلمت جلنة املرافق العامة والبيئة كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم            
 والذي مت مبوجبه تكليف اللجنـة بدراسـة         م٢٠٠٧ مارس   ٢٢املؤرخ يف    ٢٠٠٧-٣-٥

تياز تـشغيل وإدارة مينـاء      م بشأن منح ام   ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٦(مرسوم بقانون رقم    ومناقشة  
  سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفـة بـن سـلمان الـصادر بتـاريخ                

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتـضمن رأي            م٢٠٠٦ نوفمرب   ٢٢ 
   . وذلك خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تارخيه ،الساللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

  

  :  إجراءات اللجنة-والًأ
  

  :لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
 :املرسوم بقانون يف االجتماعات التالية  اللجنة تدارست )١(
  

  تارخيه  رقم االجتماع
  م٢٠٠٧ مارس ٢٢بتاريخ   االجتماع السـادس
  م ٢٠٠٧ مارس ٢٦بتاريخ   االجتماع السابـع
  م٢٠٠٧ مارس ٢٩بتاريخ   االجتماع الثامـن
  م٢٠٠٧ أبريـل ٢بتاريخ   االجتماع التاسـع
  م٢٠٠٧ أبريـل ٤بتاريخ   االجتماع العاشر



 ٧٢

 القانون موضوع البحـث     رسوماطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة مب        )٢(
   :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

 

 )مرفق. (ونقاناملرسوم بقرار جملس النواب ومرفقاته بشأن  -
 )مرفق(. شريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون الت -
 )مرفق. (مالحظات ومرئيات جلنة الشؤون املالية واالقتصادية -
  )مرفق. (قانون املذكورب املرسوم -

 الثامن وزارة املالية وقد حضر االجتماع كـل         وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع      )٣(
 :من 

 

  رئيس اجلمارك واملوانئ واملناطق   سلمان آل خليفةالشيخ دعيج بنسعادة  .١
 . احلرة                                                   

 ةـة العامــمدير عام املؤسس    األستاذ إبراهيم سلمان احلصـار .٢
 .البحرية  ئـموانل ل

                                                      
 امـال مديـر عـالقائـم بأعم     املاجـداألستـاذ حسـان علي .٣

  .اجلمـارك 
 كرتري جملـس إدارة املؤسسـةس     األستاذ أمحـد علي بوحسـني .٤

 .موانئ البحرية لل العامـة
 

 سعادة األستاذ خالد حـسني املـسقطي        وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماع الثامن       •
  .رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس الشورى

 

 النائـب الثـاين   أليس توماس مسعـان    سعادة األستاذة اجتماعات اللجنة   وقد حضرت    •
 .للمجلس 

  

 : كل منات اللجنة من األمانة العامة بالسكما شارك يف اجتماع •
 . للمجلـس ار القانوينـاملستش      يـ عصام عبدالوهاب الربزجن.د .١
  .اللجان ون     املستشار القانوين لشؤ   األستاذ حمسن محيد مــرهون .٢

 

  . سهري عبداللطيفالسيدةر اللجنة ـوتوىل أمانة س •
  



 ٧٣

ـًا   :وزارة املالية  رأي -ثانيـ
o  ا على النطاق              إن اخلصخصة أو تسليم إدارة امليناء إىل شركة خاصة هي مسألة معمول 

العاملي، وذلك سيؤدي إىل زيادة فرص العمل واملسامهة يف احلد من مشكلة البطالة، وإن              
 :عديد من األهداف اليت تسعى اململكة لتحقيقها عن طريق اخلصخصة أمهها هناك ال

 

ختفيض تكاليف املناولة يف موانئ البحرين احلكومية مـن خـالل رفـع الكفـاءة                •
 .واإلنتاجية

ختفيض تكاليف النقل البحري للمنتجات الصناعية البحرينية بتوفري خدمات قطـر            •
 .وإرشاد ذات كفاءة عالية 

مارات املخصصة لتشغيل املوانئ لتصرف على تطوير خدمات أخـرى          توفري االستث  •
 .مثل الصحة والتعليم 

 .تطوير اخلربات الوطنية وزيادة فرص العمل للمواطنني  •
 .تطوير مرافق املوانئ بشكل عام لدعم االقتصاد الوطين  •
والترانزيـت ممـا    ) حجم العمل (حتويل املوانئ احلكومية إىل حمطة ملسافنة احلاويات       •

 :ؤدي إىل ي
 

 .ختفيض تكاليف النقل البحري من خالل املوانئ احلكومية  §
 ) .تقدمي اخلدمات(تطوير صناعة اللوجستيات  §
منو اخلدمات األخرى املتعلقة باملوانئ مثل قطـاع النقـل ووكـاالت الـشحن               §

 .والتخليص 
 .زيادة دخل احلكومة من قطاع املوانئ  §

 

 مينـاء   تشغيل وإدارة امتياز منحنون حولمربرات االستعجال يف إصدار املرسوم بقا     •
 ٢٢ الصادر بتاريخ ميناء خليفة بن سلمان  حق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير      سلمان و 

ــوفمرب  ــوانئ  ٢٠٠٦ن ــة للم ــسة العام ــذكرة املؤس ــسبما وردت يف م   م ح
  :البحرية

 

o  ا من شهر يوليوا الستالم العمل اعتبارم ٢٠٠٦استكمال الشركة الستعدادا. 



 ٧٤

o رة منح االمتياز لتمكني الشركة من طلب معدات ميناء خليفة بـن سـلمان    ضرو
 .لتفادي تأخري تشغيل امليناء يف املوعد احملدد 

o    ا الستجابتها للعروض املغريـة مـن          ماإلسراع يف الوفاء بااللتزامع الشركة تفادي 
 .املوانئ األخرى يف املنطقة 

o       وحتملها تكـاليف باهظـة      وصول معدات الشركة اخلاصة بتشغيل ميناء سلمان 
 .بانتظار بدء التشغيل 

o            احلاجة املاسة لوقف تدهور مستوى اخلدمات مبيناء سلمان واملوانئ األخرى نتيجة
 .قلق املوظفني بسبب طول مدة انتظار تنفيذ مشروع اخلصخصة 

o  محاية املال العام .  
ـًً   :  رأي اللجنة-اثالث

الثـاين،  و األول ني التـشريعي نيبني الفصل والذي صدر قانونب املرسومتدارست اللجنة    -
صدر مراسيم تكون  امللك أن يمن الدستور ، اليت جتيز جلاللة  ) ٣٨( للمادة   استناداوذلك  

د كل من جملس الشورى وجملس النـواب، أو  ، إذا حدث بني أدوار انعقاهلا قوة القانون  
تمل التأخري، على أال    يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال حت            

 .تكون خمالفة للدستور 
قانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبـل أعـضاء           املرسوم ب تدارست اللجنة    .١

 جلنـة   تقريراللجنة ومن قبل املستشارين القانونيني، ومتّ استعراض قرار جملس النواب و          
أي جلنـة الـشؤون   ، واطلعت اللجنة كذلك على ر املرافق العامة والبيئة مبجلس النواب    

 مـن   رسوم بقـانون  والذي جاء مؤكدا لسالمة امل     مبجلس الشورى    التشريعية والقانونية 
، كما استأنست اللجنة بـرأي جلنـة الـشؤون املاليـة           الناحيتني الدستورية والقانونية  

 يف االعتبار رأي ممثلي املؤسسة العامة        اللجنة وقد أخذت واالقتصادية مبجلس الشورى،    
ثامن  املؤسسة خالل االجتماع ال    و ممثل إليهاطمأنت إىل ما تطرق     حيث   ،بحريةللموانئ ال 

مدى مطابقة األسـعار الـواردة يف       ، وكذلك    هلذا املشروع   من دراسة اجلدوى   للجنة
ـًا، و املرسوم لألسعار املطبقة حال    وجود اجلهاز الرقايب، واالهتمـام الكـبري   من حيث ي

لجنة من ممثلي املؤسسة العامة للموانئ إعـداد        ، كما طلبت ال   بالنسبة للصحة والسالمة  
؛ واقتنعت اللجنة يف ضوء كل     خطة بديلة يف حال عدم إمكانية الشركة من تشغيل امليناء         

ته، فهو يعد من    مهيألقانون؛ وذلك   املرسوم ب تلك املعطيات بأمهية التوصية باملوافقة على       
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نني ويرتقي بامليزان االقتصادي،     حيث إنه خيدم البلد واملواط     أهم املشروعات االقتصادية  
،  للمـواطنني  وإن تسليم إدارة امليناء إىل شركة خاصة سيؤدي إىل زيادة فرص العمـل            

وزيادة يف إيرادات مملكة البحرين، كما أنه سيعمل على حتسني الكفاءة التشغيلية ورفع             
ـ              وى مستوى اخلدمات يف ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان، وحتسني إنتاجيـة الق

العاملة يف املوانئ، فهذه الشركة تعد من أفضل الشركات العاملية، وهي قائمة بتـشغيل              
 .ميناًء حول العامل ) ٤٦(
ـً   :  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ارابع

  

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

  

ـًا                   عبدالرمحـن حممد الغتـماذ  األست .١  مقررا أصليـ
ـًا           املهندس عبدالرمحن جواهرياألستاذ  .٢  مقررا احتياطي

  

  :توصية اللجنة:  ـًاخامس
قانون، فـإن اللجنـة   املرسوم بيف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة        

  : توصي مبا يلي
م بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة      ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٦(رقم  قانون  رسوم ب املاملوافقة على    .٢

ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان الصادر بتاريخ             
 .م ٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢

  
  

   ،واألمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزم

  
  
  

  محد احلاجيفؤاد أ                 صادق عبدالكرمي الشهايب     
     رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة         نائب رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة

  
  



 ٧٦

  م٢٠٠٧ مارس  ٢٨:التاریخ 
  احملرتم  فؤاد أمحد احلاجي / سعادة األستاذ الفاضل 

  رئيس جلنة املرافق العامة والبيئة
  

متی  از ت  شغیل  اح  ق م ب  شأن م  نح  ٢٠٠٦ل  سنة ) ٧٦(مرس  وم بق  انون رق  م  : املوضــوع 

وإدارة مین  اء س  لمان وح  ق امتی  از ت  شغیل وإدارة وتط  ویر مین  اء خلیف  ة ب  ن     

 .م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢الصادر بتاریخ و ،سلمان
  

 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ،،،
  

  م ، أرف   ق مع    الي رئ    یس المجل   س ، ض    من كتاب    ھ   ٢٠٠٧ م    ارس ٢٠بت   اریخ  

) ٧٦(م  ن مرس  وم بق  انون رق  م    ، ن  سخة ) م ٢٠٠٧ - ٣ - ٣/ ص ل م ق  / ٥٣(رق  م 

 امتی از ت  شغیل وإدارة مین اء س لمان وح  ق امتی از ت  شغیل      ح ق م ب شأن م  نح ٢٠٠٦ل سنة  

م ، إل  ى ٢٠٠٦ ن  وفمبر ٢٢ال  صادر بت  اریخ و ،وإدارة وتط  ویر مین  اء خلیف  ة ب  ن س  لمان

لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة والقانونی  ة ، وذل  ك لمناق  شتھ وإب  داء المالحظ  ات علی  ھ للجن  ة     

  .لعامة والبیئةمرافق اال

 م ، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة   ٢٠٠٧ م    ارس ٢٨وبت    اریخ 

الخامس عشر م ن دور االنعق اد الع ادي األول م ن الف صل الت شریعي الث اني،             اجتماعھا

حی  ث اطلع  ت عل  ى المرس  وم بق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة ، وق  رار مجل  س      

العام ة والبیئ ة فی ھ ، وذل ك بح ضور المست شارین       النواب بشأنھ ، وتقریر لجنة المرافق      

  .واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  .وانتھت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور

  :رأي اللجنة 

ح  ق م ب  شأن م  نح ٢٠٠٦ل  سنة ) ٧٦(مرس  وم بق  انون رق  م  الت  رى اللجن  ة س  المة  

متیاز ت شغیل وإدارة وتط ویر مین اء خلیف ة ب ن      امتیاز تشغیل وإدارة میناء سلمان وحق ا     

  .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیة م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢الصادر بتاریخ و ،سلمان
  

                         دالل جاســم الزايــد
  القانونيةنائب رئيس جلنة الشؤون التشريعية 



 ٧٧

  م٤/٤/٢٠٠٧: التاریخ 

  ة واالقتصادیةمالحظات ومرئیات لجنة الشؤون المالی

  ٢٠٠٦لسنة ) ٧٦(بخصوص المرسوم بقانون رقم 

  امتیاز تشغیل وإدارة میناء سلمانحق بشأن منح 

                       تشغیل وإدارة وتطویر میناء خلیفة بن سلمان امتیاز وحق   

  ٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢الصادر بتاریخ 

  

مجلس الشورى ما انتھى إلیھ  رئیس معالي رئیس مجلس النواب إلى معالي  أحال: ً أوال

من الدس تور  ) ٨١(مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون أعاله وذلك إعماًال للمادة     

 رئیس مجلس الشورى ھذا المرسوم إلى لجنة المرافق العامة  معالي ، ومن ثم فقد أحال

ا كما أح ال ھ ذ  . إلعداد تقریرھا بشأنھ لعرضھ على المجلس ، باعتبارھا اللجنة األصلیة       

المرس  وم إل  ى لجن  ة ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة إلب  داء مالحظاتھ  ا ب  شأنھ إل  ى اللجن  ة    

 في موعد أقصاه ثالثة أسابیع من تاریخ اإلحالة) والبیئة لجنة المرافق العامة ( األصلیة 

  .٢٠٠٧ مارس ٢٠في 
  

م ن  ) ٣٨( اس تناًدا للم ادة   ٢٠٠٦ ن وفمبر  ٢٢لقد صدر ھذا القانون ، بمرسوم ف ي   : اثانًی

الدستور التي تجیز لجالل ة المل ك أن ی صدر مراس یم تك ون لھ ا ق وة الق انون ، إذا ح دث             

فیم ا ب ین أدوار االنعق  اد أو ف ي فت رة ح  ل مجل س الن  واب م ا یوج ب اإلس  راع ف ي اتخ  اذ         

  . التأخیرتدابیر ال تحتمل

ولق د أوجب ت ھ ذه الم  ادة ع رض ھ ذه المراس  یم عل ى المجل سین خ  الل ش ھر م ن ت  اریخ          

 الح ل   أو خالل شھر من أول اجتماع لھما ف ي حال ة  ،ھا إذا كان المجلسان قائمین    صدور

 إذا أیضـًا، وض زال ما كان لھا من قوة القانونو إذا لم تعر   . أو إنھاء الفصل التشریعي   

وإذ رف  ع ھ  ذا . عرض  ت ول  م یقرھ  ا المجل  سان زال ك  ذلك م  ا ك  ان لھ  ا م  ن ق  وة الق  انون   

م   ن ) ٣٨( تطلبتھ   ا الم   ادة م  دد القانونی   ة الت   ي المرس  وم إل   ى مجل   س الن   واب ض   من ال 

 ما   ،قره المجلسان، فقد استوفیت شروط استمرار تمتعھ بالقوة القانونیة حتى ی         الدستور

  .لم یرفض من قبلھما

  



 ٧٨

    ة  عل ى م نح ش رك   یت ألف المرس وم م ن دیباج ة وم ادتین ت نص الم ادة األول ى من ھ                 :ا  ثالًث

 حق امتیاز ت شغیل وإدارة مین اء س لمان وح ق     )) فلة مق. (ب.م. إیھ بي إم تیرمینالز ش (

للشروط الواردة ف ي االتفاقی ة   وفقـًا ارة وتطویر میناء خلیفة بن سلمان  امتیاز تشغیل وإد  

  : بین كل من٢٠٠٦ نوفمبر ٨برمة في المرافقة للقانون و الم

  

  .صلیھا فیما یخحكومة مملكة البحرین والشركة المشار إـ  ) أ ( 

  . تشغیل وإدارة میناء سلمانتیازاتفاقیة ام -١

 . تأجیر میناء سلماناتفاقیة -٢

 .ارة وتطویر میناء خلیفة بن سلماناتفاقیة امتیاز تشغیل وإد -٣

 . تأجیر میناء خلیفة بن سلماناتفاقیة -٤

 

ب .م.حكوم  ة مملك  ة البح  رین وش  ركة إی  ھ ب  ي إم تیرمین  الز البح  رین ش    ـ    )ب ( 

  .ة المباشرة وشركة میرسك إیھ إس فیما یخص االتفاقی

  

  .   أما المادة الثانیة من المرسوم بقانون فھي ماده تنفیذیة

  

یذھب ھذا المرسوم إلى تحقیق توجھات الدولة في خصخصة بعض المرافق      :ارابًع

  . لما في ذلك من فائدة تعم الجمیعالعامة المھمة ،

  

رأیھ ا  ) ری ة  المؤس سة العام ة للم وانئ البح      ( ولقد أبدت وزارة المالیة وبالتحدی د         

  :في ھذا الموضوع والذي نلخصھ في التالي

إن الخصخصة أو تسلیم إدارة المیناء إلى ش ركة خاص ة ھ ي م سألة معم ول             .١

كما أن خصخصة ھذا المرف ق س تؤدي إل ى زی ادة       . بھا على النطاق العالمي     

فرص العمل والحد من مشكلة البطال ة ، واالس تفادة م ن الخب رات الموج ودة          

 .ع في ھذا القطا

 



 ٧٩

إن الم   شروع یھ   دف إل   ى تحوی   ل مملك   ة البح   رین إل   ى منطق   ة للم   سافنة         .٢

والترانزیت وتخفیض تك الیف النق ل البح ري للمنتج ات ال صناعیة البحرینی ة          

عالوة على أن تطویر المیناء س وف ی ؤدي إل ى تط ویر ال صناعات األخ رى         

اعیة التي لھا عالقة بالموانئ باإلضافة إلى تخفیض أس عار نق ل الم واد ال صن           

مثل صناعات ألبا والبتروكیماوی ات وغیرھ ا، باإلض افة إل ى زی ادة إی رادات           

 . حجم المناولةمملكة البحرین بسبب ارتفاع

 

 أن ، باإلض  افة إل  ى ممی  زات أخ  رى لھ  ذا الم  شروع      ،ولق  د أك  دت ال  وزارة   

الشركة التي رست علیھا المزایدة تعد من أف ضل ال شركات العالمی ة ، وھ ي           

  حول العالم منھ ا مین اء ص اللة ف ي س لطنة عم ان،        میناًء) ٤٦(قائمة بتشغیل   

  .على سبیل المثال

  

، فق د  مملك ة ط وال فت رة االمتی از    أما عن المردود المالي واالقتصادي على ال       .٣

أوضحت الوزارة أن الم دفوعات للحكوم ة س وف تت ضاعف لت صبح ح والى         

ل س  ریان  قب  یب  ـًاملی  ون دین  ار تقر) ٤٠(ة بمبل  غ ملی  ون دین  ار مقارن   ) ٢٠٠(

 ع الوة عل ى الم ردود االقت صادي ال ذي      ،المتیاز والتشغیل من قبل الحكومة    ا

ملیون دینار عند تخفیض الفرق في أج ور النق ل ب ین        ) ٣٠٠(سیكون حوالى   

 %) .٥٠(جنوبي الخلیج وشمالھ بنسبة 
  

االلتزام  ات التعاقدی  ة م  ع ش  ركة محط  ات م  ولر البح  رین كم  ا ھ  و من  صوص    : اخام  ًس

   :سوم واالتفاقیات المرفقة لھعلیھا في المر

یتضمن ھذا المشروع أربعة عقود رئیسیة بین الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للموانئ       

  :ة والشركة المشغلة للمیناء وھيالبحری

 :عقد امتیاز میناء سلمان .١

 من ت اریخ ص دور ق انون امتی از مین اء س لمان وی ستمر حت ى انتق ال              ھویسري مفعول 

  .یفة بن سلمان الشیخ خلالعملیات إلى میناء

  



 ٨٠

  :عقد تأجیر میناء سلمان .٢

ویسري مفعولھ من تاریخ قانون امتیاز میناء س لمان وی ستمر حت ى انتق ال العملی ات            

  .إلى میناء الشیخ خلیفة بن سلمان

   :عقد امتیاز میناء الشیخ خلیفة بن سلمان .٣

تمر لم دة  ویسري مفعولة من ت اریخ ب دء العم ل بمین اء ال شیخ خلیف ة ب ن س لمان وی س              

  . وعشرین سنةخمس

   :عقد تأجیر میناء خلیفة بن سلمان .٤

  م  ن ت  اریخ العم  ل بمین  اء خلیف  ة ب  ن س  لمان وی  ستمر لم  دة خم  س       ھوی  سري مفعول   

  .وعشرین سنة
  

) ٦١(ولق د أوج زت المؤس سة العام ة للم وانئ البحری ة ، الت ي أن شئت بالق انون رق م           

 ١٩٦٠نون الم وانئ ل سنة    ال ذي ألغ ى ق ا     ٢٠٠٦ سبتمبر   ٤ الصادر في    ٢٠٠٦لسنة  

  : للمرسوم موضوع البحث فیما یليمحتویات العقود المرافقة
  

 ھ ي الت ي ف ازت بعق د امتی از إدارة وت شغیل       محط ات م ولر العالمی ة   رغم إن ش ركة    

محط ات م ولر   الموانئ ، ولكن توقی ع عق ود االمتی از س یكون ب ین الحكوم ة وش ركة          

 إس/میرس   ك أيملكھ   ا ش   ركة   وھ   ي ش   ركة م   ساھمة بحرینی   ة مقفل   ة ت   البح   رین

(MAERSK A/S) كـــ ـ رســر میــ ـ بي مول.أي وھي عضو في مجموعة (AP 

MOLLER – MAERSK)  )   یوسف بن ومؤسسة ) من رأس المال % ٨٠

 ف دورھا  محط ات م ولر العالمی ة     أم ا ش ركة     ) . م ن رأس الم ال      % ٢٠ ( أحمد كانو 

ت وفر ال شركة   . ة ت شغیل الم وانئ  یة توقعھا مع ش رك   تقدیم الدعم الفني من خالل اتفاق     

میرس ك  وتلت زم ش ركة   . ا لھذه االتفاقیة خ دمات معین ة لل شركة الم شغلة للمین اء           قــًوف

  : بثالثة شروط ھيإس/أي

من أسھم شركة تشغیل الموانئ للمواطنین من % ٢٠الیقل عن  اتخصیص م  - أ

خ شغیل میناء الشی سنوات من بدء ت٥خالل اكتتاب عام خالل مدة ال تتجاوز 

  .خلیفة بن سلمان



 ٨١

 أو أي شركة مساھمة أخرى من مجموعة م ولر  إس/میرسك أتحتفظ شركة     - ب

 میرسك بما ال یقل عن واحد وخمسین بالمائ ة م ن رأس الم ال وم ا ال یق ل            –

عن واحد وخمسین بالمائة من األصوات في مجلس اإلدارة للشركة الم شغلة     

زم ت ب ھ للمؤس سة العام ة     لتللمیناء خالل مدة االمتیاز لكي ت ضمن تنفی ذ م ا ا         

 .للموانئ

    استفادة شركة تشغیل الموانئ على الدوام من الخبرة والتجربة الدولیة لشركة    -ج

  .م واإلسناد الفني الموقعة بینھمامحطات مولر العالمیة من خالل اتفاقیة الدع

  

ن ت نص عق ود االمتی از عل  ى قی ام ال شركة الم شغلة للم  وانئ ب إدارة وت شغیل مین اء س  لما         

حی ث عن دھا س تنتقل ك ل عملی ات      . حتى انتھ اء م شروع مین اء ال شیخ خلیف ة ب ن س لمان         

مین  اء س  لمان إل  ى مین  اء ال  شیخ خلیف  ة ب  ن س  لمان م  ع بق  اء مین  اء س  لمان لخدم  ة ش  ركة     

  .لمون للدواجنمطاحن الدقیق وشركة د

  

ة ولشركة تشغیل الموانئ الحق الحصري في تشغیل مین اء ال شیخ خلیف ة ب ن س لمان لم د               

كما ی شمل العق د تعھ د الحكوم ة بع دم بن اء أي محط ات         .  عاًما من بدء العملیات فیھ     ٢٥

أو موانئ تجاریة لمناولة البضائع العامة لمدة الخمسة عشر عاًما األولى من ھذا االتفاق 

  .سماكولكن ھذا الحق ال یتضمن بناء األرصفة أو موانئ صید األ

  

  : الدفعات المالیة للحكومة

  :  المالیة التالیة للحكومةلشركة المشغلة للمیناء بدفع المبالغتلتزم ا

رسم امتیاز یدفع جزًءا منھ للحكومة عند ابتداء تشغیل میناء سلمان ویستحق    - أ

  .الباقي عند مباشرة العملیات في میناء الشیخ بن سلمان 

 .نسبة مئویة من عائد التشغیل   - ب

لمان ومین  اء ال  شیخ خلیف  ة ب  ن  إیج  ار س  نوي الس  تخدام األرض ف  ي مین  اء س        -ج 

  .سلمان

  



 ٨٢

  :ضمان مسافنة الحاویات

تم التأكید خ الل عملی ة التقی یم أن أح د األھ داف الرئی سیة للمفاوض ات التجاری ة ھ و                

  .حجم المسافنة المتوقع حسب العروضضمان تحقیق 

  

وإذا أخفقت شركة تشغیل الموانئ في تحقیق حجم المسافنة المستھدف ألي سنة بع د   

سنوات من تشغیل میناء الشیخ خلیفة ب ن س لمان ، تلت زم ال شركة بزی ادة عائ د              ثالث  

الت  شغیل الم  دفوع للحكوم  ة بن  سبة تعتم  د عل  ى ن  سبة االنخف  اض ف  ي حج  م حاوی  ات     

وإذا تجاوزت شركة التشغیل حجم المناولة المستھدف ألي س نة        . المسافنة المتوقعة   

ة لحاویات المسافنة ستخفض بنسبة فإن المدفوعات للحكومة من عائد التشغیل بالنسب

  . زیادة حاویات المسافنةمتفق علیھا وذلك لتشجیع

  

وإذا أخفق  ت ش  ركة ت  شغیل الم  وانئ ف  ي تحقی  ق مع  دل الح  د األدن  ى ال  سنوي ألرب  ع     

ل م تك ن ھن اك ظ روف      سنوات متتالیة ، عند ذلك یحق للحكومة أن تلغي االمتیاز م ا      

نعھ  ا م  ن تحقی  ق مع  دل الح  د األدن  ى  خارج  ة ع  ن س  یطرة ش  ركة ت  شغیل الم  وانئ تم 

  .المطلوب 

  

عل  ى ش  ركة ت  شغیل الم  وانئ أن ال تق  وم بتح  صیل أج  ور تك  ون أعل  ى م  ن التعرف  ة      

  .القصوى المعلن عنھا والتي وافقت علیھا المؤسسة العامة للموانئ 

  

وتقوم شركة تشغیل الموانئ وعل ى ح سابھا بت وفیر المع دات الالزم ة لت شغیل مین اء               

كم  ا تق  وم بتجدی  د ھ  ذه المع  دات وأن تزی  د ع  ددھا ح  سب   .  ب  ن س  لمان ال  شیخ خلیف  ة

  .مقتضى الحاجة خالل مدة االمتیاز 

  

. لموظفین العاملین ف ي مین اء س لمان   كما تقوم بتغطیة حاجتھا من الموظفین من بین ا  

  . یعملون معھاوتتحمل الشركة كامل المسؤولیة عن الموظفین الذین

  



 ٨٣

إخ ضاع جمی ع الم وظفین المنق ولین لعق د توظی ف           وستضمن شركة ت شغیل الم وانئ       

موح د ومفت  وح الم دة ویعك  س ال شروط التعاقدی  ة للتوظی ف ف  ي القط اع الخ  اص وال      

 إال ع ن طری ق ع روض یوافق ون     یجوز فصل الموظفین المنقولین ف ي ح ال الزی ادة        

  .علیھا

  

ة یق ل ع دد الم واطنین ع ن س تین بالمائ        وعلى شركة تشغیل المیناء أن ت ضمن أن ال       

  .من مجموع الموظفین في العملیات عند االنتقال لمیناء خلیفة بن سلمان 

  

  :حق الحكومة من إلغاء االمتیاز

للحكوم  ة ممارس  ة ح  ق ال  سیادة وإلغ  اء االمتی  از ف  ي أي وق  ت دون إب  داء األس  باب،    

كم  ا یح  ق لھ  ا أن تنھ  ي . ش  ریطة أن ت  دفع تعوی  ًضا معق  وًال ل  شركة ت  شغیل الم  وانئ  

ال قیام ش ركة ت شغیل الم وانئ ب اإلخالل ب شروط العق ود بم ا ف ي ذل ك              االمتیاز في ح  

اإلخفاق في تحقیق الحد األدن ى م ن حج م حاوی ات الم سافنة أو التق صیر ف ي تحقی ق           

  .مستویات األداء المطلوبة 

  

ح  سب  ( وإذا ألغ  ت الحكوم  ة االمتی  از ب  سبب التق  صیر فبإمكانھ  ا اللج  وء للتحك  یم        

ض رار المثبت ة الناجم ة ع ن التق صیر ، كم ا یح ق        لتح صیل تع ویض ع ن األ      ) العقود

ضمان ل. للحكومة استالم عملیات الموانئ في حالة إنھاء االمتیاز أو حالة الطوارئ    

  .استمرار تقدیم الخدمات

  

وعن  دما تق  وم الحكوم  ة بإنھ  اء االمتی  از علیھ  ا ش  راء الح  د األدن  ى م  ن المع  دات م  ن   

  . كل المعدات الموجودة في المیناءاءكما لھا الحق في شر. شركة تشغیل المیناء 

  

  : الرأي القانوني

لقد ثار حول ھذا المرسوم في مجلس الن واب موض وع دس توریة ص دوره بمرس وم               

  .من الدستور من عدم دستوریتھ) ٣٨(ملكي وفقًا للمادة 



 ٨٤

  

ادة ت  شترط إلج  ازة جالل  ة المل  ك إص  دار مراس  یم یك  ون لھ  ا ق  وة     ـولم  ا أن ھ  ذه الم   

ح دث فیم ا ب  ین أدوار االنعق اد المجل سین أو فت  رة ح ل مجل س الن  واب               الق انون ، أن ی 

  . تدابیر ال تحتمل التأخیرما یوجب اإلسراع من اتخاذ

  

، ھ ي م سألة   م ل الت أخیر   مثل ھذه التدابیر الت ي ال تحت  اتخاذفإن وجوب اإلسراع في     

ة اس تثنائیة ،  كم ا أنھ ا م سأل   . موضوعیة راجع ة  لتق دیر و قناع ة الھیئ ات الت شریعیة          

م ن الدس تور والت ي ت نص     ) ٧٠(تستثنى القاعدة العامة المنصوص علیھا ف ي الم ادة      

أو المجلس  ال یصدر قانون إال إذا أقرة كل من مجلسي الشورى والنواب     ( ھ  على أن 

لحك م الم ادة    ا أی ضً كم ا أنھ ا اس تثناء    ) الوطني بحسب األحوال، وصدق علیھ المل ك        

ق  ة بف  صل ال  سلطات ال  ثالث م  ع تعاونھ  ا ، وع  دم ج  واز      م  ن الدس  تور المتعل ) ٣٢(

اصاتھا المن صوص علیھ ا ف ي    التنازل من أیھ سلطة لغیرھا عن كل أو بعض اخت ص       

  .الدستور

  

ولقد أفتت دائرة الشؤون القانونیة لمجلس الوزراء في رأیھ ا المق دم لمجل س الن واب         

أن تق  دم أس  بابھا  یتوج  ب عل  ى الحكوم  ة م  ن الدس  تور )٣٨( لتطبی  ق ھ  ذه الم  ادة أن  ھ

ومبرراتھا الكاشفة عن حالة ال ضرورة بم ا یوج ب اإلس راع ف ي اتخ اذ ھ ذا التبری ر               

  .بصدور ھذا المرسوم

  

وبالرغم من أن الحكومة قد قدمت لكل من لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة ولجنة  

 دوربصمجلس النواب ما یفید األسباب والمبررات لإلسراع العامة والبیئة بالمرافق 

  . بمرسومھذا القانون بما أعطى الملك الحق في استعمال إجازتھ وإصداره

  

إال  إال أن ھاتین اللجنتین بالرغم من تعبیرھم ا ع ن ج دوى ھ ذا الم شروع وفوائ ده ،            

م ن الدس تور ق د أوص  تا    ) ٣٨(ا منھم ا م  ن التوس ع ف ي اس تعمال الم  ادة     ـً وخوف  نھم ا أ

ولك ن مجل س الن واب بخ الف توص یات      مجلس النواب بعدم الموافق ة علی ھ ورف ضھ       



 ٨٥

علم  ًا ب  أن رف  ضھ ح  سب أحك  ام  .. لجنتی  ھ ال  سالفتین ق  د أق  ر ھ  ذا المرس  وم باألغلبی  ة  

أي یستوجب .. یتطلب أغلبیة أعضاء المجلس ولیس أغلبیة الحاضرین ) ٣٨(المادة 

  . على األقلتــًاصو) ٢١(التصویت على رفضھ بأغلبیة 

 ٢٢المرسوم ال ذي ص در م ن جالل ة المل ك ف ي        ھذا  أن  وعلیھ،  فإن اللجنة ترى        

 اـً للشروط الدستوریة معلق  فیـًامن الدستور مستو) ٣٨( استناًدا للمادة  ٢٠٠٦نوفمبر  

ا بت  وفر حال  ھ  ـً موضوعی  إلق  راره عل  ى قناع  ة أع  ضاء مجل  س ال  شورى الم  وقرین    

  .لتأخیریحتمل ا سوم كتبریر ال، الموجبة لصدوره بمرالضرورة

  

  :المالیة واالقتصادیةرأي لجنة الشؤون 

  

 ناق  شت اللجن  ة المرس  وم بق  انون الم  ذكور وذل  ك ف  ي اجتماعھ  ا الث  امن ال  ذي عق  د      :أوًال

  .٢٠٠٧ أبریل ٤بتاریخ 

  

 تدارست اللجنة الرأي القانوني الوارد في المذكرة المقدمة من قبل األستاذ محسن      :ثانیًا

ستعراضھا في ھذا التقری ر،  التي تم احمید مرھون المستشار القانوني لشؤون اللجان، و   

بعد البح ث والمداول ة، ارت أت اللجن ة الموافق ة عل ى م ع م ا انتھ ى إلی ھ مجل س الن واب                    و

امتی  از ت  شغیل  ح  ق  ب  شأن م  نح ٢٠٠٦ل  سنة ) ٧٦( بخ  صوص المرس  وم بق  انون رق  م  

وإدارة میناء سلمان وحق امتیاز تشغیل وإدارة وتطویر میناء خلیفة بن س لمان ال صادر       

  .٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢بتاریخ 

  

 م ا ت راه   التخ اذ وبذلك تقدم اللجن ة رأیھ ا إل ى لجن ة المراف ق العام ة والبیئ ة  الم وقرة            

  .مناسبـًا في ھذا الشأن

  

                                                       خالد حسین المسقطي

          رئیس لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة            
  
  



  
  
  
 

٨٦

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  )٢(ملحق رقم 
اخلارجية والدفاع تقرير جلنة الشئون 
صوص املرسوم بقانون واألمن الوطين خب

 بالتصديق على ٢٠٠٦لسنة ) ٧٩(رقم 
اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين 

وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر 
  يربط بني البلدين والصادر بتاريخ 

  . م ٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢
  

 



  
  
  
 

٨٧

  م٢٠٠٧  أبريل ١٠ : التاريخ
  

  والدفاع واألمن الوطني ون اخلارجيةؤ الشتقرير جلنة
م بالتصديق على اتفاقية ٢٠٠٦لسنة ) ٧٩(مرسوم بقانون رقم  خبصوص 

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بني 
  م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢البلدين، الصادر بتاريخ 

  

م رفع صاحب املعايل السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس          ٢٠٠٧مارس   ١٣بتاريخ  
جملس النواب إىل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الـصاحل رئـيس جملـس الـشورى            

ـًا بقانون رقم     م بالتصديق على اتفاقية بني حكومة مملكة البحرين        ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٩(مرسوم
. م٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢ يربط بني البلدين، الصادر بتاريخ وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر    

  .وما انتهى إليه جملس النواب يف هذا الصدد

م أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس          ٢٠٠٧مارس   ٢٠وبتاريخ  
الس املرسوم بقانون املذكور و مرفقاته إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين             

  .و إعداد تقرير بشأنه لرفعه إىل السلدراسته 

ـًا بتــاريخ     م، ناقشت فيهـا املرسـوم   ٢٠٠٧أبريل  ٨وقد عقدت اللجنة اجتماع
  :بقانون وتدارست نصوص االتفاقية، و قد دعت اللجنة إىل اجتماعها كالً من

  
  

 :وزارة اخلارجية -
 

  .مدير إدارة الشؤون القانونية    يوسف عبدالكرمي حممد. د .١
 .مستشار باإلدارة القانونية   يفة يوسف الكعيبالسيد خل .٢
 

 :اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية -
  

  .املدير العام حلماية الثروة البحرية    السيد جاسم أمحد القصري .١
  . إدارة التقومي والتخطيط البيئيمدير  األستاذة زهوة حممد الكواري .٢

  

  



  
  
  
 

٨٨

  : كل من س الشورى من جملحضر اجتماع اللجنة
 .املستشار القانوين للمجلس     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
 ون جلانؤاملستشار القانوين لش      األستاذ حمسن محيد مرهون .٢
 . الس                 
 .أخصائي قانوين بالس       اآلنسة ميادة جميد معارج .٣

شريعية والقانونية بـشأن    م، تلقت اللجنة تقرير جلنة الشؤون الت      ٢٠٠٧أبريل   ٤وبتاريخ  
  )مرفق.(املرسوم بقانون

م، تلقت اللجنة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بـشأن          ٢٠٠٧أبريل   ٥وبتاريخ  
  )مرفق( .املرسوم بقانون

م، تلقت اللجنة تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن املرسـوم           ٢٠٠٧أبريل   ٩وبتاريخ  
  )مرفق( .بقانون

الـدكتور   م، تلقت اللجنة مذكرة املستشار القانوين للمجلـس       ٢٠٠٧ريل  أب ١٠وبتاريخ  
  )مرفق.(عصام الربزجني

  
  

ـًا    حممد حسن باقر  وقد مت اختيار سعادة العضو                    ، وسـعادة العـضو      مقـررا أصليـ
ـًاراشد مال اهللا السبت   . مقررا احتياطي

  

  .نةأمني سر اللج خولة حسن هاشمتولت أمانة السر السيدة 

  

  :رأي ممثلي اجلهات احلكومية املختصة: أوالً
  

 :وزارة اخلارجية •

 إن موجبات اإلسراع بإصدار املرسوم بقانون تتمثل يف أن التصديق على االتفاقية من قبل               -
مملكة البحرين ودولة قطر هو األساس لسرياا وبالتايل البدء يف تنفيذ مشروع اجلسر، وبناًء              

  مؤسسة اجلسر ببناء وتنفيذ مشروع اجلسر، كما سيتخذ جملس إدارة عليها يقوم جملس إدارة 



  
  
  
 

٨٩

مؤسسة اجلسر اإلجراءات الالزمة لتشييد اجلسر استنادا إىل دراسات فنية ومالية وستتضمن            
    ، الذي سـيمتد ملـسافة      الدراسات املالية بيانات وتقديرات بشأن متويل بناء وإنشاء اجلسر        

ودولة قطر، والتقديرات األولية اخلاصة بتكلفـة اإلنـشاء         كم بني مملكة البحرين     )  ٤٠( 
باليني دوالر أمريكي، على أن يتم البدء يف تشييده يف          )  ٣,٩( باليني و    ) ٣( تتراوح بني   

 يف إقرار هذا املشروع احليـوي واالسـتراتيجي         م، وأن لعنصر الوقت األمهية      ٢٠٠٧يناير  
ـًا لآلثار السلبية املترتبة على الت      أخري يف املصادقة ومن مث البدء يف تنفيـذ املـشروع،           تفادي

  .م٢٠٠٦نوفمرب  ١٩حيث إن دولة قطر قد قامت بالتصديق على االتفاقية بتاريخ 
 

 ال يوجد يف االتفاقية ما يتعارض مع أحكام ومبادئ دستور مملكة البحرين، كما أا أتت               -
تعراض بنود االتفاقية القائمـة     متوافقة مع القانون الدويل العام، حيث يتجلى ذلك عند اس         

ـًا للمواصـفات الفنيـة                 على اتفاق كل من الطرفني على إنشاء جسر يربط بينهما وفقـ
والرسومات واملخططات اليت مت إقرارها بواسطة اللجنة التأسيـسية املـشتركة البحرينيـة             

  .القطرية
  

عاون يف شـىت    االتفاقية جاءت نابعة من حرص كال البلدين على مد جسور الت           إن هذه    -
صرح العالقات األخوية املستقبلية بني البلدين وتدعيمها من خالل خمتلف           وتشييد   ااالت

  .املشاريع اليت تليب متطلبات الشعبني البحريين والقطري
  

جيابية على البلدين حيث يساهم يف تسهيل تنقل    البحرين سيعكس نتائج إ    - إن جسر قطر     -
ويف متناول اجلميع، كما م حركة السياحة وجيعلها ميسرة      ن حج السكان والبضائع، ويزيد م   

ينيـة القطريـة   يدفع حنو مزيد من التعاون والتكامل االقتصادي، حيث تعد العالقات البحر         
ـًا حيتذى به من    . أخويةكوا عالقاتحيث متانتها وقوا منوذج

  

 :اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية •
 - قطـر   نشاء جـسر     إل  االقتصادية واالجتماعية والتنموية العديدة    الفوائدالرغم من   ى  عل
أن اهليئة العامة حلماية الثروة البحرية والبيئة واحلياة الفطرية أبدت للجنة وجهة            لبحرين إال   ا

 )٥مرفق رقم (  .نظرها حول األضرار البيئية املترتبة على املشروع



  
  
  
 

٩٠

  
ـًا   :ن التشريعية والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤو: ثاني

  

  .لسالمته من الناحيتني الدستورية والقانونيةقانون ب املوافقة على املرسوم -
 
  :لجنةالرأي : ـًالثثا
  
 البحرين يعد من املشاريع اإلستراتيجية فهو ليس جسرا فقـط     -ترى اللجنة أن جسر قطر        -

ـًا لكل املـشاريع      للعبور بني البلدين الشقيقني، ولكنه سوف يشكل         ـًا حيوي ممرا لوجستي
االقتصادية اليت سوف تربط البلدين بدءاً بالربط الكهربائي، ونقل الغاز والبضائع من خالل             

 .مشروع القطار املقترح وغريمها من املشاريع
 
ومن الطبيعي أن تكون هناك تداعيات على البيئة البحرية اليت سوف تنعكس عليهـا           

ـًا بتلك اآلثار            أثناء تشييد اجل   ـًا بالغ سر، لذا توصي اللجنة بأن تويل مؤسسة اجلسر اهتمام
ـًا إلصالح تلك               على البيئة البحرية وأن حتصرها يف أقل األضرار املمكنة، وأن تضع برناجم

 يهدف إىل وضع احللول البديلة ملا قد ينتج مـن أضـرار،             – إن حدثت    –األضرار البيئية   
تنسيق فيما يتعلق حبقوق صيد األمساك، والسماح ملواطين البلدين         والعمل مع الشقيقة قطر لل    

وجدير بالذكر أن وزارة اخلارجية قـد زودت اللجنـة جبميـع            . بالصيد يف املياه اإلقليمية   
الدراسات البيئية ذات الصلة مبشروع اجلسر، فعلى من يرغب يف االطـالع علـى تلـك                

  .الدراسات، الرجوع إىل اللجنة
   

ـًا   :ية اللجنةتوص: رابع
بعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية واالستئناس بـرأي جلنـة             

  ، ويف ضوء ما دار من  ة والبيئة بالسـة املرافق العامـالشؤون املالية واالقتصادية وجلن
  



  
  
  
 

٩١

  
ـ         مناقشات مع ممثلي وزارة اخلارجية و      اة اهليئة العامة حلماية الثروة البحريـة والبيئـة واحلي

  :، وبعد االطالع على مذكرة املستشار القانوين بالس فإن اللجنة توصي مبا يليالفطرية
 

م بالتصديق على اتفاقيـة بـني       ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٩(قانون رقم   ب املرسوماملوافقة على    -
حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بـني البلـدين،          

  .م٢٠٠٦نوفمرب  ٢٢الصادر بتاريخ 
  
  

   املوقر للتفضل بالنظر،،،الس معروض على واألمر
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  عبدالرمحن حممد مجشري                                                أمحد إبراهيم بهزاد
  ون اخلارجية ؤجلنة الش رئيس    ون اخلارجية ؤجلنة الش  رئيسنائب
             واألمن الوطني            والدفاع                واألمن الوطني                      والدفاع 
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  م٢٠٠٧  أبریل ٤:التاریخ 
  
  

  احملرتم  عبدالرمحن حممد مجشري / سعادة السيد الفاضل
  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني

  
ب  ین م بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة  ٢٠٠٦ل  سنة ) ٧٩(مرس  وم بق  انون رق  م  : املوضــوع 

حكوم  ة مملك  ة البح  رین وحكوم  ة دول  ة قط  ر ب  شأن إن  شاء ج  سر ی  ربط ب  ین   

 .م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢البلدین ، والصادر بتاریخ 

 

  
  

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
  م ، أرفق معالي رئیس المجلس، ض من كتاب ھ   ٢٠٠٧ مارس ٢٠بتاریخ  

نون رقم مرسوم بقا، نسخة من ال) م  ٢٠٠٧-٣ -١/ ص ل ت ق      / ٥٧( رقم  

م بالت   صدیق عل   ى اتفاقی   ة ب   ین حكوم   ة مملك   ة البح   رین   ٢٠٠٦ل   سنة ) ٧٩(

 وال صادر بت اریخ   وحكومة دولة قطر ب شأن إن شاء ج سر ی ربط ب ین البل دین ،             

م، إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة ، وذلك لمناقشتھ       ٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢

  .واألمن الوطنيالشؤون الخارجیة والدفاع وإبداء المالحظات علیھ للجنة 

  

م، عق دت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة        ٢٠٠٧ أبری ل    ٤وبتاریخ  

 من دور االنعقاد العادي األول من الف صل الت شریعي    لسادس عشر ا اجتماعھا

، حی ث اطلع ت عل ى م شروع الق انون الم ذكور ومذكرت ھ اإلی ضاحیة ،              الثاني
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امة والبیئ ة فی ھ ، وذل ك    وقرار مجلس النواب بشأنھ، وتقریر لجنة المرافق الع   

  .بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  

وانتھ   ت اللجن   ة إل   ى ع   دم مخالف   ة م   شروع الق   انون لمب   ادئ وأحك   ام    

الدستور، مع لفت انتباه اللجنة إل ى األخ ذ بالتوص یات الت ي ذك رت ف ي الم ادة           

، البحری ة، والبری ة  م ن االتفاقی ة والمتعلق ة بتل وث البیئ ة       ) ب(الفق رة   ) ٩(رقم  

  .والسواحل

  

  : اللجنة رأي

  

م بالتصدیق  ٢٠٠٦لسنة  ) ٧٩(مرسوم بقانون رقم    ترى اللجنة سالمة ال   

على اتفاقیة بین حكومة مملكة البحرین وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء ج سر     

م ؛ م  ن الن  احیتین  ٢٠٠٦ ن  وفمبر ٢٢ وال  صادر بت  اریخ  ی  ربط ب  ین البل  دین ،  

  .الدستوریة والقانونیة

  

  

                                  دالل جاسم الزايد
                                    نائب رئيس

             جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
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  م٢٠٠٧ أبریل ٥: التاریخ 

  

  مالحظات لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة

 على اتفاقیة  بالتصدیق٢٠٠٦لسنة ) ٧٩(بخصوص المرسوم بقانون رقم 

بین حكومة مملكة البحرین وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر یربط بین 

  ٢٠٠٦ نوفمبر ٢٢البلدین الصادر بتاریخ 

 
أحال معالي رئیس مجلس النواب إلى معالي رئیس مجلس الشورى ما انتھى إلیھ    :أوًال

  )٨١( أع    اله وذل    ك إعم    اًال للم    ادة    مجل    س الن    واب بخ    صوص المرس    وم بق    انون   

من الدستور، ومن ثم فقد أح ال مع الي رئ یس مجل س ال شورى ھ ذا المرس وم إل ى لجن ة               

 إلعداد تقریرھا بشأنھ لعرضھ على المجلس،  الوطنيالشؤون الخارجیة والدفاع واألمن

كم   ا أح   ال ھ   ذا المرس   وم إل   ى لجن   ة ال   شؤون المالی   ة      .   باعتبارھ   ا اللجن   ة األص   لیة 

 إل  ى اللجن  ة األص  لیة الم  ذكورة أع  اله ف  ي موع  د  واالقت  صادیة إلب  داء مالحظاتھ  ا ب  شأنھ

  .٢٠٠٧ مارس ٢٠أقصاه ثالثة أسابیع من تاریخ اإلحالة في 

  

 مملك ة البح رین م ع     حكوم ة  وقعت٢٠٠٦في الحادي عشر من شھر یونیو     -١  :ثانیــًا

 . قطر اتفاقیة بشأن إنشاء جسر یربط بین البلدیندولة حكومة 
  

  )٣٧(ح   ت أحك   ام الم   ادة  تفاقی   ات الدولی   ة المندرج   ة ت وھ   ذه االتفاقی   ة، تعتب   ر م   ن اال 

من الدستور، الت ي تعط ي جالل ة المل ك ح ق إب رام المعاھ دات بمرس وم، تك ون لھ ا ق وة                  

الق  انون بع  د إب  الغ مجل  س ال  شورى والن  واب والت  صدیق علیھ  ا ون  شرھا ف  ي الجری  دة       

  .الرسمیة



  
  
  
 

٩٥

ا الثانی  ة معاھ  دات ال  صلح  إال أن الم  ادة الم  شار إلیھ  ا ت  ستثني م  ن ھ  ذا الح  ق ف  ي فقرتھ     

إل خ الت ي یج ب    ... والتحالف والمعاھدات المتعلق ة بأراض ي الدول ة أو ثرواتھ ا الطبیعی ة       

  .لنفاذھا أن تصدر بقانون
  

وھذه االتفاقیة موضوع المذكرة تندرج تحت أحكام الفقرة الثانی ة م ن الم ادة الم ذكورة،              

  .التي لكي تكون نافذة یجب أن تصدر بقانون
  

الت  صدیق عل  ى ھ  ذه االتفاقی  ة لتك  ون ناف  ذة، ل  م یتب  ع الطری  ق االعتی  ادي ول  م     إال أن  -٢

إنم  ا ص  درت بمرس  وم إعم  اال   .   ت  صدر بق  انون بع  د رفعھ  ا إل  ى الھیئ  ة الت  شریعیة   

من الدستور، التي تجیز لجاللة الملك أن ی صدر مراس یم تك ون     ) ٣٨(ألحكام المادة   

عقاد للھیئ ة الت شریعیة أو ف ي فت رة ح ل      لھا قوة القانون، إذا حدث فیما بین أدوار االن       

 .مجلس النواب ما یوجب اإلسراع في اتخاذ تدابیر ال تحتمل التأخیر
 

 ذا المرس وم عل ى مجل س الن واب أوالً     ھ  وجوبـ ـًا وبناء على ھ ذه الم ادة فق د ع رض         

  . على مجلس الشورى إلقراره حالیــًاوالذي انتھى بإقراره ومن ثم فإنھ یعرض

  

ألف المرس  وم بق  انون موض  وع البح  ث م  ن دیباج  ة وم  ادتین، ت  نص الم  ادة      یت    :ثالثـ  ـًا

األولى منھ على التصدیق على اتفاقیة بین حكوم ة مملك ة البح رین وحكوم ة دول ة قط ر         

 ،)٢٠٠٦ یونی و  ١١(بشأن جسر یربط ب ین البل دین والموقع ة ف ي مدین ة المنام ة بت اریخ          

  .أما المادة الثانیة فھي مادة تنفیذیة

  

ولما أن األصل العام ھو أن سن القوانین ھو من اختصاص السلطة التشریعیة،   :ارابعــً

م ن الدس تور،   ) ٣٢(إعماًال لمبدأ الفصل بین السلطات الثالث، الذي نصت علی ھ الم ادة      

ف  ال ی  صدر ق  انون إال إذا أق  ره ك  ل م  ن مجل  س ال  شورى والن  واب أو المجل  س ال  وطني      

  .من الدستور) ٧٠(و ) ٣٥(تین المادوصدق علیھ الملك وفقــًا لنص 
  



  
  
  
 

٩٦

م ن الدس تور ھ ي خ روج     ) ٣٨(حیث إن الرخصة الممنوحة لجاللة الملك وفقـ ـًا للم ادة        

عن األصل العام كما أوضحنا تقتضیھا حالة الضرورة ووجود م ا یوج ب اإلس راع ف ي         

اتخاذ تدابیر ال تحتم ل الت أخیر ف أجیز لجالل ة المل ك الح ق ف ي إص دار مراس یم لھ ا ق وة                     

قانون في غیاب الھیئة التشریعیة ، فإنھ من المتوجب أثناء عرض ھ ذه المراس یم عل ى      ال

مجل  س ال  شورى والن  واب تق  دیم األس  باب ، المب  ررات الموض  وعیة والت  ي ال تحتم  ل         

دة ـوم بق  انون خروجـ  ـًا ع  ن األص  ل والقاع   ـة إل  ى إص  دار ھ  ذا المرس   ـالت  أخیر والداعی  

  .العامة 
  

  .ة مبررات ھذا اإلصدار معقود بالكامل للسلطة التشریعیةوتقدیر مدى سالمة أو كفای
  

ولقد قدمت الحكومة ممثلة في وزارة الخارجیة فعًال م ا رأت ھ م ن أس باب ومب ررات         -٢

إال أن لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة وكذلك لجنة .  إلصدار ھذا المرسومةموجب

م دستوریة المرس وم وأوص تا   المرافق العامة والبیئة في مجلس النواب قد قررتا عد         

المجلس بعدم الموافقة علیھ لعدم كفایة األس باب الموجب ة وخوفـ ـًا م ن توس یع دائ رة          

  . من الدستور) ٣٨(المبررات الداعیة الستعمال المادة 
  

 قد توجھ رأیھ إلى وجاھة األسباب التي نواب الموقرفإن مجلس ال،  وبالرغم من ذلك-٣

ة الضرورة الملحة لإلسراع بصدور ھذا القانون بمرسوم ساقتھا الحكومة بتوفر حال

 لجنت اه الم ذكورتان  م ن الدس تور وخ الف م ا اتجھ ت إلی ھ         ) ٣٨(ك م الم ادة     حإعماًال ل 

  .وقرر الموافقة على المرسوم 
  

أما األسباب الموجبة وحالة الضرورة التي اقتضت اإلسراع في إصدار ھ ذا             :خامســًا

  م   ن الدس   تور فق   د أوض   حتھا الحكوم   ة ممثل   ة    ) ٣٨ (حك   م الم   ادة بالق   انون بمرس   وم  

  : الخارجیة بما یليوزارةفي 
  

 :موجبات اإلسراع في إصدار المرسوم بقانون -١

یعتب  ر الت  صدیق عل  ى االتف  اقیتین م  ن قب  ل مملك  ة البح  رین ودول  ة قط  ر األس  اس            -

) ب(لسریانھما وبالتالي البدء في تنفیذ مشروع الجسر، وفي ھذا الشأن تنص الفقرة 



  
  
  
 

٩٧

من اتفاقیة إنشاء الجسر على أن تتفق الدولتان في خالل ش ھرین م ن   ) ١(ن المادة   م

  .بدء سریان االتفاقیتین على جدول زمني لبناء الجسر
  

ویقوم مجل س إدارة مؤس سة الج سر ببن اء وتنفی ذ م شروع الج سر، وف ي ھ ذا ال شأن                 

 تق وم ت شیید   من اتفاقیة إنشاء الجسر عل ى أن تت ولى المؤس سة فیم ا          ) ٣(تنص المادة   

  .وإدارة منطقة حرم الجسر
  

ومجل س إدارة مؤس سة الج سر، عن دما یتخ  ذ الخط وات الالزم ة لت شیید الج سر، ل  ن         

ینطلق من فراغ وإنما سینطلق استناًدا إلى دراسات فنیة ومالیة تم إعدادھا في إط ار   

  .أعمال اللجنة البحرینیة القطریة المشتركة بشأن الجسر
  

الیة بیانات وتقدیرات بشأن تمویل بن اء وإن شاء الج سر ال ذي       وتتضمن الدراسات الم   -

 كیل ومتًرا ب ین مملك ة البح رین ودول ة قط ر ، والتق دیرات األولی ة               ٤٠سیمتد لمسافة   

بلی   ون دوالر أمریك    ي             ) ٣،٩-٣(الخاص   ة بتكلف    ة اإلن   شاء تت    راوح ب   ین ح    والى    

ن  دما تق  دم العط  اءات م  ن  وبطبیع  ة الح  ال س  تكون ھن  اك تق  دیرات أكث  ر تحدی  ًدا ع  ( 

، ولق د  فیما یعتمد علیھ على أسواق الم ال ، وإن مثل ھذا التمویل سیعتمد ) المقاولین  

 . م ٢٠٠٧بنیت تقدیرات التكلفة على أساس أن التشیید سیبدأ في ینایر 
  

ال شك أن مثل ھذه التقدیرات یمكن أن یلحق بھ ا تغیی رات كبی رة بالزی ادة ف ي تكلف ة         -

لتأخیر في اتخاذ الخط وات ال ضروریة عل ى وج ھ ال سرعة لتنفی ذه،        المشروع حال ا  

ومن ھنا تت ضح األھمی ة الحیوی ة لعن صر الوق ت ف ي إق رار ھ ذا الم شروع الحی وي                    

واالس   تراتیجي وض   رورة تف   ادي اآلث   ار ال   سلبیة الت   ي تترت   ب عل   ى الت   أخیر ف   ي    

 .المصادقة ومن ثم البدء في تنفیذ المشروع
 

 .قامت دولة قطر بالتصدیق على اتفاقیتي الجسر) م ٢٠٠٦ نوفمبر ١٩(بتاریخ  -
 

وعلى ضوء ما سبق من جوان ب مالی ة واقت صادیة وسیاس یة والم صلحة البادی ة ف ي              -

اإلس  راع بالت  صدیق عل  ى االتف  اقیتین وھ  ي الموجب  ات الت  ي تب  رر س  رعة ذل  ك ت  م        



  
  
  
 

٩٨

 بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة إن  شاء  ٢٠٠٦ل  سنة ) ٧٩(إص  دار المرس  ومین بق  انون رق  م 

 بالت صدیق  ٢٠٠٦ل سنة  ) ٨٠(ر یربط بین مملكة البح رین ودول ة قط ر ، ورق م              جس

 . البحرین–على اتفاقیة إنشاء مؤسسة جسر قطر 
 

وف ي ذات ال سیاق ال ذي یظھ ر الحاج ة المت سارعة التخ اذ الخط وات الالزم ة لتنفی ذ            -

 دی سمبر  ٢٥مشروع الج سر ت م ت شكیل مجل س إدارة مؤس سة الج سر، واجتم ع ف ي              

 .م التخاذ ما یلزم من إجراءات لتنفیذ االتفاقیتین ٢٠٠٧ ینایر ١٨م ، ٢٠٠٦
 

 : م للدستور٢٠٠٦لسنة ) ٧٩(عدم مخالفة المرسوم بقانون رقم  -٢
  

تتضح عدم ھذه المخالفة بجالء، عند استعراض بنود االتف اقیتین القائم ة عل ى اتف اق         

ی ة والرس ومات   كل من الطرفین على إنشاء جسر یربط بینھما وفقـًا للمواصفات الفن  

والمخطط   ات الت   ي ت   م إقرارھ   ا بواس   طة اللجن   ة التأسی   سیة الم   شتركة البحرینی   ة    

القطری  ة، وذل  ك وفق  ـًا لج  دول زمن  ي ی  تم إق  راره م  ن الط  رفین، وتخ  صیص ح  رم      

للجسر من األراضي والمناطق البحریة في البلدین، على أن یلتزم كل من الط رفین           

م، وإن  شاء مؤس سة ت  سمى  ١٩٨٢ البح  ار ل سنة  بأحك ام اتفاقی  ة األم م المتح  دة لق انون   

تت  ولى إن  شاء الج  سر وإدارت  ھ واس  تغاللھ وت  شغیلھ   ) مؤس  سة ج  سر قط  ر البح  رین (

وصیانتھ، ویكون الجسر ملك ـًا م شتركـًا للبل دین، وتت ولى مؤس سة الج سر م سؤولیة           

 لل  شروط الت  ي  طبقـ  ـًَات  دبیر بع  ض م  صادر التموی  ل الالزم  ة لبن  اء وإدارة الج  سر     

ھ  ا ص   حیحة وبمراع   اة أحك   ام اتفاقی   ة إن   شاء مؤس   سة الج   سر، عل   ى أال ی   تم   تعتبر

االقتراض أو تحمل أي التزام ات مالی ة م شابھة إال بع د موافق ة م سبقة م ن البل دین،                

وأن تكون الوالی ة القانونی ة لك ل دول ة عل ى الج زء ال ذي یق ع ف ي أرض ھا م ن ح رم                

تك ون مق ًرا   ) ة الخ دمات منطق  (، كما تضمن المشروع منطقة ت سمى     الجسرومنطقة  

كم ا ت ضمنت بن ود االتف اقیتین األحك ام المتعلق ة       .  لإلدارات الحكومیة لك ال الط رفین     

  .بالسالمة وحمایة البیئة والترتیبات األمنیة وتسویة المنازعات واألحكام الختامیة
  



  
  
  
 

٩٩

من كل ما سلف بیانھ یتضح أن ھذا المرسوم إذ رف ع إل ى الھیئ ة الت شریعیة إلق راره       

م ن الدس تور ق د اس توفى ش روطھ الدس توریة       ) ٣٨( المدد التي قررتھا المادة    ضمن

 بت وفر  یـ ـًا المعلقة على شرط إقرار الھیئ ة الت شریعیة ل ھ إذا رأت واقتنع ت موضوع          

 خروجـ ـًا  الت أخیر ل صدوره بمرس وم    تحتم ل حالة الضرورة التخاذ تدابیر عاجلة ال  

  . على األصل والقاعدة العامة

  

  :شؤون المالیة واالقتصادیةرأي لجنة ال
  

ناق  شت اللجن  ة المرس  وم بق  انون الم  ذكور وذل  ك ف  ي اجتماعھ  ا الث  امن ال  ذي عق  د     : أوًال

  .م٢٠٠٧ أبریل ٤بتاریخ 
  

تدارس  ت اللجن  ة ال  رأي الق  انوني ال  وارد ف  ي الم  ذكرة المقدم  ة م  ن قب  ل األس  تاذ     : ثانی  ـًا

تي ت م استعراض ھا ف ي ھ ذا     محسن حمید مرھون المستشار القانوني لشؤون اللجان، وال      

التقری  ر، وبع  د البح  ث والمداول  ة، ارت  أت اللجن  ة الموافق  ة عل  ى م  ا انتھ  ى إلی  ھ مجل  س      

  بالت صدیق عل ى اتفاقی ة ب ین    ٢٠٠٦لسنة ) ٧٩(النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم      

 قطر بشأن إنشاء جسر یربط بین البلدین ال صادر    دولة  مملكة البحرین وحكومة   حكومة

  .٢٠٠٦نوفمبر  ٢٢بتاریخ 
  

 الموقرة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيوبذلك تقدم اللجنة رأیھا إلى لجنة 

  .التخاذ ما تراه مناسبـًا في ھذا الشأن

  

  

  

  خالد حسین المسقطي

 رئیس لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة



  
  
  
 

١٠٠

  م٢٠٠٧ أبریل ٩: التاریخ 

  املرافق العامة والبيئةمالحظات جلنة 
 بالتصديق على اتفاقية بني ٢٠٠٦لسنة ) ٧٩(املرسوم بقانون رقم خبصوص 

حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بني 
  م٢٠٠٦ نوفمرب ٢٢البلدين الصادر بتاريخ 

 

أحال معالي رئیس مجلس النواب إلى معالي رئیس مجلس الشورى ما انتھى إلیھ    :أوًال

  )٨١( أع    اله وذل    ك إعم    اًال للم    ادة    رس    وم بق    انون مجل    س الن    واب بخ    صوص الم  

من الدستور، ومن ثم فقد أح ال مع الي رئ یس مجل س ال شورى ھ ذا المرس وم إل ى لجن ة               

 إلعداد تقریرھا بشأنھ لعرضھ على المجلس،  الوطنيالشؤون الخارجیة والدفاع واألمن

 ق العام ة والبیئ ة  المراف  كم ا أح ال ھ ذا المرس وم إل ى لجن ة             .   باعتبارھا اللجنة األص لیة   

  .أعاله إلبداء مالحظاتھا بشأنھ إلى اللجنة األصلیة المذكورة 
  

األسباب الموجبة وحالة الضرورة التي اقتضت اإلسراع في إصدار ھذا القانون   :اثانیـً

  م      ن الدس      تور فق      د أوض      حتھا الحكوم      ة ممثل      ة ) ٣٨(حك      م الم      ادة ببمرس      وم 

  :  الخارجیة بما یليوزارةفي 
 

 من قبل مملكة البحرین ودولة قط ر األس اس ل سریانھا    ةصدیق على االتفاقی یعتبر الت  -

من المادة ) ب(وبالتالي البدء في تنفیذ مشروع الجسر، وفي ھذا الشأن تنص الفقرة      

 خالل شھرین من ب دء س ریان   -من اتفاقیة إنشاء الجسر على أن تتفق الدولتان        ) ١(

 . على جدول زمني لبناء الجسر-ةاالتفاقی
 

یقوم مجل س إدارة مؤس سة الج سر ببن اء وتنفی ذ م شروع الج سر، وف ي ھ ذا ال شأن            و -

م  ن اتفاقی  ة إن  شاء الج  سر عل  ى أن تت  ولى المؤس  سة ت  شیید وإدارة  ) ٣(ت  نص الم  ادة 

 .منطقة حرم الجسر



  
  
  
 

١٠١

مجلس إدارة مؤسسة الجسر، عندما یتخذ الخطوات الالزمة لتشیید الج سر، ل ن          إن   -

استناًدا إلى دراسات فنیة ومالیة تم إعدادھا في إطار ینطلق من فراغ وإنما سینطلق     

  .أعمال اللجنة البحرینیة القطریة المشتركة بشأن الجسر
  

تتضمن الدراسات المالیة بیان ات وتق دیرات ب شأن تموی ل بن اء وإن شاء الج سر ال ذي           -

 كیلومتًرا بین مملكة البحرین ودولة قط ر ، والتق دیرات األولی ة      )٤٠(سیمتد لمسافة   

ن دوالر یی   بال) ٣،٩(بالی   ین و) ٣( ح   واليخاص   ة بتكلف   ة اإلن   شاء تت   راوح ب   ین  ال

وبطبیعة الحال ستكون ھناك تقدیرات أكثر تحدیًدا عن دما تق دم العط اءات       ( أمریكي  

، وق  د بنی  ت  عل  ى أس  واق الم  ال  ، وإن مث  ل ھ  ذا التموی  ل س  یعتمد    ) م  ن المق  اولین  

 . م ٢٠٠٧ي ینایر تقدیرات التكلفة على أساس أن التشیید سیبدأ ف
  

ال شك أن مثل ھذه التقدیرات یمكن أن یلحق بھا تغییرات كبیرة بالزیادة ف ي تكلف ة       و -

المشروع حال التأخیر في اتخاذ الخط وات ال ضروریة عل ى وج ھ ال سرعة لتنفی ذه،          

ومن ھنا تت ضح األھمی ة الحیوی ة لعن صر الوق ت ف ي إق رار ھ ذا الم شروع الحی وي                    

ثار السلبیة التي تترتب على التأخیر في المصادقة وم ن ث م     تفادي اآل لواالستراتیجي  

 .البدء في تنفیذ المشروع
 

 .ة تفاقیاال  ھذهم  قامت دولة قطر بالتصدیق على٢٠٠٦ نوفمبر ١٩بتاریخ  -
 

ي وعلى ضوء ما سبق من جوان ب مالی ة واقت صادیة وسیاس یة والم صلحة البادی ة ف             

 تم إص دار  ،جبات التي تبرر سرعة ذلك وھي الموةاإلسراع بالتصدیق على االتفاقی  

 بالت صدیق عل ى اتفاقی ة إن شاء ج سر ی ربط       ٢٠٠٦ل سنة  ) ٧٩(المرسوم بقانون رقم   

 . بین مملكة البحرین ودولة قطر
 

 ال ذي یظھ ر الحاج ة المت سارعة التخ اذ الخط وات الالزم ة لتنفی ذ               ذات ھ  وفي ال سیاق   -

 دی سمبر  ٢٥تم ع ف ي   مشروع الج سر ت م ت شكیل مجل س إدارة مؤس سة الج سر، واج           

  .ةم التخاذ ما یلزم من إجراءات لتنفیذ االتفاقی٢٠٠٧ ینایر ١٨م ، ٢٠٠٦



  
  
  
 

١٠٢

  :املرافق العامة والبيئة رأي جلنة 

 ال ذي  الح ادي ع شر  ناقشت اللجنة المرسوم بق انون الم ذكور وذل ك ف ي اجتماعھ ا            : أوًال

  . م٢٠٠٧ أبریل ٨عقد بتاریخ 
  

ورأت أن م  شروع الج  سر یع  د أح  د ال  دعائم   ،انونالمرس  وم بق  تدارس  ت اللجن  ة : ثانی  ـًا

االقتصادیة الواعدة لمنطقة الخلیج وخاصة لمملكة البحرین، فھو سیفتح مج االت كبی رة      

م ن الن  احیتین االقت  صادیة واالجتماعی ة، وسی  سھل حرك  ة انتق ال األس  ر، باإلض  افة إل  ى    

 وبع  د البح  ث  . وتعزی  ز ف  رص االس  تثمارات الم  شتركة   ةفوائ  ده االقت  صادیة وال  سیاحی 

والمداولة، ارتأت اللجنة الموافقة على ما انتھى إلیھ مجلس النواب بخصوص المرسوم       

 مملك  ة البح  رین  حكوم  ة بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة ب  ین م٢٠٠٦ل  سنة ) ٧٩(بق  انون رق  م 

 ن  وفمبر ٢٢ قط ر ب شأن إن شاء ج سر ی ربط ب ین البل دین ال صادر بت اریخ           دول ة وحكوم ة 

  .م ٢٠٠٦
   

التزام الجھة المختصة بتقلیل األض رار الناتج ة ع ن تنفی ذ      دت اللجنة ضرورة  أك :ـًالثـثا

الم  شروع، وع  دم ت  سببھ ف  ي تل  وث البیئت  ین البری  ة والبحری  ة، وتع  ریض بیئ  ة المراف  ق    

البحریة أو البریة أو السفن أو معدات الصید إلى أي ضرر، كما طالبت بإجراء دراس ة    

ل بالتوازن البیئي ج راء عملی ة ال ردم، وارتف اع     مكثفة لتقلیل المخاطر المحتملة كاإلخال    

نسبة التعكر، ویجب أن تكون ھناك إجراءات وقائیة للحد من اآلثار السلبیة على أم اكن     

  . تكاثر األسماك، وذلك للحفاظ على الثروة السمكیة 
  

 الموقرة الشؤون الخارجیة والدفاع واألمن الوطنيوبذلك تقدم اللجنة رأیھا إلى لجنة 

  . خاذ ما تراه مناسبـًا في ھذا الشأنالت

  

  فؤاد أمحد احلاجي 
 املرافق العامة والبيئةرئيس جلنة 



  
  
  
 

١٠٣

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٣(ملحق رقم 

تقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع 
 مشروع قانون خبصوصواألمن الوطين 

ديق على اتفاقية تأسيس املؤسسة بالتص
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ، 

لسنة ) ١٣(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
   . م ٢٠٠٧

 



  
  
  
 

١٠٤

  م٢٠٠٧  أبريل ١٠ : التاريخ
  والدفاع واألمن الوطني ون اخلارجيةؤ الشتقرير جلنة

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس املؤسسة الدولية  خبصوص 
  سالمية لتمويل التجارة، املرافق للمرسوم امللكي اإل

  م٢٠٠٧لسنة ) ١٣(رقم 

م رفع صاحب املعايل السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس          ٢٠٠٧مارس   ١٣بتاريخ  
جملس النواب إىل صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس الشورى مشروع              

ات الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، املرافـق       قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس املؤسس     
  .وما انتهى إليه جملس النواب يف هذا الصدد. م٢٠٠٧لسنة ) ١٣(للمرسوم امللكي رقم 

م أحال صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس          ٢٠٠٧مارس   ٢٠وبتاريخ  
ية والدفاع واألمن   الس مشروع القـــانون املذكور و مرفقاته إىل جلنة الشؤون اخلارج         

  .الوطين لدراسته و إعداد تقرير بشأنه لرفعه إىل الس

ـًا بتــاريخ       م ناقشت فيـه مـشروع      ٢٠٠٧أبريل   ٨وقد عقدت اللجنة اجتماع
  :القانون وتدارست نصوص االتفاقية، و قد دعت اللجنة إىل اجتماعها كالً من

 :وزارة املالية، وحضر عنها كل من •

مدير إدارة العالقـات االقتـصادية       لبحممد علي طاالسيـد  .١
 .اخلارجية

  .مدير إدارة الشؤون القانونية   عبدالكرمي حممد بوعاليالسيد  .٢
  

  : كل من  من جملس الشورىحضر اجتماع اللجنة
 . املستشار القانوين للمجلس     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .٤
 انون جلؤاملستشار القانوين لش      األستاذ حمسن محيد مرهون .٥
 . الس                 
 .أخصائي قانوين بالس       اآلنسة ميادة جميد معارج .٦



  
  
  
 

١٠٥

م، تلقت اللجنة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية        ٢٠٠٧ مارس   ٢٥وبتاريخ  
   )مرفق. ( بشأن مشروع القانون

م، تلقت اللجنة تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتـصادية         ٢٠٠٧أبريل   ٥وبتاريخ  
   )مرفق(  .وع القانونبشأن مشر

  

ـًاأمحـد إبراهيـم ـزاد  وقد مت اختيار سعادة العضو                  ، وسعادة العـضو  مقررا أصلي
ـًامحـد مبـارك النـعيمي   . مقررا احتياطي

  

  .أمني سر اللجنة خولـة حسـن هاشـمتولت أمانة السر السيدة 
  

  :رأي ممثلي اجلهات احلكومية املختصة: أوالً
  

 :املاليةوزارة  •
 إن ضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة جاءت للتعامل بفاعلية يف متويل وتنمية -

 سوق واعدة ضمن جمموعة البنك اإلسالمي، وذلك بإجياد التجارة بني الدول األعضاء
) ٥٥( من - فضالً عن الديباجة–وتتألف االتفاقية . بينهاللتجارة  للتمويل اإلسالمي

، ؤسسة والغرض منها ومقرها ورأس ماهلا وحتديد مسؤوليااتتناول مهام املمادة، 
العديد من املواد اإلجرائية والقضائية اليت حتفظ وتضمن استمرارية املؤسسة  إضافة إىل
  .وجناحها

ر يف الـدول األعـضاء       الفق وحماربة األعباء االقتصادية     إن من شأن االتفاقية ختفيف     -
ارد للبنك اإلسالمي للتنمية لتمويـل الـصادرات         املزيد من املو   األقل منوا، وتوفري  
 توسـيع التبـادل     كما توفر الضمانات الضرورية للمساعدة على     واالستثمارات،  

  .يف جمال الصادراتباإلضافة إىل تعزيز قدراا التجاري بني الدول األعضاء، 
حرين على املسارعة بالتصديق على االتفاقية، حيث إن توقيع مملكة الب          ت الوزارة حث -

ـًا كبريا هلا، كما أا ال تتعارض مع دستور مملكة البحـرين               عليها سيكون مكسب
  .وقوانينها

  



  
  
  
 

١٠٦

ـًا   :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى: ثاني
  

 .   املوافقة على املشروع بقانون لسالمته من الناحيتني الدستورية والقانونية-
ـًاثا   :لجنةالرأي : لث
  

إنشاء مؤسسة دولية مستقلة ضمن جمموعة البنك يف تكمن ة هذه االتفاقية  أمهيإن -
التجارة البينية بني الدول األعضاء بالبنك، وتطوير التنمية تعزيز اإلسالمي للتنمية تعمل على 

االقتصادية للدول اإلسالمية عن طريق توسيع التبادل التجاري فيما بينها، وإن التصديق على 
الاالتفاقية سوف يفضي إىل املزيد من التسهيالت يف هذا ا. 

 إن توقيع مثل هذه االتفاقيات يصب يف صاحل مملكة البحرين فيساعد على تنمية التجارة -
 أواصر العالقات االقتصادية والتجارة البينية بينها وبني الدول األخرى، كما يعمل على تعزيز

  .واالجتماعية

ـًا   :توصية اللجنة: رابع
 دار من مناقشات، وبعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية          يف ضوء ما  

  :واالستئناس برأي جلنة الشؤون املالية واالقتصادية بالس، فإن اللجنة توصي مبا يلي
مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تأسيس املؤسسة الدوليـة اإلسـالمية   املوافقة على   -

 .م من حيث املبدأ٢٠٠٧لسنة ) ١٣(لمرسوم امللكي رقم لتمويل التجارة، املرافق ل
  .املوافقة على مواد املشروع كما وردت من احلكومة دون تعديل -

  

  مشــروع القانــون
    :الديباجة .١

  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة املوقرة

  .ملك مملكة البحرين     حنن محد بن عيسى آل خليفة" 
   بعد االطالع على الدستور،



  
  
  
 

١٠٧

 اتفاقية تأسيس املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة املوقعة يف مدينة الكويـت             وعلى 
   ،٢٠٠٦مايو  ٣٠بتاريخ 

  " .  :أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
  :توصية اللجنة

  .املوافقة على نص الديباجة كما ورد من احلكومة -  

  : ىلاملادة األو. ٢
  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

صودق على اتفاقية تأسيس املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة املوقعـة يف مدينـة              "
  ". ، واملرافقة هلذا القانون٢٠٠٦مايو  ٣٠الكويت بتاريخ 

  : توصية اللجنة
  .املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة -

  : املادة الثانية. ٣
  :نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة

 تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ نشره        - كل فيما خيصه     –على الوزراء   "
  ." الرمسية يف اجلريدة 

  :    توصية اللجنة
  .املوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة   -          

  للتفضل بالنظر،،، املوقر الس معروض على واألمر

   عبدالرمحن حممد مجشري                                                أمحد إبراهيم بهزاد
  ون اخلارجية ؤجلنة الش رئيس    ون اخلارجية ؤجلنة الش  رئيسنائب
              واألمن الوطني           والدفاع             واألمن الوطني                         والدفاع 



  
  
  
 

١٠٨

  م٢٠٠٧ مارس ٢٥ :التاریخ 
  احملرتم  عبدالرمحن حممد مجشري / سعادة السيد الفاضل

  رئيس جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطني
  

بالتصدیق على اتفاقیة تأسیس المؤسسة الدولی ة  (     ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم  :املوضوع 

 .م٢٠٠٧لسنة ) ١٣(فق للمرسوم الملكي رقم اإلسالمیة لتمویل التجارة ، المرا
  

  ...السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  م ، أرف    ق مع    الي رئ   یس المجل    س، ض    من كتاب    ھ  ٢٠٠٧ م    ارس ٢٠بت   اریخ  

  (  ) م   شروع ق   انون رق   م   ، ن   سخة م   ن  ) م ٢٠٠٧-٣ -١/ ص ل ت ق  / ٦٠( رق   م 

إلسالمیة لتمویل التجارة ، بالتصدیق على اتفاقیة تأسیس المؤسسة الدولیة ا(     ) لسنة  

، إل  ى لجن  ة ال  شؤون الت  شریعیة    م ٢٠٠٧ل  سنة ) ١٣(المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م    

ال شؤون الخارجی ة وال دفاع    والقانونیة ، وذلك لمناقشتھ وإب داء المالحظ ات علی ھ للجن ة           

  .واألمن الوطني

م، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة  ٢٠٠٧ م    ارس ٢٥وبت    اریخ 

،  م  ن دور االنعق  اد الع  ادي األول م  ن الف  صل الت  شریعي الث  اني لراب  ع ع  شرا اعھ  ااجتم

حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة ، وق  رار مجل  س      

مالی   ة واالقت   صادیة فی   ھ ، وذل   ك بح   ضور   ال   شؤون الالن   واب ب   شأنھ، وتقری   ر لجن   ة   

  .المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس

  .ھت اللجنة إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستوروانت

                              :رأي اللجنة 

 تأسیس ةتفاقیابالتصدیق على (     ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم ترى اللجنة سالمة 

) ١٣(المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 

   .؛ من الناحیتین الدستوریة والقانونیةم ٢٠٠٧لسنة
  

  حممد هادي احللواجي                                                       
  ةــــــة والقانونيــــرئيس جلنة الشؤون التشريعي           



  ١٠٩

  م٢٠٠٧ أبریل ٥:   التاریخ 

          املوقـــــرعبدالرمحن حممد مجشري / األستاذ سعادة
  جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيس ـرئي 

  
  

  ،،تحیة طیبة وبعد،
  

) ٢٠٠٧ - ٣ - ٣/ ص ل م ق/ ٦١(إلش ارة إل ى خط اب مع الي رئ یس المجل س رق  م       با 

، ب  شأن طل  ب مرئی  ات ومالحظ  ات لجن  ة ال  شؤون المالی  ة    م٢٠٠٧م  ارس ٢٠الم  ؤرخ ف  ي  

 تأس یس المؤس سة الدولی ة    بخصوص مشروع قانون بالت صدیق عل ى اتفاقی ة        واالقتصادیة  

  .م٢٠٠٧لسنة ) ١٣(اإلسالمیة لتمویل التجارة المرافق للمرسوم الملكي رقم 
  

  :فإن اللجنة تود اإلفادة بما یلي

    ناق     شت اللجن     ة م     شروع الق     انون الم     ذكور ف     ي اجتماعھ     ا الث     امن ال     ذي عق     د      :أوًال

  .م٢٠٠٧ أبریل ٤بتاریخ 

نوني الذي طرحھ األستاذ محسن حمید مرھ ون المست شار    استمعت اللجنة إلى الرأي القا  :ثانیــًا

الق  انوني ل  شؤون اللج  ان، كم  ا اطلع  ت عل  ى تقری  ر لجن  ة ال  شؤون المالی  ة واالقت  صادیة   

بمجلس النواب بشأنھ، وبعد البحث والمداولة ارتأت اللجنة الموافقة على م ا انتھ ى إلی ھ        

 تأس  یس المؤس  سة مجل  س الن  واب بخ  صوص م  شروع الق  انون بالت  صدیق عل  ى اتفاقی  ة  

  الدولی          ة اإلس          المیة لتموی          ل التج          ارة المراف          ق للمرس          وم الملك          ي     

 وذلك إدراكــًا من اللجنة بأھمیة ھذه االتفاقیة التي سوف ت ساھم  ٢٠٠٧لسنة ) ١٣(رقم  

  .في تعزیز وتمویل التجارة بین الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمیة
  

  ی  ة وال  دفاع واألم  ن ال  وطني التخ  اذ    شؤون الخارجوب  ذلك تق  دم اللجن  ة رأیھ  ا إل  ى لجن  ة ال        

  .ما تراه مناسبــًا في ھذا الشأن

  ،،،االحترامو  بقبول فائق التقدیرسعادتكموتفضلوا 
  

  خالــد حسيـن املسقطــي                  

   رئيـس جلنـة الشـؤون املالية واالقتصادية          



  ١١٠

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٤(ملحق رقم 

التقرير التكميلي للجنة اخلدمات 
من مشروع قانون ) ١١(خبصوص املادة 

بإنشاء مجعية مرشدات البحرين ، املرافق 
لسنة ) ٥٤(للمرسوم امللكي رقم 
  . م ٢٠٠٤

 



  ١١١

  

  م٢٠٠٧ أبريل ٥ :التاريخ 
  بشأنالتقرير التكميلي األول للجنة اخلدمات 

  من) ١١(املادة 
  بإنشاء مجعية مرشدات البحرين،(        ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

  :مقدمــة
  

رئيس السيد علي بن صاحل الصاحل       صاحب املعايل    أرسلم    ٢٠٠٧ فرباير   ٢٧بتاريخ    
ـًا برقم    الشورى   جملس إىل جلنة اخلدمات بناء     ) ٢٠٠٧-٢ -١/ ص ل خ ت      /٣٤( خطاب

م ، بإعادة دراسة املـادة  ٢٠٠٧ فرباير ٢٦على قرار الس يف جلسته التاسعة املنعقدة بتاريخ   
املرافـق   ، بإنشاء مجعية مرشدات البحـرين ( ) لسنة  ( ) مشروع قانون رقم    من  ) ١١(رقم  

   . ليعرض على السبشأاعداد تقرير  ، وإم٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(للمرسوم امللكي رقم 
  
  :إجــراءات اللجنــة: أوالً

  املعادة مـن مـشروع القـانون يف االجتماعـات         ) ١١(ناقشت اللجنة املادة رقم      )١(
 : التالية 

 
 .م ٢٠٠٧ فرباير ٢٨بتاريخ      االجتماع احلادي عشر -

 . م ٢٠٠٧ مارس ١٨بتاريخ     االجتماع اخلامس عشر -

 .م ٢٠٠٧ مارس ٢٥بتاريخ      السابع عشراالجتماع -
  
  



  ١١٢

، حيث يف االجتماع احلادي عشر ممثلو وزارة التربية والتعليم     وبدعوة من اللجنة، شارك      )٢(
 :حضر كل من 

  

 .وكيـل الـوزارة لشؤون التعليم واملناهج        الدكتور إبراهيم حممد جناحي  .١
 .ـن العــام ـلس التعليم العـايلاألمي                الدكتور علوي اهلامشي  .٢
  الوكيل املساعد للخدمات التربوية واألنشطة       الدكتور خالد إمساعيل العلوي .٣

 . الطالبية                                                  
 .ــمستشـار وزيـر التربـية والتعلي م          الدكتور جمدي املتويل السيد .٤
  .وزارةـار التربوي للــاملستش   لواحد عبداهللا يوسفالدكتور عبدا .٥
  .مدير إدارة شؤون املنظمات واللجان بالوكالة            السيد حممد صاحل احلداد   .٦
 ةـة والكشفيـة الرياضيـمدير إدارة  التربي       الدكتورة شيخة يوسف اجليب  .٧

 .رشدات وامل                                                 
                    .رئيــس املنظمــات                     أمينة عيسى أمحد  .٨

                               

حيث  وزارة التربية والتعليم     ممثلو  اخلامس عشر   االجتماع شارك يف  اللجنة   وبدعوة من  )٣(
 :حضر كل من

 

 .ن التعليم واملناهج وكيل الوزارة لشؤو  ي جناح حممدالدكتـور إبراهيم. ١      
 ة ـمدير إدارة التربية الرياضية والكشفي  بالدكتورة شيخة يوسف اجلي. ٢      

  .واملرشدات 
 .وزيــر ـمستشــار سعــادة ال    الدكتور جمدي متويل يوسف.٣      
 .ونيـــة ـثــة قانـباح  األستـاذة أمسـاء الدوسري. ٤      

 

 :تماع اخلامس عشر وبدعوة من اللجنة شارك يف االج )٤(
 

  . األمني العام للمجلس األعلى للمرأة   سعادة األستاذة لولوة صاحل العوضي .١



  ١١٣

 النائب الثاين لـرئيس     أليس توماس مسعان   سعادة األستاذة حضرت اجتماعات اللجنة     •
 .الس 

  

 : شارك يف اجتماع اللجنة  كل من •
 

 . سـلمجللوين ـار القانــاملستش  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني. ١
 . ن جلان السوؤاملستشار القانوين لش  ونــن محيد مرهـاألستاذ حمس.٢

 

 .سهري عبداللطيف توىل أمانة سر اللجنة السيدة  •

   :الس األعلى للمرأةرأي  : ـًاثاني

ن املادة األوىل من املشروع نصت على متتع اجلمعية بالشخصية االعتبارية، ومفـاد             إ     
حيتني القانونية والشرعية هو متتع هذه اجلهة باالستقاللني اإلداري واملايل، يف           ذلك من النا  

حني أن هذه االستقاللية تتماحى بنص املادة الثالثة من القانون ذاته، والذي منح الـوزارة    
) ١٥(حق اإلشراف اإلداري واملايل والتربوي والثقايف وهو ما يتناىف أيضا مع نص املادة              

ع، كما أن هناك تقاطعا بني اختصاص هذه اجلمعية واختصاص الـس            من هذا املشرو  
ـًا لألمر امللكي             األعلى للمرأة باعتباره اجلهة الرمسية املعنية بالنهوض باملرأة البحرينية وفق

من املادة اخلامسة   ) ج(و  ) ب(الصادر بإنشائه، ويتضح التقاطع واالزدواجية يف الفقرتني        
) ج(و) ب(الضرورة حتتم إعادة صياغة املادة الثالثة والفقـرتني         من املشروع، وعليه فإن     

  . من املادة اخلامسة 
ـًاثا    :وزارة التربية والتعليمرأي  : لث

 وزارة التربية والتعليم  إشراك الس األعلى للمرأة يف هذه اجلمعية وترحـب                   تؤيد
       ا ال تستطيع تغيري املواد حسب رأي اذه الفكرة، إال أ الس األعلى؛ ألن يف ذلك تغيري

  .كليا وجذريا للقانون مما سيترتب عليه تعطيل املشروع 



  ١١٤

  
ـًا   :ة ـرأي اللجن : رابع

  
من مشروع القانون دراسة مستفيضة، واستمعت ) ١١(     بعد أن درست اللجنة املادة رقم 

لس األعلى للمرأة ملرئيات ومالحظات وزارة التربية والتعليم، واطلعت على مالحظات ا
حول املشروع بقانون، وبعد التشاور والنقاش مع اجلهات املعنية ذات العالقة باملوضوع، 
رأت اللجنة اإلبقاء على نص املادة كما هي دون تغيري باالتفاق مع وزارة التربية والتعليم، أما 

 هذه العضوية، كما األعلى للمرأة فقد مت االعتذار من قبل الس عن بالنسبة لعضوية الس
ناقشت اللجنة عضوية ممثل عن اجلامعات اخلاصة يف جملس اإلدارة ومل جتد مربرا كافيا لذلك، 
إذ أن الس سيكون برئاسة سعادة وزير التربية والتعليم الذي هو يف الوقت نفسه رئيس 

أما النص على . جملس التعليم العايل والذي تنضوي حتته مجيع اجلامعات احلكومية واخلاصة 
عضوية ممثل عن جامعة البحرين فقط دون بقية اجلامعات، فقد جاء نظرا حلجم اجلامعة وعدد 
طالا ولوجود نشاط كشفي فيها، بينما ال يوجد مثل هذا النشاط يف اجلامعات اخلاصة، وإن 
 وجد مستقبالً فإن وجود الوزير يف الس يغطي احلاجة لعضويتها، وانتهت اللجنة إىل

  .   توصيتها بشأن املادة املعادة كما هو موضح يف اجلدول املرفق 
  

  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  : خامسا
  

من الالئحة الداخلية للمجلس، اتفق أعضاء اللجنـة علـى           ) ٣٩(      إعماالً لنص املادة    
  :اختيار كل من 

 

  .اصـلي أامقرر     سعادة الدكتورة عائشة سامل مبارك .١
  . ااحتياطيا مقرر    سعادة األستاذة منرية صاحل بن هندي .٢

  



  ١١٥

  :  توصية  اللجنـــة: اسداس
  

     يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت يف الس واللجنة توصلت اللجنة إىل 
  :التوصية التالية

  

 .يف اجلدول املرفق املوافقة على تعديالت اللجنة بالنسبة للمادة املعادة كما وردت  .١
 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدكتورة ية جواد اجلشي                     الدكتورة عائشة سامل مبارك
 رئيس جلنة اخلدمات                            نائب رئيس جلنة اخلدمات

 

  
 
  
  



 ١١٦

  ن م) ١١(املادة 
  بإنشاء مجعية مرشدات البحرين،(        ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 

  م٢٠٠٤لسنة ) ٥٤(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة 

  

  )١١(مادة 
  جملس اإلدارة

  

يكون للجمعية جملس إدارة، يشكل     
برئاسة وزيـر التربيـة والتعلـيم       

   : وعضوية كل من
  

 الوكيل املـساعد للخـدمات      -أ
التربوية والتعليم اخلاص نائبـاً     

  . للرئيس

  

  )١٠(مادة 
  جملس اإلدارة

  

  دون تعديل
  

  

  )١١(مادة 
  جملس اإلدارة

  
  

  

  
  

   األنشطة الطالبية  استبدال عبارة  -
  . التعليم اخلاص بعبارة

  

  

  )١١(مادة 
  جملس اإلدارة

  

يكون للجمعية جملس إدارة، يشكل     
برئاسة وزيـر التربيـة والتعلـيم       

  : وعضوية كل من
  

 الوكيل املـساعد للخـدمات      -أ
نائباً األنشطة الطالبية   التربوية و 
  . للرئيس



 ١١٧

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة 

  
 مدير إدارة التربية الرياضـية      -ب

والكشفية واملرشدات سكرترياً   
  . عاماً

  
 

  رئيس قسم املرشدات مساعد      -ج
  . للسكرتري العام

 

 ممثل عن املؤسسة العامة للشباب  -د
  . والرياضة حيدده رئيسها عضواً

 

 ممثل عن جامعـة البحـرين       -هـ
  . حيدده رئيسها عضواً

  
 

  
  
  
  
  
 توصي اللجنة بتصحيح اخلطـأ      -

)  ج ( النحوي الـوارد يف البنـد    
ــة  ــساعد( لكلم ــصبح )م   ، لت

  . )مساعداً ( 
  
  
  
  
  

  
 مدير إدارة التربية الرياضـية      -ب

رياً والكشفية واملرشدات سكرت  
  . عاماً

  
 

مساعداً  رئيس قسم املرشدات     -ج
  . للسكرتري العام

 

 ممثل عن املؤسسة العامة للشباب  -د
  . والرياضة حيدده رئيسها عضواً

 

 ممثل عن جامعـة البحـرين       -هـ
  . حيدده رئيسها عضواً

  
 



 ١١٨

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة 

 ممثل عن قدامى املرشدات حتدده -و
  مجعيــة مرشــدات البحــرين 

  . عضواً
 

 ممثل عن القطاع اخلاص حتدده      -ز
غرفة جتارة وصناعة البحـرين     

  . عضواً
 

جملـس اإلدارة   ويصدر بتشكيل   
قرار من الوزير، وتكون مـدة      
العضوية أربع سـنوات قابلـة      

  . للتجديد
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ممثل عن قدامى املرشدات حتدده -و
  مجعيــة مرشــدات البحــرين 

  . عضواً
 

اخلاص حتدده   ممثل عن القطاع     -ز
غرفة جتارة وصناعة البحـرين     

  . عضواً
 

ويصدر بتشكيل جملس اإلدارة     
قرار من الوزير، وتكون مـدة      
العضوية أربع سـنوات قابلـة      

  . للتجديد
  
  
  
  
  
  



 ١١٩

نصوص مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
 النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة 

وحيدد الس، من بني أعضائه،     
من يشغل منصب أمني الصندوق   
واملفوضة الدوليـة ومفوضـة     
التدريب، ويبني النظام األساسي    
للجمعية صالحيات كل منـهم     
ــان   ــشكيل اللج ــة ت وكيفي

  . واختصاصاا
  

األمـني  ( استبدال عبـارة     -
  ) . الصندوقأمني( بعبارة )ملايلا
  

وحيدد الس، من بني أعضائه،     
 األمني املايل من يشغل منصب    

واملفوضة الدوليـة ومفوضـة     
التدريب، ويبني النظام األساسي    

ة صالحيات كل منـهم     للجمعي
ــان   ــشكيل اللج ــة ت وكيفي

  . واختصاصاا
  

  
  
  
  
  
  
 
  


